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Tutkimuksessani tarkastelen varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymis tä. 

Tarkoituksenani on ymmärtää ja kuvata varhaiskasvatusalan työntekijöiden kokemuksia 

erityisesti työssä pysymiseen positiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Tutkimukseni kytkeytyy 

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen. Tutkimusta suomala isen 

varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymisestä tarvitaan, sillä viime vuosina maassamme 

on esiintynyt huolta varhaiskasvatusalaa koskevasta työvoimapulasta ja työntekijö iden 

siirtymisestä pois alalta. 

Aineistoni on kaksiosainen ja se on hankittu sähköisillä kyselyillä Pohjois-Pohjanmaan 

alueelta. Se muodostuu varhaiskasvatuksen opettajien sekä päiväkodin johtajien ja 

perhepäivähoidon esihenkilöiden vastauksista. Aineiston ensimmäisen osan (N=6) keräsin itse 

ja toisen osan (N=73) sain käyttööni OsaaVa-hankkeessa tehdyn kartoituksen myötä. 

Tutkimukseni on otteeltaan hermeneuttis- fenomenologinen, sillä se pyrkii tulkitsemaan ja 

kuvaamaan varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia työssä pysymisestä. Yksityiskohtien 

tulkinnan kautta tutkimuksessani tavoitellaan yhteisten merkitysten syntymistä.  

Analyysini pohjalta työssä pysymisen keskiössä ovat henkilösuhteet, johtajuus, 

yhteenkuuluvuus, koulutus, varhaiskasvatustyön arvostus, palkkaus ja työn tekemisen resurssit. 

Työn relationaalisuus eli henkilöstön positiiviset vuorovaikutukselliset ja yhteiskunnall iset 

suhteet tuottavat työhyvinvointia ja sen positiivisia vaikutuksia varhaiskasvatusala lla. 

Työhyvinvoinnin ja siihen sisältyvän työn imun kokemukset näyttäytyvät varhaiskasvatuksen 

henkilöstön työssä pysymistä vahvistavina ja edistävinä tekijöinä. 

Työssä koettua hyvinvointia ja työn imua tulee tietoisesti kehittää, jotta varhaiskasvatuksen 

pitovoimaa voidaan vahvistaa ja edistää. Tähän työhön voivat vaikuttaa useat eri toimijat 

yhteiskunnallisessa ja kunnallisessa varhaiskasvatukseen liittyvässä päätöksenteossa sekä 

päiväkodin johtajat yksittäisiä päiväkoteja koskevassa päätöksenteossa. Myös jokainen 

työntekijä kykenee vaikuttamaan omaan ja lähiyhteisönsä hyvinvointiin omalla toiminnallaan 

ja tekemillään henkilökohtaisilla valinnoilla. 

Avainsanat: kokemus, varhaiskasvatuksen henkilöstö, työssä pysyminen, työhyvinvointi   
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1  Johdanto 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työn arjessa muodostuu erilaisia kokemuksia työstä ja työn 

tekemisen olosuhteista. Työ on yksittäisen ihmisen elämässä olennaisessa ja tärkeässä osassa 

yhteisöllisyyden, itsensä toteuttamisen, yhteiskunnallisen velvollisuuden sekä hyödykkeiden 

hankkimisen näkökulmista (Haavisto, 2019). Myös työn sisällöllä on väliä. Merkitykselliseks i 

ja mielekkääksi koettua työtä tehdään mielellään ja työn tekemistä halutaan jatkaa (vrt. 

Hausknecht, Rodda & Howard, 2009), kun taas kuormittavasta ja epämiellyttävästä työstä 

pyritään lähtemään (vrt. Grant, Jeon & Buettner, 2019; Schaack, Le & Stedron, 2020).  

Henkilöstö muodostaa suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän ytimen (Onnismaa, Kalliala & 

Tahkokallio, 2017) ja tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuukin varhaiskasvatuksen 

henkilöstön työssä pysymiseen. Viime vuosina on esiintynyt sekä varhaiskasvatuksen sisällä 

että yleisessä keskustelussa huolta varhaiskasvatuksen alaa koskevasta työvoimapulasta ja 

pätevän henkilökunnan puutteesta (ks. esimerkiksi Ekman, 2021; Eskelilnen & Hjelt, 2017; 

Korpela, 2018; Kuivasmäki, 2021; Närkki, 2019; Tuominen, 2020; Valkama, 2021; Valtanen, 

2021). Eskelisen ja Hjeltin (2017) opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässä selvityksessä 

kartoitettiin suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivan henkilö stön 

alanvaihtosuunnitelmia. Selvityksessä ilmeni, että alanvaihtoa kymmenen vuoden sisällä 

suunnittelee noin kolmasosa (32 %) vastaajista (N=13 290). Suurimman ryhmän alanvaihtaj is ta 

muodostivat varhaiskasvatuksen opettajan työtä tekevät (Eskelinen & Hjelt, 2017, s. 38–43). 

Sama ilmiö on tunnistettu myös kansainvälisesti sillä Watt kollegoineen (2012) on tuonut 

opettajan ammattiin liittyvässä tutkimuksessa esiin, että opettajien työssä pysymiseen liittyvät 

haasteet ovat herättäneet 2000-luvulla huolta useissa eri maissa ja eri mantereilla (myös 

Johnson & Birkeland, 2003; Schleicher, 2011; Tayama, ym., 2018).  

Suomessa ei ole juurikaan tehty koko varhaiskasvatusalan henkilöstöä koskevaa tutkimusta 

työssä pysymisestä. Viime vuosina aihetta käsittelevissä suomalaistutkimuksissa tarkastellaan 

varhaiskasvatuksen työelämään sitoutumista ammatin induktiovaiheessa olevien 

varhaiskasvatuksen opettajien osalta (esim. Kantonen ym., 2020; Onnismaa ym., 2017). Näiden 

tutkimusten tulokset osoittavat, että koulutus ja yhteiskunnallisen arvostuksen nousu sekä 

omaan osaamiseen luottaminen edistävät opettajien ammattiin sitoutumista (Kantonen ym., 

2020; Onnismaa ym., 2017). Tulosten mukaisiin asioihin voidaan yhteiskunnallisilla toimilla 

vaikuttaa ja siksi tulokset herättävätkin pohtimaan, miksi varhaiskasvatuksen työssä 
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pysymiseen vaikuttavia asioita ei ole tutkittu myös pidemmällä aikajänteellä koko henkilö stön 

näkökulmasta.  

Tässä tutkimuksessa kurotaan umpeen tätä kuilua tarkastelemalla koko varhaiskasvatuksen 

henkilöstön työssä pysymistä vahvistavia tekijöitä ja huomioidaan myös alalla pidempään ollut 

henkilöstö. Tutkimuksessani on myös pyritty huomioimaan Hakasen (2005, s. 27) näkemys 

siitä, että työssä pysymistä tutkittaessa on tärkeää kohdistaa mielenkiinto niihin työssä 

pysymiseen vaikuttaviin positiivisiin tekijöihin, jotka lujittavat ja ruokkivat työntekijö iden 

intohimoa ja innostusta työtään kohtaan. Lisäksi tutkimuksen loppupuolella on kiinnite tty 

huomiota sellaisiin kehitettäviin tekijöihin, jotka vaativat muutosta niin yksilön kuin 

yhteiskunnankin tasolla (esim. Hakanen, 2005; Leskisenoja, 2017).  

Sitoudun tutkimuksessani hermeneuttis- fenomenologiseen tutkimusorientaatioon, jonka 

tavoitteena on ymmärtää ja tulkita tutkimukseen osallistuvien koettua maailmaa (Laine, 2018). 

Tutkimukseni perustan ajattelulle, jonka mukaan yksilöllinen, kokemuksellinen tieto on 

arvokasta (ks. Laine, 2018, s. 24–25; Perttula, 2000, s. 429), ja että elämismaailma ja todellisuus 

näyttäytyvät yksilöille erilaisina merkitysten kautta (ks. Laine, 2018; Liinamaa, 2014, s.32; van 

Manen, 2016, s. 10, 12). Lisäksi jaan Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 19) näkemyksen siitä, 

että ymmärtääkseen ihmistä tutkimuksen on mentävä sinne, missä ihmiset arkeaan elävät ja 

huomioitava tutkittavien yksilölliset kontekstit. Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 

olevien henkilöiden arkielämä todentuu varhaiskasvatuksen henkilöstön työpaikalla, 

päiväkodissa. Lähestynkin aiheitta kuvaamalla niitä varhaiskasvatuksen opettajien sekä 

varhaiskasvatuksen johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden koko työyhteisöä koskevia 

kokemuksia, jotka vahvistavat heidän työssä pysymistään. Tarkoituksenani on siis pyrkiä 

kuvaamaan ja ymmärtämään työssä pysymistä varhaiskasvatusalan henkilöstön kokemana. 

Tutkimukseni kytkeytyy Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimaan OsaaVa – Osaamisella 

eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen. Hanke on viiden varhaiskasvatusalan koulutus ta 

tarjoavan oppilaitoksen yhteishanke ja Oulun yliopisto on yksi sen osatoteuttajista. Hankkeen 

tavoitteena on kehittää siirtymisiä varhaiskasvatusalalla eri koulutusten sekä koulutuksen ja 

työelämän välillä (OsaaVa, 2021).  

Kuvaan seuraavaksi lyhyesti tutkimukseni rakennetta ja esittelen niitä tekijöitä, jotka ovat 

oleellisesti vaikuttaneet sen muotoutumiseen. Tutkimukseni aluksi, luvussa kaksi, kuvaan 

tutkimukseeni vaikuttanutta esiymmärrystä ja sen rakentumista. Esiymmärryksen avaamista 
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pidetään fenomenologisesti suuntautuneen tutkimuksen yhtenä luotettavuuden kriteerinä 

(Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, s. 14). Ensiksi kuvailen Bronfenbrennerin ekologisen teorian 

soveltamista varhaiskasvatuksen henkilöstön työhön, seuraavaksi luon katsauksen 

suomalaiseen varhaiskasvatuksen kenttään henkilöstön työn kontekstina ja luvun lopuksi 

käsittelen työssä pysymistä aiemman tutkimuksen valossa. Kolmannessa luvussa esittelen 

tutkimustehtävän ja luvussa neljä avaan tutkimukseni lähtökohtia. Lähestyn 

varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia aineistolähtöisesti hermeneuttis- fenomenologisen 

tutkimusasenteen ohjaamana. 

Luvussa viisi esittelen tutkimusprosessia aineiston keräämisen ja aineiston analysoinnin osalta. 

Aineistoni on kerätty varhaiskasvatuksen opettajilta sekä päiväkodin johtajilta ja 

perhepäivähoidon esihenkilöiltä kahden sähköisen kyselyn keinoin. Kyselyt olivat erilais ia, 

sillä toisen niistä toteutin itse ja toisen sain käyttööni OsaaVa -hankkeen kautta. Sen vuoksi 

analysoin aineistoni kahdessa osassa ja kuvailen analyysiprosessia tarkasti. Aineiston 

analyysissa etenin Laineen (2018) esittämien hermeneutiikkaan ja fenomenologiaan nojaavien 

analyysivaiheiden mukaisesti, joskin analyysin toisessa osassa analyysivaiheet muotoutuivat 

myös Perttulan (2000) ohjeita soveltaen. Viidennen luvun lopuksi tarkastelen aineistoa 

kokonaisuutena ja vedän analyysien tulokset yhteen. Kuudennessa luvussa esitän keskeiset 

tutkimustulokseni ja peilaan niitä aiempaan tutkimukseen. Lisäksi tarkastelen tuloksiani 

esittäen niiden pohjalta joitakin kehittämisehdotuksia varhaiskasvatuksen pitovoiman 

vahvistamiseksi. Luvussa seitsemän arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä 

tarkastellen niitä fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuskriteerien valossa (Perttula, 1995, 

s. 102–104; myös Liinamaa, 2014, s. 153). Esitän myös joitakin mielessäni heränneitä 

jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 Tutkijan esiymmärryksen kuvaus 

Hermeneuttis- fenomenologisen ja aineistolähtöisen tutkimusperinteen mukaisesti olen 

kerännyt ja analysoinut tutkimusaineistoni ennen syvällistä perehtymistä aiheesta aiemmin 

tehtyyn tutkimukseen. Hermeneutiikan ja fenomenologian lähtökohtien mukaisesti minulla 

kuitenkin oli esiymmärrystä tutkimukseni kontekstista ja aiheesta, ja se ohjasi tulkinnan 

etenemistä (Gadamer, 2004; Laine, 2018). Analyysin tehtyäni olen peilannut tutkimukseni 

tuloksia aiempaan varhaiskasvatusalan työssä pysymisen tutkimukseen. Avatakseni ja 

selkeyttääkseni lukijalle näitä tutkimukseni kytkentöjä esitän seuraavaksi tutkimukseni 

viitekehyksen (vrt. Laine, 2018, s. 40).  

2.1 Ekologinen teoria 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen instituutio, eikä sitä ja sen sisällä vaikuttavia asioita voi 

tarkastella yhteiskunnallisesta kontekstista irrallisena osa-alueena. Kokonaisuuden 

ymmärtämiseksi on siis otettava huomioon yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vaikutteet, mutta 

myös yksilön henkilökohtaiset sidokset. Seuraavaksi tuon esiin sitä, kuinka olen asemoinut 

tutkimustani näistä lähtökohdista.  

Tutkimukseni teoreettisen lähestymistavan juuret ovat opintojeni kautta minulle avautuneessa 

Bronfenbrennerin (1979) ekologisessa teoriassa, jonka valossa näen varhaiskasvatuksen 

rakentuvan ja heijastelevan yhteiskuntaa sellaisena kuin se meille kulloisenakin ajankohtana 

näyttäytyy (ks. myös Hujala, 1996; Hujala, 2013). Varhaiskasvatusympäristö koostuu 

ekologista teoriaa mukaillen kehämäisistä sisäkkäisistä järjestelmistä, jotka on nimetty mikro - , 

meso-, ekso- ja makrosysteemeiksi (Bronfenbrenner, 1979, s. 3–4, 21–22). Bronfenbrenner in 

(1979) teoriaa mukaillen voidaan hahmottaa, millaisilla systeemeillä eli tasoilla 

varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilö toimii työssään.  

Ekologisessa teoriassa sisin kehä, varhaiskasvatuksen työntekijän mikrosysteemi, koostuu 

hänen välittömästä ympäristöstään, johon kuuluvat ihmissuhteet ja kasvokkainen 

vuorovaikutus (Bronfenbrenner, 1979, s. 22; Schutz ym., 2007). Varhaiskasvatustyön 

näkökulmasta työntekijän mikrosysteemiin kuuluvat lapset, työkaverit ja huoltajat (Schutz ym., 

2007, s. 224–225). Mesosysteemi, joka on ekologisen teorian toisella kehällä, puolestaan 

käsittää mikrosysteemien välisen toiminnan, esimerkiksi työkavereiden ja perheiden välisen 
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vuorovaikutuksen (Bronfenbrenner, 1979, s. 25; ks. myös Schutz ym., 2007, s. 225). 

Mesosysteemit sijoitetaan kolmannella kehällä olevaan eksosysteemiin, joka sisältää ne tekijät, 

jotka vaikuttavat työntekijän ympäristön tapahtumiin (Bronfenbrenner, 1979, s. 25; Schutz ym. 

2007, s. 225). Työntekijä ei siis itse ole aktiivisesti osallinen, vaan vaikutus voi olla välill is tä 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 25; Schutz ym. 2007, s. 225). Eksosysteemiin kuuluu esimerkiksi sen 

kunnan opetustoimi, jossa päiväkoti sijaitsee. Uloimmalla kehällä Bronfenbrennerin (1979, s. 

26) mukaan on makrosysteemi, joka kattaa kaikki yllä esitellyt systeemit ja sen myötä 

yhteiskunnalliset ja historialliset vaikutukset punoutuvat muihin systeemeihin (myös Schutz 

ym., 2007, s. 225). Suomessa varhaiskasvatuksen yksittäisen työntekijän makrosysteemin 

muodostaa suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri, lainsäädäntö sekä varhaiskasvatusta ohjaavat 

asiakirjat (vrt. Schutz ym., 2007, s. 225).  

2.2 Suomalainen varhaiskasvatus henkilöstön työn kontekstina 

Tarkastelen seuraavaksi Bronfenbrennerin (1979) ajattelua mukaillen varhaiskasvatuksen 

työntekijän makrosysteemin muotoutumista. Lähden siis hahmottelemaan tutkimukseni 

kontekstia suhteessa niihin suomalaisen varhaiskasvatuksen historiallisiin ja yhteiskunnallis i in 

rakenteisiin, jotka ehkä tiedostamattakin vaikuttavat tämän päivän varhaiskasvatuksen 

työntekijän elämismaailmaan (ks. Mills, 2015). Yhteiskunnalliset tekijät ohjailevan yksilöitä 

sellaisilla tavoilla, jotka noudattavat yleistä säännönmukaisuutta myös silloin, kun yksittäinen 

ihminen kokee toimivansa vapaan tahtonsa mukaisesti (Jokivuori, ym., 2013). Suomala isen 

varhaiskasvatuksen nykyinen olemus lakeineen ja varhaiskasvatussuunnitelmineen on 

muotoutunut vuosikymmenten, jopa vuosisatojen, saatossa. Tämä kokonaisuus vaikuttaa 

historian kulussa muodostuneiden yhteiskunnallisten arvojen ja arvostuksien kautta edelleen 

yksittäisen varhaiskasvatuksen työntekijän työhön. Niinpä yksilön valinnat ja kokemukset ovat 

yhteydessä siihen sosiokulttuuriseen yhteisöön, joka häntä ympäröi (Jokivuori ym., 2013, s. 

144; ks. myös Bronfenbrenner, 1979).  

Suomeen perustettiin ensimmäinen kansanlastentarha vuonna 1888 (Hänninen & Valli, 1986) 

ja neljä vuotta sen jälkeen aloitettiin suomalainen lastentarhanopettajakoulutus (Onnismaa, 

ym., 2017, s. 5). Kansanlastentarhan tavoitteena oli nivoa lastentarhapedagogiikka yhteen 

köyhien ja huono-osaisten lasten auttamisen kanssa (Hänninen & Valli, 1986, s. 64–65). 

Lastentarhat kuuluivat vuoteen 1924 saakka kouluhallinnon alaisuuteen, josta ne kyseisenä 

vuonna siirrettiin sosiaaliministeriöön (Onnismaa, ym., 2017, s. 7). Alila ja Kinos (2014) tuovat 
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esiin, että nykymuotoisen varhaiskasvatuksen juuret yltävät kuitenkin sotien jälkeiseen 

Suomeen, jolloin yhteiskunnassa nousi esille tarve saada lapsille turvallinen hoitopaikka naisten 

mentyä päivätöihin. Päivähoitopalvelun ideologia pohjautuu siis vahvasti työvoima- ja 

sosiaalipoliittisiin sekä lastensuojelullisiin tarpeisiin (Alila & Kinos, 2014, s. 8).  

Näin ollen suomalainen päivähoitojärjestelmä on alkutaipaleensa jälkeen muotoutunut talous-  

ja sosiaalipoliittisista vaikuttumista käsin, jolloin lapset ja heidän tarpeensa eivät ole olleet 

järjestelmän ytimenä. Onnismaa ja kollegat (2017) toteavatkin varhaiskasvatuksen pysyneen 

lainsäädännön, koulutuspolitiikan ja erilaisten hankkeiden turvin vuosikymmeniä 

sosiaalihallinnon piirissä. Nämä toimet ovat tutkijoiden mukaan rapauttaneet 

varhaiskasvatuksen pedagogista pohjaa, hyläten koulutuksen tuoman osaamisen 

hyödyntämisen ja ajaen kaikki tekevät kaikkea -periaatteena tunnettua työnjakoa (Onnismaa, 

ym., 2017 s. 7–12). 

Viime vuosikymmenen aikana suomalainen varhaiskasvatus on kuitenkin ollut murroksessa. 

Vuonna 2013 varhaiskasvatuksen hallinnointi siirtyi vuosikymmenten jälkeen sosiaali- ja 

terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen ja varhaiskasvatuksen 

pedagoginen painotus alkoi vahvistua (Alila & Kinos, 2014, s. 13; Onnismaa, Paananen & 

Lipponen, 2014, s. 10). Hallinnoinnin muutoksen myötä varhaiskasvatus ja esiopetus 

muodostavat nykyisin yhtenäisen koulutuspolun perusopetuksen kanssa ja varhaiskasvatuksen 

velvoittavia ja ohjaavia asiakirjoja on uudistettu kattavasti. Vuonna 2018 tuli voimaan 

varhaiskasvatuslaki (540/2018) kumoten aiemman lain lasten päivähoidosta (36/1973) ja 

samana vuonna julkaistiin päivitetyt Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 

(Opetushallitus 2019).  

Nykyään varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan ”1) 

päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa, 2) perhepäivähoito, jota järjestetään 

perhepäiväkodissa sekä 3) avoin varhaiskasvatustoiminta, jota järjestetään toimintaan 

soveltuvassa paikassa”. Suomalainen varhaiskasvatus toteutuu nykypäivänä pääosin 

päiväkodeissa (Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi, 2021, s. 71), joten tämän 

tutkimuksen pääasiallinen konteksti on päiväkoti. Tutkimukseen osallistui kuitenkin myös 

muutamia (6) perhepäivähoidon esihenkilöitä, joilla ei ollut päiväkotia johdettavanaan. 

Päiväkoti ja perhepäiväkoti ovat Bronfenbrennerin (1979) ajattelua mukaillen keskeinen osa 

varhaiskasvatuksen työntekijän mikro- ja mesosysteemiä. 
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Päiväkotien moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentelee päiväkodin johtaja, 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi 

ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi, 

2021). Heidän lisäkseen päiväkodin henkilökuntaan voi kuulua avustavia työntekijö itä. 

Perhepäivähoidossa puolestaan työskentelee perhepäivähoidon esihenkilö ja perhepäivähoita ja.  

Kun jatkossa puhun varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, tarkoitan kaikkia edellä mainitsemiani 

päiväkodissa ja perhepäivähoidossa työskenteleviä ammattiryhmiä. 

Suomalainen varhaiskasvatus siis koostuu ja todentuu moninaisten toimijoiden toteuttamana 

erilaisissa toimintaympäristöissä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen näkökulmas ta 

on merkityksellistä, että varhaiskasvatus näyttäytyy sellaisena työympäristönä ja -paikkana, 

joka innostaa alalle kouluttautumiseen. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin 

(2021) julkaisussa kuitenkin huomautetaan, että varhaiskasvatuksen vetovoiman lisäksi on 

huolehdittava myös alan pitovoimasta eli työssä pysymiseen vaikuttavista tekijöistä. Samalla 

myös painotetaan, että suomalaisen varhaiskasvatuksen pitovoiman vaaliminen edellyttää alan 

kaikkien toimijoiden huolenpitoa ja yhteistyötä (Varhaiskasvatuksen koulutus ten 

kehittämisfoorumi, 2021, s. 164–165).  

2.3 Työssä pysyminen 

Varhaiskasvatusalalla työssä pysymistä Bronfenbrennerin (1979) ajatteluun peilatessa void aan 

todeta, että varhaiskasvatusalan pitovoimaan vaikuttavat kaikki ekologisessa teoriassa esitellyt 

systeemit aina mikrotasolta (työntekijän henkilökohtainen konteksti) makrotasolle 

(yhteiskunnallinen konteksti) saakka. Työntekijän pysyminen työssään on siis kokonaisuutena 

erittäin moniulotteinen ilmiö. Tutkimusten mukaan työtyytyväisyys ja työntekijö iden 

persoonalliset erot, mutta myös ulkoiset palkkiot, organisaatioon sitoutuminen sekä 

organisaation osoittama arvostus ja etenemismahdollisuudet edistävät työntekijöiden työssä 

pysymistä (Hausknecht, ym., 2009, s. 283; Ng & Butts, 2009). Kaksi viimeksi mainittua tekijää 

vaikuttivat Hausknechtin ja kollegoiden (2009) mukaan erityisesti hyvin suoriutune iden 

työntekijöiden aikeisiin pysyä työssään. Työn piirreteorian mukaan työtyytyväisyyteen ja 

työhön sitoutuneisuuteen vaikuttavat työn ydinpiirteet: työkokonaisuus, työn vaatimat taidot, 

tehtävän merkittävyys, itsenäisyys ja palaute (Hakanen, 2004, s. 258).  
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Useat varhaiskasvatusalan työssä pysymistä koskevat tutkimukset ovat lähestyneet aihetta 

varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta. Ja kuten työssä pysymistä koskeva tutkimus 

yleensäkin (ks. Hausknecht ym., 2009; myös Maertz & Campion, 1998, s. 65), myös 

varhaiskasvatuksen opettajien työssä pysymistä ja ammattiin sitoutumista on tutkittu usein 

opettajien irtisanoutumisen ja vaihtuvuuden näkökulmista (ks. esim. Grant, Jeon & Buettner, 

2019; Schaack, Le & Stedron, 2020). Ymmärtääkseen varhaiskasvatuksen opettajien alalta 

lähtöaikeita, tutkijat ovat tutkineet yksittäisten opettajien ominaispiirteitä (kuten korkea 

stressitaso, matala hyvinvoinnin taso ja työuupumus) sekä työhön liittyviä ominaisuuks ia 

(kuten alhainen palkka, huonot työolot, huonot suhteet lapsiin, perheisiin tai työtovereihin ja 

työpaikan epävakaus) (ks. esim. Hall-Kenyon, ym., 2014; Schaack, ym., 2020; Wells, 2015, 

myös Totenhagen, ym., 2016). Useissa näistä tutkimuksista etenkin palkkauksen on todettu 

olevan haasteena henkilöstön työssä pysymiselle (esim. Hall-Kenyon, ym., 2014; Totenhagen, 

ym., 2016; ks. myös Irvine, ym., 2016). Schaack ja kollegat (2020) huomauttavatkin, että on 

tärkeää ymmärtää palkkauksen vaikuttavan välillisesti (esim. taloudellinen stressi) opettajien 

psyykkiseen hyvinvointiin (ks. myös Irvine, ym., 2016). 

Työssä pysymiseen vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan ole aina samoja kuin työstä lähtemiseen 

vaikuttavat syyt (Hausknecht, ym., 2009), siksi onkin syytä kohdistaa mielenkiinto työssä 

pysymistä edistäviin asioihin. Oman tutkimukseni näkökulma suuntautuuk in 

varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymistä vahvistaviin tekijöihin ja tarkastelen 

seuraavaksi kyseistä aihetta käsittelevää aiempaa tutkimusta. Huomautan kuitenkin, että 

varhaiskasvatuksen henkilöstön pitovoimaa koskevaa tutkimusta on vähäisesti. Siksi olen 

ottanut mukaan tarkasteluun myös yllä mainitsemiani tutkimuksia niiltä osin kuin niissä on 

käsitelty työssä pysymistä vahvistavia tekijöitä. Lisäksi sivuan myös joitakin muussa 

kontekstissa tehtyjä, mutta tutkimusaiheeseeni liittyviä ja soveltuvia tutkimuksia. 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokema työn imu liittyy laajan (N= 1137) japanilaistutkimuksen 

mukaan heidän aikeisiinsa pysyä työssään (Tayama ym., 2018). Myös muissa kansainvälis issä 

varhaiskasvatuksen kontekstissa tehdyissä tutkimuksissa on kuvattu työhyvinvo innin ja työn 

imun edistävän ja vahvistavan varhaiskasvatuksen opettajien työssä pysymistä (ks. Grant, Jeon 

& Buettner, 2019; Lipscomb ym., 2021; Totenhagen ym., 2016; Wells, 2015). Koetun 

työhyvinvoinnin saavuttamista ja edistämistä tarkastellaan yleensä voimavara- ja 

kuormitustekijöiden, eli työn imun ja työuupumuksen, tasapainona (Hakanen, 2005; Saaranen 

ym., 2020). Työuupumus nähdään työperäisenä voimavarojen menettämisen prosessina, kun 
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taas työn imu synnyttää ja vahvistaa voimavaroja, mikä heijastuu hyvinvointina työssä 

(Hakanen, 2005, s. 15). Penttinen ja kollegat (2020, s. 995) toteavatkin, että ne 

varhaiskasvatuksen opettajat, jotka kokivat runsasta työnimua, olivat sinnikkäitä, innostune ita 

ja viehtyneitä opettajan työstä. 

Työn imu on Hakasen (2005, s. 208) käännös termistä work engagement ja se määritellään 

työntekijän pitkäkestoiseksi, myönteiseksi motivaatiotilaksi, jolle on tunnusomais ta 

tarmokkuus (vigor), omistautuminen (dedication) ja uppoutuminen (absorption) (Maslach ym., 

2001, s. 417; Schaufeli ym., 2002, s. 74–75; Schaufeli, 2006, s. 702). Tarmokkuus ymmärretään 

Schaufelin ja kollegoiden (2002, s. 74), Hakasen (2005, s. 229) sekä Penttisen ja kollego iden 

(2020, s. 995) mukaan kokemuksena energisyydestä ja sinnikkyydestä sekä työhön 

panostamisen haluna. Omistautumiselle puolestaan todetaan olevan tunnusomaista kokemukset 

työn merkityksellisyydestä, innostuksesta, inspiraatiosta ja haasteellisuudesta sekä 

ammattiylpeydestä. Tutkijoiden mukaan omistautuminen merkitsee siis pintapuolis ta 

osallistumista syvempää samaistumista työhön. Uppoutumista luonnehditaan voimakkaan 

keskittyneisyyden ja työhön paneutumisen tilaksi, joka ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn 

esineeseen, tapahtumaan tai yksilöön ja lisäksi sen kokeminen tuottaa nautintoa (Hakanen, 

2005, s. 229; Penttinen ym., 2020, s. 995; Schaufeli ym., 2002, s. 74).  

Varhaiskasvatuksen työssä pysymiseen liittyvissä tutkimuksissa työn imua ja työhyvinvoint ia 

lisäsi mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön (Irvine ym., 2016; Lipscomb ym., 2021; myös 

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165). Opettajat nauttivat 

saadessaan toteuttaa työtään monipuolisesti, mikä tarkoitti riittävää mahdollisuutta keksiä, 

kokeilla ja toteuttaa heidän omia ideoitaan (Perho & Korhonen, 2012, s. 35). Grantin ja 

kollegoiden (2019) tutkimuksen mukaan myös opettajien sisäinen motivaatio ja tunne 

kutsumustyöstä vahvisti opettajien työhyvinvointia ja siten myös työssä pysymistä (ks. myös 

Lipscomb ym., 2021). Varhaiskasvatuksen opettajat, joilla sisäinen motivaatio on voimakas ja 

jotka ovat työn imussa, vaihtavat työpaikkaansa todennäköisemmin varhaiskasvatusalan sisällä 

(Grant ym., 2019). Näyttäisi siis siltä, että he haluavat etsiä omaa työhyvinvointiaan riittäväs t i 

tukevan työyhteisön, mutta eivät kuitenkaan halua vaihtaa alaa (ks. Grant ym., 2019).  

Työssä pysymistä edistävät myös työssä solmitut ihmissuhteet. Kelchtermans (2017) toteaa 

tutkimuksessaan, että ammatilliset ydinsuhteet eli suhteet lapsiin ja heidän huoltajiinsa sekä 

kollegoihin ja johtajaan ovat merkittäviä opettajan työn näkökulmasta. Ne liittyvät opettajien 
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työhön rakenteellisesti: opettajien oli oltava ja toimittava näissä suhteissa työnsä vuoksi 

(Kelchtermans, 2017). Perhon ja Korhosen (2012) suomalaisia lastentarhanopettajia (nykyis in 

varhaiskasvatuksen opettaja) koskevan pitkittäistutkimuksen mukaan innostavimpana ja 

keskeisimpänä opettajien työssä viihtymiseen liittyvä tekijänä olivatkin lapset (ks. myös Irvine 

ym., 2016). Lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden työtyytyväisyys ja työssä pysyminen 

liitettiin useissa tutkimuksissa työtoverien ja -yhteisön, etenkin lähimmän työtiimin, 

merkitykselliseen rooliin (Irvine ym., 2016; Perho & Korhonen, 2012; Totenhagen ym., 2016, 

ks. myös Kelchtermans, 2017; Nislin, 2016; Tayama ym., 2018; Wells, 2015). Myös hyvät 

suhteet huoltajiin ja yhteistyö heidän kanssaan nähtiin tärkeänä tekijänä työssä jatkamisen 

näkökulmasta (Irvine ym., 2016; Perho & Korhonen, 2012, s. 30). 

Nislinin (2016, s. 44) mukaan erityisesti esihenkilöiltä saadulla sosiaalisella tuella oli 

positiivisia vaikutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymiseen (ks. myös 

Lipscomb ym., 2021; Totenhagen ym., 2016). Samoin mentorointia pidettiin tärkeänä 

toimintatapana etenkin vasta alalle tulleiden työntekijöiden osalta (Lipscomb ym., 2021; 

Totenhagen ym., 2016; Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165). 

Näiden lisäksi myös huoltajien osoittamalla arvostuksella nähtiin olevan yhteyttä työssä 

jatkamiseen tai siitä lähtemiseen (Irvine ym., 2016; Perho & Korhonen, 2012, s. 30). Jos 

varhaiskasvatuksen opettaja kokee huoltajien ja yhteiskunnan silmissä olevansa vain 

lastenvahti, hän saattaa alkaa pohtia, voisiko tehdä koulutuksensa turvin jotain muuta työtä 

(Irvine ym., 2016).  

Varhaiskasvatuksen tehtävissä pitkään pysyneillä opettajilla vakituinen työsuhde sekä 

korkeampi ikä (yli 40-vuotta) näyttäytyivät itseluottamuksen kasvuna, onnistumisen ilona ja 

työssä viihtymisen kokemuksena (Irvine ym., 2016; Perho & Korhonen, 2012, s. 30; Tayama 

ym., 2018; Totengagen ym., 2016). Työvuosien tuoman ammattitaidon ja syvemmän 

elämänymmärryksen myötä työhön oli tullut rohkeutta, luovuutta ja varmuutta, joiden turvin 

opettajat uskalsivat lähestyä vaikeampiakin haasteita luottaen omaan osaamiseensa (Perho & 

Korhonen, 2012, s. 30). Kokemuksensa ja vuosien saatossa kertyneen varmuuden vuoksi he 

pysyivät nuorempia kollegoitaan todennäköisemmin työssään (Irvine, ym., 2016). Tayama 

kollegoineen (2018) toteaakin, että työssä pysymistä edistäviä tekijöitä pohtiessa tulee ottaa 

huomioon, että siihen liittyvät merkitykselliset tekijät voivat vaihdella eri ikäisten 

työntekijöiden välillä. 
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Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta koulutuksella näyttää olevan merkittävä rooli alalla 

pysymisessä. Perhon ja Korhosen (2012, s. 30) mukaan varhaiskasvatuksen opettajan 

koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet näyttäytyivät työn vaihtelevuuden ja varhaiskasvatuksen 

tehtävissä liikkumisen näkökulmasta työssä viihtymistä tuottavana arvokkaana pääomana. 

Samantapaisesti Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma -julkaisussa (2021, s. 165) 

tuotiin esille, että varhaiskasvatuksen pitovoimaa vahvistavia tekijöitä ovat 

tutkintokoulutuksissa hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuudet sekä ammattilais ten 

oman osaamisen ja vastuiden tunnistaminen (myös Irvine ym., 2016; Lipscomb ym., 2021; 

Wells, 2015). Toisaalta Totenhagen ja kollegat (2016) tuovat kirjallisuuskatsauksessaan esiin, 

että mitä korkeammin koulutettuja työntekijät olivat, sitä vähemmän aikaa he pysyivät työssä 

varhaiskasvatuksen alalla. Kuitenkin lisä- ja täydennyskoulutuksen merkitystä korostettiin 

ammatillisen kehittymisen lähtökohtana ja sen todettiin vaikuttavan työhön sitoutumisessa 

(Perho & Korhonen, 2012, s. 30; Lipscomb ym., 2021; Varhaiskasvatuksen koulutus ten 

kehittämisohjelma, 2021, s. 165, myös Totenhagen ym. 2016). Lisäksi eritavoin 

kouluttautuneiden työntekijöiden osaamisprofiilien selkeyttäminen näytti lisäävän alan 

pitovoimaa (Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165, ks. myös Perho 

& Korhonen, 2012, s. 31). 

Työssä pysyminen oli yhteydessä myös ammatilliseen asemaan, mutta sen rooli näyttäytyi 

hieman ristiriitaisena eri tutkimusten valossa. Irvinen ja kollegoiden (2016) mukaan johtaja- tai 

esihenkilöasemassa olevat henkilöt pysyivät todennäköisemmin työssään. Johtajuus tuotiin 

esille antoisana, palkitsevana tehtävänä ja kehittävänä haasteena työuralla (Perho & Korhonen, 

2012). Toisaalta kuitenkin johtamistyön stressaavuus nostettiin esille (Irvine ym., 2016; Perho 

& Korhonen, 2012, s. 30; Wells, 2015). Korkeammin koulutetut ja johtamistehtävissä olevat 

työntekijät kokivat työkuormituksen korkeaksi ja sen myötä kasvoi heidän halukkuutensa 

vaihtaa alaa (Wells, 2015). 

Yhteenvetona totean Totenhagenin ja kollegoiden (2016) tutkimuksen tapaan, että 

varhaiskasvatusalalla henkilöstön työssä pysymistä vahvistaa työntekijän korkeampi ikä (ks. 

myös Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006; Tayama ym., 2018), korkeampi ammatillinen asema 

(ks. myös Irvine, ym., 2016; Perho & Korhonen, 2012, s. 30), pitkäaikainen työsuhde ja -

kokemus (ks. myös Irvine, ym., 2016; Perho & Korhonen, 2012, s. 30; Tayama ym., 2018), 

korkeampi palkka (ks. myös Hall-Kenyon ym., 2014; Irvine, ym., 2016; Totenhagen ym., 2016; 

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165) sekä työtyytyväisyys, työolot 
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ja työn imu (ks. myös Grant ym., 2019; Lipscomb ym., 2021; Tayama ym., 2018; 

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165; Wells, 2015). Lisäksi 

erilaiset ihmissuhteet sekä koulutus olivat positiivisesti yhteydessä työssä pysymiseen (ks. 

Irvine, ym. 2016; Lipscomb ym., 2021; Nislin, 2016; Perho & Korhonen, 2012; Tayama ym., 

2018; Totenhagen ym., 2016; Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165; 

Wells, 2015). Kyseessä on siis erittäin monitasoinen ja -tahoinen ilmiö. 
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3 Tutkimustehtävä 

Varhaiskasvatuksessa työskentelee alalle eri ammatteihin kouluttautuneita ja vankan 

ammattitaidon omaavia henkilöitä, mutta koko alaa koskevaa työssä pysymiseen liittyvää 

suomalaistutkimusta ei ole juurikaan tehty. Siksi onkin syytä tutkia päiväkodeissa 

työskentelevien työssä pysymistä koko varhaiskasvatuksen henkilöstön näkökulma 

huomioiden. Lisäksi tutkimukseni kohdentuu varhaiskasvatusalalla pidempään toimineis i in 

työntekijöihin työuransa alussa olevien lisäksi.  

Näen myös tarpeelliseksi tarkastella työssä pysymistä edistäviä tekijöitä henkilö stön 

kokemuksista käsin, jotta varhaiskasvatusalan työssä pysymistä vahvistavia tekijöitä voidaan 

kehittää henkilöstön näkökulma huomioiden. Tämän pro gradun tutkimustehtävänä on siis 

ymmärtää ja tulkita varhaiskasvatusalalla työssä pysymiseen positiivisesti vaikuttavia 

kokemuksia koko henkilöstön näkökulma huomioiden. Näistä esittelemistäni lähtökohdis ta 

kysyn: Millaiset työhön liittyvät kokemukset vahvistavat varhaiskasvatusalan henkilöstön 

työssä pysymistä?  

 



17 
 

 

4 Tutkimuksen filosofisia lähtökohtia 

Tutkimukseni asettuu kvalitatiivisen tutkimuksen kentälle, sillä pyrkimyksenäni on ollut 

laadullisen tutkimuksen tavoin todellisen elämän kuvaaminen (vrt. Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009, s. 161, 164). Eskolan ja Suorannan (1998) sekä Eskolan (2018) ohjaamana 

tutkimukseni pääpaino on aineistossa, jolloin kyseessä on aineistolähtöinen tutkimus. Tämä on 

tuntunut aiheeni näkökulmasta sopivalta ja tarpeelliselta lähestymistavalta, koska 

tarkoituksenani on ollut tarkastella, kuinka varhaiskasvatusalalla työssä pysyminen ilmenee 

henkilöstön kokemuksissa ilman tiukkaa ennakkomäärittelyä (vrt. Eskola, 2018, s. 182–183; 

Eskola & Suoranta, 1998). Ihmisen kokemuksessa ja ilmaisussa olevan tiedon analysoinnissa 

tulee välttää teoreettisia ennakko-oletuksia, jotta ilmiö voidaan nähdä sellaisena kuin se esiintyy 

tutkittavien henkilöiden kokemusmaailmassa (Varto, 1992, s. 86). 

Aineistolähtöisen tutkimuksen kontekstissa voidaan puhua induktiivisuudesta, mikä tarkoittaa 

tutkimuksen etenemistä alhaalta ylöspäin eli yksittäistapauksista yleisiin väitteisiin (Creswell, 

2013, s. 45). Tämä toteutuu tutkimuksessani niin, että teoria rakentuu aineiston ehdoilla. 

Kuitenkin työkokemukseni ja opintojeni myötä rakentunut ymmärrys varhaiskasvatusalasta on 

väistämättä vaikuttanut esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajille suuntaamani kyselyn 

kysymyksenasetteluun. Sen vuoksi luonnehdin empiirisen aineiston suhdetta omaan 

esiymmärrykseeni ja teoreettiseen ymmärtämiseeni inhimilliseksi (vrt. Kilja, 2018, s. 38). 

Ensimmäisessä alaluvussa avaankin omaa tutkijan positiotani ja sen merkitystä tutkimuksen 

tekemisessä. Metodit ovat keskeisessä asemassa empiiristä tutkimusta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 

184) ja tutkimustehtävä sanelee, millaisin menetelmin tutkimuskysymykseen saa parhaiten 

vastauksen (Syrjäläinen, Eronen & Värri, 2007, s. 7). Toisessa alaluvussa esittelen lyhyes t i 

fenomenologista tutkimusasennetta oman tutkimukseni viitekehyksessä ja kolmannessa 

alaluvussa kuvaan, miten siihen yhdistyy hermeneuttinen metodi.  

4.1 Tutkijan positio 

Tutkimuksesta tekee kiehtovan sen syntyminen dialogissa aineiston ja tutkijan sekä aiemman 

tutkimuksen kanssa (ks. Helenius ym., 2015, s. 196–200; Sirkko & Kyrönlampi, 2021). 

Laadullisessa tutkimuksessa tulee Högbackan ja Aaltosen (2015, s. 9) mukaan tarkastella 

refleksiivisyyttä, jolla yleensä tarkoitetaan herkistymistä tutkijan vaikutukselle tutkimuksen 

kaikissa eri vaiheissa (ks. myös Lichtman, 2013, s. 163–164). Tieteen tekemisessä 
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merkittävässä osassa ovat ontologiset ja epistemologiset käsitykset. Nämä sitoumukset eli 

tutkijan maailmankuva, käsitys ihmisestä, tiedosta ja tiedonhankinnasta sekä ennakkokäsitykset 

tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä vaikuttavat siis väistämättä tutkimuksen tekemiseen (ks. 

Högbacka & Aaltonen, 2015). Vaikka pyrkimyksenäni onkin tutkimuksen objektiivisuus, omat 

käsitykseni tutkijana vaikuttavat tutkimuksen kulkuun tehdessäni erilaisia ratkaisuja niin 

aineiston tuottamisen, tulkinnan kuin tulosten raportoinninkin suhteen (Helenius, 2015, s. 196–

200; Högbacka & Aaltonen, 2015, s. 9–26; Lichtman, 2013, s. 163–164).  

Ymmärrän tiedon olevan muuttuvaa, tilanteista sekä kompleksista. Käsitän, että tieto 

maailmasta välittyy kokemisen kautta ja on sidoksissa aikaan ja paikkaan (vrt. Merleau-Ponty, 

2006, s.78). Maailmasta voi tietää ja sitä tulkita vain oman itsensä kautta, olemalla kuitenk in 

samaan aikaan täysin riippuvainen maailmasta (ks. Merleau-Ponty, 2000, s. 171; Lenz-Taguchi, 

2010, s. 42, 47). Tutkimukseni rakentuu omasta positiostani käsin elämänkulussani 

muotoutuneiden kokemusten ja käsitysten tulokulmasta (vrt. Lichtman, 2013, s. 21). 

Tutkimusprosessiin ei siis voi olla vaikuttamatta oma kouluttautumiseni ja työkokemukseni. 

Niinpä aiheen valinnasta raportin kirjoittamiseen asti mukana on ollut sosionomin (AMK) ja 

kasvatustieteen koulutusten aikana rakentamani tietämys ja luettu kirjallisuus. Lisäksi 

kokemukseni ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opettajan työstä, mutta myös lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian työstä ovat vaikuttaneet tulkintoihin ja tekemiini ratkaisuihin 

tutkimusprosessin aikana. Ammattiminän lisäksi minulla on luonnollisesti myös arkiminä: olen 

äiti, vaimo, ystävä ja yksilö. Käsitän Saariston ja Jokisen (2004, s. 140) tavoin näillä kaikilla 

yksittäisillä juonteilla olevan osansa siinä kokonaisuudessa, josta käsin tutkimustani jäsennän. 

Ajatteluuni ovat vaikuttaneet vahvasti ne nuorena lastensuojeluntyöntekijänä koetut 

kohtaamiset lastenkodissa, joissa lapsi tai nuori avasi maailmaansa ja kävi ilmi, että samassa 

kodissa asuneet lapset olivat kokeneet lapsuuden tapahtumat hyvin eri tavalla. Toisaalta 

pysähdyttävää oli myös havaita, että todella erilaisista elämismaailmoista tulevat henkilöt 

kantoivat mukanaan jokseenkin samankaltaisia kokemuksia. Samoja havaintoja olen tehnyt 

moninaisissa kohtaamisissa niin mielenterveystyössä kuin myös varhaiskasvatuksen kentällä. 

Olenkin usein pysähtynyt pohtimaan sitä, kuinka lähestymme maailmaa jokainen omien 

linssiemme läpi ja miten erilaisena, mutta osin myös samankaltaisena, se meille jokaiselle 

näyttäytyy. Näitä kokemuksia luin myös tutkimukseni aineistosta. 



19 
 

 

Lähestyin tutkimusaineistoani aineistolähtöisesti ja fenomenologisen lähestymistavan mukaan 

ilman ennalta täsmentynyttä teoreettista viitekehystä ja käsitepohjaa (vrt. Sirkko & 

Kyrönlampi, 2021). Etenkin tutkimuspolkuni alussa kipuilin sitä, että aineistosta välittyi 

minulle tuttu tuntu. Miten varhaiskasvatuksen opettajan työtä vuosia tehneenä ja alaa 

opiskelleena pystyn etäännyttämään itseni aineistosta riittävästi, jotta voin tarkastella sitä 

objektiivisesti? Tunsin, että en kykene sitoutumaan tähän vaatimukseen. Lisäksi tunsin ajoittain 

suurta epävarmuutta ja huolta siitä, miten kykenen välittämään kyselyihin vastanne iden 

henkilöiden kokemuksia mahdollisimman aitoina ja tulkita niitä oikein ja luotettavas t i. 

Viljamaan (2012, s. 72–73) mukaan yllä kuvaamani kaltainen tutkijan tuntema huoli syntyy 

sitoumuksesta ja vastuusta mukanaolevia kohtaan. Hain ajatuksilleni tukea hermeneutiikasta ja 

siksi fenomenologiseen tutkimukseeni yhdistyi hermeneuttinen aspekti. Aineistoa 

analysoidessani sekä tutkimukseni tuloksia aiempaan tutkimukseen peilatessani kuljin 

hermeneuttista kehää (ks. Gadamer, 2004). Niinpä varhaiskasvatuksen opettajien, johtajien ja 

perhepäivähoidon esihenkilöiden kokemuksiin keskittyessäni oma esiymmärrykseni ohjasi 

väistämättä tulkintoja.  

Laadullista tutkimusta tehdessäni en pyri esittämään ehdotonta totuutta, vaan pikemmink in 

avaamaan lukijalle tutkimusprosessini kautta näkökulmia varhaiskasvatusalalla työssä 

pysymiseen. Näin myös lukija on mukana tulkinnoissa. Hän tarkastelee tulemaa omasta 

henkilökohtaisesta viitekehyksestään käsin, kun lukiessaan arvioi, tekee tulkintoja ja luo 

merkityksiä tuotoksestani (ks. Puusa, 2020, s. 106). Tutkimus siis tavallaan syntyy aina 

uudelleen ja uudelleen lukijan tulkinnan voimasta; se elää ja uusiutuu. 

4.2 Fenomenologinen tutkimusasenne 

”Kaikesta, mitä ihminen kokee, jää aina jotakin. 

Tapaus itse menettää merkityksensä, unohtuukin 

ehkä, mutta kuitenkin se samalla jää olemaan. 

Se muuttuu osaksi ihmistä itseään, painaa 

piirteensä hänen ajatuksiinsa ja kasvoihinsa. 

Sitä varten meille on kokemukset annetukin.” 

-Toivo Pekkanen- 
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Koska olin kiinnostunut varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksista, rohkenin kääntää 

katseeni fenomenologian suuntaan, vaikka kyseistä lähestymistapaa pidetäänkin aloitteleva lle 

tutkijalle vaikeana ja haasteellisena ymmärtää (esim. Judén-Tupakka, 2007, s. 63; Lichtman, 

2013, s. 85). Fenomenologia on Edmund Husserlin 1900-luvun alussa muotoilema filosofinen 

suuntaus (Giorgi, 2012, s. 178; Kilja, 2018, s. 39; Miettinen, Pulkkinen & Taipale, 2015, s. 14; 

Noddings, 2018, s. 70; Tenhu, 2019, s. 26). Sen mukaan ajatellaan, että kokemuksellisuus on 

ihmisen maailmasuhteen perusmuoto (Laine, 2018, s. 25). Fenomenologisen tutkimuksen 

kohteina ja ytimenä ovat elämismaailman ilmiöt, välittömät arkielämän kokemukset (Kilja, 

2018, s. 39; van Manen, 2016, s. 10–12).  

Tutkittava ilmiö on tutkimuksen tieteellisyyden ydin ja lähtökohta (esim. Miettinen, Pulkkinen 

ja Taipale, 2015, s. 13; Perttula, 2000, s. 428; Raatikainen, 2004). Kokemusten empiir isen 

tutkimuksen edellytyksenä on tutkittavan eli toisen ilmeneminen tutkijan tietoisuudessa (Kilja, 

2018, s. 39; Moran, 2000, s. 176; Noddings, 2018, s. 70). Fenomenologisesti suuntautuneen 

tutkijan tulee kyetä olla läsnä tutkimalleen ilmiölle, sillä fenomenologinen metodi on 

pohjimmiltaan olemisen taitoa (Perttula, 2000, s. 428).  

Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, mikä ilmiöstä tekee juuri sellaisen 

kuin se on (Liinamaa, 2014, s. 32; van Manen, 2016, s. 12). Tämä ymmärrys rakentuu ihmis ten 

kokemuksista, jotka syntyvät ja todentuvat erilaisissa situaatioissa eli elämäntilanteissa. Näitä 

situaatioita nimetään arkikielessämme erilaisin ilmauksin, joiden taustalla vaikuttavat erilaiset 

elämäntilanteiden muodot, kuten ammatti, perhesuhteet tai ekonominen asema (ks. Rauhala, 

2015, s. 41–41; myös Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, s. 49). Fenomenologiassa siis tarkastellaan 

ihmisen olemista suhteessa maailmaan (Granö, 2013). 

Fenomenologiassa korostetaan yksilön perspektiiviä, mutta lähestymistapa sisältää myös 

ajatuksen ihmisyksilöiden yhteisöllisyydestä (Laine, 2018; Miettinen, 2010, s. 151–152, 156; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018). Varhaiskasvatuksessa tehtävä työ todentuu päiväkodin 

elämismaailmassa lasten ja aikuisten muodostamassa kudelmassa. Henkilökohtais ten 

merkitysten ja kokemusten synnyinpaikka on siis yhteisö, johon kasvamme ja kasvatamme 

(Laine, 2018, s. 26; Miettinen, 2010, s. 156; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Perttula (2000) kuvaa 

fenomenologin kulkeutuvan toisten arkielämän äärelle kysyessään ihmisten kokemuksia 

maailmasta. Tutkijana kysyn silloin, minkälaisten kokemusten verkosta muotoutuu se maailma, 

joka vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymistä (ks. Perttula, 2000, s. 429). 
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Tässä tutkimuksessa tavoiteltava tieto on näin ollen varhaiskasvatuksen henkilö stön 

ammatillisessa situaatiossa syntyneiden kokemusten ja tulkintani kautta rakentuva kuva työssä 

pysymisestä varhaiskasvatusalalla. 

4.3 Tutkimus hermeneuttisena fenomenologiana 

Fenomenologisen lähestymistavan sopivuus tutkimukselleni arvelutti minua. Perinteises t i 

fenomenologiassa ajatellaan, että tavoittaakseen tutkimuskohteensa tutkijan tulee pyrkiä 

sulkeistamaan ennakko-oletuksensa ja esiymmärryksensä, kaiken sen mitä aiheesta yleises t i 

tiedetään (Husserl, ym., 1995, s. 59). Oman aiemman työ- ja opiskeluhistoriani vuoksi koin, 

etten kykene siihen (ks. luku 4.1 Tutkijan positio). Siksi täydensin fenomenologis ta 

näkökulmaa hermeneutiikalla, jolla tarkoitan tässä tutkimuksessa ymmärtämistä ja tulkintaa 

(ks. Gadamer, 2004, s. 129, 143; Laine, 2018, s. 27; Tökkäri, 2018, s. 65, 68; Varto 1992). 

Ymmärtämistä en kuitenkaan tunnista metodiksi. Käsitän ymmärtämistä syntyvän tämän 

tutkimuksen kontekstissa, hermeneutiikan edustajan Hans Gadamerin ajatuksia mukaillen, 

tekstin kanssa käymässäni dialogissa (Gadamer, 2004; vrt. myös Kajander, 2013, s. 68; Tenhu, 

2019, s. 24). Hermeneutiikan avulla olen pyrkinyt muodostamaan kokonaisuuks ien 

ymmärtämistä ja tulkintaa yksityiskohtien tulkinnan kautta. Tavoitteena on yhteisten 

merkitysten syntyminen (vrt. Kajander, 2013, s. 68). 

Hermeneuttis- fenomenologista lähestymistapaa soveltavissa tutkimustavoissa tunnuste taan 

Laineen (2018, s. 28), Tökkärin (2018) ja Crewell’n (2013, s. 59) mukaan, että kokemukset 

edellyttävät tulkintaa, jolloin tutkijan työhön vaikuttavat hänen aiemmat ennakko-oletuksensa 

ja kokemuksensa. Niistä ei ole tarkoitus vapautua, vaan tiedostaa ne ja hyödyntää tutkimuksessa 

pyrkien kuitenkin välttämään vääristyneitä ja stereotyyppisiä tulkintoja (Kajander, 2013, s. 71; 

Laine, 2018, s. 28; Tökkäri, 2018, s. 65). Tässä tutkimuksessa hermeneuttinen näkökulma 

tarkoitti oman varhaiskasvatusalan tuntemukseni hyödyntämistä aineistoa analysoidessani. 

Teksti alkoi puhua minulle oman työkokemukseni kautta, koska varhaiskasvatuksen opettajien 

sekä päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden ilmaisemat merkitykset tuntuivat 

myös omakohtaisesti tutuilta. Sanoille siis syntyi moninaista sisältöä aineiston ja minun 

keskinäisessä dialogissa. Välttääkseni liiallista tulkintaa, kirjasin ajatuksiani muistivihkoon ja 

palasin niihin aika-ajoin. Aineiston analyysi oli hermeneuttisen kehän tapaista liikettä ja pyrin 

avaamaan sitä tarkemmin analyysiluvuissa. Hermeneuttisella kehällä ymmärrän siis 
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tarkoitettavan tutkimuksellista vuoropuhelua tutkimusaineiston kanssa ja siinä on tavoitteena 

avoin suhtautuminen toista kohtaan (ks. Creswell, 2013, s. 59; Gadamer, 2004; Laine, 2018).   

Laineen (2018, s. 27) ja Varton (1992, s. 58–59) mukaan hermeneuttisen tulkinnan kohteena 

olevat ihmisten ilmaisut kantavat merkityksiä, joita voidaan lähestyä vain ymmärtämisen ja 

tulkinnan kautta. Koska aineistoni koostuu kirjoitetusta tekstistä ja kuvaan tutkimaani ilmiö tä 

kirjoittamalla, kieli on väistämättä osa ilmiöiden ontologiaa, ja tästä syystä käsitän sen olevan 

tutkimuksessani ikään kuin ajattelun ja tulkitsemisen koti (ks. Heinilä, 2014, s. 275). 

Kuitenkaan sanat ja kieli eivät sellaisenaan ole tutkimukseni kannalta olennaisia, vaan niiden 

tarjoamat merkitykset (ks. Kilja, 2018, s. 33; myös Merleau-Ponty, 2006), joiden kautta 

tavoittelen koettua. Ajattelen, etteivät kokemukset useinkaan välity puhutusta tai kirjoitetus ta 

sellaisenaan, vaan vaativat tulkintaa (vrt. Tökkäri, 2018, s. 68). 

Kokemuksia tutkiessani käsitän Tökkärin (2018, s. 66) tapaan tutkimukseen osallistune iden 

henkilöiden elämän ja kokemusmaailman ainutlaatuiseksi ja muuttuvaksi. Se tarkoittaa samalla 

sitä, että kokemuksia koskeva tietokin on yksilöllistä ja muuttuvaa. Tökkäri (2018) toteaakin, 

että fenomenologisiin ja hermeneuttisiin näkemyksiin tukeutuvan kokemuksen tutkimuksen 

haasteena on yksilöitä koskevat tutkimustulokset. Hän kuitenkin tarkentaa, että tiedon 

yleistämisen sijaan voidaan tehdä kokoavia johtopäätöksiä silloin, kun tutkimukseen 

osallistuvien ihmisten elämäntilanteet ovat riittävän samankaltaisia keskenään (ks. myös 

Perttula, 2000; Laine, 2018). Kuten jo aiemmin toin esiin, tässä tutkimuksessa yhdenmukaisuus 

perustuu varhaiskasvatuksen yhtenäiseen työkenttään ja ammattiin eli yhtenevään situaatioon. 

Tämä kokonaisuus on Tökkärin (2018, s. 65–66), Laineen (2018) ja Perttulan (2000) mukaan 

riittävä peruste. Fenomenologinen tutkimus voidaankin katsoa eräässä mielessä olevan 

”paikallistutkimusta” (ks. Laine, 2011, s. 27). Tämän tutkimuksen kontekstissa se tarkoittaa 

varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymistä koskevaa tutkimusta Pohjois-Pohjanmaalla.  

Rakennettaessa ja luotaessa ymmärrystä varhaiskasvatusalalla työssä pysymisestä on 

kiinnitettävä huomiota henkilöstön kokemuksiin alan pitovoimasta. Koska tutkijana en voi 

täysin ymmärtää toisen ihmisen kokemuksia, tarvitaan tulkintaa, jonka kautta kokemusten 

merkitykset voidaan tuoda esiin (Lindseth & Norberg, 2004). Kaiken edellä esittämäni valossa 

onkin perusteltua käyttää hermeneuttis-fenomenologista tutkimusmenete lmää 

varhaiskasvatusalan henkilöstön kokemusten selvittämiseksi. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni toteutusta. Tutkimukseni aineisto on kaksiosainen. 

Ensimmäisessä alaluvussa esittelen tutkimusaineiston kaksivaiheista keräämisprosessia ja 

aineiston kertymistä. Toisessa alaluvussa kuvailen aineiston hermeneuttis- fenomenologis ta 

analyysia ja esitän yhteenvedon kaksiosaisesta analyysista. 

5.1 Aineiston kerääminen 

Aineistossani olivat ensiksi äänessä varhaiskasvatuksen opettajat (N=6) kuvaten sähköisen 

kyselyn kautta yksilöllisiä kokemuksiansa siitä, mikä heitä pitää työssä varhaiskasvatusala lla. 

Tämän osuuden aineistosta keräsin itse alkuvuodesta 2021. Laajentaakseni kokonaisuutta pyrin 

löytämään tutkimukseeni vielä toisen osan. Minulle avautuikin vuoden 2021 keväällä 

mahdollisuus kerätä lisää aineistoa OsaaVa-hankkeessa sähköisen kyselyn avulla tehtävän 

kartoituksen myötä. Aineistoni toinen osa rakentui päiväkodin johtajien ja perhepäiväho idon 

esihenkilöiden (N=73) kuvatessa kokemuksiaan varhaiskasvatusalalla työssä pysymises tä 

työyhteisön näkökulmasta. Aineisto siis kerättiin kahdessa vaiheessa. Esittelen aineiston 

ensimmäisen osan keräämistä tarkemmin, koska olin prosessin kaikissa vaiheissa aktiivinen ja 

aloitteellinen toimija. Aineiston toisen osan kohdalla kyselyn suunnittelu- ja 

aineistonkeräämisprosessi jäi itselleni hiukan etäisemmäksi OsaaVa-hankkeen työntekijö iden 

koordinoidessa kartoitusta. En siis käynyt läpi samanlaisia kokonaisvaltaisia pohdintoja ja 

tuntemuksia aineistoni toisen kyselyn suunnittelun äärellä ja aineiston kertymistä seuratessani 

kuin ensimmäisen kyselyn kohdalla.  

Kokonaisuudessaan aineisto on kerätty yhden maakunnan alueelta kahden erilaisen sähköisen 

kyselyn keinoin. Kuitenkin hermeneuttis- fenomenologisen tutkimuksen kokemuksia 

tavoitteleva aineisto kootaan yleensä haastattelemalla ihmisiä (Laine (2018, s.27). Räsänen ja 

Sarpila (2013, s. 65) toteavatkin, että kirjallisesti esitettynä kysymysten väärinymmärtämisen 

mahdollisuus lisääntyy. Lisäksi Liimakka (2012, s. 110–112) ja Paasonen (2013, s. 35) tuovat 

esiin, että tekstiin keskittyvää tutkimusta kritisoidaan usein materiaalisuuden, aistimellisuuden 

sekä ruumiillisuuden unohtamisesta. Näiden näkemysten johdattelemana pohdin aivan 

tutkimuksen suunnittelun alkumetreillä ja muissakin tutkimusprosessin vaiheissa, onko 

kokemuksia mahdollista tavoittaa sähköisellä kyselyllä olematta vastaajien kanssa lainkaan 

kasvokkaisessa dialogissa.  
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Tiedossani kuitenkin oli, että vaikeutunut pandemiatilanne (COVID-19) esti fyysisen pääsyn 

päiväkoteihin. Lisäksi etenkin toisen kyselyn osalta fyysinen etäisyys oli todella suuri Pohjois-

Pohjanmaan eri kuntien välillä. Näiden syiden vuoksi totesin sähköisen kyselyn soveltuvan 

parhaiten tähän tutkimukseen ja käsillä olevaan tilanteeseen. Lichtman (2013, s. 232–233) 

huomauttaakin, että myös kirjoitetun aineiston kautta voi muodostua polku tutkittavan ilmiön 

ytimeen. Ajattelin lisäksi, että tutkijan ollessa etäämpänä vastaajat voivat toisaalta rohkaistua 

olemaan avoimempia ja tuomaan kokemuksensa esille arastelematta (vrt. Räsänen & Sarpila, 

2013, s. 65). Edellisten ohella Heinilä (2014, s. 273) toteaa, että hermeneutt is-

fenomenologisessa tutkimuksessa aineiston keruuta voisi kuvata pikemminkin aineiston 

kertymisenä eikä siihen yritetä kertymisen aikana vaikuttaa ohjaavasti. Tämä vaatimus toteutui 

molemmissa kyselyissä.  

5.1.1 Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksien kysyminen 

Keräsin aineiston ensimmäisen osan anonyymilla sähköisellä kyselylomakkeella (ks. Liite 1) 

erään pienehkön Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan päiväkodeissa työskenteleviltä 

varhaiskasvatuksen opettajilta. Kunnan valikoitumiseen ei liittynyt erityisiä kriteereitä, mutta 

toiveenani oli, että osallistujat työskentelisivät samassa kunnassa ja näin ollen jakaisivat 

kokemuksensa kyseisen alueen varhaiskasvatuksen osalta. Alun perin keräsin aineiston 

kvalitatiivisen jatkokurssin tehtävää varten. Ajatuksenani kuitenkin oli, että voisin hyödyntää 

sitä mahdollisesti myös pro gradussa ja kysyin tähän lupaa kyselyn saatekirjeessä. 

Tutkimuslupaa varten soitin kyseisen kunnan varhaiskasvatuksen johtajalle ja sovimme, että 

kyselylomakkeeseen tulee kirjata selkeästi kyselyn tarkoitus, anonymiteettiä koskevat asiat 

sekä tutkimuslupaa koskeva tieto (ks. Kuula, 2011; Olsson, 2005, s. 286; Tutkimuseett inen 

neuvottelukunta, 2019). Tässä kohtaa toin esille aineiston käyttämisen niin kvalitatiivisen 

jatkokurssin tehtävässä kuin mahdolliset aikeeni pro gradun suhteen. Varhaiskasvatuksen 

johtajan kanssa sovimme, että lähetän infokirjeen ja linkin kyselyyn sähköpostilla kunnan 

päiväkotien johtajille, jotka välittävät viestini varhaiskasvatuksen opettajille. Toteutin kyselyn 

Webropol-sovelluksella.  

Vilkan (2021, s. 86) mukaan tutkijan tulee pohtia tarkasti mitä ja miten kysytään suhteessa 

tutkimustehtävään. Suunnittelinkin kyselyä huolellisesti ja sain apua myös pro 

graduohjaajaltani sekä -seminaariryhmältä. Kyselyn ja kysymysten muotoilun avulla vastaajat 
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tulisi saada pysähtymään vastaamisen äärelle (Selkälä, 2013, s. 102–103). Tuntui haasteellise lta 

luoda riittävän selkeä ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus ilman, että kysymyksenasette lu 

johdattelisi opettajat vastaamaan tietyllä tapaa. Jouduinkin muotoilemaan kysymyksiä 

useampaan kertaan. En tehnyt varsinaista pilottitutkimusta, mutta pyysin erästä tuntemaani 

varhaiskasvatuksen opettajaa vastaamaan kyselyyni, ja tein sen perusteella vielä joitakin pieniä 

muutoksia kysymysten sanavalinnoissa. Lopulta olin tyytyväinen sisältöön ja rakenteeseen: 

kyselyssä kysyttiin niitä asioita, joita tutkimusongelmani edellytti ja kysely oli muodoltaan 

sellainen, että kysymykset kutsuivat opettajia pohtimaan työssä pysymiseen liittyviä 

kokemuksia.  

Kyselyssä oli kaksi monivalintakysymystä, joiden avulla kartoitettiin koulutustaustaa ja 

työvuosien lukumäärää sekä neljä avointa varhaiskasvatuksen opettajien 

motivaatiokokemuksiin liittyvää kysymystä ja lopussa tilaa vapaalle pohdinnalle. Koska tiesin, 

että opettajien oli mahdollista vastata kyselyyn työajan puitteissa kiireisen arjen keskellä, pyrin 

tekemään kyselystä mahdollisimman helposti lähestyttävän ja sujuvan. Laine (2018, s. 32) 

toteaakin, että kokemuksista puhumisen kieli on kaukana käsitteellisistä ilmaisuista. Sen vuoksi 

käytin kysymyksissä työssä pysymisen lisäksi esimerkiksi sanaa motivaatio, ajatellessani 

työssä pysymisen olevan abstraktimpi ilmaus ja siihen voi olla hankalampi tuottaa vastausta 

nopeassa aikataulussa (vrt. Vilkka, 2021, s. 86).  

Kysely oli avoinna kaksi viikkoa tammi-helmikuun vaihteessa vuonna 2021. Kuten jo 

ennakkoon osasin odottaa, sähköisen kyselyn haasteeksi muodostui vähäinen vastausten määrä 

(ks. Kuula, 2011). Muutama päivä ennen kyselyn sulkeutumista laitoin vielä päiväkodin 

johtajille muistutusviestin, jossa pyysin heitä kannustamaan opettajia vastaamaan kyselyyn. 

Lopulta vastausprosentiksi muodostui 31. Koulutustaustaltaan varhaiskasvatuksen opettajat 

olivat kasvatustieteen maisteri (1), kasvatustieteen kandidaatti (2), sosionomi (AMK) (2) ja 

lähihoitaja (1). Työkokemusta heistä viidellä oli 0–5 vuotta ja yhdellä yli kymmenen vuotta. 

Kyselyn sulkeuduttua heilahtelin tuuliviirin lailla tuntemuksesta toiseen. Rauhoittuessani 

aineiston äärelle totesin kuitenkin, että vastausten alhaisesta lukumäärästä huolimatta aineisto 

on moninainen ja rikas. Tutkimuspäiväkirjaan olen kirjoittanut: 

Kysely meni tänään kiinni. Aineisto jäi aika pieneksi. On jotenkin pettynyt olo. Mutta 

toisaalta, ja kuitenkin: monta arvokasta vastausta. (Tutkimuspäiväkirja 4.2.2021) 
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5.1.2 Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden kokemusten kysyminen 

Aineiston toinen osa on määrällisesti huomattavasti suurempi kuin ensimmäinen osa. Olen 

saanut sen käyttööni OsaaVa-hankkeessa toteutetun Varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeet ja 

osaamisen kehittämistarpeet vuosina 2020–2030 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella -

kartoituksen kautta. Kartoituksen tarkoituksena oli sähköisen kyselyn avulla saada 

kokonaisvaltainen tilannekuva Pohjois-Pohjanmaan varhaiskasvatuspalveluissa vallitsevis ta 

henkilöstön rekrytointitarpeista sekä henkilöstön osaamiseen liittyvistä kehittämistarpeis ta, 

haasteista ja toiveista.  Kysely kohdistettiin kyseisen maakunnan alueen kunnallisen ja 

yksityisen sektorin päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidon esihenkilöille. Kyselyyn 

vastattiin anonyymisti (ks. Kuula, 2011).  

Kyseessä oli aiemmin esittelemäni ensimmäisen kyselyn tavoin Webropol-kysely. Kyselyn 21 

kysymyksestä monivalintakysymyksiä oli 12 ja avoimia kysymyksiä 9. Kysely oli avoinna 

kolme viikkoa helmi-maaliskuussa 2021. Kyselyjä lähetettiin edellä mainitulle kohderyhmälle 

OsaaVa-hankkeen työryhmän toimesta sähköpostitse yhteensä 215 ja vastauksia saatiin 78, 

joten vastausprosentiksi muodostui 36. 

Sain olla osaltani mukana työryhmän ideoidessa kyselyä ja toin esiin tutkimuksellisen 

mielenkiintoni varhaiskasvatuksen pitovoimaa kohtaan. Niinpä kyselyyn päätyi kysymys 

varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymiseen vaikuttavista tekijöistä. Ajatus kysymyksen 

teemasta oli minun, mutta OsaaVa-hankkeen työryhmä muotoili kysymyksen muuhun kyselyyn 

sopivaksi. Johtajien ja esimiesten kokemuksia varhaiskasvatuksen pitovoimasta kartoitett iin 

kyselyn viimeisellä kysymyksellä: 21. Mitkä tekijät eniten vaikuttavat henkilöstön 

varhaiskasvatusalalla pysymiseen? Tämä kysymys oli avoin ja vapaaehtoinen, ja 78 vastaajasta 

siihen vastasi 73 henkilöä.  

Kyselyn sulkeuduttua kävimme OsaaVa-hankkeen työryhmän kanssa läpi yllä mainittuun 

kysymykseen tulleet vastaukset, jonka jälkeen sain aineiston käyttööni. Tunsin ilon ailahduks ia 

saadessani tarkasteltavaksi niin monimuotoisen materiaalin. Toisaalta tunsin itseni jälleen 

pieneksi ja haparoivaksi aloittelijaksi ollessani siinä analyysivaiheen kynnyksellä.  
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5.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tässä tutkimuksessa aineiston järjestämisen ja hahmottamisen apuna mukaillaan pääasiassa 

Laineen (2018) esittämiä näkemyksiä ja tulkintoja Gadamerin kehittämän hermeneutt isen 

kehän hyödyntämisestä fenomenologisessa analyysissä (Gadamer, 2004, s. 29–39). Lisäksi 

analyysin toisessa osiossa tukeudutaan myös Perttulan (2000) esittämän fenomenologisen 

metodin muotoiluun. Analyysia tehdessäni koostin aineistooni soveltuvan metodin 

fenomenologisen analyysin vaiheista. Metodin muotoutuminen tutkimuksen erityislaadun 

mukaan onkin Laineen (2018, s. 28) ja Perttulan (2000) mukaan tyypillistä hermeneutt is-

fenomenologiselle tutkimukselle. 

5.2.1 Varhaiskasvatuksen opettajien kokemusten analysointia  

Aineistoni ensimmäisen osan analyysiprosessi alkoi jo kyselyn ollessa auki, kun kävin 

lukemassa saamiani vastauksia päivittäin. Näin aineisto alkoi prosessoitua jo sitä kerätessäni. 

Kirjoitin välittömiä tulkintojani tutkimuspäiväkirjaan, jotta minun olisi mahdollista tarkastella 

niitä kriittisesti ja ottaa sillä tavoin etäisyyttä. Kokonaisvaltaisempi ja samalla aineiston (N=6) 

analyysin ensimmäinen vaihe alkoi, kun luin kyselylomakkeen vastausmahdollisuuden 

sulkeuduttua aineiston kokonaisuudessaan läpi. Webropol-sovellus raportoi vastaukset monella 

tapaa. Luin aluksi vastaukset kysymys kerrallaan läpi kirjoittaen havaintojani 

reunahuomautuksiksi.  

Kyselyä suunnitellessani olin mielestäni teemoitellut kysymykset työmotivaation ja 

koulutuksen näkökulmista tutkimusongelmaan soveltuviksi. Aineistoon tutustuessani tunsin 

epäonnistuneeni kysymysten asettelussa perin pohjin. Ajattelin, etten ollutkaan saanut 

vastauksia esittämiini kysymyksiin. Melko pian kuitenkin totesin, että minun tulee tutustua 

aineistooni Laineen (2018, s. 38) mukaisesti vastaaja kerrallaan, ja unohtaa alkuperäiset 

kysymykset.  

Erottelin varhaiskasvatuksen opettajien vastaukset toisistaan ja nimesin ne selvyyden vuoksi. 

Opettajat vastasivat kyselyyn anonyymeina, joten analyysissa esittämäni nimet eivät kerro 

mitään vastaajien sukupuolesta tai olemuksesta, vaan ovat oman mielikuvitukseni tuotteita. 

Kun huomasin päästää irti ennakko-oletuksistani, alkoi muotoutua kuva yksittäis ten 

henkilöiden kokemusmaailmoista. Laineen (2018, s. 37) mukaan yksi hermeneutiikassa luotuja 
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ohjeita onkin, että yksittäistä puheen osaa ei voi tulkita ilman kokonaisuuden tarjoamia 

kehyksiä. Tutkimuspäiväkirjaan kirjoitin onnistumisenkokemuksestani: 

Luin aineistoa vastaaja kerrallaan. Ja mitä se sisältääkään! Arjen helmiä. Sanojen muotoon 

kiteytettyjä tuntemuksia siitä, minkä yksittäinen opettaja kokee arvokkaaksi työssään. Niitä 

on upea lukea. Sukeltaa siihen maailmaan, jonka myös minä tutuksi tunnen. On kiinnostavaa 

huomata, kuinka aineisto koskettaa itseäni, kaikuu minussa. Kykenen ymmärtämään, koska 

olen itsekin osa sitä maailmaa monessakin suhteessa, ja toisaalta se on osa minua. 

Päiväkodin elämänpiiri on minulle tuttu useampien vuosien ajalta. Kokonaisuus alkaa 

hahmottua henkilö kerrallaan. (Tutkimuspäiväkirja 24.2.2021) 

Analyysiprosessi on jaettu jokaisen kuuden vastaajan osalta Laineen (2018, s. 34–39) 

mukaisesti neljään osaan: lukeminen, kuvaus, merkityskokonaisuudet ja synteesi (ks. Kuvio 1). 

Vaikka tutkimuksessani lähestytään kokemuksia yksilön näkökulmasta, tavoitteena ei 

kuitenkaan ole ainoastaan yksilöllisten puolien selvittäminen, vaan pyrkimyksenä on kurottua 

kohti yhteneväisyyttä.  

 

Kuvio 1. Ensimmäisen aineiston analyysiprosessin kuvaus. 
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Kunkin kyselyyn osallistuneen vastaukset on siis analysoitu vastaaja kerrallaan yllä olevan 

kuvion neljän ensimmäisen analyysivaiheen mukaisesti ja kaikkien vastausten synteesit on 

lopulta koottu kuviossa viimeisenä olevassa yhteenvientivaiheessa (ks. Kuvio 1). 

Yhteenviennissä pyritään kokonaisrakenteen löytämiseen, jonka avulla jäsennetään ihmis ten 

kokemuksellista suhdetta ilmiöön (Laine, 2018, s. 39; ks. myös Creswell, 2013, s. 62). 

Yksilöllisten vastausten analyysin esimerkkinä esittelen seuraavaksi Päivin vastausten 

analyysivaiheet.  

Päivi 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luin Päivin vastaukset kokonaisuudessaan useampaan 

kertaan läpi. Sen jälkeen kirjoitin Päivin vastauksista kertomusmuotoisen kuvauksen 

(Esimerkki 1), jonka avulla pyrin tiivistämään aineistosta alkuperäisen, mutta tutkimuksen 

kannalta olennaisen aineksen (Laine, 2018, s. 35). Tässä vaiheessa pyrin tuomaan kuvaukseen 

mahdollisimman vähän itseäni, mutta jouduin väistämättä tekemään tulkintaa siitä, mikä on 

tutkimukseni kannalta olennaista.  

Päivillä on omaa koulutustaan arvostava, elinikäisen oppimisen näkökulma. Hän kokee 

saaneensa yliopistokoulutuksesta hyvät perusteet, mutta tietoa ja taitoa täytyy 

syvennellä itsenäisesti esimerkiksi erilaisten koulutusten avulla. Päivi kokee 

pedagogiikan ja pedagoginen vapauden työssään positiivisena voimavarana. Hän tuo 

kuitenkin myös esiin tiedostavansa ja arvostavansa varhaiskasvatuslain asettamia 

raameja, joiden puitteissa varhaiskasvatuksessa toimitaan lapsen tarpeita ja 

mielenkiinnonkohteita kunnioittaen ….  

… Päivin työmotivaatiota kohottaa ihmissuhteet: lapset, huoltajat ja koko työyhte isö. 

Hän arvostaa erityisesti lähimpiä työkavereitaan, joiden kanssa hän jakaa monenla is ia 

asioita, henkilökohtaisiakin. Hänen motivaatiotaan lisää myös varhaiskasvatuksen 

valtakunnallinen kehittyminen kiinteäksi osaksi koulutuspolkua ja Päivi arvostaa 

yhteiskunnallista pyrkimystä tehtävänkuvien selkiyttämiseen. Hän kokee työssään 

merkityksellisiksi yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen tunteen, erityisesti silloin kun 

omat suunnitelmat ovat edistäneet lasten oppimista.  

Esimerkki 1. Katkelmia aineiston muuttamisesta kuvauksen muotoon.   
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Analyysin kolmas vaihe oli merkityskokonaisuuksien jäsentäminen. Laineen (2018, s. 25) 

mukaan kokemukset rakentuvat merkityksistä, joiden ymmärtämisen lähtökohtana on 

tulkittavan ja tulkitsijan yhteisesti tuntema. Tämä myös tuo mahdollisuuden vääristyne ill e 

tulkinnoille ja se onkin tärkeää tiedostaa (Laine, 2018, s. 28). Perehdyin kuvaustekst i in 

huolellisesti ja pyrin löytämään erilaisia merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajan kokemista 

motivaation lähteistä. Tein huomioita värjäämällä tekstiä eri värein (Esimerkki 2). Joskus kävi 

niin, että samat virkkeet olisi pitänyt värjätä monin eri värein ja siksi tein myös 

reunahuomautuksia, joiden avulla merkityskokonaisuudet hahmottuivat.   

Päivillä on omaa koulutustaan arvostava, elinikäisen oppimisen näkökulma. Hän kokee 

saaneensa yliopistokoulutuksesta hyvät perusteet, mutta syvennellä täytyy itsenäisest i 

esimerkiksi erilaisten koulutusten avulla. Päivi kokee pedagogiikan ja vapauden 

työssään positiivisina voimavaroina. Hän tuo kuitenkin myös esiin tiedostavansa ja 

arvostavansa varhaiskasvatuslain asettamia raameja, joiden puitteissa toimitaan lapsen 

tarpeita ja mielenkiinnonkohteita kunnioittaen.  

… Päivin työmotivaatiota kohottaa ihmissuhteet: lapset, huoltajat ja koko työyhte isö . 

Hän arvostaa erityisesti lähimpiä työkavereitaan, joiden kanssa hän jakaa monenla is ia 

asioita, henkilökohtaisiakin. Hänen motivaatiotaan lisää myös varhaiskasvatuksen 

valtakunnallinen kehittyminen kiinteäksi osaksi koulutuspolkua ja Päivi arvostaa 

yhteiskunnallista pyrkimystä tehtävänkuvien selkiyttämiseen. Hän kokee työssään 

merkityksellisiksi yhteenkuuluvuuden lasten ja työkavereiden kesken sekä 

onnistumisen tunteen, erityisesti silloin kun omat suunnitelmat ovat edistäneet lasten 

oppimista. 

Esimerkki 2. Tekstin värjääminen esimerkkikuvauksen katkelmista. 

Merkityskokonaisuuksien jäsentämisessä ja tulkintojen tekemisessä koin huomattavaksi avuksi 

työkokemukseni varhaiskasvatuksen opettajana. Lukiessani löysin rivien väleistä niitä 

merkityksiä, jotka ovat varhaiskasvatuksen työssä niin sanottua hiljaista tietoa. Liiallista ja 

vääristynyttä tulkintaa välttääkseni luin tekstiä useita kertoja eri ajankohtina. Jouduin joitakin 

kertoja toteamaan, että teksti puhui eri kieltä kuin tekemäni tulkinta siitä ja tämän vuoksi minun 

täytyi peruuttaa muutama askel taaksepäin ja tarkastella Päivin alkuperäisiä vastauksia (vrt. 

Guillemin & Gillam, 2004, s. 274). Laine (2018, s. 30–31) toteaakin, että hermeneuttisen kehän 

tutkimuksellisen dialogin periaatteisiin kuuluu tutkijan ja tulkinnan välinen kehämäinen liike, 

jonka perusteella tutkijan ymmärryksen pitäisi jatkuvasti korjautua ja syventyä. Tutkijan 



31 
 

 

välittömien tulkintojen vuoksi tutkimuksen kulussa joudutaan aina välillä palaamaan myös 

edeltäviin vaiheisiin (Laine, 2018, s. 35).  

Hahmottaakseni eri merkityskokonaisuuksien suhteita laadin Päivin aineistosta käsitekartan 

(Esimerkki 3), johon kokosin merkityskokonaisuudet (ks. Laine, 2018, s. 38). Alla olevassa 

esimerkissä on tuotu esiin muutamia Päivin kuvauksesta esiin nostamiani 

merkityskokonaisuuksia. 

 

Esimerkki 3. Merkityskokonaisuuksien hahmottamista käsitekartan avulla. 

Analyysin neljännessä vaiheessa merkityskokonaisuuksista luotiin synteesi (Laine, 2018, s. 

37–38). Päivin kokemusten kokonaiskuva muodostui Esimerkissä 3 esitetyn käsitekartan 

kautta. Päivin käsitekartassa oli yhteensä kolmetoista merkityskokonaisuutta, jotka olivat 

vuorovaikutussuhteet, pedagogiikka ja pedagoginen vapaus, yhteenkuuluvuus, lasten 

oppimisen ilo, osaaminen, varhaiskasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys, työolot, 

ammatillinen kehittyminen ja elinikäinen oppiminen, koulutustausta, toimenkuvat, palaute, 

ympäristö ja oman elämäntilanteen merkitys.  
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Yhteisten piirteiden etsiminen 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on varhaiskasvatuksen opettajien yhteisten työssä 

pysymiseen liittyvien merkitysten löytäminen koko aineistosta. Laineen (2018) mukaan 

synteesien yhteenvientivaiheessa pyritään samankaltaisuuden löytämiseen. Yhteisille 

merkityksille etsitään siis muotoa, jonka avulla jäsentyy parempi ymmärrys tutkimukseen 

osallistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksellisesta suhteesta työssä pysymisen 

ilmiöön (ks. Laine, 2018, s. 39).  Esitänkin seuraavaksi Päivin ja viiden muun opettajan 

vastausten yhteiset merkitykset.  

Olen jättänyt yhteisestä synteesistä pois sellaiset merkityskokonaisuudet, joita ei esiintynyt 

kaikkien varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa. Esimerkiksi Päivi koki 

varhaiskasvatuksessa ilmoilla olevan varhaiskasvatuksen opettajan toimenkuvan 

selkiyttämisen motivoivana työssä pysymisen näkökulmasta. Koska muiden opettajien 

vastauksista vastaavia merkityksiä ei kuitenkaan löytynyt, ’työnkuva’ merkityskokonaisuus ei 

ole mukana yhteisessä synteesissä.  

Jäsentääkseni kokonaisuutta laadin taulukoita opettajien synteesien yhteis is tä 

merkityskokonaisuuksista. Niitä oli yhteensä kymmenen: vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus, 

varhaiskasvatusympäristö, yhteiskunta, pedagogiikka ja pedagoginen vapaus, lasten oppimisen 

ilo, kyvykkyys, koulutustausta, palaute sekä ammatillinen kasvu ja elinikäinen oppiminen.  

Jokaiseen taulukkoon loin oikeanpuolimmaiseksi sarakkeen yhteisestä 

merkityskokonaisuudesta, keskisarakkeeseen keräsin kuvauksista merkityskokonaisuuteen 

liittyvää aineistoa ja vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen kokosin otteita alkuperäises tä 

aineistosta (Taulukko 1). Palasin siis jälleen kuvausten ja alkuperäisten vastausten äärelle.  

Merkityskokonaisuudet muokkautuivat taulukointia tehdessä lopulliseen muotoonsa. 

Esimerkiksi vuorovaikutuksesta olin käyttänyt sanoja vuorovaikutussuhteet ja 

vuorovaikutteisuus. Tiivistin ne yhteenviennissä ’vuorovaikutus’ merkityskokonaisuudeksi.  
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OTTEITA ALKUPERÄIS ES TÄ 

AINEISTOS TA 

OTTEITA KUVAUKS ISTA MERKITYS KOKONAIS UUS 

- työni positiivisimpia puolia 

ovat ehdottomasti ihmiset  

- lapset, tiimi, työtoverit, hyvä 

esimies sekä huoltajat tuovat 

positiivista merkitystä 

työhöni 

- työn suolana on yhteistyö 

perheiden kanssa  

- työkavereiden ja esimiehen 

kannustus tuntuu hyvältä 

erityisesti haastavina päivinä 

ja muulloinkin 

kokee ihmissuhteet positiivisena 

voimavarana 

 

ihmissuhteet kohottavat 

työmotivaatiota. Näihin suhteisiin 

lukeutuvat lapset, huoltajat ja koko  

työyhteisö. 

 

vuorovaikutussuhteiden 

monipuolisuus  

 

työyhteisöstä saatu positiivinen 

palaute motivoi työssä 

VUOROVAIKUTUS 

 

Taulukko 1. Taulukon luominen kokonaisrakenteen hahmottamisen avuksi. 

Taulukoituani yhteiset merkityskokonaisuudet aloin pohtia taulukoiden avulla eri 

kokonaisuuksien välisiä yhteyksiä (vrt. Laine, 2018, s. 38). Laadin uuden taulukon (Taulukko 

2), johon kokosin varhaiskasvatuksen opettajien yhteisiä merkityskokonaisuuksia. Taulukkoa 

2 koostaessani totesin, että työssä pysymistä vahvistavat tekijät näyttäytyivät merkityksellis inä 

suhteina yhteiskuntaan ja työympäristöön, vuorovaikutussuhteina työssä kohdattujen ihmis ten 

kanssa sekä yhteenkuuluvuuden kokemuksina. Työn positiiviset hetket koettiin suhteissa 

olemisena. Nimesin siis tämän kokonaisrakenteen suhteisuudeksi.  

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Aineiston yhteisen kokonaisrakenteen etsiminen. Merkityskokonaisuuksien 

rakentuminen ’suhteisuus’ kokonaisrakenteeksi.  

Lisäksi työssä pysymistä edistivät opettajuuteen liitetyt moninaiset kokemukset. Tulkits in 

pedagogiikan ja pedagogisen vapauden, lasten oppimisen ilon, koulutustaustan, kyvykkyyden, 

YHTEIS ET MERKITYS KOKONAIS UUDET KOKONAISRAKENNE 

VUOROVAIKUTUS SUHTEISUUS 

YHTEENKUULUVUUS 

VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 

YHTEISKUNTA 
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palautteen ja ammatillisen kasvun merkityskokonaisuuksien liittyvän vahvasti opettajuuteen 

sekä sen todentumiseen. Tein tulkintaa oman työkokemukseni kautta ja heijastelin myös omaa 

opettajuuttani tutkimusaineistoni vastauksissa. Nimesinkin tämän kokonaisrakenteen 

opettajuudeksi (Taulukko 3).  

YHTEIS ET MERKITYS KOKONAIS UUDET KOKONAISRAKENNE 

PEDAGOGIIKKA JA PEDAGOGINEN VAPAUS OPETTAJUUS 

LASTEN OPPIMISEN ILO 

KYVYKKYYS 

KOULUTUSTAUSTA 

PALAUTE  

AMMATILLINEN KASVU 

Taulukko 3. Merkityskokonaisuuksien rakentuminen ’opettajuuus’ kokonaisrakenteeksi. 

Hahmotin siis analyysin loppuvaiheessa varhaiskasvatuksen opettajien työssä pysymis tä 

koskevat kokemukset kahden kokonaisrakenteen, suhteisuuden ja opettajuuden, kautta. Ne 

näyttäytyivät minulle rinnakkaisina osa-alueina, vaikkakin näin ne myös osaksi yhteen 

liittyneinä (Kuvio 2).  

 

Kuvio 2. Analyysin rakentumista 

Yhteenviennin tekeminen edellytti runsaasti askelia eteen ja taakse. Analyysi hioutui oman 

kriittisen pohdintani, muistiinpanojeni ja ohjauskeskustelujen saattelemana. Palasin myös 

useampaan kertaan alkuperäisiin vastauksiin, kuvauksiin ja niiden synteeseihin varmistuakseni, 

että tulkitsen opettajien kokemuksia enkä omiani. Aloin ymmärtää, että opettajuutta itsessään 
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ei koettu työssä pysymistä edistävänä tekijänä. Opettajuuden koettiin pikemminkin syntyvän, 

rakentuvan ja todentuvan varhaiskasvatuksessa moninaisten suhteiden kudelmassa eli 

analyysissani suhteisuus-kokonaisrakenteen sisältämien merkityskokonaisuuks ien 

kontekstissa. Näissä suhteissa toteutuivat myös opettajuus-kokonaisrakenteen sisällä olevat 

merkityskokonaisuudet, jotka osaltaan vaikuttivat suhteissa olemisen kokemuksiin.  

Yhteenvetona voinkin todeta, että varhaiskasvatuksen opettajien kokemusten mukaan suhteissa 

oleminen eli relationaalisuus on työssä pysymistä edistävä voima. Tämä muodostui aineistoni 

ensimmäisen osan pääväitteeksi ja sen myötä ensimmäiseksi kehikoksi tutkimukseni tulosten 

muotoutumisessa. 

5.2.2 Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden kokemusten analysointia  

Toiseen aineistoni osaan tutustuin ensikertaa, kuten olen jo aiemmin todennutkin, yhteisessä 

keskustelussa OsaaVa-hankkeen työryhmän kanssa. Vastaukset olivat Word-dokumentissa 

taulukkomuotoisena luettelona. Analyysiprosessin ensimmäinen vaihe, lukeminen, alkoi 

eräällä tapaa jo tässä keskustelussa; luimme ja pohdiskelimme kyselyssä olleeseen 

kysymykseen saatuja vastauksia. Tapaamisen jälkeen luin vastaukset läpi kokonaisuudessaan. 

Kirjoitin tutkimuspäiväkirjaan sekä omia ajatuksiani että myös yhteisessä keskustelussa esiin 

nousseita ajatuksia, jotta pystyisin kulkemaan hermeneuttista kehää eli kyseenalaistamaan 

tämän ensimmäisen välittömän ja spontaanin tulkintani kriittisen reflektion avulla (vrt. Laine, 

2018, s. 29, 31). Ensimmäisiä tulkintojani värittivät pääasiassa palkkaa, lapsiryhmän kokoa ja 

varhaiserityispedagogiikkaa koskevat huomiot. 

Kuten yllä olevasta voi päätellä, olin jo etukäteen ajatellut lähestyväni myös tätä aineistoni osaa 

hermeneuttis-fenomenologisen analyysin tapaan. Aloin kuitenkin pohtia kyselyssä olleen 

kysymyksen muotoilua. Tätä toista osaa aineistosta ei ollut hankittu fenomenologiseen 

tutkimusasenteeseen nojaten: kysymyksessä ei ollut suoraan kysytty kokemuksia (vrt. 

Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, s. 44). Pohdin, voinko sittenkään lähestyä aineistoa 

fenomenologisesta näkökulmasta kuten ensimmäisen aineiston kohdalla olin tehnyt. Aineistoa 

lukiessani ja tutkiessani en silti voinut väistää ajatusta siitä, että jokainen johtaja ja esihenk ilö 

oli vastannut kyselyyn omasta elämismaailmastaan käsin ja oman johtajuutensa kokemuk sen 

näkökulmasta. Myös pro gradu -seminaariryhmässä käyty keskustelu vahvisti tätä ajatusta ja 

rohkenin jatkaa analyysiä valitsemallani metodilla. 
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Tarkastelin lukemisvaiheessa tekemiäni tulkintoja kriittisten silmälasien lävitse ja pyrin 

etäännyttämään esiymmärrykseni varhaiskasvatuksen alasta ja tekemistäni ensimmäis is tä 

tulkinnoista (vrt. Laine, 2018, s. 31). Totuus kuitenkin on, että täydellinen sulkeistaminen oli 

minun kohdallani vaikeaa, ellei mahdotontakin. Tulkinnan ja sen koettelun välistä liikettä on 

kutsuttu kehämäiseksi (Laine, 2018, s. 31), mutta välillä tunsin olevani myrskyisässä 

ristiaallokossa aineiston ja omien kokemusteni kanssa: 

Aineiston äärellä olen uppoutunut ja eksynyt useammin kuin kerran omiin kokemuksiini, 

muistoihin ja varhaiskasvatuksen opettajan työssä käymiini keskusteluihin. Näistä olen 

yrittänyt pyristellä irti kirjaamalla ajatuksiani muistivihkoon ja sukeltanut jälleen tutkimaan 

aineiston sanomaa.  (Tutkimuspäiväkirja 8.4.2021) 

Joudunkin toteamaan, että myös seuraaviin tulkintavaiheisiin on jollain tavoin vaikuttanut 

aiemman työkokemukseni ja koulutukseni tuoma ymmärrys (vrt. Laine, 2018, s. 30).  

Ensimmäisten lukukertojen ja tulkintojeni kriittisen reflektion jälkeen jätin tutkimuksen 

hetkeksi lepäämään. Palatessani parin kuukauden kuluttua aineiston pariin, pohdin analyys in 

etenemistä ja sitä, tarkastelenko vastauksia fenomenologisen tavan mukaan vastaaja kerrallaan 

(Laine, 2018, s. 38). Totesin kuitenkin sen olevan haasteellista vastaajien (N=73) suuren 

lukumäärän vuoksi, mutta myös siksi, että vastausten kirjoitus- ja ilmaisuasu oli hyvin 

moninainen. Osa vastauksista oli kirjoitettu ranskalaisin viivoin, osa luettelomuotoon ja osa 

jopa lyhyen kirjoitelman muodossa (ks. Taulukko 4).  Erityisen vaikeaa oli ratkaista, kuinka 

tulkita muutamalla sanalla ilmaistuja vastauksia. Päädyin näiden syiden vuoksi lopulta 

tarkastelemaan aineistoa kokonaisuutena. Vastaajat erotin toisistaan numeroimalla vastaukset 

Webropolin-tulostaulukkoon juoksevalla numeroinnilla ja analyysissa esittämäni lainaukset 

ovat saaneet numeronsa sen mukaisesti. Esimerkiksi lainauksen lopussa V3 tarkoittaa kyselyyn 

kolmantena vastannutta henkilöä.  

Lähdin työskentelemään myös aineiston toisen osan parissa Laineen (2018) esittämiä 

analyysivaiheita mukaillen, mutta moniulotteinen aineisto kaipasi lisää metodista tukea. Niinpä 

tämän aineistonosan analyysi rakentuu Laineen (2018) ja Perttulan (2000) esittämiä vaiheita 

yhdistellen. Analyysivaiheita muodostui ensimmäisen aineiston analyysiprosessin kaltaisest i 

yhteensä viisi, mutta olen nimennyt ne osin samoin ja osin eritavoin kuin ensimmäisen aineiston 

kohdalla. Lisäksi vaiheet ovat eri järjestyksessä kuin ensimmäisen aineiston analyysissa johtuen 

toisen aineiston kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Toisen aineiston analyysivaiheet olivat 
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lukeminen, aineiston kuvaus, merkityskokonaisuuksien muodostaminen, kokonaisrakenteen 

muodostaminen ja synteesi (Kuvio 3).  

 

Kuvio 3. Aineiston toisen osan analyysiprosessin kuvaus. 

Kokonaisvaltaista lukemista seuranneessa aineiston kuvaus -vaiheessa sukelsin aineiston 

pariin. Luin jälleen aineistoa useaan kertaan yrittäen välttyä omien kokemusteni ja 

esiymmärrykseni vaikutuksilta aineiston tulkinnassa (Laine, 2018, s. 35, 41). Tässä toisessa 

vaiheessa syvällisempi lukeminen ja kokemusten äärelle asettuminen johdattelivat minua 

avautumaan sen moninaisille merkityksille. Aloin ymmärtää johtajien kokemuksia uudesta 

näkökulmasta, rivien välit alkoivat puhua. Taulukoin aluksi otteita aineistosta ja seuraavaksi 

kirjoitin otteista eri sarakkeeseen tiiviin kuvauksen. Tässä vaiheessa kaksisarakkeinen taulukko 

oli useita sivuja pitkä ja otteet olivat siinä järjestyksessä kuin ne omaan ymmärrykseeni 

aineistosta erottuivat. 

Analyysin kolmas vaihe, merkityskokonaisuuksien muodostaminen (Laine, 2018, s. 35–36; 

vrt. Perttula, 2000, s. 434, 436), oli haasteellinen. Vaihtoehtoja piti puntaroida huolellises t i 

kokemusten ytimen saavuttamiseksi tasapainoillen liian yksittäisen ja liian yleisen tulkinnan 
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rajapinnoilla. Ryhmittelin otteita erilaisten merkityskokonaisuuksien mukaan. Laskin lopuksi 

myös jokaisen merkityskokonaisuuden muodostuttua, kuinka monessa vastauksessa tuotiin 

esille kokemuksia juuri tästä merkityskokonaisuudesta. Jokaisessa vaiheessa loin taulukkoon 

uuden sarakkeen ja valmis taulukko oli nelisarakkeinen. Aineiston tulkintaan, järjestelyyn ja 

taulukointiin kului paljon aikaa, mutta koin tämän vaiheen tärkeäksi. Fenomenologinen 

tutkimus on aineistolähtöistä ja halusin sen vuoksi keskittyä erityisen huolellisesti juuri tähän 

vaiheeseen. Tässä prosessissa syntyi useita taulukoita eri merkityskokonaisuuksista, joista alla 

esimerkkinä on osa Työn tekemisen resurssit -taulukosta (Taulukko 4).  

OTTEITA 

ALKUPERÄIS ES TÄ 

AINEISTOS TA 

OTTEITA 

KUVAUKS ISTA 

MERKITYS KOKONAIS UUS KPL 

YHT. 

Resurssit ja työn 

hektisyys (kaikki tehdään 

aina työajalla ja resurssia 

ei varata ulkoapäin koko 

ajan tuleviin tehtäviin) 

Sak -aika ei ole 

resurssoitu, vaan yritetään 

selvitä hektisen arjen 

keskellä myös siitä.  

…Suunnittelu ja arviointi 

ovat erittäin tärkeitä, 

mutta niille ei pysty 

arjessa aina varaamaan 

yhteistä keskusteluaikaa, 

joka olisi tosi tärkeää. 

Ihmiset ei jaksa (enkä 

johtajana velvoita) 

istumaan työpäivän 

jälkeen. Jokaisella on 

omakin elämä elettävänä. 

(V64) 

Hektinen arki tuottaa 

pulmia: sak-ajan 

(opettajien suunnittelu- 

arviointi ja 

kehittämistyöajan) 

järjestämisen tuomat 

haasteet kuormittavat. 

Tarvitaan lisää 

henkilökuntaa 

lapsiryhmään, jotta sak-

aika toteutuu. 

Yhteiselle keskustelulle 

olisi tärkeää löytää 

aikaa työpäivän sisältä.   

TYÖN TEKEMISEN  

RESURSSIT 

31 

Sopiva työmäärä, riittävä 

henkilöstö (SAK-ajan 

vaikutus ja siitä syntyvä 

vaje ryhmissä 

työskentelyyn paikattava 

jollakin tavoin) (V72) 

Työmäärän 

kohtuullisuus ja 

riittävästi henkilöstöä, 

esimerkiksi opettajien 

sak-ajan 

mahdollistamiseksi. 

Tähän vaikuttaa mm. 

tukea tarvitsevien lasten 

tuen rakentaminen ja 

henkilökunnan määrä 

päivittäin ja eri aikoina 

päivän mittaan. Hyviä 

asioita on ollut mm. 

ryhmäkoon 

pienentäminen. 

Riittävästi henkilöstöä 

lapsiryhmiin sak-ajan 

mahdollistamiseksi, 

ryhmäkokojen 

pienentäminen ja lasten 

tuen tarpeiden 

huomioiminen. 
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Varhaiskasvatuksessa on 

erittäin pätevää ja 

motivoitunutta 

henkilökuntaa, mutta työ 

ei ole aina mielekästä 

koska sitä ei pystytä 

toteuttamaan sillä 

osaamisella mikä 

henkilöstöllä on.  

Jos ryhmärakenne on 

kaksi varhaiskasvatuksen 

opettajaa ja 

varhaiskasvatuksen 

lastenhoitaja, yhtälö on 

kohtuuton, koska 

opettajien suunnitteluaika 

yhteensä on noin 10h / 

viikko. Opettajat 

tarvitsevat 

suunnitteluajan, mutta 

laatu ei toteudu jos 

ryhmässä on suurimman 

osan päivää vain kaksi 

työntekijää. (V5) 

aikataulutukseen liittyvät 

seikat (onko tarpeeksi 

aikaa suunnittelulle jne.). 

(V52) 

Aikataulutus, sak-ajan 

toteutumisesta 

huolehtiminen. 

resurssit (esim. 

ryhmäkoko, riittävästi 

henkilökuntaa, välineet, 

tilat), (V1) 

Ryhmäkoon 

huomioiminen, 

henkilöstöä riittävästi, 

toimivat välineet ja tilat.  

Myös ryhmäkokoja tulisi 

pienentää entisestään 

ainakin ryhmissä, joissa 

tuentarpeisia lapsia. 

Ryhmiin, jossa 

tuentarpeisia lapsia tulisi 

voida palkata 

lisätyöntekijöitä 

automaattisesti. (V11) 

Ryhmäkokojen 

pienentäminen 

tarpeellista. Jos lapsilla  

on tuen tarpeita, pitäisi 

voida palkata 

lisähenkilöstöä. 

Taulukko 4. Esimerkki aineiston monimuotoisuudesta sekä työn tekemisen resurssit -

merkityskokonaisuuden rakentumisesta taulukkomuotoon. 

Tässä vaiheessa taulukoita ja sen myötä merkityskokonaisuuksia oli muodostunut kahdeksan: 

palkkaus, varhaiskasvatuksen arvostaminen, koulutus, työhyvinvointi, työn tekemisen resurssit, 

johtajuus, yhteenkuuluvuus ja vuorovaikutus. Neljännessä vaiheessa jatkoin analyys ia 

kurottumalla kohti yleisempää kokonaisrakennetta (Laine, 2018, s. 41; vrt. Perttula, 2000, s. 
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430–440). Kokonaisrakennetta hahmottelin tarkastelemalla merkityskokonaisuuksien välis iä 

suhteita.  

Tutkiessani aiemmassa vaiheessa rakentuneita merkityskokonaisuuksia, palasin vielä 

alkuperäisen aineiston äärelle saadakseni vahvistusta tulkintani oikeellisuudelle. Kuten jo 

ensimmäisen tulkintakierroksen aikana, myös nyt palkkaus (57 mainintaa) korostui aineistos ta 

voimakkaasti. Se kuitenkin kytkeytyi tulkinnassani varhaiskasvatuksen arvostuksen (10 

mainintaa) ja koulutuksen (16 mainintaa) kanssa muotoutuen yhteiskunta -kokonaisuudeks i. 

Seuraavissa johtajien ja esihenkilöiden kirjoittamissa aineistokatkelmissa käy ilmi kuinka 

edellä mainitsemani merkityskokonaisuudet kietoutuvat toisiinsa ja yhteiskunnallis i in 

aspekteihin varhaiskasvatuksen arjessa.  

Palkkaus tulisi olla tehtävän vaativuuden mukainen ja tämän päivän vaativuus on kyllä 

ylittänyt meidän henkilöstön palkkatason. Varhaiskasvatuksen opettajien pysyminen 

varhaiskasvatuksen tehtävissä on varsinkin haaste. Moni hakeutuu lisäkoulutuksen kautta 

koulupuolen tehtäviin. (V35) 

Alan arvostuksen lisääminen ja arvostuksen näkyminen myös palkassa. (V43) 

Palkkaus ja työhyvinvointi. Samoin tarvitaan joustavia kouluttautumismahdollisuuksia. 

(V15) 

Myös työn tekemisen resurssit -merkityskokonaisuus (39 mainintaa) heijaste li 

varhaiskasvatuksen kiinteää yhteiskunnallista suhdetta. Kuvatessaan resursseja johtajat ja 

esihenkilöt osoittivat kyseisen teeman henkilöstölle merkittäväksi arjen osa-alueeksi, jota 

lainsäädäntö ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet osaltaan raamittivat.  Tätä näkökulmaa 

myös seuraava aineistokatkelma kuvaa: 

Resurssit ja työn hektisyys (kaikki tehdään aina työajalla ja resurssia ei varata ulkoapäin 

koko ajan tuleviin tehtäviin). Sak -aika ei ole resurssoitu, vaan yritetään selvitä hektisen 

arjen keskellä myös siitä. (V64)  

Tämän tulkinnan tuloksena yhteiskunta-kokonaisrakenne laajentui käsittämään myös työn 

tekemisen resurssit -merkityskokonaisuuden. 

Yhteiskunta-kokonaisrakenteen alle sijoittamani merkityskokonaisuudet (palkkaus, 

varhaiskasvatuksen arvostus, koulutus ja työn tekemisen resurssit) ovat jokainen erikseen, 

mutta myös yhdessä merkittävä osa toimivaa yhteiskuntaa. Institutionaalinen varhaiskasva tus, 



41 
 

 

jota merkityskokonaisuudet kuvaavat, on vahvasti sidoksissa yhteiskunnalliseen ja poliittiseen 

päätöksentekoon. Yhteiskunta on siis merkityksellisessä roolissa varhaiskasvatuksen 

kokonaisuudessa. 

Jäljelle jääneistä merkityskokonaisuuksista vuorovaikutussuhteita (26 mainintaa) kuvattiin 

henkilöiden välisenä kommunikaationa: ” lapsityö motivoi suoraan lapsilta saadun suoran 

palautteen ansiosta” (V24). Lapsista, huoltajista ja työkavereista puhuttiin positiivisesti ja 

heidän merkityksensä työmotivaation suhteen nähtiin arvokkaana. Huomasin, että myös 

yhteenkuuluvuus (17 mainintaa) sekä johtajuus (9 mainintaa) olivat kytköksissä toisiinsa 

ihmisten välisen vuorovaikutteisen toiminnan kautta: 

Meidän yksikössämme henkilökuntaa pitävä voima on ollut hyvä yhteishenki. (V62) 

Suunnittelu ja arviointi ovat erittäin tärkeitä, mutta niille ei pysty arjessa aina varaamaan 

yhteistä keskusteluaikaa, joka olisi tosi tärkeää. Ihmiset ei jaksa (enkä johtajana velvoita) 

istumaan työpäivän jälkeen. Jokaisella on omakin elämä elettävänä. (V64) 

Tämän tulkinnan myötä muodostui kolmas kokonaisrakenne, jonka nimes in 

vuorovaikutukseksi.  

Lopulta jäljelle jäi työhyvinvointi-merkityskokonaisuus (49 mainintaa). Aineisto ssa 

työhyvinvointia kuvattiin moniulotteisena kokonaisuutena: ”osallisuuden toteutuminen, 

vaikuttamisen mahdollisuudet ja kokemus kuulluksi tulemisesta sekä yksikön/ tiimin/ yhteisön/ 

organisaation hyvinvointi”(V36). Pohdin aluksi, olisiko työhyvinvointi voinut sisältyä 

vuorovaikutus-kokonaisrakenteeseen. Toisaalta sen kuitenkin kuvattiin rakentuvan 

aineistossani myös työolojen ja -ympäristön näkökulmasta. Niinpä päädyin tulkitsemaan 

työhyvinvoinnin omaksi kokonaisrakenteekseen.   

Tässä vaiheessa analyysia kahdeksasta merkityskokonaisuudesta oli muodostunut kolme 

kokonaisrakennetta: yhteiskunta, vuorovaikutus ja työhyvinvointi. Tein kokonaisrakente is ta 

yhteenvedon ja laskin vielä mainintojen lukumäärät yhteen (Taulukko 5). Vuorovaikutus ja 

yhteiskunta kokonaisrakenteiden olemukset saivat minut kuitenkin epäilemään omaa 

tulkintaani. Niiden sisältämät kokonaisrakenteet olivat kytköksissä toisiinsa etenkin, kun 

tarkastelin niiden sisältöjä rinnatusten.  
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Taulukko 5. Merkityskokonaisuuksien suhteutuminen kolmeksi kokonaisrakenteeksi. 

Totesin olevani jälleen analysoinnin aallokossa, hermeneuttista kehää kulkemassa, jatkaessani 

analyysia hahmottelemalla muistivihkooni käsitekarttaa kolmesta kokonaisrakenteesta ja 

niiden sisältämistä merkityskokonaisuuksista. Palasin siis vielä tässäkin vaiheessa tutkailemaan 

alkuperäistä aineistoa. Näin analyysiini muovautui viides vaihe, synteesi (vrt. Laine, 2018, s. 

39.). Tämän tulkintakierroksen ansiosta aloin ymmärtää, että yhteiskunnan ja vuorovaikutuksen 

keskiössä onkin suhteisuus. Henkilöstön koettiin olevan suhteessa lapsiin, perheisiin, 

työyhteisöön, esihenkilöihin ja yhteiskuntaan esimerkiksi seuraavasti: 

Hyvä työyhteisö, kannustava työilmapiiri, luottamuksellinen ilmapiiri esimies-alainen-

suhteissa. (V50) 

Arvostuksen kokeminen perheiden ja yhteiskunnan taholta. (V72) 

Into ja ilo lapsista! (V53) 

Kaksiosaisen synteesin muodostuminen oli pitkällisen tulkintaprosessin ja pohdinnan tulema. 

Kävin aineistoni kanssa jatkuvaa dialogia ja otin askeleita eteen ja taakse päin. Synteesin 

kerrostumat muodostuivatkin hitaasti spiraalimaisen liikkeen seurauksena. Laadin lopuksi vielä 

yhteenvetotaulukon, joka osoittaa kolmen kokonaisrakenteen sulautumisen suhteisuus ja 

MERKITYS KOKONAIS UUS YHTEENSÄ KOKONAISRAKENNE YHTEENSÄ 

Palkkaus 57 YHTEISKUNTA 122 

Varhaiskasvatuksen arvostaminen 10 

Koulutus 16 

Työn tekemisen resurssit 39 

Johtajuus 9 VUOROVAIKUTUS 52 

Yhteenkuuluvuus 17 

Vuorovaikutussuhteet 26 

Työhyvinvointi 49 TYÖHYVINVOINTI 49 
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työhyvinvointi synteesiksi sekä niiden yhteenlaskettujen mainintojen lukumäärän (ks. Taulukko 

6).  

KOKONAISRAKENNE YHTEENSÄ SYNTEES I  YHTEENSÄ 

YHTEISKUNTA 122 SUHTEISUUS 174 

VUOROVAIKUTUS 52 

TYÖHYVINVOINTI 49 TYÖHYVINVOINTI 49 

Taulukko 6. Suhteisuus ja työhyvinvointi -synteesin rakentuminen. 

Taulukkoa työstäessäni totesin synteesin olevan nyt aiempaa tasapainoisempi suhteessa 

aineistoon, mutta aloin pohtia johdatteliko aineiston ensimmäisen osan analyysin tulema tähän 

käsillä olevaan analyysiin. Aineiston toisessa osassa johtajat ja esihenkilöt näyttävät kokevan, 

että suhteissa oleminen on varhaiskasvatuksen arjessa vahvasti läsnä vaikuttaen hyvinvoint i in, 

kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi: 

Palkka, ja säännölliset työajat, nimenomaan päivätyö. Etenemis- ja 

kouluttautumismahdollisuudet työuralla, jos niitä on. Hyvät ja toimivat työkäytännöt ja 

tiimit. Hyvä vuorovaikutus, työilmapiiri ja yhteistyö työyksikössä. (V55) 

Työpaikan hyvä henki ja tiimin tuki. Hyvät työskentelyolosuhteet. Henkilöstöä 

kuunnellaan ja heitä tuetaan työssä (esim. apua haastaviin kasvatustilanteisiin). Työ on 

lähellä omaa asuinpaikkaa. (V37) 

Synteesissä muodostuneita suhteisuus ja työhyvinvointi osa-alueita syvällisesti ja 

kokonaisvaltaisesti tarkasteltaessa suhteisuus ei lopulta enää näyttäytynytkään erillisenä 

kokonaisuutenaan vai pikemminkin kiinteänä ja erittäin merkittävänä osana työhyvinvoint ia 

(Kuvio 4). Yhteiskunnallisissa ja vuorovaikutteisissa suhteissa tuotettiin työhyvinvoinnin 

kokemuksia varhaiskasvatuksen alalla. 
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Kuvio 4. Suhteisuus työhyvinvoinnin osa-alueena. 

Analyysin lopputulemana käsitänkin työhyvinvoinnin laajana kokonaisuutena, jonka sisällä 

suhteisuus vaikuttaa. Suhteisuuden eli relationaalisuuden kietoutuminen olennaiseksi osaksi 

työhyvinvointia ja tämän kokonaisuuden kokeminen vaikuttavaksi tekijäksi työssä pysymiseen 

on siis aineistoni toisen osan pääväittämä. Tämän väittämän myötä myös tutkimukseni tulosten 

aiempi kehikko, relationaalisuus, täydentyi tällä työhyvinvoinnin näkökulmalla. 

5.2.3 Yhteenvetoa aineiston analyysista 

Aineistoa kokonaisuutena tarkastellessa empiirinen, kokemusperäinen aineisto 

varhaiskasvatusalalla työssä pysymisestä on kuljettanut minua varhaiskasvatuksen henkilö stön 

arkielämän äärelle (vrt. van Manen, 2016, s. 10; Perttula, 2000, s. 430). Tavoitellessani työssä 

pysymisen ilmiötä varhaiskasvatuksessa lähdin kulkeutumaan varhaiskasvatuksen opettajien 

henkilökohtaisten kokemusten ääreltä kohti laajempaa koko työyhteisöä koskevaa näkökulmaa. 

Analyysin lopuksi tarkastelin aineistoni kummankin osan analyysien pääväittämiä 

relationaalisuutta ja työhyvinvointia (ks. Taulukko 7). Yhteenvetona voidaankin todeta, että 

työhyvinvointia tuottavat ja tukevat seikat näyttäytyivät keskeisenä työssä jaksamisen ja siinä 

viihtymisen tekijöinä. Sen kuvattiin syntyvän työn arjessa, jokapäiväisen toiminnan yhteydessä. 

Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin koettiin siis vahvistavan työssä pysymis tä 

varhaiskasvatusalalla. 
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AINEISTON OSA PÄÄVÄITTÄMÄ YHTEENVIENTI 

Varhaiskasvatuksen opettajat Relationaalisuus: vuorovaikutus, 

yhteenkuuluvuus, yhteiskunta, 

varhaiskasvatusympäristö 

TYÖHYVINVOINTI 

Päiväkodin johtajat ja 

perhepäivähoidon esihenkilöt 

Työhyvinvointi: suhteisuus  

Taulukko 7. Aineiston analyysien yhteenvienti. 

Työhyvinvointi ei aineiston ensimmäisessä osassa painottunut samaan tapaan kuin aineiston 

jälkimmäisessä osassa. Tekemiäni analyyseja toisiinsa peilatessa ja aineistoa kokonaisuutena 

tarkastellessa se oli kuitenkin nähtävissä relationaalisuuteen eli suhteissa olemiseen 

kytkeytyneenä koko aineistossa. Relationaalisuus muotoutuikin tässä tutkimuksessa 

keskeiseksi työtä määrittäväksi tekijäksi. Sekä varhaiskasvatuksen opettajien että päiväkodin 

johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden työssä pysymistä koskevissa ajatuksissa pilkahte li 

esiin kokemuksia erilaisissa suhteissa toteutuvasta työhyvinvoinnista. Relationaalisuudes ta 

ammennettavien kokemusten kuvattiin olevan varhaiskasvatuksen työssä keskeinen voimavara 

ja motivaation lähde. Suhteisuudella on myös aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan 

vaikutuksia työhyvinvointiin (ks. Mikkola & Nykänen, 2020; vrt. myös Sias, 2005). 

Relationaalisuus näyttäytyi aineistossani pääasiassa yhteiskunnan ja vuorovaikutuksen 

näkökulmista. Suhteissa oleminen tosin kerrostui usein kokonaisvaltaisiksi kokemuksiks i, 

jolloin vuorovaikutussuhteet kietoutuivat yhteen yhteiskunnallisten suhteiden kanssa. Näitä 

kokemuksia ei aina voinut täsmällisesti erottaa toisistaan. Alla olevasta kuviosta ilmenee 

työhyvinvoinnin jäsentyminen relationaalisuuden osa-alueiden näkökulmista (ks. Kuvio 5).  

 

Kuvio 5. Työhyvinvoinnin jäsentyminen tutkimukseni tuloksissa 
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Etenkin päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden kokemuksissa suhteet 

yhteiskuntaan verkottuivat työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin hyvin voimakkaast i 

palkkauksen näkökulmasta. Palkkauksen merkitys näyttäytyi keskeisenä työhyvinvoint ia 

vahvistavana tekijänä ja se liitettiin myös yhteiskunnalliseen arvonantoon. Mutta vaikka 

varhaiskasvatusalan ja siellä tehtävän työn yhteiskunnallisen arvostuksen nousun koettiin 

olevan kytköksissä palkkauksen kehittymiseen, alan arvostuksen korostettiin olevan myös 

henkilöstön motivaatio- ja tyytyväisyystekijä. Etenkin huoltajien osoittamaa arvostusta 

pidettiin tärkeänä.  

Varhaiskasvatuksen opettajuuden ja kasvattajuuden kuvattiin rakentuvan suhteessa 

yhteiskuntaan myös koulutuksen näkökulmasta. Varhaiskasvatusalalla omaa koulutustaus taa 

arvostettiin ja mahdollisuutta työskennellä omaa koulutustaan vastaavalla alalla pidettiin 

merkittävänä työmotivaation lähteenä etenkin varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa, 

mutta myös koko aineistossa. Opettajat kokivat pohjakoulutuksen ja pedagogiikan olevan niitä 

asioita, jotka tuottavat työhyvinvointia. Edellisten ohella työhyvinvointia edistävänä 

yhteiskunnallisena vaikuttimena tuotiin esiin erityisesti joustavien lisä- ja 

täydennyskoulutusmahdollisuuksien todentuminen.  

Lisäksi työn tekemisen voimavarojen, resurssien, huomioiminen kietoutui monisäikeises t i 

työhyvinvointiin yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Lapsiryhmien sopiva koko, lasten 

erilaisten tuen tarpeiden riittävä huomioiminen henkilökunnan ja lapsiryhmän koon 

näkökulmista sekä pedagoginen ja erityispedagoginen osaaminen piirtyivät esiin 

työhyvinvointia edistävinä tekijöinä. Myös mahdollisuus konsulto ida varhaiskasvatuksen 

erityisopettajaa, henkilöstön ja sijaisten riittävyys sekä varhaiskasvatuksen opettajien 

suunnittelu- arviointi- ja kehittämistyöajan (sak-aika) toteutuminen koettiin vahvistavan 

hyvinvointia varhaiskasvatusalan työssä.  

Vuorovaikutus lasten, huoltajien ja kollegoiden kesken näyttäytyi olennaisena osana työtä. 

Etenkin suhteet lapsiin ja työkavereihin koettiin olennaisina työmotivaation luojina ja työssä 

pitävänä voimana, mutta myös huoltajien merkitys tunnistettiin ja tunnustett i in. 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksiin nähden päiväkodin johtajien ja perhepäiväho idon 

esihenkilöiden tulokulma oli hiukan erilainen. Jälkimmäiset kuvasivat vuorovaikutusta usein 

etenkin johtajan ja henkilöstönvälisenä vuoropuheluna ja se koettiin positiivisen 

työskentelyilmapiirin rakentumisen välineenä. Opettajat puolestaan näkivät vuorovaikutuksen 
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merkityksen ulottuvan laajemmin koko työyhteisöön, lapsiin ja huoltajiin. Henkilösuhteiden ja 

ihmisten välisen myönteisen vuorovaikutuksen kautta näytti siis rakentuvan hyvä ja 

positiivinen työilmapiiri, jonka myötä työ ja työpaikka koettiin motivoivana ja omaa jaksamista 

tukevana.  

Johtajuus linkittyi relationaalisuuteen ja työhyvinvointiin vuorovaikutteisen toiminnan kautta. 

Hyvään johtamiskulttuuriin katsottiin kuuluvan ainakin henkilöstön kuuleminen ja tukeminen 

keskustelujen avulla, luotettavuus, työskentely-ympäristöjen kehittäminen sekä tarvittavista ja 

riittävistä resursseista huolehtiminen. Johtajuutta kuvattiin siis eräänlaisena huolenpitämisenä.  

Vuorovaikutuksen kautta tuotettiin myös päiväkotiyhteisön yhteenkuuluvuutta. Sen koettiin 

rakentuvan erilaisissa kohtaamisissa lasten ja aikuisten kesken sekä yhteisen tekemisen kautta. 

Se näyttäytyi myös yhteistyönä kollegoiden ja huoltajien kesken, kannustamisena, yhteisenä 

päämääränä sekä hyvänä työilmapiirinä. Näiden asioiden koettiin vaikuttavan positiivises t i 

koko henkilöstön arkeen.  Varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat yhteenkuuluvuuden 

rakentuvan myös suhteessa eri sisä- ja ulkotiloihin ja siellä tapahtuvaan toimintaan. He kokivat 

relaationsa viihtyisään ja monipuoliseen varhaiskasvatusympäristöön olevan yksi työhön 

motivoiva tekijä.  
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6 Varhaiskasvatusalalla työssä pysyminen henkilöstön kokemana 

”Mieli, jonka uusi kokemus on kerran laajentanut, ei koskaan palaa vanhoihin mittoihinsa.” 

 -Oliver Wendell Holmes- 

Hermeneuttis- fenomenologisen tutkimuksen tehtävänä ja tavoitteena on Tuomen ja Sarajärven 

(2018) mukaan tehdä tietoiseksi se, mikä on koettu, mutta ei vielä tietoisesti ajateltu. Toisin 

sanoen tavoitteena on tutkittavan ilmiön eli kokemuksen merkityksen käsitteellistäminen. Tässä 

tutkimuksessa selvitin, millaiset työhön liittyvät kokemukset vahvistavat varhaiskasvatusalan 

henkilöstön työssä pysymistä.  Niinpä tämän tutkimuksen pyrkimyksenä oli tehdä 

varhaiskasvatuksen alalla olevat työssä pysymisen voimavaratekijät tiedetyiksi ja toisaalta 

myös ehdottaa joitakin toimenpiteitä niiden rakentamiseksi.  

Seuraavaksi kokoan tutkimukseni antia ja sidon langanpäitä yhteen empirian, oman ajatteluni 

ja kirjallisuuden välillä. Ensimmäisessä alaluvussa esitän tutkimukseni keskeisiä tuloksia 

varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymisestä. Erittelen siis varhaiskasvatusala lla 

työhyvinvointia ja työn imua tuottavia tekijöitä. Peilaan samalla tuloksia aiempiin tutkimuks iin. 

Toisessa alaluvussa tarkastelen tuloksia ja esitän sen pohjalta joitakin kehittämisehdotuks ia, 

joiden avulla varhaiskasvatusalan pitovoimaa voidaan edistää ja tukea. 

6.1 Keskeiset tulokset  

Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin kokemukset näyttäytyivät päiväkodin johtajien ja 

perhepäivähoidon esihenkilöiden sekä varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa työssä 

pysymistä vahvistavina ja edistävinä tekijöinä (vrt. Hausknecht ym., 2009; Moilanen, 2015, s. 

23; Toiviainen, 2018, s. 38; Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165, 

myös Lipscomb ym., 2021). Työhyvinvointi on moniulotteinen kokemuksellinen ja 

subjektiivinen käsite, jota on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti (Juniper, 2011; Laine, 2013, s. 

42). Työhyvinvointia kuvataan esimerkiksi mielekkääksi ja joustavaksi toiminnaksi terveyttä 

ja työuraa edistävässä työympäristössä ja työyhteisössä (ks. esim. Saaranen, Kankkunen & 

Juntunen, 2020). Tutkimuksessani työhyvinvointi rakentui kaikkien niiden asioiden 

yhteensulautumisena, joihin varhaiskasvatuksen henkilöstöllä oli kokemuksellinen suhde. 

Koska olin rajannut tutkimukseni lähestymään työssä pysymistä positiivisesta tulokulmas ta, 

keskityn työhyvinvoinnin osaltakin sen voimavaratekijöihin. Tiedostan kuitenk in 
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kuormitustekijöiden vaikutuksen työhyvinvoinnin kokonaisuudessa, ja viitte itä 

kuormitustekijöistä oli myös luettavissa aineistossani. 

Tarkastellessani oman tutkimukseni linssin läpi sekä työssä pysymiseen että työhyvinvoint i in 

liittyvää kirjallisuutta (esim. Grant ym., 2019; Hakanen, 2005; Hakanen ym., 2006; Hausknecht 

ym., 2009; Leskisenoja, 2017; Lipscomb ym., 2021; Ng & Butts, 2009; Penttinen ym., 2020; 

Tayama ym., 2018) näyttää siltä, että työhyvinvoinnin voimavaratekijöitä tuottavat kokemukset 

lisäävät henkilöstön halua pysyä työssään. Työhyvinvoinnin positiivisesta ajattelu- ja 

toimintamallista, työn imusta, onkin muototutunut tämän tutkimuksen loimilanka aiempien 

tutkimusten tapaan (vrt. Grant ym., 2019; Irvine ym., 2016; Lipscomb ym., 2021; Totenhagen 

ym., 2016; Wells, 2015). Se kietoutuu äänessä olleiden varhaiskasvatuksen opettajien, 

päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden esiin tuomaan kokemukseen 

työhyvinvoinnista ja suhteissa olemisen merkityksestä työmotivaation lähteenä (vrt. Hakanen, 

2005; Maslach, ym., 2001, s. 417). Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole työn imun teorian varjolla 

harsia piiloon varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksia. Pikemminkin tavoitteenani on 

näitä kokemuksia etusijalla pitäen eritellä mahdollisuuksia varhaiskasvatusalalla työssä 

pysymisen vahvistamiseen yhdessä kirjallisuudesta esiin nousseiden työn imua tuottavien 

tekijöiden kanssa (vrt. Laine, 2018, s. 40).  

Työn imu on lähellä flow’n kaltaista tilaa, mutta kyse ei ole kuitenkaan samanlaises ta 

hetkellisestä ja erityisestä huippukokemuksesta (Schaufeli ym., 2002). Työn imu on pysyvämpi 

mielentila, joka ei kohdistu mihinkään yksittäiseen asiaan tai tapahtumaan (Schaufeli ym., 

2002, s. 75; myös Schaufeli ym. 2006). Sitä vahvistaa etenkin sellainen työ, jonka työntekijä 

voi kokea merkitykselliseksi ja joka mahdollistaa omien vahvuuksien käyttämisen sekä 

kehittymisen (Hakanen, 2014). Varhaiskasvatusalan työ voidaan nähdä juuri tämän kaltaisena 

työnä; sen ytimessä on lapsi ja lapsen edun mukaisesti järjestetty toiminta. Sen lisäksi 

henkilöstöstä koottujen tiimien sisällä työtehtäviä jaetaan jokaisen henkilön koulutuksen ja 

vahvuusalueiden mukaisesti.  

Työn imua tuottavia tekijöitä varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksessa tehtävä työ ei tapahdu tyhjiössä, vaan se asettuu erilaisiin kompleksis i in 

suhteisiin, joissa työhyvinvointia tuotetaan. Tutkimukseni osoittikin, että varhaiskasvatusala lla 

työntekijälle työhyvinvoinnin positiivisia vaikutuksia, työn imua, tuotti erityises t i 

relationaalisuus eli positiiviset vuorovaikutukselliset ja yhteiskunnalliset suhteet. Erittelen ja 
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avaan seuraavaksi näiden osa-alueiden merkitystä varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemaan 

työhyvinvointiin.  

Varhaiskasvatusalalla työhyvinvoinnin koettiin lisääntyvän erilaisten vuorovaikutussuhteiden, 

eli henkilösuhteiden, johtajuuden ja yhteenkuuluvuuden, vaikutuksesta (vrt. esim. 

Kelchtermans, 2017; Richards ym., 2018; Roffey, 2012). Ihmissuhteiden osalta 

varhaiskasvatuksen henkilöstön työn keskiössä ovat suhteet lapsiin (vrt. Uitto, 2011). Lasten 

kanssa työskenteleminen koettiinkin antoisaksi ja mielekkääksi, se kuvattiin työn suolaksi. 

Suhteet lapsiin lisäsivät henkilöstön työhyvinvointia ja työn imua tuottaen työlle tärkeän ja 

merkityksellisen sisällön (vrt. Hakanen, 2005; Penttinen ym., 2020; Roffey, 2012; Schaufeli 

ym., 2002; Uitto, 2011). Lisäksi myös hyvät ja toimivat suhteet huoltajiin koettiin sekä lapsen 

edun että työntekijän työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisinä (vrt. Kelchtermans, 2017).  

Lasten ja huoltajien lisäksi varhaiskasvatuksessa on myös muita merkittäviä ihmissuhte ita . 

Työtoverisuhteet muodostuvat ja rakentuvat vuorovaikutuksessa (ks. Mikkola & Nykänen, 

2020) ja niiden koettiin olevan keskeisessä asemassa niin yksilön henkilökohtaisen elämän 

näkökulmasta kuin työpaikan tavoitteiden saavuttamisen kannaltakin (ks. myös Sias, 2005). 

Päiväkodin monet erilaiset työkaverisuhteet, kuten johtaja-alainen -suhteet, vertais- tai 

kollegasuhteet ja ystävyyssuhteet koettiinkin tärkeäksi osaksi työtä. Ne ovat merkittävä osa 

työyhteisön hyvinvointia ja työntekijöiden väliset suhteet muodostavat perustan työpaikalla 

tehtävälle yhteistyölle (vrt. Mikkola & Nykänen, 2020, s. 15; Sias, 2005). Työtoverisuhte iden 

koetiin vaikuttavan työskentelyinnokkuuteen ja inspiraatioon, ja haasteiden edessä kollego iden 

tukeen luotettiin. Suhteet työkavereihin tuottivat siis työn imua (vrt. Hakanen, 2005; Schaufeli 

ym., 2002; ks. myös Roffey, 2012).  

Hyvällä johtamisella ja johtaja-alainen -suhteella oli selkeä yhteys työhyvinvointiin ja työn 

imuun. Rakentava ja läsnä oleva johtajuus tuotti työhyvinvointia ja vahvisti työn imua 

työyhteisöissä (vrt. Lerkkanen ym., 2020 s. 57; Mikkola & Nykänen, 2020, s. 15; Richards ym., 

2018; Roffey, 2012; Sias, 2005). Johtajan toivottiin olevan työyhteisön huolenpitäjä, jonka rooli 

nähtiin keskeiseksi erilaisten työn tekemistä tukevien toimintojen mahdollistajana. Hyvään 

johtamiseen liitettiin olennaisena osana esihenkilöiltä saatu palaute ja tuki, joilla näytti olevan 

positiivinen vaikutus työn imun vahvistajana ja kasvattajana (ks. myös Hakanen ym. 2006; 

Lipscomb ym., 2021; Nislin, 2016; Richards ym., 2018). Toisaalta kävi myös ilmi, kuten myös 

Lipscomb ja muut tutkijat (2021) toteavat, että tuen antajan ei välttämättä tarvitse olla 
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esihenkilö, vaan kannustajat sekä avun antajat ja tarjoajat voivat vaihdella (ks. myös Richards 

ym., 2018). Keskeistä on, että henkilöstö tietää tarvittavaa ja riittävää tukea olevan tarjolla (vrt. 

Lipscomb ym., 2021).  

Varhaiskasvatusalan moninaiset ihmissuhteet näyttivät siis olevan työn rikkaus. Näissä 

ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa kasvoi ja rakentui työyhteisön yhteenkuuluvuus ja 

yhteisöllisyys. Yhteinen sopiminen ja tekeminen, toisten kuunteleminen, tasaveroiset 

osallistumisen mahdollisuudet ja myönteisen ilmapiirin vahvistaminen näyttäytyivät tärkeinä 

yhteenkuuluvuutta tuottavina tekijöinä. Päiväkodin yhteisöllisyys syntyy näiden tekijöiden 

kautta ja sillä on huomattava vaikutus henkilöstön kokemaan hyvinvointiin (ks. myös 

Lerkkanen ym., 2020, s. 61–63; Manka & Manka, 2016; Saaranen ym., 2015). 

Yhteenkuuluvuus näyttäytyikin yhtenä tärkeänä ja keskeisenä tekijänä työhyvinvoinnin ja työn 

imun vahvistumisen näkökulmasta (vrt. Nislin, 2016; Richards ym., 2018). 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin mahdollistuminen näyttäytyi 

vuorovaikutuksen lisäksi moninaisina suhteina yhteiskuntaan koulutuksen, työn arvostuksen, 

palkkauksen sekä työn tekemisen resurssien osalta. Koulutuksella näytti olevan merkitys tä 

työhyvinvoinnin kokemisessa (vrt. Hakanen, 2005; Schaufeli ym., 2002), sillä omaa koulutus ta 

vastaavan työn tekeminen koettiin innostavana ja motivoivana (vrt. Kantonen ym., 2020; 

Onnismaa ym., 2017). Myös lisä- ja täydennyskoulutukset nähtiin positiivisessa valossa ja 

niihin haluttiin panostaa. Nislinin ja kollegoiden (2016) varhaiskasvatusalaa koskevan 

tutkimuksen mukaan korkeampi ammatillinen pätevyys korreloikin korkeamman työn imun 

kanssa positiivisesti.  

Varhaiskasvatusta koskeva positiivinen ja arvostava julkinen keskustelu näyttäytyi 

työhyvinvoinnin tuottajana. Varhaiskasvatuksen henkilöstö koki, että sen kautta rakentui 

yleinen mielikuva alasta ja siten keskustelu vaikutti myös varhaiskasvatustyön arvostamiseen. 

Henkilöstö koki työnsä arvostamisen niin yhteiskunnan kuin huoltajienkin taholta vaikuttavan 

työhyvinvointiinsa ja työn imun kokemuksiin positiivisesti (vrt. Hakanen, 2005; Hakanen, 

2014; Schaufeli ym., 2002). Saman opetusalaa koskevan ilmiön ovat tuoneet esiin myös 

Richards kollegoineen (2018) sekä Roffey (2012) tutkimuksissaan, joiden mukaan opettajien 

kokema työn arvostus paransi heidän työhyvinvointiaan.  

Palkkaus kytkeytyi varhaiskasvatusalalla kokemukseen työn arvostamisesta ja 

työhyvinvoinnista. Se esiintyi isossa roolissa etenkin jälkimmäisessä osassa aineistoa. 
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Palkkauksen kohenemisen koettiin tuottavan välillisesti työhyvinvointia ja lisäävän halua työn 

tekemiseen. Aiemmissa tutkimuksissa onkin tuotu esiin taloudellisen vakauden vaikuttavan 

myönteisesti henkilöstön hyvinvointiin (ks. Irvine ym., 2016; Schaak ym., 2020). Toisaalta 

Lipscomb ja kollegat (2021) toteavat tämän tutkimuksen tuloksista poiketen, että palkkauksen 

ja ammatillisen kehittämisen sijaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulisi tarjota tarvittaessa 

tiedollista ja psykologista tukea työn tekemiseen. Kuten aiemmin esitin, henkilöstön tuen ja 

palautteen tarve nousi osaltaan esiin myös tässä tutkimuksessa, mutta ei ollut ristiriidassa 

palkkauksen kehittämisen kanssa.  

Lisäksi riittävät resurssit työn tekemiseen linkittyivät työhyvinvoinnin kokemuksiin ja niiden 

kuvattiin auttavan pysymään työn imussa lisäten siten varhaiskasvatuksen pitovoimaa (ks. 

myös Lerkkanen, 2020, s. 57). Työhyvinvointia, työssä jaksamista ja motivaation säilymis tä 

tukivat ja lisäsivät esimerkiksi riittävä henkilöstö, sopiva ja lain mukainen lapsiryhmän koko, 

mahdollisuudet huomioida lasten tuen tarpeet ja oppimisen haasteet sekä toimivat välineet ja 

turvalliset tilat (vrt. Richards ym., 2018). Riittävien resurssien kuvattiin antavan 

mahdollisuuden keskittyä varhaiskasvatusalan tärkeimpään ja keskeisimpään työhön, eli lasten 

kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon, työn ja työntekijöiden organisoinnin sijaan.  

6.2 Tutkimuksen tulosten tarkastelua 

Tässä tutkimuksessa olen esittänyt, että varhaiskasvatusalan työntekijät eivät ole päiväkodin 

arjessa olevia muista irrallisia yksilöitä vaan erilaisissa suhteissa olevia aktiivisia toimijo ita.  

Olen hahmottanut varhaiskasvatuksen kenttää Bronfenbrennerin (1979) ekologisen teorian 

tapaan ja ymmärtänyt varhaiskasvatuksen henkilöstön toimijuuden rakentuvan toisten ihmis ten 

ja materiaalisen todellisuuden kanssa vuorovaikutteisissa suhteissa (ks. Toivainen, 2018). 

Yksilön toiminta on siis riippuvaista toisista ihmisistä, aiemmista kokemuksista ja esineistä 

ympärillä (Paju, 2013, s. 202–203). Varhaiskasvatuksen kontekstissa toimijuus ei siten ole vain 

yksilön vaan yhteisön, ympäristön ja koko yhteiskunnan vuorovaikutuksen ja vastavuoro isen 

toiminnan tulosta (vrt. Bronfenbrenner, 1979; Paju, 2013, s. 212; Toiviainen, 2018). 

Henkilöstön toimintaan vaikuttavat monet erilaiset sosiaalismaterialististen suhteiden verkostot 

aina yksilötasolta yhteiskunnalliselle tasolle saakka (vrt. Bronfenbrenner, 1979). Niinpä 

varhaiskasvatus vuosikymmenten saatossa muotoutuneena yhteiskunnallisena instituutiona ja 

työn tekemisen kontekstina vaikuttaa henkilöstön kokemuksiin ja tulkintaan työstä (ks. esim. 
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Alila & Kinos, 2014; Onnismaa ym., 2017). Ontologisesti tämä tarkoittaa myös sitä, että ne 

kontekstit ja olosuhteet, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii, eivät ole läheskään aina 

heidän itsensä valitsemia ja muokkaamia (vrt. Moilanen, 2015). Paljon voidaan silti saada 

aikaan: yksilöinä toimien, mutta ennen kaikkea yhteistyötä tehden.  

Tutkimukseni osoitti, että varhaiskasvatuksen työssä pysymistä vahvistaa henkilö stön 

kokemukset työhyvinvoinnista ja työn imusta. Niitä tuottavat sellaiset työn voimavarat, jotka 

virittävät ennen kaikkea työntekijän sisäistä, mutta myös ulkoista motivaatiota (vrt. Deci & 

Ryan, 2000; Hakanen, 2014). Työssä koettua hyvinvointia ja työn imua tuleekin tietoisest i 

kehittää, jotta varhaiskasvatuksen pitovoimaa voidaan edistää. Varhaiskasvatuksen vahvuutena 

on sen pitkän historian lujittama yhdessä toimimisen kulttuuri, jonka tarjoamassa sylissä 

työhyvinvoinnin on mahdollista lisääntyä ja kukoistaa (ks. Hakanen, 2005, s. 292). On 

kuitenkin mahdollista, että kehitystyö on jäänyt päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen 

hallinnossa viime vuosina melko vähäiseksi työn organisoinnin sekä sen sisällön priorisoinnin 

vuoksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen kehityskulun ja etenkin viime vuosikymmene n aikana 

tapahtuneen murroksen myötä voi myös olla, että useat muutokset ovat työllistäneet ja 

kuormittaneet henkilöstöä runsaasti (ks. luku 2.2 Suomalainen varhaiskasvatus työn 

kontekstina). Työssä pysymistä edistävien työhyvinvoinnin ja työn imun kokemukset voivatk in 

olla tätä taustaa vasten erittäin tarpeellisia juuri nyt. Seuraavaksi hahmottelen mahdollis ia 

toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymisen edistämiseksi. 

Tutkimuksessani esiintyi tarve ulkoisen motivaation kohottamiseksi. Palkkauksen 

kohentaminen ja yhteiskunnallisen arvostuksen kasvun vaikutukset heijastuvat 

varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksissa työssä pysymisen motivaatiotekijöiksi (vrt. Deci 

& Ryan, 2000; Hall-Kenyon, ym., 2014; Hausknecht ym., 2009; Irvine, ym., 2016; Kantonen 

ym., 2020; Onnismaa ym., 2017; Totenhagen, ym., 2016). Alan palkkauksen korjaaminen työn 

nykyistä vaativuutta vastaavaksi tulisikin huomioida yhteiskunnallisessa varhaiskasvatus ta 

koskevassa päätöksenteossa, etenkin kun huoli varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta on akuutti 

ja ajankohtainen.  

Työssä pysymisen vahvistamiseksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisi resursoida 

palkkauksen ohella varhaiskasvatuksen lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksiin, jotka 

tutkimuksessani linkittyivät työhyvinvointiin. Totenhagen kollegoineen (2016) toteaakin, että 

valtion rahoittamat ammatillisen kehityksen kannustinohjelmat voivat osaltaan mahdollis taa 
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päiväkoteihin koulutetun ja pysyvän henkilöstön. Suomessa hyvä avaus tähän suuntaan onkin 

tuhatplus-monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville (Oulun yliopisto, 

2022). Koulutus on kohdennettu nimensä mukaisesti varhaiskasvatuksessa jo työskenteleville 

ja opinnoista valmistuu varhaiskasvatuksen opettajaksi (kasvatustieteen kandidaatti). Lisäksi 

sosionomien monimuotokoulutus sekä lähihoitajien oppisopimuskoulutus tuovat 

mahdollisuuden tehdä töitä ja opintoja samanaikaisesti (ks. esim. OAMK, 2022; OSAO, 2022) 

Yksittäisten päiväkotien kohdalla työntekemisen mahdollistavien riittävien resurssien osalta 

katse on käännettävä kunnan varhaiskasvatusjohtajan ja sivistysjohtajan sekä kunnalliseen 

päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden suuntaan (vrt. Perho & Korhonen, 2012, s. 30; 

Lipscomb ym., 2021; Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma, 2021, s. 165, myös 

Totenhagen ym. 2016). Kunnan varhaiskasvatusjohtajan ylläpitämä avoin keskustelu avartaa 

päättäjien ymmärrystä varhaiskasvatuksen merkityksestä ja tuottaa rakentavan yhteistyö n 

mahdollisuuksia. Lisäksi tutkimustiedon esillä pitäminen varhaiskasvatuksen suotuis is ta 

vaikutuksista niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta voisi laajentaa 

päätöksentekijöiden käsitystä varhaiskasvatuksen merkityksellisestä roolista koulutuspo lu n 

alussa (ks. myös Valtioneuvosto, 2019).  

Päiväkodin johtaja voi osaltaan mahdollistaa varhaiskasvatushenkilöstölle tärkeitä työn imua 

tuottavia tekijöitä. Hän voi järjestää tarvittavaa ja riittävää ammatillista tukea esimerkik s i 

mahdollistaen erilaiset tiimipalaverit ja eri ammattiryhmien keskusteluhetket, luoda 

mentorointikäytänteitä sekä kiinnittää huomiota palautteen antamiseen ja omaan 

johtamistapaansa (ks. esim. Fonsén, 2014; Fonsén & Keski-Rauska, 2019; Nislin, 2016). Hyvä 

johtaminen synnyttää työyhteisössä työn imua edistämällä työn voimavarojen saatavilla oloa , 

mutta onnistuakseen ja kukoistaakseen työyhteisö tarvitsee jokaisen työntekijän panoksen 

(Hakanen, 2014). Johtaja voikin omalla toiminnallaan ohjata ja opastaa henkilöstöä tähän 

suuntaan.  

Jokaisella yksittäisellä työntekijällä on mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa ja 

asennettaan työn tekemistä kohtaan sekä toimia aktiivisesti oman hyvinvointinsa edistämiseks i 

eli tuunata työtään (Hakanen, 2010; Hakanen, 2014, s. 313–314; Wrzesniewski & Dutton, 

2001). Se kohottaa työntekijän henkilökohtaista sisäistä työntekemisen motivaatiota (ks. Deci 

& Ryan, 2000). Työn tuunaamisen ymmärretään koostuvan kolmenlaisista mahdollisuuksista : 
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työtehtävään, työhön liittyvien ihmissuhteiden ja työhön liittyvien ajatusten tuunaamises ta 

(Hakanen, 2010; Hakanen, 2014; Wrzesniewski & Dutton, 2001).  

Tutkimuksessani esiin nousseisiin merkityksellisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvä työn 

tuunaaminen voi tarkoittaa vuorovaikutuksen määrän ja laadun tarkastelua (ks. Hakanen, 2011). 

Aineistostani välittyi selkeästi se, että varhaiskasvatuksessa tehtävä työ on vahvasti 

ihmissuhdetyötä; työn keskiössä ovat lapset, työtä tehdään tiimityönä ja huoltajien kanssa 

tehtävä yhteistyö on päivittäistä (ks. Kelchtermans, 2017; vrt. myös Uitto, 2011). Siksi lasten, 

huoltajien ja lähimpien työkavereiden sekä koko työyhteisön kanssa tapahtuvan 

vuorovaikutuksen laadun merkitys on työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kannalta keskeinen. On 

tärkeää, että siihen kiinnitetään tietoisesti huomiota. Omaa työhyvinvointiaan ja työn imua 

kasvattaakseen jokainen työntekijä voi henkilökohtaisesti ja oman tarpeen mukaisesti lisätä tai 

tietyissä raameissa myös rajata vuorovaikutuksen määrää. Ennen kaikkea on kuitenk in 

merkityksellistä kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen laatuun: kuuntelemiseen ja oman 

puheen sisältöön.  

Omaa työtään voi tarkastella ja tuunata myös ammatillisen kehittymisen näkökulmasta, pohtien 

oman osaamisen kehittämisen tapoja ja mahdollisuuksia sekä omaa asennetta työntekemiseen.  

Henkilöstön keskinäinen työhön liittyvä ammatillinen keskustelu on merkityksellistä ja siihen 

jokaisen tulisi käyttää aikaa. Ajatusten, pohdintojen ja (hiljaisen) tiedon jakaminen 

työtovereiden kesken tukee ammatillista kehittymistä, tuottaa työssä tapahtuvaa oppimista ja 

luo yhteenkuuluvuutta (vrt. Otala & Ahonen, 2005, s. 162–167). Myös ammattikirjallisuuteen 

ja tuoreeseen tutkimustietoon perehtyminen auttaa työntekijää pysymään mukana oman alansa 

kehityksessä sekä luo motivaatiota, innostusta ja tuottaa uusia ideoita (vrt. Hautaniemi, 2009, 

s. 186–187; Otala & Ahonen, 2005, s. 162–167).  

Voidaankin todeta, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymistä edistävän 

työhyvinvoinnin kehittämiseen tarvitaan aikaa, tilaa ja tietoa, mutta myös varoja. 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden alalla pitäminen tulee olla keskeisenä osana 

varhaiskasvatusta koskevaa päätöksentekoa, sillä jatkuva henkilöstön vaihtuvuus, ja jopa puute, 

aiheuttaa heikompilaatuista varhaiskasvatusta, lasten pahoinvointia ja lopulta jopa korkeampia 

taloudellisia kustannuksia (Wells, 2015; ks. myös Penttinen ym., 2020). Henkilöstön 

hyvinvointia edistävien toimenpiteiden tulee olla sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä ja niiden on 

kytkeydyttävä vastuulliseen johtamiseen (Hakanen, 2005, s. 292). On myös tärkeää huomio ida, 
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että Bronfenbrennerin (1979) ekologisen teorian mukaisen makrosysteemin säätelemiä ja 

tuottamia työolosuhteita ei yksittäisellä työntekijällä ole juurikaan mahdollista muokata. 

Toisaalta taas mikrosysteemin tuottamiin olosuhteisiin yksittäinen henkilö voi vaikuttaa 

moneltakin osin.  
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7 Pohdintaa 

Tämän tutkimusprosessin aikana mielessäni ovat viipyilleet seuraavat Clara Gestrinin yli sata 

vuotta sitten taiteilija Elin Danielsonille kirjoittamat sanat: ”Ihminen on onnellinen, kun hän on 

tyytyväinen ja tyytyväinen on ihminen tuntiessaan tekevänsä juuri sitä työtä, jolle erityisesti 

omistautuu” (Leponiemi, 2021). Ajatus todentui myös nykyaikana omassa tutkimuksessani, 

saaden ehkä joitakin uusia merkityksiä. Pohjavireeltään siinä on kuitenkin samanlainen kaiku 

ennen ja nyt. 

Tutkimukseni aihetta, varhaiskasvatusalan työssä pysymistä, koskevaa suomalaistutkimusta on 

niukalti (ks. Kantonen ym., 2020; Nislin, 2016; Onnismaa ym., 2017; Perho & Korhonen, 

2012). Huomion arvoista on myös se, että tehdyt tutkimukset ovat Nislinin (2016) tutkimusta 

lukuun ottamatta keskittyneet varhaiskasvatuksen opettajiin ja käsitelleet pääasiassa ammatin 

induktiovaihetta. Omassa tutkimuksessa laajensinkin työssä pysymisen tarkastelun koskemaan 

koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä, ja kiinnostukseni kurottui ammatin induktiovaiheen 

lisäksi myös alalla pidempään työskennelleeseen henkilöstöön.  

Totesin, että kasvatus- ja opetusalan työn kuormitustekijöistä on olemassa runsaasti 

tutkimustietoa, kun taas työn voimavara- ja hyvinvointitekijöitä on tutkittu vähemmän (ks. 

esim. Johanson ym, 2014; Richards, Hemphill ja Templin, 2018). Varhaiskasvatuksen osalta 

työhyvinvointiin ja työn voimavaroihin liittyvää tutkimusta on vain muutamia (ks. esim. 

Lipscomb ym., 2021; Nislin ym., 2016; Penttinen ym., 2020; Perho & Korhonen, 2012). Sen 

vuoksi tutkimukseni tulosta, varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia, tarkastellessani 

tukeuduinkin varhaiskasvatuskontekstin lisäksi monelta osin peruskoulussa tehtyyn 

tutkimukseen (ks. esim. Lerkkanen ym., 2020; Manka & Manka, 2016; Richards ym., 2018; 

Roffey, 2012).  

Oman tutkimukseni ja aiemman varhaiskasvatusalan työssä pysymistä käsitelle iden 

tutkimusten tutkimustulokset ovat samansuuntaisia. Tämä tutkimus ikään kuin vahvis t i, 

tarkensi ja kokosi aiempien tutkimusten tuloksia yhteen ja nosti esille työhyvinvoinnin ja työn 

imun kokemukset varhaiskasvatusalan pitovoiman vahvistajana. Kuitenkaan 

tutkimusaineistossani ei suoranaisesti käynyt ilmi korkeamman iän tai pitkäaikaisen työsuhteen 

ja -kokemuksen vaikutuksia työssä pysymiseen, jotka olivat aiemmissa tutkimuks issa 

esiintyneet eräinä varhaiskasvatuksen pitovoimatekijöinä (vrt. Irvine ym., 2016; Perho & 
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Korhonen, 2012; Tayama ym., 2018; Totenhagen ym., 2016). Voi olla, että kyseiset asiat 

olisivat tulleet esille, jos olisin kerännyt aineistoni sähköisen kyselylomakkeen sijaan 

haastattelututkimuksen tavoin. Toisaalta silloin jotakin nykyisen aineistoni asioita olisi voinut 

jäädä puuttumaan. Tutkimukseeni siis liittyi joitakin rajoituksia aineiston keräämisessä, kun en 

haastatellut osallistujia henkilökohtaisesti. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelenk in 

tutkimukseeni liittyviä rajoituksia tarkemmin tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden 

näkökulmista. Toisessa alaluvussa esitän joitakin tutkimusprosessin aikana heränneitä 

kiinnostavia jatkotutkimuskysymyksiä. 

7.1 Luotettavuudesta ja eettisyydestä 

Tutkimuksen arviointi on oleellinen osa tutkimustyötä. Inspiroiduin Liinamaan (2014) tavasta 

hyödyntää Perttulan (1995) esittämiä fenomenologisen kokemuksen tutkimuksen 

luotettavuuskriteereitä. Niinpä arvioin oman tutkimukseni luotettavuutta heitä mukaillen 

kolmen näkökulman kautta: 1) tutkimusprosessi (johdonmukaisuus, aineistolähtöisyys sekä 

reflektointi ja sen kuvaus), 2) tavoiteltava tieto (kontekstisidonnaisuus, metodien yhdistäminen, 

tiedon laatu sekä tutkijayhteistyö) ja 3) tutkijan subjektiivisuus ja vastuullisuus (Liinamaa, 

2014, s. 153; Perttula, 1995, s. 102–104).  

Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessissa pyrin toimimaan mahdollisimman johdonmukaisesti yhdistäen ja 

noudattaen sekä fenomenologiselle että hermeneuttiselle lähestymistavalle ominais ia 

tutkimusperiaatteita. Tutkimusaineisto oli tutkimukseni kokonaisuudessa keskeisimmässä 

asemassa (ks. Perttula, 1995, s. 102). Tämä konkretisoitui erityisesti aineiston 

analyysiprosessissa, joka eteni aineistolähtöisesti aineiston ehdoilla. Tutkimusprosessissani 

tapahtuikin laadulliselle tutkimukselle tyypillisellä tavalla eri tutkimusvaiheiden samanaika is ta 

etenemistä ja tutkimussuunnitelman muuntumista oman tulkintani ja aineistosta esiin tulle iden 

teemojen mukaisesti (vrt. Creswell, 2013, s. 47). Hermeneuttisen ajattelun mukaisesti oma 

ymmärrykseni kehittyi, muuttui ja täsmentyi tutkimuspolun varrella (esim. Sirkko & 

Kyrönlampi, 2021; Tuomi & Sarajärvi, 2018; Varto, 1992, s. 69). Se tarkoitti esimerkiksi sitä, 

että suunnitelmasta raporttiin edetessäni tutkimusaiheeni muotoutui, aineisto laajeni ja tämän 

myötä lähdekirjallisuuteni muokkautui ja sai uudenlaisia painotuksia. Tutkimussuunnitelmassa 

tarkastelin työssä pysymistä lähinnä varhaiskasvatuksen opettajien ja heidän koulutuksensa 
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näkökulmasta, kun valmiissa tutkimuksessani työssä pysyminen sai suunnitelmaan nähden 

paljon laajemman tulokulman ja aineistossa käsiteltiin koko varhaiskasvatusalan näkemystä. 

Pidänkin tämän tutkimuksen ansiona juuri aineiston moniäänisyyttä.  

Tässä raportissa pyrin aukikirjoittamaan kaikki tutkimukseni vaiheet aina suunnittelusta ja 

aineistonkeräämisestä analysointiin ja tulemaan asti mahdollisimman tarkasti, selkeästi ja 

rehellisesti (vrt. Puroila, 2002, s. 185; Ronkainen ym. 2013, s. 133). Olen myös esitellyt ja 

perustellut tekemäni ratkaisut ja tutkimukselliset lähtökohdat sekä kuvannut omia tuntojani 

tutkimuksen kulussa. Koko tutkimusprosessin aikana tapahtunutta reflektointia ei kuitenkaan 

ole ollut mielekästä kuvailla ja raportoida kauttaaltaan siinä laajuudessa, missä se todentui. 

Tavoitteenani oli avata tutkimusprosessiani siten, että lukijan on mahdollista seurata analyys ia, 

tulkintaa ja ymmärrykseni rakentumista (vrt. Kilja, 2018, s. 132; Puroila, 2002, s. 185). Kuten 

olen tässä raportissa tuonut esiin, tutkimusmatkani ei ollut suoraviivainen. Harhailin välillä 

väärillä poluilla epätoivoisen eksyneenä, mutta taaksepäin katsoessa ymmärrän nämä 

harharetket tarpeelliseksi ja niiden avulla tutkimukseni ydin kirkastui. Erityisesti hermeneutt is -

fenomenologisen tutkimuksen luonteen ymmärtäminen ja avautuminen oli itselleni 

aloittelevana tutkijana merkittävänä haasteena. Elin todeksi Itkosen (2015) säkeet:  

”Ollaan sitten vaikka missä, 

jollei olla joskus eksyksissä, 

kenties silloin aivan liikaa täällä uhotaan. 

Ja ehkä juuri sillä lailla, 

syvää ymmärrystä vailla 

moni kaunis ikimetsä turhaan tuhotaan.” 

Tavoiteltava tieto 

Tutkimuksen arviointiin liittyvällä kontekstisidonnaisuudella viittaan tässä tutkimuksessa koko 

tutkimuksen kontekstiin. Keräsin tutkimusaineiston aikana, jolloin koronaviruspandemia riehui 

ympäri maailmaa, ihmiset olivat huolestuneita terveydestään ja yhteiskunnassamme vallits i 

lähes täydellinen sulkutila. Yhteiskunnallisesti elettiin varsin epävarmaa, vaikeaa ja raskasta 

aikaa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin taloudellisestikin. Nämä asiat vaikutt ivat 

todennäköisesti myös kyselyihin vastanneiden kokemuksiin. Lisäksi on huomioitava, että 

vaikka pyrkimyksenäni olikin tavoittaa koko varhaiskasvatusalan henkilöstön kokemuksia 
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työssä pysymisestä, aineistossani oleva tieto koostuu osaksi toisen käden tiedosta. Päiväkodin 

johtajille ja perhepäivähoidon esihenkilöille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin koko 

henkilöstöä koskevaa tietoa työssä pysymisestä, mutta vastaukset olivat kuitenk in 

esihenkilöasemassa olevien ihmisten tulkintaa henkilöstön kokemuksista.  

Tutkimukseni paikantui Pohjois-Pohjanmaalle, jonka alueella järjestetään kaikkien 

päiväkodissa työskentelevien ammattiryhmien koulutusta. Onkin mahdollista, että kyselyyn 

osallistujilla olisi voinut olla erilaisia kokemuksia työssä pysymisestä jossakin sellaisessa 

kunnassa, jossa koulutusta eikä sen myötä koulutettua henkilökuntaakaan ole samassa määrin 

saatavilla. Vaikka tutkimukseni onkin paikka-, aika- ja henkilösidonnaista, ilmiön 

merkityksellisiä ominaispiirteitä voidaan kuitenkin hahmottaa kuvaavina yleis inä 

johtopäätöksinä ja rakenteina, joissa on eräänlaista pysyvyyttä ja ne ovat ilmiö lle 

luoteenomaisia (ks. Laine, 2018; Perttula, 2000; Tökkäri, 2018). Tästä kirjoitin tarkemmin 

luvussa 4.3 Tutkimus hermeneuttisena fenomenologiana. 

Pohdin läpi tutkimusprosessin analyysimenetelmän sopivuutta. Näitä pohdintoja avasin tämän 

raportin luvuissa 4 Tutkimuksen filosofisia lähtökohtia ja 5.1 Aineiston kerääminen. Etenkin 

tutkimusprosessin alkuvaiheissa tuskailin, voinko tavoittaa varhaiskasvatuksen työntekijö iden 

kokemuksia sähköisen kyselyn avulla. Harmittelin myös varhaiskasvatuksen opettajilta 

saamieni vastausten vähäistä määrää. Kuitenkin prosessin edetessä eteeni levittäytyi rikas ja 

vivahteikas aineisto, ja oma roolini tutkimuksen tekijänä alkoi muotoutua. Analyys in 

tekeminen näyttäytyi vuorovaikutteisena prosessina, joka tapahtui aineiston ja tutkijan 

dialogissa (vrt. Kananen, 2017, s. 176). Aloin ymmärtää, että vaikka käsillä olisi kuinka hieno, 

polveileva ja määrällisesti suuri haastatteluaineisto, mutta jos minulla ei tutkijana ole taitoa, 

tietoa ja ymmärrystä tavoittaa ihmisten kokemuksia, tutkimus jää ontoksi kuvailuksi aiheesta 

(vrt. Saresma, 2004). Vaikka aineistoa kerätessäni kasvokkainen kohtaaminen jäikin 

puuttumaan, oma kokemukseni varhaiskasvatuksen opettajan työstä auttoi tavoittamaan 

opettajien tuntoja ja kokemuksia, lukemaan aineistosta myös rivien välejä.  

Samoja ajatuksia heräsi myös aineiston toisen osan kohdalla. Pohdin sähköisessä kyselyss ä 

olleen kysymyksen muotoilua ja sen myötä hermeneuttis-fenomenologisen lähestymistavan 

soveltuvuutta aineiston analyysimenetelmäksi (esim. Vilkka, 2021, s. 86). Toisen kyselyn 

kysymyksenasettelu oli hyvin erilainen kuin ensimmäisen kyselyn. Niinpä vastauksetkin olivat 

jokseenkin eritapaisia. Opettajat kuvasivat henkilökohtaisia kokemuksiaan heidän työssään jo 



61 
 

 

olevista työssä pysymistä edistävistä asioista, kun taas johtajat ja esihenkilöt toivat esiin 

kokemuksiaan työyhteisön työssä pysymistä edistävistä, osin jopa korjausliikkeitä vaativis ta 

asioista. Esimerkiksi lähes 80 % päiväkodin johtajista ja perhepäivähoidon esihenkilö is tä 

kokivat palkkauksen olevan osaltaan vaikuttamassa henkilöstön työssä pysymiseen 

varhaiskasvatusalalla, kun taas varhaiskasvatuksen opettajista kukaan ei nostanut 

palkkakysymystä erikseen esiin. Syvällisemmän perehtymisen ja aineiston äärelle 

pysähtymisen, tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen sekä ohjauskeskustelujen kautta 

huomasin, että kyselyssä olleen kysymyksen muotoilua merkityksellisempää on kuitenk in 

aineistosta nouseva kokemuksellisuuden kaiku (ks. esim. Perttula,1995, s. 103). Uskallan siis 

todeta, että haastattelun lisäksi myös sähköisen kyselyn avulla tuotetun aineiston mukana voi 

kulkeutua kokemusten äärelle.  

Tutkimusaineistoni rakentui kokonaisuudessaan kielellisesti välittyneistä merkityksistä. Tästä 

olen kirjoittanut luvussa 4.3 Tutkimus hermeneuttisena fenomenologiana. Kielellis ten 

merkitysten ymmärtämisen ja tulkinnan merkitys olikin tärkeä perusta tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa aina aineiston keräämisestä ja analysoinnista tutkimuksen tulosten muotoutumiseen 

ja raportointiin saakka. Pohdin Puroilan (2002, s. 185) ja Josselsonin (2004) viitoittamana sitä, 

että analyysin ollessa minun tulkintaani varhaiskasvatuksen opettajien, päiväkodin johtajien 

sekä perhepäivähoidon esihenkilöiden kokemuksista, on se vain eräänlainen sananmuotoon 

puettu pelkistys heidän kokemusmaailmoistaan. Aineistoni koostuessa sähköisten kyselyjen 

avulla kysytystä ja kirjoittamalla ilmaistuista kokemuksista ymmärrän kuitenkin, että 

kokemuksellisuus on muutakin kuin kielellistä kuvaamista: tästä tutkimuksesta jäi puuttumaan 

kokemuksen kuvallinen, ruumiillinen ja aistimuksellinen kieli (vrt. Liimakka, 2012, s. 110–

112). Lisäksi ymmärrän myös, että koska tulkinta- ja ilmaisukykyni on rajallinen, alkuperäisten 

kokemusten olemuksesta katoaa vääjäämättä jotain, mitä en ole kyennyt tavoittamaan tai 

pukemaan sanamuotoon. 

Tutkimuksen luotettavuutta vahvistavaa tutkijayhteistyötä ei varsinaisesti toteutunut prosessin 

aikana. Kuten olen jo aiemmin tuonut esiin, olen kuitenkin saanut kvalitatiivisen tutkimuksen 

jatkokurssilla, OsaaVa-hankkeen työryhmän sekä pro gradu -seminaarin tapaamisilla monia 

mahdollisuuksia keskustella, kyseenalaistaa ja perustella valitsemaani tutkimusotetta ja -

menetelmää sekä pohtia tutkiiko tutkimukseni oikeasti sitä, mitä minulla on tarkoituksena 

selvittää (vrt. Creswell, 2013, s. 208–209; Hirsjärvi ym., 2009, s. 230–232; Metsämuuronen, 

2007, s. 115). OsaaVa-hankkeen työryhmän asiantuntijoiden, seminaariryhmän ohjaajien, 
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opponentin ja vertaisryhmän palautteen, heidän kanssaan käymieni keskustelujen sekä 

tutkimuskirjallisuuden kautta läpivalaisin työtäni sen erivaiheissa ja vahvistin tällä tavoin 

tutkimuksen luotettavuutta (vrt. Kananen, 2017, s. 179). 

Tutkijan subjektiivisuus ja vastuullisuus 

Tutkimuksessani en yrittänyt löytää vahvistusta hypoteeseille, vaan pikemmink in 

tarkoituksenani oli antautua aineiston vietäväksi. En jäänyt vain lueskelemaan, vaan 

virittäydyin aistimaan, kuulemaan ja tulkitsemaan, miten opettajien, johtajien ja esihenkilö iden 

kirjoittamat ajatukset kiteytyvät kokemuksiksi. Asetuin ihmettelemään ja tutkiskelemaan 

käsillä olevaa ilmiötä. Kokemuksia tulkitessa jouduin usein kaltevalle pinnalle, kun 

yleistettäviä oikeita tulkintoja ei ollut (vrt. Lichtman, 2013, s. 21; Varto, 1992, s.58). Mutta 

oliko toisaalta vääriäkään?  

Kokemusten tavoittaminen ja tulkitseminen on varmasti jokaiselle hiukan erilainen prosessi. 

Oma varhaiskasvatuksen opettajan työkokemus osoittautui aiemmin esiin tuomien hyötyjen 

(esim. luku 5.2 Tutkimuksen eteneminen) lisäksi myös haasteeksi, jonka kanssa painin läpi 

tutkimuksen. Tutkimuspäiväkirjaan ja muistivihkoon kirjaamieni ajatusten ja tunnelmien avulla 

pyrin erottamaan oman ääneni aineiston opettajien sekä johtajien ja esihenkilöiden äänestä (vrt. 

Varto 1992, s. 58) ja välittämään totuuden lukijan nähtäville sellaisena kuin se minulle aineiston 

kautta ilmentyi (vrt. Gadamer, 2004). Luotettavuuden lisäämiseksi avasin myös omaa tutkijan 

positiotani (luku 4.1 Tutkijan positio) ja lukija voi arvioida tutkimustani sen kautta (vrt. 

Creswell, 2013, s. 208).  

Tutkijan vastuullisuuteen kuuluvat eettiset kysymykset (vrt. Guillemin & Gillam, 2004; Kuula, 

2011). Ne kulkivat mukanani tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Toimintaani ohjasivat ihmiseen 

kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Kuulan 

(2011) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ohjeistuksen mukaisesti esittelin kyselyn 

ohessa olevassa kirjeessä tutkimukseni tarkoitusta ja osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä toin 

ilmi vastausten anonymiteetin. Raporttia kirjoittaessani häivytin sellaiset aineistosta kuuluvat 

ympäristöä koskevat tiedot, joista kävisi ilmi kyselyyn osallistuneiden työskentelypaikkakunta 

ja myös tällä tavalla pyrin eliminoimaan tunnistettavuutta (Kuula, 2011; Tutkimuseett inen 

neuvottelukunta 2019, s.12–13). Erityisesti Päivin vastausten analyysin (luku 5.2.1 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemusten analysointia) kohdalla eettiseksi kysymykseks i 
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muodostui yksilökohtaisen kokemustiedon esittäminen niin, ettei tieto vääristy, mutta Päivin 

anonymiteetti säilyy (vrt. Olsson, 2005, s. 286; Kilja, 2018, s. 135). 

7.2 Lopuksi 

Tutkimusta aloitellessani ja tutkimusaihetta hahmotellessani painin lukemattomia kertoja itseni 

kanssa, koska tunsin hetkittäin aiheeni olevan liian kylmä, liian kova, liian kasvoton. 

Tutkimusmatkalle ja aiheen ympärille on kuitenkin mahtunut paljon herkkyyttä, erilais ia 

tuntoja ja tunnelmia. Tutkimaan ja kirjoittamaan ryhtyessäni en käsittänyt, että aiheeseen voisi 

liittyä niin paljon erilaisia tunteita. Useamman kerran tutkimustyön aikana olen havahtunut 

siihen, että aiheen parissa työskennellessäni olen ajatuksissani yhtäkkiä työpaikallani. 

Siirryn ajatuksissani työpaikalleni Menninkäisten (nimi vaihdettu) tupaan tähän samaan 

pakkaspäivään, jota oikeasti vietän kotonani tietokoneen ääressä. Kuvitelmissani 

valmistelen ensiviikon projektia ja kuulen äänet eteisestä. Iloisia ja innostuneita, ulkoilman 

ja liikkumisen kirkastamia lasten ääniä sekä lisäksi matalampia aikuisia äänenpainoja. 

Pikkumies möykkää eteisessä. Ulkovaatteet tuntuvat hankalilta riisua. Kuulen myös 

rauhoittavaa, tyynnyttelevää ja ymmärtävää puhetta ulkovaatteidensa kanssa 

kamppailevalle ”Autan sinua, älä hätäile, riisutaan yhdessä”. Vesihana kohisee ja joku 

kiljuu ”tuo roiskuttaa, mun sukat kastu!”. Liikehdintää, yhteistä naurua, juoksuaskelia.  

Siirryn mielikuvissani sinne, missä elämä on; eteiskäytävään. Ulkoa sisälle pelmahtaneet 

punaposkiset lapset ovat nälkäisiä ja meluisia. Kohtaan työkaverini katseen ja tunnen, että 

olen juuri siellä missä minun pitääkin. Vastaanottamassa tämän moniäänisen joukon ilot ja 

surut. ”Arvaa mitä? Mää tein maalin! Mulla meni lunta niskaan. Mää kaatuin. Tutustuin 

uuteen kaveriin!”  

…Otan käteeni kirjan, joka kertoo Jukka Hukasta ja kirjavasta takista. Osa lapsista istuu jo 

sohvalla, jonne kokoonnumme aina ennen ruokailua ja pyydän muitakin tulemaan sinne 

riisuttuaan ulkovaatteet. Istahdan lattiatyynylle, avaan kirjan ja alan lukea. Lapset 

katselevat kuvia ja kuuntelevat lukemaani. Joku pyörii paikallaan, toinen sulkee silmänsä. 

Lettipäinen ja supermiespaitainen supisevat. Pienin kysyy kirjassa seikkailevasta 

hämähäkistä. Keskustelemme yhdessä. Välillä nousen paikoiltani hakemaan erään lapsista 
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syliini. Jatkamme lukemista. Työkaverini käy huikkaamassa ruuan olevan valmiina. Lapset 

pyytävät, että lukisimme kirjan loppuun ja niin teemmekin.  

Jukka Hukka -sadun loputtua siirrytään värilorun rytmittämänä syömään. Jään istuman 

lattiatyynylle kirja kädessäni. Kuulen ruokailun äänet ja haistan ruuan tuoksun. 

Ohrapuuroa ja marjakiisseliä. Jotenkin se kuvaa tunnelmiani ja kokemustani opettajan 

työstä; vahvaa ja vankkaa elämänmakuista arkea makeilla ja kirpeillä yksityiskohdilla 

höystettynä. Havahdun ajatuksistani ja löydän itseni hiljaisesta kotitoimistosta. Huomaan 

kaipaavani sinne, missä äsken olin. Työhöni. (Tutkimuspäiväkirja 11.3.2021) 

Ymmärrykseni kokemusten merkityksestä tiedon tuottajana on lisääntynyt tutkimukseni 

edetessä. Sen vuoksi olen päivittänyt ja uudelleenkirjoittanut tekstiäni useita kertoja (vrt. 

Heinilä, 2014). Toisaalta tutkimusprosessin loppuvaiheissa huomioni kiinnittyi omaa 

aineistoani ja tutkimuskirjallisuutta peilatessani fenomenologisen, hermeneuttisen ja 

narratiivisen tutkimuksen risteyskohtaan ja kiinnostukseni näiden lähestymistapo jen 

yhdistämiseen heräsi.  

Aineiston pohjalta mieleeni onkin virinnyt muutamia mielenkiintoisia tutkimusaihe ita. 

Varhaiskasvatuksen opettajien vastaukset haastoivat pohtimaan opettajan työssä pysymis tä 

moninaisena kokonaisuutena. Vaikka olin yrittänyt asetella kysymykset kyselyssä niin, että 

saan tietoa työssä pysymistä vahvistavista tekijöistä, sain myös lukea opettajan työn 

kuormittavista ja haavoittavistakin puolista. Sosionomin (AMK) koulutustausta iset 

varhaiskasvatuksen opettajat kokivat uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) vuoksi vahvasti 

yhteiskunnallisen arvostuksen puutetta ja ennakoivat sosionomitaustaisten opettajien valuvan 

pois alalta. Myös päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon esihenkilöt toivat tätä näkökulmaa 

ja huolta esille. Rajasin nämä pohdinnat pois tästä tutkimuksesta, mutta olisi kiinnostavaa tutkia 

varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen sosionomien työn arvostusta 

yhteiskunnassamme, varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien työnkuvia ja 

lakiuudistuksen vaikutuksia heidän työhönsä sekä varhaiskasvatuksen henkilö stön 

täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja motivaatiota niihin. 

Tutkimukseni ei olisi todentunut ilman varhaiskasvatuksen alalla työskentelevien 

varhaiskasvatuksen opettajien, päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilö iden 

aktiivisuutta ja halua vastata saamiinsa sähköisiin kyselyihin. Arvostan erittäin paljon heidän 



65 
 

 

vastaamiseen käyttämäänsä aikaa, etenkin kun tiedän, kuinka kiireistä ja hektistä 

varhaiskasvatuksessa tehtävä työ voi olla. Esitän lämpimät kiitokseni jokaiselle vastaajalle!  
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 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen viimeistelemiseksi. 

 

 

 

Hei! Olen Eveliina Airas ja teen kasvatustieteen maisteriopintoja Oulun 

yliopistossa.  

Lähestyn tällä kyselyllä kerätäkseni aineistoa kvalitatiivisen tutkimuksen 

jatkokurssin harjoitustehtävää varten. Kyselyn vastauksia voin mahdollisesti 

käyttää myöhemmin aineistona myös pro gradu -tutkielmassani. Vastaamalla 

kyselyyn hyväksyt nämä ehdot. 

Olen kiinnostunut varhaiskasvatuksen opettajien työtä tekevien työssä 

pysymisestä ja työhön motivoitumisesta. Kyselyssä on kaksi 

monivalintakysymystä ja viisi avointa kysymystä. Vastaamiseen menee noin 10-15 

minuuttia. 

Kyseessä on anonyymikysely, jossa yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan.  
Toivon innokasta osallistumista ja pohdintaa omaan työmotivaatioon 

vaikuttavista asioista. Olen kiitollinen kaikista vastauksista! 

1. Mikä on koulutustaustasi? Voit tarvittaessa valita useampia. * 

Kasvatustieteen maisteri 

Kasvatustieteen kandidaatti 

Lastentarhanopettajan tutkinto 

Sosionomi (AMK) 

Joku muu, mikä?

Kysely varhaiskasvatuksen opettajan työtä 
tekeville 
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2. Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajan 

(aiemmin lastentarhanopettajan) tehtävissä? * 

0-3 vuotta 

3-5 vuotta 

5-10 vuotta 

yli 10 vuotta 

 

 

 

3. Millaiset asiat koet positiivisina työssäsi? * 

 

 

 

 

 

 

 

4. Millaiset asiat vahvistavat motivaatiotasi varhaiskasvatuksen 

opettajan ammattia kohtaan? * 

 

 

 

 

 

 

 

5. Miten koet koulutuksesi/opintojesi tukevan sinua 

varhaiskasvatuksen opettajan työssä? * 

 

 

 

 

 

 

 

6. Miten koet koulutuksesi/opintojesi edistävän varhaiskasvatuksen 

opettajan työssä pysymistä? *
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