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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyöni erittäin ajankohtainen aihe eli pedagogiikka ja sen merkityksen tutkiminen alle
3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa Kalajoen varhaiskasvatushenkilöstön kokemana nousi työelämästä
ollessani työharjoittelussa Kalajoen kaupungin päivähoitotoimistossa vuonna 2017. Varhaiskasvatuksessa puhalsivat tuolloin muutoksen tuulet uusien määräysten ja velvoitteiden muodossa. Opetushallitus
oli hieman aikaisemmin julkaissut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (Opetushallitus 2016),
jonka päivitetty versio Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus 2018) muodostaa
perustan opinnäytetyöni viitekehykselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 on varhaiskasvatuslain (540/2018) perusteella annettu valtakunnallinen määräys, jonka mukaan kunnat toteuttavat varhaiskasvatusta, laativat omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa ja jonka mukaan laaditaan lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat (Opetushallitus 2018, 7).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus 2018) on laaja asiakokonaisuus, jonka jokaista osa-aluetta en käsittele tässä opinnäytetyössä, vaan tutkimusongelmana oli selvittää teemahaastatteluilla keräämäni empiirisen aineiston kautta, mikä on Kalajoen varhaiskasvatushenkilöstön mukaan
pedagogiikan merkitys alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa. Tutkimusongelmaa ryhdyin selvittämään seuraavien alaongelmien kautta:

a) Mitä tarkoittaa pedagogiikka varhaiskasvatuksessa?
b) Mitkä asiat ovat merkityksellisiä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa?
c) Miten henkilöstö kokee yhteisten toimintalinjojen toteutumisen ja merkityksen varhaiskasvatustoiminnassa?

Opinnäytetyöni oli laadullinen tutkimus, jonka prosessin sekä käytetyt menetelmät avaan luvussa 2.
Opinnäytetyöni viitekehys perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018:n (Opetushallitus
2018) lisäksi myös muuhun kirjallisuuteen ja tutkimustuloksia peilaan kahteen aiempaan tutkimukseen,
jotka ovat Kati Rintakorven (2018) väitöskirja: Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista
dokumentointia, sekä Hanna-Maria Lindbergin (2016) Pro gradu -tutkielma: Alle kolmivuotiaiden pedagogiikka, Diskurssianalyyttinen tutkimus lastentarhanopettajien pedagogisesta puheesta. Nämä tutkimukset valitsin, koska ne liittyvät olennaisesti oman tutkimukseni aiheeseen ja antavat vertailukohtaa
sille.
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Rintakorven (2018) väitöskirjassa tarkastellaan varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toiminnan dokumentointia sekä pedagogisen dokumentoinnin prosessia. Väitöstutkimus koostuu kolmesta laadullisesta ja
yhdestä määrällisestä osatutkimuksesta. Väitöstutkimuksessa nähdään pedagogisen dokumentoinnin
olevan yhteydessä toimintakulttuuriin, jossa toteutuu lapsilähtöisyys ja toiminnan kehittäminen. Pedagogisen dokumentoinnin avulla voidaan käsitteellistää, muokata ja luoda merkityksiä arjen ilmiöille yhdessä lasten ja vanhempien kanssa, sekä arvioida mikä varhaiskasvatuksessa on tärkeintä juuri siinä
kontekstissa, jolloin voidaan toimintaa muokata joustavasti tarpeen mukaan. Pedagogisen dokumentoinnin haasteena koettiin tutkimuksen mukaan olevan ajankäyttö, välineet sekä osaaminen. Tutkimus
osoitti, että lähes 40% varhaiskasvattajista ei käyttänyt pedagogista dokumentointia lainkaan ja nuorimpien lasten kohdalle pedagogista dokumentointia käytettiin vähiten.

Lindbergin (2016) tutkimuksen tarkoitus on tuoda näkyväksi pedagogiikkaa perinteisesti hoitopainotteisena pidetyssä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa, selvittämällä minkälaista pedagogista puhetta lastentarhanopettajat tuottavat sekä tutkimalla lastentarhanopettajien tuottamaa pedagogista puhetta diskurssianalyysillä. Lindbergin mukaan tuloksista oli tulkittavissa alle 3-vuotiaiden pedagogiikan
perustuvan kokonaisvaltaisuuteen ja oppimisen lähtevän perusluottamuksesta, jota rakennetaan sensitiivisellä vuorovaikutuksella. Leikin merkitystä ja iloa sekä aikuisen läsnäolon merkitystä korostavan kokonaisvaltaisen oppimiskäsityksen ymmärrys on merkittävässä asemassa. Myös lasten aloitteet on osattava huomioida ja suunnitella toiminta niiden mukaisesti, mutta myös osattava tarttua lasten yllättäviinkin aloitteisiin. Lindbergin (2016) mukaan lastentarhanopettajien puheesta oli tulkittavissa turvallisen,
hyvää oloa tuottavan kasvatusympäristön turvaaminen olevan siis myös pedagoginen tehtävä.

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, hoidon ja opetuksen muodostamana kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus toteutuu lasten, henkilöstön ja ympäristön jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 määrittää pedagogiikan olevan ammattihenkilöstön johtamaa ja toteuttamaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa,
joka edistää lasten hyvinvointia ja oppimista. Varhaiskasvatuksen perusteet ei erittele lapsia iän mukaan,
ja määräys koskee koko varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. (Opetushallitus 2018.)

Kun Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (Opetushallitus 2016) julkaistiin, varhaiskasvatuksen
parissa työskentelevien ihmisten puheissa oli kuultavissa hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, mitä se
pedagogiikka oikein tarkoittaa? Myös tässä tutkimuksessa haastatellut varhaiskasvatuksen ammattilaiset
kuvasivat pedagogiikkaa ”sanahirviönä” sekä olivat aiemmin olleet sitä mieltä että pedagogiikka on ”jo-
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takin sellaista, mitä lastentarhanopettaja toteuttaa tuokioilla”, joten tämän opinnäytetyön tavoite on tutkimusongelman ratkaisemisen lisäksi tiivistää ja selkiyttää sitä, mitä pedagogiikka käytännössä tarkoittaa. Tutkimustulokset esitän empiirisen aineiston ja teorian vuoropuheluna, jolloin jokainen luku voidaan tulkita omaksi tutkielmakseen. Opinnäytetyötäni voidaan lukea missä järjestyksessä tahansa, ja
tutkimuksen itsenäisiin kohtiin lukija voi palata tarpeensa mukaan (ks. Eskola & Suoranta 1998, 245246). Tutkimustulosten kuvaamisessa käytän myös aineistossa esiintyneitä sitaatteja sekä avaan viitekehykseen liittyviä asioita selkeillä kuvioilla. Edellä mainittujen menetelmien avulla toivon opinnäytetyöni
saavuttavan tavoitteensa helposti lähestyttävänä ja ymmärrettävänä kuvauksena pedagogiikasta. Opinnäytetyöni päätteeksi esitän tiivistelmän tutkimustuloksista peilaten niitä teoreettiseen viitekehykseen
sekä aiempiin tutkimuksiin ja esitän kaksi jatkotutkimusaihetta sekä pohdin opinnäytetyöni eettisyyttä,
luotettavuutta sekä koko opinnäytetyöprosessin kulkua.
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2 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS

Tutkimuksen tekoa voi verrata orastavaan rakkaussuhteeseen, jolloin ei vielä tiedetä, haluaako toinen
ihminen vain ystävyyttä vai olisiko tässä mahdollisuus kenties romanssille. Tässä vaiheessa tehdään tulkintoja ja tulkitaan merkkejä, mutta varotaan tulkitsemasta niitä omien toiveiden mukaisesti. Samalla
tavoin tutkimuksessa tuotetaan aktiivisesti uusia johtolankoja ja tulkitaan erilaisia merkkejä, jotta saataisiin esille tieto asioiden takaa. (Alasuutari 2011, 77.)

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni lähtökohdat, aiheen sekä tutkimusprosessin kulun. Tutkimusprosessin esitän kaaviona, jonka osa-alueet avaan seuraavissa alaluvuissa. Alasuutari (2011, 251) kuvaa
tutkimusprosessikaavion eräänlaisena voittajien historiana, jossa tutkimusprosessin kulku esitetään suoraviivaisen etenevänä polkuna, josta harha-askeleet, ongelmakohdat ja umpikujat on poistettu. Oma kaavioni (KUVIO 1) on myöskin juuri sellainen. Harha-askelten, umpikujien ja ongelmien määrä ei ole
mahdutettavissa minkäänlaiseen kaavioon, mutta muilta osin oma kaavioni kuvaa todenmukaisesti opinnäytetyöni etenemisen vaiheita, joihin lisäksi koko prosessin ajan limittyi tiedon haku ja kirjalliset työt,
kuten aineiston litterointi ja erilaisten muistiinpanojen teko. Varsinainen raportin kirjoitus oli käytännössäkin viimeinen työvaihe.

VALMISTA
TULI

AIHEEN
VALINTA

INFORMANTIT

KYSYMYKSET

TUTKIMUSONGELMA

TUTKIMUSMENETELMÄT

AINEISTON
KERUU

RAPORTOINTI

ALAONGELMAT

TUTKIMUSSUUNNITELMA

LITTEROINTI

ANALYSOINTI

KUVIO 1. Opinnäytetyöprosessikaavio

5
2.1 Lähtökohdat ja aiheen valinta
Opinnäytetyöni kohteena oli pedagogiikka alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyöni oli tilaustyö, jonka aiheen sain ollessani kehittämistyön harjoittelussa Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa. Opinnäytetyössäni selvitettiin Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa
työskentelevien henkilöiden kokemuksia alle 3-vuotiaiden lasten pedagogiikasta ja pedagogiikan merkityksestä varhaiskasvatustoiminnassa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 edellyttää henkilöstön yhteistä ymmärrystä sekä pedagogista asiantuntemusta, jotta henkilöstö voi edistää lasten oppimista ja hyvinvointia, pedagogiikan ollessa painottava tekijä varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa (Opetushallitus 2018, 22). Opinnäytetyöni oli tarpeellinen ja ajankohtainen, koska Opetushallituksen julkaisema Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 oli varhaiskasvatusta velvoittava, lakiin perustuva
asiakirja, jonka tarkoitus oli edistää varhaiskasvatuksen laadukkuutta ja yhdenvertaisuutta koko maassa
sekä tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen toteuttamista ja kehittämistä (Opetushallitus 2016, 8). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 päivitettiin vuonna 2018 vastaamaan uudistettua Varhaiskasvatuslakia (540/2018).

2.2 Tutkimusongelma ja alaongelmat
Opinnäytetyöni tutkimusongelmana oli selvittää, mikä on Kalajoen varhaiskasvatushenkilöstön mukaan
pedagogiikan merkitys alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 esittää pedagogiikan seuraavalla tavalla:

Pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä, miten
lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. (Opetushallitus 2018, 22.)

Jotta tutkimusongelmaan voitiin saada luotettava vastaus ja tutkimustuloksia oli mahdollista arvioida
suhteessa viitekehykseen, oli olennaista selvittää myös mitä pedagogiikka henkilöstön käsityksen mukaan tarkoittaa. Lähdin siis ratkaisemaan tutkimusongelmaani seuraavien kolmen alaongelmien kautta:

a) Mitä tarkoittaa pedagogiikka varhaiskasvatuksessa?
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b) Mitkä asiat ovat merkityksellisiä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa?
c) Miten henkilöstö kokee yhteisten toimintalinjojen toteutumisen ja merkityksen varhaiskasvatustoiminnassa?

Tutkimusongelman ratkaisemisen lisäksi tavoitteena oli myös pedagogiikan käsitteiden tiivistäminen ja
avaaminen. Tähän tavoitteeseen pyrin tutkimustulosten ja haastatteluissa kerrottujen esimerkkien sekä
lähdekirjallisuuden avulla. Myös opinnäytetyöni rakenne tukee tätä tavoitetta.

2.3 Tutkimusote ja -menetelmät
Opinnäytetyöni aiheen ja tutkimusongelman luonteesta johtuen valitsin tutkimusotteeksi laadullisen tutkimuksen. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on esimerkiksi tietyn toiminnan ymmärtäminen tai ilmiön kuvaaminen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 74). Alasuutarin (2018, 44) kuvaus laadullisesta tutkimuksesta arvoituksena, jota lähdetään ratkaisemaan tuotettujen johtolankojen ja käyttävissä olevien vihjeiden avulla, auttoi tutkimuksen alaongelmien asettelussa sekä loi ymmärrystä koko tutkimusprosessia
kohtaan. Opinnäytetyöni oli teorialähtöinen ja tutkimuksen viitekehys perustui Opetushallituksen (2018)
antamaan valtakunnalliseen määräykseen: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Teorialähtöinen tutkimus perustuu esimerkiksi johonkin malliin tai auktoriteetin esittämään asiaan, johon perustuvaan viitekehykseen tutkimustuloksia peilataan (Eskola 2015, 188-189).

2.3.1 Teemahaastattelu

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin teemahaastattelut. Haastattelututkimuksen tarkoituksena on kerätä
sisällöltään mahdollisimman laaja aineisto, joka tuottaa merkityksellisiä vastauksia tutkimusongelman
ratkaisemiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 64; Vilkka 2015, 129). Haastattelut toteutin kolmena ryhmähaastatteluna ja kahtena yksilöhaastatteluna. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 henkilöä. Ryhmähaastatteluiden informantit työskentelivät tutkimuksen teon aikana ryhmissä, joissa oli alle 3-vuotiaita lapsia,
tai heillä oli kokemusta työskentelystä alle 3-vuotiaiden lasten parissa. Osa haastateltavista työskenteli
varhaiskasvatuksen esimiehinä ja heidän kauttaan tutkimukseen saatiin mukaan kokemuksia siitä, miten
pedagoginen johtajuus vaikuttaa toimintakulttuuriin ja pedagogiikan toteutumiseen varhaiskasvatustoiminnassa. Kaikki viisi haastattelua toteutin eri työyhteisöissä. Informanttien valinta tapahtui yhteis-

7
työssä työn tilaajan kanssa. Informantit valittiin lähtökohtana oletus siitä, että heillä on tietoa ja kokemusta aiheesta (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 74). Aineistonkeruumenetelmän sekä informanttien valinnan määrittivät tutkimuksen aihe sekä tutkimuksen viitekehys. Tässä tutkimuksessa viitekehyksen rungon muodostaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus 2018). Jotta teoreettisen
viitekehyksen rakentamisen voi tehdä etukäteen, kerätyn aineiston tulee olla sellaista, joka mahdollistaa
tarkastelun monesta näkökulmasta (Alasuutari, 63).

Haastattelun teemat muodostin viitekehyksen eli jo tiedetyn tiedon pohjalta, jättäen kuitenkin tarkoituksella kysymykset erittäin avoimiksi mahdollistaen uusien merkitysten löytämisen. Käytännössä haastattelut etenivät informanttien itse määrittäessä tärkeiksi kokemansa asiat kunkin teeman kohdalla. Haastattelututkimuksessa kysymysten määrää tärkeämpi on kysymysten muoto ja tavoitteena on saada haastateltavat kuvaamaan, vertaamaan ja kertomaan kokemuksiaan (Vilkka 2015, 129). Teemahaastattelurunkoon (LIITE 1) teemojen kohdalle kirjoitin itselleni muistisanoja, joiden avulla saatoin johdattaa
haastattelua takaisin aiheeseen keskustelun lähtiessä sivuraiteille. Varsinaisia haastattelukysymyksiä
teemahaastattelurungossa ei ollut.

Aineiston litteroin eli muutin tekstimuotoon sanatarkasti (Kananen 2017, 134-135), koska tarkoitus oli
saada aineistosta esiin haastateltavien kokemukset. Nauhoitin kaikki haastattelut, joita oli viisi. Nauhoitettua materiaalia oli kolme tuntia ja 25 minuuttia, joista litteroitua materiaalia kertyi 42 sivua, fontilla
Times New Roman, fontin koolla 12 ja rivivälillä 1,5.

2.3.2 Tulosten analysointi
Aineiston analysoin sisällönanalyysillä. Analyysissä käytin teoriasta johdettua eli deduktiivista menetelmää. Kun sisällönanalyysi muodostetaan deduktiivisesti, aineisto luokitellaan jonkin aikaisemman
käsitejärjestelmän, mallin tai teorian mukaan ja ensimmäisenä muodostetaan analyysirunko, jonka sisälle voidaan kerätä kaikki analyysirunkoon kuuluvat ja kuulumattomat asiat (Tuomi & Sarajärvi 2018,
95). Analysoinnin aluksi muodostin analyysirungon, joka pohjautui pedagogiikan määritelmään (Opetushallitus 2018, 22) sekä teemahaastattelun teemoihin. Analyysin eri vaiheissa käytin analyysirungon
sisälle keräämieni asioiden erottelussa värikoodausta. Deduktiivisessa menetelmässä koodausjärjestelmä voidaan hahmotella alustavasti jo ennen koodauksen aloittamista, esimerkiksi teemahaastattelun
teemojen mukaan tai tutkimuksen teoriasta johtaen (Rantala 2015, 115).
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Ensimmäisenä merkitsin haastatteluyksiköittäin litteroituun aineistoon alleviivaamalla asiat, jotka liittyivät pedagogiikan määritelmään (Opetushallitus 2018, 22) sekä teemahaastattelun teemoihin. Näistä
asioista muodostin jokaiselle haastatteluyksikölle oman taulukkonsa, eli taulukoita oli alussa yhteensä
viisi. Keräämällä asiat haastatteluyksiköittäin sain selville, mitä pedagogiikka henkilöstön mukaan tarkoittaa ja toteutuuko henkilöstön yhteinen ymmärrys pedagogiikasta haastatteluyksiköittäin sekä sen,
yhtenevätkö henkilöstön kokemukset asioista eri haastatteluyksiköitten kesken.

Muodostamiini taulukoihin merkitsin eri värejä käyttäen asiat, jotka liittyivät pedagogiikan määritelmään (Opetushallitus 2018, 22) sekä teemahaastattelun teemoihin. Taulukoita oli edelleen viisi, jokaiselle haastatteluyksikölle omansa.

Seuraavaksi keräsin haastatteluyksiköiden taulukoista värikoodatut tiedot kolmeen uuteen taulukkoon,
jotka olin muodostanut tutkimuksen alaongelmien mukaisesti.

a) Mitä tarkoittaa pedagogiikka varhaiskasvatuksessa?
b) Mitkä asiat ovat merkityksellisiä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa?
c) Miten henkilöstö kokee yhteisten toimintalinjojen toteutumisen ja merkityksen varhaiskasvatustoiminnassa?

Viimeisessä vaiheessa (KUVIO 2) yhdistin jokaisen kolmen taulukon sisällä esiintyvät asiat kokonaisuuksiksi, joista muodostui vastaukset alaongelmiin. Näitä kolmea erillistä alaongelmiin vastaavaa taulukkoa tulkitsemalla ja tulkinnat yhdistämällä sain kokonaisvaltaisen vastauksen tutkimusongelmaan,
joka oli: Mikä on Kalajoen varhaiskasvatushenkilöstön mukaan pedagogiikan merkitys alle 3-vuotiaiden
lasten varhaiskasvatuksessa?

a) Suunnittelu,
toteutus, arviointi,
kehittäminen,
lapsilähtöinen
toimintatapa
arjessa

b) Turvallisuus ja
perusluottamus
lähtökohtana
lasten
hyvinvoinnille ja
oppimiselle

PEDAGOGINEN
TOIMINTA ON
KAIKEN
PERUSTA

KUVIO 2. Analyysin viimeinen vaihe

c) Henkilöstön
yhteiset arvot ja
toimintalinjat ovat
tärkeitä
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3 PÄIVÄHOIDOSTA TAVOITTEELLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN

Opinnäytetyöni aihe liittyi olennaisesti varhaiskasvatuksen uusiutuneisiin painotuksiin ja varhaiskasvatusta määrittäviin velvoitteisiin toiminnan suhteen, varhaiskasvatuksen ”murroskauteen”, kuten haastattelemani henkilöt kuvasivat tilannetta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 painottaa pedagogiikkaa lapsen kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottamisen lisäksi
toinen suuri muutos on lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvien tavoitteiden asettelu varhaiskasvatuksen toiminnalle ja henkilöstölle sen sijaan että tavoitteet asetettaisiin lapselle. Tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan jokaisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.
(Opetushallitus 2018). Tässä luvussa luodaan tutkimuksen kannalta oleellinen, lyhyt katsaus päivähoidon historiaan, jotta saadaan käsitys siitä, mitkä ovat olleet päivähoidon lähtökohdat ja tavoitteet aikaisemmin ja mitä varhaiskasvatus tänä päivänä tarkoittaa.

Vuonna 1861 perustettiin maamme ensimmäinen lastenseimi. Tämän ensimmäisenä pidetyn seimen tarkoitus oli mahdollistaa työväestöön kuuluvien äitien pääsy ansiotyöhön. Seimessä lasten ikä vaihteli
1,5:n ja 6:n vuoden välillä. (Lounassalo 2001, 219.) Saksassa opiskellut Hanna Rothman (1856-1920)
toi Suomeen fröbeliläisen lastentarha-aatteen ja perusti vuonna 1883 ensimmäisen maksullisen lastentarhan (Korppi-Tommola 2017). Lastentarhanopettajien koulutus alkoi v. 1888, jolloin Hanna Rothman
perusti ensimmäisen kansanlastentarhan, joka oli tarkoitettu myös varattomille. Hanna Rothmanin johtama organisaatio painottui pikkuhiljaa kokonaan lastentarhanopettajien kouluttamiseen ja ensimmäinen
kasvattajatar -kurssi alkoi 1892. Koulutus laajeni vuonna 1908, kun toiminnalle saatiin tilat Kalliosta.
Tilat kantoivat nimeä Ebeneser-koti. Lastenseimissä lastenhoitajattarina työskentelivät varakkaampien
perheiden naiset, seurapiirineitoset, joiden ei haluttu työskentelevän yhdessä varattomien perheiden
naisten kanssa. Lastentarhanopettaja ja lastenhoitajatar olivat opettajan ohella ensimmäisiä työkenttiä,
joihin hakeuduttiin koulutuksen kautta. (Lounassalo 2001, 219-223.)

Seimien ja kansanlastentarhan painotukset löytyvät jo v. 1905 syntyneestä komiteamietinnöstä: Ehdoitus
suojelukasvatuksen järjestämiseksi. Mietinnön pohjalta seimet keskittyivät nuorempien lasten kokopäiväiseen hoitoon äitien työssäkäynnin mahdollistamiseksi ja kansanlastentarhoilla oli tehtävänä myös
vaikuttaminen lapsiin kasvatuksen kautta sekä kotikasvatuksen tukeminen, johon katsottiin myös osapäiväisen hoidon olevan riittävä. Jo tuolloin päivähoidon kasvatuksellis- opetuksellinen- linja ja sosiaalis- hoidollinen- linja alkoivat ilmeisesti eriytyä toisistaan. (Lounassalo 2001, 219-223; [Komiteanmietintö 1905: 9a].)
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Päivähoidon alusta varhaiskasvatukseen sen nykymuodossa on kuljettu pitkä tie. Suomalaisen päivähoitojärjestelmän ja varhaiskasvatuksen juuret ulottuvat kauas menneisyyteen ja sen muotoutumiseen ovat
vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset sekä ideologiset muutokset, jotka myös luonnollisesti ovat heijastuneet lainsäädäntöön ja sen muutoksiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 8.) Päivähoidon palvelujärjestelmän juurien katsotaan sijoittuvan sotien jälkeiseen kauteen, jolloin elettiin voimakasta yhteiskuntarakenteen muutosta. Muutosprosessin myötä perheet muuttivat enenevässä määrin kaupunkeihin, naiset työllistyivät kodin ulkopuolelle ja näin ollen varsinkin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa
syntyi pula ja tarve päivähoitopaikoille. Etenkin työvoimapoliittisiin tarpeisiin vastatessaan päivähoitojärjestelmän syntyminen vaikutti erityisesti naisten työhön osallistumiseen ja opiskelumahdollisuuksien
luomiseen sekä yhteiskunnan talouskasvuun. Varsinaisen nykymuotoisen päivähoitojärjestelmän rakentumisen katsotaan alkaneen kuitenkin vasta v.1973, jolloin laki lasten päivähoidosta (36/1973) eli nykyinen varhaiskasvatuslaki (540/2018) tuli voimaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 8.) Päivähoitolain syntymisen lähtökohtia olivat naisten työssäkäynnin kasvu, päivähoitopaikkojen kasvanut kysyntä
sekä naisten tasa-arvo, ottaen huomioon mahdollisuuden työssäkäyntiin ja osallistumisen yhteiskunnalliseen elämään (Lounassalo 2001, 232).

1980- ja 1990-luvuilla päivähoidon tehtävissä huomiota alettiin kiinnittää kasvatuksellisiin seikkoihin,
vaikka painotus olikin vielä työvoima- ja sosiaalipolitiikassa. Päivähoidon kasvatustavoitekomitean
mietintö 1980 ja sitä seuraava vuonna 1983 päivähoidon lainsäädäntöä täydentävä kasvatustavoitepykälä, joka löytyy myös nykyisestä laista (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3§), kuvastavat tätä muutosta.
Huomioitavaa on, että jo vuonna 1986 Sosiaalihallitus julkaisi alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon
toimintasuunnitelman, jossa huomioitiin ja otettiin tarkastelun kohteeksi alle 3-vuotiaiden pedagogiikka.
Muutoinkin sosiaalihallitus oli vahvasti päivähoidon sisällöllisen kehityksen ohjaksissa. (Karila 2013,
18-20; [Sosiaalihallitus 1986].) 1990- ja 2000- luvuilla päivähoidon painotukset alkoivat suuntautua
kasvatuksen ja opetuksen näkökulmiin. Keskusteluissa painotettiin edelleen työvoimapoliittisia näkökulmia, mutta päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittäminen seurasi entistä vahvemmin kansainvälisiä elinikäisen oppimisen linjauksia. (Karila 2013, 22-23.)

Nykypäivänä varhaiskasvatus määritellään tavoitteelliseksi, suunnitelmalliseksi, kasvatuksen, hoidon ja
opetuksen kokonaisuudeksi, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteet, joiden mukaan toiminta järjestetään, määritellään uudistetussa varhaiskasvatuslaissa. (Varhaiskasvatuslaki
540/2018, § 2, § 3.) Opetushallituksen toimesta ilmestyi varhaiskasvatuslakiin perustuva Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2016, jotka päivitettiin vuonna 2018 vastaamaan uutta lakia. Uudistuksessa huomioitiin myös palaute, jota saatiin valmistelun aikana. (Opetushallitus 2018.)
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ja varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittävät varhaiskasvatuksen tehtävät ja velvoittavat kunnat tekemään omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa sekä
lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Yhteiskunnallisena palveluna varhaiskasvatuksen
tehtävänä on luoda tasa-arvoa, edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Varhaiskasvatus
vahvistaa opittujen tietojen ja taitojen kautta lasten aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa sekä lapsen
osallisuutta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten kokonaisvaltainen kasvu, kehitys ja oppiminen ja
varhaiskasvatus toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös huoltajien tukeminen kasvatustyössä sekä luoda huoltajille mahdollisuus työhön tai opiskeluun. (Opetushallitus 2018, 7, 14; varhaiskasvatuslaki 540/2018.)

Tässä tutkimuksessa haastateltavat nostivat esiin muutoksen varhaiskasvatuksen toiminnassa. Tutkimustulosten mukaan pedagogiikka, joka määritetään painottavaksi tekijäksi, koettiin haastavana ja muutostarvetta aiheuttavana seikkana. Muutoksen tarpeen koettiin haastateltavien mukaan kohdistuvan omaan
ajattelumaailmaan sekä kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen siitä, mitä pedagogiikka tarkoittaa.
…että se oikeesti tulee se ymmärrys, et miksi jotakin tehdään. (lastentarhanopettaja)
Tutkimustuloksissa näkyi kuitenkin myös, että haastateltavat kokivat pedagogiikan ymmärtämisen tuovan myös uusia ulottuvuuksia toiminnalle.
Sitte tuosta pedagogiikasta se, että sehän on muuttunut niin paljon nyt, että siinä ei enää
niinkään ajatella sitä, että sen lapsen täytyy oppia vaan se, että miten me toimitaan, että se
lapsi oppii. Et meidän pitää niinku luoja mahollisuuksia sille lapselle oppimiseen ja miettiä,
että mikä toimii tämän lapsen kohalla. (lastenhoitaja)
Ja tää niinku auttaa tossa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmanki teossa. Siinä niinku vasun
teosa. Siinä tulee nyt enempi sillä lailla huomioitua näitä, miten niinku lapsi kehittyy.. Vielä
enempi, ku ennen. (lastenhoitaja)

Tutkimustulosten mukaan henkilöstö oli sitoutunut ja motivoitunut toteuttamaan varhaiskasvatusta uusien painotusten mukaan ja haastateltavat kokivat pedagogisen toiminnan edesauttavan lasten oppimista
ja hyvinvointia.
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4 PEDAGOGIIKKA

Pedagogiikalla varhaiskasvatuksen kentällä tarkoitetaan kokonaisvaltaista, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka on monitieteiseen tietoon perustuvaa. Pedagogiikan perustana käytetään määriteltyä arvoperustaa sekä käsitystä lapsuudesta, lapsesta sekä oppimisesta. Jokaisen lapsen yksilöllisen
kehityksen huomiointi on tärkeää. Pedagogisen toiminnan lähtökohtana ovat lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä muut merkitykselliset asiat, jotka sisältyvät pedagogiseen viitekehykseen. Pedagogisen viitekehyksen tavoitteellisen toiminnan keskiössä on hyvinvoiva ja oppiva lapsi. (Opetushallitus
2018, 19, 37, 40.)

Ajattelu ja
oppiminen

Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestä
huolehtiminen ja arjen
taidot

Monilukutaito,
teknologiaosaaminen

Osallistuminen ja
vaikuttaminen

LAAJA-ALAINEN
OSAAMINEN

Kielten rikas maailma

Ilmaisun monet muodot

Lasten
kasvuympäristöt

LASTEN
MIELENKIINNON
KOHTEET JA
TARPEET

PEDAGOGINEN
TOIMINTA
KESKIÖSSÄ
OPPIVA JA
HYVINVOIVA
LAPSI

Minä ja meidän
yhteisömme

OPPIMISEN OSAALUEET

Tutkin ja toimin
ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

ARVOPERUSTA
JA
OPPIMISKÄSITYS

Toimintakulttuuri

Pedagoginen
dokumentointi

Oppimisympäristöt

Työtavat

Yhteistyö

KUVIO 3. Pedagoginen viitekehys (mukaillen Opetushallitus 2018)

Arviointi ja
kehittäminen
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Tässä tutkimuksessa en lähtenyt avaamaan kaikkia pedagogisen viitekehyksen osa-alueita, vaan tutkimuksen tarkoitus oli selvittää Kalajoen varhaiskasvatushenkilöstön kokemuksia pedagogiikan merkityksestä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa (KUVIO 4). Pedagoginen viitekehys (KUVIO 3)
antaa kokonaiskuvan varhaiskasvatuksen pedagogisesta toiminnasta.

Tutkimustulosten mukaan pedagogiikka koettiin kokonaisvaltaisena, arjessa näyttäytyvänä toimintana.
Lähtökohtana kaikelle varhaiskasvatuksen toiminnalle tämän tutkimuksen mukaan tulee olla ymmärrys
siitä, että kaikki toiminta lähtee lapsen hyvinvoinnista ja oppimisesta.
Tutkimuksen tuloksista voi tulkita, että pedagogiikka koettiin erittäin merkityksellisenä asiana. Haastateltavat pitivät pedagogiikka alle 3-vuotiaiden kohdalla erilaisena, kokonaisvaltaisempana ja jopa tärkeämpänä kuin isompien lasten kohdalla. Alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa haastateltavat
korostivat turvallisuuden tunnetta, syliä, läheisyyttä ja lasten aitoa kohtaamista.
…ku lapsi on siinä vaiheessa, et se opettelee niinku niitä kaikkia, että se ei oo ainoastaan
sitä, että opetellaan vaikka käymään potalla, mut mitä kaikkia siihen liittyy, että saahaan siitä
päivästä sellanen, että lapsi kokee sen, että hänellä on hyvä olla, hänellä on turvallinen olla…
(lastentarhanopettaja)
Tutkimustulosten mukaan perusta elinikäiselle oppimiselle luodaan jo lapsena. Lasten luontaista uteliaisuutta ja halua oppia uutta tuetaan ja vahvistetaan tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä. Oppimisen
peruslähtökohtana haastateltavat pitivät arjen toimintoja sekä leikkiä. Tärkeinä asioina koettiin olevan
lasten omatoimisuuden ja itsenäistymisen tukeminen, itsetunnon vahvistaminen, sosiaalisten taitojen ja
vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä arjen perustoimintojen, kuten pukemisen, wc-käyntien, hygienian ja ruokailutapojen oppiminen. Osa haastateltavista toi esille edellä mainittujen taitojen karttumisen osaltaan myös helpottavan muutosta, kun lapsen siirtyminen yli 3-vuotiaiden ryhmään on ajankohtaista. Toiminnassa korostettiin suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden merkitystä lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle, mutta myös joustavuutta ja kykyä tarttua lasten aloitteisiin ja
muuttuviin tilanteisiin pidettiin erittäin tärkeinä seikkoina.

Tutkimukseen osallistunut henkilöstö tunnisti pedagogiikan merkityksen sekä ymmärsi mitä pedagogiikalla tarkoitetaan. Pedagogiikka koettiin kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä erittäin tärkeäksi alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa ja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisuus ja lapsilähtöisyys. Toiminnan lapsilähtöisyyden toteutumiseksi lapsia havainnoitiin ja toimintaa dokumentoitiin säännöllisesti.
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Lapsilähtöisyys
Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma

Pienryhmätoiminta

Kokonaisvaltaisuus

PEDAGOGIIKKA

Sunnittelu,
toteutus,
asrviointi

Muutos ja
kehitys

Osallisuus
Pedagoginen
dokumentointi

KUVIO 4. Tutkimustuloksissa esiin tulleet asiat, joiden henkilöstö koki kuuluvan pedagogiseen toimintaan

4.1 Lapsen havainnointi ja dokumentointi

Kalajoen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa henkilöstöä käyttämään havainnointia ja
sen perusteella tehtävää dokumentointia toiminnan suunnittelun pohjana. Havainnointi ja havaintojen
dokumentointi ovat keinoja seurata lapsen kehittymistä, saada selville lapsen mielenkiinnon kohteet,
tiedot ja taidot sekä mahdolliset tuen tarpeet, jotta lapsen kasvua ja kehitystä voidaan tukea yksilöllisesti.
Lapsen havainnointi toteutetaan kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksen arjessa. Kodin ja henkilöstön
kanssa yhteistyössä tehdään lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa havaintoja
käytetään jokaisen lapsen yksilöllisten tavoitteiden luomisessa. (Kalajoen kaupunki hyvinvointipalvelut
2017, 21.)

Lasten havainnointi on perusta sille, että kasvattaja oppii tuntemaan lapsen sekä ymmärtää lapsen käyttäytymistä. Toiminnan suunnittelun perustana tulisi olla tieto lapsesta. Lasta havainnoimalla on tarkoitus
saada objektiivisesti tietoa hänen kokonaiskehityksestään, ei tietoisesti tai tiedostamatta etsiä ja löytää
kehitykseen liittyviä ongelmia. Havainnoimalla saadaan tietoa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä
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asioista, mielenkiinnon kohteista, kokemuksista sekä oppimisesta. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista. Havainnointia tehdään arjessa ja parhaita hetkiä havainnoinnille
ovat lapsille tutut jokapäiväiset toiminnot. (Koivunen & Lehtinen 2015, 16-17, 19.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 edellyttää lapsen havainnointia ja tehtyjen havaintojen käyttämistä toiminnan suunnittelussa ja esille tuodaan erityisesti leikin havainnoinnin merkitys. Leikki on varhaiskasvatuksessa keskeinen toimintapa, joka edistää lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Lapsi oppii leikin
kautta ja leikissä yhdistyvät kolme oppimista edistävää elementtiä: omien taitojen haastaminen, innostus
ja yhdessä tekeminen. Leikin havainnointi lisää ymmärrystä lasten tunteista, kokemuksista, ajattelusta
ja kiinnostuksen kohteista. (Opetushallitus 2018, 39.)

Toiminnan dokumentoinnilla tarkoitetaan sisällön keräämistä. Dokumentoinnin avulla tehdään toimintaa näkyväksi ja dokumentoinnin avulla voidaan myös tiedottaa toiminnasta. Dokumentoinnin tavoitteena on myös tallentaa muistoja niiden myöhemmin tapahtuvaa reflektointia varten. Dokumentit voivat
olla mm. havaintojen kirjaamisia, valokuvia, lasten haastatteluita, piirroksia, kasvunkansioita tai vaikkapa muistiinpanoja lasten ja vanhempien kanssa käydyistä keskusteluista. Dokumentointia voidaan
tehdä koko lapsiryhmästä yhteisissä toiminnoissa sekä yksittäisestä lapsesta. (Rintakorpi & VihmariHenttonen 2017, 10.) Dokumenttien avulla saadaan tietoa asioista, jotka lapset jo osaavat ja asioista,
joiden oppimisesta on viitteitä (Rintakorpi 2018, 19).

Tutkimustulosten perusteella havainnointia tehtiin kaikissa tutkimukseeni osallistuneissa yksiköissä ja
havainnointi tuotiin haastatteluissa esille olennaisena osana arkea. Haastatteluissa tuotiin esille havainnoinnin olevan hyvä, vanhemmilta tulevan tiedon lisäksi joskus ainoakin keino saada tietoa lapsista.
Lapsia havainnoitiin yksiköissä tietoisesti ja säännöllisesti erilaisissa arjen tilanteissa ja toiminnallisessa
tekemisessä, lapsista ja lapsiryhmästä tehtiin huomioita koko ajan ja havainnoinnin kuvattiin olevan
myös tiedostamatonta ja automatisoitua. Haastatteluiden perusteella kaikissa yksiköissä oli käytössä
pienryhmätoiminta tai ainakin ryhmien jakaminen jossain muodossa. Henkilöstö koki ryhmien jakamisen helpottavan havainnointia ja joissakin yksiköissä pienryhmätoiminnan koettiin olevan edellytys alle
3-vuotiaiden lasten havainnoinnille.

Havainnointiin pienryhmä ehdoton. (lastenhoitaja)
Lähes kaikki tulee siinä leikin mukana, leikin lomassa, ja pienryhmissähän me tehdään.
(lastenhoitaja)
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Tutkimukseni mukaan havainnointia toteutettiin kaikissa arjen tilanteissa, mutta leikki oli henkilöstön
kokemuksien mukaan paras keino saada tietoa lapsista. Leikkiä havainnoimalla saatiin kokonaisvaltainen kuva lapsen kehityksen eri osa-alueista: motorisista taidoista, sosiaalisista- ja vuorovaikutustaidoista, kielenkehityksestä sekä lapsen mielenkiinnon kohteista. Leikkiä havainnoitiin sekä ulkona että
sisällä ja havaintoja hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Lapsia havainnoimalla henkilöstö kertoi saavansa myös tärkeää tietoa lapsille tarjolla olevien virikkeiden soveltuvuudesta ja saadun tiedon kautta varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä voitiin muokata lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.
Leikin havainnointi antaa aika paljo tietoa, et missä mennään ja sitte, ku vaikka toimintaa
suunnitellaan niin sieltä, jos lapsi ei osaa kertoa toiveitaan, niin niitä sieltä voi poimia. Jos
näkee vaikka, että mistä leikistä se tykkää ja sitte voi sen mukaan toimintaa järjestää. (lastenhoitaja)
Tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä toiminnan dokumentointiin oli käytössä erilaisia tapoja, kuten
valokuvaus, havaintojen kirjaaminen ja kasvunkansiot. Lasten itse tuottamat erilaiset dokumentit, kuten
piirrokset, maalaukset ja askartelut, koettiin hyviksi havainnoinnin välineiksi. Kaikissa tutkimukseen
osallistuneissa yksiköissä haastateltu henkilöstö myös kertoi keskustelevansa säännöllisesti tehdyistä
havainnoista ja havaintojen yhdistämisellä saadaan heidän kokemuksiensa mukaan kattava kuva lapsesta.
Ku yhessä tehään niin jokaisella on niitä omia näkemyksiä, joku voi olla huomannu toista
mitä toinen ei oo huomannu… (lastentarhanopettaja)
Tutkimustulosten mukaan haastateltavilla oli havainnoiva työote, jota esimerkiksi Koivunen & Lehtinen
(2015, 18) pitävät tärkeänä. Havainnoivan työotteen avulla saadaan syvempi ymmärrys ja tietoisempi
tulkinta lapsesta ja lapsiryhmästä sekä pystytään entistä paremmin vastaamaan lapsen tarpeisiin (Koivunen & Lehtinen 2015, 18). Havainnointi ja dokumentointi oli tutkimukseni mukaan säännöllistä, ja havainnoinnin tavoitteena yksiköissä on selvittää lapsen tarpeita ja mielenkiinnon kohteita, mutta erityistä
suunnitelmallisuutta havainnoinnille ja dokumentoinnille itse toimintana ei tutkimustuloksista voi tulkita.
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4.2 Pedagoginen dokumentointi

Laadukkaan pedagogiikan toteutumisen kannalta yksi erittäin tärkeä työmenetelmä on pedagoginen dokumentointi, jota varhaiskasvatuksessa edellytetään (Kalajoen kaupunki hyvinvointipalvelut 2017, 20).
Pedagogista dokumentointia käytetään toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen
prosessissa, jossa havainnot, dokumentit ja niiden tulkinta tuottavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta ja mahdollistavat sekä lasten että huoltajien osallistumisen edellä mainittuihin asioihin (Opetushallitus 2018, 37).

Dokumentit voidaan jakaa kahteen kategoriaan, heikkoihin ja vahvoihin dokumentteihin. Dokumenttien
rooli ja merkitys voi kuitenkin muuttua ajan kuluessa sekä riippuen kontekstista, jossa sitä tarkastellaan.
Heikoiksi luokitellaan dokumentit, joissa ainoastaan kuvataan tai kerrotaan jostakin toiminnasta ilman,
että se aiheuttaa mitään toimenpiteitä. Heikko dokumentti voi kuitenkin muuttua vahvaksi, kun dokumentin avulla saatua tietoa käytetään apuna lapsen kykyjen, taitojen sekä kehitystason arvioinnissa ja
dokumenttia reflektoidaan yhteistyössä esimerkiksi huoltajien kanssa, jolloin kyseessä on pedagoginen
dokumentointi. Vahva dokumentti on lähtökohtaisesti asioita esittävä, mutta se voi muuttua heikoksi
esimerkiksi lapsen tilanteen muuttuessa. (Ferraris 2013, 267-268; Rintakorpi 2018, 17, 19.) Dokumentoinnin säännöllisyys edellä esitettyihin asioihin perustuen voidaankin nähdä erittäin tärkeänä, jotta lasten kasvusta ja kehityksestä saadaan ajantasaista tietoa.

Toiminnan dokumentointi muuttuu pedagogiseksi dokumentoinniksi, kun kerättyjen dokumenttien sisältöä reflektoidaan yhdessä työyhteisön jäsenten, lasten ja vanhempien kanssa yhteisesti prosessoiden.
Tämä prosessi antaa merkityksen dokumentointityölle, eli sisällön keräämiselle, tuottaa ymmärrystä ja
uutta tietoa lapsista sekä antaa suunnan toiminnan muokkaamiselle ja suuntaamisella lapsilähtöisesti.
(Rintakorpi & Vihmari-Henttonen 2017, 10.) Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on
myös osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia (Opetushallitus 2018, 37).

Pedagogisen dokumentoinnin kautta lasten kiinnostuksen kohteet, tarpeet sekä heidän jo oppimansa tiedot ja taidot tulevat näkyviksi toiminnan perustana. Pedagogisen dokumentoinnin kautta saavutettua tietoa ja ymmärrystä käytetään muokkaamaan mm. toiminnan tavoitteita ja oppimisympäristöä lapsilähtöisesti lasten kiinnostuksen kohteet ja tarpeet huomioiden. (Opetushallitus 2018, 37.) Dokumenttien avulla
voidaan palata ohikiitäviin hetkiin ja ilmiöihin ja niitä tarkastelemalla voidaan toimintaa muokata toi-
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mintakulttuuriin nähden (Rintakorpi 2018, 19). Suunnitelmallisen pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on auttaa henkilöstöä ymmärtämään yksittäistä lasta sekä lapsen, ryhmän ja henkilöstön välistä
vuorovaikutusta sekä sen luonnetta ja se on myös tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia sekä henkilöstön itsearviointia (Opetushallitus 2018, 37).

Tähän tutkimukseen kerätyssä aineistossa ei esiintynyt suoranaisesti käsitettä pedagoginen dokumentointi. Tutkimustulosten peilaaminen pedagogisen dokumentoinnin viitekehykseen kuitenkin osoitti, että
havaintojen ja dokumenttien ääreen pysähtyminen ja reflektointi, eli pedagogisen dokumentoinnin prosessi, oli käytössä kaikissa yksiköissä. Havainnoista ja dokumenteista keskustellaan lähes päivittäin työn
lomassa, sekä säännöllisesti yhteisissä henkilöstöpalavereissa. Havainnoista keskustellaan myös vanhempien kanssa päivittäisten kohtaamisten lomassa sekä kasvatuskeskusteluissa. Henkilöstön tekemien
havaintojen yhdistäminen vanhemmilta saatuun tietoon luovat perustan varhaiskasvatuksen toiminnalle
ja tavoitteille. Tätä tietoa käytetään lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä.

Tärkeintä on yhteistyö vanhempien kanssa, tietoisuus vanhemmasta lapsen parhaana asiantuntijana, lapsen kohtaaminen, ja turvallisuuden luonti myös päiväkodissa, käytössä on pienryhmät, joissa otetaan ikä ja taidot huomioon, sitten saadaan kattava koonti eri ihmisten
kautta, mitä meidän täytyy huomioida toiminnan suunnittelussa. (lastentarhanopettaja)

Osa haastateltavista toi esille havainnoinnin ja dokumentoinnin myös edesauttavan varhaista puuttumista orastaviin ongelmiin lapsen kehityksessä, jolloin toimintaa suunnitellaan entistä tietoisemmin vastaamaan lasten yksilöllisiä tarpeita. Havainnoinnin ja dokumentoinnin avulla saatua tietoa käytettiin kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä lähtökohtana lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä ja varhaiskasvatustoiminnalle asetettavien tavoitteiden määrittämisessä.
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5 VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut toimintatapa, joka muuttuu ja kehittyy
yhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin vaikutus toiminnan toteuttamiseen sekä tavoitteiden
saavuttamiseen on merkittävä. Toimintakulttuurilla, joka tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita, luodaan
lapsille suotuisat olosuhteet kehittyä ja oppia turvallisessa ympäristössä sekä mahdollistetaan lapsen
osallisuus. Toimintakulttuuriin vaikuttavat kaikki kasvatusyhteisön jäsenet ja sitä muovaavat ”tiedostetut, tiedostamattomat ja joskus myös tahattomat tekijät”. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri rakentuu
useista osista muodostaen kokonaisuuden (KUVIO 5), jossa kaikki työtavat tulee pystyä perustelemaan
pedagogisesti. (Opetushallitus 2018, 28.)

Arvot ja
periaatteet
Toiminnan
suunnittelu,
toteutus ja
arviointi

Työtä
ohjaavat
normit ja
tavoitteet

VARHAISKASVATUKSEN
TOIMINTAKULTTUURI
Johtaminen

Henkilöstö

Oppimisympäristö ja
työtavat

Yhteistyön
eri muodot

KUVIO 5. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin vaikuttavat asiat (mukaillen Opetushallitus 2018)

5.1 Arvot ja oppimiskäsitys toimintakulttuurin perustana

Arvoperusta (KUVIO 6) ja oppimiskäsitys (KUVIO 7), jotka luovat pohjan toimintakulttuurille määritellään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018, 20-22, 35).
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5.1.1 Arvot

Varhaiskasvatuksen yleinen arvopohja koostuu lasten edun ensisijaisuudesta, lasten oikeudesta hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä lapsen syrjintäkieltoon (Opetushallitus 2018, 20, 21). Nämä arvot perustuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen
(Unicef 1989), YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimukseen (Suomen YK-liitto 2015), sekä varhaiskasvatuslakiin 540/2018, §20.

Lapsuuden
itseisarvo

Terveellinen ja
kestävä
elämäntapa

Ihmisenä
kasvaminen

ARVOPERUSTA

Perheiden
monimuotoisuus

Yhdenvertaisuus,
tasa-arvo,
moninaisuus

KUVIO 6. Arvoperusta (mukaillen Opetushallitus 2018, 20-21)

5.1.2 Oppimiskäsitys
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa lapset nähdään aktiivisina toimijoina. Tämän oppimiskäsityksen mukaan lapset oppivat vuorovaikutuksessa lähiympäristön
ja siihen kuuluvien ihmisten kanssa. (Opetushallitus 2018, 22.) Lasten kehitykselle olennaista on vuo-
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rovaikutuksessa ympäristön kanssa tapahtuva opetus ja mallista oppiminen. Kehitystaso, jolla lapsi pystyy yhteistyössä suorittamaan asioita, mutta joihin hän ei vielä itsenäisesti kykene, määrittelee lapsen
lähikehityksen vyöhykkeen. Oppiminen ja kehitys ovat prosesseja, jotka ovat suhteessa toisiinsa. Lähikehityksen vyöhykkeellä toimiminen tarkoittaa, että opetus ja oppiminen kulkevat kehityksen edellä ja
lasten oppimisen kannalta olennaista olisikin keskittyä niihin toimintoihin, jotka ovat kehittymässä eikä
niinkään niihin, jotka jo osataan. (Vygotski 1982, 184-185.) Tätä lähikehityksen vyöhykkeellä toimimista tukee lasten havainnointi ja dokumentointi, joiden kautta saadaan tieto siitä, mitä lapsi jo osaa ja
mitä hän on oppimaisillaan (Opetushallitus 2018, 37; Rintakorpi 2018, 19).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 kuvaa lapset synnynnäisesti uteliaina ja halukkaina oppimaan uutta. Oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on kokonaisvaltaista ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Varhaiskasvatuksessa leikki nähdään merkityksellisenä, motivoivana ja iloa tuottavana toimintana,
jonka kautta lapset oppivat. Varhaiskasvatuksessa leikki tulee ymmärtää lapsuuden itseisarvona ja leikin
pedagoginen merkitys lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tulee ymmärtää ja huomioida toimintakulttuurissa. (Opetushallitus 2018, 22.)

Tiedot ja
taidot

Kieli ja
ajattelu

Toiminta

OPPIMISKÄSITYS

Keholliset
kokemukset

Tunteet

Aistihavainnot

KUVIO 7. Oppimiskäsitys (mukaillen Opetushallitus 2018, 22)
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5.2 Toimintakulttuuri osallisuuden mahdollistajana

Laissa säädetään lasten ja heidän vanhempiensa/muiden huoltajien oikeudesta osallisuuteen sekä vaikuttamiseen (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §20). Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat asioita,
joita edistetään varhaiskasvatuksen toimintakulttuurilla (Opetushallitus 2018, 30). Lapsilla on oikeus
tulla kuulluksi ja olla osallisena omaan elämäänsä sekä siihen vaikuttaviin asioihin. Nämä asiat luovat
perustaa kestävälle ja demokraattiselle tulevaisuudelle. Yksilöllä tulee olla halu ja taito osallistua sekä
luottamus siihen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näitä
taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Lasten osallisuuden lisäksi vanhempien/huoltajien osallisuus
on tärkeää. Heidän mahdollisuutensa vaikuttaa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen vahvistavat tätä osallisuutta. Osallisuus toteutuu siis lasten, huoltajien ja henkilöstön vuorovaikutuksessa,
jossa jokainen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. (Opetushallitus 2018, 26-27.) Osallisuuden pedagogiikka
mukailee myös yhteiskuntamme sopimuksia ja arvoja. Se auttaa aikuisia peilaamaan omaa pedagogista
toimintaansa, kehittämään omaa ammatillisuuttaan sekä näkemään lapset aktiivisina, osaavina toimijoina. (Turja 2016, 53.)

Osallisuus ei kuitenkaan tarkoita osallistumista johonkin valmiiksi järjestettyyn toimintaan vaan siihen
liittyy olennaisesti kuulluksi tuleminen ja osallisuus mm. päätöksentekoon. Lapsilla on potentiaalia osallistua myös toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aikuisen kanssa ja monipuoliset kokemukset
omasta osaamisesta ovat lapsille tärkeitä. Osallisuus on toimijuutta, joka edellyttää vastavuoroisuutta ja
mahdollisuuden vaikuttaa omaan ja yhteiseen toimintaan ja yhdessäoloon. (Turja & Vuorisalo 2017, 3637 [mm. Hill ym. 2004; Kirby ym. 2003; Shier 2001]; Heinonen, Iivonen, Korhonen, Lahtinen,
Muuronen, Semi & Siimes 2016, 161.)

Osallisuuden mahdollisuutta vahvistavat lapsen myönteiset kokemukset kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta sekä lapsen sensitiivinen kohtaaminen (Opetushallitus 2018, 30). Luottamus on edellytys sille, että
lapsi uskaltaa tuoda esiin ajatuksiaan ja mielipiteitään sekä osallistua toimintaan. Jotta perusluottamus
saavutetaan, tulee lapsen tuntea tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Kun lapsi saa keskustella ja
pohtia toisten kanssa näkemyksiään ja kokemuksiaan, osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
sekä arvioida niitä yhdessä aikuisen kanssa, hänen käsityksensä itsestä selkiytyy, sosiaaliset taidot karttuvat sekä metakognitiiviset taitonsa eli kyky ajatella omaa ajatteluaan, kasvavat. (Turja & Vuorisalo
2017, 39, 53.)
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Pienten lasten kehollisiin ja sanattomiin viesteihin vastaaminen sekä niiden ymmärtäminen vaatii ammattitaitoa. Lasten tunteminen, henkilöstön sensitiivinen läsnäolo sekä pysyvät vuorovaikutussuhteet
ovat keinoja lasten aloitteiden ja tunnetilojen havainnointiin ja toiminnan suunnan muuttamiseen lasten
tarpeiden mukaan. Lasten arvostaminen, kuuleminen sekä aloitteisiin vastaaminen vahvistavat osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja, joiden kautta lapset myös oppivat yhteisten sääntöjen sekä luottamuksen merkitystä. Henkilöstön on varmistettava jokaisen lapsen mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa.
(Opetushallitus 2018, 26, 27, 38,41.)

Kalajoen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa lasten osallisuuteen kiinnitetään huomiota monissa yhteyksissä. Lasten osallisuuden mahdollistamiseksi tulee kiinnittää huomiota lapsen kohtaamiseen ja ottaa lapsi mukaan arjen rutiineihin. Lasten aloitteita tulee kuunnella ja huomioida sekä ottaa
huomioon lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Kalajoella jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien kykyjensä ja taitojensa mukaisesti. Pienryhmätoiminnalla vahvistetaan lapsen osallisuuden mahdollisuutta. (Kalajoen kaupunki hyvinvointipalvelut 2017, 12,15,20.)

Lasten havainnoinnin ja lasten osallisuuden välillä oli tutkimustuloksista tulkittavissa selkeä yhteys.
Osallisuutta ei koettu voitavan edistää ilman tietoa lapsista. Kaikissa haastatteluissa nostettiin esille, että
on erittäin tärkeää tuntea lapset ja saada selville asiat, jotka lasten mielestä ovat merkityksellisiä. Jotta
lapsi voi tuntea kuuluvansa kasvatusyhteisöön, on hänen haastateltavien kokemuksen mukaan tunnettava olonsa hyväksi ja turvalliseksi.
…ymmärrys siitä, että se lapsi on se tärkein juttu, et sen takia me tätä työtä tehdään, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan, vain sen lapsen takia… (lastentarhanopettaja)

Vuorovaikutuksen merkitys koettiin alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla tärkeäksi osallisuutta vahvistavaksi asiaksi. Vaikka yhteistä kieltä ei vielä olekaan, tutkimustulosten mukaan henkilöstö koki tärkeänä
sen, että lapsille jutellaan ja heille kerrotaan sanallisesti mitä eri tilanteissa tapahtuu. Vuorovaikutuksen
tukena tutkimuksen mukaan käytettiin erilaisia apukeinoja, kuten arjen tilanteisiin liittyviä kuvia sekä
yhdessä yksikössä kerrottiin käytössä olevan tukiviittomat. Vuorovaikutuksen keinoina yhteisen kielen
puuttuessa haastateltavat toivat esille myös katsekontaktin, hymyn ja ”höpsöttelyn”.

Niille puhutaan samalla ku vaihetaan vaippa, niin ne ottaa sieltä sanoja ja tulee sitä vuorovaikutusta ja nyt ko mä hymyilen niin ei tarvikaan itkeä, että ei tää ookkaan niin hirvee tilanne, että kyllähän se lapsi siitäki oppii, että jos mää nyt ihan apaattisesti vaihan sen vaipan ja annan sen vaan huutaa, ni eihän se niinku totu semmoseen tilanteeseen, eihän se
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hoksaa että eihän tässä ookaan mittään hätää, sitte ku puhuu ja vaikka ”kahtoppa missä
lamppu on ” ja näin niin siis tottakai se auttaa sitä tilannetta paitti itelle, niin myös sille lapselle. (lastenhoitaja)
Vanhempien osallisuutta mahdollistettiin tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä varhaiskasvatuksen ja
kodin välisellä yhteistyöllä. Vanhempien kanssa keskusteltiin ja heidän toiveitaan kuultiin ja niitä toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Kaikissa yksiköissä on tehty lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelma tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä ja suunnitelman teossa hyödynnetään lapsesta tehtyjä havaintoja sekä vanhempien kanssa käydään kasvatuskeskustelu. Keskustelussa
asetetaan yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatuksen toiminnalle tavoitteet, joiden avulla lapsen
kasvua ja kehitystä tuetaan yksilöllisesti.
…se ei ookkaan kaikki semmosta vaan niinku aikuisjohtosta, aikuiselta päin tulevaa ja, no
vanhemmat täällä on jo otettu pitkään sillä lailla huomioon, et on ymmärretty se vanhemmalta tulevan tiedon merkitys, niin ku täällä pikkuhiljaa ollaan menty siihenkin, et mikä se
on se lapsen osuus siinä omassa oppimisessa. (lastentarhanopettaja)

Osallisuutta pyrittiin mahdollistamaan tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä kuuntelemalla lasten toiveita toiminnan suhteen ja joissakin yksiköissä oli käytössä esimerkiksi erilaiset teemakuukaudet, joiden
aiheet oli valittu lasten mielenkiinnon mukaan. Haastateltavat pitivät tärkeinä tilannetajua ja kykyä tarttua lasten aloitteisiin, ja useimmissa yksiköissä oltiin valmiita muuttamaan etukäteen tehtyjä suunnitelmia vastaamaan lasten mielenkiinnon kohteita.
Tutkimustulosten mukaan yhteisen kielen puuttuessa lasten mielenkiinnon kohteiden ja yksilöllisten tarpeiden esiin saaminen koettiin olevan pääosin vanhempien ja henkilöstön tekemien havaintojen varassa.
Kaikissa yksiköissä lasten osallisuutta pyrittiin kuitenkin vahvistamaan mahdollisuuksien ja resurssien
puitteissa. Vanhempien osuutta lasten osallisuuden mahdollistamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa
pidettiin yleisesti ottaen erittäin tärkeänä, joskin haastatteluissa tuotiin myös esille vanhemmilta tulevien
toiveiden ja ehdotusten vähäisyys. Tutkimus osoitti myös, että pienimpien lasten kiinnostuksen kohteiden selvittäminen sekä osallisuuden mahdollistaminen koettiin haastavana ja useassa yksikössä osallisuus heidän osaltaan tunnistettiin kehittämiskohteeksi.
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5.3 Henkilöstö toimintakulttuurin luojana

Päiväkodista voidaan käyttää monenlaisia metaforia, yhtenä niistä päiväkotia ja sen kasvatusyhteisöä
voidaan kuvata talona (Nummenmaa & Karila 2005, 373-382). Talon rakenteita ovat perusta, huoneet
ja ilmanvaihto, joihin voidaan vertauskuvallisesti sijoittaa koko kasvatuskulttuuri. Talon perustan luovat
arvot sekä toiminnan tavoitteet, joilla määritetään se, mitä kasvatusyhteisö pitää tärkeänä ja arvokkaana
varhaiskasvatuksessa. Talon erilaisissa huoneissa tapahtuvalle toiminnalle taas pohjan luovat edellä mainitut arvot ja tavoitteet. Lasta, lapsuutta, kasvatusta ja oppimista koskevat käsitteet ja perusolettamukset
voidaan kuvata talon kaikissa huoneissa läsnäolevana, näkymättömänä ilmanvaihtona, joka voi olla koko
talon yhteinen tai jokaisella huoneella voi olla omansa. (Nummenmaa 2006, 24.)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus 2018, 20-21, 28) määrittää arvopohjan ja
oppimiskäsityksen, joiden lisäksi jokainen henkilöstön jäsen tuo mukanaan yllä kuvattuun taloon omat
näkemyksensä, kokemuksensa ja ajatuksensa sekä tietonsa ja taitonsa. Näiden asioiden pohjalta luodaan
jokaiseen varhaiskasvatusryhmään myös omanlaisensa toimintakulttuuri.

Tutkimuksestani käy ilmi, että yhteiset arvot ja tietoinen työskentely niiden suuntaan koettiin erittäin
tärkeänä. Arvokeskustelua käytiin säännöllisesti läpi vuoden ja yhdessä määriteltyjen arvojen koettiin
olevan lähtökohta työyhteisön toimivuudelle sekä henkilöstön yhteisille toimintalinjoille, joiden mukaan
toiminnan tavoitteet asetetaan. Omien ajatusten, kokemusten, arvojen ja tavoitteiden ymmärtäminen ja
niiden tuominen esiin työyhteisössä oli tutkimukseni mukaan merkittävässä osassa toimintakulttuurin
muotoutumista.
… et niinku ihmiset on kuitenki oppinu myös sen, et täytyy ne tavallaan ne omat tavoitteet,
tai ne ajatukset, mitkä on omassa päässä, että niitä ei voi pitää siellä ja olettaa, että toiset
osaa lukea ajatuksia. (lastentarhanopettaja)

Tutkimukseen osallistuneella henkilöstöllä oli yhtenevä käsitys lasten oppimisen olevan kokonaisvaltaista ja tapahtuvan arjen jokapäiväisissä tilanteissa. Pedagogisen toiminnan koettiin edesauttavan lasten
oppimista ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa.
…tuokiot kyllä kuuluvat ja kasvattavat lasta, mutta oppiminen ei tapahdu tuokioilla, vaan
pienryhmissä ja sitten arjessa. (lastentarhanopettaja)
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Myös leikin merkitys oli tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä huomioitu tärkeänä asiana lasten oppimisessa. Leikki koettiin oppimisen välineeksi mutta myös oppimisen kohteeksi, ja leikin kehitystä
mahdollistettiin antamalla lapsille leikkirauha. Pienryhmätoiminnalla mahdollistettiin myös kaikkien
lasten osallistuminen leikkiin huomioimalla pienryhmissä lasten ikä ja kehitystaso. Leikille pyrittiin luomaan puitteet jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Leikeissä pääsee niinkö käyttää omaa mielikuvitusta ja kysellään omia toiveita leikeistä,
että mitä haluaa leikkiä. (lastenhoitaja)

Toimintakulttuuria arvioitiin ja kehitettiin tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä säännöllisesti ja se
muovautui esille tulleiden tarpeiden ja muutosten suuntaan. Tämänkaltaisen jatkuvan arviointikeskustelun, jota tähän tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä käydään, voitaisiinkin ajatella muuttavan Nummenmaan (2006, 24) kuvaaman näkymättömän ilmanvaihdon näkyväksi, ja edesauttavan jatkuvasti
muuttuvan toimintakulttuurin arviointia ja kehittämistä, kuten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2018 edellyttää (Opetushallitus 2018, 29).

5.4 Pedagogisen johtamisen vaikutus toimintakulttuuriin

Toimintakulttuuriin, sen laatuun ja kehittämiseen keskeisesti vaikuttava asia on myös johtajuus. Esimies
edistää osallisuutta työyhteisössä ja kannustaa myös henkilöstöä kehittämään yhteistä toimintakulttuuria. Lapsen hyvinvointi ja oppiminen ovat lähtökohtina varhaiskasvatuksen johtamiselle. Pedagogiikan
johtaminen on paitsi koko varhaiskasvatuksen kokonaisuutta huomioivaa myös hyvien työolosuhteiden
huomioimista, ammattitaidon ja koulutuksen hyödyntämistä ja kehittämistä ja luo edellytykset pedagogiselle toiminnalle. (Opetushallitus 2018, 18, 28.)

Varhaiskasvatuksessa toiminnan suunnittelusta ja valmistelusta vastaavat varhaiskasvatuksen esimiehet
valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman sekä paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta.
Esimiehen tehtävänä on otettava huomioon toimintaa velvoittavat asiat ja tarvittaessa haastaa henkilöstöä kyseenalaistamaan vanhoja toimintatapoja. Toiminnan suunnittelu tapahtuu yksikkö- ja ryhmäkohtaisesti. Esimiehen tehtävä on myös luoda toimintakulttuuria, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. (Heinonen ym. 2016, 72; Kalajoen kaupunki
hyvinvointipalvelut 2017, 20.)
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Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvatuksen esimiehet
edistivät keskustelevaa ja koko henkilöstöä osallistavaa työyhteisöä, jossa jokaisen jäsenen mielipiteitä
huomioidaan. Haastateltavat myös kertoivat luottavansa työntekijöihin, ja pedagogisen toiminnan suunnittelun koettiin olevan koko henkilöstön yhteinen tehtävä.
…että asioita jaetaan, yhden ihmisen ei tarvi tehä kaikkea, kaikki ovat tärkeitä ja merkityksellisiä ja on osallisuuteen mahdollisuus. (varhaiskasvatuksen esimies)

Haastateltavien mukaan oli tärkeää, että henkilöstö ymmärtää ja oivaltaa toiminnalle asetetut tavoitteet
ja pedagogiikan merkityksen sen sijaan, että työskentely olisi vain auktoriteettien ohjeiden mukaan toimimista. Haastatellut esimiehet kokivat, että heidän tehtävänsä oli toimia oppaina ja esimerkkeinä pedagogisessa toiminnassa. Haastateltavat toivat esille, että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018
(Opetushallitus 2018) on toimintaa ohjaava asiakirja, joka on pohjana varhaiskasvatuksen kokonaisuudelle.
…työskentelyä täytyy pitää mielessä koko ajan, ne täytyy olla mielessä ne uudet vasuperusteet, osallisuus, toimintakulttuuri, mitä me ollaan tehty niiden eteen? (varhaiskasvatuksen esimies)
Tutkimukseeni osallistuneet varhaiskasvatuksen esimiehet pitivät toiminnan säännöllistä arviointia edellytyksenä laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja olivat avoimia kehittämisideoille, joita henkilöstöltä tulee. Haastateltavat kokivat henkilöstön olevan pääsääntöisesti yhteisillä linjoilla toiminnan suhteen. Pedagogiikan merkityksen ymmärtämisessä nähtiin eroavaisuuksia työyhteisön jäsenten kesken, mutta niiden katsottiin olevan ymmärrettäviä. Haastateltavat kokivat myös rikkautena erilaisten näkemysten
avaamat mahdollisuudet varhaiskasvatuksen kehittämisen ja laadun suhteen.

Jos kaikki oliski sillä samalla linjalla joka asiasta, niin täähän ei menis yhtään mihinkään.
(varhaiskasvatuksen esimies)
Kyllä mä ajattelen luulen näin, jokainen ollaan kuitenkin eri tilanteessa meidän kasvussa ja
eroavaisuuksiakin on, ja ajattelen että saakin olla. Kaikki me ei olla samassa tasossa sen
pedagogiikan ymmärtämisenkään suhteen, et mutta sinnikkäällä työllä ja tekemisellä ja kokemisella isompi merkitys, koulutus tärkeää. (varhaiskasvatuksen esimies)

Tutkimustulosten mukaan tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvatuksen esimiehet toteuttivat työyhteisön jäseniä arvostavaa johtajuutta ja keskustelevaa toimintakulttuuria, jossa on tilaa kaikkien mielipi-
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teille ja myös eriäville näkemyksille. Omien ajatusten, mielipiteiden ja kokemusten esiintuomiseen rohkaistaan ja niiden koettiin edesauttavan toiminnan kehittämistä. Esiintyvistä pienistä näkemyseroista
huolimatta haastateltavat kokivat voivansa luottaa työntekijöiden toteuttavan varhaiskasvatusta yhdessä
mietittyjen arvojen ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018:n (Opetushallitus 2018) mukaisesti.
Mä luotan omiin työntekijöihin, että vievät sitä arjen pedagogiikkaa eteenpäin. (varhaiskasvatuksen esimies)
Mun mielestä johtaja ei voi olla se semmonen auktoriteetti, et hän sanoo, miten asiat on,
koska enhän mä, mä tiedän oman lapsiryhmäni lapset, et enhän mä muuta ku sillon tällön
nää muiden ryhmien lapset, niin mun täytyykin luottaa siihen, että ne ihmiset osaa ja tuntee
ne lapset. (varhaiskasvatuksen esimies)
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6 HENKILÖSTÖN MERKITYS VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGIIKASSA

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 edellyttää henkilöstöltä yhteistä ymmärrystä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pedagogista asiantuntemusta, ammattitaitoa sekä kykyä tunnistaa muuttuvien tilanteiden pedagogiset mahdollisuudet (Opetushallitus 2018, 22, 36). Tässä luvussa
tarkastellaan mitkä ovat henkilöstön kokemukset yhteisten toimintalinjojen toteutumisesta ja vaikutuksista toimintaan sekä mistä lähtökohdista toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään
varhaiskasvatuksessa Kalajoella.

6.1 Toiminnan suunnittelu ja toteutus varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta on kokonaisvaltaista, tavoitteellista toimintaa, jonka suunnittelun lähtökohtana ovat lasten tarpeet, mielenkiinnon kohteet, oppimisen alueet sekä lasten kasvuympäristöön liittyvät muut merkitykselliset asiat. Perustan tavoitteelliselle toiminnalle luovat toimintakulttuuri, joka pohjautuu arvoperustalle (KUVIO 6) ja oppimiskäsitykselle (KUVIO 7), joita käsiteltiin tämän opinnäytetyön luvussa 5. Toimintakulttuurin lisäksi perustaa suunnittelulle luovat yhteistyö, monipuoliset oppimisympäristöt sekä työtavat. (Opetushallitus 2018, 36-37.) Toimintaa johtaa, toteuttaa,
suunnittelee ja arvioi ammattihenkilöstö lähtökohtanaan lasten hyvinvointi ja oppiminen. Lapsista itsestään lähtöisin olevat ideat sekä lasten ja henkilöstön yhdessä suunnittelema toiminta täydentävät ammattihenkilöstön suunnittelemaa toimintaa. (Opetushallitus 2018, 36.)

Kalajoella päiväkodeissa lasten kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta vastaa lastentarhanopettaja. Lastentarhanopettaja suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa ja
suunnittelussa tulee mahdollistaa myös lasten ja perheiden osallisuus. Suunnittelun pohjana käytetään
lasten henkilökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Suunnittelussa otetaan huomioon lasten mielipiteet heidän ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden ja toiminta suunnitellaan tukemaan jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista. (Kalajoen kaupunki hyvinvointipalvelut 2017, 20.)

Tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että yhteiset toimintalinjat vaikuttivat haastateltavien mukaan
oleellisesti varhaiskasvatuksen laatuun, lasten turvallisuuden tunteeseen sekä työyhteisön hyvinvointiin.
Kun asioista ollaan samoilla linjoilla, pystytään luomaan yhtenevät käytänteet myös tavoitteelliselle toi-
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minnalle. Yhteisesti sovituista linjauksista oli haastateltavien mukaan tärkeä pitää kiinni, koska yhdenmukaisella toiminnalla luotiin rutiinit ja päivittäiset toimintatavat, jotka koettiin merkityksellisinä lasten
luottamuksen saavuttamiseksi ja turvallisuuden tunteen luomiseksi varhaiskasvatusympäristössä. Haastateltavien mukaan kunnollinen perusta lasten oppimiselle ja hyvinvoinnille oli mahdollista luoda ainoastaan em. seikkojen kautta.

Kaikki on sitä mieltä, että se on kuitenkin pienille se syli ja se turvallisuus on niitä tärkeitä
asioita. (lastenhoitaja)

Haastateltavat toivat esiin lasten kokeilevan rajoja ja sitä, pitääkö henkilöstön yhteinen linja. Näissä
tilanteissa koettiin erityisen tärkeäksi, vaikkakin joskus haastavaksi pitäytyä samoissa säännöissä. Toiminnan määrätietoisten rutiinien sekä yhdessä suunniteltujen ja toteutettujen toimintatapojen yhdenmukaisuuden kautta lasten sopeutuminen varhaiskasvatuksen päiväjärjestykseen helpottui ja tätä kautta
henkilöstö koki myös oman työkuormansa pienenevän.
…kun tiimin jäsenet toimii aina samalla tavalla, niin se lapsikin tietää mitä tapahtuu ja oli
siellä kuka aikuinen tahansa. (lastentarhanopettaja)
Itellekin ihana, että tuo toinen tekee samalla tavalla, niin ei tuu sitä, että mitähän siellä tapahtuu, että miten tää toinen on tehny. (lastentarhanopettaja)
Tavallaanhan me sillä myös sitä omaa työkuormaa vähennetään ja helpotetaan myös sitä
meidän omaa työtä, et se rupee tuottaan tulosta aikanaan, mitä hakataan päätä seinään koko
ajan…(lastenhoitaja)

Lasten toiveet ja mielenkiinnon kohteet sekä tarpeet otettiin huomioon lasten ikä- ja kehitystason mukaisesti toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat
ja niissä määritellyt tavoitteet koettiin merkityksellisinä varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Täytyy huomioida, että on eri tasosia lapsia, vaikka on pienet ikäerot, niin se näkyy niin
noissa pienissä, pienten hommissa. (lastenhoitaja)
…joo kyllä, koko ajan, siis ne lasten vasut, kyllä meillä on siellä ne. Tutkitaan justiin niitä
asioita missä se lapsi tarvii harjaannusta ja kehittymistä, ja sitte meillä on siellä niitä tavoitteita ja konsteja millä me niihin ehkä päästäs ja sitten arvioidaan, onko toiminu…(lastenhoitaja)
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Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laadittiin tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä koko henkilöstön
yhteistyössä, mutta pääsääntöisesti niiden kirjaamisesta ja kasvatuskeskusteluista vastasi ryhmässä työskentelevä lastentarhanopettaja. Kaikissa yksiköissä lastentarhanopettaja piti kuitenkin tärkeänä kaikkien
työntekijöiden tekemien havaintojen huomiointia ja niistä keskustelua ennen vanhempien kanssa käytävää kasvatuskeskustelua, koska havainnot yhdistämällä saadaan lapsista kokonaisvaltaisempi kuva.
Yleisesti pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen koettiin kuuluvan koko työyhteisölle.
…sitte niinku vastuu siitä, keskusteluista ja että ne toteutuu ne keskustelujen pohjalta tulleet
pedagogiset tavotteet, ni ne on lastentarhanopettajalla, mutta kaikki toteuttaa niitä ryhmässä,
mutta lastentarhanopettaja koko ajan varmistaa, että ne toteutuu, niin lastentarhanopettaja
ottaa sen vastuun…tai ohjaa ryhmäavustajaa, että miksi tehdään näin tämän lapsen kohdalla.
(varhaiskasvatuksen esimies)

6.2 Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan, jotta varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista voidaan tukea ja toimintaa kehittää. Suunnitelmallisen ja säännöllisen toiminnan arvioinnin
tarkoituksena on tunnistaa jo olemassa olevia vahvuuksia sekä edistää ja kehittää toimintaa. Toimintaa
arvioidaan sekä kansallisella tasolla että järjestäjä-, yksikkö- että yksilötasolla. Yksikön sisällä toimintaa
arvioidaan sekä yksilön että koko työyhteisön näkökulmasta. (Opetushallitus 2018, 61.)

Henkilöstö toteuttaa tavoitteellista ja suunniteltua itsearviointia, jonka kohteena voi olla esimerkiksi
vuorovaikutus henkilöstön ja lasten välillä, ryhmän ilmapiiri, toiminnan sisältö, oppimisympäristöt sekä
pedagogiset toimintatavat. Yksilötason arvioinnissa kasvattaja arvioi omaan toimintaansa ja osaamistaan
sekä kehittymistarpeitaan lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisen näkökulmasta. Lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien säännöllinen arviointi on tärkeää, jotta
saadaan selville, miten tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu. Yhteisöllisessä arvioinnissa huomio
kiinnittyy tiimin toimintaan, asiantuntijuuteen, tiedon ja taidon jakamiseen sekä palautteen antamiseen
ja vastaanottamiseen. Arviointia toteutetaan laajasti, ymmärtäen, että arvioinnin kohteena on lapseen ja
hänen kehitykseensä liittyvät tavoitteet, jotka on asetettu henkilöstön toiminnalle sekä vanhempien
kanssa tehtävän yhteistyön arviointi sekä toimintaympäristön ja toimintakulttuurin arviointi. (Opetushallitus 2018; Koivunen & Lehtinen 2015, 119.)
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Kalajoella henkilöstön itsearvioinnin ja toiminnan kehittämisen apuna käytetään palautetta, jota saadaan
päivittäisissä keskusteluissa vanhempien kanssa, kasvatuskeskusteluissa sekä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskusteluita, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään varhaiskasvatuksen laatua sekä henkilöstön ammatillista osaamista. Koko yksikön, ryhmän sekä henkilöstön omaa varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään henkilöstön yhteisissä palavereissa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle hoidon alkaessa ja
sen toteutumista arvioidaan aina, kun lapsen tarpeet sitä edellyttävät tai vähintään kerran vuodessa. (Kalajoen kaupunki hyvinvointipalvelut 2017, 39.)

Tämän tutkimuksen mukaan toiminnan arvioinnin merkitys varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana oli tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä suuri. Arviointi ja kehittäminen kuuluivat varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä. Toimintaa ja toiminnalle asetettuja tavoitteita arvioitiin säännöllisesti läpi vuoden yksiköiden yhteisissä henkilöstöpalavereissa, ryhmien omissa tiimipalavereissa sekä henkilöstön käymässä päivittäisessä vuoropuhelussa.
…arviointi on yks asia, mikä tänä päivänä on yks tärkeä, et mehän ei voida tietää, että ollaanko me onnistuttu, jos ei me arvioida sitä, miten me onnistuttiin, mitä asioita ja mitä me
voidaan kehittää. Ihan sen työn kehittämisen kannalta. (varhaiskasvatuksen esimies)
Tutkimuksen mukaan toiminnan ja suunnitelmien joustavuutta pidettiin tärkeänä. Yksiköissä oltiin valmiita kehittämään, muuttamaan ja muokkaamaan toimintaa arvioinnin kautta esiin nousseiden tarpeiden
mukaisesti. Tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä toimintaa arvioitiin säännöllisesti ja kehitettiin tarpeen mukaan, sekä toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tarve tunnistettiin osaksi varhaiskasvatuksen
kokonaisuutta.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET JATKOTUTKIMUKSEN AIHEIKSI

Tässä luvussa käsittelen tutkimustuloksia suhteessa viitekehykseen ja vertaan tutkimustuloksia kahteen
aikaisempaan tutkimukseen. Nostan esiin myös ehdotuksia jatkotutkimusten aiheeksi.

7.1 Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan pedagogiikka oli tutkimukseen osallistuneen henkilöstön mielestä
erittäin tärkeää alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa. Henkilöstö koki toiminnan suunnittelun ja
tavoitteiden asettelun olevan lähtökohta ja edellytys toiminnalle, koska toiminnan suunnitelmallisuudella ja tavoitteellisuudella luodaan lasta arvostavat ja osallisuutta vahvistavat lähtökohdat koko varhaiskasvatuksen toiminnalle, ja sitä kautta luodaan myös turvallinen kasvuympäristö, joka luo puitteet
lapsen oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tutkimukseen osallistunut henkilöstö koki varhaiskasvatuksen olevan kokonaisvaltaista toimintaa, toimintatapa, jossa lähtökohtana koettiin olevan lasten yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.

Tutkimukseen osallistunut henkilöstö koki kuitenkin lasten tarpeiden, toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden esille saamisen olevan alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla haasteellista ja kehittämiskohteeksi tunnistettiin ja tuotiin esille lähes kaikissa yksiköissä sekä lasten että vanhempien osallisuuden lisääminen.
Toiminnan suunnittelussa voitaisiin henkilöstön mielestä vielä enemmän ottaa huomioon lasten toiveita,
vaikka lasten aloitteisiin tartutaankin mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Haastatellut toivat esille
havainnoinnin ja dokumentoinnin olevan käytössä, jotta lasten tarpeet ja toiveet tulisivat esille. Havainnoinnin ja dokumentoinnin kohdalla henkilöstö ei kuitenkaan tuonut esille näiden toimintamuotojen toteutukselle asetettua suunnitelmallisuutta tai tavoitteellisuutta, jonka myös Rintakorpi (2018) esittää olevan haasteellista ja tavoitteiden puuttuessa dokumentointi voikin jäädä irralliseksi asiaksi, jolla tehdään
lasten toimintaa näkyväksi, ilman että dokumentteja käytettäisiin toiminnan suunnittelun apuna. Havainnoinnin ja dokumentoinnin suunnitelmallisuudella ja tavoitteellisuudella voitaisiin kenties päästä parempaan lopputulokseen osallisuuden mahdollistamisessa sekä toiminnan suuntaamisessa vastaamaan entistä paremmin lasten tarpeita ja toiveita.

Tutkimustuloksista voi päätellä, että henkilöstön yhteinen ymmärrys pedagogiikan merkityksestä toteutui tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä ja henkilöstö työskenteli yhteisten arvojen ja toimintatapojen
kautta kohti yhteistä päämäärää, eli lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Tutkimustulosten
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perusteella kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kokemukset pedagogiikan merkityksestä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa olivat samankaltaiset yksiköiden sisällä. Tutkimustulokset osoittivat
myös, että kokemukset pedagogiikan merkityksestä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa olivat
yhtenevät kaikilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä koulutuksesta ja ammattinimikkeestä tai haastatteluyksiköstä riippumatta. Henkilöstön yleinen ymmärrys pedagogiikan käsitteestä kuitenkin haastateltujen varhaiskasvatuksen esimiesten mukaan vaihteli ja esimiehet toivat esille koulutuksen tarpeen
tässä asiassa.

Tämän tutkimuksen tulokset yhtyvät Lindbergin (2016) tutkimukseen, jossa yhteenvetona on, että pedagogiikka kuuluu olennaisena osana alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen. Lasten hyvinvointi ja
oppiminen tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja muodostuu kokonaisvaltaisuudesta vuorovaikutuksessa, joten lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin edellytys on turvallisen kasvuympäristön sekä luottamuksellisen suhteen luominen on myös pedagoginen tehtävä.

Tutkimustulosten mukaan tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä varhaiskasvatuksen kokonaisuus toteutuu lähtökohtaisesti Opetushallituksen (2018) määräyksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2018 sekä Kalajoen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 2017 (Kalajoen kaupunki hyvinvointipalvelut 2017) mukaisesti.

7.2 Jatkotutkimuksen aiheita
Opinnäytetyötä tehdessäni mieleeni nousi useita aiheita jatkotutkimuksille. Tässä esittelen kaksi, joiden
tämän opinnäytetyön tulosten perusteella näkisin hyödyllisinä varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittämiseksi Kalajoella.

7.2.1 Pedagogisen dokumentoinnin suunnittelu ja tavoitteiden asettelu
Opinnäytetyöni viitekehyksessä määritetään lasten olevan pedagogiikkaa painottavan varhaiskasvatuksen lähtökohta, joten voidaan ajatella, että myös suunnitelmallisen pedagogisen dokumentoinnin, jonka
katsotaan olevan laadukkaan keskeinen työmenetelmä (Opetushallitus 2018, 37), tulisi lähteä lapsen tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Rintakorpi (2018, 34), tuo tutkimuksessaan esille huomion siitä, että
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dokumentointi on kuitenkin usein työtapa, jolla dokumentteja peilataan erilaisiin lasten kehitykseen liittyviin standardeihin. Tähän perustuen voidaankin kysyä, kuinka usein dokumentointi ja sen suunnittelu
onkin aikuisten tarpeista lähtevää toimintaa?

Tässä tutkimuksessa henkilöstö ei tuonut esille dokumentoinnin suunnitelmallisuutta tai dokumentoinnille toimintatapana asetettuja tavoitteita. Myös Rintakorpi (2018, 55) tuo väitöskirjassaan esille tavoitteiden asettamisen ja ylläpitämisen olevan vaikeaa kokeneillekin dokumentoijille sekä dokumentoinnin
jääneen usein irralliseksi osaksi toimintaa, eikä pedagogisen dokumentoinnin mahdollisuuksia yhteisenä
toimintana lasten ja huoltajien kanssa nähty. Rintakorven (2018, 45), tutkimuksessa esitettiin myös pedagogisen dokumentoinnin muuttuvan helposti vain pelkäksi tilanteiden ja tapahtumien tallentamiseksi,
jos dokumentoinnin tavoitteita ei osata muuttaa muuttuvien tilanteiden, esimerkiksi lapsen kehityksen,
mukaan.

Huomionarvoinen asia pedagogisen dokumentoinnin suunnittelussa on myös, että pedagoginen dokumentointi voidaan nähdä sosiaalisen rakenteen luomisena, johon dokumentoija on osallisena tekemällä
valintoja siitä, mitä dokumentoidaan. Tällöin vaarana on dokumentoijan omien arvojen värittämien valintojen vaikuttaminen lapsen identiteetin rakentumiseen. (Alasuutari ym. 2014, 31 [Colliander, Stråhle
& Wehner-Godée, 2010, 13; Dahlberg, Moss & Pence 1999].)

Dokumentoinnin suunnitelmallisuudella voidaan nähdä olevan sekä hyviä että huonoja puolia, ja jatkotutkimuksen aiheena voisi olla, miten dokumentoinnin suunnitelmallisuus ja tavoitteiden asettelu vaikuttavat dokumenteista saatuun tietoon ja saadun tiedon käyttämiseen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa sekä sitä, onko dokumentoinnin suunnitelmallisuuden ja tavoitteiden lähtökohtana lapsen vai aikuisen tarpeet?

7.2.2 Pedagogiikan toteutuminen perhepäivähoidossa
Saadessani opinnäytetyön aiheen työn tilaajalta työskentelin itse perhepäivähoitajana ja mieleeni nousi
heti ajatus samankaltaisen tutkimuksen tekemisestä myös perhepäivähoidossa, joka on Kalajoella melko
laaja varhaiskasvatuksen toimintamuoto. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 pyrkii edistämään koko maan varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuutta ja laadukkuutta eikä eroja tehdä varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välillä (Opetushallitus 2018, 7). Näkisin tutkimuksen ajankohtaisena per-
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hepäivähoitajien näkökulmasta myös siksi, että perhepäivähoidossa usein ovat juuri alle 3-vuotiaat lapset. Lindberg (2016, 49) esittää tutkimustuloksissaan leikin, perustoiminnan ja hoivan esiintyneen lastentarhanopettajien pedagogisessa puheessa, ja näihin toimiinhan myös perhepäivähoito varhaiskasvatuksen muotona pitkälti perustuu, joten ajattelen oman näkemykseni lisäksi myös Lindbergin (2016)
tutkimukseen perustuen, pedagogiikan olevan vahvasti mukana myös perhepäivähoitajan työssä.
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8 POHDINTA

Tässä viimeisessä luvussa pohdin opinnäytetyöni luotettavuutta, eettisyyttä sekä omia kokemuksiani
opinnäytetyöprosessista sekä omasta oppimisestani tutkimuksen teon aikana.

.
8.1 Tutkimuksen eettisyys
Tutkimuseettiset asiat olen huomioinut koko opinnäytetyöprosessin ajan alkaen tutkimuslupien hankinnasta aineistonhallintaan ja tutkimuksen teossa olen toiminut hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Kerroin tutkimukseen osallistuneelle henkilöstölle tutkimuksen lähtökohdat avoimesti puhelimitse ja ennen haastattelua lähetin saatekirjeet (LIITE 2, LIITE 3).
Huolehdin tutkimukseen kerätyn empiirisen aineiston asianmukaisesta säilyttämisestä tutkimuksen ajan
sekä hävittämisestä tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Koska Kalajoki on verrattain pieni paikkakunta
ja tutkimuksen aihe rajautui alle 3-vuotiaiden lasten parissa työskenteleviin ihmisiin ei anonyymiyttä
voi täysin taata. Koin kuitenkin erittäin tärkeäksi asiaksi tutkimukseen osallistuneen henkilöstön pitämisen anonyyminä ja otin sen erityisen huolellisesti huomioon tutkimustulosten raportoinnissa.

8.2 Tutkimuksen luotettavuus
Tuomi & Sarajärvi (2018, 121) tuovat esille, ettei tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille laadullisessa
tutkimuksessa ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita vaan tutkimusta on arvioitava johdonmukaisena kokonaisuutena. Tämän tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt dokumentoimaan ja perustelemaan tässä tutkimuksessa tekemäni valinnat ja menetelmät huolellisesti (ks. Kananen 2017, 178).
Tutkimukseni luonteen ja tutkimusongelman vuoksi koen laadullisen tutkimuksen ja teorialähtöisen sisällönanalyysin olleen oikeita menetelmävalintoja. Viitekehys rakentui Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2018 (Opetushallitus 2018) pohjalta ja viitekehyksessä huomioitiin Kalajoen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Kalajoen kaupunki hyvinvointipalvelut 2017), mutta käytin monipuolisesti myös muuta lähdekirjallisuutta sekä aikaisempia tutkimuksia tukemaan viitekehyksen teoriaa,
mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusprosessin kuvauksessa olen perustellut tutkimusmenetelmien ja analyysitavan valinnat käyttäen lähdekirjallisuutta ja käyttänyt menetelmiä, jotka ovat ylei-
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sesti hyväksyttyjä laadullisen tutkimuksen teossa. Myös tutkimuksen informanttien valinta oli perusteltua. Tutkimustulosten analyysi ja tulkinta perustui viitekehykseen, joten koen tulosten tulkinnan olevan
ristiriidaton ja pystyin myös itse tutkijana olemaan objektiivinen, vaikka aihe liittyi olennaisesti omaan
työhöni.

Teemahaastattelut toteutuivat suunnitellusti ja kerätyn aineiston määrä oli riittävä tutkimusongelman
ratkaisemiseksi. Teemahaastattelurungon jättäminen avoimeksi osoittautui oikeaksi ratkaisuksi ja haastateltavat määrittelivät haastattelun kulun omien tärkeiksi kokemiensa asioiden mukaan, kuten oli tarkoitus. Jokaisen haastattelun aloitin samalla teemalla ja kysymyksellä, jonka jälkeen haastattelun kulku
eteni lähes omalla painollaan. Oma osuuteni haastatteluissa oli varmistaa, että kaikki teemat tulivat käsitellyiksi sekä haastattelun edetessä varmistaa informanteilta, että olin ymmärtänyt heidän vastauksensa
oikein. Varmistuksen tein toistamalla teemaan liittyvät oleelliset asiat, jolloin informanteilla oli mahdollisuus tarkentaa vastauksiaan, jos he kokivat sen tarpeelliseksi tai korjata, jos olin heidän mielestään
ymmärtänyt jonkin asian eri tavalla mitä he tarkoittivat.

Tutkimus perustui henkilöstön kokemuksiin, joten tutkimustulosten pysyvyyteen tutkimusta uusittaessa
voivat vaikuttaa erilaiset seikat, yhtenä esimerkkinä henkilöstön vaihtuvuus. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko Kalajoen varhaiskasvatushenkilöstöä, koska tutkimuksessa ei ollut
mukana kaikki alle 3-vuotiaiden parissa työskentelevät henkilöt. Koen opinnäytetyöni tuottaneen kuitenkin tärkeää uutta tietoa työn tilaajalle, koska varhaiskasvatuksen järjestämisen lähtökohtana on varhaiskasvatusta velvoittava valtakunnallinen määräys Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018
(Opetushallitus 2018), joka perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018), eikä vastaavaa tutkimusta ole
Kalajoella ennen tätä tehty. Tutkimuksella saadun tiedon perusteella nostan esiin myös jatkotutkimusaiheita, joiden kautta saataisiin vielä kattavampi kuva varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteutumisesta ja
varhaiskasvatuksen kehittämistarpeista Kalajoella.

8.3 Itsearviointi ja omat oppimiskokemukset
Opinnäytetyön aihe oli kiinnostava ja liittyi läheisesti omaan työhöni, joten tartuin sen tekoon innolla.
Opinnäytetyön tilaaja antoi liikkumavaraa aikataululle eikä opinnäytetyön valmistumiselle asetettu aikarajaa tilaajan puolelta. Tutkimussuunnitelman esitin joulukuussa 2017. Itse asettamani aikataulun mukaan opinnäytetyön oli tarkoitus valmistua joulukuussa 2018. Aikataulu viivästyi, koska työskentelin
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perhepäivähoitajana opinnäytetyötä tehdessäni ja tutkimuksen teemahaastattelujen teko siirtyi toukokuulta 2018 marraskuulle 2018 työni vuoksi. Opinnäytetyöprosessi lähti varsinaisesti käyntiin vasta syksyllä 2018 ja valmistui helmikuussa 2019. Aikataulun viivästymisestä huolimatta olen opinnäytetyöprosessin kulkuun tyytyväinen. Sain kirittyä aikataulua hyvin kiinni, vaikka teinkin opinnäytetyötä koko
ajan päivätyöni ohessa.

Teemahaastattelun kysymyksiä mietin tarkoin ja lopulta päädyin jättämään haastattelurungon erittäin
avoimeksi. Haastattelurungossa oli kolme teemaa, joita käsiteltiin haastattelurunkoon kirjattujen apukysymysten mukaisesti. Haastattelurungossa olevia kysymyksiä ei siis esitetty järjestyksessä haastateltaville vaan tarkoituksena oli, että haastattelut etenisivät informanttien itse määrittäessä tärkeiksi kokemiansa asioita. Toimintatapa ja haastattelurungon avoimuus oli erittäin onnistunut valinta. Kaikki haastateltavat kertoivat avoimesti ja mielellään omia kokemuksiaan ja näkemyksiään aiheesta ja ryhmähaastattelut koettiin hyviksi myös haastateltavien puolelta. Ryhmähaastattelujen aikana haastateltavat reflektoivat omia työtapojaan ja tunnistivat kehityskohteita toiminnassaan. Ryhmissä tuli palautetta haastattelujen jälkeen, että keskustelu oli hyödyllinen, koska ”eihän meillä ikinä oo aikaa näin kauaa vaan istua
puhua tästä omasta ja yhteisestä työstä.” Haastatteluissa toteutui siis myös emansipatorisuus (ks. Vilkka
2015, 126).

Teoreettiseen viitekehykseen perehtyminen oli mielenkiintoista ja hyödyllistä. Viitekehykseen perehtyminen oli paitsi tämän opinnäytetyön kannalta oleellinen seikka, koin siitä olleen suurta hyötyä myös
oman ammatillisuuteni kehittymisessä. Opinnäytetyön viitekehyksen pohjan muodostanut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus 2018) sekä pedagogiikka, jota sen mukaan varhaiskasvatuksessa painotetaan, on laaja kokonaisuus ja haasteellisena koin viitekehyksen rajaamisen tutkimusongelman mukaisesti. Myös muun ajantasaisen lähdekirjallisuuden ja aiempien tutkimusten löytäminen osoittautui melko hankalaksi, koska tutkimukseni lähtökohtana oli uusi määräys, vuonna 2016
ensimmäisen kerran julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (Opetushallitus 2016). Viitekehys ja tutkimusongelma olivat kuitenkin mielestäni tasapainoisessa suhteessa toisiinsa nähden ja
teemahaastatteluin keräämäni aineisto oli riittävä tutkimusongelman ratkaisemiseksi.

Koen onnistuneeni tutkimusmenetelmien valinnassa ja tulosten analysoinnissa. Tulosten analysointi oli
monivaiheinen prosessi ja haasteellisena koin sisällönanalyysin eri vaiheiden kuvaamisen opinnäytetyössä selkeästi ja lyhyesti, mutta ymmärrettävästi. Tämän opinnäytetyön ollessa ensimmäinen koskaan
tekemäni tutkimus, oli sen tekoon liittyvien vaiheiden opiskelu tärkeää ja vei myös paljon aikaa tutkimuksen alkuvaiheessa. Tutkimusprosessin aikana opin paljon tutkimuksen tekoon liittyvistä vaiheista,
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tutkimusmenetelmistä sekä tulosten analysoinnista. Tutkimuksen teko kokonaisuudessaan oli erittäin
hyödyllistä oman ammatillisuuden kehittämiselle. Opinnäytetyön tekemisen kautta oma ymmärrykseni
pedagogiikasta syveni ja osaan entistä paremmin toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta omassa työssäni.
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LIITE 1/1

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

1 HENKILÖSTÖN KOKEMUKSIA PEDAGOGIIKAN MERKITYKSESTÄ
a) Miten työyhteisössänne mielletään pedagogiikka? Mitä se teidän mielestänne tarkoittaa?
b) Millainen näkemys teillä on pedagogiikan merkityksestä?
-

Onko eriäviä mielipiteitä / käytänteitä?

-

Sovitut toimintaperiaatteet?

-

Arvot?

2 PEDAGOGIIKAN NÄYTTÄYTYMINEN ALLE 3-VUOTIAIDEN VARHAISKASVATUKSESSA
a) Mikä on pedagogiikan merkitys?
b) Mitä asioita pidätte tärkeinä alle 3-vuotiaan lapsen kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuudessa?
c) Miten koette pedagogiikan liittyvän seuraaviin teemoihin?

-

PERUSHOITO
Hygienia
Ruokailu
Pukeutuminen

-

LEIKKI
Vapaa leikki
Toimintatuokiot? Ovatko käytössä?
Ulkoilu

KÄDENTAIDOT / LIIKUNTA
- Askartelu
- Luovuus / mielikuvitus
- Liikunta

LIITE 1/2

3 PEDAGOGISEN TOIMINNAN SUUNNITTELU, TOTEUTUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
a) Kuka vastaa pedagogisesta toiminnasta?
b) Mitä pedagogiseen toimintaan kuuluu?
-

suunnittelu?
toteutus?
arviointi?
kehittäminen?

c) Mitä työkaluja pedagogiikan toteutumisen mahdollistamiseksi toiminnassa käytetään?
- havainnointi?
- dokumentointi?
- vasut?
- ym

LIITE 2

Hei!

Kalajoki 15.10.2018

Nimeni on Teija Räsänen ja opiskelen kolmatta vuotta sosionomiopintoja Centria-ammattikorkeakoulussa Ylivieskassa, suuntautuen varhaiskasvatuksen opintoihin.

Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on alle 3-vuotiaiden lasten pedagogiikka ja henkilöstön näkemykset
sen tarpeellisuudesta. Tähän liittyen tulen tekemään työyhteisöönne teemahaastattelun, joka toteutetaan
ryhmähaastatteluna. Tutkimuslupa on myönnetty koko Kalajoen varhaiskasvatuksen kentälle.
”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä,
miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.)

Halutessanne voitte miettiä valmiiksi asioita, jotka teillä koetaan pedagogisen toiminnan suunnittelun,
toteutuksen sekä arvioinnin kannalta tärkeiksi ja oleellisiksi alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa, sekä itse pedagogiikan merkitystä ja sitä, onko se pienten lasten kohdalla tärkeää lainkaan.

Nähdään pian!
Teija Räsänen
puh.xxx-xxx xxxx

LIITE 3

Hei!
Nimeni

Kalajoki 22.10.2018
on

Teija

Räsänen

ja

opiskelen

kolmatta

vuotta

sosionomiopintoja

Centria-

ammattikorkeakoulussa Ylivieskassa, suuntautuen varhaiskasvatuksen opintoihin.

Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on alle 3-vuotiaiden lasten pedagogiikka ja henkilöstön näkemykset
sen tarpeellisuudesta. Tutkimuslupa on myönnetty koko Kalajoen varhaiskasvatuksen kentälle.
”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan,
käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen,
erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja
ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja
oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen
kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen
ymmärrys siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää.”
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.)

Tulen haastattelemaan sinua aiheeseen liittyen lähinnä esimiestyön näkökulmasta. Teemat sisältävät
työyhteisön ohjaamiseen pedagogisessa suunnittelussa sekä toiminnan toteutukseen ja arviointiin
liittyviä asioita.

Nähdään pian!
Teija Räsänen
puh. xxx-xxx xxxx

