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Tutkielman tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön käsityksiä 
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varhaiskasvatuksen opettajien sak-aikaan kohdistuneiden muutosten jälkeen. 
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tehty diskurssitutkimuksena ja analyysimenetelmänä on käytetty diskurssianalyys ia. 
Diskurssitutkimuksessa tutkitaan ihmisten rakentamia ja luomia merkityksiä. Tutkielmassa 

diskurssit ovat merkityksellistämisen tapoja, jotka rakentuvat sosiaalisesti ja joihin aineiston 
vastaukset kiinnittyvät. Diskurssianalyysi koostuu tulkinnoista, yhtäläisyyksien ja erojen 

etsimisestä sekä aineiston jaottelusta ja luokittelusta. 

Tutkielman tuloksina on neljä diskurssia: ammatillisuus, ylempi taho, resurssit sekä 

suunnitteluajan muutos. Ammatillisuuden diskurssissa korostuu opettajien omat näkemykset ja 
kokemukset sak-ajasta sekä opettajan ristiriitainen rooli. Ylemmän tahon diskurssissa näkyy 
ohjeiden ja lain noudattamisen tärkeys, varhaiskasvatusyksiköiden väliset erilaiset 
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kuormittuminen näyttää liittyvän resurssien puutteeseen. Suunnitteluajan muutos diskurssissa 

sak-aika koetaan tarpeelliseksi ja tärkeäksi, mutta sen nähdään vievän aikaa pois lapsiryhmältä. 
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1 Johdanto 

Varhaiskasvatuslain muutos vuonna 2018 on lisännyt suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen 

merkitystä varhaiskasvatuksessa (540/2018). Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on 

suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen toteutuminen lapsiryhmässä (Parrila & Fonsén, 2017), 

ja tätä opettajan tehtävää ja vastuuta lakimuutos korostaa (Ranta, Sajaniemi, Eskelinen & 

Lämsä, 2021). Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) lisätt iin 

varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa kahdeksasta 

prosentista kolmeentoista prosenttiin täydestä työajasta (Kuntatyönantajat, 2018a, 4§1). 

Syksystä 2021 varhaiskasvatuksen opettajat kuuluvat opettajien virka- ja työehtosopimuksen 

(OVTES) alaisuuteen. 

Kiinnostuksemme varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelu-, arviointi-, ja kehittämisa ikaa 

(sak-aikaa) kohtaan on herännyt näiden muutosten myötä. Aiheesta ei ole vielä 

tutkimuskirjallisuutta opinnäytetöitä lukuun ottamatta (ks. esim. Pääkkönen, 2020; Väisänen, 

2020). Selkeän tutkimustarpeen lisäksi aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Keskustelua 

sak-ajasta on käyty julkisuudessa ja yhteiskunnan eri tasoilla aina yksittäisiin päiväkoteihin asti. 

Oman kokemuksemme mukaan keskustelua herättää sak-ajan huomio int i 

työvuorosuunnittelussa, opettajan poissaolo ryhmästä sekä sak-ajalla tehtävän työn sisältö. 

Keskustelut sak-ajasta ja tavoista puhua päiväkodissa työskentelevän opettajan työtehtävis tä 

yhteiskunnallisella tasolla tai omassa elämässämme erilaisissa kohtaamisissa on saanut meidät 

pohtimaan, minkälaiset ajatukset ja näkökulmat suuntaavat keskustelua sak-ajasta? Hyvänä 

esimerkkinä osana tätä yhteiskunnallista keskustelua on Kirsi Suttonin (2021) blogissa esiin 

nostama huomio: 

“Sak-työaika ei ole työajasta erillinen etuoikeus tai lahja, vaan sillä 

 mahdollistetaan opettajan lakisääteisten tehtävien tekeminen” 

Sutton puolustaa ja perustelee lakiin viitaten opettajan työhön kuuluvaa tehtävää. Suttonin 

toteamus herättää myös ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita: miksi sak-aikaa pitää perustella ja 

puolustaa? Tutkielmamme aiheena on varhaiskasvatuksen henkilöstön käsitykset 

varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajasta. Tutkimusaineis tona 

meillä on toisen tutkimuksen yhteydessä kerätty kysely varhaiskasvatuksen henkilöstö lle. 

Kyselyssä selvitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön ajatuksia varhaiskasvatuksen erilais is ta 

työtehtävistä. Henkilöstön puhetavat ja käsitykset työtehtävistä olivat moninaisia. Vastauksista 
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oli havaittavissa erilaisia mielipiteitä ja kokemuksia varhaiskasvatuksen opettajien sak-ajasta. 

Sak-ajan muutosta on kommentoitu tutkimusaineiston useissa vastauksissa, esimerkik s i 

seuraavassa:  

“Sak-ajan ansioista minulla on vihdoin riittävästi aikaa suunnitella ja valmistella 

esiopetuksen sisältöä ja aikaa riittää myös säännölliseen yhteistyöhön ja 

viestintään vanhempien kanssa sekä esiopetuksen kehittämiseen. --“ 

Tässä vastauksessa ei suoraan kerrota, että suunnittelulle ei ole ollut tilaa, mutta se on 

tulkittavissa sanavalinnoista. Kokemuksia, mielipiteitä ja jopa tunteita on havaittavissa 

sanavalintojen kautta, ja halusimme kiinnittää huomiota juuri näihin asioihin.  Näitä voimme 

tutkia diskurssitutkimuksen avulla. Tarkastelemme diskursseja opettajuuden näkökulman 

kautta. Tutkimuskysymyksenä meillä on: 

Millaisia diskursseja varhaiskasvatuksen henkilöstön vastauksista löytyy 

 varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaan 

 liittyen? 

Pietikäisen ja Mäntysen (2009) mukaan diskurssitutkimus on monitieteellistä, kielen ja 

sosiaalisen toiminnan välistä tutkimusta. Kielellä on erilaisia merkityksiä, jotka kytkeytyvät 

sosiaalisiin tilanteisiin eri tavoin ja jolla voidaan vaikuttaa niin yksittäisissä tilanteissa kuin 

laajemmin yhteiskunnassa (Pietikäinen & Mäntynen, 2009). Lehto, Haapanen ja Kääntä (2018) 

määrittelevät diskurssin asiaksi, joka nousee toistuvasti esiin tekstistä. Diskurssit synnyttävät 

kielellisiä sosiaalisia käytäntöjä, jotka ovat ominaisia tietyille ryhmittymille (Lehto ym., 2018). 

Tässä tutkielmassa keskitymme siihen, millaisia diskursseja tutkimusaineiston vastauksista 

rakentuu.  Diskurssitutkimusta tehdessä tutkija on itse osallisena tutkimuksessa luomalla 

diskursseja (Pietikäinen & Mäntynen, 2009). Tästä syystä omat tunteet, näkemykset ja asenteet 

aihetta kohtaan tulee tunnistaa ja pitää ulkopuolella. Suonisen (2016) mukaan diskurssianalyys i 

sopii hyvin monenlaisten aineistojen analysointiin. Erityisesti aineistot, joissa erilaiset 

näkökulmat ja eri merkityssysteemeihin kiinnittyvät diskurssit nousevat esille, ovat 

diskurssianalyysin kannalta mielenkiintoisia (Suoninen, 2016). Tästä syystä diskurssianalyys i 

sopii tutkielmamme aineiston analysointiin. 

Opettajuus muodostaa tutkielmamme teoreettisen viitekehyksen, koska tutkimme opettajan 

työhön kuuluvia tehtäviä. Varhaiskasvatuspalveluiden siirtyminen sosiaali- ja 

terveysministeriön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen vuonna 2013 

(Fonsén & Parrila, 2017a) vahvistaa opettajuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. 
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Varhaiskasvatuslain (540/2018, 6:26 §) uudistuessa lastentarhanopettajan ammattinimike 

vaihdettiin varhaiskasvatuksen opettajaksi. Käytämme tutkielmassa käsitettä 

varhaiskasvatuksen opettaja. 

Tutkielmamme aineisto on kerätty pian varhaiskasvatuksen opettajan työhön tulleen muutoksen 

jälkeen, joten muutoksen huomioiminen on tärkeää tästä syystä. Koska opettajuus on vahvasti 

sidottuna yhteiskuntaan, yhteiskunnan muuttuessa, myös opettajuuden on muututtava 

(Luukkainen, 2005). Muutos on siis jatkuvasti läsnä opettajan työssä ja opettajuudessa, siksi on 

aiheellista huomioida muutos ja siihen reagoiminen tässä yhteydessä. Muutoksen merkitys 

korostuu tutkielmassamme ja diskursseissa.  

Luku kaksi sisältää tutkielmamme kannalta keskeiset käsitteet, jotka ovat opettajuus, 

varhaiskasvatus, suunnittelu, arviointi ja kehittäminen. Tutkimusmenetelmänä ja aineiston 

analysoinnissa käytämme diskurssitutkimusta ja diskurssianalyysia, joita avaamme luvussa 

kolme. Aineiston analyysin kuvaus on luvussa neljä. Luvussa viisi on tutkielmamme tulokset, 

eli diskurssit varhaiskasvatuksen opettajan sak-ajasta. Pohdimme tutkielman eettisyyttä ja 

jatkotutkimustarpeita luvussa kuusi. 
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2 Opettajuus sekä suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

Tutkielman teoreettinen viitekehys hahmottuu opettajuuden, varhaiskasvatuksen, suunnitte lun, 

arvioinnin ja kehittämisen käsitteiden sekä aineiston rajaaman kontekstin kautta. Tässä 

tutkielmassa opettajuus määrittyy opettajan erilaisten roolien näkökulmasta, joita ovat opettaja 

yksilönä, yhteisön jäsenenä sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana (esim. Niemi, 2006; Säntti, 

2007; Tynjälä, 2004). Opettajat muodostavat yhteisön koulutusasteesta riippumatta – 

opettajuuden ydin on sama kaikissa ympäristöissä (ks. Fullan, 1993/1994; Lammi, 2017; 

Luukkainen, 2005; Niemi, 2006; Ranta, 2020). Opettajuus eri koulutusasteilla sisältää yhteis iä 

opettajuutta määrittäviä tekijöitä, jotka ovat ammattietiikka, opettajan työhön kuuluva 

vuorovaikutus sekä muutos ja muutosvastarinta.   

Kuvioon 1 olemme kuvanneet tutkielmamme kannalta keskeiset opettajuutta määrittävät 

tekijät. Määritelmämme pohjautuu Fullanin (1993/1994), Sahlbergin (1997), Tynjälän (2004), 

Luukkaisen (2005), Mikkolan (2005), Niemen (2006), Säntin (2008), Evansin (2011), 

Mausethagenin ja Granlundin (2012), Murtosen (2017) ja Lammin (2017) määritelmiin 

opettajuudesta ja opettajan asiantuntijuudesta.  

Kuvio 1. Opettajuuskukkanen (mukaillen CC search/Mrs B22) 
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Opettajuutta määritellessämme keskeisiksi käsitteiksi olemme nostaneet opettajuuskukkasen 

terälehdissä olevat käsitteet. Näitä ovat opettaja yksilönä, yhteisön jäsenenä sekä 

yhteiskunnassa, opettajan ammattietiikka, muutos ja muutosvastarinta opettajan näkökulmas ta 

ja vuorovaikutus opettajan työssä. 

Ranta ja kumppanit (2021) tuovat esille, että varhaiskasvatuslain muutos vuonna 2018 on 

osaltaan ollut vahvistamassa varhaiskasvatuksen arvostusta ja asemaa sekä pohjautumis ta 

tieteeseen. Heidän mukaansa lakimuutos vahvistaa sitä, että opettaja on asiantuntija 

varhaiskasvatuksen opettamisessa ja pedagogiikassa, kun taas muilla ammattiryhmillä on omat 

erityisosaamisensa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka määritellään 

olevan suunnitelmallista ja tavoitteellista tutkimustietoon perustuvaa toimintaa, jota 

varhaiskasvatuksen henkilöstö toteuttaa (Opetushallitus, 2019). Fonsén, Heikka, Hjelt, 

Eskelinen ja Riekkola (2018) tuovat esille ammattiryhmien erilaisten osaamisten 

selkeyttämisen merkitystä, jolla vähennettäisiin ristiriitoja rooleihin ja työtehtäviin liittyen. 

Lakimuutos yksistään ei riitä selkeyttämään opettajan työnkuvaa vaan alan tutkijoiden ja 

asiantuntijoiden on tärkeää käyttää täsmällisiä käsitteitä puhuttaessa varhaiskasvatuksesta ja 

pedagogiikasta, jotta “kaikki tekevät kaikkea” –kulttuurista päästään tulevaisuudessa eroon 

(Ranta ym., 2021).  

Heikka, Kettukangas, Fonsén ja Vlasov (2018) kuvaavat varhaiskasvatuksen suunnitte lun, 

arvioinnin ja kehittämisen syklisenä kehänä, joka on jatkuvassa prosessissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2019) pedagoginen dokumentointi kuvataan 

varhaiskasvatuksen opettajan työssä suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen keskeiseksi 

työmenetelmäksi. Pedagogisen dokumentoinnin avulla havainnot sekä erilaiset dokumentit 

tekevät pedagogisen toiminnan näkyväksi, jolloin myös lasten ja huoltajien on mahdollis ta 

osallistua yhdessä henkilöstön kanssa toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen 

(OPH, 2019). Opettajan rooleja ja opettajuutta määrittäviä tekijöitä tarkastelemme luvussa 2.1. 

Luvussa 2.2. käsittelemme opettajuuden ja muutoksen suhdetta. Luvussa 2.3. tutkimme 

opettajuutta varhaiskasvatuksessa, sillä varhaiskasvatuksen konteksti tuo opettajuuteen 

tutkielmamme kannalta erityisiä piirteitä. Sak-aikaa sekä sen sisältöä käsittelemme viimeisessä 

alaluvussa.  
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2.1 Opettajuuden määritelmä 

Opettajuus on suomalainen käsite, eikä sille ole suoraa vastinetta muissa kielissä (Luukkainen, 

2005). Lammi (2017) tuo tutkimuksessaan esiin, että opettajuus -käsitteen kansainvälinen 

tarkastelu on kyseenalaista, sillä käsite ei taivu kovin hyvin toisille kielille. Englanninkielisessä 

kirjallisuudessa opettajuudesta puhuttaessa käytetään käsitteitä teacher profession 

(Luukkainen, 2005; Säntti 2007), teacher professionalism (Mausethagen & Granlund, 2012), 

teacherhood, teachership, teacherness sekä opettajana olemista kuvaten to be a teacher (Säntti, 

2007). Pohjoismaissa on tehty tutkimusta opettajuudesta (ks. Esim. Klette, Carlgren, 

Rasmussen, Simola & Sundkvist (toim.), 2000). Lisäksi professio-käsitteellä on myös 

vieraskielistä kirjallisuutta aiheesta (ks. esim. Evans, 2011; Fullan, 1993/1994; Hargreaves, 

1996; Mausethagen & Granlund, 2012). Säntti (2007) mainitsee, että vieraskielinen termistö ei 

ole kuitenkaan vakiintunutta eikä akateemisesti hyväksyttyä, toisin kuin opettajuuden käsite 

suomen kielessä.  

Käsitteenä opettajuus on laaja ja sen määritelmät epämääräisiä (Mausethagen & Granlund, 

2012). Säntti (2007) avaa opettajuus -käsitteen epämääräisyyttä sillä, että se kattaa lähes kaiken 

opettajan ammattiin liittyvän. Hänen mukaansa opettajuus sisältää tavan kohdata, tavan opettaa, 

muutoskykyisyyden, itsensä kehittämisen taidon sekä oman roolin ymmärtämisen eri 

konteksteissa. Opettajuus mielletään moninaiseksi ja siihen vaikuttaa yhteiskunta ja opettaja 

yksilönä (Säntti, 2007). Yksilön omat kokemukset ja käsitykset muovaavat opettajuutta (Evans, 

2011). Hannele Niemi (2006) kuvaa opettajan ammattikuntaan yhteiskunnassa liittyviä 

ristiriitoja. Hänen mukaansa kaksi kärjistettyä ääripäätä opettajan ammattiin ovat opettajan 

ammatin näkeminen suoritustason työnä, joka on alisteinen poliittisille päätöksille, ja 

vastakohtana tälle, opettajan ammatin näkeminen yhteiskunnallisesti vaikuttavana ja 

uudistuksia ohjaavana työnä. Nämä näkemyserot tulevat tarkasteluun keskustelussa 

professiosta ja erityisesti siitä, täyttääkö opettajuus professiolle tyypilliset tunnusmerkit (ks. 

esim. Lammi, 2017; Luukkainen, 2005; Niemi, 2006). 

Niemen (2006) mukaan professio määritellään korkean tason tehtäväksi, jossa ammattikunna lla 

on valmius kehittää omaa työtään, koulutukselle on tarkat laatuvaatimukset ja ammattikunta 

kontrolloi ammatin edustajien toiminnan eettisyyttä. Hän tarkentaa, että ammatin 

määrittyminen yhteiskunnallisesti merkittäväksi riippuu siitä, tuoko ammatin edustaja jotain 

sellaista, mitä muut ammatit eivät pysty tuomaan. Opettajan työssä yhteiskunnallinen 

merkittävyys liittyy kansalaisten tietokäsityksen ja osaamisen edistämiseen (Niemi, 2006). 
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Opettaminen on ammatillista toimintaa, professiota, jonka perusta on kokemuksessa ja 

koulutuksessa (Martti, 1993). Lammi (2017) tuo tutkimuksessaan esiin professio -käsitteen 

ristiriitaisuuden, sillä osa alan tutkijoista ei miellä opettajan ammattia professio-ammatiksi, kun 

taas osa käyttää profession käsitettä säännöllisesti. Mausethagenin ja Granlundin (2012) 

mukaan professioammatin kriteerejä ovat autonomia, teoriatieto, eettiset normit sekä 

yksinoikeus ammatin harjoittamiseen. Opettajan työn professio-luonteen kyseenalaistaminen 

on liittynyt monissa maissa   opettajien kykyjen epäilyyn ja siitä seuranneeseen valtion 

kontrollin tarpeeseen (Mausethagen & Granlund, 2012; Niemi, 2006; Reed & Walker, 2017). 

Yleisesti professio-ammatteihin liittyy ammatillista eetosta sekä asiantuntijuutta, mikä osaltaan 

vahvistaa opettajuuden käsitteen professionaalisuutta (Lammi, 2017). Lammi (2017) sijoittaa 

omassa tutkimuksessaan opettajan profession opettajuuden alakäsitteeksi.  Tässä tutkielmassa 

opettajuus on kattokäsite, jonka alle kuuluu ammatillisuus, asiantuntijuus sekä professio.  

Opettajuuden rakentumisessa on Luukkaisen (2005) mukaan huomioitava opettajan kolme 

keskeisintä roolia: opettaja yksilönä, opettaja työyhteisön jäsenenä sekä opettaja 

yhteiskunnallisena vaikuttajana. Opettaja määrittää omaa opettajuuttaan analysoimalla omaa 

työtään (Luukkainen, 2005). Mikkolan (2005) mukaan opettajan ammatin vaatimukset ovat 

laajat. Opettajilta edellytetään tietoa opetettavasta aineesta, pedagogista osaamista, oman 

toimintansa ohjausta ja kehittämistä sekä eettistä ja sosiaalista vastuuta (Mikkola, 2005).  

Tynjälä (2004) kirjoittaa opettajan yksilöllisen asiantuntijuuden sisältävän teoreettisen tiedon, 

käytännöllisen tiedon sekä itsesäätelytiedon. Opettajuuden kehittymiseen liittyy oman 

oppimisen kehittäminen ja uuden tiedon omaksuminen (Karseth & Nerland, 2007). Murtonen 

(2017b) kuvaa opettajuuden kehittymisen prosessiksi, jossa opetustavan reflektoinnin myötä 

kokemus omasta osaamisesta vaihtelee ja muuttuu ajan myötä. Tynjälä (2004) ja Murtonen 

(2017b) kirjoittavat molemmat siitä, että opettajan ammattiin kuuluu kyky tarkastella ja 

ymmärtää omaa opettajuutta. Tynjälän (2004) määrittelemää itsesäätelytietoa tarvitaan oman 

toiminnan ohjaamisessa ja säätelyssä. Murtosen (2017b) mukaan itsesäätelytietoa tarvitaan 

opetus-oppimisprosessin tarkastelussa. Tynjälä (2004) tuo esille, että itsesäätelytiedon merkitys 

on erityisen suuri opettajan ammatissa, jossa ohjataan myös muita näiden taitojen hallintaan.  

Kuten Luukkainen (2005) tuo esille, opettajalla on erilaiset roolit, joita kaikkia tarvitaan ja ne 

täydentävät toisiaan. Tulkitsemme Luukkaista niin, että yksilön tietoon liittyvän opettajuuden 

lisäksi yhteisön jäsenenä oleminen on opettajan yksi rooli. Fullanin (1993/1994) mukaan 

opettajuuden kehittymiseen tarvitaan uusia ideoita ja mahdollisuuksia tutustua uusiin asioihin 

rauhassa. Opettajuuden kehittymiseen tarvitaan teoriatiedon yhdistäminen käytäntöön 
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(Grakauskaite-Karkockienen & Bražienen, 2021; Karseth & Nerland, 2007). Korthagen, 

Loughran ja Lunenberg (2005) tuovat esille, että koulutuksen lisäksi opettajuuden 

kehittymiseen tarvitaan kokemuksen myötä rakentuvaa tietoa. Tynjälä (2004) on jaotellut 

asiantuntijuutta yksilön tietonäkökulman lisäksi osallistumisnäkökulman ja tiedon luomisen 

näkökulman kautta. Osallistumisnäkökulman mukaan asiantuntijuus on ennen kaikkea 

sosiaalinen ilmiö ja tällöin asiantuntijuuden kehittyminen vaatii eksperttikulttuur i in 

osallistumista. Fullan (1993/1994) ja Luukkainen (2005) kirjoittavat opettajuuden olevan 

yhteisöllistä toimintaa, jota yksilöiden erilaiset toimintatavat rikastuttavat ja täydentävät. 

Tällainen yhteistyö hyödyntää sekä opettajia, että oppilaita ja näin ollen ylläpitää opettajuuden 

kehittymistä ja muuttumista (Fullan, 1993/1994). Opettajat toimivat työyhteisö issä 

vuorovaikutuksessa toistensa ja lasten kanssa. Tarvitaan sekä yksilöllistä tietoa että 

yhteisöllistä, vuorovaikutuksessa muodostuvaa tietoa. Tynjälä (2004) kuvaa yksilöllisen ja 

yhteisöllisen tiedon yhdistymistä tiedon luomisen näkökulmassa. Tässä näkökulmassa 

asiantuntijuus nähdään yksilöllisen ja yhteisöllisen tiedon luomisen prosessina (Tynjälä, 2004).  

Myös Shagrir (2021) sekä Grakauskaite-Karkockiene ja Bražiene (2021) havaitsivat 

tutkimuksissaan, että yhteistyö ja vuorovaikutus kollegoiden kanssa vahvistavat opettajuutta. 

Luukkainen (2005) määrittää opettajuuden olevan yhä enemmän monimuotoista ja 

yhteiskuntaan suuntautuvaa toimintaa. Evansin (2011) mukaan opettajuus on yksilö iden 

muovaamaa mutta sitä rajaa hallituksen poliittiset päätökset. Niikko ja Ugaste (2012) tuovat 

artikkelissaan esille, että opettajan rooli voimassa olevan opetussuunnitelman toimeenpanijana 

on suuri. Heidän mukaansa kansalliseen opetussuunnitelmaan kirjatut, pedagogiikalle asetetut, 

tavoitteet heijastavat kunkin maan kansallisia arvoja sekä maan omaa historiallista, poliittis ta, 

taloudellista ja kulttuurillista kehitystä. Luukkainen (2005) kirjoittaa, että opettajuuden 

vertaaminen suoraan eri maiden välillä ei ole mahdollista. Näin ollen eri yhteiskunnat 

edellyttävät toimiakseen erilaista opettajuutta ja erot opettajuuden käsitteissä eri kulttuurien ja 

maiden välillä on otettava huomioon (Luukkainen, 2005). Opettajuus yhteiskunnassa 

määräytyy velvoittavien opetuksen tavoitteita määrittävien asiakirjojen mukaan (Niikko & 

Ugaste, 2012). Toisaalta kunkin opettajan yksilöllinen kehitys ja kyky omaksua opetusta 

koskevaa tutkimustietoa vaikuttaa siihen minkälaiseksi opettajuus yhteiskunnallisella tasolla 

muotoutuu. 

Oman opettajuuden rakentuessa opettajan työhön tulee lisäksi moraalinen merkitys (Fullan, 

1993/1994). Niemi (2006) tuo esille arvovalintojen tekemisen eri tasoilla. Hänen mukaansa 

opettajalta vaaditaan moraalista velvollisuudentunnetta ja kykyä arvioida asioita lapsen 
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kehityksen kannalta metodeja ja sisältöjä valitessaan sekä heitä kohdatessaan. Kuten 

Luukkainen (2005) kirjoittaa, opettajuuden eettisyyttä on se, että erilaisuuden pystyy näkemään 

monenlaisuutena. Niemen (2006) mukaan arvovalinnat koskevat kuitenkin myös työyhteisöä, 

kollegoita ja yhteistyökumppaneita - työyhteisössä toimimista. Yhteiskunnan kannalta 

opettajan työn eettisyys näkyy siinä, mihin kasvatus suunnataan ja kuinka yhteiskuntaa 

kehitetään (Niemi, 2006). Opettaja on roolimalli, jonka on kyettävä välittämään arvokkaina ja 

tärkeinä pitämiään asioita samalla tiedostaen oma valta-asema ja vastuu (Korthagen ym., 2005; 

Luukkainen, 2005). Tynjälän (2004) mukaan ammattietiikka liittyy opettajuuden eri tiedon 

muotoihin. Niemi (2006) toteaa eettisten valintojen koskevan myös opettajan omaa 

ammattitaitoa ja työssä kehittymistä. Luukkaisen (2005) ja Niemen (2006) ajatuksiin peilaten 

voidaan sanoa, että opettajan työssä eettiset valinnat koskevat niin tietoa kuin kaikkea 

vuorovaikutusta, jossa opettaja on yhtenä osapuolena. Eettisten normien noudattaminen 

vahvistaa opettajuutta (Maxwell & Schwimmer, 2016). 

2.2 Opettajuus muutoksessa 

Fullanin (1993/1994) mukaan uudet muutosstrategiat ovat vääränlainen tapa suhtautua 

muutokseen. Muutos on jatkuva, luonnollinen osa opettajuutta ja opettajan työtä (Evans, 2011; 

Fullan 1993/1994; Reed & Walker, 2017). Luukkaisen (2005) mukaan koulujen toiminnassa 

muutos vaatii, että suurin osa opettajista omaksuu uudet käsitteet ja käytänteet ja kehittävät 

omaa opettajuuttaan niiden mukaan. Jos vain osa omaksuu uudet toimintatavat työssään, 

muutosta ei tapahdu (Luukkainen, 2005). Evans (2011) tuo esille, että yksilönä opettajan tulee 

sisäistää muutos osaksi omaa opettajuuttaan, jotta muutos tapahtuu. Muutosten ja uudistus ten 

toteutuminen vaatii, että opettajat omaksuvat muun muassa uudenlaisen opettajuuden, 

vuorovaikutteisuutta sekä yhteistoiminnallisuutta muiden opettajien keskuudessa (Luukkainen, 

2005; Karseth & Nerland, 2007). Sahlberg (1997) kirjoittaa teoksessaan muutoksesta ja sen 

vastustamisesta liittyen opettajien kokemuksiin ja uskomuksiin, hän määrittää uskomusten 

ohjaavan yksilön määritelmiä ja valintoja tietyissä tehtävissä, mutta myös tunteina, jotka 

tukevat muistin prosesseja. Nämä tunteet puolestaan vaikuttavat siihen, kuinka opettaja itse 

oppii ja hyödyntää oppimaansa omassa työssään. Opettajien uskomukset vaikuttavat siihen, 

kuinka opettajat reagoivat uudistusten kohdalla ja millaisia uskomuksia niihin uudistuks i in 

liittyy (Sahlberg, 1997).  
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Fullanin (1993/1994) ja Luukkaisen (2005) mukaan muutokseen liittyy aina vastarinta. Fullan 

(1993/1994) kirjoittaa konfliktien ja riitojen olevan olennainen osa muutosprosess ia. 

Muutosvastarinta vaikuttaa ihmisten välisiin suhteisiin siten, että parhaimmillaan hyvä 

työyhteisö voi huomioida muutosta ja antaa sille aikaa yhdessä (Luukkainen, 2005). Hän 

kirjoittaa muutoksen olevan prosessi, jossa huomioidaan jatkuvuus. Muutosvastarintaan liittyy 

epäily tulevaisuuden kulusta, pelko tulevaisuudesta tai ei haluta ennustetun tulevaisuuden 

toteutuvan (Luukkainen, 2005).  Sahlbergin (1997) mukaan muutosta on vaikea ymmärtää, jos 

yksilön omat uskomukset ovat muutosta vastaan. Yleinen reaktio tällaisessa tilanteessa on 

vastustaminen. Uskomukset ja kokemukset vaikuttavat siis siihen, kuinka suhtaudutaan 

muutokseen (Sahlberg, 1997).  

Varhaiskasvatus on kokenut suuria muutoksia viime vuosien aikana (esim. Varhaiskasvatus lak i 

2018, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, KVTES, kaksivuotisen esiopetuksen 

kokeilu) ja muutokset ovat vaikuttaneet opettajan rooliin. Muutokset ovat aiheuttaneet myös 

vastarintaa. Vastarintaa ja muutokseen tyytymättömyyttä on havaittavissa myös tämän 

tutkielman aineistossa. Muutokset arvopohjassa ja laeissa vaikuttavat siihen, miten opettajuus 

kehittyy ja muuttuu sekä yhteisössä että yksilön tasolla. Rannan (2020) mukaan 

varhaiskasvatuksen muutosten kuvaamisella lisätään ymmärrystä pedagogiikan kehittymises tä 

ja varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävistä.  

2.3 Opettajuus varhaiskasvatuksessa 

Opettajuus on yksilön itsereflektion kautta määrittyvää asiantuntijuutta (ks. esim. Murtonen, 

2017b; Tynjälä 2004). Yksilön omat kokemukset opettajana olemisesta vaikuttavat omaan 

opettajuuteen. Koulutuspohja ja sitä kautta teoreettinen tieto vaikuttaa yksilön opettajuuteen ja 

sen kehittymiseen. Ajantasaisen varhaiskasvatuslain (540/2018 6:26 §) mukaan 

varhaiskasvatuksen opettajalta vaaditaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa. 

Tutkintoon tulee sisältyä varhaiskasvatuksen tehtäviin liittyviä ammatillisia opintoja (540/2018 

6:26 §). Tähän asti kaikki, joilla on jo lain voimaan tullessa ollut kelpoisuus 

lastentarhanopettajan tehtävään, ovat kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin koko 

työuransa ajan (Kuntatyönantajat 2018b). Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018 6:27 §) 

määrittelee varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän erilleen varhaiskasvatuksen opettajan 

tehtävästä. Opettajan työ varhaiskasvatuksessa mahdollistuu päiväkodin johtajan asettamilla 

ehdoilla, mutta jokainen opettaja on työympäristön sallimissa rajoissa vastuussa omasta 
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opettajuudestaan, opettajuuden toteutumisesta ja kehittämisestä (ks. esim. Helin, Kola-

Torvinen & Tarkka, 2018). Käytännössä tämä näkyy pedagogiikassa, jota opettaja toteuttaa. 

Kupila (2007) korostaa varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittyvän vuorovaikutteisessa 

kasvatusyhteisössä. Opettaja ei toimi varhaiskasvatuksessa yksin vaan yhteistyö ja 

vuorovaikutus moniammatillisessa tiimissä, lasten ja heidän perheiden kanssa sekä muiden 

tahojen kanssa on varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta rakentava keskeinen osa 

(Kupila, 2007).  

Selvää on, että opettajan työssä toimitaan yhdessä muiden kanssa. Onnismaan, Tahkokallion, 

Reunamon ja Lipposen (2017) mukaan varhaiskasvatuksen opettajan työyhteisössä toimitaan 

usein moniammatillisessa tiimissä, jossa opettajan lisäksi toimii lastenhoitajia ja muita 

työntekijöitä erilaisilla nimikkeillä. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri määritellään 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 rakentuvan historiallisesti ja kulttuurillises t i, 

sekä muovautuvan yhteisön vuorovaikutuksessa (OPH, 2019). Varhaiskasvatuksessa 

opettajuus rakentuu tähän toimintakulttuuriin. Opettaja on toisaalta sitoutunut noudattamaan 

tiettyjä käytänteitä (Niemi, 2006), mutta samalla hän on myös muutosvoima (Fullan, 

1993/1994), joka kehittää ja vie toimintakulttuuria eteenpäin. Tässä on nähtävissä Säntin (2007) 

esiin tuoma opettajan ammatin epämääräisyys, jossa opettaja toimii useissa rooleissa. 

Opettajalla on päävastuu ryhmän toiminnan suunnittelusta, jonka sisällöllisenä pohjana 

käytetään valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa (Parrila & Fonsén, 2017). 

Varhaiskasvatuksen opettajan päävastuu ei vie pois sitä, että ryhmän muullakin henkilökunna lla 

on vastuu siitä, että toiminta on velvoittavien asiakirjojen mukaista (Helin ym. 2018). 

Varhaiskasvatuksen opettajalla on tärkeä rooli tiimin pedagogisena vastuuhenkilönä ja hänen 

vastuullaan on laatia tiimityötä tukevat työvälineet ja johtaa niiden käyttämistä (Parrila & 

Fonsén, 2017). 

Luvun 2 alussa toimme esille, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna alan tutkijoiden 

on tärkeää käyttää täsmällisiä käsitteitä, kun puhutaan opettajan tehtävästä ja työnkuvasta 

varhaiskasvatuksessa. Tällä saadaan selkeytettyä eri ammattiryhmien työnkuvia, nostettua 

opettajuutta esiin ja parannettua varhaiskasvatuksen laatua (ks. Ranta ym., 2021). Fonsén ja 

kumppanit (2018) sekä Ranta ja kumppanit (2021) tuovat esiin eri ammattikuntien hämärtyneet 

työtehtävät. Tämä tulee esille myös tutkielmamme aineistossa, kun osa vastaajista ihmette lee, 

mihin niin paljon sak-aikaa tarvitaan tai miksi lastenhoitajilla ei ole lainkaan suunnitteluaikaa. 

Rannan ja kumppaneiden (2021) mukaan odotukset, joita yhteiskunnallisesti varhaiskasvatus ta 

kohtaan on asetettu, määrittävät varhaiskasvatuksen tavoitteet ja tehtävän. Varhaiskasvatus ta 
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on alettu suunnata vasta viime vuosien aikana kohti tavoitteellista, lasten kehitystä ja oppimista 

tukevaa toimintaa (Ranta ym., 2021). 

Vuorovaikutus on opettajan keskeinen työväline. Kupila (2007) oli tutkimuksessaan 

huomannut, että toimiessaan vuorovaikutus lisää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa luottamusta. 

Yhteisössä toimiessa ristiriitojen käsittely ja yksilöiden erilaiset tavat toimia vaativat hyviä 

vuorovaikutustaitoja. Kokemusten ja ajatusten jakaminen työyhteisössä vahvistaa 

yhteisöllisyyttä ja lisää yhteenkuuluvuutta (Kupila, 2007). Opettajan työssä vuorovaikutus on 

jatkuvasti läsnä ja kuuluu osana kaikkeen tekemiseen. Yksilön oman vuorovaikutustavan 

reflektointi ja kehittäminen on tärkeää, kun toimitaan työyhteisössä. Toimivassa 

vuorovaikutussuhteessa voidaan vahvistaa yksilöiden asiantuntijuuden kehittymistä (Kupila, 

2007). 

Opettajan työhön liittyy valta ja vastuu riippumatta siitä, missä ympäristössä toimitaan. 

Varhaiskasvatuksen opettajalla valta ja vastuu liittyy siihen, että kasvattaa varhaiskasvatus ta 

ohjaavien lakien ja velvoittavien asiakirjojen arvopohjan mukaisesti (Maxwell & Schwimmer, 

2016; Pesonen, 2020; Reed & Walker, 2020). Varhaiskasvatustoiminta perustuu 

yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin ja arvot näkyvät kaikessa vuorovaikutuksessa 

(Pesonen, 2020). Opettajuuteen liittyy lisäksi kyky yhdistää arki ja ohjeistukset (Reed & 

Walker, 2017). Merkityksellistä on, että opettaja tiedostaa oman asemansa vaikuttajana. 

Vastuullisuus ja tietoisuus omasta asemasta mahdollistaa varhaiskasvatuksen opettajan 

autonomian suhteessa oman opettajuuden kehittämiseen ja eettiseen toimintaan (Pesonen, 

2020). Varhaiskasvatuksessa opettaja toimii pienten lasten kanssa ja hänellä on vastuu siitä, että 

jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Varhaiskasvatuksen kontekstissa korostuu pedagogisen 

dokumentoinnin merkitys ja siihen liittyen on Rintakorven ja Vihmari-Henttusen (2018) 

mukaan tärkeää pohtia dokumentoinnin eettisyyttä lapsen kannalta. He pohtivat esimerkik s i 

sitä, kuka voi antaa luvan lapsen kuvien julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa. 

Varhaiskasvatuksessa opettaja on vastuussa pedagogiikasta, ja hänen on pohdittava kaiken 

toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Opettaja ei ole itse läsnä joka hetki, mutta toimivassa 

tiimissä sovitun mukainen pedagogiikka näkyy koko lapsen varhaiskasvatuksessa olemisen 

ajan.  
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2.4 Suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

Varhaiskasvatus on pedagogiikkaan painottuva, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 

kokonaisuus, jossa yhdistyy kasvatus, opetus ja hoitaminen (540/2018 1§2). 

Varhaiskasvatuslaki määrittää, että varhaiskasvatustoimintaa suunniteltaessa, toteuttaessa ja 

arvioitaessa on selvitettävä ja otettava huomioon lapsen toiveet ja mielipiteet (540/2018 4§20). 

Myös huoltajilla tulee olla säännöllisesti mahdollisuus varhaiskasvatustoiminnan suunnitte luun 

ja arviointiin (540/2018 4§20). Varhaiskasvatustoimintaa ohjaa varhaiskasvatuksen perusteet, 

joka on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava ohjeistus (OPH, 2019). Tämän 

valtakunnallisen ohjeistuksen lisäksi on laadittava paikallinen varhaiskasvatussuunnite lma, 

joka on niin ikään velvoittava (OPH, 2019). Jokaiselle lapselle tulee laatia yhdessä huoltajan ja 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa lapsen henkilökohta inen 

varhaiskasvatussuunnitelma, jonka laatimisesta päiväkodissa vastaa varhaiskasvatuksen 

opettaja (540/2018, 5§23). Arvioinnista määrätään laissa siten, että sen on tarkoitus turvata 

varhaiskasvatuslain toteuttaminen ja kehittää varhaiskasvatusta (540/2018, 5§24). Lapsen 

henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa on arvioitava säännöllisesti, vähintään kerran 

vuodessa (540/2018, 5§23). 

Varhaiskasvatustoiminnan keskiössä on suunnittelu ja arviointi, sekä niiden pohjalta 

varhaiskasvatuksen kehittäminen. Sak-aika sisältää varhaiskasvatuksen suunnitte lun, 

arvioinnin ja kehittämisen (Kuntatyönantajat, 2018a). Suunnittelu, arviointi ja kehittäminen on 

varhaiskasvatuksen toiminnassa jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, joka toimii kehämäisenä 

jatkumona. Kehänä kulkevasta suunnitteluprosessista on kirjoitettu useissa artikkeleissa ja 

tutkimuksissa (ks. esim. Ranta, 2020; Heikka ym., 2018). 
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Kuvio 2. Arviointiin perustuva varhaispedagogiikan suunnitteluprosessi (Heikka ym., 2018, s. 

39). 

Heikan ja kumppaneiden (2018) tekemässä kuviossa (kuvio 2) on kuvattu varhaiskasvatuksen 

suunnittelua kehänä, joka alkaa lasten havainnoinnilla ryhmässä, siirtyy sitten dokumentoint i in, 

joita varhaiskasvatustiimi käy yhdessä läpi ja tekee niiden pohjalta suunnitelman pedagogiselle 

toiminnalle. Viimeisenä vaiheena on suunnitellun toiminnan toteutus, jota havainnoidaan ja 

dokumentoidaan.  

Suunnittelu, arviointi ja kehittäminen nivoutuvat yhteen yksilö- ja ryhmätaso lla. 

Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelun perustana on varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat, 

henkilökunnan ammatillisuus sekä lasten toiveet ja tarpeet (Heikka ym., 2018). Sak-ajalla on 

tarkoitus laatia muun muassa esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat (Kuntatyönantajat, 

2018a). Lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan ylös tavoitteet, jotka 

pedagogiselle toiminnalle asetetaan (OPH, 2019). Yksilöllisten suunnitelmien tavoitteet 

huomioidaan ryhmän toimintaa suunniteltaessa ja ne tehdään näkyväksi pedagogise lla 
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dokumentoinnilla (OPH, 2019).  Lapset on otettava mukaan suunnittelemaan toimintaa ja 

työtapoja, niillä keinoin, kuin se on ikätasoisesti mahdollista (OPH, 2019).  Pedagoginen 

toiminta on suunniteltua, ja sille on asetettu tietyt tavoitteet, joiden toteutumises ta 

varhaiskasvatuksen henkilökunta vastaa (Helin ym. 2018; Heikka ym., 2018). Toiminnan 

suunnitelma laaditaan varhaiskasvatustiimissä ja jokainen tiimin jäsen sitoutuu noudattamaan 

suunnitelmaa (Heikka ym., 2018).  

Päiväkodissa suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen työmenetelmänä käytetään pedagogista 

dokumentointia (OPH, 2019). Pedagogisen dokumentoinnin kautta varhaiskasvatuksen 

toimintaa tehdään näkyväksi, joka edesauttaa toiminnan kehittämistä (Rintakorpi, 2018). Se ei 

ole vain toiminnan lopputulos, vaan prosessi, joka tekee varhaiskasvatuksen toimintaa 

näkyväksi ja arvioitavaksi (Helin ym. 2018). Pedagogisen dokumentoinnin kautta nähdään 

perheiden kulttuuri ja tausta, varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen asiantuntijuus sekä 

koko varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen osaaminen (Rintakorpi, 2018). 

Pedagogisen dokumentoinnin kohteet on hyvä määritellä jo toimintaa suunniteltaessa siten, että 

dokumentointi kohdistuu tavoitteisiin johtavaan toimintaan (Heikka ym., 2018).  

Varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa hyödynnetään pedagogisen 

dokumentoinnin kautta saatuja tietoja (Helin ym., 2018).  

Varhaiskasvatuksessa arvioinnin tehtävänä on varmistaa, että varhaiskasvatussuunnite lman 

velvoittavuus todella toteutuu arjessa (Fonsén & Parrila, 2017b). Arvioinnin avulla tuetaan 

varhaiskasvatuksen kehittämistä ja toimia lapsen kehityksen edistämisessä (540/2018, 5§24). 

Arviointi koskee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, sekä varhaiskasvatuksen järjestäjää ja 

tuottajaa, joiden tulee arvioida varhaiskasvatustoimintaansa ja julkistaa arvioinnin tulokset 

(540/2018, 5§24). Työntekijät kehittyvät ammatillisesti, kun toimintaa arvioidaan yhteisten 

arvojen ja asetettujen tavoitteiden kautta (Parrila & Fonsén, 2017).  Toimintaa arvioidessa 

huomioidaan, onko suunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin päästy (Heikka ym., 2018). 

Oman työn arviointi nostaa esiin kasvattajien toiminnan kehittämisen kohteita (Parrila & 

Fonsén, 2017). Varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta, arviointi koskee niin opettajan 

omaa kuin tiimin ja lapsiryhmän toimintaa. 

Parrilan ja Fonsénin (2017a) mukaan oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen on 

helpompaa silloin, kun yhteiset toimintatavat on sanoitettu ja dokumentoitu yhteises t i 

käytettäväksi. Sak-ajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettajalle on varattava aikaa vanhempien 

tapaamisiin sekä moniammatilliseen ja asiantuntijayhteistyöhön (Kuntatyönantajat, 2018a). 
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Työyhteisössä jokainen työntekijä on velvollinen toimimaan yhdessä sovittujen 

toimintatapojen mukaisesti (Helin ym. 2018). Heikan ja kumppaneiden (2018) mukaan arviota 

tehdessä on tärkeää huomioida haasteet ja esteet, jotka ovat vaikuttaneet toimintaan. Nämä 

haasteet otetaan huomioon, kun pohditaan uusia tavoitteita toiminnalle (Heikka ym., 2018). 

Varhaiskasvatuksen toiminnassa kehittäminen tapahtuu suunnitelmien arvioinnin perusteella. 

Kehittämistä on uusien menetelmien kokeilu käytännössä, joka tämä voi parhaillaan johtaa 

suurempiin toimintakulttuurin muutoksiin (Fonsén & Parrila, 2017b). Uudenlaisten työtapojen 

kehittämisessä hyödynnetään varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä lasten osaamista (OPH, 

2019). Kunnat päättävät, missä suhteesssa sak-aikaa käytetään työpaikalla ja työpaikan 

ulkopuolella, ja sen käyttö voi vaihdella kausittain (Kuntatyönantajat, 2018a, 4§1). 

Tutkielmamme aineistossa on havaittavissa moninaisia käytänteitä sak-ajan järjestämisestä. 
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3 Aineiston esittely ja diskurssitutkimus 

Tässä luvussa esittelemme tutkimusaineiston ja tarkastelemme diskurssitutkimuksen teoriaa. 

Avaamme, mitä diskurssitutkimus ja diskurssi meidän tutkielmassamme tarkoittaa.   

3.1 Aineiston esittely 

Tutkielmamme aineisto on kerätty eräässä päiväkodin johtajien vertaismentorointiryhmässä 

syksyllä 2018. Kysely on toteutettu Webropol-kyselynä yliopiston tutkijoiden toimesta. Se on 

lähetetty vertaismentorointiin osallistuneiden henkilöiden kautta useaan eri päiväkotiin. 

Aineiston keräämiseen emme ole voineet vaikuttaa emmekä tiedä päiväkoteja, joissa kyselyyn 

on vastattu.  Näin ollen vastaajien tunnistettavuus on vähäinen, vaikka joissakin vastauksissa 

tuodaan esille työskentelykunta. Aineisto koostuu yhdeksästä kysymyksestä vastauksineen. 

Kysymykset ovat liitteessä 1. Koottua aineistoa on 30 sivua. Kyselyyn vastasi 

varhaiskasvatuksen henkilöstö nimeten oman ammattinimikkeensä avoimessa kysymyksessä. 

Vastauksia on 72 kappaletta ja vastaajien ammattinimikkeet ovat vastausten mukaan.  

Ammattinimike Määrä 

Lastentarhanopettaja 28 

Lastentarhanopettaja, varajohtaja 5 

Varhaiskasvatuksen hoitaja 1 

Lastenhoitaja 32 

Lähihoitaja 3 

Sosiaalikasvattaja 1 

Lastentarhanopettaja/ Varhaiskasvatuksen opettaja 1 

Varhaiskasvatuksen opettaja 1 

Varhaiserityisavustaja 1 

Taulukko 1. Kyselyaineiston ammattinimikkeet 

Aineisto on kerätty varhaiskasvatuslain muutosvaiheessa, jolloin kunnat ovat saaneet itse 

päättää, muutetaanko nimike jo nyt, vai myöhemmin. Tästä johtuen kyselyyn vastanneis ta 

opettajista suurin osa käyttää nimitystä lastentarhanopettaja, yksi vastaaja käyttää rinnakkain 

lastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeitä ja yksi vastaaja 

varhaiskasvatuksen opettajan nimikettä. Kyselyn vastauksissa osa vastaajista käyttää 

lyhennettä lto tarkoittaessaan varhaiskasvatuksen opettajaa ja lh tarkoittaessaan 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Yksi koko kyselyn vastauksista on testivastaus. Aineiston 

kysymykset löytyvät liitteestä 1. Tutkielmassamme tarkastelun kohteena on aineiston 
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vastaukset kysymyksiin seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Rajasimme aineistosta nämä 

kysymykset analysoitavaksi, koska niissä pyydetään ottamaan kantaa sak-aikaan tai pelkästään 

työn kehittämiseen. Kysymykset seitsemän ja kahdeksan koskevat suoraan sak-aikaa ja 

yhdeksännessä kysymyksessä vastaajia pyydetään kertomaan ideoita työn kehittämiseks i 

omalla työpaikalla.  

3.2 Diskurssitutkimus ja diskurssit 

Diskurssitutkimus on osa laadullista tutkimusperinnettä, jossa tutkitaan ihmisten rakentamia tai 

luomia merkitysmaailmoja (Lehti, Haapanen & Kääntä, 2018; Pietikäinen & Mäntynen, 2009). 

Lehden ja kumppaneiden (2018) mukaan diskurssitutkimus voidaan määritellä laajimmillaan 

teoreettismenetelmälliseksi viitekehykseksi, jonka keskiössä ovat kielenkäytön ja yhteiskunnan 

välisen suhteen tarkastelu sekä tutkimuskohteen näkeminen diskursiivisesti rakentuvina 

merkityksinä. Diskurssitutkimus voidaan ymmärtää kattoterminä, kuten Lehti ja kumppanit 

(2018) tuovat artikkelissaan esille. He korostavat diskurssitutkimuksen ja diskurssianalyys in 

käsitteiden keskinäistä eroa. Heidän mukaansa alan kirjallisuudessa diskurssitutkimus ja 

diskurssianalyysi nähdään usein synonyymeinä toisilleen, mitä ne eivät kuitenkaan suoraan ole 

(Lehti ym., 2018). Diskurssitutkimuksessa oleellista on, että tutkija on tietoinen siitä, mikä 

merkitys diskurssin käsitteellä tutkijalle kulloinkin on ja miten hän paikantaa oman 

tutkimuksensa perustellusti alan tutkimuskenttään (Pietikäinen & Mäntynen, 2009). 

Tutkielmamme paikantamisessa keskeiseksi muodostuu diskurssin käsitteen määrittelyn lisäksi 

kielen merkityksen tarkastelu keskeisten diskurssitutkimuksen käsitteiden valossa.  

Eskola ja Suoranta (2001) tuovat esille kaksi erilaista tapaa käsittää kieltä: kieli todellisu uden 

kuvana tai todellisuuden rakentamisena. Heidän mukaansa kieli todellisuuden kuvana toimii 

välineenä, jolla faktat nostetaan esille. Sen sijaan kieli todellisuuden rakentajana kieli 

määritellään osaksi todellisuutta, jolloin yhtä ainoaa totuutta ei ole (Eskola & Suoranta, 2001, 

s. 194). Potter ja Wetherell (1989) tuovat esille kielen merkityksiä synnyttävän luonteen. Kielen 

avulla voidaan puhua abstraktilla tasolla asioista ilman suoraa yhteyttä aikaan ja paikkaan, jossa 

tietty asia tai ilmiö on syntynyt sekä voidaan ymmärtää kielen merkityksellisiä vivahteita tai 

eroavaisuuksia asioiden välillä. He tarkastelevat myös puhetoiminnan teoriaa, jonka mukaan 

esimerkiksi saman lauseen voi todeta, esittää kysymyksenä tai vaikkapa käskynä. (Potter & 

Wetherell, 1989, s. 9, 28.) Näin ollen tutkijan tulee huomioiden lausuttujen asioiden lisäksi 

myös lausumatta jääneet asiat ja se, millä tavalla jokin asia on esitetty. Oman aineistomme 

kohdalla voimmekin kysyä, miksi jokin asia ilmenee useissa vastauksissa mutta myös, jääkö 
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jotain ilmenemättä ja miksi näin on tai millä tavalla esimerkiksi sak-aikaa kuvataan aineistossa 

ja mihin diskursseihin vastaukset kiinnittyvät.  

Oman tutkimuksen kannalta keskeisten diskurssitutkimuksen käsitteiden käyttö on yksi tapa 

määritellä tutkimuksen teoreettista pohjaa (Pietikäinen & Mäntynen, 2009). Keskeistä 

tutkielmamme kannalta on määritellä mitä diskurssi, diskurssit, representaatio, kieli, konteksti 

ja valta tarkoittavat. Pietikäisen ja Mäntysen (2009) mukaan diskurssi sanana pohjautuu 

ranskankieliseen sanaan discours, joka voidaan ymmärtää jutteluna. Ranskankielinen termi 

pohjautuu puolestaan latinan kielen discursus -sanaan, jolla tarkoitetaan ympäriinsä 

juoksemista (Pietikäinen & Mäntynen, 2009) tai diskurssin juoksemista kielenkäyttäjä ltä 

toiselle (Lehto ym., 2018).  

Diskurssin käsitettä on käytetty hyvin vaihtelevin tavoin ja siksi sen määrittely yksiselitteises t i 

on vaikeaa (Pietikäinen & Mäntynen, 2009; Potter & Wetherell, 1989). Diskurssin käsite 

yksikössä viittaa koko tieteenalan tutkimusalueeseen ja lähtökohtiin (esim. Fairclough, 2003; 

Foucault, 1966/2010; Pietikäinen & Mäntynen, 2009; Pietikäinen & Mäntynen, 2019; Potter & 

Wetherell, 1989). Erot diskurssin käsitteen määritelmissä liittyvät tutkimusperinteisiin ja 

siihen, miten tutkimuskohteena olevan kielen ja sosiaalisen kontekstin suhde määritellään. 

Faircloughin (2003) mukaan diskurssi on maailmankuvaa heijastava ja rakentava 

kielenkäyttötapa. Myös Pietikäinen ja Mäntynen (2009) näkevät diskurssin rakentuvan 

kielenkäytön sosiaalisissa käytännöissä. Potter ja Wetherell (1989) näkevät diskurssin käsitteen 

kattavan kaiken kielellisen vuorovaikutuksen muodot ja myös kirjoitetut tekstit (Potter & 

Wetherell, 1989, s. 7). Foucault (1966/2010) tarkastelee diskurssia erityisesti diskurssin 

olemassaolon mahdollistavien sääntöjen näkökulmasta. Nämä säännönmukaisuudet ovat kiinni 

tietyssä ajassa ja paikassa ja luovat siten diskurssin merkityksen (Foucault, 1966/2010, s. 11–

12).  

Yhteistä erilaisille tavoille käsittää diskurssi on kielen näkeminen sosiaalisena toimintana ja  

todellisuutta rakentavana voimavarana (Pietikäinen & Mäntynen, 2009). Erot diskurssin 

käsitteen ymmärtämisessä liittyvät siihen, miten kielenkäytön ja sosiaalisen todellisuuden 

välinen yhteys nähdään ja mitä niiden välisessä vuorovaikutuksessa tutkitaan (esim. Jokinen, 

Juhila & Suoninen, 2016a). Kriittisestä näkökulmasta diskurssia tarkasteleva tutkija on 

kiinnostunut valtasuhteiden jäsentymisestä, kun taas analyyttisesti suuntautunut tutkija on 

kiinnostunut kielenkäytön vaihtelusta (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016b). Tutkielmassamme 

tarkastelemme kyselyaineiston vastauksissa rakentuvia diskursseja sekä sitä, mihin laajemp iin 
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yhteyksiin diskurssit kiinnittyvät. Näin ollen tutkielmamme kytkeytyy osaksi analyytt is tä 

tutkimusperinnettä. Tarkoituksenmukaista ei ole kuitenkaan sulkea vallan tarkastelua kokonaan 

pois. Jokisen ja Juhilan (2016) mukaan on tärkeää huomioida, että tiettynä ajanjaksona tietyt 

diskurssit voivat olla vallitsevia ja viedä tilaa toisilta diskursseilta. Tällöin jonkin tietyn 

diskurssin vallitsevuus voi selittää toisen diskurssin marginaalissa olon (Jokinen & Juhila, 

2016). Tutkielmassamme diskursseja analysoidessamme tämä on tärkeää ottaa huomioon. 

Diskurssitutkimuksessa diskurssit ovat historiallisesti paikantuvia, vuorovaikutustilante issa  

samankaltaisina toistuvia ja tunnistettavia merkityksellistämisen tapoja (Pietikäinen & 

Mäntynen, 2009).  Diskurssit synnyttävät kielellisiä sosiaalisia käytäntöjä, jotka ovat ominais ia 

tietyille ryhmittymille (Lehto ym., 2018). Diskursseista puhuttaessa tutkijat ovat käyttäneet sen 

synonyymina ja rinnalla käytetty myös esimerkiksi representaation käsitettä. Foucault in 

(1966/2010) mukaan ihmistieteissä ollaan kiinnostuneita nimenomaan representaatioista, joita 

ihmiset ilmentävät. Representaatiolla hän tarkoittaa ihmisenä olemisen merkityksellistä ja 

merkityksiä luovaa tapaa ja sitä, että kielen kautta ihminen representoi itseään ja elämäänsä 

tiedostaen tai tietämättään. Myös ei-kielellinen toiminta on osa representaatiota (Foucault, 

1966/2010, s. 328).  

Pietikäisen ja Mäntysen (2009) mukaan laadulliselle tutkimukselle tyypillises t i 

tutkimusprosessin vaiheissa ja sen raportoinnissa pyritään säilyttämään tutkimuksen 

merkitysympäristö eli se konteksti, jossa aineisto on kerätty sekä tutkijan oma tulkintakonteks t i. 

Jokinen, Juhila ja Suoninen (2016c) määrittelevät kontekstin tapahtumatilanteeksi, jossa 

moninaisuus nähdään kontekstia rikastuttavana ominaisuutena. Aika ja paikka määrittävät 

kontekstia, mutta ajan ja paikan määrittely vaihtelee esimerkiksi sekunneista pitkiin 

historiallisiin ajan jaksoihin sekä alueellisesti hyvin vaihteleviin kokoluokkiin (Jokinen ym., 

2016c).  Diskurssitutkimuksessa kontekstilla on erityinen merkitys, sillä se on keskeinen osa 

tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja tutkija on osa tutkimuskontekstia (Pietikäinen & 

Mäntynen, 2009; Pietikäinen & Mäntynen, 2019). 

Tässä tutkielmassa käytämme diskurssia sen laajassa muodossaan eli kattaen sekä puhutun että 

kirjoitetun kielen. Tutkimme diskursseja, jotka rakentuvat kyselyaineiston vastauksissa ja jotka 

rakentavat osaltaan laajempaa keskustelua varhaiskasvatuksen opettajan sak-aikaan liittyen. 

Kielen ja kontekstin suhde on tutkielmamme aineiston perusteella monitasoinen kiinnit tyen 

yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä yksilön oman elämänpiirin merkityksellis i in 

keskusteluihin. Tutkielman tekijöinä ja diskurssien tulkitsijoina olemme osa 
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tutkimuskontekstia (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019). Kuten Foucault (1966/2010, s. 328)   

tuo esiin diskurssitutkimuksessa tutkitaan representaatioita tietyssä ajallisesti ja paikallises t i 

määrittyvässä merkitysympäristössä. Näitä representaatioita, diskursseja, analysoimme 

opettajuuden näkökulmasta. 
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4 Diskurssianalyysin eteneminen tutkielmassa 

Tässä luvussa avaamme diskurssianalyysin teoriaa sekä tutkielmamme analyysiprosess ia. 

Lopuksi tuomme esiin, millaisia diskursseja aineistosta on nähtävissä.  Keskeisten käsitteiden 

kautta analyysiprosessissa määrittyy tutkielmamme diskurssit. Kiinnostuksemme heräsi 

erityisesti aineiston vastauksista, joissa työntekijät ottivat kantaa sak-aikaan. Keskenään 

ristiriitaiset näkemykset sak-ajasta ja jopa tunteiden tai asenteiden heijastuminen vastauksista 

sai meidät pohtimaan, miten voisimme tarkastella tutkielmassamme työntekijö iden 

vastauksissa esiintyviä puhetapoja ja asenteita eli sitä, miten kieltä käytetään. Konteksti 

tutkielmallemme muodostuu aineiston kysymyksistä sekä tutkielmamme kannalta keskeisistä 

käsitteitä: opettajuus, varhaiskasvatus, suunnittelu, arviointi ja kehittäminen. 

4.1 Diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysin avulla on mahdollista analysoida “yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalis ta 

todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä” (Jokinen ym., 2016b, s. 17).  

Ilmoisen (2018) mukaan analyysiprosessissa yksilölliset puheet ja niiden sisältämät merkitykset 

sulautetaan osaksi yleisempiä diskursseja, joilla sosiaalista todellisuutta rakennetaan tietyssä 

sosiaalisessa kontekstissa. Näin yksilöllisestä puhetavasta tulee osa yhteisöllistä puhetapaa 

(Ilmoinen, 2018). Suoninen (2016) tuo esille, että aineistoa analysoidessa intressi kohdistuu 

tekstiin ja sieltä nouseviin diskursseihin, ei yksittäisiin vastaajiin. 

Lehden, Haapasen ja Käännän (2018) artikkelissa tutkitaan useita tutkimuksia, joissa on 

käytetty metodina diskurssitutkimusta. Artikkelissa tuodaan esiin diskurssitutkimuksen 

moniulotteisuutta. Niskan, Olakiven ja Vesalan (2018) haastattelututkimuksen analyysiva ihe 

on kuvattu jakautuvan luokittavaan ja tulkitsevaan vaiheeseen. Heidän mukaansa luokittavassa 

vaiheessa tunnistetaan ja ryhmitellään kannanottoja ja perusteluja. Sen jälkeen he etsivät 

aineistolähtöisesti eroja ja yhtäläisyyksiä kannanottojen välillä (Niska, Olakivi & Vesala, 

2018). Potterin ja Wetherellin (1989) mukaan aineiston analyysi on luontevaa aloittaa etsimällä 

aineistosta eroja ja yhtäläisyyksiä. Niskan ja kumppaneiden (2018) mukaan tulkitsevassa 

vaiheessa luokitettua aineistoa tarkastellaan keskeisten teoreettisten käsitteiden näkökulmasta  

Tässä tutkielmassa diskurssianalyysi etenee erojen ja yhtäläisyyksien etsimisellä, sen jälkeen 

luokittamisella, jonka jälkeen pääsemme tulkitsevaan vaiheeseen. Aluksi teimme 

kyselyaineiston ja kirjallisuuteen perehtymisen perusteella alustavia luokitteluja. Havaitsimme 
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jo aineistoon perehtymisen alussa, että aineistossa tuotiin esiin johtajuuteen liittyviä asioita, 

varhaiskasvatuksen opettajan oman työn reflektointia, vastauksia resurssien puuttumisesta sekä 

muutoksesta. Nämä aiheet ovat kulkeneet läpi koko analyysiprosessin ajan ja saaneet lopullisen 

muotonsa analyysin lopussa. Vastauksista pyrimme tunnistamaan Ilmoisen kuvauksen (2018) 

mukaisesti yleisiä diskursseja, joiden eroja ja yhtäläisyyksiä voimme etsiä. Tutkielmamme 

kannalta keskeistä on etsiä diskursseja, jotka avautuvat opettajuuden näkökulmasta ja lähteä 

tulkita niitä.  

4.2 Analyysin kuvaaminen 

Tässä luvussa esittelemme neljä vaihetta, jotka kuvaavat aineiston analyysiä.  Aineiston 

analysointi ei ole kuitenkaan edennyt lineaarisesti vaan eri vaiheiden läpi kulkeminen on 

vaatinut palaamista edelliseen ja taas eteenpäin vaiheesta toiseen siirtymistä. Kaikissa vaiheissa 

on kuitenkin säilynyt lukemisen ja kirjoittamisen vuorottelu, oman tutkijaposit ion 

tiedostaminen ja reflektoiminen sekä sak-aikaa koskevien diskurssien määritteleminen ja 

tarkentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa tutustuimme aineistoon ja valits imme 

analyysimenetelmäksi diskurssianalyysin. Toisessa vaiheessa lähdimme hahmottamaan 

diskursseja yhtäläisyyksiä ja eroja etsimällä. Kolmannessa vaiheessa rajasimme analyys in 

opettajuuden kannalta keskeisiin diskursseihin, keskityimme erityisesti diskurssien 

säännönmukaisuuksien määrittelemiseen ja teimme alustavan aineiston luokituksen eri 

diskursseihin. Neljännessä eli tulkitsevassa vaiheessa erittelimme vastaukset purkamalla ne 

virke virkkeeltä eri diskurssien alle ja tulkitsemalla vastausten kautta piirtyviä kuvia eri 

diskursseista. Kuvioon 3 olemme kuvanneet analyysiprosessin vaiheet. 
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Kuvio 3. Diskurssianalyysin eteneminen tutkielmassamme. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luimme paljon diskurssitutkimuksen käsitteistä, ja 

analyysimenetelmistä. Aineiston kysymyksissä painottuu sak-aika ja sen vaikutukset 

työtehtäviin, joten jo analyysin ensimmäisessä vaiheessa tiesimme tutkivamme sak-aikaa. 

Tässä vaiheessa aloimme rajata aineistoa tutkielmamme aiheen kannalta. Analyysin toisessa 

vaiheessa keskityimme yhtäläisyyksien ja erojen etsimiseen. Syvennyimme aineistoon ja 

havaitsimme, että sieltä on löydettävissä useita diskursseja. Päätimme valita opettajuuden 

näkökulman diskurssien tarkasteluun. Toisen ja kolmannen vaiheen aikana pyrimme 

tarkentamaan diskursseja. Lukeminen ja kirjoittaminen vuorottelivat prosessin edetessä. 

Analyysiprosessin kolmannessa vaiheessa keskityimme diskurssien määrittelyyn opettajuuden 

käsitteen kautta. Muodostimme alustavia diskursseja sekä määrittelimme, tarkensimme ja 

luokittelimme niitä. Tässä vaiheessa pyrimme löytämään säännönmukaisuutta diskursseihin. 

Kolmannessa vaiheessa aloimme määrittelemään ja tiedostamaan omaa tutkijapositiotamme. 

Analyysin neljännessä, tulkitsevassa vaiheessa purimme aineistovastaukset virke virkkeeltä eri 

diskurssien alle. Diskurssien määritelmät syventyivät ja tarkastelimme niitä kriittises t i. 

Ryhdyimme tulkitsemaan tulosta opettajuuden ja tutkielmamme tavoitteen näkökulmis ta. 

Analyysin vaiheiden välissä olemme palanneet aiempiin vaiheisiin sekä pohtineet ja 

syventäneet määritelmiämme ja luokittelujamme. Aineistoon ja kirjallisuuteen olemme 

syventyneet jokaisessa vaiheessa. Seuraavaksi syvennämme kuviossa 3 esitettyä 

analyysiprosessia tutkimuskirjallisuuteen peilaten. 
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Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne ja Paavilainen (2011) tuovat esille, että aineiston 

analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää tutustua aineistoon ja pyrkiä hahmottamaan 

mitä aineisto sisältää, mitä on kysytty, kuka on vastannut ja millaisista asioista aineisto kertoo 

(Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2011). Analyysiprosessimme alkoi 

aineistoon tutustumisesta ja sen pohjalta syntyneistä keskusteluista: Mikä meitä kiinnos taa, 

miten lähdemme aineistoa analysoimaan ja mikä voisi olla tutkielmamme tavoitteena? 

Perehdyimme käsitteisiin, analyysimenetelmiin ja aineistoon. Päätimme valita 

analyysimenetelmäksi diskurssianalyysin, jonka avulla rajasimme aineistoa tutkielmamme 

kannalta tarpeellisiin kysymyksiin. Erityisesti huomiomme kiinnittyi vastauksiin, joista oli 

tulkittavissa tunteita, asenteita tai, joissa tuotiin esille ristiriitaisia käsityksiä sak-ajasta. Tämä 

vaihe on nähtävissä kuvion 3 ylimmässä kohdassa. Menetelmänä diskurssianalyys i 

mahdollistaa kielen tuottamien merkitysten tarkastelun (esim. Jokinen ym., 2016a). Näin ollen 

oletimme pääsevämme diskurssianalyysin kautta mahdollisimman lähelle vastaajien 

kokemusmaailmaa ja sitä sosiaalista kontekstia, jota vastaukset ilmentävät.  

Ensimmäisessä vaiheessa luimme diskurssianalyysistä ja pohdimme, kuinka alamme aineistoa 

analysoimaan. Samaan aikaan aloimme etsiä teoriatietoa tutkielmamme kannalta keskeisistä 

käsitteistä. Lukemista seurasi aineistoon perehtyminen ja varsinaisen analyysin teon 

aloittaminen. Aineiston kolme viimeistä kysymystä vastauksineen sisältävät tutkielmamme 

tavoitteen näkökulmasta keskeisiä sisältöjä, joten analyysin tässä vaiheessa päätimme rajata 

aineiston analyysin näihin. Analysoitavia vastauksia meillä oli yhteensä 148. Osa vastauksista 

on lyhyitä ja osa puolestaan pitkiä. Kaikkia vastauksia emme hyödyntäneet analyysissa. 

Analyysin edetessä näkökulman rajaus on vaikuttanut joidenkin vastausten huomiotta 

jättämiseen. Tutkielmassamme tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajien sak-aikaa. Tästä 

syystä jätimme tutkielmamme ulkopuolelle vastaukset, jotka liittyivät muiden, kuin opettajien 

työtehtäviin. Lisäksi ulkopuolelle jäi sellaisia vastauksia, jotka eivät liity sak-aikaan. Seuraava 

aineistoviittaus on esimerkki vastauksesta, joka jäi tutkielmamme ulkopuolelle:  

“Työskentelen jao-ryhmiksessä, eikä meillä ole lastentarhanopettajaa. 

Lastenhoitajat suunnittelevat kaiken "perustyön" ohella. Usein työntekijät 

suunnittelevat vapaa-ajallaan josta ei saa korvausta. Mielestäni tämä on suuri 

epäkohta.” 

Aineistoviitteessä vastaajan työtehtäviin ei kuulu sak-aikaa. Seuraavaksi analyysiprosess issa 

siirryimme vaiheeseen yhtäläisyyksien ja erojen etsiminen (kuvio 3). Aloimme tehdä analyys ia 
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kolmen viimeisen kysymyksen vastauksista. Luimme ja syvennyimme aineistoon ja 

yhdistelimme sieltä löytyneitä ajatuksia eri diskurssien alle yhtäläisyyksiä ja eroja silmä llä 

pitäen. Ronkaisen ja kollegoiden (2011) mukaan tämä kyseinen vaihe on käsitteellistämisen ja 

tulkitsemisen vaihe, jossa tutkija voi esimerkiksi jäsentää aineistosta tehtyjä havainto ja 

teoreettisesti (Ronkainen ym., 2011, s. 124). Aluksi meille ei ollut selvää, että teemme analyys iä 

opettajuuden näkökulmasta. Aineistoon perehtyminen osoitti kuitenkin varsin pian, miten 

monenlaisia diskursseja aineistosta on löydettävissä ja koimme tarpeelliseksi rajata analyys in 

näkökulmaa. Koska opettajuus on keskeinen käsite tutkielmamme kannalta, näimme järkeväksi 

tarkastella aineistoa ja siten myös tutkimuskysymyksiä opettajuuden näkökulmasta. Näin ollen 

yhtäläisyyksien ja erojen teoreettisen tarkastelun kautta meille Ronkaisen ja kollegoiden (2011) 

analyysiprosessin kuvauksen mukaisesti avautui uusia kysymyksiä ja tarve nimetä ja jäsentää 

kontekstia uudella tavalla (Ronkainen ym., 2011, s. 124). Opettajuuden ulkopuolella olevat 

asiat jäivät tässä vaiheessa pois tutkielmasta. Alustavasti nimesimme useita diskursseja ja 

pohdimme, millaiset aiheet liittyvät kuhunkin diskurssiin. Tulimme tulokseen, että diskurssit 

muokkautuvat ja selkeytyvät ajan myötä. 

Tulkintamme diskursseista tarkentui koko analyysiprosessin ajan. Kolmannessa vaiheessa 

opettajuuden näkökulma tuli diskursseja määrittäväksi tekijäksi. Analyysin tässä vaiheessa 

luimme jälleen teoriaa keskeisistä käsitteistä: opettajuudesta, diskurssista sekä 

diskurssianalyysistä. Lukemista seurasi kirjoittamista ja jälleen aineiston pariin palaamista. 

Palasimme alustaviin luokituksiimme eri diskursseista ja jaottelimme aineistoa eri diskurssien 

alle. Koska meillä oli tuolloin vielä useita alustavia luokituksia, päätimme koota luokitukset 

paperille ja katsoa löytyykö niistä yhtäläisyyksiä, joiden perusteella ne voisivatkin olla samaa 

diskurssia. Saimme muodostettua neljä diskurssia, joita lähdimme tulkitsemaan. Nämä neljä 

diskurssia nimesimme seuraavasti: ammatillisuus, ylempi taho, resurssit ja suunnittelua jan 

muutos. 

Analyysin neljännessä eli tulkitsevassa vaiheessa lähdimme erittelemään vastauksia eri 

diskurssien alle määrällisesti. Monissa vastauksissa on tulkittavissa useampaa kuin yhtä 

diskurssia, ne olemme erotelleet ja tulkinneet analyysissa useampaan diskurssiin. Purimme 

vastaukset osiin siten, että yksi vastaus tai jopa virke jakautui useampaan diskurssiin: 

“Harmittaa, kun työpaikalla tulee vaikeita järjestelyjä sak -ajan järjestämisestä 

työpäivän aikana esim. keskellä päivää. Tiloja ja työrauhaa on vaikea löytää. -- 



30 

 

Parempi olisi jos ko. suunnitteluaika tehtäisiin reilusti kokonaan työpaikan 

ulkopuolella--”  

Ensimmäinen ja viimeinen virke “Harmittaa, kun työpaikalla tulee vaikeita järjestelyjä sak-ajan 

järjestämisestä työpäivän aikana esim. keskellä päivää. --” “--Parempi olisi jos ko. 

suunnitteluaika tehtäisiin reilusti kokonaan työpaikan ulkopuolella.” viittaavat ylemmän tahon 

diskurssiin. Vastaaja viittaa työaikasuunnittelun ja sak-ajan järjestämisen ongelmaan. 

Vastauksen keskellä oleva virke “--Tiloja ja työrauhaa on vaikea löytää. --” viittaa puolestaan 

resurssien diskurssiin siten, että tilat päiväkodissa on rajalliset ja keskeytyksiä tulee usein. 

Erittelyn jälkeen tarkensimme taas diskurssien määritelmiä. Seuraavassa alaluvussa olemme 

koonneet diskurssianalyysin tuloksena tuotetut diskurssit ja niiden sisällöt. Kaikissa 

diskursseissa on nähtävissä sisäisiä ristiriitoja sekä diskurssien välisiä ristiriitoja, joita avaamme 

tarkemmin tulosluvussa. Ristiriidat kulkevat ikään kuin kehänä kaikkien diskurssien ympärillä 

ja liittyvät kaikkiin diskursseihin. 

4.3 Diskurssien rajaaminen ja luokittelu 

Diskurssien rajaaminen on ollut haastavaa niiden sisältämien yhtäläisyyksien vuoksi. Näemme 

tarpeelliseksi tarkentaa diskurssien määrittymistä niissä kohdissa, joissa diskurssit sisällöllises t i 

voisivat kuulua johonkin toiseen diskurssiin. Diskursseja rajatessa meidän on täytynyt pohtia, 

mistä näkökulmasta vastaaja puhuu asiasta ja vastaajan näkökulma määrittää sen, mihin 

diskurssiin vastaus kuuluu. 

Opettajuuden näkökulmasta aineistoa tarkastellessamme loimme neljä diskurssia, jotka yhdessä 

vastaavat tutkimuskysymykseemme. Diskurssit ovat ammatillisuus, ylempi taho, resurssit sekä 

suunnitteluajan muutos. Taulukkoon 2 olemme eritelleet diskurssit sekä niiden sisältöalueet. 
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Diskurssit Sisältö 

Ammatillisuus 
Oman työn reflektointi 

Varhaiskasvatuksen opettajan työnkuva 

Ylempi taho 

Velvoittavat lait ja asiakirjat 

Kuntakohtainen päätöksenteko ja varhaiskasvatuksen hallinto 

Päiväkodin johtajan työ 

Käytänteet 

Resurssi Työntekijöiden riittävyys 

Oma tai toisen työntekijän kuormitus 

Tilojen tai työvälineiden riittävyys 

Suunnitteluajan 

muutos 

Suunnitteluajan muutoksen arvottaminen 

Sak-ajan merkitys 

Taulukko 2. Diskurssit 

Ammatillisuuden diskurssiin olemme koonneet vastauksia, jotka liittyvät opettajan oman työn 

reflektointiin ja työnkuvaan. Ylemmän tahon diskurssiin kokosimme vastauksia, jotka liittyvät 

käytänteisiin, päiväkodin johtajan työhön, varhaiskasvatuksen hallintoon, kuntakohtaiseen 

päätöksentekoon sekä velvoittaviin lakeihin ja asiakirjoihin. Resurssien diskurssit ovat 

ylemmän tahon ratkaistavia asioita, joihin yksittäinen työntekijä tai edes päiväkodin johtaja ei 

voi aina vaikuttaa. Vastauksissa tuotiin paljon resurssien näkökulmaa esiin, joten päätimme 

erottaa resurssien diskurssin ylemmän tahon diskurssista. Resurssien diskurssiin kokosimme 

vastaukset, jotka liittyvät työntekijöiden, tilojen tai työvälineiden riittävyyteen. Suunnittelua jan 

muutos diskurssiin kokosimme vastaukset, jotka liittyvät suunnitteluajan muutoksen 

arvottamiseen sekä sak-ajan merkitykseen. Diskurssien määritelmät tulevat aineistoviitte iden 

merkityksissä ja sisällöissä.   

Taulukoissa 3–6 olemme havainnollistaneet analyysin luokitteluprosessia aineistoviittaus ten 

avulla. Luokitukset määrittävät sitä, miten diskurssit ovat rajautuneet sisällöllises t i.  
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Diskurssien välillä on yhtäläisyyksiä, minkä vuoksi diskurssien luokittelu ei ollut 

yksiselitteistä. Erot diskursseihin tulee vastaajien näkökulmien mukaan. Yksi vastaus saattoi 

jakautua kahteen tai useampaan diskurssiin riippuen siitä, mistä näkökulmista vastaaja 

tarkasteli sak-aikaa. Luokituksia selvennämme lisää jokaisen taulukon jälkeen. 

Diskurssi Sisältö Esimerkki 

Ammatillisuus Oman työn reflektointi 

 

Varhaiskasvatuksen 

opettajan työnkuva 

 

“Uusi varhaiskasvatussuunnitelma 

haastaa meitä koko ajan ja velvoittaa 

kääntämään ajatuksiamme lapsen 

osallisuuden näkökulmaan. Yritän saada 

konkreettisia toimintoja ja kirjaamista 

näkyväksi koko tiimille, jotta 

toimintatapoja voisi kehittää ja muuttaa 

koko työyhteisö sekä tiimi. Laiva kääntyy 

hitaasti, mutta lastentarhanopettajan 

täytyy olla kapteeni, joka laivaa kääntää 

vakaasti.” 

“--Tuntuu, että sak-ajalla minulla on aikaa 

hoitaa asioita, joita en lapsiryhmässä 

työskennellessä pysty hoitamaan (esim. 

tiedotusasiat, vasujen kirjaaminen, 

materiaaleihin tutustuminen).” 

“Ammattiryhmäkohtaiset kehittämis- tai 

pedagogiset palaverit ajoittain, jokaisen 

oman profession vahvistaminen ja 

rajapintojen ymmärtäminen tehostaa työn 

laatua ja ymmärrystä omasta tehtävästä.” 

Taulukko 3. Ammatillisuuden diskurssin luokittelu. 

Ammatillisuuden diskurssissa käsittelemme vastauksia, joissa varhaiskasvatuksen opettajat 

reflektoivat omaa ammatillisuuttaan suhteessa työnkuvan muutokseen sekä vastauksia, joissa 

näkyy varhaiskasvatuksen opettajan työhön liittyvän asiantuntijuuden pohtiminen ja 

kehittyminen. Heikan ja kumppaneiden (2018) mukaan taitavaa ammatillisuutta on toiminnan 
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tarkasteleminen arvojen ja tavoitteiden kautta. Joissain vastauksissa korostuu 

yhteissuunnittelun tärkeys muiden opettajien kanssa. Tähän diskurssiin kuuluvat myös 

vastaukset, joissa pohditaan varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviä. Useissa vastauksissa 

opettajat kokevat sak-ajan olevan tärkeää työn kehittämisen kannalta. Joissain vastauksissa 

tuodaan kuitenkin esiin, että sak-aika vähentää lapsiryhmässä läsnä olevia aikuisia. Tässä tulee 

esiin yksi ammatillisuuden diskurssin sisäisistä ristiriidoista. Taulukon 3 esimerkeissä vastaajat 

reflektoivat varhaiskasvatuksen opettajan työtä sekä pohtivat varhaiskasvatuksen opettajan 

työtehtäviä. Ensimmäisessä esimerkissä vastaaja kertoo tekevänsä työtä näkyväksi muille. 

Toisessa esimerkissä vastaaja kertoo tekevänsä sak-ajalla sellaisia työtehtäviä, joita hän ei voi 

tehdä lapsiryhmässä ollessaan. Kolmannessa esimerkissä vastaaja kertoo kuinka hän kehittää 

omaa ammatillisuuttaan.  

Diskurssi Sisältö Esimerkki 

Ylempi taho Velvoittavat lait ja 

asiakirjat 

 

Kuntakohtainen 

päätöksen teko ja 

varhaiskasvatuksen 

hallinto 

 

Päiväkodin johtajan työ 

 

Käytänteet 

 

“Sak-aikaa ei ole toteutettu 

päiväkodissamme lain hengen mukaisesti. 

Työvuorosuunnittelussa 1 tunti 

varhaiskasvatuksen opettajien sak-ajasta 

on tiimipalaverille osoitettu, jolloin 

todellista sak-aikaa on viikottain 4 tuntia. 

Tästä on päiväkodissamme keskusteltu, 

mutta keskustelu ei ole johtanut mihinkään 

toimenpiteisiin. Tilanne turhauttaa.” 

“Koen myös, että eri talot asettuvat 

eriarvoiseen asemaan, sillä kuulostaa 

olevan hyvin kirjavia käytäntöjä sak-ajan 

järjestämisen kannalta.” 

“Työvuorosuunnittelu hankaloituu ja vie 

enemmän aikaa.” 

Taulukko 4. Ylemmä tahon diskurssin luokittelu. 

Ylemmän tahon diskurssin konteksti koostuu valtakunnallisesti velvoittavista laeista ja 

asiakirjoista, varhaiskasvatuksen hallinnosta, kuntakohtaisista päätöksistä ja yksittäis ten 

päiväkotien johtajien työstä. Näissä vastauksissa näkyy yksittäisen työntekijän kokemukset 



34 

 

vaikutusmahdollisuuksista. Opettaja vastaa ryhmän pedagogiikasta ja tiimin toiminnan 

suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä. Sak-aika on määritelty työehtosopimuksessa, jota 

on noudatettava ja se tulee huomioida työvuorosuunnittelussa. Useista vastauksista voidaan 

huomata, että ylempään tahoon ja erityisesti päiväkodin johtajaan kohdistuu paljon odotuksia 

ja velvoitteita. Hjeltin ja Karilan (2021) tutkimuksessa päiväkodin johtajiin kohdistui 

velvoitteita ja odotuksia alaisten suunnasta sekä hallinnosta.  Taulukon 4 esimerkeissä vastaajat 

tuovat esiin työnantajan vaatimuksia työntekijää kohtaan, työvuorosuunnittelujen haastavuutta 

ja sak-ajan järjestämisen moninaisia käytänteitä. Ensimmäisessä esimerkissä vastaaja vertaa 

oman työyhteisönsä toimintaa velvoittaviin asiakirjoihin. Toisessa esimerkissä vastaaja viittaa 

kuntakohtaiseen päätöksentekoon sillä, että varhaiskasvatusyksiköt ovat eriarvoisessa 

asemassa. Tässä vastauksessa tuodaan esiin myös päiväkodin johtajan vaikutusva lta. 

Viimeisessä esimerkissä vastaaja tarkastelee päiväkodin johtajan työhön liittyviä käytänteitä. 

Suurin osa vastauksista koskee päiväkodin käytänteitä ja yksittäisen työntekijän kokemuksia 

sak-ajan toimivuudesta. Muutamissa vastauksissa viitattiin lakeihin ja velvoittavi in 

asiakirjoihin sekä kuntakohtaiseen varhaiskasvatuksen hallintoon.  

Diskurssi Sisältö Esimerkki 

Resurssi Työntekijöiden riittävyys 

 

Oma tai toisen 

työntekijän kuormitus 

 

Tilojen ja työvälineiden 

riittävyys  

“Lisääntyneeseen lto:n suunnitteluaikaan 

tulisi kaupungin kohdentaa lisäresurssia, 

eikä yrittää mennä entisillä tavoilla niin, 

että henkilökunta kuormittuu ja työn henki 

kärsii.” 

“Meillä ei kuitenkaan ole rauhalliseen 

suunnitteluun sopivaa tilaa, jossa olisi 

myös tietokone käytettävissä.” 

Taulukko 5. Resurssi-diskurssin luokittelu. 

Resurssi-diskurssissa ovat ne aineistoviitteet, joissa vastaaja ottaa kantaa sak-ajan ja 

työpanoksen riittävyyteen.  Lisäksi osassa vastauksista on havaittavissa varhaiskasvatuksen 

opettajan ryhmästä poissaolon vaikutus työntekijöiden kuormittavuuteen. Tähän diskurssiin 

olemme koonneet myös ne vastaukset, joissa otetaan kantaa suunnitteluun tarvittavien tilojen 

ja työvälineiden riittävyyteen. Useimmat näistä vastauksista sopisi myös ylemmän tahon 

diskurssiin, sillä resurssit ovat heidän vastuullaan. Päätimme kuitenkin irrottaa resurssit omaksi 
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diskurssiksi, koska vastauksia tähän liittyen tuli niin paljon ja ne tuntuivat olennaisilta sak-ajan 

ja opettajuuden näkökulmasta. Murtosen (2017a) mukaan opetuksen resursseja ovat käytössä 

oleva aika, välineistö ja opettajaresurssi. Hän puhuu yliopistossa tapahtuvasta opetuksesta, 

mutta samat resurssit näyttäytyvät myös tutkielmamme aineistossa. Taulukon 5 esimerkeissä 

vastaajat tuovat esiin työntekijöiden riittävyyden ja työskentelytilojen puuttumisen. 

Ensimmäisessä esimerkissä tuodaan esiin henkilöstön riittämättömyys ja siitä aiheutuva 

kuormittuminen. Toisessa esimerkissä vastaaja viittaa siihen, että työskentelyyn sopivaa tilaa 

ja välineitä ei ole saatavilla. 

Diskurssi Sisältö Esimerkki 

Suunnitteluajan 

muutos 

Suunnitteluajan 

muutoksen arvottaminen 

 

Sak-ajan merkitys 

 

“Se on todella tärkeää, jotta omaa työtä 
sekä lapsiryhmän toimintaa pystyy 

kehittämään. --” 

“Sak-aika on yksi tapa vastata 
varhaiskasvatustyölle asetettuihin 
lakisääteisiin tavoitteisiin ja velvoitteisiin. 
--” 

“Viisi tuntia sak-aikaa on paljon. Palaisin 
mielelläni entiseen... Aina on 
suunniteltavaa, arvioitavaa sekä 
kehitettävää, mutta ennen kaikkea 
mielestäni tärkeää on lasten kanssa 
vietetty aika. --” 

Taulukko 6. Suunnitteluajan muutos diskurssin luokittelu. 

Suunnitteluajan muutos -diskurssiin sisältyy vastaukset, joissa suunnitteluajan muutosta 

arvotetaan ja arvioidaan. Näissä vastauksissa näkyy ristiriitoja tarpeen ja tarpeettomuuden 

välillä. Tämän diskurssin vastauksissa vertaillaan suunnitteluajan muutoksen vaikutuks ia 

työhön ja työyhteisöön. Ylhäältä päin tulevat muutokset koetaan velvoittaviksi, mutta ei 

motivoiviksi työtehtäviksi (Ballet & Kelchtermans, 2009; Syrjälä, Estola & Uitto, 2006). 

Diskurssissa näkyy vastaajien suhtautuminen muutokseen. Aineiston vastauksissa useat 

vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että aikaa työn suunnitteluun ja kehittämiseen on annettu lisää. 

Taulukon 6 esimerkeissä vastaajat ilmaisevat sak-ajan tarpeellisuutta ja merkitystä, mutta myös 

kaipuuta entiseen. Ensimmäisessä ja toisessa taulukon esimerkissä vastaaja tuo esille perusteita 

muutoksen tarpeellisuudelle. Kolmannessa esimerkissä vastaaja sitä vastoin kokee muutoksen 

tarpeettomaksi. 
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5 Diskurssit varhaiskasvatuksen opettajien sak-ajasta 

Tässä luvussa avaamme tulkintaamme diskursseista ja kokoamme yhteen vastauksen 

tutkimuskysymykseemme. Tutkielmassamme olemme tutkineet, millaisia diskursseja 

varhaiskasvatuksen henkilöstön vastauksista löytyy sak-aikaan liittyen. Diskurssianalyys in 

perusteella olemme nimenneet neljä diskurssia: ammatillisuus, ylempi taho, resurssit ja 

suunnitteluajan muutos. Aineistoon perehtyessämme huomasimme, että varhaiskasvatuksen 

työntekijöiden vastauksissa on nähtävissä hyvin moninaisia näkemyksiä ja tapoja puhua 

esimerkiksi vahvuuksien huomioimisesta työtehtävissä, varhaiskasvatuksen työtehtävien 

sisältöihin vaikuttamisesta tai kausiluonteisista tehtävistä. 

5.1 Ammatillisuus – opettajan näkökulma sak-ajasta 

Ammatillisuuden diskurssissa korostuu opettajan näkökulma, opettajien omat kokemukset ja 

näkemykset sak-ajasta sekä opettajan rooli.  Ammatillisuutta on myös toiminnan kehittäminen 

siten, että toimintaa voidaan perustella pedagogisesti ja se vastaa arvoihin ja asetettuihin 

tavoitteisiin (Heikka ym., 2018). Aineiston vastauksissa opettajat reflektoivat omaa työtään ja 

työtehtäviään. Seuraavassa aineistoviitteessä tuodaan esille, miten opettaja suunnittelee ennalta 

oman sak-ajan käytön:  

“Myös suunnitteluajan suunnitteleminen ennalta auttaa tehokkaaseen 

suunnitteluajan käyttöön.” 

Kuten edellisessä vastauksessa, monessa muussakin vastauksessa tuodaan esiin sak-ajan 

suunnittelua, jotta aika tulee käytettyä tehokkaasti. Rannan (2020) mukaan työn kehittäminen 

ja teorian käytäntöön vieminen vaatii oman toiminnan reflektointia. Monissa vastauksissa 

varhaiskasvatuksen opettajat reflektoivat työhön käyttämäänsä aikaa. Seuraavassa vastauksessa 

opettaja kertoo, kuinka hän on löytänyt tavan työskennellä siten, että työnteko työpaikalla ja 

kotona ei ole kuormittavaa:  

“Olen opetellut tekemään suunnittelutöitä mahdollisimman tehokkaasti 

työpaikalla ja huomaamaan itse sen, milloin vapaa-ajalla tekemäni 

suunnittelutyö on itselleni vapaaehtoista ja jaksamista lisäävää (työhön intoa ja 

voimaa antavaa) vs. omaa jaksamista kuluttavaa.” 



37 

 

Samalla hän tuo kuitenkin esille, että tekee töitä vapaa-ajalla. Työajan ulkopuolella tehtävä 

suunnittelu tulee esiin muissakin vastauksissa. Vastauksista tulee käsitys, että tätä pidetään 

normaalina toimintatapana.  

“Suunnittelua tulee tehtyä päivittäin/viikoittain paljon kotona; ideat ja ajatukset 

ym. työasiat tulevat mieleen tuon tuostakin varsinaisen suunnitteluajan 

ulkopuolellakin!” 

Vastaajan mielessä työasiat tulevat mieleen suunnitteluajan ulkopuolella. Jää käsitys, että 

vastaaja ei laske näitä ajatuksia sak-aikaan kuuluvaksi, vaikka se onkin toiminnan suunnitte lua. 

Sak-aikaan käytettävän ajan lisäksi osa vastaajista tarkastelee sak-ajan merkitystä omalle 

työlleen. Seuraavassa aineistoviitteessä vastaaja kokee sak-ajan tarpeelliseksi oman työnsä 

kannalta. Varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, josta 

varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa (Helin ym., 2018; Parrila & Fonsén, 2017). Sak-ajalla 

vastaaja kertoo ehtivänsä tekemään kirjalliset työt, joita ei muuten ehdi tehdä.  

“--Tuntuu, että sak-ajalla minulla on aikaa hoitaa asioita, joita en lapsiryhmässä 

työskennellessä pysty hoitamaan (esim. tiedotusasiat, vasujen kirjaaminen, 

materiaaleihin tutustuminen).” 

Nämä vastauksessa kuvatut tehtävät ovat töitä, jotka eivät näy suoraan toiminnassa, mutta 

välillisesti ja pitkällä tähtäimellä ne vaikuttavat siihen. Varhaiskasvatuksen opettajan sak-aika 

on luovaa työtä, joka ei ole aina aikaan ja paikkaan sidottua. Suunnittelu, arviointi ja 

kehittäminen on kehämäinen prosessi, joka on käynnissä jatkuvasti (ks. esim. Ranta, 2020; 

Heikka ym., 2018). Tässä ja useissa muissa vastauksissa pohditaan yksilön kannalta parasta 

aikaa ja paikkaa sak-ajan toteuttamiselle.  

“-- Lisäksi se vähentää havainnointiaikaa ryhmässä ja aikaa tutustua lapsiin. 

Kesken päivää tehty suunnitteluaika ei itsellä ruoki mielikuvitusta eikä 

luovuutta.” 

Vastaaja tuo esiin työn luovuutta vaativan piirteen ja samalla kritisoi sak-ajan sijaint ia 

työpäivän keskellä. Kuten edellä myös joissakin muissa aineiston vastauksissa opettajat tuovat  

esille, että heidän olisi tärkeää olla ryhmässä ja sak-aika vähentää ryhmässä oloa. 

Ammatillisuuden diskurssiin kohdistui myös yksi vastaus, jossa vastaaja toteaa sak-aikaa 

olevan paljon, eikä sitä ehdi toteuttamaan.  

“Suunnitteluaika on vaikea toteuttaa, koska tunteja on niin paljon.” 
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Tällainen vastaus on koko aineistossa marginaalissa ja vastaavia ei ole muita. Vastausta voidaan 

tulkita usealla tavalla. Joko niin, että sak-ajan tunnit on hankala sijoittaa työpäiviin. Toinen 

tulkintatapa on, että vastaajan mielestä tehtävää työtä ei ole näin paljolle työajalle. 

Varhaiskasvatuksen opettajan työnkuva on hyvin monipuolinen ja työssä tulee huomio ida 

itsensä lisäksi monet muut toimijat ja näkökulmat. Fonsénin (2014) mukaan opettajat toimivat 

usein tiiminjohtajina, joiden tehtävänä on vastata tiimin pedagogiikasta. Opettajan tehtävänä on 

huolehtia, että toiminta on suunnitelmallista, lasten yksilöllisyys ja osallisuus huomioidaan ja 

tiimissä jokaisella on selvillä toimintatavat (Fonsén, 2014). Aineistoviittauksessa vastaaja 

kertoo, että hän tekee omaa työtään näkyviksi muille. Hän käyttää sak-aikaa tiimin ja koko 

työyhteisön hyväksi ja vertaa opettajaa laivan kapteeniin, joka ohjaa kehitystä 

varhaiskasvatusta velvoittavien ohjeistusten mukaiseksi:   

“Uusi varhaiskasvatussuunnitelma haastaa meitä koko ajan ja velvoittaa 

kääntämään ajatuksiamme lapsen osallisuuden näkökulmaan. Yritän saada 

konkreettisia toimintoja ja kirjaamista näkyväksi koko tiimille, jotta 

toimintatapoja voisi kehittää ja muuttaa koko työyhteisö sekä tiimi. Laiva kääntyy 

hitaasti, mutta lastentarhanopettajan täytyy olla kapteeni, joka laivaa kääntää 

vakaasti.” 

Aineistoviitteessä vastaaja kuvaa monipuolisesti opettajan työtä. Vastauksissaan 

varhaiskasvatuksen opettajat kertovat paljon siitä, miten työssä on huomioitava lapset, oma 

tiimi ja eri ammattiryhmät. Yksi vastaaja kertoo tekevänsä sak-ajalla tekemänsä työn näkyväksi 

muille, jotta toiminta kehittyy varhaiskasvatuksen ohjeistusten mukaan. Aineiston vastausten 

perusteella sak-aika aiheuttaa monenlaisia tunteita puolesta ja vastaan. Onnismaa ja kumppanit 

(2017) havaitsivat tutkimuksessaan, että tiimien työnjako ei ole selvää, jolloin 

moniammatillisuus ei toteudu, eikä eri ammattiryhmien taitoja hyödynnetä. Aineisto ssa 

vastaajat pohtivat ja analysoivat omaa työtään ja huomioivat eri näkökulmat työnsä kannalta.  

Seuraavassa aineistoviitteessä opettaja kokee, että sak-aika herättää kateutta:  

“Mutta koen että työpaikalla tapahtuva sak-aika ei ole pelkästään positiivinen 

asia, kun sitäkin kadehditaan toisinaan. Pyrin sen kuitenkin käyttämään hyvin 

tehostetusti ja suunnittelemaan ennakkoon sak-ajalla tekemäni suunnitelmat, 

arvioinnit ja kehittämishaasteet.” 

Vastauksessa ei määritellä toista ammattinimikettä, mutta asiayhteydestä olemme päätelleet 

vastaajan viittaavan työntekijöihin, joille sak-aika ei kuulu. Aineistoviitteen toisessa lauseessa 
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opettaja reflektoi omaa työtään kertomalla, kuinka hän käyttää sak-aikaa tehokkaasti. Joissain 

vastauksista opettaja ilmaisee ristiriitaisen kokemuksensa oman työtehtävän muita 

kuormittavasta vaikutuksesta, kuten seuraavissa aineistoviittauksissa: 

“Pystyn yleensä käyttämään SAK-ajan, mutta välillä mietin kuormitanko sillä 

muita ryhmän työntekijöitä, että käytän SAK-aikaa poistumalla ryhmästä. --” 

“Usein joudun “liisimään”, koska lapsiryhmä tarvii aikuisia. --” 

Pohdintaa muiden kuormituksen lisäämisestä oli nähtävissä muissakin vastauksissa. Vastaajat 

tiedostavat, että sak-aika on tarpeellinen, mutta muiden työn kuormittaminen saa herkästi 

aikaan sak-ajan pois jättämisen. Vastauksissa opettajat tuovat esiin näkökulman siitä, että muut 

työntekijät eivät arvosta joitain opettajan työhön liittyviä osa-alueita. Seuraavassa vastauksessa 

opettaja pohtii käyttämäänsä sak-aikaan kohdistuvaa kritiikkiä:  

“tuntuu että se herättää toisen ammattinimikkeen puolella kyseenalaistamista ja 

jonkin verran kuittailuakin asiasta”. 

Rannan (2020) tutkimuksessa eri ammattinimikkeiden väliset selkeät tehtävänkuvat olivat 

tärkeässä roolissa tiimien toimivuuden kannalta. Aineiston vastauksista voi tulkita, että 

opettajan työnkuva ja sak-ajan merkitys ei ehkä ole kaikille selvillä. Fonsénin ja Parrilan 

(2017c) mukaan ammatillisuutta on se, että työntekijällä on selkeä käsitys omasta roolista ja 

omista työtehtävistä, sekä tarpeeksi osaamista näiden tekemiseen. Vaikka varhaiskasvatuksen 

opettaja on vastuussa toiminnan pedagogisuudesta, vastuu toiminnan toteuttamisesta on silti 

jokaisella (Helin ym., 2018; Onnismaa ym., 2017). Ammatillisuuden diskurssissa opettajat 

kokevat ristiriitaisuutta siitä, että heidän pitäisi olla tai he ovat sak-ajalla tekemässä tärkeitä 

töitä, joita he eivät muulloin pysty tekemään, ja samaan aikaan lapsiryhmässä on pula aikuis is ta 

ja heitä tarvittaisiin sinne. Joissain vastauksissa opettajat tuovat esiin, että olisivat mieluummin 

lapsiryhmässä havainnoimassa kuin suunnittelemassa muualla. Nämä ristiriidat aiheuttavat 

opettajissa pohdintaa siitä, onko heidän tekemänsä työ tarpeellista. Yhdessä vastauksessa 

lastenhoitaja tuo esiin näkökulman siitä, että varhaiskasvatuksen opettajat tuovat puheessaan 

esille kiireen ja tekemättömät työt: 

“Toivoisin että Lto ei valittelisi tekemättömiään töitä tai ettei ehdi. En voi 

lastenhoitajana siihen vaikuttaa muuten kuin olemalla lasten kanssa sak-ajat 

vastuussa.” 
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Opettajat pohtivat monessa vastauksessa sitä, kuormittaako heidän pitämä sak-aika muita 

työntekijöitä. Yllä olevassa vastauksessa tuodaan esiin opettajan puhe omasta työstään. On 

tärkeää tiedostaa, tuoko puheessa esiin kiireen ja oman työn vaikutukset muihin negatiivisest i. 

Tällainen puhe vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin, eikä ainakaan lisää sak-ajan arvostamis ta. 

Rouvisen (2007) väitöstutkimuksessa huomattiin, että työilmapiirin ollessa hyvä, työtoverit 

koetaan voimavaraksi. Rannan (2020) tekemässä tutkimuksessa tiimiä pidettiin joko 

voimavarana tai työtä kuormittavana tekijänä, joka vaikuttaa koko lapsiryhmään sekä aikuisten 

väliseen vuorovaikutukseen. Hänen tutkimuksessaan haastateltavat toivat esiin näkemyserojen 

aiheuttamat ristiriidat, joita on vaikea ratkaista (Ranta, 2020). Aineistosta löytyi myös 

vastauksia, joiden perusteella sak-aika ei kuormita tiimiä. Esimerkiksi seuraavassa vastauksessa 

sak-ajan käyttäminen on ymmärretty olevan osa tiimityötä :  

“meidän tiimissä se toimii” 

Vastaus on lyhyt ja ytimekäs. Siitä voidaan tulkita, että kyseisen vastaajan tiimistä opettajan 

sak-ajalle löytyy tilaa ja aikaa. Lisäksi voidaan tulkita, että sak-ajan sisältö ja merkitys on 

kaikkien tiedossa, jolloin ei ole ajan tarpeellisuuden kyseenalaistamista. Toimiessaan 

vuorovaikutus ja yhteistyö vahvistavat työyhteisöä ja jokaisen ammatillisuutta (Grakauskaite-

Karkockiene & Bražiene, 2021; Tynjälä, 2004). Vaikka opettajat eivät tuo vastauksissa esiin 

omaa kuormitustaan, he tuovat kuitenkin esiin sen, että sak-aika täytyy käyttää tehokkaasti ja 

täytyy suunnitella, mitä sak-ajalla tekee, jotta aika tulee käytettyä tehokkaasti. Työntekijän 

ammatillisuuteen kuuluu se, että hän tunnistaa kunkin keskustelun erityisen merkityksen ja 

tavoitteet sekä luo omalla toiminnallaan keskusteluun vuorovaikutusta, joka mahdollis taa 

tavoitteiden toteutumisen (Nummenmaa & Karila, 2011). Onnismaa ja kumppanit (2017) ovat 

havainneet, että varhaiskasvatuksessa työn kuormittavuus liittyy lähes ainoastaan työn 

sisältöön, järjestelyihin ja työyhteisön vuorovaikutukseen. Seuraavassa vastauksessa tulee 

esille kytkös ylemmän tahon diskurssiin. Opettaja tuo esille toiveen tai kokemuksen 

luottamuksen puuttumisesta hänen työtään kohtaan. Vastauksessa ei määritellä kokeeko 

opettaja luottamuspulan tulevan tiimiltä vai johtajalta vai joltain muulta taholta:  

“Minuun ja työhöni luotettaisiin.” 

Yksilö kokee, että hänen työskentelylleen ei ole luottamusta, mikä heikentää hänen 

autonomiaansa omaa työtään kohtaan. Opettajaprofessioon liittyy työnteon autonomia, vaikka 

työlle on tarkat määritelmät (Huhtanen, 2002). Mausethagen ja Granlund (2012) tuovat esiin 

haasteet opettajuuden autonomian tunnustamisessa. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa on tullut 
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esille, kaikki eivät miellä opettajuutta autonomiseksi ammatiksi (Lammi, 2017; Mausethagen 

& Granlund, 2012; Niemi, 2006). Varhaiskasvatuksen laatu ja sak-ajan näkyminen päiväkotien 

toiminnassa mainitaan suoraan muutamissa vastauksissa. Seuraavassa aineistoviitteessä 

vastaaja tuo esiin asioita, joilla voidaan kehittää varhaiskasvatusta: 

“Ammattiryhmäkohtaiset kehittämis- tai pedagogiset palaverit ajoittain, jokaisen 

oman profession vahvistaminen ja rajapintojen ymmärtäminen tehostaa työn 

laatua ja ymmärrystä omasta tehtävästä.” 

Vastaaja kokee pystyvänsä tekemään omaa työtään paremmin ja laadukkaammin kun 

työyhteisön palaverit ovat säännöllisiä ja jokaisella on mahdollisuus osallistua niihin. Työn 

laatua parantaa myös se, että jokaisella on käsitys omasta ja muiden työnkuvista . 

Ammatillisuuden diskurssin vastauksissa tuodaan esiin yhteistyön ja yhteissuunnitte lun 

merkitystä.  

“-- SAK-aikana on mahdollista käydä pedagogista keskustelua muiden talossa 

olevien lastentarhanopettajien kanssa.” 

Joissakin omaa työtä reflektoivissa vastauksissa näkyy lisäksi opettajan oma vertailu toisen 

ammattikunnan edustajan näkökulmaan. Aineiston vastausten perusteella opettajilla vaikuttaa 

olevan tarve näyttää muille oman työnsä merkitystä ja tarpeellisuutta.  Vastauksissa opettajat 

mainitsevat usein myös tehokkuuden käsitteen. Toisaalta opettajat kokevat huonoa omaatuntoa 

siitä, että ovat pois lapsiryhmästä, vaikka siellä tarvittaisiin aikuisia. Varhaiskasvatus on 

moniammatillinen työympäristö, jossa työskennellään tiimeissä. Rannan (2020) tutkimuksessa 

haastateltavat ovat kertoneet vuorovaikutuksellisen työyhteisön ja säännöllisten tiimipalaver ien 

tukevan ja kehittävän työtä ja toimintakulttuuria. Voisikin tulkita, että sak-ajan merkityksen 

avaaminen ja eri ammattinimikkeiden tehtävänkuvien määritteleminen vähentäisi työtehtäv ien 

kadehdintaa ja parantaisi työyhteisön ilmapiiriä. Voisiko tämä myös joltain osin vähentää  

opettajien huonon omantunnon kokemusta ja toisten ammattinimikkeiden kokemaa 

kuormittuvuutta sekä lisäävän arvostusta varhaiskasvatuksen opettajan työtä kohtaan? 

Aineiston perusteella työajan ulkopuolella tehtävä suunnittelu vaikuttaa yleiseltä ja normaalilta 

käytänteeltä, mutta vastaajat eivät pidä sitä osana suunnitteluaikaa, vaan kokevat sen 

ylimääräisenä työnä. Martti (1993) kuvaa suunnittelun ajatteluprosessiksi, jonka kautta opettaja 

kykenee tunnistamaan haasteita työssään ja vastaamaan niihin. Voisiko ajatella, että työajan 

ulkopuoliset suunnittelut laskettaisiin suunnitteluaikaan? Mitä opettajat ajattelevat 

suunnitteluajan olevan, pitääkö suunnitteluajalla tuottaa jotain vai voiko se olla abstraktia? 
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Willmanin (2001) mukaan opettajien välinen yhteistyö laajentaa ammatillisia näkemyksiä ja 

kehittää yksilöiden opettajuutta. 

5.2 Ylemmän tahon valta ja vastuu sak-ajasta 

Ylemmän tahon diskurssissa tuodaan esille ohjeiden ja lain noudattamisen tärkeyttä, erot 

käytännöissä eri talojen välillä, johtajuus työn organisoinnissa ja kehittämisessä sekä toive sak-

ajan joustavalle käytölle. Päiväkodin johtajien vastaukset ovat heikosti tunnistettavissa. 

Ainoastaan vastaukset, joissa vastaaja kertoo tekevänsä työvuorosuunnittelua, ovat 

mahdollisesti päiväkodin johtajana toimivan vastauksia. Diskurssissa näkyy turhautuminen 

opettajan työhön kuuluvaan sak-aikaan sekä lainsäädännön ja ohjeistusten noudattamatta 

jättämiseen. Yhdessä vastauksessa tuodaan suoraan esille lapsiryhmän ensisijaisuus, mikä on 

syynä siihen, ettei sak-aikaa voi aina pitää työvuoroon merkityn mukaisesti. Sama ajatus toistuu 

myös useissa muissa vastauksissa vastaajien kokiessa vaikeaksi ryhmästä irtautumisen keskellä 

päivää. Diskurssissa korostuu muutoksille ja päätöksille alisteinen varhaiskasvatuksen 

henkilöstö, joka odottaa erityisesti päiväkodin johdolta mutta myös kunnan 

varhaiskasvatuksesta vastaavalta taholta selkeämpää ohjeistusta varhaiskasvatuksen erilais ten 

työtehtävien hoitamiseen.   

Seuraavan aineistoviitteen mukaan vastaajan päiväkodissa ei noudateta KVTES:n ohjeistus ta.  

KVTES:ssa aika moniammatilliselle yhteistyölle, kuten tiimipalavereille, tulee varata sak-ajan 

lisäksi (Kuntatyönantajat, 2018a, liite 5). Vastaaja kirjoittaa laista, mutta tulkitsemme vastaajan 

tarkoittavan KVTES:ta. 

“Sak-aikaa ei ole toteutettu päiväkodissamme lain hengen mukaisesti. 

Työvuorosuunnittelussa 1 tunti varhaiskasvatuksen opettajien sak-ajasta on 

tiimipalaverille osoitettu, jolloin todellista sak-aikaa on viikottain 4 tuntia. --” 

Vastaaja tuo esiin sen, että tiimipalaveri on työvuorosuunnittelussa sisällytetty sak-aikaan, 

vaikka tiimipalaverit eivät kuulu sak-ajan työtehtäviin. Päiväkodin johtaja on vastuussa 

työaikasuunnittelusta ja sak-ajan toteutumisesta työvuoroihin kirjatun mukaisesti (Opetusalan 

ammattijärjestö OAJ, 2019). Useissa vastauksissa tuodaan esiin se, että KVTES:n sak-ajan 

ohjeistusta ei noudateta, vaan sak-ajalla kuuluu myös sellaisia työtehtäviä, jotka KVTES.ssä on 

erikseen mainittu siihen kuulumattomiksi. Seuraavassa vastauksessa tulee esille, että 

päiväkodin johtaja ei ole ottanut huomioon henkilökunnan esittämää toivetta.  
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“--Tästä on päiväkodissamme keskusteltu, mutta keskustelu ei ole johtanut 

mihinkään toimenpiteisiin. Tilanne turhauttaa.”  

Vastauksessa tuodaan esille vastaajan oma turhautumisen kokemus siitä, että sak-aikaa ei 

toteuteta niin kuin pitäisi ja työpaikalla ei olla valmiita muutokseen. Muutosvastarinta kuuluu 

muutokseen erityisesti silloin, kun ei ymmärretä muutoksen tarkoitusta (Fullan, 1993/1994; 

Luukkainen, 2005; Sahlberg, 1997). Seuraavassa aineistoviittauksessa vastaaja pohtii, mitä 

kaikkea sak-aikaan sisältyy: 

“--Myös sen miettiminen, mikä kuuluu sak-aikaan (esim. Erilaiset  

yhteistyöpalaverit/tiimipalaverit) tuo omat haasteensa.” 

Vastaajalla ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä sak-ajalla kuuluisi tehdä. Vastauksesta voidaan 

päätellä, että kyseisessä päiväkodissa ei ole selkeää yhteistä käsitystä siitä, mitkä työtehtävät 

kuuluvat sak-aikaan. Useissa vastauksissa näkyy sak-ajan järjestelyjen sekavuus. Joissain 

aineiston vastauksissa annettiin kehittämisehdotuksia sak-ajan sisällölle:  

“Johtajien kouluttaminen siihen, mitä suunnitteluajalle voi määrätä tehtäväksi, 

mihin sitä käytetään. Mielestäni meillä tulisi olla tietty määrä tunteja viikossa 

siten, että niitä ei saisi missään tapauksessa upottaa minkään määrätyn palaverin 

tms. alle."  

Vastaaja kokee, että ylempää tulee määrätä, mitä sak-aikaan kuuluu. Hän kokee johtajien 

kouluttamisen ratkaisuksi sak-ajan selkeytymiselle. Ylemmän tahon diskurssissa opettajien 

kokemus omista vaikutus- ja kehittämismahdollisuuksista sak-ajan järjestämiseen näyttäytyy 

vähäisenä. Niemen (2006) kuvaus opettajasta kahden ääripään välillä näkyy tässä diskurssissa 

nimenomaan päätöksille alisteisena suorittajana, joka odottaa asioiden järjestymistä ylhäältä 

päin. Heikan (2017) artikkelissa tarkastellaan tutkimustietoon pohjaten varhaiskasvatuksen 

opettajien ja päiväkodin johtajien kokemuksia osallistua kuntatason päätöksentekoon. 

Tutkimustulosten mukaan päiväkotien johtajat ja varhaiskasvatuksen opettajat kokevat, etteivät 

he saa osallistua riittävästi päätöksentekoon eikä heillä ole riittävästi valtaa tehdä kaikkia 

uudistuksia omissa yksiköissään, vaan valta on keskittynyt ylemmille viranhaltijoille. Heillä on 

toiveena, että myös johtajat ja varhaiskasvatuksen opettajat pääsisivät osallistumaan enemmän 

päätösten tekemiseen (Heikka, 2017). 
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Useissa vastauksissa pohditaan sak-ajan käytön joustavuutta. Vastausten välillä on ristiriito ja 

siitä, missä sak-aika tulisi järjestää. Joillekin vastaajille suunnittelu on helpompaa kotona, kun 

taas toisille työpaikalla:  

“Hyvä juttu. On hyvä, että se tehdään työpaikalla, ettei tarvitse kotona 

suunnitella.” 

“Parempi olisi jos ko. Suunnitteluaika tehtäisiin reilusti kokonaan työpaikan 

ulkopuolella ja resurssi lapsiryhmään olisi tällöin mietitty.” 

Osa vastaajista puolestaan kokee, ettei paikalla ole väliä sak-ajan käytön suhteen. Suurimmassa 

osassa vastauksista tuodaan esille tarve sak-ajan järjestämisen joustavuudelle: 

“Työvuorolistojen laadintaan tulisi saada lisää joustovaraa ja sak -ajan 

tekeminen talon ulkopuolella tulisi ainakin osittain olla mahdollista (esim. 

kirjastossa käynti, jne.).” 

Vastauksissa on keskenään hyvin paljon ristiriitoja siitä, missä sak-aika tulisi järjestää, 

työpaikalla vai vapaasti työpaikan ulkopuolella. Vastauksissa toivotaan ylemmältä johdolta 

selkeämpää ohjeistusta sak-ajan toteuttamiselle. Kuitenkin samalla toivotaan joustavuutta sak-

ajan toteuttamiseen työpaikan ulkopuolella. Tarve joustavuudelle näkyy myös kahden opettajan 

ja yhden lastenhoitajan ryhmissä. Aineiston vastauksissa selkeä viesti ylemmälle taholle on se, 

että kahden opettajan ryhmissä sak-ajalle irrottautuminen on vaikeampaa. KVTES:ssa ei 

määritellä sitä, kuinka sak-aika tulisi sijoitella työvuoroihin, vaan siellä mainitaan, että esimies 

saa ohjeistaa sen käytettäväksi myös työpaikan ulkopuolella (Kuntatyönantajat, 2018a). Sak-

ajan toteuttamisen joustavuus on nähtävissä myös ammatillisuuden diskurssissa.  

Useimmissa vastauksissa kritisoidaan nykyisiä käytäntöjä sak-ajan järjestämiseen liittyen. 

Niissä johtajan toimintaa kritisoidaan epäsuorasti arvostelemalla sak-ajan paikkaa 

työvuoroissa, sak-ajalla määrättyjä työtehtäviä sekä käytäntöjen sekavuutta. Seuraavassa 

aineistoviitteessä vastaaja tuo esiin eri päiväkotien käytänteiden eroavaisuudet:  

“Koen myös, että eri talot asettuvat eriarvoiseen asemaan, sillä kuulostaa olevan 

hyvin kirjavia käytäntöjä sak-ajan järjestämisen kannalta.” 

Tällaiseen käytänteiden kirjavuuteen eri päiväkotien välillä viitataan muissakin vastauksissa. 

Uudet toimintatavat sak-aikaan liittyen hakee vielä paikkaansa, mikä aiheuttaa sekavuutta eri 
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päiväkotien välillä. Vastaaja tuo ilmi ja kritisoi sak-ajan järjestämisen moninaisia käytänteitä 

eri päiväkotien välillä.  

Yksi vastaajien eniten esiin tuomista haasteista on työvuorosuunnittelu. Vastaajien mukaan 

sak-ajan muutos on hankaloittanut työvuorosuunnittelua ja tehnyt siitä entistä enemmän aikaa 

vievää. Lisäksi sak-ajan merkitseminen työvuoroihin koetaan vaikeaksi. Näissä vastauksissa 

näkyy toisaalta työvuorosuunnittelua tekevän näkökulma ja toisaalta työntekijöiden kokemus 

hankalista järjestelyistä: 

“Tuntuu,että nykyisin se on yhtä sopimista varsinkin jos työntekijöitä on poissa, 

kuka menee unihuoneeseen ym eli kuka vastaa lapsista ryhmässä. SAK-aika 

menee osittain työn järjestelyyn, varsinainen suunnitteluaika jää lyhyeksi!! En 

ehdi suunnitella, kun on mentävä ryhmään.” 

Työvuorosuunnittelu on päiväkodin johtajan vastuulla. Työvuorosuunnittelu ei ole aina 

pelkästään johtajasta kiinni, vaan siihen vaikuttaa ylempi taho, kuten kunta tai työehtosopimus.  

Tässä diskurssissa sekä varhaiskasvatuksen opettajien että päiväkodin johtajien 

vaikutusmahdollisuudet jäävät kokonaan puuttumaan tai ne tuodaan esille vaatimuksena 

varhaiskasvatuksen työntekijöiltä. Vastuu ja valta nähdään olevan itsen ulkopuolella tai 

ylemmällä johdolla. Ylemmältä taholta tulee määräyksiä sille, kuinka erilaiset asiat on 

huomioitava työvuoroissa. Muutamassa vastauksessa tuodaan esille muutos parempaan sak-

ajan sijoittamisessa työvuoroihin, esimerkiksi seuraavassa:  

“--Tiedän, että näihin on tulossa ainakin meidän päiväkodissa muutosta.--”  

Vastaaja tuo esille, että haasteista on keskusteltu työyhteisössä ja käytäntöjä on alettu 

kehittämään. Kehitysideoina mainitaan joustavuus sak-ajan toteuttamisessa, johtajan rooli 

muutoksen läpi viemisessä sekä koko henkilöstön tietoiseksi tekeminen sak-ajan merkitykses tä.  

Työvuorojen suunnittelussa on otettava huomioon myös lapsiryhmien tarpeet ja 

varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden velvoittavat määräykset 

esimerkiksi siitä, minkä verran lapsia saa olla suhteessa henkilöstömäärään (ks. esim. 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018; Opetushallitus, 2019; Kuntatyönantajat, 2018a). Seuraavassa 

aineistoviittauksessa vastaaja viittaa lapsiryhmän edun ensisijaisuuteen, joka määritellään 

laissa (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 2§4):  

“Luonnollisesti lapsiryhmän edun ensisijaisuus voi aiheuttaa tästä huolimatta 

haasteita SAK-ajan toteutumisen kannalta.” 
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Ryhmän ensisijaisuus aiheuttaa vastaajaan mukaan haasteita sak-ajan järjestämisessä, eli sak-

aikaa ei voi välttämättä pitää työvuorosuunnitelmien mukaisesti viikoittain, jos se vaikuttaa 

lapsiryhmän toimintaan negatiivisesti. Lapsiryhmässä on oltava turvallista, vaikka yksi 

aikuisista olisikin suunnitteluajalla. Tästä syystä sak-ajan suunnittelu työvuorolistoihin siten, 

että se on ryhmän kannalta mahdollista järjestää, on erittäin tärkeää. Monissa vastauksissa 

tuodaan esille ristiriita sak-ajan ja lapsiryhmätyön välillä. Seuraavassa vastauksessa ryhmän 

opettajan sak aika sijoittuu ilmeisesti iltapäivään, jolloin opettaja on paljon pois ryhmästä 

iltapäivisin:  

“Tällä hetkellä lto on todella vähän ryhmässä iltapäivisin, mikä on ristiriidassa 

sen kanssa, että lto vastaa lasten pedagogisesta kasvattamisesta ja lapsen 

hlökohtaisten suunnitelmien laatimisesta (kuinka laatia suunnitelmat, kun näet 

lasta vain muutaman tunnin päivässä).” 

Vastaajaa ihmetyttää, kuinka opettaja pystyy vastaamaan ryhmän ja lasten pedagogiikasta, jos 

hän ei ole paikalla, kuin tiettyyn aikaan päivästä. Tässä vastauksessa on nähtävissä 

samankaltaisuutta ammatillisuuden diskurssin kanssa, mikä on hyvä esimerkki siitä, että 

diskursseissa on keskenään päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja. Tässä vastauksessa vastaaja kritisoi 

sak-ajan sijoittamista, jonka vuoksi se kuuluu ylemmän tahon diskurssiin. Joissakin 

vastauksissa tuodaan esille, ettei sak-aika näy lapsiryhmän toiminnassa mitenkään, mutta se vie 

kuitenkin opettajien aikaa merkittävästi. Varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa ryhmän 

pedagogisesta toiminnasta, mutta hän ei toteuta sitä yksin, vaan koko tiimi on vastuussa 

pedagogisen toiminnan toteuttamisesta (ks. Fonsén, 2014; Heikka ym., 2018; Helin ym., 2018). 

Suunnitelmien laatiminenkin on varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla, mutta suunnitte lu 

tapahtuu osittain tiimin kanssa yhdessä, jolloin jokainen havainnoi lapsia. Seuraavassa  

aineistoviittauksessa vastaaja tuo ilmi, että tiimin yhteissuunnittelulle ei ole järjestetty aikaa:  

“Hyvä, että sak-aika on kirjattuna työvuoroihin, mutta toisaalta se tekee lto:sta 

yksinäisemmän suorittajan, sillä tiimin yhteistä suunnitteluaikaa on liian vähän. 

Haastavaa suunnitella, jos ei ole tiimillä aikaa oikeasti suunnitella yhdessä sillä 

yhteinen näkemys tärkeää.”  

Tämän aineistoviittauksen perusteella ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja suunnitte lee 

toiminnan yksin. Tämä näyttää aiheuttavan tunteen, että varhaiskasvatuksen opettaja tekee 

työtä yksin, ja näin ollen tiimin muiden työntekijöiden näkökulma saattaa jäädä huomioimatta.  
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Toimintaa tulisi suunnitella yhdessä varhaiskasvatustiimissä (Heikka ym., 2018). Myös muissa 

vastauksissa on pohdittu yhteissuunnittelun merkitystä ja tuotu esiin sen puuttumista. 

Tutkielmassamme henkilöstön vastausten perusteella piirtyvä kuva päätöksenteosta kohdistuu 

johtajan ja koko ylemmän tahon suuntaan. Ylemmän tahon diskurssiin kuuluvien vastausten 

perusteella pedagogiselle johtajuudelle on varhaiskasvatuksessa tarvetta. Fonsén (2014) tuo 

esille, että johtajan on kyettävä perustelemaan pedagogiikan näkökulmasta johtamaansa 

toimintaa ja valintoja. Hänen mukaansa johtajan tehtävä on tämän lisäksi taata riittävät 

resurssit, huolehtia lapsen edun mukaisesta varhaiskasvatuksesta sekä puhua 

varhaiskasvatuksen puolesta. Fonsénin (2014) kuvaamat varhaiskasvatuksen johtajuuteen 

liittyvät piirteet ovat ristiriidassa ylemmän tahon diskurssin kanssa. Ylemmän tahon 

diskurssissa johtajuutta ei kuvattu pedagogiikan kautta vaan ainoastaan tuomalla esiin johtajan 

erilaisia työtehtäviä sekä sak-ajan aiheuttamia haasteita työvuorosuunnitteluun. 

Sak-ajan järjestämiseen liittyen ratkaisua odotetaan esimieheltä. Hjeltin ja Karilan (2021) 

tutkimuksessa varhaiskasvatustyön johtamisen paradokseista päiväkodin johtajat kuvaavat 

työntekijöitä yhtä aikaa suojelua tarvitsevina ja autonomisina toimijoina, jotka osallistuvat 

päätöksen tekoon.  

5.3 Resurssidiskurssissa korostuu huoli lastenhoitajien jaksamisesta 

Resurssidiskurssissa vastaajat nostavat esiin riittävän henkilöstöresurssin, ajan, tarvittavat 

työvälineet ja rauhalliset tilat. Riihosen ja Tuukkasen (2013) tutkimuksessa havaittiin, että 

resurssipula aiheuttaa ammattilaisten väsymistä ja kuormittumista. Aineistossamme 

kuormittuminen nähdään erityisesti muiden kuin varhaiskasvatuksen opettajien 

ammattinimikkeisiin liittyväksi. Seuraavassa aineistoviitteessä näkyy huoli yleises t i 

henkilökunnan kuormittumisesta: 

“Lisääntyneeseen lto:n suunnitteluaikaan tulisi kaupungin kohdentaa 

lisäresurssia, eikä yrittää mennä entisillä tavoilla niin, että henkilökunta 

kuormittuu ja työn henki kärsii.” 

Vastaaja esittää sak-ajan mahdollistamisen ratkaisuksi lisäresursseja. Vastaajan mukaan 

nykyisillä toimintatavoilla henkilöstö ei jaksa. Huoli kuormittumisesta ja “työn hengen” 

kärsimisestä nähdään useissa vastauksissa sak-ajan negatiivisena seurauksena. Opaksen (2013) 

mukaan tiimissä tehtävä työ kiteytyy vuorovaikutukseen, joka näkyy ilmapiirissä. Huonosti 
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toimivassa tiimityössä työntekijät kuormittuvat herkemmin (Opas, 2013). Toimivassa 

työyhteisössä työkaverit ja esimies ovat suurin voimavara ja tuki jaksamisessa (Oulasmaa & 

Saloheimo, 2013).  Vastauksissa korostuu sak-ajan rooli erityisesti lastenhoitaj ien 

kuormittumisen syynä.  Tämä näkökulma on kahdessa seuraavassa vastauksessa: 

“--Harmittavasti kuormittaa hoitajia kun lto on niin paljon pois ryhmästä 

varsinkin jos mitoitus on 2lto ja 1lh.--” 

“--Lastenhoitajat joutuvat koville varsinkin jos sijaisia ei ole (ja ryhmässä on 

kaksi opettajaa).--” 

Molemmissa aineistoviitteissä tuodaan esille kahden lastentarhanopettajan ryhmä, jolloin 

molempien opettajien viikoittainen noin viiden tunnin poissaolo ryhmästä heijastuu 

lastenhoitajan jaksamiseen. Kiire ja resurssipula vaikuttavat työilmapiiriin ja työntekijö iden 

kuormittumiseen (Oulasmaa & Saloheimo, 2013).  Myös seuraavassa vastauksessa resurssien 

riittämättömyys tulee esille ja katse kohdennetaan varhaiskasvatuksen resursseista päättävään 

tahoon: 

“Sak-ajan hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää riittävää 

henkilökuntaresurssia. Erilaiset palvelutarpeet vaikuttavat arjen dynamiikkaan 

ryhmissä, ja mikäli lasten ja kasvattajien suhdeluvut täsmäävät vain teoriassa (tai 

ylempien viranhaltijoitten näkökulmasta), on ryhmästä irrottautuminen 

haasteellista ja kaikkia osapuolia pitemmän päälle kuormittavaa.” 

Työntekijöiden riittävyyteen liittyviä vastauksia aineistossa oli paljon. Yllä olevasta 

aineistoviittauksessa vastaaja tuo esiin, että kunnallisen työehtosopimuksen muutos sak-aikaan 

kuormittaa henkilöstöä, jos toimintatavoissa ei tapahdu muutosta. Henkilöstöresursse ihin 

liittyvissä vastauksissa nostettiin esiin lasten ja kasvattajien suhdeluvut, jotka näennäises t i 

täsmäävät ylemmille viranhaltijoille, mutta todellisuudessa varhaiskasvatuksen opettajien 

ollessa sak-ajalla, kasvattajia ei ole ryhmässä tarpeeksi täyttämään suhdelukuja 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 7§36). Riihosen ja Tuukkasen (2013) tutkimuksessa vastaajat 

kokivat henkilöstöresurssien vähyyden hankalana ja kuormittavana, erityisesti silloin kun se oli 

jatkuvaa ja toistuvaa. Yllä olevassa aineistoviitteessä tuodaan esille “kaikkien osapuolien 

kuormittuminen”, mikä voidaan ymmärtää niin työntekijöiden kuin lastenkin kuormittumisena. 

Seuraavissa vastauksissa korostetaan päiväkotitoiminnan turvallisuuden heikentymistä: 
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“Lastenhoitajia saisi tulla lisää ettei turvallisuus kärsisi silloin kun lt sak ajalla 

ja hoitaja yksin lasten kanssa.” 

“Lastentarhan opettajan poissaolo lapsiryhmästä kuormittaa lasten kanssa 

jäävien työtä ja vaikeuttaa ryhmäjakoja.” 

Jälkimmäisessä vastauksessa vastaaja toteaa, että jakautuminen pienempiin ryhmiin on 

haasteellista. Vastauksesta on pääteltävissä, että ryhmän pedagoginen toiminta vaikeutuu 

sak-ajan vuoksi. Seuraavasta vastauksesta on pääteltävissä, että vastaaja on opettaja, koska hän 

pohtii ristiriitaa, jota kokee lähtiessään lapsiryhmätyöstä tekemään sak-ajalle kuuluvia 

työtehtäviä: 

“Toisaalta usein tuntuu pahalta lähteä ryhmästä, koska käsiparille olisi isoissa 

ryhmissä todella käyttöä” 

Resurssidiskurssissa ristiriitaa aiheuttaa sak-ajalle irrottautuminen. Turhautuminen opettajan 

käyttämään sak-aikaan on tämän diskurssin vastauksissa ilmeinen. Sak-aika nähdään 

negatiivisessa valossa, mutta joistakin vastauksista on tulkittavissa ideoita sak-ajan käytön 

järkeistämiseksi. Esimerkiksi seuraavassa vastaaja kysyy, onko päiväkodissa esiopettajina 

toimivien suunniteltava erikseen: 

“Esikoulupuolella meillä viisi opettajaa. Tarviiko heidän jokaisen todella 

suunnitella erikseen. Lapset tarvitsevat fyysistä läsnäoloa, aikuisia enemmän. Ja 

ainakin kun meillä myös lastenhoitajat suunnittelevat yhdessä opettajan kanssa 

ryhmän toimintaa, opettajien suunnitteluaikaa on liikaa. Opettajille sama työaika 

kun muillekkin.“ 

Vaikka vastaus on vahva kritiikki sak-ajalle, on siinä huomion arvoista vastaajan esiin nostama 

kysymys opettajien suunnittelusta erikseen. Syrjälän ja kumppaneiden (2006) tutkimuksessa 

peruskoulun opettajat kokivat, ettei yhteissuunnitteluun ole aikaa monien kiireiden keskellä. 

Lisäksi myös heidän tutkimuksessaan opettajat kokivat ristiriitaa suunnittelutyölle varattavan 

ajan ja lapsiryhmässä tehtävän työajan välillä. Tämän tutkielman aineistossa opettajien 

kuormittuminen tuodaan esille nimenomaan aikapulana, kun täytyy olla ryhmässä. Vastausten 

mukaan kahden opettajan ryhmissä henkilöstöresurssi tulisi organisoida niin, ettei lastenhoita ja 

joutuisi vastaamaan lapsiryhmästä yksin. Murtonen (2017a) tuo esille, että resursseja 

laadukkaan opetuksen järjestämiseen ei ole riittävästi ja siksi tulisi miettiä vaihtoehtoisia tapoja 

järjestää opetusta, jotta keskustelussa päästään eteenpäin (Murtonen, 2017a).  
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Sopivien tilojen ja työvälineiden löytyminen sak-ajalle, on useiden vastaajien mukaan 

haastavaa. Toimivat tilat ja työvälineet edistävät vuorovaikutusta ja yhteistyötä (Nuikkinen, 

2009). Taulukon 4 toisessa esimerkissä vastaaja sanoo, ettei heillä ole rauhallista tilaa 

suunnittelulle.  

“Meillä ei kuitenkaan ole rauhalliseen suunnitteluun sopivaa tilaa, jossa olisi 

myös tietokone käytettävissä.” 

Tilojen puuttumiseen vastaajat liittivät myös keskeytykset, joita tapahtuu, kun sopivaa tilaa sak-

ajan pitoon ei löydy. Joissain vastauksissa tuodaan esiin, että sak-aika toteutetaan lapsiryhmän 

kanssa samoissa tiloissa. Tilojen puuttuminen tai riittämättömyys oli suurin tekijä resurssien 

diskurssin alla. Vastauksissa korostui varhaiskasvatuksen opettajien ajatus siitä, että rauhalliset 

työtilat parantaisivat heidän työskentelyään. Osa vastaajista kokee, että vaatimus sitoa sak-aika 

työpaikalla toteutettavaksi velvoittaa työnantajaa tarjoamaan asianmukaiset työvälineet ja tilan 

ryhmän ulkopuolelta. Wessmanin (2019) mukaan päiväkodeilla tulisi olla suunnittelutyö tä 

varten rauhallisia tiloja sekä työvälineitä ja näiden riittämättömyys voi olla syy sille, miksi osan 

sak-ajasta voi käyttää työpaikan ulkopuolella. 

Diskurssissa korostuu huoli varhaiskasvatuksen turvallisuudesta, henkilökunnan 

kuormittumisesta sekä “työn hengen” kärsimisestä, jonka liitämme osaksi vuorovaikutus ta. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssin vajaus on aineistossa esillä vahvasti. Useissa 

resurssidiskurssin vastauksissa tuodaan esille työntekijöiden kuormittumisen syyksi sak-ajasta 

johtuva opettajan poissaolo ryhmästä. Sak-aika nähdään vievän opettajien aikaa entisestään, 

kun jo ennen sak-ajan muutostakin erilaiset palaverit ja yhteistyömuodot ovat vaatineet 

opettajan poissaoloa ryhmästä. Viljamaan ja Takalan (2007) tutkimuksessa haastateltavat 

kokivat suuret ryhmät ja henkilöstön vähäisen määrän heikentävän työssä jaksamista. 

5.4 Suunnitteluajan muutos “Hieno uudistus, joka otettiin käyttöön liian nopeasti”  

Suunnitteluajan muutos -diskurssissa korostuu diskurssin sisäiset ristiriidat. Lisääntynyt 

suunnitteluaika koetaan tarpeelliseksi ja tärkeäksi, ja vastaajat kertovat pystyvänsä tekemään 

työtehtävänsä. Vastauksissa tuodaan kuitenkin uudistusta kehuessa esiin myös kritiikkiä sak-

aikaa kohtaan. Syrjälän ja kumppaneiden (2006) tutkimuksessa muutos koettiin toisaalta 

hyväksi teorian tasolla, mutta toisaalta sitä arvosteltiin toimimattomana. Seuraava 

aineistoviittaus tuo esiin sak-ajan merkityksen varhaiskasvatuksen toiminnan kannalta: 
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“Se on todella tärkeää, jotta omaa työtä sekä lapsiryhmän toimintaa pystyy 

kehittämään. --” 

Vastaaja arvostaa muutoksen myötä lisääntynyttä, lapsiryhmän ulkopuolella tehtävää, 

suunnitteluaikaa. Vastauksissa on nähtävissä myös vastaajien ristiriitaisia ajatuksia sak-ajasta. 

Tutkielmassamme vastausten ristiriitaisuus jakautuu eri diskurssien välille:  

“Ristiriitaista. Toisaalta hyvä, että suunnitteluajan merkitys tiedetään ja sitä on 

järjestetty. Varhaiskasvatuksen arvostus on nousussa ja siitä iloitsen kovasti. --” 

“-- mutta näen asian positiivisena, että aika lisääntyi ja näin syksyllä opettajilla 

on aikaa laatia esim. vasuja.” 

Molemmat vastaukset jakautuvat kahteen tai useampaan diskurssiin, tämän diskurssin kohdalla 

käsittelemme suunnitteluajan muutosta. Näissä kahdessa vastauksessa suunnitteluajan muutos 

koetaan hyvänä asiana, joka tuo varhaiskasvatukselle arvostusta ja mahdollistaa opettajille ajan 

tehdä työnsä. Muutos ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa (Fullan, 1993/1994). Eri 

tutkimuksissa kuulluksi tuleminen sekä mahdollisuus osallistua muutosprosessiin on koettu 

tärkeäksi (Ballet & Kelchtermans, 2009; Luukkainen, 2005). Balletin ja Kelchtermansin (2009) 

mukaan muutokseen vaikuttaa se, millaiseen tilanteeseen muutos tulee. Seuraavassa 

vastauksessa näkyy suunnitteluajan muutokseen liittyvä ristiriita. Tässä vastauksessa kritiikki 

kohdistuu suoraan muutokseen: 

“Hieno uudistus, joka otettiin käyttöön liian nopeasti. Päiväkodin henkilökunta 

olisi tarvinnut enemmän tietoa siitä, mistä on kyse, jotta muilla 

ammattinimikkeillä työskentelevät ymmärtäisivät uudistuksen olevan hyväksi 

kaikille.” 

Vastaaja tarkastelee uudistuksen vaikutuksia nykyhetkessä. Henkilökunnalla ei ole selkeää 

käsitystä siitä, mitä sak-aika tarkoittaa tai mitä sillä on tarkoitus tehdä.  Vastauksessa näkyy 

suunnitteluajan muutoksesta seuranneet ristiriidat työyhteisön eri ammattinimikkeiden välille.  

Tähän liittyy myös vastausten sisältämät ristiriidat, joissa suunnitteluajan merkitys  

ymmärretään, mutta samalla kritisoidaan. Muutoksen totteutuminen vaatii uudistus ten 

sisäistämistä yksilö- ja yhteisötasolla (Evans, 2011; Luukkainen, 2005; Sahlberg, 1997). 

Ammattinimikkeiden väliset ristiriidat näkyvät vastauksissa läpi aineiston, mutta ne korostuvat 

suunnitteluajan muutoksen diskurssissa. Koulutus- ja työtausta vaikuttavat siihen, miten eri 

ammattilaiset osoittavat työn arvostusta (Oulasmaa & Salovaara, 2013). Ammattinimikke iden 
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väliset ristiriidat vähentyvät, kun kaikilla on selkeät kuvat työtehtävistä (Fonsén, 2014; Karila 

& Kupila, 2010; Nummenmaa ym., 2007; Rouvinen, 2007; Viljamaa & Takala, 2007).  

Seuraavassa aineistoviitteessä vastaaja määrittelee sak-ajan tarpeellisuutta varhaiskasvatuksen 

lainsäädäntöön viitaten:  

“Sak-aika on yksi tapa vastata varhaiskasvatustyölle asetettuihin lakisääteisiin 

tavoitteisiin ja velvoitteisiin. --” 

Vastaaja tuo esiin sen, että suunnitteluajan muutos on yksi vaihtoehto toteuttaa 

varhaiskasvatusta ohjeistusten mukaan. Suunnitteluajan muutoksen diskurssissa vastausten 

välillä on paljon ristiriitaa. Kuten yllä toimme esiin, useissa vastauksissa sak-aikaa pidetään 

tärkeänä ja tarpeellisena varhaiskasvatuksen opettajan työssä. Varhaiskasvatuksen opettaja on 

vastuussa toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä (Parrila & Fonsén, 2017). 

Toisaalta aineistossa on myös paljon vastauksia, joissa sak-aikaa pidetään tarpeettomana tai 

ylimitoitettuna. Seuraavassa aineistoviitteessä vastaaja kokee suunnitteluajan muutoksen 

turhaksi: 

“Viisi tuntia sak-aikaa on paljon. Palaisin mielelläni entiseen... Aina on 

suunniteltavaa, arvioitavaa sekä kehitettävää, mutta ennen kaikkea mielestäni 

tärkeää on lasten kanssa vietetty aika. --” 

Vastaaja arvottaa sak-ajan ja lasten kanssa käytettävissä olevan ajan keskenään kilpailevik s i 

toiminnoiksi. Hänen mielestään aiempi suunnitteluaika oli riittävä, eikä suunnittelua ikaa 

lisäämällä keskeneräiset suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöt lopu. Hän kokee, että sak-ajan 

lisääminen vie aikaa pois lapsilta. Pedagogisen toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja 

tavoitteellista (Helin ym. 2018; Heikka ym., 2018), ja tätä merkitystä on tärkeää avata 

henkilöstölle.  Seuraavassakin esimerkissä mainitaan sak-ajan olevan pois lapsilta pois: 

“Aivan liian paljon aikaa suunnitteluun, mikä ei näy millään tavalla. Osalla 

työpaikalla suunnittelua ei käytännössä ole ollenkaan. Lapsilta on vaan kaikki 

pois!” 

Tässä vastauksessa tuodaan esiin lisäksi näkemys siitä, että suunnitteluajan lisääminen ei näy 

toiminnassa lainkaan. Vastaajat kokevat, että suunnitteluaika on turhaa, koska suunnitelmia on 

haastavaa toteuttaa esimerkiksi suurten lapsiryhmien ja ryhmissä ilmenevien haasteiden vuoksi. 

Lisäksi vastaajat kokevat, että suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle ei tarvita niin montaa 

tuntia aikaa, koska sitä kaikkea ei saada näkyviin toiminnassa tai se ei näy millään tavalla 
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työyhteisössä. Vaikka varhaiskasvatuksen suuntaaminen kohti tavoitteellista, lapsen kehitystä 

ja oppimista tukevaa toimintaa on yhteiskunnassa ajankohtaista (Ranta ym., 2021), on se silti 

suhteellisen uutta. Tämä voi osaltaan voi olla vaikuttamassa siihen, että muutoksen eteenpäin 

viemistä ei haluta ottaa omaksi tehtäväksi (Johnson, 2006). Osassa vastauksista vastaajat toivat 

esiin sen, että jotkin työtehtävät ovat kausittaisia. Kausittaisiin työtehtäviin liittyen yhdessä 

vastauksessa huomioitiin sak-ajan sijoittelun joustavuus:   

“-- Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan tarkasteleminen viikkoa pidemmissä 

jaksoissa on hyvä, ryhmän tilanteen huomioimisen mahdollistava, joustavuutta 

tarjoava asia.” 

Tässä vastauksessa huomioidaan KVTES:n (Kuntatyönantajat, 2018a, 4§1) ohjeistus siitä, että 

suunnitteluajan sijoittelua voidaan toteuttaa kausittain, jolloin sak-ajan mahdollinen 

kuormittavuus työyhteisölle voidaan ottaa paremmin huomioon. Wessman (2019) tuo esille, 

että sak-ajan tarve ja toteutus voi vaihdella esimerkiksi kuukausittain opettajan tehtävistä ja 

toiminnan tarpeesta riippuen. 

Tämän tutkielman aineistossa vastaajat kertovat, että koko henkilökunta olisi tarvinnut 

enemmän tietoa sak-ajan lisäyksestä. Kritiikki osoitetaan ylempää tahoa kohtaan, vastaajat 

odottavat tiedotuksen tapahtuvan muualta.  Viljamaan ja Takalan (2007) tutkimuksessa 

vastaajat kokevat muutoksen toteuttajaksi ylemmän tahon ja mieltävät itsensä muutoksen 

kohteeksi. Tämä on nähtävissä tässä diskurssissa sekä ylemmän tahon ja ammatillisuuden 

diskursseissa. Sak-ajan ja lapsiryhmän välille vastaajat rakentavat selkeän rajan. Vastauksissa 

koetaan, että sak-aika on lapsilta pois, eikä se tuo lapsiryhmään mitään konkreettista, mikä 

selittää sak-aikaa kohtaan esitettyä kritiikkiä. Kuitenkin täytyy muistaa, että 

varhaiskasvatustyön tulos ei ole helposti määriteltävissä ja se näkyy vasta vuosien päästä 

(Onnismaa ym., 2017).   

Muutoksen läpi viemisessä aineiston perusteella tärkeäksi koetaan eri ammattiryhmien 

sitoutuminen muutokseen sekä omat vaikutusmahdollisuudet uudistusten käyttöönotossa. Jos 

työyhteisössä on luottamusta ja toimiva vuorovaikutus, muutokseen suhtaudutaan paremmin, 

kuin työyhteisössä, jossa on epävarmuutta ja kiirettä (Ballet & Klechtermans, 2009).   
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5.5 Ristiriidat ja yhtäläisyydet 

Diskurssien välillä on yhtäläisyyksiä ja ristiriitoja. Yhtäläisyydet näkyvät diskursseissa jonkin 

aiheen samankaltaisena tarkasteluna kahdessa tai useammassa diskurssissa. Diskurssien väliset 

yhtäläisyydet liittyvät siihen, kuinka sak-ajan tuomiin haasteisiin suhtaudutaan sekä 

työntekijöiden kuormittumisen esiin tuomiseen. Joissakin diskursseissa voi olla yhtäläisyyttä 

keskenään ja sama asia näkyy ristiriitana toiseen tai useampaan diskurssiin. Yhtäläisyyks iä 

kahden tai useamman diskurssin välillä on työntekijöiden kuormittuminen, lapsiryhmästä 

poissa oleminen, työnjaon ja työnkuvan epäselvyys, sak-ajan joustavuus, sak-ajan merkitys, 

opettajan professio sekä tiimityö ja moniammatillisuus. Ristiriidat jakautuvat diskurssien 

välisiin ristiriitoihin ja diskurssien sisäisiin ristiriitoihin. Ristiriidat näkyvät, kun vastaus 

jakautuu useamman diskurssin välille tai asiaa tai ilmiötä katsotaan eri näkökulmasta. Ristiriitaa 

eri diskurssien välille syntyy sak-ajan merkityksen ymmärtämisessä, sak-ajan riittävyyden 

tarkastelussa sekä sak-ajalle irtautumisessa. Sisäiset ristiriidat näkyvät jokaisessa diskurssissa. 

Kuvioon 4 olemme kuvanneet diskurssit sekä ristiriitojen kehän, joka kulkee diskurssien läpi ja 

niiden välillä.  
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Kuvio 4. Diskurssit: ristiriidat ja päällekkäisyydet. 

Kuviossa 4 diskurssien päällekkäisyydet kuvaavat yhtäläisyyksiä diskurssien välillä. 

Ristiriitojen kehän olemme kuvanneet kiertämään diskursseja ja menemään myös niiden läpi, 

sillä ristiriitoja on niin diskurssien välillä kuin niiden sisällä. Seuraavaksi kokoamme yhteen 

diskurssien yhtäläisyyksiä. Ristiriidat kokoamme yhteen tämän jälkeen.  

Ammatillisuuden ja resurssidiskurssin välillä on yhtäläisyyttä työntekijöiden kuormittumisessa. 

Sekä ammatillisuuden diskurssissa että resurssidiskurssissa vastaajat tuovat esille sak-ajan 

kuormittavia vaikutuksia muihin työntekijöihin, erityisesti lastenhoitajiin. Lapsiryhmästä 

poissa oleminen näkyy yhtäläisyytenä ammatillisuuden ja ylemmän tahon diskurssien välillä. 

Ammatillisuuden diskurssissa opettajat kokevat huonoa omaa tuntoa ja painottavat tehokkuutta 

sak-ajan käytöstä. Ylemmän tahon diskurssissa vastaajat kertovat ryhmästä irtautumisen olevan 

vaikeaa keskellä päivää. Työnjaon ja työnkuvan epäselvyys näkyy ammatillisuuden, ylemmän 

tahon ja suunnitteluajan muutos -diskursseissa. Ylemmän tahon ja suunnitteluajan muutos –

diskursseissa toivotaan ylemmältä taholta lisää tietoa muutoksesta. Sak-ajan käytölle toivotaan 

joustavuutta ammatillisuuden ja ylemmän tahon diskurssissa. Ammatillisuuden ja 

suunnitteluajan muutos –diskursseissa on yhtäläisyyksiä sak-ajan merkityksessä. 

Ammatillisuuden diskurssissa sak-aika nähdään merkityksellisenä suurimmassa osassa 

vastauksia ja harmia tuottaa muiden työntekijöiden kadehdinta sitä kohtaan. Myös 

suunnitteluajan muutos diskurssissa sak-aika mielletään tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Ylemmän 

tahon, resurssi ja suunnitteluajan muutos -diskursseissa vastaajat tuovat esiin suhteessa 

enemmän ongelmia kuin parannusehdotuksia niihin. Opettajan rooli päätöksille alisteisina on 

yhtäläisyytenä ammatillisuuden ja ylemmän tahon diskursseissa (vrt. Niemi, 2006). Professioo n 

kuuluva autonomia koetaan molemmissa diskursseissa vähäisenä (vrt. Mausethagen & 

Granlund, 2012).  

Ylemmän tahon diskurssissa joustavuus on ristiriitaista, sillä vastauksissa toivotaan selkeitä 

ohjeita sak-ajalle, mutta samalla joustavuutta sen käytölle. Suunnitteluajan muutoksen 

diskurssissa sak-aika koetaan tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Samalla tuodaan kuitenkin esiin, että 

sak-aika on pois lapsilta. Resurssien ja ammatillisuuden välillä on ristiriitaisuutta sak-ajan 

riittävyydessä. Resurssidiskurssissa tuodaan esiin se, että sak-ajalla tehtäville töille ei riitä 

aikaa. Ammatillisuuden diskurssissa opettajat tuovat puolestaan esiin sen, että sak-aika on hyvä 

asia, joka mahdollistaa työn tekemisen (vrt. Helin ym. 2018; Heikka ym., 2018). Vastauksia 

tarkastellessa huomasimme, että kehittämisideat eivät jakaudu tasaisesti eri diskurssien välille, 
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vaan ammatillisuuden diskurssin alle tulee hyvin paljon kehittämisideoita, kun taas muissa 

diskursseissa kehittämisideoita on vähän. Seuraavaksi tuomme esiin ristiriitojen ja 

yhtäläisyyksien kietoutumista keskenään esimerkkien avulla.  

Diskurssin sisäiset ristiriidat tulevat esiin esimerkiksi ylemmän tahon diskurssissa, kun 

vastaajat pohtivat sak-ajan järjestämistä työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella: 

“Hyvä juttu. On hyvä, että se tehdään työpaikalla, ettei tarvitse kotona 

suunnitella.” 

“Parempi olisi jos ko. Suunnitteluaika tehtäisiin reilusti kokonaan työpaikan 

ulkopuolella ja resurssi lapsiryhmään olisi tällöin mietitty.” 

“Työvuorolistojen laadintaan tulisi saada lisää joustovaraa ja sak-ajan 

tekeminen talon ulkopuolella tulisi ainakin osittain olla mahdollista (esim. 

kirjastossa käynti, jne.).” 

Sisäisissä ristiriidoissa näkyy vastaajien mielipide-erot diskurssia määrittävistä keskeisistä 

piirteistä. Yllä olevissa aineistoviitteissä eri vastaajat ovat eri mieltä sak-ajan sijoittamises ta, 

eikä tälle tunnu olevan yhtenäistä käytäntöä. KVTES antaa työnantajalle vapauden päättää siitä, 

miten sak-aika sijoitetaan työvuoroihin ja missä se pidetään (Kuntatyönantajat, 2018a, 4§1). 

Ristiriita diskurssien välille muodostuu siitä, kun vastaus jakautuu kahteen tai useampaan 

diskurssiin. Seuraava vastaus jakautuu kahteen eri diskurssiin: 

“Ristiriitaista. Toisaalta hyvä, että suunnitteluajan merkitys tiedetään ja sitä on 

järjestetty. Varhaiskasvatuksen arvostus on nousussa ja siitä iloitsen kovasti. 

Talossamme on kahden lton ryhmiä ja ryhmästä lähteminen/ irrottautuminen 

SAK-ajalle ei ole aina helppoa. Myös sen miettiminen, mikä kuuluu SAK-aikaan 

(esim. Erilaiset yhteistyöpalaverit/tiimipalaverit) tuo omat haasteensa. Toisaalta 

teen myös työvuorojen suunnitelmia ja kahden lton ryhmissä, SAK-ajan 

sisällyttämisessä on omat haasteensa –varsinkin kun lisäksi on erilaiset  

yhteistyömuodot/ koulutukset jne.” 

Kolme ensimmäistä lausetta vastauksesta kuuluu suunnitteluajan muutos -diskurssiin ja 

vastauksen loppuosa ylemmän tahon –diskurssiin. Vastauksen loppuosassa on nähtävissä 

yhtäläisyyttä ammatillisuuden diskurssiin vastaajan pohtiessa opettajan irtautumis ta 

lapsiryhmästä. Tämän voisi tulkita opettajan itsereflektioksi. Kuitenkin näkökulma 

vastauksessa on työn organisointiin ja työvuorosuunnitteluun liittyvä ja siksi olemme 
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määritelleet sen ylemmän tahon diskurssiin. Tämän kaltaisia yhtäläisyyksiä vastauksissa 

käsiteltävissä aiheissa on aineistossa paljon.  

Suurin osa kyselyn vastauksista jakautuu kahteen tai useampaan diskurssiin, mikä kertoo siitä, 

että ristiriitaisuus on olennainen osa diskursseja. Sak-ajan tarkastelussa ristiriidat näkyvät niin, 

että toisessa diskurssissa korostuu sak-ajan merkityksen ymmärtäminen, kun taas toisessa 

diskurssissa merkitystä ei ymmärretä tai nähdä tuottavan käytäntöön mitään uutta. 

Suunnitteluajan muutos diskurssissa näkyy vahvasti ymmärrys sak-ajan tarpeellisuudesta: “--

Toisaalta hyvä, että suunnitteluajan merkitys tiedetään ja sitä on järjestetty --”. 

Ammatillisuuden diskurssin vastauksissa vastaajat tuovat esiin sen, että sak-aika aiheuttaa 

muissa kyseenalaistamista: 

“tuntuu että se herättää toisen ammattinimikkeen puolella kyseenalaistamista ja 

jonkin verran kuittailuakin asiasta” 

Tätä vastausta olemme tulkinneet niin, että “kyseenalaistaminen” ja “kuittailu” johtuvat siitä, 

että työyhteisössä kaikilla ei ole käsitystä sak-ajan merkityksestä. Ylemmän tahon diskurssin 

vastauksissa tulee esiin se, että sak-ajan merkityksen ymmärrys on tärkeää: 

“--Koko talon henkilökunnan olisi hyvä ymmärtää sak-ajan merkitys, jotta sitä 

pääsisi pitämään-- “ 

Aineiston vastaajat kokevat, että ymmärrys ja tieto sak-ajan merkityksestä vaikuttaisi sak-ajan 

käyttöön siten, että sitä pidettäisiin ihan yhtä tärkeänä työtehtävänä kuin kaikki muut opettajan 

työtehtävät. Koko henkilöstön ymmärryksen lisääminen koetaan johtajan tehtäväksi. 

Ristiriitaista on, että juuri ylemmän tahon diskurssissa kehittämisideoiden osuus suhteessa sak-

aikaan kohdistuvaan kritiikin määrään oli pieni, vaikka kuitenkin vastauksista käy ilmi tarve 

sak-ajan merkityksen vahvistamiselle työyhteisössä. Ristiriitaiset näkemykset sak-ajan 

tarpeellisuudesta, eri työtehtävien ja ammattinimikkeiden merkityksestä sekä resursseista 

nousevat vastauksissa esille (ks. Ranta, 2020; Onnismaa ym., 2017; Rouvinen, 2007).   
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6 Pohdinta ja tutkielman eettisyys 

Tutkielman tarkoituksena on ollut etsiä diskursseja varhaiskasvatuksen opettajan sak-ajasta, 

päiväkodin henkilöstölle osoitetun kyselyaineiston perusteella. Olemme tarkastelleet aineistoa 

opettajuuden näkökulmasta. Opettajuus varhaiskasvatuksessa on muutoksessa. 

Varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirtyminen sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudes ta 

opetus- ja kulttuuriministeriön toimialueelle vuonna 2013 on ollut luomassa pohjaa 

varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutoksille nyt ja tulevaisuudessa (Alila, 2021). 

Varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen OVTES:en alaisuuteen syksyllä 2021 sekä 

varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden muutokset vuonna 2018 voimaan tulleen lain myötä 

kuvaavat varhaiskasvatuksen opettajan työhön liittyviä muutoksia. Tutkielman aineisto on 

kerätty KVTES-uudistuksen aikaan, joten muutos on ollut punaisena lankana tutkielman 

kaikissa vaiheissa. Suunnitteluaika muutettiin sak-ajaksi vuoden 2018 KVTES-uudistuksessa. 

Nimen muutoksella korostetaan lapsiryhmän ulkopuolisen työn sisältävän suunnittelun lisäksi 

myös arvioinnin ja kehittämisen.  

Yhteiskunnan muutos vaikuttaa suoraan opettajuuteen ja varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuuriin. Yhteiskunta on jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa, joten muutos on 

osa opettajuutta (Fullan, 1993/1994). Tässä tutkielmassa vastaajat kokivat itsensä muutoksen 

kohteiksi, eikä aktiivisiksi toimijoiksi. Tämä on nähtävissä myös muissa alan tutkimuksissa (ks. 

Niemi, 2006; Syrjälä ym., 2006; Viljamaa & Takala, 2007). Kritiikki, joka liittyy muutokseen, 

on ymmärrettävää, sillä muutokseen liittyy myös vastustus ennen kuin se ymmärretään ja 

omaksutaan normaaliksi toimintatavaksi (Fullan, 1993/1994; Luukkainen, 2005). Fonsénin 

(2014) mukaan vastustus johtuu siitä, ettei muutoksen perusteita tunnisteta. Vastustus vähenee, 

kun ymmärretään, mitä muutoksella pyritään saamaan aikaan (Fonsén, 2014; Sahlberg, 1997).  

Tutkielmaa tehdessämme pohdimme, liittyykö kaikki aineistossa esiin tuodut ongelmat sak-

ajan muutokseen, vai onko kyse yleisesti asioista, joihin halutaan muutosta 

varhaiskasvatuksessa? Aineiston vastauksissa turhautumista koettiin johtajuutta ja ylempää 

tahoa kohtaan sekä varhaiskasvatuksen opettajan rooliin ja varhaiskasvatuksen opettajan sak-

aikaan liittyen. 

Tutkielmassamme useissa aineistoviitteissä tuotiin esille turhautumista uudistuksiin ja 

muutokseen. Tämä näkyi eri tavoin kaikissa diskursseissa. Ylemmän tahon diskurssissa 

odotukset kohdistuvat erityisesti päiväkodin johtajiin ja kunnalliseen varhaiskasvatuksen 

hallintoon. Päiväkodin johtajien voidaan ajatella olevan tilanteessa, jossa odotuksia tulee sekä 
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alaisilta, että varhaiskasvatuksen hallinnon suunnasta (Hjelt & Karila, 2021). Ylemmän tahon 

diskurssissa johtajuutta ei kuvattu pedagogiikan kautta vaan ainoastaan tuomalla esiin johtajan 

erilaisia työtehtäviä sekä sak-ajan aiheuttamia haasteita työvuorosuunnitteluun. Laakson, 

Pihlajan ja Laakkosen (2020) mukaan varhaiskasvatuksen johtamiseen sisältyy hallinnoll is ia 

tehtäviä, asioiden johtamista ja ihmisten johtamista. Pedagoginen johtaminen 

varhaiskasvatuksessa näyttäisi vaativan kehittämistä ja selkeyttämistä (Laakso ym., 2020). 

Tarve varhaiskasvatuksen johtajuuden selkeyttämiselle näkyy myös tutkielmassamme. 

Tutkielmassamme näkyi tarve muutosta eteenpäin vievälle opettajuudelle (vrt. Fullan, 

1993/1994), mutta edellytykset opettajan autonomialle toivotaan ylemmältä taholta.  Opettajuus 

ilmeni aineistossa sääntöjä ja ohjeistuksia noudattavana, mutta samalla myös ristiriitaa 

kokevana toimijana. Opettajan ammatin autonomisuus vaikutti jäävän muiden mielipite iden 

varjoon. Johnsonin (2006) tutkimuksessa opettajat eivät halunneet toimia muutosagentte ina, 

vaan heidän työhönsä vaikutti enemmän sosiaalinen paine tulla hyväksytyksi. Voisiko olla niin, 

että yksittäisen opettajan on jopa mahdotonta luoda opettajuutta, joka vie muutosta eteenpäin, 

jos opettajuutta ei yhteiskunnassa tunnusteta professio-ammatiksi? Hjelt ja Karila (2021) tuovat 

esille päiväkodin johtajien ristiriitaisen puheen työntekijöistä toisaalta suojelua tarvitsevina ja 

toisaalta autonomisina päätöksentekoon osallistuvina työntekijöinä.  

Olemme käyttäneet tutkielmassamme uusia, alle kymmenen vuotta vanhoja lähteitä. Lähteinä 

olemme käyttäneet sellaisia teoksia, joihin on aiemmissakin tutkimuksissa viitattu (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Osa erityisesti opettajuuden määrittelyssä käyttämistämme lähteistä on 

vanhoja, ja vaikka opettajuus muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, sen pääpiirteet ovat silti samat, 

eikä määrittelyyn vaikuta lähteiden ikä. Tulosluvussa olemme pyrkineet tuomaan ajantasais ia 

lähteitä vahvistamaan omia löydöksiämme. Olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että 

varsinaiset lähteet ovat kirjaston tiedonhakuoppaan kautta löytyviä teoksia ja artikkelijulkaisut, 

joita käytämme, ovat vertaisarvioituja ja täten hyväksyttyjä alan tutkimuspiirissä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Lisäksi olemme pyrkineet käyttämään mahdollisimman paljon kansainvälis iä 

lähteitä. Sak-aikaan liittyen olemme tuoneet esiin muutamia ammattijärjestön tai alan 

kevyempiä julkaisuja huomioina siitä, että aihe on ajankohtainen. Olemme kiinnittäneet 

erityistä huomiota siihen, että käyttämämme lähteet ovat ensisijaisia lähteitä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). 

Koska emme ole itse keränneet aineistoa, vaan saimme sen valmiina, olemme kiinnittäneet 

erityistä huomiota aineiston käytön eettisyyteen. Olemme pyrkineet tarkastelemaan ja 
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käsittelemään aineistoa hyvien tieteellisten käytänteiden mukaisesti kunnioittaen, vastausten 

merkityksiä muuntelematta ja rehellisesti (Ronkainen ym., 2013; Tuomi & Sarajärvi, 2018; 

Vilkka, 2021). Aineiston eettiseen käyttöön liittyy se, että tutkija tunnistaa kohdat, joissa 

tutkittavan näkökulma peittyy (Ronkainen ym., 2013). Meidän tutkielmassamme aineiston 

rajaamisella olemme tietoisesti ohittaneet diskurssit, jotka liittyvät muihin, kuin 

varhaiskasvatuksen opettajiin. Rajauksella olemme pyrkineet tarkentamaan näkökulmaamme 

tutkittavasta ilmiöstä (Ronkainen ym., 2013). On ollut eettinen valinta keskittyä 

tutkielmassamme ja aineiston tulkinnassa opettajuuteen ja varhaiskasvatuksen opettajan 

näkökulmaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018), mikä näkyy aineiston ja teoreettisen viitekehyksen 

rajauksessa. Kyselyaineiston kolme viimeistä kysymystä koskivat suoraan sak-aikaa, mikä 

perustelee osittain valintaamme jättää muut kysymykset aineiston analyysin ulkopuole lle. 

Tutkimustulokset vastaavat aineistoa niiltä osin, kuin olemme näkökulman ja diskurssit 

rajanneet (Ronkainen ym., 2013). Olemme analysoineet aineistoa huolellisesti ja kiinnittäneet 

huomiota siihen, että tulkitsemme aineistoa monipuolisesti (Ronkainen ym., 2013). 

Tuloslukuun olemme tuoneet useita aineistoviittauksia. Viittauksia on muutamia jo ennen 

tuloslukua perustelemassa joitain tutkielman tekemiseen liittyneitä ratkaisuja. Tutkielman 

laatua lisää aineistoviittaukset, joiden perusteella lukija voi arvioida tulkintaa ja sen perusteluja 

(Ronkainen ym., 2013). 

Tutkielman teon eri vaiheissa olemme tehneet rajauksia ja jättäneet tutkielmamme ulkopuole lle 

varhaiskasvatuksen kannalta tärkeitäkin näkökulmia. Tutkielmamme aineiston joissakin 

vastauksissa oli havaittavissa varhaiskasvatuksen laadun näkökulma. Sak-ajan muutoksella on 

pyritty parantamaan varhaiskasvatuksen laatua (Ranta, 2020). Päätimme tietoisesti jättää myös 

laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulman tutkielmamme ulkopuolelle, koska siitä on tehty 

niin paljon tutkimusta. Halusimme työssämme keskittyä käsityksiin sak-ajan muutoksesta, 

emme varhaiskasvatuksen laatuun. Rajasimme kyselyaineiston vastaukset kysymyksiin 2–6 

tutkielmamme ulkopuolelle.  

Parityönä tehdyssä tutkielmassa on varmasti riskejä, mutta me olemme kokeneet yhdessä 

työskentelyn voimavarana. Myös Riihosen (2013) mukaan opiskelutoverit ovat parhaimmillaan 

vertaistukea toisilleen. Meillä on vallinnut molemminpuolinen luottamus siihen, että kumpikin 

tekee oman osuutensa. Yhdessä tehdessä olemme huomanneet, että välillä toinen on ehtinyt 

tehdä enemmän kuin toinen, mutta tämä on ollut molemminpuolista ja panostus tekemiseen on 

ollut kummallakin yhtä suurta. Yhdessä tekeminen on saanut sitoutumaan työskentelyyn jopa 

vahvemmin kuin yksin tehdessä, kun ei ole ollut vastuussa vain itselleen, vaan on kyse myös 
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toisen opiskelijan työstä. Yhdessä tekeminen on vaatinut aikataulutusta ja avoimuutta sekä 

rehellisyyttä siitä, mitä todellisuudessa ehtii tehdä milloinkin. Töiden, lapsiperhearje n ja 

opiskelujen aikatauluttaminen on ollut välillä haastavaa ja kuormittavaa, myös perheillemme. 

Toisaalta perheemme ovat olleet meille myös voimavarana ja merkityksellisiä jaksamisen 

kannalta, kuten Riihosen (2013) tutkimuksessa oli havaittu. Tuomin ja Sarajärven (2018) 

mukaan tutkimuksen kesto vaikuttaa luotettavuuden arviointiin. Meillä on mennyt pitkään 

tutkielman teossa. Olemme tehneet tätä tutkielmaa töiden ja perhe-elämän keskellä, joten meillä 

ei ole ollut mahdollisuutta opiskella täysiä päiviä. Tutkielman tekeminen on painottunut arki-

illoille ja viikonlopuille.  

Vilkkan (2021) mukaan pätevässä tutkimuksessa ei saa olla systemaattista virhettä. 

Systemaattinen virhe voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun aineisto on kerätty 

muutosvaiheessa, kuten tässä tutkielmassa (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne, & 

Paavilainen, 2013). Diskurssianalyysin kannalta muutosvaiheessa kerätty aineisto voi kuitenk in 

olla merkityksellistä ja tuoda esille vastaajien käyttötilanteessa muodostamia totuuksia (Vilkka, 

2021). Juhilan ja Suonisen (2016) mukaan diskurssianalyysissa poikkeustapausten 

huomioiminen ja muihin tutkimuksiin vertaaminen vahvistaa tutkielman vakuuttavuutta. 

Muissakin tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia, kuin tässä tutkielmassa saatiin (vrt. 

esim. Onnismaa ym., 2017; Ranta, 2020). Tutkielmamme liittyy muutokseen ja sen vaikutus ten 

tutkimiseen, tästä syystä voisi myös ajatella, että systemaattista virhettä ei tutkielmassamme 

ole.  

Olisi mielenkiintoista ja osin myös perusteltua kerätä aineisto uudelleen ja toistaa tutkimus, 

jotta voisi vertailla muutoksen vaikutusta käsityksiin sak-ajasta. On huomattava, että aineiston 

keruusta on kulunut jo kolme vuotta, joten tulokset eivät ole yleistettävissä tähän hetkeen. Olisi 

kiinnostavaa tutkia myös sitä, kuinka sak-aika koetaan nyt, kun muutoksesta on mennyt jo 

useampi vuosi ja uusia muutoksia on tullut, esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien 

siirtyminen OVTES:een. Diskursseja voi tarkastella myös valtasuhteiden näkökulmasta, jolloin 

tutkija keskittyy ennen kaikkea löytämään itsestäänselvyyksiä, jotka ovat vallitsevia ja vievät 

tilaa joiltakin muilta diskursseilta (Jokinen & Juhila, 2016). Vaikka meidän tarkoituksenamme 

ei ole ollut valtasuhteiden tarkastelu, diskurssien väliset ristiriidat tuovat esiin diskurssien 

asemoitumista toisiinsa nähden sekä diskurssin sisäisten ristiriitojen vaikutuksen esimerkik s i 

erilaisten mielipiteiden ilmenemiseen diskurssissa. Siten jatkotutkimuksena valtasuhte iden 

tarkastelun näkökulma sak-aikaan voisi olla mielenkiintoinen. Tutkielman perusteella 

havaitsimme useita kritiikin kohteita, selkeimmin kritiikki kohdistui varhaiskasvatuksen 
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ylempää tahoa kohtaan ja resurssien puuttumiseen. Kuten aiemmin olemme tuoneet esille, 

varhaiskasvatuksessa johtajuus vaatisi kehittämistä ja selkeyttämistä (ks. Laakso ym., 2020). 

Aineiston joissain vastauksissa oli havaittavissa, että opettajan rooli varhaiskasvatuksessa on 

epämääräinen, kuten Sänttikin (2007) on havainnut. Olisikin kiinnostavaa tutkia, missä määrin 

aineistossa esiin tuodut ongelmat ja kritiikin kohteet liittyvät sak-ajan muutokseen. Onko kyse 

enemmänkin epäselkeistä rooleista ja ohjeistuksista? 
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Liite 1  

Kysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle 

1. Mikä on ammattinimikkeesi? 

2. Työkokemuksesi 

3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla oikea vaihtoehto 

1=täysin eri mieltä, 2=jonkin verran erimieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jonkin verran samaa 

mieltä, 5=täysin samaa mieltä. 

1. Työtehtävien jakaminen tapahtuu työpaikassani oikeudenmukaisesti 

2. Työtehtävien jakamisessa otetaan huomioon jokaisen työntekijän osaamisen 

vahvuusalueet 

3. Voin vaikuttaa työtehtävien sisältöön 

4. Perustelut ja kommentit edellisiin kysymyksiin 

5. Millaisia työtehtäviä teet päivittäin lapsiryhmässä työskentelyn lisäksi? 

6. Millaisia työtehtäviä teet kausiluontoisesti? 

7. Millaisia ajatuksia sak-aika sinussa herättää? 

8. Miten voisit parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää sak-aikaa? 

9. Millaisia ideoita sinulla on työn kehittämiseksi työpaikassasi? 
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