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Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, millä 

on oletettavasti ollut vaikutusta päiväkotityön sisältöihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

rakentaa kuvaa päiväkotityössä tapahtuneista varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön liittyvistä 

muutoksista. Tutkimus keskittyy vuosien 2015 ja 2016 aikana tehtyihin varhaiskasvatuksen 

lainsäädännön muutoksiin. Tutkimuskysymyksenä on, mitä päiväkodeissa työskentelevät las-

tentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat varhaiskasvatuksen lainsäädännössä vuosina 

2015 ja 2016 tapahtuneiden muutosten vaikutuksista päiväkotityölle.  

Tutkimus on tehty yhteistyössä valtioneuvoston tilaaman VakaVai -tutkimushankkeen kanssa, 

jossa tutkittiin varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia eri osapuolille. Vaka-

Vai -hankkeeseen kerätystä laadullisesta aineistosta tähän tutkimukseen valikoitui neljä Suo-

men eri AVI -alueilla sijaitsevaa paikkakuntaa, joista jokaisesta tutkimukseen osallistui yksi 

kunnallinen päiväkoti. Aineisto koostuu lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomuksista, 

jotka on tuotettu kerronnallisissa ryhmämuotoisissa teemahaastatteluissa. Ryhmähaastattelut on 

toteutettu erikseen lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille. Tutkimuksen metodologiset ja teo-

reettiset lähtökohdat perustuvat kerronnalliseen tutkimukseen. Tutkimus on tehty aineistoläh-

töisesti ja aineistoa on analysoitu kertomusten sisällön kategorisen analyysin ja kerronnallisen 

analyysin keinoin.  

Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön vuosina 2015 ja 2016 tehdyt 

muutokset näkyvät päiväkotityössä kahdensuuntaisina; päiväkotityö on lainsäädännön muutos-

ten vaikutuksesta sekä kehittynyt sisällöllisesti että muuttunut kuormittavammaksi. Tulosten 

mukaan lainsäädännön muutokset eivät automaattisesti muuta päiväkotityön sisältöjä, sillä 

työntekijöillä on muutoksen toteuttamisessa merkittävä rooli. Lainsäädännön ristiriitaiset pää-

määrät vaikeuttavat muutoksen tapahtumista. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lain-

säädännön muutokset ovat vaikuttaneet eri tavoin eri päiväkodeissa riippuen erityisesti kunnan 

tekemästä päätöksestä koskien lasten ja työntekijöiden välistä suhdelukua.  

Tutkimus tuottaa päiväkodin työntekijöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa päiväkotityöstä 

lainsäädännön muutosten kohteena. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia 

päiväkotityössä on syytä tutkia lainsäädännön vaikutuksiin liittyvän ymmärryksen lisäämiseksi. 

Tämä tutkimus laajentaa omalta osaltaan ymmärrystä lainsäädännön vaikutuksista päiväkoti-

työssä, joten sitä voidaan hyödyntää päiväkotityöhön liittyvän lainsäädännön kehittämisessä. 

Lisäksi tutkimus antaa näkökulmia ja pohdittavaa käytännön päiväkotityön kehittämisen tueksi. 

Avainsanat: kerronnallinen tutkimus, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja, päiväkoti, varhaiskas-

vatuksen lainsäädäntö, varhaiskasvatustyö  
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1 Johdanto  

 

 

Tämä tutkimus sijoittuu varhaiskasvatuksen kannalta mielenkiintoiseen ja merkittävään 

ajanjaksoon, sillä varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö on viimeisten vuosien aikana uud-

istunut merkittävästi. Vuodesta 1973 voimassa ollut päivähoitolaki uudistettiin ja muutettiin 

varhaiskasvatuslaiksi ja se astui voimaan 1.8.2015. Vuonna 2016 lakiin tehtiin joitakin 

lisäyksiä. Lakiin perustuva Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) -asiakirja julkaistiin 

Opetushallituksen määräyksenä 18.10.2016. Tämän pohjalta jokaisen varhaiskasvatuksen jär-

jestäjän tuli laatia ja ottaa voimaan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 mennessä. 

1.9.2018 astui voimaan varhaiskasvatuslaki, jota oli edelleen uudistettu. Tämä uudistus muutti 

muun muassa päiväkodin työntekijöiden ammattinimikkeet. Tässä tutkimuksessa käytän kui-

tenkin aiempia nimikkeitä, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja, koska ne olivat voimassa 

tutkimuksen toteuttamisen aikana. Lain uudistukset ovat väistämättä vaikuttaneet var-

haiskasvatuksen yksiköiden toimintaan ja siten myös päiväkodin työntekijöiden työhön.  

Varhaiskasvatuksen lainsäädännössä vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneiden muutosten 

vaikutuksia tutkittiin valtioneuvoston tilaamassa VakaVai -tutkimushankkeessa Oulun yliopis-

tossa. Käsillä oleva pro gradu on tehty yhteistyössä tämän tutkimushankkeen kanssa. 

Graduprosessin aikana suoritin myös syventävän harjoittelun VakaVai -hankkeessa, jolloin 

osallistuin muun muassa aineistonkeruuseen ja aineiston käsittelyyn. VakaVai -hankkeen 

yhtenä tavoitteena oli selvittää eri osapuolten näkemyksiä lainsäädännön muutosten 

vaikutuksista. Tämä tutkimus koskee päiväkodin työntekijöiden näkökulmaa.  

Tutkimuksen tehtävänä on rakentaa kuvaa suomalaisesta päiväkotityöstä ja siinä tapahtuvista 

ajankohtaisista muutoksista. Tutkimus toteutetaan kerronnallisena tutkimuksena, sillä tarkoi-

tuksena on saada kuuluviin moniäänistä kerrontaa pohjautuen päiväkodin työntekijöiden 

kokemuksiin. Tutkimuskysymykseksi muotoutui kysymys, mitä päiväkodeissa työskentelevät 

lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat varhaiskasvatuksen lainsäädännössä vuosina 

2015 ja 2016 tapahtuneiden muutosten vaikutuksista päiväkotityölle.  
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Tutkimusaineisto koostuu VakaVai -hankkeeseen päiväkodin työntekijöiltä kerätyn haastat-

teluaineiston osasta. Haastattelut tehtiin kerronnallisen teemahaastattelun keinoin ry-

hmähaastatteluina lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille erikseen. Aineisto kerättiin kuud-

esta Manner-Suomen kunnasta, jotka kuuluvat eri AVI -alueisiin. Tähän tutkimukseen vali-

koitui neljä kuntaa näistä kuudesta kunnasta. Kunnat ovat erikokoisia ja niissä on tehty erilaisia 

ratkaisuja lainsäädännön toteuttamiseksi. Tarkastelen aineistoa kertomuksen sisällön katego-

risen analyysin ja kerronnallisen analyysin keinoin.  

Tutkimuksen aihe valikoitui toisaalta VakaVai -hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti 

päätettyäni osallistua kyseiseen hankkeeseen graduntekijänä, mutta toisaalta myös vahvan 

oman kiinnostukseni pohjalta. Varhaiskasvatuksen opiskelijana olen luonnollisesti kiinnostunut 

varhaiskasvatustyöstä ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Kiinnostukseni tutkimusaiheeseen 

kumpuaa osittain jo varhaiskasvatuksen opintojani edeltävältä ajalta, jolloin työskentelin 

lastenhoitajana päiväkodeissa. Lastenhoitajan työ eri päiväkodeissa antoi minulle kokemus-

tietoa päiväkotityöstä ja erityisesti lastenhoitajan roolista päiväkodeissa. Harjoittelujaksoilla ja 

tehdessäni sijaisuuksia lastentarhanopettajana olen saanut lisää kokemustietoa päiväkotityöstä 

ja samalla olen pystynyt tarkastelemaan päiväkotityötä lastentarhanopettajan roolin näkökul-

masta. 

Perehdyin kandidaatintutkielmassani (Lohtander 2016) kirjallisuuteen ja tutkimuksiin päiväko-

tien moniammatillisesta tiimityöstä. Päiväkotityötä koskevat tutkimukset ovat Suomessa osoit-

taneet, että päiväkodeissa moniammatillisuus on sekä rikkaus että haaste. Haasteena nähdään 

se, että työnjako ei perustu henkilökunnan koulutukseen, ammattinimikkeisiin tai osaamiseen 

vaan tasa-arvon ihanteeseen, jota tulkitaan niin, että jokaisen työntekijän on tehtävä tasavertai-

sesti kaikkia työtehtäviä päiväkodeissa. Siksi työtehtävät jaetaan päiväkodeissa usein työvuo-

rojen ja päivärutiinin perusteella. Käytännössä lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat tekevät 

siis päiväkodeissa hyvin samansisältöistä työtä, vaikka pedagoginen vastuu kuuluu lastentar-

hanopettajille. (Kinos 1998; Kupila 2007; Puroila 2002; Tahkokallio 2014.)  

Varhaiskasvatuksen ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisen kannalta on merkityksellistä 

tutkia päiväkotityötä. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat toteuttavat työssään var-

haiskasvatusta, jonka tiedetään vaikuttavan suotuisasti lasten ja perheiden elämänlaatuun ol-

lessaan laadukasta (Alasuutari ym. 2015; Alila ym. 2014; Karila 2016; Onnismaa, Paananen & 

Lipponen 2014). Varhaiskasvatuksen laatu on tutkimusten mukaan riippuvainen erityisesti 

työntekijöiden koulutustaustasta (Boyd 2013; Kalliala 2011; Manning ym. 2017; Mischo 2015; 
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Pianta ym. 2005). Tutkimuksen avulla voidaan saada tietoa siitä, kuinka päiväkodin työntekijät 

toimivat työssään ja millaiset asiat vaikuttavat heidän toimintaansa. Tutkimustieto var-

haiskasvatuksen työntekijöiden työstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä onkin tärkeää muun 

muassa yhteiskunnallisten ja pedagogisten muutosten vaikutusten arvioimisek3si. (Num-

menmaa & Karila 2011, 82; Ruoppila, Hujala, Karila ja kumppanit, 1999.)  

Lastentarhanopettajana olen kiinnostunut siitä, miten lainsäädännön muutokset muuttavat 

päiväkotityön sisältöjä. Erityisen kiinnostunut olen siitä, toteutuuko pedagogiikan koros-

tuminen ja lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun painottuminen uuden lainsäädännön 

edellyttämällä tavalla. Aiempien kokemusteni perusteella tämä on haasteellista päiväkotien 

tiimeissä, joissa on totuttu tekemään työtä kaikki tekevät kaikkea -periaatteen mukaisesti.  

Tutkimukseni pääkäsitteitä ovat päiväkotityö ja varhaiskasvatuksen lainsäädäntö. Siksi 

paneudun ensimmäisenä johdannon jälkeen, luvussa 2, päiväkotityötä ja varhaiskasvatuksen 

lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia koskevaan tutkimukseen. Tämän jälkeen, luvussa 3, 

kuvailen tutkimuksen toteutusta; kerron kerronnallisen tutkimuksen teoreettisista ja metodolo-

gisista lähtökohdista oman tutkimukseni näkökulmasta käsin, perustelen tekemiäni valintoja ja 

avaan tutkimusprosessin kulkua. Tämän jälkeen seuraa tulosluku, joka sisältää tutkimus-

tuloksiksi muodostuneet lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomukset. Viimeisenä, 

luvussa 8, tuon esille tutkimuksen johtopäätökset, pohdin tutkimustuloksia ja arvioin 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä.  
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2 Päiväkotityö muutoksessa 

 

 

Tämä tutkimus koskee päiväkodeissa toteutettavaa varhaiskasvatustyötä, josta käytän tutki-

muksessa termiä päiväkotityö. Tutkimuksen kannalta on olennaista määritellä päiväkotityö 

sekä varhaiskasvatustyönä että ammattilaisten yhdessä tekemänä moniammatillisena tiimi-

työnä. Tässä luvussa tarkastelen päiväkotityötä varhaiskasvatustyötä koskevien tutkimusten 

sekä varhaiskasvatuksen lainsäädännön valossa. Ensin tarkastelen päiväkotityötä varhaiskasva-

tustyönä perehtyen sen ominaispiirteisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin.  Toiseksi avaan päiväko-

tityötä moniammatillisena tiimityönä kuvaillen päiväkodin henkilöstörakennetta ja sen muo-

dostumista, moniammatillisuuden sisältämiä haasteita päiväkotityössä sekä ajankohtaisia suun-

tauksia päiväkotien henkilöstörakenteeseen ja ammatillisiin työnkuviin liittyen. Lopuksi ku-

vaan tutkimuksen kannalta olennaisia varhaiskasvatuksen lainsäädännössä tapahtuneita muu-

toksia ja niiden taustalla olevia tekijöitä.  

 

 

 

2.1 Päiväkotityö varhaiskasvatustyönä 

 

 

Päiväkotityö on varhaiskasvatustyötä, jota toteutetaan päiväkodeissa. Varhaiskasvatustyötä 

voidaan tarkastella monesta erilaisesta näkökulmasta käsin. Usein varhaiskasvatustyö määritel-

lään varhaiskasvattajien ammatilliseksi toiminnaksi lasten kanssa. Sitä voidaan tarkastella var-

haiskasvattajan yksilöllisenä persoonallisena toimintana, mutta toisaalta varhaiskasvatustyö 

nähdään mitä suurimmassa määrin sosiaalisena kanssakäymisenä ja vuorovaikutustyönä. Se on 

vuorovaikutusta paitsi lasten niin myös muiden työntekijöiden, vanhempien ja perheiden sekä 

useiden eri yhteistyötahojen edustajien kanssa. (Nummenmaa & Karila 2005; Puroila 2002.) 
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Sosiaalisen ja vuorovaikutteisen luonteensa lisäksi päiväkotityö on kulttuuri- ja kontekstisidon-

naista. Kulttuuriset ajattelutavat, oletukset, arvot ja normit sekä olosuhteet ja tilanteet, joissa 

varhaiskasvatustyötä tehdään vaikuttavat päiväkodin työntekijöiden toimintaan. Yhteiskunta 

sääntelee päiväkotityötä määritellen sen, millaista päiväkotityön kuuluisi olla ja kuinka sitä tu-

lisi toteuttaa. Päiväkotityöhön heijastuvat yhteiskunnan ilmiöt, kuten perherakenteissa, työelä-

mässä ja elinolosuhteissa tapahtuvat muutokset. Nämä vaikuttavat varhaiskasvatusjärjestel-

mään ja päiväkotityöhön. Viimeaikaisia suuria muutoksia ovat olleet muun muassa globaalis-

tuminen ja lisääntynyt maahanmuutto. Työelämässä on tapahtunut muutosta esimerkiksi työ-

aikojen joustavuuden suhteen, mikä on osaltaan vaikuttanut päiväkotityöhön. (Alila & Kron-

qvist 2008; Juntunen 2010; Puroila & Kinnunen 2017.) 

Päiväkotityöhön kohdistuvissa tutkimuksissa on havaittu eroavaisuuksia eri päiväkotien välillä 

toiminnan laadussa ja tavoissa tehdä varhaiskasvatustyötä. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu 

myös toistuvia toimintatapoja ja -malleja, jotka voivat olla hyvinkin samankaltaisia esimerkiksi 

eri puolilla maata sijaitsevissa päiväkodeissa. (Nummenmaa & Karila 2005; Puroila 2002.) Päi-

väkotityössä on yleistä, että työtä tehdään tietyn päivärutiinin sanelemana, jolloin asiat tapah-

tuvat tietyssä järjestyksessä päivittäin. Työnkuvaa määrittää suurelta osin henkilökunnan työ-

vuorot ja päivärytmi. Päiväkotityö on perinteisesti muodostunut esimerkiksi vuodenaikojen 

mukaan tehdyistä suunnitelmista ja niiden toteuttamisesta. (Puroila 2002; Rouvinen 2007.) Voi-

daan siis todeta, että päiväkodeissa vallitsee joiltain osin oma kulttuurinsa, joka on samankal-

tainen eri puolilla maata. Kuitenkin eri päiväkotien kulttuureissa on paikallisia eroavaisuuksia. 

Päiväkotityön luonne vaihtelee siis sekä paikasta että ajasta riippuen.  

Päiväkodeissa toteutuva varhaiskasvatus on osa institutionaalista varhaiskasvatusta. Institutio-

naalinen varhaiskasvatus on varsinkin länsimaissa yleisesti tunnustettu tärkeäksi osaksi lap-

suutta (Alila ym. 2014; Plum 2017). OECD ja EU ovat ottaneet kantaa lasten varhaiskasvatuk-

seen osallistumisen tärkeydestä. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatukseen osallistumisella on 

suotuisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia sekä lapsen elämän laadun, perheiden että yhteiskunnan 

kannalta. (Alasuutari ym. 2015; Alila ym. 2014; Karila 2016; Onnismaa, Paananen & Lipponen 

2014.) Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että vain laadukkaalla varhaiskasvatuksella on mer-

kitystä (Boyd 2013; Kalliala 2011; Manning ym. 2017; Mischo 2015; Pianta ym. 2005). Suo-

messa lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on selvästi muita Pohjoismaita vähäisempää 

ja koko Euroopan mittakaavassakin alhaista, mihin OECD on esittänyt huolestuneen kannanot-

tonsa. (Alasuutari ym. 2015; Alila ym. 2014; Karila 2016; Onnismaa, Paananen & Lipponen 

2014.)  
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Vaikka Suomessa institutionaalisen varhaiskasvatuksen merkitys lapsuudessa vaikuttaa olevan 

yleisesti tunnustettu, on yhteiskunnallisessa keskustelussa myös vastakkaista näkemystä, jossa 

painotetaan lasten kotihoidon tärkeyttä. Suomessa valtio tukee kotona tapahtuvaa lasten hoitoa 

kotihoidontuella. Kotihoidontuki selittää Suomen alhaisempaa varhaiskasvatukseen osallistu-

misen tasoa, sillä esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tällaista järjestelyä ei ole. Päin vastoin esi-

merkiksi Ruotsissa 3-5 -vuotiaille lapsille tarjotaan 15 tuntia viikossa maksutonta varhaiskas-

vatusta. (Alasuutari ym. 2015; Alila ym. 2014; Karila 2016; Onnismaa, Paananen & Lipponen 

2014.) 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jota voidaan tarkastella monien yhteiskunnallis-

ten tehtävien ja merkitysten kautta. Ajan saatossa varhaiskasvatuksen rooli ja paikka yhteiskun-

nassa on vaihdellut ja edelleen sillä nähdään olevan useita erilaisia tehtäviä ja tarkoituksia (Alila 

ym. 2014; Puroila & Kinnunen 2017). Varhaiskasvatuksen lapsipoliittisena tehtävänä nähdään 

lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen ja edistäminen. Sen rinnalla varhaiskasva-

tuksen perhepoliittisena tehtävänä on kasvatuksellisen yhteistyön tekeminen perheiden kanssa 

sekä vanhempien kasvatustehtävän tukeminen. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta varhaiskas-

vatuksen katsotaan edistävän lasten hyvinvointia, ehkäisevän lastensuojeluntarvetta ja syrjäy-

tymistä sekä toimivan lastensuojelun avohuollon tukena. Toisaalta varhaiskasvatus mahdollis-

taa vanhempien työssä käymisen ja opiskelun, joten sillä on myös työvoimapoliittinen tarkoi-

tus. Tasa-arvopoliittisesta näkökulmasta varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda tasavertaiset 

kasvun, oppimisen ja kehityksen mahdollisuudet erilaisista taustoista tuleville lapsille ja antaa 

vanhemmille tasavertaiset mahdollisuudet työhön ja opiskeluun. Varhaiskasvatuksen merki-

tystä on usein tarkasteltu myös talouspoliittisesti kulutuksen näkökulmasta, jolloin varhaiskas-

vatus voidaan nähdä taloudellisena investointina tulevaisuuteen tai sitä voidaan pitää me-

noeränä kunnille. (Alila ym. 2014; Karila 2016; Onnismaa, Paananen & Lipponen 2014; Puroila 

& Kinnunen 2017.) 

Työvoima-, sosiaali- ja perhepoliittiset tehtävät ovat olleet yhteiskunnallisessa keskustelussa 

vahvimmin esillä varhaiskasvatuksen kehittämisestä puhuttaessa. Varhaiskasvatuksen sisäinen 

pedagogiikan kehittämistehtävä on sen sijaan jäänyt vähälle huomiolle. (Alila ym. 2014.) Ny-

kyään varhaiskasvatuksen merkitys nähdään kuitenkin yhä useammin lapsen kasvun, kehityk-

sen ja oppimisen edistäjänä sekä elinikäisen oppimisen tärkeänä perustana (Karila 2016; Puroila 

& Kinnunen 2017). Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat esimerkiksi sosiaalisia, emotionaali-

sia, kognitiivisia ja akateemisia taitoja toimiessaan vertaisryhmässä koulutettujen kasvattajien 

ohjauksessa (Hsueh & Barton 2005; Karila 2016).  
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Suomalaiselle varhaiskasvatukselle on ominaista niin kutsuttu educare -malli, jossa hoiva, kas-

vatus ja opetus yhdistyvät. Tämä on Pohjoismaissa tyypillinen, mutta muualla maailmassa 

melko harvinainen toimintamalli. (Fonsén 2014; Karila 2016; Hujala ym. 1998.) OECD:n 

(2012) arviossa Educare -mallia, jossa opetus ja hoito yhdistyvät kokonaisvaltaisessa pedago-

giikassa, pidetään suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuutena. Hoito, kasvatus ja opetus ovat 

läsnä yhtaikaa päiväkotityössä, mutta joissakin tilanteissa hoito painottuu enemmän ja toisissa 

tilanteissa kasvatus tai opetus korostuvat (Puroila & Kinnunen 2017). 

Päiväkotityö on useissa tutkimuksissa nähty jännitteisenä ja ristiriitojenkin sävyttämänä (Alila 

ym. 2014; Alila & Kronqvist 2008; Juntunen 2010; Kinos 1997; Puroila & Kinnunen 2017). 

Päiväkotityössä jännitteitä ja ristiriitoja aiheuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, per-

heiden muuttuvat olosuhteet ja päiväkotityön kehittämisen tarpeet. Yksi usein esillä olleista 

ristiriidoista kulminoituu hoivan ja varhaispedagogiikan välille; onko varhaiskasvatuksen tär-

kein tehtävä lasten hoito ja huolenpito kotikasvatuksen tukena vai opetukseen ja kasvatukseen 

painottuva varhaispedagogiikka. Suomalaisen varhaiskasvatuksen historiassa sosiaalipedago-

ginen hoiva on painottunut pitkään ja päiväkotityö on nähty pääasiassa perhe- ja sosiaalipalve-

luna. Viime aikoina varhaispedagogiikan merkitystä on kuitenkin selvästi korostettu, mikä on 

aiheuttanut jännitteistä keskustelua varhaiskasvatuksen tehtävästä. (Juntunen 2010; Onnismaa, 

Paananen & Lipponen 2014; Puroila & Kinnunen 2017.)  

Ylitapio-Mäntylä (2016) kuvaa päiväkotityössä vallitsevan yhtaikaa sekä vanhaa että uutta työ-

kulttuuria. Vanhan työkulttuurin näkökulmasta päiväkotityö on hoivatyötä, joka nähdään pe-

rinteisesti naisille luonnollisena lasten hoitona ja kasvatuksena. Vanhan työn kulttuurissa lasten 

hoito ja kasvatus on osin rutiininomaista ja paikallaan pysyvää työtä. Varhaiskasvatustyössä on 

useita tekijöitä, jotka ylläpitävät ja vahvistavat vanhan työkulttuurin periaatteita. Näitä tekijöitä 

ovat esimerkiksi kaikki tekevät kaikkea -kulttuurista johtuva tasapäistävä työnjako, sukupuo-

littuneet ajatusmallit siitä, että hoito on naisten luonnollinen kyky sekä se tosiasia, että päivä-

kodeissa työskentelee pääsääntöisesti sosiaalipuolelle painottuneen koulutustaustan omaavia 

työntekijöitä. Uusliberalismi on kuitenkin tuonut päiväkotityöhön uudenlaista työkulttuuria, 

jossa korostuvat muun muassa taloudellinen tehokkuus, työn dynaamisuus, suunnitelmallisuus, 

työtehtävien moninaisuus sekä tiedollinen eli ajatustyön näkökulma konkreettisen rutiininomai-

sen tekemisen sijaan. Nykyään varsinkin lastentarhanopettajan työ nähdään suunnittelua ja aja-

tustyötä vaativana pedagogisena asiantuntijatyönä, mikä tuo uuden työn kulttuurin vahvemmin 

esiin, jos sille annetaan riittävät mahdollisuudet toteutua. 
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2.2 Päiväkotityö moniammatillisena tiimityönä 

 

 

Tiimeissä toimiminen on yksi suomalaisen päiväkotityön ominaispiirteistä ja vakiintuneista 

käytännöistä. Päiväkotityötä tehdään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen perustuen moniamma-

tillisissa tiimeissä. Moniammatillisuudella viitataan varhaiskasvatuksesta puhuttaessa eri am-

mattiryhmien yhdessä tekemään työhön. Päiväkodin työntekijät tekevät yhteistyötä monien eri 

ammattiryhmien kanssa ja lisäksi päiväkodissa työskentelee eri ammattiryhmien edustajia, 

jotka tekevät päivittäistä työtä yhdessä. (Karila & Nummenmaa 2001; Kupila 2012; Reunamo 

2007; Ylitapio-Mäntylä 2009.) Tiimit muodostuvat pääasiassa kolmesta työntekijästä, jotka 

ovat yleensä ammattinimikkeiltään lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Joissakin lapsiryh-

missä työskentelee myös avustajia. (Happo 2006; Kupila 2012; Nummenmaa 2006; Onnismaa 

ym. 2017.)  

Päiväkodin työntekijöiden koulutustausta on kirjava; lastenhoitajalla voi olla esimerkiksi lähi-

hoitajan tai päivähoitajan koulutus ja lastentarhanopettaja taas voi olla sosionomi (amk), kas-

vatustieteen kandidaatti tai -maisteri tai opistotasoisen lastentarhanopettajakoulutuksen käynyt 

(Kalliala 2012). Tällä hetkellä lastentarhanopettajan pätevyys edellyttää joko yliopistossa suo-

ritettua lastentarharhanopettajaksi valmistavaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa tai sosio-

nomi (amk) -koulutusta, johon kuuluu riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja. Myös las-

tenhoitajaksi saa pätevyyden kahdesta eri koulutuksesta, joko sosiaali- ja terveysalan koulutuk-

sesta lähihoitajana tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnosta lastenohjaajana. (Alila ym. 2014; 

Onnismaa, Kalliala & Tahkokallio 2017.) 

Päiväkodeissa työskentelevien eri ammattiryhmien asemasta ja roolista päiväkotikentällä on 

keskusteltu pitkään. Koulutusrakenteeseen ja kelpoisuusehtoihin on tehty useita muutoksia ajan 

saatossa, mikä on osin johtunut kulloinkin vallalla olleesta yhteiskunnallisesta keskustelusta 

aiheeseen liittyen. Toisaalta tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun ovat vaikuttaneet kulloinkin 

tehdyt muutokset. Koulutusten ja kelpoisuusehtojen muuttaminen on yksi tapa vaikuttaa siihen, 

millaista pääomaa päiväkoteihin halutaan, joten tehdyistä muutoksista on nähtävissä eri aikoina 

vallalla olleet erilaiset arvot ja ideologiat varhaiskasvatusta koskien. (Kinos 1997.) Toisinaan 
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varhaiskasvatus on nähty enemmän lasten hoitona, jolloin on painotettu lasten hoidollista osaa-

mista ja toisinaan enemmän opetuksena ja kasvatuksena, jolloin on korostettu opetukseen ja 

pedagogiikkaan liittyvää osaamista. (Juntunen 2010; Kinos 1997; Puroila & Kinnunen 2017.)  

Varhaiskasvatuksen historian alkuaikoina lastentarhanopettajien osuus varhaiskasvatuksen 

työntekijöistä oli selkeästi suurin. Vuonna 1992 muutettiin henkilöstön kelpoisuusehtoja siten, 

että vain yhdellä kolmasosalla työntekijöistä tarvitsi enää olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. 

1990-luvun lama houkutteli kuntia palkkaamaan lastentarhanopettajien tilalle lastenhoitajia. 

Samaan aikaan sosionomi (amk) koulutuksen käyneiden osuus lastentarhanopettajista kasvoi 

huomattavasti. Vuonna 2012 vain 24 % varhaiskasvatuksen henkilöstöstä oli lastentarhanopet-

tajia. (Alila ym. 2014; Onnismaa, Tahkokallio ym. 2017.)  

Vaikka kaikki päiväkodin työntekijöiden koulutukset antavat valmiudet toimia varhaiskasva-

tustyössä, ne perustuvat erilaiseen tietopohjaan ja tuottavat siten erilaista osaamista (Karila ym. 

013). Karila ja Nummenmaa (2001) toteavatkin, että osaaminen on sidoksissa työntekijän kou-

lutukseen. Kaikilla päiväkodin työntekijöillä on kasvatusosaamista, mutta hoidollinen osaami-

nen on enemmän lastenhoitajien osaamista ja pedagoginen osaaminen enemmän lastentarhan-

opettajien osaamista. Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin (Karila ym. 2013) mukaan 

yliopistossa suoritettu varhaiskasvatuksen koulutus suuntautuu koulutuksista selkeimmin ni-

menomaan varhaiskasvatustyöhön ja tuottaa lasten kehityksen ja oppimisen, lasten kanssa ta-

pahtuvan vuorovaikutuksen ja pedagogiikan alueilla vahvaa osaamista. Yliopistojen varhais-

kasvatuksen koulutus perustuu kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatustieteen pohjalle. So-

sionomi (amk) koulutus sen sijaan perustaa tietoperustansa yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin ja 

antaa siten osaamista erityisesti yhteistyöhön perheiden kanssa. Arvioinnin mukaan lastenhoi-

tajien koulutukset antavat valmiuksia esimerkiksi lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja 

tuottavat keskimäärin hyvää osaamista varhaiskasvatustyöhön, joskin joissakin koulutusohjel-

missa nimenomaan varhaiskasvatusosaamiseen painottuvat opinnot jäävät vähäiseksi. (Mt.) 

Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden pätevyydellä ja koulutuksen laadulla 

on merkitystä varhaiskasvatustoiminnan laadun ja lasten oppimistulosten kannalta. Vain laadu-

kas varhaiskasvatus on merkityksellistä ja kannattavaa. Korkeampi koulutus ja varhaiskasva-

tukseen nimenomaisesti painottuva koulutus ovat yhteydessä emotionaalisesti sensitiivisem-

pään lasten kohtaamiseen, lämpimämmän ja lasta tukevamman vuorovaikutuksen tarjoamiseen 

sekä oppimisympäristön monipuolisempaan hyödyntämiseen ja päivittäisen toiminnan parem-
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paan organisoimiseen. Kuitenkaan pelkkä korkeampi koulutus ei yksin takaa laadukasta var-

haiskasvatusta, vaan laadukkaalle varhaiskasvatukselle on muutoinkin oltava suotuisat olosuh-

teet. (Boyd 2013; Kalliala 2011; Manning ym. 2017; Mischo 2015; Pianta ym. 2005.)  

Tällä hetkellä Suomen päiväkodeissa toimii selvästi eniten sosiaali- ja terveysalan koulutuksen 

käyneitä työntekijöitä, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että varhaiskasvatus on nykyään osa 

koulutusjärjestelmää. (Alila ym. 2014; Onnismaa, Tahkokallio ym. 2017.) OECD (2012) onkin 

suositellut työntekijöiden koulutustason ja osaamisen parantamista suomalaisessa varhaiskas-

vatuksessa (OECD 2012). 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain (540/2018) tavoitteena 

on selkiyttää päiväkodin työntekijöiden työnkuvia enemmän kunkin ammattiryhmän koulutusta 

vastaavaksi ja nostaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden koulutustasoa. Tulevaisuudessa yli-

opistokoulutuksen käyneet ovat varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomi (amk) -tutkinnon 

suorittaneet varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajat varhaiskasvatuksen lastenhoita-

jia. Kaikki jo pätevyyden saaneet tai jo koulutukseen hyväksytyt säilyttävät kuitenkin kelpoi-

suutensa varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin. Laki muuttaa myös henkilöstörakennetta si-

ten, että päiväkotien henkilöstöstä vähintään kaksi kolmasosaa tulee jatkossa olemaan korkea-

koulutuksen käyneitä ja tästä vähintään puolet yliopistokoulutuksen käyneitä varhaiskasvatuk-

sen opettajia. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) 

Moniammatillisuus nähdään paitsi suomalaisen päiväkotityön rikkautena niin myös haasteena. 

Ongelmia esiintyy esimerkiksi työn jakamiseen liittyen. Kallialan (2012) mukaan päiväkoti 

poikkeaa muista työyhteisöistä siinä, että sen työntekijöistä puhutaan yhteisillä nimillä eikä eri 

ammattiryhmiä erotella puheessa toisistaan. Päiväkodeissa on jo kauan vallinnut työnjako, jossa 

työtehtävät jakautuvat pääasiassa työvuorojen ja päivärutiinin perusteella koulutuksen ja osaa-

misen sijaan. (Alila ym. 2014; Karila & Kupila 2010; Karila & Nummenmaa 2001; Kupila 

2012; Nivala 2000; Tahkokallio 2014; Reunamo 2007; Rouvinen 2007.) Puroila (2002) täs-

mentää, että työnjako on perinteisesti Suomen päiväkodeissa nähty ammattitaitoon tai asian-

tuntemukseen perustumisen sijaan tasa-arvokysymyksenä, jossa kaikkien kuuluu tehdä kaikkia 

työtehtäviä tasavertaisesti. 

Karila ja Kupila (2010) esittävät huolensa kaikki tekevät kaikkea -perinteeseen pohjautuvan 

työnjaon vaikutuksesta päiväkotityön laatuun; kun henkilöstö tekee työtä, johon ei ole saanut 

riittävää koulutusta eikä voi keskittyä omaa osaamistaan lähinnä oleviin työtehtäviin, on vaa-

rana, että työn laatu heikkenee. Rouvinen (2007) huomauttaa, ettei koulutuksen mukaisen työn-

jaon pitäisi olla este työntekijöiden väliselle tasa-arvolle. Karilan (2016) mukaan erikoista on, 
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ettei tasapäistävän työnjaon ongelmaan tunnu löytyvän ratkaisua, vaikka se on tiedostettu jo 

kauan. Pahimmillaan ongelma tiivistyy valmistuvien lastentarhanopettajien alalta poistumi-

sena, kun työnkuva ei vastaa koulutusta (Mt). 

Päiväkotityö voidaan nähdä jaetun johtajuuden malliin pohjautuvana (Heikka, Halttunen & Wa-

niganayake 2016). Jaetussa johtajuudessa jokainen työntekijä on vastuussa työn johtamisesta 

omasta työtehtävästään käsin. Vastuu jakautuu tiimin jokaiselle jäsenelle, mikä korostaa työn-

tekijöiden itsenäisyyttä ja vastuuta työn laadusta ja sen kehittämisestä. (Halttunen 2009; 

Heikka, Halttunen & Waniganayake 2016; Reed & Walker 2017.) Päiväkodin työtiimeissä yh-

teiset tavoitteet, päämäärä ja tehtävät ohjaavat työntekoa. Kasvatustietoisuudesta muodostuvat 

kasvatuksen perusarvot ja tehtävät ohjaavat jokaisen työntekijän omaa sekä työntekijöiden yh-

teistä työtä ja vaikuttavat suoraan työntekijöiden toimintaan. Yhteinen käsitys hyvästä kasva-

tuksesta ja työn perustehtävästä ja päämäärästä onkin ensiarvoisen tärkeä tiimityön onnistumi-

sen kannalta. (Hadley, Waniganayake & Shepherd 2015; Karila & Nummenmaa 2006; Num-

menmaa 2006; Nummenmaa ym. 2007.)  Puroila (2002) tuo kuitenkin tutkimuksessaan esiin, 

että päiväkodeissa on vallalla useita erilaisia ja keskenään ristiriitaisiakin käsityksiä esimerkiksi 

lasten oppimisesta ja aikuisten roolista siinä. 

Lastentarhanopettajan erityinen rooli päiväkotien työtiimeissä on tunnistettu ja tunnustettu var-

haiskasvatusta koskevissa tutkimuksissa, mutta on myös nähty ongelmia sen toteutumisessa. 

Lastentarhanopettaja nähdään tiiminsä pedagogisena vastuuhenkilönä tai pedagogisena johta-

jana, jonka tehtävä on johtaa hoito-, kasvatus- ja opetustyötä tiimissään sekä kantaa vastuu tii-

missään toteutetusta pedagogiikasta. (Fonsén 2014; Kalliala 2012; Kupila 2012; Tahkokallio 

2014; Ylitapio-Mäntylä 2009.) Jaetun johtajuuden mallissa lastentarhanopettajalle kuuluu opet-

tajajohtajuus, mihin liittyy vastuu tiimin toiminnan pedagogisuudesta, toiminnan perustumi-

sesta varhaiskasvatussuunnitelmiin ja lakiin sekä vastuu pedagogiikan suunnittelusta, arvioin-

nista ja kehittämisestä omassa lapsiryhmässä sekä koko työyhteisön tasolla. Lisäksi lastentar-

hanopettajan johtajuuteen tiimissä voidaan nähdä kuuluvan tiimin johtaminen, jolloin hänen 

tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi tiimin jäsenten työtehtävien jakaminen. (Heikka 2017.) Ongel-

malliseksi lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun tekee se, ettei lastentarhanopettajilla ole 

kuitenkaan määriteltyä valtaa ottaa niin sanottua pedagogisen johtajan asemaa ryhmässään, eikä 

lastentarhanopettajan erityistä roolia ole riittävän selkeästi määritelty. (Fonsén 2014; Kalliala 

2012; Kupila 2012; Tahkokallio 2014; Ylitapio-Mäntylä 2009.)  
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Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu toteutuu päiväkodeisa vaihtelevasti. Onnismaan, 

Tahkokallion ja kumppaneiden (2017) tutkimuksen mukaan eri ammattiryhmien työnkuvat ovat 

päiväkodeissa edelleen epäselviä ja kaikki tekevät kaikkea -työnjako on yleinen käytäntö, 

vaikka pedagogiikkaa ja lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta on korostettu lainsäädän-

nössä ja päiväkotityötä ohjaavissa asiakirjoissa. Tutkimuksessa lastentarhanopettajat kokivat 

tämän työssään kuormitustekijäksi, eivätkä kokeneet pystyvänsä riittävästi keskittymään peda-

gogiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen työssään. Toisaalta esimerkiksi Heikan, Halttusen ja 

Waniganauaken (2016) tutkimuksessa suomalaiset lastentarhanopettajat toteuttivat pedagogista 

johtajuutta tiimissään onnistuneesti johtajuuden eri osa-alueilla.  

 

 

 

2.3 Päiväkotityö lainsäädännön muutosten keskellä 

 

 

Suomessa varhaiskasvatuksen laatua, ja siten myös päiväkotityötä, määrittävät ja normittavat 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskeva lainsäädäntö sekä Opetushallituksen määräykset, ku-

ten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet (2014). Lait ja asetukset ovat osa valtion normiohjausta, jonka on nähty olevan tehokkain 

ohjauksen tapa. Lisäksi valtio ohjaa varhaiskasvatustyötä erilaisin suosituksin ja ohjeistuksin, 

kehittämisohjelmien kautta sekä kohdentamalla resursseja. (Alila 2013.) Päiväkotien varhais-

kasvatustyötä ohjaavat myös kuntien omat linjaukset, asiakirjat ja ohjeistukset (Happo 2006, 

37).  

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä on muutettu sen historian aikana toistuvasti (Alila ym. 

2014). Viime vuosien muutosten voidaan kuitenkin katsoa olevan erityisen merkittäviä (Pu-

roila, Kinnunen & Keränen 2017). Varhaiskasvatuslain uudistaminen on ollut pitkä prosessi, 

jonka tarkoituksena on ollut ajanmukaistaa vanhaa päivähoitolakia (Onnismaa, Paananen & 

Lipponen 2014). Varhaiskasvatus on jo jonkin aikaa ollut kansainvälisen poliittisen ja yhteis-

kunnallisen keskustelun kohteena (Dahlberg & Moss 2005; Puroila, Kinnunen & Keränen 



 

17 

 

2017).  Laki onkin uudistettu vilkkaan varhaiskasvatusta koskevan yhteiskunnallisen ja poliit-

tisen keskustelun siivittämänä ja sillä on ollut sekä sivistyspoliittisia että talouspoliittisia tavoit-

teita (Puroila & Kinnunen 2017, 135).  

Alla olevassa kuviossa (Puroila & Kinnunen 2017) esitetään vuosina 2015 ja 2016 varhaiskas-

vatuslaissa tapahtuneet muutokset. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty keväällä 2017, joten 

tutkimuksen aineistoa kerättäessä on keskitytty vain vuosien 2015 ja 2016 aikana tapahtuneisiin 

varhaiskasvatuslain muutoksiin. Niinpä vuoden 2016 jälkeen tapahtuneet varhaiskasvatuksen 

lainsäädännön muutokset eivät ole vaikuttaneet tutkimuksen tuloksiin. Kokonaiskuvan hahmot-

tamiseksi tarkastelen tässä luvussa kuitenkin myös joitakin vuoden 2016 jälkeen ja ennen vuotta 

2015 tapahtuneita lainsäädännön muutoksia.  

Kuvio 1: Varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset vuosina 2015 ja 2016. (Puroila & Kin-

nunen 2017, 10.) 

Varhaiskasvatus siirrettiin vuonna 2013 Sosiaali- ja terveysministeriöstä Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön alaisuuteen, jolloin varhaiskasvatuksesta tuli osa koulutuspalveluita sosiaalipalve-

luiden sijaan (Alila 2013). Varhaiskasvatuslaki painottaa varhaiskasvatuksen tehtävää kasva-

tus- ja koulutuspalveluna sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaan (Puroila & Kinnunen 2017). 

Hallinnonalan siirron jälkeen varhaiskasvatuslaki on uudistettu ja samalla on korvattu päivä-

hoito -termi varhaiskasvatus -termillä. Lain uudistaminen toi mukanaan täysin toisenlaisen läh-

tökohdan varhaiskasvatukseen, sillä aikaisemmin lähtökohtana on ollut vanhempien oikeus 

saada lapsilleen hoitopaikka työpäivänsä ajaksi, kun taas uusi varhaiskasvatuslaki lähtee lapsen 

oikeudesta pedagogisesti painottuneeseen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen eli varhaiskas-

vatukseen. Lapsen etu onkin asetettu etusijalle varhaiskasvatuksen järjestämisessä ja suunnit-
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telussa. (Eerola-Pennanen, Vuorisalo & Raittila 2017; Puroila, Kinnunen & Keränen 2017; On-

nismaa, Kalliala & Tahkokallio 2017; Onnismaa, Paananen & Lipponen 2014; Varhaiskasva-

tuslaki 580/2015.) 

Hallinnonalan siirron myötä päiväkotityön perustehtävänä on painottunut yhä voimakkaammin 

pedagogiikka (Onnismaa, Tahkokallio ym. 2017). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2016) ja Varhaiskasvatuslaki (580/2015) tuovat esille pedagogiikan ohella lastentarhanopetta-

jan pedagogista vastuuta aiempaa enemmän ja selvemmin. Varhaiskasvatuslain (1 a §) mukaan 

varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, ope-

tuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 20) pedagogiikalla tarkoitetaan ”monitieteiseen, 

erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua 

ja ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvin-

voinnin ja oppimisen toteutumiseksi”. ”Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, 

toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioin-

nista ja kehittämisestä on lastentarhanopettajalla.” (Mt.)  

Varhaiskasvatuslaki (7 a §) velvoittaa tekemään jokaiselle lapselle henkilökohtaisen varhais-

kasvatussuunnitelman ja määrää, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta vastaa 

lastentarhanopettaja. Tämä perustuu siihen, että ”varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ko-

rostuu pedagoginen osaaminen, mikä on vahvinta kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon omaa-

valla lastentarhanopettajalla.” (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta an-

netun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (341/2014) 7 a §.)  Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa (2016, 20) myös huomautetaan, että ”pedagogiikan painottuminen 

varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä sitä, että 

henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan par-

haalla tavalla edistää.” Tällainen selkeä lastentarhanopettajan roolin ja pedagogisen osaamisen 

korostaminen päiväkotityötä ohjaavissa asiakirjoissa on varhaiskasvatuksen historiassa uutta.  

Vuonna 2015 varhaiskasvatuslakiin (580/2015 2 a §) kirjattiin kymmenen tavoitetta varhais-

kasvatukselle. Lain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen koko-

naisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja oppimista sekä edistää lasten elinikäistä oppimista 

ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumi-

seen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdol-

listaa myönteiset oppimiskokemukset. Varhaiskasvatusympäristön on tavoitteiden ja myös lain 
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erillisen pykälän (6 §) mukaan oltava kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen. 

Toimintatapojen on oltava lasta kunnioittavia ja lapsille on taattava mahdollisimman pysyvät 

vuorovaikutussuhteet. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös yhdenvertaisuuden ja tasa-ar-

von varmistaminen ja edistäminen lasten varhaiskasvatukseen osallistumisessa ja sen sisäl-

löissä. Tavoitteissa tuodaan esiin lapsen yksilöllisyyden huomiominen tuen järjestämisessä. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös kehittää lasten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ver-

taisryhmässä toimimisen taitoja sekä toisten kunnioittamisen ja yhteiskunnassa toimimisen op-

pimista. Lisäksi tavoitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa it-

seään koskeviin asioihin sekä tehdä kasvatusyhteistyötä lapsen huoltajien kanssa. (Varhaiskas-

vatuslaki 580/2015 1 a §.) 

Lasten ja vanhempien osallisuuden edistäminen on yksi varhaiskasvatuslain tuomista kehitys-

kohteista päiväkotityössä (Fonsén & Parrila 2016a; Fonsén & Parrila 2016b; Karila 2016). Var-

haiskasvatuslaki (580/2015 7 b §) edellyttää päiväkodin työntekijöiltä lasten ja vanhempien 

osallisuuden mahdollistamista. Iän ja kehitystason mukaisesti on selvitettävä lasten mielipiteet 

ja toivomukset ja otettava nämä huomioon varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa. Vanhemmille ja huoltajille on taattava mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuk-

sen suunnitteluun ja arviointiin säännöllisesti. (Varhaiskasvatuslaki 580/2015 7 b §.)  

Karila (2016) toteaa, että lain muutos aiheuttaa tarpeen kehittää osallisuutta päiväkodeissa, sillä 

varsinkin vanhempien osallisuus on toistaiseksi ollut päiväkodeissa niukkaa ja keskittynyt pää-

asiassa varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Osallisuuden kehittäminen vaatii päiväko-

deissa yhteistä keskustelua siitä, miten osallisuutta voidaan kehittää ja mitä osallisuus ylipää-

tään tarkoittaa (Fonsén & Parrila 2016 a; Fonsén & Parrila 2016 b). Turjan (2016) mukaan 

päiväkodeissa osallisuudesta on monenlaisia tulkintoja ja lasten osallisuutta on kritisoitukin pe-

läten sen horjuttavan aikuisten auktoriteettiasemaa ja antavan lapsille valtaa asioista, joista he 

eivät ole kykeneviä päättämään. Lasten aidon osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan rohkeaa 

kehittämistä, jossa tavoitteena on kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin rakentaminen. (Mt.) 

Vuonna 2015 varhaiskasvatuslakiin (580/2015) kirjattiin velvoite varhaiskasvatuksen arvioin-

nista. Laki edellyttää kuntia toteuttamaan varhaiskasvatuksen arviointia ja on asettanut Kansal-

lisen koulutuksen arviointikeskuksen (=KARVI) tehtäväksi arvioida kansallista varhaiskasva-

tusta ja tukea kuntien toteuttamaa varhaiskasvatuksen laadunarviointia. (Karila 2016.) Tämän 

tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa Karvi ei vielä ollut julkaissut laadun arviointiin ohjeita 

tai materiaalia, eikä laadun arviointia siis oltu vielä käynnistetty kunnissa.  
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Varhaiskasvatuslain uudistukset ovat tuoneet muutoksia päiväkotien lapsiryhmiin. Vuonna 

2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki sääti, että yhdessä lapsiryhmässä saa olla yhtaikaa 

läsnä enintään kolmea kasvatusvastuussa olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Vuonna 2016 

varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen toisessa vaiheessa rajattiin lasten subjektii-

vista varhaiskasvatusoikeutta kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta 20 tuntiin viikossa, jos 

vanhemmat eivät ole työssä tai opiskele, eikä lapsella tai perheellä nähdä olevan muuta erityistä 

tarvetta kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle. Vuonna 2016 nostettiin myös lasten ja työnteki-

jöiden välistä suhdelukua päiväkodeissa 1/7: stä 1/8: aan. Kunnat ovat tehneet erilaisia ratkai-

suja näiden muutosten suhteen, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa lapsiryhmien koot sekä 

lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen vaihtelee kunnittain. (Karila 2016; Puroila, 

Kinnunen & Keränen 2017; Varhaiskasvatuslaki 580/2015.) 

Lasten ja aikuisten välisellä suhdeluvun nostamisella ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 

rajaamisella haetaan taloudellisia säästöjä (Mahkonen 2016; Onnismaa, Paananen ja Lipponen, 

2015; Puroila, Kinnunen ja Keränen 2017.) Puroila, Kinnunen ja Keränen (2017) huomauttavat, 

että varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen lähtökohtia tulisi harkita (Mt.). Subjektii-

visen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista ovat kritisoineet useat muutkin varhaiskasvatuksen 

tutkijat. Rajaamisen nähdään heikentävän lasten ja perheiden tasa-arvoa ja tuovan varhaiskas-

vatuksen laatuun alueellisia eroja. (Alasuutari ym. 2015; Karila 2016; Puroila & Kinnunen 

2017.) Karilan (2016) mukaan huolestuttavaa on se, että varhaiskasvatusoikeuden rajaus koh-

distuu juuri niihin lapsiin, joille siitä tutkimusten valossa voisi olla eniten hyötyä. 

Varhaiskasvatuslain muutosten lisäksi uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) 

ovat tuoneet päiväkotityöhön tarpeen muutokselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2016) tehtävänä on välittää lain tavoitteita ja henkeä opetussuunnitelman kaltaisesti pedagogi-

sen tekstin kautta ja ohjata siten varhaiskasvatustyötä toteutumaan lain mukaisesti (Karila 

2016). Perusteet konkretisoivat lain tavoitteita ja luovat kehykset varhaiskasvatustoiminnalle ja 

pedagogiikan toteuttamiselle päiväkodeissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla pyritään 

tukemaan, ohjaamaan ja edistämään laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutu-

mista koko maassa. Kunnat tekevät omat paikalliset linjaukset Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden pohjalta. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasva-

tussuunnitelma. (Eerola-Pennanen, Vuorisalo & Raittila 2017; Salminen & Poikonen 2017.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) säädetään keskeiset tavoitteet ja sisällöt var-

haiskasvatustoiminnalle. Perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen täytyy pohjautua yhteisesti 
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jaetulle arvoperustalle, jossa painottuu lapsuuden itseisarvo sekä lapsen oikeudet. Lapsen oi-

keus tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi, ilmaista itseään ja saada hyvää opetusta sekä leikkiä 

ja kuulua yhteisöönsä ovat osa varhaiskasvatuksen arvoperustaa. Perusteiden mukaan lapsen 

kasvua ihmisyyteen ja ympäröivän yhteiskunnan jäsenyyteen tuetaan varhaiskasvatuksessa 

kauneuden, totuuden ja oikeudenmukaisuuden hyveiden mukaisen toiminnan kautta. Varhais-

kasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja moninaisuuden periaatteisiin ohjataan ja ope-

tetaan myös lapsia. Lisäksi Varhaiskasvatusuunnitelman perusteiden välittämiin arvoihin kuu-

luvat henkilöstön ammatillinen ja kunnioittava suhtautuminen perheiden monimuotoisuuteen 

sekä terveyttä edistävät elämäntavat ja kestävä kehitys. (Mt.; Salminen & Poikonen 2017.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) määrittävät arvojen lisäksi oppimiskäsityksen, 

jonka mukaan varhaiskasvatustyötä tehdään. Oppimiskäsitys perustuu ajatukseen lapsista ak-

tiivisina toimijoina, jotka kasvavat, kehittyvät ja oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

ja lähiympäristön kanssa. Oppiminen ei ole sidoksissa aikaan ja paikkaan, vaan se on läsnä 

kaikissa hetkissä ja tilanteissa. Lasten oppiminen on kokonaisvaltaista ja tapahtuu muun muassa 

leikin, liikkumisen, tutkimisen, taiteellisen kokemisen ja ilmaisun kautta. Varhaiskasvatuksessa 

pyritään kehittämään lasten laaja-alaista oppimista, johon kuuluu erilaisia tietoja ja taitoja sekä 

kyky yhdistää ja muokata niitä erilaisissa tilanteissa ja muuttuvassa maailmassa. Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa painotetaankin, että toiminnan tulee olla eheytettyä ja kokonais-

valtaista. Laaja-alaisen osaamisen alueita ovat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja vies-

tintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Varhaiskasvatuksessa toi-

mintaa tulee suunnitella lasten mielenkiinnonkohteiden ja tarpeiden pohjalta soveltaen ja yh-

distellen erilaisia oppimisen alueita. (Salminen & Poikonen 2017; Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2016.) 
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3 Tutkimuksen toteutus 

 

 

Tässä luvussa kuvailen ja perustelen käyttämiäni teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia. En-

sin avaan kerronnallista tutkimusta osana laadullisen tutkimuksen kenttää tämän tutkimuksen 

näkökulmasta. Sen jälkeen tarkastelen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmää; kerronnallisina 

teemahaastatteluina toteutettuja ryhmäkeskusteluja. Viimeiseksi paneudun aineistonanalyysiin 

tässä tutkimuksessa. Kuvaan samalla myös tutkimusprosessin vaiheita. 

 

 

 

3.1 Kerronnallinen tutkimus 

 

 

Tämä tutkimus on toteutettu kerronnallisena tutkimuksena, joka sijoittuu laadullisen eli kvali-

tatiivisen tutkimuksen kenttään. Laadullisella tutkimuksella etsitään yleensä vastauksia mitä, 

miksi tai miten -alkuisiin kysymyksiin. Siinä aineisto on yleisemmin tekstinä tai puheena nu-

meerisen sijaan.  (Hesse-Biber & Leavy 2011; Polkinghorne 2005.) Tässä tutkimuksessa ai-

neisto on muutettu äänitteestä kirjalliseksi tekstiaineistoksi litteroinnin avulla. Aineistoa tarkas-

tellessani olen sekä kuunnellut äänitteitä että lukenut litterointeja. 

Laadullista tutkimusta käytetään pääasiassa ihmisten välisiin suhteisiin ja käyttäytymiseen liit-

tyvässä tutkimuksessa ja siinä pyritään ymmärtämään ja luomaan merkityssuhteita. Siksi laa-

dullinen tutkimus on omiaan inhimillisten kokemusten tutkimiseen. Laadullinen tutkimus pe-

rustuu ajatukseen tiedon rakentamisesta. (Creswell 2014; Eskola & Suoranta 1998; Gabriel 

2015; Hesse-Biber & Leavy 2011; Polkinghorne 2005.) Tässä tutkimuksessa tietoa rakennetaan 

kuulemalla päiväkodin työntekijöitä ja tulkitsemalla heidän kokemuksiinsa pohjautuvia kerto-

muksiaan.  
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Tutkimus on aineistolähtöinen. Aineistoa tarkastellaan rajattujen tutkimuskysymysten kautta ja 

näin muodostetaan tietoa empiirisestä aineistosta. Laadullisessa tutkimuksessa ei aseteta val-

miita hypoteeseja, vaikka ennakko-oletuksia voikin olla ja niiden olemassaolo tunnustetaan. 

Tarkoitus on oppia uutta ja löytää uusia, ennalta-arvaamattomiakin tuloksia aineistosta, sen si-

jaan että todennettaisiin valmiita ennakko-oletuksia ja hypoteeseja. (Eskola & Suoranta 1998.) 

Laadullinen tutkimus pitää sisällään runsaasti erilaisia suuntauksia ja tutkimusmenetelmiä. Tä-

män tutkimuksen lähtökohtana on kerronnallisuus. Kerronnallisuus on tutkimusmenetelmänä 

yleistynyt runsaasti ja voidaan jopa puhua narratiivisesta käänteestä sosiaalitieteissä (Heikkinen 

2002; Syrjälä 2018). Myös kerronnallisuus pitää sisällään laajan kirjon erilaisia tutkimusmene-

telmiä (Syrjälä ym. 2006). Kerronnallisuus voidaan määritellä tutkimuksen lähestymistavaksi, 

jossa tietoa kerätään kertomusten avulla. Aineisto voi olla valmiiksi kertomusten muodossa, 

mutta siitä voidaan myös etsiä kertomuksia tai sitä voidaan ikään kuin ”lukea” kertomuksena. 

(Hänninen 2015.) Tässä tutkimuksessa kertomuksina nähdään aineistona käytettävät keskuste-

lut ja niiden litteroinnit. Kertojia ovat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat, jotka kertovat päi-

väkodeissa tapahtuvasta varhaiskasvatustyöstä ja siinä tapahtuneista muutoksista omasta koke-

musmaailmastaan käsin. Kertomukset on tuotettu ryhmäkeskusteluissa, joissa työntekijät jakoi-

vat kertomalla omia kokemuksiaan sekä tutkijoille että toisilleen. 

Kerronnallinen tutkimus perustuu ajatukseen, että kertomukset ja kertominen ovat osa ihmis-

luonnetta ja sen kautta me ihmiset hahmotamme maailmaa, jossa elämme. Siksi kertomukset 

ovat läsnä kaikessa elämässämme. Kertomuksina nähdään paitsi fiktiiviset tarinat ja sadut, ro-

maanit, historiikit ynnä muut kertomuksen lajit, myös ihmisten jokapäiväisessä arjessa toisil-

leen jakamat kertomukset itsestään ja toisistaan. Tutkimuksessa kertomukset eivät useinkaan 

ole spontaanissa arjessa tuotettuja vaan ihmisiä on niissä erikseen pyydetty kertomaan esimer-

kiksi haastattelussa tai kirjoittamalla. Kuitenkin myös arjessa tuotettuja spontaaneja kertomuk-

sia tutkitaan nykyään yhä enemmän. (Clandinin, Cave & Berendonk 2017; Polkinghorne 2007.) 

Kerronnallisessa tutkimuksessa kertomukset nähdään tietämisen muotona, jonka kautta ajalli-

suutta ja paikkaamme maailmassa ja elämässä voidaan hahmottaa. Kertomusten käyttäminen 

tutkimuksessa mahdollistaa ihmisten välisen vuorovaikutukseen ja kokemusmaailmaan liitty-

vän tiedon muodostamisen ja jakamisen. Vaikka tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ihmisten 

yksilöllisistä kertomuksista, siinä pyritään samalla liittämään ne laajempaan kontekstiin ja suu-

rempiin kertomuksiin. Kertomukset ovat samaan aikaan ihmisten yksilöllisistä kokemuksista 

kumpuavia ja samaan aikaan osa suurempaa kertomusta esimerkiksi yhteiskunnasta, yhteisöstä, 
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ajasta ja paikasta. (Clandinin, Cave & Berendonk 2017; Freeman 2015; Gabriel 2015; Hyväri-

nen & Löyttyniemi 2009.)  

Kerronnallinen tutkimus pohjautuu konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen, jonka pääperiaate 

on, että ihmiset rakentavat tietämystään aikaisemman tietonsa ja kokemustensa perusteella. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että tieto ja identiteetti kehittyvät kertomusten välityksellä. Sosiaa-

linen vuorovaikutus on välttämätön osa tiedon muodostumista, sillä tieto välittyy ihmisten so-

siaalisessa vuorovaikutuksessa välittämien kertomusten kautta. Ei ole olemassa yhtä todelli-

suutta, joka olisi kaikille sama, vaan ihmismielissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa raken-

tuu todellisuuksia, jotka alati kehittyvät. Objektiivista todellisuutta ei konstruktivistisessa käsi-

tyksessä ole, vaikka joitakin autenttisia näkökulmia voidaankin tutkimuksen kautta muodostaa.  

(Creswell, 2014; Heikkinen 2001.) Tämän tutkimuksen tutkimushaastatteluissa työntekijät ei-

vät pelkästään kuvanneet omia kokemuksiaan vaan samalla myös jäsensivät ja muokkasivat 

omaa ajatteluaan ja tietämystään sanallistaessaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä kuul-

lessaan muiden kertomuksia. Keskusteluissa tuotettiin kertomalla uutta todellisuutta, joka edel-

leen uudistuu ja kehittyy tutkimusraporteissa ja lukijoiden niitä tulkitessa. 

Kertomukset ovat läsnä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa olennaisena osana. Kertomukset 

ja kertominen mahdollistavat kokemusten käsittelyn, ymmärrettäväksi tekemisen ja merkitys-

ten luomisen kokemuksille sekä niiden liittämisen laajempaan kertomukseen maailmasta ja elä-

mästä. Kertomalla voi jakaa kokemuksia muiden ihmisten kanssa sekä jäsentää ja muokata 

omaa kokemusmaailmaansa omiin tarpeisiin ja toiveisiin vastaavaksi. Kertomuksia jakamalla 

voidaan vertailla ja kommentoida eri ihmisten kokemuksia ja tulkintoja kokemuksista. Toi-

saalta kertominen mahdollistaa luottamuksen luomisen sekä ryhmien ylläpitämisen ihmisten 

välillä. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa välitetään kertomusten kautta sanatonta tietoa ja yllä-

pidetään jaettuja oletuksia kulttuurista ja ympäristöstä. (Clandinin, Cave & Berendonk 2017; 

Freeman 2015; Gabriel 2015; Hyvärinen & Löyttyniemi 2009.)  

Tämän tutkimuksen tutkimushaastatteluissa työntekijät eivät pelkästään kertoneet tutkijoille 

omasta työstään vastailemalla kysymyksiin, vaan keskustelivat myös keskenään ja kyselivät 

toisiltaan. Ryhmäkeskustelut mahdollistivat siis sekä yksilöllisten kertomusten että päiväkodin 

työntekijöiden yhteisen kertomuksen esiin tulemisen. Keskustelujen aikana muisteltiin ja poh-

dittiin sekä omia että yhteisiä kokemuksia, jaettiin kertomuksia arjen työstä sekä muodostettiin 

tulkintoja kokemuksista. Niinpä haastattelujen aikana ei pelkästään välitetty kertomalla omia 

kokemuksia ja ajatuksia vaan myös jäsennettiin ja käsiteltiin kokemuksia kertomusten kautta.  
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Kerronnallisessa tutkimuksessa ihmisten yksilöllinen merkityksenanto voi olla tutkimuksen 

kohteena; tutkija ja tutkittava pyrkivät yhdessä luomaan merkityksiä. Tutkijan ja tutkittavan 

välisen suhteen merkitys korostuu, sillä tieto muodostuu dialogisissa keskusteluissa osapuolten 

välillä. Tarkoituksena on saada yksilöiden subjektiiviset tarinat kuuluviin ja muodostaa sen 

kautta moniäänistä ja kerroksellista tietoa, joka muodostuu pienistä paikallisista ja henkilökoh-

taisiin elämäntarinoihin perustuvista kertomuksista. (Heikkinen 2001.)  

Tämän tutkimuksen kertomukset on tuotettu päiväkodeissa, joiden voidaan katsoa olevan työ-

organisaatioita. Kuten Gabriel (2015) tuo esiin, työorganisaatioissa ei yleensä varsinaisesti käy-

tetä aikaa kertomusten kertomiseen, mutta on selvää, että niissä tuotetaan kertomuksia sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen kautta. Työyhteisössä kertomukset liittyvät usein organisaation toimin-

tatapoihin, sääntöihin ja kulttuuriin sekä työnyhteisön jäsenten toimintaan näiden suhteen. Työ-

yhteisön kertomuksissa heijastuvat kuitenkin myös laajemmat ilmiöt, sillä kertomukset ovat 

sidoksissa aikaan ja paikkaan sekä yhteiskuntaan, kulttuuriin ja ympäristöön, jossa ne tuotetaan. 

(Mt.) Tämän tutkimuksen kertomuksissa on havaittavissa eroja eri päiväkotien välillä kerto-

musten sisällöissä. Työntekijöiden kertomukset eivät siis kuvaa vain heidän henkilökohtaisia 

kokemuksiaan vaan ovat samalla osa koko työyhteisössä, kunnassa sekä yhteiskunnassa tuotet-

tavaa moniäänistä ja kerroksellista kertomusta tämän hetkisestä varhaiskasvatustyöstä ja sen 

tilanteesta.  

Tämän tutkimuksen kautta työntekijöiden kertomukset välittävät muille tietoa siitä, mitä päivä-

kodeissa tapahtuu tässä ajassa ja näiden yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Jokaisen 

työntekijän oma yksilöllinen ja subjektiivinen kertomus yhdessä muiden työntekijöiden kerto-

musten kanssa muodostaa laajempia kertomuksia, joita tulkitsemalla tuotan tässä tutkimuksessa 

uutta kertomusta päiväkodeista ja varhaiskasvatuksesta. Tämä tutkimus on kertomuksena muo-

dostunut sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sen aineistona olevat kertomukset on myös tuo-

tettu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tulkitessani työntekijöiden kertomuksia annan niille 

merkityksiä omista tiedoista ja kokemuksista käsin. Tutkimuksessa ikään kuin uudelleen kerron 

työntekijöiden tarinaa, jolloin se saa uusia kerroksia ja merkityksiä.  

Tässä tutkimuksessa kerronta on moniäänistä. Kertojina on kaksi eri ammattiryhmää monelta 

eri paikkakunnalta. Jokaisen työntekijän henkilökohtaiset kertomukset sekä ryhmässä yhdessä 

tuotetut kertomukset ovat tutkimuksen kohteena. Työntekijät tuottavat haastatteluissa kerto-

musta omiin kokemuksiinsa perustuen, mutta samalla ryhmähaastattelu mahdollistaa yhteisen 

kertomuksen muodostumisen ja tuottamisen. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat tuottavat 
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kertomusta omista ammattiinsa liittyvistä kokemuksistaan käsin, jolloin molempien ammatti-

ryhmien erilliset kertomukset mahdollistavat kertomuksen moniäänisyyden. Kertomuksissa 

vaikuttaa myös paikallisuus, sillä aineistoa on kerätty eri paikkakunnilta, joissa on esimerkiksi 

tehty erilaisia ratkaisuja lainmuutosten toteuttamisessa.  

 

 

 

3.2 Ryhmässä toteutetut kerronnalliset teemahaastattelut  

 

 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu neljältä eri paikkakunnalta Suomen eri AVI-alueilta kerä-

tyistä ryhmähaastatteluista. Kultakin paikkakunnalta tutkimukseen osallistui yksi kunnallinen 

päiväkoti, jossa on käyty ryhmähaastattelu erikseen lastentarhanopettajien ja erikseen lasten-

hoitajien kanssa. Haastatteluissa oli edustettuna eri ikäisiä henkilöitä, joilla oli erilaisia koulu-

tustaustoja sekä niin lyhyen kuin pitkän työkokemuksen omaavia työntekijöitä. Ryhmähaastat-

teluihin osallistui kahdesta viiteen työntekijää ja ne olivat noin tunnin mittaisia. Haastattelut 

äänitettiin nauhureilla ja myöhemmin äänitteet litteroitiin.  

Haastattelujen äänittäminen on yleinen tapa kerätä tutkimusaineistoa. Äänitetty haastattelu si-

sältää kaiken puhutun kielen, mutta jättää pois elekielen (Polkinghorne 2005). Koska tässä tut-

kimuksessa ollaan kiinnostuneita lähinnä kertomusten sisällöistä, aineistoksi riittää hyvin 

pelkkä suullinen kieli. Tässä tutkimuksessa osallistujat on haastateltu vain yhden kerran, vaikka 

kuten Polkinghorne (2005) huomauttaa, useampi haastattelukerta mahdollistaisi osallistujille 

aiheen pohdinnan ja siten tekisi kerronnasta tarkempaa ja monipuolisempaa. Tässä tutkimuk-

sessa osallistujat kuitenkin saivat mahdollisuuden pohtia haastattelun teemoja jo ennen haastat-

telua, sillä heille lähetettiin etukäteen haastattelurunko (Liite 1) sekä ohjeistus (Liite 2), joka 

sisälsi koosteen varhaiskasvatuksen lainsäädännön keskeisistä muutoksista. Osallistujille myös 

annettiin mahdollisuus kertoa halutessaan lisää kokemuksistaan tutkimusaiheeseen liittyen ot-

tamalla yhteyttä tutkijoihin haastattelun jälkeen. 



 

27 

 

Polkinghornen (2005) mukaan osallistujia valittaessa tulee kiinnittää huomiota tutkimuksen 

luonteeseen ja sen määrittämiin tarpeisiin. Tässä tutkimuksessa haluttiin moniäänistä kerrontaa 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, joten osallistujien valinnassa huomioitiin tutkimus-

paikkakuntien sijainti ja kuntien päätökset soveltaa lainsäädäntöä sekä varmistettiin molempien 

päiväkodissa varhaiskasvatustyötä tekevien ammattiryhmien edustus haastatteluissa.  

Aineisto kerättiin alun perin VakaVai -tutkimushankkeen käyttöön, johon kerättiin aineistoa 

yhteensä kuudelta eri paikkakunnalta. Valitsin tätä tutkimusta varten koko VakaVai -hankkeen 

aineistosta neljän tutkimuspaikkakunnan aineiston rajatakseni aineiston sopivan kokoiseksi pro 

gradua varten. Valintaa tehdessä pyrin siihen, että aineistosta tulisi mahdollisimman monipuo-

linen ja rikas. Tämän vuoksi valitsin aineistoon kaksi päiväkotia, joissa on sekä nostettu lasten 

ja aikuisten välistä suhdelukua että rajattu lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta (päivä-

kodit 1 ja 2) ja yhden päiväkodin, jossa ei ole nostettu lasten ja aikuisten välistä suhdelukua, 

mutta on rajattu subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta (päiväkoti 3) sekä yhden päiväkodin 

(päiväkoti 4), jossa ei ole tehty kumpaakaan näistä muutoksista. Alla oleva taulukko havainnol-

listaa tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa voimassa olleet kunnan päätökset koskien 

suhdelukua ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Taulukossa on myös nähtävissä haastat-

teluihin osallistuneiden lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien määrät.  

Taulukko 1: Tutkimuksen kontekstina olevat päiväkodit 

Päiväkoti Kunnan päätökset Lto:en määrä Lh:n määrä 

Päiväkoti 1 

(pk1) 

-suhdeluku 1/8 

-subjektiivisen oikeuden rajaus käy-

tössä 

4 4 

Päiväkoti 2 

(pk2) 

-suhdeluku 1/8 

-subjektiivisen oikeuden rajaus käy-

tössä 

2 4 

Päiväkoti 3 

(pk3) 

-suhdeluku 1/7 

-subjektiivisen oikeuden rajaus käy-

tössä 

5 3 

Päiväkoti 4 

(pk4) 

-suhdeluku 1/7 

-ei rajattu subjektiivista oikeutta 

2 4 

 

 

 



 

28 

 

3.2.1 Kerronnalliset teemahaastattelut menetelmänä 

 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kerronnallisen teemahaastattelun keinoin tehtyinä ryhmähaas-

tatteluina. Teemahaastattelu on ollut jo pitkään yleisesti käytetty haastattelumenetelmä tutki-

muksissa. Teemahaastattelussa tutkija ja tutkittava käyvät keskustelun tutkijan valmiiksi päät-

tämistä teemoista. Tutkija valitsee teemat riippuen siitä, mikä häntä tutkimuksellisesti kiinnos-

taa. Teemat ovat siis keskeisiä seikkoja tutkimusaiheen kannalta. (Cannold 2001; Eskola, Lätti 

& Vastamäki 2018.) 

Teemahaastattelussa tutkimuskysymyksiä ei ole tarkasti etukäteen muotoiltu, eikä haastattelu-

runkoa välttämättä noudateta tarkasti. Sen sijaan teemahaastattelu sallii väljän, tilanteen mu-

kaan etenevän, jopa keskustelunomaisenkin haastattelutilanteen. Teemahaastattelussa haastat-

telukysymykset voidaan kohdentaa ja muokata eri haastatteluissa haastateltavien mahdollisten 

erityispiirteiden perusteella. Esimerkiksi eri ammattiryhmille tehdyissä haastatteluissa voidaan 

haastattelurunkoa muokata kunkin ammatin työnkuvaan sopivaksi. (Eskola, Lätti & Vastamäki 

2018.) Tässä tutkimuksessa haastattelujen teemat valittiin tutkimusongelmaa silmällä pitäen ja 

huolehtien, että kaikki keskeisimmät varhaiskasvatuslainsäädännön muutokset tulivat esiin 

haastattelurungossa (Liite 1). Haastattelurunko oli sama niin lastentarhanopettajille kuin lasten-

hoitajillekin, mutta haastattelukysymykset muotoiltiin kussakin haastattelussa tilanteen mukaan 

sopiviksi. 

Tutkimuksessa teemahaastattelut on tehty kerronnallisen haastattelun keinoin. Kerronnallinen 

haastattelu on väljästi määritelty tapa tehdä tutkimushaastattelua. Lyhyesti määriteltynä kerron-

nallisissa haastatteluissa keskitytään kysymyksiin, jotka houkuttelevat kertomaan kertomuksia 

faktojen tai mielipiteiden sijaan. Kerronnallisessa teemahaastattelussa ideana on saada aineis-

toksi runsasta kerrontaa kokemuksista, jotka koskevat tutkimuksen teemoja. (Brinkmann & 

Kvale 2015; Hyvärinen & Löyttyniemi 2009).  

Polkinghornen (2005) mukaan ihminen kuvaa kokemuksiaan sanallistamalla ja tavoittaakseen 

kokemuksen tarkemmin ihminen käyttää kertomuksia, metaforia ja esimerkkejä. Rikas kerto-

minen mahdollistaa kokemukseen samaistumisen ja sen ymmärtämisen kuulijoille (Mt.) Ker-

ronnallisessa haastattelussa kysymyksiin ei aina saa heti rikasta kertomusta vastaukseksi, mikä 
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johtaa haastateltavan ja haastattelijan väliseen keskusteluun, jossa haastattelija ohjaa haastatel-

tavaa kertomaan enemmän, kuvailemaan tarkemmin tai kertomaan esimerkkejä kyseisestä tee-

masta. Tämä mahdollistaa kokemuksen välittymisen muille ihmisille tarkemmin ja aidommin. 

(Cannold 2001; Polkinghorne 2005.) 

Tutkimushaastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne siinä missä mikä tahansa muukin ih-

misten välinen kanssakäyminen. Haastattelussa haastattelijan voidaan katsoa asettavan sosiaa-

liselle vuorovaikutustilanteelle ikään kuin raamit kysymyksillään, mutta asettuvan tilanteessa 

kuitenkin taka-alalle ja ottavan roolin ja tilan haltuun vain tietyissä tilanteissa haastattelun ai-

kana. (Warren 2012.) Kerronnallisessa haastattelussa haastattelijan rooli nähdään yhä enemmän 

aktiivisena, kertomusta yhdessä haastateltavien kanssa rakentavana, vuorovaikutuksen osapuo-

lena pelkän kysymysten esittäjän sijaan (Gubrium & Holstein 2012). Kerronnallisessa haastat-

telussa haastattelija varmistaa kysymyksillään ja niiden muotoilulla, että aineistosta tulee ker-

ronnallinen sisältäen kertomuksia ja kerrontaa. Haastattelun aikana haastattelijan on edistettävä 

kerrontaa ja ohjailtava sitä toisaalta tutkimusaiheen suuntaan niin myös kannustettava haasta-

teltavia kuvailemaan kokemuksiaan käyttäen kerrontaa ja kertomuksia. (Slembrouck 2015.)  

Haastatteluissa me VakaVai -hankkeessa mukana olleet tutkijat ja graduntekijät pyrimme joh-

tamaan keskustelua ennalta mietittyjen teemojen suuntaisesti. Kysyimme kerro -sanalla alkavia 

kysymyksiä ja pyysimme kertomaan esimerkkejä saadaksemme aineistosta mahdollisimman 

kertomuksellisen. Lisäksi kysyimme tarkentavia kysymyksiä kokiessamme sen tarpeelliseksi 

tutkimuksen kannalta. Haastattelijoina pidättäydyimme tuomasta esille omia ajatuksiamme 

haastattelun teemoista ja siten pyrimme mahdollistamaan haastateltaville mahdollisimman ai-

don kerronnan. Eskola, Lätti ja Vastamäki (2018) toteavatkin, että tutkijan on itse löydettävä 

omaan tutkimukseen sopiva tapa toteuttaa haastattelu. 

Annoimme haastateltaville mahdollisuuden kertoa niistä teemoista, jotka heitä puhututtivat eni-

ten. Kysyimme kaikissa haastatteluissa jokaisesta ennalta päätetystä teemasta, jotta saisimme 

kuulla laajasti kertomuksia varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista. Hyväk-

syimme kuitenkin sen, ettei kaikista teemoista herännyt keskustelua ja toiset teemat taas puhu-

tuttivat paljon. Tätä ei tarvitse nähdä tutkimuksen kannalta ongelmana, vaan sitä voi itse asiassa 

pitää yhtenä tutkimustuloksista; jotkin lainmuutokset herättävät selvästi enemmän ajatuksia ja 

ovat vaikuttaneet enemmän päiväkodin työntekijöiden arkeen kuin toiset.  
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3.2.2 Ryhmähaastattelut menetelmänä 

 

 

Valitsimme VakaVai -hankkeessa työntekijöiden haastattelutavaksi ryhmähaastattelun tavoit-

taaksemme useampia kertojia ja mahdollistaaksemme kollektiivisen kerronnan. Useamman 

henkilön haastattelu mahdollistaa eri näkökulmien esiin tulemisen ja erilaisten kokemusten mo-

nipuolisen jäsentämisen ja vertailun tutkimuksessa, mikä taas auttaa tutkijaa ymmärtämään tut-

kittavaa ilmiötä laajemmin ja syvemmin (Polkinghorne 2005). Ryhmässä toteutettu haastattelu 

monipuolistaa kerrontaa, sillä haastateltavat voivat täydentää ja tarkentaa toistensa kertomuksia 

sekä keskustella haastattelun teemoista keskenään luoden niille samalla yhdessä merkityksiä 

jäsentäen ja rakentaen yksilöllisiä ja yhteisiä kokemuksia tutkimusaiheesta (Beitin 2012; Can-

nold 2001; Bolkinghorne 2005).  Päätimme haastatella lastenhoitajia ja lastentarhanopettajia 

erikseen, jotta kumpikin ammattiryhmä voisi kertoa avoimesti juuri omaan ammattiinsa ja sii-

hen sidottuun työnkuvaan ja rooliin liittyvistä muutoksista.  

Ryhmähaastatteluissa oli läsnä kahdesta kuuteen haastateltavaa ja yksi tai kaksi haastattelijaa. 

Lisäksi joissakin haastatteluissa oli paikalla muita hankkeeseen osallistuvia tutkijoita, jotka ei-

vät osallistuneet haastattelemiseen. Kiinnitimme haastatteluita suunnitellessa aina huomiota sii-

hen, että haastateltavia oli enemmän kuin muita osallistujia. Halusimme muun muassa tällä 

tavoin varmistaa, että haastateltavat pystyisivät kertomaan ja keskustelemaan luontevasti koke-

matta oloaan epämukavaksi tai tarkkailluksi. Jokaisen haastattelun alussa kysyimme niin sano-

tun lämmittelykysymyksen, jonka tarkoituksena oli toisaalta käydä läpi osallistujien nimet ja 

muut olennaiset tiedot ja samalla poistaa alun jännittynyttä tunnelmaa. Valtonen (2009) toteaa-

kin, että ryhmähaastattelun alussa on aina jännittynyt ja epävarma tunnelma molemmin puolin.  

Valtonen (2009) määrittelee ryhmähaastattelun ja ryhmäkeskustelun erikseen. Ryhmähaastat-

telun hän määrittelee ryhmässä tapahtuvaksi haastatteluksi, jossa haastattelija haastattelee use-

ampaa henkilöä samanaikaisesti, muttei pyri edistämään henkilöiden keskinäistä keskustelua 

tilanteessa, vaan kysyy kysymykset vuorotellen jokaiselta. Ryhmäkeskustelulla hän sen sijaan 

tarkoittaa haastattelutilannetta, jossa tarkoituksena on saada osallistujat keskustelemaan myös 

keskenään. (Mt.) Tämän tutkimuksen haastattelut muistuttavat enemmän ryhmäkeskusteluja 
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kuin -haastatteluja, sillä osallistujat keskustelevat niissä usein keskenään ja haastattelijat esittä-

vät kysymykset aina koko ryhmälle. Aineistossa oli kuitenkin piirteitä sekä ryhmähaastatte-

luista että ryhmäkeskusteluista.  

Vaikka ryhmähaastattelun voi nähdä tavallista vilkasta arkipäivän keskustelua muistuttavana 

keskusteluna, sitä kuitenkin ohjataan tarkoin haastattelijan toimesta (Ruusuvuori & Tiittula 

2009; Valtonen 2009). Toisaalta ryhmähaastattelu voi muistuttaa palaverikeskustelua. Yleisesti 

ajatellaan, ettei haastattelijan kuulu osallistua ryhmäkeskustelussa itse keskustelun käymiseen, 

vaan mahdollistaa osallistujien välinen keskustelu. Silti on selvää, että haastattelijan läsnäolo 

ja käyttäytyminen vaikuttavat monella tapaa haastattelun luonteeseen. Haastattelija pyrkiikin 

tietoisesti omalla sanallisella ja sanattomalla viestinnällään ohjaamaan keskustelua halua-

maansa suuntaan tutkimuksen näkökulmasta. (Ruusuvuori & Tiittula 2009; Valtonen 2009.) 

Ryhmäkeskustelussa tarkoituksena on saada kaikki haastateltavat osallistumaan, mutta on to-

dennäköistä, että ryhmädynamiikka ja osallistujien persoonat vaikuttavat siihen, kuka osallistuu 

keskusteluun paljon, kuka vähän ja kuka ei ollenkaan. Toinen tärkeä tarkoitus ryhmäkeskuste-

lussa on saada osallistujat keskustelemaan halutusta aiheesta keskenään, mikä ei myöskään ole 

aina mahdollista. Joskus ryhmäkeskustelu saa sen sijaan enemmän haastattelun piirteitä. Niinpä 

muun muassa kysymysten muotoilulla on merkitystä. (Valtonen 2009.)  

 

 

 

3.3 Kertomuksen sisällön kategorinen ja kerronnallinen analyysi 

 

 

Tässä tutkimuksessa litteroidut keskustelut muodostivat kirjallisen kertomuksen, jota tulkitsin 

tutkimuksessani. Analysointi on tässä tutkimuksessa sekä kertomuksen analyysia, jossa kerto-

mukset luokitellaan kategorioiden perusteella erillisiksi kertomuksiksi että kerronnallista ana-

lyysia, jossa löydetyistä kertomuksista luodaan uusia kertomuksia (Heikkinen 2001; Kaasila 

2008; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998). Tutkimus on aineistolähtöinen. En siis ole 
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luokitellut aineistoa minkään valmiin teorian tai jaottelun perusteella, vaan olen lukenut aineis-

toa mahdollisimman avoimesti etsien suoraan aineistosta toistuvia näkökulmia ja teemoja, joi-

den perusteella olen tehnyt analyysin. (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998.)  

Kertomusten analyysiin ei ole olemassa yhtä valmista mallia, vaan sitä tehdään monilla eri ta-

voilla riippuen aineiston laadusta ja sisällöstä. Analyysitapa riippuu siitä, missä muodossa ai-

neisto on ja millaisia teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset ovat. Analyysitapaan vai-

kuttaa myös se, ollaanko tutkimuksessa kiinnostuneita siitä, mitä aineisto kertoo vai siitä, 

kuinka kerrotaan, kuka kertoo tai missä tarkoituksessa kerrotaan. (Lieblich ym. 1998; Phoenix 

2008; Riessman 2001, 2008) Tässä tutkimuksessa olen erityisen kiinnostunut siitä, mitä kerro-

taan. Tutkimusprosessin aikana olen kuitenkin kiinnittänyt huomiota myös siihen, kuka kertoo; 

lastenhoitaja vai lastentarhanopettaja ja siihen, missä kunnassa kerrotaan. 

Lieblichin, Tuval-Mashiachin ja Zilberin (1998) jaottelun perusteella kertomuksen analyysi 

voidaan jakaa holistiseen vs. kategoriseen ja sisältöä painottavaan vs. muotoa painottavaan. 

Tässä tutkimuksessa aineistoa on tulkittu sisältöön keskittyvän kategorisen analyysin ja kerron-

nallisen analyysin keinoin. Kaasila (2008) painottaakin, että tavoitteena on lähestymistapojen 

käyttäminen tutkimuksessa rinnakkain tiukan rajauksen sijaan. Tässä tutkimuksessa on käytetty 

myös holistista lähestymistapaa; tarkastelin aineistoa ensin kokonaisuutena, ikään kuin yhtenä 

kertomuksena. Kategorisoinnin jälkeen tarkastelin kertomuksesta muodostamiani kategorioita 

uudestaan kokonaisena kertomuksena, josta tein johtopäätöksiä ja tulkintaa tutkimuskysymyk-

sen pohjalta. 

Lieblich ja kumppanit (1998) esittelevät kertomuksen sisällön kategorisen analyysin neljä vai-

hetta. Ensimmäisessä vaiheessa koko aineistosta erotellaan tutkimusaiheen ja tutkimuskysy-

myksen kannalta olennainen kerronta ja jätetään ulkopuolelle kerronta, joka ei vastaa tutkimus-

kysymykseen. Toisessa vaiheessa kertomus jaetaan kategorioihin esimerkiksi toistuvien teemo-

jen, sanojen tai lausahduksien perusteella. Kategorioiden muodostaminen voidaan tehdä teoria-

perusteisesti esimerkiksi jakaen kertomus jonkin teorian mukaisiin valmiisiin kategorioihin tai 

kertomusta voidaan tarkastella avoimesti etsien sieltä kategorioita. Kolmannessa vaiheessa 

muodostettuja kategorioita tarkastellaan erillisinä ja niistä muodostetaan edelleen kategorioita 

esimerkiksi niiden sisältämien erilaisten näkökulmien perusteella. Yksittäinen kategoria voi si-

sältää vain yhden kertojan kertomuksia tai kategoriat voivat muodostua useiden kertojien ker-

tomuksista.  Neljännessä vaiheessa kategorioita tulkitaan ja niistä tehdään johtopäätöksiä tutki-

muskysymyksen ohjaamana. (Lieblich ym. 1998, 112 - 114.) 
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Kaunisto (2014) huomauttaa, että kerronnallisessa tutkimuksessa analyysi on monivaiheinen ja 

muokkautuva prosessi. Tutkimusprosessi ei siis noudata selkeää kaavaa, vaan eri vaiheet ovat 

rinnakkain läsnä. Esimerkiksi tulkintaa ja johtopäätöksiä ei tehdä vain analyysin viimeisessä 

vaiheessa, vaan tulkintoja muodostuu jo heti haastattelujen jälkeen ja tutkimusprosessin eri vai-

heissa. (Mt.) Tämän tutkimuksen tutkimusprosessi oli monivaiheinen prosessi, eivätkä analyy-

sin vaiheet toteutuneet täysin erillisinä ja järjestyksessä. Sen sijaan palasin ajoittain takaisin 

lukemaan aineistoa, tarkistin ja muokkasin kategorioita monessa eri tutkimuksen vaiheessa ja 

tein tulkintaa aivan tutkimusprosessin alusta saakka. Tutkimusprosessia rikastutti se, että olin 

samaan aikaan harjoittelijana VakaVai -tutkimushankkeessa, johon aineisto kerättiin. Harjoit-

teluni aikana kävin useita keskusteluja tutkimusaineistosta yhdessä hankkeen tutkijoiden 

kanssa. Jo näissä keskusteluissa muodostui alustavaa tulkintaa aineistosta.  

Tässä tutkimuksessa aineistonanalyysi alkoi ensin huolellisella aineistoon tutustumisella, joka 

tarkoitti käytännössä äänitteiden litteroimista ja toistuvaa aineiston lukemista. Litteroinnin te-

keminen itse mahdollisti aineiston tarkan kuuntelun ja edisti yksityiskohtien huomaamista ker-

ronnasta (Tiittula & Ruusuvuori 2009). Koska tutkimuksen kohteena oli kerronnan sisältö, lit-

teroidessa ei ollut välttämätöntä merkitä tarkasti muuta kuin puhetta (Mt.). Pyrin kuitenkin mer-

kitsemään kertomuksen sisällön kannalta olennaiset äänenpainot ja eleet ylös litterointiin. Hän-

ninen (2015) painottaa, että tässä vaiheessa on tärkeää keskittyä vain aineiston lukemiseen ja 

antautua dialogiin sen kanssa eikä vielä ajatella tekstiä niinkään aineistona (Mt.). Pyrin tietoi-

sesti muistelemaan haastattelutilanteita ja eläytymään kerrontaan. Tässä vaiheessa tarkastelin 

aineistoa kokonaisuutena, jolloin analyysitapa sai holistisen analyysin piirteitä (Kaasila 2008; 

Lieblich ym. 1998).  

Analyysivaiheen alussa tarkastelin lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien kerrontaa rinnak-

kain etsien ammattiryhmien väliltä eroja ja yhtäläisyyksiä kerronnasta ja kertomusten sisäl-

löistä. Havaitsin, että ammattiryhmät kertoivat samoista teemoista, joskin hieman eri tavoin 

painottuen. Kerronnan sisällöt riippuivat pääsääntöisesti kertojasta ja päiväkodista, jossa kerto-

mus tuotettiin. Päädyin lopulta tarkastelemaan aineistoa kokonaisuutena, erottelematta ammat-

tiryhmiä. Tutkimusprosessin aikana huomasin kuitenkin tekeväni havaintoja liittyen eri paik-

kakunnilla tuotettujen kertomusten välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä ammattiryhmien vä-

lisen kerronnan eroihin ja yhtäläisyyksiin. Huomasin havaintojen tuovan uusia näkökulmia ja 

rikastuttavan tutkimustulosten tulkintaa, joten kirjoitin tekemäni havainnot tutkimuksen tulok-

siin.  
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Luovuttuani ammattiryhmien kertomusten rinnakkaisesta tarkastelusta, aloin lukea koko aineis-

toa yhtenä kertomuksena etsien ja erotellen siitä eri tiedostoon tutkimuskysymystäni koskevan 

kerronnan. Tätä vaihetta kertomuksen sisältöön keskittyvässä kategorisessa analyysissa voi-

daan kuvata tutkimusaiheen ja tutkimuskysymyksen kannalta olennaisen kerronnan erottele-

miseksi koko aineistosta (Lieblich ym. 1998). Koska haastatteluaineisto oli kerätty VakaVai-

tutkimushanketta varten, haastattelun teemoja ei voitu rajata vain omaa tutkimuskysymystäni 

koskeviksi, vaan ne koskivat laajasti varhaiskasvatuksen lainmuutosten vaikutuksia. Tässä vai-

heessa aineiston analyysia rajasin aineistosta oman tutkimukseni kannalta epäolennaisen ker-

ronnan pois. Siirsin toiseen tiedostoon tutkimustani varten kaiken sellaisen kerronnan, jossa 

kerrottiin omassa tai yleisesti päiväkoti-/varhaiskasvatustyössä tapahtuneista muutoksista, jotka 

liitettiin kertomuksessa tai jotka itse pystyin liittämään varhaiskasvatuksen lainsäädännössä 

vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneisiin muutoksiin. Työtä koskevaksi kerronnaksi luin kaiken työn 

sisältöjä, työnkuvaa, työtehtäviä tai työn olosuhteita kuvaavan kerronnan.   

Seuraavassa aineiston analyysin vaiheessa tarkastelin tutkimuskysymystäni koskevaa kerrontaa 

kokonaisuutena ja luin litterointeja sekä kuuntelin äänitteitä. Tunnistin kertomuksesta kolme 

toistuvaa teemaa, minkä perusteella jaoin kertomuksen sisällön kolmeen kategoriaan. Käytän-

nössä tämä vaihe tarkoitti kolmen kategorioiden mukaan nimetyn tiedoston tekemistä tietoko-

neelle ja aineistopätkien siirtämistä näihin kolmeen eri tiedostoon sen perusteella, mihin kate-

goriaan kukin aineistopätkä liittyi.  

Jaettuani aineistopätkät teemojen perusteella kategorioihin, siirryin analyysissa kertomuksen 

sisällön analyysista enemmän kerronnalliseen analyysiin. Kerronnallisessa analyysissa tutkija 

rakentaa tutkimuksen kohteena olevista kertomuksista uuden kertomuksen. Tätä voidaan kutsua 

uudelleen kertomiseksi (restorying). (Cresswell, 2013; Heikkinen 2001; Kaasila 2008; Riess-

man 2001, 2008.) Löytämäni kolme kategoriaa muodostuivat tutkimuksessani kolmeksi pää-

kertomukseksi, jotka nimesin Kehityskertomukseksi, Kuormituskertomukseksi ja Kriittiseksi 

kertomukseksi. Tämän jälkeen luin ja tarkastelin jokaista pääkertomusta erikseen. Havaitsin, 

että jokainen pääkertomus sisälsi monesta näkökulmasta asiaa kuvaavia kertomuksia. Tässä 

vaiheessa jaoin jokaisen pääkertomuksen aineistopätkät taas eri tiedostoihin niiden sisältämien 

eri näkökulmien mukaan. Jokaisesta pääkertomuksesta muodostui tässä vaiheessa kolme tar-

kempaa kertomusta. 
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4 Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomukset 

 

 

Tutkimuksen tulokset muodostuvat kolmesta pääkertomuksesta, joista jokainen sisältää kolme 

tarkempaa kertomusta. Tässä luvussa avaan tutkimustuloksia näiden kertomusten kautta. Ha-

vainnollistan tutkimustuloksia aineistopätkillä. Aineistopätkistä on häivytetty murteet ja pois-

tettu tunnistettavat tiedot ja niitä on tarvittaessa lyhennetty poistamalla täytesanoja, joten ne 

eivät välttämättä ole täysin alkuperäisessä muodossa. Muokatessani aineistopätkiä olen kuiten-

kin kiinnittänyt huomiota siihen, ettei kertomuksen sisältö muutu.  

Ensimmäinen pääkertomus, jota kutsun Kehityskertomukseksi sisälsi kerrontaa toimintakult-

tuurin ja pedagogiikan kehittymisestä, työntekijöiden ammatillisuuden kehittymisestä sekä 

lainsäädännön työniloa kasvattavista ja voimauttavista vaikutuksista. Toinen pääkertomus eli 

Kuormituskertomus piti sisällään työn olosuhteiden heikentymistä kuvaavat kertomukset, ker-

tomukset riittämättömyyden tunteesta sekä huolikertomukset. Kolmas pääkertomus, jonka ni-

mesin Kriittiseksi kertomukseksi, sisälsi lainmuutosten vaikutuksia kyseenalaistavat kertomuk-

set, lainsäädännön ristiriitaisuutta kuvaavat kertomukset sekä pedagogiikan ja lastentarhanopet-

tajan roolin korostamista kritisoivat kertomukset. Alla oleva taulukko havainnollistaa pääker-

tomukset ja niiden sisältämät tarkemmat kertomukset.  

Taulukko 2: Kertomukset 

Kehityskertomus Kuormituskertomus Kriittinen kertomus 

Kertomuksia toimintakulttuu-

rin ja pedagogiikan kehittymi-

sestä 

Kertomuksia työn olosuhtei-

den heikentymisestä  

Lainsäädännön muutosten vai-

kutuksia kyseenalaistavia kerto-

muksia  

Kertomuksia työntekijöiden 

ammatillisesta kehittymisestä  

Kertomuksia riittämättömyy-

destä vaatimusten keskellä  

Kertomuksia lainsäädännön 

muutosten ristiriitaisuudesta  

Työniloa ja voimautumista ku-

vaavia kertomuksia  

 

Huolikertomuksia  

 

Pedagogiikan ja lastentarhan-

opettajan pedagogisen vastuun 

painottumista kritisoivia kerto-

muksia 
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4.1 Kehityskertomus 

 

 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistumi-

sen kehittäneen sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria että henkilökunnan ammatilli-

suutta. Varhaiskasvatuksen määrittely laissa, varhaiskasvatukselle laissa asetetut tavoitteet sekä 

lain pohjalta tehty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ovat kertomusten mukaan li-

sänneet ammatillista keskustelua päiväkotien työyhteisöissä ja tiimeissä ja haastaneet työnteki-

jöitä ammatilliseen reflektioon. Kertomuksissa kuvataan tästä seuranneen konkreettisia muu-

toksia varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin ja siten päiväkotityön sisältöihin. Lastentarhan-

opettajien mukaan oman ammatillisuuden ja työn kehittäminen on tuonut parhaimmillaan voi-

mautumisen kokemuksia ja kasvattanut työniloa, kun taas lastenhoitajien kertomuksissa voi-

mautumista kuvaavaa kerrontaa en havainnut. 

 

 

 

4.1.1 Kertomuksia toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittymisestä 

 

 

Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien mukaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehi-

tetään lapsilähtöiseen ja toiminnalliseen suuntaan. Kertomuksissa tuodaan esille, että lasten 

aloitteet, mielenkiinnonkohteet ja tarpeet ohjaavat suunnittelua. Kuten seuraavista katkelmista 

tulee esille, lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että lasten omaehtoisen toiminnan 

mahdollisuuksia kehitetään, lapsille pyritään antamaan monipuolisesti erilaisia toimintamah-

dollisuuksia ja lasten mahdollisuuksia valita itse tekemisensä lisätään.  

”Koko ajan nyt niiku mietitään sitä juuri sitä toiminnallisuutta että se ois niiku lasten kannalta 

järkevää ja se lapsi keskiössä.” -Lto, pk 1 
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”Nyt niinku on patjoja ja vanteita ja palloja että ne on niinku ne on tuolla ja ne rakentaa itte 

niistä juttuja [---] niin ku aattelee ett ne oli ennen jossain jumppasalin varastossa ja sit ne 

otettiin sieltä liikuntahetkellä [---] ja just niinku kaikki semmoset vähän erikoisvälineet just 

jotku vatsalaudat ja pomppupallot niin tuntuu ett ennen ne oli niinku silleen extraa ett joskus 

ne otetaan esille mut nyt tuntuu ett ne on niinku päivittäisessä käytössä ett aina vapaa hetkillä 

tai sillon ku on sopiva hetki niin joku niillä yleensä haluaa mennä.” -Lto, pk 3  

Aineistossa lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat keskustelevat runsaasti lasten osallisuudesta 

ja sen vaikutuksista työn suunnitteluun ja toteutukseen. Lasten ideoiden hyödyntäminen toi-

minnan suunnittelussa tulee esille useissa kertomuksissa. Myös lasten aktiivinen rooli toimin-

nan suunnittelussa tuodaan esille. Lasten aloitteisiin vastaaminen ja niiden hyödyntäminen op-

pimiskokonaisuuksien suunnittelussa leimaa kertomuksissa kuvattua pedagogiikkaa. Kerto-

muksissa tuodaan esille, että tämä vaatii kasvattajalta herkkyyttä havaita lasten aloitteita sekä 

kykyä muokata suunnitelmia spontaanistikin lasten aloitteiden, ideoiden ja mielenkiinnon pe-

rusteella.  

”Ei oo niin aikuisjohtoista se tavallaan se tulee niistä lapsen omista mielenkiinnonkohteista ja 

ehkä jossainmäärin yksilöllisempääki.” -Lh, pk 3 

”Ja toihan vaatii sen meidän ammattitaidon myös siihen ett me ollaan kuunnellaan ja aistitaan 

ja vähän silleen ett hetkinen missä mennään niin se vaatii myös meiltä sen ammattitaidon” -

Lto, pk 4 

”Lastentarhanopettaja on hirveesti kyselly lapsilta ideoita esimerkiksi askarteluihin että mitä 

he niinku itse haluais tehä ja sit ne on toteuttanu semmosia projekteja siellä erilaisia mitkä on 

ollu ihan lapsista lähtösin ja lasten mielenkiinnonkohteista [--] ja siltä pohjalta sitä toimintaa 

kokonaan suunnitellaan.” -Lh, pk 3 

Kuten alla olevat katkelmat tuovat esiin, lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että 

opetus- ja toimintahetkien suunnittelusta ollaan siirtymässä väljempään oppimiskokonaisuuk-

sien suunnitteluun. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että viikonpäiviin sidotun 

toiminnan sijaan keskitytään pidemmällä aikavälillä toteutettaviin teemoihin ja projekteihin.  

Lisäksi lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, kuinka oppimiskokonaisuuksiin, kuten 

projekteihin ja teematyöskentelyyn, pohjautuvassa varhaiskasvatustoiminnassa lapsilla on 

mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan kulkuun ja lopputulokseen sekä muodostaa itse merkityk-

siä toiminnasta.  
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”Lain myötä meidän täytyis nyt alkaa tekee nyt vähän suurempia pidempijaksosempia suunni-

telmia ett me ei ehkä viikko ei riitäkään sen suunnitelman toteuttamiseen tai saatas siihen väl-

jyyttä ett mä luulen kyllä ett se tulee tän myötä ett ois niinku väljempi se suunnitelma.” -Lto, 

pk 4 

”Ehkä on enemmän teematyöskentelyä ja projekti [--] ja toisaalta se antais ehkä enemmän 

mahdollisuutta myös siihen lasten osallisuuteen.” -Lto, pk 4 

”Ehkä semmosia isompia teemoja että mietitään vaikka että koko helmikuu käydään vaikka 

jotakin ystävyysjuttua et se onki sitten enemmän niin eikä vaan vaikka se yksi päivä.” -Lto, pk1 

Seuraavissa katkelmissa lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat siitä, miten opimisko-

konaisuuksiin siirtyminen tuo mukanaan tuokiokeskeisyyden väistymisen kokopäiväpedago-

giikan painottuessa. Kertomuksissa esitetään, että kokopäiväpedagogiikassa jokainen päivän 

hetki on pedagogisesti merkityksellinen. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että 

toimintakulttuuria, jossa tavoitteellinen ja suunnitelmallinen pedagoginen toiminta keskittyy 

aamupäiviin, pyritään murtamaan. Kertomusten mukaan haasteena on tarjota jokaiselle lapselle 

tasavertaisesti laadukasta varhaiskasvatusta riippumatta lapsen päiväkodissa viettämän ajan 

määrästä tai ajankohdasta. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että subjektiivisen 

varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on tuonut tähän lisähaastetta.  

”Nyt täytyy huomioida kaikki lapset riippumatta että jos lapsi tulee myöhemmin nii sille pitää 

tarjota se sama varhaiskasvatus niinku laadullinen eikä vaan ajatella ett no se tuli kello yks-

toista ett no se menee sit syömään ja nukkumaan ja pihalle vaan tääl [viittaa lakiin] oli ett 

hänelle täytyy tarjota kaikilla täytyy olla sama oikeus.” -Lto, pk4 

”Just se kokopäiväpedagogiikka ett se ei oo ett aamupäivällä askarrellaan vaan ett ne tavarat 

voi oikeesti olla siel esillä sit voi niinku pitkin sitä iltapäivääkin napata porukkaa askartele-

maan.” -Lto, pk 3 

”Aina herättelee tätä kokopäiväpedagogiikkaa ett se on nyt semmonen mistä ollaan aika usein 

puhuttu että niinku mennään pois siitä entisestä aamupäivätuokio ajattelusta vaan se ois niinku 

se mitä me lapsille tarjotaan vaan ett se koko päivän ett koko päivä on niinku merkityksellinen 

[.] ja sit siihen tietysti liittyy just toi subjektiivinen hoito-oikeuski että ku on näitä eri ajan täällä 

olevia että tota mitä ne lapset saa sitte sinä aikana ku ne on täällä.” -Lto, pk 3 
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Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että pedagogisten merkitysten löytäminen las-

ten leikeistä ja omaehtoisesta toiminnasta on lisääntynyt. Seuraavissa kertomuksissa näkyy kas-

vattajan läsnäolo lasten leikeissä ja leikkien rikastuttaminen pedagogisilla sisällöillä. Näissä 

kertomuksissa lasten aloitteisiin vastataan ja niille annetaan tilaa toteutua. Kasvattajat näkevät 

näiden tilanteiden merkityksen ja mahdollistavat sen, että lapset pääsevät ideoillaan ja aloitteil-

laan vaikuttamaan toimintaan ja sen sisältöihin. Kasvattaja tuo tilanteisiin pedagogista sisältöä 

monipuolistamalla ja laajentamalla toimintaa lasten kehitystason mukaisesti.  

”Minusta oli ihana esimerkki meidän osastolla yhellä tytöllä heti aamusta niiku pieni hiiri hä-

visi kaikki lapset sitä etti [--] lapset oli piirtäny hiiren kuvia ja niitä oli leimattu niitä oli oven-

kahvoissa niitä oli seinissä [--] ne on etsintäkuulutuksia [--] lapset oli kaikki oli hirveän em-

paattisesti siinä mukana [--] ne on ehkä niitä asioita justiinsa joita lapsille jää mieleen sitten 

ja he on tuntenu että he on tehny jotakin.” -Lto, pk1 

”Meillä on nyt vappu nii ilmapalloja on ollu laatikossa ja kun mä siirsin sen ilmapallolaatikon 

sieltä putos yks ja sit lapsi oli just tullu siihen ja hän nappas sen ilmapallon ja rupes pompottaa 

nii haluaksä sitä pompottaa ja hän sano ett joo nii mä sanoin ett viedäänki nää sit tonne noin 

ja haluaksä siihen ottaa muuta nii joo kärpäslätkiä [--] ja se lähti siit ja sit me ruvettiin kattoo 

niit ilmapallojen värejä ja niin ett miten ne leijuu ett se lähti niinku sit tavallaan siitä sit taas 

se ajatus siitä ett otettiin se lapsen idea niinku siitä aamulla.” -Lh, pk 4 

”Mennään mukaan tavallaan siihen [leikkiin] kun ennen oli kun olen aloittanut niin sillonhan 

se oli sitä että aikuinen mietti ja teki ja sitte otti lapset siihen mukaan mutta se tuli aikuisjoh-

toisesti niin nyt pyritään tavallaan niinku ottaa sitä lasta siinä kuunteluun ja mitä se kiinnostaa 

ja tietyllälailla toki tuua sinneki sitte jotaki uusia juttuja.” -Lto, pk 2 

Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomusten mukaan lainsäädännön muutoksista joh-

tuva toimintakulttuurin muutos muokkaa pedagogiikan suunnittelua. Lastentarhanopettajat ja 

lastenhoitajat kertovat, että enää ei suunnitella ja valmistella tarkasti yksittäisiä oppimistilan-

teita, vaan keskitytään mahdollisuuksien tarjoamiseen ja kokonaisuuksien suunnitteluun. Ker-

tomusten mukaan suunnittelussa otetaan yhä enemmän huomioon yhdenvertaisen laadukkaan 

varhaiskasvatuksen tarjoaminen jokaiselle ryhmän lapselle sekä lasten yksilölliset tarpeet ja 

mielenkiinnonkohteet. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että pedagogisen merki-

tyksen ja perusteiden etsiminen ja sisällyttäminen kaikkeen varhaiskasvatustoimintaan tuo 

suunnitteluun uutta haastetta.  



 

40 

 

”Opettajat joutuu kirjaamaan eri tavalla [.] joutuu nyt nostaa eri tavalla että etsiä sieltä se 

pedagoginen perustelu.” -Lh, pk 3 

”Se mikä tällä hetkellä on myös se haastavin asia ja näkyy ett miten me luodaan se että kaikki 

saa sen varhaiskasvatuksen eikä vaan päivähoidon vaan sen tosiaan ja se ku välillä lapset tulee 

tiputtaen ett jos me alotetaan joku toiminta ja sit nyt tulee yksi lapsi ja viiden minuutin päästä 

toinen niin miten me saadaan se toimimaan.” -Lto, pk 4 

”Just se että mikä siinä on aina se tärkein juttu ja miksi me on laitettu sinne seinälle jotaki tai 

miksi me on rauhotettu tämä tila tämmöselle toiminnalle [--] sitä pitää miettiä ” -Lto, pk1 

 

 

 

4.1.2 Kertomuksia työntekijöiden ammatillisesta kehittymisestä 

 

 

Lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat kertovat, että lainmuutosten myötä ammatillinen kehit-

tyminen ja reflektio ovat lisääntyneet. Kertomusten mukaan omaa ajattelutapaa on täytynyt 

lainmuutosten myötä tarkastella uudessa valossa. Tämä on vaatinut luopumista vanhoista ajat-

telutavoista ja totutuista toimintatavoista. Kertomusten mukaan muutos on edellyttänyt työtä 

”oman pään sisällä”, minkä luen tässä tarkoittavan itsenäistä reflektiota.  

”Tietysti kun on pitkä kokemus ja ura takana niin koittaa että tietysti se rutiini on tullu tietyn-

lainen vuosien saatossa niin oikeesti miettiä sitä että miten siitä rutiinista pääsee pois ja miten 

niinku toteuttas nyt uudesta näkökulmasta kantista kattoen.” -Lto, pk 2 

”Omaa ajatusmaailmaa on joutunu muuttaa niinku niistä kakskytvuotta vanhoista jutuista pik-

kuhiljaa siedättää itteensä että antaa niinku mennä vaan [--] että semmosta ajatusmaailmaa 

on joutunu kääntää kauheesti [--] nyt niinku mennään ihan sinne toiseen tavallaan jossa oi-

keesti se lapsen ääni kuuluu.” -Lto, pk 3 
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”Kyllä meillä ehkä aika paljon täytyy työtä tehdä niinku päässämmeki sisäisii niinku muutosta 

käydä aika paljonkin.” -Lh, pk 4 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että päiväkodeissa on lainsäädännön muutosten 

johtamana käyty yhteistä keskustelua. Kertomusten mukaan yhteisessä keskustelussa on poh-

dittu lainsäädännön edellyttämiä muutoksia oman työyhteisön näkökulmasta. Kuten alla ole-

vista katkelmista voi havaita, kertomuksissa näkyy kollektiivisen reflektion elementtejä; työn 

sisältöjä on arvioitu ja kehitetty yhteisen keskustelun kautta.  

”Meillähän on näitä työiltoja päiväkodissa jossa ihan on käyty konkreettisesti läpi että mitä se 

tarkottaa vähän avattu niitä asioita siinä ja sitte että mitä se meillä käytännössä olis ja mihin 

me tavotellaan ja mitä meidän tavotteita olis.” -Lh, pk 2 

”Kyllä kai me jatkuvasti niinku arvioidaan sitä meidän omaa työtapaa ja tämän päiväkodin 

toimintatapaa ja toimintakulttuuria ja yhteistyötä meidän työyhteisön sisälläki kaikki arvioi-

daan kyllä mun mielestä aika aktiivisesti ja sit yritetään miettiä ratkasuja ett oliks se hyvä vai 

oliko jollaki vielä parempi ehotus ja kokeillaanko tätä ja ai se oliki aika huono vaihtoehto ja.” 

-Lh, pk 2 

 

 

 

4.1.3 Voimautumista ja työniloa kuvaavia kertomuksia  

 

 

Joitakin lastentarhanopettajien kertomuksia sävyttää innostus ja voimautuminen suhteessa uu-

den lainsäädännön tuomiin muutoksiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) muu-

tosta ja sen velvoittavuutta kuvataan kertomuksissa toivottuna muutoksena, jonka uskotaan yh-

denmukaistavan varhaiskasvatustoiminnan laatua. Perusteiden kerrotaan tuoneen työlle toivo-

tun punaisen langan, jolla voi perustella työtään ja siinä tekemiään valintoja esimerkiksi lasten 

vanhemmille.  Lastenhoitajien kertomuksista en löytänyt voimautumista kuvaavaa kerrontaa.  
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”Toisaalta ihana että miks ei oo aikasemmin tullu semmosta että hei tässä on tämä punanen 

lanka kulkekaa tätä myöten [--] nyt sit tulee vähän raameja [--] eihän meillä ennen oo ollu [--

] ja sitten se että kyllähän ne yhtenäistää nyt varmaan talojaki että se pitää alkaa olla kaikissa 

vähä sama laatukriteeri [--] koska se on se mihin asiat pohjautuu” - Lto, pk1 

”Turva itelle että  [--] nyt voit kattoa että onko nyt varmasti toteutuuko tässä nämä nii kyllähän 

se on meille semmonen [.] mihin meki voidaan omalla lailla sitten vanhemmille vaikka sanoa 

mihin tämä perustuu ei oo periaatteessa ennen oo ollu mitään semmosta.” - Lto, pk1 

Lastentarhanopettajien voimautumiskertomuksissa lainmuutosten käynnistämään työn kehittä-

miseen suhtaudutaan innostavana ja työniloa tuovana asiana. Lastentarhanopettajat kertovat 

muutoksesta varhaiskasvatusta kehittävänä ja edistävänä asiana. Alla olevassa aineistopätkässä 

eräs lastentarhanopettaja kertoo, kuinka oman ajatusmaailman muuttaminen on ollut innosta-

vaa. 

”Se on ollu tosi innostavaa ittelleki ett tota se on niinku muuttanu sitä toimintaa kokonaan ja 

ett kyll se vähä sitä omaa ajattelumaailmaa taas kerran on joutunu opettelee että siis ihmejut-

tuja niinku mulle tän toimintakauden aikana.” -Lto, pk 3 

Eräs lastentarhanopettaja kokee alla olevassa aineistopätkässä saaneensa ikään kuin ”uuden 

työn” muutosten myötä. Lastentarhanopettaja kertoo miettineensä työtään uudestaan, minkä 

vuoksi hän on saanut kuin ”uuden työn”. Innostus on selvästi havaittavissa tästä kertomuksesta.  

”Joo se on itseasiassa niinkun sen verran kauan ollu täs työssä ett mä oon ehkä vähän niinku 

jopa liianki innostunu välillä että tota mitä kaikkee ideoita siin vois niinku tuoda että on kyllä 

tosi hauskaa ett joutuu miettii työtä uudestaan vähän niinku uus työ.” -Lto, pk 3   

Lastentarhanopettajien kertomusten mukaan varhaiskasvatuksen määrittely tavoitteellisena ja 

suunnitelmallisena sekä pedagogisesti painottuneena toimintana lisää tunnetta oman työn ar-

vostuksesta. Kertomusten mukaan tämä lisää lastentarhanopettajien ammattiylpeyttä. Eräs las-

tentarhanopettaja alemmassa aineistopätkässä kuvaakin osuvasti tätä tunnetta sanoen, että ”ei 

me enää olla tarhantätejä”.  

”Päästäis pikkuhiljaa siihen ett meillä on tosiaan tavotteellista toimintaa ett jos vanhemmat 

sen ymmärtää ja me sisäistetään nii me saadaan se työstettyä niin onhan se iso edistysaskel sit 

taas.” -Lto, pk 4 
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"Kyllä kaikki on niiku menny niin paljon eteenpäin isoja harppauksia ja ehkä se että ennen 

oltiin niitä tarhantätejä niin ei me enää olla ei me haluta olla tarhantätejä” -Lto, pk 1 

Lastentarhanopettajat kertovat kokevansa työniloa toimintakulttuurin muutosten tuomista seu-

rauksista. Lastentarhanopettajat kertovat, että lapsen ilo siitä, kun on saanut olla osallinen ja 

tehdä itselleen mieluisia asioita varhaiskasvatuksessa näkyy ja tuntuu työssä ja tuntuu palkitse-

valta. Toimintakulttuurin muuttumisen kerrotaan tuoneen työhön rentoutta, vapautta ja heittäy-

tymistä. Lastentarhanopettajat kertovat muutoksesta innostuneeseen sävyyn.  

”Antaahan se niinku oikeesti tosi hyvän mielen ku näkee sen lapsen ilon ja riemun [.] mitä ei 

ois saatu jos ei antais sitä vapautta ja maksais sitä hintaa vaikka sillä sotkulla [nauraen] että 

kyllä se antaa [.] se menee ihan kotiin asti ku nytki ku ne oli siis tän kokosia linnoja mitä tehtiin 

niin kun ne sai sit lopulta vietyä ne kotiin ja osahan roudas ne takasin että mä jatkan tästä vielä 

ku tuli ideoita mitä vielä vois tehdä niin olihan se sen väärtti.” -Lto, pk 3 

”Mun mielestä työ on varmaan nyt paljo semmosta mites sen nyt sanois itelleki tulee kaikkia 

uusia tilanteita ja ideoita [.] että ei niinku jämähdetä nyt ehkä toivottavasti [.] ehkä semmonen 

tietynlainen rentous ja semmonen niinku [.] heittäytyminenki vähä.” -Lto, pk 3 

 

 

 

4.1.4 Yhteenveto 

 

 

Tämän tutkimuksen kertomusten mukaan varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja toimintakult-

tuuri on lainsäädännön muutosten vaikutuksesta kehittynyt monella tavalla. Myös VakaVai -

hankkeen tutkimustulosten perusteella pedagogiikka on selvästi korostunut lainsäädännön uu-

distumisen myötä varhaiskasvatuksen käytännöissä ja varhaiskasvattajien työssä (Puroila & 

Kinnunen 2017).  Tässä tutkimuksessa esitetty päiväkotien toimintakulttuurin ja pedagogiikan 

kehittymistä kuvaava kertomus on yhdensuuntainen varhaiskasvatuksen tämän hetkisen lapsi-

lähtöisen ja osallisuutta korostavan kehityssuunnan kanssa. 
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2000 -luvulla aikuiskeskeistä toimintatapaa, jossa lapsi on lähinnä aikuisen toiminnan kohde, 

on kritisoitu varhaiskasvatuksen tutkimuksissa runsaasti. Lasten rooli varhaiskasvatustoimin-

nassa on siten viime aikoina muuttunut yhä keskeisemmäksi ja aktiivisemmaksi. Lasten yksi-

löllinen huomiointi on tullut keskeiseksi osaksi varhaiskasvatustyötä ryhmäperustaisen toimin-

nan sijaan. Tämä suuntaus pohjautuu globaalisti kasvavaan käsitykseen lapsista oman elä-

mänsä, elinympäristönsä ja -yhteisöjensä asiantuntijoina. (Helavaara Robertson ym. 2015; Jun-

tunen 2010; Parrila & Alila 2011; Vlasov ym. 2016.) Lasten kuulemista ja lasten äänen huomi-

oon ottamista peräänkuuluttavat muun muassa YK:n lasten oikeuksien julistus, Suomen perus-

tuslaki, lastensuojelulaki sekä tuore varhaiskasvatuslaki (Alila & Kronqvist 2008; Turja & Vuo-

risalo 2017). Kuulluksi ja huomioon otetuksi tulemisen kokemuksen nähdään olevan yhtey-

dessä osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemukseen. (Helavaara Robertson ym. 2015.) 

Päiväkotityön näkökulmasta lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että toiminnan suunnittelussa läh-

detään lasten omista tarpeista, aloitteista ja mielenkiinnonkohteista. Lapsilla on siis käytän-

nössä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa varhaiskasvatustoimintaan ja sen sisältöihin. Lapsi-

lähtöisessä pedagogiikassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden rooli on olla aktiivinen oppimi-

sen mahdollistaja ja edistäjä. Lapsilähtöisyys ei poista aikuisten vastuuta lasten oppimisesta ja 

kehityksestä, vaikka antaakin lapsille enemmän vaikutusvaltaa. Varhaiskasvattajan toiminta ja 

käsitys lapsilähtöisestä pedagogiikasta määrittääkin sitä, kuinka hyvin lapset pääsevät osal-

liseksi ryhmässä ja kuinka paljon vaikutusvaltaa he saavat. (Helavaara Robertson ym. 2015; 

Juntunen 2010; Turja 2010, 2016; Vlasov ym. 2016.) 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset ovat lisän-

neet päiväkodin työntekijöiden ammatillista reflektiota ja siten kehittäneet työntekijöiden am-

matillisuutta. Ammatillisuus voidaan Clandinin ja Connellyn (1995, 5) mukaan nähdä eettisesti 

kestävänä toimintana, jossa tehdyt ratkaisut ovat perusteltuja ja jossa toimitaan kehittämiseen 

pyrkien. (Mt.) Ammatillinen toiminta on siis riippuvainen kyvystä ja halusta kehittää omaa työ-

tään. Kuten Vannebo ja Gotvassli (2014) esittävät, päiväkodin toimintatapojen kehittymisen ja 

muutoksen toteutumisen kannalta on tärkeää, että päiväkoti nähdään oppivana organisaationa, 

jossa työntekijöiden henkilökohtainen ja yhdessä tapahtuva oppiminen on merkittävässä roo-

lissa (Mt.). Työntekijöiden oppimista ja ammatillista kehitystä korostaa myös Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet (2016).  
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Tutkimustulokset viittaavat reflektion olleen välineenä ammatilliselle kehitykselle. Reflektointi 

on prosessi, joka voi olla esimerkiksi persoonallista tai kollektiivista (Ojala 2009). Tässä tutki-

muksessa työntekijät kertovat yhteisen keskustelun lisääntyneen ja oman ajatusmaailman muut-

tuneen. Niinpä reflektio on ollut päiväkodeissa sekä persoonallista että kollektiivista. Henkilö-

kohtaisen reflektion lisäksi ammatillinen kehitys vaatiikin henkilökunnan yhteistä kokemuk-

sista ja ajatuksista keskustelua (Happo 2006; Kupila 2001). Ojalan (2009) mukaan reflektio 

mahdollistaa tietoisen muutoksen tekemisen. Reflektion avulla päiväkodin työntekijät muok-

kaavat tietoisesti ajatusmaailmaansa, tunteitaan, sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintakulttuu-

ria. Muutos tapahtuu tiedon ja käytännön vuorovaikutuksessa; monitasoisen tiedon reflektoin-

nin kautta muodostuu käyttöteoriaa. (Ojala 2009.) Käyttöteoria tarkoittaa sitä teoriaa, johon 

työntekijä perustaa toimintansa (Venninen 2009). Niinpä voidaan katsoa, että työntekijöiden 

oma ja yhteinen reflektio ovat mahdollistaneet päiväkodeissa toimintatapojen muuttamisen 

uutta lainsäädäntöä vastaavaksi.  

Päiväkotityössä reflektointi voi tapahtua ohjauksellisesti, tietoisten tavoitteiden ohjaamana, 

mutta myös arjessa läsnäolevana pohdintana, kehittämisenä ja tutkimisena. (Venninen 2009; 

Ojala 2009.) Päiväkoti on reflektoinnin kannalta haasteellinen työyhteisö, sillä aikaa kiireettö-

mälle ja keskeytyksettömälle keskustelulle on vähäisesti. Päiväkodeissa yhteinen keskustelu jää 

helposti tiedotusasioiden tasolle, eikä aikaa ja paikkaa yhteiselle reflektoinnille, palautteen ja-

kamiselle ja kehittämistyölle tunnu löytyvän. (Venninen 2009.) Nummenmaa ja Karila (2005) 

kuitenkin huomauttavat, että työn kehittämisen edellytyksenä on yhteinen keskustelu ja neu-

vottelu työhön liitettävistä merkityksistä. Yhteinen reflektio ja keskustelu työn arvoista, perus-

tehtävästä ja toimintamenetelmistä ja niiden vaikutuksesta lasten hyvinvointiin ja oppimiseen 

on pohjana kehittämistyölle. (Mt.) Jos siis päiväkotityössä ei taata riittävästi aikaa yhteiseen 

keskusteluun tiimissä, ei varhaiskasvatuksen kehittymiselle ole suotuisia mahdollisuuksia. Am-

matillisen kehittymisen mahdollistaminen on merkityksellistä, sillä työntekijöiden ammatilli-

suus vaikuttaa välillisesti lasten hyvinvointiin (Venninen 2007). 

Tässä tutkimuksessa osa lastentarhanopettajista kertoo lainsäädännön muutosten lisänneen 

työniloa ja tuoneen työhön jopa voimautumisen kokemuksia. Huomion arvoista on se, että las-

tenhoitajien kertomuksista en löytänyt voimautumista tai työniloa kuvaavaa kerrontaa. Voi-

mautuminen voidaan määritellä esimerkiksi ihmisen henkilökohtaiseksi kokemukseksi, jossa 

hän löytää omat voimavaransa ja valjastaa ne käyttöönsä (Tahkokallio 2007, 47 - 48). Työhy-

vinvoinnin kannalta on olennaista, että työ tuntuu merkitykselliseltä ja mielekkäältä. Se lisää 

työhön sitoutumista. Mahdollisuus keskittyä työnsä perustehtävään sekä tunne oman osaamisen 
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ja kykyjen riittävyydestä suhteessa perustehtävänsä toteuttamiseen parantaa työssä viihtymistä 

ja vähentää stressiä ja kuormittavuutta työssä. (Tahkokallio 2014; Onnismaa, Tahkokallio ym. 

2017.)  

Tässä tutkimuksessa lastentarhanopettajat kertovat, kuinka lainsäädännön muuttuminen on ai-

heuttanut työn kehittämistä, joka puolestaan on tuonut työhön innostavia uusia ajatuksia ja ide-

oita. Lastentarhanopettajien työn arvostuksen kerrotaan kasvaneen, kun pedagogiikkaa on lain-

säädännössä korostettu ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista on tullut normi. Työn teke-

miseen on tullut uutta varmuutta, kun työssä tehtyjä ratkaisuja voi perustella Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteilla ja sen velvoittavuudella. Lastentarhanopettajat kertovat, että uuden-

laiset toimintatavat näkyvät lasten innostuneisuutena, mikä lisää työn palkitsevuutta.  

 

 

 

4.2 Kuormituskertomus  

 

 

Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomusten mukaan päiväkotityö on lainsäädännön 

muutosten vaikutuksesta kuormittunut entisestään. Kuormituskerronta liittyy vahvimmin lasten 

ja työntekijöiden välisen suhdeluvun kasvattamiseen. Kertomuksissa tuodaan esille työn olo-

suhteiden muuttuminen hektisemmäksi, kiireellisemmäksi ja meluisammaksi. Työntekijät ku-

vaavat kokevansa riittämättömyyden tunnetta suhteessa mahdollisuuksiinsa toteuttaa lainsää-

dännön edellyttämää varhaiskasvatusta. Lisäksi kertomuksissa kuvataan huolta lasten hyvin-

voinnista sekä oman osaamisen riittävyydestä.  
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4.2.1 Kertomuksia työn olosuhteiden heikentymisestä 

 

 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat melun, kiireen ja hektisyyden kasvaneen lapsi-

ryhmissä ja siten päiväkodin työntekijöiden työssä. Lasten lukumäärän lisääntyminen lapsiryh-

missä suhdeluvun nostamisen myötä kerrotaan olevan syy meluun. Toisaalta lastentarhanopet-

tajat ja lastenhoitajat kertovat, että työtehtävät ovat lisääntyneet varsinkin kirjaamisen osalta, 

mikä aiheuttaa kiirettä.  

”Kyllä semmonen yleinen hälinä nousee lastenki keskuudessa ja se levottomuus jos on paljon 

lapsia.” -Lh, pk 3 

”Kiireen tuntu ja semmonen riittämättömyyden tunne on kyllä kasvanu tosi paljon.” -Lto, pk 2  

”No varmaan tuo että kun ryhmäkoko suurentu [viittaa suhdeluvun kasvamiseen] ja lapsia tuli 

lisää että vaikka se ei ollu kuitenkaan ku se yks per hoitaja niin se kuitenki ryhmässä vaikuttaa 

kovin ku niitä tuli kuitenki sitte kolme [.] kyllä se vaikuttaa että hälinää on ja vauhtia on että 

kyllä se muutamaki lapsi siinä päälle näkyy.” -Lh, pk 2 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaa-

misen aiheuttaneen lapsiryhmiin hektisyyttä. Kertomuksissa tuodaan esille, että lapsiryhmissä 

voi olla useita lapsia, jotka ovat päiväkodissa erimittaisia päiviä tai viikkoja ja että lapsen hoi-

toaika voi muuttua lyhyellä varoitusajalla kokoaikaiseksi, jos vanhempi esimerkiksi työllistyy. 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että tämän vuoksi lapsiryhmien rakenne ja ko-

koonpano vaihtelee jatkuvasti, mikä kuormittaa päiväkodin työntekijöiden työtä.  

”Ja kun et sä voi sitä välttämättä ennustaa kun on muutoksia ja muita että vaikka sitä koitettas 

sopiakin että millä tavalla sitä kakskyttuntisuutta tehdään niin perheiden tilanteet muuttuu ja 

se saattaaki yhtäkkiä hypätä että onkin kakstoistapäivää kuukaudessa hoidossa tai siirtyä ko-

kopäiväseksi jos työllistyy esimerkiksi että tämmösiä asioita ei ehkä oo sitten ajateltu ihan jo-

tenkin tuntus että loppuun asti kun on lähetty tätä tekemään.” -Lto, pk2 

”Just sitä rikkonaisuutta että ne lapset on niin vaihtelevasti paikalla [.] meillä on kymmenkun-

talasta jotka on niinkun osaviikkosia nii kyllä se aika palapeli on.” -Lh, pk 3 



 

48 

 

Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomusten mukaan päiväkotityötä kuormittavat esi-

merkiksi tietotekniikan kehittymisen tuomat uudet työtehtävät, jotka vaativat työntekijöiltä uu-

den opettelemista ja osaamisen kehittämistä. Kertomuksista on luettavissa, että päiväkotityössä 

heijastelee myös uusliberalistiset tehokkuuden ja tuloksellisuuden vaateet sekä työn dynaami-

suus ja jatkuvassa muutoksessa eläminen, jotka omalta osaltaan kuormittavat päiväkodin työn-

tekijöiden työtä. 

”Nyt vaikka tehdään sitä suunnitelmallisesti sitä työtä niin ne muutokset on niinku nopeampia 

ja sitten ne suunnitelmat on niinku lyhytkestosempia ja niitä ei voi kauhean pitkälle [.] ei voi 

ennakoida niinku pitemmän päälle mitä tapahtuu [.] voi suuria linjoja voi toki niinku hahmot-

taa ja suunnitella ja täytyyki joku pohja täytyy olla sille työn tekemiselle mutta tuota kyllä se 

on niin niinku siinä hetkessä ja päivässä elämistä.” -Lh, pk 2 

 

 

 

4.2.2 Kertomuksia riittämättömyydestä vaatimusten keskellä 

 

 

Päiväkodin työntekijät kertovat työlleen asetettujen vaatimusten ja odotusten kasvaneen. Ker-

tomusten mukaan vaatimukset varhaiskasvatustyössä ovat kasvaneet samalla kun työn olosuh-

teiden ja resurssien koetaan heikentyneen. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat tä-

män aiheuttavan riittämättömyyden kokemuksia, koska työtä ei pysty tekemään niin hyvin, kuin 

haluaisi ja pitäisi. Päiväkotien työntekijöitä velvoitetaan uudistuneen lainsäädännön myötä 

muun muassa huomioimaan lapset yksilöllisesti ja mahdollistamaan lasten osallisuus ja vaiku-

tusmahdollisuudet. Samalla varhaiskasvatuslaki on mahdollistanut sen, että lapsiryhmiin on 

voitu lisätä lapsia ja lasten päiväkotipäivien vaihtelevuus on voinut lisääntyä entisestään.  

”Ja musta justiin se on se ryhmäkoko [viittaa suhdelukuun] joka vaikuttaa [--] mullakin on 

kolmevuotiaita kahdeksan niin ei se oo mikään pienryhmä enää [.] eli miten otat kaikki ne huo-
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mioon siinä kun ne on kuitenkin vasta opettelemassa asioita [.] tuntuu välillä että on se riittä-

mätön olo että ei enää niinku kykene sillälailla ottamaan niitä kaikkia mitä pitäs ottaa huomi-

oon.” -Lto, pk 2 

”Miten me pystytään vastaamaan niihin erityislasten tarpeisiin esimerkiksi jos heillä on kuulo-

vamma [--] jos ympärillä on kokoajan semmonen massa lapsia sitä ääntä kuitenki tulee ihan 

vaan normileikeistä ja tekemisistä [--] että tavallaan ei pysty huomioimaan niin hyvin ku pi-

täis.” -Lto, pk 2 

Alla olevassa katkelmassa lastentarhanopettaja kuvaa, että työn palkitsevuuden saavuttaminen 

on vaikeutunut. Lastentarhanopettaja kertoo kaipaavansa sitä, että voi tehdä työnsä ”oikein ja 

hyvin”. Kertomus tuo esille, että erityisesti jokaisen lapsen aito huomioiminen tuntuu vaikealta.  

”Tuntuu jotenkin että siihen ei pääse enää siihen työn palkitsevuuteen sillä lailla että se niinku 

antas mulle kun tuntuu että mä en kerkeä tehä sitä mitä mä haluaisin tehä [.] että sais niinku 

hyvän olon lapselle ja itelleen että sais niinku palautetta sieltä lapsen kautta että jes hyvin meni 

[.] että toki sitä tulee välillä ja pisaroittain sieltä mutta itelle se että se työ ois antosaa niin 

kaipaisin enempi sitä mahollisuutta tehä sitä oikein sillä lailla oikein että pystys huomioimaan 

kaikki lapset ihan oikeesti.” -Lto, pk2  

Alla oleva lastenhoitajan kertomus kuvaa karulla tavalla sitä, kuinka lasten todellinen huomi-

oiminen päivän aikana on vaikeutunut. Lastenhoitaja kertoo haluavansa antaa lapsille aikaa ja 

olla läsnä, mutta kertoo mahdollisuuksiensa siihen heikentyneen. Lastenhoitaja kertoo, että vä-

lillä pelkkä lasten elossa säilyminen tuntuu olevan työn tavoitteena, vaikka itse toivoisi voi-

vansa olla aidosti läsnä ja huomioida jokaisen lapsen. 

”Vaikka sitä päivällä yrittää tehä parhaansa niin kyllä sitä välillä että jos kaikki lähtee illalla 

elossa kotiin eikä oo sattunu haaveria nii sillon on hyvä päivä [.] mutta sitte sehän ei oo taas 

se pointti [.] minä haluaisin lapselle antaa aikaa ja olla läsnä ihan niinku konkreettisesti mutta 

joku semmonen niin sanottu kiltti lapsi joka tekee ja toimii niin okei sen näkee että se on on ollu 

tuolla mutta mä en kerkee antaa sille sitä aikaa.” -Lh, pk 2 
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4.2.3 Huolikertomuksia 

 

 

Tässä tutkimuksessa esiin nousee yhtenä kuormitusta aiheuttavana tekijänä huoli lasten hyvin-

voinnista suurissa lapsiryhmissä. Erityisesti lastenhoitajat tuottavat haastatteluissa huolikerto-

musta. Myös lastentarhanopettajien kerronnassa on huolikertomuksia, mutta lastenhoitajien 

kerronnassa huolikertomukset ovat yleisempiä. Kertomuksissa koetaan huolta siitä, että tukea 

tarvitsevat lapset sekä niin kutsutut kiltit ja hiljaiset lapset jäävät vaille riittävää tukea ja huo-

miota. Lastenhoitajat kertovat lasten lukumäärän lapsiryhmissä olevan niin suuri, ettei kaikille 

lapsille riitä tasavertaisesti aikuisen huomiota. Kertomuksissa kuvataan, että haasteellisesti 

käyttäytyvät lapset vievät aikuisten huomion, jolloin hiljaiset ja arat lapset jäävät lapsiryhmässä 

vaille riittävää tukea ja aikuisen huomiota.  

”Ja sitä sitte ite miettii monesti päivän aikana että kerkeääkö sille lapselle antaa sen mitä se 

tosissaan tarvii syliä huomiota hellyyttä ku se on jotenki semmosta niin menevää minusta eri-

laista ku ennen se päivä et kun paljon lapsia [.] ja jotenki tullu itelle semmonen että kerkeänkö 

minä antaa sille sen mitä se lapsi niinku tosissaan tarvii.” -Lh, pk 2 

”Mä jotenki sen huomioimisen ett pystyykö sitä antaa sitä huomiota niinku just siinä ja sitä 

kiireettömyyttä [.] kyllä lapsella sillon on paremmin aikaa koittaa tehä jotain ihan ite kurahou-

suja laittaa jalkaan kun siellä ei oo kauhee jono selän takana.” -Lh, pk 3 

”Se että se ryhmä ois sillai että sä pystysit antamaan lapselle sen ajan mitä sä haluaisit että sä 

kerkeäisit niinku joka lapselle antaa sen tietyn ajan ja olla konkreettisesti läsnä eikä vaan se 

että sinä meet siellä pää kolmantena jalkana [.] vähän varmaan pitäs pienentää ryhmiä.” -Lh, 

pk 2 

Joissakin lastenhoitajien kertomuksissa kuvataan, kuinka oman osaamisen riittävyys haasteiden 

ja vaatimusten kasvaessa huolettaa. Lastentarhanopettajien kerronnasta huolta oman osaamisen 

riittävyydestä ei tullut esiin. Lastenhoitajat kertovat, että uusien asioiden opetteleminen kuor-

mittaa, jos riittävää osaamista ei ole. Varhaiskasvatuslain tavoitteista ja Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteista puhutaan ”hienoina tavoitteina” ja ”hienona tekstinä”. Kertomuksissa toi-

vottaisiin selkeämpää ja ymmärrettävää selitystä siihen, mitä nämä tarkoittavat arjen työssä.  
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”Ei pysy perässä ku kaikki muuttuu niin nopeesti aina tulee uutta [.] että pitäs olla joku täsmä-

koulutus näihin niinkun missä avattais niitä ihan arkistekstillä ihan että ei mitään hienoa tekstiä 

vaan että mitä se nyt tarkottaa [.] koska meilläki kaikilla niin on pitkä niinku työhistoria takana 

nii semmonen että helppo joku täsmäkoulutus [.] helppo täsmäkoulutus se oli se ydin.” -Lh, 

pk.4 

”Niin ja onko se sitte että kun kuormitetaan hoitajat että koko ajan tulee asioita lisää mitä pitäs 

tehä ja välttämättä sulla ei perehtymys ei oo kunnolla kaikkiin ja tietokonehommat lisääntyy ja 

paperihommat lisääntyy ja sitte sulla ei oo niihin sillai aikaa kuitenkaa nii se alkaa väsyttää 

varmaan hoitajaakin sitte ja sitte se kuormittaa.” -Lh, pk 2 

 

 

 

4.2.4 Yhteenveto 

 

 

Tämän tutkimuksen kertomusten mukaan varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistukset ovat 

lisänneet päiväkodin työntekijöiden työn kuormitusta. Onnismaan, Tahkokallio ja kumppanei-

den (2017) mukaan työssä kuormittavuutta aiheuttavat työn osa-alueiden toimimattomuus tai 

niissä läsnä olevat haittatekijät. Päiväkotityössä kuormittavuus liittyy pääsääntöisesti psyko-

sosiaalisiin tekijöihin. Perhon ja Korhosen (2012) kokeneille lastentarhanopettajille tehdyssä 

tutkimuksessa isot ja vaikeat lapsiryhmät, riittämättömät erityispalvelut, työntekijöiden erimie-

lisyydet kasvatuskäsityksistä, omaan perustehtävään liittymättömien työtehtävien lisääntymi-

nen, työtahdin nopeutuminen, työntekijöiden vaihtuvuus ja puute, alan heikko arvostus, palkan 

alhaisuus, työn intensiivinen ja emotionaalinen luonne sekä palautteen puute nähtiin erittäin 

paljon kuormitusta aiheuttavina tekijöinä päiväkotityössä. (Mt.) Varhaiskasvatustyötä on jo pit-

kään kansainvälisestikin leimannut matalapalkkaisuus ja naisvaltaisuus. Tutkimusten mukaan 

varhaiskasvatuksen työntekijät kokevat, ettei heidän työtään arvosteta riittävästi suhteessa työn 

vaatimuksiin, kuormittavuuteen ja vastuuseen. (Boyd 2013; Juntunen 2010.)  
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Tässä tutkimuksessa päiväkodin työntekijöiden kuormituskertomus liittyy erityisesti lapsiryh-

mien kokoon. Suhdeluvun nostaminen 1/7: stä 1/8: saan ja subjektiivisen varhaiskasvatusoi-

keuden rajaus ovat kertomusten mukaan yhdessä aiheuttaneet lapsiryhmiin vaihtuvuutta ja hek-

tisyyttä ja paikoin kasvattaneet lapsiryhmien kokoa. Tämän kerrotaan lisänneen työn kuormi-

tusta ja heikentäneen varhaiskasvatuksen laatua ja lasten hyvinvointia.  

Useissa viime vuosien tutkimuksissa on esitetty huolta varhaiskasvatuksen lapsiryhmien koosta 

ja suurien lapsiryhmien vaikutuksesta lasten hyvinvointiin ja varhaiskasvatustoiminnan laa-

tuun. Tutkimukset osoittavat, että lapsiryhmän koko vaikuttaa mahdollisuuksiin toteuttaa laa-

dukasta varhaiskasvatusta sekä lasten emotionaaliseen hyvinvointiin varhaiskasvatuspäivän ai-

kana. Lapsiryhmän kasvaessa lisääntyy vuorovaikutussuhteiden määrä, minkä nähdään olevan 

syynä isojen lapsiryhmien aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi lasten emotio-

naalisiin tarpeisiin vastaaminen ja lasten yksilöllinen huomioiminen vaikeutuu isoissa lapsiryh-

missä. (Karila 2016; Keltikangas-Järvinen 2012; Puroila & Kinnunen 2017; Pramling Samuels-

son ym. 2016; Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson 2014; Siitonen 2011; Williams ym. 

2015.)  

Sheridanin, Williamsin ja Pramling Samuelssonin (2014) tutkimuksessa lastentarhanopettajat 

kertoivat isojen lapsiryhmien tuovat työhön stressiä, kiirettä ja riittämättömyyden tunnetta, ja 

kertoivat tämän vaikuttavan lasten oppimismahdollisuuksiin sekä lastentarhanopettajan amma-

tilliseen rooliin epäsuotuisasti. Pramling Samuelssonin ja kumppaneiden (2016) tutkimuksessa 

lastentarhanopettajat näkivät pienempien ryhmien mahdollistavan paremmin lasten osallisuu-

den ja tuen tarpeisten lasten ohjaamisen sekä jättävän enemmän aikaa dokumentoinnille ja li-

säävän mahdollisuuksia tehdä tutustumiskäyntejä lasten kanssa. Samassa tutkimuksessa näh-

dään toisaalta, että ison ryhmän ohjaaminen vaatii ryhmän opettajalta erityistä ammatillista 

osaamista. 

Karilan (2016) mukaan varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset uhkaavat lisätä päiväko-

tityön kuormittavuutta ja heikentää varhaiskasvatuksen laatua. Subjektiivisen varhaiskasvatus-

oikeuden rajaaminen sekä lasten ja aikuisten välisen suhdeluvun nostaminen voivat aiheuttaa 

päiväkotiryhmiin katkonaisuutta ja sosiaalista kuormitusta, kun kokoaikaisessa varhaiskasva-

tuksessa ja osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset toimivat samoissa lapsiryhmissä 

ja vuorovaikutussuhteiden määrä kasvaa. Karilan mukaan päiväkodeissa tarvitaan jatkossa yhä 

vahvemmin pedagogista osaamista ja pedagogiikan johtamista, jotta toiminnan laadusta voi-

daan pitää kiinni lain negatiivisista vaikutuksista huolimatta. 
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Kiireen ja hektisyydestä johtuen nopeasti tulevien muutosten tiedetään aiheuttavan kuormitusta 

päiväkotityöhön aiheuttaen vaikeutta tehdä työtä ammatillisten ihanteiden mukaisesti (Karila 

& Kupila 2010). Aurasen (2004) tutkimus osoittaa, että päiväkotityö on kiireistä ja aiheuttaa 

riittämättömyyttä työntekijöissä. Päiväkotityötä tehdään jatkuvien muutosten keskellä, eikä 

työntekijöillä tunnu olevan riittävästi aikaa sopeutua muutoksiin. Nummenmaan ja Karilan 

(2005) tutkimuksessa päiväkotityötä kuvattiin muurahaispesän kaltaiseksi kuhinan ja kiireen 

täyttämäksi työpaikaksi, jossa työntekijät joustavat ja sopeutuvat ja tekevät paljon erilaisia työ-

tehtäviä. Toisaalta päiväkoti nähtiin myös hyvin organisoituna ja tärkeän ja merkityksellisen 

työn tekemisen paikkana. Aurasen (2004) tutkimuksessa päiväkotityö nähtiin työn kiireisestä 

ja kuormittavastakin luonteesta huolimatta elämäntehtävänä. (Mt.) Tässä tutkimuksessa työn-

tekijät kertovat, että haluaisivat tehdä työnsä ”oikein ja hyvin”, minkä voi tulkita viittaavan 

oman työn merkityksellisenä ja arvokkaana pitämiseen.  

Tässä tutkimuksessa työntekijät kertovat kokevansa lainsäädännön muutosten myötä yhä enem-

män riittämättömyyden tunnetta mahdollisuuksissaan toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja 

täyttää varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ja työlleen asetetut odotukset ja vaatimukset. 

Työntekijöiden kertomusten mukaan kuormitusta aiheuttaa myös huoli lasten hyvinvoinnista 

isoissa lapsiryhmissä. Huoli koskee erityisesti niitä lapsia, jotka tarvitsisivat erityistä tukea ja 

niitä lapsia, jotka jäävät helposti syrjään lapsiryhmässä. Kertomusten mukaan mahdollisuudet 

tukea ja huomioida kaikkia lapsia tasavertaisesti ovat heikentyneet lainsäädännön salliessa lap-

siryhmien koon kasvamisen.  
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4.3 Kriittinen kertomus 

 

 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat lainsäädännön vaikutuksista päiväkotityössä 

osin kriittiseen sävyyn. Joissakin kertomuksissa kyseenalaistetaan lainsäädännön muutosten 

vaikutus päiväkotityölle. Tällä ei välttämättä tarkoiteta kritisoida lainsäädäntöä, mutta tulkin-

tani mukaan kertomuksissa suhtaudutaan kriittisesti lainsäädännön mahdollisuuksia vaikuttaa 

päiväkotityön sisältöihin. Kriittistä kerrontaa herättää erityisesti lainsäädännön ristiriitaiset pää-

määrät. Lisäksi pedagogiikan korostumista ja lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta kriti-

soidaan kertomuksissa.  

 

 

 

4.3.1 Lainsäädännön muutosten vaikutuksia kyseenalaistavia kertomuksia 

 

 

Joissakin lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomuksissa kyseenalaistetaan varhaiskas-

vatustyön muuttuminen lainsäädännön uudistusten seurauksena useasta eri syystä.  Osassa ker-

tomuksista kuvataan yleisesti, ettei työtavoissa ole havaittavissa muutoksia, vaikka lainsää-

däntö on muuttunut. Toisaalta kerrotaan, ettei työntekijöillä ole mahdollisuutta toteuttaa esi-

merkiksi uudistuneen lainsäädännön edellyttämää yksilöllistä ja osallistavaa varhaiskasvatusta 

resurssipulan ja työn heikkojen olosuhteiden vuoksi. Osassa kertomuksissa taas kerrotaan, ettei 

nähdä tarvetta muuttaa omaa työtapaa, sillä työtä on ennenkin tehty uudistuneen lainsäädännön 

edellyttämällä tavalla.  

Kuten alla olevista katkelmista tulee esille, jotkut lastenhoitajista ja lastentarhanopettajista ker-

tovat, etteivät ole havainneet muutosta työn sisällöissä. Lähinnä muutosta kerrottaan tapahtu-
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neen suhdeluvun sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden suhteen. Eräs lastenhoitaja ker-

too, että lastentarhanopettajien kirjaamistyö on voinut lisääntyä, mutta muuten työ on pysynyt 

samankaltaisena.  

”Samallai me hoidetaan ja tehdään ku tähänki asti.” -Lh, pk 2 

”Meidän kunta ei rajottanu sitä subjektiivista oikeutta että sillä tavalla me on jatkettu aika 

samalla tavalla niinku meidän työn kannalta se on tuolla muualla ehkä se muutos.” -Lto, pk 4 

”Mun mielestä samallai en mä ainakaan huomaa että samallai tulee nyt keskusteltua asioista 

[.] ehkä se meillä toi opettaja vähän kirjaa niitä juttuja enemmän ehkä ylös mitä aikasemmin 

on että ehkä sen varran on tullu muutosta.” -Lh, pk 3 

Osa lastenhoitajista kyseenalaistaa kertomuksissaan mahdollisuuden muuttaa päiväkotityötä 

lainsäädännön sisältöjä vastaavaksi. Tämänkaltainen kertomus on pääsääntöisesti lastenhoita-

jien kerrontaa, kun taas lastentarhanopettajien kerronnasta en tällaista kerrontaa havainnut. 

Näissä kertomuksissa kuvataan päiväkotityötä kiireellisenä, hektisenä ja jopa selviytymisenä 

päivästä toiseen. Tällaisena kerrottu päiväkotityö ei mahdollista lasten yksilöllistä huomioi-

mista, lasten kuulluksi tulemista tai riittävää lasten tukemista. Näissä kertomuksissa kuvataan, 

ettei päiväkotityötä voida tehdä lainsäädännön edellyttämällä tavalla, vaan arjen realiteetit ja 

resurssit määrittävät sen, kuinka työtä tehdään.  

”Aamupäivät ja iltapäivät ollaan kahdestaan ja kakskymmentäyks kaks viiva neljä vuotiasta 

lasta [.] niin siinä ei kauheesti voi laatua laadusta puhua ja ku ollaan inhimillisiä ihmisiä niin 

vaikka taidot ois ja kokemukset niinku ois itsessä niin tota sitä ollaan niitten arkipäivän asioit-

ten kans vaan siinä sen realiteetin kans ollaan siinä.” -Lh, pk 2 

”Kyllä hikeä pukkaa tän lain puitteissa että ei voi yksinkertasesti kulkea näitten papereitten ja 

ohjeistuksen mukaan vaan täytyy vaan elää siinä hetkessä ja pitää mielessä asioita ja yrittää 

jotenkin niinkun ajatella sitä hetkeä sen lapsen tarvetta ja sen perheen tarvetta että kyllä se 

kyllä nämä kaikuu siellä taustalla mutta ne kaikuu välillä aika ikävällä tavalla että no okei 

taaskaan et päässy siihen mitä ajattelit olit suunnitellu ja ennakoinu ehkä tilanteita ja nyt me-

niki arki kuitenki osotti että nyt mentiinkin taas että selvittiin tästä päivästä.” -Lh, pk 2 

”Itsestä tuntuu kuitenki että me tehdään tätä työtä joka tapauksessa oli lakia tai ei niin me 

tehdään niillä resursseilla mitkä meillä on sillä ammattitaidolla mikä meillä on ja sillä koke-

muksella mikä on [.] ja sillä asiakaspohjalla mikä meillä on niin me vaan tehdään työtä [.] ja 
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jos oikein onnekkaita ollaan niin on riittävästi resurssia [.] ei siinä aina lait oo mielessä että 

mitä on kirjattu lakiin tai mitä on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan tai mitä on kunnan 

vasu tai sillä lailla [.] että kyllä se on vielä hyvin hyvin raakile vaiheessa tämä uus varhaiskas-

vatussuunnitelma minun mielestä että [.] ei voi sanoa että me ollaan sieltä jo poimittu jotakin 

ihan konkreettista tähän työhön.” -Lh, pk 2 

Kuten alla olevat katkelman osoittavat, osa lastenhoitajista ja lastentarhanopettajista kertoo 

työnsä pysyneen samankaltaisena lainsäädännön muutoksista huolimatta siitä syystä, etteivät 

he näe tarvetta muutokselle. Näissä kertomuksissa korostetaan, ettei uusi lainsäädäntö sisällä 

mitään niin uutta tai erilaista, etteikö sitä olisi jo ollut päiväkotityössä. Kertomusten mukaan 

työtä on ennenkin tehty samankailtaisten tavoitteiden, arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan, 

mitä uusi lainsäädäntö edellyttää.  

”Mun mielestä tässä on hirveen paljon semmosta niinku mikä on ollu aina ennenkin [.] ennen-

kin ollaan toimittu näin että ennenkin ollaan [.] tehty vasuja ja varmistettu terveellistä ja tur-

vallista varhaiskasvatusympäristöä ja.” -Lh, pk 4 

”Meillähän oli se koulutus [.] vasukoulutus [.] sieltä sai kyllä paljon tietoa [.] mutta me ollaan 

kyllä sen mukaan oikeastaan toimittukin tässä mitä se koulutus että se vahvistu meille että me 

ollaan toimittu sen koulutuksen mukaisesti kuitenki jo.” -Lh, pk 1  

”No mun mielestä ainaki meidän talossa on täällä on ollu ett täällä on jotenki koko ajan on 

jotenki kohdattu lapset yksilöinä ett on niinku pidetty arvokkaina sitä että niinku lasten kanssa 

ollaan ja niitten kanssa niinku jutellaan ja ollaan niinku semmoses vuorovaikutuksessa [.] ta-

vallaan nähdään jokaisen lapsen ne omat piirteet.” -Lto, pk 3 

Eräässä lastenhoitajien haastattelussa kerronnassa sekoittuvat toisiinsa pienryhmäpedago-

giikka, lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet ja varhaiskasvatuslaki. Kerronnassa tulee ilmi, ettei lastenhoitajilla ole riittävää tietä-

mystä lainsäädännön muutoksista tai Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöistä, jotta 

he voisivat tunnistaa työstään niistä johtuvia sisällöllisiä muutoksia. Suhdeluvun kasvu ja sub-

jektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos kylläkin tunnistetaan ja niiden vaikutuksista osa-

taan kertoa. Muutosta työssä kerrotaan kyllä tapahtuneen esimerkiksi kirjaamistyön lisäänty-

misenä, mutta sitä ei liitetä lainmuutoksiin. Kertomuksissa toistellaan sitä, että muutos vaatii 

aikaa toteutuakseen.  
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”No minä en henkilökohtasesti tuosta laista tiedä mutta sitten kun on tuossa isompien puolella 

niin pitäs keretä täyttää sitä lappua pitäs keretä täyttää tätä lappua pitäs keretä täyttää lasten 

kasvunkansiota [--] mutta mistä sinä tempaset sen ajan (painokkaasti) [.] meillä ei ole niitä 

suunnitteluaikoja niin (levittelee käsiä).” -Lh, pk 1 

”Ei ne varhaiskasvatuksen perusteet kerta rykäsyllä mee kaikki että niitä pitää pikkusen pala-

sissa sieltä ottaa ja koittaa aina palata niihin.” -Lto, pk 1 

On syytä pohtia, kuinka varhaiskasvatus voi kehittyä uusien linjausten ja lainsäädännön mukai-

siksi, mikäli sitä toteuttavat työntekijät ovat tietämättömiä näiden työtään määrittävien ja vel-

voittavien linjausten sisällöistä. Huolestuttavaa on myös se, kuinka samassa yksikössä lasten-

hoitajien tietämys lainsäädännön muutoksista vaikutti vähäiseltä, mutta lastentarhanopettajien 

kerronnasta samaa ei voinut sanoa.  

 

 

 

4.3.2 Kertomuksia lainsäädännön muutosten ristiriitaisuudesta 

 

 

Kriittinen kertomus sisältää varhaiskasvatuksen lainsäädännön ristiriitaisuudesta kertovia ker-

tomuksia. Näissä kertomuksissa kuvataan esimerkiksi varhaiskasvatukselle laissa asetettujen 

tavoitteiden olevan hyviä, mutta kerrotaan niiden samalla olevan myös mahdottomia saavuttaa 

tämänhetkisissä työn olosuhteissa. Lainsäädännön sisällöistä kerrotaan ristiriitaisina.  

”Välillä tullee semmonen oikeesti että on hienot tavotteet mutta mitkä on ne meidän mahdolli-

suudet toteuttaa niitä hienoja tavotteita niin niitten kans on se iso ristiriita.” -Lto, pk 2 

”Tavotteet on hienoja ja niihin pyritään mutta se että millä tavalla niihin päästään niin ei enää 

samalla tavalla ku ennen että siinä on selkeä muutos.” -Lto, pk2 
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Lasten ja työntekijöiden välisen suhdeluvun nostaminen 1/7: stä 1/8: aan saa lastentarhanopet-

tajilta ja lastenhoitajilta osakseen paljon kritiikkiä. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ker-

tovat tämän heikentävän varhaiskasvatuksen laatua sekä työntekijöiden että lasten näkökul-

masta ja olevan ristiriidassa varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden ja sisällöllisten lin-

jausten kanssa. Työntekijät kertovat suurten lapsiryhmien tekevän päiväkotityöstä ajoittain 

enemmän selviytymistä ja lasten fyysisen turvallisuuden varmistamista kuin laadukasta var-

haiskasvatusta.  

Enimmäisryhmäkoon rajauksen myötä yhden tutkimuspäiväkodin lapsiryhmät olivat pienenty-

neet huomattavasti, kun neljän kasvattajan ryhmien sijaan toimitaan nyt kolmen kasvattajan 

ryhmissä. Tämän muutoksen rinnalla kasvattajien ja lasten välisen suhdeluvun kasvaminen ei 

näyttäytynyt suurena heikennyksenä. Kuitenkin subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 

aiheuttaa tässäkin päiväkodissa sen, että lasten lukumäärä ryhmässä on kasvanut yli kahdeksaan 

lapseen per kasvattaja. Tämän vuoksi yhtä kasvattajaa kohti lapsiryhmässä saattaa ajoittain olla 

jopa kymmenen yli kolmivuotiasta lasta.  

”Ett tässä on aika iso ristiriita tavallaan näiden tavotteiden näiden yksilöllisyyksien ja kaikkien 

osallistamisien kanssa ja sit se ett lapsiryhmä kasvais nii ne ei oikeen mee yks yhteen.” -Lto, 

pk 3 

” Se on ristiriidassa toisaalta näitten meidän hyvien tavotteitten ja meidän oman ammatillisuu-

den näkökulmasta se että meille vaan annetaan lauma lapsia ihmisiä [.] joiden tulevaisuus on 

niinku [.] siellä jossakin ja meidän me jotenki vaikutetaan siihen [.] mut ei me pystytä vaikut-

tamaan suotusasti jos meille ei anneta mahdollisuutta [.] tai sille lapselle ei anneta mahdolli-

suutta.” -Lh, pk 2 
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4.3.3 Pedagogiikan ja lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun painottumista kritisoivia 

kertomuksia 

 

 

Pedagogiikan ja lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun painottaminen varhaiskasvatuksen 

lainsäädännössä herättää lastentarhanopettajissa ja lastenhoitajissa kritiikkiä. Kertomuksista on 

luettavissa huoli lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien välisen kuilun kasvamisesta ja hie-

rarkkisen suhteen syntymisestä kahden yhdessä työskentelevän ammattiryhmän välille. Peda-

gogiikan korostaminen kerrotaan uhkana lastenhoitajien asemalle. Lastentarhanopettajan vas-

tuun lisääntymisestä kerrotaan lastenhoitajien osaamisen aliarvioimisena. Lastentarhanopetta-

jan pedagogisen osaamisen painottamisen pelätään eräässä kertomuksessa johtavan työnja-

koon, jossa lastentarhanopettajat vastaavat lähinnä opetustuokioista ja lastenhoitajat hoitavat 

yksin perushoidolliset tilanteet.  

”Mä ymmärrän sen että sitä pedagogiikkaa korostetaan ja halutaan nostaa sitä mutta sitten 

taas se että me tehdään lasten kans töitä ja ihmisten kans että ihan yhtälailla tärkeitä on ne 

lastenhoitajatki että kyllä heilläki on sitä ammattitaitoa ja näkemystä siellä takana että taval-

laan niinkö [.] mulle tullee semmonen olo että tässä alkaa taas sitte se kuilu kasvaa lastenhoi-

tajien ja lastentarhanopettajan välillä että toki koulutus on eri ja myöskin sitten niinku se vastuu 

on eri mutta minun mielestä semmonen maalaisjärjen käyttö ja delegointi ja jakaminen kuitenki 

on se tiimityön perusta.” -Lto, pk2 

”Minusta tuntuu toisaalta sitten tämä että nyt on hirveän paljon tätä [.] lastentarhanopettajalle 

annettais tämmöset ja tämmöset niiku just tähän että pidät kaikkien lasten vasut ja nouset vähän 

tämmöseksi pedagogiseksi niin minä toisaalta vieroksun sitä [---] itse taas arvottaa ne just ne 

kuriksien vedot perushoitotilanteet siinä sinä oikeasti olet yhdessä sen lapsen kanssa ja tiedät 

mitä sille lapselle kuuluu kun sinä juttelet sen kanssa [.] että minusta on niinku kamala että 

meidänkö pitäisi olla niitä jotka sitten liihottaa täällä toimipisteestä toiseen ja meillä on hieno 

pedagoginen juttu tässä [.] koska se että oikeasti se tehdään siellä vessajonoissa ja se tehdään 

niin arkisissa tilanteissa.” -Lto, pk1 

”On sillä lailla niinku muuttunu että jotenki että minä koen että lastentarhanopettajan rooli 

korostuu pedagogina enemmän kun mitä se on ehkä vuosien ja vuosikymmenten saatossa 

noussu [.] ja se on niin kun henkilökohtasesti se asettaa mulle haasteita koska minusta työssä 
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pitää kehittyä ja saa kehittyä ja on hyvä kehittää omaa työtä ja jos se muuttuu siihen että se työ 

ala kapenee ja ne työtehtävät jotenkin vähenee niin se ei oo minusta kauheen motivoivaa [.] ett 

sen oon huomannu että jotenki korostuu se että lastentarhanopettajalla on paljon palavereita 

ja tulee informaatiota meille että mitä pitäis tehdä ja sitte saa niinku olla tarkkana sen kanssa 

että päästään itse vaikuttamaan siihen päätöksentekoon [.] ett niitä päätöksiä ei tehdä vaan 

siellä lastentarhanopettajien palavereissa vaan että tehdään yhdessä niitä ja että itse muistaa 

viedä ja hoksaa viedä niitä terveisiä sinne palaveriin josta keskustellaan sitte että sillälailla on 

minusta muuttunu.” -Lh, pk 2 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat, että lastentarhanopettajien työtehtävät ovat li-

sääntyneet ja, että lastenhoitajien vastuu lapsiryhmästä lisääntyy, mitä enemmän lastentarhan-

opettajalla on työtä, joka tapahtuu lapsiryhmän ulkopuolella. Lastentarhanopettajan vähäisem-

män läsnäolon lapsiryhmässä lastenhoitajiin verrattuna kerrotaan olevan ristiriitaista suhteessa 

lastentarhanopettajan pedagogiseen vastuuseen. Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kerto-

vat, että lastenhoitajien vastuu lapsiryhmästä on tämän myötä todellisuudessa lisääntynyt.  

”Lastentarhanopettajalle tuntuu että sitä kasataan sitä työtä ja työtä vaan että kokoajan tulee 

enempi ja enempi meille tehtäväks että enää kohta ei tiiä että missä välissä kun pitäs tehä se 

käytännön työki kuitenki.” -Lto, pk 2 

”Lastentarhanopettajat käy tai tekee nelikkoja ja viisikkoja ja näitä tehtävistöjä lasten kanssa 

että tämmösiä [.] pois lapsiryhmästä olevia tekemisiä on lastentarhanopettajille tullu enemmän 

[.] joka vie heidän aikaansa siitä lapsiryhmästä ja siitä lapsesta ja lisää meidän tavallaan sitä 

vastuuta kuitenkin siitä arjen työstä.” -Lh, pk 2 

Lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tulivat velvoittaviksi lainsäädännön uu-

distuessa. Samalla varhaiskasvatuslaki linjasi niiden olevan lastentarhanopettajan vastuulla. 

Kertomuksissa tulee esille kolme erilaista tapaa hoitaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien kir-

jaaminen ja varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvien keskustelujen käyminen vanhempien 

kanssa. Kertomuksissa lastentarhanopettajan vastuu varhaiskasvatussuunnitelmista vaikuttaa 

vaihtelevan paljonkin riippuen siitä, millaisen ratkaisun päiväkoti tai tiimi on tehnyt suunnitel-

mia koskevassa työnjaossa.  

Alla olevat katkelmat kuvaavat ratkaisua, jossa lastentarhanopettaja sekä kirjaa varhaiskasva-

tussuunnitelmat että käy niihin liittyvät keskustelut vanhempien kanssa. Keskustelua lapsista ja 

varhaiskasvatussuunnitelmien sisällöistä käydään kuitenkin koko tiimissä. Lastenhoitejien rooli 
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on tällaisessa ratkaisussa tuoda omia havaintoja ja ajatuksia lapsista yhteiseen keskusteluun. 

Lastentarhanopettaja ottaa kuitenkin kokonaisvastuun koko varhaiskasvatussuunnitelmapro-

sessista ja tämä nähdään kokonaan hänen työtehtäväkseen. 

”Aikasemmin toisissa taloissa missä oon ollu niin se on tehty jaetusti että tavallaan se vastuu 

on ollu lastentarhanopettajalla mutta myös lastenhoitajat on voinu käydä näitä keskusteluja 

mutta nyt sitten oon tehny kokonaan itse.” -Lto, pk2 

”Toki me käydään niitä lapsen asioita tiimisuunnittelussa läpi että tämmönen keskustelu on 

tulossa ja tämän perheen asioita tämän lapsen asioita näin että mitä niinku lastenhoitajat saa 

myöski siinä vaiheessa kertoa sen mikä heidän mielipide on ja on hyvä koska me kaikki kuitenki 

tuota ku me lasta seurataan ja havainnoidaan niin sieltä saattaa eri ihminen eri asioita napata 

paremmin ja monesti jos ryhmätilannetta esim minä ohjaan niin sillon lastenhoitajilla on pa-

rempi mahdollisuus sitten siihen havainnoitiin että sillä tavalla niinku kaikkien kuitenki se nä-

kemys ja mielipide tulee esille sitten.” - Lto, pk 2 

Toisissa kertomuksissa lastentarhanopettaja kyllä kirjaa kaikki lasten varhaiskasvatussuunni-

telmat tai tekee niihin alustukset, mutta keskusteluja käyvät myös lastenhoitajat. Tällöin lasten-

tarhanopettaja käy lastenhoitajien kanssa keskustelua suunnitelmien sisällöistä kunkin lapsen 

kohdalla sekä ennen keskustelua että sen jälkeen. Tässä ratkaisussa lastentarhanopettajan vas-

tuu näyttäytyy enemmän vastuuna varhaiskasvatussuunnitelmien kirjaamisesta, mutta keskus-

telujen käyminen nähdään kaikkien työtehtävänä.  

”Lapsivasut on meillä kaikki pitää niitä keskusteluja minä teen niihin pohjustukset kaikille jo-

kaisesta lapsesta ja sitten aina että kuka pitää nii hänen kanssa käydään sitä läpi.” -Lto, pk 4 

Aineistossa on myös kertomuksia, joissa kerrotaan, että sekä lastenhoitajat että lastentarhan-

opettajat kirjaavat lasten varhaiskasvatussuunnitelmia ja käyvät varhaiskasvatussuunnitelma-

keskusteluja. Tässä ratkaisussa lapset on jaettu pienryhmiin ja jokainen työntekijä tekee oman 

pienryhmänsä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat sekä käy niihin liittyvät keskustelut vanhem-

pien kanssa. Näissä kertomuksissa lastentarhanopettajalla on lähinnä vastuu siitä, että suunni-

telmat tulee tehtyä. Kertomusten mukaan lastentarhanopettajat ottavat usein hoitaakseen tukea 

tarvitsevien lasten ja perheiden suunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelmista ja niiden sisäl-

löistä voidaan keskustella yhdessä tiimissä. 

”Meil on silleen ett opettaja vastaa siitä mut opettaja ei välttämättä tee niitä kaikkia vaan me 

ollaan jaettu omahoitajaperiaatteella silleen suht tasan se ryhmä ja myös päivähoitajat pitää 
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mut ne on käyty etukäteen sitte läpi mietitty yhdessä niitä tavotteita ja sit tietysti jälkikäteen 

taas menty läpi ett mitä siel nousi siellä keskustelussa.” -Lto, pk3 

Ratkaisua, jossa lasten varhaiskasvatussuunnitelmia työstävät sekä lastentarhanopettajat että 

lastenhoitajat, perustellaan pienryhmätoiminnalla. Näissä kertomuksissa suhtaudutaan kriitti-

sesti siihen, että lastentarhanopettaja vastaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. Kertomuk-

sissa kuvataan, ettei lastentarhanopettaja voi tuntea kaikkia ryhmän lapsia niin hyvin, että voisi 

tehdä varhaiskasvatussuunnitelmat kaikille lapsille. Sen sijaan työntekijät toimivat niin tiiviisti 

omien pienryhmiensä kanssa, että jokainen työntekijä tuntee riittävän hyvin vain oman pien-

ryhmänsä lapset ja perheet. Tässä kerronnassa päiväkodeissa perinteinen kaikki tekevät kaikkea 

-toimintatapa tulee erityisen selkeästi esille. 

”Me ollaan niin paljon kuitenki siinä oman ryhmän kanssa [.] meillä on ne kiinteät [pienryh-

mät] että ne ei vaihdu niin se että meillä lastenhoitajallakin niin sillä on paras näkemys niistä 

omista lapsista [.] ja vaikka minä olen lastentarhanopettaja niin en minä kuitenkaan tiedä niin 

hyvin niitä lapsia kuin sitten tämä ryhmän lastenhoitaja.” -Lto, pk 1 

”Niin kyllä me sitä mietittiin ihan konkreettisesti että olishan se tosi hassua että minä pitäsin 

lastentarhanopettajana toisen ryhmän [viittaa pienryhmään] lapsen vasukeskustelun että mä 

kuitenki oon varsinki sillon alussa kun ollaan tosi tiiviisti pienilläki totutettaan sitä ja kuitenki 

sitten vasukeskustelut on jo sillon loka-marraskuussa niin että minä pitäisin sen keskustelun 

siitä kun hoitaja on ensin kaks kolmekuukautta totuttanut lasta sinne ja istunut sylikkäin siellä 

ja muuta niin minä menisin kertomaan että no tämä lapsi on tietenkin tällälailla ja tällälai että 

on se semmonen ihan hassu ajatus että kyllä minusta ollaan niin tasasesti tehty.” -Lto, pk 1 

”Mullaki on ne kymmenen siinä omassa ryhmässä [.] jos lastentarhanopettaja alkais pitää 

niille ne keskustelut niin siellä on varmaan monta semmosta kohtaa että ne ei päivittäin näe 

niitä ku me ollaan niiden omien ne on siinä minun pienryhmässä niin se ei pysty niitä [.] esi-

merkiks niitä vaikka niitten esimerkkien kautta kertoa vanhemmille [.] eihän se joka ei oo siinä 

ryhmässä niin ei se nää sillon aamupäivän aikana sitä toimintaa että miten just esimerkiksi 

kaveruussuhteita ja näitä että miten käyttäytyy tietyssä tilanteessa niin ei sitä jos ulkopuolelta 

tuleeki tästä keskustelemaan niin ei se nää sillälailla miten sen oman ryhmän aikuinen näkee.” 

-Lh, pk 1 
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4.3.4 Yhteenveto 

 

 

Päiväkodin työntekijöiden kertomukset sisältävät kritiikkiä suhteessa lainsäädännön uudistuk-

siin. Osassa kertomuksista ei suoraan kritisoida varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutoksia, 

mutta kyseenalaistetaan tai väheksytään lainsäädännön ja siinä tapahtuneiden muutosten vai-

kutusta varhaiskasvatukseen ja omaan työhön. Kertomuksissa kritisoidaan sitä, että lainsäädän-

nön muutokset ovat ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi lain tavoitteissa esiin tulevat lasten 

yksilöllisyyden ja osallisuuden huomioiminen kerrotaan ristiriitaisena suhteessa lasten ja ai-

kuisten suhdeluvun kasvattamisen kanssa. Lisäksi pedagogiikan korostamisesta ja lastentarhan-

opettajan pedagogisesta vastuusta kerrotaan kriittiseen sävyyn.  

Tässä tutkimuksessa esiin tullut lainsäädännön muutosten ristiriitaisuus on noteerattu myös 

muissa tutkimuksissa. Karila (2016) toteaa, että vuonna 2015 voimaan tulleessa varhaiskasva-

tuslaissa (580/2015) määritellyt varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat ristiriidassa vuonna 2016 

varhaiskasvatuslakiin lisätyn suhdeluvun nostamisen ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 

rajaamisen kanssa. Myös Puroila, Kinnunen ja Keränen (2017) tuovat esiin varhaiskasvatuslain 

uudistusten ristiriitaiset päämäärät.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lainsäädännön muutokset on otettu päiväkodeissa vastaan 

eri tavoin ja niihin on suhtauduttu ja reagoitu eri tavoilla. Kriittinen kertomus viittaa siihen, 

etteivät lainsäädännön tuomat uudet painotukset ja sisällöt välttämättä vaikuta suoraan päivä-

kodeissa tehtävään varhaiskasvatustyöhön. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat niitä avainase-

massa olevia henkilöitä, jotka omalla toiminnallaan muokkaavat varhaiskasvatuksen toiminta-

kulttuuria. Jos työntekijät eivät itse koe tarpeelliseksi tai eivät saa mahdollisuutta muuttaa omaa 

työtapaansa ja toimintaansa, ei varhaiskasvatustyö pääse uudistumaan, vaikka lainsäädäntö 

muuttuisi.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ja varhaiskasvatuslaki (580/2015) määrittelevät 

kasvatuksen arvoja, tavoitteita sekä päämääriä kasvattajien työlle. Päiväkodin työntekijöiden 

omat ja yhteiset tulkinnat, uskomukset ja käsitykset ovat kuitenkin merkityksellisiä käytännön 

työn kannalta. Työntekijän omat ajatukset näkyvät suoraan siinä, miten hän toimii eri tilanteissa 

ja miten hän tulkitsee erilaisia tilanteita. Päiväkotien työyhteisöissä tehtävä työ muodostuu siis 
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kokonaisvaltaisesti eri olettamuksista ja uskomuksista, joita kasvatustyöstä vallitsee. (Num-

menmaa ym. 2007.) 

Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen laatu on vaihtelevaa ja toteutuu eri tavoin Suomessa. 

Yksi syy tähän on ollut laadun valvonnan ja arvioinnin puuttuminen. (Hujala, Fonsén & Elo 

2012.) Uusi varhaiskasvatuslaki (580/2015) velvoittaa kuntia toteuttamaan varhaiskasvatuksen 

arviointia. Kansallista varhaiskasvatuksen arviointia ei kuitenkaan käytännössä ole vielä aloi-

tettu, joten varhaiskasvatuksen sisällöllistä laatua ei lain voimaantullessa suoranaisesti ole val-

vottu. Päiväkotityön laadun arvioinnin puuttuessa, mahdollistuvat päiväkotien väliset laatuerot 

ja työntekijöiden vastuu päiväkotityön laadun suhteen korostuu. 

Päiväkotityön sisältöjä on pitkään ohjattu normiohjauksen sijaan suositusten tasolla, mikä on 

antanut päiväkodin työntekijöille paljon vapautta päättää toimintatavoistaan (Alila, ym. 2014; 

Fonsén 2014; Juntunen 2010; Tahkokallio 2014). Tuorein Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet -asiakirja on ensimmäistä kertaa suosituksen sijaan Opetushallituksen määräys. Karilan 

(2016) mukaan tarvitaan vahvaa pedagogista johtamista, että muutos normiluonteisuuteen to-

teutuisi käytännössä. Myös Karila, Kosonen ja Järvenkallas (2017) tuovat esiin, että varhais-

kasvatuslain asettamat tavoitteet toteutuvat vain pätevän ja riittävän osaavan henkilöstön to-

teuttamina. Toisaalta Reed ja Walker (2017) tuovat esille, että varhaiskasvatustyön luonteesta 

johtuen päiväkodin työntekijöiden ammatillista toimintaa ei voida ohjata ja määrätä tarkasti 

ulkopuolelta. Päiväkodeissa ammatillinen toiminta tapahtuu arjen spontaaneissakin tilanteissa. 

Tästä syystä työntekijöiden oma reflektio ja tiimien yhteinen keskustelu työnsä sisällöistä ja 

sen kautta tapahtuva kehittäminen ovat avain asemassa. Ulkopuolelta tulevan ohjauksen ja päi-

väkotien sisäisen kehittämisen tulisikin olla tasapainossa. (Reed & Walker 2017.) 

Varhaiskasvatuksen tutkijat ovat todenneet, että varhaiskasvatuksen teoreettinen tietämys ja 

ideologia eivät kulje käsikädessä käytännön varhaiskasvatustoiminnan kanssa. Sen sijaan var-

haiskasvatustyö laahaa jäljessä tutkimustiedosta ja teoreettisesta tietämyksestä. (Fonsén 2014.) 

Kallialan (2012) mukaan päiväkotityötä ohjaavat ristiriitaiset ja tulkinnanvaraiset asiakirjat, 

joita jokainen kasvattaja voi tulkita omista lähtökohdistaan käsin hyvinkin eri tavoilla. Parrila 

ja Alila (2011) taas pitävät syynä sitä, ettei päiväkodeissa keskustella riittävästi varhaiskasva-

tuksen teoriasta ja pohdita sen vaikutuksia työhön. Heikka, Hujala ja Turja (2009) jopa väittä-

vät, että päiväkotityössä toimintaa ohjaa enemmän pyrkimys toiminnan vaivattomuuteen kuin 

lasten tarpeet ja toiveet. Alvestadin ja kumppaneiden (2014) tutkimus antoi viitteitä, että var-
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sinkin pienten lasten varhaiskasvatusryhmissä lasten turvallisuus, päivärutiinit ja toiminnan or-

ganisoiminen ovat keskeisemmässä roolissa kuin lasten oppimisen edistäminen ja varhaiskas-

vatussuunnitelman mukainen toiminta. (Mt.) Voidaan siis todeta, että muun muassa teoreettisen 

tietämyksen puute, erilaiset tulkinnat lainsäädännön sisällöistä sekä päiväkodin työntekijöiden 

mahdollinen kriittinen suhtautuminen päiväkotityön normiohjaukseen voivat estää lainsäädän-

nön sisältöjen toteutumista päiväkotityössä.  

 

 

 

4.4 Kerronnan eroja ja yhtäläisyyksiä 

 

 

Tutkimusprosessin aikana tein joitakin havaintoja kahden eri ammattiryhmän välisistä sekä eri 

paikkakunnilla tuotettujen kertomusten välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä. Tässä alaluvussa 

keskityn näihin havaintoihin ja näkökulmiin. Ensin kuvaan kerronnasta tekemiäni havaintoja 

liittyen tutkimuspaikkakuntien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin kerronnassa. Sen jälkeen jat-

kan havainnoista, joita tein koskien lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien kerronnan ja ker-

tomusten eroja ja yhtäläisyyksiä.  

Tein jo tutkimusprosessin alkuvaiheessa huomion, että toiset lainsäädännön muutoksista herät-

tävät enemmän keskustelua kuin toiset. Eniten kerrontaa heräsi lasten ja aikuisten välisen suh-

deluvun muutoksista, ryhmäkoon muutoksista sekä lasten subjektiivisen varhaiskasvatusoikeu-

den rajaamisesta. Nämä teemat tulivat ensimmäisenä esiin kysyttäessä lainsäädännön muutos-

ten vaikutuksesta yleisesti. Varhaiskasvatuslain tavoitteista lasten ja vanhempien osallisuutta ja 

vaikutusmahdollisuuksia koskevat kohdat tulivat esille kerronnassa huomattavasti muita tavoit-

teita enemmän ja niiden vaikutuksista kerrottiin runsaasti. Muuten kerronta koski lähinnä ylei-

sesti lain sisältöjä sekä lakiin perustuvan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjä ja 

näistä kertominen vaihteli enemmän haastattelujen välillä.  

Huomion arvoista on, että kuormituskerrontaa oli enemmän niissä kahdessa tutkimuspäiväko-

dissa, joissa lasten ja aikuisten suhdelukua oli lainsäädännön muutosten myötä nostettu ja lasten 
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varhaiskasvatusoikeutta rajattu. Kuormituskertomuksista suurin osa koskikin juuri lasten luku-

määrän kasvua lapsiryhmissä ja sen vaikutuksia. Myös niissä kahdessa tutkimuspäiväkodissa, 

joissa suhdelukua ei oltu nostettu, puhuttiin lapsiryhmien koon kasvattamisesta huolestunee-

seen sävyyn ja kerrottiin tyytyväisyydestä kunnan päätökseen olla nostamatta suhdelukua.  

Päiväkodissa, jossa ei oltu nostettu suhdelukua eikä rajattu varhaiskasvatusoikeutta, kerronta 

sisälsi muita päiväkoteja enemmän puhetta varhaiskasvatuslain sisällöllisistä vaikutuksista pe-

dagogiikkaan ja toimintakulttuuriin. Tässä päiväkodissa yhdeksi kerronnan teemaksi nousi las-

ten tasavertainen oikeus varhaiskasvatukseen. Kertomuksissa kuvattiin päivähoidon muuttu-

mista varhaiskasvatukseksi ja sen vaikutuksia työlle. Lisäksi kerrottiin pedagogiikan korosta-

misesta ja lasten ja vanhempien osallisuuden takaamisesta. Myös päiväkodissa, jossa ei oltu 

nostettu suhdelukua mutta oli rajattu varhaiskasvatusoikeutta, kertomus lainsäädännön muutos-

ten sisällöllisistä vaikutuksista pedagogiikkaan oli yleisempää. kuin niissä päiväkodeissa, joissa 

suhdelukua oli nostettu ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajattu.  

Kehityskerrontaan kuuluva voimautumiskertomus oli kokonaan lastentarhanopettajien kerron-

taa. Lastentarhanopettajat kertoivat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja lainsäädännön 

muutosten antaneen omaan työhön toivotun ja odotetun punaisen langan, joka määrittää omaa 

työtä ja suunnittelua. Lastentarhanopettajat kertoivat pedagogiikan korostumisen tuoneen työ-

hön toivottua ammatillisuutta ja arvostusta. Lisäksi he kertoivat pedagogiikan ja toimintakult-

tuurin kehittymisen tuoneen positiivista haastetta ja motivaatiota työhön. Tällaista voimautu-

mis- tai pedagogiikan korostumista positiivisesti kuvaavaa kerrontaa en löytänyt lastenhoitajien 

kerronnasta. 

Lastenhoitajien kerronnassa Kuormituskertomuksen sisältämä huolikertomus oli yleisempää 

kuin lastentarhanopettajien. Lastenhoitajat kertoivat huolestaan, että niin kutsutut ”kiltit ja arat” 

lapset jäävät vaille riittävää aikuisen huomiota ja huolenpitoa kasvaneissa lapsiryhmissä. He 

kertoivat, että heidän huomionsa keskittyy kiireessä lähinnä niihin lapsiin, jotka vaativat huo-

miota ja huolenpitoa eniten ja että suurten lapsiryhmien siirtymätilanteissa ei mahdollistu lap-

sen sensitiivinen kohtaaminen. Myös lastentarhanopettajat toivat tätä huolta esille, mutta huo-

likertomus oli kuitenkin havaintojeni mukaan yleisempää lastenhoitajilla.  

Huomasin tutkimusta tehdessäni, että kriittinen kerronta, jossa kuvattiin, ettei lainsäädännön 

muutoksilla ole ollut todellista vaikutusta työhön, oli pääsääntöisesti lastenhoitajien kerrontaa. 

Lastentarhanopettajat kertoivat tästä lähinnä kuvaten, että pedagogiikassa on jo ennen ollut sa-

mankaltaisia sisältöjä, kuin nykyinen lainsäädäntö edellyttää. Lastenhoitajien kerronnassa oli 
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myös kriittistä sävyä, kuvausta siitä, ettei lainmuutoksilla ole merkitystä arjen työssä, jota to-

teutetaan joka tapauksessa samalla tavalla kuin ennen lainsäädännön uudistusta.  

Havaintojeni mukaan lastenhoitajat kritisoivat enemmän pedagogiikan ja lastentarhanopettajan 

pedagogisen vastuun korostumista kuin lastentarhanopettajat. Kertomukset antavat kuvan, että 

pedagogiikan korostumisen pelätään uhkaavan lastenhoitajien asemaa ja nostavan lastentarhan-

opettajat työyhteisössä hierarkkisesti korkeampaan asemaan. Lastenhoitajat myös toivat esille 

oman vastuunsa kasvamista lapsiryhmästä, kun lastentarhanopettajien lapsiryhmän ulkopuoli-

set työtehtävät olivat lisääntyneet. Tästä johtuen lastenhoitajat joutuvat olemaan lapsiryhmässä 

enemmän ilman riittävää kasvatusvastuullisten työntekijöiden läsnäoloa kuin aikaisemmin.  

Eräässä tutkimuspäiväkodissa toteutettiin vahvasti pienryhmäpedagogiikkaa, jossa lapsiryh-

mien lapset jaettiin kiinteisiin pienryhmiin ja työntekijät toimivat pääsääntöisesti yhden pien-

ryhmän kanssa koko toimintakauden ajan. Tämän päiväkodin lastentarhanopettajatkin kritisoi-

vat sitä, kuinka he voisivat ottaa vastuun kaikkien lasten varhaiskasvatussuunnitelma keskuste-

luista, kun eivät voi tuntea kaikkia lapsia yhtä hyvin kuin lastenhoitajat. Tästä johtuen päivä-

kodissa oli jatkettu varhaiskasvatussuunnitelmien tekemisen suhteen samalla käytännöllä kuin 

ennen lainsäädäntöäkin; kaikki työntekijät kirjaavat lasten varhaiskasvatussuunnitelmia ja käy-

vät niihin liittyviä keskusteluja. 

Lainsäädännön muutoksia koskeva tietämättömyys tuli esiin yhdessä lastenhoitajien haastatte-

lussa. Saman päiväkodin lastentarhanopettajien kerronnassa yhtä selkeää tietämättömyyttä ei 

esiintynyt, kuten ei muissakaan haastatteluissa. Kuitenkin ryhmäkoko ja suhdeluku menivät 

termeinä useissa haastatteluissa sekaisin.  

Tutkimuksen tulkinnan kannalta on olennaista ymmärtää, että työntekijöiden kerronnassa mo-

net kertomukset olivat läsnä yhdessä ja erikseen. Sama työntekijä saattoi esimerkiksi kuvata 

lainsäädännön tuomaa kuormitusta työlleen jossain kohdassa aineistoa ja toisessa kertoa lain-

säädännön muutoksista voimautuneeseen sävyyn. Kaikkiin kertomuksiin löysin useiden työn-

tekijöiden kerrontaa, joten mikään kertomus ei muodostu vain yksittäisen kertojan kertomuk-

sista.  
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5 Lopuksi 

 

 

Asetin tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykseksi, mitä päiväkodeissa työskentelevät lasten-

tarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat varhaiskasvatuksen lainsäädännössä vuosina 2015 

ja 2016 tapahtuneiden muutosten vaikutuksista päiväkotityölle. Tässä vaiheessa tutkimusra-

porttia tarkastelen tutkimustuloksia, muodostan niistä johtopäätöksiä ja pohdin niiden merki-

tystä eri näkökulmista. Viimeisenä asetun tarkastelemaan kriittisesti tämän tutkimuksen luotet-

tavuutta ja eettisiä kysymyksiä.  

 

 

 

5.1 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

 

Päiväkodin työntekijöiden kertomukset muodostavat tässä tutkimuksessa yhteisen kertomuk-

sen, joka koostuu moniäänisestä kerronnasta. Yhteisenä kertomuksena voidaan nähdä kertomus 

päiväkotityöstä kahdensuuntaisten muutosten keskellä; päiväkotityön kerrotaan sekä kehitty-

neen sisällöllisesti että kuormittuneen lainsäädännön muutosten vaikutuksesta. Moniäänisyyttä 

kerrontaan tuo se, että tutkimukseen osallistuneissa kunnissa on tehty erilaisia ratkaisuja lain-

säädännön soveltamiseksi ja se, että tutkimuksessa kertojina on kaksi eri ammattiryhmää. Työn-

tekijät toivat yksilöllisiä näkökulmia kertomuksiin, mikä myös lisää tutkimuksen moniääni-

syyttä. 

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että päiväkotityön sisällöt ovat päässeet kehittymään 

paremmin niissä kunnissa, joissa suhdelukua ei ole kasvatettu. Kehityskertomus oli selvästi 

yleisempää niissä päiväkodeissa, joissa ei oltu nostettu lasten ja työntekijöiden välistä suhdelu-
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kua. Suhdeluvun kasvattaminen nousee kertomuksista selkeästi esiin työn kuormituksen lisään-

tymisestä kerrottaessa. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että työn kehittämiseen ei 

ole jäänyt samalla tavalla aikaa ja voimavaroja niissä päiväkodeissa, joissa suhdelukua on kas-

vatettu. Tämä on ongelmallista yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumisen kannalta.  

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että työntekijöiden mahdollisuudet taata jokai-

selle lapselle tasavertaisesti laadukasta varhaiskasvatusta ovat heikentyneet subjektiivisen var-

haiskasvatusoikeuden rajaamisen myötä, kun lasten päiväkodissa viettämä aika on tullut yhä 

vaihtelevammaksi sekä pituudeltaan että ajankohdaltaan. Tämän hetkinen lainsäädäntö antaa 

siis eri kuntien lapsille ja perheille eriarvoiset mahdollisuudet osallistua laadukkaaseen varhais-

kasvatukseen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille eriarvoiset mahdollisuudet toteuttaa laadu-

kasta varhaiskasvatusta. Tämän perusteella olisi tärkeää, että subjektiivisen varhaiskasvatusoi-

keuden rajaamisen aiheuttamat lasten ja perheiden tasa-arvoa heikentävät vaikutukset otettai-

siin vakavasti päätöksenteossa. 

Varhaiskasvatustyön muuttuminen uuden lainsäädännön tavoitteita ja periaatteita vastaavaksi 

on vaatinut työntekijöiltä kykyä reflektoida, kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä sekä et-

siä uusia ratkaisuja. Tällainen toimintakulttuurin, oman ammatillisuuden ja pedagogiikan ke-

hittäminen vaatii henkilöstöltä vahvaa pedagogista osaamista sekä ratkaisukeskeistä asennetta. 

Jotta päiväkotityön voidaan olettaa kehittyvän uuden lainsäädännön edellyttämään suuntaan, 

on päiväkodeissa oltava mahdollisuuksia ja aikaa työn kehittämiselle, riittävästi pedagogista 

osaamista ja työn kehittämiseen on saatava tarpeeksi tukea.  

Tutkimus antaa viitteitä siihen, ettei päiväkotien työkulttuuri tue riittävästi kehittävää työotetta, 

eivätkä työntekijöiden osaaminen ja resurssit riitä varhaiskasvatuslain edellyttämään pedago-

giikan kehittämiseen ja toimintakulttuurin muutoksen tekemiseen. Päiväkotityön kuormituste-

kijöiden vähentämisen lisäksi riittävän täydennyskoulutuksen takaaminen työntekijöille on tär-

keää, jotta kehittämistyö mahdollistuu päiväkodeissa. On selvää, että päiväkodin johtajien vas-

tuu työyhteisön pedagogiikan johtamisesta korostuu varhaiskasvatuslain muuttuessa. Siksi on 

tärkeää, että päiväkodin johtajille taataan riittävä osaaminen ja riittävät resurssit työntekijöiden 

ammatillisen kehittymisen ja työyhteisön pedagogiikan kehittämistyön johtamiseen.  

Tutkimus haastaa pohtimaan sitä, estääkö päiväkotien työkulttuuri osittain lain edellyttämää 

pedagogiikan korostumista ja lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun painottumista. Peda-

gogiikan korostuminen ei toteudu, jos sitä estävistä toimintatavoista ei osata tai haluta luopua. 
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Esimerkiksi kaikki tekee kaikkea -perinteeseen pohjautuva omahoitajuus -mallinen pienryhmä-

toiminta voi estää lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun aitoa toteutumista. Tässä tutki-

muksessa tulee ilmi, että päiväkodeissa toteutetaan lastentarhanopettajan vastuuta lasten var-

haiskasvatussuunnitelmista erilaisin keinoin, joissa lastentarhanopettajan vastuu ja osaaminen 

tulevat hyödynnetyiksi eri tasoisesti. Tämä voi johtua lain sisältöjen tulkintaeroista tai toisaalta 

päiväkodin työntekijöiden työnjaon ja vastuiden epäselvyydestä. Jotta varhaiskasvatuslain ko-

rostama pedagogiikka ja lastentarhanopettajan vastuu siitä toteutuisi tasavertaisesti eri päivä-

kodeissa, olisi hyvä selkeyttää päiväkodin työntekijöiden vastuita ja työnjakoa normiohjauksen 

tasolla.  

Tämän tutkimuksen ollessa jo loppusuoralla on varhaiskasvatuslaki jälleen uudistunut. Uusi 

varhaiskasvatuslaki (540/2018) nostaa päiväkodin työntekijöiden koulutustasoa, mikä on tämän 

tutkimuksen tulosten valossa tarpeellista pedagogiikan korostumisen takaamiseksi päiväkoti-

työssä. Varhaiskasvatuslaki ei kuitenkaan määrittele työntekijöiden välistä tehtäväjakoa ja vas-

tuita muutoin kuin lasten varhaiskasvatussuunnitelmien osalta. Riittävän selkeän tehtävänku-

vien määrittelyn olisi hyvä sisältyä uudistuneen lain pohjalta tehtäviin uusiin Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin, jotta voitaisiin taata lastentarhanopettajien pedagogisen vastuun to-

teutuminen eri päiväkodeissa tasavertaisesti.  

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään, että lapsiryhmät on muodostettava siten, että var-

haiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa (Mt.) Tämän ja useiden muiden tutki-

musten mukaan suuret lapsiryhmät estävät lain tavoitteiden saavuttamista, kuten lasten yksilöl-

listä huomioimista. Uusi varhaiskasvatuslaki ei kuitenkaan muuta lapsiryhmien kokoa. Lain-

säädännön linjausten välillä on siis edelleen ristiriitoja, joihin puuttuminen on välttämätöntä, 

jotta varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voisivat toteutua tasavertaisesti maassamme.  

Koska varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä kehitetään edelleen, on tarpeen jatkaa tutkimusta ai-

heesta. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain vuosien 2015 ja 2016 muutoksiin. Tällä hetkellä 

tutkimus aiheesta on vielä vähäistä, mikä lisää tarvetta aiheen tutkimiselle. Tulevaisuudessa on 

mahdollista tutkia varhaiskasvatuksen lainsäädännön pitkäaikaisvaikutuksia, mikä ei tässä 

ajassa ole vielä ollut mahdollista. Toisaalta tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, ettei lainsäädän-

nön kehittymisellä välttämättä ole merkittävää vaikutusta päiväkotityön sisältöihin, minkä 

vuoksi olisi tarpeen löytää menetelmiä, joilla muutosta päiväkodeissa voitaisiin edesauttaa ja 

tukea. Mielenkiintoista olisi myös tutkia tarkemmin syitä, miksi muutos on näyttäytynyt erilai-

sena eri päiväkodeissa.  
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5.2 Tutkimuksen arviointia 

 

 

Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi tutkijan on oltava rehellinen tutki-

musprosessin aikana kohtaamistaan haasteista ja tekemistään valinnoista sekä kerrottava avoi-

mesti tutkimusprosessin vaiheista. Hyvä tutkimus on läpinäkyvä prosessi, jossa ei piilotella tai 

peitellä ongelmakohtia, vaan tuodaan ne tutkimusraportissa avoimesti esille. (Tracy 2010.) 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimusprosessin aikana kohtaamiani eettisiä pohdintoja ja kuvaan 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta olennaisia tekijöitä. Koko tutkimusraportti on kuitenkin 

olennainen tutkimuksen laadun arvioinnin ja eettisen kestävyyden kannalta.  

Tracyn (2010) mukaan ”hyvä laadullinen tutkimus on olennaista, ajankohtaista, merkittävää, 

mielenkiintoista tai ajatuksia herättävää” (Mts. 840). Tässä tutkimuksessa toteutuu erityisesti 

ajankohtaisuus, sillä tutkimuksen kohteena on viimeisten vuosien aikana tapahtuneet varhais-

kasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutukset. Merkittävän tästä tutkimuksesta tekee se, 

että näitä varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia ei olla vielä tutkittu juuri-

kaan VakaVai -tutkimushankkeen lisäksi muissa tutkimuksissa. VakaVai -tutkimushankkeen 

loppuraportti keskittyi määrällisten kyselytutkimusten tuloksiin rajaten hankkeeseen kerätyn 

laadullisen tutkimuksen ulkopuolelle. Tällä hetkellä lainsäädännön muutosten vaikutuksia 

työntekijöiden näkökulmasta on tutkittu vain vähäisesti ja aihetta koskevat tutkimukset ovat 

pääsääntöisesti pro graduja. Aiheen tutkiminen on kuitenkin merkityksellistä ja olennaista, 

koska tietoa lainsäädännön muutosten vaikutuksista on tärkeää hyödyntää lainsäädännön ja päi-

väkotityön kehittämisessä.  

Tracy (2010) esittää, että tutkimuksesta tekee arvokkaan se, että siinä tuodaan esille uusia nä-

kökulmia tai ideoita, pelkän ennakkoajatusten todentamisen sijaan. Toin jo johdannossa esille, 

että olen erityisen kiinnostunut pedagogiikan ja lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun pai-

nottumisen toteutumisesta päiväkodeissa, koska epäilen sen olevan haasteellista kaikki tekee 

kaikkea -työkulttuuriin tottuneissa työyhteisöissä. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat esittä-

määni ennakkoajatusta. Lisäksi olen tutkimuksessani vahvistanut joitakin VakaVai -hank-

keessa jo esitettyjä tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä. Tutkimuksessa esitän kuitenkin myös 

uusia ja yllättäviä näkökulmia. Varsinkin kriittinen kertomus tuo esille uusia näkökulmia tässä 
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tutkimuksessa. Erityisen yllättävänä ja mielenkiintoisena näen itse kriittisen kertomuksen sisäl-

tämän kertomuksen, jossa lainsäädännön muutoksen vaikutukset päiväkotityöhön kyseenalais-

tetaan. Tämä antaa ajattelemisen aihetta, tuoden ilmi, että päiväkotityön kehittymiseen lainsää-

dännön edellyttämällä tavalla vaikuttaa työntekijöiden oma suhtautuminen lainsäädännön muu-

tokseen, eikä lainsäädäntö siis itsestään selvästi muuta päiväkotityön sisältöjä. 

Tutkimuksen laatuun vaikuttaa merkittävästi se, ovatko valitut tutkimusmenetelmät sopivia tut-

kimuksen aiheen kannalta (Tracy 2010). Tässä tutkimuksessa on kunnioitettu päiväkodin työn-

tekijöiden kokemustietoa ja pidetty sitä arvokkaana. Lähtökohtana on ollut mahdollistaa päivä-

kodin työntekijöiden äänen esiin tuleminen heidän kannaltaan merkityksellisissä asioissa. 

Näen, että päiväkodin työntekijöillä itsellään on paras tieto päiväkotityössä tapahtuneista lain-

säädäntöön liittyvistä muutoksista, joten haastattelut päiväkodin työntekijöille olivat sopiva 

keino kerätä tutkimusaineistoa tämän tyyppiseen tutkimukseen. Tutkimuksen toteutus -luvussa, 

luvussa 3, olen avannut ja perustellut tarkemmin tutkimusmenetelmien valintaa ja tutkimuksen 

teoreettisia lähtökohtia.  

Yleisimpiä ja konkreettisimpia esimerkkejä tutkimusetiikasta ovat tutkittavien riittävä infor-

moiminen, osallistumisen vapaaehtoisuus sekä anonymiteetin ja luottamuksellisuuden säilyttä-

minen (Clandinin & Connelly 2000; Syrjälä ym. 2006). Tässä tutkimuksessa tutkittavia on in-

formoitu tutkimuksesta sähköpostitse jo ennen tutkimushaastatteluiden tekemistä ja tämän li-

säksi heille on kerrottu haastattelun alussa, millaiseen käyttöön haastatteluaineisto menee, ketkä 

aineistoa käsittelevät ja miten anonymiteetistä huolehditaan. Tämän lisäksi tutkittavilta on ke-

rätty kirjalliset suostumukset tutkimukseen osallistumisesta (Liite 3) ennen haastatteluiden te-

kemistä. Anonymiteetistä on huolehdittu siten, että litteroitaessa aineistoa tutkittavien nimet, 

tutkimuspaikkakunnan nimi sekä muut tutkimuspaikkakuntaan viittaavat ilmaisut on poistettu 

tai muutettu. Kun aineistopätkiä on lisätty tutkimusraportteihin, niistä on häivytetty myös mur-

teet tunnistettavilta osin.  

Luotettavuudesta on huolehdittu muun muassa tutkimuskohteita valittaessa pyrkien mahdollis-

tamaan rikas ja monipuolinen aineisto. Mukana tutkimuksessa on erikokoisia kuntia eripuolilta 

Manner-Suomea. Tutkimuspaikkakuntia valittaessa on huomioitu, että mukana on sekä paikka-

kuntia, joissa on rajattu subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ja nostettu lasten ja työntekijöi-

den välistä suhdelukua että kuntia, joissa näitä muutoksia ei ole tehty. Haastatteluun osallistui 

eri-ikäisiä, erimittaisen työkokemuksen omaavia ja erilaisilla koulutustaustoilla päiväkodissa 
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työskenteleviä työntekijöitä. Tutkimukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista; kunnat, päi-

väkodit ja haastateltavat on valittu vapaaehtoisuuteen perustuen.  

Kerronnallisen tutkimuksen periaatteita noudattaen, en tässä tutkimuksessa ole tavoitellut yleis-

tettävyyttä, vaan olen pitänyt jokaista yksittäistäkin kertomusta merkityksellisenä ja tärkeänä. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa ei pyritä löytämään absoluuttista totuutta, joten tutkimuksen 

luotettavuutta ei voida arvioida korrespondenssiteorian kautta tarkastellen vain sitä, vastaa-

vatko tutkimustulokset todellista asiaintilaa (Heikkinen 2002; Huttunen & Kakkori 2002). Sen 

sijaan konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen nojaten kerronnallisessa tutkimuksessa ajatellaan 

tiedon rakentuvan kertomusten kautta, eikä siis pelkästään välittävän tietoa. Niinpä kerronnal-

lisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida paremmin todentuntuisuuden perusteella, 

mikä tarkoittaa, että esitettyjen tulosten täytyy olla lukijasta vakuuttavia ja uskottavia. Toden-

tuntu voidaan nähdä kokonaisvaltaisena kokemuksena, jossa lukija samaistuu kertomuksiin ja 

siten vakuuttuu tutkimustuloksista. (Heikkinen 2002.)  

Tutkimuksen uskottavuutta lisää huolellinen argumentointi ja avoimuus tutkimusprosessin ku-

lusta (Polkinghorne 2007; Tracy 2010). Tämän vuoksi kerronnallisessa tutkimuksessa on kiin-

nitettävä erityistä huomiota siihen, että tehdyt tulkinnat ja väitteet on selitetty ja perusteltu huo-

lellisesti. Tutkimuksesta on tultava selkeästi ilmi, mihin perustuen esitetyt johtopäätökset on 

tehty, jotta tutkimusraportin lukija voi arvioida tutkimustulosten pätevyyttä. Kerronnallinen tut-

kimus jättää kuitenkin lukijalle vastuun siitä, vakuuttavatko tutkimuksessa esitetyt perustelut ja 

väitteet riittävästi sen sijaan, että tavoittelisi aukotonta perustelua. (Polkinghorne 2007.) Tässä 

tutkimuksessa olen pyrkinyt lisäämään tutkimuksen luotettavuutta avaamalla yksityiskohtai-

sesti tutkimusprosessin kulun tutkimusraportin metodologiaa koskevassa luvussa. Tulosluvussa 

olen havainnollistanut tekemiäni tulkintoja aineistopätkillä. Johtopäätöksiä ja tulkintaa tehdes-

säni olen pyrkinyt argumentoimaan tulkintani huolellisesti.  

Heikkinen, Huttunen ja Syrjälä (2007, 8 - 9) esittelevät viisi periaatetta tutkimuksen luotetta-

vuudesta, joita ovat historiallinen jatkuvuus, refleksiivisyys, dialektisuus, muokkautuvuus sekä 

eettisyys ja havahduttavuus. Tässä tutkimuksessa olen näitä periaatteita noudattaen tuonut esille 

historiallisen ulottuvuuden. Olen kuvannut varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä tässä ajassa ja 

lainsäädännön muutoksiin johtaneita tekijöitä tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä lu-

vussa 2. Näin varmistan, että sekä minulla tutkijana että lukijalla on riittävä ymmärrys siitä, 

millaisessa tilanteessa ja olosuhteissa päiväkotityötä on tehty lainsäädännön muuttuessa ja mil-

laisen yhteiskunnallisen keskustelun siivittämänä lainsäädäntöä on muutettu. 
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Tutkijana olen ollut aktiivisessa roolissa tiedon rakentamisessa. Usein laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkija onkin koko tutkimusprosessin ajan aktiivinen osapuoli. Laadullisessa tutkimuk-

sessa ei yleensä pyritä täyteen objektiivisuuteen, vaan ajatellaan tutkijan olevan osa tiedon ra-

kentamisen prosessia; tutkija toimii aktiivisena osapuolena tiedon muodostamisessa yhdessä 

tutkittavien kanssa. Tutkija voi olla avoimesti vuorovaikutussuhteessa tutkittavien kanssa, tut-

kimus saa olla prosessi, joka muuttuu ja muokkautuu tutkimuksen teon aikana ja tutkijan ei 

tarvitse olla täysin puolueeton ja ulkopuolinen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kyllä 

avaamaan rehellisesti tutkijan ennakkoajatukset ja arvot tutkimuksen kohteesta ja olemaan 

avoin tutkimusprosessin kulusta ja sen aikana tehdyistä valinnoista, mutta hyväksytään samalla, 

että tutkimustulokset ovat syntyneet tutkijan kautta, tutkijan vaikutuksesta. Laadullisessa tutki-

muksessa objektiivisuus on siis sitä, että tutkijan subjektiivisuus ja sen vaikutukset tutkimuk-

seen tunnistetaan ja tunnustetaan. (Creswell 2014; Eskola & Suoranta 1998; Gabriel 2015; 

Hesse-Biber & Leavy 2011.)  

Syrjälän ja kumppaneiden (2006) mukaan kerronnallisen tutkimuksen kentällä tutkijan ajatel-

laan olevan osa tutkimusta niin selvästi, että tutkija ikään kuin ”kerrotaan tarinaan” eli tutkijan 

rooli ja asemoituminen suhteessa tutkimukseen ja tutkittaviin tutkimusprosessin kuluessa kir-

joitetaan mukaan tutkimusraporttiin. Kerronnallisen tutkimuksen tekeminen on yhteistä tiedon-

rakentamista, välittävää kohtaamista ja kriittistä suhtautumista omaan työhön. Niinpä esimer-

kiksi tutkijan osallistumista keskusteluun haastattelutilanteessa ei nähdä luotettavuusongel-

mana vaan osana yhteistä tiedonrakentamista. Tämä haastaa kuitenkin tutkijan pohtimaan kriit-

tisesti oman osallistumisensa motiiveja ja vaikutuksia. (Mt.) 

Koska tutkimuksessa on ollut tavoitteena tuoda esiin moniäänistä kerrontaa, haastattelut on 

käyty erikseen lastentarhanopettajien ja erikseen lastenhoitajien kanssa. Tarkoituksena oli mah-

dollistaa työntekijöille kerronta oman ammattiryhmän kokemuksista myös sellaisiin asioihin 

liittyen, joista ei välttämättä olisi kerrottu toisen ammattiryhmän edustajien läsnä ollessa. Kuten 

tutkimuksissa on todettu, päiväkotityössä on jännitteitä ja ristiriitoja, jotka kulminoituvat eri-

tyisesti hoivan ja varhaispedagogiikan välille (Juntunen 2010; Onnismaa, Paananen & Lippo-

nen 2014; Puroila & Kinnunen 2017). Nämä jännitteet liittyvät lastenhoitajien ja lastentarhan-

opettajien ammatillisiin rooleihin päiväkodeissa. Siksi on mahdollista, että esimerkiksi peda-

gogiikan ja lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun korostumiseen liittyvä kerronta ei olisi 

päässyt yhtä avoimesti esille, jos molemmat ammattiryhmät olisivat olleet haastatteluissa yht-

aikaa läsnä. Tällöin tutkimuksen aineistosta olisi voinut jäädä puuttumaan eri ammattiryhmien 

rooleihin liittyvää kerrontaa. Voidaan siis todeta, että lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien 
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haastatteleminen erikseen oli tässä tutkimuksessa onnistunut ratkaisu ja palveli tarkoitustaan, 

vaikka se toikin tutkimukseen omat eettiset pohdintansa. 

Tutkimuksen aikana pohdin paljon sitä, kuinka voin varmistaa, että kunnioitan tutkimuksessa 

molempia ammattiryhmiä tasavertaisesti ja teen oikeutta molempien ammattiryhmien kerto-

muksille. Haasteita aiheutti se, kuinka voin välttää sen, että haastatteluihin osallistuneet tulevat 

käytetyksi tutkimuksessa toisen ammattiryhmän aseman vahvistajina ja oman ammattiryh-

mänsä aseman heikentäjinä ja kuitenkin samalla olla aineistolle avoin ja tulkita sitä rehellisesti. 

Tähän liittyen koen vahvuudekseni sen, että oman koulutustaustani vuoksi pystyn samaistu-

maan molempien ammattiryhmien rooliin ja työhön päiväkodeissa. Samaan aikaan tiedostan 

kuitenkin sen, että varhaiskasvatuksen opiskelijana ja tuoreena lastentarhanopettajana ammatti-

identiteettini kiinnittyy enemmän lastentarhanopettajan rooliin.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on hyvä tiedostaa, että oma lastentarhanopettajuuteni on 

voinut tahtomattanikin vaikuttaa siihen, millaisia asioita olen tutkimuksen aineistosta löytänyt 

ja mihin olen huomioni kiinnittänyt. Tämän eettisen ongelman tiedostaminen on kuitenkin aut-

tanut minua kiinnittämään huomiota ongelmaan ja olemaan siten huolellinen aineiston tulkin-

nassa. Olen pyrkinyt välttämään arvoasetelmien tai hierarkioiden luomista näiden ammattiryh-

mien välille tutkimuksen teon aikana ja tutkimusraporttia kirjoittaessani. Näin olen pyrkinyt 

olemaan huomaavainen tutkittaville ja kunnioittamaan sekä lastenhoitajien että lastentarhan-

opettajien osallisuutta ja luottamusta tasavertaisesti tässä tutkimuksessa.  

Tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi olen pitänyt kiinni rehellisyydestä aineistoa koh-

taan ja raportoinut avoimesti myös niistä asioista, jotka liittyvät ammattiryhmien erilaisiin roo-

leihin päiväkodeissa. Johtopäätöksissä otan kantaa siihen, että lastentarhanopettajien pedagogi-

nen vastuu ei toteudu riittävän selkeästi ja puollan henkilöstön koulutusrakenteen nostamista. 

Nojaan johtopäätökset ja pohdinnat -luvussa esille tuomani ajatukset kuitenkin siihen näkemyk-

seen, että nämä asiat olisivat sekä lastentarhanopettajien että lastenhoitajien edun mukaisia. 

Tutkimukseni tähtää siis molempien ammattiryhmien äänen esiin tuomiseen sekä pyrkii omalta 

osaltaan ajamaan koko päiväkotihenkilöstön etua.  

Laadukkaalla tutkimuksella on merkitystä tutkijan itsensä lisäksi myös muille ihmisille ja yh-

teisöille. Hyvin tehty tutkimus on myös resonoiva; se herättää ajatuksia, koskettaa ja mahdol-

listaa samaistumisen kokemuksen. Laadukas tutkimus tekee vaikutuksen lukijaansa. (Heikki-

nen, Huttunen & Syrjälä 2007; Tracy 2010.) Näitä teemoja tutkimuksesta voidaan arvioida 
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vasta tutkimuksen julkaisemisen jälkeen. Tämä tutkimusprosessi on ollut itselleni mitä merki-

tyksellisin ja opettavaisin matka kohti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta, varhaiskasvatuksen 

opettajuutta ja tutkijan identiteettiä. Merkityksen tälle tutkimukselle tieteellisenä julkaisuna 

luovat kuitenkin vasta sen lukijat.  
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Ohjeistus haastattelua varten: 
 
Haastattelut toteutetaan ryhmähaastatteluna. Aikaa haastattelulle olisi varattava noin tun-
nin verran. 
 
Haastattelun pääteemat ovat:  

• Varhaiskasvatuksen määritelmä ja tavoitteet 

• Ryhmäkoko 

• Subjektiivisen oikeuden muutokset  

• Toimintaympäristön muutokset  

• Varhaiskasvatussuunnitelmat  

• Lapsen ja vanhemman osallisuus  

• Varhaiskasvatuksen arviointi  

• Vaikutus lasten arkeen  

• Vaikutukset työyhteisön, tiimin ja työntekijän arjen työhön 

 

Ohessa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ja tiivistelmä lainsäädännön keskeisistä 
muutoksista.  
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1.8.2015 Voimaan astuneet lainmuutokset
  

1.8.2016 Voimaan astuneet lainmuutokset 
 

VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELY JA 
TAVOITTEET (1§ ja 2 a§) 
→Laissa varhaiskasvatus korvaa sanan päi-
vähoito. Varhaiskasvatus on määritelty ja 
sille on asetettu tavoitteet. 

LAPSEN SUBJEKTIIVINEN OIKEUS VARHAIS-
KASVATUKSEEN (11a§) → Laki mahdollistaa 
lapsen varhaiskasvatusoikeuden muuttami-
sen kokopäiväisestä 20 h viikossa. 

PÄIVÄKOTIEN RYHMÄKOOT (5a§) →Päivä-
kodin yhdessä ryhmässä voi olla yhtä aikaa 
läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatus-
tehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä 
lapsia. 

AIKUISETEN JA LASTEN SUHDELUKU PÄI-
VÄKODEISSA (5§) →Asetuksessa säädetään 
aikuisten ja lasten välisestä suhdeluvusta. 
Yli 3-vuotiainden lasten ryhmissä ja aikuis-
ten ja lasten suhdeluku nousee 1/7:stä 
1/8:aan. 

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT (7a§, 
9a§) →Laissa säädetään velvoitteista laatia 
paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 
sekä lapsille henkilökohtainen varhaiskasva-
tussuunnitelma. 

LAPSEN EDUN HUOMIOIMINEN (11§)  
→Laki korostaa lapsen edun ensisijaisuutta 
varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjes-
tettäessä. 

VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ (6§)  
→Laissa säädetään, että varhaiskasvatus-
ympäristön on oltava kehittävä, oppimista 
edistävä sekä terveellinen ja turvallinen. 
Ympäristössä on huomioitava esteettö-
myys. 

VARHAISKASVATUKSEN ARVIOINTI JA KE-
HITTÄMINEN (9 §, 9b§)  
→Laissa varhaiskasvatuksen asiantuntijavi-
rastoksi muuttuu Opetushallitus Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen sijaan. Laissa sää-
detään varhaiskasvatuksen arvioinnista. 
Varhaiskasvatuksen kansallisen arvioinnin 
toteuttaminen määritellään Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen tehtäväksi. 
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