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Tutkielmani aihe oli varhaiskasvatuksen opettajien ammattietiikka ja sen toteutuminen työn ar-

jessa. Kiinnostuin aiheesta, koska varhaiskasvatuksen muutokset vaikuttavat myös ammat-

tietiikkaan, joka on jatkuvan kehittämisen kohde. Opettajien on tietonsa ja osaamisensa lisäksi 

arvioitava myös omaa ammattietiikkaansa. Jokaisella opettajalla on oikeus omiin arvoihinsa, 

mutta työssään heidän on noudatettava varhaiskasvatuksen arvoja ja periaatteita. Valitsin ai-

heekseni opettajan ammattietiikan, koska opettajalla on pedagogisena johtajana velvollisuus 

huolehtia työyhteisönsä ammattieettisestä toiminnasta. Tavoitteenani oli tehdä näkyväksi opet-

tajien ajatuksia ammattietiikasta kahden tutkimuskysymyksen kautta: 1) millaisissa työn arjen 

tilanteissa varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat ammattieettisyyttä? 2) miten varhaiskasvatuk-

sen opettajat arvioivat ammattietiikan toteutuvan työnsä arjessa? 

 

Teoreettisessa viitekehyksessäni tarkastelin Nel Noddingsin (1984) välittämisen etiikkaa opet-

tajan työssä ja ammattietiikan taustalla. Toin esille, miten ammattietiikka on osa opettajan am-

matillisuutta. Avasin opettajien ammattietiikkaa yleisesti ja perustelin sen tärkeyttä opettajien 

työssä. Kuvailin, miten varhaiskasvatuksen kehittämisen myötä opettajat saivat ammattieettisen 

ohjeistuksen, sekä mitä nämä ohjeet sisältävät. Hyödynsin tieteellisiä lähteitä ja aiempia tutki-

muksia, jotka havaitsivat opettajien ammattieettisten käsitysten vaikuttavan työn toteuttami-

seen. Toteutin tutkielmani laadullisena ja keräsin aineistoni haastattelemalla neljää varhaiskas-

vatuksen opettajaa, käyttäen puolistrukturoitua haastattelua. Analyysimenetelmänäni oli aineis-

tolähtöinen sisällönanalyysi.  

 

Tutkielmani keskeinen tulos oli, että opettajat pohtivat ammattieettisyyttä tilanteissa, joissa he 

kiinnittivät huomiota päiväkodin työntekijöiden toimintaan, vanhempien kohtaamiseen, tiimin 

ja opettajan yhteistyöhön tai yhteiseen huoleen. He pohtivat tilanteita ensisijaisesti lasten näkö-

kulmasta. Opettajat arvioivat ammattietiikan toteutuvan työnsä arjessa pääsääntöisesti hyvin, 

mutta arjen yksityiskohdista löytyy korjattavaa. Myös ammattieettisten ohjeiden toteutumisessa 

oli vaihtelua. Tutkielmani tuloksista päättelin eettisten kysymysten ja välittämisen olevan aina 

mukana opettajan työssä. Ammattietiikka kehittyy jo koulutuksen aikana ja se vaikuttaa opet-

tajan toimintaan ja valintoihin. Sen huomioiminen ja kehittäminen työn arjessa on merkittävää. 

Yhteinen ammattietiikka on tarpeen ja se auttaa opettajia havaitsemaan työnsä ammattieettiset 

kysymykset ja seuraukset. 
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1. Johdanto 

Työyhteisönsä pedagogisena johtajana varhaiskasvatuksen opettajan velvollisuutena on var-

mistaa, että ammattietiikka toteutuu. Tehtävän tukemiseksi Varhaiskasvatuksen Opettajien 

Liitto (VOL) kokosi yhteen opettajien ammattieettisen ohjeistuksen, joka sisältää ammatilliset 

arvot, periaatteet ja käytänteet. Varhaiskasvatuksen monien muutosten myötä opettajien am-

mattietiikka kohtasi tarpeen kehittyä; opettajien on arvioitava, vastaako heidän oma ammat-

tietiikkansa ja toimintansa varhaiskasvatuksen nykyisiä arvoja. Varhaiskasvatus on Rannan, 

Sajaniemen, Eskelisen ja Lämsän (2021) mukaan kohdannut esimerkiksi muuttumisen päivä-

hoidosta varhaiskasvatukseksi vuonna 2015. Sen taustalla oli päivähoitolain nimeäminen var-

haiskasvatuslaiksi (13.7.2018/540) ja varhaiskasvatuksen siirtäminen sosiaali- ja terveysminis-

teriön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen vuonna 2013. Samalla varhais-

kasvatuksessa korostettiin yhä enemmän lapsen oikeuksia sekä pedagogista, sisällöltään laadu-

kasta varhaiskasvatusta (Ranta, Sajaniemi, Eskelinen & Lämsä, 2021, s. 64). Varhaiskasvatus 

jatkaa kehittymistään, ja niin tekee myös ammattietiikka. Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja Elina 

Fonsén (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että haasteet opettajan työssä johtuvat usein eriä-

vistä ammatillisista arvoista (Ukkonen-Mikkola & Fonsén, 2018, s. 48). Pesonen (2020) muis-

tuttaa arvojen läsnäolosta kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Niiden vaikutusten tiedos-

taminen on hänen mukaansa tärkeää opettajan työn arjessa (Pesonen, 2020, s. 5). 

Tutkielmassani mielenkiintoni kohdistui erityisesti tilanteisiin, joissa opettajat kohtasivat am-

matillisiin arvoihin ja ammattietiikan toteutumiseen liittyviä kysymyksiä varhaiskasvatuksessa; 

millaiset hetket, kohtaamiset, sanat ja toimintatavat saavat opettajan pohtimaan ammattietiik-

kaa? Entä miten ammattietiikka toteutuu työn arjessa opettajien arvioimana? Työn arki on tut-

kielmassani esiintyvä käsite, jolla tarkoitan päiväkodin rutiineja, tilanteita, suunniteltuja tai 

odottamattomia tapahtumia. Arki täyttyy lasten, työtovereiden ja vanhempien kanssa toimimi-

sesta. Se on täynnä tilanteita, joissa varhaiskasvatuksen ammattilaiset kohtaavat eettisiä kysy-

myksiä ja valintoja. Ammattietiikalla tarkoitan sekä varhaiskasvatuksen opettajille laadittuja 

yhteisiä ammattieettisiä ohjeita että opettajien omaa ammattietiikkaa. Omalla ammattietiikalla 

viittaan opettajien henkilökohtaisiin arvoihin ja periaatteisiin, jotka ovat muodostuneet koulu-

tuksen ja työuran aikana, ja joihin kuuluvat myös opettajan omat mielipiteet ja tärkeänä pitämät 

asiat. Tavoitteenani oli löytää vastauksia tutkimuskysymyksiini 1) millaisissa työn arjen tilan-

teissa varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat ammattieettisyyttä sekä 2) miten he arvioivat am-

mattietiikan toteutuvan työnsä arjessa?  



 

 

5 

 

Keräsin aineistoni haastattelemalla neljää varhaiskasvatuksen opettajaa helmikuussa 2022. 

Käytin puolistrukturoitua haastattelua, joka antoi tilaa haastateltavien vapaalle kerronnalle sekä 

varmisti tutkielmani aiheessa pysymisen. Valitsin analyysimenetelmäkseni aineistolähtöisen si-

sällönanalyysin, koska tarkoituksenani oli tutkia ilman valmista teoriamallia, mitä aineistoni ja 

tulokset nostavat esille. Vertasin tuloksia Nel Noddingsin (1984) välittämisen etiikkaan (ethics 

of care) nähdäkseni, ilmenikö haastateltavien kertomissa tilanteissa ja muissa vastauksissa vä-

littämisen elementtejä ammattieettisen pohdinnan taustalla. Lisäksi vertailin tuloksia aiempien 

opettajien ammattietiikkaan liittyvien tutkimusten tuloksiin sekä teoreettiseen viitekehykseeni, 

joka alkaa Noddingsin välittämisen etiikan teorialla. Tuon esille, miksi välittäminen on Nod-

dingsin näkökulmasta opettajien ammattietiikan pohjalla (Noddings, 1984, s. 6). Aiheeni kan-

nalta oli olennaista kertoa opettajien ammattietiikasta yleisesti sekä mitä varhaiskasvatuksen 

opettajien ammattieettiset ohjeet sisältävät. Tuon lyhyesti esille myös ohjeiden taustaa ja kehit-

tymistä. Tarkastelussani oli Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton (VOL) julkaisemat ja Jaana 

Pesosen (2020) kirjoittamat “Varhaiskasvatuksen opettajan eettiset ohjeet”. Ohjeistus toimi 

myös haastatteluissa peilinä, jonka kautta opettajat pohtivat ammattieettisten arvojen ja peri-

aatteiden toteutumista työnsä arjessa. Lisäksi ohjeet olivat tutkielmani aiheen innoittajana. Pää-

tin tutkia tätä aihetta, koska ammattietiikka on aina ajankohtainen ja tärkeä asia tuoda esille. 

Ammattietiikka on sidoksissa varhaiskasvatuksen määritelmiin ja tavoitteisiin, joten ammatti-

laisten on uudistettava myös ammattieettistä tietoaan ja osaamistaan. Ammattietiikan kehittä-

minen ei voi pysähtyä.  

Tutkielmassani määrittelen aluksi teoreettisen viitekehykseni luvuissa 2-4, sitten avaan tutkiel-

mani toteutuksen luvussa 5 ja analyysin vaiheet luvussa 6. Esittelen tulokset luvussa 7 ja yh-

teenvedon luvussa 8, jossa vertaan tuloksia teoreettiseen viitekehykseeni ja aiempiin tutkimuk-

siin. Arvioin tutkielmani eettisiä kysymyksiä ja luotettavuutta luvussa 9. Lopuksi pohdin tut-

kielmani tuloksia, aihetta, merkitystä ja tekemisen prosessiani luvussa 10.   
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2. Välittämisen etiikka  

Tässä luvussa avaan tutkielmani keskeistä teoreettista käsitettä välittämisen etiikka (ethics of 

care). Koulutusfilosofian, kasvatusteorian ja hoitoetiikan parissa tekemästään työstä tunnettu 

amerikkalainen filosofi Nel Noddings (1984) on analysoinut ja määritellyt välittämistä relatio-

naalisena ilmiönä. Hän kuvailee, että toiseen ihmiseen muodostuvan suhteen eli relaation tun-

nustaminen ja kaipaaminen ovat etiikkamme perusta. Relaatioon perustuminen sekä ilo ihmisen 

perustunteena ovat hänen mukaansa merkittävimmät erot välittämisen etiikan ja muiden etiikan 

teorioiden välillä (Noddings, 1984, s. 6–7). Lisa Goldsteinin (2002) mukaan oli merkittävää, 

että välittämisen ymmärtämistä alettiin kehittää ja sen syviä eettisiä, filosofisia ja kokemuspe-

räisiä juuria korostaa. Hän toteaa, että feministinen moraaliteoria on tarjonnut tällaisen ymmär-

ryksen, ja erityisesti Noddingsin välittämisen etiikka on tavoittanut opettajan ammatin moraa-

lisen ja tiedollisen luonteen. Goldstein jatkaa, että tällaisista teorioista nouseva välittäminen on 

johtanut siihen, että yleisesti ymmärretty kuva “mukavista, ystävällisistä ja lapsia halaavista” 

opettajista ei enää ole läheskään riittävä selittämään ammatillista välittämistä (Goldstein, 2002, 

s. 9–10).  

Noddings (1984) toteaa, että ihmisillä on luontainen tarve tulla välitetyksi sekä osoittaa välittä-

mistä muille. Hän on myös tuonut esille, että filosofisesta näkökulmasta on oleellista kysyä, 

miksi välittämisestä pitäisi välittää (Noddings, 1984, s. 6–7). Seuraavaksi avaan Noddingsin 

käyttämiä käsitteitä, joilla kuvaan välittävää relaatiota ja kohtaamista opettajan ja lapsen välillä 

(luku 2.1). Sen jälkeen tarkastelen välittämistä varhaiskasvatuksen opettajan työn sekä ammat-

tietiikan näkökulmasta samalla perustellen, miksi välittäminen on varhaiskasvatuksen opettajan 

ammattietiikan taustalla (luku 2.2). Tutkielmassani lähestyn opettajan ammattietiikkaa välittä-

misen etiikan näkökulmasta, joka on vain yksi monista ammattietiikan taustalla olevista teori-

oista. Kirsi Tirri (1999) muistuttaa, että ammattietiikasta ei ole mahdollista erottaa yksittäistä 

teoriaa, joka kattaisi riittävästi opettajan ammatillisen toiminnan (Tirri, 1999, s. 38). 

 

2.1 Välittävä relaatio opettajan ja lapsen välillä 

Noddings (1984) tarkastelee välittämistä kahden osapuolen välisen relaation kautta: välittäjän 

(one-caring), joka välittää ja välitettävän (cared-for), josta välitetään. Hän kuvailee, että välit-

tämisen relaatiossa välittäjältä vaaditaan syventymistä (engrossment) ja motivaation siirtymistä 

(motivational displacement), välitettävältä taas vastaanottavaisuutta ja spontaania reagointia. 

Noddingsin mukaan motivaation siirtyminen tarkoittaa motivaatioenergian virtaamista kohti 
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toista ihmistä, sen jakamista toisen hyväksi. Hän lisää, että kun syventyminen ja motivaation 

siirtyminen ovat mukana, välittäjän ja välitettävän kohtaamisesta tulee välittävä (caring en-

counter) (Noddings, 1984, s. 6, 9, 78, 33). Goldstein (2002) kertoo esimerkin Noddingsin tar-

koittamasta välittävästä kohtaamisesta: opiskelija A pyytää opettajalta apua opiskelija B:n 

kanssa syntyneen kiistan selvittämiseen. Opettaja kuuntelee ja vastaanottaa täysin opiskelija 

A:n, tuntee mahdollisimman samalla tavalla hänen todellisuuttaan. Goldsteinin mukaan se 

osoittaa Noddingsin kuvailemaa syventymistä toiseen. Hän lisää, että jos opettajan vastaus nou-

see opiskelija A:n tarpeista ja tavoitteista, on tapahtunut myös välittäjän motivaation siirtymi-

nen. Jos opettaja vastaa tilanteeseen siten, että opiskelija A:n alkuperäinen tavoite ratkaista 

kiista ilman kielteisiä seurauksia opiskelija B:lle toteutuu, kohtaaminen täyttää Noddingsin kri-

teerit välittävälle kohtaamiselle. Goldstein huomauttaa, että opettaja olisi voinut vastata myös 

toisin, jolloin opiskelija A:n tavoite ei olisi toteutunut (Goldstein, 2002, s. 13).  

Noddings (1984) kuvailee, että välittävät tekomme kantavat läsnäolon merkkejä, kun syven-

nymme toiseen, huomioimme häntä ja haluamme hänen hyvinvointiaan; välittäessämme 

olemme syventyneet kuuntelemaan välitettävää. Noddings lisää, että mitä tahansa teemmekin 

välitettävän eteen, se on sulautunut osaksi suhdettamme, ja näyttäytyy lämmittävänä ja lohdut-

tavana syventymisenä tai asenteena välitettävää kohtaan. Hän määrittelee välittämisen olevan 

reaktiivista ja herkkää, eli vastaanottavaista (Noddings, 1984, s. 19). Enni-Mari Ylikörkkö 

(2022) tuo esimerkiksi esille, että jos opettajan eli välittäjän tarkkaavaisuuden ja läsnäolon in-

tensiteetti vaihtelee, häneltä voi jäädä huomaamatta lapsen eli välitettävän tekemät aloitteet 

(Ylikörkkö, 2022, s. 90). Joons Page (2018) huomauttaa, että Noddingsin välittämisen etiikka 

korostaa lasten kanssa välittäjän roolissa työskentelevien ammattilaisten intellektuaalisen ja 

emotionaalisen osaamisen merkitystä työn perusvaatimuksena (Page, 2018, s. 137). Noddingsin 

(1984) mukaan välittämisessä on tärkeää, että välittäjä ymmärtää välitettävän todellisuutta ja 

tuntee hänen tunteitaan mahdollisimman samankaltaisesti. Hän perustelee tätä toteamalla, että 

jos välittäjä pitää välitettävän todellisuutta mahdollisena ja todellisena, hän alkaa tuntea tarvetta 

toimia välitettävän todellisuuden mukaisesti – ikään kuin hän toimisi omaksi edukseen, mutta 

oikeasti hän toimii välitettävän eduksi. Välittäminen vaatii Noddingsin mukaan sitoutumista 

välitettävän hyväksi toimimiseen tietyn ajanjakson ajan. Sitoutumista on myös uudistettava jat-

kuvasti (Noddings, 1984, s. 16).  

Noddings (1984) kuvailee, että välittäjä osoittaa välittämistään jakamalla välitettävän tunteet, 

kuten jännityksen tai häpeän, ja toimimalla sen mukaisesti (Noddings, 1984, s. 59). Tirri (1999) 
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luonnehtii välittäjän huolenpitoa (välittämistä) emansipatoriseksi, koska opettaja ei tee ratkai-

suja oppilaan (tai lapsen) puolesta. Opettajan tehtävänä on tehdä näkyväksi välitettävän oma 

potentiaali kehittyä sekä ohjata häntä kohti omia mahdollisuuksiaan. Samalla opettaja huolehtii, 

ymmärtää ja haluaa välitettävälle hyvää (Tirri, 1999, s. 56). Noddingsin (1984) mukaan välittäjä 

on vastaanottavainen, mitä vaaditaan myös välitettävältä. Hän huomauttaa, että välitettävän 

vastuu relaatiossa ei ole samanlainen: välitettävä hyväksyy välittäjän viisauden ja motivaation 

siirtymisen. Hän jatkaa, että opettajat tekevät asioita välitettävien parhaaksi, mutta välitettävät 

eivät aina vastaa siihen hyväksyvästi; välitettävä ei silloin voi olla osallisena välittämisen re-

laatiossa (Noddings, 1984, s. 59, 75). Sheron Fraser-Burgess (2020) kritisoi välittämisen etiik-

kaa siitä, että se asettaa välitettävälle relationaalisen “taakan”: välittävässä relaatiossa välitet-

tävä on ”toinen” (”the other”). Saadakseen esimerkiksi opettajalta yhtä paljon välittämistä, lap-

sen on vastattava opettajalle kulttuurisesti tutuilla tavoilla. Fraser-Burgessin esittelemä opetta-

jakansalaisuus (teacher citizenship) on tällaisen relaation vastakohta; siinä opettaja tunnustaa 

sekä omansa että välitettävien yksilöllisyyden monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Siihen kuu-

luu myös jatkuva pohdinta aiheen tärkeydestä. Sen avulla kaikille lapsille tasapuolinen koulutus 

on mahdollista saavuttaa, ja välitettävät eivät ole ”toisen” asemassa (Fraser-Burgess, 2020, s. 

476). 

Lindqvistin, Thornbergin ja Colnerudin (2021) tutkimuksessa välittämisen käsite liittyi opetta-

jaopiskelijoiden (välittäjien) haluun suojella oppilaita (välitettäviä) joko opettajien tai muiden 

oppilaiden aiheuttamalta harmilta. Välittämistä verrattiin rajallisiin toimintakeinoihin, joita 

opettajaopiskelijat tunnistivat tilanteissa. Eettinen dilemma, jossa opiskelija ei pysty toimimaan 

omien näkemystensä mukaisesti, voi aiheuttaa Lindqvistin ja muiden mukaan moraalista stres-

siä. Välittäjät halusivat suojella välitettäviä muiden välittäjien (opettajien) toiminnalta. Lind-

qvistin ja muiden tulosten perusteella myös välittäjä voi olla este välittävälle relaatiolle (Lind-

qvist ym., 2021, s. 414). Liisa Holkeri-Rinkisen (2009) mukaan varhaiskasvatuksessa lapsen ja 

opettajan välisessä relaatiossa on tärkeää opettajan aktiivisuus: usein aikuinen päättää, osallis-

tuuko hän kanssakäymiseen lapsen kanssa (vastaako lapsen aloitteeseen). Hän lisää, että aikui-

sen tulisi huomioida se, että lapsikaan ei pidä keskeytetyksi tulemisesta. Yhteisen keskustelun 

mahdollisuuksien huomaaminen otollisina hetkinä vaatii hänen mukaansa opettajalta ammatti-

taitoa (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 218).  
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Pagen (2018) mukaan emotionaalisesti joustavan ammattilaisen vastuulla onkin tunnistaa jän-

nitteet ja haasteet, joita ammatillinen läheisyys tuo opettajan ja lapsen väliseen relaatioon vä-

littäjänä ja välitettävänä (Page, 2018, s. 138). Myös Noddings (1984) tuo esille välittämiseen 

liittyviä väistämättömiä riskejä, joita ovat esimerkiksi konfliktit. Ne voivat muodostua, jos vä-

litettävä haluaa tai vaatii asioita, joiden välittäjä ei koe olevan tämän parhaaksi. Noddings jat-

kaa, että konflikti voi herättää syyllisyyttä välittäjässä, koska hän jättää tekemättä välitettävän 

toivomia asioita. Hänen mukaansa on olemassa myös riski, että välittäjä saa toiminnallaan ai-

kaan lopputuloksia, joita ei tarkoittanut (Noddings, 1984, s. 18). Page (2018) korostaa, että 

ammattilaisen ja lapsen välille muodostuva vahva relaatio, joka on emotionaalisesti intensiivi-

nen ja sisältää normatiivisesti merkittäviä kiintymyksen kokemuksia, ei tarkoita pedagogista 

epäonnistumista. Tämä huomio liittyy siihen, että Pagen tutkimuksessa varhaiskasvatuksen am-

mattilaiset olivat epävarmoja siitä, millainen relaatio pieneen lapseen on sovelias (ammatillisen 

läheisyyden jännite) (Page, 2018, s. 151). 

Välittäjän toiminnasta aiheutuva lopputulos voi viedä relaation myös uudelle tasolle. Caine, 

Chung, Steeves ja Clandinin (2019) havaitsivat tutkijoina siirtyvänsä tutkittavien kanssa välit-

tämisen etiikkaa pidemmälle ulottuvaan relaatioon. Cainen ja muiden mukaan siirtymässä ko-

rostui välittäjän ja välitettävän vastuu toisistaan. He nostavat esimerkiksi tilanteen, jossa tutkija 

ja tutkittava jakoivat suruaan, koska he olivat molemmat kohdanneet läheisensä menetyksen. 

Sillä hetkellä he siirtyivät välittävästä relaatiosta kohti jotain syvempää: he “kuuluivat yhteen” 

(belonging) ja heistä “tuli yhtä” (becoming together). Caine ja muut tiivistävät, että välittäjän 

ja välitettävän roolit voivat vaihdella, ja välittämiseen pyrkiminen voi ohjata kohti uudenlaista 

relaatiota, jossa molemmat osapuolet ovat sitoutuneita välittämään toisistaan ja olemaan toisil-

leen läsnä (Caine, Chung, Steeves & Clandinin, 2019, s. 272).  

 

2.2 Välittäminen opettajan ammattietiikan taustalla 

Goldstein (2002) tuo esille, että välittämistä on pidetty kauan tärkeänä näkökulmana lasten 

opettamisessa, mutta itse käsitteen on ymmärretty tarkoittavan lähinnä opettajan “lämpimiä hy-

myjä ja halauksia” tai luonteenpiirrettä. Hän huomauttaa, että tästä näkökulmasta välittämistä 

ei pidetä tiedollisena tekona. Se myös rajoittaa käsitystämme siitä, mitä opettajana oleminen 

tarkoittaa, ja hämärtää opettajan työn monimutkaisuutta ja tiedollisia haasteita (Goldstein, 

2002, s. 9). Sinikka Viskari (2014) kuvailee välittämisen merkitsevän opettajan ja oppilaan elä-

mien yhteen kietoutumista prosessissa, johon kuuluvat opettaminen ja oppiminen. Hän lisää, 
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että opettajalla on velvollisuus tuntea vastuuta opettaessaan oppilaita, koska välittämisen etii-

kan mukaan opettajan on vastattava oppilaan tarpeisiin. Opettajan on myös rohkaistava oppi-

lasta, jotta hän uskaltaisi oppia ja elää. Viskarin mukaan ihminen, joka rakastaa, vastaa näihin 

tarpeisiin ilman ulkoapäin tulevia velvoitteita; hän välittää ja rakastaa oppilaitaan sekä kantaa 

vastuuta heistä vapaaehtoisesti (Viskari, 2014, s. 169). Page (2018) tuo esille, että ammatillinen 

rakkaus on oikeutettu diskursiivinen keskustelukumppani, joka tunnistaa ja vahvistaa rakasta-

van relaation olemassaolon ammattilaisten ja pienten lasten välillä. Hänen mukaansa ammatil-

linen rakkaus edellyttää vastavuoroisuutta sekä kykyä hajottaa ja sijoittaa emotionaalisen lähei-

syyden tasoja opettajan ja lapsen välisen relaation syventyessä (Page, 2018, s. 137–138).  

Noddings (1984) ajattelee välittämisen olevan aina askel kauemmas itsestä, ja että välittämisen 

intensiteetti on riippuvainen tilanteen olosuhteista ja aikajänteistä. Hän kertoo esimerkiksi vä-

littävänsä lapsistaan koko heidän yhteisen elämänsä ajan, mutta tuntemattomasta ihmisestä hän 

välittää vain hetkellisesti ja mahdollisesti vain sen ajan, kun tuntematon sitä tarvitsee. Samoin 

varhaiskasvatuksen opettaja sitoutuu välittämään päiväkodin lapsista, mutta välittäminen muut-

tuu Noddingsia mukaillen kevyemmäksi hetkittäin, tai päättyy lapsen siirtyessä esikouluun tai 

muuttaessa (Noddings, 1984, s. 16). Marjatta Kalliala (2013) kertoo, että päiväkodin arjesta on 

helppo tunnistaa tilanteita, joissa opettaja lähestyy (on aktiivinen ja sensitiivinen, huomioi lasta) 

tai loittonee lapsesta (ei sitoudu toimintaan, pitää fyysistä etäisyyttä). Hän havaitsi, että var-

haiskasvatuksen ammattilaiset pyrkivät säilyttämään tietynlaisen etäisyyden lapsiin. Syyksi hän 

epäili ammattilaisten epävarmuutta siitä, mitä lämmin, pysyvä suhde lapseen tarkoittaa käytän-

nössä. Tai siitä, että lasten leikkiin osallistuneen aikuisen pedagoginen tarkoitus (leikin rikas-

tuttaminen) voi jäädä ulkopuoliselta ymmärtämättä (Kalliala, 2013, s. 258). Noddings (1984) 

toteaa, että välittämisen intensiteetti vaihtelee myös lähipiirin ihmisten kohdalla; yleensä välit-

täminen on rauhallista ja tasaista suurimman osan ajasta, kun taas välillä se voi olla epätoivoisen 

kiivasta. Noddingsin ajatusta voi verrata varhaiskasvatukseen ajattelemalla, että opettaja välit-

tää voimakkaammin oman ryhmänsä lapsista. Välittäminen voimistuu hetkellisesti, jos ryhmän 

lapsi esimerkiksi loukkaa itsensä tai tarvitsee kipeästi lohdutusta (Noddings, 1984, s. 16). 

Noddings (1984) tuo esille, että välittämiseen liittyy intensiteetin vaihtelun lisäksi myös rajoi-

tuksia, sillä emme välitä kaikista ihmisistä luonnollisesti. Voimme esimerkiksi välittää ihmi-

sistä, jotka ovat ulottumattomissamme (universal caring), tai olla sisäisesti valmiita “välittä-

mään” (care about) ihmisistä, joita voimme tiellämme kohdata. Tällainen valmius on kuitenkin 
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eri asia kuin toisesta välittäminen konkreettisesti huolehtimalla (caring for), jota Noddings tar-

koittaa puhuessaan välittämisestä. Hän pitää tärkeänä, että ymmärrämme välittämisen viittaa-

van yhdestä näkökulmasta todellisuuteen, mutta toisesta näkökulmasta se voi tarkoittaa enem-

mänkin verbaalista sitoutumista välittämisen mahdollisuuteen (Noddings, 1984, s. 16, 18). 

Goldstein ja Lake (1999) havaitsivat esimerkiksi opettajaopiskelijoiden olevan sisäisesti val-

mistautuneita välittämään oppilaista ja tiedostavan sen kuuluvan opettajan ammattiin (Gold-

stein & Lake, 1999, s. 871). Varhaiskasvatuksen opettaja voi Noddingsia mukaillen välittää 

oman ryhmänsä ja päiväkodin lasten lisäksi universaalisesti kaikista lapsista. Hän on valmis 

välittämään lapsista, joita hän voi kohdata työssään ja sen ulkopuolella. Opettaja on myös si-

toutunut välittämään varhaiskasvatukseen tulevista lapsista, joita hän ei välttämättä tunne en-

tuudestaan. Sisäinen valmius muuttuu konkreettiseksi välittämiseksi, kun opettaja aloittaa 

työnsä uusien lasten kanssa (kts. Noddings, 1984).  

Noddingsin (1984) mukaan saamme välittämisestä iloa täyttymyksen tunteen rinnalla. Hän to-

teaa ilon myös vahvistavan sitoutumistamme eettiseen ideaaliin, jonka avulla ylläpidämme ku-

vaa meistä ammattilaisina, jotka välittävät. Eettisellä ideaalilla Noddings tarkoittaa ihanneku-

vaa, jonka opettaja muodostaa itsestään välittäjänä ja välitettävänä, jolloin hän osaa välittää 

aidosti. Opetuksessa ja opetuksellisissa kohtaamisissa tulee hänen mukaansa hoitaa ja kasvattaa 

tätä eettistä ideaalia, sillä olemme kaikki riippuvaisia siitä; meidän hyvyytemme heijastuu siinä, 

miten toiset vastaanottavat meidät ja vastaavat meille (Noddings, 1984, s. 6, 49). Muffet Trout 

(2012) muistuttaa, että eettinen ideaali ei tarkoita kaikille ihmisille samaa. Troutin mukaan on 

kuitenkin mahdollista, että aidon välittämisen kautta voi rakentaa perustan välittäjän ja välitet-

tävien molemminpuoliselle kunnioittamiselle riippumatta yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta 

kontekstista. Hän pitää tärkeänä ottaa huomioon, että välittämisen teoria ei sellaisenaan edistä 

opettajien tietoisuutta muiden kulttuurien ja yhteiskuntien uskomuksista, tavoista osoittaa vä-

littämistä tai käsityksistä eettisestä ideaalista (Trout, 2012, s. 32; kts. myös Fraser-Burgess, 

2020). Noddings (1984) jatkaa, että eettisen ideaalin ja todellisen minän välillä on myös aktii-

vinen relaatio; eettinen minä (ethical self), jonka hän kuvailee tarkoittavan haluamme olla vä-

littäviä. Se saa meidät tavoittelemaan toisesta välittämistä epäilyjemme ja vastahakoisuutemme 

läpi, koska olemme sitoutuneet välittämään eettisestä itsestämme (Noddings, 1984, s. 50). 

Noddings (1984) kuvailee eettisen ideaalin olevan jokaiselle yksilöllinen, mutta hänen mu-

kaansa myös yhteisöllä voi olla jaettu eettinen ideaalinsa (Noddings, 1984, s. 50). Johnston 

(2008) totesi Noddingsin ja Kantin käsityksiä välittämisestä vertaillessaan, että meillä ei ole 
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tarvetta ulkoisiin periaatteisiin turvautumiseen, sillä nämä periaatteet ovat jo osa meitä. Hän 

lisää, että meidän ei tästä syystä tarvitse huolehtia olevamme vähemmän sensitiivisiä tuntemat-

tomien ihmisten kuin meille tärkeimpien ihmisten tarpeille (Johnston, 2008, s. 451). Varhais-

kasvatuksen opettajat kuitenkin tarvitsevat myös ulkoisia eettisiä periaatteita ohjaamaan työ-

tään, kuten käy ilmi Stacey French-Leen ja Caitlyn McMunn Dooleyn (2014) tutkimuksesta. 

Heidän mukaansa varhaiskasvatuksen opettajilla oli vaihtelevia eettisiä käsityksiä (ethical un-

derstanding) ennen ammattieettisiin ohjeisiin tutustumista tutkimuksen aikana (French-Lee & 

McMunn Dooley, 2014). Yhteiselle eettiselle ideaalille, joka muodostuu ammattietiikan kautta, 

on paikkansa varhaiskasvatuksen opettajien työssä. 

Välittämisen etiikan voi Noddingsia (1984) mukaillen ajatella olevan varhaiskasvatuksen opet-

tajan ammattietiikan lähtökohta: päiväkodeissa opettajan ja lasten välille muodostuu välittä-

mistä osoittava relaatio, jonka merkitys on tunnustettu varhaiskasvatuksen asiakirjoissa ja yh-

teiskunnassa (kts. Noddings, 1984, s. 6). Ammattieettisten ohjeiden näkökulmasta lapsen ja 

opettajan välinen relaatio on ennen kaikkea lapsen yksilöllisyyden huomioiva ja tukea, turvaa 

ja läheisyyttä tarjoava (kts. Pesonen, 2020). Page (2018) kuvailee, että sitoutuessaan relaatioon 

välitettävän kanssa, varhaiskasvatuksen opettaja vahvistaa ja toimii mallina turvallisille kiinty-

myssuhteille sekä terveiden ja merkittävien relaatioiden kehittymiselle (Page, 2018, s. 131).  

Opettaja osoittaa välittämistä esimerkiksi tavoitellessaan lasten sosiaalisen osallisuuden mah-

dollistamista. Elina Nivalan (2021) mukaan osallisuuden sosiaalinen puoli painottaa lapsen yh-

teisöön kuulumista ja yksinäisyyden ehkäisemistä tukemalla lapsiryhmään liittymistä ja vuoro-

vaikutustaitojen kehittymistä (Nivala, 2021, s. 54–55). Ammattieettisissä ohjeissa lasten osal-

lisuus nähdään niin merkittävänä, että sen mahdollistaminen on yksi periaatteista (kts. Pesonen, 

2020). Tämän perusteella ammattieettisten arvojen ja periaatteiden taustalla on lapsista välittä-

minen; eettisen ideaalin mukaisesti ammattilaiset sitoutuvat välittämään lapsista ja myös ha-

luavat välittää heistä ja toivovat heille vain parasta (kts. Noddings, 1984, s. 16, 19). Olemme 

rakentaneet varhaiskasvatuksen sillä periaatteella, että varhaiskasvatus on olemassa ennen kaik-

kea lapsia varten; koska välitämme heistä.  

Seuraavassa luvussa kuvailen tutkielmani toista keskeistä käsitettä eli opettajien ammattietiik-

kaa sekä perustelen sen merkitystä opettajan ammatillisuudelle (luku 3). Lähestyn opettajien 

ammattietiikkaa yleisesti sekä luokanopettajien että varhaiskasvatuksen opettajien näkökul-

masta, koska varhaiskasvatuksen opettajien ammattietiikka pohjautuu pitkälti Opettajien am-

mattijärjestö OAJ:n ohjeistuksiin. Se erkaantui omaksi ohjeistuksekseen vasta 2000-luvun 
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alussa. Tämän jälkeen kuvailen varhaiskasvatuksen opettajien ammattieettisten ohjeiden kehit-

tymistä Suomessa (luku 4). Esittelen VOL:n ammattieettisten ohjeiden (2020) sisältämät arvot 

(luku 4.1) ja periaatteet (luku 4.2), tuoden esille selkeimpiä eroja niiden ja VOL:n (2004) van-

hojen ohjeiden välillä. Tuon mukaan myös keskustelua ohjeiden ja tieteellisten lähteiden välillä. 
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3. Ammattietiikka osana opettajan ammatillisuutta 

Elina Seghedinin (2014) mukaan etiikkaa sen ammatillisessa ulottuvuudessa voi lähestyä kah-

den olemisen tason kautta: opettajien käytännön toiminnan sekä virallisen tunnustamisen ja 

etiikkaa virallisesti säätelevien ohjeiden näkökulmasta (Seghedin, 2014, s. 21). Ammattietiikka 

voidaan Philip Kitcheriä (2013) mukaillen nähdä jatkuvana eettisenä projektina, jonka kehittä-

miseen sekä eettisiin kysymyksiin ja ongelmiin vastaamiseen opettajien yhteisö on sitoutunut. 

Kitcher (2013) huomauttaa, että olemme sitoutuneet etiikan menetelmien jatkuvasti kehittyviin 

käsityksiin; eettinen projekti ei koskaan pääty, kukaan ei sano viimeistä sanaa. Hänen mukaansa 

juuri eettiset kysymykset tuovat esille eettisen koodin (ethical code) epätäydellisyydet (Kitcher, 

2013, s. 252). Elizabeth Campbellin (2003) mukaan ammattietiikka ymmärretään laajasti hy-

veellisyyden elementteinä, jotka ilmenevät ammattitaitoisen opettajan asenteissa, aikomuk-

sissa, sanoissa ja teoissa. Campbell tarkentaa, että yksinkertaisesti sanottuna ammattietiikka on 

ymmärrystä hyvästä ja pahasta, koska ne ovat osa opettajan ammatin käytäntöjä niin opettajalle 

yksilönä kuin kollektiivisena ammattiryhmänäkin. Tästä näkökulmasta huomio kiinnittyy 

Campbellin mukaan enemmän yleisiin eettisiin periaatteisiin, kuten rehellisyyteen ja oikeuden-

mukaisuuteen, kuin ammatista itsestään peräisin olevien etiikan tulkintojen tunnistamiseen, ku-

ten toisen opettajan auktoriteettialueelle astumisen välttämiseen (Campbell, 2003, s. 9). 

Sue Cherringtonin ja Carmen Dallin (2019) seurantatutkimuksessa opettajien eettinen pohdinta 

liittyi eniten varhaiskasvatuksen opettajien ja ammattilaisten toimintaan, käyttäytymiseen ja 

tietoon (Cherrington & Dalli, 2019, s. 210). Kitcherin (2013) näkemyksen mukaan opettajien 

tunnistaessa sanojensa tai tekojensa herättävän vastustusta niiden kohteessa (kuten lapsissa), he 

päättävät olla herkempiä ja reagoivampia jatkossa. Samalla heille paljastuvat myös virheet, 

joille heidän ammatillinen yhteisönsä on ollut sokea, sekä perimmäinen syy niille. Kitcher to-

teaa syvimpien eettisten ongelmien johtuvan siitä, että yhden ongelman ratkaisu voi häiritä mui-

den ongelmien käsittelemistä (Kitcher, 2013, s. 259). Tricia Giovaccio-Johnssonin (2011) mu-

kaan varhaiskasvatuksen opettajien on tärkeää pohtia, miten he käsittelevät päivittäin työssään 

kohtaamiaan eettisiä dilemmoja. Hänen tutkimuksensa perusteella tämä oppimisen prosessi voi 

alkaa jo koulutuksen aikana: kun mukana olleita opiskelijoita pyydettiin tutkimaan aitoja työn 

arjen tilanteita, he toivat esille eettiseen toimintaan liittyvien monimutkaisten muuttujien huo-

mioimisen tärkeyden (Giovaccio-Johnsson, 2011, s. 455). Myös Lindqvistin ja muiden (2021) 

mukaan opettajaopiskelijoiden ymmärrys työssäoppimisjaksoilla eteensä tulevista eettisistä di-
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lemmoista – sekä pyrkimys ymmärtää syitä opettajien toiminnan taustalla ennen heidän tuomit-

semistaan – on tärkeää. Lindqvist ja muut kuitenkin havaitsivat, että opettajat vaikuttivat olevan 

jonkin verran epätietoisia tekojensa eettisistä seurauksista (Lindqvist ym., 2021, s. 414). 

Kirsi Tirri ja Elina Kuusisto (2019) tuovat esille, miten eri ammattikunnat ovat vuosikausien 

ajan sitoutuneet omiin eettisiin ohjeistuksiinsa. Heidän mukaansa ammattieettisissä ohjeissa 

pyritään ilmaisemaan, millainen asenne, vastuu ja suhtautumistapa työhön ovat edellytyksenä 

ammatille. He toteavat, että ohjeet tekevät näkyväksi arvoja ja periaatteita, jotka ammattilaiset 

omaksuvat yhteiseksi eettisten ohjeidensa perustaksi (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 11). Juho Nor-

rena (2021) huomauttaa, että opettajan työ täyttää profession kriteereinä pidetyt yhteiskunnal-

lisesti tärkeän merkityksen, alakohtaisen osaamisen, arvovallan ja autonomian suhteessa toisiin 

ammatteihin sekä alakohtaisen ammattietiikan. Hän muistuttaa, että professioksi kutsuminen 

on käsitteellistä, ja ammatillisuus ei ole kenelläkään rakentunut vain nimikkeen pohjalta (Nor-

rena, 2021, s. 83) Tirri ja Husu (2002) tuovat myös esille, että opettajat eivät ole vain “ihmisiä, 

jotka pitävät lapsista”; tällainen näkemys ei ole riittävä luottamuksellisten ja toimivien suhtei-

den muodostamiseksi opettajien ja vanhempien, lasten tai kollegojen välille. Heidän mukaansa 

opettajat tulee nähdä ihmisinä, jotka välittävät ja ovat vastuullisia, sekä kykenevät huolehti-

maan lapsista kouluissa (Tirri & Husu, 2002, s. 79). Tirri ja Kuusisto (2019) painottavat oppi-

laisiin sitoutumisen olevan tärkein ammattieettinen päämäärä, johon kuuluu keskeisesti oppi-

laiden oppimisen ja kasvun tukeminen (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 11). 

Tirrin (1999) mukaan opettajien ammattieettisiä ohjeita alettiin julkaista jo 1950-luvulla ja 

1970-luvulla Yhdysvalloissa. Euroopassa niitä nähtiin yhä yleisemmin 1990-luvulla (Tirri, 

1999, s. 15). Tirrin ja Kuusiston (2019) mukaan Suomessa opettajat saivat käyttöönsä yhteiset 

opettajan ammattieettiset ohjeet vuonna 1998, pohjoismaista ensimmäisinä (Tirri & Kuusisto, 

2019, s. 11). He viittaavat OAJ:n (1998) ”Puheenvuoroja opettajan ammattietiikasta”-julkai-

suun (kts. Sarras ym., 1998). Suomalaiset ohjeet erosivat jo tuolloin Yhdysvaltojen ja muiden 

Euroopan maiden ohjeista, sillä esimerkiksi Pasi Sahlbergin (2021) mukaan Suomessa opettajat 

eivät ole joutuneet kontrolloiduiksi ulkoisen arvioinnin (kuten oppilaiden koetulosten) kautta 

(Sahlberg, 2021, s. 172). Tirrin (1999) mukaan suomalaisissa ohjeissa korostuu avoimesti, mil-

laiselle arvopohjalle ne on määritelty. Ohjeissa huomioidaan myös, mitä tarpeita ja oikeuksia 

opettajilla on, yhteiskunnan ja oppilaiden tarpeiden huomioimisen ohella. Hän lisää, että am-

mattietiikan yhteisöllinen luonne näkyy ohjeissa; ne kiinnittävät huomion siihen, millaista vuo-

rovaikutusta opettajien välillä on. Suomalaiset ohjeet korostavat Tirrin mukaan myös opettajan 
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tärkeää roolia osana yhteiskuntaa ja sen rakentamista (Tirri, 1999. s. 22). Sahlbergin (2021) 

mukaan opettajille on annettu Suomessa niin paljon autonomista vapautta kuin mahdollista 

(Sahlberg, 2021, s. 172). Marja Spoofin (2007) väitöstutkimuksessa ilmenikin, että opettajat 

arvostavat vapauttaan ja tiedostavat myös vastuun, joka sitä seuraa (Spoof, 2007, s. 146). Sahl-

berg (2021) lisää, että opettajat pitävät ammattiaan palkitsevana sekä sen autonomisen vapau-

den että yhteiskunnallisen arvostuksen vuoksi (Sahlberg, 2021, s. 172). 

Tirri ja Kuusisto (2019) korostavat, että erityisesti opettajan ammatin voidaan katsoa perustu-

van näkemykseen, jonka mukaan yhteiskunta on antanut asiantuntijoille erityislaatuisen tehtä-

vän; yhteiskunta valmentaa tehtävään tarjoamalla korkeakoulutusta. Opettajan ammatissa edel-

lytetään heidän mukaansa korkean ammattietiikan noudattamista sekä eettistä toimintaa myös 

nopeissa, vaikeasti määriteltävissä ja vaativissa tilanteissa; yhteiskunnan on voitava luottaa sii-

hen, että opettajien ammattitaito on laadukasta (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 11–12). Opettajan 

tehtävänä yhteiskunnassa on myös jakaa ammattitietoaan tuleville opettajille. Seghedin (2014) 

esimerkiksi päätteli tutkimuksessaan, että uusien opettajien ammatillisen kompetenssin muo-

toutuminen vaatii sekä eettisen tiedon että käytäntöjen välittämistä vanhemmalta ammattilais-

ten sukupolvelta nuoremmalle sukupolvelle. Seghedin lisää, että toiminnan myötä etiikka tulee 

tunnetuksi ja reflektion kautta se muuttuu ammatilliseksi, jokaisen yksilöllisesti tuntemaksi ja 

elämäksi etiikaksi (Seghedin, 2014, s. 21).  

Kitcherin (2013) mukaan etiikan kehittämisen loputtomuuden ei pidä antaa lannistaa, vaan mei-

dän on jatkettava parhaiden lähestymistapojen etsimistä. Ne ovat kuitenkin aina historiallisesti 

sidottuja ja näkökulmaltaan rajoitettuja (Kitcher, 2013, s. 252). Sahlberg (2021) kuvailee, että 

systemaattisesti suunniteltu ja toteutettu akateeminen opettajankoulutus on varmistanut, että 

Suomessa opettajat ovat valmistautuneet opettamiseen sekä ammattiyhteisössä työskentelemi-

seen ja yhteistyön tekemiseen. Hän lisää, että Suomessa opettajien ammatillista asemaa voidaan 

pitää kulttuurisena ilmiönä. Sahlbergin mukaan suomalaista opetussuunnitelmaa ei ole tästä 

syystä mielekästä kopioida sellaisenaan muissa yhteiskunnissa, joissa on omat kulttuurinsa ja 

opettajankoulutuksensa (Sahlberg, 2021, s. 167). Tämän perusteella myös varhaiskasvatus, var-

haiskasvatuksen opettajan asema sekä ammattieettiset ohjeet ovat Suomessa kulttuurisia ilmi-

öitä, joita ei voi suoraan kopioida. 
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4. Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet 

Kalliala (2013) tuo esille, että aikuisen roolia varhaiskasvatuksessa pidettiin epäselvänä vielä 

2000-luvun alkupuolella. Myös varhaiskasvatustutkimuksessa on ollut haasteena sen normatii-

vinen luonne, joka on edellyttänyt aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tavoitteiden 

määrittelemistä. Kallialan mukaan varhaiskasvatuksen kehittämishankkeiden ja asiakirjojen 

asettamat tavoitteet jäivät usein abstrakteiksi ja opettajat ovat ratkaisseet itse, mihin he pyrkivät 

käytännössä. Heiltä puuttui yhteinen kuva siitä, millaisia heidän pitäisi olla, ja mitä heidän tulisi 

tehdä. Ammattilaiset kaipasivat konkreettisia esimerkkejä käytännöistä, jotka toimivat arjessa 

ja ovat hyväksi todettuja (Kalliala, 2013, s. 39). Ammattiliitot julkaisivat tähän tarkoitukseen 

omat eettiset ohjeistuksensa. Vuonna 2004 hyväksyttiin VOL:n (2004) työryhmän kokoama 

”Lastentarhanopettajan ammattietiikka”-ohjeistus, jonka pohjana sovellettiin OAJ:n vuonna 

2002 julkaisemaa ohjeistusta ”Puheenvuoroja opettajan ammattietiikasta”. Varhaiskasvatuk-

sen opettajien oma ohjeistus julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajien 

ammattieettistä ohjeistusta päivitettiin seuraavan kerran vuonna 2020, jolloin lastentarhanopet-

taja-nimike muutettiin ohjeissa nykyiseen muotoonsa (VOL, 2004). 

VOL:n ”Lastentarhanopettajien ammattietiikka” (2004) korosti varhaiskasvatuksen opettajan 

asemaa asiantuntijana, jolla on ammatillinen tieto lapsuudesta, lapsen kasvuprosessista sekä 

varhaiskasvatuspedagogiikasta. Tuolloin opettajan ensisijaiseksi tavoitteeksi määriteltiin lasten 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä elinikäisen oppimisen edistäminen. Opettajan oikeutta 

lapsen edun vaatimiseen yhteiskunnallisen päätöksenteon osalta korostettiin (VOL, 2004, s. 3).  

VOL:n päivitetyissä ohjeissa Pesonen (2020) on tiivistänyt varhaiskasvatuksen opettajan am-

mattietiikan tärkeimmäksi perustaksi lapsuuden arvon ymmärtämisen ja lapsikäsityksen; se 

edellyttää opettajilta yhteistä käsitystä siitä, miten arvokkaita lapset ja lapsuus ovat (Pesonen, 

2020, s. 12). Kalliala (2013) kuvailee, että tällaiset käsitykset ovat sidottuja aikaan ja kulttuu-

riin; tänään itsestään selvänä pitämämme näkemykset lapsista ja lapsuudesta ovat tulosta pit-

kistä kehityskuluista. Kalliala korostaa, että ammattilaisten lapsikäsitys näkyy siinä, miten he 

ovat vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Hänen mukaansa käsitykset muuttuvat kehityskulkujen 

myötä, juurtuen ammattilaisten puhetapoihin ja mieliin. Samalla ne syrjäyttävät vähitellen van-

hat käsitykset ja muuttavat ammattilaisten suhtautumista lapsiin. Kalliala muistuttaa, että lasten 

perusolemusta ne eivät kuitenkaan koskaan muuta (Kalliala, 2013, s. 12).  
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Pesosen (2020) mukaan jaettu lapsikäsitys on varhaiskasvatuksen perusarvojen ja eettisen toi-

minnan pohja. Hän korostaa, että lapsikäsitys on yhteydessä ihmiskäsitykseen, maailmankatso-

mukseen ja maailmankuvaan, mutta ammatillinen lapsikäsitys pohjautuu ensisijaisesti lakien, 

asetusten sekä tieteellisen tutkimuksen muodostamaan kuvaan lapsesta. Hän korostaa, että am-

mattietiikan lähtökohtina ovat Suomen perustuslaki (1999/731) sekä YK:n ihmisoikeuksien ju-

listus (1948) ja lapsen oikeuksien sopimus (1989) (Pesonen, 2020, s. 12, 5). Nämä sopimukset 

ja lait olivat ammattieettisten ohjeiden taustalla myös VOL:n vuoden 2004 julkaisussa (kts. 

VOL, 2004, s. 2). Suomen perustuslain (1999) perusoikeusluvussa 2 on kuvattu jokaisen Suo-

men kansalaisen oikeus yhdenvertaisuuteen sekä elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja kos-

kemattomuuteen (Suomen perustuslaki 1999/731 § 6; § 7). YK:n Ihmisoikeuksien julistus 

(1948) oikeuttaa jokaiselle ihmiselle muun muassa tasa-arvon, syrjimättömyyden ja ihmisarvon 

(Ihmisoikeusliitto, 2022). Lapsen oikeuksien sopimus (1989) sitoo valtioita kunnioittamaan las-

ten oikeuksia, nostamaan lapset etusijalle lapsia koskevissa päätöksissä sekä takaamaan lapsen 

elämälle ja kehitykselle niin hyvät edellytykset kuin mahdollista (UNICEF, 2022). 

Pesonen (2020) korostaa, että arvot ovat osa opettajan työtä sen kaikilla osa-alueilla, joten työn 

arvo- ja normipohjan tulee olla ammatillisen toiminnan vastuullisuuden taustalla. Ohjeiden teh-

tävänä on Pesosen mukaan auttaa opettajia oman ammattitaidon kehittämisessä ja ylläpitämi-

sessä (Pesonen, 2020, s. 5, 12). French-Lee ja McMunn Dooley (2014) havaitsivat opettajien 

tunnistavan konflikteja käytännön ja tutkimuksessa käytettyjen ammattieettisten ohjeiden vä-

lillä paremmin tutkimuksen neljän tapaamisen jälkeen. French-Leen ja McMunn Dooleyn mu-

kaan lisääntynyt tieto ammattieettisistä ohjeista vahvisti opettajien omia eettisiä käsityksiä, ja 

he oppivat tukeutumaan paremmin ammattieettisiin ohjeisiin (French-Lee & McMunn Dooley, 

2014). Tutkimus osoitti omalta osaltaan eettisten ohjeiden tarpeellisuuden varhaiskasvatuksen 

opettajien työssä. Michael Reedin ja Rosie Walkerin (2017) tutkimuksessa taas ilmeni, että am-

mattieettiset ohjeistukset ja säädökset määrittelevät ammatillisena pidettyä toimintaa; ne val-

vovat niitä järjestelmiä, joissa opettaja toimii, ja joissa hänet nähdään ammattilaisena. Reed ja 

Walker pitivät kuitenkin epäselvänä, tarjoavatko tällaiset ohjeet ja säädökset opettajalle amma-

tillisen identiteetin. Heidän mukaansa ammatillinen ääni ja identiteetti syntyvät erilaisista kon-

teksteista (Reed & Walker, 2017, s. 185). 

Opettajien ammattietiikkaan liittyen Anna-Maija Puroila ja Annu Haho (2017) tutkivat varhais-

kasvatuksen ammattilaisten suhteissa rakentuvaa työn moraalia. Heidän mukaansa ammattilais-
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ten moraalisen toiminnan ytimessä olivat intrapersoonalliset suhteet, jolla he viittaavat ammat-

tilaisten itselleen esittämiin kysymyksiin siitä, mikä on hyvä tai oikea tapa toimia (Puroila & 

Haho, 2017, s. 13). Gunnel Colnerudin (2015) tutkimuksessa opettajien pohdinta, turhautumi-

nen ja eettisesti haastavien tilanteiden monitulkintaisuus liittyivät niiden syvällisiin eettisiin 

valintoihin. Hän lisää, että ulkoiset säännöt ja rajoitteet törmäsivät opettajien omatunnon 

kanssa. Colnerud kuvailee tällaisten konfliktien olevan intrapersoonallisia: opettajan arvot ja 

normit ovat keskenään ristiriidassa, ja hänen on luotettava omaan arviointikykyynsä (Colnerud, 

2015, s. 354). Puroila ja Haho (2017) lisäävät, että opettajien toiminnan ytimessä olivat myös 

interpersoonalliset suhteet. Tällainen suhde edellyttää heidän mukaansa ammattilaisia harkitse-

maan, mitkä ovat hyviä tapoja kohdata lapsia, vanhempia ja työtovereita. Puroila ja Haho tuovat 

esille, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten narratiiveja lävistivät näkemykset siitä, mikä on 

hyväksi lapsille (Puroila & Haho, 2017, s. 13). 

Myös Pesonen (2020) määrittelee lapsia kunnioittavan toimintatavan turvaamisen olevan opet-

tajan vastuulla. Hän muistuttaa perusarvojen sekä hyvän toiminnan kuvausten olevan osa var-

haiskasvatuksen ammattietiikkaa, jonka keskiössä on opettajan ja lapsen välinen suhde. Peso-

sen mukaan opettajan on varmistettava varhaiskasvatuksen keskeisten tehtävien toteutuminen: 

opettajan tulee edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista (Pesonen, 2020, 

s. 5, 12). Sirri ja Kuusisto (2019) korostavat, että opettajan vastuu kasvaa sitä suuremmaksi, 

mitä nuorempi hänen opettamansa oppija on (Sirri & Kuusisto, 2019, s. 14). Pesonen (2020) 

kuvailee opettajan ammatin erityislaatuisuudeksi sen, että työn tuloksia on nähtävissä sekä 

myöhemmin tulevaisuudessa että välittömästi tällä hetkellä (Pesonen, 2020, s. 5). 

 

4.1 Ammattieettiset arvot 

Pesonen (2020) toteaa, että opettajan eettiset periaatteet ja käytänteet perustuvat arvoihin, joita 

ovat ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus (tutkittu tieto) sekä vastuullisuus (Pesonen, 

2020, s. 7). VOL:n (2004) vanhemmissa ohjeissa arvot olivat muuten samat, mutta vastuulli-

suuden arvo oli nimellä vapaus, ja totuudellisuuden arvoon ei ollut vielä liitettynä tutkitun tie-

don osuutta (VOL, 2004, s. 4). Pesosen (2020) kokoamissa ohjeissa arvojen sisällöt kuvataan 

myös laajemmin. Hänen mukaansa ihmisarvon kunnioittaminen ja humanistinen käsitys ihmi-

sestä ovat eettisten periaatteiden lähtökohta. Ihmisarvon kunnioittaminen edellyttää, että opet-

taja tiedostaa ja kunnioittaa lasten yksilöllisyyden piirteitä, kuten sukupuoli, uskonto, katsomus, 
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etnisyys, kieli, kansalaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sosioekonominen tausta ja kyvyk-

kyyden moninaisuus (Pesonen, 2020, s. 7). Tässä voi huomata muutoksen entiseen, sillä VOL:n 

(2004) vanhoissa ohjeissa ei mainittu vielä katsomusta, seksuaalista suuntautumista, kieltä tai 

sosioekonomista taustaa (VOL, 2004, s. 4) Ellen Lynn Hall ja Jennifer Kofkin Rudkin (2011) 

lisäävät, että aikuiset sortuvat helposti suojelemaan lapsia maailmalta vain, koska he ovat lap-

sia. Heidän mukaansa lasten yksilölliset ominaisuudet (kuten pieni koko tai riippuvaisuus ai-

kuisista) eivät tee heistä kelpaamattomia olemaan osallisia yhteisössään; ne eivät myöskään 

osoita lasten olevan aikuisia ”heikompia”. Hall ja Rudkin korostavat, että lasten luovuus, in-

nokkuus osallistua, joustava ajattelu sekä ihmettely ovat vahvuuksia, joita aikuisten vakava 

maailma kaipaa (Hall & Rudkin, 2011, s.48). 

Pesonen (2020) korostaa oikeudenmukaisuuden toteutumisen olevan sekä yksittäisen lapsen ja 

ryhmän kohtaamisessa että työyhteisön toiminnassa keskeisessä roolissa (Pesonen, 2020, s. 7). 

Spoofin (2007) tulokset osoittavat, että opettajat haluavat ja pyrkivät oikeudenmukaisuuteen 

selvittäessään eettisiä tilanteita (Spoof, 2007, s. 138). Pesonen (2020) määrittelee oikeudenmu-

kaisuuden pitävän sisällään syrjinnän ja suosimisen estämisen, tasa-arvon sekä jokaisen lapsen 

kuulluksi tulemisen ja sen tukemisen (Pesonen, 2020, s. 7). VOL:n (2004) vanhemmissa oh-

jeissa oli lisäksi maininta opettajan oikeudesta ristiriitojen selvittämiseen (VOL, 2004, s. 4). 

Pesosen (2020) mukaan totuudellisuus (tutkittu tieto) toteutuu, kun varhaiskasvatuksen opetta-

jan perustehtävää ohjaa tutkittu ja perusteltu tieto. Pesonen toteaa, että tutkivan lähestymistavan 

toteutumiseksi tarvitaan vuorovaikutuksen avoimuutta sekä tietämystä lainsäädännöstä sekä 

ajanmukaisesta tutkimustiedosta. Opettajan tulee Pesosen mukaan pystyä perustelemaan toi-

mintaansa ja arviointiaan, sillä se on osa opettajan asiantuntijuutta (Pesonen, 2020, s. 7). 

Tutkitun tiedon lisääminen tähän arvoon antoi lisää painoarvoa varhaiskasvatuksen tutkimus-

tiedolle ja toiminnan perustumiselle uusimpaan tietoon. Tutkimustietoa tai toiminnan peruste-

lua ei ennen mainittu VOL:n (2004) ohjeissa, vaan totuudellisuuden arvo korosti tutkivaa lä-

hestymistapaa ja vuorovaikutuksen rehellisyyttä (VOL, 2004, s. 4). Spoof (2007) huomasi opet-

tajien arvioivan kriittisesti omaa toimintaansa ja syitä sen takana perusteellisemmin työuransa 

myöhempinä vuosina kuin sen alussa (Spoof, 2007, s. 139). Lindqvistin ja muiden (2021) tut-

kimuksessa taas jo opettajaopiskelijat pohtivat eettisyyttä monipuolisesti työssäoppimisjaksoil-

laan (Lindqvist ym., 2021, s. 414). Eettinen tietoisuus on tämän perusteella lisääntynyt opetta-

jien koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Totuudellisuuden arvoon liittyy myös Seghedinin 
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(2014) havainto eettisyyden tarkastelusta sekä ammattieettisten ohjeiden että opettajan toimin-

nan tasolla (kts. Seghedin, 2014, s. 21). Pesonen (2020) muistuttaa, että toiminnan kriittinen 

tarkastelu ja tietoinen reflektointi niin henkilökohtaisella kuin yhteisellä, kollegiaalisella ja mo-

niammatillisella tasolla ovat edellytys työssä kehittymiselle (Pesonen, 2020, s. 7).  

Spoof (2007) tuo esille, että työkokemus vaikuttaa opettajien vastuullisuuden tiedostamiseen 

heidän toiminnassaan sekä eettisen herkkyyden tasoon. Hänen mukaansa pitkä työkokemus toi 

opettajien työhön rutiineja ja niiden kautta enemmän aikaa eettiselle pohdinnalle; opettajat poh-

tivat voimakkaammin omaa rajallisuuttaan ja toimintansa vaikutuksia tulevaisuudessa (Spoof, 

2007, s. 138–139). Tähän liittyy myös ammattieettisten ohjeiden viimeinen arvo eli vastuulli-

suus. Se tarkoittaa Pesosen (2020) mukaan sitä, että varhaiskasvatuksen opettaja saa verrata 

omia arvojaan ammatilliseen perustehtäväänsä ja sitä määrittelevään normistoon (Pesonen, 

2020, s. 8). Spoof (2007) lisää vastuullisuuden vaikuttavan siihen, että opettajat ottavat työnsä 

tosissaan ja haluavat toteuttaa sitä kiitettävällä tasolla; jopa siinä määrin, että tehtyjen ratkaisu-

jen eettinen reflektointi jatkuu työajan ulkopuolella (Spoof, 2007, s. 138). Pesonen muistuttaa, 

että oman arvomaailman pohtiminen on opettajalle oikeus ja velvollisuus: opettajan autonomi-

nen asema antaa tilaa itsenäiselle ajattelulle ja eettiselle toimijuudelle (kts. Sahlberg, 2021). 

Pesonen korostaa, että opettajan työssä edellytetään kuitenkin varhaiskasvatuksen tavoitteiden 

ja orientaatioiden tuntemusta sekä ymmärrystä lakien ja ohjaavien asiakirjojen velvoittavuu-

desta (Pesonen, 2020, s. 8). 

 

4.2 Eettiset periaatteet ja käytänteet 

Pesonen (2020) on koonnut varhaiskasvatuksen opettajan eettisiksi periaatteiksi ja käytänteiksi 

seitsemän periaatetta: 1) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vuorovaikutuksen pohjana, 2) tur-

valliset ja yksilöllisiä tarpeita huomioivat oppimisympäristöt, 3) lasten osallisuuden mahdol-

listamisen, 4) yhteistyön vanhempien kanssa, 5) varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän työyh-

teisönsä pedagogisena johtajana, 6) varhaiskasvatuksen opettajan roolin yhteiskunnallisena 

vaikuttajana sekä 7) varhaiskasvatuksen aseman sivistyksellisenä perusoikeutena (Pesonen, 

2020, s. 9–10). Periaatteet ovat muuttuneet hyvin erilaisiksi verrattuna VOL:n (2004) entisiin 

ohjeisiin, mutta sisällöltään niissä on yhä paljon samankaltaisuuksia. Vanhoissa ohjeissa peri-

aatteet korostivat opettajan suhdetta lapsiin työn tärkeimpänä alueena (tasa-arvo ja yhdenver-

taisuus) sekä tehtävää tukea vanhempia kasvatustyössä (yhteistyö vanhempien kanssa). Niissä 

oli huomioitu opettajan vastuu omasta ammatillisesta kasvustaan ja tuotu esille opettajan asema 
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työyhteisönsä pedagogisena asiantuntijana (pedagoginen johtajuus). Ne korostivat myös opet-

tajaa varhaiskasvatuksen asiantuntijana yhteiskunnassa (yhteiskunnallinen vaikuttaja). Lasten 

osallisuuteen liittyen ohjeissa kuvataan, että lapselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa asioihin, 

jotka koskevat häntä. Opettajan työtä kuvailtiin myös kutsumuksena, jolla tarkoitettiin perus-

tehtävään sitoutumista. Ohjeissa korostui enemmän hoidon ja kasvatuksen kuin opettamisen 

merkitys, mikä kuvastaa varhaiskasvatuksen pedagogista muutosta (VOL, 2004, s. 6–7).  

Ensimmäinen periaate tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vuorovaikutuksen pohjana korostaa 

Pesosen (2020) mukaan opettajan suhdetta lapsiin varhaiskasvatustyön tärkeimpänä alueena: 

opettajan tulee kohdella tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti jokaista lasta ja nähdä heidät arvok-

kaina yksilöinä (Pesonen, 2020, s. 9). Hall ja Rudkin (2011) pitävät tärkeänä, että opettajat 

kiinnittävät huomiota omiin asenteisiinsa ja käsityksiinsä. He nostavat esille negatiiviset käsi-

tykset lapsista, joista paras esimerkki on sana ”lapsellinen”, jolla kuvataan muun muassa ”epä-

kypsää”, ”vastuutonta”, ”typerää” ja ”omahyväistä” käytöstä. Hall ja Rudkin kehottavat pohti-

maan, ovatko nämä piirteet todella ”lapsellisia”, vai ovatko aikuiset määritelleet ne lapsiin liit-

tyviksi. Heidän mukaansa kunnioittava tapa huomioida aikuisten ja lasten väliset erot edellyt-

tävät, että aikuiset eivät tulkitse lasten käytöstä aikuisten odotusten kautta, koska niihin se ei 

sovi (Hall & Rudkin, 2011, s. 43). Pesonen (2020) muistuttaa, että sensitiivisyyden tulee ohjata 

vuorovaikutusta erityisesti lapsen kohtaamisen ja kuuntelemisen osalta. Pesosen mukaan opet-

tajan velvollisuutena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä varmistaa, että ketään ei 

syrjitä varhaiskasvatusympäristössä. Lapsella on oikeus syrjimättömyyteen, joten opettajan on 

toimittava rasismia ja syrjintää estävällä tavalla myös työyhteisössään (Pesonen, 2020, s. 9). 

Toinen periaate ohjaa Pesosen (2020) mukaan opettajaa vastaamaan turvallisista ja yksilöllisiä 

tarpeita huomioivista kasvu- ja oppimisympäristöistä (Pesonen, 2020, s. 10). Vanhoissa VOL:n 

(2004) ohjeissa oppimisympäristö mainittiin yhdessä lauseessa, jossa kuvailtiin opettajan ole-

van vastuussa oppimisympäristön luomisesta ja sen laadusta (VOL, 2004, s. 6). Pesonen (2020) 

nostaa uusissa ohjeissa esille opettajan asiantuntijuuden ja ymmärryksen siitä, miten luodaan 

oppimisympäristö, joka huomioi sekä henkisen että fyysisen turvallisuuden. Opettajalla on Pe-

sosen mukaan oltava asiantuntemusta siitä, miten oppimisympäristössä huomioidaan lasten 

kasvu ja kehitys yksilö- ja ryhmätasolla, sekä miten mahdollistetaan monipuolinen oppiminen 

ja leikki (Pesonen, 2020, s. 10). Raija Raittila (2013) kuvailee, että varhaiskasvatuksen ja pe-

dagogisen toimintaympäristön rakentumiseen vaikuttavat niille annetut reunaehdot, eli kulttuu-

risesti sovitut rakenteet, sekä niiden tulkitseminen. Hänen mukaansa opettajat voivat tuottaa ja 
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uudistaa toimintaympäristöä tekemällä arkisia, toimintaa organisoivia ratkaisuja. Myös uudet 

sosiaaliset ja kulttuuriset periaatteet muuttavat näkemyksiä siitä, millainen on hyvä pedagogi-

nen toimintaympäristö lapsille. Raittila toteaa, että varhaiskasvatuksen pedagogiikka muotou-

tuu ratkaisujen, kokeilujen, yritysten ja erehdysten kautta (Raittila, 2013, s. 90–91). 

Kolmantena periaatteena ja käytäntönä Pesonen (2020) kuvailee opettajan tehtävää havainnoida 

ja huomioida lasta sekä mahdollistaa lapsen osallisuus lasta koskevissa asioissa tämän kehi-

tystä vastaavasti (Pesonen, 2020, s. 10). Vanhoissa VOL:n (2004) ohjeissa osallisuus jäi sivu-

lauseeksi lapsen mahdollisuudesta vaikuttaa asioihinsa omaa ikätasoaan vastaavalla tavalla, 

mikä kertoo osallisuuden merkityksen ja ymmärryksen voimakkaasta kehittymisestä vuosien 

2004 ja 2020 välissä (VOL, 2004, s. 5). Nivalan (2021) tutkimus korosti osallisuuden toteutu-

van varhaiskasvatuksessa yhteisöllisesti; hän tarkoittaa yhteisöllisyydellä lapsen liittymistä ryh-

mään, arvoa ryhmän jäsenenä sekä hyviä kokemuksia ryhmään kuulumisesta ja muiden kanssa 

toimimisesta. Aikuisten antama tuki oli merkittävässä roolissa osallisuuden mahdollistamisessa 

ja lasten mukaan ottamisessa yhteisten asioiden käsittelyyn ja yhteisen ymmärryksen etsimi-

seen (Nivala, 2021, s. 54–55). Osallisuuden mahdollistaakseen opettajan tulee Pesosen (2020) 

mukaan hyödyntää ammatillista osaamistaan toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvi-

oinnissa, huomioiden lasten yksilölliset ja lapsiryhmän kehitystasot ja tarpeet. Hän korostaa, 

että hyvin toimiva ja turvallinen ryhmä mahdollistaa lapsen oikeuden harjoitella sosiaalisia tai-

tojaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten ohjauksessa. Pesonen myös muistuttaa varhaiskasva-

tuksen olevan ryhmämuotoista kasvatusta; opettajan tulee tukea lasten osallisuutta niin ryh-

mässä kuin yhteisönsä jäsenenä (Pesonen, 2020, s. 10). 

Neljänneksi periaatteeksi Pesonen (2020) nostaa vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön, joka 

on ammatillisen varhaiskasvatuksen tärkeä osa: asiantuntijana opettajan tehtävänä on lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Pesosen mukaan vanhempien ja lapsen välisen 

suhteen myönteisen kehittymisen tukeminen sekä vanhempien osallisuuden mahdollistaminen 

ja varmistaminen lasta koskevissa asioissa ovat opettajan velvollisuuksia (Pesonen, 2020, s. 

10). Janniina Vlasov ja Eeva Hujala (2017) kysyvät, onko varhaiskasvatus onnistunut seuraa-

maan yhteiskunnallisia muutoksia ja kehittämään menetelmiään ymmärtääkseen nykypäivän 

vanhemmuutta. Heidän mukaansa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on keskitytty enemmän 

instituutioiden tavoitteiden ja ihanteiden saavuttamiseen kuin muuttuvan vanhemmuuden huo-

mioimiseen (Vlasov & Hujala, 2017, s. 742). Fenech, Salamon ja Stratigos (2019) muistuttavat, 

että keskustelu vanhempien kanssa edistää yhteisymmärrystä laadukkaan varhaiskasvatuksen 
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merkityksestä lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Samalla korostuu varhaiskasvatuksen asema 

julkisena palveluna, jossa lapset ovat etusijalla (Fenech, Salamon & Stratigos, 2019, s. 718). 

Vlasov ja Hujala (2017) lisäävät, että tulevien opettajien olisi tärkeää valmistautua jo koulutuk-

sen aikana kohtaamaan muuttuvia vanhemmuuden tapoja. He ehdottavat lisää yhteistyötaitojen 

kehittämistä, jotka auttaisivat opettajia muodostamaan rakentavaa yhteistyötä perheiden kanssa 

(Vlasov & Hujala, 2017, s. 742).  

Viides periaate asettaa opettajalle vastuun toimia työyhteisönsä pedagogisena johtajana. Peso-

sen (2020) mukaan opettajalla on päävastuu varmistaa, että kasvatuksen ja opetuksen suunnit-

telu ja toteutus noudattavat varhaiskasvatussuunnitelman ohjaavia asiakirjoja ja tavoitteita. Pe-

sonen kuvailee opettajaa pedagogisena johtajana, jonka vastuulla on työyhteisön toimivan yh-

teistoiminnan rakentaminen ja vahvistaminen: opettaja tukee ja kannustaa työyhteisön jäsenten 

työskentelyä ja kehittymistä työssä (Pesonen, 2020, s. 10). Elina Fonsén (2014) toteaa, että 

vahvan pedagogisen johtajuuden toteutumisen edellytyksenä on, että opettaja tuntee sen ja tun-

nustaa sen arvon. Sitä tuottaa myös arvokeskustelu, joka toimii opettajan selkeäksi tehdyn pe-

rustehtävän taustalla. Fonsén huomauttaa, että pedagogista johtajuutta heikentää näkemys, 

jonka kautta sen ymmärretään tarkoittavan laajaa, johtajuustoiminnot läpäisevää pedagogista 

otetta johtajuuteen. Hän painottaa, että pedagogista johtajuutta voi vahvistaa vision, strategian, 

rakenteiden ja työvälineiden avulla. Lisäksi hyvä substanssien hallinta ja ammatillisuus tuovat 

Fonsénin mukaan oman lisänsä hyvän pedagogisen johtajuuden rakentamiseen (Fonsén, 2014, 

s. 180, 183).  

Maria Cooper (2020) havaitsi, että varhaiskasvatuksen opettajilla oli vaikeuksia löytää tasa-

paino kahden identiteettinsä (opettaja-johtaja) välillä. Cooperin mukaan opettajat tarvitsevat 

tukea tämän kaksoisidentiteetin rakentamisessa esimerkiksi perinteisiä näkemyksiä johtajuu-

desta haastavien keskustelujen avulla. Hän lisää, että opettajien on hyvä kuulla myös vaihtoeh-

toisia näkemyksiä johtajuudesta: se voi olla yhteistyöhön perustuvaa, inklusiivista ja työn ar-

keen kuuluvaa. Cooper pitää tärkeänä, että opettajat ymmärtävät, mitä johtajaidentiteetin to-

teuttaminen tarkoittaa käytännössä, sekä miten opettaja-johtajaidentiteetti voi heijastaa heille 

tärkeitä asioita (Cooper, 2020, s. 18–19). Pesonen (2020) muistuttaa, että opettajan tulee huo-

lehtia oman ammatillisuutensa kehittämisestä, johon kuuluu tietoisuus siitä, millainen kasva-

tusnäkemys opettajalla itsellään on. Hän lisää, että tähän liittyy opettajan itsearviointi omasta 

toiminnastaan. Opettajan pedagogiseen vastuuseen kuuluu Pesosen mukaan myös opettajan 

omasta ja muiden työhyvinvoinnista huolehtiminen (Pesonen, 2020, s. 10). 
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Kuudes periaate painottaa Pesosen (2020) mukaan opettajan roolia yhteiskunnallisena vaikut-

tajana, joka tiedostaa kasvatus- ja opetustyön erittäin tärkeän merkityksen yhteiskunnalle. Pe-

sonen kuvailee, että opettajan tehtäviin kuuluu tuoda lapsen ääni ja varhaiskasvatuksen asian-

tuntijuutensa kuuluvaksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (Pesonen, 2020, s. 11). Marjo 

Vuoritörmä (2003) tuo esille, että opettajan työ ei ole poliittisesti viatonta, koska opettajien 

työstä voi tunnistaa yhteiskunnallisen vallan käyttämisen. Hänen mukaansa opettajien tehtä-

väksi on muodostunut lasten ja oppilaiden sosiaalistaminen aikansa kulttuuria ja sivistysideolo-

giaa vastaavasti. Vuoritörmä lisää, että opettajien tehtävää ja autonomista vapautta kuitenkin 

rajoitetaan yhteiskuntapoliittisen järjestelmän kautta. Vuosien aikana opettajien käyttämistä 

vallan muodoista on tullut vaikeammin havaittavia, kuten Vuoritörmä ilmaisee (Vuoritörmä, 

2003, s. 45).  

Reedin ja Walkerin (2017) mukaan opettajan ammatillinen ääni (asiantuntijuus) on tehokas sil-

loin, kun yhteiskunnassa ymmärretään, miten se kuullaan (Reed & Walker, 2017, s. 185). Opet-

tajan velvollisuutena on Pesosen (2020) mukaan korostaa lapsen edun ensisijaisuutta, sillä se 

ohjaa myös opettajan ammattietiikkaa. Pesonen muistuttaa, että opettajan on korostettava lap-

sen ja lapsuuden merkitystä itseisarvona; opettajan tulee myös suojata lapsia välineellistetyksi 

joutumiselta ja hyväksikäytöltä sekä ymmärtää ja huomioida yhteiskunnassa tapahtuvia muu-

toksia. Pesosen mukaan opettajan tehtävänä on lisäksi perheiden ja lasten ympäröivään yhtei-

söön ja yhteiskuntaan kuulumisen edistäminen. Pesonen painottaa, että varhaiskasvatuksen 

opettajat toimivat ammattikuntana, jonka velvollisuutena on sekä edistää että turvata lapsen 

oikeudet arvokkaaseen lapsuuteen, hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Pesonen huomauttaa, että 

tämä periaate sisältää myös ajatuksen yhtenäisestä opinpolusta varhaiskasvatuksesta perusope-

tukseen asti (Pesonen, 2020, s. 11).  

Seitsemäntenä ja viimeisenä periaatteena Pesonen (2020) kuvailee varhaiskasvatusta sivistyk-

sellisenä perusoikeutena. Pesosen mukaan varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset perustukset 

ovat sivistyksessä. Pesonen nostaa esille, että tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuk-

sen tehtävänä on vahvistaa lasten ja perheiden sosiaalista pääomaa sekä yhteiskuntaan kiinnit-

tymistä ja kuulumista. Ammattietiikka ei Pesosen mukaan ole pakon tai ulkopuolisen kontrollin 

ensisijaisesti määrittelemää, vaikka lait, asetukset ja muu sääntely ohjaavatkin opettajien am-

matillisen toiminnan sekä varhaiskasvatuksen sisältöä. Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet sisältävät esimerkiksi velvoittavia ohjeistuksia, eivät lakeja. Myös opettajan 

eettiset ohjeet toimivat ensisijaisesti arjessa seurattavana ohjenuorana varhaiskasvatuksen eri 
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tehtävissä toimiville ammattilaisille (Pesonen, 2020, s. 11, 5). Vastaavasti Tirri ja Kuusisto 

(2019) muistuttavat juridisten ja eettisten kysymysten erottamisesta toisistaan, kun puhutaan 

opettajan ammattietiikasta: opetustyötä koskevat lainsäädäntö ja normisto määrittelevät opetta-

jan perustehtävän ja siihen kuuluvan vastuun, opetussuunnitelma taas opetuksen sisällön. He 

toteavat myös, että ammattikäytäntöjä ohjaavat lait, asetukset ja normit, mutta ammattietiikassa 

perusteena on sisäistetty käsitys siitä, miten eettisesti vaativasta ammatista on kyse (Tirri & 

Kuusisto, 2019, s. 12).  

Pesosen (2020) mukaan opettajuus pitäisikin nähdä yhteiskuntasuuntautuneena, sosiaalista ja 

ekologista kestävää kehitystä tukevana. Pesonen lisää, että ihmiskuntaan vaikuttavat maailman-

laajuiset, alueelliset ja paikalliset muutokset tulee tiedostaa ja huomioida opettajan työssä (Pe-

sonen, 2020, s. 8). Puroilan ja Hahon (2017) tutkimuksessa ilmeni, että eettisen toiminnan yti-

messä on myös ammattilaisten suhde kulttuurisiin konteksteihin. He perustelevat tätä sillä, että 

eettinen toiminta ei ole opettajien yksilöllinen projekti. He kuvailevat sen juurien ulottuvan 

sosiaalisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin konteksteihin. Puroila ja Haho tiivistävät, että opettajien 

eettinen toiminta sijoittuu keskelle kehittyvien ihmissuhteiden joukkoa. Tämä kuvaa heidän 

mukaansa sitä käytännön todellisuutta, joka tekee varhaiskasvatuksen kentästä monitulkintai-

sen ja myös sotkuisen (Puroila & Haho, 2017, s. 13).  
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5. Tutkielman toteutus 

Pro gradu -tutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa keräsin aineiston tekemällä haastatteluja 

varhaiskasvatuksen opettajille. Elaine Denny ja Annalise Weckesser (2020) toteavat haastatte-

lun olevan perinteinen laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä. He huomauttavat, 

että laadullinen aineisto on usein kapeampi kuin määrällisen tutkimuksen aineisto. Sitä kerä-

tään, kunnes tavoitteet saavutetaan (Denny & Weckesser, 2020). Juha Varton (1992) mukaan 

laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ihmisten elämismaailman ja siihen kietoutuneen merki-

tysmaailman tarkastelu. Hän tarkoittaa muun muassa ihmisen toimissa, päämäärien asettami-

sessa, suunnitelmissa, yhteisöjen toimissa ja päämäärissä ilmeneviä merkityksiä. Varto tiivis-

tää, että merkitykset lähtevät ihmisestä ja päätyvät ihmiseen tapahtumien muodossa: kaikki 

merkitykset ovat riippuvaisia ihmisistä, ja merkitysten syntyminen on mahdotonta ilman ih-

mistä (Varto, 1992, s. 29). Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella varhaiskasvatuksen opettajien 

muodostamia merkityksiä ammattietiikasta. Merkitykset tulivat esille opettajien ajatuksissa, sa-

noissa ja siinä, miten he ovat toimineet työn arjessa kohtaamissaan eettisissä tilanteissa. Lisäksi 

he antoivat merkityksiä ammattieettisten ohjeiden arvoille ja periaatteille pohtiessaan niiden 

kautta ammattietiikan toteutumista.  

Varto (1992) nostaa tärkeäksi kysymyksen siitä, mikä on lähtökohta tutkimuksessa, jossa sekä 

tutkija että tutkittava ovat ihmisiä. Hän perustelee kysymyksen tärkeyttä kuvailemalla, että tut-

kija ja tutkittava ovat samassa maailmassa, ja heillä on samoja tai erilaisia merkityskokonai-

suuksia. Hän lisää, että jokainen ihminen on muodostanut elämismaailmasta jonkin kokonais-

käsityksen. Varton mukaan ymmärtämisen rakenne pysyy samankaltaisena aina, kun ihminen 

pyrkii ymmärtämään joko omaansa tai toisten ihmisten kokemuksia, tai tapaa, jolla yhteisö toi-

mii. Varto kuvailee tämän olevan erityispiirre laadullisessa tutkimuksessa (Varto, 1992, s. 34–

36). Tutkielmani laadullinen erityispiirre on, että oma työkokemukseni varhaiskasvatuksen 

opettajana (ja opiskelijana) on vaikuttanut siihen, miten ymmärsin haastateltavien vastauksia ja 

analysoin tuloksia. Vartoa mukaillen minulla ja haastattelemillani opettajilla oli samankaltainen 

merkitysten kokonaisuus, jonka olemme rakentaneet koulutustemme ja työkokemustemme 

pohjalta varhaiskasvatuksen opettajuudesta ja ammattietiikasta. Puhuimme samaa ammatillista 

kieltä, mikä teki haastattelutilanteista luontevia ja antoisia. 

Vilkan (2021) mukaan laadullinen tutkimusmenetelmä voi viedä tutkijan lähelle haastateltavan 

merkitysmaailmaa; tämän merkityksellisenä pitämää elämää tai ajanjaksoa ja siihen liittyviä 
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asioita (Vilka, 2021, s. 94). Haastateltavani kertoivat työstään päiväkodeissa haastattelun kysy-

mysten ohjaamina; he toivat esille merkityksellisinä pitämiään hetkiä ja näkemyksiään ammat-

tietiikasta. Tutkijana en voinut vaikuttaa siihen, mitä haastateltavat kertoivat. Toimin kuunteli-

jana, jolle haastateltavat kuvailivat merkitysmaailmaansa. Varto (1992) huomauttaa, että elä-

mismaailmassa tapahtuvassa tutkimuksessa myös tutkija on osa tutkimaansa merkitysyhteyttä. 

Hän toteaa sen olevan laadullisen tutkimuksen tekemisen edellytys; ilman laadulle merkitystä 

antavaa kontekstia, laatua on mahdotonta ymmärtää. Varto muistuttaa tutkijaa, että tämä ei voi 

koskaan olla vain ulkoinen tarkkailija, jos hän tutkii ihmisiä (Varto, 1992, s. 34). Olin osa tut-

kimaani merkitysyhteyttä tutkielmani suunnittelijana ja toteuttajana. Annoin haastateltavien 

vastauksille ja niiden laadulle merkityksiä omasta ja teoreettisen viitekehykseni näkökulmasta. 

Haastattelijana päätehtäväni oli kuunnella ja esittää kysymyksiä, mutta olemalla läsnä tilan-

teessa, vaikutin siihen omalta osaltani. Esitin lisäkysymyksiä tai pieniä kommentteja, en ollut 

vain tarkkailemassa haastattelutilannetta ulkopuolelta.  

Dennyn ja Weckesserin (2020) mukaan laadullisen tutkimuksen haastateltavien valinta on 

yleensä tarkoituksenmukaista; haastateltavilla on tietoa tutkittavasta aiheesta (Denny & 

Weckesser, 2020). Etsin tutkielmaani haastateltaviksi varhaiskasvatuksen opettajia juuri tästä 

syystä. Haastatteluissa opettajat kertoivat minulle kohtaamistaan arjen tilanteista, joten pääsin 

lähelle heidän merkityksellisinä pitämiään asioita, jotka liittyivät näihin hetkiin. Opettajilla on 

luonnollisesti ollut omakohtainen tulkintansa tilanteista. He kertoivat niistä oman näkökul-

mansa, mutta he olivat kuitenkin olleet itse mukana niissä; joko aktiivisena osallistujana tai 

sivusta seuraajana. Haastateltavat kertoivat myös ajatuksistaan ja pohtivat ammattietiikkaa ar-

jessa, tuoden sitä kautta esille omia näkemyksiään. Haastattelukysymykset ohjasivat opettajia 

pohtimaan ammatillisia arvoja, eettisiä periaatteita ja käytänteitä sekä arvioimaan niiden kautta, 

miten ammattietiikka toteutuu arjessa.  

Denny ja Weckesser (2020) kuvailevat, että laadullinen tutkimus alkaa yhdellä tai useammalla 

laajalla tutkimuskysymyksellä, jotka muokkautuvat ja tarkentuvat tutkimuksen edetessä 

(Denny & Weckesser, 2020). Omassa tutkielmassani lähdin liikkeelle kahden tutkimuskysy-

myksen kanssa, joista toista muokkasin tutkielman edetessä vastaamaan paremmin aineistoani. 

Tutkielmassani etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini: 

1) millaisissa työn arjen tilanteissa varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat ammattieettisyyttä? 

 

2) miten varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat ammattietiikan toteutuvan työnsä arjessa? 
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5.1 Puolistrukturoitu haastattelu 

Seuraavaksi kerron käyttämästäni puolistrukturoidusta haastattelusta (semi-structured inter-

view) aineistonkeruumenetelmänä. Sen jälkeen kuvailen, miten toteutin neljä varhaiskasvatuk-

sen opettajan haastattelua etäyhteydellä (luku 5.2). Tom Wengraf (2001) toteaa, että kun tutki-

jalta puuttuu yleinen teoreettinen malli, hänen tekemästään haastattelusta tulee kokeellisempi, 

kevyemmin strukturoitu ja se suuntautuu enemmän haastateltavalta oppimiseen. Vahvasti 

strukturoituun haastatteluun verrattuna haastattelija ei Wengrafin mukaan aseta haastattelulle 

tarkkoja rajoja, joita haastattelussa seurattaisiin. Tavoitteena voi Wengrafin mukaan olla uuden 

yleisen teoreettisen mallin luominen, jota ei vielä ennen haastattelujen toteuttamista ole. 

Wengraf kuvailee kevyesti strukturoidun haastattelun tarkoittavan haastattelijan näkökulmasta 

sitä, että haastateltava vaikuttaa sisällön rakentumiseen (Wengraf, 2001, s. 60, 68). Anu Puusa 

(2020a) tuo esille, että haastateltava vaikuttaa myös haastattelijaan tilanteen vuorovaikutteisuu-

den vuoksi. Puusa muistuttaa, että haastattelija johdattelee aina haastattelua, sillä se on hänen 

aloittamaansa keskustelua haastateltavan kanssa (Puusa, 2020a, s. 99).  

Edwardsin ja Hollandin (2013) mukaan haastatteluprosessi vaatii haastattelijalta keskittymistä 

ja ponnisteluja: kysymysten esittämisen lisäksi haastattelijan on kuunneltava haastateltavaa ja 

oltava läsnä (Edwards & Holland, 2013, s. 72). He lisäävät, että koska haastattelu on aina sosi-

aalinen vuorovaikutustilanne, siihen kuuluu myös virittyneenä, valppaana ja tarkkaavaisena 

oleminen sille, mitä haastateltava kertoo tai on kertomatta. Heidän mukaansa tärkein haastatte-

lijan taito on kuitenkin kuunteleminen; siihen perustuu haastattelijan kyky vastata siihen, mitä 

haastateltava sanoo, sekä kyky esittää lisäkysymyksiä ja toistaa haastateltavan kertomia asioita. 

Edwards ja Holland toteavat, että siten haastattelija voi ohjata haastateltavaa tehokkaasti ja sen-

sitiivisesti vastaamaan esitettyihin kysymyksiin (Edwards & Holland, 2013, s. 72) Puusan 

(2020a) mukaan vastatessaan kysymyksiin, haastateltava tuo esille subjektiivisia, omakohtaisia 

tulkintojaan haastattelussa käsiteltävistä asioista (Puusa, 2020a, s. 99).  

Wengrafin tavoin Puusa (2020a) määrittelee puolistrukturoidun haastattelun vapaammaksi kuin 

strukturoitu haastattelu. Vahvasti strukturoidussa haastattelussa kysymykset nojaavat hänen 

mukaansa teoriaan, ne esitetään kaikille samanlaisina ja niille on asetettu jo valmiiksi vastaus-

vaihtoehtoja, joista haastateltava valitsee sen, jonka hän kokee eniten kuvaavan mielipidettään. 

Puusa huomauttaa, että haastattelijan osuus pyritään rajoittamaan niin pieneksi kuin mahdol-

lista. Puolistrukturoidussa haastattelussa on Puusan mukaan juuri sen vapauden vuoksi mah-

dollisuus löytää sellaisten asioiden tai aiheiden äärelle, joita tutkija ei olisi osannut huomioida 
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strukturoitua haastattelua valmistellessaan (Puusa, 2020a, s. 106). Brinkmann ja Kvale (2015) 

lisäävät, että puolistrukturoidun haastattelun kautta tutkija pyrkii ymmärtämään eletyn jokapäi-

väisen maailman teemoja haastateltavien näkökulmasta. Brinkmannin ja Kvalen mukaan tällai-

sessa haastattelussa on tarkoituksena saavuttaa kuvauksia haastateltavan elämästä maailmasta, 

kunnioittaen hänen tulkintaansa haastattelussa kuvatusta ilmiöstä (Brinkmann & Kvale, 2015, 

s. 31). 

Brinkmann ja Kvale (2015) kuvailevat puolistrukturoidun haastattelun olevan lähellä arkipäi-

väistä keskustelua, mutta sillä on aina tarkoitus ja se sisältää tietyn lähestymistavan ja tekniikan. 

He tiivistävät, että puolistrukturoitu tarkoittaa sitä, että haastattelu ei ole täysin avoin arkipäivän 

keskustelu, mutta ei myöskään täysin suljettu kysely. Heidän mukaansa siinä keskitytään valit-

tuihin teemoihin, jotka voivat sisältää kysymyksiä. Haastattelun aineisto koostuu kirjoitetusta 

tekstistä ja äänitallenteista, jotka yhdessä muodostavat Brinkmannin ja Kvalen mukaan materi-

aalin merkitysten analyysille (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 31–32). Puusa (2020a) nostaa puo-

listrukturoidun haastattelun eduksi sen, että haastateltavat voivat kertoa näkemyksensä tutkit-

tavana olevista aiheista ja keskeisistä käsitteistä omin sanoin. Puusa huomauttaa, että monesti 

teemahaastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu saatetaan sekoittaa toisiinsa; merkittävin ero 

on se, että puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija on valinnut sarjan kysymyksiä, jotka hän 

haluaa jokaiselta haastateltavalta kysyä. Kysymysten asettaminen etukäteen voi tuntua Puusan 

mukaan turvallisemmalta, mutta silloin puhutaan mieluummin puolistrukturoidusta haastatte-

lusta kuin teemahaastattelusta, johon valitaan etukäteen käsiteltävät teemat ilman tarkkoja, en-

nakkoon suunniteltuja kysymyksiä (Puusa, 2020a, s. 106). 

 

5.2 Haastattelujen toteutus 

Muotoilin puolistrukturoitua haastattelua ohjaavat kaksi teemaa ja kysymykset (Liite 4) alusta-

van teoreettisen viitekehykseni ja tutkimuskysymykseni pohjalta. Haastattelun alkupuoli pai-

nottui työn arjen tilanteisiin, joita opettajat olivat kohdanneet ja pohtineet ammattieettisesti. 

Lisäksi kysyin, keitä he ajattelivat tilanteissa tai sen jälkeen. Toinen puoli haastattelusta painot-

tui ammattieettisiin ohjeisiin ja niiden toteutumiseen työn arjessa sekä arjen vastaavuuteen 

opettajien henkilökohtaiseen ammattietiikkaan verrattuna. Haastattelukysymykset muotoilin 

niin, että haastateltavien pohdinta liittyi ammattieettisten ohjeiden arvoihin ja sisältöihin, mutta 

myös niiden toteutumiseen työn arjessa. Haastattelin neljää varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka 

olivat joko parhaillaan opettajan tehtävissä päiväkodissa, opintovapaalla tai siirtyneet johtajan 



 

 

31 

 

tehtäviin. He olivat työskennelleet erilaisissa ryhmissä ja päiväkodeissa. Heidän työuransa oli-

vat pituudeltaan joko muutamia tai useampia vuosia. Koulutustaustoissa oli jonkin verran eroa 

varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistumisen ajankohdassa sekä siinä, oliko haastateltava saa-

nut varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden yliopistosta vai ammattikorkeakoulusta.  

Etsin haastateltavia jakamalla haastattelukutsua (kts. Liite 1) Facebookin omassa profiilissani, 

muutamassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja opettajien ryhmässä sekä Instagramin vas-

taavalla tilillä. Facebookin julkaisua varten kirjoitin haastattelukutsun suoraan tilapäivityksen 

tekstiksi. Muokkasin saman tekstin hieman lyhyemmäksi ja asettelin sen niin, että sain siitä 

kuvakaappaukset (kts. Liite 2). Instagramissa pyysin erään tilin ylläpitoa jakamaan kuvat tari-

nassaan, jolloin haastattelukutsuni tavoitti nopeasti tilin seuraajat. Haastateltavat ottivat minuun 

yhteyttä sähköpostilla tai yksityisviestillä sosiaalisessa mediassa, minkä jälkeen jaoimme yh-

teystiedot ja lähetin haastateltaville sähköpostilla haastattelukutsun (Liite 1), tiivistelmän 

VOL:n ammattieettisistä ohjeista (Liite 3) sekä EU:n tietosuojailmoituksen tutkimukseen osal-

listujalle. Sain haastattelusta kiinnostuneilta viestejä ja sähköposteja yhteensä seitsemältä hen-

kilöltä, joista neljä osallistui haastatteluun. Yksi yhteyttä ottaneista henkilöistä ilmoittautui va-

ralle, jos olisin tarvinnut lisää haastateltavia vielä maaliskuun lopussa. Kahden muun minuun 

yhteyttä ottaneen haastateltavaehdokkaan kanssa emme sopineet haastattelun ajankohtaa. Osal-

listuminen haastatteluun oli täysin vapaaehtoista; kiinnostuksesta ilmoittaminen ei sitonut haas-

tateltavia jatkamaan haastatteluun asti. 

Toteutin kolme haastattelua helmikuun aikana ja neljännen tallensin maaliskuun alussa. Tässä 

vaiheessa varmistin ohjaavalta opettajaltani, että neljä haastattelua oli riittävä määrä tutkielmani 

aineistoksi. Pidin haastattelut etänä käyttämällä Microsoft Teams-sovelluksen ja Zoom-sovel-

luksen videopuhelutoimintoja. Haastateltava sai esittää toiveen siitä, kumpaa sovellusta käy-

timme. Kaksi haastateltavaa toivoi Zoom-sovellusta ja kaksi Teams-sovellusta. Haastattelun 

alussa laitoin videopuhelusovelluksen nauhoituksen päälle ja ilmoitin siitä myös haastatelta-

valle. Varmuuden vuoksi käytin myös puhelimeni äänityssovellusta ja asetin puhelimen kan-

nettavan tietokoneeni viereen. Haastattelujen pituus vaihteli sen mukaan, miten pitkiä tai tiiviitä 

vastauksia haastateltavat antoivat. Osan kanssa keskustelu jatkui myös vielä hetken varsinaisen 

haastattelun jälkeen. Puhuimme tutkielmani aiheesta ja osa kysyi myös, milloin tutkielmani 

valmistuisi ja missä sen voisi lukea. Lupasin tiedottaa haastateltaville, kun tutkielmani löytyy 

Oulun yliopiston opinnäytetöiden tietokanta Jultikasta ja se on vapaasti luettavissa. Nämä haas-

tattelun ulkopuoliset osiot eivät ole mukana aineistossani. 
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Teams-sovellus mahdollisti reaaliaikaisen litteroinnin käytön haastattelussa. Ääninauhoitteet 

tallensin haastattelujen jälkeen tietokoneelleni. Zoom-tallenteet siirsin Microsoft Office Word-

verkkoversioon, sillä ohjelman työkaluvalikossa Sanele-kuvakkeen alla on Litteroi-toiminto, 

joka kirjoitti tallentamani äänitiedostot Docs-tiedostoiksi, jotka latasin tietokoneelleni. Micro-

soft Officen automaattinen litterointi säästi minulta paljon aikaa, mutta tarkistin jokaisen teks-

titallenteen erikseen niin, että kuuntelin nauhoitteen ja tein tekstiin tarvittavat korjaukset kuu-

lemani perusteella. Muutamassa kohdassa tarkistin puhelimeni äänitteeltä, mitä olin itse sano-

nut, sillä ohjelma ei pystynyt kirjoittamaan kaikkea sanomaani oikein. Käytössäni oli kannetta-

van tietokoneeni integroitu mikrofoni, joka tallensi puheeni pienemmällä volyymilla kuin haas-

tateltavien, jotka käyttivät erillistä mikrofonia. Haastateltavat kuitenkin kuulivat puheeni sel-

keästi. Litterointiohjelma ei myöskään tunnistanut kaikkia suomen kielen sanoja tai oli kirjoit-

tanut ne eri muotoon kuin miten minä tai haastateltava oli sanonut. Haastateltava oli esimerkiksi 

sanonut, että “sitten vielä hoputetaan lisää”, mutta ohjelma oli kirjoittanut lauseen muotoon 

“sitten vielä huiputettiin lisää”. Ohjelma ei ollut tunnistanut sanaa “hoputtaa” ja kirjoitti litte-

rointiin mahdollisimman samalta kuulostavan toisen sanan “huiputtaa”. 

Litterointiohjelman pieniä ongelmia olivat lisäksi puuttuvat pienet sanat (“ni”, “se”), jotka eivät 

aina kuuluneet selkeästi äänitteellä ja joita ohjelma ei siksi ollut kirjoittanut, mutta jotka pystyin 

itse kuulemaan ja lisäämään. Automaattinen ohjelma ei myöskään tunnistanut kaikkia haasta-

teltavien käyttämiä murteen tai puhekielen sanoja, kuten “itte”, “sit” ja “just”, jotka ohjelma 

kirjoitti muotoon “itse, “sitten” ja “juuri”. Kieliopillisesti ohjelma teki oikein, mutta tutkimuk-

sen ja aineiston kunnioittamisen kannalta en kokenut eettiseksi muokata haastateltavien puhetta 

kirjakieltä noudattavaksi litterointivaiheessa. Kaiken kaikkiaan haastattelujen äänitallennusten 

pituudet olivat 52 minuuttia, 49 minuuttia, 25 minuuttia ja 22 minuuttia. Litteroitujen haastat-

telujen sivumääriksi tulivat 12,5 sivua, 13 sivua, 9 sivua ja 6 sivua eli yhteensä noin 40,5 sivua 

(fontti Calibri, tekstikoko 11, riviväli 1, marginaalit 2,5cm). Seuraavassa luvussa esittelen käyt-

tämäni aineiston analyysimenetelmän sekä kerron vaiheittain, miten toteutin analyysiin kuulu-

van pelkistämisen, ryhmittelyn ja abstrahoinnin. 
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6. Aineiston analyysi 

Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyritään ensisijai-

sesti teoreettisen kokonaisuuden luomiseen. Ennen analyysin aloittamista he ohjaavat tutkijaa 

määrittelemään analyysiyksiköt. Tällaiset yksiköt voivat heidän mukaansa muodostua ilmiötä 

kuvaavien käsitteiden, piirteiden tai ominaisuuksien kautta. Ne voivat olla myös yksittäisiä sa-

noja tai lauseita (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 124, 122). Puusa (2020b) lisää, että laadullisen 

aineiston analyysissa kokonaisuus luodaan, kun aineisto kootaan tutkielman kannalta mielek-

käästi ja siitä voi tehdä rikkaita, perusteltuja tulkintoja sekä johtopäätöksiä siitä ilmiöstä, jota 

tutkitaan. Analyysin vaiheiksi Puusa määrittelee aineiston osien analysoinnin sekä synteesien 

laatimisen. Analyysiin kuuluu hänen mukaansa aineiston osien erittely, luokittelu ja tiivistämi-

nen. Synteesivaiheessa Puusa nostaa tavoitteeksi kokonaiskuvan luomisen ja tutkimuskohteen 

esittämisen uuden näkökulman kautta. Hän muistuttaa, että tulosten esittelyssä on tärkeää tehdä 

tilaa tulkinnan osuudelle, sillä laadullisen tutkimuksen on tarkoitus tehdä onnistuneita tulkin-

toja ja viedä tulokset korkeamman abstraktion tasolle (Puusa, 2020b, s. 143). 

Tuomi ja Sarajärvi (2017) kuvaavat, että aineistolähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe 

on Milesin ja Hubermanin (1994) perinnettä mukaillen tutkimusaineiston 1) pelkistäminen, 

jossa aineistosta etsitään tutkimuksen kannalta kiinnostavat lauseet ja karsitaan epäolennaiset 

osat. Ilmaisut kirjoitetaan uudelleen tiivistetyiksi ilmauksiksi. Tätä vaihetta ohjaa tutkimusky-

symys. Tuomi ja Sarajärvi ohjaavat tutkijaa nimeämään kokoamansa ilmaisujen ryhmät käsit-

teillä, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin niiden sisältöä. Seuraava vaihe on 2) ryhmittely, 

jossa tutkijan tehtävänä on Tuomen ja Sarajärven mukaan ryhmitellä aineisto alaluokkiin sen 

perusteella, mitä tutkija on etsimässä aineistosta, kuten analyysin kohteena olevia analyysiyk-

siköitä (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 114, 124). Puusan ja Juutin (2020) mukaan analyysi ei 

pääty ryhmittelyyn, vaan tuloksista tehtyä tulkintaa tulee tarkastella teorian sekä aiempien tut-

kimusten kautta saattamalla ne vuoropuheluun toistensa kanssa (Puusa & Juuti, 2020, s. 79).  

Tuomi ja Sarajärvi (2017) kutsuvat tätä vaihetta 3) abstrahoinniksi. Siihen kuuluu teoreettisten 

käsitteiden muodostaminen sekä teorian ja tulosten vertailusta saatujen uusien käsitteiden tai 

teemojen määrittely. Ennen tulosten ja teorian vuoropuhelua alaluokat jaetaan Tuomen ja Sa-

rajärven mukaan yläluokiksi. Ne taas jaetaan pääluokkiin ja lopulta muodostetaan niitä yhdis-

tävät pääluokat. Lopuksi he kuvailevat, että aineistolähtöisen sisällönanalyysin tulokset koos-

tuvat muodostetuista käsitteistä, joiden perustana on tutkijan tekemä tulkinta ja päättely. Tuo-

men ja Sarajärven mukaan tutkija pyrkii analyysin jokaisessa vaiheessa sekä tulosten avulla 
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ymmärtämään tutkittavan näkökulmaa (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 125, 127). Kerron aineis-

toni pelkistämisestä luvussa 6.1. Ryhmittelyvaihetta eli ilmausten jaottelua alaluokkiin avaan 

luvussa 6.2. Abstrahoinnin vaiheita eli yläluokkien, pääluokkien ja yhdistävien luokkien jaka-

mista käyn vaiheittain läpi luvussa 6.3. Tulosten vertailu teoreettiseen viitekehykseeni muodos-

tuu luvussa 8, jossa teen tuloksista yhteenvetoa. 

 

6.1 Pelkistäminen 

Aloitin aineistoni analyysin ensimmäisen vaiheen eli pelkistämisen lukemalla tekstimuotoon 

litteroidut haastattelut ja tiivistämällä niitä alustavasti, eli karsin tekstistä puhekielisiä täytesa-

noja sekä useammin kuin kerran toistuneita sanoja, jättäen tilalle haastateltavan sanoman kes-

keisimmän sisällön. Yksi alkuperäinen ilmaus oli esimerkiksi: “(että) et kyllähän ne arvot on 

(niinku) se, (niinku) kaikki siinä työssä”. Pelkistin ilmauksen muotoon “arvot on se kaikki siinä 

työssä”. Tällä tavalla laajasta aineiston sisällöstä tuli selkeämpää ja pelkistämisestä helpompaa. 

Kävin aineistoa läpi ja tein merkintöjä tutkielmalleni olennaisiin kohtiin, eli etsin vastauksia 

tutkimuskysymyksiini ja haastattelukysymyksiin. Merkitsin myös haastateltavien itse esille 

tuomia aiheita. Etsin aineistosta sisältöjä, jotka toistuivat haastateltavien vastauksissa, joko hei-

dän omissa vastauksissaan tai kaikkien haastateltavien vastauksissa. Merkitsemistäni kohdista 

tein varsinaiset pelkistetyt ilmaisut. Tästä aineiston pelkistämisen vaiheesta esimerkki alla (kts. 

taulukko 1). 

Taulukko 1. Esimerkki pelkistämisestä 

 

 



 

 

35 

 

6.2 Ryhmittely 

Seuraavaksi käyn läpi ryhmittelyä, jossa muodostin alaluokat. Olin tehnyt pelkistettyyn aineis-

toon värillisiä merkintöjä erottaakseni samaa tarkoittavat tai samaan aiheeseen liittyvät ilmai-

sut. Jaoin aineiston osat Word-tiedostossa haastattelukysymysten mukaan, jotta näin kaikkien 

haastateltavien vastaukset samaan kysymykseen peräkkäin, jolloin vältyin tiedostosta toiseen 

siirtymiseltä. Siten pystyin vertailemaan vastauksia helpommin toisiinsa kysymys kerrallaan ja 

aineiston käsittely oli sujuvampaa. Ryhmittelyä varten keräsin pelkistetyt ilmaisut toiseen 

Word-tiedostoon sen mukaan, mitä aihetta ne koskivat, ja nimesin ryhmistä muodostuneet ala-

luokat sisältöä kuvaavasti. Alaluokka ”arvioita arjen vastaavuudesta omaan ammattietiikkaan” 

sisältää esimerkiksi pelkistettyjä ilmaisuja haastateltavien kertomista arvioista (taulukko 2).  

Taulukko 2. Esimerkki ryhmittelystä 

 

 

Alaluokkia tuli yhteensä 28 (kts. taulukko 3). Pelkistämisvaiheessa käyttämäni alustava jaottelu 

haastattelukysymysten mukaan näkyy yhä osittain myös alaluokkien nimissä. Se johtuu siitä, 

että haastateltavat puhuivat esimerkiksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vastatessaan sa-

maan kysymykseen VOL:n ammattieettisten ohjeiden arvojen herättämistä ajatuksista. Myös 

alaluokat ”arvioita arjen vastaavuudesta omaan ammattietiikkaan” ja ”arvioita ammattietii-

kan toteutumisesta työn arjessa” muodostuivat haastattelukysymysten mukaisesti. Sen sijaan 

alaluokka ”ammattietiikan muotoutuminen tiimissä” koostuu vastauksista, jotka eivät suoraan 

liittyneet haastattelukysymykseen. Myös alaluokka ”oma ammattietiikka työn arjessa” ei vas-

taa kysymyksiini, vaan se sisältää haastateltavien yleisiä ajatuksia ammattietiikasta, siihen pyr-

kimisen tärkeydestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.  
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Taulukko 3. Alaluokat 

 

Avaan alaluokkien määrän vuoksi niiden sisältöä tarkemmin seuraavassa luvussa, jossa kerron 

abstrahoinnista eli yläluokkien, pääluokkien ja yhdistävien luokkien muodostamisesta. 

 

6.3 Abstrahointi 

Seuraavaksi jaoin alaluokat kuuteen eri yläluokkaan (kts. taulukko 4). Kuten alaluokkia tehdes-

säni, myös yläluokat jakautuivat haastattelukysymysten avulla loogisesti. Nimesin yläluokat 

haastattelun kysymyksiä mukaillen, mutta varmistin niiden myös kuvaavan sisältämiään ala-

luokkia selkeästi. Yläluokat ovat 1) ammattieettistä pohdintaa herättäneet tilanteet, 2) kenen 

näkökulmasta haastateltava pohti tilannetta, 3) arvojen ja niiden sisältöjen pohdinnasta nous-

seet teemat, 4) eettisten periaatteiden ja käytänteiden pohdinnasta nousseet teemat, 5) arvioita 

ammattieettisten ohjeiden toteutumisesta työn arjessa sekä 6) työn arjen ja oman ammattietii-

kan vastaavuuden pohdinnasta nousseet teemat.  
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Taulukko 4. Yläluokat 

 

 

Yläluokat jakautuivat kolmeen pääluokkaan, joiden avulla yhdistin samaa aihetta koskevat ylä-

luokat. Pääluokka 1) Opettajien työn arjessa kohtaamien tilanteiden ammattieettinen pohdinta 

(kts. taulukko 5) muodostui yläluokista 1 ja 2. Yläluokka 1) ammattieettistä pohdintaa herät-

täneet tilanteet sisältää nimensä mukaisesti ne arjen tilanteet, joista haastateltavat kertoivat. 

Muodostin alaluokat sen mukaan, mitä piirteitä koetuissa tilanteissa oli. Erotin yleisimmiksi 

tilanteita yhdistäviksi tekijöiksi työntekijän toiminnan lasta kohtaan, opettajan ja tiimin erimie-

lisyydet sekä tiimin yhteisen huolen lapsesta. Kaikille tilanteille selkeästi yhteinen piirre oli, 

että ne olivat saaneet haastateltavat pohtimaan toimintaa ammattieettisestä näkökulmasta. 

Oman alaluokkansa muodostivat epäammattimaiseen toimintaan liittyvät pohdinnat, kuten se, 

mikä on mahdollisesti estänyt haastateltavaa puuttumasta nähtyihin tilanteisiin, joissa itse olisi 

ajatellut toimivansa toisin. 

Taulukko 5. Abstrahointi, pääluokka 1 
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Pääluokkaan 1 kuuluu myös yläluokka 2) Kenen näkökulmasta haastateltava pohti tilannetta 

(taulukko 6), joka sisältää ne alaluokat, jotka jaottelin sen mukaan, ketä tai keitä haastateltava 

kertoi pohtineensa kohtaamassaan tilanteessa sen aikana tai sen jälkeen. Haastateltavat peruste-

livat, miksi olivat pohtineet tilannetta esimerkiksi lapsen, vanhempien tai tiimin työntekijöiden 

näkökulmasta. 

Taulukko 6. Abstrahointi, pääluokka 1 

 

 

Pääluokka 2) Ammattietiikan toteutuminen työn arjessa ammattieettisten ohjeiden näkökul-

masta sisältää yläluokat 3) Arvojen sisältöjen pohdinnasta nousseet teemat (taulukko 7) ja 4) 

Eettisten periaatteiden ja käytänteiden pohdinnasta nousseet teemat (taulukko 8) sekä yläluo-

kan 5) Arvioita ammattieettisten ohjeiden toteutumisesta työn arjessa. Kerron ensin yläluokasta 

3. Haastateltavien työn arjesta nouseva pohdinta kytkeytyi ammattieettisten ohjeiden kuvailui-

hin arvojen sisällöistä. Ohjeisiin kuuluva ihmisarvo ohjasi haastateltavia pohtimaan sukupuoli-

sensitiivisyyden toteuttamista arjessa. Oikeudenmukaisuus taas nosti ajatuksia tasa-arvoon pyr-

kimisestä. Totuudellisuus (tutkittu tieto) herätti pohdintaa oman toiminnan perustelemisesta. 

Vastuullisuus sai haastateltavat kuvailemaan, miten he olivat kohdanneet mainitsemiaan arvoja 

työnsä arjessa. He kertoivat myös arvojen törmäämisestä muiden työntekijöiden arvoihin. 

Haastateltavat perustelivat vastauksissaan, miten ammattieettisten ohjeiden arvot oli heidän 

mielestään otettu huomioon työnsä arjessa. 
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Taulukko 7. Abstrahointi, pääluokka 2 

 

Yläluokkaan 4 (taulukko 8) kuuluvissa alaluokissa haastateltavat toivat esille ajatuksiaan eet-

tisten periaatteiden ja käytänteiden toteutumisesta työn arjessa. He pohtivat erityisesti tasa-ar-

von ja yhdenvertaisuuden toteutumista, oppimisympäristöjen tekemistä turvalliseksi, lasten 

osallisuuden mahdollistamista, yhteistyötä vanhempien kanssa, opettajan pedagogista johta-

juutta, työhyvinvoinnista huolehtimista, opettajan tehtävää yhteiskunnallisena vaikuttajana 

sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista asemaa (ei ohjeissa mainittuna sivistyksellisenä pe-

rusoikeutena, vaan yleisesti ottaen). Osa nimesi myös tunteita, joita periaatteiden toteutuminen 

arjessa toi pintaan: suru, huoli ja ärtymys. Mainintoja oli kuitenkin vain muutama, joten en 

tehnyt tunteista omaa alaluokkaa.  

Taulukko 8. Abstrahointi, pääluokka 2 
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Pääluokkaan 2 kuuluva yläluokka 5) Arvioita ammattieettisten ohjeiden toteutumisesta työn 

arjessa (taulukko 9) pitää sisällään ne alaluokat, joissa haastateltavat arvioivat, miten ammat-

tieettiset ohjeet toteutuvat varhaiskasvatuksen opettajan työn arjessa. Haastateltavat toivat vas-

tauksissaan esille toteutumiseen vaikuttavia arjen yksityiskohtia. He tarkastelivat niitä kolmesta 

näkökulmasta: 1) työn arjen, 2) lasten sekä 3) työnantajan. Pidin pääluokan 2 omana luokka-

naan, koska siihen liittyvät vastaukset eivät suoraan arvioineet ammattietiikan toteutumista, 

vaan aihetta käsiteltiin ohjeisiin kuuluvien arvojen ja periaatteiden sekä yleisesti ammattieettis-

ten ohjeiden toteutumisen kautta. Pääluokan 2 tuloksia tarkastelen luvussa 7.2. 

Taulukko 9. Abstrahointi, pääluokka 2 

 

 

Pääluokkaan 3) Varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikan toteutuminen työn arjessa sijoi-

tin yläluokan 6) Työn arjen ja oman ammattietiikan vastaavuuden pohdinnasta nousseet teemat 

(taulukko 10). Pääluokka 3 tarkastelee ammattietiikan toteutumista arjessa yleisemmästä näkö-

kulmasta kuin pääluokka 2, jossa se rinnastui ammattieettisiin ohjeisiin ja niiden toteutumiseen. 

Yläluokan 6 sisältämät alaluokat muodostuivat haastateltavien arvioista työn arjen vastaavuu-

desta heidän omaan ammattietiikkansa sekä haastattelukysymysten ulkopuolelle sijoittuneisiin 

ajatuksiin. Niistä tein alaluokat ammattietiikan muotoutuminen tiimissä, oma ammattietiikka 

työn arjessa ja ammattieettisten ohjeiden ja oman ammattietiikan vastaavuus. Nämä kolme ala-

luokkaa eivät suoraan vastanneet haastattelukysymyksiini, mutta erityisesti viimeiseksi mai-

nittu alaluokka antoi lisää näkökulmia ammattietiikasta ja sen toteutumisen arvioimisesta.  
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Taulukko 10. Abstrahointi, pääluokka 3 

 

 

Ryhmittelyn aikana ymmärsin, että pääluokkaan 2 kuuluva yläluokka 5) Arvioita ammattieet-

tisten ohjeiden toteutumisesta työn arjessa sekä pääluokkaan 3 sijoittamani yläluokka 6) Työn 

arjen ja oman ammattietiikan vastaavuuden pohdinnasta nousseet teemat (kts. taulukot 9 ja 

10). muodostivat tuloksia toiseen tutkimuskysymykseeni ammattietiikan toteutumisesta kah-

desta eri näkökulmasta. Lisäksi yläluokat 3 ja 4, joissa haastateltavat pohtivat ammattieettisten 

ohjeiden arvoja ja periaatteita, lisäsivät ammattietiikan toteutumisen arvioon oman näkökul-

mansa (taulukot 7 ja 8). Tähän liittyi myös alaluokka ”ammattieettisten ohjeiden ja oman am-

mattietiikan vastaavuus” (taulukko 10), jonka kautta totesin, että opettajat tunsivat oman am-

mattietiikkansa olevan samassa linjassa VOL:n ammattieettisten ohjeiden kanssa.  

Selkeyttääkseni ajatustani tein esimerkkikuvion (Kuva 1). Kuvio esittää edellä mainitsemistani 

yläluokista ja alaluokasta muodostamani kolmen näkökulman arvion ammattietiikan toteutu-

misesta (”Työni arki vastaa omaa ammattietiikkaani”; ”Ammattieettiset ohjeet toteutuvat työni 

arjessa”; ”Ammattieettiset ohjeet vastaavat omaa ammattietiikkaani”), jotka yhdistyessään 

muodostavat yhteisen arvion ammattietiikan toteutumisesta (”Ammattietiikka toteutuu työni ar-

jessa”): 
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Kuva 1. Ammattietiikan toteutumista arvioivien näkökulmien yhdistyminen 

Kuvio perustuu ajatukseeni siitä, että jos opettaja esimerkiksi arvioi ammattieettisten ohjeiden 

vastaavan hänen omaa ammattietiikkaansa, opettajan ammattietiikka on silloin yhtä kuin am-

mattieettiset ohjeet. Jos opettaja lisäksi arvioi, että hänen työnsä arki vastaa hänen ammattietiik-

kaansa, ja että ammattieettiset ohjeet toteutuvat työn arjessa, se tarkoittaa ammattietiikan toteu-

tuvan hänen työnsä arjessa varhaiskasvatuksessa. Vastakohtana tälle olisi esimerkiksi, jos opet-

taja arvioisi ammattietiikkansa noudattavan ammattieettisiä ohjeita, mutta kertoisi ammattieet-

tisten ohjeiden toteutuvan työssään huonosti, tai että työn arki ei vastaa hänen omaa ammat-

tietiikkaansa. Silloin yleinen arvio ammattietiikasta olisi, että se ei toteudu. Nämä kaksi esi-

merkkiä eivät tuo esille ammattietiikan toteutumiseen vaikuttavia yksityiskohtia arjessa, mutta 

kuvastavat sitä, miten toteutumisen arvioimisessa on mukana eri näkökulmia. 

Päätin analyysini muodostamalla pääluokkia yhdistävät luokat (taulukko 11), joita tuli kaksi. 

Ensimmäinen yhdistävä luokka on 1) Ammattieettinen pohdinta arjen tilanteista, joka sisältää 

pääluokan 1) Opettajien työn arjessa kohtaamien tilanteiden ammattieettinen pohdinta. Yhdis-

tävä luokka 1 vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni siitä, millaiset tilanteet ovat herät-

täneet opettajissa ammattieettistä pohdintaa. Toinen yhdistävä luokka on 2) Ammattietiikan to-

teutuminen työn arjessa, johon kuuluvat pääluokat 2) Ammattietiikan toteutuminen ammattieet-

tisten ohjeiden näkökulmasta ja 3) Varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikan toteutuminen. 
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Yhdistävä luokka 2 vastaa toiseen tutkimuskysymykseeni siitä, miten opettajat arvioivat am-

mattietiikan toteutuvan työnsä arjessa. Kerron tuloksista pääluokkien näkökulmasta seuraa-

vassa luvussa 7. 

Taulukko 11. Yhdistävät luokat 
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7. Tulokset 

Tässä luvussa vastaan esittämiini tutkimuskysymyksiin. Kerron tuloksista sellaisina kuin ne 

haastateltavien vastauksissa olivat, ilman omaa tulkintaani. Tulkitsen ja vertailen tuloksia teo-

reettiseen viitekehykseeni ja aiempiin tutkimuksiin luvussa 8. Ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseeni 1) millaisissa työn arjen tilanteissa varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat ammat-

tieettisyyttä vastaan luvussa 7.1. Käyn läpi haastateltavien kertomat tilanteet ja kuvailen heidän 

ammattieettistä pohdintaansa niihin liittyvistä tekijöistä ja osapuolista. Tämän jälkeen siirryn 

tarkastelemaan toiseen tutkimuskysymykseeni 2) miten varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat 

ammattietiikan toteutuvan työnsä arjessa saamiani vastauksia. Ammattietiikan toteutumisen 

arviointi ammattieettisten ohjeiden näkökulmasta (luku 7.2) sekä arviot ammattietiikan toteu-

tumisesta ja siihen vaikuttavista yksityiskohdista (luku 7.3) vastaavat molemmat toiseen tutki-

muskysymykseeni. Ne yhdistävät luvussa 6.3 esittelemäni kolme näkökulmaa ammattietiikan 

toteutumisesta (kts. Kuvio 1, s. 42).  

 

7.1 Opettajien työn arjessa kohtaamien tilanteiden ammattieettinen pohdinta 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni sain tulokseksi, että varhaiskasvatuksen opettajat pohti-

vat ammattieettisyyttä sellaisissa työn arjen tilanteissa, joissa he näkevät toisen työntekijän pu-

huvan lapselle ikävään sävyyn tai toimivan epäammattimaisesti esimerkiksi ruokailutilan-

teessa, ulos lähtiessä tai sisälle tullessa. Pohdintaa herää myös, jos opettaja näkee työntekijän 

taivastelevan lapsen käytöstä lapsen ollessa vieressä: ”Semmoista just ruokailuun liittyvää tul-

kuttamista (ikävää puhetta) oon nähnyt ja sitten taivastelua jonkun lapsen käytöksestä, vaikka 

se lapsi on ollut siinä vieressä, eikä oo ollut mun mielestä mitenkään erikoista kuitenkaan.” 

Yksi haastateltavista kertoi esimerkiksi tilanteesta, jossa hän oli ollut päiväkodin sisällä suun-

nittelemassa muun ryhmän ollessa ulkona. Ruokailun lähestyessä ryhmä oli alkanut siirtyä si-

sälle riisumaan ulkovaatteita. Tiimin työntekijä oli yllättäen tuonut pukeissa olevan itkevän 

lapsen haastateltavalle ja sanonut ennen lähtöään lapselle, että tämä ei saisi ruokaa tänään, jos 

ei alkaisi riisua ulkovaatteita: 

 

“Mä en niinku oikein edes ehtinyt siihen tilanteeseen tavallaan niinku puuttumaan heti, 

mutta että totta kai mä otin sen lapsen sitten niin kuin. Sillain itse hoidin sen tilanteen sitten 

sillain ammattimaisesti ja (--) kyselin (--) ensin tietysti, että mikä nyt niinku harmittaa, että 

mä huomaan, että sulla on paha mieli, et sä itket ja (--) niinku lohdutin, ja sitten niinku 

sanoin, että totta kai sä saat ruokaa. Että riisutaan yhessä, jos sä et niinku… Jos et sä nyt 
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niinku jaksa tai halua nyt tällä kertaa itse sitä tehdä tai näin. Ja (--) olin silleen niinku sen-

sitiivinen siinä.” 

 

Haastateltava pohti syitä työntekijän päätökseen tuoda lapsi hänelle sen sijaan, että olisi jatka-

nut tilannetta eteisessä: ”Mä en muista, että oliko siinä ollut jotenkin siinä riisumisessa sitten 

(--) niin sanotusti ongelmaa aikuisen näkökulmasta, et se lapsi ei ollut niinku jostain syystä 

halunnut sitten (riisua)”. Haastateltavat arvelivat, että tällaisissa tilanteissa työntekijät ovat 

mahdollisesti tunteneet turhautumista tai väsymistä ohjatessaan lasta: ”Jos huomaa, että toinen 

työntekijä on vaikka tosi väsynyt, niin kyl mä sit oon saattanut jo ihan sanoakin, että hei, että 

vaihdetaan vaikka, et (--) nyt sä taidat olla liian väsynyt tähän tilanteeseen”. 

Toinen tulos ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni oli, että opettajat pohtivat ammattietiikkaa, 

jos työntekijän tunteet näkyvät lapselle kielteisellä tavalla. Äänensävy esimerkiksi pukemisti-

lanteessa koettiin haastateltavien vastausten perusteella merkitykselliseksi, koska he pitivät 

lasta kohtaan liian voimakasta tai ärtynyttä puhetta epäammatillisena. Yksi haastateltavista ker-

toi miettineensä, että myös työntekijän tunteet ovat sallittuja ja saavat näkyä työssä, mutta am-

mattieettisyyden rajoissa. Haastateltavat pitivät esimerkiksi lapselle ärähtämistä ja uhkailua 

ammattieettisesti vääränä tapana toimia: 

 

“Sisällössä ei sinänsä ole (--) mitään vikaa, koska (--) mäkin olisin (--) sitä mieltä, että kyllä 

ne kengät nyt pitäisi siitä saada jalkaan, mutta (--) se, että onko se (--) oikein sitä lasta 

kohtaan niinku ärähtää tai olla kiukkuinen. Niin esimerkiksi tämmöinen tilanne on, missä 

mä oon niinku pohtinut sitä, että (--) voiko tai pitäisikö mun opettajana puuttua siihen.”  

 

 

Kolmantena tuloksena oli, että ammattieettinen pohdinta herää, jos opettaja näkee työntekijän 

suhtautuvan lapseen kielteisesti. Haastateltava kertoi nähneensä tällaisia hetkiä eri päiväko-

deissa ja useampien työntekijöiden toimesta. Alla haastateltavan kertomassa tilanteessa toistuu 

jälleen pohdinta siitä, millä tavalla työntekijän tunteet saavat näkyä lapselle:  

“No se on monesti ollut, että lapset saattaa hakea huomiota ja sitten on (--) tullut vastaan 

useampi sellainen työntekijä, jotka kokee sen huomion hakemisen tosi ärsyttäväksi, vaikka 

se ois sinänsä ihan positiivisella tavalla, että saattaa vaikka tulla (--) pyöriskelemään siihen 

jalkoihin tai haluaa jutella, niin sitten työntekijä saattaa kokea sen tosi ärsyttäväksi ja suh-

tautuu kauhean ynseästi sitten siihen lapseen.” 

Neljänneksi tulokseksi tulivat tilanteet, jotka jatkuvat työn arjessa pidemmän aikaa, ja joissa 

lapsen tarpeisiin ei vastata tai pystytä vastaamaan. Tällaisia pitkään jatkuneita tilanteita olivat 
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esimerkiksi tiimin kantama yhteinen huoli lapsesta, joka tarvitsi tukea muun muassa tun-

teidensa säätelyyn, mutta mitkään keinot eivät tuntuneet auttavan. Työntekijät kokivat, että he 

eivät pystyneet rauhoittamaan lasta sanoillaan tai sylillä. Ainoa keino oli viedä lapsi toiseen 

huoneeseen työntekijän kanssa ja odottaa, että lapsi rauhoitti itsensä. Haastateltavan mukaan 

“kaikki on vähän neuvottomia siinä tilanteessa, että miten siinä vois seuraavaksi toimia. Ja 

sitten voi olla, että (--) esimerkiksi veollakaa ei (--) oo ollut mitään sen kummempaa neuvoa 

siihen, että hänkään ei tiedä.” Tiimin työntekijät tunsivat neuvottomuutta, koska eivät osanneet 

auttaa lasta riittävästi. Haastateltava kertoi pohtineensa, ovatko heidän tekemänsä ratkaisut lap-

sen tukemiseksi olleet eettisesti oikein. Lapsen tuen tarve on ollut vahva, mutta edes varhais-

kasvatuksen erityisopettajalla ei ole ollut ratkaisuja lapsen hyväksi. Ammattieettinen pohdinta 

on tässä tapauksessa ollut haastateltavan mukaan lähes jokapäiväistä, kun työntekijät ovat miet-

tineet tekemiään valintoja. Haastateltava lisäsi, että tilanteita tulee usein pohdittua jälkikäteen 

työpäivän päätyttyä. 

Toinen haastateltava kertoi tilanteesta, jossa hän oli eri mieltä tiiminsä kanssa siitä, miten lasta 

tulisi tukea ruokailutilanteessa. Haastateltava kertoi tunteneensa, että lapselle ei haluttu järjes-

tää yksilöllistä tukea, vaan lapsen olisi muun tiimin mukaan pitänyt oppia toimimaan ruoka-

pöydässä samalla tavalla kuin muut ryhmän lapset. Haastateltavasta vaikutti siltä, että tiimi ei 

ymmärtänyt tai kunnioittanut lapsen yksilöllisyyttä ja oikeutta juuri hänelle sopivaan tukeen. 

Jos opettaja on yksin mielipiteensä kanssa, toimintaa voi olla vaikeaa muuttaa lapsen edun mu-

kaiseksi. Tässä tilanteessa on läsnä arvojen ristiriita: opettaja on tiennyt, että lapsella on oikeus 

yksilölliseen tukeen, mutta hän ei ole saanut tiiminsä työntekijöitä puolelleen: 

 

“Mulla oli semmoinen lapsi, jolla oli tosi paljon haasteita keskittyä ja istua ja olla rauhassa 

ja antaa muille ruokarauha, niin sit siinä tuli tavallaan se oma ammattieettinen pohdinta, 

että kun muut tiimin jäsenet oli sitä mieltä, että lapsen pitäisi vaan (--) istua. Ja sitten ite 

tavallaan tuli siinä, että miksi? Ja sitten ei (--) kokenut ite opena tavallaan sitä, että muu 

tiimi ymmärsi ja kunnioitti sitä (--) lapsen yksilöllisyyttä ja sit vähä niinku ite taistelit siinä, 

että niin, mutta miksei me voida mahdollistaa sille erilaista, jos tämä ei käy sille, niin miksi 

me ei voida tavallaan tehdä eri tavalla? Niin siinä tuli se oma ammattietiikka.” 

 

Kuulin haastatteluiden aikana myös toisesta tilanteesta, jossa tiimi oli eri mieltä opettajan 

kanssa. Tässä tapauksessa haastateltava oli sitä mieltä, että tiimin pitäisi sitoutua käyttämään 

etätulkkipalvelusovellusta aina tarvittaessa. Hän perusteli sitä toteamalla, että jokaisella van-

hemmalla on kielestä riippumatta oikeus kuulla päivittäin tietoa lapsestaan sekä päiväkotiryh-

män tulevista tapahtumista, joihin lapsi tarvitsee kotoa tuotavia välineitä tai vaatteita. 
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“Jonnekin tapahtumaan vaikka jos piti tuoda jotain päiväkotiin tai urheiluvälinettä tai jotain 

tietynlaista vaatetta tai muuta, niin sitten (tiimissä) saatettiin sanoa, että no ei niille (per-

heille) nyt tarvitse siitä sanoa. Sitten musta tuntuu, (--) että onks se reilua. Ja nää oli niinku 

sellaisia, mitkä mun mielestä selkeesti liittyy siihen, että se oli hankalampaa ja haastavam-

paa näiden perheiden kanssa se asian hoitaminen. Se vaati ehkä useampaa muistuttamista 

tai se vaati (--) just sitä (sovelluksen) käyttöö. (--) Ei sitä nyt tapahtunut ehkä viikottain, 

mutta sitä kuitenkin tapahtu ja mun mielestä se just liittyi tähän, että (--) perheellä ei ollut 

välttämättä (--) sitä yhteistä kieltä.” 

Haastateltavan mukaan työntekijät saattoivat pitää etätulkkisovelluksen jatkuvaa käyttöä ras-

kaana, minkä vuoksi he pitivät helpompana jättää joitakin asioita kertomatta lasten vanhem-

mille. Haastateltava tunsi arvojen ristiriitaa siitä, että vanhemmat eivät olleet tasa-arvoisia esi-

merkiksi suomea puhuvien tai ymmärtävien vanhempien kanssa puuttuvan yhteisen kielen 

vuoksi. Hänen mielestään oikeudenmukaisuus ei toteutunut näissä tilanteissa. 

Viidentenä tuloksena oli, että haastateltavat pohtivat kohtaamiaan tilanteita ensisijaisesti lap-

sen näkökulmasta, mutta myös vanhempien, työntekijöiden ja ryhmän muiden lasten näkökul-

masta. Haastateltavat kertoivat pohtineensa tilanteissa aina ensimmäiseksi lasta, sillä ammat-

tietiikka perustuu heidän mielestään lapsilähtöisyyteen ja lapsen oikeuksiin. Yksi haastatelta-

vista totesi, että oli tunne tai tilanne mikä hyvänsä, lapsen on oltava “viimeinen kärsijä”, eli 

tilanteesta tulee koitua kaikkein vähiten haittaa lapselle: “Ajattelisin lasta, että lapsen ei tar-

vitse kuunnella sellaista, sillä lapsella on aina syynsä toiminnalleen ja aikuisen pitäisi päästä 

näiden syiden taakse.” Yksi haastateltavista kertoi ajatelleensa tilanteissa myös vanhempia, 

perustellen sitä varhaiskasvatuksen tehtävällä palvella koko perhettä, ei vain lasta. Hän lisäsi, 

että lapsen hyvinvointi on sidoksissa vanhempien hyvinvointiin: ”Ajattelen, että (--) se on lap-

sen etu, kun (--) vanhempi kohdataan reilusti ja oikein ja arvokkaasti (--), ja kun vanhempi voi 

hyvin, lapsi voi hyvin”. 

Työn arjessa kohdatuissa tilanteissa haastateltavien ajatukset olivat lisäksi tiimin työntekijöissä, 

heidän jaksamisessaan ja perusteluissaan omalle toiminnalleen. Haastateltavien vastauksista 

kävi ilmi, että he pohtivat toisen työntekijän hyvinvointia ja sitä, oliko jatkuvasti epäammatil-

lisesti toimiva työntekijä esimerkiksi uupunut. Yksi haastateltavista piti hyvinvoinnista huoleh-

timista tärkeänä: ”Se, että (--) huolehtii itsestään ja sitten jos (--) alkaa tuntumaan siltä, niin 

sitten (--) vaikka hakee vaan suoraan sairaslomaa, että nyt en ole kykeneväinen töihin. Tai 

sitten jos huomaa että työkaverilla ei ehkä mee ihan niin hyvin mitä on aiemmin mennyt, niin 

sit kysyy (--) siitä”.  
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Tiimin jäsenten lisäksi yksi haastateltava toi esille ryhmän muiden lasten näkökulmaa eettistä 

pohdintaa herättäneissä tilanteissa: vaikka muut lapset eivät välttämättä ole mukana tilanteessa, 

jossa työntekijä joutuu tekemään nopeita valintoja ryhmän lapsen kanssa, he ovat haastateltavan 

mukaan silti läsnä. Hän pohti, miten tilanne voi vaikuttaa muihin lapsiin: ”Miltä se näyttäytyy 

toisten lasten näkökulmasta, kun siinähän on kuitenkin sekin puoli, koska saattaa (--) muillakin 

lapsilla olla omia haasteita. Saattaa olla vaikka (--) aistiherkkiä, niin ei ne kestä semmoista 

meteliä. Niillä itelläkin alkaa ahistamaan, ja hyvin empaattisilla lapsilla alkaa ahistamaan. Ja 

voi ihan pelottaakin, jos toinen lapsi saa semmosen raivarin.”. Varhaiskasvatuksen erityisopet-

taja sai haastattelussa myös maininnan, koska haastateltavan mukaan erityisopettajallakaan ei 

aina ole ollut ratkaisuja lapsen tukemiseksi parhaalla tavalla.  

 

7.2 Ammattietiikan toteutuminen ammattieettisten ohjeiden näkökulmasta 

Toinen tutkimuskysymykseni liittyi ammattietiikan toteutumisen arvioimiseen työn arjessa. 

Sen tulokset muodostuivat kahdesta analyysivaiheessa tekemästäni pääluokasta. Kerron pää-

luokan 3) Varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikan toteutuminen sisältämistä tuloksista 

myöhemmin luvussa 7.3. Tässä luvussa keskityn ensin pääluokan 2) Ammattietiikan toteutumi-

nen ammattieettisten ohjeiden näkökulmasta esittämiin tuloksiin. Haastateltavat vastasivat ky-

symykseeni ammattieettisten ohjeiden herättämistä ajatuksista hyvin käytännönläheisesti, pei-

laten ohjeita työnsä arkeen. Heidän vastauksensa antoivat minulle kuvaa ammattietiikan toteu-

tumiseen vaikuttavasta kymmenestä yksityiskohdasta ammattieettisten ohjeiden arvojen ja pe-

riaatteiden kautta. 

Ensimmäinen tulos toiseen tutkimuskysymykseeni on, että VOL:n ammattieettisten ohjeiden 

näkökulmasta ammattietiikka toteutuu työn arjessa enimmäkseen hyvin, mutta yksityiskohdista 

löytyy parannettavaa. Kaikki haastateltavat mainitsivat, että arvot ja eettiset periaatteet vaikut-

tavat toteutuvan arjessa, jos sitä tarkastellaan laajemmin: ”ihan hyvin (toteutuvat), mutta sitten 

kuitenkin. Pakko sanoo, että silti (--) melko huonosti. Ehkä (toteutuvat), jos ajatellaan vähän 

silleen laajemmasti.” Yhden haastateltavan mukaan ammattieettisten ohjeiden toteutuminen ei 

ole vain työntekijöiden halusta kiinni, vaan myös saatavilla olevista resursseista. Toinen haas-

tateltavista esimerkiksi totesi, että jos hän itse arvioisi, niin ammattieettiset ohjeet eivät vaikut-

taisi toteutuvan arjessa koskaan. Hän lisäsi saaneensa ”aika paljon (--) kuitenkin sitten kiitosta 

niin vanhemmilta kuin myös työyhteisöstä työstäni, niin (--) kyl mä koen, että silloin myös on (-
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-) toteutunut varmasti iso osa näistä eettisistä periaatteista.” Haastateltavalla oli tämän perus-

teella henkilökohtaisesti tarkemmat kriteerit ammattieettisten ohjeiden toteutumiselle. 

Käyn ensin läpi ammattietiikan toteutumiseen vaikuttavia yksityiskohtia VOL:n ammattieettis-

ten ohjeiden arvojen kautta. Haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että työn arjen yksityiskoh-

dat vaikuttavat ammattieettisten ohjeiden toteutumiseen. Ensimmäinen siihen vaikuttava yksi-

tyiskohta oli, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten erilaiset käsitykset vaikeuttavat arvojen 

toteutumista. Yksi haastateltavista toi esille ihmisarvoa pohtiessaan, että työn arjessa varhais-

kasvatuksen ammattilaisilla on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, mitä sukupuolisensitiivisyys tar-

koittaa: ”Monet ymmärtää sen tahallaan väärin, että kun sukupuolisensitiivisyyshän ei tarkoita 

todellakaan sitä, että me kielletään ne sukupuolet, tai että ei saa sanoa tyttö tai poika. Totta kai 

saa sanoa, mutta ei saa niinku lokeroida sitä, (--) tai niin kuin määrittää (--) semmosten perin-

teisten sukupuoliroolien mukaan.” Haastateltava oli sitä mieltä, että työntekijöillä saa olla eri-

laisia näkemyksiä arvoista, mutta töissä on aina toimittava varhaiskasvatusta ohjaavien asiakir-

jojen mukaan. Hän painotti, että varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä, ei sukupuolineut-

raalia. Sukupuolisensitiivisyydellä haastateltava viittasi siihen, että lapsia ei ohjata biologisen 

sukupuolen perusteella esimerkiksi pojille tai tytöille miellettyihin leikkeihin. Sukupuolisensi-

tiivisyys herätti haastateltavassa paljon ajatuksia ja tunteita. Hän kertoi aiheen olevan hänelle 

sydämen asia. 

Toinen vaikuttava yksityiskohta oli, että ammattietiikan toteutuminen tarvitsee ammattilaisilta 

jatkuvaa arviointia sekä enemmän resursseja varhaiskasvatukseen. Yksi haastateltavista kertoi 

miettivänsä usein, etenkin työuransa alkupuolella, oliko kohdannut jokaisen lapsen työpäivänsä 

aikana: ”Aina joskus työpäivän päätteeksi niin mä mietin sitä, että (--) mä kävin niinku jokaisen 

lapsen siitä ryhmästä läpi, että miten mä oon (--) tänään sen kyseisen lapsen kohdannut.” Hän 

pohti, ovatko kaikki ryhmän lapset aidosti samalla viivalla ja kohdataanko heidät tasavertai-

sesti. Haastateltava piti tärkeänä sitä, että esimerkiksi jatkuvasti muita vähemmälle huomiolle 

jäävää lasta ei saa sivuuttaa, vaan asiaan on puututtava. Toinen haastateltava pohti myös oikeu-

denmukaisuutta tasa-arvon ja kuulluksi tulemisen näkökulmasta. Hän arvioi, että oikeudenmu-

kaisuuden arvo ei toteudu niin hyvin kuin sen pitäisi. 

 

“Sit kun pohtii, että miten se tavallaan todellisuudessa toteutuu, niin eihän me päästä noihin 

useinkaan (--) tässä nykyisessä varhaiskasvatuksen tilanteessa, että aika ideaalisti pitää olla 

kaikki, että päästään niinku noihin tavallaan arvoihin, että kaikki toteutuisi niinku ja kaikki 

lapset (--) kokisi tulevansa kuulluksi ja kohdeltaisiin lapsia tasa-arvoisesti ja yhdenvertai-

sesti.” 
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Kolmanneksi vaikuttavaksi yksityiskohdaksi muodostui se, että opettajan on pystyttävä perus-

telemaan toimintansa kaikissa tilanteissa, jotta ammattietiikka toteutuisi arjessa. Yksi haasta-

teltavista nosti vastuullisuuden arvosta esille, että pedagoginen perustelu on työn lähtökohta ja 

se kuuluu myös hänen henkilökohtaisiin arvoihinsa: ”Mä pidän aina kiinni siitä, että mä pystyn 

perustelemaan toimintani, ja jos mä en pysty perustelemaan sitä, niin sit mä vedän takasin. Ja 

sit (--) mä sanon, et (--) mä oon ollu vähän väärässä ja nyt mun on otettava uusiksi, et (--) mun 

mielestä niinku se lähtökohta sille työlle on, että mä pystyn perustelemaan sen, miksi mä tein 

näin.” Haastateltava painotti, että pedagoginen perustelu on osa opettajan asiantuntijuutta. Hän 

toivoi, että työn arjessa joku kysyisi myös hänen perustelujaan omalle toiminnalleen, koska 

silloin hän voisi itsekin arvioida, onko toiminut ammattieettisten ohjeiden mukaisesti. 

Neljäs yksityiskohta oli, että ammattietiikan toteutuminen vaatii ammattilaisilta rajan tiedos-

tamista omien ja ammatillisten arvojen välillä. Haastateltavien mukaan työntekijöillä saa olla 

omat arvonsa, kuten vastuullisuuden arvo edellyttää, mutta työssä heidän on noudatettava var-

haiskasvatuksen arvoja. Yksi haastateltavista toi esille, että ”se ehkä niinku näkyy tänä päivänä 

(--) paljon tuolla kentällä (--). Jokaisella totta kai on niinku ne omat mielipiteet ja arvot ja saa 

ollakin ja se on niinku täysin OK. Mutta et sitten, kun ollaan (--) töissä, niin sitten (--) toimitaan 

niin kuin sen vasun mukaan.” Haastateltavat toivat tähän liittyen esille arvojen törmäämisen 

arjessa. He kertoivat esimerkiksi kohdanneensa toisinaan tilanteita, joissa työntekijät ovat toi-

mineet ammatillisten arvojen vastaisesti tai he ovat itse olleet työyhteisön kanssa eri mieltä 

varhaiskasvatuksen arvoista: ”Kerran on törmännyt siis pomon kanssa niinku niin pahasti (--) 

ne arvot, että (--) oon kokenut, että (--) me puhutaan (--) eri asioista ja meillä on (--) eri arvot 

tässä (--) työssä tai sen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa”. Viidentenä yksityiskohtana on 

se, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskuudessa ristiriitoja syntyy ammatillisten ja 

omien arvojen törmäämisestä. Yksi haastateltavista totesi, että arvojen vastakkain törmääminen 

opettaa meitä kohtaamaan arvoja: “Ehkä se on niinku myös opettanut kohtaamaan niitä arvoja, 

että kun on ollut niit vaikeita tilanteita ja niit ristiriitoja tiimissä ja sitten niitä kun ne arvot 

törmää.” 

Kuudes yksityiskohta oli, että ammattietiikan toteutumiseen vuorovaikutuksen pohjana vaikut-

tavat ammattilaisten uudet ja vanhat käsitykset niistä. Yhden haastateltavan mukaan arjessa 

toimitaan yhä myös vanhan mallin mukaan tasa-arvoon liittyvissä asioissa: ”Onhan se niinku 

tosi iso se muutos, että kyllä mä ymmärrän, että se on se oma ajatusmaailma sieltä (--) ehkä 
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vaikee sopeuttaa tähän nykytilanteeseen, mutta kuitenkin varhaiskasvatuksessa kun työskennel-

lään, niin siellä ei olla niiden omien mielipiteiden kanssa, vaan sen vasun pohjalta sitä työtä 

tehdään”. Haastateltava toi esille esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolisensitiivi-

syyteen liittyvät muutokset yhteiskunnassa. Haastateltava pohti, miten esimerkiksi pitkän työ-

uran tehneet työntekijät kokevat muuttuneen varhaiskasvatuksen. Hän painotti, että vaikka 

työntekijöillä olisi erilaiset käsitykset, varhaiskasvatussuunnitelman perusteita tulee noudattaa.  

Toinen haastateltava korosti myös sitä, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten on pystyttävä 

kohtaamaan lapset yksilöinä ja annettava lapsille tunne kuulluksi tulemisesta ja arvostamisesta:  

 

“Isoimpana mulla tuli tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, että kun lapsella on oikeus syrjimättö-

myyteen ja meidän varhaiskasvatuksen ammattilaisina pitäisi pystyä kohtaamaan jokainen 

lapsi yksilönä ja antaa lapselle tunne, että häntä arvostetaan ja hän kokee tulevansa kuul-

luksi.”  

 

Haastateltava piti tärkeänä esimerkiksi kuvien ja puhetta tukevien menetelmien käyttöä ryh-

mässä, jossa kaikki lapset eivät puhu tai ymmärrä suomea. Hänen mukaansa jokaiselle lapselle 

on annettava mahdollisuus kuulluksi tulemiseen. 

Seuraavaksi kuvailen ammattietiikan toteutumiseen vaikuttavia yksityiskohtia VOL:n ammat-

tieettisten ohjeiden periaatteiden näkökulmasta. Seitsemäs yksityiskohta tuo ilmi, että ammat-

tietiikan mukaiset oppimisympäristöt eivät aina toteudu päiväkodeissa, tai ne vaativat ammat-

tilaisten työpanosta. Oppimisympäristön turvallisuuteen vaikuttivat haastateltavien mukaan ti-

laratkaisujen lisäksi myös äänentasoon liittyvät tekijät (esimerkiksi akustiikka ja kaikuminen). 

Fyysinen turvallisuus nousi esille, kun haastateltava kertoi päiväkodin muutosta väistötiloihin 

remontin ajaksi: ”Mä kyllä sanoin (--) sitten siitä pomolle, että nyt tää (tila) ei oo siinä kun-

nossa, että tänne ei voida ottaa lapsia niinku maanantaina, että tää ei oo turvallinen tää ym-

päristö. Mutta tota niin sinne vaan sitten otettiin.” Haastateltava kuvaili, että vastuu ympäristön 

turvallisuudesta siirtyi tässä tilanteessa johtajalle. Opettajana hän ei voinut kieltäytyä vastaan-

ottamasta lapsia väistötiloihin. Haastateltavat kertoivat myös hieman yllättyneensä, että oppi-

misympäristö ja sen turvallisuus oli erikseen mainittu ammattieettisissä ohjeissa: “En ajatellut-

kaan sitä, että se (turvallisuus) olisi tuolla eettisissä periaatteissa. Sekin herätti ammattieettistä 

pohdintaa, ihan fyysinen turvallisuus.” 

Haastateltavat kertoivat työskennelleensä myös päiväkodeissa, jotka toimivat arjessa epäkäy-

tännöllisesti: ”Sillä tavalla suunniteltu talo esimerkiksi, että se aiheuttaa väkisinkin semmoisia 

epäihanteellisia tilanteita, että voi olla esimerkiksi, että ois tarve siirtyä vaikka (--) parin lapsen 
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kanssa rauhallisempaan ympäristöön vielä tekemään (--) tehtäviä. Mutta se rakennus itessään 

ei salli sitä”. Tilat eivät tämän perusteella aina vastaa lasten yksilöllisiä tarpeita. Yksi haasta-

teltavista pohti, että huonosti toimivat tilat vaativat työntekijöiltä kekseliäisyyttä, ja että arjen 

käytäntöihin vaikuttavat enemmän ryhmärakenteiden muodostuminen kuin tilat. Tällä hän tar-

koitti sitä, että arjen käytännöt muodostetaan sen mukaan, millainen lapsiryhmä on, miten 

ryhmä toimii sekä millaisia tarpeita ryhmällä on. Haastateltavat toivat esille myös budjettiin 

liittyvät kysymykset, sillä päiväkoteihin ei aina ole varaa hankkia arkea helpottavia tavaroita, 

kuten liikutettavia sermejä. 

Kahdeksas yksityiskohta painottaa ammattietiikan toteuttamisen olevan haastavaa, jos opettaja 

ei saa riittävästi mahdollisuuksia siihen. Haastateltavat pohtivat, että ryhmän rakenne vaikuttaa 

opettajan mahdollisuuksiin toteuttaa lasten osallisuutta. Yksi haastateltavista oli esimerkiksi 

työskennellyt ryhmissä, joissa ryhmät oli kunnan päätöksen mukaisesti jaettu uudestaan niin, 

että nuorimpien ja vanhimpien lasten välillä saattoi olla iso ikäero: ”Koin, että tämä lasten 

osallisuus ei toteudu nyt samalla lailla (--). Esimerkiksi ryhmä, jossa on tosi paljon niitä pieniä, 

ja sitten muutama iso, niin ne isot jää niinku väkisinkin, jotenkin (--) vähän sinne syrjemmälle.” 

Haastateltavan mukaan lapsilla ei ole tasa-arvoisia mahdollisuuksia olla osallisia, koska toi-

minta suunnitellaan eri tavalla pienille ja isoille lapsille. Hän kuvaili esimerkiksi tilannetta, 

jossa samassa pienryhmässä oli sekä neljävuotiaita että yksivuotiaita: toiminnan suunnittelu ja 

lasten osallistaminen heidän kehitysvaiheilleen sopivalla tavalla oli haastavampaa kuin saman 

ikäisten lasten pienryhmässä. 

Toinen haastateltava muistutti, että osallisuus ei ole pelkästään fyysistä osallistumista, vaan 

siihen kuuluu myös toiminnan suunnitteluun ja arviointiin mukaan pääseminen: ”Arviointi on 

monesti se, joka unohtuu, että tavallaan lapset pääsevät myös arvioimaan toimintaa ja heidän 

mielipiteensä otetaan huomioon.” Haastateltava piti lapsen osallistumista ja vaikuttamista ryh-

män toimintaan sekä tunnetta siitä, että hän on osa lapsiryhmää, vahvasti yhteydessä osallisuu-

teen. Osallisuuden periaate herätti toisessa haastateltavassa pohdintaa myös kommunikoinnin 

tukemisesta esimerkiksi kuvien avulla: ”Ei lähdetäkään silleen, että no kun ei se puhu suomea, 

niin ihan turha siltä on kuitenkaan kysyä, vaan että just sillä, että (--) jokaiselle lapselle anne-

taan se mahdollisuus siihen kuulluksi tulemiseen”. Haastateltava piti puhetta tukevia ja korvaa-

via kommunikoinnin menetelmiä merkittävinä, koska lasten kuulluksi tulemisen lisäksi myös 

heidän osallisuutensa mahdollistamisessa ne ovat hänen mukaansa tärkeässä asemassa. 
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Yhdeksäs yksityiskohta kertoo ammattietiikan toteutumisen vaihtelevan sen mukaan, miten am-

mattilaiset kohtaavat vanhemmat, ja miten vanhemmat osallistuvat yhteistyöhön. Yksi haasta-

teltavista kuvaili, että varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien välisessä yhteistyössä 

on kaksi osapuolta, mutta yhteistyö ei ole aina saumatonta: ”Se herättää pohdintaa, jos on sem-

moiset vanhemmat, (--) joista kumpikaan ei halua tehdä yhteistyötä (--), niin se on haastavaa. 

Herättää pohdintaa, mutta (--) ei sitä oikein… sitä (yhteistyötä) pitäis tehä, mutta voiko sitä 

väkisin tehdä, jos toinen osapuoli ei tee?” Hän lisäsi, että yhteistyön tärkeydestä kertominen 

vanhemmille ei aina tuota tulosta. Yhteistyöhön liittyen toinen haastateltavista pohti vanhem-

pien ja työntekijöiden välistä luottamusta esimerkiksi lapsen hakutilanteessa:  

”Kun vanhempi ei oo näkemässä, niin sitten saatetaan niin kuin puhua vaikka lapselle jo-

tenkin ikävästi. Mutta sitten kun vanhempi tulee, niin sitten ollaan silleen, että joo, tosi ki-

vasti mennyt päivä. Ja voi että, kyllä meillä oli niin hauskaa kun me… Et (--) annetaan vähän 

niinku väärä kuva, että ei kerrota (--) kaikkea.” 

Haastateltavan mielestä vanhemmille tulee olla rehellinen, kun he saapuvat hakemaan lastaan. 

Hän korosti haluavansa olla vanhempien luottamuksen arvoinen ja piti myönteisen vuorovai-

kutussuhteen vahvistamista tärkeänä: “Se on ehkä semmoinen hyvä (--) lähtökohta, että toimii 

tilanteessa kuin tilanteessa niin kuin sillä lailla, että se vanhempi voi seistä siinä vieressä.” 

Hänen mukaansa molemminpuolinen luottamus ja avoimuus on tärkeää, koska vanhemmat tuo-

vat ”rakkaimman aarteensa” ammattilaisten huolehdittavaksi päivän ajaksi. Haastateltava li-

säsi, että perheiden ja heidän valintojensa kunnioittaminen on korostunut nykyään; hän kuvaili, 

että varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee kunnioittaa vanhempien valintoja, mutta lapsen 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden rajoissa. 

Kymmenes yksityiskohta oli, että ammattietiikka toteutuu työn arjessa hyvin, kun varhaiskas-

vatuksen opettaja on tietoinen tehtävästään ja velvollisuuksistaan työyhteisönsä pedagogisena 

johtajana. Haastateltavat pohtivat opettajan velvollisuutta esimerkiksi puuttua tiiminsä työnte-

kijöiden toimintaan, jos se ei heidän mielestään ollut ammattieettistä ja siitä koitui lapsille hait-

taa: ”Mä koen, että (--) se tavallaan kuuluis siihen (--) omaan työnkuvaan, että pyrkii toimi-

maan (--) niitten kaikkien lasten parhaaksi. Ja jos on jotain, mikä ei oo niitten parhaaksi, niin 

siihen pitäisi puuttua sitten.” Haastateltavien mukaan opettajan työnkuvaan kuuluu kysyä pe-

rusteita toimintatavoille. Tulosten perusteella pedagogisen johtajan aseman ottaminen ja toteut-

taminen työyhteisössä voi vaatia harjoittelua. Yksi haastateltavista esimerkiksi kertoi, että hän 

joutui opettelemaan oman mielipiteensä esille tuomista opettajana:  
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“Tykkään kysyä perusteita siihen, että (--) miksi toimit tällä tavalla lasten kanssa, niin sitten 

se liittyy vähän tuohon pedagogiseen johtajuuteen. Et mä oon kovasti harjoitellut sitä, että 

mää uskallan (--) sanoa ja tuoda ilmi, jos mä oon eri mieltä jostakin asiasta.” 

Haastateltava perusteli tätä kertomalla, että työelämän ulkopuolella hän on hyvin sopuisa ja ei 

tunne tarvetta väitellä asioista muiden kanssa. Haastateltava kuitenkin tunsi, että perusteiden 

kysyminen on osa opettajuutta. Haastateltavat pohtivat myös opettajan vastuuta tiiminsä työ-

hyvinvoinnista. Yksi haastateltavista toi esille, että “opettajan pedagogiseen vastuuseen kuuluu 

myös niinku omasta ja muiden työhyvinvoinnista huolehtiminen. Se on jotenkin niinku niin su-

per-ajankohtainen juuri just nyt. Koska semmoista väsymystä ja uupumusta tuntuu olevan ihan 

tosi paljon.” Haastateltavan mukaan toisista huolehtiminen sekä työyhteisön “omat pienet ju-

tut”, kuten herkkujen tuominen kahvitauolle ja huumori, ovat tärkeitä työhyvinvointia tukevia 

asioita, mutta ”kaikkea ei voi peittää huumorilla”. Hän tarkoitti sitä, että huumori ei yksin riitä 

tukemaan työntekijöiden jaksamista. 

Haastateltavat nostivat esille, että opettajan työhön sisältyy paljon velvollisuuksia, mutta var-

haiskasvatuksessa tehty työ näkyy lapsen elämän kaikissa vaiheissa. Yksi haastateltavista toi-

voi, että varhaiskasvatuksen vaikutus näkyy lapsen tulevaisuudessa positiivisesti, sillä opettajan 

työnkuvaan kuuluu toimia lasten parhaaksi. Toinen haastateltavista pohti varhaiskasvatuksen 

tärkeyttä lasten ensimmäisten elinvuosien aikana ja toi esille, miten varhaiskasvatuksen tehtävä 

lasten kasvun ja kehittymisen tukemisessa unohdetaan yhteiskunnassa: ”Kun miettii, että jos 

nyt on ongelmia koulumaailmassa, että lapset syrjäytyy ja muuta, niin ollaan vähän myöhässä 

jo. Jos se varhaiskasvatuksessa unohdetaan se rooli, että mikä vaikutus meillä on (--) ja mikä 

arvo varhaiskasvatuksella on siihen (lasten ja perheiden) sosiaaliseen osallisuuteen.” Hän pe-

rusteli vastaustaan kuvailemalla, että hyvän elämän pohjaa rakennetaan varhaiskasvatuksessa. 

Haastateltava totesi, että varhaiskasvatusta ei arvosteta yhteiskunnassa niin paljon kuin se an-

saitsisi:  

”Kun nyt vähän tuntuu, että varhaiskasvatus on siellä jossain yhteiskunnan (--) mappi Ö:ssä, 

että (--) kyllä siellä (varhaiskasvatuksessa) niitä lapsia hoietaa. Ja miettii, et Helsingissä 

otetaan jostain toimistohommista porukkaa töihin varhaiskasvatukseen, niin kyl se vähän 

kertoo sitä, että miten paljon meidän (--) ammattitaitoa ja osaamista ja sitä tavallaan niin-

kun vaikuttamismahdollisuutta aliarvioidaan”.   

Haastateltavasta tuntui, että opettajien ammattitaidon arvostus ja mahdollisuudet vaikuttaa var-

haiskasvatuksen asioihin ovat vähäiset yhteiskunnan tasolla. Toinen haastateltava jatkoi sa-

masta aiheesta toteamalla, että ”opettajan tehtäviin kuuluu tuoda lapsen ääni ja varhaiskasva-

tuksen asiantuntijuutensa kuuluvaksi yhteiskunnassa päätöksenteossa, niin se on aika raskas 
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homma. Että niin kuin näillä resursseilla, et kun siihen opettajan työhön kuuluu niin valta-

vasti.” Tehtävän raskautta hän perusteli opettajien työnkuvalla, johon sisältyy paljon velvolli-

suuksia yhteiskunnassa vaikuttamisen lisäksi.  Tästä syystä hän piti varhaiskasvatuksen tutki-

muksen tekemistä (sekä tutkimuksiin ja opinnäytetöihin osallistumista) arvokkaana lasten ää-

nen kuuluviin tuomisen tapana. 

 

7.3 Varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikan toteutuminen 

Tässä luvussa jatkan toiseen tutkimuskysymykseeni (miten varhaiskasvatuksen opettajat ar-

vioivat ammattietiikan toteutuvan työnsä arjessa) vastaamista kertomalla pääluokan 3) Var-

haiskasvatuksen opettajan ammattietiikan toteutuminen sisältämistä tuloksista. Ne muodostui-

vat haastateltavien vapaamuotoisista arvioista heidän oman ammattietiikkansa toteutumisesta. 

Niiden pohjalta sain tutkimuskysymyksen toiseksi keskeiseksi tulokseksi, että ammattietiikka 

toteutuu varhaiskasvatuksen opettajien työn arjessa pääsääntöisesti hyvin, mutta korjattavaa 

löytyy yksityiskohdista.  

Haastateltavat arvioivat, että työn arki vastaa heidän omaa ammattietiikkaansa pääsääntöisesti 

hyvin, mutta myös tämä tulos korosti arjen yksityiskohtien vaikutusta ammattietiikan toteutu-

miseen. Yksi haastateltavista kuvaili, että ”pääsääntöisesti koen, että kyllä se (arki) vastaa ja 

omassa tiimissä on tosi tärkeää keskustella arvoista ja periaatteista”. Hän piti tärkeänä aloittaa 

toimintakausi uuden tiimin kanssa keskustelemalla jokaisen työntekijän arvoista ja siitä, mitä 

he pitivät työssä tärkeimpänä. Hän kertoi pyrkivänsä löytämään perusarvojen äärelle ja tuo-

maan keskustelussa esille, mitä työntekijät odottivat ja toivoivat toisiltaan. Tähän liittyen toinen 

haastateltava totesi omassa vastauksessaan, että ”tietysti se on helppo tehdä työtä, kun on ne 

samat arvot”. Kolmas mainitsi, että ammattietiikka toteutuu arjessa, mutta ” kun mennään yk-

sityiskohtiin, ne yksityiskohdat on usein ne, jotka kärsii siinä arjen pyörityksessä ja ruljans-

sissa”. Haastateltavien vastauksista erotin kolme näkökulmaa, joiden kautta he toivat esille 

mainitsemiaan työnsä arjen yksityiskohtia, jotka aiheuttavat haasteita ammattietiikan toteutu-

miselle. Näkökulmiksi muodostuivat 1) varhaiskasvatuksen arjen näkökulma, 2) lasten näkö-

kulma ja 3) työnantajan näkökulma.  

Varhaiskasvatuksen arjen näkökulmasta haastateltavat toivat esille, että kiire vaikeuttaa am-

mattietiikan mukaisesti toimimista työn arjessa. He olivat sitä mieltä, että varhaiskasvatusta ei 

kuulu tehdä suorittamalla, koska kiireen tunteen ei pitäisi kuulua varhaiskasvatuksen työn ar-

keen. Haastateltavat kertoivat tuntevansa turhautumista ja huonoa omaatuntoa, jos eivät pysty 
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tekemään työtään niin hyvin kuin pitäisi tai kuin he haluaisivat sitä tehdä. Vastauksissa paino-

tettiin myös, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarvitsevat kiireettömyyttä toteutuakseen. Arjen 

näkökulmasta ongelmalliseksi yksityiskohdaksi nousi myös ammattieettisten ohjeiden unohtu-

minen. Yksi haastateltavista ilmaisi huolensa siitä, että ammattieettisillä ohjeilla on riski jäädä 

arjen rutiinien ja pedagogisten tavoitteiden alle, ja vain osaksi varhaiskasvatuksen ohjaavia 

asiakirjoja: ”Mullakin vakaopen siitä koulutuksesta niin vähän aikaa, niin sitten tavallaan ne 

vielä on aika vahvasti siellä mielen päällä. Että sitä tavallaan (--) mä itekin pelkään, että ne sit 

vaan unohtuu, ja sit tavallaan vaan tulee se rutiini siihen työhön, ja sit (--) ei enää mietikkää 

sitä niinku tältä kannalta.”  

Haastateltavan vastauksen perusteella on riskinä, että ammattieettinen pohdinta ja toiminnan 

arvioiminen eettisesti unohtuvat työn arjessa. Haastateltavat totesivat, että jos arki on kiireistä, 

työtä ohjaavia arvoja on vaikeampaa pitää mielessä. Myös resurssien riittämättömyyden sekä 

työntekijöiden jaksamisen nähtiin olevan yhteydessä ammattietiikan toteutumisen haasteisiin. 

Yksi haastateltavista totesi, että resurssit asettavat eettisen ristiriidan sille, miten työtä voi käy-

tännössä toteuttaa, ja miten sitä haluaisi toteuttaa: “Se on semmoinen noidankehä, että sitten 

kun niitä resursseja, ne on huonot, niin sitten pikkuhiljaa porukka on työuupumuksen partaalla 

ja uupuu. Ja sit se menee vielä huonommaksi se ammattietiikka siellä, et (--) ollaan väsyneitä 

(--) ja kun ei ole resursseja, niin ei pystytä tekemään sitä työtä silleen, miten pitäisi.” Resurs-

sien riittävyys on haastateltavan mukaan olennainen tekijä työntekijöiden jaksamisessa. Tulok-

set viittaavat siihen, että väsyneenä varhaiskasvatuksen ammattilainen tekee enemmän ammat-

tieettisiä virheitä. 

Lasten näkökulmasta ammattietiikan toteuttamiselle tuo oman haasteensa se, jos varhaiskasva-

tuksessa ei aseteta lasten etua ensisijaiseksi. Haastateltavat arvioivat, että siihen vaikuttaa las-

ten näkeminen “numeroina”: lapsia ja työntekijöitä siirretään toisiin ryhmiin, jotta suhdeluvut 

olisivat oikein, mutta siirtäminen ei haastateltavien mielestä useinkaan ole lapsen edun mu-

kaista. Yksi haastateltavista kertoi, että ”jossakin yhdessä ryhmässä saattaa olla niinku ihan 

oikeesti villin lännen touhu, ja siellä ei oo vaikka (--) ku yksi (--) oman ryhmän aikuinen, ja 

muut sijaisia ja semmoisia juuri, kenellä ei ole mitään koulutusta tai kokemusta. Niin kyllä se 

on niinku haastavaa.” Tulosten mukaan ammattietiikan toteutuminen on vaikeaa ryhmässä, 

jossa lapset eivät ole työntekijöille tuttuja, ja työntekijöiden osaamisen välillä on suuria eroja. 

Toinen haastateltavista kertoi, että hänestä tuntuu pahalta, jos lapsi ei saa sitä, mitä hänen kuu-

luisi saada. Kolmannesta haastateltavasta on välillä tuntunut siltä, että päämääränä on lasten 
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hyvinvointi ja ”hengissä pysyminen”, ei laadukas pedagogiikka: “Se on tullut myös niinku joh-

tajan suusta, et joo, nyt on kaikilla rankkaa, mutta (--) muista, että kuitenkin lapset siellä voi 

hyvin, niin se on pääasia.” Haastateltava painotti, että lasten hyvinvointi on tärkeää, mutta var-

haiskasvatuksessa se ei yksinään riitä. Hän totesi, että opettajan työhön kuuluu toteuttaa peda-

gogiikkaa, mikä ei onnistu ilman riittäviä resursseja ja opettajalle annettua aikaa ja tilaa suun-

nitella sitä. 

Työnantajan näkökulmasta ammattietiikan toteutumista vaikeuttaa tulosten perusteella var-

haiskasvatuksen korkeiden vaatimusten ja käytännön toteutuksen ristiriitaisuus. Yksi haasta-

teltavista toi esille, että esimerkiksi edellä mainittu lasten siirtäminen ryhmästä toiseen tuo 

enemmän etua työnantajalle kuin lapsille tai työntekijöille: ”Et sehän on vaan niinku aikuisten 

tai sen työnantajan etu, että ei tarvitse palkata sijaista, kun pystytään vähän lapsia siirtämällä 

(--) säästämään. Mutta toivon, että vanhemmat alkaa kyseenalaistaa tällaisia.” Hän kertoi, että 

ei ole kaunistellut vanhemmille syitä lapsen siirtämiselle toiseen ryhmään. Haastateltavat piti-

vät kyseenalaisena ryhmien yhdistämistä päiväkodeissa erityisesti koronapandemian aikana, 

mutta ymmärsivät sen johtuneen pakosta. Yksi haastateltavista kertoi myös henkilöstömitoituk-

sesta poikkeamisesta: hän oli työskennellyt pienten alle kolmevuotiaiden lasten ryhmässä, jossa 

oli noin neljän kasvatusvastuullisen työntekijän edestä lapsia (yhteensä 14-15). Hän muistutti, 

että ryhmässä saisi olla vain kolmen työntekijän edestä (12 lasta). Toinen haastateltava pohti 

myös yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen eroavaisuuksia resursseissa; hänestä tuntui 

siltä, että yksityinen varhaiskasvatus saa kunnalta vähemmän resursseja, mutta vaatimukset pe-

dagogiikan toteuttamiselle ovat samat kuin kunnallisella varhaiskasvatuksella. 
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8. Yhteenveto 

Tässä luvussa kertaan ensin lyhyesti tutkielmani keskeiset tulokset ja vertaan niitä aiempien 

tutkimusten tuloksiin (luku 8.1). Sen jälkeen vertailen tulosten ensimmäistä osiota (ammattieet-

tistä pohdintaa herättäneet tilanteet) Noddingsin (1984) välittämisen etiikkaan (luku 8.2). Lo-

puksi käyn vuoropuhelua tulosten sekä teoreettisen viitekehykseni ammattietiikkaa ja ammat-

tieettisiä ohjeita käsittelevien lähteiden sekä muiden tutkimusten kanssa (luku 8.3). 

 

8.1 Keskeiset tulokset 

Sain tulokseksi ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, että varhaiskasvatuksen opettajat pohti-

vat ammattieettisyyttä työnsä arjessa, jos 1) työntekijä puhuu tai toimii epäammattimaisesti 

lasta kohtaan, 2) työntekijän tunteet näkyvät lapselle kielteisellä tavalla tai jos 3) työntekijä 

suhtautuu lapseen kielteisesti. Pohdintaa herättää myös, jos 4) arjessa jatkuu pidempään ti-

lanne, jossa lapsen tarpeisiin ei vastata tai niihin ei pystytä vastaamaan. Lisäksi keskeiseksi 

tulokseksi nousi se, että haastateltavat 5) pohtivat kohtaamissaan tilanteissa ensisijaisesti lasta, 

lisäksi vanhempia, työntekijöitä ja ryhmän muita lapsia. Tulokset ovat osittain verrattavissa 

Cherringtonin ja Dallin (2019) seurantatutkimukseen, jossa opettajien ja ammattilaisten toi-

minta, käyttäytyminen ja tieto liittyivät eniten eettisesti pohdittuihin tilanteisiin. Niihin liittyi 

tutkielmani tulosten tapaan ammattilaisten toiminta lasten, vanhempien ja työtovereiden kanssa 

sekä suhteet heihin. Lisäksi tuloksissani näkyy opettajien pohdinta omien henkilökohtaisten 

käsitysten vaikutuksesta työhön (kts. Cherrington & Dalli, 2019). Eettisiä kysymyksiä pohdit-

tiin myös jälkikäteen, työajan päätyttyä (vrt. Spoof, 2007). 

Toiseen tutkimuskysymykseeni sain kaksi keskeistä tulosta. Ensimmäinen tulos on, että 1) am-

mattietiikka toteutuu varhaiskasvatuksen opettajien työn arjessa pääsääntöisesti hyvin, mutta 

vaihtelua on VOL:n ammattieettisten ohjeiden arvojen ja periaatteiden toteutumisessa. Am-

mattieettisten ohjeiden arvojen osalta haastateltavat toivat esille, että varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten erilaiset käsitykset arvojen sisällöistä vaikeuttavat niiden toteuttamista (vrt. 

French-Lee & McMunn Dooley, 2014; Ukkonen-Mikkola & Fonsén, 2018). Oikeudenmukai-

suuden toteutuminen taas vaatii ammattilaisilta jatkuvaa oman toiminnan arviointia. Totuudel-

lisuuden arvioitiin toteutuvan hyvin, koska haastateltavien mukaan opettajilla on ammatillista 

osaamista perustella omaa toimintaansa pedagogisesti. Sen mainittiin olevan myös osa opetta-

jan asiantuntijuutta (vrt. Spoof, 2007; Lindqvist ym., 2021; Seghedin, 2014). Tuloksissa koros-

tui omien ja ammatillisten arvojen välisen rajan tiedostamisen olevan edellytys vastuullisuuden 
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arvon toteutumiselle. Haastateltavat toivat lisäksi esille, että varhaiskasvatuksen ammattilaisilla 

on oikeus omiin arvoihinsa, mutta työn täytyy noudattaa varhaiskasvatuksen ohjaavia asiakir-

joja (vrt. Spoof, 2007). 

Ammattieettisten ohjeiden periaatteet toteutuvat työn arjessa pääsääntöisesti hyvin. Tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on riippuvainen ammattilaisten käsityksistä niistä; vanhat 

käsitykset olivat yhä haastateltavien työn arjessa nähtävillä, vaikka varhaiskasvatus ei enää vi-

rallisesti tukenut niitä. Oppimisympäristön turvallisuus ei haastateltavien mukaan toteudu, jos 

päiväkodin tilat eivät ole käytännölliset tai turvalliset. Tilojen käytännöllisyys riippuu paljon 

ammattilaisten kekseliäisyydestä. Tuloksissa näkyi myös, että erityisesti lasten osallisuuden 

mahdollistaminen ja opettajien yhteiskunnallisena vaikuttajana toimiminen ovat haastavia to-

teuttaa. Osallisuuden toteuttamiseen vaikuttavat muun muassa lapsiryhmän ikäjakauma ja saa-

tavilla olevat resurssit (vrt. Nivala, 2021). Yhteiskunnallinen vaikuttaminen nähtiin raskaana 

tehtävänä, koska opettajat tunsivat oman ammattitaitonsa ja varhaiskasvatuksen arvostuksen 

unohtuneen yhteiskunnassa (vrt. Reed & Walker, 2017). Yhteistyö vanhempien kanssa toteutuu 

hyvin, mutta siihen vaikuttavat työntekijöiden tapa kohdata vanhemmat sekä vanhempien ha-

lukkuus osallistua yhteistyöhön. Rehellisyys ja luottamuksellisuus korostuivat (vrt. Vlasov & 

Hujala, 2017; Fenech ym., 2019). Opettajan tehtävä työyhteisönsä pedagogisena johtajana to-

teutuu tulosten mukaan hyvin, jos opettaja on tietoinen omista velvollisuuksistaan ohjata tiimi-

ään ammattieettisesti. Opettajan tehtävänä on ennen kaikkea lasten parhaaksi toimiminen, 

mutta myös työyhteisönsä hyvinvoinnista huolehtiminen (vrt. Fonsén, 2014; Cooper, 2020).  

Toinen keskeinen tulos on, että 2) ammattietiikka toteutuu opettajien työn arjessa pääsääntöi-

sesti hyvin, mutta yksityiskohtaisesti tarkasteltuna se voisi toteutua myös paremmin. Tulosten 

sisällöissä oli yhteneväisyyksiä Colnerudin (2015) tutkimukseen; opettajat tunsivat omatun-

tonsa ja ammattietiikan olevan ristiriidassa joissakin asioissa varhaiskasvatuksen käytäntöjen 

ja arjen kanssa (vrt. Colnerud, 2015). Haastattelemani opettajat arvioivat työnsä arjen vastaavan 

enimmäkseen hyvin ammattieettisiä ohjeita. Tulosten mukaan ammattietiikan toteutumiseen 

vaikuttavat haastateltavien esille tuomat yksityiskohdat työn arjessa. Yksityiskohtia ovat arjen 

näkökulmasta a) kiire, b) ammattieettisten ohjeiden unohtuminen, c) resurssien riittämättömyys 

sekä d) työntekijöiden jaksaminen. Lasten näkökulmasta ammattietiikan toteutuminen vaikeu-

tuu, jos e) varhaiskasvatuksessa ei aseteta lapsen etua ensisijaiseksi, f) lapset nähdään nume-

roina suhdelukuja laskiessa, ja g) tavoitteena on laadukkaan pedagogiikan sijaan pelkästään 
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lasten hyvinvointi. Haasteita tuo myös h) ryhmä, johon on suhdelukujen toteuttamiseksi siir-

retty lapsia ja työntekijöitä pois omista ryhmistään, ja jossa lapset eivät ole työntekijöille tuttuja 

tai työntekijöiden ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen taso vaihtelee merkittävästi. 

Työnantajan näkökulmasta yksityiskohtia ovat i) varhaiskasvatuksen vaatimusten ristiriita käy-

tännön toteutukseen verrattuna, j) henkilöstömitoituksesta poikkeaminen sekä k) resurssien 

määrän vaihtelu yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen välillä, vaikka pedagogiikan laa-

dulle on asetettu samat vaatimukset. 

 

8.2 Välittäminen opettajien työn arjessa kohtaamissa tilanteissa 

Seuraavaksi vertaan tulosten ensimmäistä osiota Noddingsin (1984) välittämisen etiikan teori-

aan ja muihin lähteisiin. Tunnistin haastateltavien kertomista ammattieettistä pohdintaa herät-

täneistä tilanteista välittäjäksi haastateltavan itsensä, varhaiskasvatuksen työntekijän tai tiimin. 

Välitettäväksi tunnistin lapsen, vanhemmat tai toisen työntekijän. Noddingsia mukaillen päivä-

kodin lapsista välittäminen ei ole samalla tavalla luonnollista työntekijöille kuin esimerkiksi 

omasta lapsesta välittäminen (vrt. Noddings, 1984). Tulosten perusteella haastattelemani opet-

tajat ovat sitoutuneet välittämään lapsista ja ovat sisäisesti valmistautuneet välittämään työs-

sään kohtaamistaan ihmisistä: perheistä ja muista työntekijöistä. Välittämisen valmiuden lisäksi 

he toteuttavat konkreettista välittämistä huolehtimalla lapsista päiväkodissa (vrt. Noddings, 

1984, s. 18). Tällainen välittäminen ja siihen sitoutuminen on edellytys varhaiskasvatuksessa 

työskentelemiselle. Tuloksista päättelen, että haastateltavat pitivät välittävää relaatiota lapseen 

ja ammatillista rakkautta hyvänä ja tavoiteltavana asiana; he eivät pelänneet vahvan relaation 

heikentävän ammattieettisyyttä (kts. Page, 2018; Viskari, 2014). Varhaiskasvatuksessa välittä-

misen intensiteetti sekä välittäjän tarkkaavaisuus vaihtelee samoin kuin Noddings (1984) ku-

vaili välittämisen olevan välillä kevyempää tai vahvempaa eri tilanteissa ja aikajänteissä (kts. 

Noddings, 1984; Ylikörkkö, 2022). Haastateltavat tunnistivat työnsä arjesta tilanteita, joissa he 

tai työntekijät olivat lapselle läheisiä tai säilyttivät etäisyyden (vrt. Kalliala, 2013).  

Tilanne, jossa haastateltavalle tuotiin ulkovaatteissa oleva itkevä lapsi, osoitti Noddingsin 

(1984) määritelmän mukaista välittämisen relaatiota, jossa haastateltavan välittävä suhde lap-

seen ilmeni. Haastateltava keskeytti muut työnsä ja keskittyi täysin lapseen, kysyen ja kuunnel-

len, miksi lapsella oli paha mieli. Hän vastaanotti ja jakoi lapsen tunteen ja rauhoitti lapsen 

sensitiivisellä läsnäolollaan. Näin toimimalla hän syventyi ja siirsi motivaatioenergiansa lapsen 
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suuntaan. Tilanteen lapsi oli myös vastaanottavainen haastateltavan välittämiselle. Nämä ele-

mentit täyttävät Noddingsin mukaan välittävän kohtaamisen kriteerit (kts. Noddings, 1984; 

Goldstein, 2002). Haastateltavat olivat kertomissaan tilanteissa välittäjän roolissa, mutta eivät 

välttämättä aktiivisena osapuolena siinä. Välittäminen oli kuitenkin läsnä, vaikka välittävän 

kohtaamisen kriteerit eivät täyttyneet kaikissa tilanteissa. Haastateltavien välittäminen oli su-

lautunut osaksi heidän suhdettaan välitettäviin; se näkyi heidän syventymisenään ja lämpimänä 

asenteenaan välitettäviä kohtaan (kts. Noddings, 1984).  

Haastateltavat välittivät erityisesti lapsista, jotka olivat mukana tilanteessa. He välittivät myös 

työntekijöistä ja vanhemmista, jotka olivat osallisia tai liittyivät muuten tilanteisiin. Välittämi-

nen näkyi siinä, että haastateltavat pitivät tärkeänä kysyä esimerkiksi toisen työntekijän jaksa-

misesta ja hyvinvoinnista. He pohtivat myös vanhempien kohtaamista tasa-arvoisesti ja kun-

nioittavasti. Yhteisen kielen puuttuminen vaikutti haastateltavien mukaan ammattilaisten välit-

tämiseen, koska sen intensiteetti muuttui kevyemmäksi, jos välittäminen vaati esimerkiksi tulk-

kipalvelusovelluksen käyttöä (vrt. Trout, 2012; Fraser-Burgess, 2020). Välittäminen näkyi 

myös silloin, kun he jäivät pohtimaan tilanteiden ammattieettisyyttä: toimittiinko niissä oikein 

lasta tai vanhempia kohtaan. Tuloksista ei aina ilmennyt, miten välitettävät reagoivat haastatel-

tavan välittämiseen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen ja lapsen välinen relaatio on mielestäni 

perinteinen siinä mielessä, että lapset usein hyväksyvät aikuisen välittämisen ja vastaavat sii-

hen. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan lapsi voi myös esimerkiksi tunnekuohussaan torjua ai-

kuisen lohdutuksen tai neuvot.  

Lapsi, jota haastateltava kertoi koko tiiminsä yrittävän tukea parhaansa mukaan, ei ollut vas-

taanottavainen heidän rauhoitteluilleen esimerkiksi tilanteissa, joissa hän oli voimakkaan tun-

teen vallassa. Tuloksissa oli lisäksi hetkiä, joissa välittämisestä kieltäydyttiin esimerkiksi tilan-

teissa, joissa haastateltavat eivät onnistuneet saamaan tiiminsä työntekijöitä puolelleen. Sitä il-

meni myös tilanteessa, jossa työntekijä torjui lapsen positiivisen huomion hakemisen. Työnte-

kijä ei tällöin osallistunut välittämisen relaatioon; hän ei ollut vastaanottavainen välitettävälle 

eli lapselle (kts. Noddings, 1984). Varhaiskasvatuksessa myös lapsi voi osoittaa välittämistään 

opettajalle ja sitoutua olemaan osa välittävää relaatiota (kts. Caine ym., 2019) Tulosten pohjalta 

lapsi on usein välitettävän asemassaan ”toisen” roolissa, mutta haastateltavat huomioivat tai 

toivat esille lasten yksilöllisyyden (vrt. Fraser-Burgess, 2020; kts. Pesonen, 2020). Lapsen ”toi-

seus” näkyy välittämisen torjumisessa myös siten, että aikuinen päättää, milloin on sopiva hetki 
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vastata lapsen aloitteeseen, tai milloin lapsen tulee vastata hänelle (vrt. Holkeri-Rinkinen, 

2009).  

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat sitoutuneet välittämään lapsista ja myös vanhemmista, 

mutta näissä tilanteissa välittämisen intensiteetti vaikutti olevan kevyttä (kts. Noddings, 1984). 

Haastateltavat tunsivat välittäjinä ristiriitaisuutta, jos tiimit eivät toimineet niin kuin haastatel-

tavien mielestä olisi ollut paras tapa toimia välitettävien hyväksi (vrt. Lindqvist ym., 2021). 

Tilanteessa, jossa koko tiimi kantoi huolta lapsen tarpeisiin vastaamisesta eettisesti, välittämi-

nen oli vahvaa. Työntekijät tunsivat kuitenkin syyllisyyttä tai eettistä stressiä, koska eivät olleet 

onnistuneet löytämään lasta riittävästi tukevia keinoja (vrt. Lindqvist ym., 2021). He eivät ko-

keneet toimivansa parhaimmalla mahdollisella tavalla lapsen hyväksi, vaan he etsivät yhdessä 

aktiivisesti uusia toimintatapoja ja pohtivat valintojensa eettisyyttä. Konflikti ja siitä seuraava 

syyllisyys ovat Noddingsin (1984) mukaan välittämisessä esiintyviä riskejä, joita ei voi välttää 

(kts. Noddings, 1984). Riskeihin liittyen haastateltavat pohtivat Pagen (2018) mainitsemia am-

matillisen läheisyyden mukanaan tuomia haasteita sekä jännitteitä välittäjän ja välitettävän suh-

teessa. He osoittivat myös emotionaalista osaamista kertomissaan tilanteissa, kuten lohduttaes-

saan itkevää lasta (kts. Page, 2018).  

Haastateltavat osoittivat tunnustavansa ja kaipaavansa varhaiskasvatuksessa lapseen, vanhem-

piin tai työntekijöihin muodostuvaa relaatiota etiikkansa perustana (kts. Noddings, 1984). Re-

laation kaipaaminen perustuu tulosten pohjalta opettajan tehtävään toimia välittäjänä; hän pyr-

kii muodostamaan relaatioita esimerkiksi lapsiin, koska hänen tehtävänsä on opettaa, kasvattaa 

ja hoitaa heitä. Opettajan on luotava lapsille tunne turvallisuudesta ja läheisyydestä. Ammat-

tietiikka edellyttää opettajan ja lapsen välistä relaatiota, jotta opettaja voisi saavuttaa varhais-

kasvatuksen sisällölliset tavoitteet lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta. Ammattietiikka 

oli taustasyynä siihen, miksi haastateltavat pohtivat ammattieettisyyttä kertomissaan tilanteissa. 

Välittäminen oli osa heitä (kts. Johnston, 2008). Työnsä arjessa he pyrkivät toimimaan ammat-

tieettisesti oikein, koska se on osa heidän muodostamaansa kuvaa itsestään välittäjinä ja var-

haiskasvatuksen ammattilaisina. He tuntevat iloa välittäessään, mikä vahvistaa myös sitoutu-

mista eettiseen ideaaliin, jossa ammattilainen toteuttaa työtään ammattieettisesti ja on vastaan-

ottavainen välitettävien haluille, tarpeille ja tavoitteille.  

Haastateltavat jakoivat yhteisen, mutta silti yksilöllisen eettisen ideaalin, joka perustui opetta-

jien ammattietiikkaan. Heidän eettisen ideaalinsa ja todellisen minänsä välillä havaitsin myös 
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eettisen minän, koska haastateltavat halusivat toimia ammattieettisesti ja tavoitella eettistä ide-

aalia. He välittivät eettisestä minästään, koska lapsista välittäminen on osa opettajan ammatil-

lisuutta ja he ovat sitoutuneet siihen (kts. Noddings, 1984). Tulosten perusteella Noddingsin 

(1984) näkemys välittämisestä tavoittaa hyvin opettajan ammattiin liittyvät eettiset piirteet sekä 

tiedollisen luonteen (kts. Goldstein, 2002). Se ei kuitenkaan ole ainoa teoria, johon opettajien 

ammattietiikan voi ajatella pohjautuvan; monelle se voi olla täysin tuntematon teoria, vaikka 

välittäminen on omassa opettajuudessa läsnä (kts. Tirri, 1999). 

 

8.3. Tulosten vertailu teoreettiseen viitekehykseen 

Havaitsin tuloksissa yhteyden Ukkonen-Mikkolan ja Fonsénin (2018) tutkimuksen tuloksiin, 

joiden mukaan ammattilaisten jaettu pedagoginen ymmärrys ja arvot ovat merkittävä osa var-

haiskasvatuksen kehittämistä (Ukkonen-Mikkola & Fonsén, 2018). Kitcheriä (2013) mukaillen 

haastateltavat olivat pohtineet eettisiä kysymyksiä työurallaan ja olivat myös motivoituneita 

pohtimaan niitä sekä kehittämään ammattietiikkaa. Ammattieettistä pohdintaa herättäneet tilan-

teet ja ammattietiikan toteutumisen arviointi työn arkeen peilaten toivat esille toteutumiseen 

liittyviä epäkohtia. Tuloksissa ne näyttäytyivät haastateltavien kertomina arjen yksityiskohtina. 

Lisäksi heidän kohtaamansa tilanteet opettivat olemaan herkempiä lasten tarpeille sekä toivat 

esiin syitä (väsymys, kiire) työntekijöiden toiminnalle (kts. Kitcher, 2013). Haastateltavat lä-

hestyivät ammattietiikan toteutumista sekä ammattieettisten ohjeiden tason että käytännön toi-

minnan ja työnsä arjen tason kautta. Siten ammattietiikka tulee Seghediniä (2014) mukaillen 

tutuksi ja reflektoiduksi työyhteisössä, muuttuen jokaisen yksilölliseksi ammatilliseksi etiikaksi 

(vrt. Seghedin, 2014). Haastateltavat samaistuivat vahvasti VOL:n ammattieettisiin ohjeisiin, 

mutta heillä oli henkilökohtaisia eettisiä käsityksiä, joissa oli eroavaisuuksia (vrt. French-Lee 

& McMunn Dooley, 2014).  

Yhteisen arvopohjan puuttuminen oli haastateltavien kohtaamien näkemyserojen taustalla (vrt. 

Ukkonen-Mikkola & Fonsén, 2018). Tuloksissa erot haastateltavien ammattieettisten käsitysten 

välillä eivät tulleet selvästi ilmi muuten kuin eri arvojen ja periaatteiden painottamisena poh-

dinnassa. Arvoista esimerkiksi oikeudenmukaisuus, sukupuolisensitiivisyys, oman toiminnan 

perustelu ja lasten osallisuus olivat yksittäisille haastateltaville erityisiä ja tärkeitä. Eroja oli 

selkeämmin havaittavissa haastateltavien ja työyhteisön välillä, kun he kohtasivat arvoristirii-

toja arjessa. Tuloksissa mainittu arvojen törmääminen liittyy mielestäni VOL:n ohjeisiin kuu-

luvaan vastuullisuuden arvoon, koska Pesosen (2020) mukaan opettajilla on oikeus verrata 
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omia arvojaan ammatillisiin arvoihin, mutta työn pitää noudattaa varhaiskasvatuslakia ja työtä 

ohjaavia asiakirjoja (kts. Pesonen, 2020). Haastateltavat kertoivat arvoristiriidoista tilanteissa, 

joissa työntekijä tai tiimi ei noudattanut ammattieettisiä ohjeita. Tällaisissa tilanteissa tulee ilmi 

ammattilaisten epätietoisuus valintojensa ja toimintansa eettisistä seurauksista (vrt. Lindqvist 

ym., 2021). Taustalla voi olla myös ammattilaisten käsitykset, joita uudet näkemykset eivät ole 

vielä muuttaneet, ja jotka eivät ole vielä juurtuneet osaksi heidän toimintaansa (kts. Kalliala, 

2013). Arvoristiriidat myös opettavat ammattilaisia tuntemaan ja reflektoimaan omaa ammat-

tietiikkaansa, kun omat arvot eivät olekaan samanlaiset kuin kollegan (kts. Seghedin, 2014). 

Haastatteluissa ja työn arjessa käydyt keskustelut ammattietiikasta tekivät haastattelemistani 

opettajista merkityksen tekijöitä; näkemyksistään ja ajatuksistaan kertomalla he antoivat ar-

voille ja periaatteille merkityksiä työnsä arjen näkökulmasta (vrt. Giovaccio-Johnsson, 2011). 

Haastateltavat osoittivat selvästi, että he ovat enemmän kuin ”lapsista pitäviä ihmisiä”, ja että 

opettajien näkeminen tästä näkökulmasta ei ole riittävä. Tuloksista käy ilmi haastattelemieni 

opettajien ammattitaito; pedagoginen osaaminen ja taito arvioida toimintaansa sekä sitoutumi-

nen laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen (kts. Tirri & Husu, 2002; Tirri & Kuusisto, 

2019). Haastattelut antoivat opettajista sellaisen kuvan, että he olivat tietoisia ammattietiikan ja 

työnsä arvopohjasta, vastuustaan, omista oikeuksistaan ja tarpeistaan sekä roolistaan yhteiskun-

nan osana. He arvostivat ammattiaan, mutta toivoivat yhteiskunnan osoittavan enemmän arvos-

tusta varhaiskasvatuksen opettajia kohtaan (kts. Tirri, 1999; Spoof, 2007; Sahlberg, 2021). 

Tulosten perusteella ammattietiikalla on merkitystä opettajan tekemiin valintoihin ja toiminta-

tapoihin. Haastateltavat pohtivat vastauksissaan, miten VOL:n ohjeet vaikuttivat heidän työ-

hönsä. He arvioivat omaa ja tiiminsä jäsenten ammatillista toimintaa ammattieettisiin ohjeisiin 

peilaamalla. Ohjeet olivat osa heidän ammattietiikkaansa ja siten myös heidän ammatti-identi-

teettiään, mutta eivät sen ainoa perusta (vrt. Reed & Walker, 2017). Tulokset kertovat myös 

siitä, että opettajien omat arvot, etiikka ja persoonallisuus ilmenevät erilaisissa eettisissä tilan-

teissa ja haasteissa; haastateltavien ammattietiikka näyttäytyi heidän sanoissaan ja asenteissaan 

(vrt. Campbell, 2003). Haastateltavien ammattietiikan tulkitsen rakentuvan suhteissa, kun he 

pohtivat hyviä tapoja toimia ammattieettisesti, ja miten lapset, vanhemmat ja työtoverit tulisi 

kohdata arvostavasti ja tasavertaisesti (kts. Puroila & Haho, 2017). Vastauksissaan haastatelta-

vat pohtivat aina ensisijaisesti lapsen etua ja tunsivat tarvetta puolustaa ja suojella lapsia epä-

ammattimaiselta toiminnalta (vrt. Hall & Rudkin, 2011). Heillä oli vahva halu toimia oikeu-

denmukaisesti eettisissä tilanteissa, etenkin, jos tilanteesta aiheutui lapselle haittaa (vrt. Spoof, 
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2007). Haastateltavat toivat esille kohtaamiinsa tilanteisiin liittyviä muuttujia ja pohtivat tilan-

teita ja niiden taustalla olevia syitä monipuolisesti. Tilanteiden pohtiminen sai haastateltavat 

tunnistamaan muuttujien huomioimisen tärkeyden (vrt. Giovaccio-Johnsson, 2011; Lindqvist 

ym., 2021). Muuttujia olivat muun muassa olosuhteet, ihmissuhteet sekä käsitykset varhaiskas-

vatuksen arvoista, käytännöistä ja toteuttamisesta.  

Haastateltavien ajatukset ammattietiikan toteutumisesta arjessa vahvistivat näkemystä, jonka 

mukaan opettajan on oltava valmis toimimaan eettisesti myös nopeissa, vaativissa tilanteissa 

(kts. Tirri & Kuusisto, 2019). Seghedinin (2014) tutkimus toi esille, että ammatillisen kompe-

tenssin muotoutuminen vaatii eettisen tiedon ja käytäntöjen välittämistä tuleville opettajille 

koulutuksen aikana. Tutkielmani tuloksissa taas painottui opettajan velvollisuus pedagogisena 

johtajana välittää tätä tietoa tiiminsä työntekijöille ja muulle työyhteisölle osana arkea (vrt. 

Seghedin, 2014). Työyhteisönsä pedagogisena johtajana opettajan tehtävänä on huolehtia, että 

ammattietiikka toteutuu kaikkien työntekijöiden toiminnassa (kts. Pesonen, 2020). Tulosten pe-

rusteella haastateltavat kiinnittivät huomiota työntekijöiden käyttämään äänensävyyn sekä las-

ten ja vanhempien kohtaamisen tapaan. Jos tiimin työntekijöiden toiminta ei vastannut opetta-

jan ammattietiikkaa, haastateltavat tunsivat velvollisuudekseen puuttua asiaan. Haastateltavat 

kuitenkin kertoivat tarvinneensa harjoittelua pedagogisena johtajana toimimiseen, mutta tiedos-

tivat sen arvon ja merkityksen (vrt. Fonsén, 2014). Vanhoissa ammattieettisissä ohjeissa opet-

tajaa kutsuttiin pedagogiseksi asiantuntijaksi, mutta uusissa ohjeissa opettaja on pedagoginen 

johtaja (kts. VOL, 2004; Pesonen, 2020). Muutos opettajan asemassa sekä opettajan ja johtajan 

identiteettien yhdistämisen haaste voi selittää haastateltavien tuntemaa tarvetta harjoitella joh-

tajuutta ja sen toteuttamista käytännössä (kts. Cooper, 2020). 
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9. Eettiset kysymykset ja luotettavuus 

Tutkielmaa tehdessäni seurasin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, 2012) Hyvän tie-

teellisen käytännön ohjeita: huolehdin, että pysyin tutkielmaa tehdessäni, tuloksia tallentaessani 

ja esittäessäni sekä aiempia tutkimuksia ja niiden tuloksia arvioidessani rehellisenä, huolelli-

sena ja tarkkana. Sovelsin eettisesti kestäviä tiedonhankinnan, tutkimuksen ja arvioinnin mene-

telmiä TENK:n ohjeiden mukaisesti. Toteutin myös vaadittua avoimuutta ja vastuullisuutta jul-

kaistessani tutkielmani tuloksia. Huomioin muihin tutkimuksiin viitatessani tutkimusten tekijät, 

heidän työnsä ja tuloksensa TENK:n edellyttämällä asianmukaisella ja kunnioittavalla tavalla. 

Suunnittelin, toteutin ja raportoin tutkielmani sekä tallensin aineistoni tavalla, jota TENK:n 

mukaan edellytetään tieteellisen tiedon vaatimuksissa. Hankin TENK:n vaatimat tarvittavat tut-

kimusluvat ennen haastatteluja jakamalla haastateltaville saatekirjeet sähköpostilla. Osallistu-

minen haastatteluun antoi minulle luvan hyödyntää aineistoa tutkielmassani (TENK, 2012, s. 

6). Samalla sitouduin säilyttämään aineiston sekä haastateltavien henkilötiedot vain itselläni. 

Varton (1992) mukaan laadullista tutkimusta voi pitää luotettavana, kun siitä on karsittu satun-

naiset ja epäolennaiset tekijät. Hän muistuttaa, että vapautuminen vaatii tutkijalta johdonmu-

kaista etenemistä sekä riittäviä arviointiperusteita (Varto, 1992, s. 169). Omassa tutkielmassani 

huomasin monesti tuloksia kirjoittaessani, että olin ottanut mukaan epäolennaisia asioita aineis-

tosta. Tein myös useita muokkauksia ryhmittelyyn. Nimesin yläluokkia uudestaan ja vaihdoin 

yhden alaluokan paikkaa. Eniten aineistoni satunnaisuuksien karsiutumiseen vaikutti oivalluk-

seni kolmen näkökulman yhdistymisestä ammattietiikan toteutumisen arvioimisessa (Kuvio 1).  

Järjestelin ja muotoilin tuloksia sen jälkeen uudestaan. Onnistuin siten löytämään tutkielmani 

keskeiset tulokset, eli vastaukset tutkimuskysymyksiini. Tutkielmani teossa korostui myös Var-

ton (1992) mainitsema jatkuva arviointi. Hänen mukaansa tutkimus yleensä vapautuu epäolen-

naisuuksista ja satunnaisuuksista prosessin aikana, koska se on jatkuvan arvioinnin kohteena 

(Varto, 1992, s. 169). Eskola ja Suoranta (2000) ovat Varton tavoin sitä mieltä, että luotetta-

vuutta tulee arvioida koko tutkimusprosessin ajan. He toteavat sen perustuvan siihen, että tut-

kijaa voidaan pitää tutkimusprosessinsa luotettavuuden tärkeimpänä kriteerinä. Sen vuoksi laa-

dullisessa tutkimuksessa on heidän mukaansa olennaista, että tutkija myöntää subjektiviteet-

tinsa sekä olevansa osa tutkimustaan; yksi tutkimuksen välineistä (Eskola & Suoranta, 2000, s. 

152). Ilman henkilökohtaista kiinnostustani en olisi esimerkiksi valinnut tätä aihepiiriä tutkiel-

maani, joten tutkijan osuus näkyy jo lähtöasetelmissa. 



 

 

67 

 

Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan tutkimuksen varmuutta lisää, jos tutkija huomioi tulok-

siin mahdollisesti vaikuttavia ennakkoehtoja (Eskola & Suoranta, 2000, s. 153). Tutkielmaa 

tehdessäni pyrin ennakoimaan, miten tekemäni valinnat vaikuttavat haastateltavien vastauksiin 

ja saamiini tuloksiin. Eskola ja Suoranta (2000) lisäävät, että tutkimuksen uskottavuutta arvioi-

daan tarkistamalla, että tutkijan käsitteellistämiset ja tulkinnat vastaavat tutkittavan käsityksiä. 

Heidän mukaansa ei kuitenkaan voida varmuudella todeta, lisäisikö esimerkiksi tulkintojen var-

mistaminen tutkittavilta tutkimuksen luotettavuutta. Tähän liittyen he huomauttavat, että tutki-

mustulosten siirrettävyyttä ei myöskään ole aina mahdollista toteuttaa. Siirrettävyyden ongel-

maksi Eskola ja Suoranta mainitsevat, että sosiaalinen todellisuutemme on liian monimuotoi-

nen yleistyksien tekemiseksi (Eskola & Suoranta, 2000, s. 153). Myös Puusa (2020a) muistut-

taa, että haastateltavien antamista tulkinnoista ja käsityksistä, jotka perustuvat heidän subjek-

tiivisiin kokemuksiinsa, ei muodostu absoluuttinen, kaikille yhteneväinen todellisuus. Puusa 

perustelee tätä laadullisen tutkimuksen kohteen ainutkertaisuudella sekä sillä, että tällaista to-

dellisuutta ei ole edes mahdollista saavuttaa muualla kuin fysikaalisessa maailmassa (Puusa, 

2020a, s. 105).  

Näin ollen voin vain arvioida, olenko tulkinnut haastateltavien vastauksia oikein muodostaes-

sani keskeisiä tuloksia. Puhuimme haastateltavien kanssa kuitenkin samaa kieltä keskustelles-

samme ammattietiikasta. Erityisesti sen vuoksi, että pohjalla olivat VOL:n ammattieettiset oh-

jeet sekä molempien osapuolien koulutustausta sekä työkokemus varhaiskasvatuksen opetta-

jana toimimisesta. Tulosten siirrettävyys ei mielestäni ole sellaisenaan mahdollista, mutta tut-

kielman toteuttaminen uudestaan eri haastateltavien kanssa on. Vasta siinä vaiheessa olisi mah-

dollista nähdä, tuovatko uudet haastateltavat samanlaisia asioita esille vastauksissaan. Aineis-

toni koostuu neljästä haastattelusta, joten se on liian kapea kertomaan kaikille opettajille yhte-

neväisistä todellisuuksista. Mielestäni on kuitenkin mahdollista, että myös muut varhaiskasva-

tuksen opettajat ja ammattilaiset nostaisivat esille esimerkiksi samankaltaisia tilanteita, joita he 

ovat pohtineet ammattieettisesti. Tilanteiden osapuolissa ja siinä, mitä tarkalleen tapahtui, olisi 

eniten eroavaisuuksia. Todennäköisesti eniten erilaisia vastauksia tulisi ammattietiikan toteu-

tumisen arvioimisesta, koska jokainen päiväkoti ja jokaisen opettajan työn arki ovat yksilöllisiä.  

Tutkimuksen luotettavuutta voi Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan arvioida myös vahvistu-

vuuden näkökulmasta. Tällä he tarkoittavat tehtyjen tulkintojen saamaa tukea muilta saman ai-

heen tutkimuksilta. He tiivistävät, että tutkimuksen luotettavuudessa merkittävintä on arvioida, 

miten hyvin tutkielman tulokset ovat totuudenmukaisia ja perusteltavissa (Eskola & Suoranta, 
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2000, s. 153). Tutkielmani vahvistuvuus lisääntyi, kun vertasin tuloksiani aiempiin tutkimuk-

siin sekä teoreettiseen viitekehykseeni. Tuloksista kertoessani pyrin tuomaan haastateltavien 

äänen kuuluviin ja siten varmistamaan tulosten todenperäisyyden. Toin lukijalle nähtäväksi, 

miten esittelemäni tulokset olivat perusteltavissa aineistoni pohjalta. Tutkielmaani lukevat var-

haiskasvatuksen ammattilaiset ja opiskelijat saattavat löytää tuloksista asioita, joihin samaistua. 

He ovat kenties kohdanneet samankaltaisia tilanteita kuin haastateltavat. Eskola ja Suoranta 

(2000) toteavatkin, että jotkin tutkimukset voivat tuntua lukijasta todentuntuisemmalta, jos hän 

löytää siinä kerrotuista tapahtumista jotain omakohtaista ja tuttua. He lisäävät, että lukija pystyy 

silloin vahvistamaan ne oman kokemuksensa pohjalta, ja että kyseessä on kokemusmaailmojen 

yhteneväisyys (Eskola & Suoranta, 2000, s. 151). Sitä voisi kuvata myös elämismaailmojen ja 

merkitysmaailmojen yhteneväisyytenä (kts. Varto, 1992). Seuraavaksi arvioin tutkielmani eet-

tisyyttä ja luotettavuutta haastattelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä aineiston analyy-

sivaiheessa. 

 

9.1 Haastattelujen eettisyys 

Tutkielmassani minun oli pohdittava sitä, millaiset kysymykset olisivat eettisiä ja mielekkäitä. 

Pyrin muotoilemaan kysymykset niin, että ne ohjaavat pohtimaan ammattietiikkaa laajemmin 

kuin muutamalla virkkeellä. Minun tuli esimerkiksi välttää sellaista aineistoa, joka kuvailisi 

liian tarkasti arjessa oikeasti tapahtuneita tilanteita, joihin liittyisi tunnistettavia piirteitä haas-

tateltavasta, tämän työpaikasta, muista työntekijöistä tai lapsiryhmästä. Haastattelun kysymys-

ten tuli johdattaa haastateltavaa pohtimaan ammattietiikkaa ja sen haasteita yleisemmällä ta-

solla, mutta tavoitteenani oli myös kuulla, millaiset työn arjen tilanteet herättivät opettajissa 

ammattieettistä pohdintaa. Ohjasin haastattelukutsun saatekirjeessä (kts. Liite 1) haastateltavia 

muistelemaan kohtaamiaan tilanteita. Suosittelin myös tarkkojen päivämäärien, työpaikkojen 

sekä muiden henkilöiden nimien ja muiden yksityiskohtaisten tietojen kertomisen välttämistä 

haastattelun aikana. Mainitsin lisäksi, että jos tällaisia tunnistettavia tietoja ilmenisi, en toisi 

niitä esille tutkielmassani. Haastattelukutsun liitteenä oli ammattieettisten ohjeiden tiivistelmän 

lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatima tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 

tutkimukseen osallistuvalle, jossa kerroin yksityiskohtaisesti, miten käsittelen ja säilytän hen-

kilötietoja. Saatekirjeessä painotin, että osallistuessaan haastatteluun, haastateltava antaa mi-

nulle luvan tallentaa haastattelutilanne äänitiedostoksi sekä hyödyntää tallennetta tutkielmani 

aineistona. 
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Sosiaalinen media mahdollisti haastattelukutsun jakamisen sadoille varhaiskasvatuksen opetta-

jille. Tiedostin sen käyttöön liittyvät riskit, koska sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi peri-

aatteessa esiintyä toisena henkilönä. Tämän riskin minimoimiseksi jaoin haastattelukutsuani 

varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatuilla kanavilla, kuten Facebookin yksityisissä ryh-

missä, joihin liityin tai joissa olin jo jäsen. Instagramista löysin myös vastaavia tilejä, joista 

yhden ylläpidolle lähetin yksityisviestin ja kysyin, olisiko heidän mahdollista jakaa haastatte-

lukutsuni tilin seuraajien nähtäville. Haastattelukutsussa ohjasin haastateltavia laittamaan mi-

nulle yksityisviestiä tai sähköpostia, koska olin nähnyt esimerkiksi Facebookin ryhmissä opin-

näytetöiden kyselyihin vastaajien ilmoittavan osallistumisestaan julkaisun kommenteissa. Mie-

lestäni oli tärkeää muistuttaa kutsussa, että jos haluaa osallistua, sitä ei kannattaisi kertoa kom-

menteissa. Facebookissa kommentit näkyvät kirjoittajan omalla nimellä ja mahdollisesti kas-

voilla profiilikuvassa ryhmän jäsenille, jolloin yksityisyydensuoja, tunnistettavuus ja kyselyissä 

anonyymiys ei olisi mahdollista varmistaa. Julkaisusta tykkääminen taas ei kerro muille käyt-

täjille, kuka on osallistunut haastatteluun tai kyselyyn. Tykkääminen ja jakaminen oli jopa toi-

vottavaa, koska ne antavat julkaisuille näkyvyyttä Facebookissa. Instagramissa julkaistua haas-

tattelukutsua oli myös mahdollista jakaa käyttäjien omissa tarinoissa, mutta sitä ei voinut kom-

mentoida julkisesti. 

Ennen haastattelujen toteuttamista minun oli huolehdittava, että haastateltavat ymmärsivät va-

litsemani ja käyttämäni käsitteet samalla tavalla kuin minä olin ne tarkoittanut. Uskon, että kä-

sitteenä ammattietiikka on varhaiskasvatuksen opettajille tuttu, työuran pituudesta riippumatta. 

Ammattieettiset ohjeet ovat olleet osa opettajan opintoja tai olleet käsiteltävänä kursseilla, joten 

uskon niiden tulleen vastaan monille töissä oleville opettajille. Kasvatustieteen kandidaattien ja 

sosionomitaustaisten opettajien koulutuksissa painottuvat omat ammattieettiset periaatteensa ja 

ammattiliittojen ohjeet ovat myös erilaiset. Molempien koulutusten ammattietiikka perustuu 

kuitenkin ihmisoikeuksiin ja lasten oikeuksiin sekä perustuslakiin. Ammattieettiset ohjeet ovat 

olleet olemassa varhaiskasvatuksen opettajille 2000-luvun alusta asti, joten niitä on todennä-

köisesti käyty läpi viimeistään työelämässä.  

Haastattelukutsun saatekirjeessä pyysin haastateltavia tutustumaan etukäteen VOL:n varhais-

kasvatuksen opettajan ammattieettisten ohjeiden sisältämistä arvoista, periaatteista ja käytän-

teistä tekemääni tiivistelmään. Yksi haastateltavista muisteli nähneensä kyseiset ohjeet ennen-

kin, mutta vanhemman version niistä. Puusa (2020a) muistuttaa, että kaikissa tutkimuksissa ei 

anneta haastateltaville etukäteen tietoja esimerkiksi haastattelun teemoista tai kysymyksistä. 
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Puusan mukaan on tärkeää muistaa, että etukäteistieto asettaa riskiksi haastateltavan ajatusten 

suuntaamisen, rajaamisen tai kahlitsemisen ennakkoon; sillä voi olla epätoivottu vaikutus sii-

hen, millaista sisältöä tutkija saa haastatteluista. Puusa kannustaa arvioimaan haastattelun mah-

dollista kulkua etukäteen eri näkökulmista (Puusa, 2020a, s. 102). Haastattelun aiheesta ja tee-

moista kertominen etukäteen oli minusta tarpeen, koska kohdattujen tilanteiden muisteleminen 

voi vaatia aikaa. Valmistautumalla etukäteen haastateltavat pystyivät muistelemaan kohtaami-

aan tilanteita ja valitsemaan niistä yhden tai kaksi ammattieettistä pohdintaa herättänyttä het-

keä, joista halusivat kertoa haastattelussa. En kuitenkaan kertonut haastateltaville ennakkoon, 

millaisia kysymyksiä haastattelussa esittäisin.  

Omassa tutkielmassani pidin aineistoni kannalta hyvänä, että haastateltavat saivat lukea am-

mattieettisten ohjeiden arvoista ja periaatteista etukäteen. Siten haastateltavat pystyivät pohti-

maan niitä ennen haastattelua ja kun haastattelu alkoi, aikaa ei mennyt niiden läpilukemiseen. 

Haastateltavat olisivat voineet etsiä ammattieettiset ohjeet myös internetistä luettavakseen, jo-

ten tiivistelmän tekeminen tuntui olevan eduksi kaikille osapuolille. VOL:n ammattieettiset oh-

jeet kokonaisuudessaan sisältävät paljon tietoa ja sisäistettävää, jos niitä ei ole lukenut aiemmin. 

Tiivistelmän avulla haastateltavat lukivat niistä tutkielmani kannalta olennaisimmat osiot ar-

voista ja periaatteista. Pyrin tekemään tiivistelmästä mahdollisimman helppolukuisen ja sellai-

sen, että se ei näyttänyt pitkältä tekstiltä, vaan sen jaksoi lukea tai silmäillä läpi. Koen haastat-

telun aikana jakamassani Power Point-esityksessä näkyneen tiivistelmän auttaneen haastatelta-

via muistamaan, mitä oli arvoista ja periaatteista pohtinut. He olivat myös tehneet muistiinpa-

noja ajatuksistaan ennen haastattelua. Tiivistelmän näkyminen herätti lisäksi joitakin uusia aja-

tuksia keskustelun aikana, kun haastateltavat silmäilivät arvoja ja periaatteita läpi.  

Haastattelutilanteessa minun oli pysyttävä neutraalina, jotta haastateltavien näkemykset pääsi-

vät esille. Kiinnitin huomiota siihen, miten olen vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa ja 

onko kysymyksilläni tai kommenteillani vaikutusta siihen, mitä haastateltava kertoo. Pyrin an-

tamaan haastateltaville tilaa pohtia esittämääni kysymystä ja kertoa, mitä heidän mieleensä tu-

lee. Kommentoin heidän esiin tuomiaan aiheita lyhyesti ja vastasin, jos minulta kysyttiin jotain 

(esimerkiksi “oliko tämä hyvä vastaus”). Saatoin myös kertoa lyhyesti, jos jokin heidän esille 

nostamansa asia oli minullekin tuttu tai tullut vastaan koulutuksen aikana tai päiväkodissa työs-

kennellessäni. Monissa asioissa olin samaa mieltä haastateltavien kanssa ja saatoin myös il-
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maista sen lyhyesti, painottamatta kuitenkaan liikaa omia ajatuksiani. Haastattelun aikana var-

mistin, että se pysyi minun ja haastateltavan välisenä. Olin aina yksin tietokoneeni ääressä, ja 

vain minä ja haastateltava kuulimme puhelussa käymämme keskustelun.  

Haastattelukutsussa pyysin vastaavasti haastateltavaa varmistamaan yksityisyytensä haastatte-

lun ajan. Videokuvan käyttö oli vapaaehtoista, ja ilokseni kolme haastateltavaa halusi käyttää 

sitä haastattelun aikana. Vastaavasti laitoin oman videokuvani näkyville. Oli mukavaa nähdä, 

kenen kanssa keskusteli. Kasvojen ilmeitä ja eleitä en kuitenkaan pystynyt näkemään samalla 

tavalla kuin kasvotusten haastattelussa, sillä videokuvat siirtyivät pieniksi ikkunoiksi jakaessani 

tietokoneeni näytön haastateltavalle. Videolla ei näkynyt muita henkilöitä haastattelujen aikana 

ja haastateltavat käyttivät kuulokkeita. Haastateltavat kertoivat, mistä taustalta välillä kuuluneet 

äänet johtuivat (esimerkiksi remontista kotona). Pandemia-ajan vuoksi etäpalaverit ja videopu-

helut ovat tulleet tutuiksi myös varhaiskasvatuksen opettajille, joten luotan siihen, että haasta-

teltavat huolehtivat yksityisyydestään omalta osaltaan. Olin haastateltaville avoin siitä, miten 

tulen kerättyä aineistoa analysoimaan ja käyttämään, säilyttämään ja tutkielman valmistumisen 

jälkeen tuhoamaan. Osa kysyikin, mitä analyysimenetelmää aion käyttää ja milloin tutkielmani 

valmistuu sekä mistä sen voi löytää. 

Tutkielmassani varmistin haastateltavien henkilötietojen suojan kaikissa vaiheissa, myös val-

miissa tutkielmassa. Haastateltavien nimet ja sähköpostiosoitteet sekä sosiaalisen median tilit 

ovat salassa pidettävää tietoa, jota en saa levittää. Osa haastateltavista mainitsi asuinpaikkakun-

tansa nimen tai paikkakunnan, jossa työskenteli tai oli joskus työskennellyt. Näitä tietoja en tuo 

ilmi tutkielmassani, mutta ne kertoivat minulle, että haastateltavat olivat eri puolilta Suomea. 

Osa toi esille myös työuransa pituuden, mutta se ei ollut tutkielmani kannalta olennaista tietoa. 

Maininnat haastateltavien työkokemuksesta ja uran vaiheista (kuinka kauan ollut alalla, missä 

työskennellyt, onko opettajana tällä hetkellä) pidin kiinnostavina henkilökohtaisella tasolla, 

sillä ne antoivat minulle laajemman kuvan haastateltavasta ja ymmärrystä heidän lähtökohdis-

taan opettajina. Näistä tiedoista tein lyhyen maininnan haastateltavien esittelyssä, jotta myös 

lukija saa alustavan käsityksen haastateltavien työkokemuksesta opettajina.  

 

9.2 Aiheen rajaaminen 

Tutkielman luotettavuuden kannalta on olennaista pohtia, miten valitsemani aiheen rajaus var-

haiskasvatuksen opettajiin vaikutti tutkielmani tuloksiin. Alun perin suunnittelin etsiväni opet-

tajien kokemuksia ammattieettisistä haasteista, mutta terminä “haaste” oli liian ohjaileva, ja se 
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olisi antanut lähtökohtaisesti negatiivisen sävyn tutkielmalleni. Luovuin myös käsitteestä ”ko-

kemus”, koska se olisi vaatinut tarkan määrittelyn. Se ei myöskään esiintynyt tutkimuskysy-

myksissäni missään vaiheessa, joten siitä luopuminen oli perusteltua. Päätin pitäytyä tutkimus-

kysymysteni mukaisesti vähemmän monitulkintaisissa ilmaisuissa, kuten opettajien ajatukset, 

tai mitä he tunsivat eri asioista, tai millaisia tilanteita he olivat kohdanneet työskennellessään 

varhaiskasvatuksen opettajina päiväkodissa. Näiden valintojeni myötä aineistossani säilyi haas-

tateltavien oma ääni ja heidän tulkintansa ammattietiikan toteutumisesta. He toivat esille sekä 

onnistumisia että toteutumista vaikeuttavia tekijöitä työnsä arjesta. 

Tiiminsä pedagogisina johtajina opettajilla voi olla erilaisia näkökulmia asioista, mutta heidän 

kertomansa tilanteet olisivat herättäneet eettistä pohdintaa kenessä tahansa varhaiskasvatuksen 

ammattilaisessa. Heidän kertomiensa tilanteiden ajankohta oli merkittävä siltä osin, että osa 

tilanteista oli tapahtunut useita vuosia sitten, mutta tunnistin niistä tuttuja piirteitä nykypäivän 

varhaiskasvatuksen arjesta. Aiheeni rajaaminen opettajiin ei sulje pois varhaiskasvatuksen las-

tenhoitajien ja sosionomien tai muiden työntekijöiden mielenkiintoa ammattietiikkaan ja sen 

toteutumiseen. Olisin voinut ottaa mukaan tutkielmaani myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 

tai varhaiskasvatuksen sosionomit, mutta silloin minun olisi pitänyt perehtyä myös lastenhoita-

jien ja sosionomien työnkuviin sekä juuri heidän työhönsä luotuihin ammattieettisiin ohjeisiin. 

Lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomien työnkuvaa ei ole vielä tarkasti laissa määritelty, mutta 

esimerkiksi Talentia on tehnyt siitä luonnoksen (kts. esim. Talentia, 2021). Tarkastelin ammat-

tiliittojen ohjeita ja havaitsin, että niiden välillä on sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. 

Huomasin esimerkiksi, että JHL:n (2021) “Varhaiskasvatuksen eettisissä periaatteissa” lähtö-

kohdiksi on nostettu lapsen oikeudet sekä tavoite kunnioittaa ihmisiä ja ympäristöä sekä tukea 

varhaiskasvatuksessa työskentelevien toimintaa (JHL, 2021). Suomen Lastenhoitajien Liiton 

(2022) eettiset periaatteet sisältävät samoja arvoja kuin VOL:n (2020) ohjeet, painottaen ihmi-

sen kunnioittamista ja eettistä tietoisuutta ammatillisuuden ytimenä (SLAL, 2022).  

Merkittävin ero ohjeiden välillä näyttäisi olevan niiden pituudessa. JHL:n ja SLAL:n eettiset 

periaatteet on kuvattu tiiviisti, ja niissä yhdistyvät varhaiskasvatuksen ammattilaisten työn tär-

keimmät arvot sekä periaatteet. VOL:n ammattieettisissä ohjeissa arvot ja periaatteet on avattu 

erikseen. VOL:n ohjeet myös kuvailevat laajemmin opettajan tehtävää, vastuuta ja asemaa var-

haiskasvatuksessa ja yhteiskunnassa (kts. Pesonen, 2020). Varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

eettisissä ohjeissa on näin ollen erilainen näkökulma eri ammattiliittojen välillä. Työnkuvat 
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ovat erilaisia, joten ne tarvitsevat omat ammattieettiset ohjeensa, jotka kuitenkin perustuvat sa-

moihin varhaiskasvatuksen arvoihin, kuten ihmisarvoon. Ne myös ohjaavat ammattilaisia arvi-

oimaan toimintaansa sekä olemaan tietoisia valintojensa eettisistä seurauksista (kts. JHL, 2021; 

SLAL, 2022; VOL, 2020). Opettajiin rajaaminen oli minulle helpoin ratkaisu, koska opettajan 

työn sisältö ja käytänteet ovat minulle tuttuja. Rajaus auttoi myös teoreettisen viitekehyksen 

teossa, koska keskityin ammattietiikkaan opettajien työssä ja siihen, miten se on kehittynyt. 

Puusan (2020a) mukaan henkilöiden, joilla on tietoa tutkielman aiheista tai ilmiöistä, valitse-

mista haastateltaviksi pidetään haastattelun metodisena etuna; tässä tapauksessa aineistoa voi 

kuvailla harkituksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Puusa toteaa, että tutkijan on osattava rakentaa 

sellainen kysymysten sarja, johon haastateltava voi vastata ilman kokonaisvaltaista ymmärrystä 

siitä, mikä tutkimuksen teoreettinen kohde on. Tutkijan taas täytyy olla tietoinen teoreettisesta 

kohteesta. Puusan mukaan tutkija voi ottaa haastattelua suunnitellessaan huomioon tutkittaviin 

liittyviä asioita ja taustatietoja (Puusa, 2020a, s. 101). Valintani etsiä haastateltaviksi varhais-

kasvatuksen opettajia antoi minulle varmuutta siitä, että haastateltaville varhaiskasvatuksen 

työn arki on hyvin tuttua. Pystyin myös olettamaan, että ammattietiikka ja ammattieettiset oh-

jeet ovat heille tuttuja jossakin muodossa (kts. Denny & Weckesser, 2020). 

 

9.3 Analyysin ja tulkinnan eettisyys 

Aineistolähtöinen analyysi oli sopiva menetelmä tutkielmassani, koska olin kiinnostunut opet-

tajien merkitysmaailmasta. Minulla ei ollut etukäteen valittua olemassa olevaa teoriaa, joka 

olisi ohjannut sekä haastattelukysymysten asettelua että aineiston analyysia. En ollut myöskään 

etsinyt varsinaista valmista mallia tai teoreettista käsitystä, jota olisin lähtenyt uudistamaan 

haastateltujen opettajien antamien merkitysten avulla. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi auttoi 

aineiston käsittelyssä ja sen olennaisimpien sisältöjen löytämisessä. Pelkistämisen. ryhmittelyn 

ja abstrahoinnin aikana aineisto tuli minulle hyvin tutuksi. Yhteneväisyyksien ja eroavaisuuk-

sien löytäminen vastausten välillä oli helpompaa. Suurin haaste oli mielestäni alaluokkien ja 

muiden luokkien nimeämisessä. Tarkoituksenani oli nostaa aineisto abstraktimmalle tasolle 

pääluokkien avulla. Jaoin ryhmät kolmeen pääluokkaan, jotka kattaisivat niiden sisällöt mah-

dollisimman hyvin: 1) Opettajien työn arjessa kohtaamien tilanteiden ammattieettinen poh-

dinta, 2) Ammattietiikan toteutuminen työn arjessa ammattieettisten ohjeiden näkökulmasta 

sekä 3) Varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikan toteutuminen työn arjessa. Pääluokkien 

avulla onnistuin nostamaan selkeästi esille haastattelujen tärkeimmät aiheet.  
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Tein ammattieettisten ohjeiden ja oman ammattietiikan vastaavuuden arvioista oman yhteisen 

alaluokkansa osana aineistoa. Myös alaluokat “ammattietiikan muotoutuminen tiimissä” ja 

“oma ammattietiikka työn arjessa” sisältävät haastateltavien oma-aloitteisesti esille tuomia ai-

heita, jotka ovat kenties vähemmän merkittäviä tutkielmani ja tutkimuskysymyksieni kannalta, 

mutta pidin tärkeänä tuoda ne näkyville analyysin vaiheita esitellessäni. Ne kertovat siitä, miten 

laajasti haastateltavat pohtivat esittämiäni kysymyksiä, ja miten haastattelu oli luonteeltaan sel-

lainen kuin oli tarkoitus: kevyesti puolistrukturoitu, jotta haastateltavat saivat tilaa kertoa haas-

tattelun aiheisiin liittyvistä muista ajatuksistaan. Maininnat ammattieettisten ohjeiden vastaa-

vuudesta omaan ammattietiikkaan kertoivat myös siitä, että opettajat olivat omaksuneet samat 

arvot ja periaatteet kuin mitä VOL:n opettajan ammattieettisiin ohjeisiin on kirjattu. Tämä oi-

vallus johti pääluokkien ja yhdistävien luokkien lopulliseen muotoiluun, kun ymmärsin haasta-

teltavien arvioivan ammattietiikan toteutumista työnsä arjessa kahdesta eri näkökulmasta: am-

mattieettisten ohjeiden toteutumisen ja oman ammattietiikkansa toteutumisen näkökulmasta 

(kts. Kuva 1, s. 42). Alaluokkien, yläluokkien ja pääluokkien nimeäminen sekä tulosten tulkit-

seminen on aina tutkijan vastuulla ja tulkinnan varassa, vaikka ne pyrittäisiin tekemään puh-

taasti aineiston perusteella. Nimeämistä ohjasi itse asettamani tutkimuskysymykset ja omat tul-

kintani haastateltavien vastauksista. 

Tulosten yhteenvetoa ja vertailua varten etsin opettajien ammattietiikkaan keskittyneitä tutki-

muksia ja muuta kirjallisuutta sekä tutustuin Noddingsin välittämisen etiikkaan. Teoreettisen 

viitekehykseni sekä aiempien tutkimusten avulla pystyin laajentamaan tulosteni tulkintaa, kun 

muodostin keskustelua niiden sekä teorian ja tutkimusten välillä. Välittämisen etiikka oli sel-

keästi näkyvissä haastateltavien kohtaamissa tilanteissa. Ammattietiikasta kertova teoria sekä 

aiemmat tutkimukset taas korostivat ammattieettisen pohdinnan tärkeyttä varhaiskasvatuksen 

opettajien työssä. Tutkielman tekijänä voin myöntää oman osuuteni aineiston analyysissa ja 

tulkitsemisessa, koska luonnollisesti minulla oli taustalla omia näkemyksiäni ja mielipiteitäni 

ammattietiikasta varhaiskasvatuksen arjessa. Tähän liittyen oli tärkeää, että tiedostin, millaisia 

merkityksiä olin itse tehnyt aiheestani. Oma mielikuvani ammattieettisten ohjeiden toteutumi-

sesta työn arjessa oli hyvin samankaltainen kuin haastattelemieni opettajien. Myös minä olin 

aiempien tietojeni pohjalta sitä mieltä, että ammattietiikka on varhaiskasvatuksessa korkealla 

tasolla. Arjessa on kuitenkin paljon asioita, jotka vaatisivat huomiota ja hiomista, jotta ammat-

tietiikka voisi täysin toteutua. 
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10.  Pohdinta 

Tutkielmani aiheen muodostumista ohjasi mielenkiintoni varhaiskasvatuksen yhteiskunnalli-

seen tilanteeseen. Opettajat olivat esimerkiksi lakossa useilla paikkakunnilla keväällä 2022, 

koska työehtosopimusneuvotteluissa ei ollut löytynyt vielä ratkaisua (kts. esim. Neihum & Leh-

timäki, 2022; Puurunen & Seppälä, 2022). Varhaiskasvatuksen opettajat ovat sitä mieltä, että 

heidän ammattinsa pitäisi nähdä yhteiskunnassa arvokkaana työnä, joka perustuu tieteeseen 

(kts. esim. Mikkonen, 2022). Varhaiskasvatuksen viime vuosien kuohut ohjasivat minut pohti-

maan opettajien ajatuksia siitä, millaiset mahdollisuudet heillä on tehdä työtään ohjaavien asia-

kirjojen vaatimusten mukaisesti. Ammattieettinen näkökulma astui mukaan kuvaan, kun esitte-

lin graduseminaarissa aihepiiriäni opettajille. Mainitsin ikään kuin sivulauseena pohtineeni, oli-

siko ammattietiikka toimiva lähtökohta aihepiirilleni. Tutkielmani teoreettista viitekehystä ra-

kentaessani pohdin, miten varhaiskasvatuksen kohtaamat muutokset ja uudistukset ovat vaikut-

taneet ammattietiikkaan. Esimerkiksi työtä ohjaavaa “Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet”-asiakirjaa on päivitetty muun muassa vuosina 2016 ja 2018. Tutkielmani tekemisen aikana 

uusi asiakirja oli astumassa voimaan syksyllä 2022 (kts. esim. Opetushallitus, 2022). Olen suo-

rittanut kaksi korkeakoulututkintoa ja molemmilla kerroilla on käynyt niin, että asiakirjasta on 

ollut tulossa uusi versio. Näin käy myös nyt, kun valmistun kolmannen kerran. Ammatillisen 

tiedon päivittäminen ei pääty tutkintotodistukseen. Niin myös varhaiskasvatuksen opettajan 

ammattietiikan kehittäminen on päättymätön projekti. 

 

10.1 Ajatuksiani tuloksista 

Tutkielmani tuloksissa näkyi haastattelemieni opettajien ammattieettinen pohdinta jokaisessa 

vaiheessa, haastattelukysymysten mukaisista näkökulmista. Aluksi pohdinta lähti liikkeelle 

työn arjessa kohdatuista tilanteista, jotka olivat jääneet haastateltavien mieleen. Seuraavaksi 

ammattieettinen pohdinta linkittyi VOL:n ammattieettisiin ohjeisiin ja niiden sisältämiin arvoi-

hin ja eettisiin periaatteisiin. Haastateltavat toivat vastauksissaan vahvasti mukaan työn arjen 

näkökulmaa. Odotin ennen haastatteluja kuulevani kertomuksia tilanteista, joissa esiintyisi ar-

voristiriitoja. Tulokset vastasivat odotuksiani ja niissä ilmeni arvojen ristiriitoja haastateltavien 

ja tiimin keskuudessa. Merkittävin ristiriita oli haastateltavan ja tiimin erimielisyys käytän-

nöistä lapsen tukemisessa ja vanhempien kohtaamisessa. Arvoristiriidat olivat läsnä myös am-

mattieettisten ohjeiden pohdinnassa sekä ammattietiikan toteutumisen arvioimisessa. Niissä 

suurin ristiriita oli tulosten perusteella ammattietiikan ja varhaiskasvatuksen vaatimusten sekä 
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työn arjen ja resurssien välillä. Lisäksi opettajan pedagoginen johtajuus ilmeni tuloksissa haas-

tateltavien pohdintana siitä, mikä on opettajan velvollisuus tiiminsä ammattietiikan ylläpitäjänä 

ja arvioijana. Periaate opettajan pedagogisesta johtajuudesta oli vastausten taustalla, mutta aihe 

esiintyi vastauksissa myös haastateltavien omana pohdintana: miten tiimi suhtautuu, jos opet-

taja puuttuu toimintaan, ja uskaltaako opettaja puuttua kokeneemman työntekijän käytäntöihin?  

Aineistosta kokoamani tulokset antoivat kattavat vastaukset ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seeni. Haastateltavat olivat pohtineet ammattieettisyyttä tilanteissa, joissa oli osapuolina lapsi, 

toinen työntekijä tai kaikki tiimin jäsenet. Tilanteet liittyivät siihen, että haastateltavat olivat 

tunteneet tarvetta puuttua toisen työntekijän epäammattimaisena pidettyyn toimintaan tai käy-

tökseen lasta kohtaan. He olivat joko puuttuneet siihen tai jättäneet tekemättä niin epävarmuu-

den vuoksi. Haastateltavat pohtivat ammattieettisyyttä myös tilanteissa, jotka liittyivät tiimin 

yhteisiin arvoihin ja käytäntöihin lapsen tuen tarpeeseen vastaamisessa tai vanhempien kohtaa-

misessa tasa-arvoisesti. Erona Cherringtonin ja Dallin (2019) tutkimuksen tuloksiin on, että 

tutkielmassani opettajat toivat esille työn arjen tavanomaisia tilanteita, mutta vakavat aiheet 

(kuten päihtyneen vanhemman kohtaaminen tai lapsen kaltoinkohtelu) eivät tulleet ilmi haas-

tatteluissa (kts. Cherrington & Dalli, 2019). Syynä voi olla se, että tutkielmani aihe painottui 

työn arkeen sekä siihen, että tavoitteenani ei ollut kuulla tilanteista, jotka olisivat voineet asettaa 

päiväkodin lasten tai vanhempien yksityisyyden kyseenalaiseksi. Haastateltavia sitoo myös vai-

tiolovelvollisuus erittäin tiukasti tällaisissa aiheissa. 

Lähtökohtaisesti arvelin, että ammattietiikka liittyisi osaksi opettajien pohdintaa tilanteissa, 

joissa olisi mukana lapsia ja muita työntekijöitä. Olen varhaiskasvatuksen opettajana toimies-

sani kohdannut itsekin hetkiä, joina selvästi tunsin jonkinlaisen eettisen “piston” tai omatunnon 

koputuksen. Tilanteissa olin joko itse toiminut tai nähnyt toisen työntekijän toimivan tavalla, 

jota en pitänyt ammatillisesti sopivana tai jäin pohtimaan, miltä se lapsesta tuntui. Myönnän, 

että olen joskus toiminut omien arvojeni vastaisesti ollessani harjoittelijana tai opettajana en-

simmäistä kertaa päiväkodissa. Olen ottanut näistä hetken erehdyksistä opikseni ja pohtinut 

tilanteisiin johtaneita tekijöitä yhä uudestaan. Kysyin itseltäni, miksi toimin sillä tavalla ja mi-

ten minun olisi pitänyt toimia. Tunnistin, että tilanteisiin vaikutti monta asiaa ja tärkeimmäksi 

nousi oma reaktioni ja tunteeni. Tästä syystä oletin, että haastattelemieni opettajien vastauksissa 

erottuisi myös syitä siihen, miksi joko he tai toinen työntekijä ovat toimineet tietyllä tavalla. 

Odotin heidän kertomustensa keskittyvän pääasiassa lapsen kanssa toimimiseen, koska varhais-

kasvatuksen opettajan ammattietiikassa lapsi on kaikkein tärkein.  
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Haastateltavat pohtivatkin jonkin verran syitä työntekijöiden toimintaan. He eivät tuoneet esille 

tilanteita, joissa olisivat itse toimineet epäammattimaisesti. Kuitenkin haastateltavat pitivät tär-

keänä arvioida omaa toimintaansa eettisesti ja kertoivat pyrkivänsä ammattieettisyyteen. Tilan-

teen ulkopuolisina emme voi tietää, miksi työntekijää toisinaan ärsyttää lapsen käytös, vaikka 

lapsella on aina syy toiminnalleen. Emme aina huomaa, miten itse toimimme, mikä korostaa 

arvioinnin tärkeyttä. Tuloksissa haastateltavat kertoivat tilanteista, joissa työntekijä oli käyttä-

nyt voimakkaampaa äänensävyä. Näissä tilanteissa on tärkeää pohtia, mikä johti työntekijän 

äänenkäyttöön: mitä hän tunsi? Oliko hän väsynyt tai stressaantunut? Erityisesti siirtymätilan-

teissa voi olla kiire, kun lapset odottavat apua pukemiseen ja pitäisi ehtiä ulos tai syömään. 

Tilanteessa, jossa työntekijä oli torjunut lapsen huomionhakemisen, työntekijä on esimerkiksi 

saattanut olla keskittyneenä johonkin muuhun tehtävään ja on siksi tuntenut lapsen häiritsevän 

häntä. Varhaiskasvatus vaatii myös työntekijältä jatkuvaa läsnäoloa ja vastaanottavaisuutta, 

mikä voi osaltaan kuormittaa jaksamista. Haastateltavatkin nostivat työssä jaksamisen esille 

vastauksissaan. He pitivät tilanteesta poistumista tai vuoron vaihtamista toisen työntekijän 

kanssa hyvänä menetelmänä. He olivat sitä mieltä, että lapsia ja perheitä tulee aina kohdella 

ammattieettisesti, mutta myös ammattilaisilla on lupa tuntea. 

Toisen tutkimuskysymykseni tuloksen muodostin yhdistämällä opettajien arviot ammattieettis-

ten ohjeiden ja työn arjen vastaavuudesta siihen, miten he arvioivat ammattietiikan toteutuvan 

työssään. VOL:n ohjeiden eettiset periaatteet ja käytänteet herättivät hieman enemmän keskus-

telua kuin arvot, mikä näkyi aineiston pituutena. Haastateltavat kertoivat ajatuksistaan kaikista 

eettisten periaatteiden taustalla olevista neljästä etiikkaa ohjaavasta arvosta (ihmisarvo, oikeu-

denmukaisuus, vastuullisuus ja totuudellisuus). Vastauksissa oli eroa siinä, mitä arvoja haasta-

teltavat pohtivat eniten. Kävin aineiston läpi ja etsin ammattieettisiin arvoihin lukeutuvia vas-

tauksia. Liitin esimerkiksi aineistossa esille tulleen sukupuolisensitiivisyyden ohjeissa mainit-

tuun ihmisarvoon. Ihmisarvoa pohti yksi haastateltava, oikeudenmukaisuutta kaksi, totuudelli-

suutta kolme ja vastuullisuutta kolme haastateltavaa. Yleisesti haastateltavat pitivät arvoja tär-

keinä työn lähtökohtina. He tunsivat työn tekemisen helpoksi, jos tiimin työntekijät jakavat 

samat arvot. He kuvailivat arvojen olevan hyvin hallussa ja itsestään selviä, mutta nostivat esille 

niiden pohtimisen tärkeyden, ja että niiden täytyisi näkyä työn arjessa. Arvot herättivät myös 

pohdintaa siitä, että varhaiskasvatuksen työn pitäisi olla arvojen mukaista. Osa toi esille, että 

kaikki arvot eivät useinkaan toteudu arjessa. VOL:n ohjeiden ammatilliset arvot olivat haasta-

teltavien mielestä hyvä ohjenuora ammattieettiseen työhön ja ne vastasivat haastateltavien 

omaa arvomaailmaa. 
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Haastateltavat pohtivat myös kaikkia seitsemää periaatetta. Eniten haastateltavat toivat esille 

oppimisympäristöjä sekä opettajaa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Muita eettisiä periaatteita 

ja käytänteitä haastateltavat pohtivat suunnilleen saman verran, mutta pisimmät vastaukset tu-

livat osallisuuden pohdinnasta kahden haastateltavan osalta. Varhaiskasvatuksen asemaa sivis-

tyksellisenä perusoikeutena taas mietittiin vähiten, löysin aineistosta vain muutaman siihen liit-

tyvän maininnan. Haastateltavan vastaus ei kuvannut periaatteen toteutumista tai siihen vaikut-

tavia tekijöitä arjessa. Haastattelussa kysyin ajatusten lisäksi myös VOL:n ohjeiden lukemisesta 

heränneitä tunteita, joita haastateltavat nimesivät kolme: suru, huoli ja ärtymys. Haastateltava 

kertoi surreensa päiväkodin lakkautusta, koska vanhemmilla ei ollut mahdollisuuksia puolustaa 

lähipäiväkotiaan. Toinen haastateltava oli huolestunut lasten turvallisuudesta tiloissa, jonne päi-

väkodin ryhmä muutti remontin ajaksi. Kolmas haastateltava koki ärtymystä siitä, että varhais-

kasvatuksen järjestelyjä muutettiin paikkakunnalla ilman työntekijöiltä kysymistä sekä siitä, 

että järjestelyt tekivät lasten osallisuuden toteuttamisesta haastavampaa. 

Yksi haastateltavista korosti, että ammattietiikka ei katoa minnekään, vaikka lapsiryhmässä 

olisi vain yksi työntekijä paikalla. Arjessa joudutaan kuitenkin haastateltavan mukaan välillä 

joustamaan “ammattietiikan peruspilareista”, jotta päivä sujuisi rutiinien mukaan. Haastatelta-

vat mainitsivat ammattietiikan kärsivän “arjen pyörittämisestä” ja suorittamisesta. Kiireen tun-

netta pidettiin ikävänä. Yksi haastateltava totesi, että toisinaan aikataulussa pysyminen on saat-

tanut mennä lapsen tarpeen edelle. Tässäkin pohdinnassa haastateltavat nostivat esille resurs-

sien määrän vaikutuksen ammattietiikkaan. Osa haastateltavista pohti myös, että ammat-

tietiikka kärsii, jos työntekijällä on voimakasta väsymystä. Omasta työhyvinvoinnista huoleh-

timinen nousi tärkeäksi. Varhaiskasvatus on yhden haastateltavan mukaan ala, joka väsyttää 

nopeasti, jos työntekijällä ei ole “vahvaa etiikkaa ja paloa tehdä tätä työtä”. Haastateltavat ko-

kivat vahvaa halua toteuttaa työtään ammattieettisesti. 

 

“Mun tekis mieli sanoa, että mä haluan tehdä niistä, mä haluan tehdä siitä arjesta mun omaa 

ammattietiikkaa kohtaavan (naurahtaa). Onks se kauheen itsekkäästi sanottu?” 

 

Haastateltavat toivat esille, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemykset voivat liittyä 

työurien pituuksiin ja koulutuksesta valmistumisen ajankohtaan; se kertoo ammattietiikan ja 

siihen kuuluvien arvojen ymmärtämisen muuttumisesta, sillä se on aina aikaan sidottua (kts. 

Kitcher, 2013). Varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen on vaikuttanut varhaiskasvatuslain 
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ja asiakirjojen päivittämisen lisäksi myös kulttuurinen muutos, mikä voi osaltaan selittää haas-

tateltavien työssään kohtaamia näkemyseroja, esimerkiksi lapsen tuen järjestämisestä tai suku-

puolisensitiivisyydestä. Työtä ohjaavia asiakirjoja oli 2000-luvun alussa myös haastavampaa 

noudattaa ilman käytännön esimerkkejä. Yhteinen eettinen ohje varhaiskasvatuksen opettajille 

julkaistiin vasta 2005, joten opettajien piti kauan valita itse, millaisia opettajia heidän tulisi olla 

(kts. Ranta ym., 2021; Sahlberg, 2021; Kalliala, 2013). 

Aiemmat tutkimukset tukivat pääsääntöisesti saamiani tuloksia, täydentäen tulosteni tulkintaa 

yhteenvedossa monilta osin. Pystyin vertaamaan tuloksia teoreettisen viitekehyksen ammat-

tietiikasta kertoviin lähteisiin sekä aiempiin tutkimuksiin. Tutkielmani aiheen kannalta oli myös 

olennaista ottaa mukaan eettinen teoria. Harkitsin aluksi avaavani ammattietiikkaa sovelletun 

etiikan osana, mutta opettajani huomasi aineistoa ja analyysiä esiteltyäni, että välittämisen 

etiikka voisi olla sopivampi teoria. Tutkin Noddingsin (1984) määritelmää välittämisestä, vä-

littäjästä ja välitettävästä ja totesin, että aineistossani todellakin oli välittämisen etiikan ele-

menttejä. Erityisesti haastateltavien kertomissa tilanteissa, joista etsin välittämisen relaatioita 

ja välittäviä kohtaamisia. Tutkin myös haastateltavien ja työyhteisön roolia välittäjänä sekä lap-

sia, vanhempia ja työntekijöitä välitettävinä. Tulosten perusteella tulkitsin välittämisen olevan 

osa opettajien työn arkea, noudattaen Noddingsin kuvailemaa sitoutumista välitettäviin ja halua 

toimia välitettävien hyväksi.  

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat toisinaan kokea myös riittämättömyyttä, jos he eivät 

onnistu löytämään esimerkiksi lasta auttavia tuen keinoja. He eivät silloin onnistu toimimaan 

välitettävän parhaaksi, mistä syntyy Noddingsin mainitsemat konflikti ja syyllisyys (kts. Nod-

dings, 1984). Opettaja välittää lasten ja perheiden lisäksi myös työtovereistaan, koska ammat-

tietiikka vaatii toteutuakseen yhteisiä arvoja ja periaatteita sekä työhyvinvointia kiireisessä ar-

jessa. Tulosten kaksi viimeistä osiota ammattietiikan toteutumisesta eivät tuoneet yhtä selvästi 

esille välittämisen etiikan elementtejä. Ne kuitenkin osoittivat, että ammattietiikan pohtiminen 

ja sen toteutumiseen pyrkiminen liittyvät välittämiseen. Tulkitsin halun toimia ammattieetti-

sesti osoitukseksi varhaiskasvatuksen opettajien välittämisestä. Haastateltavat halusivat, että 

päiväkodin lapsia ja heidän vanhempiaan kohdellaan hyvin, eli ammattietiikan mukaisesti. 

Haastateltavat kertoivat pyrkivänsä toimimaan eettisesti oikealla tavalla ja toivoivat, että myös 

heidän toimintatavoilleen kysyttäisiin perusteluja. Siten myös heille tulisi mahdollisuus arvi-

oida, ovatko he toimineet sekä omien että ammatillisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti. 
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Tulokset sopivat teoreettisen viitekehykseni ammattietiikkaa ja ammattieettisiä ohjeita kuvai-

leviin osiin. Ne vahvistivat teoriassa esille nostamaani tarvetta ammattieettisille ohjeille sekä 

ammattietiikan pohtimiselle ja arvioimiselle arjessa osana opettajan ammatillisuutta. Tutkiel-

mani tulokset myötäilivät myös teoriassa esittelemieni aiempien tutkimusten tuloksia: opetta-

jilla on erilaisia käsityksiä ammattietiikasta tai he painottavat työssään tärkeinä pitämiään ar-

voja. Yhteinen ammattieettinen ohjeistus tukee opettajien työtä ja toimii peilinä, johon verrata 

omaa ja tiimin toimintaa varhaiskasvatuksen arjessa. Ammattieettinen tieto ja osaaminen nä-

kyivät haastateltavien asenteissa ja puheissa. Ammattietiikka on tulosten mukaan merkittävä 

osa opettajan pedagogista johtajuutta ja tiedon välittämistä työyhteisölle. Haastateltavat tunsi-

vat ammattieettisten ohjeiden vastaavan omia arvojaan, mikä kertoo koulutuksen vaikutuksesta 

opettajien omaan ammattietiikkaan. Arjen vastaavuus siihen taas kertoi ammattietiikan toteu-

tumisesta yleisesti. Eettisiin kysymyksiin on hyvä valmistautua ennen työelämään siirtymistä, 

sillä niiltä ei voi välttyä. Haastateltavat toivoivat työn arkeen myös lisää resursseja, ja että am-

mattietiikka pysyisi työtä ohjaavana arvopohjana myös kiireisinä päivinä. 

 

10.2 Lopuksi 

Tutkielmani tekemisen aikana koin haasteiksi muun muassa aineistoni pelkistettyjen ilmaisujen 

luokkiin jakamisen järkevästi niin, että säilytin aineiston keskeisen sisällön. Tulosten esittämi-

sessä pohdin pitkään sitä, miten saan ne avattua selkeästi ja tiiviisti. Tutkimuskysymykseni oh-

jasivat olennaisimpien tulosten valitsemista. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni löysin kes-

keiset tulokset helposti, koska tulokset olivat haastateltavien kohtaamia tilanteita. Toiseen tut-

kimuskysymykseen vastaaminen oli haastavampaa. Välillä tunsin olevani umpikujassa, kun 

ammattieettiset ohjeet ja niiden pohtiminen haastattelussa vaikuttivat irralliselta. Luin tuloksia 

läpi monta kertaa ja järjestelin niitä, etsin vastauksia tutkimuskysymykseeni. Eräänä iltana saa-

mani oivallus ammattietiikan toteutumisen arvioimisen kolmesta näkökulmasta johti siihen, 

että lopulta löysin keskeiset tulokset toiseen tutkimuskysymykseeni. Avasin niitä kuvailemalla 

haastateltavien kertomia ammattietiikan toteutumiseen vaikuttavia yksityiskohtia. Tämän jäl-

keen täydensin vielä viitekehystäni, joka asettui lopulliseen muotoonsa. Varhaiskasvatuksen 

opettajan ammattietiikan kehittymisestä löysin vain vähän tietoa. Yllätyin siitä, että ohjeiden 

päivittämisen välillä oli viisitoista vuotta; varhaiskasvatus oli muuttunut tuona aikana hyvin 

erilaiseksi, mutta ammattieettistä ohjeistusta ei ollut päivitetty tänä aikana useammin. En löy-

tänyt muita versioita kuin vuosina 2005 ja 2020 julkaistut ohjeet. 
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Tutkielmani tulosten yhteiskunnallinen merkitys on opettajan roolin korostumisessa pedagogi-

sena johtajana ja siinä, että työssä tarvitaan vahvaa ammattietiikkaa - sekä omaa että virallista. 

Yhteensä seitsemän haastateltavan ilmoittautuminen ja heidän perustelunsa yhteydenotolle ker-

toivat siitä, että aiheeni kiinnosti ja sitä pidettiin tärkeänä. Neljä haastatteluun osallistunutta 

opettajaa piti VOL:n ammattieettisiä ohjeita hyödyllisinä; ne muistuttivat siitä, että varhaiskas-

vatuksessa arvot ja etiikka ovat aina läsnä (kts. Pesonen, 2020, s. 5). Työtä ohjaava etiikka ja 

asiakirjat pyrkivät varmistamaan, että varhaiskasvatuksen pedagoginen laatu toteutuu. Niiden 

tutuksi tuleminen jo opiskeluvaiheessa kehittää ja tukee opettajien ammattietiikkaa ja tietoi-

suutta siitä, mitä heidän työltään ja varhaiskasvatukselta vaaditaan. Tulosteni perusteella am-

mattietiikan sekä työn arjen tilanteissa eteen tulevien eettisten kysymysten pohtiminen on tär-

keää jo koulutusvaiheessa, koska opettajan ammattietiikka alkaa kehittyä silloin ja ammatilliset 

arvot ovat alusta alkaen mukana (kts. Giovaccio-Johnsson, 2011, s. 455). Ammattieettinen kes-

kustelu työyhteisössä auttaa purkamaan kohdattuja haastavia tilanteita, jakamaan tunteita, 

osoittamaan välittämistä toisia kohtaan sekä löytämään ratkaisuja ja kehittämisen kohteita. 

Tutkielmastani on ollut hyötyä haastattelemilleni opettajille, kun he pohtivat ammattietiikkaa 

työnsä arjessa ja siten tunnistivat omia arvojaan (vrt. French-Lee & McMunn Dooley, 2014). 

Ammattietiikka ja VOL:n ammattieettiset ohjeet olivat heidän mukaansa tuttuja, mutta arjessa 

niiden äärelle ei välttämättä tule usein pysähdyttyä ennen kuin on kohdannut tilanteen, joka 

herätti kysymyksen ammattieettisyydestä. Asioiden pohtiminen eettisesti edistää opettajan ar-

viointia omasta työstään ja siten auttaa kehittämään ammatillisuutta myös koko tiimin osalta. 

Aihettani voisi lähestyä jatkotutkimuksissa esimerkiksi kutsumalla varhaiskasvatuksen opetta-

jia tai ammattilaisia ryhmähaastatteluun keskustelemaan ammattieettisistä ohjeista ja periaat-

teista, jolloin he voisivat tuoda esille oman ammattinsa näkökulmia ja arvoja työnsä arjesta 

omassa tehtävässään. Haastatteluun voisi kutsua myös varhaiskasvatuksen opettajia keskuste-

lemaan VOL:n opettajan ammattieettisistä ohjeista tai opettajan ammattietiikasta työyhteisönsä 

pedagogisena johtajana. Arjesta löytyisi varmasti paljon lisää ammattieettistä pohdintaa herät-

täneitä tilanteita, joista varhaiskasvatuksen ammattilaiset haluaisivat kertoa. Niiden tarkastelua 

voisi jatkaa Noddingsin välittämisen etiikan kautta, joka toimisi myös hyvänä teemana haastat-

teluille. Mielenkiintoista olisi myös esittää haastateltaville esimerkki eettistä pohdintaa herät-

tävästä tilanteesta ja kuulla, mitä he ajattelevat siitä ja miten he ratkaisisivat sen ammattietiik-

kansa perusteella. 
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Tutkielmani toi ilmi, että opettajat kohtaavat arjessa monenlaisia eettisiä kysymyksiä ja eriäviä 

mielipiteitä. Kysymykseen siitä, kuka on oikeassa eettistä pohdintaa herättävässä tilanteessa, ei 

aina ole selkeää vastausta. Lähtökohtaisesti opettajilla on omia käsityksiään ammattietiikasta, 

mutta niiden odotetaan olevan linjassa yhteisten ammattieettisten ohjeiden kanssa tai jäävän 

opettajien henkilökohtaisiksi käsityksiksi. Opettajalla on aina oikeus verrata omia arvojaan am-

matillisiin arvoihin (kts. Pesonen, 2020, s. 8). Hänen on työssään kuitenkin toimittava varhais-

kasvatuksen opettajien yhteisen ammattietiikan mukaan. Hänen on myös ohjattava tiiminsä 

työntekijöitä toimimaan ammattieettisesti ja pohtimaan, mikä on heidän työnsä arvopohja. Pyr-

kiessään yltämään yhteisten ammattieettisten ohjeiden asettamiin arvoihin ja periaatteisiin par-

haansa mukaan, opettajat varmistavat toimivansa ammattieettisesti lasten ja perheiden hyväksi.  
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Liite 1 

Haastattelukutsu: varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikka työn arjessa               

Olen kasvatustieteen maisteriopiskelija ja etsin varhaiskasvatuksen opettajia keskustelemaan am-

mattietiikasta työnsä arjessa. Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on kerätä puolistrukturoidun haas-

tattelun avulla opettajien kertomuksia tilanteista, jotka ovat herättäneet ammattieettistä pohdintaa. 

Tavoitteenani on lisäksi nostaa esille opettajien ajatuksia “Varhaiskasvatuksen opettajan ammat-

tieettisistä ohjeista” (Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto, 2020). Tärkeään asemaan nousevat 

myös opettajien ajatukset omasta ammatillisesta etiikastaan, arvoistaan ja periaatteistaan.  

Ennen haastattelua kannustan tutustumaan ammattieettisiin ohjeisiin (liitteenä tiivistetty versio) 

sekä muistelemaan työn arjessa kohtaamiasi tilanteita, joita olet pohtinut ammattieettisestä näkö-

kulmasta. Tilanne on voinut esimerkiksi herättää tunteen siitä, että jotain olisi voinut tehdä toisin. 
Tai työn arjessa on jotain, mitä olet pohtinut.   

Haastattelut on tavoitteena toteuttaa 27.3.2022 mennessä. Varaathan haastattelua varten noin yh-

den tunnin ajastasi. Kellonaika on vapaa. Haastattelu on mahdollista toteuttaa videopuheluna 

(Microsoft Teams tai Zoom-palvelu), puhelinkeskusteluna tai kasvotusten (jos olemme samalla 

paikkakunnalla). Haastattelut voi halutessaan toteuttaa ilman videokuvaa, pelkän äänen muodossa.  

Etäyhteydellä toteutetussa haastattelussa pyydän varmistamaan yksityisyyden esimerkiksi olemalla 

huoneessa, jossa voit olla yksin haastattelun ajan. Kuulokkeiden käyttö olisi suotavaa, jos olet 

haastattelun aikana esimerkiksi työpaikallasi.  

Toteutan etähaastattelut asunnossani ja varmistan siten omalta osaltani yksityisyyden. Haastattelut 

äänitän tallenteeksi, joka pysyy vain ja ainoastaan minun hallussani. Muutan tallenteet litteroituun 

eli kirjalliseen muotoon tarkempaa analyysia varten. Hävitän aineiston ja haastateltavien yhteystie-

dot asianmukaisesti viimeistään tutkielmani julkaisupäivänä. En tuo tutkielmassani esille tunnistet-

tavia ja yksityiskohtaisia tietoja haastateltavista missään vaiheessa. Haastateltavien nimet pysyvät 

vain minun tiedossani. Haastattelussa suosittelen välttämään tarkkoja päivämääriä, työpaikkojen 

nimiä sekä muiden henkilöiden nimiä ja muita yksityiskohtaisia tietoja. Noudatan tutkielmassani 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia Hyvän tieteellisen käytännön ohjeita.  

 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun ja haluat jakaa ajatuksiasi ammattietiikasta päivä-

kodin arjessa, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla laura.ylisirnio@student.oulu.fi tai laittamalla 

viestiä/soittamalla numeroon _____. Voit ottaa minuun yhteyttä myös Facebookin viestisovelluksen kautta.  

Osallistumalla haastatteluun annat luvan tallentaa haastattelutilanteen äänitiedostoksi ja hyödyntää 

tallennetta pro gradun aineistona. 

Laura Ylisirniö 
Tutkielman nimi: Varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksia ammattietiikasta työnsä arjessa 

Kasvatustieteen laaja-alainen maisteriohjelma. Varhaiskasvatus. 

Oulun yliopisto. 

 

Liitteet: tietosuojailmoitus, Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet-tiivistelmä  
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Liite 3 
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Liite 4 

 

Haastattelukysymykset 

 

Ammattietiikka opettajan työn arjessa 

 

1. Millaisessa päiväkotiarjen tilanteessa olet pohtinut ammattieettisyyttä? 

 

2. Kenen näkökulmasta pohdit tilanteen ammattieettisyyttä? 

Ketä tai keitä ajattelit tilanteessa tai sen jälkeen? 

 

 

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet 

 

 

3. Mitä ajatuksia tai tunteita arvojen ja niiden sisältöjen lukeminen sinussa herätti? 

 

4. Mitä ajatuksia tai tunteita eettisten periaatteiden ja käytänteiden lukeminen 

sinussa herätti? 

 

5. Miten arvioisit varhaiskasvatuksen ammattieettisten ohjeiden toteutuvan työsi 

arjessa? 

 

6. Miten arvioisit varhaiskasvatuksen arjen vastaavan omaa ammattietiikkaasi: 

arvojasi ja periaatteitasi?  
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