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Yliopistokoulutuksesta valmistuvat varhaiskasvattajat ovat pedagogisen toiminnan suunnitte-

lun, toteutuksen ja arvioinnin asiantuntijoita. Pedagogista asiantuntijuutta on kuitenkin tarkas-

teltu vähän työelämään siirtyneiden ja vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien kokemuksista. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien koke-

muksia koulutuksen ja työelämän pedagogisen asiantuntijuuden vastaavuudesta. Pedagogista 

asiantuntijuutta tarkasteltiin ensisijaisesti koulutusvalmiuksien, mutta myös työelämän kautta. 

Teoreettinen viitekehys muodostui koulutuksen ja pedagogisen asiantuntijuuden tarkastelusta.  

Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla neljältä vuoden 2016 

keväällä Oulun yliopistosta kasvatustieteen kandidaateiksi (KK) valmistuneilta ja työelämään 

siirtyneiltä varhaiskasvattajilta. He työskentelivät sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla 

pääosin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Aineiston analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä.  

Tutkimustuloksissa koulutuksen tuoma asiantuntijuus koettiin pedagogiseksi osaamiseksi, 

työtä ohjaavien asiakirjojen tuntemiseksi sekä yhteistyö- sekä oppimisen ohjaamistaidoiksi. 

Varhaiskasvattajat toimivat tiimeissään pedagogisina johtajina. Harjoittelujen ja pienryhmätoi-

mintataitojen tuoma osaaminen koettiin koulutuksen tuomaksi asiantuntijuudeksi. Moniamma-

tillisesta yhteistyöstä, erityispedagogisesta osaamisesta, tiiminjohtamisesta sekä vanhempien 

kanssa yhteistyössä toimimisesta ja kohtaamisvalmiuksista koettiin koulutuksessa puutteita. 

Vuorovaikutustaidot olivat muualla kuin koulutuksessa kehittyneitä. Kokemukset omasta am-

matillisesta asemasta heijastuivat vastavalmistumiseen ja työn kuormittavuuteen.    

Tutkimustulosten johtopäätöksenä kandidaatin tutkinnon katsottiin vastaavan varhaiskasvatta-

jan pedagogiseen asiantuntijuuteen ja osaamiseen. Koulutukselliset ja osaamispuutteet näyttäy-

tyvät pitkälti moniammatillisessa ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä erityispeda-

gogisessa osaamisessa. Pedagogista asiantuntijuutta tarkasteltiin koulutuksen tuomien ja työ-

elämään vastaavien taitojen kautta. Positiivisena koettu pedagoginen asiantuntijuus nähtiin niin 

koulutuksessa kuin työelämässäkin kehittyneeksi.  

Avainsanat: asiantuntijuus, koulutus, laadullinen tutkimus, pedagoginen osaaminen, varhais-

kasvattaja, varhaiskasvatus   
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1 Johdanto  

Keskustelu varhaiskasvatuksen koulutuksesta, varhaiskasvattajien asemasta ja työnimikkeestä, 

henkilöstörakenteesta sekä erityisesti varhaiskasvatuksen toteuttamisesta tulevaisuudessa on 

ollut vilkasta viime vuosien aikana (Grahn-Laasonen 2018). Varhaiskasvattajan opettajuudesta 

ja sen pedagogisista muutoksista on kirjoitettu viime aikana paljon. Aiemmin Kallialan (2012, 

139-141) teoksessa esille nostetut tasapäistävä työnjako ja eri ammattikunnan edustajien osaa-

miserojen häivyttäminen puhuttavat varhaiskasvatuksessa edelleen tänä päivänä.  Yhteiskun-

nassa tapahtuvat varhaiskasvatuksen ja uuden Varhaiskasvatuslain muutokset erityisesti päivä-

kotien ryhmäkokoihin, ammattinimikkeiden määrittelyyn ja selkeyttämiseen, oppimisen sy-

vempään ymmärtämiseen sekä uusiin opetussuunnitelmiin liittyen luovat omat vaikutukset 

myös varhaiskasvatuksen koulutuksen ja sen tuoman ammattitaidon kehittämiselle.  

Suomalaisen koulutusjärjestelmän salaisuutena on kuitenkin jo pitkään pidetty korkeasti ja 

maailman parhaiten koulutettuja opettajia. Koulutuksen laadusta ja sisällöstä puhuttaessa huo-

mion keskeisessä osassa ovat kasvatusalalla työskentelevät ammattilaiset, joista muun muassa 

varhaiskasvattajien koulutustasoa nostamalla on todettu pystyttävän vaikuttamaan ensisijaisesti 

kasvatuksen ja opetuksen laatuun. Tutkimustulokset puhuvat myös syrjäytymisen ehkäisemi-

sestä, koulutuksellisen tasa-arvon noususta ja oppimisvalmiuksien kehittymisestä laadukkaan 

ja pedagogisen varhaiskasvatuksen avulla. (Kumpulainen 2017; Grahn-Laasonen 2018). 

Tulevaisuuden linjaukset koulutuksen järjestämistä ja varhaiskasvatuksen toteuttamista koh-

taan tulevat vaikuttamaan seuraavien vuosien aikana varhaiskasvatuksen määrittelyyn sekä var-

haiskasvatuksen asemaan yhtenä koulutusjärjestelmämme vaikuttavimpana osana (Grahn-Laa-

sonen 2018). Vuosien 2015-2016 varhaiskasvatuslainsäädännön muutosten vaikutuksia Suo-

messa on tutkittu omalta osaltaan Puroilan ja Kinnusen (2017) tuoreessa tutkimuksessa. Sen 

sijaan koulutusta ja koulutussisältöjä sekä niiden vaikutuksia on tutkittu verrattain vähän var-

haiskasvatusta koskien. Koska yliopistokoulutuksen saaneiden varhaiskasvattajien määrää tul-

laan suunnitellusti nostamaan tulevaisuudessa, myös varhaiskasvatuksen pedagogiikan laatuun 

panostamisen voidaan olettaa kasvavan.   

Tässä pro gradu -tutkielmassani selvitettiin kasvatustieteen kandidaateiksi valmistuneiden ja 

työelämään siirtyneiden varhaiskasvattajien kokemuksia koulutuksen tuomista valmiuksista 

varhaiskasvatuksen pedagogisina asiantuntijoina toimimiselle. Varhaiskasvattajat olivat aloit-
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taneet ja valmistuneet yhtä aikaa samaisesta koulutusohjelmasta. Näin ollen tutkimuksessa sel-

vitettiin saman yliopistokoulutuksen tutkinto-ohjelman sisältöjä. Toiseksi vahvaksi teemaksi 

nousi varhaiskasvattajien kokemukset pedagogisista valmiuksistaan työelämässä. Kandidaatin 

tutkielmassa käsittelemäni varhaiskasvatuksen tutkintolähtöinen pedagoginen asiantuntijuus 

auttoi jatkamaan ja kehittämään aihetta laajemmaksi, minkä kautta tämän tutkimuksen viiteke-

hys ja tutkimuksellinen osuus muodostuivat. Käytän läpi tutkimuksen varhaiskasvatuksen kou-

lutuksesta (KK) valmistuneiden varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kuvauksissa varhaiskas-

vattaja -käsitettä lastentarhanopettaja -käsitteen tietoisen poistumisen vuoksi, joka on tulevai-

suudessa vakiintumassa varhaiskasvatuksen opettaja nimikkeeksi (Grahn-Laasonen 2018).  

Yhteiskunnallisten muutosten vuoksi myös varhaiskasvatusta ja mahdolliset koulutusta koske-

vat muutokset ovat tulevaisuudessa väistämättömiä. Yhteiskunnan tarpeiden tulisi näkyä myös 

koulutuksen kehittämisessä ja näin ollen koulutuksen tutkiminen on aika-ajoin tarpeellista. 

Koulutuksen tutkiminen herätti kiinnostukseni jo ennen varhaiskasvattajaksi (KK) valmistu-

mista. Samalta vuosikurssilta valmistuneiden opiskelukavereiden työelämään ilman maiste-

riopintojen (KM) suorittamista siirtyminen herätti mielenkiintoni koulutuksen ja työelämän 

vastaavuuden tarkastelemiseen vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien näkökulmasta. Lisäksi 

pian erityisopettajaksi varhaiskasvattajan ammatin lisäksi pätevöityminen lisäsi omalta osaltaan 

mielenkiintoani vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien kokemuksien tutkimiseen.   

Kyseinen aiheen valinta viestii kiinnostuksestani varhaiskasvatusalaa ja –koulutusta kohtaan, 

joiden arvostusta tulisi saada nostettua niin koulutuksen kuin työelämän puolella. Aiheen ja 

yleisesti varhaiskasvattajien yliopistokoulutukseen liittyvän tutkimuksen vähäisyys herättävät 

kysymyksiä aiheen tutkimisen tarpeellisuudesta ja koulutuksen arvostuksesta. Yhteiskunnan ja 

koulutuksen muutosten vuoksi myös varhaiskasvatuksen koulutuksen uudistuminen on väistä-

mätöntä. Muutoksien voidaan katsoa omalta osaltaan lisäävän myös varhaiskasvattajien ja var-

haiskasvatuksen monipuolisempaa ja yhteiskunnallisen aseman selvempää tarkastelemista tu-

levaisuuden kannalta.  

Tätä tutkimusta käsitteleviksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kaksi kysymystä. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää miten varhaiskasvatuksen kan-

didaatin tutkinto (KK) vastaa varhaiskasvattajan pedagogiseen asiantuntijuuteen. Toi-

sena tutkimustehtävänä halusin selvittää vastavalmistuneiden ja työelämään siirtyneiden 

varhaiskasvattajien kokemuksia osaamisestaan pedagogisina asiantuntijoina.   Näin ollen 

tutkimukseni keskeisiksi käsitteiksi nousivat varhaiskasvatus, pedagoginen asiantuntijuus ja 
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varhaiskasvatuksen koulutus. Tutkimusaineiston kerääminen tapahtui keväällä 2017 neljää var-

haiskasvatuksen kandidaatiksi valmistunutta varhaiskasvattajaa haastattelemalla. Haastattelu-

aineiston analysoiminen toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin keinojen mukaisesti. Haastat-

telu muodostettiin varsinaista tutkimusaineistoa aiemmin kerätyn kyselytutkimuksen (liite 1) 

tulosten perusteella. Kyselytutkimuksen tuloksia ei ole tuotu esille tässä tutkimuksessa, koska 

ne ilmensivät tutkintolähtöisyyden toteutumista kurssikohtaisesti, joka ei ollut tämän tutkimuk-

sen aiheena.   

Tutkimus muodostuu kuudesta pääluvusta, joista kaksi ensimmäistä osiota määrittelevät teo-

reettisen viitekehyksen. Ensimmäisessä teoriaosuudessa käsitellään varhaiskasvatuksen koulu-

tusta Suomen yliopistollisen koulutuksen kautta. Lisäksi luvussa määritellään varhaiskasvatus-

alalle ja -koulutukselle ominaista termistöä. Tämän luvun kappaleet perustuvat osittain aikai-

sempaan kandidaatintutkielmaani, jonka lisäarvoa haluttiin nostaa aiheen jatko- ja lisätutkinnan 

kautta. Tutkimuksen toinen osuus muodostuu varhaiskasvattajan pedagogisesta asiantuntijuu-

desta. Yhtenä kysymyksenä on se mitä varhaiskasvatuksen pedagogiselta asiantuntijalta vaadi-

taan ja mikä on hänen roolinsa varhaiskasvatusympäristössä. Tässä osiossa käsitellään myös 

laajasti eri vuorovaikutusosaamiseen kuuluvia osa-alueita ammatillisesta näkökulmasta. Teo-

riaosuutta seuraavat luvut käsittelevät tutkimuksen toteutusta ja tutkimustuloksia. Näiden jäl-

keen viimeisessä luvussa pohditaan tutkimuksen kannalta olennaisia johtopäätöksiä, eettisiä 

kysymyksiä ja jatkotutkimusaiheita.  
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2 Varhaiskasvattajaksi kouluttautuminen Suomessa   

Jo muutaman vuoden ajan yhtenä puhutuimpana asiana ollut varhaiskasvatuksen lainsäädäntö 

ja järjestäminen sekä sen toimintaa ohjaavat käytänteet eivät ole varmasti jääneet keneltäkään 

varhaiskasvatus- ja opetusalalla työskentelevältä huomaamatta. Muutokset pedagogiikan pai-

nottamisessa varhaiskasvatusta määriteltäessä, päiväkodin lapsiryhmien enimmäiskoon muut-

tuminen, varhaiskasvatuksen uudistetut tavoitteet sekä lapsen edun ensisijaisuuden huomioimi-

nen varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja järjestämisessä astuivat voimaan vuoden 2015 elo-

kuussa (Puroila & Kinnunen 2017). Muutosten yhteydessä myös lasten ja heidän vanhempiensa 

osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen sekä varhaiskasvatuksen arviointi lii-

tettiin osaksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtäviä. Paikallisten ja lapsikohtais-

ten varhaiskasvatussuunnitelmien eli vasujen laatimisesta tuli myös velvoitettavaa samalla, kun 

varhaiskasvatus siirtyi Opetushallituksen alaisuuteen. (Puroila ym. 2017.) 

Viime vuosien tuoreiden arvioiden mukaan (Kumpulainen 2017) varhaiskasvatusalalle hakeu-

tuminen näyttäytyy edelleen muihin kasvatus- ja opetusalan tehtäviin hakeutumisen lisäksi suo-

sittuna.  Cantellin (2016, 10) mukaan yliopistollisen opetusalan opiskelijavalintamenetelmien 

voidaan todeta olevan käytänteineen hyvin opetustyöhön sitoutuneita nuoria löytäviä. Varhais-

kasvatusalalle kouluttautumisen ja nopeasti työllistymisen mahdollisuudet ovat Suomessa var-

sin kattavat, mutta uudet säädökset ja määräykset varhaiskasvatuksen koulutuspaikkojen tuntu-

vasta lisäämisestä, kertovat myös alalla tarvittavien ammattiosaajien puutteesta (Kumpulainen 

2017, 19-20). Varhaiskasvatuskoulutukseen hyväksyttyjen osuutta pidetään myös luokanopet-

tajan koulutukseen verrattuna suurempana (Kumpulainen 2017, 21). 

Varhaiskasvatuksen kentällä jo tapahtuneet ja tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset liittyivät 

olennaisesti myös tämän tutkimuksen toteutukseen ja teoreettisen viitekehyksen määrittelemi-

seen. Teoreettisen taustan kannalta oleellisia määriteltäviä käsitteitä ja asioita ovat varhaiskas-

vatus, varhaiskasvatuksen koulutus kuin koulutusalaan liittyvät kehittämissuuntaukset tulevai-

suuden muutosten kannalta. Käsittelen seuraavissa kappaleissa varhaiskasvatusta ja siihen liit-

tyviä määräyksiä varhaiskasvattajana toimimisen kannalta. Näiden jälkeen tuon esille koulu-

tuksellisia linjauksia erityisesti varhaiskasvatuksen kandidaatintutkintoon ja tutkintolähtöisyy-

den arviointeihin viitaten. Nämä luvut ovat rakentuneet jo osittain aiemmin toteuttamassani 

kandidaatintutkielmassa (Juntunen 2016).  
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2.1 Varhaiskasvatuksen määritelmät ja määräykset  

Varhaiskasvatuksella (engl. early childhood education, early education) tarkoitetaan varhais-

lapsuuden suunnitelmallista ja tavoitteellista, pedagogista toimintaa, jonka muodostavat kasva-

tus (engl. education), hoito (engl. care) ja opetus (Hännikäinen, 2013, 30). Varhaiskasvatus on 

niin käytännön kasvatustoimintaa, oppiaine kuin tutkimus- ja tieteenalana (Rouvinen, 2007, 5).  

Pedagogisella varhaiskasvatuksella tuetaan ja edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, 

sekä hyvinvointia (Fonsén & Parrila 2016, 25). Uuden varhaiskasvatuslain myötä lähitulevai-

suudessa varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön muodostavat varhaiskasvatuksen 

opettaja (kasvatustieteen kandidaatti), varhaiskasvatuksen sosionomi (sosiaali- ja terveysalan 

amk) ja lastenhoitajat (ammatillinen tutkinto) (Grahn-Laasonen 2018).  

Varhaiskasvatustoimintaa ja sen koulutuksellista historiaa kuvataan alkuajoista lähtien pedago-

giseksi toiminnaksi. Fröbeliläiset kasvatusajatukset halusta hoitaa ja kasvattaa köyhien kotien 

lapsia ovat näkyvissä vielä pedagogisen toiminnan toteuttamisessa (Raittila, Liinamaa & Tuo-

miniemi 2017). Varhaiskasvatuksen katsotaan sisältävän kasvatusteoreettisia käsityksiä lap-

sista- ja lapsuudesta, kasvatusteorian suhteesta opetussuunnitelmaan, opetukseen ja leikkiin, 

aikuisen rooliin, sekä tutkimukseen ja tieteelliseen tietoon (Fonsén 2014, 21). Suomalaisen var-

haiskasvatuksen katsotaan kumpuavan fröbeliläisestä lastentarhaperinteestä (Fonsén 2014, 22). 

Tämä kulttuuri heikkeni 1970-luvulla aikuisjohtoisten ja sosiaalihallituksen vuonna 1975 laati-

mien toimintatuokioiden ja toimintatapamuutosten esiin nousemisen tieltä (Fonsén 2014, 23; 

Kinos 2001, 7-11). Tuokiokeskeisestä pedagogiikasta muodostui yleinen ja viikko-ohjelmien 

laatimista painottava toimintamalli, joka sai osakseen kritisointia kuitenkin jo noin kymmenen 

vuotta myöhemmin. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttui 1990-luvulle mentäessä lapsi-

keskeiseksi, jolloin Reggio Emilia –pedagogiikka nosti jalansijaansa varhaiskasvatuksessa ja 

myös pedagogiikan määrittelyssä (Fonsén 2014, 23; Niiranen & Kinos 2001, 72-74).  

Varhaiskasvatukseen nykypäivänä kuuluvan kaikille pakollisen esiopetuksen edeltäjiksi voi-

daan nimittää Suomeen 1840-luvulla perustettuja pikkulasten kouluja, joissa käyneet vähäva-

raisempien perheiden lapset olivat iältään viidestä kymmeneen vuotiaita. Näissä kouluissa toi-

mivat miesopettajat opettivat uskonnollisten aineiden lisäksi lukemista, kirjoittamista, maantie-

toa, laskentoa ja käsitöitä. Myös Fröbelin aikakautena lastentarhan ja koulun välissä toteutettiin 

niin sanottuja välitysluokkia eli kaikille lapsille suunnattua esiopetusta ennen kansakoulua. 
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Vuonna 1863 Cygnaeuksen toimesta perustettiin Jyväskylään ensimmäinen lastenseimi neli-

vuotiaille ja lastentarha 4-10 –vuotiaille. Tämän aikainen lastentarhatoiminta perustui toimin-

nallisuuden ja leikkimuotoisen toiminnan järjestämiseen. (Niikko 2001, 7-9.)  

Varhaiskasvatuksen historian mukaan esiopetuksen järjestämisen voidaankin katsoa syntyneen 

pikkulasten kouluista ja lastentarhojen välitysluokista. Varsinainen esiopetustoiminta vakiintui 

lähelle nykyistä muotoaan 1940-luvulla, jonka seurauksena suomalaisen koulutuspolitiikan 

päätavoitteeksi asetettiin kaikkien kuusivuotiaiden lasten saattaminen esiopetuksen piiriin kou-

lua edeltävänä vuonna 1970-luvulta lähtien. Opetussuunnitelma ja lainsäädäntökeinojen kautta 

esiopetuksen eteenpäin vieminen alkoi kuitenkin vasta 1980-luvulla.  (Niikko 2001, 13-14.)  

Vuoden 2017 elokuussa otettiin käyttöön uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli va-

sut aiemmin laadittujen suunnitelmien tilalle. Opetushallituksen (2016) laatimat uudet varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat jokaisen varhaiskasvatuksen järjestäjän laatimaan 

omat paikalliset suunnitelmansa kyseisten perusteiden pohjalta, mistä johtuen perusteet ovat 

nykypäivänä normi suosituksen sijaan. Paikallisten vasujen kautta varhaiskasvatushenkilökunta 

sitoutuu niin varhaiskasvatuslakiin, sekä perusteiden arvoperustaan, tavoitteisiin ja sisältöihin 

kaikissa varhaiskasvatuksen muodoissa (Opetushallitus 2016, 9-10.) Niin varhaiskasvatuksen, 

esiopetuksen ja varhaiskasvatustyön pedagogisten muutosten tämän hetkistä tilaa voidaan ku-

vailla osaksi laajempaa yhteiskunnallista palvelumuutosta (Fonsén 2014, 24). Myös näitä mää-

rittävät suomalaista varhaiskasvatusta ja siihen kuuluvia tavoitteita ohjaavat asiakirjat (Fonsén 

2014, 24). 

Varhaiskasvatustyötä ohjaavia asiakirjoja ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli Vasu 

(Opetushallitus 2016), sekä Esiopetussuunnitelman perusteet eli Esiops (Opetushallitus 2014). 

Vuonna 2014 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatussuunnitelman keskeisimpänä muutoksena 

voidaan pitää oikeudellista velvoittavuutta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja 

laadun arvostamiseen liittyvät keskeisesti varhaiskasvatuksen kuuluminen opetus- ja kulttuuri-

ministeriön alaisuuteen. Näin ollen velvoittavuudella tarkoitetaan kuntien ja kaupunkien vel-

vollisuudesta noudattaa varhaiskasvatussuunnitelmaa laatimalla omat paikalliset varhaiskasva-

tussuunnitelmansa ja kehittää siihen liittyvää toimintakulttuuria. Varhaiskasvatusta ohjaavan 

lainsäädännön (5§) mukaisesti myös maksuttomaan esiopetukseen osallistuminen on pakollista 

jokaiselle lapselle vuotta ennen koulun aloittamista. (Ahonen 2017a, 14-16; Varhaiskasvatus-

laki (5§(2.3.2007/239).)  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) varhaiskasvattajien edellytyk-

siksi mainitaan sitoutuneisuus, herkkyys lasten tunteiden huomioimiseen, sekä yhteenkuulu-

vuutta ja osallisuutta kantavan ilmapiirin luominen. Samaisissa perusteissa korotetaan kasvat-

tajan tietoisuutta oman toimintansa taustalla olevista arvoista ja periaatteista, joihin myös pe-

dagoginen asiantuntijuus perustuu. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden yleiset arvot 

ovat YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lapsen oikeuksista (1989), varhais-

kasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti 

lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mie-

lipiteen huomioiminen, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu syrjinnän estämiseksi. (Ope-

tushallitus 2016, 13, 18.) 

2.2 Koulutukselliset linjaukset  

Varhaiskasvatuksen koulutuksellisista linjauksista on vastannut vuodesta 2013 alkaen opetus- 

ja kulttuuriministeriö. Uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ovat Opetushalli-

tuksen laatimat ja vahvistamat (Karila ym. 2017, 16). Myös uusin Varhaiskasvatuslaki astui 

voimaan vuoden 2015 elokuussa, jolloin laki lasten päivähoidosta (1973) lakkasi olemasta ja 

näin ollen päivähoito siirtyi pois sosiaalihuoltolain alaisuudesta (Hytönen 2017). Vuoden 2016 

syksystä alkaen lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta päätettiin rajata siten, että lapsi on oi-

keutettu saamaan varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ennen perusopetuksen oppivelvollisuu-

den alkamista. Varhaiskasvatuksen järjestäminen katsotaan kuitenkin kokoaikaiseksi lapsen 

vanhempien ollessa yrittäjiä, opiskelijoita tai kokopäiväisesti työssä käyviä. (Karila ym. 2017, 

17-18.)  

Muutokset varhaiskasvatuksen kentällä ja kehittämisessä linkittyvät vahvasti myös alan koulu-

tukseen. Koulutusta pidetään Niemistön (1998, 28-29) mukaan kuhunkin koulutusohjelmaan 

osallistuvien muodostamana dynaamisena ryhmänä. Ryhmämuotoisen koulutuksen ja opetus-

muotojen lisääntymisen katsotaan lisääntyneen erityisesti 1990-luvulta lähtien, jolloin varsin-

kin erilaiset ryhmämuotoiset opetusmenetelmät ja ryhmätietoisuus lisääntyivät (Niemistö 1998, 

29). Tämän hetkiset muutokset varhaiskasvatuksen tehtävissä ja osaamisvaatimuksissa heijas-

tuvat myös yliopistojen varhaiskasvatuksen koulutukseen. Varhaiskasvatus on varhaiskasva-

tuslain (1§ (8.5.2015/580)) määrittelyn mukaisesti lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 

kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, minkä mahdollistaminen tapahtuu 

laadukkaalla pedagogiikalla. Käsittelen tässä luvussa varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmää 
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ja sitä koskevia muutoksia tutkintolähtöisen varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittymisen 

kannalta. Tuon myös esille koulutusta koskevaa tulevaisuuden kehittämismallia sen sisältöihin 

ja järjestämiseen liittyen.  

Varhaiskasvatuksen yliopistokoulutusta on kehitetty Suomessa lähes 25 vuoden ajan (Hytönen 

2017).  Kehitysmuutosten seurauksena työssäoppiminen, koulutukseen panostamisen korosta-

minen sekä opetussuunnitelmien uudelleen kehittäminen ovat nostattaneet asemaansa (Neuvo-

nen-Rauhala & Tynjälä 2004, 188). Suurimpana muutoksena lastentarhanopettajien eli varhais-

kasvattajien koulutus siirrettiin yliopistoihin vuonna 1995. Tätä aiemmin lastentarhanopettajien 

koulutustaustaa oltiin pidetty sangen yhtenäisenä – kaksi tai kolmivuotisena koulutuksena. 

Tänä päivänä varhaiskasvattajan tehtävissä toimii moniammatillinen ja eri koulutustaustainen 

henkilöstö, joista yhä useampi on koulutustaustaltaan kasvatustieteen ja erityisesti varhaiskas-

vatuksen kandidaatti. (Kalliala 2012, 127–128.)  

Yliopistokoulutettuja ja vahvan pedagogisen koulutuksen saaneita varhaiskasvattajia valmistui 

aiemmin vuosittain noin 500 yliopistojen koulutustavoitteen mukaisesti. Kyseinen määrä oli 

tuntuvasti suurempi vuotta 2013 aiempiin vuosiin verrattuna (Opetus ja kulttuuriministeriö 

2013). Vuoden 2017 syksyllä tehdyssä päätöksessä lastentarhanopettajien yliopistokoulutuk-

seen räätälöitiin 1000 uutta aloituspaikkaa. Päätökseen vaikuttaneena suurimpana tekijänä voi-

daan pitää uutta varhaiskasvatuksen linjausta, joka edellyttää vähintään yhden yliopistokoulu-

tetun lastentarhanopettajan sijoittamista jokaiseen päiväkotiin vuosien 2017-2030 aikana. Kou-

lutuspaikkojen lisääminen tulee tapahtumaan asteittain. (Lastentarhanopettajanliitto, 2017.) 

Koulutusmäärien lisäämisen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiik-

kaa, tuoda varhaiskasatusta lähemmäksi koulutusjärjestelmää, sekä lisätä lasten ja perheiden 

moniammatillista tukea (Karila ym. 2017, 97).  

Koulutus on saavuttanut arvostusta maailmalla, mutta myös kokenut uudistuksia Suomen kou-

lutusjärjestelmän muuttumisen yhteydessä vajaan neljänkymmenen vuoden aikana (Saarinen & 

Aittola 2012, 9). Varhaiskasvatuksen yliopistopohjainen koulutus perustuu kasvatuksen teo-

reettiselle ja tieteelliselle lähestymistavalle, jonka tehtävänä on luoda eväät tavoitteelliselle, pe-

rusteltavalle ja kriittiseen arvioimiseen perustuvalle työotteelle (Laitila, Patteri & Kattainen 

2016, 8-9). 
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2.3 Varhaiskasvatuksen kandidaatintutkinto  

Varhaiskasvatuksen yliopistokoulutusta (kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, kasvatustie-

teen maisteritutkinto ja erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot) järjestävät Suomessa Hel-

singin, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Oulussa ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi 

(Kumpulainen 2017, 19). Tilastojen mukaan varhaiskasvattajien koulutus on näyttäytynyt edel-

leen nykypäivänä yhtenä suosituimpana hakukohteena, johon hakeutumisen hakumäärissä on 

todettu huomattavaa kasvua vuodesta 2007 alkaen. Koulutukseen hakeutuneiden määrä oli kor-

keimmillaan vuonna 2013, jota edeltävänä vuonna varhaiskasvatuksen koulutuspaikkoja myös 

nostettiin merkittävästi yliopistokoulutuksen saaneista varhaiskasvattajista ja pätevistä esiopet-

tajista olevan pulan vuoksi. Tilastojen mukaan lähes kaikki koulutuspaikan saaneet ovat myös 

vastaanottaneet paikan hyväksytysti parin viime vuoden aikana. Pääsääntöisesti ja esimerkiksi 

varhaiserityisopetusalan tapaan varhaiskasvatus on edelleen pitkälti naisvaltainen. (Kumpulai-

nen 2017, 19-21.)  

Tutkinto-ohjelman kuvausten mukaan varhaiskasvatuksen kandidaatintutkinnon valmiudet täh-

täävät varhaiskasvatuksen monialaisiin tehtäviin. Näillä monialaisilla valmiuksilla viitataan 

muun muassa varhaiskasvatustoiminnan ja koulutuspuolen suunnitteluun, varhaiskasvattajan 

pedagogiseen osaamiseen, tutkimustietoisuuteen, varhaislapsuuden tuntemukseen sekä ohjaus 

ja organisaatiotehtävien osaamistaitoihin.  Laaja-alaisen pedagogisen koulutuksen katsotaan 

antavan valmiuksia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen (Varhaiskasvatuksen koulu-

tus). Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa työelämän ammattilaisia, erityisesti julkisektorin 

varhaiskasvatuksen puolelle, jotka tuntevat lasten elämää ja kasvuympäristöjen muodostamat 

kokonaisuudet, ja jotka ovat ammatillisessa vuorovaikutuksessa lasten muiden elämänpiiriin 

kuuluvien kasvattajien kanssa (Karila, Harju-Luukkainen, Juntunen ym. 2013, 14).  

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) suorittaminen tapahtuu pääsääntöisesti kolmen 

vuoden aikana, jolloin opinnot ovat 180 op eli opintopisteen laajuiset. Opinnot koostuvat pää-

aineopinnoista, sivuaineopinnoista, sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Vuoden 2013 opetussuun-

nitelma koostui kyseisen tutkinnon osalta yhteensä kolmesta opetusharjoittelusta, joita olivat 

kahden opintopisteen orientoiva päiväkotiharjoittelu, kaksi seitsemän opintopisteen laajuista 

pedagogista harjoittelua sekä kahden opintopisteen esi- ja alkuopetuksen harjoittelu. (Opintojen 

rakennekaavio 2015-2016.) 
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Varhaiskasvatuksen pääaineen muodostaa kasvatustiede, lukuun ottamatta yhtä Suomen yli-

opistoa, jossa pääaineena luetaan varhaiskasvatustiedettä. Tutkinnossa perehdytään oman pää-

aineen tutkimuskohteisiin teorian ja tutkimusperusteiden kautta. Kandidaatintutkinnon tavoit-

teena on antaa valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja työskentelymenetelmiin, mutta myös alaa 

koskevan tutkimustiedon kriittiseen tarkasteluun ja analysoimiseen itsenäistä tiedonhakua tu-

kien. Tutkinnon kautta luodaan edellytykset maisteriopintojen suorittamiselle ja perusvalmiu-

det varhaiskasvattajan työtehtävissä toimimiselle, joita ovat niin vuorovaikutus- ja yhteistyö-

taidot, itsenäiseen toimintaan kykeneminen sekä työelämässä oppimisen valmiudet. Tutkinto 

pätevöittää varhaiskasvattajana sekä päiväkodissa, että esiopetuksessa toimimiseen. Valmistu-

neet varhaiskasvattajat ovat myös päteviä päiväkodinjohtajia sekä asiantuntemusta vaativissa 

kehittämis- ja suunnittelutehtävissä toimivia asiantuntijoita. (Karila ym. 2013, 59–60.)  

2.3.1 Tutkintolähtöisyyden toteutuminen  

Vuosina 2012–2013 toteutettiin kansallinen varhaiskasvatuksen koulutuksen yhteisarviointi 

Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) ja Koulutuksen arviointineuvoston (KAN) kanssa. 

Tutkimuksessa arvioitiin toisen asteen ja korkeakoulu asteen tutkintoja, mutta pääpainona toimi 

varhaiskasvatus. Keskeisenä osana toimi varhaiskasvatuskoulutuksen järjestäjien itsearvioinnit, 

joilla saatiin tietoa muun muassa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon sisällöistä, osaamisalu-

eista ja kehittämiskohteista. (Karila, Harju-Luukkainen, Juntunen ym. 2013, 11–13.)  

Arvioinnin mukaan yliopistotutkintojen tuottama varhaiskasvatuksen osaaminen on nähty pää-

osin hyvin ja jopa erinomaisesti toteutuvaksi. Yliopistojen tuottama pedagoginen osaaminen on 

varhaiskasvatuksen, sekä lasten kehityksen ja osaamisen osalta vahvaa ja monipuolista. Tutki-

mustulosten mukaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelmien keskeisimpiä 

osaamisalueita arvioitaessa vahvimpina kokonaisuuksina näyttäytyivät varhaispedagogiikka, 

lapsen kehityksen ja oppimisen tunteminen, sekä vuorovaikutus lasten kanssa. Tieto- ja vies-

tintätekniikka, monikulttuurisuus sekä johtajuuden osaamisalueet tulkittiin yliopistojen arvioin-

nissa muita alueita heikommiksi. Linjaukset olivat samansuuntaiset työelämään siirtyneiden 

kandidaattien suorittaessa arviointia. Johtajuuden ja tieto- ja viestintätekniikan osa-alueiden 

heikompaa asemaa voidaan selittää ainakin johtajuuden osalta sillä, että varhaiskasvatuksen 

tutkinto-ohjelmassa johtajuuteen liittyvät opinnot sisältyvät vasta maisterivaiheeseen. (Karila, 

Harju-Luukkainen, Juntunen ym. 2013, 62–63.)  
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Pölkin ja Turpeisen (2002) tutkimuksessa tutkittiin varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmis-

tuneiden varhaiskasvattajien näkemyksiä niin koulutuksesta kuin koulutuksen ja työelämän 

vastaavuudesta. Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvattajat olivat suhteellisen tyytyväisiä 

koulutukseensa. Opiskelijoista kolmasosa koki koulutuksen tarjonneen hyvän ammattitaidon 

työelämään, mutta puolet mielsi koulutuksen puutteelliseksi. Erityisesti käytännön tilanteisiin 

liittyvää perehtymistä ja työelämän ongelmatilanteiden kohtaamista olisi koulutuksen kautta 

kaivattu enemmän. Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman hyviin puoliin luettiin tutkimuksen 

mukaan koulutuksen antama pätevyys esi- ja alkuopetuksessa toimimiseen, koulutuksen moni-

puolisuus, nopeassa ajassa valmistuminen, sivuaineopinnot sekä mahdollisuus luokanopettajan 

kelpoisuusopintojen suorittamiseen. Koulutus koettiin kuitenkin puutteelliseksi muun muassa 

koulutuksen laadun ja opettajien ammattitaidon osalta. Myös opintokokonaisuuksien sisällöt ja 

tavoitteet koettiin vaikea selkosiksi. Harjoittelujen vähäisyys ja puutteellinen harjoitteluohjaus 

sekä varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien koulutuksen eriarvoisuus aiheuttivat myös kritiik-

kiä koulutusta kohtaan. Erityispedagogiikan opintojen vähäisyys ja opiskelijapalautteen puut-

teellinen huomioiminen nousivat myös esille tutkimuksessa. (Pölkki & Turpeinen, 2002, 42-

43, 60-62.)  

Karilan, Harju-Luukkaisen ja Juntusen ym. (2013) tutkimuksen mukaan yliopistokoulutuksen 

ja työelämän välistä yhteistyötä tulee pitää tärkeänä osana varhaiskasvattajan pedagogisen asi-

antuntijuuden kehittymistä. Tämän kaltaisen yhteistyön on todettu ilmenevän varhaiskasvatuk-

sen kandidaatin tutkinnossa harjoittelujaksoissa, joiden aikana luodaan yhteistyötä ja siteitä tu-

levaan työelämään. Varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnin mukaan työelämän kentältä tu-

lisi nykypäivänä vaatia yhä enemmän laajempaa ja järjestyksellisempää yhteistyötä varhaiskas-

vatuksen kentän laajuuden ja alati muuttuvuuden vuoksi. Työelämään siirtymisen mallit, ver-

kostot ja oppimisympäristöt helpottaisivat valmistuvien varhaiskasvattajien työelämään siirty-

mistä, jolloin myös eri yhteisöjen ja työelämäntahojen välinen yhteistyö mukaantuisi. (Karila, 

Harju-Luukkainen, Juntunen ym. 2013.)  

Suomen yliopistojen vahvuus rakentuu työelämäyhteistyössä tapahtuville yhteisille tutkimus- 

ja kehittämishankkeille, joiden kautta ylläpidetään yliopistojen keskinäistä yhteistyötä ja var-

haiskasvatuksen asiantuntijuuden osaamisalueiden toteutumista (Karila, Harju-Luukkainen, 

Juntunen ym. 2013, 83-84). Arviointien mukaan myös varhaiskasvatuksen koulutuksen moni-

puoliset opetusmenetelmät tukevat teoria- ja käytännön toteutumista, sekä tarjoavat erilaisia 

mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen (Karila, Harju-Luukkainen, Juntunen ym. 83). 

Cantellin (2016, 11) mukaan tulevaisuuden opettajien ammattitaito tuleekin rakentumaan alan 
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hyvään sisältötietoisuuteen, oppimisen, ohjauksen ja opetuksen asiantuntijuuteen, käytän-

nöntaitoihin sekä sosiaalisiin ja eettisiin valmiuksiin. Yliopistoilla katsotaan olevan verrattain 

hyvät yhteydet muihin opettajakoulutuksiin, mikä tukee opettajaksi opiskelevien välistä yhteis-

työtä. (Karila, Harju-Luukkainen, Juntunen ym. 2013, 83–84.) 

2.3.2 Tutkinto-ohjelman kehittämissuuntaukset  

Varhaiskasvatuksen tutkimusperustaisuutta ja riittävien tutkimusresurssien tarjoamisessa myös 

varhaiskasvatuksen opiskelijoille tulisi varhaiskasvatuksen koulutuksen osalta edelleen vahvis-

taa. Tästä syystä myös tutkivan opettajan aseman kehittäminen on varhaiskasvatuksen ja var-

haiskasvattajan ammatin osalta merkittävää. Myös lasten kehitystä ja oppimista, varhaispeda-

gogiikkaa, sekä yhteiskuntaa, kulttuuria ja lapsuuden muutoksia koskevia opetuskokonaisuuk-

sia tulisi tarkastella kehittämisenvalossa. Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen 

sisältöjä ja tavoitteita tulisi varhaiskasvatuksen osalta selkeyttää, jolloin voitaisiin myös kehit-

tää asiantuntijuuden muodostumista koulutuksessa. Yliopistojen ja työelämän välinen yhteistyö 

katsotaan myös yhdeksi kehittämissuunnaksi yhteisen oppimisen ja kehittymisen kannalta. (Ka-

rila, Harju-Luukkainen, Juntunen ym. 2013, 83–84.)  

Uuden henkilöstörakennesuosituksen perusteella varhaiskasvatuksen koulutuksen tarve tulee 

lisääntymään jatkossa, mikä taas tulee ilmenemään käytännössä koulutusten aloituspaikkojen 

lisäämisenä (Karila, Kosonen & Järvenpää 2017, 97). Myös tulevaisuuden opettajien ammatti-

taitoon kuuluvat osa-alueet tulevat edellyttämään enemmissä määrin perus- ja täydennyskoulu-

tusten välisen jatkumon mahdollistamista (Cantell 2016, 11). Koulutuksen sisäänoton lisäämi-

nen tulee näkymään tulevaisuudessa enemmissä määrin varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuu-

den antamissa yliopistollisissa kandidaatinkoulutuksissa, kun suuri määrä pedagogisen koulu-

tuksen saaneita lastentarhanopettajia eläköityy. (Karila ym. 2017, 97).  

Varhaiskasvatuksen koulutusta koskevat arvioinnit puhuvat sille asetettujen tavoitteiden toteu-

tumisen puolesta. Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 -hankkeessa 

esille tuotu henkilöstön osaamisen kehittäminen koetaan keskeiseksi varhaiskasvatuksen laatu-

tekijäksi (Karila, Kosonen & Järvenkallas 2017). Selvityksen mukaan korkeakoulutuksen saa-

neiden varhaiskasvatushenkilökunnan tarve tulee yhä lisääntymään tulevaisuudessa, vaikka 

moniammatillinen työyhteisö tulee edelleen säilymään. Varhaiskasvatuksen kehittämisen tie-

kartta vuosille 2017-2030 hankkeen tavoitteena ovat erityisesti henkilöstön tehtävänkuvien ja 
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ammatillisten vastuiden selkeyttäminen. Tämän seurauksen myös päiväkodin henkilöstön am-

mattinimikkeille on ehdotettu muutoksia (Karila ym. 2017).  

Yliopistokoulutuksen vahvuutena katsotaan olevan erityisesti työelämäyhteyksien toimivuus 

muun muassa harjoittelujen ja opettajakoulutuksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Alan 

opiskelijoiden kerrotaan myös olevan alalle motivoituneita ja opetustehtävät ovat suosituimpia 

vaihtoehtoja nuorten koulutus- ja urasuunnitelmia kysyttäessä muihin Pohjoismaihin verrattuna 

(Karila ym. 2017, 98; Cantell 2017, 9). Vaikka koulutus onkin vakiinnuttanut paikkansa osana 

kasvatustieteen tiedekuntien koulutuksen kokonaisuutta, on opintojen sisältöjä tarpeellista ar-

vioida kokonaisuuden, varhaiskasvatuksen erilaisten vaikutusten ja muuttuneiden yhteiskun-

nallisten tehtävien kannalta (Karila ym. 2017, 100).  

Opetussuunnitelmia varhaiskasvatuksen osalta arvioitaessa opetussuunnitelmaan kuuluva eri-

tyispedagogiikan opetus on koettu riittämättömäksi, ja myös johtajuuteen ja johtamiseen liitty-

vän osaamisen kehittämistä ehdotettu lisättäväksi. Hämäläisen (2006, 48) tekemässä tutkimuk-

sessa varhaiskasvattajien harjoittelun määrä sekä harjoittelujaksojen 1-2 viikon kesto koettiin 

riittämättömiksi tai liian vähäiseksi varhaiskasvattajan ammattiin kehittymisen kannalta. Ky-

seiseen tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olisivat lisänneet silloiseen opetussuunnitelmaan 

enemmän monikulttuurisuuteen liittyviä opintoja, vanhempien kohtaamiseen liittyviä taitoja ja 

käytännöntilanteita sekä moniammatillisen yhteistyön tutuksi tekemistä. (Hämäläinen 2006, 

48.)  

Koulutuksen painopisteen katsotaan vastaavan suhteellisen hyvin muuttuneisiin oppimisvaati-

muksiin. Opettajan kelpoisuuden omaavalta lastentarhanopettajalta vaaditaan tuntemusta lap-

sen kehityksestä ja oppimisesta, varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, opetussuunnitelma- ja ke-

hittämistyöstä, sekä arviointiin liittyvistä asioita. Varhaiskasvattajan tehtäviin kuuluu myös 

kasvatustiimin pedagoginen johtaminen, josta johtuen koulutuksen tulee sisältää aikuisten ja 

tiimin ohjaamiseen liittyviä sisältöjä. Tulevaisuudessa myös monikulttuurisuuteen, kieleen ja 

kulttuuriin liittyvät taidot ja kysymykset ovat yhä enemmissä määrin esillä. (Karila ym. 2017, 

101).  
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3 Varhaiskasvattajan pedagoginen asiantuntijuus  

Asiantuntijuutta voidaan pitää monessa mielessä monitasoisena käsitteenä. Käsitettä voidaan 

lähestyä asiantuntijoiden tekemien ratkaisujen, toimintatapojen, tiedonkäsittely- ja sosiaalisten 

prosessien sekä oppimisprosessissa muodostuvan taidon kautta (Happo 2006, 15-19; Jäppinen 

2012, 29). Asiantuntijaksi kehittyminen katsotaan yksilölliseksi prosessiksi, johon jokaiselta 

varhaiskasvattajalta vaaditaan oman pedagogisen osaamisen ja kehittymisen reflektointia sekä 

muiden työyhteisönjäsenten kanssa yhteistyössä oppimista (Happo, Määttä & Uusiautti 2013, 

279-280; Clarke & Hollingsworth 2002, 947).  

Rauste-Von Wrightin, Von Wrightin ja Soinin teoksessa Oppiminen ja koulutus (2003, 213-

214) kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten asiantuntijuutta voidaan nimittää myös oman asi-

antuntijuuden kyseenalaistamisen ja sen oppimishaasteena näkemisen sisältäväksi vuorovaikut-

teisen ammatin asiantuntijuudeksi. Sikäli asiantuntijuuden ehdoiksi esitetään usein tiettyä kou-

lutus ja työkokemus määrää, jotka eivät kuitenkaan määrällisesti kasvata asiantuntijaksi kehit-

tymistä. Asiantuntijuutta ja asiantuntijaksi kehittymistä tulisikin tarkastella jatkuvasti rakentu-

van kokemuksellisuuden, ongelmiin ja epäkohtiin tarttumisen sekä vuorovaikutuksellisen ke-

hitysprosessin kautta. (Valkeavaara 2002, 105.) 

Tässä luvussa käsitellään varhaiskasvattajan työn pedagogista asiantuntijuutta, jota lähestytään 

työssä tarvittavien ja koulutuksen kautta saatujen osaamisvalmiuksien kautta. Varhaiskasvatta-

jan pedagogisen asiantuntijuuden osaamisalueet linjaavat myös työtä määrittävien opetussuun-

nitelmien vaatimuksia ja määräyksiä.   

3.1 Pedagoginen osaaminen 

Varhaiskasvattajien keskeisimmän osaamisalueen katsotaan muodostuvan pedagogisesta osaa-

misesta. Kuten muidenkin osaamisalueiden, myös pedagogisen osaamisen pohjana ovat koulu-

tuksen aikana hankitut tiedot ja taidot varhaiskasvattajana toimimiselle (Happo 2006, 42).  

Nummenmaa, Karila, Joensuu ja Rönnholm (2007, 31) määrittelevät varhaiskasvattajan peda-

gogisten käytänteiden syntyvän pedagogisen- ja kasvatuskulttuurin pohjalta. 

Vaikka varhaiskasvatuksen asiantuntijan osaamiseen liittyvät hoidon, opetuksen ja kasvatuksen 

taidot nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, voidaan niitä tarkastella myös omina osaamis-

alueinaan. Varhaiskasvattajan koulutukseen liittyvään osaamiseen katsotaan kuuluvan opetus-

suunnitelma-, sisältö- ja pedagoginen osaaminen. Pedagogiseen osaamiseen liitetään kyky 
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tehdä valintoja opetustilanteissa, sekä yleinen käytännön toiminta varhaiskasvattajan työtehtä-

vissä. Opetustilanteissa tehtävillä valinnoilla pedagogisesti taitava varhaiskasvattaja osaa puut-

tua opetustilanteessa opetettavien asioiden vaikeustasoon, helpottamalla tai vaikeuttamalla, 

mikä vaikuttaa opetustilanteen etenemiseen ja hallintaan. (Happo 2006, 42–43.)  

Pedagogisen asiantuntijan katsotaan kokevan työnsä eräänlaisena kutsumuksena, jossa tekee 

jatkuvien tulkintojen ja lasten tarpeiden ymmärtäminen ovat työtä määrittäviä asioita (Happo, 

2006, 52). Hapon mukaan (2006, 53) lasten havainnointi ja lapsien vaikutusmahdollisuuksien 

luominen kehittävät kasvatusta, jossa myös lasten aloitteellisuudelle ja itsenäisyydelle annetaan 

tilaa. Asiantuntijan itsetuntemus, positiivinen asenne ja oma kiinnostuneisuus opetettavaa asiaa 

kohtaan vaikuttavat positiivisesti varhaiskasvattajan pedagogiikkaan. Tietynlainen itsekriitti-

syys ja avoimuus korostavat hyvää pedagogista asiantuntijuutta (Happo 2006, 53). Asiantunti-

juutta voidaan ymmärtää Jäppisen (2012, 29) mukaan niin sanottuna hiljaisena tietona, jolla 

tarkoitetaan yksilön tai ryhmän ääneen lausumatonta asiantuntijuutta. 

Varhaiskasvattajan pedagogiseen asiantuntijuuteen ja työnkuvaan liitetään nykyisin myös pe-

dagogisen vastuun kantaminen (Opetushallitus 2016, 20).  Pedagogisella vastuulla tarkoitetaan 

vastuun kantamista lasten ohjaamisesta, lasten mielipiteiden arvostamista ja heidän kuulluksi 

tulemisen mahdollistamista, sekä lasten elämään sisältyvien mahdollisuuksien ymmärtämistä 

(Happo 2006, 53-55). Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija tekee työssään pedagogisia 

ratkaisuja, joihin ei aina ole löydettävissä valmiita vastauksia kasvatustieteellisestä teoriasta. 

Näin ollen pedagogiselta asiantuntijalta vaaditaan kokemusten kautta muodostuvaa pedagogista 

arvostelukykyä ratkaisujen tekemiseen. (Happo 2006, 53–55.) Valta ja vastuu kulkevat hyvin 

usein rintarinnan. Myös hyvin usein vastuuta otetaan itselle mieluisista työtehtävistä ja kiinnos-

tuksen kohteista, vaikka vastuunoton tulisi ulottua ajoittain kauemmaksi. Jäppisen (2012, 36) 

mukaan vastuunoton ja vastuun jakaminen pitäisi tapahtua tasapuolisesti ja perustellusti yhtei-

söllisyydenkin kannalta.  

Varhaiskasvatuksen pedagogisilta asiantuntijoilta edellytetään tietoa lapsen kokonaisvaltaisesta 

kasvusta ja kehityksestä sekä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemista varhaiskasvatuksen toi-

mintaympäristöissä (Ahonen 2015, 63). Pedagogisen osaamisen ja pedagogiikan toteuttamisen 

katsotaan antavan viitteitä myös varhaiskasvatuksen laadusta (Ahonen 2015, 63). Koska peda-

gogiikkaan sisällytetään kaikki lapsen oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen edellytyksiä tuovat 

tavat ja toimenpiteet, pedagogiikka on parhaimmillaan varhaiskasvattajan ja lasten välistä vuo-
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rovaikutusta (Happo 2006, 60). Monipuolisten vuorovaikutustaitojen katsotaankin olevan var-

haiskasvatukseen liittyvän asiantuntijuuden tärkeintä osaamista (Happo 2006, 60).  Pedagogi-

sen asiantuntijan kasvatustoiminta perustuu yhteistyöhön ja dialogiin eli pyrkimykseen ymmär-

tää toisen ihmisen merkitystä, sekä omien strategioiden pohjalta merkityssuhteiden luomiseen 

(Ahlskog-Björkman & Furu 2015, 34). 

Pedagoginen osaaminen edellyttää aina jossain määrin aikuisen tuottamaa hallintaa pedagogi-

sen toiminnan toteutumiseksi. Ryhmän toiminnan ylläpitämiseksi myös varhaiskasvattajilta 

vaaditaan vuorovaikutuksellisen ja aidon kohtaamisen sallivia ryhmänhallinta taitoja (Ahonen 

2015, 63). Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelussa tulisi ottaa huomioon en-

nakoinnin näkökulma, jonka avulla toiminnassa voitaisiin vähentää huomattavasti haastavien 

kasvatustilanteiden syntymistä (Ahonen 2017b, 173). Curbyn, Grimmin ja Piantan (2010; Aho-

nen 2015) tutkimuksen mukaan hyvin toimivassa oppimisympäristössä varhaiskasvattajalla on 

mahdollisuus tukea lapsia emotionaalisesti ja läsnäolevasti paremmin. Varhaiskasvattajien toi-

minnan organisointikykyä voidaan näin ollen pitää yhtenä pedagogisen osaamisen taitona (Sal-

minen 2014; Ahonen 2015, 63).  

Erityistä tai esimerkiksi sosiaalisemotionaalista tukea tarvitsevien lasten parissa työskentele-

vien varhaiskasvattajien työn tulee pitää sisällään varhaiskasvatus konseptin arvioimista (Aho-

nen 2015, 65). Myöskään ennakoinnin merkitystä ei tule väheksyä tukea tarvitsevien lasten 

kohdalla, koska sen avulla tukea tarvitsevia lapsia pystytään tukemaan enemmissä määrin toi-

minnan aikana (Ahonen 2017b, 173). Konseptin arvioinnilla tarkoitetaan varhaiskasvatusym-

päristön muokkaamista paremmin lasten yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi ja aikuisten läsnäolon 

arviointia. Näin ollen varhaiskasvatus henkilökunnalta vaaditaan sensitiivisyyttä ja myönteisen 

ilmapiirin luomista päiväkoti toimintaan. 

Hyvän oppimisympäristön luominen esitetään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Ope-

tushallitus 2014) kuin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016) yh-

deksi varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen lähtökohdaksi (Raittila 2013, 70). Oppimisym-

päristö nimitetään varhaiskasvatuksen konseptissa pedagogiseksi toimintaympäristöksi, jossa 

kasvatus, opetus ja lasten kehityksen tukeminen ymmärretään toiminnan ytimeksi (Raittila 

2013, 72). Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden muodostamassa varhaiskasvatus-

ympäristössä tulisi huomioida ympäristön joustavuus ja muunneltavuus (Reunamo, Virkki & 

Hietala 2014, 108). Varhaiskasvatuksen pedagogisen oppimisympäristö rakentuu jatkuvista ar-

jen käytännöistä, johon vaikuttavat niin päiväkodin sisäiset prosessit kuin yhteiskunnalliselta ja 
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kulttuuriselta taholta tulevat tekijät. Varhaiskasvatuksen ympäristö määrittävät siihen osallistu-

vat lapset ja aikuiset. (Raittila 2013, 72-73.)  

Selkeät pedagogiset tavoitteet sisältävät aikuisen organisoimat tuokiot ovat osa varhaiskasva-

tuksen pedagogista toimintaa (Ahonen 2017b, 174). Näillä ohjatuilla tuokioilla tarkoitetaan esi-

merkiksi päiväkotien aamupiiriä, musiikkileikkituokiota tai matematiikan ja äidinkielen taito-

jen harjoittamista. Ahonen (2017b, 174) kuvaa ohjattuja tuokioita osaltaan haastaviksi kasva-

tustilanteiksi, koska ne vaativat lapsilta verrattain paljon paikallaan istumista ja odottamista. 

Toiminnallisuutta korostetaan paljon varhaiskasvatustoiminnan suunnitellussa, mutta siitä huo-

limatta lasten aktivointi koetaan tutkimusten valossa vähäiseksi. Toiminnallisuus nähdään usein 

päiväkotimaailmassa suurten ryhmien ohjatuille tuokioille kuuluvaksi, vaikka monia akateemi-

sia valmiuksia voidaan harjoitella toiminnallisten harjoitusten avulla. Pedagogista toimintaa 

suunniteltaessa myös lapset tulisi ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun. Lapsikohtaisen suun-

nittelun avulla tuetaan lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja lasten osallisuutta pidetään tavoit-

telemisen arvoisena laadukkaan varhaiskasvatuksen lähtökohtana (Ahonen 2017b, 174-177).  

Moniin päiväkoteihin 2000-luvulle siirtymisen jälkeen vakiintunut pienryhmätoiminta kuvas-

taa suunnitelmallisesti järjestettyä lapsiryhmän toimintaa (Raittila 2012, 73). Tätä arkipäiväistä 

toimintatapaa on kuitenkin tutkittu Suomessa verrattain vähän (Ahonen 2017b, 183). Varhais-

kasvattajat hyödyntävät myös nykypäivänä pedagogisessa työssään parityöskentelyä. Niin 

pienryhmätoiminta kuin aikuisten parityöskentely muokkaavat varhaiskasvatuksen fyysisiä 

ympäristöjä ja pedagogiseen toimintaan liittyviä periaatteita (Raittila 2012, 73). Raittilan 

(2012) tutkimuksen mukaan pedagogisen toimintaympäristön arjen käytännöt vaativat aikui-

silta muutosvalmiutta ja sitoutumista. Pienryhmätoiminnan hyödyntämisen katsottiin mahdol-

listavan lapsilähtöisen suunnittelun ja kattavan lähes suurimman osan lasten päiväkotipäivästä. 

Pienryhmätoiminnan avulla voidaan porrastaa päivittäistä toimintaa ja kohdata päivittäin enem-

män eri aikuisia ja lapsia. Toiminnan sujuvuuden kannalta hankalaksi koettiin kuitenkin esi-

merkiksi työvuorojen järjestäminen. (Raittila 2012, 76.) 

Pienryhmätoiminnan ohella toinen 2000-luvulla yleistyneenä pedagogisen toimintaympäristön 

järjestämisen tapana pidetään leikkialuepedagogiikkaa. Kyseistä pedagogista toimintaa toteu-

tetaan päiväkodeissa erityisesti iltapäivä aikoina lasten vapaan toiminnan järjestämiseksi. Toi-

minnan järjestäminen voi tapahtua kahdella eri tavalla. Aikuiset voivat rakentaa erilaisia val-

miita leikkipisteitä tai antaa tilavaihtoehtoja, joihin lapset saavat itse rakentaa ja suunnitella 

haluamansa leikin. Tarjoilla olevista rajallisen lapsimäärän sallivista leikkitiloista käytetään 
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usein leikkialuekarttaa, johon lapset merkitsevät valitseman leikin tai leikkitilan. (Raittila, 

2012, 86.)   

3.2 Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 21) mainitaan varhaiskasvatuksen toteutumi-

nen ”- - henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa”. Varhaiskasvatuksen kentällä 

työskentelee vuorovaikutuksessa eri ammattitaustaisista henkilöistä muodostuva moniammatil-

linen asiantuntijajoukko. Varhaiskasvatuksen keskeisimmäksi ja eniten määrittäväksi tekijäksi 

voidaankin nimetä vuorovaikutusta, joka on sosiaalisen ympäristön ytimenä osa laadukkaan 

varhaiskasvatuksen toteutumista (Ahonen 2017b, 78).  

Tämän osion alaluvuissa kuvataan varhaiskasvattajan vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamiseen 

liittyviä osa-alueita. Ensimmäinen alaluku keskittyy vanhempien kanssa tehtävään yhteistyö-

hön, jota seuraavassa luvussa kuvataan tiimityöskentelyä sekä viimeisessä kappaleessa mo-

niammatillista yhteistyötä.   

3.2.1 Yhteistyö vanhempien kanssa  

Varhaiskasvatushenkilökunta ja perheet tekevät yhteistyötä yhdessä lapsen varhaiskasvatusta-

voitteiden ja -päämäärien saavuttamiseksi (Määttä & Rantala, 2016, 155). Varhaiskasvatuksen 

rooli on tärkeä kotikasvatuksentukija, sekä työn ja perheen yhdistämisen mahdollistajana pien-

ten lasten vanhempien ja perheiden kohdalla. Vanhempien ollessa lastensa parhaimpia asian-

tuntijoita, myös tietoisuus tuen tarpeisiin vastaamisesta ja oppimisen tukemisesta ovat tärkeässä 

roolissa vanhempien ja huoltajien kautta (Mitchell 2008, 58). Heinosen ym. (2016, 223) mu-

kaan varhaiskasvatuksen ja kodin välinen yhteistyö tukee lapsen vanhempien ja perheiden osal-

lisuutta, sekä vaikutusmahdollisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelulle, toteuttamiselle ja arvi-

oinnille. Vanhemmille ja huoltajille on taattava säännöllisesti mahdollisuus varhaiskasvatuksen 

suunnitteluun ja arviointiin osallistumiseen (Heinonen ym. 2016, 223).  

Cheathamin ja Ostroskyn (2011, 29) tutkimustulokset vanhempien ja varhaiskasvatushenkilö-

kunnan välisestä yhteistyöstä toteavat vanhempien arvostavan positiivisen suhteen ja luotta-

muksen luomista vanhempien ja varhaiskasvatushenkilökunnan välille, mutta myös tuen saa-

mista lasten ongelmien ja oppimisen tukemiseksi. Vanhempien tukeminen on osa lapsen oi-
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keuksien sopimusta, useita ihmisoikeussopimuksia ja Suomen perustuslakia, joiden lähtökoh-

tana on vanhempien tai muiden huoltajien ensisijainen vastuu lapsen kehityksestä ja kasvusta 

(Heinonen ym. 2016, 223). Lasten oikeuksien komitean mukaan vanhempien ymmärrystä hei-

dän asemastaan lastensa kasvattajina ja roolinsa tärkeydestä osana varhaiskasvatusta tulisi ko-

rostaa entistä enemmän. (Heinonen ym. 2016, 223.)  

Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä kuvatessa puhutaan hyvin usein kasvatuskumppanuu-

desta. Kasvatuskumppanuus on kuulemisen, kunnioituksen, luottamuksen ja vuorovaikutuksel-

lisen dialogin periaatteita noudattavaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien välistä 

vastavuoroista vuorovaikutusta. (Heinonen ym. 2016, 225) Uudet varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet ja myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat ottaneet yhteiseksi 

käsitteeksi yhteistyön vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä puhuttaessa (Heinonen 

ym. 2016, 225-226; Opetushallitus 2016; Opetushallitus 2014). Vanhempien ja varhaiskasva-

tushenkilökunnan välisen luottamuksen syntymistä pidetään yhteistyön avaimena (Hermanfors 

2017). Yhteistyölle pohjaa luovat avoin ja myönteinen ilmapiiri, jossa kaikkia lapsia pidetään 

yhtä tärkeinä. Hermanforsin (2017) mukaan vanhempien neuvominen ja hierarkkinen puhumi-

nen ovat vaikuttaneet negatiivisesti yhteistyön kehittymiseen.  

Kasvatusyhteistyön periaatteita ovat lapsen kohtaaminen ja lapsen tarpeiden, sekä edun toteu-

tuminen. Lapsen leikin, toiminnan, kokemusten, tarpeiden ja toiveiden tulee olla varhaiskasva-

tuksen toteutuksen keskiössä. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on velvollisuus pitää lasten 

vanhemmat ajan tasalla lasten pärjäämisestä esimerkiksi suurissa päiväkotiryhmissä. Kyrön-

lammen ja Karikosken (2017) tutkimuksen mukaan vanhempien toiveet kasvatusyhteistyöhön 

liittyen kohdistuvat henkilökunnan tarjoamiin vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuk-

siin. Vanhemmat osallistuvat mielellään lastensa varhaiskasvatuksen yhteisiin tilaisuuksiin ja 

vanhempainiltoihin perheiden kunnioittavan kohtelun ja tasavertaisen yhteistyön mahdollistu-

essa (Kyrönlampi & Karikoski 2017).  Kasvatusyhteistyön rakentumisen ensimmäisiä hetkiä 

ovatkin hyvin usein vanhempien tutustumiskäynnit ja aloituskeskustelut lapsen aloittaessa päi-

väkodin tai esiopetuksen. Tulevaisuutta ajatellen yhteistyön pääpainona katsotaan olevan Hei-

nosen (2016, 226-227) mukaan vanhempien päivittäisessä kohtaamisessa ja erityisen tärkeiksi 

kohtaamisiksi nousevat lapsikohtaiset vasukeskustelut, sekä keskustelut mahdollisista tuen tar-

peista.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2014) kyselyn mukaan kasvatuskeskusteluja käydään säännöl-

lisesti ja yhteistyön määrä koetaan riittäväksi. Varhaiskasvatuksen toiminnasta, yhteistyön eri 
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muodoista ja lasten varhaiskasvatuspäivästä saatavassa tiedonmäärässä koettiin kuitenkin ole-

van osaksi puutteita. THL:n vuoden 2014 tutkimuksen mukaan 84% vanhemmista kertoi kes-

kustelevansa lyhyesti lapsen asioista päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. Samaisen tutki-

muksen mukaan ainoastaan 64% vanhemmista kertoi osallistuneensa lastensa vasukeskustelui-

hin. Täten yhteistyölle hyvän pohjan rakentamista pidetään tärkeänä ja yhteistyön sujuvuutta 

haastavissakin tilanteissa takaavana asiana. (Heinonen ym. 2016.)  

Vanhempien ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö koetaan usein haastavaksi kasvattajien ja 

opettajien keskuudessa silloin, kun lapsiryhmässä olevien lasten kotien arvomaailma ja kasva-

tusnäkemykset ja opettajien arvomaailma eroavat selkeästi toisistaan (Paavola & Talib 2010, 

207). Jones, Browne, Aitken, Keating ja Hodson (2005, 68) toteavat tutkimuksessaan, etteivät 

vanhemmat ole aina tietoisia omista mahdollisuuksistaan ja rooliensa tärkeydestä varhaiskas-

vatuksen toteuttamisessa. Vanhempien ja kasvattajien välisen suhteen katsotaan edistävän tasa-

arvoista kansalaisuutta, joka käsittää myös lasten oppimisen (Jones ym. 2005, 69).   

3.2.2 Tiimityöskentely  

Varhaiskasvatuksen työyhteisössä toimii monenlaisia ryhmiä. Nämä ryhmät voidaan jakaa 

Vennisen mukaan karkeasti joko virallisiin ja epävirallisiin ryhmiin. Varhaiskasvatusympäris-

tössä virallisia ryhmiä nimitetään lapsiryhmistä vastaaviksi tiimeiksi. (Venninen 2007, 23.) Tii-

mityöskentely muodostaa olennaisen roolin opetussuunnitelmien mukaan toteutetun toiminnan 

ja opetuksen suunnittelussa myös varhaiskasvatuksessa (Korhonen, Lavonen, Kukkonen, Sor-

munen & Juuti 2016, 227). Tässä tutkimuksessa tiimillä tarkoitetaan varhaiskasvatushenkilö-

kunnan aikuisten muodostamaa työryhmää, joka on osa koko päiväkodin muodostamaa suur-

ryhmää. Usein päiväkodeissa olevat tiimit käsitetään itsenäisiksi, vaikka koko päiväkodin toi-

minnassa pyritään ryhmien väliseen yhteistyöhön ja yhteisössä vallitsevien rajojen murtami-

seen (Venninen 2007, 24). Vennistä (2007, 24) mukaillen, vähäisemmän tiimin henkilömäärän 

on todettu jäsenten välisen vuorovaikutuksen sujumista.  

Dickinsin (2014, 166) mukaan toimivuutta ja yhteistyökykyisyyttä pidetään tiimien elintärkeinä 

ominaisuuksina. Samojen visioiden mukaan toimiminen ja samojen arvojen noudattaminen 

vaativat kunkin tiiminjäsenen yksilöllisten vahvuuksien esille tuomista sekä toistensa tehok-

kaasti kuuntelemista. Tiimin motivoituneisuuden ja yhteisten tavoitteiden eteen toimimisen 

avulla myös haasteisiin vastaaminen ja halukkuus ongelmien ratkaisemiseen nousevat tiimin 

vahvuuksiksi. (Dickins 2014, 166; Jäppinen 2012, 25-26). Ahosen (2017, 252) mukaan myös 
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esimiehen rooli on merkittävässä asemassa tiimiä ja sen toimivuutta rakennettaessa. Nykypäi-

vänä työelämässä jaksamiseen tuovat omat haasteensa varhaiskasvatusalalla työtiimin yhteis-

henki, työssä jaksaminen paljon tukea tarvitsevien lasten kanssa sekä avoimen keskustelukult-

tuurin ylläpitäminen (Ahonen 2017, 252).  

Tiimin toimimisen avain edellytyksenä pidetään Jäppisen (2012, 27-28) mukaan toimivaa ja 

kaikkia jäseniä palvelevaa vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan yleisesti ottaen 

yhteisön toimintaa tukevaa ja toiminnan kehittämistä kommunikoinnin avulla. Parhaiten toteu-

tuvan vuorovaikutuksen katsotaan olevan niin suunniteltua kuin tarkoituksen mukaista, jossa 

myös usein unohtuva asiantuntijuuteen kuuluva moniäänisyys tulee huomioiduksi. (Jäppinen 

2012, 27-28.) Useiden tutkimusten mukaan myös lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen kehit-

tymistä voidaan tukea varhaiskasvatusympäristössä parhaiten toimivan tiimityöskentelyn 

avulla (Ahonen 2017b, 252). Toimivassa tiimissä myös yksilöllisten vahvuusalueiden tunnus-

taminen tukee ja rohkaisee työyhteisönjäsenten välistä yhteishenkeä ja työmotivaatiota (Aho-

nen 2017b, 252).  

Varhaiskasvatuksessa tiimin jäsenet toimivat erilaisissa työvuoroissa ja kokoonpanoissa. Koko 

tiimin kesken tapaaminen tapahtuu yleensä kaikkien lasten samanaikaisesti paikalla ollessa 

sekä oman lapsiryhmän asioita käsiteltävissä tiimipalavereissa. Tiimit voidaan näin ollen käsit-

tää tärkeiksi ryhmiksi fyysisten varhaiskasvatusyksiköiden sisällä. Vaikka tiimit määritellään-

kin henkilökunnan jäsenistä muodostuviksi ryhmiksi, myös lasten perheet ja vanhemmat kat-

sotaan osaksi tiimien vastuualueita. Varhaiskasvatusalan naisvaltaisuudesta johtuen henkilös-

tön vaihtuvuus nähdään hyvin usein tiimien muotoutumista keskeyttävänä tai muuten häiritse-

vänä tekijänä. Tiimijäsenten vaihtuvuus näyttäytyy myös sisäisiä rooleja, vastuualueita ja vuo-

rovaikutusta muokkaavana tekijänä. (Venninen 2007, 24, 25.) 

Pedagogisen toiminnan kehittäminen vaatii myös vertaisryhmissä käytännössä toimivien kas-

vatusalan asiantuntijoiden välistä keskustelua (Ahonen 2017b, 254). Vuorovaikutustaitoja voi-

daan pitää Nissilän ja Paason (2012, 198) mukaan asiantuntijoiden kykynä omien reflektiotai-

tojen vahvistamiselle. Tutkimustulokset osoittavat, että vähemmällä henkilömäärällä on todettu 

olevan tiiminjäsenten välisen vuorovaikutuksen sujumista helpottavia vaikutuksia. Vuorovai-

kutustaitoja ei voida kuitenkaan unohtaa minkään tahansa tiimin toimivuuden kannalta.  
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3.2.3 Varhaiskasvatuksen johtajuus 

Varhaiskasvatuksen johtajuutta tarkastellaan nykyisin yhä enemmän koulun puolelle vakiintu-

neen jaetun johtajuuden (engl. distributed leadership, shared leadership) kautta (Fonsén 2014, 

32). Kocolowskin (2010, 24) käsittää jaetun johtajuuden tiimijohtajuutena, jolla tarkoitetaan 

tiimin ja ryhmän yhteisvaikutuksen sekä yhteisöllisesti velvollisuuksien ja vastuiden jakamista. 

Myös Spillane ja Diamond (2007, 146-149) kuvaavat jaettua johtajuutta tehtävien ja käytäntö-

jen uudelleen organisoinniksi. Määritelmistä huolimatta jaettu johtajuus käsitetään varhaiskas-

vatuksessa uutena myös tutkimuksellisestakin näkökulmasta katsottuna (Fonsén 2016, 43).   

Varhaiskasvatuksen johtajuutta kuvataan hyvin usein pedagogiseksi johtajuudeksi (Heikka 

2016, 44-46). Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan lapsen oppimisen ja kehityksen sekä kas-

vatusyhteisön osaamisen lisäämistä, mistä johtuen jaettu pedagoginen johtaminen painottuu en-

sisijaisesti pedagogiikkaan ja sen kehittämiseen (Heikka 2016, 44-46). Pedagogista johtajuutta 

määrittelevät Fonsénin (2016, 26) mukaan arvojen, kontekstuaalisuuden, organisaatiokulttuu-

rin, johtamisosaamisen ja substanssin hallinnan osatekijät. Arvotekijät määrittävät arvomaail-

man, joka määrittää varhaiskasvatustoiminnan toteuttamisen pedagogisen johtamisen kautta 

(Fonsén 2016, 26). Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu vuonna 1991 osaksi 

Suomen lainsäädäntöä tulleeseen Lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka pääperiaatteita ovat 

syrjimättömyys (artikla 2), lapsen edun huomioiminen (artikla 3), oikeus elämään ja kehittymi-

seen (artikla 6) ja lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12) (YK:n yleissopimus lasten 

oikeuksista). Maailmanlaajuinen perusta lasten oikeuksille muodostuu lapsen oikeuksien yleis-

sopimuksesta (Heinonen ym. 2016, 145).  

Näin ollen jaettua johtajuutta voidaan tarkastella niin jaetun johtajuuden kuin pedagogisen joh-

tajuuden näkökulmista käsin. Heikan (2016, 44) mukaan jaetulla johtajuudella käsitetään myös 

johtamisvalmiuksien ja johtamistehtävien jakaminen eri vastuuhenkilöille, esimerkiksi nimetyn 

johtajan asemassa olemattomille varhaiskasvattajille. Webb (2005, 87) on kuvannut tutkimuk-

sessaan pedagogisen johtamisen jakamista tilanteiden mukaisesti, mikä mahdollistaa työssä ta-

pahtuvan kehittymisen.  

Jaettu johtajuus käsitetään dynaamisena vuorovaikutuksena, minkä takia johtajuutta tulisikin 

jakaa esimiesten ja työntekijöiden henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehittämiskohteiden mu-

kaan (Fonsén 2016, 43; Pietiläinen & Kesti 2012, 167). Myös Juuti ja Vuorela (2015, 23-24) 

kuvaavat tutkimuksessaan johtamista keskustelevaksi ja työyhteisön jäsenten hyvinvointia tu-
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kevaksi toimintatavaksi. Näin ollen jaettu johtajuus on tietoisuuden, vastuun ja toiminnan jaka-

mista. Jaettua johtajuutta voidaan myös pitää yhtenä johtajan työvälineenä. (Juuti & Vuorela 

2015, 23-24.)  

Heikan (2016, 47) mukaan varhaiskasvatuksen johtajien hallinnollisten tehtävien kuormitta-

vuudesta johtuen heillä ei ole tarpeeksi aikaa pedagogiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Var-

haiskasvatuksen johtajuutta tarkastellaankin hyvin usein mikrotasolla johtajien työnkautta (Hu-

jala, Heikka & Halttunen 2012, 288). Jaetun johtajuuden edellytyksenä voidaan kuitenkin pitää 

sekä mikro-, että makrotasoilta tulevan tiedon yhdistämistä ja jakamista varhaiskasvatustoimin-

nassa.  Johtajuuden voidaan näin ollen katsoa olevan yhteinen vastuualue (Hujala ym. 2012, 

288). Jaetun pedagogisen johtamisen kehittämistyötä tekevät sekä päiväkodinjohtajat, että var-

haiskasvattajat (Heikka 2016, 48-52).  

Nivala (1999; 2001) esittää varhaiskasvatuksen johtajuutta kontekstuaalisen johtajuusmallin 

avulla. Tällä mallilla tarkoitetaan johtajuuden tarkastelemista organisaation omasta kontekstista 

ja sen oman perustehtävän pohjalta. Myös Hujalan (2004) mukaan johtajuutta tulisikin aina 

tarkastella varhaiskasvatuskontekstin ja varhaiskasvatuksen perustehtävän näkökulmista kat-

sottuna. Varhaiskasvatuksen johtajuuden tehtävänä on sitouttaa varhaiskasvatuksen parissa toi-

mivat ihmiset varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen (Hujala ym. 2012, 

289). Varhaiskasvatuksen laadun luomisen edellytyksiä ovat asioiden jakaminen, henkilöstön 

ja vanhempien voimaannuttaminen, muutosten johtaminen, sekä tiimien johtamisen hyödyntä-

minen (Rodd 2006; Hujala ym. 2012, 289).  

Jaettua pedagogista johtajuutta määritellään myös opettajajohtajuudeksi (engl. teacher lea-

dership). Opettajajohtajuudella ei tarkoiteta varhaiskasvattajan tiimivastaavana tai varajohta-

jana toimimista, vaan sillä viitataan ennen kaikkea opettajan pedagogiseen johtajuuteen ja oman 

lapsiryhmän pedagogiikasta vastaamiseen sekä koko yksikön johtajuuteen ja kehittämistyöhön 

osallistumiseen. Opettajajohtoisuus liitetään vahvasti osaksi Opetushallitusta, joka vastaa muun 

muassa uudesta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2016). (Heikka 2016, 54-55.) 

Myös varhaiskasvatuksen johtajuusosaamisella ja johtajuudella on todettu olevan yhteys työ-

yhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja ilmapiiriin, joiden kautta vaikutusmahdollisuudet työn si-

sältöihin ja työympäristöön liittyviin tekijöihin vahvistuvat. Hyvän ja jaetun johtajuuden kautta 

kaikki työyhteisönjäsenet ovat samoihin tavoitteisiin ja päämääriin sitoutuneita, ja pystyvät vai-

kuttamaan yhteisiin asioihin. Tällainen johtamisentaito vaatii myös työyhteisönjäsenten välistä 
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keskustelua niin työntekijöiden kuin esimiesten välillä sekä mielipiteiden huomioon ottamista. 

(Juuti & Vuorela 2015, 23, 24.) 

Työyhteisön ja johtajuuden tutkimustulokset osoittavat, että luottamukseen ja avoimuuteen pe-

rustuvan työilmapiiriin vaikutukset ovat nähtävillä työyhteisön tuloksissa (Juuti & Vuorela 

2015, 24). Dialogisen eli vuorovaikutuksellisen kohtaamisen periaatteena tulisikin pitää toisen 

ihmisen kaikkien tunteiden ilmaisemisen sallimista ja turvallisen ilmapiirin luomista, jolloin 

toisten hankalat tuntemukset ja ajatukset suostutaan kohtaan myös kohtaamaan (Kukkonen, 

Ranne & Korko 2012, 151). Johtajuuttakin kannattelevan keskinäisen vuorovaikutuksen tulisi 

keskittyä omaa ja yhteistä toimintaa eteenpäin vievään keskeiseen kanssakäymiseen, jonka 

taustalla vaikuttavat niin suunnitelmallisuus, tarkoituksellisuus sekä moniäänisyys (Jäppinen 

2012, 27). Jäppisen (2012, 28) mukaan moniäänisen vuorovaikutuksen vaatimuksia ovat kui-

tenkin kypsyys ja erityinen asiantuntijuus.  

3.2.4 Moniammatillinen asiantuntijuus  

Moniammatillista yhteistyötä ja moniammatillisuutta (engl. multidisciplinary, interdiscipli-

nary, transciplinary) voidaan tarkastella ja lähestyä monesta eri näkökulmasta. Suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa on totuttu puhumaan moniammatillisesta yhteistyöstä tai moniammatilli-

sesta tiimityöstä, jotka eivät sisällä englanninkielisten termien mukaisia eri yhteistyön tasoja. 

Näiden moniammatillinen yhteistyö ja tiimityö pitävät sisällään moniammatillisen rinnakkain 

työskentelyn ja työroolien rajoja ylittävän työskentelyn. (Kontio 2010, 8.)  

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät tiimityötä erilaisissa ja eri ammattiryhmiin kuulu-

vien asiantuntijoiden työryhmissä (Kontio 2010, 8). Moniammatillisuudesta johtuen tällaiset 

työryhmät ovat usein organisaatiorajoja ylittäviä (Kupila 2012, 304). Suomalaisessa varhais-

kasvatuksessa vallitseva koulutukseen perustuva työnjako on ollut pitkään arka ja kyseenalais-

tettu aihe, vaikka eri ammattiryhmien osaamisen arviointia pidetään työn tarkoituksenmukai-

suuden ja asiantuntijuuden kannalta tärkeänä. Myös osaamisen erojen häivyttäminen ja tasa-

päistävä työnjako muodostavat haasteita tulevaisuuden varhaiskasvatusta ajatellen, vaikka mo-

niammatillista yhteistyötä tehdään myös jatkossa (Kalliala 2012, 139, 142, 143).  

Karila ja Nummenmaa (2001; Kupila 2012, 304) ovat tarkastelleet moniammatillista yhteis-

työtä työyhteisön sisäisen ja ulkoisen toimintamallin avulla. Erilaisten näkökulmien ja roolien 

ymmärtäminen toimivan keskustelun avulla lisäävät tiimeissä toisiltaan oppimista (Venninen 
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2007, 26; Veijola 2004, 30). Moniammatillisuus voidaankin käsittää ryhmän ja organisaation 

välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta yhteiseen tulokseen tai päämäärään pyrkimiseksi 

(Kontio 2010, 8). Varhaiskasvatustyötä organisoidaan tiimien avulla, joiden tulisi ulottua pa-

remmin toisilleen, esimerkiksi konkreettisia asioita käsiteltäessä, erilaisten koulutusten ja työ-

yhteisön jäsenten kohdalla (Kontio 2010, 11).  

Kontion (2010, 8-10) mukaan moniammatillista yhteistyötä tekeviltä ammattilaisilta vaaditaan 

vastuunottoa, oman työtehtävän selkeää ymmärtämistä, toisten asiantuntijuuden kunnioitta-

mista, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä työn kokonaisuuksista. Wengerin 

(1998; Kupila 2012, 301) mukaan varhaiskasvatuksessa yhteisöön kuuluminen ja toimintaan 

osallistuminen ovat merkittäviä oppimisen ja kehittymisen voimavaroja. Näiden taitojen katso-

taan olevan nykypäivänä keskeisiä ammattitaidon osa-alueita (Kupila 2012, 300). Powell 

(2005, 80) korostaa kaikkien ammattilaisten yhteisen kielen jakamista työskentelyn tuke-

miseksi sekä ammatillisten asioiden ja omien vahvuusalueiden esille tuomiseksi. Yhteisen kie-

len kautta tuetaan lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia (Powell 2005, 80). Var-

haiskasvatustyötä voidaankin kuvata moniammatillisesta näkökulmasta jaetun tietämyksen, 

ymmärryksen ja asiantuntijuuden käsitteillä, jotka ilmaisevat varhaiskasvatuksen työyhteisön 

muotoutumista sen jäsenten kehittymisprosesseissa. (Kupila 2012, 300.)  

Varhaiskasvatuksen moniammatillisuuden yhteydessä voidaan käyttää Kupilan (2012, 302) 

mukaan hyvin usein myös kasvatusyhteisön käsitettä. Kasvatusyhteisössä toimimisen kautta 

omaksutaan kasvatus- ja opetustoimintaa määrittävät tarkoitukset ja päämäärät (Kupila 2012, 

302).  Moniammatillista yhteisöä on hyvä tarkastella myös oppivan työyhteisön kautta, jolla 

tarkoitetaan varhaiskasvatustyön vastavuoroista opetus- ja kasvatuskumppanuutta tai yhteis-

opettajuutta (Kupila 2012, 302). Toimivan moniammatillisen yhteistyön jäsenet tiedostavat 

mitä tehdään ja millä tavalla, jolloin ryhmän osaamistaso on riittävä ja asiantuntijatiedot ulot-

tuvat kaikille (Kontio 2010, 9).  
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4 Tutkimuksen toteutus  

Tämä tutkimus pohjautuu vuoden 2016 keväällä valmistuneeseen kandidaatintutkielmaani, 

jonka lähtökohtina tarkasteltiin Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto-oh-

jelman (KK) sisältöjä pedagogisen asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta (Juntunen 

2016). Tutkimuksella pyritään selvittämään vasta valmistuneiden ja työelämään siirtyneiden 

varhaiskasvattajien käsityksiä koulutuksen ja työelämän välisestä vastaavuudesta.  Tutkimuk-

sen kohderyhmä muodostui neljästä (4) saman tutkinto-ohjelman mukaan kasvatustieteiden 

kandidaateiksi (KK) valmistuneista varhaiskasvattajista. Varhaiskasvattajat olivat sukupuolel-

taan naisia ja työskentelivät pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella.  

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset  

Tutkimukseni keskiössä on varhaiskasvattajan pedagoginen asiantuntijuus: millaiset pedagogi-

set valmiudet varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto tarjoaa ja millaisina valmiudet näyttäy-

tyvät työelämässä. Tutkimuksen tehtävänä oli kerätä tietoa kasvatustieteiden kandidaateiksi 

(KK) valmistuneiden varhaiskasvattajien tutkintolähtöisestä pedagogisesta asiantuntijuudesta, 

sekä kuvata varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman ja työelämän vastaavuutta. Tutkimukseni 

kohdistuu varhaiskasvatuksen koulutukseen Suomessa ja saman varhaiskasvatuksen tutkinto-

ohjelman mukaisesti yhtä aikaa opiskelleelta tutkimusjoukolta kerättyyn aineistoon. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat:  

1. Miten varhaiskasvatuksen kandidaatintutkinto (KK) vastaa varhaiskasvattajan pedagogi-

seen asiantuntijuuteen?  

2. Millaisena vastavalmistuneet ja työelämään siirtyneet varhaiskasvattaja kokevat osaami-

sensa pedagogisina asiantuntijoina?  

4.2 Laadullinen tutkimus  

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisin eli kuvailevin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksen tar-

kastelun taustalla vaikuttivat aihetta aiemmin koskevat tutkimukset ja teoriataustat, jotka myös 

vaikuttivat muun muassa tutkimuskysymysasetteluun ja aineistonkeruumenetelmään. Laadulli-

nen tutkimus pyrkii lähestymään tutkimusaihetta kokonaisvaltaisesti – todellisen maailman 
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monimuotoisuutta kuvaamalla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 152). Kuvailevaa tutki-

musta käsittelevä aineisto kerätään yleensä ihmisten toimesta todellisista tilanteista, jolloin luo-

tettavuuden mittareina toimivat ihmisen havainnot ja keskustelut (Hirsjärvi ym. 2002, 155). 

Koska tutkimuksen kautta haluttiin selvittää vasta valmistuneiden varhaiskasvattajien näke-

myksiä koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta, oli laadullinen tutkimus eniten palveleva va-

linta tutkimusotteeksi.  

Tutkimusprosessia voidaan pitää molemminpuolisena oppimisprosessina niin tutkittavien kuin 

tutkimuksen tekijän näkökulmasta katsottuna. Tutkimukseni tavoitteena ei ole asettaa varhais-

kasvatuksen koulutusta ja varhaiskasvattajan ammattia vastakkain, vaan ymmärtää niihin kyt-

keytyvää käsitysten vaihtelua, joka käsitetään yhdeksi laadullisen tutkimuksen pääpiirteeksi 

(Syrjälä ym. 1994, 126). Aiheen käsitteleminen ja ymmärtäminen muotoutuivat syvemmälle 

tasolle aineistonanalysoinnin myötä.  

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille uusia ja paljastamattomia asioita (Max-

well 1996, 41). Näin ollen tutkimusta kuvataan usein aineistolähtöiseksi teorialähtöisyyden si-

jaan (Hirsjärvi ym. 2002, 155). Yhtenä laadullisen tutkimuksen pääpainona on myös esimer-

kiksi haastateltavien ”oman äänen” kuuluville tuominen (Hirsjärvi ym. 2002, 155). Kyseistä 

piirrettä ajatellen tätä tutkimusta koskeva tutkimusaineisto on kerätty mahdollisimman luon-

nollisissa tilanteissa teemahaastattelua hyödyntäen, jotta myös haastateltavien henkilökohtaiset 

näkemykset nousisivat esille pelkän yleistämisen sijaan.  

4.3 Tutkimusjoukko ja aineistonkeruu  

Tätä tutkimusta käsittelevä pilottiaineisto kerättiin vuoden 2016–2017 joulu- tammikuussa säh-

köisellä kyselylomakkeella (liite 1). Kyselytutkimus oli osa kvalitatiivisen tutkimuksen jatko-

kurssia ja pro gradu –tutkimuksen aloittamista. Kyselyllä selvitettiin varhaiskasvatuksen tut-

kinto-ohjelman sisältöjä ja niiden vastaavuutta varhaiskasvattajan tutkintolähtöisen pedagogi-

sen asiantuntijuuden kehittymiseen. Kysymykset olivat muodoltaan avoimia muutamaa moni-

valintakysymystä lukuun ottamatta. Avointen kysymysten käyttämistä nimitetään yhdeksi laa-

dullisen tutkimuksen menettelytavaksi, jonka kautta tutkimusaineistosta on mahdollista saada 

henkilökohtaisempi ja sisällöltään rikkaampi (Cohen, Manion & Morrison 2001, 247). Aineis-

toa tarkastellessa olennaisiksi nousivat vastausten perusteella avoimet kysymykset. 
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Kyselytutkimukseen vastannut kohderyhmä koostui viidestä (5) varhaiskasvatuksen kandidaa-

teiksi valmistuneista ja työuransa alkuvaiheessa olevista varhaiskasvattajista.  Vastanneista 

henkilöistä kaikki olivat aloittaneet opintonsa Oulun yliopistossa vuonna 2013 yhtä vuonna 

2011 opintonsa aloittanutta lukuun ottamatta. Vastanneiden työkokemukset vaihtelivat yhdestä 

kuukaudesta kahteen vuoteen.  Kolme vastaajaa työskenteli vastaushetkellä vakituisessa toi-

messa.  Kaksi henkilöä oli työllistynyt varhaiskasvattajan tehtäviin jo ennen koulutuksesta val-

mistumista ja kahdella oli ollut työpaikka tiedossa heti valmistumisen jälkeen.  

Kyselyiden ja haastatteluiden tekemistä pidetään Tuomen ja Sarajärven (2018, 87) mukaan yh-

tenä yksinkertaisimpana menetelmänä ihmisen kokemusten ja käsitysten tutkimiselle. Tämän 

tutkimuksen varsinaisen aineiston hankinta tapahtui teemahaastattelun avulla. Kyselytutkimuk-

sen aineistosta nousseiden tutkimustulosten pohjalta muodostettiin puolistrukturoitu teema-

haastattelurunko, jonka kautta tätä tutkimusta varten haastateltiin neljää (4) varhaiskasvattajaa. 

Kyselytutkimus helpotti haastattelun teemojen muodostamista tiettyjä ja asiantuntijuuden kan-

nalta tärkeiksi koettuja osa-alueita käsitteleviksi. Kyselytutkimuksen hyödyntäminen muodosti 

teemahaastattelusta oman erillisen kokonaisuuden.  

Haastateltavat henkilöt olivat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 ja valmistuneet Oulun yliopis-

tosta saman opetussuunnitelman mukaisesti keväällä 2016. Haastatelluista kaksi (2) työskenteli 

kasvatusvastuullisena varhaiskasvattajana aineistonkeruun aikana yksityisellä sektorilla ja 

kaksi (2) julkisella sektorilla. Lapsiryhmien ikäjakaumat vaihtelivat 3-6-vuotiaiden välillä. Tut-

kimushenkilöistä kolme (3) osallistui myös aiempaan kyselytutkimukseen. Nämä henkilöt va-

likoituivat tutkimusotokseksi, koska tutkimus rajattiin koskemaan samaisen opetussuunnitel-

man ja tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelleita sekä opintonsa samaan aikavälin aikana suo-

rittaneita varhaiskasvattajia.  

Tutkimusta koskevan varsinaisen aineiston kerääminen tapahtui kevään 2017 huhtikuussa. Ai-

neiston kerääminen tapahtui puolistrukturoidulla teemahaastatteluilla, jotka nauhoitettiin puhe-

limen nauhurilla ja litteroitiin kirjoitettuun muotoon heti haastattelutilanteiden jälkeen. Aineis-

tonkeruuta varten muodostettu ja keskustelua eteenpäin vienyt teemahaastattelurunko koostui 

neljästä (4) osiosta. Osioita olivat taustatiedot, vuorovaikutus työyhteisön eri ammattilaisten 

kanssa, vuorovaikutus vanhempien ja perheiden kanssa, sekä vuorovaikutus lapsiryhmän 

kanssa. Haastateltavilla oli mahdollisuus tutustua haastattelurunkoon ennen haastattelujen al-

kua ja esittää täsmentäviä kysymyksiä teemoihin liittyen. Haastattelujen ajankohdat ja paikat 

sovittiin haastateltaville sopiviksi ja mahdollisimman rauhallisiksi tilanteiksi. Ainoastaan yksi 
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haastattelu toteutettiin pitkästä välimatkasta johtuen videopuhelun välityksellä. Koska osa haas-

tateltavista oli osallistunut aiemmin toteutettuun kyselytutkimukseen, tutkimusaihe oli heille 

tuttu. Tämä näkyi muun muassa vastausten laadussa. Myös haastateltavien entuudestaan tunte-

minen ja heidän kanssaan opiskeluhistorian omaaminen vaikuttivat haastattelutilanteiden suju-

vuuteen ja keskustelujen luontevaan etenemiseen.   

Teemahaastattelu sopi tähän tutkimukseen luontevasti, koska tarkoituksena oli kuvata haasta-

teltavien käsityksiä kyseisestä aiheesta. Esitin jokaiselle haastateltavalle samat teemahaastatte-

lun mukaiset kysymykset samassa järjestyksestä. Kysymykset kuitenkin muotoutuivat tilanteen 

mukaisesti ja osassa haastatteluja tietty teema johti pidempään aihetta koskevaan pohdiskeluun. 

Tällöin myös lisäkysymysten esittäminen oli mahdollista.  

Taulukko 1.  Teemahaastattelu  

Teemahaastattelu 

Teema 1 
 

Taustatiedot 

Teema 2 Vuorovaikutus työyhteisön eri ammattilaisten kanssa  

2.1 Tiimityöskentely 

2.2 Moniammatillinen yhteistyö 

Teema 3 
 

Vuorovaikutus vanhempien ja perheiden kanssa  

Teema 4 Vuorovaikutus lapsiryhmän kanssa  

4.1 Ryhmänhallintataidot  

4.2 Oppimisen ohjaaminen 

4.3 Lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

4.4 Aineistonanalyysi  

Tätä tutkimusta käsittelevä tutkimusaineisto on käsitelty sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysia 

voidaan kuvailla monipuolisen käyttömahdollisuuden vuoksi niin yksittäiseksi metodiksi kuin 

teoreettiseksi kehykseksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103). Laadullisen analyysin yhteydessä 

käytetään usein induktiivista ja deduktiivista analyysijakoa, jolloin aineiston tulkinnassa voi-

daan edetä yksittäisestä yleiseen tai yleisestä yksittäiseen. Kyseisen jaottelun ongelmallisuuden 
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vuoksi sisällönanalyysin kohdalla puhutaan aineistolähtöisestä, teoriaohjaavasta ja teorialähtöi-

sestä analyysistä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108-111). Lähdin lähestymään tutkimusaihetta ai-

neistosta käsin, vaikka sen taustalla vaikuttikin luokittelua jonkin verran ohjaava teemahaastat-

telurunko. Myös aiemmin tekemälläni kandidaatin tutkielmalla oli vaikutusta teemahaastatte-

lun muotoutumiseen ja aiheen rajaamiseen. Aineistolähtöinen ja hieman teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi on toteutettu tässä tutkimuksessa Milesin ja Hubermanin (1994) malliin perustuvaa 

vaiheittaista analysointia mukaillen.  

Aloitin aineiston analysoimisen nauhoitettujen haastattelujen kuuntelemisella ja litteroinnilla 

huhtikuussa 2017. Aineisto litteroitiin siinä kuultuun muotoon sanasta sanaan. Litteroidun ai-

neiston läpikäyminen alkoi syyskuussa 2017, jonka myötä luin aineiston useaan otteeseen läpi 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia etsien. Aineiston useaan kertaan lukemisen tarkoituksena oli 

kattajan kuvan saaminen ja kerätyn aineiston kokonaisuuden hahmottaminen. Aineistonkeruun 

ja aineiston läpikäymisen väliin sijoittui useampi kuukausi, joka vaikutti osaltaan aiheen käsit-

telemiseen. Aineiston syrjään laittaminen ja siihen uusin silmin palaaminen palveli kuitenkin 

tutkimuksen tekemistä.  

Aloitin aukikirjoitetun sisällön redusoimisen eli pelkistämisen alleviivaamalla ja numeroimalla 

aineistosta toistuvia ja tutkimustehtävän mukaisia ilmaisuja. Tätä tapaa nimitetään informaation 

tiivistämiseksi tai osiin pilkkomiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 114). Haastattelurunko ja tut-

kimuskysymysten fokusoiminen helpottivat pelkistämisvaihetta, vaikka ilmaisujen etsimisessä 

ilmenikin jonkin verran päällekkäisyyksiä ja samaa tarkoittavia asioita nousi esille eri tavoin.  

Pelkistämisen jälkeen seurasi aineiston klusterointi eli alkuperäisten ilmauksien läpi käyminen 

ja niiden omiksi luokitteluyksiköiksi muokkaaminen. Luokittelun kautta ilmaukset asetettiin 

omiksi alaluokikseen. Koska aineiston keruu tapahtui teemahaastattelulla, ohjasivat ja helpot-

tivat jo olemassa olevat teemat aineiston jäsentämistä ja alaluokkien nimeämistä (Tuomi & Sa-

rajärvi 2011, 93).  

Alaluokkien muodostamista seurasi viimeisenä vaiheena aineiston abstrahointi eli käsitteellis-

täminen. Tässä vaiheessa jo tehtyjä luokituksia yhdistetään niin kauan, että ilmauksista muo-

dostuu teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 2011, 111; Tuomi & Sara-

järvi 2018, 114). Alaluokkia käsitellään ensin yläluokiksi, ja viimeisimpänä pääluokaksi eli 

varsinaiseksi käsitteeksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 114-115). Pääluokat muodostivat lopulta 

tulososiossa esitettävät tutkimuskysymysten vastaukset. Seuraavassa taulukossa on esitetty esi-

merkit sisällönanalyysistä kummankin tutkimuskysymyksen vastausta kuvaten.   



35 
 

Taulukko 2.  Aineiston sisällönanalyysi Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan  

Alkuperäinen il-

maisu aineistossa  

Pelkistetty ilmaus  Alaluokka Yläluokka Pääluokka  

”[..]meillä on se 
pedagoginen vas-
tuu ja kuitenkin 
lastentarhanopet-
tajalla on se pää-
vastuu kaikista 
asioista.” (V2)  

Varhaiskasvattajan pe-
dagoginen vastuu ja tie-
toisuus ryhmässä tapah-
tuvasta toiminnasta  

Pedagogiset tiedot 
ja taidot   

Pedagoginen vas-
tuu  

Pedagoginen asi-
antuntijuus   

”Että siihen ei 
kyllä meidän kou-
lutus oo millään 
tavalla valmista-
nut, kun miettii 
taas, että minkä 
verran niitä lapsia 
on, joilla on niitä 
käytöksessä ja it-
sensä hallinnassa 
ongelmaa ja haas-
tetta.” (V1) 

Koulutuksen tuomat 
valmiudet erilaisten las-
ten ohjaamiseen oppi-
misympäristössä  

Oppimisen ohjaa-
misvalmiudet  

Lasten yksilöllis-
ten tarpeiden huo-
mioiminen  

Erityispedagogi-
nen osaaminen  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi tuki tutkimusaineiston läpi käymistä käsitteitä yhdistämällä 

ja tutkimustehtäviin vastauksia antamalla. Tutkimukseen liittyvän teorian ja aineistosta tehtyjen 

johtopäätösten vertaaminen toisiinsa rakensi tutkimusta eteenpäin koko analysointivaiheen 

ajan. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 112). Haastatteluaineistoon palaaminen ja analysointien uudel-

leen läpi käyminen tutkimuksen teon aikana auttoi myös selkeyttämään itse tuloksia. Varsinai-

nen kirjoitusprosessi alkoi syksyllä 2017 ja eteni vuoden 2018 keväälle.  
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5 Tulokset  

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen kannalta oleellisia tuloksia. Käsittelen aluksi varhaiskas-

vattajan pedagogiseen osaamiseen liittyen lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta, sekä 

opetussuunnitelma ja oppimisen ohjaamisen osaamista. Tämän jälkeen avaan tulosten kautta 

esiin tulleita tiimityöskentely ja yhteistyötaitoja jaetun pedagogisen johtajuuden, moniamma-

tillisen yhteistyön sekä vanhempien kanssa yhteistyössä toimimisen kautta.  Käytän varhais-

kasvattajien haastatteluesimerkkien perässä lyhenteitä V1-V4. Varhaiskasvattajista kaksi työs-

kenteli haastatteluaikana yksityisellä- ja toiset kaksi julkisella sektorilla.  

5.1 Pedagoginen asiantuntijuus  

Tutkimusaineistonkeruuseen laadittujen haastattelujen tarkoituksena oli selvittää varhaiskas-

vattajien pedagogiseen asiantuntijuuteen ja siihen liittyvää osaamista. Haastateltavia pyydettiin 

kertomaan omasta pedagogisesta asemastaan omassa työyhteisössään ja peilaamaan vastauksi-

aan koulutustaustan tuomiin valmiuksiin nähden. Tämän kappaleen tarkoituksena on esitellä 

varhaiskasvattajien pedagogiseen osaamiseen liittyviä asioita, joita tutkimukseen haastatellut 

korostivat omasta pedagogisesta asemastaan katsottuna. Pedagogisen osaamisen ja vastuun ku-

vauksia sekä niille koulutuksen tuomia valmiuksia voidaan nimittää yleisesti ottaen samansuun-

taisiksi. Haastateltujen välillä ilmeni kuitenkin osittaisia eroavaisuuksia muun muassa eri sek-

toreilla työskentelyyn ja työnkuvaan liittyen.  

5.1.1 Pedagoginen vastuu  

Haastatellut varhaiskasvattajat korostivat vastauksissaan koulutuksen ja työelämän tuomaa pe-

dagogista asiantuntijuuttaan sekä erityisesti oman tiiminsä pedagogisen vastuun kantamista. 

Vastuun kantaminen ja tietoisuus ryhmässä tapahtuvasta toiminnasta painotettiin olevan viime 

kädessä aina varhaiskasvattajalla. Tätä ilmentää hyvin varhaiskasvattaja V2 määritelmä työnsä 

pedagogisesta asiantuntijuudesta.   

”[…] meillä on se pedagoginen vastuu ja kuitenkin lastentarhanopettajalla 

on se päävastuu kaikista asioista.” (V2) 

Myös varhaiskasvatustyötä ohjaavat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 

2016, 20-21) korostavat varhaiskasvattajalta vaadittavaa tietämystä pedagogisen toiminnan 
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suunnittelusta, merkityksestä ja toteutuksesta. Näitä vaatimuksia voidaan verrata Howard Gard-

nerin (Niemi 2016, 21-22) kolmeen hyvän työn käsitteeseen, joita ovat erinomaisuus ja korkea-

tasoisuus, sitoutuminen ja työhön motivoituneisuus sekä työn eettisten periaatteiden noudatta-

minen. Kyseiset osaamisalueet näyttäytyivät tärkeinä myös haastateltujen varhaiskasvattajien 

työssä. Pedagogisten merkitysten perustelemista erityisesti lasten perheille ja vanhemmille ko-

rostettiin kaikissa vastauksissa myös pedagogiseen vastuuseen liittyen. Koulutuksen tarjoamien 

opetusharjoittelujen ja niiden aikana vastuun ottamisen harjoitteleminen koettiin merkityksel-

lisiksi pedagogisen osaamisen ja vastuun kantamisen kehittymisen kannalta. Myös harjoitte-

luohjaajien merkitys koettiin seuraavan vastauksen perusteella tärkeäksi.  

”[…] mulla on kyllä sattunu silleen hyvät ohjaajat, että ne on niinku tuonu 

sitä lastenterhanopettajan roolia oikeesti ja mää oon saanu jo harjotteluissa 

kokeilla sitä vastuun ottamista.” (V2) 

Lasten erityispedagogisten asioiden hoitamista pidetään nykypäivänä yhä enemmissä määrin 

myös varhaiskasvattajan pedagogiseen vastuuseen kuuluvana osaamisena. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2016, 52) nojaten, lapsen kehityksen ja oppimisen 

tuen järjestäminen on osa laadukasta nykypäivän varhaiskasvatustoimintaa. Erityisopettajan ja 

eritysesti varhaiserityisopettajan eli veon konsultaatiota tarvitaan pedagogisen toiminnan suun-

nittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

”[…] lastentarhanopettajalla on se, että sen pittää kuitenkin olla semmonen, 

joka tietää tavallaan niinku kaikista asioista - - se on mulla kokoajan taka-

raivossa, että sun vaan täytyy tietää ne asiat, mitä siinä tapahtuu ja tietää ne 

kaikki merkitykset, että miksi joku asia tehhään.” (V2) 

Haastatellut varhaiskasvattajat korostivat vastauksissaan juurikin erityispedagogisten asioi-

den hoitamiseen liittyvää pedagogista vastuuta.  Tällä vastuualueella ja erityispedagogisten 

asioiden kuulumisella työtehtäviin viitattiin varhaiskasvattajan ja erityisopettajan väliseen yh-

teistyöhön. Hermanforsin (2017) tutkimukseen verraten suomalaisen varhaiskasvatuksen hen-

kilöstön tukemisen ja erityispedagogisen osaamisen katsotaan painottuvan kiertävän erityislas-

tentarhanopettajan (kelto) tai konsultoivan varhaiserityisopettajan asiantuntijuuteen. Haastatte-

luvastauksien mukaan tämän tutkimuksen varhaiskasvattajat olisivat toivoneet erityispedago-

giseen yhteistyöhön ja varhaiskasvattajien omaan erityispedagogiseen osaamiseen enemmän 

koulutuksen tarjoamia valmiuksia.  
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”[…] vastuussa siitä suunnittelusta ja toteuttamisesta ja arvioinnista - - sit-

ten nämä erityispedagogiset asiat ko ollaan tehty erityisopen kanssa yhteis-

työtä - - sitä erkkaa ois voinu olla enemmän ja se ois voinu olla vähän pa-

remmin toteutettua.” (V3) 

Vaikka varhaiskasvattajat kertoivatkin vastaavansa yleisesti pedagogisen toiminnan toteutumi-

sesta, oli vastuuta pedagogisesta toiminnasta jaettu tiiminjäsenten välillä. Vanas (2013, 34-

35) ilmentää tutkimuksessaan, kuinka varhaiskasvattajalle kuuluvan pedagogisen vastuun jaka-

minen voi vaikuttaa varhaiskasvattajan työidentiteettiin ja ammattitaitoon heikentävästi työteh-

tävien tasapuolistamisesta johtuen. Yhden varhaiskasvattajan kokemus pedagogisen vastuun ja 

työtehtävien eroissa näyttäytyivät verrattain samanlaisina kaikkien työntekijöiden kesken, 

vaikka pedagogisen toiminnan päävastuu olikin varhaiskasvattajalla.  

”[…] meillä näkyy aika vähän tuolla sit taas se ero lastentarhanopettajan ja 

päivähoitajan välillä, että ei tuolla oikeen oo, varsinki ku tuo on vuorohoito 

niin sitten meillä saattaa välillä pomppia lapset kuinka sattuu, niin sitten ei 

oikeen onnistu se, että vaan tietyillä ihmisillä on tietyt tehtävät.” (V4) 

Kahden yksityisellä sektorilla työskentelevän varhaiskasvattajan ryhmässä toimi yksi lastentar-

hanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Tiiminjäsenissä ilmeni eroja varhaiskasvatuksen maantie-

teellisten sekä yksityisen ja kunnallisten palveluntarjoajien välillä. Yhden varhaiskasvattajan 

yksityisessä päiväkodissa tiimi muodostui kahdesta lastentarhanopettajasta (varhaiskasvattaja 

ja sosionomi) sekä kahdesta lastenhoitajasta. Myös varhaiserityisopettajan palvelut olivat ky-

seisessä päiväkodissa verrattain eritavoin järjestettyjä.  

Kaikki haastatellut varhaiskasvattajat korostivat tiimikuvauksissaan lastenhoitajien asemaa pe-

dagogisen toiminnan järjestäjinä ja omien pienryhmien lasten vasujen eli varhaiskasvatussuun-

nitelmien laatimisessa. Kuten varhaiskasvattaja V1 vastauksessaan toteaa, lopullinen ja päävas-

tuu pedagogisesta toiminnasta, sen suunnittelusta ja toteutuksesta todettiin kuitenkin olevan 

loppupeleissä aina pedagogisen vastuun kantavalla varhaiskasvattajalla.   

”[…] lastenhoitajat hoitaa vasuja niinkö omien ryhmien osalta, mutta se vas-

tuu niistä on mulla ja sitte se kaikki ryhmässä tapahtuva toiminta.” (V1) 

Kaikki lastentarhanopettajat ilmensivät pedagogiikan toteuttamista pienryhmätoiminnan 

avulla. Pienryhmätoimintaa voidaan kuvailla lähes itsestään vakiintuneeksi pedagogiseksi toi-
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mintamuodoksi Suomen varhaiskasvatuksessa (Ahonen 2017b, 183). Ahosen (2017b, 183) mu-

kaan pienryhmätoiminta on käsitteenä tulkinnanvarainen, mistä johtuen päiväkodeissa toteu-

tettavaa pienryhmätoimintaa kuvaillaan suhteellisen moninaisesti. Lapsiryhmien pienryhmiin 

jakamista voidaan kuitenkin pitää Puroilan (2002, 71) mukaan hyvinkin yleisenä käytäntönä, 

mutta enemmän organisointi- ja ryhmänhallintakeinona kuin pedagogisena menetelmänä.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat kuvasivat toteuttamaansa pienryhmätoi-

mintaa ryhmäkohtaisten erojen tuomien merkitysten kannalta. Muun muassa eri-ikäisiä lapsia 

sisältävien ryhmien kohdalla tämän toimintamuodon hyödyntäminen viesti omalta osaltaan 

pienryhmätoiminnan toteuttamisen onnistumisesta. Toiminnan eriyttäminen ja sen mahdollis-

taminen näkyivät myös vahvasti toiminnan kuvauksissa, mistä johtuen myös pienryhmätoimin-

taan liittyvää pedagogista vastuuta oli jaettu ryhmissä vastuullisten henkilöiden kesken.  

”[…] me on jaettu ryhmä kolmeen pienryhmään ja myöskin lastenhoitaja ve-

tää meillä niitä ryhmiä.” (V2) 

Pienryhmätoiminnan käsitteen tulkinnanvaraisuutta kuvaa hyvin varhaiskasvattajan V4 mai-

ninta siitä, kuinka pienryhmätoiminnan hyödyntäminen oli tapahtunut heidän ryhmässään ai-

noastaan tietyissä tilanteissa, kuten askartelussa tai muussa paremmin pienemmissä tai ikäluok-

kiin sidotuissa ryhmissä tapahtuvissa toimissa. Pienryhmätoiminta ei siis näin ollen ollut päi-

vittäistä. Vastaajan kohdalla tähän oman vaikutuksensa toi myös vuoropäiväkodissa työsken-

tely niin sanottuun tavalliseen päiväkotiryhmään verrattuna.  

”[…]no aika paljonhan sitä käytetään nykyään sitä pienryhmätyöskentelyä, 

mutta meillä ei oikeastaan oo sitä. Mutta ku ei oo perus päiväryhmässä niin 

se on jotenki niin erilaista mun mielestä se arki.” (V4) 

Pienryhmätoiminnan mainittiin vastaajien mukaan korostuneen jo koulutuksessa. Shinin, Leen 

ja McKennan (2015, 92) mukaan määriteltyä yhteistyötä, keskinäisten tavoitteiden, resurssien 

ja vastuualueiden määrittelyssä voidaan nähdä myös pienryhmätoiminnan taustalla olevia piir-

teitä. Pienryhmätoiminnan hyödyntämistaidot olivat osa vastavalmistuneiden varhaiskasvatta-

jille asiantuntijuutta työelämään siirtymisen myötä, mistä johtuen koulutuksen ja työelämän 

välillä kuvailtiin olevan vastaavuutta kyseiseen pedagogiseen osaamiseen liittyen. Pienryhmä-

toiminnan hallinnassa ja osaamisessa kerrottiin varhaiskasvattajien V1 ja V2 mukaan kuitenkin 

ilmenevän eroavaisuuksia eri henkilökunnan jäsenten välillä.  
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”Paljon korostuu pienryhmätoiminta ja sehän koulutuksessa oli jo meillä 

semmonen, että sitä paljon korostettiin ja se onneks näkkyy myös työelä-

mässä. Mutta sen mää oon huomannu, että se on monille uus juttu.” (V2) 

”[…] mää oon niitä tuonu sinne vielä enempi, että miten voidaan vielä enem-

män olla pienryhmässä […] se on tullu suoraan koulutuksesta.” (V1)  

Erot koulutuksen antaman tuen ja pienryhmätoiminnan valmiuksien välillä voidaan katsoa joh-

tuvan myös varhaiskasvatushenkilökunnan koulutusajankohdasta ja opintokokonaisuuksien 

eroavaisuuksista. Kangaksen (2013, 41-42) tutkimustulosten mukaan pienryhmätoiminnan to-

teuttaminen edellyttää työntekijöiltä sitoutumista uudenlaiseen päivärytmiin ja varhaiskasva-

tustoiminnan organisoimiseen. Myös Raittilan (2013, 76) mukaan tällaiset muutokset vaativat 

myös luottamusta ja yhteisöllisyyttä työntekijöiden välille, jotta uskallus uusien toimintatapo-

jen käyttämiseen syntyy. Ajan antaminen on huomioitava asia uuden toimintavan omaksumi-

sessa (Kangas 2013, 42). Näihin tutkimustuloksiin verraten tämän tutkimuksen vastavalmistu-

nut kohdejoukko oli omaksunut pienryhmätoiminnan jo kolmivuotisen koulutuksen aikana.  

Haastattelut nostivat esille pedagogiseen vastuun jakamiseen liittyvää ongelmaa eri koulutus-

taustaisten henkilöiden kesken. Pedagogisen vastuun ja suunnittelutyön jakamista kuvailtiin 

osittain haastavaksi yksityisellä sektorilla työskentelevän varhaiskasvattaja V4 vuorohoitopäi-

väkodissa, jossa kaikki vastuussa olevat aikuiset vaihtelivat kaikkien lasten keskuudessa päi-

vittäin.  

”[…] ei nyt ehkä oo ihan yhtä aktiivinen sit tää mun työpari tässä työssä, että 

sillä välillä jää suunnittelut tekemättä - - tuntuu, että nyt tossa tiimissä on 

joutunu enemmän ottamaan vastuuta ku se toinen.” (V4).  

Varhaiskasvattaja V4 tapauksessa pedagoginen vastuu ja toiminnan suunnittelusta vastuun kan-

taminen koettiin enemmän yliopistokoulutuksen saaneen varhaiskasvattajan vastuualueeksi. 

Näin ollen eri koulutuksien tuomien valmiuksilla katsottiin olevan eroavaisuuksia asiantunti-

juusosaamisessa.  

5.1.2 Opetussuunnitelmaosaaminen 

Tietoisuus työtä ohjaavista asiakirjoista ja lainsäädännöstä katsotaan Nummenmaan ja Ka-

rilan (2007, 32, 33) mukaan varhaiskasvatuksen perustehtävissä näkyvään kontekstiosaami-
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seen. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden vaikutus heijastui selvästi tämänkin tut-

kimuksen vastauksissa opetussuunnitelma osaamiseen liittyen. Toinen yksityisellä sektorilla 

työskentelevä varhaiskasvattaja toi haastattelussaan esille uudistuneet varhaiskasvatussuunni-

telman linjaukset tiimissään esiintyvään asiakirjaosaamiseen liittyen. Varhaiskasvattaja koki 

saaneensa hyvän tietämyksen työtä ohjaavien asiakirjojen, erityisesti Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden (Opetushallitus 2016), lukemiseen ja hyödyntämiseen, mikä näkyi muun 

muassa ammatillisen sanaston osaamisena.  

”[…] yksikön uutta toimintatapaa, niinku päivitetty vasua, niin sitä kun on 

päivitetty porukalla, niin kyllä huomaan, että mulla on tarkempi tieto siihen 

vasuun ja helpompi lukkee sitä. Mää oon nyt lukenut ja suomentanut sen mun 

työkavereille, kun he eivät ole ymmärtäneet niitä sanoja, mitä siellä tarkoite-

taan.” (V1) 

Kaksi haastateltua varhaiskasvattajaa nosti esille opetussuunnitelma osaamiseen vasujen eli 

varhaiskasvatussuunnitelmien ja leopsien eli lasten esiopetuksen oppimissuunnitelmien suun-

nitelmien laatimiseen liittyen. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushalli-

tus 2016, 10) linjausten mukaisesti vastuu lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitel-

mien laatimisesta ja toteutumisen arvioinnista on linjattu päiväkodeissa pedagogisessa vas-

tuussa olevalle lastentarhanopettajalle. Myös näissä yhteyksissä korostettiin varhaiskasvattajan 

pedagogisen näkemyksen vaikutusta suunnitelmien laatimiselle, vaikka esimerkiksi myös las-

tenhoitajien kerrottiin olevan niistä yhtä lailla vastuussa ja niihin osallisina.  

”Kaikki vasut ja leopsit kuuluu mulle periaatteessa, mutta meillä myös las-

tenhoitajat hoitaa vasuja niinku omien ryhmien osalta, mutta se vastuu niistä 

on mulla […]” (V1)  

Varhaiskasvattaja V1 vastaus ilmentää juurikin varhaiskasvattajalle kuuluvaa päävastuuta las-

ten oppimista ohjaavista asiakirjoista ja suunnitelmista. Suunnitelmien laatiminen tapahtuu ryh-

mässä olevien vastuuaikuisten kesken, mutta tästä huolimatta varhaiskasvattajalta vaaditaan pe-

dagogista tietämystä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista niiden sisältöjen, laatimisen 

kuin arvioimisenkin osalta.  
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5.1.3 Oppimisen ohjaaminen 

Vasta valmistuneita varhaiskasvattajia pyydettiin kuvailemaan haastattelun yhteydessä lasten 

oppimisen ohjaamiseen liittyviä taitoja työelämän ja koulutuksen näkökulmista. Esille nousi-

vat erityisesti lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen pedagogisen toiminnan suunnitte-

lussa ja toteutuksessa, erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen sekä eri ikäisten lasten oppimisen 

ohjaamiseen liittyvät taidot. Koulutuksen ja työelämän välillä voidaan katsoa olevan haastatte-

lutuloksien perusteella selvää ristiriitaa erilaisten oppilaiden ohjaamiseen liittyen.   

”[…]se mitä mää koulutuksessa toivoisin ois, että ei suojeltais liikaa opiske-

lijaa - - tavallaan shokki mennä sinne työelämään, jos koko opintojen ajan 

on ollu, että saat kaikki helpoimmat tapaukset - - se todellisuus vääristyy.” 

(V2) 

Varhaiskasvattaja V2 kohdalla vasta työelämään siirtyminen oli luonut todellisen kuvan erilais-

ten yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta oppimisen ohjaamisen kohdalla. Varhaiskasvat-

taja oli saanut koulutukseen kuuluneissa harjoitteluissa kokemuksia erilaisista lapsiryhmistä, 

mutta varsinaiset kokemukset tukea tarvitsevien lasten kanssa yhteistyössä toimimisesta eivät 

olleen toteutuneet. Inklusiivinen kasvatus tarkoittaakin kaikkia opetukseen ja ohjaukseen kuu-

luvia tietoja ja menetelmiä pelkän oppimisympäristön järjestelemisen sijaan (Mitchell 2008, 

27). Alismailin (2016, 144) tutkimuksen mukaan kasvatusalanammattilaisten tulisi saada ym-

märrystä lapsiryhmien moninaisuudesta jo koulutuksen aikana kaikkien lasten yhdenvertaisen 

kasvatuksen ja opetuksen tukemiseksi. Myös varhaiskasvattaja V3 kuvasi koulutuksen ja työ-

elämän välillä olevaa ristiriitaa oppimisen ohjaamiseen ja lapsiryhmän realiteetteihin liittyen.  

”[…] musta tuntuu, että meijän koulutus antaa ristiriitasen kuvan siitä, mitä 

siellä päiväkodissa tapahtuu, että no teillä nyt on aikaa ottaa se kolme lasta 

siihen ja niitten kanssa kolme tuntia piirtää ja maalata, mutta käytännössä ei 

se mene ikinä niin - - ku on paljo lapsia - - ois semmonen vähän realistisempi 

näkemys siihen.” (V3)  

Myös Watkinsin ja Donnellyn (2014, 77) mukaan haasteita tulisi kohdata niin sosiaaliseen kuin 

kulttuuriseen moninaisuuteen liittyen jo koulutusvaiheessa. Näin ollen varhaiskasvattaja V1 

kokemukset olivat koulutuksen tuomiin erityispedagogisiin ja erilaisten oppimisen ohjausval-

miuksien kehittymiseen liittyvien valmiuksien kohdalla varhaiskasvattaja V2 kanssa verrattain 

samanlaisia.  
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”[…] koulutus oo millään tavalla valmistanut, kun miettii, että minkä verran 

niitä lapsia on, joilla on niitä käytöksessä ja itsensä hallinnassa ongelmia ja 

haasteita.” (V1) 

Oppimisen ohjaamiseen liittyvä osaaminen heijastui myös puhuttaessa haastateltavien opetta-

jien pedagogisesta vastuusta ja pedagogisen näkemyksen vaikutuksesta. Yksi haastateltavista 

toi esille varhaiskasvattajan aloitteesta ryhmän toimintaan tuodun positiivisen pedagogiikan, 

jonka tavoitteena on tuoda oppijat enemmän tietoisiksi omistaa kyvyistään ja luonteenvahvuuk-

sistaan (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 10). Cantellin (2016, 167) mukaan suunnitel-

lun kasvatuksen ja opetuksen yhteydessä muodostetaan luonnollisia oppimishetkiä yhdessä lap-

siryhmän kanssa. Tämä toimii hyvänä esimerkkinä varhaiskasvattajan pedagogisesta tietämyk-

sestä ja osaamisesta, jolla vaikutetaan muun muassa lasten oppimiseen ja ohjaamiseen.  

”[…]lisätty positiivista pedagogiikkaa tosi paljon, sellasta hyvällä tavalla 

toimimista ja hyvän kautta eteenpäin menemistä - - leikkitilanteisiin vaiku-

tettu - - se on sitä mun pedagogista osaamista mikä näkyy käytännön ar-

jessa.” (V1) 

Pedagogisen asiantuntijuuden tietämystä ja taitoja kuvasi myös hyvin varhaiskasvattaja V3 ko-

kemukset ikätason mukaisen toiminnan suunnittelusta ja taitotasojen huomioimisesta myös 

eriyttämisen kannalta.  

”[…] meillä on aika iso ikäskaala, joten sitä toimintaa pitää aina suunnitella 

sen mukaan, että kaikille se oma taitotaso ja pystyy eriyttämään kumpaankin 

suuntaan […]” (V3) 

Haastateltu varhaiskasvattaja V2 esitti oppimisen ohjaamisen lasten erilaisiin tuen tarpeisiin 

vaikuttamisen ja tuen mahdollistamisen näkökulmasta katsottuna. Integroiduissa ryhmissä eri-

tyistä tukea tarvitsevien lasten asioiden katsottiin kuormittavan muuta työtä ja lisäävän opetta-

jan riittämättömyyden tunnetta omaa työtään kohtaan. Ryhmissä, joissa tuen tarpeisia lapsia oli 

paljon, kaikkien lasten tasavertainen kohtaaminen ja huomioiminen koettiin haastavaksi, koska 

suurin osa oppimisen ohjaamisesta kului juurikin tuen tarpeisten lasten tukemiseen.  

”[…] mennee aikaa niin paljon näihin tuen tarpeisten lasten asioihin - - se 

vie niinku yli puolet tuosta ryhmän asioista - - yhtäkkiä huomaa, että mää en 

oo ees puhunu tuolle lapselle vaikka kolmeen viikkoon.” (V2) 
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Puroilan ja Kinnusen (2017, 94) tutkimuksen mukaan Suomen varhaiskasvatuksen henkilökun-

nan arviot olivat kriittisiä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen ja sen vaikutuk-

siin liittyen. Tutkimukseen osallistuneet kokivat työnsä kuormittavuuden lisääntyneen samalla 

kun lapsiryhmä oli itsessään muuttunut haastavammaksi. Nämä vaikutukset näkyivät myös pe-

dagogisen työn suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa, eikä kaikkia lapsia ollut mahdol-

lista huomioida yksilöllisesti, kuten tämän tutkimuksen varhaiskasvattaja V2 totesi vastaukses-

saan.  

5.2 Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen   

Yhtenä haastattelujen osa-alueena varhaiskasvattajat pohtivat osaamistaan ja koulutuksen 

kautta saamiaan valmiuksia työssään tarvittaviin eri yhteistyöosaamistaitoihin liittyen. Yhteis-

työosaaminen näyttäytyi vahvasti moniammatillisen sekä lasten vanhempien ja perheiden 

kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Avaan seuraavissa alaluvuissa varhaiskasvattajien esille tuo-

mia kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä, tiimityöskentelystä sekä tärkeäksi yhteistyö-

taidoksi tutkimuksen kannalta noussutta lasten vanhempien ja perheiden kanssa yhteistyössä 

toimimista.  

5.2.1 Vanhempien kanssa yhteistyössä toimiminen  

Koulutukseen sisältyneiden harjoittelujen katsottiin tukeneen parhaiten vanhempien kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen keskeisenä laadun merkitsijänä onkin jo kauan pi-

detty juuri kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä (Ahonen 2017b, 243). Hermanforsin mukaan 

(2017) myös varhaiskasvatuksessa kohdattavat perheet ovat muuttuneet viime vuosina yhä mo-

ninaisimmiksi perinteisten perhemallien sijaan. Vanhempien kohtaamiseen ja heidän osallista-

miseensa varhaiskasvatukseen koetaan myös tänä päivänä yhä haasteellisemmaksi (Hermanfors 

2017). Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön katsotaan korostuvan erityisesti silloin, kun lap-

sella todetaan tuen tarvetta (Opetushallitus 2016, 53). Cheathamin ja Ostroskyn (2011, 29) sa-

maisen aiheen tutkimustulokset tukevat omalta osaltaan vanhempien ja varhaiskasvatushenki-

lökunnan välisen yhteistyön ja heidän välilleen syntyvän luottamussuhteen rakentumista, minkä 

kautta edesautetaan myös tuen tarpeisia perheitä.  

Tutkimuksen haastatellut varhaiskasvattajat painottivat yhteistyötaitojen kehittyneen enemmän 

työelämässä ja muilla elämän osa-alueilla koulutuksen tuomiin valmiuksiin verrattuna. Var-

haiskasvattaja V2 toi esille harjoitteluissa kokemaansa ristiriitaa yhteistyön tekemiseen ja 
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omaan asemaansa liittyen. Kokemukset koulutuksen tuomista yhteistyövalmiuksista eivät ol-

leet aina vastanneet opiskelijoiden odotuksia.  

”[…]ekassa harjottelussa aika paljo juttelin vanhempien kanssa lasten päi-

västä, mutta sitte jossaki harjoittelussa lastentarhanopettaja on mulle sa-

nonu, että sää oot opiskelija, niin ei sun vielä tarvi niinku sillä tavalla niitä 

vanhempia huomioida - - keskityt näihin lapsiin ja ryhmään.” (V2) 

Varhaiskasvattaja V2 näkökulmasta katsottuna harjoitteluissa ei ollut vahvistettu opiskelijan 

ammatillisuutta opettajanasemaa tukemalla. Myös Salovaara ja Honkonen (2013, 165) nimittä-

vät tutkimuksessaan vuorovaikutusongelmia usein työpaikoilla heijastuviksi ongelmiksi. Am-

mattiroolin katsotaan määrittävän monia työn tekemiseen ja opettajuuteen liittyviä asioita, sekä 

juurikin työyhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta (Salovaara & Honkonen, 2013, 165). Var-

haiskasvattajan omia kohtaamisvalmiuksia olisi voitu kehittää tukemalla enemmän lasten van-

hempien ja perheiden kohtaamista.  

Vanhempien kanssa yhteistyössä toimista kuvailtiin vuorovaikutukseen liittyvien taitojen 

kautta, joiden kautta haastateltavat kommentoivat koulutuksen tuomia vuorovaikutuksellisia 

keinoja.  

”[…] kuuntelu, kunnioitus, luottamus, dialogi, niin semmosia on tietysti kou-

lutuksessa tullu, mutta siihenkin on ehkä vähän hankala sillalailla muuten 

valmistautua ku harjottelussa sitten.” (V3)  

”[…] siihen on enemmän päässy sitte sisälle harjottelujen kautta […]” (V4) 

Koulutuksessa korostuneet kuuntelu, kunnioitus, luottamus ja vuoropuhelu eli dialogi olivat 

luoneet käsityksen vuorovaikutustaidoista ajatuksen tasolla, mutta varsinainen vanhempien 

kanssa vuorovaikutuksessa toimiminen oli tapahtunut vasta opetusharjoitteluissa, mikä korostui 

jo aiemmissa vastauksissa. Rauste Von Wrightin ym. (2003, 214) teokseen viitaten myös var-

haiskasvattajan työssä vaaditaan vuorovaikutustaitojen ohella ihmisen toiminnan ja toiminnan 

säätelyn ymmärtämistä. Tätä kutsutaan toiselta nimeltään ihmissuhdetyön asiantuntijuudeksi 

(Rauste-Von Wright ym. 2003, 214).  Kyseiseen asiantuntijuuteen liittyen yksi varhaiskasvat-

taja nosti esille perheiden erilaisuuden ja heidän kanssaan erilaisten toimintatapojen huomioi-

misen, joita koulutus oli tukenut. Sen sijaan sosiaaliset vuorovaikutustaidot koettiin muualta 

kuin koulutuksen kautta kehittyneiksi taidoiksi.   
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”[…] ossaa huomata, että on erilaisia perheitä ja että kaikkien perheiden 

kanssa asiat ei toimi samalla lailla - - miten vanhempien kanssa toimii, on 

tullu melko automaattisesti multa iteltä.” (V3) 

Varhaiskasvattaja V1 koki vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön päivittäiseksi kohtaamiseksi 

ja keskusteluksi lasten päiväkotipäivään kuuluvista asioista. Erityisesti käsihuomenten sanomi-

nen kertoivat kohtaamisen merkityksestä yhteistyön ylläpitämiselle. Varhaiskasvattaja sivuaa 

Kyrönlammen ja Karikosken (2017) ajatuksia kasvatushenkilökunnalta vaadittavasta vanhem-

pien osallisuuden ja yhteistyön eri muotojen tietoisuudesta erilaisten perheiden kohdalla.   

”Aamulla lapset tuodaan päiväkotiin, niin vanhemmat tuo lapsen mun tai ai-

kuisen luokse, ja sanovat käsihuomenta lapsen kanssa. Ja iltapäivällä sama 

homma ja kerrotaan päivän kuulumiset, ja vaihetaan muutama sana vanhem-

pien kanssa.” (V1)  

Osallisuuden katsotaan toteutuvan kasvattajan keskustellessa lapsen ja tämän vanhempien 

kanssa, mutta sen sijaan yksilöllinen kohtaaminen vaatii vanhempien kasvatusnäkemysten tun-

temista (Kyrönlampi & Karikoski 2017). Myös Ahonen (2017b, 243) on puhunut vanhempien 

ja varhaiskasvatushenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen sekä vanhempien kohtaamisen ää-

rimmäisestä tärkeydestä yhteistyön kannalta valtaosan suomalaisista lapsista viettäessä suurim-

man osan arkipäivistään erilaisissa varhaiskasvatusyksiköissä.  

Tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat mainitsivat myös varhaiskasvatuskeskustelujen 

eli vasukeskustelujen merkityksen yhteistyön yhtenä osa-alueena. Vasu-keskustelujen pitämi-

nen kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, ilmenivät optimaalisina käytänteinä asiaa kos-

kevissa vastauksissa. Ahosen (2017, 243) mukaan kasvatuskeskusteluja voidaan pitää merkit-

tävänä tekijänä tasavertaisuutta ja kasvatuskumppanuutta edistävinä tekijöinä yhteistyön kan-

nalta.  

”No päivittäistä yhteistyötä tietenkin tuomis- ja hakutilanteissa. Ja sitten 

meillä on vasukeskustelut, sekä syksyllä, että keväällä.” (V3)  

Huolen puheeksi ottaminen tai päivän aikana päiväkodissa tapahtuneiden ikävien tilanteiden 

kertominen päivittäisellä tasolla nousivat myös esille varhaiskasvattajien vastauksissa. Heti 

huolen puheeksi ottamista pidettiin tärkeänä, jotta asiat saataisiin nopeasti vanhempien tietoon, 

eivätkä ne tulisi ilmi vasta esimerkiksi varhaiskasvatuskeskusteluissa. Tällaista toimintatapaa 
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pidetään varhaiskasvatuksessa vakiintuneen kasvatuskumppanuuden käsitteen perusmerki-

tyksenä, joka tarkoittaa suhdetta, jossa vanhemmat ja ammattilaiset sitoutuvat tasavertaisina, 

mutta erilaisina, lasten asiantuntijoina lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen 

(Määttä & Rantala 2016, 154). 

”[…] jos tulee jotakin erityistä niin niistä puhutaan ihan päivittäin tasolla - 

- ei niin, että vasta vasussa - - tulee heti kerrottua heille.” (V1)  

Vanhempien ja varhaiskasvattajan välistä yhteistyötä kuvattiin yhden opettajan mukaan posi-

tiivisessa valossa. Määtän ja Rantalan (2016) tutkimuksen mukaan tällaisessa kasvatuskump-

panuudessa vallitsee kunnioitus ja luottamus työntekijän ja vanhempien välillä. Tällöin myös 

vanhemmat kokevat merkitykselliseksi lasta koskevien asioiden yhteisen jakamisen (Määttä & 

Rantala, 2016, 156-157).  

”Mulla on tosi positiivinen kuva vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, 

että meillä on tosi mukavia vanhempia, ja ne on minutkin ottanu hyvin vas-

taan, vaikka oon tullu sinne kesken vuotta, ja se on semmonen luottavainen 

kokemus.” (V3)  

Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuva luottamuksellisuus ja vastavalmistuneen 

varhaiskasvattajan asiantuntijuuden hyväksyminen perheiden puolesta näkyi myös V3 vastauk-

sessa. Myös Niikko (2010, 7) tuo tutkimuksessaan esille niin pidempään kuin lyhyemmän aikaa 

varhaiskasvattajan tehtävissä toimivien samankaltaisia ajatuksia vanhempien kasvatustyön tu-

kemisesta ja päivittäisen yhteydenpidon vanhempiin tavoittelemisesta.  

”[…] joittenkin kans se on niinku enempikin keskustelua, kuin vaan niistä 

lasten asioista, että on tullu semmonen luotto.” (V1) 

Varhaiskasvattajan kuvaus positiivisesta vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä liittyy 

myös uuden ja vastavalmistuneen varhaiskasvattajan vastaan ottamiseen. Vaikka vanhempien 

osallisuus ja kumppanuus kasvatusammattilaisten kanssa onkin eriarvoisen tärkeää, ovat myös 

varhaiskasvattajien tuntemukset omasta ammattitaidosta ja vuorovaikutusosaamisesta merki-

tyksellisiä. Myös MacNaughtonin ja Hughesin (2011, 83) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset toivoivat vanhempien osallistuvan kasvatukseen, mutta olevan kuitenkin puuttu-

matta asiantuntijoilla olevaan ammattitaitoon. Osa tämän tutkimuksen varhaiskasvattajista 

koki, että varsinaisia vanhempien kanssa tehtäviä yhteistyötaitoja on hankala opettaa koulutuk-

sessa, koska kyseiset taidot ovat aina persooniin sidonnaisia.  
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”Mutta se on ehkä semmonen asia, mitä koulutuksessa on hankala silleen 

opettaa, se on kuitenkin vuorovaikutusta ja persoonat kohtaa [...]” (V3)  

Vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyivät kahden varhaiskasvattajan mukaan omat 

asenteet vastavalmistuneena työn aloittamista kohtaan. Jokinen, Markkanen ja Teerikorpi 

(2012, 27) kuvaavat opetusalankoulutuksen tarjoavan usein muita kuin todellisessa elämässä 

tarvittavia taitoja. Opetusalan aiheuttama stressi ja omien kykyjen epäileminen saattavat aiheut-

taa uuden opettajan roolin ja aseman työyhteisössä omaksumista (Jokinen ym. 2012, 27). Vas-

tavalmistuneiden varhaiskasvattajien nuori ikä nousi myös esille varhaiskasvattaja V1 vastauk-

sessa vanhempien ja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen asiantuntijuuden näkö-

kulmasta.  

”Ihan alussa musta tuntu hetken siltä, että miten mää nuorena lastentarhan-

opettajana voin sanoa sun lapsesta tämmösiä asioita […]” (V1)  

”[…] että kyllä monet kerrat koin silleen, että nyt mää en jaksa enää ja tuli 

se ammattitaito kokoajan vastaan, että mää en vaan osaa.” (V2) 

Ainoastaan yksi haastatelluista varhaiskasvattajista toi esille vanhempien kanssa tehtävään yh-

teistyöhön liittyviä haasteita. Lasten vanhempien käyttäytymisen ja osallisuuden välillä ole-

vien erojen katsottiin vaikuttavan heikentävästi vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen. Parrilan ja Fonsénin mukaan (2016, 108) varhaiskasvatusyksikön henki-

löstöllä ja esimiehellä on suuri vaikutus vanhempien aitoon osallistamiseen toiminnan, suun-

nittelun ja arvioinnin osalta. Osallisuuden katsotaan perustuvan aina avoimelle keskustelulle, 

mutta myös varhaiskasvatusyksiköstä avoimen kohtaamispaikan rakentumiselle (Parrila & 

Fonsén, 2016, 108).  

”[…] joittenki vanhemmat on semmosia vältteleviä, että en tiijä mistä se joh-

tuu, että onko ne jotenki epävarmoja vai tiedostaako ne, että lapselle on joku 

juttu. Jotkut on semmosia selvästi vältteleviä, että he eivät tule kuin oviauk-

koon ja sano hei ehkä just ja just, eivätkä jaksa kuunnella niitä kuulumisia. 

Se on ehkä se haaste joittenkin kohdalla.” (V1)   

Haastateltu varhaiskasvattaja V1 pohtii vastauksessaan vanhempien välttelevän olemuksen liit-

tyvän epävarmuuteen lapseen ja varhaiskasvatukseen liittyviin asioihin liittyen. Välttelevän 

käyttäytymisen haasteena onkin vuorovaikutuksen ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön 

mahdollistaminen ilman avoimen keskustelun ja luottamuksen syntymistä. Cantell (2011, 204-
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205) mukaan jotkut vanhemmat saattavat käsittää ainoastaan varhaiskasvatuksen tai koulun 

olevan vastuussa opetukseen liittyvistä asioista. Toisaalta myös toisen varhaiskasvattajan V2 

esille tuoma kokemus huolen puheeksi ottamisesta ja siihen koulutuksen kautta saaduista val-

miuksista kertoi eräänlaisesta haasteesta vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

 

”[…] se on tuntunu aika haastavaltaki sillee jotenki lähestyä yhtäkkiä niitä 

vanhempia. Että sitä pitäs jotenki enemmän harjotteluissa ja opinnoissa. Ja 

esimerkiksi tämmönen niinku huolen puheeksi ottaminen. Mikä niinku [nau-

rahtaa] no on se aina haastavaa, niillekki jotka on tehny monta vuotta työtä 

[…]” (V2)   

Huolen puheeksi ottaminen liittyi varhaiskasvattaja V2 mukaan myös vanhempien lähestymi-

sen haasteisiin. Vanhemmat voivat kokea vaikeaksi lapsen kasvatukseen ja opetukseen liitty-

vien asioiden esille ottamisen tai kokea ulkopuolelta tulevien asioiden häiritsevän heidän muuta 

elämäänsä (Cantell 2011, 205). Pahimmassa tapauksessa vaikeiden asioiden pakoilu voi aiheut-

taa myös kasvatuskumppanuudessa vastuun ja varhaiskasvatushenkilökunnan pakoilua van-

hempien ja perheiden puolelta, jolloin myös asioiden ratkominen hankaloituu (Cantell 2011, 

206).  

5.2.2 Tiimityöskentely 

Haastatellut varhaiskasvattajat kertoivat kokemuksiaan omista tiimeistään, tiimityöskentelyn 

toimivuudesta ja omasta asemastaan tiimissä. Tässä kappaleessa esitellään varhaiskasvattajien 

tiimityöskentelyosaamista ja kokemuksia tiimityöskentelystä sekä sen toteutumisesta kunkin 

haastatellun varhaiskasvatusyksikössä. 

Vahvasti tiimityöhön vaikuttaneena tekijänä haastateltu varhaiskasvattaja V2 toi esille työteh-

täväroolien muuttumisen ja erityisesti henkilökunnan vaihtumisen seurauksia tiimityöskente-

lyyn nähden. Henkilökunnan tiheään vaihtumisen katsottiin vaikuttaneen muun tiimin työnte-

koon kuormittavuutta, ja erityisesti varhaiskasvattajan omaa pedagogista vastuuta muun mu-

assa tiiminjohtamisen kannalta ja varhaiskasvattajan asemaan asettumista, lisäten. Parrilan ja 

Fonsénin mukaan (2016, 19) lastentarhanopettajalla on ensisijainen vastuu oman tiiminjäsenten 

yhdessä oppimisesta ja pedagogisen toiminnan kehittämisestä.  
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[…] on ollu paljo henkilökunnan vaihtumista tässä ryhmässä - - mää oon ollu 

koko vuoden, mutta sitte toinen lto on vaihtunu kolme kertaa. Tän lukukauden 

aikana se on tuottanu oman haasteensa - -mää oon sitten jossain vaiheessa 

joutunu ottaan vastuun kaikista 24 lapsesta ja niitten pedagogisista asioista 

[…]” (V2)  

Varhaiskasvattaja V2 kuvaamaa vastausta voidaan luonnehtia opettajan ammatin alkuvaiheen 

haasteiksi, joita luonnehditaan hyvin usein muihin ammatteihin verrattuna haasteellisemmiksi. 

Haasteellisuus johtuu opettajan ammatissa heti opiskelun jälkeen täyteen juridiseen ja pedago-

giseen vastuuseen siirtymistä ilman, että ensin totuteltaisiin työtehtäviin vähemmän vastuullis-

ten työtehtävien kautta. (Jokinen, Markkanen & Teerikorpi 2012, 27.)  

”Me pyritään pitämään kerran kahessa viikossa niinku tiimipalaverit meijän 

oman tiimin kaa […]” (V4) 

Tiimityöskentelyä kuvailtiin toiminnan suunnittelun ja erityisesti yhteisen toiminnan suunnit-

telun kautta. Jokainen haastateltu kertoi omien tiimiensä yhteisistä suunnittelupalavereista. Tii-

mipalaverien toteutuminen näyttäytyi kuitenkin epäsäännöllisenä, vaikka vastauksista ilmeni, 

että koulutus oli synnyttänyt ajatusta tiimipalaverien merkityksellisyydestä pedagogisen toi-

minnan kannalta.  

”[…] ollaan fyysisesti puolen kilometrin päässä - - on ainoastaan se koko 

talon palaveri, jossa käy aina vuorotellen yks työntekijä - - jos aattelee sitä 

yhteydenpitoa, niin tosiaankin kokisin helpommaksi.” (V2) 

Yhden tiimin kohdalla myös fyysinen etäisyys muihin ryhmiin aiheutti hankaluutta tiimien yh-

teistyön välillä. Tässä kohtaan tuotiin esille koko toimintayksikön yhteiset palaverit, joihin osal-

listui tavanomaisen mukaisesti aina vuorollaan yksi työntekijä kustakin ryhmästä. Tiimissä va-

litseva tasa-arvo yhdessä työskentelyä ja tiiminjäsenten välillä vallitsevaa vuorovaikutusta 

kohtaan määrittivät vahvasti tiimityöskentelyä varhaiskasvattajan V3 kohdalla.  

”[…] tosi hyvvää se meijän tiimiyhteistyö, että se on semmosta joustavaa ja 

pystytään puhumaan - - kaikki tekkee kaikkia hommia, meillä on tiivistä se 

vuorovaikutus ja sujuvaa. Kaikki ollaan tasa-arvoisia.” (V3) 

Varhaiskasvattaja V3 työssä jäsenet tekivät samoja työtehtäviä koulutuksesta riippumatta, mikä 

kertoi vahvasti arvostuksesta niin varhaiskasvatuksen toteuttamista kuin yhdessä vuorovaiku-

tuksessa toimimista kohtaan.  
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5.2.3 Varhaiskasvattaja tiimin pedagogisena johtaja  

Tiimityöhön ja varhaiskasvattajien pedagogiseen asiantuntijuuteen liittyen haastatteluissa ko-

rostui myös varhaiskasvattajien tiiminjohtajan asema. Tätä asemaa tarkasteltiin koulutuksesta 

ja työelämästä saatujen valmiuksien kautta. Kaikkien varhaiskasvattajien tiimit olivat kokoon-

panoiltaan toisiinsa nähden yhtenäisiä.  

”[…]lastentarhanopettaja on semmonen niinku tiiminvetäjä, tiiminjohtaja, 

tavallaan niinku tiiminesimies, mikä sinällään oli aika ihan uus juttu mulle, 

kun eihän siihen millään tavalla valmisteta - - meijän koulutus ei valmista 

ollenkaan tiimiä vetämään.” (V1) 

Haastatellun varhaiskasvattajan V1 vastauksesta ilmenee hänen roolinsa työtiiminsä tiiminve-

täjänä tai -johtajana. Vastauksen mukaan tiiminjohtajana toimiminen ja kyseiseen rooliin aset-

tuminen olivat olleet uutta vastavalmistuneelle varhaiskasvattajalle. Vastauksesta kävi myös 

ilmi, etteivät koulutuksen tuomat valmiudet olleet vastanneet tiiminvetäjän rooliin, joka koettiin 

osaksi varhaiskasvattajan ja koulutuksen luomaa ammattiosaamista. Samainen varhaiskasvat-

taja V1 toi myös esille eriävien kasvatusnäkemysten vaikutuksen tiimityöskentelylle ja erityi-

sesti tiiminjohtajan rooliin asettumiselle.  

”Olen kamppaillut tämän vuoden asian kanssa ja on ollut konflikteja, kun on 

ollut eriäviä kasvatusnäkemyksiä. Aika radikaalistikin eriäviä, niin sitten, mi-

ten ajaa eteenpäin niitä oikeanlaisia ja niitä nykyisen koulutuksen vastaavia 

kasvatusnäkemyksiä.” (V1) 

Cantellin (2011, 19) mukaan vastavalmistuneilta kasvatusalanammattilaisilta vaaditaan tietyn-

laista nöyryyttä. Avoimessa työyhteisössä hankalien ja uusien asioiden ymmärtämistä voidaan 

kuitenkin helpottaa päätöksiä perustelemalla ja niihin itse vaikuttamaan pääsemällä (Cantell 

2011, 32). Opettajan uran erivaiheita voidaan luokitella tutkimustiedon mukaan selviytymiseen, 

tasapainon löytämiseen ja kehittämiseen sekä laajentamiseen, joista jokaisessa tuen tarpeet ovat 

myös erilaisia (Karlberg-Granlund & Korpinen 2011, 165). 

Tiiminjohtaja toimivan varhaiskasvattajan kohdalla voidaan puhua jaetusta pedagogisesta 

johtajuudesta (Heikka 2017, 47). Parrilan ja Fonsénin (2016, 54) mukaan jaetussa pedagogi-

sessa johtajuudessa korostuvat erityisesti johtajuuden strategioiden kehittäminen. Jaetun peda-

gogisen johtajuuden tekijöiksi määritellään kyseisessä tutkimuksessa yksikön pedagogisen ke-
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hittämistoiminnan ja johtajuusstrategioiden jakaminen, tietoisuuden jakaminen visioista ja toi-

mintamalleista, vastuun jakaminen pedagogisesta johtajuudesta sekä vallan ja vastuiden sel-

keyttäminen (Parrila & Fonsén 2016, 48).   

”Minä käyn opepalavereissa ja tuon sieltä niitä tietoja, ja muutenki johtajan 

kanssa oon tiiviissä yhteistyössä.” (V3) 

Tiimityöskentelyosaamisen kokemuksia ilmennettiin tiimihenkilöiden roolien vaihtumisen 

kautta. Varhaiskasvattajista yksi kertoi oman asemansa vaihtumisesta lyhyen ajan sisällä koko 

ryhmänsä pedagogista toimintaa ohjaavaksi vastuuhenkilöksi heti ensimmäisessä varhaiskas-

vattajan työtehtävässään. Varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden katsotaan Parrilan 

(2011) mukaan tarkoittavan tavoitteellista ja suunnitelmallista henkilöstön oppimista ja peda-

gogiikan kehittämistä johtamiseksi. Pedagoginen johtaminen katsotaan näin ollen konkreet-

tiseksi toiminnaksi, joka auttaa sisäistämään oppimista edistävää johtamista (Parrila & Fonsén 

2016, 19). Varhaiskasvattajan pedagogisen aseman muuttuminen ja vastuuhenkilön asemaan 

siirtyminen edellyttävät pedagogisia johtamistaitoja, mutta myös uuden vastuualueen omaksu-

mista.  

”Mää jouduin yhtäkkiä hyppäämään siihen koko ryhmän vastuuasemaan - - 

yhtäkkiä mää opetinki sitä toista lto:ta ja neuvoin sille, että miten meillä on 

ryhmässä toimittu ja minkälaisia lapsia meillä on.” (V2) 

Haastatellun varhaiskasvattajan ilmaisu koko ryhmän vastuuasemaan hyppäämisestä voidaan 

katsoa kuvaavan opettajajohtajuuden tai pedagogiikan johtamisen omaksumista, jotka ovat 

keskeistä jaetussa johtajuudessa. Muiden vastuuaikuisten opettaminen ja ohjaaminen kuvasta-

vat vastuun kantamiseen liittyvää osaamista oman lapsiryhmän sekä kasvattajatiimin pedago-

giikasta ja toiminnasta kohdalla. (Heikka 2016, 55.) 

5.2.4 Moniammatillinen yhteistyö 

Haastatteluissa varhaiskasvattajia pyydettiin kertomaan eri tahoista, joiden kanssa he tekevät 

moniammatillista yhteistyötä sekä heidän omista käsityksistään yhteistyöntekemisestä. Mo-

niammatillisuus määritellään Heinosen ym. (2016, 76) varhaiskasvatuksen kentällä tiimin omi-

naisuudeksi. Moniammatillisuuden näkymistä kuvattiin varsinaisesti koulun, terveydenhuol-



53 
 

lon, eri koulutustaustaisten henkilöiden ja muun muassa varhaiserityisopettajan kanssa tehtä-

vänä yhteistyönä. Opettajien ryhmien erilaisuus vaikutti paljon ryhmissä tehtäviin moniamma-

tillisiin yhteistyötahoihin.  

”No johtaja, sitten meillä on tietenkin monesta eri koulutustaustasta siellä 

töissä porukkaa, että on paljo sosionomeja ja veo […]” (V3)  

Kaikki haastatellut opettajat ilmensivät vastauksissaan eri koulutustaustaisen henkilökunnan 

merkitystä moniammatilliselle yhteistyölle. Powelin (2005) mukaan monikulttuurisessa työyh-

teisössä toimiminen luetaan myös varhaiskasvatuksen laatutekijäksi. Varhaiskasvattaja V2 

mainitsi eri yhteistyötahoiksi terapeuttipalvelut, sekä esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön. 

Yksityisellä sektorilla työskentelevät varhaiskasvattajat eivät korostaneet varhaiskasvatuksen 

ja koulun välistä yhteistyötä, mikä saattoi johtua sen hetkisten lapsiryhmien ikäjakaumasta.  

”[…] koulu, koulupsykologi, koulukuraattori, alkuopetus. Sitten tarvittaessa 

sosiaalihuolto, lastenlääkäri. Mää oon tehny kaikkien näitten kans yhteis-

työtä.” (V2)    

Varhaiskasvattaja V2 vastaus kuvastaa konkreettisesti moniammatillisen yhteistyön eri taho-

jen moninaisuutta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet eivät kuvanneet moniammatillisuutta 

yhtä laajasti kuin V2, joka mainitsi yhteistyötahoiksi koulun puolen lisäksi sosiaaliala- ja sai-

raanhoitopuolen tahot. Opettajia pyydettiin kertomaan haastattelun yhteydessä koulutuksen 

tuomista käsityksistä ja kokemuksista moniammatillisesta yhteistyöstä. Samainen varhaiskas-

vattaja V2 kertoi oppineensa vasta työn kautta mitä kyseisellä yhteistyöllä ja yhteistyöryhmään 

kuulumisella oikeasti tarkoitetaan. Lisäksi kyseisessä vastauksessa korostettiin ryhmien ko-

koonpanon vaikutusta eri yhteistyötahojen kanssa toimimiseen.  

”[…] mää oon nyt vasta oikeestaan työnkautta oppinu oikeesti sen, että mitä 

eskarin ja koulun välinen yhteistyö on.” (V2)  

Haastatellulle varhaiskasvattajalle V2 koulun ja esiopetuksen välinen yhteistyö oli selvinnyt 

vasta työelämässä. Myös lastensuojelun kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvä osaaminen oli 

varhaiskasvattaja V4 mukaan selvinnyt vasta työelämästä käsin. Lastensuojelutapauksien koh-

dalla varhaiskasvattajien ja sosionomikoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien välillä voi-

daan tulkita olevan vastausten perusteella eroja ammatillisessa osaamisessa, mikä kertoo omalta 

osaltaan varhaiskasvatuksen moniammatillisuudesta  
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”[…] mulle oli ne kaikki asiat aivan uusia. Kaikki ne lastensuojelujutut, niin 

kyl mää oon joutunu joka ikiseen kysymään apua tai muuta - - musta tuntuu, 

että sosionomit on sitte enemmän perillä noista lastensuojeluun liittyvistä 

asioista.” (V4) 

Varhaiskasvattaja V4 toi konkreettisesti esille terveydenhuollon kanssa yhteistyössä toimimi-

seen liittyvää osaamista, jota myös koulutukselta olisi kaivattu enemmän käytännönläheisyyden 

kautta. Tutkinto-ohjelmien sisällöissä katsottiin olevan aukkoja esimerkiksi erinäisten lasten 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien kaavakkeiden ja muiden erilaisten asiakirjalomakkeiden 

täyttämiseen liittyvien valmiuksien tukemisessa. Varhaiskasvattajien ryhmien erilaisista ikäja-

kaumista johtuen myös terveydenhuoltoon liittyvien moniammatillisten kuvausten kohdalla il-

meni eroavaisuuksia.   

”[…] emmä ainakaa muista et ois paljo puhuttu niinku millään kurssilla et 

tommosii neuvolakaavakkeita pitää täyttää, siis mää en ollu ikinä nähnykkää 

semmosia papereita. Et ehkä just tommoset käytännönasiat, et on niin paljo 

enemmän sitä teoriaa ja hommaa mitä ei sit juuri niinkää niin paljo tartte 

sitte soveltaa siihen työhön.” (V4)  

Kaikki varhaiskasvattajat nostivat moniammatillisuutta määrittelevissä vastauksissaan esille 

varhaiserityisopettajan kanssa tehtävän yhteistyön. Thomaksen ja Loxleyn (2007; Pihjala & 

Neitola 2017) tutkimukseen viitaten, lasten tuen tarpeen käsitettä peilataan hyvin usein päivä-

kotien rauhan, järjestyksen ja toiminnan sujuvuuden ylläpitämiseen kuin itse lapsen tarvitseman 

erityisen tuen järjestämiseen. Inkluusion myötä integroitujen erityisryhmien katoamisen katso-

taan myös Pihlajan ja Neitolan (2017) mukaan johtaneen siihen, ettei lapsilla ole kaikissa kun-

nissa mahdollisuutta ryhmäkohtaisen varhaiserityisopettajan opetukseen. Nämä eroavaisuudet, 

varhaiserityisopettajalta saatavaan osaamiseen ja erityisentuentarpeisiin liittyen, sekä aiemmat 

tutkimustulokset olivat huomattavissa myös tätä tutkimusta koskevissa tuloksissa.  

”Kaupungiltahan on annettu linjaus, että veot ei sais tulla yksityisille enää 

muuten, ku yhen tai tietyn lapsen erityisen tuen arvioinnissa […]” (V3) 

”[…] erilaiset veo-palvelut yksityiselle kuin kunnalle - - ne on tosi huonosti 

meijän saatavilla - - mää en saa sieltä sitä tukea, mitä tarvisin.” (V1) 
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Varhaiskasvattajien V3 ja V1 vastauksista ilmenevät alueen varhaiserityisopetukseen asetetut 

linjaukset yksityisillä palveluntarjoajilla. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään Suomen kun-

nissa kunnan itse järjestämänä, yksityisen hoidon tuella, ostopalveluna tai palvelusetelillä to-

teutettuna (Riitakorpi, Alila & Kahiluoto 2017, 17). Vuonna 2015 tehdyssä yksityisten varhais-

kasvatuspalvelujen mittauksessa selvisi, että Suomen kunnat aikovat lisätä osassa kuntia lähi-

vuosina yksityisten palvelujen määrää kustannustehokkuuden ja perheille vaihtoehtojen lisää-

miseksi (Riitakorpi ym. 2017, 91). Pihlajan ja Neitolan (2017) vuonna 2016 tehdyssä tutkimuk-

sessa todettiin kuitenkin erityisen tuen tarpeen vähentyneen Suomen kunnissa huomattavasti 

vuoteen 2013 verrattuna.  

“[…] että millä tavalla me saadaan se veo siellä käymään, vaatii jo hirveen 

paljon lomakkeiden täyttöä […]” (V1) 

Yksityisellä puolella työskentelevän varhaiskasvattajan V1 mukaan varhaiserityisopettajan 

konsultoiminen aiheutti paljon kirjallisten lomakkeiden täyttämistä, mistä johtuen varhaiseri-

tyisopettajalta saamassa tuessa koettiin puutteita. Erityistä tukea tarvitsevien lasten koetaan Rii-

takorven ym. (2017, 84) tutkimuksen mukaan saavan liian vähän riittävää ja tarvitsemaansa 

erityistukea yksityisellä varhaiskasvatus sektorilla, mistä johtuen tukea tarvitsevat lapset sijoit-

tuvat pitkälti kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Myös tämän tutkimuksen vastauksien voidaan 

katsoa liittyvän Pohjois-Pohjanmaan alueella työskentelevien varhaiskasvattajien osalta Riita-

korven ym. (2017) tutkimustuloksiin. Varhaiserityisopettajan käyttö todettiin vähäisemmäksi 

yksityisissä palveluissa, koska erityistä tukea tarvitsevia lapsia ei ollut asiakkaita kyseisillä pal-

veluntuottajilla yhtenevissä määrin (Riitakorpi ym. 2017, 84).  

“[…] on pitänyt ite ottaa selvää, ite tutkia, muitten kanssa tuolla työelämässä 

keskustalla. Veolta olen saanut vinkkejä aina sen verran, kun hän on ollut 

käymässä ja miten kaikkee vois tehdä […]” (V1)  

Yksi varhaiskasvattaja esitti konkreettisia varhaiserityisopettajalta saamiaan toimintamenetel-

miä ja apukeinoja päivittäiseen varhaiskasvatusarkeen. Kyseisen varhaiskasvattajan V3 ryh-

mässä painottuivat haastatteluhetkellä lapsiryhmän ikäjakaumaan liittyvät lukemis- ja kirjoitta-

misvalmiudet.  
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”No veolta ollaan saatu parin lapsen osalta siis niinko toimintaohjeita, jus-

tiin kuvat ja nopea piirtämistekniikka. Se sanallinen ohjaamisen tyyli on sem-

monen, että toiselle voi sanoa monta ohjetta peräkkäin ja toiselle semmonen 

hyvin yksinkertanen.” (V3)  

Haastatelluista varhaiskasvattajista ainoastaan yksi kertoi erityisopettajan saatavuuden olevan 

hyvä. V4 yksityisessä toimipaikassa erityispedagogiset palvelut olivat hyvin taattuja, koska sa-

massa toimipaikassa työskenteli oma varhaiserityisopettaja. Tämä tutkimushavainto ilmensi 

myös varhaiserityisopettajan palvelueroja maantieteellisesti eroavien Suomen kuntien välillä. 

Varhaiserityisopettajan konsultointi ja palveluntarjonta koettiin kaiken kaikkiaan merkittäväksi 

yhteistyömuodoksi kaikkien haastateltujen varhaiskasvattajien työssä. 

”Meillä on oma erityislastentarhanopettaja talossa.” (V4) 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) kuvaan moniammatillisten yhteistyötahojen käsitysten ja 

yhteistyön tekemisen kokemusten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimusjoukon vastausten 

välillä. Moniammatilliset yhteistyötahot jakautuivat melko selkeästi niin sanottuihin työtä tu-

keviin ja työtä heikentäviin tahoihin. Työtä heikentävillä tahoilla tarkoitetaan erityisesti niitä 

moniammatillisia yhteistyötahoja ja palveluja, jotka tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvat-

tajat kokivat vieraiksi tai uusiksi työelämässä. Moniammatillisista yhteistyötahoista ainoastaan 

varhaiserityisopettajan palvelut ja konsultoiminen koettiin sekä työtä tukevaksi, että heikentä-

väksi yhteistyötahoksi. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työskentelevät varhaiskasvattajat 

saivat käyttöönsä varhaiserityisopettajan helpommin kuin yksityisellä sektorilla työskentelevät. 

Erityisesti varhaiserityisopettajan konsultointi koettiin yksityisellä sektorilla haasteelliseksi.  
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Taulukko 3.  Moniammatilliset yhteistyötahot   

Moniammatilliset yhteistyötahot 

Työtä tukevat tahot (15) Työtä heikentävät tahot (5) 

Johtaja (1) Varhaiserityisopettajan konsultointi (2) 

Moniammatillinen asiantuntijuus (4) Lastensuojeluosaaminen (2) 

Puheterapeutti (4) Neuvolaosaaminen (1) 

Toimintaterapeutti (1)  

Alkuopetus (1)  

Koulukuraattori (1)  

Sosiaali- ja lastensuojelupalvelut (3)  

Varhaiserityisopettaja (4) 

Yksi varhaiskasvattaja nosti esille myös puutteita lastensuojelu- ja neuvolaosaamiseen liittyen. 

Myös toisen varhaiskasvattajan kohdalla lastensuojeluosaaminen oli koettu tutkinnosta puut-

tuva osaamistaitona. Kyseisten taitojen koettiin olevan paremmat eri koulutustaustaisilla asian-

tuntijoilla.  Vaikka ryhmän ikäjakaumalla voidaan katsoa olevan vaikutusta kunkin varhaiskas-

vattajan tarvitsemaan osaamiseen liittyen, koulutuksessa tullut osaaminen liittyi varhaiskasvat-

tajilla enemmissä määrin pedagogiseen osaamiseen.   

5.3 Tulosten yhteenveto  

Tämän luvun tavoitteena on jäsentää kokoavasti yhteen tutkimuskysymyksiin vastaavat tulok-

set. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiset pedagogisen asiantuntijuuden valmiudet 

varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto (KK, 180 op) tarjoaa varhaiskasvattajille. Tutkimuk-

sen avulla selvitettiin lisäksi, kuinka koulutus tukee näiden valmiuksien kehittymistä sekä mil-

laisina vastavalmistuneet ja työelämään siirtyneet varhaiskasvattajat kokivat pedagogisen osaa-

misensa.   

Tutkimustulosten mukaan, varhaiskasvattajien koulutuksen kautta saatava pedagoginen osaa-

minen ja asiantuntijuus katsottiin hyvin toteutuvaksi ja työelämän ammatillista asemaa vas-

taavaksi. Näitä tuloksia tukevat myös viime aikaiset ja sitä aiemmat varhaiskasvatuksen koulu-

tusta koskevat koulutusarviointijulkaisut, joiden mukaan koulutuksen on todettu vastaavan 

erinomaisesti sille asetettuihin tavoitteisiin (Karila ym. 2017, 98; Karila ym. 2013, 11-13). Tut-
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kimukseen haastatellut vastavalmistuneet varhaiskasvattajat toivat vahvasti esille omaa tietä-

mystään ja osaamistaan pedagogiseen asiantuntijaosaamiseen liittyen, joka muodostui erityi-

sesti pedagogisen toiminnan tietämyksestä, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Myös 

pedagogisen vastuun ottamisen taito ja sen tiedostaminen olivat osa työn sekä koulutuksen 

kautta kehittynyttä asiantuntijuutta.  

Pienryhmätoiminnan tuntemus ja sen hyödyntäminen työelämässä olivat myös vakiintuneet jo 

kolmivuotisen kandidaatin koulutuksen aikana kaikille tutkimukseen osallistuneille. Tätä asi-

antuntijuutta pidettiin myös koulutuksesta saatuna uusimpana pedagogisena osaamisena. Kou-

lutuksen kautta saatu työtä ohjaavien asiakirjojen tuntemus oli tukenut varhaiskasvattajien pe-

dagogista asiantuntijuutta ja auttanut omalta osaltaan varhaiskasvatustiimin muiden jäsenten 

osaamisen tukemista.  

Vastavalmistuneet varhaiskasvattajat kokivat tärkeäksi yhteistyötaitoihin, erityisesti vanhem-

pien ja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, liittyvän osaamisen. Näiden yhteistyömuoto-

jen ohella myös moniammatillinen yhteistyö nousi tärkeäksi osa-alueeksi. Varhaiskasvatuksen 

moniammatillisia yhteistyötahoja kuvattiin monipuolisesti. Moniammatilliset yhteistyötahot 

ja erityisesti kokemukset koulutuksen tuomasta asiantuntijuudesta moniammatillisen yhteis-

työn tekemiseen liittyen kuitenkin vaihtelivat suuresti. Muun muassa yhteistyö lastensuojelun, 

neuvolan ja terveydenhuollon kanssa koettiin vasta työelämässä esille nousseiksi yhteistyöta-

hoiksi. Näissä yhteyksissä myös huolen puheeksi ottaminen ja siihen liittyvin haasteet koros-

tuivat. Ainoastaan yksi tutkimukseen osallistuneista nosti esille varhaiskasvatuksen ja koulun 

välisen yhteistyön. Tähän vaikuttivat varhaiskasvattajien työympäristön sijoittumisen päiväko-

din puolelle esiopetuksen sijaan. Kaikkien osallistuneiden (4) mukaan erityisesti koulutukseen 

kuuluneet opetusharjoittelut olivat tukeneet pedagogista asiantuntijuutta ja luoneet kiinnitys-

kohtia koulutuksen ja työelämän välille. 
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Taulukko 4.  Asiantuntijuuden koulutukselliset tekijät  

Koulutukselliset tekijät  

Asiantuntijuutta edistävät tekijät (21) Asiantuntijuutta edistämättömät tekijät (19) 

Pedagoginen tietämys (2) Tiiminjohtamistaidot (4) 

Pedagoginen vastuun ottaminen (2) Moniammatillinen yhteistyö (2) 

Tiimityöskentelytaidot (2) Lastensuojeluosaaminen (1) 

Pedagoginen näkemys (2) Erityispedagoginen osaaminen (4) 

Työtä ohjaavien asiakirjojen tuntemus (2) Huolen puheeksi ottaminen (1) 

Opetusharjoittelut (4) Oppimisen yksilöllinen ohjaaminen (1) 

Pienryhmätoiminta (4) Oma ammatillinen asema (3) 

Vuorovaikutustaidot (2) 
Ryhmänhallintataidot (1) 

Vuorovaikutusosaaminen erityisesti lasten sekä heidän vanhempien ja perheiden kohtaami-

sessa todettiin kehittyneen muualta kuin koulutuksen tuomissa valmiuksissa. Vanhempien 

kanssa yhteistyössä toimimista olisi kuitenkin toivottu koulutukselta enemmän muun muassa 

opetusharjoitteluissa, joiden koettiin vastanneen pedagogiseen asiantuntijuuteen kaikkien vas-

tanneiden keskuudessa. Kokemukset vanhempien kanssa yhteistyössä toimimisesta jakautuvat 

kuitenkin vastausten välillä. Osa varhaiskasvattajista koki kyseisten vuorovaikutus- ja yhteis-

työtaitojen kehittyneen harjoitteluista saatujen kokemusten kautta, kun taas osa olisi kaivannut 

kyseisen yhteistyön mahdollistamista enemmän jo koulutuksen aikana. Erityisesti haastavien 

kasvatustilanteiden ja huolenaiheista puhumisen kokemukset näyttäytyivät puutteellisina. 

Kokemukset tiimityöskentelytaidoista sijoittuivat sekä asiantuntijuuteen vastaaviin, että vas-

taamattomiin tekijöihin (taulukko 4). Koulutuksen koettiin tukeneen vuorovaikutteisten tiimi-

työskentelytaitojen kehittymistä. Itse tiiminjohtamistaitoihin koulutuksen ei kuitenkaan ko-

ettu vastanneen riittävästi, mitä erityisesti yksityisellä sektorilla työskentelevät varhaiskasvat-

tajat kuvasivat hyödyntävänsä päivittäisessä työssään. Tiiminvetäjän tai -johtajan roolia kuvat-

tiin eniten varhaiskasvattajan toimimisella tiiminsä pedagogisena johtajana sekä opettaja-

johtajuuden kautta, joiden keskeiset kuvaukset olivat yhteydessä jaettuun pedagogiseen joh-

tajuuteen. Vaikka tiimeissä ilmenikin eroja, varhaiskasvattajan pedagoginen vastuu ja johta-

juus olivat kaikille yhteisiä ominaisuuksia. Johtamistaitojen kehittyminen koettiin tapahtuneen 

vasta työelämässä, jossa varhaiskasvattajat kuvasivat itseään tiiminjohtajaksi tai -vetäjiksi pe-

dagogisista asioista vastuun kantaen.  
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Kaikki varhaiskasvattajat kertoivat koulutuksen ja työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden vä-

lillä olevasta ristiriidasta erityispedagogiseen osaamiseen sekä lasten yksilölliseen ohjaami-

seen liittyen. Erityisesti erityispedagoginen osaaminen koettiin riittämättömäksi työelämässä 

vaadittavaan osaamiseen ja tietämykseen nähden. Lapsiryhmien ikäjakaumalla, julki- ja yksi-

tyisen sektorin välisillä sekä osittain maantieteellisilläkin eroilla oli vaikutusta kyseiselle osaa-

miselle. Kaikki varhaiskasvattajat kertoivat kuitenkin tarvitsevansa erityispedagogista osaa-

mista nykyisessä työtehtävässään.  

Moniammatillisesta ja erityispedagogisen osaamisen tukemisen näkökulmasta katsottuna eri-

tyisesti varhaiserityisopettajan eli veon kanssa tehtävä yhteistyö koettiin tärkeäksi. Kysei-

sessä yhteistyössä ja sen mahdollistamisessa koettiin osakseen myös haasteita. Yksityisellä pal-

veluntuottajalla työskentelevät varhaiskasvattajat eivät kokeneet saavansa erityisopettajalta riit-

tävästi tarvitsemaansa tukea ja konsultointiapua lasten yksilöllisiin tarpeisiin liittyen. Tämä 

näyttäytyi osaltaan moniammatillisen yhteistyön haasteena. Ainoastaan yhden varhaiskasvatta-

jan päiväkodissa työskenteli oma talon sisäinen varhaiserityisopettaja. Inkluusion vaikutukset, 

ryhmäkokojen suurentaminen ja tuen kertoimen nousu näkyivät selkeästi Pohjois-Pohjanmaan 

kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Vaikka tutkimushaastatellut varhaiskasvattajat kokivat pedagogisen asiantuntijuutensa vah-

vaksi, omassa ammatillisessa asemassa ilmeni kokemuksen tasolla haasteita. Cantell (2010, 

185) onkin todennut riittämättömyyden tunteen kuuluvan kasvatusalan ammattilaisten ja erityi-

sesti varhaiskasvattajien ammattiin jossakin vaiheessa ja tilanteissa. Erityisen vaikeina tilan-

teina pidetään usein juurikin epäonnistuneita sosiaalisia tilanteita ja niiden hoitamista, jota 

myös tutkimukseni yksi varhaiskasvattaja toi vastauksessaan esille. Oman toiminnan ja riittä-

mättömyyden hyväksyminen kohdistui kyseisessä vastauksessa kaikkien lapsiryhmän lasten ta-

sapuoliseen huomioimiseen ja kohtaamiseen, mitä hankaloittivat tuen tarpeisten lasten asioiden 

hoitamisen kuormittavuus ja pedagogisesta toiminnasta vastuun kantaminen (Cantell 2010, 

185). Oman ammatillisuuden kanssa kamppailu liittyi myös osaltaan vastavalmistuneen var-

haiskasvattajan asemaan ja asiantuntijan roolin omaksumiseen. Oman ammatillisuuden haas-

teet olivat näyttäytyneet tässä suhteessa myös vanhempien kanssa lasten asioista ja huolen ai-

heista puhuttaessa.  
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6 Pohdinta  

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien kokemuksia 

työelämässä pedagogisina asiantuntijoina toimimisesta. Toisena tutkimusongelmana halusin 

saada tietoa koulutuksen tuomista valmiuksista ja vastaavuuksista varhaiskasvatuksen pedago-

gisena asiantuntijana toimimiselle. Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen kannalta olennaisia 

johtopäätöksiä sekä tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta.  

6.1 Tutkimuksen johtopäätökset  

Tutkimustulokset osoittivat varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon (KK) vastaavan varhais-

kasvattajan pedagogiseen asiantuntijuuteen ja osaamiseen. Kolmivuotisen koulutuksen voidaan 

todeta antavan valmiudet varhaiskasvattajan ammatissa toimimiseen niin päiväkodissa, esiope-

tuksessa kuin pedagogisen johtajan tehtävissä. Nämä valmiudet vastaavat myös Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden (2016) sekä uuteen Varhaiskasvatuslakiin laadittuja osaamisen ja 

pätevyyden vaatimuksia.   

Tämän tutkimuksen tulosten voidaan katsoa vastaavan hyvin pitkälti saman aiheen aiempia tut-

kimustuloksia (Kupila 2007; Pölkki & Turpeinen 2002; Halonen 2006). Tuloksia vertaillessa 

on kuitenkin huomioitava aiheen rajaus ainoastaan Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen kan-

didaatin tutkintoa koskevaksi. Toisaalta myös Pölkin ja Turpeisen (2002) tutkimus kohdistui 

ainoastaan silloisen Oulun yliopiston alaisuuteen kuuluvan Kajaanin opettajankoulutusyksikön 

varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmaan. Myös kansallisen varhaiskasvatuksen koulutuksen yh-

teisarviointien (Karila ym. 2013) aiemmat tulokset noudattivat lähes samoja tuloksia, vaikka 

näidenkin tutkimusten voidaan todeta olevan verrattain vanhoja pro gradu -tutkielmaani näh-

den.  

Tutkimuksen pääkäsitteiksi muodostuivat varhaiskasvatuksen koulutus ja pedagoginen asian-

tuntijuus. Tässä tutkimuksessa varhaiskasvattajan pedagoginen asiantuntijuus käsitettiin mu-

kaan koulutuksen tuomaksi osaamiseksi ja varhaiskasvattajan ammatissa tarvittavaksi asiantun-

tijuudeksi. Varhaiskasvattajan pedagogista asiantuntijuutta pidettiin tärkeänä jo koulutuksen ai-

kana, mikä koettiin myös eritoten yliopistokoulutuksen tuomaksi vahvuudeksi. Tutkimukseen 

osallistuneet varhaiskasvattajat kuvasivat pedagogista asiantuntijuuttaan pedagogisen vastuun 

kantamisen ja jakamisen, pedagogisen näkemyksen ja tietämyksen, opetussuunnitelma ja yh-

teistyöosaamisen, lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja vanhempien kanssa tehtävän 
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yhteistyöosaamisen kautta. Niin varhaiskasvattajan kuin opettajan työtä voidaan pitää vaativana 

ja laajana asiantuntijuutena juurikin työtä ohjaavien opetussuunnitelmien ja asiakirjojen osaa-

misena, mutta myös elinikäisen työssäoppimisen ja sen kehittämisen vuoksi (Niemi 2016, 23). 

Pedagogisen asiantuntijuuden kuvaukset olivat kattavia ja ne osoittivat varhaiskasvattajien tie-

toisuutta omasta roolistaan ja ammattiasemastaan. Myös osaamisalueiden kuvaukset kertoivat 

mielestäni varhaiskasvattajien pedagogisesta tietämyksestä ja vahvasta koulutuksessakin kehit-

tyneestä pedagogisesta osaamisesta.  

Pienryhmätoimintaan liittyvä tietämys ja sen hyödyntäminen työelämässä näyttäytyivät vah-

vasti kaikkien varhaiskasvattajien pedagogisessa työssä. Kyseisen toiminta- ja ryhmänohjaus-

mallin voidaan mielestäni lukea uuteen koulutuksesta työelämänkentälle tuotuun ammattiosaa-

miseen. Tätä päätelmää tukivat myös osan varhaiskasvattajien kertomukset pienryhmätoimin-

nan vieraudesta muiden samassa työyhteisössä toimivien työntekijöiden kohdalla.  

Varhaiskasvattajien asiantuntijuutta kuvattiin pitkälti positiivisessa valossa. Pedagoginen vas-

tuu, tiiminvetäjän rooliin asettuminen ja muille samassa työtiimissä työskenteleville uusimman 

tietämyksen jakaminen olivat omassa asiantuntijuudessa ja asemassa haasteita aiheuttavia asi-

oita. Lisäksi vanhempien kanssa yhteistyössä toimimiseen liittyvät taidot liitettiin vahvasti ylei-

sesti elämässä kehittyneisiin ja tiedostettuihin vuorovaikutustaitoihin, joissa kuitenkin koettiin 

haasteita huolenaiheiden ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa. Tätä tulosta on mielen-

kiintoista pohtia suhteessa varhaiskasvattajien kokemuksiin koulutuksessa korostettavaan asi-

antuntijuuteen. Varhaiskasvattajat kokivat koulutuksen vastanneen osittain vanhempien ja per-

heiden kanssa tehtävään yhteistyöhön opetusharjoittelujen osalta. Tässä kohtaan voidaan poh-

tia, kuinka paljon harjoittelujen tuomat vuorovaikutuskokemukset olivat kuitenkaan vastanneet 

todellisen työelämän yhteistyöhön.   

Koulutusarvioinneista ja aiemmista tutkimustuloksista huolimatta varhaiskasvatus koulutuksen 

puutteet näyttäytyivät edelleen varhaiskasvattajien moniammatillisessa yhteistyössä sekä joh-

tajuus- ja erityispedagogisessa osaamisessa. Koulutuksen kehittäminen ja arvioinnit tukevat 

erinomaisen pedagogisen osaamisen kehittymistä, mutta tämä ei kuitenkaan kerro syytä toistu-

vasti kaivattavien ja tärkeinä pidettyjen tutkinto-ohjelman sisältöjen puuttumiselle.  Moniam-

matillisuus osaamisen kehittämiseksi tarvittaisiin tutkimustulosten mukaan yhä enemmän käy-

tännönläheisyyttä tukevia opintoja. Moniammatillisten tahojen moninaisuuden vieraana näyt-

täytyminen on varsin yleistä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan painottuneessa yliopistokou-
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lutuksessa. Kallialan (2012, 128-129) mukaan moniammatillisuuden näkyvyyttä voitaisiin li-

sätä esimerkiksi toisen asteen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneiden lähihoita-

jien lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön liittyvän osaamisen tietoon tuomista. Myös var-

haiskasvatuksen, peruskoulua edeltävän pakollisen esiopetuksen ja koulun välisen moniamma-

tillisen yhteistyön merkitys ja tietämys ovat opettaja-ammatin tulevaisuutta.  

Vanhempien ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä oli tuettu parhaiten koulutukseen sisälty-

neissä opetusharjoitteluissa, joissa myös varhaiskasvattajille kuuluvan vastuun ottamista oli 

päästy osan haastateltujen kohdalla harjoittelemaan. Opetusharjoittelujen koettiin myös vastan-

neen parhaiten koulutuksen ja työelämän väliseen vastaavuuteen, mikä viestii vahvasti käytän-

nön kokemusten tuomista positiivisista vaikutuksista. Toisaalta koulutuksen ei koettu vastan-

neen muutoin vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja myös harjoittelujen yhteistyöko-

kemukset vaihtelivat. Osa haastatelluista koki koulutuksen liian opiskelijoita suojelevaksi, 

minkä yhteydessä yhteistyön tekemistä ja vaikeidenkin asioiden puheen aiheeksi tuomista olisi 

toivottu harjoiteltavan enemmän. Yhteistyötaitojen harjoittelemisen puuttumisen syyt saattoi-

vat olla myös opetusharjoittelupaikkojen sisäisiä, kuten päiväkotiryhmään, lastenikäja-

kaumaan, työskentelytapoihin, sääntöihin ja harjoitteluohjaajan ohjaustyyliin liittyviä. Ainoas-

taan yksi varhaiskasvattaja toi yhteistyön mahdollistamiseen liittyvän ongelman harjoitteluoh-

jaajaan liittyväksi.  

Vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön liitettiin myös vastavalmistuneen varhaiskasvatta-

jan asiantuntija-asema lasten perheiden asiantuntijuuteen nähden. Vanhempien näkeminen las-

tensa parhaimpina asiantuntijoina kertoi myös vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien asian-

tuntijuudesta ja tietynlaisesta sensitiivisestä työotteesta. Vaikeimpien asioiden puheeksi otta-

minen koettiin ajoittain haastavaksi, mutta varhaiskasvattajat myös tiedostivat oman nuoren ja 

vastavalmistuneen varhaiskasvattajan roolinsa. Vuorovaikutukseen liittyvät käyttäytymismallit 

olivat muussa kuin koulutuksessa kehittyneitä sosiaalisia taitoja.   

Yksityisellä ja julkisektorilla työskentelevien varhaiskasvattajien väliset erot korostuivat johta-

juusosaamisessa. Yksityisellä palveluntuottajalla työskentelevät varhaiskasvattajat olivat sel-

keästi enemmän tiiminjohtajan tai tiiminvetäjän roolissa, johon ryhmän henkilöstörakenteella 

ja työpareilla oli omat vaikutuksensa. Varhaiskasvatuskoulutuksen ei nähty tarjoavan riittäviä 

tietoja ja taitoja tiiminjohtajana ja vastuuasemassa toimimiselle, vaan johtajuusosaaminen oli 
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tullut vastaan vasta työelämässä. Koulutuksen tuomaa osaamista olisi kuitenkin kaivattu vasta-

valmistuneiden varhaiskasvattajien näkökulmasta, koska tiiminvetäjän rooliin asettuminen ko-

ettiin yhdeksi haastavammaksi osaamiseksi.  

Johtajuusosaamista kuvattiin parhaiten jaetun johtajuuden kautta, johon sisältyi sekä pedago-

gista johtajuutta, että opettajajohtajuuden piirteitä. Lähes kaikki varhaiskasvattajat kuvastivat 

asemaansa tiiminvetäjän tai -johtajan roolien kautta. Kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan alueella 

yksityisellä palveluntarjoajalla työskentelevät olivat enemmän tiiminvetäjän roolissa, koska he 

olivat myös ryhmänsä ainoita yliopistokoulutuksen saaneita varhaiskasvattajia. Johtajuuskäsit-

teiden ja kuvausten moninaisuus ja päällekkäisyys viestivät mielestäni varhaiskasvatuskentällä 

edelleen olevasta ammattiosaamisten sekoittumisesta, tasapuolistetuista työtehtävistä ja ylei-

sesti varhaiskasvatuksen johtajuudesta. Varhaiskasvattajien toimiminen tiimien pedagogisena 

johtajana kuvasi kuitenkin parhaiten varhaiskasvattajien kuvaamia työelämän kokemuksia ja 

asiantuntijaroolia.  

Varhaiserityisopettajan palvelujen saatavuudessa ja linjauksissa ilmeni eroavaisuuksia yksityi-

sen ja julkisen varhaiskasvatuksen välillä. Erityispedagogisen tuen ja konsultointiavun saami-

nen liittyivät jokaisen tutkimushenkilön työhön, mikä kertoi myös inkluusion alueellisista vai-

kutuksista. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan osoittaneet selvää eroa tuen tarpeessa olevien 

lasten sijoittumisesta. Ryhmän ikäjakaumalla ja varhaiskasvatuksen alueellisella sijoittumisella 

oli oma vaikutuksensa varhaiserityispedagogisen osaamisen tarvittavuuteen, jonka aiheuttamaa 

eriarvoisuutta olisi hyvä tarkastella tulevaisuudessa lasten ja perheiden kannalta.   

Erityisesti tuen tarpeisten lasten asioiden hoitamiseen kuluva aika koettiin muuta työtä kuor-

mittavaksi mihin myös erityisopettajalta saatavissa tai ei saatavissa ollut tuki toi oman vaiku-

tuksensa. Mielestäni työn kuormittavaksi kokeminen ja muulta työltä ajan pois vieminen ker-

tovat myös varhaiskasvattajien omasta erityispedagogisesta osaamisesta. Erityispedagogisen 

osaamisen opinnot pohjautuivat aineiston perusteella ainoastaan kandidaatintutkintoon kuulu-

vaan yhteen erityispedagogiikan kurssiin. Varhaiskasvattajilta vaadittavat erityispedagoginen 

osaaminen ja erilaiset oppimisen ohjaamistaidot viittaavat mielestäni selkeästi siihen, että eri-

tyispedagogiikan opintoja tulisi sisällyttää enemmän tutkinto-ohjelmaa jo kandidaatin opin-

noissa. Erityispedagogiset taidot ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Samoihin tutkimustulok-

siin oli päädytty jo aiemmissa saman aiheen tutkimuksissa, mikä herättää kysymyksen, miksi 

kyseisiä puutteita ilmenee koulutuksessa edelleen.  
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Varhaiskasvattajien kokemuksissa ilmeni maantieteellisiä eroja työpaikan sijoittumisesta joh-

tuen erityisesti varhaiserityispalvelujen kohdalla, koska heistä kaksi työskenteli yksityisellä ja 

yksi julkisektorilla. Pohjois-Pohjanmaan alueen varhaiserityisopetuksen säädökset ja määräyk-

set näyttäytyivät hyvin erilaisia eri palveluntarjoajien välillä, vaikka erityisopetusta koskevat 

linjaukset olivatkin samat. Useampien julkisektorilla toimivien ja maantieteellisesti eroavien 

päiväkotien tutkiminen olisi laajentanut tutkimusperspektiiviä.  

Tulevaisuuden linjauksia ja varhaiskasvatuslakiin liittyviä muutoksia ajatellen, varhaiskasva-

tuksen kandidaatin tutkinnon antamia valmiuksia sekä koulutuksen ja työelämän vastaavuutta 

voidaan pitää hyvinä. Korkeakoulutuksesta valmistuvat varhaiskasvattajat tulevat olemaan 

myös tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen pedagogisia asiantuntijoita, joiden ammattiasemaa ja 

sille kuuluvaa arvostusta tullaan toivottavasti nostamaan muun muassa koulutuksellisia ammat-

tinimikkeitä muuttamalla ja varhaiskasvattajien puhuttelemisena varhaiskasvatuksen opetta-

jina. Muutosten myötä koulutukselliset sisällöt ja painotukset nousevat myös tärkeiksi, korkea-

koulututkinnon tuomaa asiantuntijuutta, määrittäviksi asioiksi. Mikkolan (2016, 11) mukaan 

tulevaisuudessa vaadittavat opettajan ja varhaiskasvattajan taidot liittyvät koulutus alan ja ai-

neen hyvään tuntemukseen, opettajuuden ja oppimisen asiantuntijuuteen, eettisiin ja sosiaalisiin 

taitoihin sekä käytännön työvalmiuksiin. Yhä enemmissä määrin erillisten varhaiskasvatuksen 

erityisryhmien poistuminen ja inkluusion vaikutukset ovat myös asioita, joita varhaiskasvatuk-

sen koulutuksen järjestämisessä tullaan toivottavasti tulevaisuudessa huomioimaan muun mu-

assa moniammatillista yhteistyötä ja erityispedagogista osaamista lisäämällä.  

6.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuuden arviointi  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleisesti määrällisellekin tutkimukselle omi-

naisten validiteetin eli tutkimusongelman vastaavuuden ja reliabiliteetin eli tutkimuksen tois-

tettavuuden käsitteiden avulla. Toistettavuuden takaaminen voi kuitenkin aiheuttaa haasteita 

jokaisen laadullisen tutkimuksen ainutkertaisuuden vuoksi, mistä johtuen huomiota kiinnite-

tään yleensä aineiston tuomaan sisältöön. Tässä kohtaa kiinnitetäänkin usein huomiota tutki-

muksen luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 134- 135.)   

Tutkimukseni toistettavuudelle ei löydy esteitä, minkä vuoksi tutkimus on toistettavissa sellai-

senaan. Tutkimuksessa on hyödynnetty tuoreita kotimaisia ja kansainväliä lähteitä. Kansainvä-

listen lähteiden löytäminen aiheutti jonkin verran haasteita myös tämän tutkimuksen kohdalla 

tutkimusaiheen rajauksesta ja lähtökohdista johtuen. Aiheeseen liittyvää uutta ja luotettavaa 
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kotimaista kirjallisuutta oli myös saatavilla hyvin. Näin ollen aiheenrajaus suomalaiseen var-

haiskasvatukseen ja Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaan sekä uusien kotimaisten lähteiden hel-

posti löydettävyys vaikuttivat lähteiden valikoitumiseen.  

Pyrkimyksenä oli käyttää tutkimuksen esitysasussa yksinkertaisuutta ilmaisemalla asiat selkeän 

ja ymmärrettävän kieliasun avulla. Tekstiasun selkeyttämistä tukivat muihin tieteellisiin julkai-

suihin tutustuminen sekä aiheen ulkopuolelta tulevien lukijoiden kommentit. Kielellistä ilmaisu 

tukemaan muodostuivat myös asioiden taulukointi. Hirsjärven ym. (2002, 25) mukaan tutkijan 

tulisi kiinnittää huomiota asioiden esittämiseen siten, että kuka tahansa asianmukaisen koulu-

tuksen saanut henkilö pystyy ne ymmärtämään. Tämä tutkimus on tuloksineen tarkoitettu jul-

kiseksi.  

Tieteellisen tutkimustiedon tarkoituksena pidetään pyrkimystä täsmentää tutkimusongelmiin 

liittyviä kysymyksiä. Ongelmien täsmentämisen kautta huomion suuntaaminen tutkimuksen 

kannalta olennaisiin asioihin tarkentuu ja myös syvemmän ymmärryksen saaminen aiheen to-

dellisesta luonteesta paranee (Hirsjärvi ym. 2002, 21). Näin kävi myös tämän tutkimuksen koh-

dalla, jonka alkuperäistä muotoa ohjasivat hyvin pitkälti aiemmin keväällä 2016 tekemäni kan-

didaatin tutkielma sekä keräämäni haastatteluaineisto. Tutkimuksen muodostumisen kannalta 

olennaista oli tutkimusaineiston täsmällinen tutkiminen ja analysoiminen ennen varsinaisen 

teoriaosuuden laatimista. Aineistonkeräämisen avulla saatu tieto auttoi tutkimustani taustalla 

vaikuttavan kirjallisuuskatsauksen uudelleen tarkastelemista ja tietyistä sidonnaisuuksista irrot-

tautumista sekä näin ollen aiheen uusista näkökulmista tarkastelemista (Hirsjärvi ym. 2002, 21).  

Oma sitoutuneisuuteni tähän tutkimukseen näkyivät jo aihetta kandidaatintutkielman käsitel-

lessäni. Pidin koulutuksen ja varhaiskasvatukseen liittyvän tutkimuksen sekä uuden tutkimus-

tiedon luomista tärkeänä jo tutkimusta suunnitellessani. Nämä ajatukset vahvistuivat koko tut-

kimusprosessin aikana, vaikka tutkimustulokset tukivatkin varhaiskasvattajan asiantuntijuutta 

ja koulutuksen tuomaa ammattitaitoa. Puolueettoman asenteen ja omien mielipiteiden pois sul-

keminen olivat kuitenkin omalla kohdallani itsestään selviä heti tutkimuksen alkuvaiheessa 

(Tuomi & Sarajärvi 2011, 136). Näin ollen tutkimukseen ja itseensä tutkijana kriittisesti suh-

tautuminen ovat aiheen objektiivisen käsittelemisen kannalta huomioon otettavia asioita (Es-

kola & Suoranta 2001, 211). Omat näkemykset tutkittavasta aihepiiristä ohjasivat kokemusten 

sijaan enemmän tutkimuksen tekoa. Kuitenkaan näkemykseni eivät olleet vahvoja asiantunti-

juuteen ja koulutukseen liittyen, itse opintoja vielä suorittaessani. Tästä syystä pystyin pidät-

täytymään mahdollisimman neutraalissa otteessa niin aineistoa kerätessä kuin analysoitaessa.  
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Koska laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tuoda mahdollisemman ymmärrettävää ja sel-

keää tietoa kuvatusta ilmiöstä, tutkimuksen luotettavuuden mittarina ei voida pitää yksistään 

aineiston suurta kokoa (Hirsjärvi ym. 2002, 181-182). Pro gradu -tutkielmani kohdejoukoksi 

valikoitui varsinaista tutkimusta aiemmin tehdyn pilottikyselytutkimuksen perusteella neljä 

vastavalmistunutta varhaiskasvattajaa. Haastattelujen kautta kerätty aineisto oli laajuudeltaan 

kattava, mistä syystä myös otanta voidaan todeta riittäväksi tutkimustulosten kannalta. Tuomen 

ja Sarajärven (2011, 73) mukaan haastattelu koetaan usein joustaviksi aineistonkeruumenetel-

mäksi. Myös tämän tutkimuksen kohdalla joustavuus näkyi muun muassa siinä, että kysymyk-

set voitiin esittää erilaisessa järjestyksessä. Toimin myös havainnoitsijana pelkän haastattelijan 

roolin lisäksi, minkä huomioimista pidetään raportissa tärkeänä (Tuomi & Sarajärvi 2011, 73).  

Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tarkasteleminen ja huomioiminen katsotaan ylei-

sesti ottaen oleelliseksi seikaksi tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden arvioinnin kannalta 

(Hirsjärvi ym. 2002, 26-27). Lichtmanin (2013, 49) mukaan tutkijan vastuulla onkin tutkimuk-

seen osallistuneiden yksilöllisyyden ja yksityisyyden loukkaamattomuus. Tutkijan ja tutkitta-

vien välisestä vuorovaikutussuhteesta löytyy jonkin verran kirjoitettua tietoa, jonka mukaan 

ystävyyssuhteen kaltaista suhdetta pidetään laadullisessa tutkimuksessa ihannoitavana (Kokko-

nen & Pyykkönen 2015, 100). Pidetäänhän luottamusta ja luottamuksen edellyttämää niin sa-

nottua läheisyyden tunnetta myös hyvän tutkimushaastattelun edellytyksenä (Kokkonen & 

Pyykkönen 2015, 99).  

Koska tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat tietoisia aiemmasta kandidaatin tutkielmastani 

jo ennen haastatteluhetkeä, heidän kiinnostuksensa näkyi myös tähän tutkimukseen osallistu-

misessa. Varhaiskasvattajat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja he olivat tietoisia niin 

tutkimussuunnitelmasta kuin tutkimusongelmista. Näitä voidaan pitää myös eettisinä peruste-

luina tutkimukselle (Tuomi & Sarajärvi 2011, 73). Koska haastatellut henkilöt olivat itselleni 

entuudestaan tuttuja, haastattelut sujuivat ja etenivät luontevan sekä luottamuksellisen keskus-

telun kautta. Kokkosen ja Pyykkösen (2015, 100) mukaan tutkimushaastattelujen osalta luotta-

muksellisuus vaikuttaa myös näkyvissä olevaan salailuun ja varauksellisuuteen. Näin ollen 

haastateltavien entuudestaan tuntemista ja ystävyyssuhteen merkitystä on kuitenkin aiheellista 

tarkastella myös kriittisestä näkökulmasta katsottuna.  

Tutkimushaastatteluihin vaikuttaneet jo olemassa olleet vuorovaikutussuhteet näkyivät selvästi 

haastateltavien osallistumismotivaatiossa. Aineistonkeruun alkuvaiheessa entuudestaan tunte-
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mieni varhaiskasvattajien pyytäminen osaksi tutkimusta ei tuntunut ongelmalliselta tai haasta-

valta, koska heistä kolme oli ilmaissut suostumuksensa osallistumiseen jo keväällä 2016 vas-

taamansa kyselytutkimuksen yhteydessä. Tuttuus vaikutti haastatteluihin positiivisesti ja hel-

potti tuntuvasti tiedon vastaanottamista. Myös Kokkosen ja Pyykkösen (2015, 100) korostamat 

empatian tunteita herättävät tekijät olivat läsnä haastatteluissa.  

Aineistonkeruun aikana huomioni kiinnittyi haastattelujen laadullisiin eroihin ja asioihin, joita 

osa haastateltavista toi esille varsinaisen haastattelun ulkopuolella. Haastattelut olivat ajallisesti 

15-20 minuutin mittaisia, mutta sisällön laadultaan eriäviä. Huomasin myös käyttäneeni enem-

män aikaa osan haastateltavan kohdalla kuuntelemiseen, vastauksen odottamiseen ja myös aut-

tamiseen. Osa haastattelujen jälkeen tulleista tiedoista liittyi vahvasti tutkimusaiheeseen, mutta 

kyseisten asioiden tutkimukseen mukaan tuominen ei olisi ollut eettisesti luotettavaa. Näin ol-

len voidaan pohtia, ovatko tuttuus ja aiemmin syntyneen vuorovaikutussuhteen luottamus aina 

takeita laadukkaalle aineistolle (Kokkonen & Pyykkönen 2015, 100).  

Huomasin myös, kuinka eri haastateltavien välillä esiintyi ajallista eroa puheajoissa, johon 

mahdollisesti vaikutti myös oma haastattelijan roolini. Oma roolini haastattelijana ja erityisesti 

kuuntelijana kuitenkin kehittyi haastattelujen edetessä, sillä olihan kokemukseni virallisen 

haastattelututkimuksen tekemiseen vasta ensimmäinen.  Haastattelut etenivät jouhevasti ja vuo-

rovaikutuksellisesti. Haastattelut tehtiin pääosin varhaiskasvattajien työajan ulkopuolella ar-

kena, mikä saattoi myös näkyä siinä, että haastattelut olivat laajoja ja työasiat olivat tuoreessa 

mielessä. Yhden haastattelun kohdalla ilmeni teknisiä ongelmia videopuheluyhteyden muodos-

tamisessa, koska haastattelua ei ollut mahdollista toteuttaa fyysisesti kasvotusten.   

Tutkimuksessani eettisyys näyttäytyy haastateltujen henkilöllisyyden salaamisena. Tutkimus-

aihe voidaan tulkita luonteelta jokseenkin arkaluontoiseksi, koska haastatellut varhaiskasvatta-

jat toivat haastatteluissa esille luottamuksellisesti myös koulutukseen liittyviä epäkohtia. Var-

haiskasvattajien työelämään sijoittumista koskevat tarkemmat maantieteelliset maininnat on jä-

tetty mainitsematta. Aiheen rajaus ja valinta Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen tutkinto-oh-

jelmaa (KK, 180 op) koskevaksi oli kuitenkin tutkimuksen kannalta tärkeä esille tuotava asia. 

Varhaiskasvatuskoulutuksen tarjoaminen Suomen useissa eri yliopistokaupungeissa vaikuttaa 

myös tutkinto-ohjelmien painotusalueisiin ja rakenteisiin, vaikka pätevöityvän varhaiskasvat-

tajan osaamisalueet ovat yhtäläisiä. Myös kandidaatintutkielmani kosketti Oulun yliopiston tut-

kinto-ohjelmaa, jonka tutkimista jatkoin tämän pro gradu -tutkielman kohdalla.  
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Myös haastateltujen ennalta tunteminen toi oman vaikutuksensa keskustelujen avoimuuteen, 

vaikka haastatellut tiedostivat hyvin oman asemansa tutkimuksessa. Tutkimuksessa varhaiskas-

vattajista käytetään samaa kirjainmerkintää (V1-V4), eikä heidän ikää tai sukupuolta ole tutki-

muksessa tuotu esille. Iän esille tuominen olisi ollut mielestäni epäoleellista, koska tutkimus 

rajattiin käsittelemään saman opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleita ja samana keväänä 

varhaiskasvattajaksi valmistuneiden henkilöiden käsityksiä. Varhaiskasvattajat olivat kuitenkin 

lähes saman ikäisiä nuoria varhaiskasvattajia.  

Koska haastateltavat olivat saman sukupuolen edustajia, tutkimus ei ilmennä eri sukupuolta 

edustavien varhaiskasvattajien kokemuksia. Saman sukupuolen edustajien valikoitumista voi-

daan perustella edustajien suurella määrällä valikoidun tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskel-

leiden varhaiskasvattajien joukossa. Haastateltujen yksityisellä ja julkisella sektorilla työsken-

teleminen oli tutkimuksen kannalta oleellisena esille tuotava asia, koska muun muassa Neitola 

ja Pihlaja (2017) ovat tuoneet tutkimuksessaan esille eri palveluntuottajien välille mahdollisesti 

syntyvän kuilun mahdollisuutta. Sen sijaan varhaiskasvattajien työkokemuksen selvittäminen 

ja esittäminen eivät koskeneet tämän tutkimuksen kannalta oleellisia tietoja. Valmistumisen 

jälkeisen työkokemuksen selvittäminen kuului osaksi pilottikyselyä, johon myös osa tähän tut-

kimukseen haastatelluista osallistui.  

Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin reilun puolen vuoden aikana. Toteutus tapahtui muiden 

pääaineopintojen ohella. Tästä huolimatta tutkimukseen käytetty aika oli mielestäni riittävä ja 

näin ollen tuloksia voidaan pitää luotettavana. Myös tutkimusta koskevat pohdinnat ja loppura-

portoinnit ovat huolella tehtyjä ja kattavasti asioita käsitteleviä.  

6.3 Jatkotutkimusaiheet  

Tutkimukseni aiheesta ei löydy sinänsä täysin samanlaista aiempaa tutkimustietoa. Aiemmin 

varhaiskasvattajan asiantuntijuutta sekä koulutuksen ja työelämän vastaavuutta koskevat tutki-

mukset ovat lähestulkoon melko vanhoja. Myöskään pelkästään varhaiskasvatuksen kandidaa-

tin tutkintoa (KK) koskevaa tutkimusta ei ole aiemmin tutkittu, mikä mietitytti itseäni suuresti, 

pelkän kandidaatin tutkinnon antavan varhaiskasvattajan pätevyyden päiväkodissa ja esiope-

tuksessa toimimiseen. Lähivuosina koulutusrakenteessa, laissa ja varhaiskasvatuksen kentällä 

tapahtuvat muutokset luovat mielestäni kasvavan tarpeen varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuk-

sen koulutuksen ja varhaiskasvattajien asiantuntijuuden tuoreelle tutkimustiedolle. Uuden ope-

tussuunnitelman mukaisesti opiskelleiden ja työelämään siirtyneiden varhaiskasvattajien (KK) 
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asiantuntijuuden tutkimiselle olisi varmasti myös tarvetta. Lisäksi uudistuneiden opetussuunni-

telmien (Opetushallitus 2014; Opetushallitus 2016) ja tulevan Varhaiskasvatuslain vaikutusten 

tutkiminen aiemmin valmistuneiden varhaiskasvattajien asiantuntijuuteen liittyen olisi mielen-

kiintoista.  

Tämän tutkimuksen haastatteluun osallistunut kohdejoukko oli rajattu saman yliopiston var-

haiskasvatuksen koulutuksesta (KK) valmistuneisiin varhaiskasvattajiin, jotka työskentelivät 

haastatteluhetkellä pääosin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Varhaiskasvattajien työpaikan maan-

tieteellinen sijainti näkyi osan tutkimustulosten kohdalla. Muun muassa varhaiserityisopettajan 

palveluiden järjestäminen ja saatavuus erosivat tältä osin toisistaan. Näin ollen tämän tutkimuk-

sen kaltaiselle jatkotutkimukselle olisi mielestäni tarvetta maanlaajuisesti ja eri yliopistojen eri 

tutkinto-ohjelmien kohdalla. Olisi myös mielenkiintoista tutkia lisää eri paikkakunnilla tarvit-

tavan pedagogisen asiantuntijuuden ja varhaiskasvattajien saaman koulutuksen vastaavuuksia, 

jotka liittyvät vahvasti puheen aiheena olevaan varhaiskasvatus henkilöstön pätevyyteen nyt ja 

etenkin tulevaisuudessa.  

Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustivat samaa sukupuolta, joten myös eri suku-

puolta edustavien varhaiskasvattajien kokemusten tutkiminen olisi mielestäni tärkeä ja mielen-

kiintoinen aihe jatkotutkimukseksi. Myös tämän tutkimuksen ja aiemmin samasta aiheesta teh-

tyjen tutkimusten tulosten samankaltaisuus ovat mielenkiintoisia seikkoja koulutuksen tutki-

musta ajatellen. Koulutusuudistukset ovat tätä päivää ja tulevaisuutta, mistä johtuen varhais-

kasvatuksen tutkinto-ohjelmien tutkiminen ja erityisesti alaa opiskelleiden kasvatusalanammat-

tilaisten kokemusten esille tuominen voitaisiin kuvitella olevan tulevaisuudessakin korkeakou-

luja kiinnostavaa tutkimustietoa. Myös tulevaisuudessa muuttuvat henkilöstön pätevyydet ja 

tehtävänimikkeet luovat oman tarpeensa varhaiskasvattajien asiantuntijuuden ja esimerkiksi 

kandidaatin tutkinnon (KK) ja maisterikoulutuksen (KM) erojen tutkimiselle.  

Tutkimustuloksista esille nousseet moniammatillinen yhteistyö, vanhempien ja huoltajien 

kanssa yhteistyössä toimiminen, johtajuus ja tiiminvetämistaidot sekä varhaiserityisopetuksen 

palvelut ja siihen liittyvä yhteistyö olisivat myös erinomaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä 

jatkotutkimusaiheita. Näiden kaltaisista tutkimuksista hyötyisivät varmasti myös koulutuksen 

suunnittelijat ja toteuttajat.  Pihlajan ja Neitolan (2017) tutkimustulokset osoittavat yksityisten 

varhaiskasvatuspalveluiden kasvun vaikutuksista erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittumi-

seen. Näin ollen olisikin kiinnostavaa tutkia miksi yksityisessä varhaiskasvatuksessa erityistä 
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tai tehostettua tukea tarvitsevia lapsia on vähemmän ja kuinka tämä vaikuttaa varhaiskasvatta-

jilta vaadittavaan pedagogiseen asiantuntijuuteen sekä sen kehittymiseen. 
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Liite 1  

Kyselylomake  

Varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon (KK, 180 op) vastaavuus työelämän pedago-

giseen asiantuntijuuteen   

1. Minä vuonna aloitit varhaiskasvatuksen/kasvatustieteen kandidaatin opinnot? 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvattaja?  

3. Kuinka nopeasti työllistyit varhaiskasvattajan tehtäviin valmistumisen jälkeen?  

4. Onko sinulla vakituinen toimi/virka?  

5. Millaiset valmiudet kolmivuotinen varhaiskasvatuksen/kasvatustieteen kandidaatin koulutus 

antoi mielestäsi varhaiskasvattajan työtehtävissä toimimiseen? 

6. Mitkä opinnot tukivat varhaiskasvattajan työtehtävissä ja pedagogisen asiantuntijan ase-

massa toimimista, ja vastasivatko ne työelämän vaatimuksia?   

7. Koetko koulutuksen (KK, 180 op) ja työelämän välillä olevan ristiriitoja? Millaisia?  

8. Olisitko kaivannut koulutukselta jotakin opintoja enemmän pedagogiseen asiantuntijuuteen 

ja osaamiseen liittyen?    

9. Koetko varhaiskasvatuksen kolmivuotisen koulutuksen riittäväksi varhaiskasvatuksen peda-

gogisena asiantuntijana työelämässä toimimiselle?  

     Vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, en osaa sanoa   

10. Aiotko hakeutua tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin (KM, 120 op) tai 

muuhun lisäkoulutukseen? Perustele vastauksesi.  
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Liite 2  

Teemahaastattelu  

Selvitys Oulun yliopistossa kasvatustieteen kandidaateiksi (KK, 180 op) valmistuneiden 

varhaiskasvattajien tutkintolähtöisestä pedagogisesta asiantuntijuudesta ja koulutuksen 

vastaavuudesta 

Haastatteluteemat  

1. TAUSTA  

2. VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖN ERI AMMATTILAISTEN KANSSA 

2.1 Tiimityöskentely  

2.1.1 Pedagoginen vastuu  

2.1.2 Tiiminjohtajana toimiminen  

2.1.3 Vuorovaikutus omassa tiimissä ja eri tiimien välillä  

2.2 Moniammatillinen yhteistyö 

2.2.1 Yhteistyötahot 

3. VUOROVAIKUTUS VANHEMPIEN JA PERHEIDEN KANSSA 

3.1 Käsitykset yhteistyön tekemisestä  

4. VUOROVAIKUTUS LAPSIRYHMÄN KANSSA  

4.1 Ryhmänhallintataidot 

4.2 Oppimisen ohjaaminen 

4.3 Lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen  


