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Varhaiskasvatuksessa on puhuttu viime vuosina paljon ammattilaisten työssä jaksamisesta, 

alalla pysymisestä ja uupumisesta muun muassa huonojen työolojen ja työvoimapulan takia. 

Keskusteluissa on ollut esillä myös varhaiskasvatuksen moniammatillisuus ja moniammatilli-

nen tiimityö. Moniammatillisuutta on tutkittu varhaiskasvatuksen kontekstissa vähän. Muilla 

tieteenaloilla moniammatillisuutta on tutkittu enemmän, mutta sen toteuttamisesta on hyvin 

monenlaisia tulkintoja ja käsitteen ymmärtäminen on vaihtelevaa.  Moniammatillisuuden to-

teutuminen on puhututtanut etenkin tulevan varhaiskasvatuksen henkilöstörakennemuutoksen 

näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa tutkimme varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimityötä ja sen merki-

tystä varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä jaksamiseen. Varhaiskasvatuksessa tiimityö on 

keskeisessä roolissa, sillä tiimin jäsenet työskentelevät yhdessä päivittäin. Vaikka moniamma-

tillinen tiimityö on iso osa varhaiskasvatuksen arkea, on sen merkityksestä työssä jaksamiselle 

vain vähän tutkimusta. Tämän tutkimuksen tekeminen ajoittui COVID-19-pandemian ajalle, 

jonka vuoksi tarkastelimme ilmiöitä myös pandemian näkökulmasta. Kiinnostuksemme on var-

haiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksissa ja tutkimuksessa hyödynnettiin fenomenologista 

lähestymistapaa. Tutkimuksemme on aineistolähtöinen ja aineisto kerättiin sähköisen kyselyn 

avulla kahdesta varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatusta Facebook-ryhmästä. Aineisto 

koostuu kahdella kyselyllä kootusta 56 varhaiskasvatuksen alalla työskentelevän ammattilaisen 

vastauksesta ja aineisto analysoitiin Perttulan fenomenologista erityistieteen metodia hyödyn-

täen. 

Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että moniammatillisuus ja moniammatillinen tiimityö ym-

märrettiin ja koettiin varhaiskasvatuksessa hyvin eri tavoin. Moniammatillisuudessa korostet-

tiin jokaisen ammattilaisen koulutuksesta saamaa erityisosaamista, mutta sen hyödyntäminen 

jäi joidenkin kokemusten mukaan pinnalliseksi. Moniammatillinen tiimityö koettiin merkityk-

sellisenä työssä jaksamisen näkökulmasta ja aineistosta nousi esiin erilaisia tiimityöhön liittyviä 

teemoja. Moniammatilliseen tiimityöhön liittyvät teemat olivat tiimin jäsenten väliset haasteet 

ja ristiriidat, kommunikointi, ilmapiiri ja työroolien jäsentyminen. Teemat koettiin joko työssä 

jaksamista kuormittavina tai vahvistavina tekijöinä. COVID-19-pandemialla ei kuitenkaan 

osallistujien mukaan ollut suurempaa merkitystä työssä jaksamiseen, vaikka aineistosta oli tul-

kittavissa COVID-19-pandemian haastaneen työskentelyä varhaiskasvatuksessa. Pandemian 

koettiin hankaloittaneen etenkin ammattilaisten välisiä kohtaamisia, jotka koettiin tärkeänä 

työssä jaksamista vahvistavina tekijöinä. 

Avainsanat: COVID-19-pandemia, fenomenologia, moniammatillinen tiimityö, moniammatil-

lisuus, työssä jaksaminen, varhaiskasvatus  
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1     Johdanto  

Varhaiskasvatuksessa on viimeisten vuosien aikana puhuttu paljon työssä jaksamisesta ja uu-

pumisesta muun muassa huonojen työolojen ja työvoimapulan takia. Uutisten määrä varhais-

kasvatuksen opettajien vähyydestä on lisääntynyt COVID-19-pandemian aikana, ja jopa am-

mattiliitot ovat huolissaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä jaksamisesta ja alalla py-

symisestä (ks. Helsingin Sanomat, 2022; Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, 2021; YLE, 

2021a). Lisäksi sosiaalisen median kanavalle Instagramiin on ilmestynyt syksyn 2021 aikana 

Varhaiskasvatuksenkertomuksia -tili, missä varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat jakaneet ko-

kemuksiaan anonyymisti alalla vellovista haasteista ja ongelmista. Kyseinen tili on aiheuttanut 

huolta ja lisännyt keskustelua koko yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen työoloista, työssä jak-

samisesta ja alalla pysymisestä. Työssä jaksamisen ajankohtaisuus herättikin mielenkiintomme, 

vaikka alun perin kiinnostuksen kohteenamme oli varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi-

työ. Lopulta päädyimme siihen, että yhdistämme nämä ilmiöt ja tutkimme moniammatillista 

tiimityötä sekä sen merkitystä työssä jaksamiselle COVID-19-pandemian aikana.  

Varhaiskasvatus on moniammatillinen ympäristö, sillä varhaiskasvatuksessa työskentelee mo-

nen eri koulutuksen saaneita ammattilaisia. Näitä ammattilaisia ovat muun muassa varhaiskas-

vatuksen (erityis)opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja avustajat. Opetus- ja kulttuuriministe-

riön (2021, s. 145) mukaan varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi tulee kokemaan muu-

toksia tulevan vuosikymmenen aikana, sillä kuntien tulee pystyä toteuttamaan lain määräämät 

henkilöstörakenteen muutokset vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa 

ryhmässä tulee silloin olla varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja var-

haiskasvatuksen lastenhoitaja. Tähän asti ryhmissä on työskennellyt pääosin varhaiskasvatuk-

sen opettajia ja lastenhoitajia. Muuttuvasta henkilöstörakenteesta on keskusteltu paljon, sillä 

aiemmin sosionomikoulutuksen käyneet ovat saaneet varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuu-

den. Tulevaisuudessa uudet valmistuvat sosionomit eivät saa varhaiskasvatuksen opettajan kel-

poisuutta, mikä on puhututtanut muun muassa työtehtävien ja palkan määrittelyssä. Tuleva 

muutos saikin meidät pohtimaan sitä, mitä moniammatillisuus on varhaiskasvatuksessa ja miten 

eri ammattiryhmien edustajat kokevat moniammatillisen tiimityön toteutuvan tällä hetkellä.  

Tämän tutkimuksen toteutus on ajoittunut ajankohtaan, jolloin on ollut COVID-19-pandemia, 

joten olemme ottaneet sen yhdeksi näkökulmaksi tutkimusta tehdessä. Tämä on aiheellista, 

koska olemme keränneet aineiston pandemian aikana, jolloin pandemia on saattanut heijastua 
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varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksiin. COVID-19 on ihmiselle uusi virus, joka levisi 

maailmanlaajuiseksi pandemiaksi keväällä 2020 (Terveyskirjasto, 2021). COVID-19 voi ai-

heuttaa ihmisellä hengitystieinfektioita ja osalla tartunnan saaneista oireet voivat olla hyvinkin 

vakavia (Terveyskirjasto, 2021). Pandemiatilanne on tuonut erilaisia muutoksia ihmisten joka-

päiväiseen elämään viimeisen parin vuoden aikana. Myös varhaiskasvatus on pandemian joh-

dosta kokenut erilaisia muutoksia ja ajanjaksoja, joihin kukaan ei ole voinut varautua etukäteen. 

Tiimityö ja etenkin moniammatillinen tiimityö kiinnostaa meitä aiheena, sillä tulemme itse 

työskentelemään varhaiskasvatuksen erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä tulevaisuudessa 

ja koemme itse tiimityöskentelyn hyvin tärkeänä osana tulevaa työtämme. Tätä tutkimusta tu-

kee myös tekemämme kandidaatin tutkielma (Laamanen & Lehtosaari, 2020) ja koemme sen 

antaneen meille hyvää pohjaa tämänkin tutkimuksen tekemiselle. Koska olemme kiinnostuneita 

ihmisten kokemuksista, päädyimme toteuttamaan tutkimuksen fenomenologisena tutkimuk-

sena. Fenomenologiselle tutkimukselle on tärkeää omien ennakko-oletusten sulkeistaminen 

(Virtanen, 2011, s. 173), sillä tutkittavien kokemukset ovat fenomenologisen tutkimuksen kes-

kiössä. Etenkin, kun olemme tehneet yhdessä kandidaatin tutkielman tiimityöstä, on omien en-

nakkokäsitystemme sulkeistaminen tärkeässä osassa tässä tutkimuksessa. 

Tämän tutkimuksen aineiston keräämisessä olemme hyödyntäneet sosiaalista mediaa. Olemme 

keränneet aineiston kahdesta suljetusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarkoitetusta Face-

book-ryhmästä. Aineisto koostuu kahdesta eri kyselystä ja 56 varhaiskasvatuksen alalla työs-

kentelevän ammattilaisen vastauksesta. On merkittävää kuulla jokaisen moniammatilliseen tii-

mityöhön osallistuvan kokemuksia, minkä myötä emme ole rajanneet kohdejoukkoa tietyn am-

mattiryhmän mukaan. Käytämme tutkimukseen osallistuneista nimitystä varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset/työntekijät.  

Tutkimuksemme tarkoituksena on saada ajankohtaista tietoa siitä, miten varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset kokevat moniammatillisen tiimityön ja millainen merkitys moniammatillisella 

tiimillä on heidän mukaansa työssä jaksamiseen. Tutkimuksemme hyödyllisyyttä voidaan pe-

rustella sillä, että moniammatillisuudesta varhaiskasvatuksessa puhutaan hyvin eri määritelmin, 

eikä sille kirjallisuudestakaan löydy tarkkaa määritelmää varhaiskasvatuksen kontekstissa. Li-

säksi aikaisempia tutkimuksia aiheestamme löytyy hyvin niukasti. Tutkimuksellamme onkin 

painoarvoa sekä varhaiskasvatuksen työntekijöille että varhaiskasvatuksen koulutukselle ja 

päättäjille, sillä tutkimuksemme avulla saamme tietoa moniammatillisuuden mahdollisista eri 
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tulkinnoista ja sen heijastumisesta työssä jaksamiseen. Tutkimuksessamme vastaajat määritte-

levät sen, mihin tutkimuksemme fokusoituu ja mikä on ollut COVID-19-pandemian merkitys 

moniammatilliselle tiimityölle ja työssä jaksamiselle viime vuosina. Tutkimuksemme voikin 

antaa tietoa siihen, mitä mahdollisia toimenpiteitä kannattaisi valmistella, jotta moniammatilli-

suus, työssä jaksaminen ja työolot paranisivat varhaiskasvatuksessa.  

Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat:  

1. Millaisena varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat moniammatillisen tiimi-

työn? 

2. Millainen merkitys moniammatillisella tiimityöllä on työssä jaksamiselle varhais-

kasvatuksen ammattilaisten kokemusten mukaan? 

3. Miten COVID-19-pandemia on näyttäytynyt päiväkodeissa ja millainen merkitys 

pandemialla on ollut moniammatilliseen tiimityöhön ja työssä jaksamiseen? 

Tässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksista 

moniammatillisesta tiimityöstä sekä siitä, millainen merkitys moniammatillisella tiimityöllä on 

työssä jaksamiseen. Olemme lisäksi kiinnostuneita siitä, miten COVID-19-pandemia on näyt-

täytynyt päiväkodeissa ja millaisia muutoksia se on viimeisen parin vuoden aikana tuonut var-

haiskasvatukseen ja etenkin moniammatillisen tiimityöhön ja työssä jaksamiseen. COVID-19 

on tutkimuksemme konteksti ja pääpaino tutkimuksessa on moniammatillisen tiimityön ja 

työssä jaksamisen teemoissa. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkoti, avoin var-

haiskasvatus ja perhepäivähoito (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 1§). Tässä tutkimuksessa tar-

kastelemme päiväkotia ja päiväkodissa työskentelevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten ko-

kemuksia. 
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2     Varhaiskasvatuksen moniammatillisuus 

Tässä pääluvussa tarkastelemme varhaiskasvatusta ja määrittelemme tämän tutkimuksen kon-

tekstin eli päiväkodin. Lisäksi käsittelemme varhaiskasvatuksen moniammatillisuutta sekä mo-

niammatillista tiimityötä. Hyödynnämme käsittelyssä varhaiskasvatuslakia, muita varhaiskas-

vatusta koskevia asiakirjoja ja erilaisia moniammatillisuuteen ja moniammatilliseen tiimityö-

hön kohdentuvia tutkimuksia ja kirjallisuutta.  

Varhaiskasvatus on lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama pedagoginen koko-

naisuus, joka on tavoitteellista ja suunnitelmallista (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 2§). Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 (Opetushallitus, 2018, s. 8) määrätään muun mu-

assa varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä sekä moniamma-

tillisesta yhteistyöstä. Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on edistää lapsen ko-

konaisvaltaista kasvua ja tukea oppimisen edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen laatua ja toimintaa 

määrittelevät erilaiset lait ja asiakirjat, kuten varhaiskasvatuslaki (540/2018), Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus, 2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2014 (Opetushallitus, 2014). Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasva-

tuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus-

toiminta (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 1§), ja tässä tutkimuksessa olemme rajanneet tutki-

muksemme kohdistuvan vain päiväkotiin. 

2.1 Varhaiskasvatuksen ammattilaisten moniammatillisuus  

Päiväkoti toimintaympäristönä on moniammatillinen työyhteisö, sillä varhaiskasvatuksessa 

työskentelee usean eri ammattikunnan edustajia. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuu-

teen ja riittävyyteen liittyen varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 25§) on määrätty seuraavaa: 

”Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuk-

sessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, 

jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja 

muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan”. Päiväkodissa työskenteleviä opetus- ja kasvatusalan 

ammattilaisia ovat varhaiskasvatuksen (erityis)opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit ja var-

haiskasvatuksen lastenhoitajat ja päiväkodin johtajat. Tämän lisäksi voi olla lasten tarpeet ja 

varhaiskasvatuksen tavoitteet huomioiden myös muuta henkilöstöä, kuten ryhmäkohtaisia- tai 

henkilökohtaisia avustajia.  
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Kirjallisuudessa puhutaan moniammatillisuudesta ja monialaisuudesta hyvin moninaisesti ja 

”moniammatillisuus” ja ”monialaisuus” käsitteiden suhde voi olla hyvinkin epäselvä, sillä 

niistä on monenlaisia tulkintoja. Nykänen (2010, s. 59) määrittelee monialaisuuden kattavan 

moniammatillisuus -käsitettä laajemmin yksityisten yritysten, palveluntuottajien ja työnanta-

jien osallistumisen yhteistyön järjestelyissä. Lybeck ja Walldén (2011, s. 26) kertovat, että vi-

ranomaisten yhteistyötä voidaan kutsua moniammatilliseksi yhteistyöksi ja lähtökohtaisesti 

sillä tarkoitetaan samaa kuin monialaisella yhteistyöllä, mutta se ei kuvaa toiminnan luonnetta 

yhtä selkeästi ja laajasti kuten monialaisuus. Tuomela-Jaskari (2016, s. 75) määrittelee mo-

niammatillisuuden olevan monialaisuuden rinnakkaiskäsite ja yleisesti sillä viitataan enemmän 

ammattilaisten keskinäiseen toimintaan, kuten informaation jakamiseen.  

Kirjallisuutta läpikäydessämme huomasimme ”monialaisuus” käsitettä käytettävän enemmän 

lastensuojelua käsittelevässä kirjallisuudessa (ks. Tuomela-Jaskari, 2016; Nykänen, 2010; Ly-

beck & Walldén, 2011), kun taas käsitettä ”moniammatillisuus” käytettiin kuvattaessa varhais-

kasvatuksen tiimejä (ks. Onnismaa, Tahkokallio, Reunamo & Lipponen 2017b). Tässä tutki-

muksessa käytämmekin selkeyden vuoksi vain moniammatillisuus -käsitettä ja moniammatilli-

sella tiimillä tarkoitamme päiväkodeissa työskenteleviä tiimejä, joihin kuuluu yleensä varhais-

kasvatuksen (erityis)opettajia, sosionomeja, lastenhoitajia ja avustajia. Määrittelemme mo-

niammatillisuuden tarkoittavan siis varhaiskasvatuksen sisäisiä tiimejä, eli niitä, jotka työsken-

televät päivittäin tiiviisti yhdessä. Ajattelemme eri tahojen olevan tiimien yhteistyökumppa-

neita, jotka osallistuvat yhteistyöhön tarpeen vaatiessa. 

Moniammatillisuus toimii eräänlaisena kattokäsitteenä monenlaisille yhteistyömuodoille (Iso-

herranen, Rekola & Nurminen, 2008, s. 33; Siurala, 2011, s. 142). Moniammatillisuuden käsit-

teellä voidaan tarkoittaa erilaisia toimintatapoja ja asioita, kuten sitä, että kyseessä on ammatil-

liset rajat ylittävä toiminta, ammatillinen rinnakkain työskentely tai eri alojen ammattilaisten 

osaamista yhdistävä toiminta (Mönkkönen & Niiranen, 2021, s. 55). Pärnä (2012, s. 50) puo-

lestaan määrittelee moniammatillisuuden tarkoittavan eri ammattiryhmien tietojen ja taitojen 

yhteensovittamista yhteisen toiminnan aikana, jolloin sitoudutaan tavoitteelliseen toimintaan ja 

päätöksistä neuvotellaan yhdessä. 

Moniammatillisesta yhteistyöstä on löydettävissä eri tieteenalojen kirjallisuutta ja esimerkiksi 

hoitotieteessä moniammatillisuudesta kertovaa kirjallisuutta on tuotettu runsaasti (Pärnä, 2012, 

s. 49). Mönkkönen ja Niiranen (2021, s. 51) toteavatkin, että moniammatillinen työ on erityisen 

merkittävää esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä, kuten lasten kaltoinkohtelun varhaisessa 
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tunnistamisessa. Onnismaa ja kollegat (2017b) mainitsevat, että suomalaiseen varhaiskasvatus-

kontekstiin sovellettavaa kansainvälistä tutkimusta moniammatillisesta tiimityöstä on niukasti. 

Tämän huomasimme kansainvälistä lähdekirjallisuutta etsiessämme, jonka johdosta kansainvä-

listä tutkimusta varhaiskasvatuksen moniammatillisuuteen liittyen meillä on hyvin vähän. Kan-

sainvälisessä kirjallisuudessa moniammatillisuus kietoutuu hoitotyöhön ja lapsen tukea mah-

dollistavaan moniammatilliseen yhteistyöhön, joten sovellamme näistä tutkimuksista saatuja 

tietoja tässä tutkimuksessa mahdollisuuksien mukaan (ks. Douglas, 2019).  

Moniammatillisuuden pohjalla on usein monitieteisyys, sillä eri ammattikunnat perustavat 

oman asiantuntijuutensa tietynlaiseen tieteenalaan ja sen käytäntöihin eri tieteiden keskinäisen 

ja tieteiden välisen yhteistyön ja tutkimuksen lisääntyessä (Mönkkönen & Niiranen, 2021, s. 

53–54). Ukkonen-Mikkola, Yliniemi ja Wallin (2020, s. 325) toteavat tutkimuksessaan, että 

varhaiskasvatuksessa työskentelevillä eri ammattiryhmillä on erilaista kokemuksen ja koulu-

tuksen tuottamaa osaamista. Onnismaa, Kalliala ja Tahkokallio (2017a, s. 15) pohtivat päivä-

kotien moniammatillisuutta ja ammattiryhmien omaleimaisuuden vähenemistä, jos jokainen 

kasvatukseen liittyvä koulutus julistettaisiin pedagogiseksi.  

Douglas (2019, s. 19) toteaa, että erilaiset ammatit kokevat tulevaisuudessa uudelleensuunnit-

telua ja uusia työvoimakäytänteitä, jotka voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, miten työnte-

kijät näkevät yhteisen työnsä. Kun puhutaan henkilöstömuutoksista, varhaiskasvatus on yksi 

taho, joka on kokemassa uusia muutoksia seuraavan vuosikymmenen aikana. Kuten johdannos-

sakin nostimme esille, kuntien pitää toteuttaa lain määräämät henkilöstörakenteen muutokset 

varhaiskasvatuksessa viimeistään vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisessa 

varhaiskasvatuksen moniammatillisessa tiimissä tulee työskentelemään vähintään varhaiskas-

vatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (OKM, 

2021, s. 145).  

Onnismaan ja kollegoiden (2017a, s. 10) mukaan ammattikorkeakoulut ovat lisänneet koulu-

tusmääriä sekä varhaiskasvatuksen opintoihin että sosionomiopintoihin ja tämä on johtanut 

koulutusten epäsuhtaiseen valmistuneiden määrään ja niiden välisiin jännitteisiin. Ukkonen-

Mikkola ja kollegat (2020) tutkivat tutkimuksessaan uuden lain mukaisia tiimejä, joissa työs-

kentelee varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja ja lastenhoitajia. Tutkimuksen tehtävänä oli 

selvittää muun muassa sitä, miten asiantuntijuutta jaettiin moniammatillisessa tiimissä ja miten 

henkilöstörakennemuutokset koettiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että uuden henkilöstö-
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rakenteen koetaan mahdollistavan jokaisen tiimin jäsenen keskittyminen oman osaamisen hyö-

dyntämiseen. Heidän tutkimuksessaan henkilöstörakennemuutoksista keskusteltiin kolmen dis-

kurssin kautta, jotka olivat voimattomuuden, kehittämisen ja lapsen edun diskurssi (Ukkonen-

Mikkola ym., 2020). 

Voimattomuuden diskurssissa moniammatillisuuden asiantuntijuuden muutos koettiin merki-

tyksettömäksi ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden puheessa esiintyi kielteisiä ilmaisuja, kuten 

ajan riittämättömyyttä ja kaoottisuutta, mihin ongelmia tuottivat henkilöstön poissaolot ja haas-

tavat lapsiryhmät (Ukkonen-Mikkola ym., 2020. s. 330). Kehittämisen diskurssissa henkilöstön 

puheessa esiintyi moniammatillisen työn nykytilan haasteet, mutta muutoksen tavoitteet tiedos-

tettiin ja henkilöstö kokeili uusia toimintatapoja avoimesti ja heidän sisäinen motivaationsa oli 

vahva (Ukkonen-Mikkola ym., 2020, s. 331). Viimeisessä diskurssissa eli lapsen edun diskurs-

sissa koko tiimin motivaatio oli vahva ja työntekijät kokivat moniammatillisuuden olevan var-

haiskasvatuksen voimavara ja moniammatillisen toimintakulttuurin luominen hyödyttäisi koko 

varhaiskasvatuksen alaa (Ukkonen-Mikkola ym., 2020, s. 331–332).  

Tulevien henkilöstörakennemuutosten kannalta onkin mielenkiintoista nähdä, mihin varhais-

kasvatuksen asiantuntijat positioivat itsensä. Halttusen, Waninganayaken ja Heikan (2019, s. 

144–145) tiimipalavereita tarkastelevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajat tunnistettiin 

tiimin johtajina, heillä oli vastuu suunnittelusta ja he ensisijaisesti huolehtivat siitä, että peda-

gogiikka vastaa varhaiskasvatussuunnitelmia. Myös Ukkonen-Mikkolan ja kollegoiden tutki-

muksessa (2020, s. 325–326) varhaiskasvatuksen opettajat kokivat oman erityisosaamisensa 

olevan pedagogiikassa ja lapsiryhmän sekä työyhteisön pedagogisessa suunnittelussa, kehittä-

misessä ja arvioinnissa. Heidän tutkimuksessaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajat positioivat 

itsensä lähelle lapsia, toiminnan toteuttajiksi ja tiimin jäseniksi. Varhaiskasvatuksen sosiono-

min erityisosaaminen puolestaan kytkeytyi lähelle perheitä ja moniammatillisen verkostotyön 

toteuttamista silloin, kun kyseessä on lapsen ja perheen elämäntilanne (Ukkonen-Mikkola ym., 

2020, s. 325–326, 333–334).  

2.2 Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen tiimityössä 

Yhä useammassa työssä on tarve yhdistää eri ammattilaisten erityisosaamista ja moniammatil-

linen yhteistyö onkin lisääntynyt erityisesti 2000-luvulla (Mönkkönen ja Niiranen, 2021, s. 55). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 (Opetushallitus, 2018, s. 34) mukaan varhais-
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kasvatuksen toteutus lasten tarpeita vastaavasti turvataan toimintayksiköissä moniammatilli-

sella yhteistyöllä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) tekemässä selvityk-

sessä (2019) arvioitiin varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista päiväkodeissa ja perhepäivä-

hoidossa. Sen mukaan tarkoituksenmukaista moniammatillista yhteistyötä tulee järjestää erityi-

sesti silloin, kun lapsi tarvitsee tukea (KARVI, 2019, s. 16).  

Moniammatillisen yhteistyön käsitettä ruvettiin käyttämään eri asiantuntijoiden ja ammattiryh-

mien yhteistyön kuvaamisesta 1980-luvun loppupuolella ja nykyään sitä käytetään monimerki-

tyksellisesti ja epämääräisesti (Isoherranen, Rekola & Nurminen, 2008, s. 33). Pärnän (2012, s. 

48) mukaan moniammatillisen yhteistyön käsitettä käytetään silloin, kun kuvataan työtapaa tai 

työmenetelmää, mutta arkikäytössä käsitteelle on luonteenomaista implisiittisyys, jolloin aja-

tellaan, että kaikki tietävät mitä käsitteellä tarkoitetaan. Moniammatillisella yhteistyöllä voi-

daan tarkoittaa paikallistasolla eri toimialojen ja viranomaisten toteuttamaa yhteistyötä ja siinä 

voi olla osallisena sekä valtion että kunnan viranomaisia (Lybeck & Walldén, 2011, s. 25; Tuo-

mela-Jaskari, 2016, s. 75). Myös Siurala (2011, s. 141) määrittelee moniammatillisen yhteis-

työn olevan hallinnon rajoja ylittävää yhteistyötä.  

Ammattien välinen yhteistyö on samankaltaista kuin tiimityö, sillä siinä vaaditaan yksilöiden 

välistä jaettua vastuuta ja tavoitteiden selkeyttämistä (Reeves, Xyrichis ja Zwarenstein, 2017, 

s. 2). Myös Isoherranen ja kollegat (2008, s. 35) toteavat tiimin olevan tapa, jolla yhteistyötä 

organisoidaan. Kun puhumme moniammatillisesta tiimityöstä, tarkoitamme myös tiimin jäsen-

ten välistä yhteistyötä, sillä ajattelemme moniammatillisen tiimityön sisältävän yhteistyön. Mo-

niammatillisessa tiimityössä tehdäänkin kommunikatiivista yhteistyötä, jossa jaetaan tietoa, 

osaamista ja valtaa (Mönkkönen & Niiranen, 2021, s. 55). Moniammatillisessa yhteistyössä eri 

koulutuksen saaneiden ja eri yhteisöistä tulevien työntekijöiden tulisi pystyä tekemään yhteis-

työtä mahdollisimman sujuvasti asiakkaan parhaaksi, tuomalla yhteistyöhön oma erityisosaa-

misensa ja tietonsa (Pärnä, 2012, s. 50).  

Käsitettä tiimi on käytetty ja käytetään edelleen monenlaisista työryhmistä ja yhteistyön eri 

muodoista (Isoherranen, 2012 s. 31). Reeves ja kollegat (2017, s. 1) kertovat, että tiimejä käsit-

televässä kirjallisuudessa on huomattavissa erilaisia typologioita erilaisille tiimimuodostelmille 

ja tiimit voidaan sijoittaa laatuspektriin huonoista tiimeistä hyviin tiimeihin. Moniammatillista 

tiimityötä tarkastelevasta tutkimuksesta ja kirjallisuudesta voidaan huomata tekijöitä, jotka joko 

edistävät moniammatillisuuden laatua tai heikentävät sitä. 
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Ristiriidat voivat heikentää moniammatillisuuden laatua. Ristiriitoja tiimityön ymmärtämisestä 

syntyy silloin, kun puhutaan moniammatillisesta tiimityöstä, mutta työskenneltäessä ei tapahdu 

tiedon integrointia tai roolirajojen ylityksiä (Isoherranen, 2012, s. 32). Myös työntekijöiden 

heikko ammatillinen itsetunto voi aiheuttaa haasteita tiimityölle, jos työntekijä on epävarma 

omista mielipiteistään eikä uskalla tuoda niitä esille (Kekoni, Mönkkönen, Hujala, Laulainen 

& Hirvonen, 2019, s. 25). Tämä puolestaan voi johtaa ”kaikki tekee kaikkea” -työkulttuurin 

syntymiseen, missä Ukkonen-Mikkolan ja kollegoiden (2020, s. 326) mukaan ammattilaisten 

velvoitteet ja vastuut jaetaan työvuorojen mukaan, jolloin haasteeksi voi muodostua erilaisten 

koulutusten tuomien osaamisten näkymisen vähäisyys arjessa. Myös Perho ja Korhonen (2012, 

s. 31) toteavat tutkimuksessaan, että ”kaikki tekee kaikkea” -työkulttuurissa pedagoginen vas-

tuu jää epämääräiseksi. Kun työntekijät haluavat tasa-arvoisen suhteen kollegoihin, voi tiiviissä 

yhteistyösuhteessa työroolirajojen hämärtyminen olla mahdollista (Bøe & Hognestad, 2015, 

s.12). Toisaalta Mönkkönen ja Niiranen (2021, s. 53) mainitsevat, että toisen ammattilaisen 

asiantuntijuutta voidaan väheksyä kyseenalaistamalla hänen tietämyksensä käsiteltävänä ole-

vasta aiheesta. Pahimmillaan moniammatillisuus voikin Tuomela-Jaskarin (2016, s. 76) mu-

kaan jäädä erittäin epämääräiseksi, mutta parhaimmillaan moniammatillisuudessa yhdistetään 

erilaista osaamista optimaalisesti. 

Yleensä moniammatillista työtä ohjaa yhteinen tavoite tai päämäärä. Tuomela-Jaskari (2016, s. 

75) toteaa moniammatillisen yhteistyön viittaavan eri osaamisten yhdistämiseen niin, että yh-

teinen päämäärä saavutetaan. Moniammatillisen tiimin jäsenet yhdistävät oman osaamisensa ja 

tietonsa, jotta yhteinen työ ja tehtävä saataisiin suoritettua (Isoherranen ym., 2008, s. 33). Osaa-

misen ja tietojen yhdistäminen tapahtuu usein yhteisissä tiimipalavereissa ja myös Douglasin 

(2019, s. 18) mukaan työskennellessään moniammatillisella tavalla henkilökunta sopii uusia 

sopimuksia, jolla saavutetaan yhteistyöstä yhteisymmärrys ja varmistetaan näin yhteiset tavoit-

teet. Kuitenkin Leppäkosken, Koivuluoman, Perälän ja Paavilaisen (2017, s. 204) tutkimuksen 

mukaan, ammattilaiset näkevät, että yhteiset palaverit saattavat olla erittäin hektisiä ja tiedon-

kulun käytänteet voivat helposti jäädä sopimatta yhteisesti. 

Pelkistetyimmillään moniammatillinen yhteistyö voi olla vain työnjakoa, jossa sovitaan muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa vastuualueita, mutta parhaimmillaan moniammatillinen yhteis-

työ on yhteistä työtä, jossa syntyy keskinäinen riippuvuus ja uusi ammatillinen osaaminen sekä 

organisaatiokulttuurin ylittäminen (Siurala, 2011, s. 141). Myös Reeves ja kollegat (2017, s. 2) 

nostavat esille ammattien välisen tiimityön keskeiset elementit, joita ovat muun muassa tiimin 

yhteinen identiteetti ja jaettu vastuu. Laadukkaasti työskentelevä moniammatillinen tiimi osaa 
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hyödyntää jokaisen ammattilaisen koulutuksia ja vahvuuksia. Varhaiskasvatuksessa onkin tär-

keää hyödyntää jokaisen työntekijän vahvuuksia, jotta moniammatillisuus toteutuu sille tarkoi-

tetulla tavalla.  

Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara sil-

loin, kun kaikkien osaaminen on käytössä ja kun vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat 

tarkoituksenmukaisella tavalla (Opetushallitus, 2018, s. 18). Myös KARVI:n (2019, s. 19) sel-

vityksen mukaan moniammatillinen yhteistyö ja henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ovat 

yksi suomalaisen varhaiskasvatuksen laatutekijöistä. Moniammatillisessa yhteistyössä merkit-

tävää on vuorovaikutuksen lisäksi kyky antaa ja ottaa vastaan positiivista palautetta (Tuomela-

Jaskari, 2016, s. 76). Lisäksi merkittäviä tekijöitä moniammatilliselle tiimityölle ovat luottamus 

ja avoimuus (Kekoni ym., 2019, s. 22). Kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta, luottamus ja 

avoimuus ovatkin tekijöitä, jotka mahdollistavat laadukkaan moniammatillisen tiimityön. 

Mönkkösen ja Niirasen (2021, s. 53) mukaan erilaiset tavat ymmärtää ja viestiä voivat aiheuttaa 

väärinymmärryksiä, jotka voivat johtaa haitallisiin tilanteisiin. Tämän ehkäisemiseksi on mer-

kityksellistä, että moniammatillisessa tiimissä vallitsee avoimuus, jotta ristiriidoista ja erilai-

sista toimintatavoista uskalletaan puhua ja uskalletaan antaa palautetta. 
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3     Työssä jaksaminen varhaiskasvatuksessa 

Työssä jaksaminen on jokaista varhaiskasvatuksen ammattilaista koskettava asia ja jokaisen 

henkilökohtainen kokemus. Työssä jaksamisen kokemukseen varhaiskasvatuksessa voi vaikut-

taa monet eri tekijät, mutta tässä tutkimuksessa kiinnostuksemme on moniammatillisessa tiimi-

työssä ja sen merkityksessä työssä jaksamisen kokemukseen. Työssä jaksaminen on yksi työ-

hyvinvoinnin osa-alue (Virtanen & Sinokki, 2014, s. 141), joten määrittelemme alkuun nämä 

käsitteet ja niiden välisen suhteen tässä tutkimuksessa.  

3.1 Työssä jaksaminen työhyvinvoinnin osa-alueena 

Työhyvinvointi määritellään hyvin monin eri tavoin kirjallisuudessa. Virolainen (2012, s. 11–

14) määrittelee työhyvinvointiin liittyvät osa-alueet fyysiseen, psyykkiseen, henkiseen ja sosi-

aaliseen hyvinvointiin, kun taas Otala ja Ahonen (2005, s. 28) puhuvat työhyvinvoinnista yksi-

lön ja koko työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmista. Sen sijaan Virtanen ja Sinokki (2014, s. 

141) nimeävät työhyvinvoinnin osa-alueet yksityiskohtaisemmin muun muassa työturvallisuu-

den, työkyvyn, turvallisuuden tunteen ja työssä jaksamisen mukaan. Työssä jaksaminen onkin 

yksi työhyvinvoinnin osa-alue, mistä olemme tässä tutkimuksessa kiinnostuneita. Käytämme 

tutkimuksessa rinnakkain työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen käsitteitä tarkoittaen niillä sa-

maa asiaa. Vaikka kirjallisuudessa työhyvinvointi määritellään usein eri tavoin, käsitellään jo-

kaisessa määritelmässä kuitenkin samoja piirteitä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 

Virolaisen (2012, s. 11–24) työhyvinvoinnin osa-alueista psyykkinen hyvinvointi sisältää työ-

paineet, stressin ja ilmapiirin. Hänen mukaansa näitä on mahdollista vähentää kiinnittämällä 

huomiota esimerkiksi työtehtävien jakamiseen ja työn ja vapaa-ajan sopivaan suhteeseen. Hen-

kinen ja sosiaalinen hyvinvointi sisältävät hänen määritelmissään hyvin samankaltaisia piirteitä 

ja ne liittyvät pitkälti työyhteisön yhteisöllisyyteen. Sosiaalinen hyvinvointi sisältää Virolaisen 

(2012, s. 11–24) mukaan tunteen yhteisöön kuulumisesta ja vuorovaikutuksen muiden kanssa, 

kun taas henkiseen hyvinvointiin hän määrittelee kuuluvan kohtaamisen työpaikalla, yhteistyön 

ja toisten tukemisen. Tässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita nimenomaan siitä, mikä on 

päiväkodin moniammatillisen tiimityön merkitys työntekijöiden työssä jaksamisen kokemuk-

seen, joten Virolaisen (2012) työhyvinvoinnin osa-alueista oleellisimmat tutkimuksemme kan-

nalta ovat psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin sisällöt. 
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Ihmisten työssä jaksamisen kokemus on hyvin yksilöllistä ja jokainen kokee työssään eri asioita 

eri tavalla. Työssä jaksamisen kokemukseen voi vaikuttaa hyvin monet eri tekijät ja ne voivat 

olla joko työssä jaksamista vahvistavia tai heikentäviä tekijöitä. Julkisten ja hyvinvointialojen 

liiton (JHL, 2021) mukaan muun muassa tarvittava osaaminen, mielekäs työ ja työkyky ovat 

työssä jaksamisen perusedellytyksiä. Manka ja Manka (2016) puolestaan sanovat, että yksi työ-

hyvinvoinnin tärkein lähde on työn hallinnan tunne, minkä he määrittelevät tarkoittamaan sitä, 

missä määrin työntekijä voi itse vaikuttaa työtehtäviin ja työtahtiin. 

Manka ja Manka (2016) sanovat, että työhyvinvointia voi edistää lisäämällä toimenpiteitä työn 

voimavarojen kehittämiseksi. Voimavarat voivat heidän mukaansa olla yksilöllisiä, yhteisölli-

siä tai rakenteellisia tekijöitä ja ne ovat tilanneriippuvaisia eli niitä voidaan muuttaa. Jaben 

(2012, s. 10) mukaan työhyvinvointi vaatii pitkäjänteistä työtä koko työyhteisön kesken ja 

Manka ja Manka (2016) sanovatkin, että etenkin työyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus 

koetaan sellaiseksi piirteeksi, joka vahvistaa työyhteisön yhteisöllistä toimintaa ja edistää luot-

tamusta. Sen sijaan Oulasmaan ja Saloheimon (2013) mukaan työympäristön erilaiset jatkuvat 

haasteet ja ristiriidat voivat hankaloittaa työn tekemistä ja heikentää työntekijöiden työssä jak-

samista, mikäli saatavilla ei ole riittävästi vahvistavia tekijöitä. Onnismaa ja kollegat (2017b) 

määrittelevät työhön liittyvät haasteet työn kuormittavuuden kautta ja työn mielekkyyden ja 

kannattelevuuden työn imun kautta. Määrittelemme työssä jaksamiseen liittyvät tekijät tässä 

tutkimuksessa työtä kuormittaviin tekijöihin ja työssä jaksamista parantaviin tekijöihin eli niin 

sanottuihin työn voimavaroihin. Käsittelemme näitä tekijöitä nimenomaan päiväkodin mo-

niammatillisen tiimityön näkökulmasta. 

3.2 Päiväkodin moniammatillisen tiimin merkitys työssä jaksamisen kannalta 

Nislinin (2016b, s. 6) väitöskirjatutkimuksen mukaan varhaiskasvattajien työhyvinvointi on 

monimutkainen ilmiö ja vaatii näin ollen tutkimuksen kohteeksi sekä yksilöllisiä että tiimityö-

hön liittyviä elementtejä. Tässä tutkimuksessa keskitymme nimenomaan tiimityöhön liittyviin 

elementteihin työhyvinvointia edistävinä ja heikentävinä tekijöinä. Nislinin (2016b) väitöstut-

kimus vahvistaa käsitystä siitä, että koko työyhteisöllä on merkitystä työntekijöiden työssä jak-

samiselle ja etenkin tiimityöllä on vahvistava vaikutus kasvattajatiimin jäsenten hyvinvointiin. 

Myös Rannan (2020, s. 97) väitöskirjatutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että moniammatillinen 

tiimi voi olla joko työn voimavara tai työn kuormittavin tekijä. Tämän voidaan ymmärtää tar-

koittavan sitä, että hyvin toimiessaan moniammatillinen tiimi vahvistaa työntekijöiden työssä 
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jaksamista, mutta huonosti toimiessaan moniammatillisella tiimillä voi olla heikentävä vaikutus 

työntekijöiden työssä jaksamiseen.  

Nislinin ja kollegoiden (2015) tutkimuksessa mitä heikompi tiimityön laatu oli, sitä enemmän 

tiimissä oli emotionaalista kuormittavuutta. Heidän tutkimuksessaan niissä moniammatillisissa 

tiimeissä, joissa varhaiskasvatuksen toimintaa ei suunniteltu kunnolla, oli korkeampi emotio-

naalinen paine. Niissä tiimeissä puolestaan, joissa toiminta oli hyvin organisoitua, varhaiskas-

vatuksen ammattilaiset kokivat suurempaa itsenäisyyttä ja vapautta työn suhteen. Moniamma-

tillisessa tiimityössä jatkuvan emotionaalisen paineen voidaankin ajatella heikentävän henkistä 

ja psyykkistä hyvinvointia Virolaisen (2012) määritelmien mukaan. Isoherrasen (2012, s. 5) 

väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että moniammatillisesti hyvin toimivassa tiimissä on 

asiantuntijoiden keskinäistä tukea ja luottamusta, mikä vahvistaa halua työskennellä ja auttaa 

jaksamaan työssä.  

Aikaisempien tutkimusten mukaan yksi moniammatillista tiimityötä kuormittava teema on eri-

laiset tiimiin liittyvät haasteet. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi sujuvaan kommunikaatioon 

tai erilaisiin näkemyksiin työn toteutukseen liittyen. Onnismaa ja kollegat (2017b) mainitsevat 

työn kuormittavuustekijöiksi muun muassa työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön so-

siaaliseen toimivuuteen liittyviä asioita. Perho ja Korhonen (2012, s. 24) sen sijaan mainitsevat 

työtä kuormittavaksi ja väsyttäväksi tekijäksi tiimiläisten väliset erot kasvatuskäsityksissä. 

Myös Paanasen ja Tammen (2017) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat mainitsivat yh-

tenä työn kuormittavuuden tekijänä työntekijöiden väliset ristiriidat ja kommunikaatio-ongel-

mat. Heidän tutkimuksensa mukaan varhaiskasvatuksen opettajat kokevat työn kuormittavaksi 

silloin, kun työtä ei pysty toteuttamaan niin hyvin kuin haluaisi. Schaufelin, Bakkerin ja van 

Rhenenin (2009) tutkimuksen mukaan tiimin jäsenten kanssa koetut vaikeudet ja sosiaalisen 

tuen puute voivat lisätä stressiä ja näin ollen kuormittaa työssä jaksamista.  

Onnismaan ja kollegoiden (2017b) mielestä moniammatillisen tiimityön moninaiset tulkinnat 

aiheuttavat kuormitusta ja etenkin työnjaon jäsentymättömyys ilmenee epäselvyytenä omasta 

työnkuvasta ja oman ammattiryhmän vastuista ja velvoitteista. Myös Nislin (2016b, s. 3–4) 

mainitsee muun muassa epäselvien työroolien ja vastuun jakautumisen yhdeksi työtä hankaloit-

tavaksi tekijäksi. Hän mainitsee, että sosiaalisen työympäristön ongelmat kuten huono tiimityö 

voi haastaa varhaiskasvatuksen ammattilaisen autonomiaa parhaiden toimintakäytänteiden to-

teuttamiseen. 
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Toinen teema, minkä koetaan tutkimusten mukaan kuormittavan moniammatillista tiimityötä, 

liittyy työntekijöiden poissaoloihin ja sitä kautta työntekijöiden liian vähäiseen määrään tai 

vaihtuvuuteen. Rannan (2020, s. 102) väitöskirjatutkimuksen mukaan pätevien työntekijöiden 

puute ja usein vaihtuvat sijaiset kuormittavat varhaiskasvatuksen opettajien työtä. Myös Paa-

nasen ja Tammen (2017) tutkimuksessa työntekijöiden poissaolojen koettiin kuormittavana. 

Heidän tutkimuksessaan sairauspoissaoloihin liittyvät tekijät tuotiin esiin työn kuormittavuutta 

lisäävänä tekijänä riippumatta siitä, oliko poissaolo omassa vai viereisessä ryhmässä tai oliko 

tilalle palkattu sijaista.  

Moniammatillisissa tiimeissä voi ilmetä ristiriitoja, jotka saattavat haitata vuorovaikutusta. Ris-

tiriitoja voi syntyä esimerkiksi siitä, että toinen ajattelee tilanteen vaativan puuttumista, kun 

taas toinen osapuoli voi ajatella, ettei tilanne ole vakava ja puuttuminen ei ole tarpeellista 

(Mönkkönen & Niiranen, 2021, s. 52). Nislinin (2016a) mukaan työssä koetut haasteet eivät ole 

välttämättä uhka työssä jaksamiselle, mikäli työntekijällä on käytettävissä riittävästi erilaisia 

työssä jaksamista vahvistavia voimavaroja.  

Ristiojan ja Tammisen (2010, s. 4–5) mukaan hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö on 

varhaiskasvatuksen tärkein voimavara ja työhyvinvointi on kaikkien työyhteisön jäsenten yh-

teistyön tulos. Perho ja Korhonen (2012) nimeävätkin tutkimuksessaan yhdeksi työn voimava-

ratekijäksi työyhteisön kiinteyden vaalimisen ja kehittämisen. Myös Fonsen (2014, s. 117) mai-

nitsee, että työntekijät ovat varhaiskasvatuksessa työyhteisön tärkein voimavara ja myönteisen 

yhteisöllisyyden rakentuminen on tärkeä osa henkilöstön jaksamista. Yhteisöllisyys tiimityössä 

rakentuu ajan kanssa ja siihen onkin tärkeää panostaa jatkuvasti. Oulasmaa ja Saloheimo (2013) 

sanovat, että työyhteisöllä on suuri merkitys siihen, miten työssä viihdytään ja jaksetaan. Nis-

linin ym. (2015) mukaan sosiaalinen tuki on yksi varhaiskasvatuksen tärkeimmistä myönteisistä 

piirteistä. Monet aikaisemmat tutkimukset osoittavatkin, että yhteisöllinen ja avoin moniamma-

tillinen tiimi on varhaiskasvatustyön voimavara, ja voi näin ollen parantaa varhaiskasvattajien 

työssä jaksamista.  

Fonsenin (2014, s. 117, 189) mukaan työhyvinvointia tukee parhaiten osaamisen ja onnistumi-

sen tunne. Hän mainitsee myös työn hallittavuuden kokemuksen osaksi varhaiskasvattajien 

työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Myös Onnismaa ym. (2017b) toteavat, että työn kokemi-

nen merkityksellisenä on työhön kiinnittymisen ja työssä pysymisen kannalta tärkeää. Paanasen 

ja Tammen (2017) tutkimuksen mukaan henkilöstö viihtyy työssään, jos he kokevat voivansa 

toteuttaa työnsä laadukkaasti, ja kokevat oman toimintansa merkitykselliseksi. Perhoniemi ja 
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Hakanen (2013) puhuvat työssä viihtymisestä työn imun termillä. Heidän mukaansa työn imua 

voidaan edistää työn voimavarojen vahvistamisen ohella muun muassa kehittämällä henkilös-

tön työyhteisötaitoja kuten tunteiden ilmaisua, onnistumisten jakamista ja palautteen antamista. 

Työn imu voi siirtyä ystävällisen käyttäytymisen välittämänä molemmin puolin tiimin osapuol-

ten välillä, sillä kokemus työtovereiden hyvinvoinnista vaikuttaa myös omaan hyvinvointiin 

(Perhoniemi & Hakanen, 2013). Nurhosen, Chydeniuksen ja Lipposen (2021, s. 32) tutkimuk-

sen tulosten perusteella omasta työstä saatu kiitos ja kannustus vaikuttavat positiivisesti työssä 

jaksamiseen.  

Leppäkoski, Koivuluoma, Perälä ja Paavilainen (2017, s. 201) mainitsevat, että puutteelliset 

tiedot toisen työstä, erilaiset toimintamallit ja ajattelutavat voivat johtaa ammatilliseen eriyty-

miseen ja ongelmiin vuorovaikutuksessa. Tämän takia yksi työssä jaksamiseen vaikuttava voi-

mavara liittyy selkeään työtehtävien ja vastuiden määrittelyyn. Mäntylän (2002, s. 190) mukaan 

työn jakaminen muille toimialan jäsenille ja työn selkeämpi vastuun määritteleminen edistävät 

tiimin työssä jaksamista. Samaa mieltä ovat myös Nislin ja kollegat (2015), jotka sanovat, että 

eri ammattiryhmien roolien tarkempi määritteleminen voi auttaa hallitsemaan työtä paremmin 

ja vaikuttaa sitä kautta positiivisesti työssä jaksamiseen.  

Fonsen (2014, s. 124) mainitsee yhdeksi työhyvinvointia ylläpitäväksi voimavaraksi hyvän 

vuorovaikutuksen ja ilmapiirin työyhteisössä. Moniammatillista vuorovaikutusta edistää 

Mönkkösen ja Niirasen (2021, s. 53) mukaan valmius pohtia erilaisia näkemyksiä yhdessä ja 

tiimin jäsenten puoleen kääntyminen hankalissa tilanteissa. Toisen työntekijän tehtäväalueen 

ymmärtämiseen ja oman asiantuntijuuden laajentamiseen tarvitsemmekin heidän mukaansa 

kunnioittavaa ja arvostavaa tiimin keskinäistä vuorovaikutusta. Kun ammattilaiset ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään, he eivät niinkään reagoi sanoihin, vaan sanojen merkityksiin, mikä 

voi johtaa ristiriitoihin, jos ammattilaiset ymmärtävät käsitteet eri tavalla (Mönkkönen & Nii-

ranen, 2021, s. 52). Vuorovaikutus ja jaettu päätöksen tekeminen ovatkin avainasemassa yhtei-

söllisyyden ja hyvinvoinnin luomisessa kasvatuksellisessa organisaatiossa (Halttunen, Wanin-

ganayake & Heikka, 2019, s. 157). 

Ristiojan ja Tammisen (2010, s. 5) mukaan työhyvinvoinnin ylläpitämisessä avainasemassa 

ovat esimiehet, mutta myös jokaisen työntekijän panosta tarvitaan. Myös useissa tutkimuksissa 

on määritelty esimiehen rooli ja muu sosiaalinen tuki tärkeänä työssä jaksamisen näkökulmasta. 

Oulasmaa ja Saloheimo (2013) mainitsevat esimiehen roolin merkittäväksi ihmissuhdetyössä 

ja etenkin myönteisen ilmapiirin aikaansaamisessa, sillä työpaikan ilmapiiri heijastuu lapsiin ja 
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heidän hyvinvointiinsa, josta varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat vastuussa. Myös Nislinin 

ym. (2015) tutkimuksen tulokset osoittavat, että esimieheltä saadulla tuella on merkittävä yh-

teys parempiin työn voimavaroihin ja tuki on positiivisesti yhteydessä laadukkaaseen tiimityö-

hön ja pedagogiikkaan.  
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4     COVID-19-pandemia varhaiskasvatuksessa 

Käsittelemme tässä luvussa COVID-19-pandemian näyttäytymistä varhaiskasvatuksessa valta-

kunnallisten suositusten ja ohjeiden pohjalta. Valtioneuvosto on linjannut läpi pandemian val-

takunnallisia ohjeistuksia opetuksen järjestämiseen liittyen, joiden lisäksi jokaisessa kaupun-

gissa on laadittu omia tarkennuksia ohjaamaan varhaiskasvatuksen toimintaa pandemian ai-

kana. Koska tutkimukseemme osallistuneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset edustavat laajaa 

joukkoa ympäri Suomea, käymme tässä läpi vain valtakunnallisia linjauksia varhaiskasvatuk-

sen järjestämiseen liittyen COVID-19-pandemian aikana. COVID-19-pandemia on vielä hyvin 

tuore tutkimuskohde. Pandemian merkityksestä varhaiskasvatukseen ei ole tehty paljoa vielä 

tutkimusta, ja löytämämme lähteet ovat pääosin kartoituksia ja kyselyitä varhaiskasvatuksen 

ammattilaisille (ks. Ahonen & Pesonen, 2020; Nurhonen ym., 2021; Rainio, Nurhonen, Kuren-

lahti & Stalder, 2020).  

4.1 COVID-19-pandemian tuomat muutokset varhaiskasvatukseen 

COVID-19-pandemian iskiessä Valtioneuvosto linjasi, että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt 

ja niiden yhteydessä toimiva esiopetus pidetään toiminnassa, jotta turvataan yhteiskunnan toi-

minnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollis-

tetaan vanhempien työssäkäynti (Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM], 16.3.2020). Lasten hoi-

toa kotona tuli kuitenkin suosia, mikäli siihen oli mahdollisuus. Huhtikuun 2020 lopulla Suo-

men hallitus linjasi, että varhaiskasvatukseen liittyvät rajoitukset poistuvat käytöstä 14.5.2020 

alkaen ja tämän jälkeen kaikilla perheillä oli mahdollisuus viedä lapsi päiväkotiin niin halutes-

saan (Valtioneuvosto, 29.4.2020).  

Elokuussa 2020 Valtioneuvoston linjauksen mukaan varhaiskasvatukseen ei saanut tulla oirei-

sena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta oli suljettu pois, tarpeettomia fyysisiä kon-

takteja tuli välttää ja huomiota tuli kiinnittää hyvään käsihygieniaan sekä siisteyteen varhais-

kasvatuksen ympäristössä (OKM, 4.8.2020). Lisäksi varhaiskasvatuksessa tuli välttää ryhmien 

sekoittamista ja yhdistämistä, ja mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tuli 

toimia saman lapsiryhmän kanssa (OKM, 4.8.2020).  

Heinäkuun 2021 alussa voimaan tullut tartuntatautilain (447/2021) väliaikainen muutos toi uu-

sia toimenpiteitä ja velvoitteita varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja niiden valvomiseen liit-
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tyen, joiden perusteella elokuussa 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos päivittivät suosituksiaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyen. Suositus-

ten tarkoituksena oli tukea varhaiskasvatuksen yksiköitä varhaiskasvatuksen toteuttamisessa 

pandemian aikana turvallisesti sekä lapsille että henkilökunnalle ja hallita tartuntariskiä sekä 

rajata mahdollisten altistuneiden määrää (OKM, 5.8.2021). Elokuun 2020 ja 2021 välillä tapah-

tuneet suositukset ja ohjeistukset varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyen ovat olleet kaupun-

kikohtaisia valtakunnallisten suositusten sijaan. Kaupunkikohtaisiin suosituksiin ovat vaikutta-

neet muun muassa koronapandemian taso maakunnissa ja näin ollen suositukset eri kaupunkien 

välillä ovat voineet vaihdella.  

Monella alalla COVID-19-pandemian alkaessa tuli suosia etätyöskentelyä, mutta varhaiskas-

vatus on pääasiassa koko ajan toteutunut tavalliseen tapaan. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton 

(JHL, 2020) tekemän kyselyn mukaan koronalle altistuminen varhaiskasvatuksessa on muuta 

väestöä yleisempää. Lisäksi kyselyn mukaan COVID-19 kriisisissä toimimiseen annettavat oh-

jeet varhaiskasvatuksessa ovat olleet epäselviä ja riittämättömiä, mikä on aiheuttanut huolta 

varhaiskasvatuksen alalla työskenteleville. Myös Aluehallintoviraston ja Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön (2021) tekemän kyselyn mukaan varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kokeneet CO-

VID-19-pandemian aikana ohjeistukset sekaviksi, sillä ne ovat muuttuneet nopeasti, niissä on 

ollut paljon tulkinnanvaraa ja niitä on tullut monelta eri taholta samaan aikaan. Ahosen ja Pe-

sosen (2020) tekemän kartoituksen mukaan 75% vastaajista (n=1043) sanoi, että etätöitä ei ole 

ollut mahdollista tehdä varhaiskasvatuksessa, vaikka etätyö voisi vastaajien mukaan olla teho-

kasta suunnittelu- ja kirjallisten töiden tai ammatillisen kehittämisen aikaa. COVID-19 on kui-

tenkin tuonut monia muutoksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyen ja uusia toimintata-

poja on otettu käyttöön henkilöstön ja lasten terveyden turvaamiseksi. 

Dayalin ja Tikon (2020, s. 2–7) tutkimuksen mukaan COVID-19-pandemian aikana varhais-

kasvatuksen työntekijät ympäri maailmaa ovat joutuneet opettelemaan uusia tapoja pedagogii-

kan toteuttamiseksi, sillä etenkin muualla maailmassa päiväkoteja on jouduttu sulkemaan pan-

demian takia. Myös Suomessa jotkut päiväkodit ovat kokeilleet erilaisia keinoja toteuttaa var-

haiskasvatusta kotona oleville lapsille. Aluehallintaviraston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 

(2021) tekemässä kyselyssä varhaiskasvatuksen työntekijöille mainittiin muun muassa erilaiset 

etäyhteyksin toteutettavat satu- ja leikkihetket sekä erilaisten askartelu- ja tehtävämateriaalien 

jakaminen perheille eräinä keinoina toteuttaa varhaiskasvatusta ilman lähikontaktia. Rainion 

ym. (2020) tekemässä kyselyssä varhaiskasvatuksen työntekijät ja johtajat kokivatkin, että var-
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haiskasvatuksen laatua on pystytty ylläpitämään COVID-19-pandemian aikana. Tähän on kui-

tenkin osittain vaikuttanut pienentynyt lapsimäärä varhaiskasvatuksessa ja tulevaisuudessa jää-

kin nähtäväksi, miten COVID-19 heijastuu esimerkiksi eroihin lasten oppimisessa.  

4.2 COVID-19-pandemian merkitys moniammatilliseen tiimityöhön ja työssä jaksami-

seen 

Nurhosen ja kollegoiden (2021, s. 8) tekemässä tutkimuksessa COVID-19-pandemian aiheut-

tamat pedagogiset toimenpiteet liittyivät muun muassa ryhmien välisen yhteistyön vähentämi-

seen ja yhteisten tapahtumien perumiseen. Näin pandemian aikana moniammatillisen tiimin 

yhteisöllisyys onkin entisestään korostunut, sillä kohtaamisia muiden ryhmien ja koko päivä-

kodin henkilökunnan välillä on rajoitettu (ks. OKM, 4.8.2020) ja työtä on tehty lähinnä oman 

tiimin kanssa. Etenkin tämän takia oman moniammatillisen tiimin hyvästä ryhmähengestä ja 

yhteisöllisyydestä on varmasti ollut apua työssä jaksamisen näkökulmasta. 

Rainion ym. (2020) tekemässä kartoituksessa päiväkotien kokemuksista COVID-19 poikkeus-

ajasta 47% varhaiskasvatuksen työntekijöistä (n=41) koki työn muuttuneen kuormittavam-

maksi kevään 2020 aikana. Kartoituksen mukaan kuormitusta toi erityisesti lomautukset ja työ-

tehtävien muutokset. Kiireen tunnun kokemus jakautui kartoituksessa kuitenkin hyvin tasai-

sesti, sillä joissain päiväkodeissa kiireen tuntu oli lisääntynyt COVID-19 myötä, kun taas toi-

sissa paikoissa se oli hellittänyt. 

Ahosen ja Pesosen (2020) tekemässä kartoituksessa ’’Koronakriisin vaikutuksista varhaiskas-

vatukseen’’ 70% vastaajista (n=1042) koki saaneensa riittävästi tai lähes riittävästi tukea esi-

mieheltään poikkeustilanteen aikana. Samanlaisen näkökulman tähän antaa myös Nurhosen ja 

kollegoiden (2021, s. 21–22) tekemä tutkimus, jossa varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajat 

priorisoivat henkilöstöjohtamisen tärkeimmäksi osa-alueeksi COVID-19-pandemian aikana. 

Tutkimuksessa johtajat nostivat esille henkilökunnan kannattelemisen ja kuulemisen sekä oman 

läsnäolonsa tärkeyden työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia ajatellen, vaikka johtajien oma 

jaksaminen olikin välillä koetuksella. Varhaiskasvatushenkilöstön työssä jaksamiseen onkin 

tärkeää kiinnittää huomiota, sillä ilman hyvinvoivaa henkilöstöä on hankalaa tarjota lapsille 

laadukasta varhaiskasvatusta. 
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Kuten jo aiemmissa luvuissa käsiteltiin työntekijöiden poissaolojen vaikutusta kuormittavana 

tekijänä työntekijöiden työssä jaksamiseen, COVID-19-pandemia on entisestään lisännyt työn-

tekijöiden poissaoloja varhaiskasvatuksessa muun muassa karanteenimääräysten ja tartuntojen 

takia (ks. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos [THL], 2021). Tämä on varmasti entisestään haas-

tanut varhaiskasvatuksen järjestämistä jo valmiiksi olemassa olevan sijaispulan takia.  
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5     Tutkimuksen metodologia ja toteutus 

Tämän luvun alussa käsittelemme tutkimuksemme tavoitetta, tutkimuskysymyksiä, laadullista 

tutkimusta ja yhteistutkijuutta. Näiden jälkeen käsittelemme tutkimuksen lähestymistapaa fe-

nomenologiaa, aineistonkeruumenetelmää ja prosessia. Lopuksi käymme yksityiskohtaisesti 

läpi aineiston analysoinnin eri vaiheet ja havainnollistamme tekemistämme esimerkkien kautta.  

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena meillä on selvittää varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksia 

moniammatillisesta tiimityöstä ja sen merkityksestä työssä jaksamiseen COVID-19-pandemian 

aikana. Tavoitteena on myös tämän hetken varhaiskasvattajien kokemusten perusteella tuoda 

ajankohtaista tietoa moniammatilliseen tiimityöhön ja työssä jaksamiseen liittyen muillekin 

kuin varhaiskasvatuksen työntekijöille kuten päättäjille ja koulutuksen suunnittelijoille. Var-

haiskasvatuksen ammattilaisten työntekijöiden kokemukset ovat arvokkaita ja tärkeitä, ja ajat-

telemme, että niitä reflektoimalla voimme myös itse saada vinkkejä siihen, mihin asioihin tulisi 

kiinnittää huomiota moniammatillisessa tiimityössä etenkin työssä jaksamisen näkökulmasta. 

Ajattelemme, että kaikenlainen oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja keskusteluiden 

kautta, joten koemme näiden kokemusten auttavan meitä itseämme ymmärtämään moniamma-

tillisuuden merkitystä tiimissä ja yleisesti päiväkodissa.  

Lisäksi haluamme tämän tutkimuksen avulla saada ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuksen 

alalla tapahtuneista muutoksista liittyen moniammatilliseen tiimityöhön COVID-19-pandemian 

aikana. Tällä hetkellä käydään paljon keskustelua varhaiskasvatuksesta ja siellä tapahtuvista 

muutoksista etenkin työssä jaksamisen ja alalla pysymisen näkökulmista. Tavoitteenamme on 

tehdä mahdollisimman pätevä tutkimus, jolla on tutkimuksellisesti painoarvoa varhaiskasva-

tuksen alalla.  

Tutkimuskysymyksemme ovat muotoutuneet lopulliseen muotoonsa tutkimusprosessin ede-

tessä. Tutkimuskysymyksemme ovat: 

1. Millaisena varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat moniammatillisen tiimityön? 

2. Millainen merkitys moniammatillisella tiimityöllä on työssä jaksamiselle varhais-

kasvatuksen ammattilaisten kokemusten mukaan? 

3. Miten COVID-19-pandemia on näyttäytynyt päiväkodeissa ja millainen merkitys 

pandemialla on ollut moniammatilliseen tiimityöhön ja työssä jaksamiseen? 
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5.2 Yhteistutkijuus laadullisessa tutkimuksessa 

Hinton, Ostorga ja Zúñiga (2021, s. 144) kuvailevat laadullisella tutkimuksella olevan tapaus-

sidonnainen idiografinen pätevyys ja kyky paljastaa yksityiskohtia, joita ei voida tai ei ole ym-

märretty numeroiden avulla. Tämän tutkimuksen tiimoilta emme ole niinkään kiinnostuneita 

määristä, vaan siitä, millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen työntekijöillä on tutkimuksemme 

teemoihin liittyen.  

Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus ja Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2018, s. 161) 

mukaan lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen, missä ta-

voitteena on pyrkiä kuvamaan tutkimuksen kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hei-

dän mukaansa laadullisessa tutkimuksessa on pikemmin pyrkimyksenä paljastaa tosiasioita, 

kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. Myös Vilkka (2021, s. 120) toteaa, että laadullisen 

tutkimuksen tavoitteena ei ole totuuden löytäminen tutkittavasta asiasta, vaan tavoitteena on 

näyttää aiheesta muodostuneiden tulkintojen avulla jotakin, jota ei välttämättä muuten havaita. 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytäänkin usein pieneen määrään tapauksia, joita pyritään 

analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti, jolloin laadullisen tutkimuksen aineiston kri-

teeri ei ole määrä vaan laatu (Eskola & Suoranta, 1998, s. 14). Laadullisessa tutkimuksessa 

aineistosta ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen, vaan tutkimuksen tavoitteena on saada 

näkyviin se, mikä ilmiössä on merkittävää ja toistuvaa (Hirsjärvi ym., 2018, s. 182). Myös 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 74) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan 

ilmiötä tai ymmärtämään tiettyä toimintaa.  

Laadullista tutkimusta luonnehditaan prosessiksi, sillä tutkimuksen etenemistä ei välttämättä 

voida etukäteen jäsentää, vaan se muotoutuu tutkimuksen edetessä (Kiviniemi, 2018). Tutki-

muksen tekemiseen kannattaakin Eskolan ja Suorannan (1998, s. 15) mukaan lähteä mahdolli-

simman puhtaalta pöydältä ilman ennakkoasettamuksia. Heidän mukaansa tällöin puhutaan ai-

neistolähtöisestä analyysistä, joka tarkoittaa, että tutkimuksen teoria rakentuu aineistosta käsin. 

Aineistolähtöisyyden myötä teorianmuodostuksessa mahdollistuu tutkimuskohteelle ominaisen 

käsitteistön huomioon ottaminen ilmiön kuvaamisessa, jolloin tutkimuskohteen selkiytyminen 

antaa tutkijalle viitteitä siitä, mihin teoreettisiin näkemyksiin kannattaa syventyä (Kiviniemi, 

2018).  

Teemme tämän tutkimuksen yhdessä, jolloin voimme puhua yhteistutkijuudesta. Yhteistutki-

juus tarkoittaa kahden tai useamman tutkijan yhteistä tutkimuksen tekemistä. Jokinen ja Juhila 
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(2002, s. 114) mainitsevat, että yksi riski yhdessä kirjoittamiselle on erilaiset näkemykset ta-

voitteista ja yhteisestä tekemisestä, joka voi johtaa ristiriitoihin ja turhautumiseen. Olemme 

tehneet kandidaatin tutkimuksen yhdessä ja tunnemme hyvin toistemme tavat työskennellä ja 

koemme niiden sulautuvan hienosti yhteen. Meillä on hyvin samanlainen tapa tehdä tutkimusta 

ja yhteinen kiinnostuksen kohde, mikä johdatti meidät yhteisen tutkimuksen pariin. Ennen lo-

pullista päätöstä siitä, teemmekö pro gradu -tutkimuksen yhdessä, kävimme läpi kummankin 

tavoitteita ja päämääriä tutkimuksen tekemisessä. Koimme, että ne soveltuivat hyvin yhteen, 

minkä takia uskalsimme lähteä tekemään tutkimusta yhdessä.  

Yhteistutkijuus vie enemmän aikaa, sillä yhteisiä keskusteluja tulee käydä läpi prosessin, heti 

tutkimuksen valmisteluista lähtien (Lonkila, 2021, s. 9), jotta tutkimuksessa vältyttäisiin epä-

selvyyksiltä ja tutkijat ovat samalla sivulla erilaisten valintojen ja päätösten suhteen. Kävimme 

tämän prosessin alussa paljon pitkiä yhteisiä keskusteluja esimerkiksi siitä, miten, keneltä ja 

millä tavalla haluamme kerätä aineistoa ja tehdä tutkimusta. Jokinen ja Juhila (2002, s. 114) 

toteavat, että yhdessä kirjoittamisen riskiksi voi muodostua epätasainen työnjako. Yhteistutki-

juudessa onkin tärkeää jakaa vastuuta, ja olemmekin määritelleet molemmille omat vastuualu-

eet teoriaosuudessa. Kuitenkin teemme suurimman osan tutkimuksesta yhdessä, jotta teksti olisi 

mahdollisimman yhtenäistä ja johdonmukaista. Olemme aloittelevia tutkijoita, jolloin yhdessä 

tekemisessä on se hyöty, että omat ajatukset eivät välttämättä paista läpi, kun rinnalla on toinen 

tutkija ja omat ajatukset täytyy perustella toiselle.  

5.3 Lähestymistapana fenomenologia 

Virtasen (2011, s. 160–162) mukaan lähtökohtana fenomenologiselle tutkimukselle ovat ihmi-

sen mielessä rakentuneet merkitykset. Ihmisen mielen merkitykset koostuvat erilaisista havain-

noista, elämyksistä ja käsityksistä, ja jotta tutkija pystyy tavoittamaan ihmisen subjektiivista 

merkitysmaailmaa, on tutkittavan kuvailtava mielensä kokemuksia. Laineen (2010, s. 28–29) 

mukaan kokemukset käsitetään ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan todellisuuteensa eli 

maailmaan, jossa hän elää. Hän lisää, että ihmisten suhde maailmaan on intentionaalinen eli 

merkityksellinen ja kokemus muotoutuu näiden merkitysten mukaan. Myös Huhtinen ja Tuo-

minen (2020) sanovat, että fenomenologisessa tutkimuksessa ilmiötä tarkastellaan tutkittavien 

kokemustodellisuuden kautta, ja tavoitteena on ymmärtää ilmiö sellaisena, kuin se tutkittavien 

elämismaailmassa ilmenee.  
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Fenomenologisen tutkimuksen keskeisin tutkimuskohde onkin ihmisen kokemus. Ilmiöt, joista 

tässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita, ovat moniammatillinen tiimityö ja työssä jaksami-

nen. Tässä tutkimuksessa tavoitteenamme on ymmärtää varhaiskasvatuksen työntekijöiden ko-

kemuksia yksilötasolla, eikä tehdä niistä yleistyksiä. Tutkimuksessa puhumme kuitenkin siten, 

että ’’varhaiskasvatuksen työntekijät kokevat’’, millä tarkoitamme sitä, että useampi varhais-

kasvatuksen työntekijät on kokenut asian samalla tavalla. Tarkoituksenamme ei siis ole tehdä 

yleistyksiä, mutta jos aineistossamme useampi on samaa mieltä, kirjoitamme sen muotoon 

’’varhaiskasvattajien kokemusten mukaan’’. Fenomenologisessa tutkimuksessa tarkoituksena 

onkin löytää aineistosta tutkittavien mahdollisia yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia. 

Toikkasen ja Virtasen (2018) mukaan kokemuksen käsitteen määrittely on tärkeää, sillä määri-

telmät tai niiden puuttuminen vaikuttavat käsitteen käyttöön. Laineen (2018) sanoo, että koke-

mus on aina omakohtainen, kun taas Otonkorpi-Lehtorannan ja Ylöstalon (2015, s. 223–228) 

mielestä ihmisten kokemukset ovat tulkintaa sosiaalisesta todellisuudesta. Näin ollen heidän 

mukaansa kokemusten todenmukaisuutta tai aitoutta ei voida vertailla. Kokemuksia tutkittaessa 

on huomattava, että jokaisen tutkittavan kokemus on yhtä tärkeä, eikä ihmisten kokemuksia 

voida asettaa tärkeysjärjestykseen. Olemme aineiston analyysiä tehdessä pyrkineet huomioi-

maan jokaisen tutkittavan kokemukset sellaisina, kuin ne on meille annettu arvottamatta koke-

muksia keskenään. 

Määrittelemme kokemuksen siten, että kokemusta määrittelee aina kokija itse. Ajattelemme, 

että kokemus on kokijan tulkintaa tilanteesta ja tätä kokemusta voi muokata esimerkiksi kon-

teksti, mielentila tai aika. Koska kokemus on kokijan omaa tulkintaa tilanteesta, voi eri ihmisillä 

olla hyvin erilaiset kokemukset samankaltaisesta tilanteesta tai tapahtumasta. Laineen (2018) 

mukaan tutkija ei kuitenkaan pääse alkuperäiseen kokemukseen kiinni, sillä tilanteet ja koke-

mukset näyttäytyvät eri tavalla.  

Otonkorpi-Lehtoranta ja Ylöstalo (2015, s. 223–228) sanovat, että kokemukset eivät itsessään 

ole tietoa, vaan ne otetaan tutkimuksen ja tulkinnan kohteiksi. Fenomenologian taustalla onkin 

ajatus siitä, että todellisuus muuttuu jatkuvasti eikä ole edullista pysäyttää sen muutosta, vaan 

hyödyllisempää on elää tutkittavan mukana ja kuvata ilmiötä heille ominaisessa arjessa (Huh-

tinen & Tuominen, 2020, s. 286). Himanka (2010, s. 206) mainitseekin, että fenomenologisessa 

tutkimuksessa ilmiö ja sen ilmenemisen tapa liittyvät aina yhteen. Perttulan (2009, s. 116) mu-

kaan kokemuksen tutkijan onkin tärkeää ajatella sitä, millaisista todellisuuksista elämäntilan-
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teet voivat koostua. Saavuttaaksemme toisen kokemuksen, Laineen (2018) mukaan on käytet-

tävä tilannekohtaista harkintaa ja valittava tutkimukseen parhaiten soveltuvat toimintatavat. Tä-

män olemmekin ottaneet huomioon pohtimalla tarkasti, mitä metodeja tässä tutkimuksessamme 

haluamme käyttää.  

Virtasen (2011, s. 157) mukaan fenomenologia voidaan ymmärtää filosofiana, lähestymista-

pana tai tutkimusmetodina. Keskeisimmät filosofian suuntaukset perustuvat Edmund Husserlin 

ja Martin Heideggerin ajatteluun, minkä myötä kaksi fenomenologian päätutkimusperinnettä 

ovat Husserlin deskriptiivinen eli puhdas, kuvaileva fenomenologia ja Heideggerin hermeneut-

tinen fenomenologia (Virtanen, 2011, s. 157–158). Tässä tutkimuksessa olemme hyödyntäneet 

lähestymistapana deskriptiivistä eli kuvailevaa fenomenologiaa. Perttulan (2000) mukaan puh-

das, kuvaileva fenomenologia olettaa näkevänsä ilmiön olemuksen kurinalaisesti noudatetun 

fenomenologisen metodin avulla. Deskriptiivisen eli kuvailevan fenomenologian pyrkimyk-

senä on ilmiön puhdas kuvaaminen (Virtanen, 2011, s. 162). Tökkärin (2018, s. 69) mukaan, 

jos tutkija pitää kokemusta yksilön tajunnassa ilmenevinä sisältöinä ja niiden tavoittaminen on-

nistuu haastattelulla, sopii tutkimuskehykseksi parhaiten kuvaileva fenomenologia. Vaikka, 

emme toteutakaan tutkimusta haastattelulla koemme, että myös avoimen kyselylomakkeen 

avulla pystymme tavoittamaan yksilöiden kokemukset, sillä Tökkärin (2018, s. 70) mukaan 

kielellisyys on fenomenologian aineistojen oleellinen tuntomerkki.  

Perttulan (1995, s. 43–45) mukaan fenomenologiseen tutkimukseen sisältyy kaksi keskeistä kä-

sitettä: deskriptio ja reduktio. Deskriptiolla tarkoitetaan hänen mukaansa tutkittavan antamaa 

kuvausta kokemuksestaan eli hänen tapaansa tuottaa tutkimusaineistoa sekä tutkijan pyrkimystä 

kuvata tutkittavan kokemus mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Reduktion hän puoles-

taan määrittelee irtaantumisena tutkijan luonnollisesta asenteesta. Reduktion ja deskription tar-

koituksena on pyrkiä siihen, että tutkittavien kokemukset tulevat tutkimuksessa ilmi juuri siten, 

kun tutkittavat ovat ne sanoneet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta tutkittavan 

antamasta kokemuksesta, tulee tutkijan pitää kokemusta sellaisenaan tutkimusaineistona ja tut-

kimuksen kohteena, vaikka tutkija ajattelisi kokemuksen olevan epätodenmukainen (Perttula, 

1995, s. 44). Olemme irtautuneet luonnollisesta asenteestamme ennakkokäsitysten tiedostami-

sen avulla, koska ajattelemme, että ennakkokäsitykset voivat määritellä millaisella asenteella 

kohtaamme tutkittavien kokemukset. Kokemuksen tutkijoina ymmärrämme sen, että varhais-

kasvatuksen ammattilaisten kokemukset tulee ilmetä juuri niin, miten tutkittavat ovat ne kir-

joittaneet. Tämän varmistamme alkuperäisillä sitaateilla, joista on korjattu kirjoitusvirheet, 
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mutta niitä ei muuten ole muokattu.  Myös Lehtomaa (2005, s. 163) kertoo, että fenomenologi-

sessa tutkimuksessa tutkijan tavoitteena on ymmärtää kokemuksellinen ilmiö sellaisena kuin se 

on muuttamatta sitä tutkijan merkitysyhteydeksi. Hänen mukaansa se vaatii tutkijalta tietoista 

pyrkimystä ennakko-oletuksettomuuteen ja pidättäytymistä teoreettisesta tutkimusasenteesta.  

Fenomenologisessa tutkimuksessa lähdetäänkin liikkeelle tutkijan ennakkokäsityksistä ja nii-

den poissulkemisesta. Fenomenologisen menetelmän soveltamisen vaikeus empiirisessä tutki-

muksessa tulee siinä, kun pitäisi toteuttaa tutkimus ennakko-oletuksista täysin vapaasti, mutta 

samalla tulisi seurata tieteellisesti pätevää metodia (Judén-Tupakka, 2007, s. 84). Tökkäri 

(2018, s. 65) kuitenkin sanoo, että tutkijan aiemmista kokemuksista ja ennakko-oletuksista ei 

tule pyrkiä vapautumaan, vaan ne tulisi tiedostaa ja niitä tulisi hyödyntää tutkimuksessa. Käsit-

telemme omia ennakkokäsityksiämme tarkemmin aineistonkeruuseen liittyvässä luvussa.  

Fenomenologisessa tutkimuksessa teoreettista viitekehystä ei käytetä siinä mielessä, että tutki-

musta ohjaisi jokin ennalta määrittävä teoreettinen malli (Laine, 2010, s. 35). Tutkimuksemme 

onkin aineistolähtöinen tutkimus, joten teoreettinen viitekehyksemme on rakentunut aineiston 

analyysin pohjalta nousseista teemoista. Puusan (2020, s. 143) mukaan tutkijan tulisi pyrkiä 

kokoamaan raporttiin selkeä ja ymmärrettävä kuvaus tutkimusprosessista eri vaiheineen. Py-

rimme vähentämään asioiden epäselvyyksiä keskustelemalla aiheista avoimesti ja kirjoittamalla 

yhdessä. Laine (2010, s. 35–36) toteaakin, että fenomenologisen tutkimuksen lopussa aiheesta 

tehdyt tutkimukset ja teoriat auttavat keskustelemaan tutkimuksesta saaduista tuloksista.  

Fenomenologisen lähestymistavan ja metodin valintaan vaikutti se, että haluamme tutkia koke-

muksia, ja ymmärtää niiden avulla valitsemiamme ilmiöitä. Tutkimuksemme tarkoituksena ei 

ole tehdä yleistyksiä, vaan kuvata ilmiöitä kokemusten avulla, mikä on fenomenologiselle tut-

kimukselle olennaista. Meille oli alusta asti selvää, että haluamme tehdä aineistolähtöisen tut-

kimuksen, jotta pääsemme lähemmäksi tutkittavien kokemuksia, ja jotta osaamme tarttua tut-

kittavien kokemuksiin. Aineistolähtöisyys edellyttääkin ennakkokäsitysten sulkeistamista, joi-

den myötä lähestymistavaksi tarkentui fenomenologia. Fenomenologinen aineiston analyysi-

menetelmä vaikutti myös pätevältä tutkimuksemme kannalta, sillä analyysiprosessi on hyvin 

monivaiheinen. Se sisältää kaksi päävaihetta, joiden alla on useampia välivaiheita. Koemme, 

että tämä auttaa meitä pitämään omat näkemyksemme piilossa, sillä niiden ilmenemiselle ei ole 

tilaa, mikä näin ollen lisää tutkimuksen luotettavuutta. Monivaiheinen analyysimenetelmä aut-

taa saamaan tutkittavien kokemuksista kaiken irti, sillä kokemukset kulkevat monen vaiheen 
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läpi. Analyysimenetelmä on suunniteltu enemmän haastatteluaineistolle, jotka sisältävät puhe-

kielisiä ilmauksia, mutta analyysimenetelmän soveltaminen on fenomenologiselle tutkimuk-

selle enemmän velvoite, kuin tapa (Perttula, 2000). Aineistossamme vastaukset olivat valmiiksi 

hyvin kirjakielellä kirjoitettu, jolloin analyysin soveltaminen tuli hyvin automaattisesti. Ana-

lyysimenetelmän soveltamisesta kerromme lisää luvussa 5.5 Aineiston analyysi. 

5.4 Aineiston kerääminen 

Olemme keränneet tämän tutkimuksen aineiston sähköisten kyselyiden avulla sosiaalisesta me-

diasta, tarkemmin kahdesta eri suljetusta Facebook-ryhmästä. Vallin ja Perkkilän (2018, s. 100) 

mukaan sosiaalinen media on yleistynyt tutkimuskäytössä ja sähköisiä tutkimuskyselyitä jae-

taan yhä enemmän erilaisten sosiaalisten alustojen kautta. Turtiainen ja Östman (2013) haastaa 

tutkijaa miettimään sosiaalista mediaa hyödynnettäessä sitä, että käyttääkö sosiaalista mediaa 

tutkimuksen kohteena, lähteenä vai välineenä. Tutkimuksessamme sosiaalinen media on tutki-

muksemme väline, sillä käytämme sosiaalista mediaa sopivien ryhmien etsimiseen ja kyselyi-

den jakamiseen. Sosiaalisen median sanotaankin olevan tekninen välinen silloin, kun se ei vai-

kuta tiedon sisältöön (Turtiainen & Östman, 2013).  

Virtasen (2011, s. 174) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa tutkimusaineistot kerätään 

pääsääntöisesti haastattelemalla tai avoimella kyselylomakkeella. Perttula (2000) sanoo, että 

fenomenologisessa tutkimuksessa tapa hankkia tutkimusaineisto on yhtä tärkeä kuin tapa ana-

lysoida sitä. Hänen mielestään fenomenologisen tutkijan on luotava aineiston hankintatilan-

teesta sellainen, jossa tutkimuksen osallistujat voivat ilmaista kokemuksiaan rehellisesti. Ko-

emme, että tutkittavan on helpompi jakaa rehellisesti kokemuksiaan anonyymisti kirjoittaen, 

kuin haastattelutilanteessa. Myös Perttula (2009) sanoo, että tutkijan paikka pitäisi olla mah-

dollisimman neutraali, jolloin tutkija ei ole läsnä kokemusten kuvaustilanteessa. Kyselyyn vas-

tatessa vastaajat ovat itse saaneet valita ajan ja paikan, jossa he kyselyymme vastaavat, jolloin 

meidän on luotettava, että he ovat rehellisiä.  

Valitsimmekin aineistonkeruutavaksi sähköisen kyselyn. Halusimme saada tutkimukseemme 

vastuksia eri puolelta Suomea, mikä vaikutti myös aineistonkeruutavan valintaan. Vilkka 

(2021, s. 94) sanoo, että kyselylomake on sopiva tapa kerätä aineistoa, jos aineistoa kerätään 

toisistaan hajallaan olevalta joukolta ihmisiä. Sähköisen kyselyn etuja ovat muun muassa talou-

dellisuus sekä nopeus kyselyä toimitettaessa ja vastauslomaketta palauttaessa (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 2018, s. 195; Valli & Perkkilä, 2018, s. 100). Virtasen (2011, s. 174) mukaan 
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fenomenologisen aineiston hankinnassa on kaksi pääehtoa: mahdollisimman avoimet kysymyk-

set ja tutkijan vaikuttamattomuus tutkittavien kokemuksiin. Koemme, että pystyimme huomi-

oimaan nämä molemmat ehdot sähköisessä kyselyssä. Sähköisessä kyselyssä etuna on lisäksi 

se, että emme ole itse valinneet kyselyyn vastaajia, vaan vastaajat ovat vapaaehtoisesti mukana 

tutkimuksessa. Vilkan (2021, s. 94) mukaan kyselylomakkeen etuna on myös se, että vastaaja 

jää tuntemattomaksi. Haluammekin taata vastaajille anonyymin suojan, mikä onnistuu sähköi-

sen kyselyn avulla.  

Erilaisia sähköisen kyselyn tekemiseen olevia pohjia on useita, mutta valitsimme pohjaksi 

Webropol-sivuston. Webropol on Oulun yliopiston suosittelema pohja opinnäytetöiden tutki-

muskyselyihin ja koimme sen näin ollen luotettavana vaihtoehtona myös tietosuojakysymysten 

kannalta. Vallin ja Perkkilän (2018) mukaan Webropolilla laaditussa kyselyssä etuna on se, että 

useampi kysymys on nähtävillä samalla sivulla, mikä auttaa vastaajaa hahmottamaan kokonai-

suutta ja hän pystyy vertailemaan vastauksiaan ja näin ollen parantamaan johdonmukaisuutta 

vastauksissa. Webropolissa on myös etuna se, että vastauslomake toimii hyvin eri mobiililait-

teilla, mikä tulee Vallin ja Perkkilän (2018) mukaan myös huomioida. Kokeilimme tämän vielä 

itse eri mobiililaitteilla ennen lopullisen kyselyn jakamista.  

Aloitimme tämän pro gradu -tutkielman tekemisen keväällä 2021. Kävimme keväällä 2021 kva-

litatiivisen tutkimuksen jatkokurssin, jossa toteutimme aineiston pilotoinnin Webropol-kyselyn 

avulla (Liite 1). Saimme kyselyyn yhteensä 49 vastausta ja vastaukset olivat monipuolisia ja 

vastasivat silloiseen tutkimuskysymykseemme. Tutkimusprosessin edetessä huomasimme kui-

tenkin, että tekemämme kyselyn kysymykset olivat hyvin pitkälti muotoutuneet kandidaatin 

tutkielmamme pohjalta (ks. Laamanen & Lehtosaari, 2020) ja teemat eivät olleet juurikaan 

muuttuneet. Kyselyn kysymykset liittyivät pääosin tiimin ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, 

mitkä olivat meillä aiheena kandidaatin tutkielmassa. Koimme tämän takia, että kaikki kyselyn 

kysymysten asettelut eivät olleet täysin relevantteja fenomenologisuuden kannalta, sillä meidän 

omat ennakko-oletuksemme olivat vahvasti läsnä eivätkä ne vastanneet tutkimuksen tavoitteita. 

Pilotoinnin avulla kuitenkin huomasimme, että kysely oli toimiva ratkaisu aineiston keräämi-

seen myös fenomenologian kannalta, sillä saamamme vastaukset olivat laajoja kuvauksia tut-

kittavien kokemuksista. Päätimmekin kesällä 2021 laatia uuden kyselyn ja tarkentaa tutkimuk-

sen aihetta ja tavoitetta (Liite 2). Puusan (2020) mukaan laadulliselle tutkimukselle on tyypil-

listä, että aineistoa kerätään useassa vaiheessa. 
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Judén-Tupakan (2007, s. 63) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa tutkijan tulee eri tutki-

muksen vaiheissa tietoisesti irtautua esioletuksistaan aiheesta. Toista kyselyä laatiessa poh-

dimme tarkemmin, mitä haluamme tutkimuksellamme saavuttaa ja mikä meitä tällä hetkellä 

kiinnostaa. Kiinnostuksen kohteeksi meillä nousi kolme teemaa: moniammatillisuus, työssä 

jaksaminen ja COVID-19. Rakensimme uuden kyselyn rungon näiden teemojen pohjalta, kui-

tenkin jättäen tilaa tutkittavien aloitteille, jotta he määrittävät tutkimuksemme sisällön. Feno-

menologisessa tutkimuksessa lähtökohtana on aineistolähtöisyys ja aiempia tutkimuksia ja teo-

rioita aletaan käsittelemään vasta aineiston analysoinnin ja tulkinnan jälkeen (Vilkka, 2021, s. 

173).  

Pohdimme ennakkokäsityksiämme aiheesta ja muotoilimme kysymykset tarkemmin tietyn tee-

man mukaan siten, että emme johdattele kysymyksiä tiettyyn suuntaan. Muotoilimme kysy-

mykset avoimiksi ja käytimme esimerkiksi sanamuotoja ‘’kerro omin sanoin’’ ja ‘’kuvaile 

omien kokemuksiesi pohjalta’’. Luetutimme kyselyn kysymykset ulkopuolisilla ymmärrettä-

vyyden ja selkeyden vahvistamiseksi. Lisäksi toista kyselyä laatiessamme olimme perehtyneet 

fenomenologiseen tutkimusmenetelmään tarkemmin ja osasimme huomioida fenomenologi-

suuden periaatteet paremmin. Halusimme, että kysymykset olisivat mahdollisimman laajoja, 

jotta emme sulkisi vastaajien aloitteita pois.  

Saimme tähän toisena kerättyyn kyselyyn yhteensä 28 vastausta eri puolilta Suomea. Käy-

tämme tässä tutkimuksessa molempia keräämiämme aineistoja ja kokonaisuudessaan aineis-

tomme koostuu 56 vastauksesta. Vastausten pituus vaihteli kysymyskohtaisesti muutamasta 

virkkeestä lähes puolen sivun vastaukseen. Vastauksia saimme varhaiskasvatuksen opettajilta, 

päiväkodin johtajilta, varhaiskasvatuksen lastenhoitajilta, varhaiskasvatuksen sosionomeilta ja 

varhaiskasvatuksen erityisopettajilta, joiden määrät kuvaamme Kuviossa 1. Olemme osallistu-

jien ammattinimikkeet määritelleet sen mukaan, miten he ovat itsensä identifioineet taustaky-

symyksessä. Avaamme tarkemmin aineiston analyysin luvussa sitä, miten päädyimme hyödyn-

tämään molempia aineistoja tutkimuksessamme, ja miten vastausten määrä on muodostunut.  
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5.5 Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston analyysin tehtävänä on luoda aineistosta sellainen kokonaisuus, josta pys-

tyy tuottamaan rikkaan ja perustellun tulkinnan sekä tekemään johtopäätöksiä tutkittavasta il-

miöstä (Puusa, 2020, s. 143). Juden-Tupakan (2007, s. 62) mukaan fenomenologisen analyysin 

askellusta voidaan soveltaa empiirisessä tutkimuksessa menetelmällisesti, kun taas Pert-

tula (2000) sanoo, että fenomenologinen ilmiön tutkiminen edellyttää kurinalaista metodia. Fe-

nomenologisia aineiston analyysin menetelmiä on kaksi: Amadeo Giorgin metodi sekä Juha 

Perttulan fenomenologinen erityistieteen metodi (Virtanen, 2011, s. 175–195).  

Tämän aineiston analysoinnissa olemme hyödyntäneet Juha Perttulan fenomenologista meto-

dia. Valitsimme Perttulan metodin aineistomme analyysiin, sillä Perttulan (1995, s. 90) mukaan 

kyseisen metodin avulla saa jäsennettyä paremmin suurempaa tutkimusaineistoa, mikä parantaa 

luotettavuutta ja fenomenologian säilyttämistä tutkimuksessa, kun taas Giorgin metodi on hä-

nen mielestään liian suppea laajalle tutkimusaineistolle. Perttulan (1995) fenomenologinen eri-

tyistieteen metodi sisältää kaksi päävaihetta, joissa kummassakin on seitsemän eri vaihetta. 

Olemme hyödyntäneet soveltaen Perttulan fenomenologista metodia aineistomme analyysissä. 

Perttulan (2000) mukaan fenomenologisen metodin muokkaaminen tutkittavaan ilmiöön sopi-

vaksi on tutkijalle enemmän velvoite kuin lupa. Havainnollistaaksemme aineiston analyysin 

45 %

46 %

2 %
5 % 2 %

VASTAAJIEN AMMATTINIMIKEET
Varhaiskasvatuksen opettaja (25) Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (26)

Varhaiskasvatuksen sosionomi (1) Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (3)

Päiväkodin johtaja (1)

Kuvio 1. Vastaajien ammattinimikkeet  



34 

 

etenemistä, laadimme siitä Taulukon 1. Taulukon 1 vasemmassa sarakkeessa on Perttulan 

(1995, s. 94–95) analyysin vaiheet ja oikeassa sarakkeessa näkyy, miten olemme edenneet ana-

lyysiprosessissa.  

Perttulan analyysi: Analyysimme eteneminen: 

1. Päävaihe 

1.1 Avoin lukeminen 

1.2 Muodostetaan sisältöalueet 

1.3 Jakaminen merkitysyksiköihin 

1.4 Muunnos tutkijan yleiselle kielelle 

1.5 Merkitysyksiköiden sijoittaminen si-

sältöalueisiin 

1.6 Sisältöalueittainen yksilökohtainen 

merkitysverkosto 

1.7 Jäsennys sisältöalueiden mukaan 

1. Päävaihe 

1.1 Aineiston avoin lukeminen 

1.2 Sisältöalueiden muodostaminen 

1.3 Vastausten jakaminen merkitysyksi-

köihin ja merkitysyksiköiden sijoittami-

nen sisältöalueisiin 

2. Päävaihe  

2.1 Jako yksilökohtaisen merkitysverkos-

ton merkityksen sisältäviin yksiköihin 

2.2 Muodostetaan aineistoa kuvaavat si-

sältöalueet 

2.3 Sijoitetaan ei-yksilöllisellä kielellä 

olevat yksiköt sisältöalueisiin 

2.4 Muodostetaan spesifit sisältöalueet 

2.5 Muodostetaan spesifi yleinen merki-

tysverkosto 

2.6 Muodostetaan sisältöalueen yleinen 

rakenne 

2.7 Integroidaan sisältöalueet yleiseen 

merkitysverkostoon  

 

2. Päävaihe 

2.1 Muunnos tutkijan yleiselle kielelle 

2.2 Aineistoa kuvaavien sisältöalueiden 

muodostaminen 

2.3 Yleisellä kielellä olevien yksilöiden 

sijoittaminen sisältöalueisiin 

2.4 Spesifien sisältöalueiden muodosta-

minen 

2.5 Spesifin yleisen merkitysverkoston 

muodostaminen 

2.6 Sisältöalueen yleisen rakenteen muo-

dostaminen 

2.7 Sisältöalueiden integrointi yleiseen 

merkitysverkostoon 

Taulukko 1. Analyysin etenemisprosessi 

Aaltion ja Puusan (2020) mukaan aineiston analyysin kuvauksessa tulisi pyrkiä yksityiskohtai-

suuteen ja perusteluihin. Heidän mukaansa on tavallista, että tutkimusraporttiin sisältyy lai-
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nauksia aineistosta, jotta lukija pystyy seuraamaan etenemistä. Pyrimmekin kuvaamaan ana-

lyysimme etenemistä tarkasti ja johdonmukaisesti. Aloitimme aineiston analyysin lukemalla 

jälkimmäisenä kerättyä aineistoa avoimesti useita kertoja läpi, jotta saimme kokonaiskuvan ja 

käsityksen, mitä aineistollamme on meille annettavaa. Jälkimmäisenä kerätyssä aineistossa 

useat varhaiskasvatuksen ammattilaiset vastasivat, että COVID-19 ei suoranaisesti ole vaikut-

tanut työssä jaksamiseen. Tämän myötä kiinnostuimme palaamaan takaisin ensimmäisenä ke-

rättyyn aineistoon etenkin työssä jaksamisen näkökulmasta. Meitä kiinnosti se, mitä siellä sa-

nottiin moniammatillisen tiimityön merkityksestä työssä jaksamiseen. Lukiessamme ensimmäi-

senä kerättyä aineistoa työssä jaksamiseen liittyvät vastaukset antoivat tutkimuksemme kan-

nalta tärkeää tietoa, joten päätimme ottaa ensimmäisenä kerätystä aineistosta työssä jaksami-

seen liittyvät vastaukset mukaan tutkimukseemme ja analyysiin. Valitsimme ensimmäisen ai-

neiston 49:stä vastauksesta 28 vastaajan vastaukset, jolloin analyysin ulkopuolelle jäi 21 vas-

tausta. Päädyimme tällaiseen ratkaisuun, sillä analyysin ulkopuolelle jääneet 21 vastausta olivat 

sisällöltään hyvin niukkasanaisia. Tämän tutkimuksen aineiston analyysiin sisältyi siis 28 vas-

tausta molemmista kyselyistä, eli yhteensä 56 vastausta. Erottaaksemme nämä kyselyt selkeästi 

toisistaan, merkitsemme sulkeisiin (1) ensimmäinen kysely ja (2) toinen kysely. 

Koska teemme tutkimusta parityönä, jaoimme vastaukset puoliksi siten, että molemmille jäi 

tarkemmin analysoitavaksi sekä ensimmäisestä että jälkimmäisestä aineistosta 14 vastausta. 

Kävimme kuitenkin koko prosessin ajan eri vaiheissa yhteistä keskustelua, jotta olimme mo-

lemmat tietoisia siitä, mitä toinen tekee. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa omien ennakko-

käsitysten tiedostaminen ja sulkeistaminen on isossa roolissa, jotta osaamme tarttua tutkittavien 

kokemuksiin ja ajatuksiin aiheesta. Perttulan (2009, s. 145) mukaan sulkeistamisessa on kyse 

siitä, että tutkija tietoisesti tunnistaa tutkimuksen teemoihin liittämät merkityssuhteensa ja pyr-

kii mielessään siirtämään ne syrjään tutkimuksen ajaksi. Ennakkokäsityksiämme sulkeistaes-

samme kävimme aktiivisesti keskustelua keskenämme ennakkokäsityksistämme ja kirjasimme 

ne ylös, jotta ne olisivat nähtävillä koko analysointiprosessin ajan. Näin pystyimme varmista-

maan sen, että ennakkokäsitykset eivät ohjanneet analysointiprosessia ja tutkimuksen tuloksia. 

Jos sulkeistamiseen ei keskitytä, vaaraksi voi muodostua se, että tutkija ymmärtää toisen koke-

muksen siten, miten hän sen ymmärtää aiemman tietonsa perusteella (Perttula, 2009, s. 145). 

Analyysiprosessin toisessa vaiheessa muodostimme aineistosta sisältöalueet. Tämän vaiheen 

tehtävänä on jäsentää tutkimusaineistoa ja tutkittavan ilmiön tulisikin olla hahmotettavissa ko-

konaisuudessaan sisältöalueilla (Perttula, 1995, s. 91). Selkiyttääksemme omaa ajatteluproses-
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siamme ja saadaksemme vielä paremman kuvan kyselyssä esillä olleista teemoista, muodos-

timme sisältöalueet kysymyskohtaisesti. Kysymyskohtaisia sisältöalueita muodostui kysymyk-

sestä riippuen 3–6 kappaletta. Avaamme sisältöalueet Taulukossa 2.  

Kyselyissä olleet kysymykset: Sisältöalueet: 

Kerro omin sanoin, miten ymmärrät moniam-

matillisen tiimityön. (2) 

koulutustaustat ja tahot, yhteistyö, yhteinen 

fokus, tiimien yksilöllisyys 

Kuvaile omien kokemuksiesi pohjalta millai-

sena näet oman moniammatillisen tiimisi ja 

kuinka se toimii? (2) 

ammatit, työtehtävät, vuorovaikutus, tiimin 

toimivuus, tiimin haasteet, yhteistyö 

 

Kuvaile esimerkkejä käyttäen COVID-19-

pandemian näyttäytymistä päiväkotisi käy-

tännöissä ja toimintatavoissa. Millä tavalla 

tämä on näkynyt omassa moniammatillisessa 

tiimissäsi? (2) 

muualta tulleet säädökset / päätökset, tiimissä 

/ lapsiryhmässä tapahtuneet muutokset, muu-

tokset laajemmin työpaikka, kohtaaminen, 

jaksaminen / mielenterveys 

 

Onko COVID-19 vaikuttanut työssä jaksami-

seesi moniammatillisessa tiimissä? Jos on, 

miten, kerro esimerkkejä? (2) 

vaihtuvat tunteet, tiimin toimivuus, työyhtei-

sön vaikutus ja tuki, COVID-19 merkitys, 

terveys 

 

Kuvaile kokemuksiesi perusteella tiimityön 

vaikutusta työssä jaksamiseen. (1) 

vuorovaikutus, vahvistavat tekijät (viihty-

vyys), kuormittavat/uuvuttavat tekijät 

Taulukko 2. Aineiston kysymyskohtaiset sisältöalueet 

Analyysin kolmannessa vaiheessa jaoimme vastaukset merkitysyksiköihin ja sijoitimme ne jo-

kaisen kysymyksen sisältöalueen alle. Merkitysyksiköt tarkoittavat jokaista vastaajan antamaa 

uutta merkitystä teemaan liittyen ja analyysia tehdessä nämä on jaettava selkeästi erilleen (Vir-

tanen, 2011, s. 188). Tässä vaiheessa jaoimme merkitysyksiköt selkeästi erilleen erillisessä ai-

neiston analyysin tiedostossamme. Jätimme tässä vaiheessa välistä Perttulan analyysin vaiheen 

1.4 (muunnos tutkijan yleiselle kielelle), koska saamamme vastaukset olivat jo valmiiksi hyvin 

yleisellä tasolla ja emme kokeneet, että tälle tutkimukselle olisi merkittävää muuttaa vastauksia 

hän-muotoon. Päätimmekin yhdistää Perttulan analyysin vaiheet 1.3 (jakaminen merkitysyksi-

köihin) ja 1.5 (merkitysyksiköiden sijoittaminen sisältöalueisiin) yhdeksi vaiheeksi eli sijoi-

timme jaetut merkitysyksiköt sisältöalueidemme alle. Tästä vaiheesta nostamme esimerkiksi 
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kyselyn kysymyksen ”Kuvaile omien kokemuksiesi pohjalta millaisena näet oman moniamma-

tillisen tiimisi ja kuinka se toimii?” sisältöalueen ”työtehtävät” (ks. Taulukko 2) ja muutamia 

merkitysyksiköitä.  

Esimerkki 1. 

Työtehtävät: kaikki tekee kaikkea / työtehtävät sidottu työvuoroihin / jokaisen 

rooli koulutuksen mukaan / vastuualueet  

Selkeyden vuoksi halusimme edetä aineistomme kanssa kysymyskohtaisesti, mutta emme teh-

neet yleistyksiä, vaan pidimme mielessä jokaisen ammattilaisen henkilökohtaisen kokemuksen. 

Kyselyssä kysymykset ovat toisistaan irrallisia ja koimme yksilökohtaisten merkitysverkosto-

jen luomisen tämän takia haastavaksi. Laineen (2018) mukaan fenomenologisessa tutkimuk-

sessa joutuukin pohtimaan monia erilaisia kysymyksiä, muun muassa sitä korostaako tutkitta-

vien yksilöllisiä piirteitä vai onko ennemmin kiinnostunut tutkittaville yhteisistä seikoista.  

Tässä vaiheessa siirryimme Perttulan aineiston analyysin toiseen päävaiheeseen, missä tarkoi-

tuksena oli pyrkiä irtautumaan yksilökohtaisesta ajattelusta. Vastaukset käännettiin tutkijan 

yleiselle kielelle, jossa yksilön kokemus ei ole enää esillä. Toisen päävaiheen ensimmäisessä 

osassa muutimmekin vastaukset yleiselle tutkijan kielelle. Tämä tarkoittaa tutkittavien vastaus-

ten selkiyttämistä ja muuttamista muotoon, jossa yksilöllinen kokemus ei ole enää esillä (Vir-

tanen, 2011, s. 193). Osa vastauksista pysyi pitkälti muuttumattomina ja suurimmat muutokset 

olivat kirjoitusvirheiden poistaminen ja vastausten selkiyttäminen omiksi lauseiksi. Nostamme 

tästä esimerkin, jossa ensimmäisenä näkyy alkuperäinen vastaus ja jälkimmäisenä käännök-

semme kursivoituna.  

Esimerkki 2.  

Opettaja vastuussa pedagogiikasta, tiiminä suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa. 

Jokainen saa hyödyntää vahvuuksiaan, kaikki tekee kaikkia töitä. / Opettaja vas-

taa pedagogiikasta. Tiiminä kuitenkin suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa. 

Hyödynnetään vahvuuksia. Kaikki tekee kaikkia töitä. 

Toisen päävaiheen toisessa osassa muodostimme uudestaan aineistoa kuvaavat sisältöalueet- 

Virtasen (2011, s. 194) mukaan niitä ei pidä jäsentää liian spesifeiksi, jotta merkitysten välisten 

yhteyksien havaitseminen ei vaikeutuisi. Aineistoa kuvaavat sisältöalueet pysyivät meillä 
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muuttumattomina, sillä halusimme pitää kysymyskohtaiset sisältöalueet vielä läsnä (Taulukko 

2), emmekä kokeneet tarpeelliseksi muuttaa niitä vielä spesifimpään muotoon.  

Toisen päävaiheen kolmannessa osassa tutkijan yleisellä kielellä olevat yksiköt sijoitettiin si-

sältöalueisiin. Tässä vaiheessa tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen kuva aineistoista. 

Avataksemme tarkemmin tätä analyysin vaihetta, annamme esimerkin yhdestä moniammatilli-

sen tiimityön sisältöalueesta ja avaamme siihen useamman kyseiseen sisältöalueeseen liittyvän 

merkitysyksikön aineistostamme.  

Esimerkki 3 

Työtehtävät: Tiimissä on sitouduttu tiimisopimuksessa yhdessä sovittuihin työ- 

ja vastuualueisiin ja jokainen tietää oman roolinsa tiimissä. Opettajien rooli on 

varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

sekä pedagogiikasta vastaaminen suunnittelun ja arvioinnin keinoin. Lastenhoi-

taja vastaa enemmän perushoidosta ja sen laadukkaasta toteutuksesta, mutta osal-

listuu myös suunnitteluprosessiin ja pedagogisten ratkaisujen tekemiseen. Tiimi 

toimii niin, että päivän aikana tehtävät toimet on sidottu työvuorojen mukaan. 

Esimerkiksi aamuvuoroon tuleva työntekijä ottaa lapset vastaan ja toiseksi tuleva 

hoitaa aamupalan. 

Toisen päävaiheen neljännessä analyysin vaiheessa muodostimme spesifit sisältöalueet ja spe-

sifin yleisen merkitysverkoston. Tässä analyysin vaiheessa yhdistelimme kyselyiden kysymyk-

set ja teemoittelimme ne uudelleen tutkimuskysymysten pohjalta. Tässä vaiheessa meille muo-

dostui tutkimuskysymyksien alle kolme sisältöaluetta. Kuvaamme sisältöalueiden muutosta 

Taulukossa 3 (vrt. Taulukko 2).  

Aikaisemmat sisältöalueet Spesifit sisältöalueet  

Miten ymmärrät moniammatillisen tiimi-

työn: 

- Koulutustaustat ja tahot 

- Yhteistyö 

- Yhteinen fokus 

- Tiimien yksilöllisyys 

Tutkimuskysymys: Millaisena varhaiskasva-

tuksen ammattilaiset kokevat moniammatilli-

sen tiimityön?  

- Eri koulutustaustojen kirjo muodos-

taa moniammatillisen tiimin 

- Työtehtävien erottelu tiimityön mah-

dollistajana ja haastajana 
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Millaisena näet oman moniammatillisen 

tiimisi ja kuinka se toimii 

- Ammatit 

- Työtehtävät 

- Vuorovaikutus 

- Tiimin toimivuus 

- Tiimin haasteet 

- Yhteistyö 

- Koulutuksista saatu tietotaito ja vel-

voitteet 

- Erityisosaamisen, vahvuuksien ja 

kiinnostusten huomioiminen  

Kuvaile kokemuksiesi perusteella tiimityön 

vaikutusta työssä jaksamiseen. 

- Vuorovaikutus 

- Viihtyvyys (vahvistavat tekijät) 

- Kuormittavat / uuvuttavat tekijät 

Tutkimuskysymys: Millainen merkitys mo-

niammatillisella tiimityöllä on työssä jaksa-

miselle varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

kokemusten mukaan? 

- Tiimin jäsenten haasteet ja ristiriidat 

- Kommunikointi vahvistavana ja 

kuormittavana tekijänä 

- Moniammatillisen tiimin ilmapiiri 

- Työroolien jäsentyminen 

Miten COVID-19-pandemia on näyttäytynyt 

päiväkotisi käytännöissä ja toimintavaoissa, 

millä tavalla se on näkynyt tiimissäsi 

- Muualta tulleet säännökset / pää-

tökset 

- Tiimissä / lapsiryhmässä tapahtu-

neet muutokset 

- Muutokset laajemmin työpaikalla 

- Kohtaaminen 

- Jaksaminen / mielenterveys 

Onko COVID-19 vaikuttanut työssä jaksami-

seesi tiimissäsi, miten? 

- Vaihtuvat tunteet 

- Tiimin toimivuus 

- Työyhteisön vaikutus ja tuki 

- COVID-19 merkitys 

Tutkimuskysymys: Miten COVID-19-pan-

demia on näyttäytynyt päiväkodeissa ja mil-

lainen merkitys pandemialla on ollut mo-

niammatilliseen tiimityöhön ja työssä jaksa-

miseen? 

- Tiimin / lapsiryhmän / päiväkodin 

muutokset toimintatavoissa 

- Erilaiset kohtaamisen haasteet 

- Työvoimapula  

- Henkinen kuormitus 
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- Terveys 

Taulukko 3. Sisältöalueiden muutokset 

Analyysin kolmessa viimeisessä vaiheessa (ks. Taulukko 1) sijoitimme spesifeihin sisältöalu-

eisiin merkitysyksiköt, minkä jälkeen muodostimme aineiston yleisen rakenteen. Merkitysyk-

siköiden sijoittamista spesifeihin sisältöalueisiin kuvaamme Esimerkin 4 avulla. Esimerkissä 4 

ei ole nähtävillä kaikkia kyseisen sisältöalueen merkitysyksikköjä, sillä ne tulevat laajemmin 

esille tutkimuksen tuloksia esittelevässä luvussa.  

Esimerkki 4 

Työtehtävien erottelu tiimityön mahdollistajana ja haastajana: Kaikilla on 

omat roolit, joita hyödynnetään toimivan työilmapiirin ja kasvuympäristön luo-

misessa lapsille, mutta esimerkiksi opettajien SAK-aika vie opettajat pois arjen 

pedagogiikasta. Opettajien vähäinen aika ryhmässä voi kuormittaa lastenhoitajia. 

Aineiston yleisen rakenteen muodostaminen ja sisältöalueiden integroiminen yleiseen merki-

tysverkostoon tarkoittaa tutkimuksen tuloksia. Virtasen (2011, s. 195) mukaan tutkittavan il-

miön lopullisessa yleisessä merkitysverkostossa tulee säilyttää eri sisältöalueiden painoarvo. 

Olemme huomioineet tämän rakentamalla tutkimuksen tulososion tutkimuskysymysten mu-

kaan ja sisältöalueita painottaen.   
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6     Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksemme päätulokset. Havainnollistaaksemme sitä, miten 

olemme tuloksiin päätyneet, nostamme aineistostamme esimerkkejä tutkittavien kokemuksista. 

Sitaateissa ”…” tarkoittaa sitä, että olemme poistaneet siitä kyseiselle teemalle epärelevantin 

tiedon. Esimerkkien loppuun kirjaamme, minkä ammattiryhmän edustaja on kyseessä ja nume-

roimme sitaatit kyselyyn vastanneiden mukaan. Sitaateista olemme korjanneet kirjoitusvirheet, 

mutta sisältöä emme ole muokanneet. Tutkimuksen tulokset koostuvat kahdesta eri kyselyai-

neistosta ja merkitsemme sulkeisiin sen, kummasta aineistosta kokemus on. Laadimme Taulu-

kon 4 havainnollistamaan sitaateissa käytettyjä lyhenteitä ja merkintöjä. 

LH1 (1) Lastenhoitaja 1 (kysely 1) 

VO2 (2) Varhaiskasvatuksen opettaja 2 (kysely 2) 

J3 (1) Johtaja 3 (kysely 1) 

VEO 4 (1) Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 4 (kysely 1) 

VS 5 (2) Varhaiskasvatuksen sosionomi 5 (kysely 2) 

Taulukko 4. Ammattinimikkeiden lyhennykset  

6.1 Moniammatillinen tiimityö varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemana 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksissa moniammatillinen tiimityö ymmärrettiin ja 

määriteltiin eri ammattinimikkeiden ja koulutustaustojen mukaan. Toisaalta moniammatillinen 

tiimityö nähtiin ydintiiminä, joka työskentelee päiväkodissa. Tähän päiväkodin ydintiimiin näh-

tiin kuuluvan opettajat, lastenhoitajat, sosionomit, erityisopettajat ja avustajat. Kuitenkin jotkut 

osallistujista kokivat moniammatillisen tiimityön koskevan kaikkia lapsen kanssa työskentele-

viä tahoja. Näitä tahoja ovat esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuollon eri ammattilaiset eli neu-

vola ja lastensuojelu. Tästä esimerkkinä nostamme kahden työntekijän kokemukset asiasta. 

’’Suoranainen tiimi meillä muodostuu kahdesta varhaiskasvatuksen opettajasta 

ja lastenhoitajasta sekä puolipäiväisestä avustajasta. Tähän lisäksi sitten satun-

naisesti käy kiertävä erityisvarhaiskasvatuksen opettaja ryhmässä, puhetera-

peutin konsultaatiot mahdollisia, kuten neuvola, lastensuojelu, toimintatera-

peutti, psykologi…’’ LH10 (2) 

’’Moniammatillinen tiimityö on mielestäni päämäärällistä työtä, jossa toimitaan 

tiimissä, jossa on useampi ammatti edustettuna. Vakalla [varhaiskasvatuksessa] 
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se tarkoittaa esim. varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen sosionomia 

ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Näiden kolmen lisäksi tiimissä voi olla esi-

merkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai henkilökohtainen/ryhmän avus-

taja.’’ VO6 (2) 

Lastenhoitajan kokemuksesta tulkitsemme, että ydintiimi on se tiimi, joka työskentelee päivit-

täin yhdessä. Kuitenkin kokemuksesta voidaan myös tulkita, että hänen mukaansa muutkin las-

ten kanssa työskentelevät ovat osa moniammatillista tiimiä, vaikka he eivät osallistuisi tiimi-

työhön päivittäin. Varhaiskasvatuksen opettaja sen sijaan kokee moniammatillisen tiimityön 

tarkoittavan vain sellaista tiimiä, joka työskentelee päivittäin yhdessä. Isoherranen ja kollegat 

(2008, s. 33) toteavat, että moniammatillisuuden käsite on hyvin epämääräinen ja sitä voidaan 

käyttää hyvin monimerkityksellisesti. Näistä kahdesta sitaatista nouseekin hyvin esille se, 

kuinka vaihtelevasti varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat ja tulkitsevat moniammatilli-

suuden ja moniammatillisen tiimityön. Onnismaan ja kollegoiden (2017b) mukaan, moniam-

matillisen tiimityön epäselvyys voi johtaa työntekijöiden uupumiseen ja oman työnkuvan sekä 

velvoitteiden moninaisiin tulkintoihin. 

Moniammatillisen tiimityön työtehtävät määriteltiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten koke-

muksien mukaan eri koulutuksista saatujen tietojen ja taitojen mukaan, jotka muodostivat pe-

rustan lapsen kasvun, oppimisen ja hoivan takaamiseksi. Varhaiskasvatuksen opettajien työteh-

täviksi määriteltiin muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen, vanhempien 

kanssa tehtävä yhteistyö ja pedagogiikasta vastaaminen suunnittelun ja arvioinnin keinoin. Var-

haiskasvatuksen lastenhoitajien työtehtävän määriteltiin olevan enemmän laadukasta perus-

hoidollista työtä, mutta myös lastenhoitajat saivat osallistua suunnitteluprosessiin ja pedagogis-

ten ratkaisujen tekemiseen.  

’’Moniammatillisessa tiimissä yhdistyvät kasvattajien koulutustaustan tuoma tie-

totaito, joista muodostuu hyvä perusta lapsen kasvun, oppimisen ja hoivan takaa-

miseksi. … Opettajien roolina on vasujen [varhaiskasvatussuunnitelmien] laati-

minen, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, sekä pedagogiikasta vastaaminen, 

sen suunnittelu ja arviointi. … Lastenhoitaja vastaa enemmän perushoidosta ja 

sen laadukkaasta toteutuksesta, mutta osallistuu suunnitteluprosessiin ja pedago-

gisten ratkaisujen tekemiseen’’ VO23 (2) 



43 

 

Yllä olevassa sitaatissa on huomattavissa yhtäläisyys Ukkonen-Mikkolan ja kollegoiden (2020, 

s. 333–334) tutkimukseen, sillä myös heidän tutkimuksessaan varhaiskasvatuksen työntekijät 

kokivat opettajan työn painopisteen olevan pedagogiikassa ja arjen suunnittelussa, kun taas las-

tenhoitajat paikallistivat itsensä lähelle lasta ja heidän työtehtäviinsä kuului lähinnä perustoi-

mintoihin ja hoivaan liittyviä tehtäviä. Aineistossamme osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä 

koki tämänkaltaisen työtehtävien jaottelun ja osaamisen hyödyntämisen edulliseksi moniam-

matilliselle tiimityölle. Moniammatillisuuteen kuuluu, että jokainen työntekijä toimii siinä vii-

tekehyksessä, mitä he koulutuksestaan saavat. Moniammatillisuuteen kuitenkin kuuluu myös 

jokaisen eri koulutuksen tuoman osaamisen yhdistäminen. Siuralan (2011, s. 141) mukaan pel-

kistetyimmillään moniammatillisuus voi olla kuitenkin vain työtehtävien jakamista, jolloin vaa-

rana voi olla, että työntekijöiden välille ei välttämättä muodostu keskinäistä riippuvuutta. Täl-

löin oma ammatillisuus ei välttämättä kehity samalla tavalla, jos omia päätöksiään ei tarvitse 

perustella. Yllä olevassa varhaiskasvatuksen opettajan kokemuksessa työ näyttää olevan suu-

rimmaksi osaksi vastuiden ja tehtävien jakamista.  

Koulutuksiin perustuvien työtehtävien määrittelyn lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijät koki-

vat, että tiimin jäsenten erilaiset erityisosaamiset, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ovat mer-

kittävässä asemassa moniammatillisessa tiimityössä ja niitä tulisikin hyödyntää. Tästä nos-

tamme esimerkiksi seuraavat sitaatit.  

’’Tiimityötä, jossa jokaisen tiimin jäsenen koulutus näyttäytyy. Hyödynnetään 

vahvuuksia ja tuetaan/täydennetään toisten työskentelyä omien ammatillisten 

vahvuuksien avulla.’’ LH25 (2) 

’’On tärkeää löytää jokaisen työntekijän osaaminen ja hyödyntää sitä parhaalla 

mahdollisella tavalla.’’ VO27 (2) 

Vaikka jokaisella työntekijällä on omat koulutuksesta saadut erityisosaamisalueensa, saavat 

kaikki silti käyttää omia vahvuuksiaan toiminnassa. Edellä olevista sitaateista voidaankin huo-

mata, että varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat, että moniammatillisessa tiimityössä on tär-

keää hyödyntää jokaisen tiimin jäsenen osaamista ja sen tulisi näkyä työssä. Toisaalta osassa 

vastauksissa työtehtävät määriteltiin työajan mukaan ja aineistosta nousi esiin ’’kaikki tekee 

kaikkea’’ -työkulttuuri. 

’’Tiimi toimii niin, että olemme sitoneet työvuorojen suhteen sen, mitä kukin hoi-

taa päivän aikana. Kuten se, että aamuun tulija hoitaa lasten vastaanottamisen 
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ja toiseksi tuleva hoitaa aamupalan. Vaikka tämänkaltainen jaottelu koetaan ny-

kyään vanhoilliseksi, olemme itse kokeneet sen mahdollistavan sujuvan ja muka-

van päivän.’’ VO6 (2) 

’’... Kaikki tekee kaikkia töitä.’’ VO21 (2) 

Kuten yllä olevista sitaateista on tulkittavissa, joissain ryhmissä työtehtävät on sidottu työvuo-

rojen mukaan, mikä voi tarkoittaa sitä, että kaikki tekevät kaikkea. Jos jokaisen työntekijän 

työtehtävät sidotaan tiukasti työvuorojen mukaan, ei jokaisen koulutuksesta saatu tietotaito 

pääse välttämättä oikeuksiinsa. Varhaiskasvatuksessa moniammatillisuus on rikkaus, jos jokai-

sen koulutusta osataan hyödyntää oikein. Näin ei välttämättä ole ’’kaikki tekee kaikkea’’ -työ-

kulttuurissa, jossa ammatilliset rajat ja osaaminen saattavat hämärtyä, jolloin moniammatilli-

suus ei tiimissä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Kuten Ukkonen-Mikkola ja kollegat 

(2020, s. 326) tutkimuksessaan kertovat, ’’kaikki tekee kaikkea’’ -työkulttuurissa työtehtävien 

sitominen työvuoroihin tuo haasteeksi eri koulutusten tuoman osaamisen näkymisen. Myös 

Perho ja Korhonen (2012, s. 31) toteavat, että ’’kaikki tekee kaikkea’’ -työkulttuurissa pedago-

gisen vastuun määrittely on hyvin epämääräistä. 

6.2 Moniammatillisen tiimityön merkitys työssä jaksamiselle 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemusten mukaan moniammatillisella tiimityöllä on 

suuri merkitys työssä jaksamiselle. Moniammatillista tiimityötä pidettiin kokemusten mukaan 

joko työssä jaksamista vahvistavana tai heikentävänä tekijänä. Työssä jaksamiseen liittyvät te-

kijät jaettiin aineiston mukaan työssä jaksamista kuormittaviin tekijöihin ja työssä jaksamista 

vahvistaviin tekijöihin.  

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokivat moniammatillisen tiimin jäsenten välisten haastei-

den ja ongelmatilateiden vaikuttavan heikentävästi työssä jaksamiseen ja joissain tapauksissa 

lisäävän ajatuksia alan vaihtamisesta. Tiimin haasteiksi ja ongelmatilanteiksi varhaiskasvatuk-

sen ammattilaiset mainitsivat muun muassa ristiriidat ja erot toimintatavoissa, kommunikaatio-

ongelmat, ammattien väliset vastakkainasettelut, toisten työntekijöiden arvostuksen puutteen ja 

motivaatio-ongelmat. Suurimpana työssä jaksamiseen vaikuttavana tekijänä varhaiskasvatuk-

sen työntekijät kokivat erot toimintatavoissa.  

’’Toimimattomassa tiimissä kukin tekee asioita omalla tavallaan ja yhteisiä lin-

joja on vaikea/mahdotonta sopia.’’ LH19 (1) 



45 

 

’’Erilaiset työtavat ja tavat kommunikoida luovat kireyttä ja stressiä. Jatkuvan 

kiireen vuoksi aikaa ei ole juuri keskustella.’’ VO10 (1) 

Kuten yllä olevissa sitaateissa on tulkittavissa, varhaiskasvatuksen työntekijöiden erilaiset toi-

mintatavat haastavat arjen sujuvaa toimintaa ja kuormittavat näin ollen työssä jaksamista. Las-

tenhoitajan kokemuksesta on tulkittavissa, että hän pitää tiimiä toimimattomana, mikäli jokai-

nen toimii eri tavalla ja yhteisiä linjoja ei saada sovittua. Myös varhaiskasvatuksen opettajan 

kokemuksesta on tulkittavissa, että tiimissä, jossa on erilaiset työtavat ja tavat kommunikoida 

ei ole mukava työskennellä. Hänen kokemuksestaan tulkitsemme myös sen, että kommunikoin-

nin haasteiden takia tiimissä on erilaiset työtavat. Nämä kommunikaation haasteet voivat johtua 

kahdesta eri syystä: ylipäänsä erilaisista tavoista kommunikoida tai ulkoisesti vaikuttavista te-

kijöistä, kuten jatkuvasta kiireestä. Virolaisen (2012, s. 40) mukaan ilman toimivaa kommuni-

kaatiota asiaristiriidat voivat muuttua henkilöiden välisiksi ristiriidoiksi. Myös Paanasen ja 

Tammen (2017) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat mainitsivat yhdeksi työn kuormit-

tavuutta lisääväksi tekijäksi työntekijöiden väliset ristiriidat ja kommunikaatio-ongelmat. Joi-

denkin varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksista oli luettavissa, että erilaiset toiminta-

tavat näkyivät eri ammattien välillä, mistä esimerkkinä seuraava sitaatti. 

’’Lastentarhanopettajalla oli erilainen toimintatapa kuin meillä hoitajilla. 

Olin aivan loppu ja työmotivaatio oli nollassa.’’ LH18 (1) 

Ristiriitoja saattavat aiheuttaa erilaiset näkemykset tilanteista, esimerkiksi siitä, tarvitseeko jo-

honkin tilanteeseen puuttua vaiko ei (Mönkkönen & Niiranen, 2021, s. 52). Erilaiset näkemyk-

set eivät välttämättä ole haitallisia moniammatillisuudelle, mutta jos tällaisissa tilanteissa kom-

munikaatio ei jostain syystä toimi, voi sillä olla haittaavia seurauksia moniammatillisuuden to-

teutumiselle. Lastenhoitajan kokemuksen mukaan erot toimintatavoissa näyttäytyvät eri am-

mattien välillä, ja samanlainen kokemus korostui koko aineistossa. Oulasmaa ja Saloheimo 

(2013) toteavat tutkimuksessaan, että haasteena on rakentavan palautteen anto silloin, kuin toi-

sen työntekijän toiminta ei ole riittävän ammattitaitoista. Oikeaoppinen, rakentava palaute voi 

parhaimmillaan johtaa siihen, että näkemyserot saadaan purettua ja ne eivät jää vaivaamaan 

tiimin toimintaa. Ranta (2020, s. 98) toteaa väitöskirjassaan, että erilaiset näkemyserot voivat 

aiheuttaa ristiriitoja, jotka mahdollisesti johtavat toimintaa väärään suuntaan. Erilaiset näke-

myserot ja toimintatavat voivat johtua erilaisista kasvatuskäsityksistä, jotka myös Perho ja Kor-
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honen (2012, s. 24) mainitsevat yhdeksi työtä kuormittavaksi tekijäksi. Erilaiset kasvatuskäsi-

tykset ja sitä kautta myös erot toimintavoissa voivat korostaa ammattien välistä vastakkainaset-

telua päiväkodissa mistä esimerkkinä seuraavat sitaatit. 

’’Välillä koen olevani pohjasakkaa, koska olen se, joka on joutunut tekemään ryh-

mässä eniten töitä ja tuntuu, että minä joudun venymään kun opettaja(t) lähtevät 

ryhmän ulkopuolelle suunnittelemaan ja erilaisiin kokouksiin. ... He väheksyvät 

minua lastenhoitajana enkä minäkään ymmärrä heidän työnsä tär-

keyttä...’’ LH25 (2) 

’’Sellaisessa tiimissä, missä yksi pomottaa toisia ja suhtautuu halveksivasti tyyliin 

”sinä olet vain lastenhoitaja”, ei ole mukava työskennellä.’’ LH8 (1) 

Ensimmäisessä sitaatissa lastenhoitaja ei ymmärrä opettajien työnkuvaa ja tätä kautta suunnit-

telun ja kokousten merkitystä. Vastakkainasettelua korostaa myös toisen lastenhoitajan koke-

mus, josta voidaan tulkita, että hänen ryhmänsä varhaiskasvatuksen opettaja määrää ja vähek-

syy eri koulutuksen saaneita ja pitää itseään muita ’’ylempänä’’. Tulkitaksemme lastenhoitajien 

sitaatteja, toisten ammattiryhmien vastuita ja rooleja ei välttämättä täysin ymmärretä, jolloin eri 

ammattiryhmät taistelevat siitä, kumman työ on merkittävämpää. Tällaiset vastakkainasettelut 

ja kilpailu näyttäytyvät myös toisen työn väheksymisenä ja arvostuksen puutteena, mikä hei-

kentää työssä jaksamista. Kekoni ja kollegat (2019, s. 23) toteavat, että ammattien väliset val-

takysymykset ja erilaiset asemat tiimissä haastavat moniammatillisen tiimityön onnistumista. 

Myös Oulasmaan ja Saloheimon (2013) tutkimuksen mukaan erilaiset kasvatusnäkemykset ja 

työntekijöiden välinen kilpailu aiheuttavat kuormitusta. Mielenkiintoisena havaintona pidimme 

sitä, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kokemuksissa korostui se, että opettajat eivät ar-

vosta heitä tarpeeksi ja he eivät ole tasavertaisessa asemassa opettajien kanssa, kun taas opet-

tajien kokemuksissa korostui näkemys siitä, että jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä on ar-

vokas ja tasavertainen juuri sellaisenaan ja myös lastenhoitajien osaamista arvostetaan suuresti 

kuten alla olevista sitaateista on huomattavissa.  

’’Lastenhoitaja on tärkeä aikuinen lapsille siinä missä opettajatkin.’’ VO22 (2) 

’’Lastenhoitajalla on ollut vahva osaaminen ympäristöasioista, joita olemmekin 

tällä toimintakaudella nostaneet keskiöön. Hänen osaamistaan arvostamme suu-

resti!’’ VO23 (2) 
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Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien työnkuva on erilainen ja esimerkiksi opettajille 

kuuluu SAK-aika (suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika), mitä lastenhoitajien työnku-

vassa ei ole. Kokemusten mukaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajat kokivat opettajien SAK-

ajan tuovan arkeen lisää kuormitusta ja lisäävän heidän työmääräänsä, mikä pidemmällä aika-

välillä heijastuu negatiivisesti heidän työssä jaksamiseensa. Erityisesti SAK-ajassa kuormitusta 

toi se, että varhaiskasvatuksen opettaja oli pois ryhmästä, jolloin lastenhoitaja oli ainoana ryh-

mässä lapsia varten. Lisäksi lastenhoitajien oli tehtävä oma tarvittava valmistelu lapsiryhmässä.   

’’Tiimissä haasteena kahden opettajan suunnitteluajat, jotka vievät kasvattajan 

ryhmästä lähes joka päivä vähintään tunniksi usein pidemmäksikin aikaa.  Ai-

noana lastenhoitajana tuntuu, että välillä myös on ainoana niitä lapsia varten 

jatkuvasti ja lapset kiintyvät eri tavalla kuin opettajiin, joiden ryhmän ulkopuoli-

nen aika vain lisääntyy koko ajan.’’ LH10 (2) 

’’Suunnitteluaika (SAK) on vain opettajalla, minkä vuoksi lastenhoitajat tekevät 

esim. askarteluvalmisteluita lasten seurassa.’’ LH15 (2) 

Joissain varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksissa oli tulkittavissa tiimin keskinäisen 

luottamuksen puute, jonka koettiin lisäävän työn kuormitusta ja sitä kautta työssä jaksamista. 

Tiimin keskinäinen luottamus edesauttaa työn voimavaroja (Perho & Korhonen, 2012, s. 44), 

ja tiimin luottamuspulan seuraukseksi voi muodostua se, että työntekijät kuormittuvat, jos tois-

ten työn laatuun tai työpanokseen ei voida luottaa. Tiimin jäsenten tulee suhtautua myönteisesti 

ja luottavaisesti muiden alojen ammattilaisiin, jotta moniammatillinen tiimityö onnistuisi (Ke-

koni ym., 2019, s. 22). Jos tiimin jäsenet eivät luota muiden alojen ammattilaisiin, voi moniam-

matillisuus jäädä hyvin pinnalliseksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksissa luotta-

muksen puute ilmeni muun muassa työntekijöiden vahtimisena ja työtehtävistä suoriutumisen 

epäilynä, kuten alla olevista sitaateista tulkitsimme.  

’’Mutta jos joudut miettimään, että tekeeköhän se nyt sen sovitun homman 

vai jääkö se minun harteille omien töiden lisäksi, se rassaa jaksamista.’’ LH13 

(1) 

’’Välillä tuntuu, että seurataan liiankin tarkkaan muitten tekemisiä. Pinna kire-

ällä.’’ LH14 (2) 
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Kuormittavien ja työssä jaksamista heikentävien tekijöiden lisäksi aineistossamme oli havait-

tavissa myös työssä jaksamista vahvistavia tekijöitä. Yhdeksi työssä jaksamista vahvistavaksi 

tekijäksi varhaiskasvatuksen työntekijät nimesivät avoimen ja vastavuoroisen vuorovaikutuk-

sen. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemusten mukaan toisen kunnioittaminen on tärkeää 

toimivassa vuorovaikutuksessa, vaikka toisen kanssa ei olisikaan samaa mieltä. Kokemusten 

mukaan tiimissä on hyvä olla kannustava ja kunnioittava henki, jotta työtä jaksaa tehdä. Avoi-

men vuorovaikutuksen koettiin helpottavan vaikeidenkin asioiden esille ottamista sekä yli-

päänsä töihin menemistä. Erityisesti moniammatillisen tiimin yhteisen huumorin koettiin edis-

tävän työssä jaksamista. 

’’Silloin kun tiimissä vuorovaikutus on avointa ja kunnioittavaa on töi-

hin helppo mennä ja ottaa vaikeitakin asioita puheeksi.’’ VO15 (1) 

’’Tiimityön onnistuminen vaikuttaa ehdottomasti meidän tapauksessa positiivi-

sesti työssäjaksamiseen. Meillä on keskenään tosi hyvää huumoria, mustaakin vä-

lillä...’’ VEO3 (1) 

Onnistuneessa moniammatillisessa tiimityössä koettiinkin tärkeänä avoimet keskustelut, joiden 

ansioista tiimiin luotetaan ja pystytään keskustelemaan myös hankalista aiheista, kuten varhais-

kasvatuksen opettajan kokemuksesta voidaan tulkita. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden koke-

musten mukaan yksi konkreettinen pedagoginen menetelmä avoimille keskusteluille on tiimi-

palaverit. Varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat suunnittelun lisäksi yhteiset keskustelut tii-

mipalavereissa hyväksi menetelmäksi muun muassa keskeisten linjojen ja työ- ja vastuualuei-

den sopimiselle. Niin kuin Mönkkönen ja Niiranen (2021, s. 52) mainitsevat, samat käsitteet 

voidaan ymmärtää eri tavoin eri ammattiryhmissä. Yhteiset keskustelut auttavat tiimin jäseniä 

selvittämään miten kukin ymmärtää tietyt käsitteet. Keskusteluiden koettiin edesauttavan työ-

roolien selkeytymistä ja yhteisymmärryksen syntymistä tiimin toiminnasta. Yhteisymmärrys 

toimintatavoista koettiin tärkeäksi etenkin haastavia tilanteita kohdatessa ja yhteisten linjojen 

koettiin lisäävän työmotivaatiota ja työn mielekkyyttä. 

’’Meillä on säännöllisesti yhteinen tiimiaika, jossa keskustelemme ja ideoimme 

yhdessä.’’ VEO2 (2)  

’’Kun tiimillä menee hyvin ja löytyy yhteinen sävel, töihin on kiva tulla ja odottaa 

työkavereiden näkemistä.’’ VO28 (1) 
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Varhaiskasvatuksen opettajan kokemuksesta voidaan tulkita, että kun yhteinen sävel toimintaan 

on löytynyt, menee tiimillä hyvin. Yhteisen sävelen löytymisessä nimenomaan yhteisellä kes-

kustelulla on suuri rooli. Tiimin jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja yhteisten linjojen näky-

minen, koettiinkin merkitykselliseksi työssä jaksamisen näkökulmasta. Myös Rannan (2020, s. 

99) väitöskirjatutkimuksen mukaan toimivaan tiimityöhön koetaan kuuluvan muun muassa po-

sitiivinen vuorovaikutus, huumori ja arvostus. Mikäli tiimityö ei ole toimivaa, se voi heikentää 

työntekijöiden työmotivaatiota tai työssä jaksamista. Perhoniemen ja Hakasen (2013) tutkimuk-

sen mukaan työmotivaatio tarttuu tiimin jäsenten kesken, mikä voidaan ajatella molemminpuo-

lisesti sekä positiivisen että negatiivisen motivaation kautta. 

Työssä jaksamisen näkökulmasta moniammatillisessa tiimissä koettiin tärkeänä jokaisen tiimin 

jäsenen vahvuuksien hyödyntäminen ja mielipiteiden ilmaiseminen. Varhaiskasvatuksen työn-

tekijät kokivat merkittävänä myös sen, että jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi ja 

oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun ja ideoimiseen juuri sellaisenaan, kuin hän on. Var-

haiskasvatuksen ammattilaiset myös kokivat, että moniammatillisen tiimin toiminta on juuri 

sellaista, mitä siitä itse haluaa tehdä.  

’’Jokaisen vahvuudet huomioidaan ja niitä hyödynnetään. Jokainen työntekijä 

saa olla oma itsensä ja yhdessä toimitaan yhteisen hyvän saamiseksi.’’ LH19 (2) 

’’Kaikki saavat ilmaista oman mielipiteensä ja siten tulla kuulluksi. Yhdessä pää-

tetään sitten toimintatavat ryhmässä. Huomioidaan jokaisen vahvuutta toimin-

nassa.’’ LH20 (2) 

Kuten yllä olevista sitaateista on tulkittavissa, varhaiskasvatuksen työntekijät pitävät tärkeänä 

sitä, että tiimi toimii yhdessä. Toisten tukeminen, kannustaminen ja onnistumisten huomaami-

nen koettiin tekijöiksi, jotka parantavat työssä jaksamista moniammatillisessa tiimissä. Myös 

Isoherrasen (2012, s. 5) mukaan hyvin toimivassa tiimissä on ammattilaisten keskinäistä tukea. 

Tiimiltä saatavan tuen koettiin auttavan jaksamista moniammatillisessa tiimissä etenkin haas-

teita kohdatessa, kuten alla olevista sitaateista tulkitsimme.  

’’Avoimuus ja tunteiden sanoittaminen sekä onnistumisten esiintuominen ruokkii 

rentoa ilmapiiriä ja se auttaa jaksamaan arjen haastavissakin tilanteissa’’ VO27 

(1)  
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’’Kannustava, luotettava tiimi tukee sitä, että kiireen ja vaikka henkilöstöpulan 

keskellä jaksaa. Joskus vielä illalla on laitettu kiitosviestejä päivän tsemppaami-

sesta’’ VO11 (1) 

Kuten yllä olevista sitaateista on tulkittavissa, moniammatillisen tiimityön merkitys työssä jak-

samiselle onkin aineistomme mukaan huomattava. Hyvä, yhteen hiileen puhaltava tiimi paran-

taa varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemusten mukaan työssä jaksamista. Tiimi, jossa sen 

sijaan on erimielisyyksiä ja toisia ei arvosteta, kuormittaa työssä jaksamista ja saa pohtimaan 

jopa alan vaihtamista. 

6.3 COVID-19-pandemia päiväkodissa ja sen merkitys moniammatilliseen tiimityöhön 

ja työssä jaksamiseen 

COVID-19-pandemia on näyttäytynyt varhaiskasvatuksessa erilaisina muutoksina sekä mo-

niammatillisen tiimin ja lapsiryhmän sisällä että laajemmin koko päiväkodissa esimiestasolle 

saakka. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksissa näyttäytyi valtakunnalliset ohjeet ja 

suositukset, mutta myös päiväkotien yksilölliset muutokset ja päätökset. Useampi työntekijä 

koki, että COVID-19 myötä päiväkotien hygieniataso on parantunut: käsiä pestään nykyään 

tehostetummin ja myös yleiseen siisteyteen on pandemian aikana kiinnitetty enemmän huo-

miota. Lisäksi suurena konkreettisena muutoksena pandemia on näyttäytynyt päiväkodissa 

maskien ja visiirien käyttämisenä koko henkilökunnalla. 

’’Hyvää ollut hygieniatason paraneminen, sairastelujen väheneminen.’’ LH13 

(2) 

’’Konkreettisin tapa miten se on näyttäytynyt, on ollut maskit ja visiirit.’’ VS24 

(2) 

Kuten lastenhoitajan kokemuksesta voidaan tulkita, erilaiset COVID-19 myötä tulleet muutok-

set päiväkodissa koetaan positiivisina, sillä ne ovat ehkäisseet sairasteluja. Kuitenkin kasvatta-

jat toivat esille myös sen, että esimerkiksi kasvomaskit ja visiirit eivät ole helpottaneet heidän 

työtänsä, vaan niiden koettiin vaikeuttavan työn tekemistä ja aiheuttavan muun muassa väsy-

mystä, hengenahdistusta ja päänsärkyä kuten alla olevista sitaateista on huomattavissa.  

’’Kasvomaskin käyttö vaikeuttaa tekemistä erityisesti jos joutuu paljon puhu-

maan/laulamaan yms .. hengen ahdistus lähes jokapäiväistä.’’ LH10 (2)  
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’’Maskin käyttö väsyttää, aiheuttaa päänsärkyä.’’ LH19 (2) 

Jotkut varhaiskasvatuksen ammattilaisista koki, että erityisesti COVID-19 aika on lisännyt työ-

voimapulaa. Työntekijöitä on ollut poissa, koska kotiin on pitänyt jäädä lievistäkin flunssan 

oireista ja koronatestituloksia on joutunut odottelemaan välillä pitkiäkin aikoja mahdollisten 

tartuntojen ja karanteenien vuoksi. Muiden työntekijöiden poissaolot koettiin kuormittaviksi 

etenkin silloin, jos omaa työpäivää joutui jatkamaan sijaisten puutteen vuoksi. Toisaalta osa 

koki myös sijaisten saamisen kuormittavaksi sijaisten perehdyttämisen näkökulmasta. 

’’Alkaa olla väsymystä ilmassa, kun aina pitää venyä ja jatkaa omaa vuoroaan, 

jos joku sairastuu. Kun sijaisia vaikea saada.’’ LH9 (2)  

’’Koska työntekijöiden tulee käydä koronatestissä pienistäkin oireista, ovat tiimin 

työntekijät usein sairaslomalla. Tämä kuormittaa ryhmää, sillä sijaisia ei ole lä-

helläkään aina saatavilla ja heidän perehdyttämisensä pariksi päiväksi kerral-

laan on ollut raskasta.’’ VO26 (2) 

Varhaiskasvatuksen opettajan kokemuksesta on tulkittavissa, että sijaispula kuormittaa koko 

ryhmää, kun työntekijöitä ei ole riittävästi. Toisaalta hänen kokemuksestaan voi tulkita, että 

uusien sijaisten saaminen kuormittaa yksilöä itseään, sillä sijainen vaatii perehdyttämistä. Ou-

lasmaan ja Saloheimon (2013) tutkimus on tehty ennen COVID-19-pandemiaa, ja heidän tu-

loksensa osoittavat, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokivat jo silloin kuormittavaksi sai-

rauspoissaolot ja sijaisten puutteen. Sen sijaan lastenhoitajan kokemuksessa sijaispula vaikuttaa 

nimenomaan siihen, että joutuu jatkamaan omaa työvuoroaan ja jatkuva venyminen kuormittaa 

työssä jaksamista. Nurhosen ja kollegoiden (2021, s. 30) tutkimushankkeen osallistujat koki-

vatkin tärkeäksi omasta jaksamisesta huolehtimisen siten, että ei tekisi ylitöitä. Sijaisten koke-

minen kuormittavaksi tekijäksi ei ollut ainoastaan COVID-19-pandemian aikana huomionar-

voinen asia, vaan sijaisten puute ja sijaisten perehdyttäminen koettiin muutenkin kuormitta-

vaksi tekijäksi, kuten alla olevasta sitaatista huomataan.  

’’Jos tiimikaveri on poissa ja tilalla hyppää sijaisia, huomaa kuormittuvansa itse 

todella paljon.’’ VO16 (1) 

Varhaiskasvatuksen opettajan kokemuksesta voidaankin lukea, että sijaiset koettiin kuormitta-

vina. Huomioitavaa tässä on se, että varhaiskasvatuksen opettajan kokemus on ensimmäisestä 

aineistostamme, jossa meillä ei ollut näkökulmana COVID-19.  
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Varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat merkittävänä COVID-19-pandemian myötä tulleena 

muutoksena erilaiset kohtaamisen haasteet päiväkodissa. Nämä kohtaamisen haasteet liittyivät 

sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön että eri tiimien ja tahojen väliseen yhteistyö-

hön. Myös tiimin sisäisen kohtaamisen koettiin pinnallistuneen ja vähentyneen. Varhaiskasvat-

tajat kokivatkin, että työ on tuntunut yksinäiseltä eikä tukea muilta ole saatu tai sitä ei ole aina 

kehdattu pyytää COVID-19-pandemian aikana.  

Osa varhaiskasvatuksen ammattilaisista sanoi COVID-19 tuoneen erilaisia toimintatapamuu-

toksia päiväkodin arkeen. Esimerkiksi vanhemmat eivät saaneet pandemian alkaessa tulla päi-

väkodin sisätiloihin, vaan lapset vastaanotettiin eteisestä tai ovelta ja iltapäivällä heidät puettiin 

valmiiksi. Tämä muutos koettiin hyvin ristiriitaisesti, sillä jotkut kokivat tämän muutoksen hel-

pottavan arkea, kun taas osa varhaiskasvattajista koki, että muutos on hankaloittanut arjen su-

jumista ja tuonut enemmän kiirettä arkeen, kuten seuraavista sitaateista on luettavissa. 

’’Vanhemmat eivät saa tulla sisälle, joten eteisrumba on meillä jatkuvaa pitkin 

päivää, koska vuorohoitoryhmä ja lapsia tulee ja menee pitkin päivää.’’ LH9 (2)  

’’Aamut ovat helpottuneet, kun otamme lapsen ovelta vastaan.’’ LH13 (2) 

Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön haasteeksi COVID-19-pandemian aikana on varhais-

kasvatuksen työntekijöiden kokemusten mukaan muodostunut myös se, että vanhempainiltoja 

ei ole pystytty pitämään tai ne on pidetty etänä. Osalle varhaiskasvattajista onkin tullut huoli 

vanhempien keskinäisten suhteiden muodostumisesta vanhempainiltojen puuttumisen vuoksi. 

’’Yhteistyö vanhempien kanssa on liian vähäistä rajoitteiden vuoksi.’’ LH11 (2) 

’’Vanhempainiltojen puuttuminen heikentää vanhempien keskinäisten suhteiden 

muodostumista.’’ LH13 (2) 

Jotkut varhaiskasvatuksen työntekijöistä kokivat, että työyhteisön tuki on ollut merkittävästi 

vähäisempää COVID-19-pandemian aikana. Varhaiskasvattajat kokivat olonsa yksinäiseksi 

työssä, koska omia ajatuksiaan ei ole pystynyt jakamaan samalla tavalla muiden työntekijöiden 

kanssa. Jotkut varhaiskasvattajat kokivatkin, että oma tiimi on ollut merkittävässä asemassa 

silloin, kun tukea on tarvinnut ja on ollut tärkeää, että oma tiimi on ollut toimiva. Kohtaamisia 

muiden ryhmien työntekijöiden kanssa haastoivat muun muassa kahvitaukojen aikatauluttami-

nen ja kahvihuoneen henkilömäärien rajoittaminen tai kokonaan omissa ryhmätiloissa taukojen 

pitäminen. Lisäksi eri ryhmien välisiä yhteisiä suunnitteluja COVID-19-pandemian aikana ei 



53 

 

kokemusten mukaan olla pidetty tai ne on jäänyt vähäisiksi ja erityisesti varhaiskasvatuksen 

opettajat kokivat sen kuormittavana, sillä muita opettajia ei tavattu eikä yhteisiä keskusteluita 

heidän kanssaan pidetty. 

’’Työskentelen isossa päiväkodissa ja yhteistyö muiden tiimien kanssa on ollut 

tauolla nyt koronan aikaan. Välillä on ollut yksinäinen olo, kun tuntuu ettei voi 

purkaa ajatuksiaan muiden opettajien kanssa. … Koen, että aina työ on ollutkin 

rankkaa, mutta sitä on helpottanut se, että pääsee muiden työntekijöiden kanssa 

keskustelemaan. Nyt se mahdollisuus otettiin pois eikä kyllä kovin paljon ole tultu 

soiteltua muille, koska ajattelin niin, että he eivät varmasti halua vatvoa työasi-

oita työajan ulkopuolelle’’ VO6 (2)  

’’Ei ole saanut muilta ryhmiltä tukea normaaliin tapaan. Tiimin merkitys on nous-

sut huomattavasti nyt ja jos ei olisi ollut hyvä tiimi, silloin olisi varmasti ollut aika 

yksinäinen.’’ VS24 (2) 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksista on tulkittavissa, että keskusteleminen muiden 

kanssa vaikuttaa positiivisesti työssä jaksamiseen. Nurhosen ym. (2021, s. 31) tutkimushank-

keen tulokset osoittavat, että työntekijöiden kollegiaalinen tuki koettiin parhaaksi tukimuodoksi 

varhaiskasvatuksessa. Kun muiden kanssa ei ole päässyt juttelemaan, joutuu olemaan yksin 

omien ajatusten kanssa. Vähäiseen tuen ja kommunikaation määrään on varhaiskasvatuksen 

opettajan kokemuksen mukaan vaikuttanut ajatus siitä, että toisia ei haluta vaivata, mistä joh-

tuen työntekijät kokivatkin itsensä yksinäiseksi työssä näin COVID-19-pandemian aikana. 

Myös esimieheltä saatava tuki nousi osassa kokemuksista esiin, ja se koettiin riittämättömäksi 

pandemian aikana. 

’’Tuntuu, että ei enää yksinkertaisesti jaksa. Vähän on saanut tukea myös johta-

jalta.’’ LH25 (2)  

’’Ihmiset ovat selkeästi yksinäisempiä, omista murheista ei ehdi eikä viitsi puhua 

etäpalavereissa. Itse tunsin etten saa tarpeeksi tukea esimieheltä, en viitsinyt vai-

vata, kun tiesi että hän on hyvin kiireinen korona-asioiden hoitamisten vuoksi.’’ 

J1 (2) 

Lastenhoitajan kokemuksen mukaan päiväkodin johtajalta ei ole saanut riittävästi tukea ja myös 

päiväkodin johtajan kokemuksesta on luettavissa, ettei hänkään ole saanut riittävästi tukea 
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omalta esimieheltään. Esimieheltä saatavalla positiivisella tuella on kuitenkin Nislinin ja kolle-

goiden (2015) tutkimuksen mukaan merkittävä yhteys laadukkaaseen pedagogiseen työhön ja 

työn voimavaroihin.  

COVID-19-pandemian myötä erilaisten kokousten määrä päiväkodeissa on vähentynyt entises-

tään, ja ne ovat siirtyneet pidettäviksi etäyhteyksin. Erilaisiin kokouksiin mainittiin muun mu-

assa tiimin sisäiset palaverit ja koko päiväkodin yhteiset palaverit. Etenkin päiväkodin yhteisten 

palavereiden vähentynyt määrä on varhaiskasvattajien kokemuksien mukaan näyttäytynyt esi-

merkiksi tiimien omissa toimintatavoissa, sillä yhteistä keskustelua asioista muiden päiväkodin 

tiimien kanssa ei ole käyty. 

’’Osa palavereista on siirtynyt Teamsiin. Tämä on vähentänyt kulkemista pai-

kasta toiseen. Toisaalta keskustelu Teamsin välityksellä kulkee toisinaan jäykem-

min kuin kasvokkain.’’ VEO2 (2)  

’’Meillä isossa päiväkodissa se on näyttäytynyt esimerkiksi erilaisia palavereita 

vähentämällä. Ehkä tästä syystä jokainen tiimi on toiminut vähän omalla taval-

laan, eikä yhteistä keskustelua ole asioista käyty. Eli yhteistyö on vähentynyt.’’ 

VO27 (2) 

Kuten yllä olevista sitaateista voidaan huomata, kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on vähen-

tynyt. Kokouksia on voitu pitää etänä, mutta ne ovat tuoneet omat haasteensa. Kuten varhais-

kasvatuksen erityisopettaja kertoo, haasteeksi on muodostunut se, että keskustelu on jäykempää 

ja ajatuksenvaihto ei ole niin luontevaa. Myös muut varhaiskasvattajat kokivat, että omien mie-

lipiteiden julkituominen oli hankalampaa etäpalavereissa ja keskusteluista puuttui syvällisyys. 

Jotkut varhaiskasvatuksen työntekijöistä kokivat etäpalavereiden haasteeksi sen, että puheen-

vuorojen kuuntelemiseen joutuu keskittymän paljon, koska muiden eleitä tai ilmeitä ei näe yhtä 

hyvin kuin kasvokkain.  

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemusten perusteella osa koki kiireen tunnun lisäänty-

neen päiväkodeissa COVID-19-pandemian aikana. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokivat, 

että pandemia-aika on ollut stressaavaa muualta tulleiden häiriötekijöiden ja lisätyön vuoksi. 

Rainion ja kollegoiden (2020) kyselyn mukaan työn kuormittavuudessa on COVID-19 aikana 

ollut vaihtelua ja joissain paikoissa pedagogiselle suunnittelulle, keskusteluille ja arvioinnille 

on ollut enemmän aikaa. Myös tutkimuksessamme osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä koki, 
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että lapsimäärän vähennyttyä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on jäänyt enemmän aikaa pa-

peri- ja muihin töihin. Joissain paikoissa lastenhoitajia oli myös sijoitettu muihin tehtäviin, sillä 

lapsia ei ollut päiväkodeissa. 

’’Minulla opettajalla on ollut enemmän aikaa paperihommiin ja paperien siivouk-

siin.’’ VO21 (2)  

’’Viime kaudella tiimini covid näkyi hyvin konkreettisesti arjessa, kun lapsia ei 

päiväkotiin tullut. Toinen ryhmän lastenhoitajista sijoitettiin kevään ajaksi työs-

kentelemään vanhustenhoidossa. Kaikilta kerättiin osaamispankkiin tietoja kou-

lutuksesta; vain yo-opettajien ei tarvinnut pelätä joutuvansa uudelleensijoitetuksi 

toisiin tehtäviin.’’ VO3 (2) 

Varhaiskasvatuksen opettajan (3) ryhmässä lastenhoitaja oli sijoitettu eri tehtäviin, sillä lapsia 

ei ollut päiväkodissa. Tulkitaksemme hänen vastaustaan osaamispankin osalta, kuulostaa kui-

tenkin siltä, että heidän päiväkodissaan on huomioitu moniammatillisuus COVID-19-pande-

mian aikana, sillä vahvuudet ja tietotaito on kerätty osaamispankkiin ja on näin ollen muiden 

käytettävissä. Huomion arvioista on kuitenkin miettiä, mitä kyseinen opettaja osaamispankilla 

tarkoittaa: onko osaamispankki jonkun tahon tai henkilön keräämä tiedosto kaikkien koulutuk-

sista ja mahdollisista erityisosaamisista vai päiväkodin johtajan keräämä aineisto omaan käyt-

töön.  

COVID-19 aikana erilaiset terveyshuolet ja pelko tartunnan saamisesta ja sen viemisestä lähei-

sille, koettiin kuormittavaksi tekijäksi työssä jaksamiselle, kuten alla olevista sitaateista on huo-

mattavissa. Varhaiskasvatus on kuitenkin koko COVID-19-pandemian ajan ollut avoinna ja 

mahdollisuutta etätyöskentelylle ei ole ollut samaan tapaan, kuin monella muulla alalla. Van-

hempien onkin ollut mahdollista tuoda lapsi hoitoon, mikäli sille on ollut tarve esimerkiksi 

vanhempien työn kannalta. 

’’Huolena, että saako tartunnan ja viekö sen mukanaan omaan perheeseen’’ 

VO18 (2)  

’’On ollut rankkaa. Myös jatkuva pelkääminen oman terveytensä puolesta on ollut 

raskasta henkisesti. Tuntuu, että ei enää yksinkertaisesti jaksa.’’ LH25 (2)  
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Suurin osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä oli kuitenkin sitä mieltä, että COVID-19 ei ole 

suoranaisesti vaikuttanut työssä jaksamiseen moniammatillisessa tiimissä. Kuitenkin he mai-

nitsivat, että yleisellä tasolla haasteet ovat lisääntyneet, mutta näitä haasteita ei kuitenkaan ollut 

vastauksissa tarkemmin määritelty.  

’’En koe että covid olisi vaikuttanut juuri tiimityöhön, mutta yleisemmällä tasolla 

se on kyllä tuonut haasteita arkeen.’’ VO3 (2)  

’’Korona on varmastikin tuonut työhön lisää häiriötekijöitä, lisätyötä ja stressiä. 

… Kuitenkin me olemme aika hyvin pystyneet jatkamaan päiväkodin arkea nor-

maalisti.’’ VO27 (2) 

Kuten yllä olevista sitaateista on tulkittavissa, COVID-19-pandemian koettiin tuoneen muutok-

sia varhaiskasvatuksen arkeen. Näiden muutosten koettiin tuovan lisätyötä ja stressiä, vaikka 

suoranaisesti muutosten ei koettu vaikuttavan työssä jaksamiseen. Kuten viimeisestä sitaatista 

on huomattavissa, varhaiskasvatusta on pystytty järjestämään lähes tavalliseen tapaan COVID-

19-pandemian aikana.  
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7     Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi 

Tässä luvussa tarkastelemme tutkimuksen luotettavuutta, eettisyyttä ja arvioimme kriittisesti 

erilaisia tutkimuksessa tehtyjä valintoja. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 121–123) mukaan luo-

tettavuuden arvioinnissa tulee huomioida ainakin tutkimuksen tarkoitusta ja omaa sitoutumista, 

aineistonkeruuta ja tutkimuksen osallistujien ja tutkijan välistä suhdetta sekä aineiston analyy-

siä. Tutkimuksemme tarkoituksena on ollut tutkia moniammatillista tiimityötä ja sen merkitystä 

varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä jaksamiseen COVID-19-pandemian aikana. Valit-

simme kyseisen aiheen tutkimukseemme sen ajankohtaisuuden takia. Lisäksi aiheen valintaan 

vaikutti oma mielenkiintomme aihetta kohtaan, sillä koemme itse, että moniammatillinen tii-

mityö on merkityksellistä työssä jaksamiselle päiväkodissa.  

Aaltion ja Puusan (2020) mukaan hyvään tutkimuskäytäntöön liittyy omien valintojen kriittinen 

tarkastelu, tutkimusta ohjaavien sääntöjen tuntemus ja luotettavuuskriteerien omaksuminen. 

Heidän mukaansa tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan tutkimustulosten riippumatto-

muutta satunnaisista ja epäolennaisista syistä ja hyvään tutkimukseen kuuluu se, että tutkimuk-

sessa esitetään perusteet sille, että tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Tutkimuksemme on 

laadullinen tutkimus, joten tutkimuksen luotettavuutta tulee käsitellä laadulliselle tutkimukselle 

asetettujen luotettavuuden kriteerien valossa. Lisäksi koemme, kun tutkimuksemme on feno-

menologinen tutkimus, luotettavuutta pitää pohtia myös fenomenologisen tutkimuksen luotet-

tavuuden kriteerien avulla. Pohdimmekin tässä luvussa tutkimuksemme luotettavuutta näistä 

molemmista näkökulmista. 

Usein laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan Lincolnin ja Guban esittämien kri-

teerien mukaisesti, joita ovat siirrettävyys (transferability), luotettavuus (dependability), uskot-

tavuus (credibility), vahvistettavuus (confirmability) ja aitous (authenticity) (viitattu lähteestä 

Connelly, 2016). Siirrettävyydellä tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan sitä, että tutkimusten tu-

losten tulisi olla jollakin tasolla siirrettävissä toiselle sellaiselle ryhmälle, jotka elävät erilai-

sessa ympäristössä kuin tutkimuksemme osallistujat (Connelly, 2016; Cope, 2014). Ajatte-

lemme, että tämän tutkimuksen tulokset esimerkiksi moniammatillisuudesta ovat siirrettävissä 

alan keskusteluihin tai koulutuksen uudelleen suunnitteluun, sillä tällä hetkellä moniammatilli-

suutta tulkitaan hyvin eri tavoin. Lisäksi erilaisille päättäjille ja ammattiliitoille tutkimustulok-

semme ovat siirrettävissä esimerkiksi erilaisten resurssimuutosten näkökulmasta, sillä tutki-

muksemme tulokset osoittavat, että esimerkiksi työvoimapula ja sijaisresurssit ovat yhteydessä 



58 

 

varhaiskasvattajien työssä jaksamiseen. Vaikka tutkimuksemme tulokset eivät esittäneet kehi-

tysideoita, voidaan tuloksistamme kuitenkin huomata ongelmakohtia, jotka kaipaavat muu-

tosta. 

Varmuudella tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta sitä, että tutkimuksemme 

tulosten tulisi olla toistettavissa samanlaisessa kontekstissa, jos toinen tutkija tekisi samanlaisen 

tutkimuksen (Cope, 2014). Cope (2014) sanoo, että varmuus voidaan saavuttaa parhaiten sil-

loin, jos tutkimuksen eri vaiheissa päätöksenteossa on useampi kuin yksi tutkija. Olemme teh-

neet tutkimuksessamme yhteisesti kaikki päätökset ja yhteistutkijuus onkin auttanut tässä, 

koska molempien on täytynyt olla samaa mieltä tehdyistä päätöksistä ja valinnoista. Olemme 

selittäneet hyvin avoimesti auki tutkimusprosessimme etenemisen ja perustelleet valintojamme 

läpi tutkimuksen. Tutkimuksemme tulokset ovat antaneet samantyylisiä vastauksia, mitä aiem-

min aiheesta tehdyt tutkimukset. Kuitenkin tutkittavien kokemukset ovat yksilökohtaisia ja ai-

kaan sidottuja, joten on huomioitava, että esimerkiksi 10 vuoden päästä samantyylisen tutki-

muksen tulokset voisivat olla hyvin erilaiset.  

Copen (2014) mukaan uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen aineiston ja vastaajien 

ajatusten tulisi tutkimuksessa välittyä oikein. Uskottavuuden tukemiseksi tutkijan tulee osoittaa 

sitoutuneisuus, havainnointimenetelmät ja kirjausketjut. Aineistonkeruu avoimella kyselylo-

makkeella tuo tietynlaisia haasteita uskottavuuteen, sillä sekä tutkijoilla että tutkittavilla on 

mahdollisuus väärinymmärryksiin. Tutkittavien mahdollinen väärinymmärrys voi liittyä kyse-

lylomakkeen kysymysten epäselvään muotoiluun ja annoimmekin tutkittaville mahdollisuuden 

ottaa meihin yhteyttä väärinymmärrysten ehkäisemiseksi. Koemme, että aineiston pilotointi oli 

tutkimuksen uskottavuuden kannalta merkittävää, sillä pystyimme sen avulla saamaan selville, 

minkälainen kysymystenasettelu on toimivaa. Tässä tutkimuksessa olemme pyrkineet luomaan 

uskottavuutta sillä, että olemme havainnollistaneet tulkintojamme sitaateilla ja selkeästi mer-

kinneet tuloksiin mikä on omaa tulkintaamme. Lisäksi olemme pyrkineet tuomaan esiin uskot-

tavuutta myös yksityiskohtaisella analysointitavalla.  

Vahvistettavuudella tarkoitetaan tutkijan kykyä osoittaa, että tutkimus edustaa osallistujien ko-

kemuksia, eikä tutkijan puolueellisia näkökulmia (Cope, 2014). Tutkija voi osoittaa vahvistet-

tavuutta sillä, että kuvailee miten johtopäätökset ja tulkinnat on saavutettu ja havainnollistaa 

löytöjä aineistolla. Vahvistettavuuden tukemiseksi tutkijan pitäisi tuoda sitaatteja aineistosta 

jokaiseen nousevaan teemaan liittyen. Olemmekin nostaneet jokaiseen teemaan liittyen mah-

dollisimman monipuolisia sitaatteja.  
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Connellyn (2016) mukaan aitouden kriteeriä voi tarkastella esimerkiksi sillä, onko tutkimuk-

seen valittu sopivat ihmiset ja kuinka rikkaita ja yksityiskohtaisia kuvailuja me onnistumme 

tarjoamaan heidän kokemuksistaan. Cope (2014) puolestaan tarkoittaa aitoudella sitä, miten ja 

kuinka laajasti tutkija onnistuu välittämään osallistujien tunteet heidän kokemuksistaan. Emme 

ole itse valinneet tutkimuksemme osallistujia, vaan tutkimukseen on saanut osallistua kuka ta-

hansa alalla työskentelevä henkilö, joka on saavuttanut kyselymme tietyissä varhaiskasvatuk-

sen yhteisöissä. Olemme tutkimuksessamme pyrkineet mahdollisimman avoimesti välittämään 

tutkittajien tunnetiloja siinä määrin mitä he ovat kokemuksistaan kirjoittaneet. Koemme, että 

useat alalla työskentelevät henkilöt voivat samaistua tutkimuksemme tuloksiin ja tunnetiloihin. 

Perttula (1995, s. 102–104) on esitellyt teoksessaan nimenomaan fenomenologisen tutkimuksen 

yhdeksän luotettavuuden kriteeriä. Käymme seuraavaksi tarkemmin läpi tutkimuksemme luo-

tettavuutta näiden kriteerien avulla. Kaksi ensimmäistä fenomenologisen tutkimuksen luotetta-

vuuteen liittyvää kriteeriä ovat tutkimusprosessin johdonmukaisuus ja tutkimusprosessin ref-

lektointi ja kuvaus. Nämä tarkoittavat Perttulan mukaan sitä, että tutkittavan ilmiön, tutkimuk-

sen aineiston hankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, analyysimenetelmän ja raportointi-

tavan välillä on oltava looginen yhteys ja näitä yhteyksiä ja tehtyjä valintoja tulee pystyä pe-

rustelemaan tutkimuksen eri vaiheissa. Olemme onnistuneet tekemään tutkittavan ilmiön kan-

nalta loogisia ja selkeitä valintoja ja olemme myös pyrkineet tutkimuksen edetessä perustele-

maan valintojamme. Tutkittavan ilmiön kokemusten tutkimisen perusedellytyksenä on koke-

musten kysyminen tutkittavilta, ja olemme näin myös tehneet tutkimuksessamme. Tutkimuk-

sestamme on löydettävissä tutkimuksen eri vaiheissa perusteluja, miksi olemme tehneet ja va-

linneet tiettyjä ratkaisuja, ja tämä tukeekin tutkimuksemme luotettavuutta. Perttulan mukaan 

etenkin analyysin kuvaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja olemme onnistuneet kuvaa-

maan aineistomme analyysia hyvin tarkasti ja perustelleet valintojamme esimerkiksi siinä, 

miksi jätimme yksilökohtaisten merkitysverkostojen luomisen pienempään huomioon.  

Kolmas luotettavuuden kriteeri liittyy Perttulan mukaan tutkimuksen aineistolähtöisyyteen. 

Olemme toteuttaneet tutkimuksemme aineistolähtöisenä tutkimuksena, mikä tarkoittaa sitä, että 

tutkimuksemme teoreettinen viitekehys on muodostunut aineistosta nousseiden teemojen poh-

jalta. Aineistolähtöisyyteen liittyy myös tutkijoiden ennakkokäsitysten sulkeistaminen, mitä 

olemme tehneet koko tutkimusprosessin ajan. Lisäksi kiinnitimme aineiston keruuseen tarkkaa 

huomiota, mistä osaltaan kertoo se, että olemme hyödyntäneet tutkimuksessamme kahta eri ky-

selyä. Ensimmäisenä kerätty kysely ei fenomenologisen tutkimuksen näkökulmasta vaikuttanut 
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kokonaisuudessaan luotettavalta, koska meidän ennakkokäsityksemme olivat liikaa näkyvillä. 

Tämä lisää tutkimuksemme luotettavuutta, sillä tarkastelimme tekemiämme valintoja kriitti-

sesti ja teimme uusia parempia valintoja tutkimuksemme luotettavuuden näkökulmasta kerä-

tessämme toista aineistoa.  

Neljäntenä ja viidentenä Perttulan (1995) luotettavuuden kriteerinä ovat tutkimusprosessin kon-

tekstisidonnaisuus ja tavoiteltavan tiedon laatu. Kontekstisidonnaisuuden olemme tässä tutki-

muksessa huomioineet sillä, että olemme keränneet aineiston varhaiskasvatuksen ryhmistä. 

Kontekstisidonnaisuudella tarkoitetaankin sitä, että ihmisen merkityssuhteet ovat tutkittavissa 

vain hänen koetun maailmansa kautta (Perttula, 1995, s. 102). Tavoiteltavan tiedon laatua 

olemme pyrkineet saavuttamaan sillä, että aineisto on kerätty varhaiskasvatuksen ammattilai-

silta. Tätä luotettavuuden kriteeriä voi kuitenkin horjuttaa se, että emme voi olla täysin varmoja 

siitä, että kaikki tutkittavat ovat varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Vaikka kyselymme on jaettu 

suljettuun Facebook-ryhmään, voidaan sitä sieltä mahdollisesti jakaa eteenpäin. Kuudentena 

luotettavuuden kriteerinä on metodien mahdollinen yhdistäminen. Koemme, että tutkimuk-

semme kannalta ei ole ollut oleellista yhdistellä erilaisia metodeja. Olemme edenneet tutkimuk-

sessamme tutkimuksemme ilmiö edellä ja tehneet ratkaisut tämän perusteella. Ajattelemme 

niin, että tutkimuksen eteneminen ilmiö edellä on luotettavuuden kannalta tärkeämpää, kuin 

useampien eri metodien yhdistäminen.  

Seitsemäntenä Perttulan (1995) luotettavuuden kriteerinä on tutkijayhteistyö. Koemme, että yh-

teistutkijuus on lisännyt tutkimuksemme luotettavuutta, sillä olemme tehneet tutkimukseemme 

liittyvät ratkaisut yhdessä ja keskustelleet ratkaisuista avoimesti. Etenkin aineiston analyysissä 

koemme tutkijayhteistyön olleen merkittävää, sillä pystyimme keskustelemaan aineistosta ja 

siitä tehtävistä tulkinnoista yhdessä. Tutkimuksemme tulokset eivät siis ole hätiköiden tehtyjä 

tulkintoja, vaan olemme haastaneet toinen toisiamme perustelemaan sitä, miten olemme aineis-

toa ymmärtäneet. Kahdeksantena ja yhdeksäntenä luotettavuuden kriteerinä ovat tutkijan sub-

jektiivisuus ja tutkijan vastuullisuus. Subjektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkija on työnsä 

subjekti ja tutkimusraportista tulee näkyä tutkijan reflektointia ja analysointia. Vastuullisuu-

della sen sijaan tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen eri vaiheet tulee suorittaa systemaattisesti ja 

ottaa vastuu tutkimuksen toteuttamisesta. Olemme pyrkineet systemaattiseen etenemiseen tut-

kimusta tehdessä ja otamme täyden vastuun tutkimuksemme etenemisestä ja tuloksista. 
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7.1 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimusetiikka on läsnä koko tutkimusprosessin ajan aina tutkimuksen ideointivaiheesta tut-

kimustuloksiin (Vilkka, 2021, s. 41). Kosonen, Laaksonen, Rydenfelt ja Terkamo-Moisio 

(2018) sanovat, että tutkijan täytyy olla tietoinen sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä 

lainsäädännöstä että ihmistutkimuksen eettisistä periaatteista. Olemmekin pohtineet etenkin 

henkilötietojen käsittelyyn liittyviä asioita heti tutkimuksen alusta, kun pohdimme miten ja ke-

neltä haluamme kerätä tutkimuksemme aineiston. Päädyttyämme aineistonkeruutapana kyse-

lyyn, valitsimme pohjaksi Webropol-sivuston, koska koimme sen turvalliseksi tietoturvan ja 

aineiston koonnin kannalta. Kyselyä laadittaessa pohdimme eettisenä kysymyksenä sitä, että 

mitä henkilötietoja haluamme kyselyssämme kysyä. Kyselyssämme ei ollut tarkkoja henkilö-

tietokysymyksiä, sillä ne eivät olleet tutkimuksemme kannalta relevantteja. Näillä valinnoilla 

olemmekin pyrkineet suojaamaan tutkittavien anonymiteetin. Olemme myös lukeneet paljon 

ihmisten kokemusten tutkimiseen liittyvää kirjallisuutta (ks. Laine, 2018; Perttula, 1995; Toik-

kanen & Virtanen, 2018), jotta olemme osanneet olla sensitiivisiä kokemusten tutkimisessa. 

Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat tutkimusetiikan näkökulmasta muun 

muassa rehellisyys ja tarkkuus tutkimustyössä, eettisesti kestävät valinnat tutkimuksessa sekä 

tutkimusluvat ja tietosuojakysymykset (Tutkimuseettinen neuvottelukunta [TENK], 2012). 

Olemme läpi työn pyrkineet yksityiskohtaiseen tarkkuuteen ja rehellisyyteen, ja pohdimme näi-

den toteutumista perusteellisemmin edellisessä, tutkimuksen luotettavuuteen liittyvässä lu-

vussa. Olemme läpi työn tehneet kestäviä eettisiä valintoja, koska olemme keskustelleet yh-

dessä eri vaihtoehdoista ja valinnoista ja olemme molemmat hyväksyneet tehdyt valinnat ja 

olleet samaa mieltä päätöksistä. Muiden tutkijoiden kunnioittaminen on tutkimusetiikan näkö-

kulmasta yksi hyvän tieteellisen käytännön lähtökohta (TENK, 2012) ja olemme läpi tutkimuk-

sen olleet johdonmukaisia lähteiden merkitsemisessä ja kunnioittaneet muita tutkijoita ja heidän 

tutkimuksiaan muun muassa sillä, että emme ole muuttaneet kontekstia liikaa.  

Olemme tehneet tutkimusta omien arvojemme pohjalta, joihin liittyvät muun muassa tutkimuk-

sen aineistolähtöisyys, tutkittavien kohtaaminen ja heidän kokemuksiensa arvostaminen sekä 

tutkimuksen tavoitteen pitäminen tutkimuksen keskiössä läpi koko prosessin. Aineistolähtöi-

syyttä olemme pyrkineet varmistamaan sillä, että tutkittavien kokemukset ovat tutkimuksen 

keskiössä ja teoreettinen viitekehys on rakennettu tutkittavien kokemuksista nousseista tee-

moista, minkä takia tutkimukseen kuulumattomat asiat ovat jääneet ulkopuolelle. Myös aineis-
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tolähtöisyys ja omien ennakkokäsitysten sulkeistaminen ovat oleellisessa osassa fenomenolo-

giaan liittyen. Nämä huomioimalla olemme varmistaneet sen, että olemme olleet rehellisiä it-

sellemme ja aineistollemme. Haluamme tuoda tutkimuksellamme uutta tietoa omiin ar-

voihimme pohjautuen, minkä takia olemme tarkastelleet kriittisesti omaa aineistoamme ja koh-

danneet ja kohdelleet tutkittavien kokemuksia kunnioittaen. Tutkijana ei ole tarkoituksena ar-

vottaa kokemuksia keskenään, vaan tuoda ilmi tutkittavien kokemukset kunnioittaen jokaisen 

henkilökohtaista kokemusta.  

Turtiaisen ja Östmanin (2013) mukaan sosiaalisessa mediassa toteutettava tutkimus noudattaa 

samoja eettisiä periaatteita kuin mikä muukin tahansa tutkimus, mutta internet-tutkimuksessa 

tulee ottaa huomioon myös sen erityisyyteen liittyvät eettiset ongelmat. Näitä ongelmia voi olla 

esimerkiksi se, mistä aineistoa kerää ja onko internetin rooli tutkimuksessa kohde, lähde vai 

väline. Tutkimuksessamme internet ja sosiaalisen median alusta ovat olleet välineen roolissa, 

sillä käytimme sosiaalista mediaa alustana sopivien henkilöiden etsimiseen ja kyselylinkin ja-

kamiseen.  

Internet-tutkimus vaatii eettistä arviointia ja harkintaa muun muassa siitä, mistä haluamme läh-

teä aineistoa keräämään ja mistä löydämme tutkimuksellemme tarkoituksenmukaiset tutkitta-

vat. Facebookin suljetut ryhmät on tarkoitettu vain alan ammattilaisille, joten koimme niiden 

tavoittavan tutkimuksemme kannalta oikeat henkilöt. Halusimme kuulla kokemuksia jokaiselta 

ammattiryhmältä, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen moniammatillisessa tiimissä. Tästä 

syystä emme rajanneet tutkittavia tietyn ammattiryhmän mukaan. Suojataksemme tutkittavia, 

emme ole maininneet Facebook-ryhmiä nimeltä, jotta tunnistamisen riski olisi entistäkin pie-

nempi. Eettisesti voidaan kuitenkin pohtia, rajaako sosiaalinen media jonkun tietyn ihmisryh-

män pois tutkimuksestamme (Valli & Perkkilä, 2018; Turtiainen & Östman, 2013). Päätimme 

kuitenkin käyttää sosiaalista mediaa apuna kerätessämme aineistoa, koska ajattelimme, että sen 

avulla meillä on mahdollisuus saavuttaa suhteellisen suuri ja hajallaan oleva joukko alan am-

mattilaisia. Ymmärrämme kuitenkin sen, että tutkimuksen ulkopuolelle on jääneet ne henkilöt, 

jotka eivät käytä Facebookia, tai jotka eivät ole liittyneet Facebookin suljettuihin ryhmiin.  

Kososen ja kollegoiden (2018) mukaan tutkijan tulee huomioida sosiaalisen median alustoihin 

liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset ja käyttöehdot. Ennen kyselyn jakamista lähetimme 

ryhmien ylläpitäjille viestin ja kysyimme voimmeko jakaa kyselymme linkki ryhmissä. Lisäksi 

Terkamo-Moisio, Halkoaho ja Pietilä (2016) mainitsevat, että sosiaalista mediaa hyödyntävässä 

tutkimuksessa tulee etiikan näkökulmasta huomioida ihmisarvon kunnioitus, vapaaehtoisuus 
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sekä tutkittavien ja tutkijan suojelu ja turvallisuus. Olemme huomioineet vapaaehtoisuuden si-

ten, että emme kohdistaneet kyselyä kenellekään, vaan kaikki tutkittavat ovat vastanneet siihen 

omasta vapaasta tahdostaan. Kyselyä jaettaessa informoimme tutkimuksemme tavoitteet ja kir-

joitimme avoimesti, että kyselyyn vastatessa tutkittava antaa luvan käyttää hänen kokemuksi-

aan pro gradu -tutkielmassamme. Tutkittavien suojelemiseksi olemme vaalineet aineistoamme 

ja ainoastaan me tutkijoina olemme käsitelleet aineistoa. Lisäksi poistamme aineiston heti tut-

kimuksen valmistuttua.  

Tutkimusta tehdessämme otimme huomioon, että eettinen valintamme oli tutkia varhaiskasva-

tuksen työntekijöiden kokemuksia. Tutkijoina ymmärrämme sen, että emme täysin päässeet 

kosketuksiin tutkittavien alkuperäiseen kokemukseen, mutta koemme, että tehtävänämme oli 

ymmärtää tutkittavien kokemuksia, vaikka emme olleet paikalla tutkittavien kokemuksissa. 

Tutkija päättää itse mitä hän nostaa aineistosta esiin ja miten hänen valintansa esiintyvät teo-

reettisessa viitekehyksessä. Ymmärrämme, että poimimme itse kokemukset esille aineistosta, 

mutta nämä valinnat olemme tehneet aineiston mukaisesti. 

7.2 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Tutkimuksen arviointiin liittyy tutkimuksen eri vaiheissa tehtyjen valintojen kriittinen tarkas-

telu. Olemme aikaisemmin tässä tutkimuksessa perustelleet monia tekemiämme valintoja, 

mutta tässä alaluvussa tarkastelemme tekemiämme valintoja vielä kriittisesti. Tässä tutkimuk-

sessa on ollut tarkastelussa kolme suhteellisen suurta (moniammatillinen tiimityö, työssä jak-

saminen & COVID-19-pandemia) ilmiötä ja niiden yhteinen ja johdonmukainen käsittely ja 

sitominen toisiinsa on ollut välillä haasteellista. Kolmen suuren ilmiön tarkastelu voidaan kui-

tenkin selittää ilmiöiden ajankohtaisuudella. Tarkemmin tutkimuksemme aiheen rajaaminen ja 

tarkentuminen on lähtenyt aineiston pohjalta, ja olemme onnistuneet pitämään aineistolähtöi-

syyden tutkimuksen keskiössä.  

Tutkimuksen teoriaosuus on rakentunut aineistosta nousseiden teemojen pohjalta. Aiheemme 

valinnan ajankohtaisuutta voidaan perustella sillä, että tutkimuksen teoriaosuuteen ja etenkin 

varhaiskasvatuksen moniammatillisuuteen ja moniammatilliseen tiimityöhön liittyen löytyi hy-

vin vähän uusia tieteellisiä tutkimuksia. Moniammatillisuuden teoriaosuudessa jouduimmekin 

soveltamaan muun muassa hoitoalalle tehtyjä moniammatillisuuteen liittyviä tutkimuksia, mikä 

voi osaltaan heikentää tutkimuksemme teoriaosuuden luotettavuutta. Suomalaiselle varhaiskas-
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vatukselle ominaista moniammatillisuutta ei ole samalla tavalla hyödynnetty muualla maail-

massa, minkä takia myös kansainvälisten tutkimusten määrä aiheesta on tutkimuksessamme 

vähäistä. Myös COVID-19 on ilmiönä tutkimuksellisesti hyvin tuore, eikä vertaisarvioituja tie-

teellisiä tutkimuksia varhaiskasvatuksen kontekstista paljoa löydy, mikä myös näkyy teoria-

osuudessa.   

Yhteistutkijuudessa tulee jättää tilaa tutkijoiden välisille keskusteluille, jotta saavutetaan tutki-

mukselle asetetut tavoitteet. Yhteisissä keskusteluissa rakentuu yhteisymmärrys tutkimuksen 

etenemisestä ja tästä syystä yhteistutkijuus vaatii vuorovaikutustaitoja ja oikeanlaisia persoo-

nia, jotta toiselle uskaltaa sanoa omat mielipiteet, mutta osaa myös kuunnella. Yhteistutkijuus 

kehittyy ajan myötä ja koemme, että olemme kehittyneet yhteistutkijuudessa tämän prosessin 

edetessä. Kuitenkin jos olisimme kokeneempia tutkijoita, vastuualueita olisi mahdollisesti voi-

nut jakaa enemmän ja kirjoitustyötä olisi voinut tehdä enemmän itsenäisesti. Tutkimuksen luo-

tettavuus kuitenkin lisääntyy, kun tutkimusta tehdään yhdessä ja tutkijuutta jaetaan toisen 

kanssa.  

Sosiaalisen median hyödyntäminen kyselyä jakaessa ei aina ole täysin ongelmatonta. Räsäsen 

ja Sarpilan (2013) mukaan, silloin kun vastauksia ei anneta kasvokkain, väärinymmärrysten ja 

virhetulkintojen todennäköisyys kasvaa. Käytettäessä sosiaalista mediaa aineistonkeruun väli-

neenä, tulee miettiä tarkkaan mihin kyselyn laittaa ja miten tietosuoja-asiat otetaan huomioon. 

Kun tarkoituksena on laittaa kysely Facebookin suljettuihin ryhmiin, tulee ryhmien ylläpitäjiltä 

pyytää lupa kyselyn jakamiseen ja pitää huolta siitä, että tutkimukseen osallistuvat ymmärtävät 

ja antavat suostumuksensa käyttää heidän vastauksiaan osana tutkimusta. Valli (2018) puoles-

taan nostaa esille sen, että avoimiin kysymyksiin jätetään helpommin vastaamatta ja vastaukset 

voivat olla epätarkkoja. Myös Vilkka (2021, s. 94) toteaa, että kyselyiden haittana useasti on, 

että vastausprosentit jäävät alhaisiksi. Tutkimuksessamme vastausprosentin alhaisuus oli ha-

vaittavissa. Esimerkiksi toiseksi kerätyssä kyselyssä, kysely avattiin 446 kertaa, vastaamista 

aloitettiin 88 kertaa ja lopuksi vastanneiden määrä oli 28. Vastaajien määrä oli tutkimuksel-

lemme juuri sopiva, mutta tilastot osoittavat meille sen, että kiinnostuneita olisi ollut mahdol-

lisesti enemmän, mutta jostain syystä he ovat päättäneet olla vastaamatta tai lähettämättä vas-

tauksiaan. Tähän voi olla useita syitä, kuten vastaajien ajanpuute, unohtaminen, kyselyn epä-

selvyys tai avoimet kysymykset. Syynä siihen, miksi vastauksia tuli vähemmän kuin mitä ky-

sely avattiin, voi olla myös kyselyn huono ajankohta, sillä laitoimme kyselyn Facebook-ryh-

mään kesällä, jolloin osa työntekijöistä saattoi olla lomalla.  
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Toisen tyypillisen fenomenologisen aineiston keräämisen tavan eli haastattelun suljimme pois, 

koska ajattelimme, että etenkin kasvokkain toteutettavat haastattelut ovat COVID-19-pande-

mian aikana riskialttiita toteuttaa. Halusimme myös vastaajia eri puolilta Suomea ja koimme, 

että sähköisen kyselyn jakamisen avulla meillä oli mahdollista saavuttaa isompi vastaajajoukko. 

Haastatteluiden ja kyselyn välinen suurin ero on siinä, että haastattelutilanteessa vastaajille voi 

esittää jatkokysymyksiä, mutta sähköisessä kyselyssä tällaiselle ei ole mahdollisuutta. Vaikka 

haastattelussa voi esittää tarkentavia kysymyksiä, voi aiheessa lähteä helposti johdattelemaan 

tutkittavien vastauksia. Pilottikyselyssä huomasimme, että johdattelimme kysymyksissä liikaa. 

Tämän takia päättelimme, että haastattelutilanteessa saattaisimme lähteä johdattelemaan tutkit-

tavia. Omien ennakko-oletusten pitäminen kurissa on helpompaa kyselyn avulla. Ymmärrämme 

kuitenkin sen, että osallistujien kaikki kokemukset aiheesta eivät välttämättä tule kyselyn avulla 

esiin, sillä emme päässeet esittämään osallistujille tarkentavia kysymyksiä. Sähköisen kyselyn 

jakamisessa ei voida kuitenkaan olla täysin varmoja siitä, että vain alan ammattilaiset ovat vas-

tanneet, vaikka Facebook-ryhmät ovatkin suljettuja. Haastatteluilla tai ottamalla yhteyttä hen-

kilökohtaisesti alan ammattilaisiin olisi voinut varmistaa sen, että osallistujat ovat varmasti alan 

ammattilaisia. 

Fenomenologiaa pidetään aloitteleville tutkijoille hankalana (Juden-Tupakka, 2007, s. 63). 

Olemme tehneet tässä tutkimuksessa paljon töitä sen eteen, että ymmärsimme mitä fenomeno-

logia tarkoittaa. Taustatyönä olemmekin perehtyneet muihin fenomenologisiin graduihin ja tut-

kimuksiin, jotta osaisimme hyödyntää ja käyttää fenomenologiaa oikealla tavalla tässä tutki-

muksessa.  Fenomenologia on hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa ja metodologia. Välillä 

olemme joutuneet miettimään, onko tekemämme ratkaisut fenomenologialle sallivia. Alkuun 

omista ennakko-oletuksista irti päästäminen oli haastavaa, sillä meillä on paljon aikaisempaa 

tietoa aiheesta.  
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8     Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksemme tulosten mukaan moniammatillinen tiimityö päiväkodissa koettiin hyvin eri 

tavalla. Osa vastaajista koki moniammatillisen tiimin sisältävän päivittäin yhdessä työskente-

levät kollegat, kun taas osa koki moniammatillisen tiimin tarkoittavan kaikkia yhteistyötä teke-

viä tahoja. Moniammatillinen tiimityö toteutui varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuk-

sissa eri tavoin: joissain tiimeissä työtehtävät oli jaettu koulutuksen ja osaamisen mukaan, kun 

taas joissain tiimeissä toimittiin ’’kaikki tekee kaikkea’’ -työkulttuurin mukaan. Vastaajien ko-

kemuksissa oli huomattavissa se, että moniammatillisella tiimityöllä on merkitystä työssä jak-

samiseen sekä sitä heikentävänä että vahvistavana tekijänä. Osallistujat korostivat työssä jak-

samiseen vaikuttavina tekijöinä etenkin kommunikaation merkitystä ja toisen kunnioittamista 

etenkin ristiriitatilanteissa. Kokemuksissa oli kuitenkin ristiriitaa siinä, millainen merkitys CO-

VID-19-pandemialla on ollut moniammatilliseen tiimityöhön ja työssä jaksamiseen. Suurin asia 

minkä koettiin muuttuneen pandemian aikana, oli erilaiset kohtaamisen haasteet niin päiväko-

din sisällä kuin muiden tahojen välisessä yhteistyössä. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksissa moniammatillisuus ymmärrettiin eri tavoin, 

muun muassa siinä, miten moniammatillisuutta hyödynnetään ja toteutetaan päiväkodeissa. Ai-

neistossa nousi esiin vahva ja heikko tietämys moniammatillisesta tiimityöstä ja sen hyödyntä-

misestä. Moniammatillisuuden vahva hyödyntäminen ilmeni siinä, että työntekijöiden vastuu-

alueet oli jaettu koulutuksen mukaan, kun taas moniammatillisuuden heikossa hyödyntämisessä 

työtehtävät oli jaettu työvuorojen tai ’’kaikki tekee kaikkea’’ -työkulttuurin mukaan. Moniam-

matillisuuden heikon hyödyntämisen koettiin myös heikentävän työssä jaksamista. Jotta var-

haiskasvatus olisi tasa-arvoista ja laadukasta koko maassa, on moniammatillisuuden oikeanlai-

seen hyödyntämiseen kiinnitettävä huomiota. Eri koulutuksen saaneet voivat ymmärtää käsit-

teen eri tavoilla, mistä voi tulla ristiriitoja. Moniammatillisuudesta voisi keskustella yhteisesti 

toimintakauden alkaessa, sillä kuten Kekoni ja kollegat (2019, s. 22) toteavat, avoimuus edes-

auttaa tiimin jäsenten roolien epäselvyyksien selvittämistä ja parantaa myös työhön sitoutu-

mista. Käsitteen ymmärtämistä voisi parantaa myös sillä, että koulutuksissa kiinnitettäisiin 

enemmän huomiota moniammatillisuuden käsitteen yhtenäiseen ymmärtämiseen ja korostami-

seen. Ukkonen-Mikkolan ja kollegoiden (2020) tutkimuksessa osallistujat halusivat edistää mo-

niammatillisuutta muun muassa kehittämällä ryhmän työnjakoa, viestintää ja rakenteita. Johdon 

tulee tukea ammatillisten roolien määrittelyä ja samalla kannustaa työntekijöitä moniammatil-

liseen työskentelyyn (Kekoni ym., 2019, s. 25). Päiväkodin johtajilla on siis oma roolinsa ja 
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vastuu saada moniammatillisuus hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla päiväkodeissa ja 

tiimeissä. Myös Nislinin ym. (2015) tutkimuksen mukaan esimieheltä saatu tuki on positiivi-

sesti yhteydessä laadukkaampaan tiimityöhön.  

Moniammatillisuus tulee varhaiskasvatuksessa muuttumaan seuraavan vuosikymmenen ai-

kana, sillä kuntien tulee toteuttaa henkilöstörakennemuutokset ennen vuotta 2030 (OKM, 2021, 

s. 145). Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi tulee koostumaan tällöin varhaiskasvatuk-

sen opettajasta, sosionomista ja lastenhoitajasta. Etenkin tulevan lakimuutoksen myötä mo-

niammatillisuuden näkökulmasta tulisi olla määriteltynä tarkat roolit jokaiselle ammattiryh-

mälle, jotta moniammatillisuus saadaan näkymään ja toimimaan parhaalla mahdollisella ta-

valla. Toistaiseksi on vielä epäselvää, mikä on tulevien varhaiskasvatuksen sosionomien työn-

kuva ja miten vastuuta tiimissä tullaan jakamaan. Mielenkiintoista onkin nähdä, millaiset erot 

etenkin varhaiskasvatuksen sosionomien ja opettajien työssä tulevat olemaan sisällöllisesti ja 

palkallisesti, koska aikaisemmin sosionomitutkinnolla on saanut varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuuden, mikäli on suorittanut tarvittavan määrän varhaiskasvatuksen opintoja. Vuonna 

2018 ja sen jälkeen sosionomiopinnot aloittaneet eivät saa varhaiskasvatuksen opettajan kel-

poisuutta, vaan heidän ammattinimikkeensä on varhaiskasvatuksen sosionomi. Tästä olisikin 

tulevaisuudessa mielenkiintoista tehdä tutkimusta, kuinka moniammatillisuus tulee näyttäyty-

mään varhaiskasvatuksessa ja miten työtehtävät tulevat muuttumaan.  

Monet varhaiskasvatuksen työntekijöistä kokivat, että heidän tiimissään ei ollut yhteisiä toi-

mintatapoja ja ammattien välillä koettiin vastakkainasettelua ja kilpailua. Näiden koettiin kuor-

mittavan työntekijöiden työssä jaksamista. Erilaiset toimintatavat tiimissä voivat johtua esimer-

kiksi erilaisista koulutusten tuomista näkemyksistä ja opeista siitä mitkä asiat varhaiskasvatuk-

sessa ovat tärkeitä ja mitä asioita painottaa. Esimerkiksi lastenhoitajien koulutuksessa painote-

taan hoitoa ja hyvinvointia, sosionomien koulutuksessa yhteistyötä ja varhaiskasvatuksen opet-

tajien koulutuksessa pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset paikantavat usein it-

sensä näihin työtehtäviin, kuten Ukkonen-Mikkola ja kollegat (2020) tutkimuksessaan toteavat. 

Jos toisen osaamisesta ei tiedetä tarpeeksi tai tiimin ajatellaan olevan hierarkkinen, kuluu enem-

män energiaa ”arvosotimiseen” eikä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Myös 

Mönkkönen ja Niiranen (2021, s. 55) toteavat, että moniammatillista yhteistyötä haastaa tiimin 

välinen ammatillinen arvojärjestys. Moniammatillinen tiimityö edellyttää pyrkimystä ja halua 

yhteistyöhön, ja jotta tämä voidaan saavuttaa, tulee tiimin jäsenten suhtautua yhteistyöhön ja 

muiden alojen ammattilaisiin myönteisesti ja luottavaisesti (Kekoni ym., 2019, s. 22). Varhais-

kasvatuksessa kuitenkin työn etuna on se, että toimitaan tiimeissä eikä yksin, ja kuten Mäntylä 
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(2002, s. 220) mainitsee, yhteistoiminnassa jaettu asiantuntijuus parantaa ilmapiiriä ja toisen 

arvostamista, mikä lisää työssä jaksamista. Oulasmaan ja Saloheimon (2013) tutkimusartikke-

lin tulokset osoittavat, että erilainen koulutus ja työhistoria vaikuttavat siihen, miten ammatti-

lainen kokee ja osoittaa arvostusta toiselle. He lisäävät myös, että arvostuksen puute aiheuttaa 

ikävää ilmapiiriä työyhteisössä. Rannan (2020, s. 99) väitöskirjatutkimuksen tulokset puoles-

taan osoittavat, että tiimityössä selkeät roolit ja sitoutuminen yhteisiin toimintatapoihin ja ar-

voihin helpottavat yhteistyötä. Koulutuksen sekä johtajan tehtävä on tuoda selväksi se, mitä 

vastuualueita kenenkin ammattiin kuuluu, vaikka lopulta tiimi kuitenkin itse suunnittelee ja 

päättää kunkin henkilön vastuualueet.  

Tutkimustuloksissa nousi esille se, että usein tiimin haasteet johtuivat kommunikaatio-ongel-

mista. Varhaiskasvattajien kokemusten mukaan kommunikaatio-ongelmat ovat moniulotteisia 

ja esimerkiksi henkilöiden erilaiset tavat kommunikoida tai arjen kiireellisyys voivat heikentää 

kommunikaatiota. Laadukas kommunikaatio ilmeni kokemusten mukaan yhteisenä huumorina, 

helppoutena keskustella hankalistakin asioista ja siinä, että jokainen saa olla täysin oma itsensä. 

Laadukkaan kommunikaation koettiin olevan työssä jaksamisen näkökulmasta tärkeää. Var-

haiskasvattajien ammattilaisten välinen heikko kommunikaatio voi lisätä työnkuvaerojen ym-

märtämättömyyttä ja johtaa tiimissä erilaisiin toimintatapoihin. Silloin yhteisistä toimintata-

voista ei osata keskustella ja niistä ei päästä yhteisymmärrykseen. Tiimipalaverit ja yhteiset 

keskustelut ovat konkreettisia menetelmiä yhteisten toimintatapojen luomiseksi ja yhteisen sä-

velen löytämiseksi. Tiimien tulisi luoda keskustelukulttuuri, jossa asioista voitaisiin puhua 

avoimesti ja laajasti, jotta saavutettaisiin yhteinen ymmärrys toimintatavoista ja vastuualueista. 

Tiimin jäsenten tulisi myös antaa oikeaoppista sekä positiivista että rakentavaa palautetta.  

Aineistosta nousi esille se, että työntekijöitä on sijoitettu muihin tehtäviin, jolloin moniamma-

tillisuus ei välttämättä ole COVID-19-pandemian aikana ollut niin laadukasta. Koska varhais-

kasvatuksessa ei ollut lapsia, ei ajateltu välttämättä moniammatillisuuden toteutumista, vaan 

yleisesti resurssien jakamista yhteiskunnassa sinne missä sille on tarvetta. Kuitenkaan kaikissa 

päiväkodeissa ja ryhmissä ei lastenhoitajia ole jouduttu siirtämään muihin tehtäviin, mutta var-

haiskasvatuksen ammattilaisten kokemusten mukaan COVID-19 on tuonut muita haasteita mo-

niammatillisuuden toteutumiseen. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksien mukaan COVID-19 aikana on päässyt vä-

hemmän keskustelemaan oman alan ammattilaisten kanssa. Tällöin vertaiskeskustelu ei ole ol-
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lut suuressa roolissa omassa ammatillisessa kehittymisessä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ko-

kivat, että muilta saman alan edustajilta on COVID-19-pandemian aikaan saanut vähemmän 

vertaistukea, mistä johtuen varhaiskasvattajat kokivat yksinäisyyttä työssänsä eikä ajatuksia 

pystynyt purkamaan muiden oman ammatin edustajien kanssa. Fonsenin (2014, s. 123) mukaan 

työhyvinvointi työpaikalla muotoutuu yhteisöllisyyden rakentamisen ja ajantasaisen osaamisen 

ylläpitämisen kautta. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksien mukaan COVID-19 

hankaloitti erilaisia kohtaamisia, kuten tiimipalavereita, jolloin on mahdollista, että moniam-

matillisuudesta tai työtehtävistä on keskusteltu hyvin pintapuolisesti tai ei ollenkaan. Tällä het-

kellä COVID-19 tuomia rajoituksia ollaan purkamassa ja toisten kohtaaminen ja keskustelu on 

helpottunut. Tulevaisuudessa tulisikin aina työyhteisöissä mahdollistaa kohtaamiset ja keskus-

telut oman alan edustajien kanssa, jotta työntekijöiden yhteisöllisyys säilyisi ja töihin olisi mu-

kava mennä. Myös Opetushallitus (2021) korostaa sitä, että COVID-19-pandemian jälkeen hen-

kilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on tärkeää panostaa.  

Varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat, että sijaisten puute ja niiden perehdyttäminen kuormit-

tivat työssä jaksamista. Sijaisten tarve johtui usein tiimiläisten sairaspoissaoloista, jotka koettiin 

myös kuormittavina. Työvoimapula ja sijaisten puute ovat olleet pinnalla jo pidemmän aikaa, 

mutta COVID-19-pandemia on entisestään lisännyt työntekijöiden poissaoloja (ks. YLE, 

2021b). Sijaisten perehdyttäminen kuormittaa yksilöä itseään, sillä silloin ei pysty antamaan 

huomiota niin paljon lapsille ja keskittymään itse työhön, vaan keskittyminen menee sijaisen 

perehdyttämiseen. Sijaisten perehdyttämistä voisi mahdollisesti helpottaa kirjallisilla ohjeilla 

tiimin toimintakäytänteistä ja päivärytmistä. Lisäksi ryhmän säännöt voisi olla helposti nähtä-

villä, jotta aikaa ei kuluisi sanalliseen ohjeistukseen.  

Aineistossamme suurin osa varhaiskasvatuksen ammattilaisista kokivat, että COVID-19 ei suo-

ranaisesti ollut yhteydessä työssä jaksamiseen, mutta heidän kokemuksistaan oli kuitenkin löy-

dettävissä työssä jaksamista heikentäviä tekijöitä, kuten stressiä, työvoimapulaa ja ilmapiirin 

kiristymistä. Jotkin varhaiskasvattajat myös kokivat, että töissä ei enää ollut hauskaa, kun joutui 

pelkäämään oman terveytensä puolesta. Rannan (2020, s. 99) väitöskirjan tulokset osoittavat, 

että hyvässä tiimityössä on positiivinen vuorovaikutus, huumori ja lupa yrittää ja epäonnistua. 

Varhaiskasvatus on koko pandemian ajan ollut toiminnassa, ja työntekijät ovatkin altistaneet 

itsensä koko pandemian ajan. Työntekijöiden pelko tartunnan saamisesta on inhimillistä, koska 

pelkoa ei ole päässyt karkuun. Tämä voi omalta osaltaan selittää kireää ilmapiiriä varhaiskas-

vatuksen moniammatillisessa tiimissä.  
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Tutkimuksemme tavoitteena oli tuoda uutta tietoa varhaiskasvatuksen työntekijöille sekä muil-

lekin jäsenille yhteiskunnassamme. Olemme tutkimuksen tulososiossa ja tässä luvussa käsitel-

leet perusteellisesti tutkimuksemme tuloksia ja johtopäätöksiä suhteuttaen ne tutkimuksemme 

tavoitteisiin, mutta myös ajankohtaiseen tutkimustietoon. Olemme myös tarjonneet vinkkejä 

moniammatillisuuden kehittämiseksi tutkimuksemme tulosten pohjalta. Olemmekin onnistu-

neet saavuttamaan tutkimukselle asettamamme tavoitteet hyvin. 

Tutkimuksemme tulosten pohjalta tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin sitä, 

millaisia haasteita varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat moniammatillisessa tiimityössä. 

Lisäksi voisi olla mielenkiintoista tutkia sitä, miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat 

moniammatillisen tiimityön muuttuneen viime vuosien aikana ja millaista kuvaa varhaiskasva-

tusta koskevat uutiset antavat moniammatillisesta tiimityöstä ja sen toteutumisesta.  
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