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Tutkimukseni  tarkoituksena  on  tutkia  päiväkodin  henkilöstön  ja  esimiesten  käsityksiä  ja  tulkintoja 
pedagogisesta  johtamisesta  sekä  varhaiskasvatuksen  perustehtävästä  uudistuneessa  organisaatiossa. 
Kontekstina  toimii  erään  itäsuomalaisen  kunnan  vuonna  2009  käynnistämä  muutosprosessi,  jonka 
alullepanijana  toimi  tarve  vapauttaa  enemmän  aikaa  pedagogiselle  johtamistyölle  varhaiskasvatuksessa. 
Voidakseen  arvioida  muutoksen  onnistumista,  on  ensisijaista  selvittää  ensin  mikä  on  haastateltavien 
tulkintojen  mukaan  varhaiskasvatuksen  perustehtävä  ja  millaiseksi  pedagogisen  johtamisen  merkitys 
määritellään.  Keskiössä  ovat  fenomenografiselle  tutkimukselle  luonteenomaisesti  haastateltavien 
ajattelutapojen, tulkintojen ja merkityksenantojen esille tuominen.

Tutkimukseni  teoriaosuudessa  määrittelen  johtajan  ominaisuuksia  varhaiskasvatuksen  kontekstissa  sekä 
varhaiskasvatuksen  perustehtävää  pedagogisesta  näkökulmasta.  Tämän  lisäksi  paneudun  henkilöstön 
kehittämiseen muuttuvassa organisaatiossa. 

Tutkimukseni  on  luonteeltaan  kvalitatiivinen  ja  sen  taustalla  vaikuttaa  fenomenografinen  tutkimusote. 
Aineistonkeruu  on  toteutettu  teemahaastatteluin  ja  aineiston  analyysissä  on  hyödynnetty  teemoittelua. 
Lisäksi  uutta  organisaatiomallia  koskevassa  arvioinnissa  on  hyödynnetty  SWOT  -analyysiä,  jonka 
käyttäminen   kasvatustieteellisessä  tutkimuksessa  on  ollut  vielä  vähäistä.  SWOT  -analyysi  soveltuu 
mielestäni kuitenkin erinomaisesti arviointi- ja kehittämistyöhön.

Tutkimusta varten on haastateltu kaikki kunnan kolme uutta varhaiskasvatuksen vastaavaa, jotka toimivat 
tutkimuskunnassa esimiehinä ja pedagogisina johtajina koko varhaiskasvatuksen kentällä. Tämän lisäksi on 
koottu  kaksi  focus  group  -haastatteluryhmää:  henkilöstöryhmä,  joka  koostuu  lastenhoitajista  ja 
lastentarhanopettajista  sekä  erikseen  haastatteluryhmä,  johon  kuuluvat  vastuulastentarhanopettajat  ja 
vastuuperhepäivähoitajat,  joiden  tehtäväkenttänä  on  toimia  oman  työnsä  lisäksi  viestinviejinä  muun 
henkilöstön ja pedagogisten johtajien välillä.

Tutkimustulokset  ovat  osoittaneet,  että  pedagogisen  johtajuuden  voidaan  katsoa  olevan  yhteydessä 
varhaiskasvatuksen  laatuun.  Varhaiskasvatus  taas  mielletään  lapsen  yksilöllisen  kasvun  ja  kehityksen 
tukemiseksi,  johon  jokaisella  lapsella  tulisi  olla  oikeus.  Uutta  organisaatiomallia  kohtaan  annettiin  niin 
positiivista  palautetta  kuin  rakentavaa  kritiikkiäkin.  Ennen kaikkea  haastattelujen pohjalta  nousi  selkeitä 
kehittämiskohteita ja strategian luomiseen tarvittavia työkaluja, mikä on yksi tutkimuksen keskeisimmistä 
tavoitteista.

Avainsanat:  pedagoginen  johtaminen,  varhaiskasvatuksen  perustehtävä,  organisaatiomuutos, 
kehittämisstrategia, fenomenografia, teemahaastattelu, focus group -haastattelu
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       1 JOHDANTO

Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen suomalaisille lapsille on poikkeuksetta 

se tila,  mihin yhteiskuntamme haluaa pyrkiä.  Päättäjien valinnat  eivät  kuitenkaan 

aina  tue  tämän  tavoitteen  toteutumista:  ylisuuret  lapsiryhmät,  henkilökunnan 

riittämättömyys,  työntekijöiden  koulutukseen,  ammattitaitoon  ja  sitoutumiseen 

nähden  huono  palkkaustaso,  sekä  jatkuva  resurssipula  ovat,  muutamia  seikkoja 

mainitakseni,  varhaiskasvatuksen  arkea  tänä  päivänä.  Muuttuvat  ja  haastavat 

olosuhteet  kentällä,  sekä varhaiskasvatustyön luonne vaativat  toimivaa johtajuutta. 

Pedagogisen  johtamisen  on  todettu  olevan  yhteydessä  varhaiskasvatuksen  laatuun 

(Hujala 2007, 7). 

Pedagoginen johtaminen käsitteenä ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Käsillä olevan 

pro gradu -tutkielman yhtenä tavoitteena on valaista tutkimuskunnan pedagogisten 

johtajien  (varhaiskasvatuksen  vastaavat)  sekä  heidän  henkilöstönsä  käsityksiä  ja 

tulkintoja pedagogisesta johtamisesta uuden organisaatiomallin käyttöönoton myötä. 

Tarkoituksena  on  myös  selvittää  millaiseksi  tutkimukseen  osallistuneet  henkilöt 

luonnehtivat varhaiskasvatuksen perustehtävän. Koska pedagogiikan johtaminen on 

varhaiskasvatuksen  perustehtävän  eteenpäin  viemistä,  on  ensiarvoisen  tärkeää 

selvittää myös perustehtävään liittyvät käsitykset  ja tulkinnat. Yksi keskeisimmistä 

tutkimuksen  tavoitteista  on  myös  selvittää  käsitykset  uuden  organisaatiomallin 

käyttöönottoon liittyvistä näkökulmista ja mallin toimivuudesta.

Opettaja  -lehdessä  julkaistu,  varhaiskasvatuksen  johtajuutta  käsittelevä  artikkeli 

nostaa esille huolestuttavan näkökulman: Suomessa varhaiskasvatuksen johtamiselle 

ei  ole  tarkoin  säädeltyjä  määräyksiä  tai  ohjeita  lainsäädännössä.  Johtajien 

tehtävänkuvat eroavat toisistaan huomattavasti ja myös kuntien välillä on suuria eroja 

johtajuuden  toteutumisessa.  Artikkelissa  kiteytetään  ensiarvoisen  tärkeä  asia: 

varhaiskasvatuslakiin  tulisi  ehdottomasti  saada  näkemys  varhaiskasvatuksen 

johtamisen funktioista, työtehtävistä ja vastuualueista. (Opettaja -lehti 11/2009, 30-

31.)
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Epämääräiset ja puutteelliset ohjeet varhaiskasvatuksen johtajuuden toteuttamisesta 

voivat  johtaa  toimimattomiksi  osoittautuviin  uudistuksiin  ja  virhearviointeihin, 

osoituksena Helsingin kaupungin päivähoidon johtajuusrakenteen uudistus syksyllä 

2007,  jolloin yhden  esimiehen vastuulle annettiin  kaksi  tai  useampia  päiväkoteja. 

Uudistuksen  toivottiin  järjestävän  aikaa  varhaiskasvatuksen  ja  henkilöstön 

johtamiseen,  mutta  todellisuudessa  näin  ei  tapahtunut.  OAJ:n  syksyllä  2008 

teettämän  selvityksen  mukaan  uudistuksella  ei  saavutettu  juuri  ainuttakaan  sille 

asetettua tavoitetta. Ongelmia joudutaan näin ollen korjaamaan jälkikäteen. OAJ:n 

työmarkkina-asiamies Timo Mäen mukaan muiden kuntien tulisikin ottaa Helsingin 

johtajuusuudistus varoittavana esimerkkinä ja vältettävä tekemästä samoja virheitä. 

(Opettaja -lehti 10/2009, 40-41.)

Käsillä  olevan  pro  gradu  -tutkielman  tutkimuskunnassa  on  lähdetty  myös 

uudistamaan  johtajuusrakennetta.  Tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää,  miten 

muutos  on  otettu  kentällä  vastaan  ja  mitä  sillä  pyritään  saavuttamaan.  Lisäksi  

pohdinnan  alla  ovat  muutoksen  mukanaan  tuomat  vahvuudet,  mahdollisuudet, 

heikkoudet ja uhat. 

Varhaiskasvatuksen  alalla  pedagogisen  johtamisen  tutkiminen  on  ajankohtainen, 

joskin vielä suhteellisen nuori tutkimusaihe: tutkimustietoa päiväkodin johtajuudesta 

on saatavilla verrattain vähän (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 130). Tämä 

havainto on toiminut käsilllä olevan pro gradu -tutkimuksen alullepanijana. 
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        2 VARHAISKASVATUKSEN    
       JOHTAMINEN JA JOHTAJALTA    
       VAADITTAVAT OMINAISUUDET

Yleisesti ottaen johtajuudella tarkoitetaan  johtajana olemista tai asemaa johtajana. 

Johtajuuteen sisältyy visionäärinen toiminta, kehittäminen ja asioihin vaikuttaminen. 

Johtaminen puolestaan on  johtajan toimintaa,  jossa edetään päämärien mukaisesti. 

(Hujala 2007,130.) Seeck määrittelee johtamisen toiminnaksi, jonka tarkoituksena on 

suunnata ihmisten työpanos ja voimavarat määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi. On 

huomattava,  että  työorganisaatio  koostuu  usein  hyvin  heterogeenisestä  joukosta 

ihmisiä, joiden yhteistoiminnan kautta asetettu tavoite kyetään saavuttamaan. Seeck 

toteaa johtamisen sisältyvän jokaiseen organisaatiotyyppiin, joskin eroja on kuitenkin 

havaittavissa. (Seeck 2008, 17-18.) 

KUVIO 1. Organisaatio- ja johtamisteorioiden jaottelu (mukaillen Seeck 2008, 28)
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Modernit 
teoriat

Postmodernit 
teoriat

   

Organisaation
toimivuuden 
edellytyksenä
rakenne ja 
suunnittelu

Organisaatio
selvästi 
määriteltävissä
oleva kokonaisuus

Oletuksena, että asiat 
avautuvat järjen,
tarkkailun ja kielen 
avulla

Ihmisten ja 
todellisuuden 
tarkastelu 
konstruktivistisista
näkökulmista.



Ymmärtääkseen  nykyjohtamista,  on  toki  tunnettava  hieman  johtamisen  historiaa. 

Johtamisparadigmat  syntyvät  niitä  kehittävien  teoreetikkojen  myötä,  mutta  niihin 

vaikuttaa olennaisesti myös yhteiskunnallinen konteksti. Useimmat paradigmat ovat 

peräisin  Yhdysvalloista,  Suomessa  johtamisparadigmat  on  omaksuttu  perinteisesti 

viiveellä.  Tieteellisestä  liikkeenjohdosta  keskusteltiin  1910  -luvulla  ja 

ihmissuhdekoulukunnan  oppeja  alettiin  puolestaan  soveltaa  vasta  1960  -luvulla. 

Nämä paradigmat  elivät  pitkään rinta rinnan, kunnes 60 -luvulla alettiin painottaa 

rakenneteorioita.  Rakenneteorioita  seurasivat  kulttuuriteoriat.  Nykyään  selvästi 

vallitsevimpana paradigmana pidetään innovaatioteorioita. (Seeck 2008, 275-287.)

 Koska innovaatioteoriat ovat nykyisten johtamisoppien keskeisin suunnannäyttäjä, 

on luontevaa keskittyä  niihin. Innovaatioterioiden mukaan ratkaisuja haettaessa on 

aina huomioitava konteksti.  Työntekijät  nähdään yksilöinä,  joilla on tarve ja  halu 

kehittyä.  Ainoastaan  raha  ei  motivoi,  vaan  työntekijöiden  oletetaan  motivoituvan 

myös  saadessaan  käyttää  ammatillista  osaamistaan.  Teresa  Amabilea  ja  Rosabeth 

Kanteria voidaan pitää keskeisimpinä akateemisina tutkijoina, jotka ovat käsitelleet 

tutkimuksissaan  innovaatioita  ja  luovuutta,  joskaan  he  eivät  suinkaan  ole  ainoita. 

Populaarisemmin  innovaatioita  ovat  käsitelleet  muun  muassa  Richard  Florida  ja 

Mihalý Csíkszentmihályi. (Seeck 2008, 243-250.)

Jones  &  Pound  (2008)  tuovat  Roddiin  (1998)  perustuen  varhaiskasvatuksen 

kontekstissa esille useita erilaisia  tyylejä  olla  johtaja.  Näitä ovat tuloksellisuuteen 

keskittyvät  työtehtävien  jakajat,  sosiaalisia  suhteita  painottavat  kaverit,  molempia 

edellä mainittuja painottavat motivoijat sekä johtajat, jotka eivät painota kumpiakaan 

edellä mainituista seikoista,  niin kutsutut  unleaderit.  Golemaniin (2002) perustuen 

Jones & Pound (2008) tuovat lisäksi esille kuusi muuta johtajan tyyliä:  visionääri 

kuljettaa  alaisiaan  kohti  tavoitteita  ja  päämääriä,  valmentaja  yhdistää  työntekijän 

henkilökohtaiset  tavoitteet  organisaation  tavoitteisiin,  kytkösten  tekijä  painottaa 

sosiaalisia suhteita ja niiden syntymistä, demokraatti arvostaa työntekijöiden panosta, 

tavoitteiden asettajalla  on haasteellisia ja jännittäviä päämääriä ja  kapteenilla  selvä 

suunta  ja  johtoasema.  (Jones  &  Pound  2008,  16.)  Jones  &  Pound  kuitenkin 

painottavat, ettei johtajaa voi useinkaan kategorisoida yhden tyylin edustajaksi, vaan 

voi jopa olla suureksi eduksi, jos johtajassa yhdistyy useampi johtamistyyli. Tämän 

lisäksi  johtajan  tulisi  kyetä  muuntautumaan  vallitsevan  tilanteen  edellyttämällä 

tavalla erilaisiin johtajan rooleihin. (Jones & Pound 2008, 16.)
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Järvisen  (2001)  mukaan  yksi  johtajan  tärkeimmistä  ominaisuuksista  on  kyky 

rohkaista  alaisiaan  ja  kannustaa  heitä  kriittistenkin  mielipiteiden  esittämiseen. 

Johtajan tulee myös kyetä ottamaan kritiikki vastaan ja osoittaa käyttäytymisellään 

alaisilleen  pystyvänsä  kuuntelemaan  myös  heidän  eriäviä  kannanottojaan.  Tämän 

tulisi  olla  myös  harkitseva  ja  tyyni  käsitellessään  kyseenalaistaviakin mielipiteitä. 

Mikäli  johtaja  ei  arvosta  alaistensa  mielipiteiden  esittämistä,  heidän 

keskusteluhalunsa ja luovuutensa voi tukehtua. (Järvinen 2001, 72-73.)  

       2.1 Johtamisen dimensiot varhaiskasvatuksessa

Johtamiseen varhaiskasvatuksen  kontekstissa voidaan  määritellä  kuuluvaksi  kolme 

erilaista  johtamisen  osa-aluetta.  Näille  kolmelle  johtamisen  osa-alueelle  ei  ole 

olemassa  suoria  suomenkielisiä  vastineita.  Leadership  -käsitteellä  tarkoitetaan 

kuitenkin  ihmisten  johtamista:  suuntaviivojen  luomista  ja  pedagogista  ohjaamista. 

Management  -käsite  pitää  sisällään  toiminnan  suunnittelua  ja  arviointia: 

päivittäisjohtamista.  Administration -käsite taas tarkoittaa johtamisen hallinnollista 

puolta. (Ebbeck ja Waniganayake 2003, 10-11.) 

                                                            

     

  

                         Administration                                                                 Management 

KUVIO 2. Varhaiskasvatuksen johtamisen dimensiot (Mukaillen Ebbeck & 

Waniganayake 2004)
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Jones  &  Pound  (2008)  huomauttavat,  että  management  ja  leadership  -termien 

käytöstä on noussut esiin myös ristiriitaisia näkemyksiä: on olemassa hyvin erilaisia  

käsityksiä siitä,  mitä termit  todellisuudessa tarkoittavat ja mitkä asiat  erottavat  ne 

toisistaan, jos mitkään. He tuovat esille kuitenkin Schönin (2000) näkemyksen, jonka 

mukaan leadership ja management eivät ole missään määrin synonyymejä: henkilö 

voi  olla  johtaja  olematta  manageri  ja  toisinpäin.  Leadership  -johtaminen voidaan 

määritellä  osaksi  management  -johtamista  ja  erityisesti  varhaiskasvatuksen 

kontekstissa näin onkin (Jones & Pound 2008, 7-9.)

Juuti  &  Vuorela  tarkastelevat  koulun  johtamista  kokonaista  koulutusjärjestelmää 

sekä  toisaalta  yksittäistä  koulua  koskevana  ilmiönä.  He  korostavat  onnistuneen 

johtamisen  merkitystä  koulun  tuloksellisuuteen  ja  koulutuksen  laatuun  ja  pitävät 

johtamista  erittäin  merkityksellisenä  tekijänä  sille,  millaiseksi  työyhteisöksi  koulu 

muodostuu. (Juuti & Vuorela 2002, 200.) Juutin & Vuorelan mukaan näkemykset 

johtajuudesta  voidaan  karkeasti  jakaa  kahteen  luokkaan:  asiapainoitteisiin 

(management) ja ihmiskeskeisiin  (leadership) näkökulmiin. Ensimmäiseksi mainittu 

johtamistapa soveltuu kohtalaisen staattisiin tilanteisiin ja vaatii ennakkosuunnittelua 

ja selviä strategioita, mutta koulumaailman muuttuvat tilanteet ja uudistumistarpeet 

edellyttävät  myös  menetelmiä  ihmisten johtamiseksi.  Juuti  & Vuorela  korostavat, 

etteivät  asiapainoitteinen  johtaminen  ja  ihmiskeskeinen  johtaminen  sulje  toisiaan 

pois,  vaan  hyvän  johtajan  piirteisiin  sisältyvät  parhaassa  tapauksessa  molempien 

näkökulmien sisäistäminen (Juuti & Vuorela 2002, 202). 

Varhaiskasvatuksessa  johtajuus  tulisi  nähdä  henkilöstön  sitouttamisena 

varhaiskasvatuksen  laadun  ylläpitoon  ja  sen  kehittämiseen.  Varhaiskasvatuksen 

laadukas  johtaminen  edellyttää  myös  johtajuuden  jakamista  (Hujala  2007,  7.) 

Johtajuuden, oli se sitten millaista tahansa, olennaisin tehtävä on tunnistaa alaisten 

motiivit  ja  päämäärät  ja  vedota  niihin.  Johtajan  ja  alaisten  tulee  yhdessä  luoda 

sitoumuksia tulevaisuutta ajatellen. (Juuti 2001, 288.)

Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät johtajat ja ammatinharjoittajat kohtaavat 

jatkuvia vaatimuksia ja painostusta. Ala on haastava. Johtajuus varhaiskasvatuksessa 

on usein nopeasti muuttuvaa, sirpaloituvaa ja hyvin hektistä. (Jones & Pound 2008, 

1-2.)  On  huomattava  myös,  että  johtajuus  on  aina  sidoksissa  kontekstiin  ja 

johtamisen tyylejä ja strategioita on olemassa lukuisia (Jones & Pound 2008, 23).
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           2.2 Pedagoginen johtaminen

Pedagogisesta  johtamisesta  on  keskusteltu  viime  aikoina  hyvin  paljon 

varhaiskasvatuksen  kentällä  ja  sen  voidaan  katsoa  olevan  äärimmäisen  tärkeä 

johtamisen  muoto.  Varhaiskasvatuksen  perustehtävän  toteutumiselle  pedagoginen 

johtaminen on hyvin keskeinen tekijä (Hujala. 2007, 7). Tutkimustietoa aiheesta on 

kuitenkin vielä verrattain vähän. Koska pedagogiikka itsessään on jo moniuloitteinen 

käsite, on myös pedagogisen johtamisen määritteleminen haasteellista.  Lyhyesti  se 

voidaan  kuitenkin  määritellä  johtamistoiminnaksi,  jossa  kuljetaan  tavoitteellisesti 

kohti asetettuja päämääriä, pedagogisia oppeja ja ajatusmalleja noudattaen (Hujala, 

Puroila, Parrila & Nivala 2007, 130-131). 

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että käsitykset pedagogisen johtamisen käsitteestä 

ovat hyvin epäselvät ja vaihtelevat suuresti jopa varhaiskasvatusyksiköiden sisällä. 

Käsitteen  määritteleminen  puolestaan  on  tärkeää  jotta  sitä  pystyttäisiin  myös 

arvioimaan (Turja & Fonsén, toim. 2010, 127).

Puroila  on  tutkinut  väitöskirjatutkimuksessaan  muun  muassa  päiväkodin  johtajan 

roolia päätöksentekijänä. Hujalan (2007) tavoin Puroila näkee päiväkodin johtajan 

hyvin keskeisesti varhaiskasvatustyön laatuun vaikuttavaksi tekijäksi, onhan hän sitä 

jo asemaansa perustuen. Suomalaiseen päiväkotien johtamiseen kohdistuva tutkimus 

on kuitenkin osoittanut, että heidän vaikuttavuutensa työyhteisössä vaihtelee suuresti. 

(Puroila  2003,  83.)  Päiväkotien  johtajat  ovat  vastuussa  pedagogisista  ja 

toiminnallisista  linjauksista.  Keskeinen  rooli  heillä  on  myös  kasvatustoiminnan 

kehittämistyössä.  Heillä  on  päätöksentekijän  rooli  ja  viimekäden  vastuu. 

Käytännössä  kasvatusvastuussa  oleva  henkilökunta  vastaa  kuitenkin  toiminnan 

yksityiskohtaisemmasta  suunnittelusta  johtajan  keskittyessä  laajempiin  linjauksiin. 

Alaiset odottavat johtajalta useimmiten kykyä tehdä päätöksiä. Päätöksentekijän rooli 

luonnollisesti vaihtelee: tilanteittain ja johtajasta riipuen. Kokoavasti voidaan todeta, 

että päiväkodin johtajalla on kokonaisvastuu ja valtaa, mutta arkipäivän käytännöt ja 

johtajuuden toteutuminen vaihtelevat suuresti. (Puroila 2003, 84-88.) 

Mahlamäki-Kultanen käsittelee väitöskirjassaan pedagogista rehtoriutta. Hän nostaa 

esille varsin huolestuttavan näkökulman: suomalaiset rehtorit, tarpeesta huolimatta, 

eivät  aina  miellä  itseään  pedagogisiksi  johtajiksi  ja  kehittäjiksi.  Tutkimukset  ovat 

osoittaneet,  että  he  ovat  usein  varsin  ulkopuolisia  kehittämistyöstä.  Mahlamäki-

Kultanen  summaa,  että  myös  rehtorien  tulee  kantaa  vastuunsa  pedagogisista 
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kysymyksistä,  pelkkä hallinnollisesti  painottunut  johtaminen  ei  nykypäivänä  riitä. 

Mahlamäki-Kultanen  tuo  kuitenkin  ilmi  Lonkilan  (1990)  tutkimuksessa  esiin 

ilmenneen havainnon, jonka mukaan rehtorit  ovat  painottaneet  haluavansa  käyttää 

enemmän aikaa pedagogisiin kysymyksiin kuin mitä he ovat pystyneet. (Mahlamäki-

Kultanen  1998,  48-49.)  Mahlamäki-Kultanen  määrittelee  pedagogisen  rehtoriuden 

kokoavasti  ”molemminpuoliseksi  vuorovaikutukseksi  oppilaitoksen  jäsenten  ja 

ulkopuolisen maailman kanssa” (Mahlamäki-Kultanen 1998, 53).

Kokoavasti todeten pedagogista johtamista voidaan pitää kaiken varhaiskasvatuksen 

sisällöllisen kehittämiseen otsikkona, yläkäsitteenä (Heikka & Fonsén, toim. 2010, 

131).
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        3 VARHAISKASVATUKSEN   
       PERUSTEHTÄVÄ PEDAGOGISESTA   
       NÄKÖKULMASTA

Varhaiskasvatuksen  perustehtävän  määrittelyä  voidaan  lähestyä  hyvin  monesta 

näkökulmasta, riippuen muun muassa määrittelijästä ja määritelmän tarkoitusperästä. 

Näitä näkökulmia voivat olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työvoimapoliittinen tai 

kasvatuspoliittinen tehtävä. Käsillä olevan tutkielman näkökulma on pedagogiikassa 

ja  siihen  liittyvissä  erilaisissa  ajattelumalleissa.  Koska  tutkimuskunnassa  haluttiin 

organisaatiouudistuksen  myötä  painottaa  nimenomaan  pedagogiikan  johtamista, 

rajautui perehtyminen tämän tutkielman puitteissa varhaiskasvatuksen perustehtävän 

pedagogiseen näkökulmaan.  

Yhteiskunnassamme on aiemmin vallinnut vankka näkemys siitä, että pienten lasten 

vanhempien  tulisi  kasvattaa  lapsensa  itse.  Lastentarhat,  joiksi  päiväkoteja  ennen 

kutsuttiin, miellettiin ennemminkin ”hätäavuksi” kuin keinoksi kehittää yhteiskuntaa. 

(Brotherus,  Hytönen & Krokfors 1999, 19-21.) On selvää, että varhaiskasvatuksen 

lapsikäsitys  rakentuu  yhteiskunnallisen  tehtävän  mukaisesti.  Laadukkaan 

varhaiskasvatuksen  lähtökohtana  tulisi  olla  lapsi  ja  toiminnan  lähteä  hänen 

tarpeistaan. Kasvatus, opetus ja hoito luovat lapsen oppimiselle puitteet. (Brotherus, 

Hytönen & Krokfors 1999, 19-21.)

Ymmärtääkseen  nykyisen  suomalaisen  varhaiskasvatuksen  ajattelumalleja  ja 

toimintatapoja,  on tärkeää katsoa pedagogiikan historiaa myös hieman taaksepäin. 

1970 -luvulla  päiväkotipedagogiikassa  vallitsi  tuokiokeskeisyys  ja  ajattelutapa  oli 

lähinnä työ- ja toimintatapakeskeinen. Pedagoginen kokonaisnäkemys oli tällaisesta 

ajattelitavasta  valitettavan  kaukana.  80  -luvulla  siirryttiin  enenevässä  määrin  ns. 

viikkojatkumoon, jossa toteutui ikäänkuin ainejakoinen opetussuunnitelma: jokaiselle 

viikonpäivälle oli suunniteltu eri sisältöäalueita sisältäviä ”oppituokioita”. Kritiikin 

myötä  päivähoidon pedagogisia  käytäntöjä  on kehitetty.  Eniten  kritiikkiä  voidaan 
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katsoa  herättäneen  toiminnan  joustamattomuus,  kiire,  päivän  hajanaisuus,  sekä 

vaikeudet  lasten  yksilöllisessä  huomioimisessa.  1990  -luvulla  päivähoitoa  on 

kehitetty voimakkaasti. Lapsilähtöisyyden periaate nousi vahvasti esiin, osin Reggio 

Emilia -aatteen toimiessa innoittajana. Lapsilähtöistä projektityöskentelyä ryhdyttiin 

painottamaan vahvasti. (Kinos 2001, 7-11.)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (2003) päiväkodin tehtäväksi on 

määritelty  hoito,  opetus  ja  kasvatus.  Nummenmaan  mukaan  kasvatuksessa  on 

lähtökohtaisesti  kyse  ihmiseksi  kasvattamisesta,  mikä  voidaan  katsoa  toteutuvan 

kasvattajan ja kasvavan yhteistoiminnan tuloksena. Keskiössä on siis vuorovaikutus 

kasvattajan  ja  kasvatettavan  välillä.  Päiväkotikontekstissa  kasvatus  perustuu 

vanhempien  ja  päiväkodin  kasvatushenkilöstön  väliseen  vuorovaikutukseen,  mistä 

voidaan  käyttää  myös  termiä  kasvatuskumppanuus.  (Nummenmaa  2006,  21-22.) 

Myös  Karila  (2006,  91)  korostaa  kasvatusvuorovaikutusta  päiväkodin 

kasvatushenkilöstön  sekä  vanhempien  välillä.  Sen  voidaan  katsoa  olevan  muun 

muassa  ehyen  kasvatusympäristön  edellytys  ja  sitä  kautta  lapsen  kehitystä 

ensiarvoisesti tukeva tekijä.

Lapsilähtöisen  ajattelutavan  mukaan  varhaiskasvatusta  voidaan  lähestyä  lapsen 

kasvuprosessina.  Lapsi  on  luonnostaan  aktiivinen  toimija  ja  kiinnostunut 

ympäristöstään. Oppimisen ehtona on tutkiminen ja kokeileminen. Huomionarvoista 

on, että lapsesta käsin lähtevä toiminta lisää myös oppimismotivaatiota. Lasten tulee 

voida olla itse mukana luomassa omaa kasvuprosessiaan. (Kinos 2001, 30.)

Lastentarhanopettajaliitto  ry  määrittelee  päiväkodin  perustehtäväksi  laadukkaan 

hoidon,  kasvatuksen  ja  opetuksen  tarjoamisen  lapsille  tukien  perheiden 

kotikasvatusta. Perustehtävän toteutumisesta vastuu on päiväkodin johtajalla, jonka 

tehtävänä  on  taata  varhaiskasvatuksen  laatu  johtamalla  muun  muassa 

kehittämishankkeita  sekä  varhaiskasvatus-  ja  esiopetussuunnitelmien  laadintaa. 

(Lastentarhanopettajaliitto 2004, 30.)

             3.1 Varhaiskasvatuksen laatunäkökulmat ja laadunhallinta

Hujala et al määrittelevät varhaiskasvatuksen laadunhallinnan toimintatavaksi, jolla 

ohjataan toimintaa kohti asetettuja tavoitteita, korostaen palvelun käyttäjien (hallinto, 
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henkilökunta  ja  perheet)  osallisuutta  kehittämistyössä.  Organisaatiossa  tehtäville 

muutoksille on luonnollisesti olemassa aina jokin peruste.  Se voidaan siis  mieltää 

laadunhallinnaksi,  sillä  se  on  mitä  suurimmassa  määrin  toiminnan  kehittämistä 

(Hujala et al 1999, 56). Laatu sinänsä on hyvin haasteellinen määritettävä, sillä se on 

aina sidoksissa sitä tarkastelevan tahon näkökulmaan.  Määritteleminen sinänsä on 

tärkeää, sillä se on edellytys laadun kehittämiselle (Hujala et al 1999, 55). Vaikkakin 

näkökulmia on olemassa lukuisia,  voidaan varhaiskasvatuksen  kontekstissa  nostaa 

niistä esille muutamia ilmeisimpiä.

 

KUVIO  3. Varhaiskasvatuksen laatunäkökulmia (Mukaillen Hujala, Parrila, 

Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen. 1999)

Laadunhallinta on kehittämistyötä ja kehittäminen puolestaan vaatii avointa asennetta 

muutoksia  kohtaan  (Hujala  et  al  1999,  71).  Laatukeskustelua  käydään  nykyisin 

paljon  ja  keskustelun  luonne  riippuu  pitkälti  käynnistäjätahosta.  Aiemmin 

keskustelun  käynnistäjänä  on  useimmiten  toiminut  hallinto,  nykyisin  myös 

vanhemmat  ja  päivähoitohenkilöstö  ottavat  aktiivisesti  kantaa  keskusteluun 

varhaiskasvatuksen  laatutekijöistä.  Tämän  tutkimuksen  kannalta  keskeisintä  on 

perehtyä varhaiskasvatuksen pedagogiseen laatuun.
15
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Perustehtävän laadukkaan toteutumisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että eri 

tilanteissa  voisivat  toimia  ne  työntekijät,  joilla  on  tilanteen  vaatima  paras 

mahdollinen  osaaminen.  Päiväkotikulttuurissa  on  perinteisesti  arvostettu 

peruskoulutuksen  rinnalla  elämänkokemusta,  joskus  jopa  merkittävimpänä 

osaamisen tuottajana. Johtajan vastuulla on kuitenkin kannustaa jokaisen työntekijän 

osaamisen kehittämistä. (Karila & Nummenmaa 2002, 29.)
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       4 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 
      JA OSAAMISEN JOHTAMINEN 
      MUUTTUVASSA ASIANTUNTIJA-

 ORGANISAATIOSSA

Henkilöstön  kehittäminen  liittyy  olennaisena  osana  organisaatiossa  tehtäviin 

muutoksiin.  Muutoksilla  pyritään  aina  kehittämiseen  ja  kehitystyöstä  vastaavat 

luonnollisesti organisaatiossa työskentelevät ihmiset. (Hujala et al 1999, 56.)

Henkilöstön kehittäminen  on  terminä  vielä  varsin  nuori,  sen  sijaan  on  puhuttu 

toiminnan kehittämisestä (Viitala 2005, 19). Viitala painottaa, että johtamisen kohde 

tulee olla tarkoin määritelty ja henkilöstön tulee olla tietoista laadun osatekijöistä  

voidakseen tuottaa laatua. Se, mitä ei huomata,  ei voi muodostua tiedostetuksi tai 

merkitykselliseksi asiaksi. (Viitala 2005, 21.)

Vastuu osaamisesta on jokaisella työyhteisön jäsenellä, ei suinkaan vain esimiehillä. 

Jokaisen tulee vastata omasta ammatillisesta kehittymisestään, vaikkakin esimiesten 

tulee  pitää  huolta  muun  muassa  tarvittavista  resursseista.  On  huomattava,  että 

organisaatio kehittyy yksilöiden toimesta. (Viitala 2005, 30.)

Henkilöstön  kehittäminen  nähdään  edellytyksenä  osaamisen  ylläpitämiselle,  sen 

kehittymiselle sekä muutoksen aikaansaamiselle, joskin termin katsotaan olevan osin 

harhaanjohtava.  Henkilöstön  kehittäminen  mielletään  usein  virheellisesti 

toiminnaksi,  jossa  henkilöstö  on  ikään  kuin  ulkoapäin  suuntautuvan  tahon 

kehittämisobjekti.  Nykyajattelun  mukaan  jokainen  kuitenkin  vastaa  oman 

toimintansa ja yhteisönsä toiminnan kehittämisestä. Vaikka kehittämisvastuu onkin 

jokaisella  työyhteisön  jäsenellä  itsellään,  myös  johtajan  rooli  on  tärkeä.  Johtajan 

tulee  tukea  alaisiaan  osaamisensa  kehittämisessä  muun  muassa  mahdollistamalla 

kouluttautumisen,  analysoimalla  ja  kehittämällä  alaistensa  ajattelumalleja  ja 

reflektoimalla kokemuksia. (Viitala 2007, 182-184.)
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Osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa, jollaiseksi päivähoito-organisaato 

voidaan lukea, edellyttää suuntaviivojen luomista, määrittelyjen tekemistä, arviointia 

ja  uudelleenkehittämistä.  Osaamisen  johtaminen on laaja  johtamisen kokonaisuus, 

joka  on  jatkuvassa  muutoksen  tilassa.  Olennaista  osaamisen  johtamisessa  on 

määritellä  tahtotila,  jota  kohti  organisaatiota  suunnataan:  toimintatavat  luodaan 

visiota  silmällä  pitäen.  Yksi  olennaisimmista  seikoista  on  organisaatiossa 

työskentelevien  henkilöiden  osaamisen  tason  nostaminen  ja  sen  täysipainoinen 

hyödyntäminen.  Yksilöiden osaaminen tulisi  nähdä koko organisaation  osaamisen 

lähtökohtana. (Viitala 2007, 14-16.)

Osaamisen  johtamisen  voidaan  katsoa  olevan  yksi  päiväkodin  johtajan 

keskeisimmistä  tehtäväväkentistä.  Samalla  se  on  myös  yksi  haastavimmista. 

Osaaminen ilmenee ammatillisena  tietotaitona  ja  sen  peruslähteen  voidaan  katsoa 

olevan ammatillinen peruskoulutus. Viime vuosina myös työssäoppimisen merkitystä 

on korostettu enenevässä määrin ja huomio on keskittynyt yksilön osaamisen sijasta 

enemmän  työyhteisön  osaamiseen.  Toimintaympäristöön,  tässä  tapauksessa 

puhuttakoon  päiväkodista,  kohdistuvat  muutokset  velvoittavat  osaamisen 

kehittämiseen.  Osaamiselle  ei  tunnuta  aina  annettavan  riittävää  painoarvoa 

päiväkotiyhteisössä,  tästä kielivät  muun muassa  työvuorojen  mukaan määräytyvät 

työtehtävät,  jossa  ei  huomioida  yksilön  koulutustaustaa  tai  erityisosaamista. 

Päiväkodin johtajan tulee tiedostaa päiväkotityössä vaadittava osaaminen ja kehittää 

sitä  kohti  perustehtävän  toteutumista.  Lähtökohtana  kehittämiselle  on  oman  ja 

yhteisen työtoiminnan tutkiminen (Karila & Nummenmaa 2002, 28-30.)

Organisaatio  voidaan  määritellä  yksiköksi,  jonka  olemassaololle  on  kaksi  ehtoa. 

Ensiksikin sen taustalla tulee olla näkemys siitä, että sen on mahdollista saavuttaa 

halutut  päämäärät.  Toiseksi  se  vaatii  ihmisiä,  jotka  ovat  sitoutuneet  toimimaan 

kyseisessä  organisaatiossa  ja  kykenevät  sosiaaliseen  kanssakäymiseen  keskenään. 

Organisaatioita on monenlaisia ja niillä kaikilla on oma yhteiskunnallinen tehtävänsä. 

Päiväkodit  voidaan  katsoa  kuuluvan  organisaatioihin,  joilla  on  yhteiskuntaa 

ylläpitävä tehtävä. (Seeck 2008, 20.)

Onnistuessaan  osaamisen  johtaminen  luo  kehittämiseen  sitoutuneen  sekä 

innovatiivisen  työyhteisön,  joka  on  sitoutunut  toteuttamaan  perustehtävää 

(Nummenmaa & Karila 2002, 31).
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KUVIO 4. Organisaatioiden jaottelu yhteiskuntaa luovan ja ylläpitävän tehtävän 
mukaan (Mukaillen Seeck, 2008)

Johtajan kyky suunnata henkilöstöään yhteisten päämäärien ja vision toteuttamiseen 

on  Vesterisen  mukaan  menestyvän  organisaation  perusta.  Esimiesten  tulee  olla 

herkkiä  ihmisten  vuorovaikutussuhteille  ja  -prosesseille.  Esimiesten  tulisi  myös 

tiedostaa oma roolinsa henkilöstön osaamisen vaalimisessa ja sujuvan työskentelyn 

edellyttäjänä. (Vesterinen 2006, 84-85.)

Anna-Raija  Nummenmaa  tuo  esille  Scheinin  (1984)  näkemyksen,  jonka  mukaan 

organisaatiokulttuurissa  voidaan  havaita  sekä  niin  sanottu  näkyvä  että  näkymätön 

taso.  Näkyvä  taso pitää  sisällään  muun muassa  ihmisten  toimintamallit,  kun  taas 
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näkymättömään  osaan  kuuluvat  arvot  ja  perusolettamukset.  Organisaation  ja 

yksilöiden arvot toimivat muun muassa kehityksen suuntaajina. (Nummenmaa 2006, 

19-20.)

Kokemusten kautta oppimista pidetään yleisesti  tärkeänä,  mutta kokemukset  eivät 

kuitenkaan aina tuota toivottua oppimistulosta.  Usein käy niin,  että  työyhteisöissä 

tehdään toinen toisensa jälkeen samoja virheitä ja ongelmat toistuvat näin samoina 

kerrasta toiseen. Jotta kokemuksista voitaisiin oppia ja työyhteisö voisi kehittyä, on 

olennaisen tärkeää, että johtaja on kiinnostunut työyhteisönsä kriittisestä arvioinnista 

ja  kehittämisestä.  Johtajan  tulee  kyseenalaistaa  totuttuja  toimintamalleja  ja 

havaintojensa perusteella osoittaa kehittämiskohteita. Johtajan oma asenne vaikuttaa 

työyhteisöön huomattavasti ja se tulisikin tiedostaa. Työyhteisö ei yksinään, ilman 

johtajansa  tukea  ja  esimerkkiä,  kykene  olemaan  kiinnostunut  työstään  tai  sen 

jatkuvasta  kehittämisestä.  (Järvinen  2001,  72-73.)  Organisaation  kehittäminen 

edellyttää  johdolta  työyhteisön  ja  siihen  kuuluvien  ihmisten  käyttäytymisen  ja 

periaatteiden tuntemista. Hyvän johtajan tulisi lisäksi kyetä sietämään epävarmuutta 

ja olemaan joustava, lisäksi tällä tulisi olla uudistamishalua. (Järvinen 2001, 18-19.) 

Kuten jo aiemmin on tuotu ilmi, johtaminen voidaan määritellä toiminnaksi, jolla on 

aina  jokin  tiedostettu  kohde.  On  alleviivattava,  että  yritys  (tässä  kontekstissa 

puhuttakoon  päiväkodista)  ei  itsessään  tee  mitään,  vaan  siellä  toimivat  ihmiset; 

heidän tulee olla tietoisia osaamisen johtamisesta, tehdäkseen siitä näkyvän. (Viitala 

2005, 18.)

Lastentarhanopettajaliiton  julkaisussa Päiväkodin johtaja on monitaituri  (2004) on 

esitelty  keskeisimpiä  tuloksia  päiväkodin  johtajille  tehdystä  kyselytutkimuksesta, 

jonka aiheena oli kartoittaa muun muassa päiväkodin johtajien työn sisältöä. Yksi 

tutkimuksessa  esille  nousseista  johtajan  tehtäväkentistä  oli  osaamisen  johtaminen, 

joka nähtiin ensiarvoisen tärkeänä ja jolle toivottiin järjestyvän aikaa. 

Osaamisen  johtaminen on käsitteenä  vielä suhteellisen  nuori,  eikä  sen sisältö  ole 

vielä täysin vakiintunut. Se voidaan kuitenkin määritellä toiminnaksi, jonka avulla 

osaamista ylläpidetään  ja kehitetään,  muokataan ja  hankitaan lisää.  (Viitala 2005, 

14.)  Osaamisen  johtamisen  voidaan  kuvailla  olevan  jatkuvaa  toimintaa  vision 

saavuttamiseksi (Viitala. 2005, 15).

Jones & Pound (2008) näkevät, että on ensisijaista suojella ja kehittää henkilöstön 

tietotaitoa,  kykyjä  ja  asenteita  (Jones  &  Pound  2008,  186).  Vesterinen  (2006) 
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korostaa  johtamisen  merkitystä  työyhteisön  hyvinvoinnissa.  Työyhteisön 

hyvinvointia tulisi jatkuvasti kehittää ja johtajan rooli sen toteutumisessa on varsin 

keskeinen.  Ihmisten  johtamisessa  oleellista  on  henkilöstön  työskentelyä  tukeva 

johtamistyyli,  joka  luo  myös  edellytyksiä  onnistumisille.  Työssä  viihtyminen  ja 

työhyvinvointi  ovat  yhteydessä  organisaation  kykyyn  toimia  innovatiivisesti, 

tehokkaasti ja tuottavasti. (Vesterinen 2006, 83-84.)

Yhden  isoimmista  haasteita  johtamistyölle  asettavat  työpaikkoja  jatkuvasti 

koskettavat  muutokset.  Organisaatioiden  toimintaa  kehitettäessä  joudutaan 

väistämättä  haasteiden  eteen.  Esimiehen on oltava  selvillä  ihmisen käyttäytymistä 

ohjaavista  periaatteista,  jotta  hän  kykenee  toimimaan  muutoksen  läpiviejänä  ja 

suunnannäyttäjänä  sekä  onnistua  toiminnassaan.  Ennen  kaikkea  tärkeintä  on,  että 

esimies kykenee sitouttamaan henkilöstön muutokseen. Mikäli ihminen ei ymmärrä 

muutoksen merkitystä, hänen on hyvin vaikea näin tehdä. Työn tulee olla tekijälleen 

merkityksellistä  ja  motivoivaa.  Henkilöstön  tulee  myös  voida  itse  vaikuttaa 

muutoksiin,  mikäli  halutaan  välttää  uudistusten  kariutuminen  epäilyihin  ja 

vastarintaan. Muutoksia ei koskaan käynnistetä vailla historiaa: esimiehen tulee siis 

olla  selvillä  työyhteisönsä  menneisyydestä  käynnistäessään  uudistusta.  (Järvinen 

2001, 97-103.)

Työmarkkinajärjestöt  ovat  tunnustaneet  työyhteisön  kehittämisen välttämättömäksi 

sekä  kaikkien  osapuolten  etua  ajavaksi  toiminnaksi.  Kehittämistyön  tulee  olla 

suunnitelmallista ja sen tulee tapahtua pitkällä tähtäimellä. Voidaankin todeta, ettei 

kehittämistä tule enää ajatella oikeutena, vaan velvollisuutena. (Härkönen, Kuronen 

& Nissinen  1993,  161-162.)  Kehittämistyöllä  pyritään  luonnollisesti  muutokseen, 

kohti tavoitetilaa. Ilman suunnitelmaa ja systemaattista työtä ei kuitenkaan tuloksia 

synny.  Seuraavassa kuviossa on esitelty Kurosta ja Nissistä (1993, 167) mukaillen 

muutosprosessin malli, jotta organisaation muutoksen johtaminen olisi onnistunutta. 
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KUVIO 5. Työyhteisön kehittäminen muutokseen valmistautumisesta sen 

vakiinnuttamiseen (Mukaillen Kuronen & Nissinen 1993).
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  Muutokseen 
  valmistautuminen

 -kehittämistavoitteiden ja 
  yhteisten arvojen
  määrittely
 -asennemuutos
 -johtamisen parantaminen
 -tieto suunnittelusta ja 
  seurannasta

 Muutoksen 
 vakiinnuttaminen

 -seuranta 
 -arvioiminen
 -uudet kehittämistarpeet
 -työyhteisön kehittäminen
 ja sen vakiinnuttaminen

   Muutokseen 
   siirtyminen

   -strategia
   - tulosjohtaminen
   -organisaation rakenne
   -henkilöstöpolitiikka 
   -välineiden kehittäminen 
    ja ongelmanratkaisu



        5 TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimukseni  ensisijaisena  tehtävänä  on  selvittää  miten  uusi  varhaiskasvatuksen 

organisaatiomalli on otettu vastaan niin esimiesten kuin henkilöstönkin keskuudessa. 

Tätä  tukevia  kysymyksiä  ovat  varhaiskasvatuksen  perustehtävän  määritteleminen 

sekä käsitykset pedagogisesta johtamisesta.

Uuden  organisaatiomallin  käyttöönoton  myötä  on  ensiarvoisen  tärkeää  selvittää 

millaiseksi  esimiehet  ja  henkilöstö  kokevat  varhaiskasvatuksen  perustehtävän  ja 

millaiseksi  he  luonnehtivat  pedagogiikan  johtamisen  merkityksen.  Tämä  on 

perusteltua siksi, että se on edellytys kehittämistyölle. Vasta käsitysten määrittelyjen 

jälkeen  on  mahdollista  selvittää  tulkinnat  uuden  organisaatiomallin  käyttöönoton 

onnistumisesta ja kehittämiskohteista.

    Tarkennetut tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1. Millaisia ovat varhaiskasvatuksen vastaavien ja henkilöstön käsitykset ja tulkinnat 

varhaiskasvatuksen perustehtävästä?

2. Millaisia ovat varhaiskasvatuksen vastaavien ja henkilöstön käsitykset ja tulkinnat 

pedagogisesta johtamisesta?

3. Millaisia ovat varhaiskasvatuksen vastaavien ja henkilöstön käsitykset ja tulkinnat 

uuden organisaatiomallin käyttöönoton vahvuuksista, heikkoksista, 

mahdollisuuksista ja uhkista?
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        6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
       JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Käsillä oleva pro gradu -tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen.  Kvalitatiivisessa 

eli  laadullisessa  tutkimuksessa  huomionarvoista  on,  että  siinä  keskitytään  varsin 

pieneen määrään tapauksia, joita kuitenkin pyritään analysoimaan mahdollisimman 

tarkasti. Aineiston tieteellisyyden kriteerinä pidetäänkin siis sen laatua, ei niinkään 

määrää. Tämän lisäksi aineiston kohdalla kyse on usein näytteestä, ei otannasta. Yksi 

keskeisimmistä  laadullisen  tutkimuksen  ominaispiirteistä  on  tutkittavien 

osallistuvuuden korostuminen. (Eskola & Suoranta 2005, 16.) Kyseinen pro gradu 

-tutkielma täyttää edellä esitetyt laadullisen tutkimuksen tunnusmerkit.

Kvalitatiivisia  tutkimusmenetelmiä  kohtaan  osoitetun  kasvaneen  kiinnostuksen 

voidaan  katsoa  syntyneen  1970  –luvun  lopulla,  jolloin  kasvatustieteissä  alettiin 

kiinnittää enenevässä  määrin  huomiota  tieteenfilosofisiin  peruskysymyksiin.  Vielä 

tuolloin kasvatustieteen alalla tehdyt väitöskirjat luokiteltiin kuitenkin positivistisen 

paradigman mukaisiksi, mutta jo seuraavan vuosikymmenen kuluessa kvalitatiiviset 

menetelmät yleistyivät. 1970 –luvulta tähän päivään on kasvatustieteissä tapahtunut 

suuria murroksia ja uusia tutkimusmenetelmiä on otettu runsaasti käyttöön. (Eskola 

& Suoranta 2005, 31-32.) Nykyisin tutkijalta odotetaankin entistä enemmän oman 

tieteenfilosofisen  käyttöteorian  pohtimista  ja  perustelujen  esittämistä  (Eskola   & 

Suoranta 2005, 28-29). 

Kvalitatiivisia tutkimuksia voidaan katsoa olevan yhtä monta kuin on tutkijoitakin, 

sillä jokainen kvalitatiivinen tutkimus on muodoltaan, tiedon keruumenetelmiltään ja 

analyysiltään omanlaisensa (Hatch 2007, 223). 

Tutkimuskunnassa  johtajuusrakenteen  uudistuksen  käynnistäjänä  toimi  tarve 

vapauttaa  enemmän  aikaa  varhaiskasvatuksen  ja  henkilöstön  johtamiselle. 

Tutkimuskunnassa  päädyttiin  ratkaisuun,  jossa  palvelujohtaminen  ja  pedagoginen 

johtaminen erotettiin toisistaan. Uusi organisaatiomalli otettiin käyttöön vuoden 2009 
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alusta ja tutkimuksen aineisto on kerätty juuri käyttöönottovaiheessa, saman vuoden 

maaliskuussa.  Uuden  mallin  mukaisesti  viroissaan  aloittivat  kolme  pedagogista 

johtajaa  eli  varhaiskasvatuksen  vastaavaa,  joiden  toimenkuvaksi  on  määritelty 

pedagoginen johtaminen ja henkilöstöhallinto. Varhaiskasvatuksen vastaavien lisäksi 

yksiköihin  on  nimetty  vastuulastentarhanopettajia  ja  perhepäivähoidon  puolella 

vastuuperhepäivähoitajia,  jotka  toimivat  tiedonvälittäjinä  varhaiskasvatuksen 

vastaavien ja muun henkilöstön välillä.  Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on 

tarkastella  esimiesten  ja  ja  henkilöstön  näkemyksiä  siirtymävaiheesta,  jossa  uusi 

malli  on juuri  otettu käyttöön.  Konteksti ja tutkimuksen tavoitteet  huomioiden oli 

luontevaa  tehdä  tutkimuksesta  kvalitatiivinen.  Tarkoituksenani  on  ollut  saada 

haastateltavat  kertomaan  kokemuksistaan  ja  näkemyksistään  mahdollisimman 

avoimesti  ja  omakohtaisesti,  joten  päädyin   aineistonkeruutavoista 

teemahaastatteluun. 

           6.1 Tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat

Voidakseen  ymmärtää  ja  tehdä  tiedettä,  tulee  tutkijan  olla  perehtynyt  tieteellisen 

tutkimuksen  taustoihin  ja  filosofiin  lähtökohtiin.  Yksinkertaistetusti  ilmaistuna 

tieteenfilosofia  pyrkii  selvittämään,  mitä  tieteellä  tavoitellaan  ja  mitkä  ovat  sen 

päämäärät. Kyse on kuitenkin pitkälti argumentoinnista ja perusteluista, ei totuuden 

etsimisestä.  Tieteenfilosofinen  pohdinta  voikin  usein  synnyttää  enemmän 

kysymyksiä  kuin  vastauksia.  Aukotonta  totuutta  ei  ole,  vaan  tieteenfilosofiset 

kysymykset voidaan aina asettaa kriittiseen uudelleentarkasteluun. (Kakkuri-Knuutila 

&  Heinlahti  2006,  132.)  Nykyisin  tutkijalta  odotetaan  entistä  useammin  oman 

tieteenfilosofisen  käyttöteorian  pohtimista  ja  perustelujen  esittämistä  omille 

ajatuksilleen (Eskola & Suoranta 2005, 28-29).

 

Tieteenfilosofian  osa-alueena  ontologia on  kiinnostunut  tutkimaan  todellisuutta  ja 

sen  ilmentymistä.  Ontologia  käsittelee  niitä  oletuksia,  jotka  ovat  lähtöisin 

tutkittavasta kohteesta tai ilmiöstä (ihmistieteiden kohdalla kyse on usein sosiaalisen 

maailman  luonteeseen  liittyvistä  käsityksistä).  Ontologia  viittaa  ihmisen 

olemassaoloon ja  siihen  sisältyvät  erilaiset  olemassaoloon  liittyvät  uskomukset  ja 

ymmärrykset.  Ontologiset  olettamukset  ovat  puolestaan  lähtökohtana 

epistemologisille olettamuksille.  Epistemologia  (tieto-oppi)  keskittyy  tiedon 

käsitteeseen,  sen  ilmentymiin  ja  luotettavuuteen  ja  viittaa  käsityksiimme  tiedon 
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luonteesta.  (Raunio  1999,  28-29.)  Ontologisten  ja  epistemologisten  olettamusten 

seurauksena  syntyvät  metodologiset  sovellukset  (mukaanlukien  tutkimuksen 

viitekehyksen), jotka ohjaavat tutkijaa aineiston keruumenetelmien valintaan. 

On olemassa  useita  erilaisia  näkemyksiä  tieteestä  ja  tutkijan  tulisikin  paikallistaa 

itsensä suhteessa näihin näkemyksiin. Tieteenfilosofinen perusjako voidaan suorittaa 

kahden  erilaisen  näkemyksen  pohjalta:  Galileinen  näkemys  (kvantitatiivinen 

tutkimus)  ja  Aristotelinen  näkemys  (kvalitatiivinen  tutkimus).  Koska  pro  gradu 

-tutkielmani on kvalitatiivinen, painotan kvalitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofisia 

lähtökohtia.

Luonnontieteitä ja sosiaalitieteitä on jo useita satoja vuosia ohjannut  positivistinen 

tieteenfilosofia,  jonka  mukaan  konkreettisesti  tavoitettava  ja  näkyvä  on  totta  ja 

toistettavuus  olennainen  osa  tutkimusta.  Tutkijaa  pidetään  positivismissa 

objektiivisena tarkkailijana.  Positivismi on kuitenkin saanut  kritiikkiä osakseen  ja 

tämän  seurauksen  on  syntynyt  postpositivistinen  suuntaus.  Suuntaus  eroaa 

positivismista muun muassa realistisena pidetyn näkemyksen osalta, jonka mukaan 

ilmiöiden "epäselvyys"  saattaa aiheuttaa sen, että tietomme ja ymmärryksemme ei 

voi täysin tavoittaa kaikkea. Postpositivismissa pyrkimys on kuitenkin (positivismin 

tavoin)  saavuttaa  mahdollisimman  objektiivisia  havaintoja.  Edellä  esitellyille 

tieteenfilosofisille näkemyksille syntyi myöhemmin vastakohta kriittisestä teoriasta,  

joka  painottaa  tutkijan  ja  tutkittavan  välistä  dialogia  ja  subjektiivisuutta. 

Konstruktivismi  puolestaan painottaa todellisuuden suhteellisuutta. Tutkimustietoon 

vaikuttavat  tällöin  olennaisesti  tutkijan  tekemät  omat  henkilökohtaiset  tulkinnat. 

(Metsämuuronen 2006, 85-87.)

Jeanette  Rhedding-Jones (2007) pyrkii  selventämään artikkelissaan  ”Who chooses 

what  research  methodology?”  sitä,  miten ja  miksi tutkija  valitsee 

tutkimusmenetelmänsä.  Aineistonsa  hän  on  kerännyt  opiskelijoiltaan  Oslon 

yliopistosta. Rhedding-Jonesin mukaan tutkijan on ensiarvoisen tärkeää pohtia, mitä 

tutkimusmenetelmiä hän valitsee, miksi juuri kyseiset menetelmät on valittu ja miten 

ne liittyvät tekeillä olevan tutkimuksen avainkysymyksiin. Lisäksi on pohdittava sitä, 

mikä on tutkijan suhde epistemologisiin (tieto-opillisiin) kysymyksiin.  (Rhedding-

Jones 2007, 207-218.) J. Amos Hatch (2007) painottaa myös epistemologisten, sekä 

ontologisten kysymysten pohtimista ja selvittämistä. Erityisesti aloittelevan tutkijan 

tulisi selvittää näkökantansa siitä, mitä hän todellisuudesta ajattelee. 
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Tutkijan  tulisi  Hatchin  mukaan  kyetä  paikallistamaan  itsensä  edellä  esiteltyjen 

paradigmojen  kentässä.  Hatch  painottaa  myös  tutkijan  velvollisuutta  kuvata 

metodologinen  ja  tutkimusaiheeseen  liittyvän  teoriapohja,  sekä  arvioida 

tutkimuskysymysten soveltuvuus siihen. Tutkijan tulisi myös  kuvailla tutkimukseen 

osallistujat, selittää osallistujien valintakriteerit ja sitoutumisen aste. Lisäksi tutkijan 

tulisi kuvailla tutkimusta varten kerättyä aineistoa ja selventää miten, milloin ja miksi 

aineisto  on  kerätty.  Myös  aineiston  analyysimenetelmät  ja  lopulta  tutkimuksen 

tulokset tulee selventää ja perustella huolellisesti. (Hatch 2007, 223-226.)

            6.1.1 Fenomenografia 

Käsillä oleva tutkimus on luonteeltaan fenomenografinen. Sana itsessään tarkoittaa 

ilmiön kuvaamista ja siinä tutkitaan maailman ilmentymistä ihmisten tietoisuudessa. 

Fenomenografinen tutkimus siis keskittyy ihmisten henkilökohtaisiin käsityksiin ja 

kokemuksiin,  jotka  voivat  vaihdella  koulutustaustasta,  kokemuksesta ynnä  muista 

seikoista  johtuen.  Fenomenografisen  katsantokannan  mukaan  on  olemassa  yksi 

maailma,  josta  yksilöt  muodostavat  monia  erilaisia,  henkilökohtaisia  käsityksiä. 

Fenomenografisen  tutkimuksen  oppi-isänä  voidaan  pitää  Ference  Martonia,  joka 

toimi 1970 -luvulla Göteborgon yliopistossa.  (Metsämuuronen 2006, 174-175.)

Fenomenografisessa  lähestymistavassa   keskeistä  on  siis  kiinnostus  yksilöiden 

kokemuksiin,  mutta  myös  kokemusten  tarkka  kuvaileminen  on  olennaista. 

Tutkimukseni  tarkoituksena  on  juuri  valottaa  haastateltujen  henkilökohtaisia 

kokemuksia ja heidän käsityksiään. 

Fenomenografisen tutkimuksen alullepanijana toimii asia tai käsite (tässä tapauksessa 

uusi  varhaiskasvatuksen  organisaatiomalli),  josta  on  olemassa  erilaisia  käsityksiä. 

Tutkimuksen etenee tutkijan perehtyessä ensin käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentäen 

näkökohtia,  minkä  jälkeen  on  vuorossa  henkilöiden  haastattelu.  Haastattelujen 

tarkoituksena  on  saada  kerättyä  erilaisia  käsityksiä  tutkittavasta  asiasta. 

Aineistonkeruun  jälkeen  tutkija  tutkija  pyrkii  selittämään  asiaa  esimerkiksi 

merkitysluokkia kokoamalla. (Metsämuuronen 2006, 175.)

Fenomenografista  tutkimusotetta  kohtaan  on  esitetty  myös  kritiikkiä. 

Fenomenografisen  tutkimuksen  yleistettävyyttä  on  pidetty  kyseenalaisena  ja 

huomattavaa on, että ilmaantuneet käsitykset ovat aina kontekstisidonnaisia. Tämän 

lisäksi  on  selvää,  että  käsitykset  voivat  muuttuvat.  Toisaalta  yksittäistä, 
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syväluotaavaa  analyysiä  tietystä  aiheesta  tai  ilmiöstä  voidaan  kuitenkin  pitää 

itsessään arvokkaana. (Metsämuuronen 2006, 176.)

Fenomenografisessa  lähestymistavassa   keskeisintä  on  kiinnostus  yksilöiden 

kokemuksiin.  Myös  kokemusten tarkka kuvaileminen on  tärkeää.  Tähän pyritään 

myös käsillä olevassa tutkielmassa.

6.2    Haastattelun tunnuspiirteitä. Teemahaastattelu 

aineistonkeruumenetelmänä

Yleisesti ottaen haastattelua pidetään yleisimpänä laadullisen aineiston keruutapana 

suomalaisessa tutkimuksessa. On kuitenkin huomattava, että haastattelu sopii myös 

kvantitatiiviseen tutkimukseen (Eskola & Suoranta 2005, 85). Haastattelun voidaan 

katsoa olevan menetelmänä hyvin joustava, jonka vuoksi sen vahvuudeksi voidaan 

lukea  soveltuvuus  moniin  tutkimustarkoituksiin  (Hirsjärvi  &  Hurme  2008,  34). 

Haastattelu mahdollistaa tutkijalle ihmisten näkemysten ja mielipiteiden syvällisen 

selvittämisen  ja  antaa  haastateltavalle  mahdollisuuden  tuoda  vapaasti  esille  omat 

näkemyksensä.  Haastattelun  avulla tutkija  selventää  ja  syventää  tietoa.  Hänen on 

esimerkiksi  mahdollista  pyytää  haastateltavan  perusteluja  tämän  esittämille 

mielipiteille ja esittää tarkentavia lisäkysymyksiä tarpeen vaatiessa.  Arkoja asioita 

tutkittaessa  luottamuksellinen  haastattelutilanne  voi  edesauttaa  aineiston  keruun 

onnistumista  ja  haastateltavan  avautumista  häntä  itseään  koskevista  asioista. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 35.)

Yleisenä käsitteenä haastattelua on luonnehdittu eräänlaiseksi keskusteluksi –onhan 

siinä  mitä  suurimmassa  määrin  kyse  vuorovaikutuksellisesta  kanssakäymisestä. 

Haastattelun  tarkoituksena  on  selvittää  haastateltavan  ajatuksia,  käsityksiä  ja 

mielipiteitä aiheesta, josta haastattelija on kiinnostunut kuulemaan. Huomionarvoista 

kuitenkin  on,  että  haastattelun  päämääränä  on  kerätä  informaatiota 

(tutkimustarkoitukseen tai  muuten)  ennalta suunnitellusti,  keskustelussa sen sijaan 

painoarvoa on myös pelkällä yhdessäololla. (Eskola & Vastamäki 2007, 25.) Lisäksi 

erotuksena keskustelulle,  haastattelutilanne on haastateltavan alulle panema ja hän 

myös ohjaa tilannetta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

42-43).
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Hirsjärvi & Hurme julkaisivat vuonna 1979 teoksen, jonka myötä teemahaastattelun 

voidaan  katsoa  nousseen  johtavaksi  haastattelumenetelmäksi  Suomessa. 

Yleistymisen  myötä  teemahaastattelua  on  kuitenkin  käytetty  hyvin  kirjavasti 

kuvaamaan  lähes  kaiken  tyyppisiä  haastatteluja,  eikä  käsitteelle  ole  edelleenkään 

täysin selkeää määritelmää. Lähin englanninkielinen vastine teemahaastattelulle on 

focused  interview  eli  fokusoitu  haastattelu.  Teemahaastattelu  on  puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, joka pohjautuu Mertonin, Fisken ja Kendallin (1956) kirjaan 

”The Focused Interview”. Struktuoidusta haastattelusta poiketen teemahaastattelusta 

puuttuvat  tarkat  kysymykset,  mutta  se  ei  toisaalta  ole  aivan  niin  vapaa  kuin 

syvähaastattelu.  Teemahaastattelulle  on tyypillistä,  että  haastatelussa  ei  ole  suoria 

kysymyksiä vaan keskustelua ohjataan haluttuun suuntaan antamalla  haastateltaville 

aiheeseen liittyviä teemoja. Lähtökohtaisena ajatuksena on, että kaikilla ihmisillä  on 

kokemuksia,  ajatuksia  ja  mielipiteitä,  joita  voidaan  tällä  menetelmällä  tutkia. 

Teemahaastattelun  luonne  vapauttaa  haastattelijan  tutkijan  roolista  ja  antaa 

tutkittaville  mahdollisuuden  saada  äänensä  kuuluviin.  Teemahaastattelu  antaa 

haastateltavan  henkilökohtaisille  näkemyksille  merkityksen.   (Hirsjärvi  &  Hurme 

2008, 47-48.)

           6.3 SWOT -analyysi kehittämisstrategian pohjana

SWOT  -analyysi  on  nelikenttämenetelmä,  jota  voidaan  käyttää  moneen  eri 

tarkoitukseen, kuten strategian laadintaan, oppimisen ja ongelmien tunnistamiseen tai 

arviointi-  ja  kehittämistyöhön.  Sen  tarkastelun  kohteena  voi  olla  joko  toiminta 

kokonaisuudessaan tai esimerkiksi oman toiminnan asema. Ensiarvoisen tärkeää on 

kuitenkin kohteen selkeä rajaus, jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia. Analyysi on 

mahdollista  toteuttaa  joko  yksilö-  tai  ryhmätyönä.  Swot  -analyysi  on  yleisesti 

käytössä  bisnes  -maailmassa,  mutta koska se on tutkielman tekijän  näkökulmasta 

hyvin  sovellettavissa,  on  se  haluttu  ottaa  käyttöön  tämän  tutkielman  puitteissa. 

Käsillä  olevassa  pro  gradu  -tutkielmassa  SWOT  -analyysin  kohteena  on  uusi 

pedagogisen  johtamisen  malli  ja  sitä  on  mahdollista  käyttää  uudistuksen 

onnistumisen  arvioinnissa  ja   kehittämistyössä.  Lyhenne  SWOT  tulee 

englanninkielisistä  sanoista  Strengths  (vahvuudet),  Weaknesses  (heikkoudet), 

Opportunities  (mahdollisuudet)  ja  Threats  (uhat).  Huomionarvoista  SWOT 

-analyysiä tehdessä on havaita, että samat asiat voivat olla vahvuuksia, heikkouksia 

tai mahdollisuuksia ja uhkia. Tämä on luonnollista ja kuuluu asiaan, sillä asioiden 
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arviointi on aina subjektiivista. Analyysiin perustuen voidaan tehdä päätelmiä siitä, 

miten  vahvuuksia  voidaan  hyödyntää,  miten  heikkoudet  voitaisiin  muuttaa 

vahvuuksiksi, miten mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää ja miten uhat kyettäisiin 

välttämään. Näin ollen tuloksena on toimintasuunnitelma. (Lindroos ja Lohivesi 219-

220.)

KUVIO 6. SWOT -analyysialusta

6.4 Tutkimuksen konteksti

Tutkimus  on  toteutettu  itäsuomalaisessa  kunnassa,  jonka  sivistyspalvelujen  piirin 

varhaiskasvatuspalvelut ovat kuuluneet vuodesta 2005. Tutkimuskunnassa siirryttiin 

vuoden 2009 alusta uuteen organisaatiomalliin. Aikaisemmin perhepäivähoidolla oli 

oma esimies  ja  päiväkodeilla  hallinnolliset  johtajat,  jotka vastasivat  kukin useista 

yksiköistä.  Nämä  johtajat  hoitivat  henkilöstöhallinnon,  pedagogisen  johtajuuden, 

sekä lasten valinnat. Muutoksen myötä kolme varhaiskasvatuksen vastaavaa aloittivat 

viroissaan toimenkuvanaan pedagoginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen, kattaen 

koko  varhaiskasvatuksen  kentän.  Tehtävistä  irrotettiin  lasten  sijoitukset  ja 

taloushallinto.  Yhdellä  varhaiskasvatuksen  vastaavalla  on  vastuullaan 

perhepäivähoito, toisella yksiköt, joissa annetaan esiopetusta ja kolmannella yksiköt, 

joissa on alle esiopetusikäisiä lapsia. Iso muutos on ollut lasten sijoitusten jääminen 

pois,  mikä on vapauttanut  uusille  varhaiskasvatuksen  vastaaville  aikaa  läsnäololle 

päiväkotiryhmissä.  Lisäksi  yksiköiden  uudelleen  ryhmittely  on  yksi  tärkeimmistä 

uudistuksista: yhdellä varhaiskasvatuksen vastaavalla on vastuu varhaiskasvatuksen 

kehittämisestä,  yhdellä  perhepäivähoidon  ohjauksen  kehittämisestä  ja  yhdellä 

esiopetuksen ja perusopetuksen ip-toiminnan kehittämisestä. Kuitenkin isoin muutos 

on  ollut  se,  että  esimiehet  ovat  läsnä  ryhmissä,  havainnoivat  toimintaa  ja  käyvät 

30

Vahvuudet
(Strengths)

Mahdollisuudet
(Opportunities)

Uhat
(Threats)

Heikkoudet
(Weaknesses)



pedagogisia  keskusteluja  ryhmän  kanssa  säännöllisesti.  Palvelusuunnittelun  ja 

-ohjauksen keskittäminen on tuonut myös asiakkaan näkökulmasta suuren muutoksen 

ja heiltä kunta on saanut positiivista palutetta.

Kunnan  varhaiskasvatuksen  johto  oli  jo  ennen tutkimuksen  aloittamista  herätellyt 

keskustelua siitä,  mitä pedagoginen johtajuus on ja käydyn  keskustelun myötä on 

todettu,  että  näkemyksiä  on  olemassa  hyvin  erilaisia.  Kunnan  varhaiskasvatuksen 

johdon  toiveesta  tämän  pro  gradu  -tutkielman  puitteissa  on  haastateltu 

varhaiskasvatuksen  vastaavat  sekä  henkilöstöä  siirtymävaiheessa  uuteen 

organisaatiomalliin.  Kunnan  toiveena  on  on  ollut  selvittää,  mihin  pedagogista 

johtamista  tarvitaan  ja  mitä  se  edellyttää  esimiehiltä,  jotta  pedagogiikka  todella 

kehittyisi  ja  muutos  olisi  todellinen.  Lisäksi  toiveena  oli  saada  selvyys  siihen, 

vastaavatko esimiesten ja henkilöstön käsitykset, tulkinnat ja odotukset toisiaan.

              6.5 Tutkimukseen osallistujat ja focus group -haastatteluryhmien  

   muodostuminen 

Jotta  haastattelujen  pohjalta  olisi  mahdollista  kerätä  mahdollisimman  tarkkaa, 

henkilökohtaista  ja  luotettavaa  tietoa,  on  tutkimuksessa  päädytty  haastattelemaan 

esimiehinä  toimivat  varhaiskasvatuksen  vastaavat  erikseen  ja  tekemään 

vastuulastentarhanopettajista  ja  vastuuperhepäivähoitajista  sekä 

henkilökuntaotannasta  omat  focus  group  -haastatteluryhmänsä  (kaksi  ryhmää). 

Varhaiskasvatuksen  vastaavien  vastuualueet  on  havainnollistettu  kuviossa  7  ja 

tutkimuksen haastatteluryhmät on kuviossa 8.
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                         KUVIO 7. Varhaiskasvatuksen vastaavien vastuualueiden jakaantuminen.
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KUVIO 8. Haastatteluryhmät

Haastateltavien  tunnistamisen  ehkäisemiseksi  on  yksilöhaastattelut  koottu  tulosten 

esittämisvaiheessa yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös molemmat ryhmähaastattelut on 

käsitelty  samoin.  Anonymiteetin  säilyttämisen  vuoksi  myöskään  tarkkaa 

tutkimuskuntaa ei ole tutkimuksessa mainittu.

           6.6 Aineiston analyysin merkitys

Aineiston  analyysi  on  yksi  tutkimuksen  tärkeimmistä  vaiheista.  Tarkoituksena  on 

tällöin selvittää  vastauksia aiemmin asetettuihin tutkimusongelmiin (Hirsjärvi  ym. 

2007,  216).  Analyysin  lähtökohtaisena  tarkoituksena  on  selkeyttää  ja  tiivistää 

aineiston  merkitykset  ja  tuoda  esille  uutta  tietoa  tutkimuksen  kohteena  olevasta 

aiheesta  tai  ilmiöstä.  Analyysivaihetta  pidetään  yleisesti  tutkimuksen 

haasteellisempana  osana,  usein  siksi,  että  tutkijalta  puuttuvat  selkeät 

työskentelytekniikat. (Eskola & Suoranta 2005, 137.) 

Hirsijärvi,  Remes  & Sajavaara  (2007)  tuovat  esille  aineiston  analyysiä  edeltävät 

esityöt, joiden jälkeen tutkijan on mahdollista aloittaa varsinaisten päätelmien teko. 

Laadullisen  aineiston  kohdalla  on  suositeltavaa  litteroida  aineisto  ennen  sen 

analysointia.  Jo  ennen  litteroinnin  aloittamista  olisi  kuitenkin  eduksi,  mikäli 

analyysimenetelmä  olisi  tutkijalle  jo  tiedossa.  Analyysiin  olisi  hyvä  ryhtyä  pian 

aineiston  keräämisen  jälkeen,  jolloin  esimerkiksi  sen  täydentäminen  on 

yksinkertaisempaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 216-219.) 
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Esitöiden jälkeen on aika aloittaa varsinainen aineiston analyysi. Analyysitapoja on 

monia,  mutta yksi  tapa on jaotella  ne seuraavasti  kahteen  ryhmään:  selittämiseen 

pyrkivään analyysiin (tilastollinen analyysi  ja päätelmien teko) tai ymmärtämiseen 

pyrkivään analyysiin (laadullinen analyysi ja päätelmien teko).

Luonnollisesti  tärkeintä  on  valita  sellainen  analyysitapa,  joka  parhaiten  soveltuu 

käsillä olevan tutkimuksen käyttöön ja tuo vastauksia asetettuihin tutkimusongelmiin 

(Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara  2007,  219).   Käsillä  oleva  tutkimus  noudattaa 

ymmärtämiseen pyrkivää analyysiä.

           6.7 Haastatteluaineiston analyysi teemoittelua hyödyntäen

Teemoittelulle on  tyypillistä,  että  aineistosta  nostetaan  ylös  teemoja,  jotka 

pohjautuvat  haastateltavien  puheisiin.  Mikäli  haastattelumenetelmänä  on  käytetty 

esimerkiksi  teemahaastattelua,  voivat  analyysissä  käytettävät  teemat  pohjautua 

haastattelun teemoihin. Olennaista on vertailla ja tarkastella esille nousseita seikkoja 

teemoittelua hyödyntäen.  (Hirsjärvi & Hurme 2008, 173-175.) 

Käsillä olevan pro gradu -tutkielma noudattaa ymmärtämiseen pyrkivää analyysia, eli 

on luonteeltaan laadullista. Tutkimuksen haastattelut on litteroitu ja niitä on käytetty 

aineiston  analyysiin.  Aineistonkeruumenetelmänä  on  puolestaan  käytetty 

teemahaastattelua ja  teemoittelua on hyödynnetty analyysissä.  Tutkielman tulosten 

esittelyssä väliotsikot on muotoiltu haastattelujen teemojen mukaisesti.

Aineistoa on teemoiteltu teemahaastattelukysymyksiin pohjautuen seuraavasti:

                        KUVIO 9. Haastatteluista esiin nousseet teemat
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           6.8 Luotettavuustarkastelu

Teemahaastattelun  valitseminen  aineistonkeruumenetelmäksi  oli  tietoinen  valinta 

luotettavuuden  lisäämiseksi:  tavoitteena  on  ollut  saada  talletettu  haastateltavien 

näkemykset ja mielipiteet juuri sellaisena kuin ne ovat, ilman johdattelevia, tarkkaan 

strukturoituja  kysymyksiä.  Haastattelut  on  myös  litteroitu,  jotta  niiden  syvällinen 

analysoiminen  ja  niihin uudestaan  palaaminen on mahdollistunut.  Tämä on myös 

tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttava tekijä. 

Laadukkuutta voidaan tavoitella jo hyvän haastattelurungon avulla. On myös hyvä 

miettiä  etukäteen  teemojen  mahdollista  syventämistä  sekä  lisäkysymyksiä.  Muita 

aineistonkeruun  laaduntarkkailuun  liittyviä  asioita  ovat  kunnossa  oleva  tekninen 

välineistö, haastattelupäiväkirjan pito sekä kerätyn haastattelun litterointi. (Hirsjärvi 

ja Hurme, 184-185). Käsillä olevassa tutkimuksessa nämä seikat on huomioitu.

Haastatteluaineiston  luotettavuus  riippuu  luonnollisesti  aineiston  laadusta.  Tässä 

tutkimuksessa  haastatteluaineiston  luotettavuuteen  on  kiinnitetty  huomiota  muun 

muassa  siten,  että  aineisto  on  tallennettu  kahdelle  eri  nauhurille,  jonka  lisäksi 

haastattelun aikana on tehty runsaasti muistiinpanoja.

Luotettavuuden  lisäämiseksi  haastateltavien  käsitykset  ja  tulkinnat  on  esitetty 

sellaisina kuin ne ovat  ja tekstiin on lisätty suoria lainauksia.  Fenomenografiselle 

tutkimukselle  luonteenomaisesti  tutkimuksen  keskiössä  on  pidetty  haastateltavien 

henkilökohtaisia näkemyksiä.
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        7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen  tulokset  on  koottu  tutkimuskysymysjaottelun  mukaisesti  siten,  että 

ensin esitellään varhaiskasvatuksen vastaavien eli pedagogisten johtajien käsitykset 

ja tulkinnat varhaiskasvatuksen perustehtävästä, pedagogisesta johtamisesta ja uuteen 

hallintomalliin  siirtymisestä  sekä  SWOT  -analyysi.  Tämän  jälkeen  esitellään 

vastaavassa  järjestyksessä  henkilöstön  (johon  on  sisällytetty  myös 

vastuulastentarhanopettajat ja -perhepäivähoitajat) näkemykset. 

           7.1 ”Varhaiskasvatus on alkusilta elämälle” Varhaiskasvatuksen      

   vastaavien käsitykset ja tulkinnat varhaiskasvatuksen       

   perustehtävästä

Ensimmäinen  haastateltava  varhaiskasvatuksen  vastaava  määrittelee 

varhaiskasvatuksen  perustehtäväksi  lyhyesti  varhaiskasvatuksen,  kannattaen 

subjektiivista  päivähoito-oikeutta.  Keskiössä  on  lapsen  kasvu,  kehitys  ja  sen 

tukeminen,  kuten  myös  Brotherus,  Hytönen  &  Krokfors  (1999)  määrittelevät. 

Haastateltava  lähestyy  varhaiskasvatuksen  perustehtävää  selkeästi  lapsilähtöisen 

ajattelumallin kautta, mikä on nykyään vallitseva ajattelutapa Reggio Emilia -aatteen 

rantautumisen myötä. Haastateltavan mukaan varhaiskasvatuksen tulisi tarjota kodin 

rinnalla  jotakin  lisää  lapselle.  Näitä  asioita  ovat  muun  muassa  opetukselliset  ja  

sosiaaliset tehtävät, yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, joiden lähtökohtana on 

kunkin lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Haastateltavan mukaan keskustelun ei 

pitäisi painottua siihen, kumpi luokitellaan paremmaksi; koti- vai päiväkotikasvatus, 

vaan ne ovat toisiaan tukevia asioita.  Haasteltava sivuaa näkökulmaa päivähoidon 

muista  tehtävistä,  mainiten  yhdeksi  edelleen  voimassa  olevaksi  tehtäväksi 

työvoimapoliittisen  näkökulman,  tätä  hän  ei  kuitenkaan  nosta  varsinaiseksi 

varhaiskasvatuksen perustehtäväksi. 
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Toinen haastateltavista kertoo varhaiskasvatuksen olevan perusta kaikelle, lähtökohta 

kasvatukselle.  Ensimmäisen  haastateltavan  tavoin  myös  toinen  haasatateltava  tuo 

esille  opetuksellisen  perustan:  varhaiskasvatuksen  puolella  tuetaan,  ohjataan  ja 

kehitetään niitä taitoja mitä koulun puolella tullaan tarvitsemaan. Haastateltava kuvaa 

varhaiskasvatuksen olevan ”alkusilta” kaikelle ja painottaa sen merkityksellisyyttä. 

Hän korostaa, kuinka kasvattajilla tulisi olla kokonaisnäkemys varhaiskasvatuksesta 

erittäin suurena ja tärkeänä osa-alueena koko kasvatusprosessia ja kuinka esimerkiksi 

alkuopetuksessa  työskentelevän  kasvattajan  tulisi  tämä  tiedostaa.  Toinen 

haastateltava  eroaa  ensimmäisestä  muun  muassa  siinä,  ettei  mainitse 

varhaiskasvatuksen työvoimapoliittista tehtävää lainkaan.

Kuten  edellistenkin,  myös  kolmannen  haastateltavan  mukaan  varhaiskasvatuksen 

perustehtävänä on tukea  lapsen yksilöllistä  kasvua,  kehittymistä  ja  oppimista.Hän 

näkee varhaiskasvatuksen myös vanhemmuuden tukemisena.  Haastateltava korostaa 

Kinoksen  (2001,  30)  tavoin  lapsilähtöistä  ajattelutapaa  varhaiskasvatuksessa. 

Jokainen  lapsi  tulisi  huomioida  yksilönä,  lähtökohtana  lapsen  yksilöllinen 

kehitystaso.  Hänelle  tulee  suoda  onnistumisen  kokemuksia  ja  esimerkiksi 

oppismisympäristön  tulisi  olla  tätä  tukeva.  Haastateltava  nostaa  esille  myös 

pedagogisen  johtamisen,  henkilöstöhallinnon ja asiakaspalvelun näkökulmat osana 

varhaiskasvatuksen perustehtävää, poiketen näin muista haastatelluista. 

Haastateltavien  vastaukset  voidaan  katsoa  myötäilevän  vahvasti 

Lastentarhanopettajaliiton  määritelmää hoidon,  kasvun ja opetuksen  tarjoamisesta. 

Haastateltavat  eivät  kuitenkaan  juuri  korostaneet  johtajan  vastuuta 

varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisessa tai kehittämistyössä.

            7.2 ”Pedagoginen johtaja on suuri kasvattaja” Varhaiskasvatuksen  

    vastaavien käsitykset ja tulkinnat pedagogisesta johtamisesta

Ensimmäinen  haastateltava  ryhtyy  avaamaan  pedagogisen  johtajuuden  termiä 

määritellen sen pedagogiikan johtamiseksi ja ennen kaikkea varhaiskasvatuksen, eli 

perustehtävän eteenpäin viemiseksi  ja kehittämiseksi. Toisaalta hän näkee, että on 

myös  olemassa  pedagogista  johtamista  joka  ei  liity  suoranaisesti 

varhaiskasvatukseen, vaan esimerkiksi yrityksissä tapahtuvaan henkilöstöhallintoon. 

Pedagoginen  johtaminen  on  näkökulmakysymys,  johon  haastateltava  itse  kokee 
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kuuluvaksi  edellä  mainitut  seikat.  Johtajan  tehtävä  on  mahdollistaa  henkilöstön 

tietotaito,  osaaminen  ja  sitä  kautta  kehittyminen,  ei  niinkään  niin,  että  johtajalla 

itsellään olisi muita enemmän tietämystä asioista. Golemanin (2002) määrittelemistä 

johtamistyyleistä kyseisen haastateltavan määritelmään osuu parhaiten visionäärinen 

johtamistyyli.  Haastateltava  painottaa  yhdessä  pohtimisen  merkitystä  todeten 

tyhjentävästi, että ”tiimi on aina enemmän kuin -tai pitäisi olla enemmän kuin yhden  

ihmisen ideat”. Hujalan (2007) tavoin haastateltava näkee, että johtajuuden tulisi olla 

jaettua.Hän korostaa pedagogisen johtamisen kuuluvan kaikille; niille ihmisille, jotka 

tekevät konkreettista varhaiskasvatustyötä,  päiväkodin johtajille/varhaiskasvatuksen 

vastaaville,  sekä  ylemmälle  hallinnolle,  jossa  luodaan  raamit  varhaiskasvatuksen 

toteutukselle.  Puroilan  (2003)  tavoin  haastateltavan  mukaan  pedagogisella 

johtamisella voidaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun, siihen, että kukin lapsi 

yksilönä  sekä  perhe  saisi  entistä  laadukkaampaa  ja  entistä  paremmin  heidän 

tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaavaa varhaiskasvatusta.

Seuraava  haastateltava  ryhtyy  avaamaan  käsitettä  varhaiskasvatussuunnitelman 

pohjalta: hän kertoo pedagogisten tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien löytyvän 

sieltä.  Pedagoginen  johtaja  puolestaan  ohjaa  ja  tukee  henkilöstöä  omalla 

toiminnallaan antaen neuvoja ja tukea sekä havainnoimalla toimintaa. Haastateltavan 

näkökulma  johtamistyyleistä  on  selkeästi  motivoija  (Jones  & Pound,  2008).  Hän 

toimii  myös  korjaajana  yhdessä  henkilöstönsä  kanssa.  Haastateltava  painottaa 

pedagogisen  johtajan  olevan  läsnäoleva  ihminen,  jolla  on  tietotaitoa   puuttua 

pedagogisiin  asioihin. Hänen mukaansa pedagoginen johtaja on ”suuri kasvattaja”, 

jolla pitää olla tietoa ja näkemystä. Lisäksi hän korostaa hyvän pedagogisen johtajan 

olevan sellainen, jolla on laaja-alaista näkemystä pedagogiikasta, ei pelkästään sen 

yhdestä osa-alueesta.  Pedagogiikan pyrkimykset ja päämäärät  tulee olla selvillä ja 

jatkumon  tulee  näkyä.  Pedagogisen  johtajan  tulee  ymmärtää  isoja,  laajoja 

kokonaisuuksia,  mutta  samalla  hänen  tulee  pystyä  olemaan  henkilöstön  sekä 

vanhempien tukena pedagogiikkaa rakentamassa. Pedagogisen johtamisen hän kertoo 

kuuluvan  esimiehille  (esimerkiksi  haastateltava  ottaa  tutkimuskunnan  ja  sen 

varhaiskasvatuksen vastaavat), mutta omalla tavallaan myös henkilöstölle, näin ollen 

haastateltava  noudattaa  samaa  ajattelumallia  ensimmäisen  haastateltavan  kanssa. 

Haastateltava  ehdottaakin  käytettäväksi  termiä  ”jaettu  pedagoginen  johtaminen”. 

Johtajan  mukaan  hänen  toimenkuvaansa  kuuluu  myös  muuta  kuin  pedagogista 

johtamista,  mainiten  esimerkkeinä  yhteistyöverkostot,  henkilöstöjohtamisen, 

hallinnon  ja  osin  myös  talouden.  Tästä  syystä  haastateltava  pitää  pedagogista 
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johtamista  yhtenä  osa-alueena  johtamisen  kokonaisuutta.  Hänen  mielestään 

varhaiskasvatuksen  vastaavalle  tulisi  kuitenkin  kuulua  vain  puhtaasti  pedagogisen 

johtamisen  suuremmat  kokonaisuudet  ja  kehittämiset.  Hän  esittääkin  tärkeän 

retorisen  kysymyksen  siitä,  miten  päästä  puhtaasti  pedagogiseksi  johtajaksi. 

Haastateltava vastaa omaan kysymykseensä todeten tämän edellyttävän muiden osa-

alueiden uudelleenorganisointia. Ensimmäisen haastateltavan tavoin myös seuraavan 

haastateltavan  mukaan  pedagogisella  johtamisella  voidaan  vaikuttaa 

varhaiskasvatuksen  laatuun  (Hujala  2007).  Laatua  kehitettäessä,  havainnoinnin 

kautta,  voidaan  esimerkiksi  tuoda  uusia  menetelmiä  käytäntöön.  Laadulla  hän 

tarkoittaa  erilaisia  laatutekijöitä:  millä  tavalla  vanhempien  kanssa  tehdään 

yhteistyötä,  millä  tavalla  kohdataan  lapsi  ryhmässä,  miten  toimintaympäristö  on 

rakennettu,  miten henkilöstö  on  motivoitunut  ja  koulutettu,  millä  tavalla  resurssit 

ovat  mitoitettu,  lisäksi  miten  pedagoginen  johtaja  yhteistoiminnassa 

palvelusuunnittelijan ja vanhempien kanssa suunnittelee lasten sijoitukset. Yhdeksi 

tärkeäksi  laatutekijäksi  hän  mainitsee  vielä  varhaiskasvatussuunnitelman 

päivittämisen yhdessä henkilökunnan kanssa.

Kolmannen haastateltavan mukaan pedagogiseen johtamiseen sisältyy ammatillisen 

osaamisen  ja  kouluttautumisen  tukemista  sekä  varhaiskasvatustietoisuuden 

lisäämistä,  Golemanin  (2002)  luokittelemista  johtajan  tyyleistä  haastateltavan 

puheessa  painottuvat  valmentaja ja  demokraatti.  Muista  haastateltavista  poiketen 

kolmas  haastateltava  tuo  esille  perhepäivähoidon  näkökulman.  Perhepäivähoidon 

osalta  ammatillisen  osaamisen  tukeminen  on  haasteellista,  sillä  henkilöstön 

tietotaitotaso  on  keskenään  erilaista.  Lisäksi  haasteita  aiheuttavat 

persoonakysymykset,  perhepäivähoitajien  fyysinen  sijainti  kaukana toisistaan  sekä 

heidän  työskentelynsä  yksin.  Haastateltava  kertookin  tämän  aiheuttavan  haasteita 

johtamistyölle.  Muista  haastateltavista  poiketen  kolmas  haastateltava  tuo  esille 

näkökulman,  jonka  mukaan  johtajan tulee  olla  tietoinen  alaistensa  osaamistasosta 

kyetäkseen  tukemaan  heitä  yksilöllisesti.  Tämä  edellyttää  jatkuvaa 

ohjausmenetelmien kehittämistä. Myös toiminnan suunnitelemiseen, kehittämiseen ja 

arvioimiseen  tulee  kiinnittää  huomiota.  Haastateltava  kertoo  perhepäivähoidon 

kehittyneen nopeasti, eikä huomio ole enää ainoastaan hoivaamisessa: tänä päivänä 

perhepäivähoito  on  ammatillista  varhaiskasvatusta.  Näin  ollen  kasvatuksellisen 

näkökulman  painottaminen  on  tärkeää.  Haastateltavan  mukaan  lasten 

oppimisympäristön  muokkaaminen  on  tärkeä  asia,  sillä  perhepäivähoitajat 

työskentelevät  omissa  kodeissaan.  Oppimisympäristön  ja  välineistön  tulee  olla 
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leikkiä tukevaa, sillä leikin kautta lapsi oppii ja kehittyy. Yksi haaste johtamiselle on 

henkilöstön ikääntyminen ja sitä kautta työssäjaksaminen. Pedagogisen johtamisen 

haastateltava  katsoo  kuuluvan  esimiehille:  se  ilmentyy  esimerkiksi  tavoitteiden 

asettamisena yhdessä henkilöstön kanssa.  Näin ollen myös henkilökunta osallistuu 

pedagogiseen  johtamiseen,  jaetun  johtamisen  hengen  mukaisesti  (Hujala  2007). 

Laajasti  ajateltuna  myös  päättäjien  raamitukset  ovat  osa  pedagogista  johtamista: 

esimerkiksi päivähoidon johtaja vaikuttaa omalta osaltaan pedagogiseen johtamiseen 

asettamalla  tavoitteita.  Näin  tekee  myös  palvelusuunnittelija  sijoituksista 

päättäessään.  Pedagogisen  johtamisen  voi  siis  nähdä  laajasti,  riippuen  mistä 

näkökulmasta  sitä  tarkastelee.  Pedagogisella  johtamisella  voidaan  haastateltavan 

mukaan  vaikuttaa  lapsen  päivän  sisältöön.  Kunnan  päivähoidossa  oleville  lapsille 

tulisi suoda laadukasta varhaiskasvatusta ja vanhemmille kotikasvatuksen tukemista. 

Pedagogisella  johtamisella  vaikutetaan  myös  henkilökunnan  ammatilliseen 

osaamiseen  ja  sitä  kautta  toiminnan  suunnitteluun  ja  arviointiin.  Tätä  kautta  on 

mahdollista  löytää  laatutekijöitä,  joita  voidaan  myös  uudelleenkehittää, 

ohjausmenetelmien kehittämistä unohtamatta.

7.3 ”Muutos ei synny hetkessä” Varhaiskasvatuksen vastaavien    

käsitykset ja tulkinnat uuden organisaatiomallin 

käyttöönottovaiheesta

Uuden  organisaatiomallin  käyttöönoton  myötä  ensimmäinen  haastateltava  toivoo 

pääsevänsä  enemmän  pedagogiikan  kehittämiseen  mukaan,  yhdessä  henkilöstönsä 

kanssa.  Hän  toivoo  pedagogiikan  kehittämistyön  myötä  systeemien  vastaavan 

paremmin  lapsen  ja  perheen  tarpeisiin.  Haastateltava  pitää  myös  henkilöstön 

jaksamista  ja  ammattitaidon kehittämistä  merkityksellisenä,  kuten  myös  Karila  & 

Nummenmaa korostavat (2002). Kokoavasti haastateltava määrittelee tärkeimmäksi 

tehtäväkseen  pedagogisten  kysymysten  esilleottamisen.  Haastateltavalla  oli 

aikaisemmin vastuullaan  kolme  päiväkotia,  joiden  osalta  hän  vastasi  myös  lasten 

sijoituksista  sekä  taloudesta.  Haastateltava  esittää  kriittisen  näkökulman 

organisaatiomallin muutoksesta. Ajatuksena oli vapauttaa lisää aikaa pedagogiselle 

johtamiselle vähentämällä varhaiskasvatuksen vastaavien työmäärää hallinnollisista 

työtehtävistä ja selkeyttää työnkuvaa. Muutoksen myötä haastateltava sai kuitenkin 

yhden  yksikön  lisää  vastuulleen,  mikä  lisäsi  huomattavasti  hänen  alaisuudessaan 

olevaa  henkilöstömäärää.  Lisäksi  voimaan  astuivat  uudet  ohjelmat,  millä  tehdään 

muun  muassa  henkilöstöpäätöksiä  ja  työsopimuksia.  Kyseisen  muutoksen  piti 
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helpottaa työmäärää ja säästää aikaa, mutta haastateltavan mukaan tilanne on ollut 

päinvastainen. Hän kertoo,  ettei  ole ehtinyt  kentälle  alaistensa pariin.  Lisäksi  hän 

kokee suurentuneen henkilöstömäärän ja lapsiluvun tekevän mahdottomaksi kaikkien 

tuntemisen  henkilökohtaisesti.  Mahdotonta  on  myös  kyetä  muistamaan  kunkin 

alaisen henkilökohtaisia asioita kuten lomatoiveita tai kertomuksia ryhmän lapsista. 

Yksi  merkittävä  huononnus  entiseen  on  myös  se,  että  haastateltava  on  nykyisin 

fyysisesti  kaukana.  Hänen  työpisteensä  ei  sijaitse  yhdessäkään  yksikössä,  kuten 

aikaisemmin.  Palaverien  määrä  on  myös  lisääntynyt  merkittävästi,  mikä  johtuu 

asioiden  hajauttamisesta  ja  on  kuitenkin  välttämätöntä  tiedonkulun  kannalta. 

Vastuualueiden  jakaantumisessa  on  ollut  epäselvyyksiä,  haastateltavan  suoran 

lainauksen mukaisesti  ”Vastuut on jakautuneet niin, että siellä (palaverissa) menee  

monesti ohi, kukaan ei vastaa mistään. Tai ei oikein tiedä. Näennäisesti kai minä  

vastaan  kaikesta,  mutta  en  pysty  millään  oikeesti  olemaan  perillä  kaikesta”. 

Kokoavasti  todeten  haastateltava  kokee  tilanteen  uuteen  organisaatiomalliin 

siirryttäessä  huomattavasti  entistä  haastavammaksi.  Kysymykseen  siitä,  mitä 

odotuksia  haastateltavalla  on  oman  työnsä  näkökulmasta  siirryttäessä  uuteen 

organisaatiomalliin, hän vastaa näin:

”Odotan nimenomaan siis  oikeasti  sitä  että...  -tai  odotin (painokkaasti),  en tiedä  

odotanko enää: en usko, että neljän päiväkodin esimiehenä oikeasti on mahdollista  

päästä  siihen  pedagogiikkaan  kauhean  syvällisesti  kiinni.  Pintaa  raapastaan  ja  

pysytään enemmänkin niinku siinä hyvin isojen asioitten tasolla, mutta siihen arkeen  

ei pysty kauheasti kyllä vastaamaan.”

Haastateltavan mukaan muutoksen taustalla on ollut kaunis ajatus siitä, että johtajan 

olisi mahdollista jalkautua päiväkotien arkeen ja oppia tuntemaan lapsia, henkilöstöä 

sekä  heidän  toimintatapojaan.  Haastateltava  on  ehtinyt  omien  sanojensa  mukaan 

vierailemaan  muutamassa  ryhmässä  ja  nämä  vierailut  hän  on  kokenut  hyvin 

antoisiksi. Seuraamalla ja havainnoimalla ryhmien toimintaa,  sekä keskustelemalla 

vuorovaikutteisesti havainnoistaan henkilöstön kanssa hän kokee voivansa kehittää 

varhaiskasvatusta. Kokoavasti hän toteaa:  ”Kun olet itse ollut havainnoimassa, niin  

on  ihan  eri  asia  auttaa  ja  tukea  löytämään  parempia  ratkaisuja”. Haastateltava 

kokee kuitenkin, että kentän laajuus jättää tutustumisen hyvin pintapuoliseksi, sillä 

ryhmiin tehtävät vierailut vaatisivat aikaa ja säännöllisyyttä. Aikaresurssit ovat hyvin 

rajalliset.  Haastateltava  tuo  esille  myös  näkökulman,  jonka  mukaan  muutos  on 

kuormittanut  henkilöstöä  huomattavasti  enemmän  kuin  aikaisempi  rakenne. 
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Henkilöstön tulee nykyisin olla tekemisissä hyvin monien henkilöiden kanssa (muun 

muassa  varhaiskasvatuksen  vastaavien,  vastuulastentarhanopettajien  -ja 

perhepäivähoitajien sekä sijoituksista vastaavan henkilön kanssa), minkä vuoksi he 

saavat  ohjeita  ja  neuvoja  monelta  eri  taholta.  Haastateltava  nostaa  esimerkiksi 

vastuulastentarhanopettajat,  joiden  tulee  olla  tiedonvälittäjänä  henkilöstön  ja 

esimiesten  välillä.  Moniportainen  rakenne  vaikeuttaa  tiedonkulkua  ja  aiheuttaa 

epäselvyyksiä.

Uusi  organisaatiomalli  edellyttää  haastateltavan  mukaan  henkilöstöltä  entistä 

enemmän  aktiivisuutta,  itsenäisyyttä  ja  vastuuntuntoa.  Henkilöstö  ei  voi  olettaa 

johtajan huomaavan epäkohtia, sillä tämä ei ole fyysisesti läsnä. Henkilöstöllä tulee 

myös olla paljon muutakin kuin vain varhaiskasvatuksellista osaamista (kuten hyvät 

neuvottelutaidot,  sekä  kykyä  ymmärtää  kokonaisuuksia)  heidän  työskennellessään 

monien  eri  tahojen  kanssa.  Haastateltava  korostaa  tiedonkulun  olevan  yksi 

isoimmista  haasteista.  Haastateltava  toteaa  kokoavasti,  että  ne  aikaresurssit  jotka 

voitettiin siirtämällä sijoituksista vastaaminen toiselle henkilölle, hävittiin yksikköjen 

määrää  lisäämällä.  Haastateltava  pahoittelee  tilannetta,  jonka  mukaan  hän  oli 

markkinoinut henkilöstölle voivansa muutoksen jälkeen olla heitä lähempänä arjessa 

ja toteaa nyt:  ”Tähän mennessä koen vahvasti,  että varmaan sekä henkilöstö että  

minä ollaan molemmat pettyneitä suuresti siihen, että mikä on se todellisuus.” Hän 

oli  asettanut tavoitteeksi  voivansa olla vähintään yhden päivän viikossa kokonaan 

ryhmässä, mikä ei ole tähän asti toteutunut vielä kertaakaan.

Toinen  haastateltava  toivoo  pystyvänsä  olemaan  monipuolinen  johtaja.  Mikäli 

kuitenkin tavoitteena on, että tutkimuskunnan varhaiskasvatuksen vastaavat olisivat 

puhtaasti  pedagogisia  johtajia,  olisi  haastateltavan  mielestä  rakennetta  muutettava 

niin,  ettei  heillä  tällöin  olisi  muita  työtehtäviä  pedagoginen  johtamisen  lisäksi. 

Käytännössä tämä olisi  kuitenkin haasteellista toteuttaa,  hän myöntää.  Haasteltava 

toteaa pedagogisen johtamisen olevankin tällä hetkellä vain yksi, joskin tärkeä osa-

alue  hänen  työtään.  Haastateltava  on  kuitenkin  hyvin  innoissaan  uudesta 

työnkuvastaan ja toivoo kentällä työskentelevien ihmisten hyötyvän hänestä. Tämän 

lisäksi  hän  on  jo  suunnitellut  erilaisia  työvälineitä  työnsä  tueksi.  Haastateltava 

mainitsee  olevansa  innostunut  yhteistyöstä  muiden  varhaiskasvatuksen  vastaavien 

kanssa.  Hän  kertoo  suhtautuvansa  positiivisen  odottavaisesti  siihen,  mitä  uusi 

rakenne  tuo  tullessaan  asioiden  asettuessa  paikoilleen.  Hänen  mielestään 

tutkimuskunta  on  lähtenyt  hienosti  rakentamaan  muutosta,  painottaen  jokaisen 
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portaan ja osa-alueen merkitystä tavoitteen toteutumisessa. Odotuksista kysyttäessä 

haastateltava nostaa yhdeksi tärkeimmäksi seikaksi moniammatillisen tiimiytymisen. 

Hän  toivoo,  että  syntyisi  yhteinen  polku,  joka  johtaisi  varhaiskasvatuksesta 

peruskouluun  ja  toiselle  asteelle  saakka,  painottaen  yhteistyöverkostojen 

tehokkuuden  kehittymisen  merkitystä.  Haastateltava  kokoaa:  ”Odotan 

uudistuksellista palvelurakennetta, joka palvelisi nykyaikaa paremmin ja päästäisiin  

lapsi-  ja  vanhempiystävällisempään  palvelumuotoon.” Hän  painottaa  myös 

varhaiskasvatuksen  vastaavien  merkitystä  uudistuksessa:  heidän  ajatuksillaan  ja 

sanoillaan  tulisi  olla  painoarvoa  ja  heidän  tulisi  kyetä  olemaan  edistyksellisiä 

kehittäjiä.

Haastateltava  toivoo  yhteistyön  henkilöstönsä  kanssa  olevan  luottamuksellista, 

saumatonta  ja  avointa.  Asioista tulisi  voida keskustella  suoraan  ja  rakentavasti  ja 

toimintaa  tulisi  kehittää  yhdessä.  Haastateltava  pitää  alaisten  osallisuutta  ja 

aktiivisuutta  tärkeänä.  Hän toivoo molemminpuolista  innostusta,  kannustamista  ja 

kyseenalaistamista;  yhdessä  tekemistä.  Nykyajan  johtamista  ei  ole se,  että  johtaja 

sanelee mitä tehdään, vaan se, että johtaja on henkilökunnalle läsnä. Alaisten palaute 

tähän asti on ollut sekä positiivista että negatiivista. Positiivista on esimerkiksi ollut 

se, että johtajan on koettu olevan läsnä, tosin negatiivisena on pidetty sitä, ettei tämä 

ole  jokapäiväistä.  Aikaisemman  haastateltavan  tavoin  nyt  haastateltavana  oleva 

johtaja  kokee  ajankäytön  varsin  haasteelliseksi.  Hän  kertoo,  ettei  ole  useinkaan 

päässyt  käyttämään  aikaansa  niin  tehokkaasti  kuin  mitä  on  suunnitellut.  Hänen 

mukaansa  aikaa  kuluu  edelleen  paljon  myös  muihin  johtamistehtäviin,  kuten 

henkilöstö- ja hallinnollisten asioiden miettimiseen. Lisäksi erilaiset  yhteistyötahot 

vaativat oman aikansa.

Kolmas  haastateltava  nostaa  ensimmäisenä  konkreettisena  asiana  esille  tehostetun 

yhteistyön,  samoin kuin muuttuvat ohjausmenetelmät ja käytänteet.  Hän kuitenkin 

mainitsee,  että  oman paikan  hakemista  on  ollut  yhdellä  jos  toisella  ja  muuttuvia 

tekijöitä  on  ollut  runsaasti.  Alaisten  roolin  hän  kokee  olevan  hyvin  vahva  ja 

vaikuttava. Alaiset ovat osoittaneet toiveensa, että esimies olisi läsnä kentällä ja näin 

ollen  kotikäyntejä  on  tehostettu.  Tämä  on  haastateltavan  mukaan  helpottanut 

yhteistyötä  ja  ammatillisen  osaamisen  lisääntymisestä  on  saatu  selkeää  näyttöä. 

Opintopiirit  ja  työillat  ovat  osaltaan  vieneet  varhaiskasvatustietoisuutta  eteenpäin. 

Henkilöstö  kokee  myös  heidän  työnsä  arvostuksen  lisääntyneen 

suunnitelmallisuuden,  seurannan  ja  työn  arvioinnin  seurauksena.  Mitä  enemmän 
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henkilöstö  on  itse  mukana  luomassa  tavoitteita,  sitä  sitoutuneempia  he  ovat. 

Haastateltava  toteaa,  että  johtamisella  on  oma  merkityksensä  henkilöstöön  ja 

henkilöstöllä johtamiseen: ne kulkevat käsi kädessä.

           7.4 Varhaiskasvatuksen vastaavien SWOT -analyysi uuden        

   organisaatiomallin käyttöönottovaiheesta

Vahvuudet

-Ajatus siitä, että varhaiskasvatusta kehitetään 
pedagogisesti
-Pedagogisen tiimin (varhaiskasvatuksen vastaavat) 
kanssa on mahdollista kehittää hyvin laaja-alaisia 
pedagogisia asioita ja tuoda mahdollisuuksia kentälle
-Pedagoginen ajatusten vaihtaminen
-Vastuualueiden jakaantuminen (esimerkiksi 
sijoituspäätösten siirtäminen palvelusuunnittelijalle) 
mahdollistaa varhaiskasvatuksen vastaaville 
pedagogiikkaan keskittymisen
-Koko päivähoidon kenttä hallussa
-Työtehtävät jaettu oikeille ihmisille ammattitaito, 
vahvuusalueet ja osaaminen huomioiden
-Nykyiset varhaiskasvatuksen vastaavat vahvoja johtajia
-Ohjausmenetelmien kehittäminen
-Yhteistyön tiivistäminen
-Ammatillisen osaamisen hyödyntäminen: niin 
henkilökohtaiset ominaisuudet kuin tietotaitokin, toinen 
toistaan täydentäen
-Henkilöstön ammatillisen osaamisen hyödyntäminen ja 
hiljaisen tiedon kuuluvaksi saaminen ja hyödyksi 
käyttäminen
-Ammatin arvostuksen lisääntyminen (esimerkkinä 
perhepäivähoitajat)

Heikkoudet

-Yhdellä ihmisellä liian paljon yksiköitä vastuullaan
-Yksiköiden suuresta määrästä johtuen ei mahdollisuutta 
tuntea syvällisesti kunkin yksikön ja yksilön tarpeita, 
haastavaa hallita
-Toinen vastaa toisen tekemistä ratkaisuista, ei motivoi
-Toisistaan mahdollisesti eriävät toimintatavat
-Hallinnollinen työ vie edelleen aikaa heikentäen 
mahdollisesti pedagogisen johtamisen kenttää
-Pedagogisen johtamisen tulisi olla prosentuaalisestikin 
mitattuna laajin tehtäväkenttä, tällä hetkellä asia ei ole 
näin

Mahdollisuudet

-Yhteistyön toimiessa ja puitetekijöiden ollessa kunnossa, 
voidaan pedagogisella johtamisella parantaa laatua 
-Henkilökunnan ottaminen mukaan kehittämistyöhön 
edesauttaa työssäjaksamista
-Arjessa mukana oleva pedagoginen johtaja pystyy 
hyödyntämään osaamistaan ja ammattitaitoaan 
täysipainoisesti
-Varhaiskasvatuksen työstäminen kentällä 
toimintatutkimuksen tavoin
-Johtajien laaja asiantuntemus ja korkea koulutustaso 
antavat hyvät lähtökohdat rakentaa pedagogiikkaa
-Tiimityön (varhaiskasvatuksen vastaavat) onnistuessa 
hyvät mahdollisuudet kehittää kentän toimintaa 
-Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen 
-Varhaiskasvatuksen saaminen kentältä päättäjien 
tietoisuuteen
-Yhteistyöverkkojen aukeaminen ja tehostuminen
-Nykyisten varhaiskasvatuksen vastaavien laaja koulutus
-Varhaiskasvatuksen laatuun panostaminen
-Asiakastyytyväisyyden lisääminen

Uhat

-Yhteistyön sujumattomuus: jaettu johtajuus vaatii 
saumattomasti toimivaa yhteistyötä, kun esimerkiksi 
sijoituspäätöksistä ja pedagogisesta johtamisesta vastaa eri 
henkilö
-Monimutkaiset yhteistyökuviot voivat aiheuttaa laadun 
heikkenemistä 
-Asiakasperheiden näkökulma: hajotetut vastuualueet 
hankaloittavat asioiden selville saamista, keneen ottaa 
yhteys minkäkin asian kohdalla
-Perustehtävän unohtaminen ajan kuluessa esimerkiksi 
palavereissa istumiseen ja yhteistyökuvioiden 
selvittämiseen
-Kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta mistään, vastuun 
hajoaminen, taantuminen
-Varhaiskasvatuksen häviäminen kaiken byrokratian alle
-Päättäjien eriävät arvot
-Osataanko tarttua yhteistyöverkkoihin
-Omat tehtäväkentät ovat selvät, mutta mistä lähtee toisen 
kentän tarttumapinta
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-Mahdollisuudet kehittämiselle
-Perhepäivähoidon houkuttelevuuden lisääminen, uusien 
työntekijöiden saaminen

-Yhteistyön epäonnistuminen, yksilöiden kulkeminen 
omia polkuja, yhteisten päämäärien puuttuminen
-Pedagogisen johtamisen kaatuminen muiden työtehtävien 
alle
-Ajankäyttö

KUVIO 10. Varhaiskasvatuksen vastaavien SWOT -analyysi uuden 

organisaatiomallin käyttöönottovaiheesta

Varhaiskasvatuksen  vastaavien  käsitykset  uuden  organisaatiomallin  käyttöönoton 

vahvuuksista  ovat  selvästi  jaettavissa  kolmen  yläkäsitteen  alle:  pedagogiikan 

kehittäminen,  mielekäs  työnjako  sekä  osaamisen  hyödyntäminen.  Pedagogisten 

ajatusten  vaihtaminen  ja  varhaiskasvatuksen  vastaavien  läsnäolo  arjessa  nähdään 

voimakkaasti  pedagogiikkaa  eteenpäin  vievinä  seikkoina.  Heikkouksista  nousee 

esille  erityisesti  kiire  sekä  varhaiskasvatuksen  vastaavien  tehtäväkentän  laajuus, 

jonka  katsotaan  heikentävän  pedagogisen  johtamisen  kenttää.  Varhaiskasvatuksen 

vastaavat nostavat selkeästi suuremmaksi heikkoudeksi sen, että yhdellä ihmisellä on 

paljon yksiköitä  vastuullaan,  näin  ollen  aika  ei  kunnolla riitä  kentällä  olemiseen.  

Tämä asetelma asettaa yhden  tärkeän  vahvuuden vaaraan:  pedagogiikkaa ei  pysty 

täysipainoisesti kehittämään, jos läsnäololle ei ole riittävästi aikaa. Mahdollisuuksia 

luetellessa vastaukset  vaihtelivat  suuresti,  mutta merkittävimmiksi  asioiksi  nähtiin 

kuitenkin  henkilökunnan  osallistaminen  (mm.  vastuulastentarhanopettaja  -ja 

perhepäivähoitaja  -käytäntö)  sekä  varhaiskasvatuksen  käytänteiden  saaminen 

päättäjien  tietoisuuteen  ja  ns.  hiljaisen  tiedon  siirtyminen  eteenpäin  ylemmille 

tahoille. Suurimpina uhkakuvina nähtiin monimutkaiset yhteistyökuviot ja hajotetut 

vastuualueet,  mikä  toisaalta  on  ristiriitaista  siihen  nähden,  että  henkilöstön 

osallistamista pidettiin samalla erittäin hyvänä asiana.
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           7.5 ”Lähtökohtana lapsen hyvinvointi” Henkilöstöryhmän sekä    

   vastuulastentarhanopettajien ja -perhepäivähoitajien näkemykset  

   varhaiskasvatuksen perustehtävästä

Lapsen hyvinvointi nähdään kaiken lähtökohtana. Hyvinvointiin katsotaan kuuluvan 

kasvun  tukemista  ja  ohjausta,  sekä  hyvää  perushoitoa.  Tämän  tulee  tapahtua 

yhteistyössä  lapsen vanhempien  kanssa.  Aikuisten  tulisi  olla  tuttuja,  turvallisia  ja 

pysyviä, jotta lapsen perusturvallisuus olisi turvattu. Kasvatuksen tuloksena syntyy 

tyytyväinen, iloinen ja hyvinvoiva lapsi.

            7.6 ”Pedagoginen johtaja on vankka tuki ja kehittämistyön      

     promoottori” Henkilöstöryhmän sekä vastuulastentarhanopettajien 

    -ja perhepäivähoitajien näkemykset pedagogisesta johtamisesta.

Pedagoginen  johtaminen  nähdään  johtamisen  muotona,  jossa  keskitytään 

taloudellisen  ja  hallinnollisen  johtamisen  sijasta  pedagogiseen  näkökulmaan.  Jotta 

pedagoginen johtaminen voisi toteutua, tarvitaan kentällä oloa: käytännön tilanteiden 

näkemistä.  Pedagoginen  johtaminen vaatii  lisäksi  varhaiskasvatuksen  teoriapohjan 

hallitsemista  ja  kykyä  jalkauttaa  se  kentälle.  Se  vaatii  myös  kykyä  nähdä  eri 

kontekstit:  yksiköt  ovat  erilaisia  ja  vaativat  näin  ollen  yksilöllistä  pedagogista 

johtamista.  Johtajan  tulee  kuunnella  työntekijöitään  ja  toimia  yhteistyössä  heidän 

kanssaan, sekä toimia linkkinä ylemmille tahoille. Pedagogisen johtamisen katsotaan 

kuuluvan  päiväkodin  johtajalle;  henkilölle  joka  vastaa  päiväkodista  tai 

perhepäivähoidosta. Haastattelussa esitettiin myös näkökulma, jonka mukaan monilla 

ihmisillä  on  ammattitaitoa  pedagogiseen  johtamiseen,  joten  johtaminen  tulisi  olla 

yhteistyötä. Ammattitaitoa tulisi hyödyntää, jotta asiat eivät muodostuisi vain yhden 

ihmisen  velvollisuudeksi.  Rakentava  yhteistyö  koettiin  ensiarvoisen  tärkeäksi 

pedagogisessa  johtamisessa.  Johtajalta  odotetaan  tukea  henkilökunnan  omaan, 

henkilökohtaiseen  pedagogiseen  työhön.  Lisäksi  haastateltavat  mainitsevat 

samanarvoisuuden  ja  yhteisten  linjojen  tärkeyden.  Erityisesti  perhepäivähoidon 

vastaavat  korostivat  toiminnan  yhtenäisyyden  merkitystä  ja  asioiden 

eteenpäinviemisen tärkeyttä. 
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Lähimmän esimiehen tulisi olla tietoinen ryhmien tilanteesta ja siitä, millaisia lapsia 

kussakin  ryhmässä  on.  Johtajan  kanssa  tulisi  voida  käydä  kasvatuskeskusteluja  ja 

häneltä  tulisi  saada  neuvoja ja  uusia näkökulmia arkipäivän  tilanteisiin.  Tärkeänä 

pidetään  johtajan  havainnointia  ja  hänen  osallistumistaan  arkeen.   Pedagoginen 

johtaja  on  kasvatuskumppani.  Hänen  kanssaan  on  mahdollista  peilata  asioita, 

keskustella, vaihtaa mielipiteitä ja saada neuvoja. Pedagoginen johtaja on vankka tuki 

ja kehitystyön promoottori. Esimiehen pedagogisen johtajuuden lisäksi pedagogista 

johtamista on myös tiimitasolla: tiimissä voi olla henkilö, joka kantaa erityisvastuuta 

ryhmän  pedagogisesta  toiminnasta.  ”Pedagogista  johtajuutta  voi  olla  monella  

tasolla”, toteaa haastatteluryhmä kokoavasti. Tärkeää on myös se, että pedagogista 

johtamista  on  aivan  ylimmälläkin  johtoportaalla:  päivähoidon  johtajan  tulisi  olla 

selvillä  suunnasta,  johon  kasvatuksellisesti  pyritään.  Lapsen  hyvinvointi  on 

varhaiskasvatuksen  keskeisin  tavoite  ja  pedagogisen  johtamisen  tulisi  olla  keino 

saavuttaa kyseinen päämäärä.  Selkeät tavoitteet, suuntaviivat ja keinot tavoitteiden 

saavuttamiselle tulisivat olla selvillä. Pedagogisella johtamisella voidaan luoda hyvää 

varhaiskasvatusta: lapsi kokee olonsa turvalliseksi päivähoidossa, hänen yksilöllinen 

kehityksen taso ja tarpeet huomioidaan ja lapsi saa olla oma itsensä. Tämän kaiken 

tulisi  tapahtua  positiivisessa  ilmapiirissä  ja  yhteistyössä  vanhempien  kanssa. 

Positiivisen ilmapiirin vallitessa lapsi kykenee omaksumaan oman aktiivisen roolin ja 

hän  uskaltaa  esittää  omia  aloitteitaan  ja  toimia  niiden  mukaisesti.  Pedagogisella 

johtamisella on vastuu siitä, että varhaiskasvatuksen laatu on riittävän hyvää. 

            7.7 ”Työntekijöiden tarpeet huomioiva kehitystyö voi ainoastaan    

    lisätä laatua” Henkilöstöryhmän sekä vastuulastentarhanopettajien 

    ja -perhepäivähoitajien näkemykset uuden organisaatiomallin  

    käyttöönottovaiheesta

Uuden organisaatiomallin käyttöönottovaiheessa haasteeksi on noussut muun muassa 

se, mistä tietää mille taholle mikäkin asia kuuluu. Epätietoisuutta on aiheuttanut se, 

keneen tulee ongelmatilanteessa olla yhteydessä ja mitkä asiat ovat sellaisia, joiden 

ratkaisemiseen omat valtuudet riittävät. Vastuu painaa ja tuelle on tarvetta. Aikapula 

koetaan  myös  suurena  haasteena.  Haastateltavat  nostavat  esille  toiveen siitä,  ettei 

asioita vain ilmoitettaisi heille vaan niitä annettaisiin pohdittavaksi, jolloin aisioihin 

pystyisi  vaikuttamaan jo etukäteen.  Useamman ihmisen tulisi päästä vaikuttamaan 
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asioihin ja tuomaan ammattitaitoaan ja näkemyksiään esille, sillä yksiköt ja niissä 

työskentelevät ihmiset  ovat keskenään luonnollisesti hyvin erilaisia. Haastateltavat 

kuvaavat  nykyistä  tilannetta  ”vellomistilaksi”,  jossa  moni  asia  tuntuu  vielä 

epäselvältä ja epävarmaa on myös se, mitä mahdollisesti on tulossa. Myös työnkuvat 

koetaan tällä hetkellä osin epäselviksi. Asioihin, toimintatapoihin, tiedon kulkuun ja 

yhteisiin linjoihin toivotaankin selvyyttä. Toisaalta haastateltavat tuovat esille myös 

oman vastuunsa:  ”Tieto kulkee kun me kysellään jatkuvasti”.  Avointa keskustelua 

toivotaan  paljon:  ”Toivoisi,  kun  muutos  on  menossa,  niin  kaikkia  ihmisiä  

kuultaisiin”.  Mielipiteet  tulisi  voida ilmaista hyvissä ajoin ennen muutoksia,  jotta 

jokaisella  olisi  aikaa  pohtia  omaa  näkemystään  ennen  sen  julki  tuomista. 

Vastuuhenkilöiden  yhteistyön  lisääntyminen  koetaan  positiivisen  asiana:  tukea  ja 

uusia näkökulmia saa tarvittaessa toisilta. Perhepäivähoidon vastuuhenkilöt toivovat 

perhepäivähoidon  ja  päiväkotihoidon  yhtenäistämistä  ja  yhteistyön  lisääntymistä. 

Tämä  edesauttaa  sitä,  että  lapset  ovat  samanlaisessa  asemassa  ja  saavat 

samankaltaista hoitoa. Haastateltavien mukaan uusia asioita, jotka tulisi hallita, on 

tullut  muutosvaiheen  jälkeen  paljon.  Näin  ollen  haasteeksi  on  muodostunut  ajan 

riittävyys.  Asioita  on  priorisoitava  paljon  ja  osa  töistä  kärsii  siitä,  että  uusia 

kokonaisuuksia  täytyy  oppia  hallitsemaan.   Haastateltavat  toteavat  kokoavasti: 

”Muutos ei synny hetkessä, vaan siihen saattaa mennä monta vuotta” ja että ”Jotta 

lapset voivat voida hyvin, kyllä henkilöstönkin täytyy voida hyvin”. 

Haastatteluryhmä toivoo esimieheltä aikaa olla läsnä lapsiryhmässä ja työyhteisössä. 

Arjessa mukana oleminen lisää tietoisuutta päiväkodin toiminnasta. Tietoisuus tulisi 

jakaa myös ylemmälle johtoportaalle ja päättäjille, jotta heillekin välittyisi realistinen 

kuva päivähoidon tilasta ja tietoa olisi mahdollista käyttää hyödyksi päätöksenteossa. 

Haastateltavat  painottavat  myös  kasvatuskeskustelujen  merkitystä:  keskustelemalla 

asiat  avautuvat  paremmin  ja  omaa  työtä  pystyy  arvioimaan  yhdessä  esimiehen 

kanssa. Päivähoidon keshitystyön lähtökohtana tulisi olla oman työn arviointi ja sitä 

kautta kehityskohteiden havaitseminen ja esille nostaminen. Tiimitasolla tapahtuva 

toiminnan kehitäminen nostaa merkittävästi myös kokonaislaatua. ”Kehitystyö, joka  

tapahtuu ylhäältä annettuna, tietyillä teemoilla, ei nosta päivähoidon laatua, toisin  

kuin  sellainen  kehitystyö,  jossa  on  otettu  työntekijöiden  tarpeet  huomioon”. 

Haastateltavat  kokevat  tiedottamisen  haasteeksi:  moni  asia  uuden  hallintomallin 

käyttöönotossa  on  vielä  epäselvä.  Käytäntö  on  henkilöstölle  vasta  selkiytymässä, 

alkuvaihe on ollut hyvin hektinen. Arkikäytänteet ovat vielä selkiytymättä: keneen 

ottaa  yhteys  missäkin  tilanteessa,  kenen  on  vastuu.  Haastateltavat  suhtautuvat 
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tilanteeseen  kuitenkin  ymmärtäväisesti:  ”Mikään  muutos  ei  tule  viikossa  eikä  

kahdessa, eikä kuukaudessakaan”. Henkilökunta on kokenut positiivisena asiana sen, 

että  he  ovat  saaneet  antaa  palautetta  ja  se  on  otettu  vastaan  sitä  arvioiden  ja 

arvostaen.  Positiivisena  asiana  on  pidetty  myös  sitä,  että  ongelmakohdan 

ilmaantuessa omassa työyksikössä, on tehty esitys varhaiskasvatuksen vastaavalle ja 

tukea on saatu. Lähtökohtana on pidetty sitä, että ongelmat selvitetään oman talon 

sisällä ja tarvittaessa asiaa on selvitelty varhaiskasvatuksen vastaavan kanssa, joka on 

voinut  viedä  asian  myös  päivähoidon  johtajalle.  Apua  on  saanut,  kun  sitä  on 

tarvinnut.

            7.8  Henkilöstöryhmän sekä vastuulastentarhanopettajien ja  

    -perhepäivähoitajien SWOT -analyysi uuden organisaatiomallin  

     käyttöönottovaiheesta

Vahvuudet

-Esimiehen osallistuminen kenttätyöhön
-Tiedon siirtyminen ylemmille tahoille
-Hiljaisen tiedon välittyminen esimiehelle
-Vahvuutena varhaiskasvatuksen vastaava, joka on aidosti 
kiinnostunut ja halukas olemaan henkilöstön tukena 
-Varhaiskasvatuksen vastaava, joka on aidosti henkilöstön 
puolella, antaa voimia
-Uusia näkökulmia löytynyt, asioita on nähty muutoksen 
myötä uusin silmin
-Talon sisäinen yhteistyö lisääntynyt
-Avoimuus lisääntynyt varhaiskasvatuksen vastaavan 
myötävaikutuksesta

Heikkoudet

-Varhaiskasvatuksen vastaavan pikainen kiinnisaaminen 
vaikeaa, sillä vastaavalla monta yksikköä vastuullaan. 
Akuuteissa tilanteissa haastava tilanne.
-Varhaiskasvatuksen vastaavalla ollut toistaiseksi vain 
vähän aikaa käytettävänään henkilöstölle
-Alkuperäinen takoitus, että varhaiskasvatuksen vastaava 
olisi yhden päivän yhdessä yksikössä läsnä ei ole 
toteutunut, työtaakka ei ole tätä mahdollistanut
-Esimiehellä ei ole ollut aiempaa enemmän aikaa 
pedagogiseen johtamiseen
-On asioita, joita ei voi puhelimitse hoitaa, esimiestä 
tarvitaan kentälle ajan kanssa. Tämä ei ole päässyt 
toteutumaan
-Varhaiskasvatuksen vastaavan työt kasautuvat
-Liika hierarkisuus: Vastuualueiden epäselvyys: kuka 
vastaa mistäkin asiasta, keneen otan ongelmatilanteessa 
yhteyttä
-Alaisille ei ole tarpeeksi selvää, mistä osa-alueista kukin 
esimies vastaa
-Ajan riittämättömyys: esimies ei ole pystynyt viettämään 
kentällä aikaa aivan suunnitellun mukaan
-Vastuun siirtäminen alemmille tasoille: aika ei tahdo 
riittää, kun vastuu lisääntyy perustyöntentijällä. Muut 
työtehtävät (esimerkiksi lomien valmistelut) vievät 
perustyöltä väkisinkin aikaa.
-Vastuulastentarhanopettajien työpaineet ja aikaresurssien 
vähyys, toimistoajan puuttuminen ainakin toistaiseksi
-Tehtäväjaot epäselvät (esimerkiksi mitkä tehtävät 
kuuluvat vastuulastentarhanopettajalle, mitkä eivät)
-Vastuunkannon taakka

49



Mahdollisuudet

-Varhaiskasvatuksen laadun paraneminen
-Tasapuolinen varhaiskasvatus kaikille lapsille
-Työn kehittämisen mahdollisuudet
-Henkilöstön hyvinvoinnin lisääntyminen
-Henkilöstö on voimavara, jota tulee hyödyntää
-Kaikilla oikeus mielipiteensä ilmaisemiseen
-Työtovereiden tuki, ”porukassa on voimaa”
-Perhepäivähoidon ja päiväkotien yhteistyö
-Varhaiskasvatuksen vastaavan olisi mahdollista paneutua 
kunkin ryhmän/työyhteisön/lapsen asioihin syvällisesti ja 
auttaa pedagogisissa ratkaisuissa, mikäli tähän 
mahdollistuisi aikaa
-Tärkeää hyvä johtajuus, kun eletään muutoksen ajassa: 
jos se toteutuu, muutoksen onnistuminen mahdollistuu

Uhat

-Sijoituksista vastaava henkilö ei ole lähikontaktissa 
kenttään ja lapsiin, sillä varhaiskasvatuksen vastaava ei 
hoida enää sijoituksia. Mitä vaikutuksia? Hiljainen tieto ei 
välity
-Sijoituspäätöksistä ongelmia ryhmiin, esim. lapsen 
sopeutumattomuus
-Aikaongelmat, aika ei riitä
-Väsyminen työtaakan alla, töiden tekeminen vapaa-ajalla
-Perhepäivähoitajien osalta työajan liukuminen iltaan asti

KUVIO 11. Henkilöstöryhmän sekä vastuulastentarhanopettajien ja 

-perhepäivähoitajien SWOT -analyysi uuden organisaatiomallin 

käyttöönottovaiheesta

Focus  group  -haastatteluryhmät  henkilöstöstä  ja  vastuulastentarhanopettajista  sekä 

-perhepäivähoitajista  nostivat  selkeimmäksi  uuden organisaatiomallin  vahvuudeksi 

esimiehen osallistumisen kenttätyöhön ja hiljaisen tiedon välittymisen esimiehelle. 

Mahdollisuutena pidettiin ennen kaikkea varhaiskasvatuksen laadun parantamista ja 

henkilöstön  osaamisen  kehittämistä  ja  hyödyntämistä.  Heikkouksista  vahvimmin 

nousivat aikaresurssit ja tehtäväkenttien epäselvyys, jotka nähtiin myös uhkakuvina. 
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           8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Toteuttaessani tätä tutkimusta minulla oli tunne, että työskentelen hyvin tärkeän ja 

ajankohtaisen  aiheen  parissa.  Katson  pedagogisen  johtamisen  olevan  vankassa 

yhteydessä  varhaiskasvatuksen  laatuun  ja  sitä  kautta  lasten  hyvinvointiin. 

Pedagogisen johtamisen perinpohjainen määritteleminen on kuitenkin osoittautunut 

haasteelliseksi,  joskin  mielenkiintoiseksi  tavoitteeksi.  Koen  olleeni  etuoikeutettu 

päästessäni  tutustumaan  tutkimuskuntani  varhaiskasvatuksen  organisaatiomallin 

muutosprosessiin.  Muutoksella  pyritään  aina  kehitykseen  ja  toivon  tutkielmani 

osaltaan voivan toimia eräänlaisena mittarina muutoksen onnistumista mitattaessa ja 

kehityskohteita arvioitaessa. 

        8.1 Millaista pedagogisen johtamisen tulisi olla?

Pedagogisen  johtamisen  määritteleminen,  ennakkokäsitysten  mukaisesti,  ei  ollut 

yksinkertainen  tehtävä.  Se  kuitenkin  nähtiin  Juutin  (2001)  tavoin  ennen  kaikkea 

perustehtävän  eteenpäin  viemisenä ja  kehittämistyönä.  Pedagogisen  johtajan  tulee 

ohjata  ja  tukea  henkilöstöä,  havainnoida  toimintaa  sekä  kehittää  sitä  yhteistyössä 

hekilöstönsä  kanssa.  Järvinen  (2001)  korostaa  myös  johtajan  esimerkin  ja  tuen 

merkitystä  alaisilleen.  Mielestäni  tutkimustulokseni  osoittavat  ennen  kaikkea 

pedagogisen johtamisen tärkeyden varhaiskasvatuksessa: se on suuntaviivoja luovaa, 

kehittävää ja laadun mahdollistavaa työtä lasten hyväksi.

Pedagogiselta johtajalta toivottiin ensisijaisesti aikaa ja osallistumista arkeen, sekä 

käytännön  neuvoja  ja  ohjausta  työssä.  Tällainen  toiminta  on  mitä  suuremmassa 

määrin leadership -johtajuutta, jonka Ebbeck ja Waniganayake (2003) määrittelevät 

yhdeksi  tärkeimmistä  varhaiskasvatuksen  johtamisen  dimensioista.  Osallistumisen 

myötä  esimiehen  katsottiin  myös  voivan  päästä  osalliseksi  kentällä  vallitsevasta 

hiljaisesta  tiedosta.  Pedagogisen  johtajan  toivottiin  olevan  läsnäoleva  ihminen, 

kasvatuskumppani,  jolla  on laaja-alaista  pedagogista  osaamista  ja  tietotaitoa,  sekä 

kykyä  lisätä  työyhteisön  varhaiskasvatustietoisuutta.  Tärkeänä  pidettiin  sitä,  että 
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johtaja tuntee henkilökuntansa  ja tiimien toimintatavat sekä ryhmiin sijoitetut lapset  

henkilökohtaisesti.  Pedagogisella  johtamisella  katsottiin  Hujalan  tavoin  (2008) 

voivan  vaikuttaa  varhaiskasvatuksen  laatuun  ja  perustehtävän  toteutumiseen. 

Pedagoginen  johtaminen  määriteltiin  haastateltavien  keskuudessa  ennen  kaikkea 

perustehtävän eteenpäin viemiseksi ja pedagogiseksi arvioinniksi ja kehittämistyöksi. 

Haastateltavat  tuntuivat  olevan  varsin  yksimielisiä  siitä,  että  pedagogisella 

johtamisella voidaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. 

Kuten  Järvinen  (2001)  on tuonut  ilmi,  johtajan  tulee  kuunnella  alaisiaan  ja  ottaa 

heidän mielipiteensä huomioon. Tätä korostivat myös tutkielmani haastateltavat: yksi 

johtajan  tärkeimmistä  tehtävistä  on  tukea  ja  kuunnella,  olla  läsnä.  Ylhäältäpäin 

tulevia  määräyksiä,  joissa  työntekijöiden  kantaa  ei  huomioida,  kritisitoitiin 

voimakkaasti.  Henkilöstön  hyvinvoinnin  katsottiin  olevan  yhteydessä  lasten 

hyvinvointiin.

 Kuten aineistosta käy ilmi: johtamiselle pitää luoda sen mahdollistavat puitteet ja 

resurssit.  Tutkimuksen teoriaosuuteen viitaten johtajuuden tulee olla myös jaettua: 

sitouttamalla  henkilöstöä  kehittämistyöhön,  lisääntyy  myös  laatu  (Hujala  2008). 

Kuten  Juuti  (2001)  asian  ilmaisee,  henkilöstö  on  usein  motivoituneempaa  ja 

sitoutuneempaa  työhönsä,  kun  he  pääsevät  vaikuttamaan  työyhteisönsä  asioihin. 

Tämä  ilmenee  myös  haastateltujen  ihmisten  puheesta.  Lähtökohtaisesti  kaikki 

haastateltavat  katsoivat  kuitenkin  pedagogisen  johtamisen  kuuluvan  ensisijaisesti 

esimiehelle, minkä voi tulkita osoittavan sitä, ettei jaetun johtajuuden käsite ole aivan 

vielä täysin jalkautunut kentälle. Kuitenkin osa haastatelluista mainitsi pedagogisen 

johtamisen  olevan  monitasoista:  sitä  on  muun  muassa  ylimmillä  päättäjätahoilla 

(päivähoidon  johtaja),  yksikkötasolla  (päiväkodin  johtaja)  ja  yksittäisen 

päiväkotiryhmän sisällä (tiimi). Nämä haastateltavat kokivat pedagogisen johtamisen 

vastuun jakautuvan kaikille varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville henkilöille.

 Esittelemieni tutkimustulosten valossa koen, että pedagogisen johtamisen merkitystä 

tulisi korostaa ja jaetun johtajuuden käsitteen hengessä se tulisi katsoa kuuluvaksi 

kaikille  varhaiskasvatuksen  parissa  työskenteleville  kasvatuksen  ammattilaisille. 

Pedagogiselle  johtamiselle  tulisi  myös  suoda riittävästi  resursseja,  jotta  voisimme 

nimittää suomalaista varhaiskasvatusta laadukkaaksi.
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            8.2  Mikä on varhaiskasvatuksen perustehtävä?

Kaiken  kaikkiaan  varhaiskasvatuksen  perustehtäväksi  nähtiin  lapsen  yksilöllisen 

kasvun,  kehittämisen  ja  oppimisen  tukeminen  ja  perushoito:  laadukkaan 

varhaiskasvatuksen tarjoaminen. Perustehtävän tavoitteena on tyytyväinen, iloinen ja 

hyvinvoiva  lapsi.  Myös  Hujala  (1999)  painottaa  laadukkaan  varhaiskasvatuksen 

merkitystä  lapsen  hyvinvoinnin  toteutumisen  kannalta.  Varhaiskasvatuksen 

lähtökohdaksi katsottiin kunkin lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet ja painotettiin 

lapsen subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.Haastateltavien puheessa korostui 

selvästi lapsilähtöinen ajattelutapa. Kuten Kinos (2001) tuo esille, tulee lapsen olla 

vahvasti itse mukana oman kasvuprosessinsa suuntaamisessa. Haastateltavat näkivät 

myös päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen kotikasvatusta tukevana asiana, ei 

sen vaihtoehtona. Varhaiskasvatuksella nähtiin olevan opetuksellinen ja sosiaalinen 

tehtävä.  Varsin  mielenkiintoista  oli,  että  vain  yksi  haastateltavista  mainitsi 

varhaiskasvatuksella  olevan  edelleen  myös  työvoimapoliittinen  tehtävä.  Tämä 

heijastaa selkeästi edistynyttä ja nykyaikaista näkemystä, jonka mukaan päiväkodit 

eivät  ole  enää  vain  lasten  ”säilytyspaikkoja”  siksi  aikaa  kun  vanhemmat  käyvät 

töissä. 

            8.3 Millaisen uutta organisaatiomallia pidetään sen       

    käyttöönottovaiheessa?

Organisaation  kehittäminen  vaatii  avointa  asennetta  muutoksia  kohtaan.  Se  ei 

kuitenkaan  tarkoita  sitä,  ettei  kritiikkiä  voisi  esittää.  Haastateltavat  toivoivat 

pystyvänsä  vaikuttamaan  asioihin  ja  kritisoivat  ylhäältäpäin  tulevia  suoria 

toimintamääräyksiä.  Näin  ollen  he  epäsuorasti  toivoivat  itselleen  vaikuttamisen 

mahdollisuuksia  ja  jaettua  johtajuutta.  Viitala  (2005)  painottaa  myös  henkilöstön 

vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä: se mihin ei itse voi vaikuttaa, ei voi myöskään 

muodostua merkitykselliseksi asiaksi. Kuten eräs haastateltava varsin tyhjentävästi 

toteaa: ”tiimi on aina enemmän kuin yhden ihmisen ideat”.

Haastateltavat  suhtautuivat  kaiken  kaikkiaan  myönteisesti  itse  muutokseen  ja 

kehittämiseen,  muutosvastarintaa  oli  havaittavissa  vastauksista  vain  vähän.  He 

kokivat  pedagogiikan  kehittämisen  ensiarvoisen  tärkeäksi,  samoin  pedagogisten 

ajatusten  vaihtamisen  ja  itsensä  kehittämisen.  Myös  Viitala  (2007)  korostaa 
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henkilökohtaisen osaamisen tason nostamista ja sen hyödyntämistä kehittämistyössä. 

Osa  haastatelluista  koki  vahvasti,  että  muutoksen  myötä  on  syntynyt  uusia 

näkökulmia ja  toimintatapoja.   Varhaiskasvatuksen  vastaavat  kokivat  vastuukseen 

pedagogisten  kysymysten  esilleottamisen.  Selkeästi  suurimmaksi  huolenaiheeksi 

nousi  ajan  riittämättömyys.  Pedagogiset  johtajat  kokivat,  ettei  työmäärä  ollut 

uudistuksen myötä vähentynyt ja että aikaresurssit ovat hyvin rajalliset. Johtajat eivät 

olleet  vielä kyenneet  jalkautumaan kentälle  henkilöstönsä pariin,  mikä huolestutti 

selkeästi  sekä  esimiehiä  että  henkilöstöä.  Eniten  kritiikkiä  aiheutti  työmäärän 

lisääntyminen. 

            8.3.1 SWOT -analyysien vertailu

Vahvuuksien  osalta  varhaiskasvatuksen  vastaavat  painottivat  pedagogisen 

kehittämisen osuutta.  Vastuualueiden  jakaantumista  pidettiin  myös  hyvänä asiana. 

Varhaiskasvatuksen  vastaavat  pitivät  myös  itseään  vahvoina  ja  ammattitaitoisina 

johtajina.  Ammatillisen  osaamisen  hyödyntämistä  niin  esimiesten  kuin 

henkilöstönkin osalta pidettiin tärkeänä vahvuutena. Henkilöstö puolestaan tarkasteli 

vahvuuksia  luonnollisesti  kentältä  käsin:  tärkeänä  vahvuutena  pidettiin  esimiehen 

pyrkimystä  osallistua  ryhmien  arkeen  sekä  hiljaisen  tiedon  siirtymistä  tätä  kautta 

ylemmille  tasoille.  Vahvuutena  henkilöstö  piti  avointa  yhteistyötä  ja  uusien 

näkökulmien löytymistä muutoksen myötä.

Heikkouksien  luettelemisessa  esimiesten  ja  henkilöstön  välillä  oli  enemmän 

yhteneväisiä vastauksia. Selkeästi suurimpana heikkoutena molemmat tahot pitivät 

varhaiskasvatuksen vastaavien suurta työmäärää, minkä vuoksi esimies ei ole päässyt 

osallistumaan ryhmien arkeen suunnitellusti. Esimiehet katsoivat hallinnollisen työn 

vievän  edelleen  hyvin  paljon  aikaa,   heikentäen  pedagogisen  johtamisen  kenttää. 

Henkilöstö  koki  myös,  ettei  esimiehillä  ole  ollut  aiempaa  enempää  aikaa 

pedagogiseen johtamiseen. Henkilöstön mielestä yksi selkeä heikkous on työnkuvien 

epäselvyys:  haasteena on ollut tietää kuka vastaa mistäkin asiasta ja keneen ottaa 

yhteys  ongelmatilanteessa.  Kiire  ja  työpaineet  koettiin  molemmissa  ryhmissä 

heikkouksiksi. 

Mahdollisuuksia uudella organisaatiomallilla koettiin olevan monia. Molemmat tahot 

olivat  yksimielisiä  siitä,  että  pedagogisella  johtamisella  on  mahdollisuus  parantaa 
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varhaiskasvatuksen  laatua.  Sekä  eimiehet  että  henkilöstö  näkivät  kehittämistyöllä 

olevan  mahdollisuuksia  myös  työssäjaksamisen  ja  työhyvinvoinnin  lisäämiseen. 

Varhaiskasvatuksen  vastaavien  korkea  koulutustaso  ja  laaja  asiantuntemus  nähtiin 

mahdollisuutena rakentaa pedagogiikkaa. Arjessa mukana oleva pedagoginen johtaja 

puolestaan  pystyy  hyödyntämään  täysipainoisesti  tätä  osaamistaan. 

Mahdollisuuksiksi  koettiin  myös  yhteistyöverkkojen  tehostuminen, 

perhepäivähoidon  houkuttelevuuden  lisääminen  sekä  hiljaisen  tiedon  kuuluvaksi 

saaminen.

Varhaiskasvatuksen  vastaavat  pitivät  uhkana muun muassa mahdollista  yhteistyön 

sujumattomuutta,  esimerkkinä  lasten  sijoituspäätöksistä  vastaavan  henkilön  ja 

varhaiskasvatuksen vastaavien mahdolliset eriävät mielipiteet. Henkilöstö puolestaan 

piti uhkana sitä,  ettei sijoituksista vastaava henkilö ole lähikontaktissa kenttään ja 

lapsiin, tästä pelättiin seuraavan ongelmia (muun muassa lasten sopeutumattomuutta) 

ryhmiin.  Varhaiskasvatuksen  vastaavat  pitivät  uhkana  monimutkaisia 

yhteistyökuvioita  ja  pelkäsivät  niiden  heikentävän  laatua.  He  toivat  esiin  myös 

aiakasperheiden näkökulman: hajoitetut vastuualueet hankaloittavat asioiden selville 

saamista.  Selkeästi  suurinta  epäselvyyttä  ja  huolta  aiheuttivat  se,  ettei 

kokonaisvastuuta koettu olevan kenelläkään. Molemmat haastatteluryhmät ilmaisivat 

huolensa  myös  sen  puolesta,  ettei  pedagoginen  johtaminen  kaatuisi  muiden 

työtehtävien alle ja ettei perustehtävä unohtuisi.

 KUVIO 12. Keskeisimmät SWOT -analyysissä nousseet asiat.
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            8.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet

Käsillä  oleva  pro  gradu  -tutkielma  on  tarkoituksellisesti  rajattu  koskemaan 

nimenomaan  uuden  organisaatiomallin  käyttöönottovaihetta,  jotta  siitä  saataisiin 

mahdollisimman  tarkka  analyysi.  Rajaus  on  lisäksi  tehty  huomioiden  pro  gradu 

-tutkielmien  laajuusvaatimukset  ja  todettu  kerätty  aineisto  riittäväksi  ja  toisaalta 

myös  sopivan laajaksi  käyttötarkoitusta ajatellen.  Tarkoituksena on ollut  perehtyä 

haastateltavien käsityksiin ja tulkintoihin nykyhetkestä, sekä siitä, mitä vahvuuksia,  

mahdollisuuksia,  heikkouksia  ja  uhkia  he  näkevät  uudessa  hallintomallissa. 

Tarkoituksena  on  ollut,  että  näin  ollen  tutkimusta  voidaan  käyttää  työkaluna 

kehittämistyössä.  Jatkotutkimusmahdollisuuksia kohteella  on monia.  Haastatteluun 

osallistuneille henkilöille voisi esimerkiksi järjestää uusintahaastattelut sen jälkeen, 

kun uusi toimintamalli on ollut jo jonkin aikaa käytössä ja toiminta vakiintuneempaa. 

Tällöin  haastatelluilta  olisi  mahdollista  kerätä  heidän  näkemyksiään  uuden 

organisaatiomallin  toimivuudesta  ja  kehittämiskohteista.  Lisäksi  uuden  SWOT 

-analyysin  toteuttaminen myöhemmässä  vaiheessa  voisi  tuottaa uudenlaista  tietoa. 

Haastattelut  olisi  voitu  toteuttaa  myös  esimerkiksi  päivähoidon  johtajalle  ja 

palvelusuunnittelijalle,  jotka  ovat  olleet  vahvasti  mukana  hallintomallin 

suunnittelussa. 

Organisaatiomallin  käytöstä  voisi  myös  toteuttaa  laajemman  ja  pitkäaikaisen 

seurantatutkimuksen, jossa seurattaisiin sen toimivuutta ja kehittämistyön tuloksia. 

Varsin  mielenkiintoista  olisi  myös  verrata  käsillä  olevan  tutkimuskunnan 

varhaiskasvatuksen  organisaatiomallia  muiden  suomalaisten  kuntien  vastaaviin. 

Tutkimusta  tehdessä  merkittävänä  asiana  esille  nousi  huomio,  joka  korostaa 

henkilöstön merkitystä työyhteisön kehittämisessä. Mielenkiintoista olisi siis tutkia 

työntekijöiden  kehittämistyöhön  osallistamisen  vaikutuksia  varhaiskasvatuksen 

laatuun. Useassa kohdassa ilmeni, kuinka työntekijät olivat tyytymättömiä ylemmiltä 

johtotasoilta annettuihin suoraviivaisiin määräyksiin ja yllättäviin uudistuksiin. Sen 

sijaan henkilöstöllä oli selvästi halua olla aktiivisesti itse mukana muutosprosessin 

suunnittelussa ja toiminnan kehittämistyössä. 

Työhyvinvointi  ja  työssä  viihtyminen  nousivat  myös  selkeiksi  teemoiksi 

haastattelujen  pohjalta:  henkilöstö  pitäisi  ottaa  mukaan  kehittämistyöhön  ja 

päätöksentekoon, sillä tämä lisäisi myös työhyvinvointia. SWOT -analyysin avulla 
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nostettuja  keskeisimpiä  asioita  voisi  myös  nostaa  tutkimuskohteiksi,  esimerkiksi 

miten työnkuvia voitaisiin selkeyttää tai miten työhyvinvointia kyettäisiin lisäämään.

Arkipuheessa varhaiskasvatuksen kentällä on hyvin usein mahdollista törmätä 

näkemykseen, jonka mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden toimenkuvat ja 

vastuualueet ovat hyvin epämääräisiä ja määrittelemättömiä. ”Kaikki tekevät 

kaikkea” -asenne on juurtunut käytäntöön, eikä koulutuspohjaa tai erikoisosaamista 

hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Myös haastateltavieni kohdalla toistui 

näkemys toimenkuvien epäselvyydestä: kenelle kuuluvat mitkäkin vastuut ja 

työtehtävät. On selvää, että muutos aiheuttaa epäselvyyttä asioiden ollessa vielä 

vakiintumattomia, mutta tähän tulisi esimiehen puuttua. Työnkuviin ja 

vastuualueiden jakaantumiseen on kiinnitettävä ensisijaista huomiota. Yksi 

merkittävä asia oli lisäksi se, että henkilöstön hyvinvoinnin katsottiin olevan 

yhteydessä lasten hyvinvointiin. Työhyvinvointia lisäämällä voimme siis vaikuttaa 

myös varhaiskasvatuksen laatuun. Hiljaisen tiedon välittyminen kentältä päättäjien 

tietoisuuteen oli yksi useimmiten toistuvista asioista haastateltujen puheessa. 

Hiljainen tieto on luonteeltaan sellaista, joka ei välity neuvotteluissa ja palavereissa, 

vaan vaatii osallistumista arkityöhön. Osallistumalla yksikön toimintaan, on johtajan 

mahdollista kerätä ensiarvoisen tärkeää tietoa työyhteisön toimivuudesta. Myös näitä 

asioita olisi mahdollista nostaa jatkotutkimusaiheiksi.
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