
 

 

 

 Varhaiskasvatuksen opettajien ko-
kemukset kirjallisista töistä 

Salla-Mari Lehto 

2019 Laurea 



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset 
kirjallisista töistä 

 Salla-Mari Lehto 

 Sosionomikoulutus 

 Opinnäytetyö 

 kesäkuu, 2019 

  



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Sosionomikoulutus 
Sosionomi (AMK) 

Tiivistelmä 

 

Salla-Mari Lehto  

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset kirjallisista töistä 

Vuosi  2019 Sivumäärä 45 

 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen hallinnolle 
tietoa varhaiskasvatuksen opettajien kirjallisiin töihin liittyen. Tarkoituksena oli myös löytää 
keinoja varhaiskasvatuksen kehittämiseen siten, että kirjallisten töiden määrää ei koettaisi 
niin suurena ja työllistävänä. Tavoitteena oli selvittää kuinka kuormittavina varhaiskasvatuk-
sen opettajat kokevat kirjalliset työt, kuinka kirjallisten töiden tekeminen mahdollistuu ar-
jessa sekä miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kirjallisten töiden määrän vaikutukset 
pedagogiikan toteuttamisen laatuun lapsiryhmässä. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi 
Hyvinkään kaupunki. Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli ”Millaisena varhaiskasvatuksen opet-
tajat kokevat kirjalliset työt ja niiden vaikutukset varhaiskasvatustyöhön?”. 

Varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin on viime vuosina tullut merkittäviä muutoksia. Uu-
simmat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön elokuussa 
2017. Myös varhaiskasvatuslaki on uudistunut ja, se on tullut voimaan syyskuussa 2018. Näissä 
molemmissa korostuu pedagogiikka ja varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet on nykyisin velvoittava asiakirja. Nämä muutokset edel-
lyttävät muutoksia varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, 
arviointi- ja kehittämisaikaa onkin lisätty vuonna 2018.  

Opinnäytetyö on tutkielma, joka toteutettiin käyttämällä määrällistä tutkimusmenetelmää. 
Aineiston keruu toteutettiin kyselylomakkein. Sähköinen kyselylomake lähetettiin kaikille Hy-
vinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa työskenteleville varhaiskasvatuksen opettajille.  

Kyselyn vastaajista yli kaksi kolmasosaa koki, että kirjallisten töiden tekemiseen ei ole helppo 
löytää aikaa eikä niiden tekemiseen ei ole riittävästi aikaa. Kyselyyn vastanneista kaksi kol-
masosaa ei ollutkaan käyttänyt viimeisen viikon aikana kirjallisten töiden tekemiseen niin pal-
jon aikaa kuin niille kuuluisi. Vastaajista neljä viidestä koki, että kirjallisia töitä ei saa tehdä 
keskeytyksettä. Kirjalliset työt aiheuttivat huolta tai stressiä yli puolelle vastaajista. Kasvat-
tajatiimiin työskentelyyn oltiin tyytyväisiä kirjallisten töiden suhteen. Kirjalliset työt koettiin 
hyödyllisiksi lapsiryhmän pedagogisen toiminnan kannalta. Niiden koettiin tukevan toiminnan 
suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä sekä lisäävän pedagogisen toiminnan 
laatua. 

Aineiston perusteella tuli esiin, kuinka varhaiskasvatusta voisi mahdollisesti kehittää siten, 
että kirjallisten töiden määrää ei koettaisi niin suurena ja työllistävänä. Kehittämisehdotuksia 
olivat varahenkilön saaminen ryhmään varhaiskasvatuksen opettajan kirjallisten töiden teke-
misen ajaksi sekä kirjallisten töiden tekemiseen pidempi yhtäjaksoinen aika ilman keskeytyk-
siä. Rauhallinen tila mahdollistaisi kirjallisten töiden tekemisen ilman keskeytyksiä. 

Asiasanat: kirjalliset työt varhaiskasvatuksessa, pedagogiikan laatu, pedagoginen vastuu, 
suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika, varhaiskasvatuksen opettaja 

  



 

 

 
Laurea University of Applied Sciences 
Degree Programme in Social Services 
Bachelor of Social Services 

Abstract 
 

 

Salla-Mari Lehto  

Kindergarten teacher’s experiences about literary assignments 

Year 2019 Pages 45 

 
The purpose of this thesis was to bring information about kindergarten teacher’s literary as-
signments to the government of early childhood education in Hyvinkää. The purpose of the 
thesis was also to find ways to improve the early childhood education in a way that the 
amount of literary assignments wouldn’t be experienced as so difficult. The objectives were 
to find out how burdensome kindergarten teachers see literary assignments, how doing liter-
ary assignments became possible in everyday life and how kindergarten teachers see the ef-
fects of literary assignments as bringing quality of pedagogy implementation in a group of 
children. A beneficiary of this thesis was the city of Hyvinkää. The research question of this 
thesis was ”How kindergarten teachers experience literary assignments and the effect on 
their job in early childhood education?”. 

In recent years there have been significant modifications in documents that guide early child-
hood education. The latest national core curriculum for early childhood education was initi-
ated in August 2017. Also, the law of early childhood education has been reformed and it 
came into force in September 2018. It emphasized both pedagogy and kindergarten teacher’s 
pedagogical responsibility in both documents. The core curriculum for early childhood educa-
tion is an obligatory document nowadays. These modifications require changes in everyday 
life in early childhood education. A kindergarten teacher’s time for planning, evaluation and 
developing has increased in 2018. 

The thesis study was executed by using a quantitative research method. The data was col-
lected with questionnaires. An electronic questionnaire was sent to every kindergarten 
teacher who worked at communal early childhood education in Hyvinkää. 

More than two thirds of survey’s respondents experienced that it isn’t easy to find time for 
literary assignments as there isn’t enough time for them. Two thirds of respondents haven’t 
used as much time for literary assignments as they should have. Four fifth's of respondents 
experienced that they couldn't do literary assignments without interruptions. Literary assign-
ments caused worries or stress for more than half of respondents. Kindergarten teachers ap-
proved of team working. Literary assignments were experienced as useful for pedagogical ac-
tion with a group of children. There was experience that literary assignments support plan-
ning, carrying out, evaluation and developing of action and increase the quality of pedagogi-
cal action. 

Based on the data, we came up with how early childhood education could be improved so 
that the amount of literary assignments wouldn’t be experienced so difficult. Recommenda-
tions were to get a deputy in the group for that time when a kindergarten teacher is doing 
literary assignments and longer time for literary assignments without interruptions. A quiet 
place would make it possible to do literary assignments without interruptions. 

 
 Keywords: kindergarten teacher, literary assignments in early childhood education, pedagogi-

cal responsibility, quality of pedagogy, time for planning, evaluation and developing 
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1 Johdanto 

Varhaiskasvatuksella on useita eri tehtäviä. Sen tarkoituksena on lasten kasvun, kehityksen ja 

oppimisen tukeminen. Sen tulisi ehkäistä syrjäytymistä edistäen tasa-arvoa ja yhdenvertai-

suutta lasten välillä. Varhaiskasvatus tukee lasten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta. Lapsi 

saa varhaiskasvatuksessa kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Varhaiskasvatuksessa painottuu pe-

dagogiikka. Varhaiskasvatuksen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. (Ahonen 2017, 

27; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016,14.) 

Varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen vastuu varhaiskasvatuksessa (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016, 17). Hän vastaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadin-

nasta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 5 luku 23 § pykälä). Varhaiskasvatuksen opettajan tulee 

edistää kasvattajatiimissä johdonmukaisuutta ja yhteneväisyyttä (Hyvinkään varhaiskasvatus-

suunnitelma 2017, 10). 

Varhaiskasvatuslain velvoitteitten takia arviointi- ja kehittämistehtävien määrä on kasvanut. 

Samoin on käynyt pedagogisen suunnittelun osuudelle. Varhaiskasvatuksen opettajalla on pal-

jon vastuuta pedagogisuuden toteutumisesta, ja siihen tarvitaan myös aikaa. Varhaiskasvatuk-

sen opettajille kuuluu suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika. Tämä työaika tehdään lap-

siryhmän ulkopuolella, ja sille tulee olla varattuna noin 13 prosenttia työajasta. Tällä ajalla 

tehtäviin töihin kuuluu paljon kirjallisia töitä. (Varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaika-

määräykset 2019, 3—4.) 

Opinnäytetyöni käsittelee varhaiskasvatuksen opettajien kirjallisia töitä, niiden kuormitta-

vuutta sekä vaikutusta pedagogiikan toteuttamisen laatuun lapsiryhmässä. Opinnäytetyöni on 

määrällinen, ja opinnäytetyöhön liittyvän kyselyn toteutin Hyvinkään kaupungin varhaiskasva-

tuksen opettajille. Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa työskenteli kyselyn toteuttami-

sen aikaan 136 varhaiskasvatuksen opettajaa. Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen työn-

tekijöille oli aiemmin tehty kysely, jossa nousi esiin se, että kirjallisten töiden määrä koettiin 

suureksi. Henkilökunta koki, että kirjallisten töiden määrä on lisääntynyt. Varhaiskasvatuksen 

opettajat kokivat näin vielä enemmän kuin muu henkilöstö. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille, mitä kaikkia kirjallisia töitä varhaiskasvatuksen 

opettajilla on, ja paljonko niihin menee aikaa, kuinka kuormittavina varhaiskasvatuksen opet-

tajat kokevat kirjalliset työt, kuinka kirjallisten töiden tekeminen mahdollistuu arjessa sekä 

miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kirjallisten töiden määrän vaikutukset pedagogii-

kan toteuttamisen laatuun lapsiryhmässä. Opinnäytetyöni avulla varhaiskasvatuksen hallinto 

voi mahdollisesti kehittää varhaiskasvatusta, ja sen toteuttamista siten, että kirjallisten töi-

den määrää ei koettaisi niin suurena ja työllistävänä. Varhaiskasvatuksen hallinto saa myös 

mahdollisuuden puuttua kyselyssä esiin tulleisiin asioihin. 
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2 Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu 

Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista 

painottaen pedagogiikkaa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017, 8.) Päävastuu lapsi-

ryhmän toiminnan pedagogisuudesta on varhaiskasvatuksen opettajalla. Hän siis pitää huolen 

siitä, että ryhmän toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista sekä siitä, että toimintaa 

arvioidaan ja kehitetään. Tiimin toiminnassa varhaiskasvatuksen opettajan tulisi vahvistaa 

johdonmukaisuutta ja yhteneväisyyttä. (Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 10.) 

Hyvinkäällä varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutetaan jaettua pedagogista johtajuutta, jota 

yksiköissä toteuttavat varhaiskasvatuksen opettajat yhdessä päiväkodin johtajan ja varajohta-

jan kanssa (Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 10). Jaettu johtajuus ei tarkoita sitä, 

että kaikki johtaisivat tai, että johtajalla ei olisi merkitystä. Se tarkoittaa sitä, että vastuita 

ja tehtäviä liittyen johtamiseen jaetaan useammalle henkilölle. Jaettua johtajuutta toteutta-

vat henkilökuntaan kuuluvat jäsenet yhdessä johtajien kanssa. Jaetussa pedagogisessa johta-

juudessa on kyse erityisesti pedagogiikasta. (Heikka 2016, 45—46.)  

Pedagogiikan tulee olla varhaiskasvatuksessa kaikessa mukana. Se ei ole vain toimintatuoki-

oilla vaan kaikkialla varhaiskasvatuksen arjessa. Jotta pedagogiikkaa voidaan toteuttaa var-

haiskasvatuksessa, niin siellä tarvitaan pedagogista asiantuntemusta. Varhaiskasvatuksen 

opettaja on se, jolla on pedagoginen koulutus työhön. Pedagogiikkaa painotetaan uudessa va-

sussa, joten työnjakoon varhaiskasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota. Laadukas varhaiskas-

vatus edellyttää pedagogiikan toteuttamista, ja tästä johtuen varhaiskasvatuksen opettaja 

tarvitsee riittävästi aikaa pedagogiikan toteutumisen turvaamiseen. (Ahonen 2017, 37—39.) 

 

3 Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika 

Varhaiskasvatuksen opettajan työhön kuuluu lapsiryhmän ulkopuolella tehtäviä töitä. Kunnal-

lisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä numero viisi (2018) määrätään, että näille 

lapsiryhmän ulkopuolisille tehtäville tulee varata 13 prosenttia työajasta. Varhaiskasvatuksen 

opettajien työajasta 13 prosenttia on suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle. Tämä tar-

koittaa noin viittä tuntia viikossa. Ennen toukokuussa 2018 tullutta määräystä varhaiskasva-

tuksen opettajan työajasta suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle oli 8 prosenttia. Suun-

nittelu-, arviointi- ja kehittämisajasta käytetään lyhennettä SAK-aika. (Korkeakivi 2018a; Kor-

keakivi 2018b.) Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajalla tehtäviin töihin kuuluu esimerkiksi 

valmistautuminen huoltajien tapaamisiin, lasten varhaiskasvatussuunnitelmien kirjaamista, 

toiminnan ja oppimisympäristöjen suunnittelua, sekä niin toiminnan kuin esimerkiksi tehtyjen 
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valintojen arviointia ja kehittämistä (Varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamääräyk-

set 2019, 4). 

Korkeakiven (2018a) kirjoittamassa uutisessa Opetusalan Ammattijärjestön työmarkkina-asia-

mies Kristiina Johansson sanoo, että varhaiskasvatuslaki on tuonut muutoksia, joiden takia 

suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa tarvitaan. Elovirta, Hepo-oja, Luontila ja Soini 

(2017, 16) kirjoittavat, että varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista vastuuta ja pedagogii-

kan merkitystä varhaiskasvatuksessa painotetaan sekä varhaiskasvatuslaissa että varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on 

otettu käyttöön 1.8.2017 (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016). Uusi varhaiskasva-

tuslaki on tullut voimaan 1.9.2018 (Uusi varhaiskasvatuslaki 2018). Varhaiskasvatuksessa on 

siis tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia.  

Rintakorpi ja Vihmari-Henttonen (2017, 16) kirjoittavat siitä, että pedagoginen taustatyö ja 

pedagogiikan kehittäminen tarvitsevat aikaa. Aikaa tarvitaan arviointiin ja suunnitteluun sekä 

keskusteluihin työyhteisön sisällä. Lasten osaamista ja näkemyksiä tulee tulkita pedagogisesti, 

sekä toimintaa tulee suunnitella pedagogiseksi. Kasvattajien toiminnan arviointi on tärkeää. 

Pedagogisuus vaatii myös sitä, että toimintaa arvioidaan tavoitteiden kannalta. Varhaiskasva-

tuksen opettaja ohjaa pedagogista taustatyötä, jonka avulla selkenee se, mitä tehdään, ja 

miksi niin tehdään, sekä miten todellisuudessa asiat toteutetaan. Varhaiskasvatuksen opettaja 

tekee pedagogista taustatyötä myös yhdessä muiden työntekijöiden, lasten ja heidän vanhem-

piensa kanssa. Työyhteisön tulee sitoutua, ja ymmärtää suunnitteluajan tärkeys, jotta suun-

nitteluaika voi toteutua niin kuin sen kuuluu.  

Pedagoginen taustatyö sekä pedagogiikan kehittäminen on tärkeää, jotta toiminta vastaisi las-

ten tarpeita. Niiden avulla toiminnasta saadaan myös paremmin lasten kiinnostusta vastaa-

vaa. Toiminnan ollessa mielenkiintoista lasten näkökulmasta, se varmasti edistää lasten oppi-

mista ja kehitystä. Pedagogiseen taustatyöhön kuuluu esimerkiksi arviointi, ja arviointi onkin 

merkittävää esimerkiksi toiminnan kehittämisen kannalta. Arvioinnin kautta voidaan parem-

min huomata lasten tuen tarpeita. (Rintakorpi & Henttonen 2017, 16; Heikka, Hujala & Turja 

2009, 61.) 

 

4 Pedagoginen dokumentointi 

Olennainen työmenetelmä varhaiskasvatuksessa on pedagoginen dokumentointi. Sitä käyte-

tään suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen. Dokumentoinnin ja peda-

gogisen dokumentoinnin erona on se, että dokumentointi on sisällön tuottamista, kun taas pe-

dagoginen dokumentointi on toiminnan muuttamista tuon sisällön avulla. Pedagogista doku-

mentointia on myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. Niiden kuitenkin tulee näkyä arjessa, 
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eli vaikuttaa toimintatapoihin ryhmässä, jotta ne olisivat pedagogisia dokumentteja. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 37; Rintakorpi & Vihmari-Henttonen 2017, 10, 32.) Pe-

dagogiseen dokumentointiin liittyy siis vahvasti reflektoiva ote (Ahonen 2017, 144). Pedago-

gista dokumentointia voi toteuttaa esimerkiksi havainnoinnilla ja lapsen kasvunkansiolla. Pe-

dagogista dokumentointia on myös esimerkiksi blogin käyttö toiminnasta kertomiseen, sen 

suunnitteluun, arvioimiseen ja kehittämiseen. (Ahonen 2017, 143—145, 148—150.) 

Dokumentointi on ollut osana varhaiskasvatusta jo yli 40 vuotta. Pedagoginen dokumentointi 

on tullut Suomeen 1990-luvulla Reggio Emilia -kasvatusajattelun myötä. Kiinnostusta pedago-

giseen dokumentointiin on kuitenkin ollut vain yksittäisillä päiväkodeilla ja tutkijoilla. Laa-

jemmin pedagoginen dokumentointi on tullut osaksi varhaiskasvatusta vasta viime vuosina. 

(Rintakorpi & Vihmari-Henttonen 2017, 10.) 

Varhaiskasvatusta ohjaa erilaiset asiakirjat, sopimukset ja suunnitelmat. Näitä ovat YK:n lap-

sen oikeuksien sopimus, lait ja asetukset, kuten varhaiskasvatuslaki sekä valtakunnalliset var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet ja kuntien omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Näiden li-

säksi jokaisella päiväkodilla on oma varhaiskasvatussuunnitelma. Samoin myös jokaisella lap-

sella on oma varhaiskasvatussuunnitelma, ja jokaisella päiväkodin ryhmällä on oman ryhmä-

vasu. Pohjan näille kaikille luo YK:n lapsen oikeuksien sopimus. YK:n lapsen oikeuksien sopi-

mukseen kuuluu elämän perusedellytysten turvaaminen, turvallinen kasvuympäristö, tervey-

denhuolto sekä koulutus. Siihen sisältyy myös syrjimättömyys, lapsen näkemyksen kunnioitta-

minen ja edun huomioiminen. Pedagogisella dokumentoinnilla voidaan toteuttaa monin tavoin 

YK:n lapsen oikeuksien sopimusta. Lapsen mediataidot kehittyvät pedagogisen dokumentoin-

nin avulla, ja tämä on merkittävää suojelun kannalta. Lapsi tulee kuulluksi, ja näin pystyy 

vaikuttamaan omaan arkeensa. (Rintakorpi & Vihmari-Henttonen 2017, 30—31.) 

Lapsen ei tulisi olla vain dokumentoinnin kohde, vaan käsitys lapsesta aktiivisena toimijana 

tulisi huomioida myös dokumentoidessa. Lasten toiminta tulee näkyväksi pedagogisen doku-

mentoinnin kautta myös lapsille itselleen. Lasten näkemysten vaikuttaessa toimintaan tukee 

se merkittävästi lasten osallisuutta. (Ahonen 2017,141.) 

Ahonen (2017, 142—143) kirjoittaa, että asiakirjojen laatimisesta ja toiminnan dokumentoin-

nista on ollut paljon kriittistä keskustelua kasvatus- ja opetusalalla. Kriittisyys liittyy siihen, 

että ne vievät liikaa aikaa lasten kohtaamiselta. Tällaisessa tilanteessa dokumentointi näh-

dään vain pakollisena työnä. Se estää dokumentoinnin hyödyntämistä pedagogisesti. Tähän 

liittyy vahvasti muutosvastarinta. Asiat olisi helppo hoitaa niin kuin ne on totuttu hoitamaan. 
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4.1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma 

Lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamista varten tehdään lapselle henkilökoh-

tainen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on lapsen varhais-

kasvatussuunnitelman tekeminen päiväkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan peda-

gogiset tavoitteet toiminnalle, joka tukee lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Var-

haiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös se, minkälaisilla toimilla tavoitteiden toteutumista 

tuetaan. Lapsen vanhempi tai muu huoltaja osallistuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman te-

kemiseen. Myös lapsen mielipiteet tulee huomioida suunnitelmassa. (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018 5 luku 23 § pykälä.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 10—11) määrätään, että lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelmaan kirjataan myös lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet, tieto varhais-

kasvatussuunnitelman laatimisen ja tarkastamisen ajankohdasta, sekä seuraavasta tarkastami-

sen ajankohdasta. Mikäli lapsella on lääkitys tai tarve johonkin tukeen, ne tulee myös kirjata 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Myös asiat, joista lapset, henkilöstö ja huoltajat ovat 

yhdessä sopineet, kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman perusteella tulee muuttaa arjen toimintatapoja, jotta 

sitä voisi kutsua pedagogiseksi dokumentiksi. Eli sen täytyy kirjallisen dokumentin lisäksi nä-

kyä käytännössä. Myös lasta olisi syytä kuulla hänen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaansa 

liittyen. (Rintakorpi & Vihmari-Henttonen 2017, 32—33.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tärkeää on ennen kaikkea lapsen etu. Lapsen näkö-

kulma tulisi aina huomioida varhaiskasvatussuunnitelmassa. Siinä pitäisi tulla esille lapsen nä-

kemykset. Kasvattajien tehtävänä on selvittää lapsen näkemykset keskustelemalla, ajatuksia 

dokumentoimalla tai havainnoimalla. Tämä lisää lasten osallisuutta. Lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmien avulla toimintaa pystytään rakentamaan sellaiseksi, että se vastaa lasten mie-

lenkiinnon kohteita ja tarpeita. (Ahonen 2017, 22—25.) 

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, Hyvinkään varhaiskasvatussuunni-

telman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi Hyvinkäällä toiminnan suunnittelussa ja 

arvioinnissa käytetään yksikön toimintasuunnitelmaa, sekä ryhmän toimintasuunnitelmaa eli 

ryhmävasua. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat pohjana ryhmävasulle. Ryhmä-

vasusta ilmenee, kuinka ryhmässä toteutetaan yksikön toimintasuunnitelmaa, ja sen laativat 

ryhmän työntekijät. Kasvattajatiimissä varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa kasvattaja-

tiiminsä pedagogiikasta, eli toiminnan seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä. (Hyvinkään 

varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 3.) Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma on pedagoginen do-

kumentti, samoin kuin lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, silloin kun sen sisältö vaikuttaa 

käytännön toimintaan. 
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4.2 Havainnointi, blogi ja lapsen kasvunkansio 

Havainnoinnin avulla saadaan tärkeää tietoa lapsen oppimisprosessista, sekä esimerkiksi eri-

laisten valintojen toimivuudesta. Havaintojen tallentaminen dokumentiksi on tärkeää, jotta 

niihin voi palata myöhemmin. Laadukas havainnointi vaatii täyden keskittymisen juurikin ha-

vainnointiin. Ennen havainnoinnin toteuttamista on hyvä miettiä sen tavoitteita. Lasten ja 

lapsiryhmän toiminnan lisäksi myös aikuisten toimintaa on hyvä havainnoida. (Ahonen 2017, 

143—144.) 

Havaintoja voi tallentaa dokumentiksi perinteisesti kirjaamalla. Myös esimerkiksi videointi on 

oiva tapa havainnoinnin dokumentoimiseen. Videoita voi katsoa yhdessä lasten ja aikuisten 

kanssa. Näin tapahtunutta voi yhdessä reflektoida, ja toimintaa voi kehittää. Videoista saat-

taa ilmetä myös jotakin, mikä olisi muuten saattanut jäädä huomioimatta. (Ahonen 2017, 

144—145.) 

Blogi on oiva väline vanhempien osallisuuden tukemiseen. Blogilla tarkoitetaan verkkosivua, 

jonne voi kirjoittaa ja laittaa esimerkiksi kuvia. Sen avulla luodaan kuvaa varhaiskasvatuksen 

toiminnasta. Blogissa olevien kuvien avulla lapset voivat kertoa vanhemmilleen päiväkodin ta-

pahtumista. Blogin tekeminen opettaa lapsille tietotekniikkaa. (Ahonen 2017, 148—149.)  

Lähes kaikkialla varhaiskasvatuksessa on käytössä lasten kasvunkansiot. Eri varhaiskasvatusyk-

siköiden välillä on suuria eroja siinä, millaisia kasvunkansiot ovat. Kasvunkansio saattaa sisäl-

tää lapsen tekemiä piirustuksia ja askarteluja sekä niiden lisäksi erilaisia dokumentteja. Kas-

vunkansio voi olla paperinen tai sähköinen. Lasten tulisi itse olla mukana tekemässä ja muo-

dostamassa omaa kasvunkansiotaan. Kasvunkansion avulla aikuisille tulisi ilmetä esimerkiksi 

lapsen mielenkiinnon kohteita ja asioita, joissa lapsi kaipaa harjoitusta. (Ahonen 2017, 150.) 

Hyvinkäällä kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa sekä avoimen toiminnan kerhoissa on käytössä 

Muksunetti. Se on sähköinen tiedotus- ja viestintäväline. Muksunetissä on käytettävissä blogi-

toiminto. Muksunetin avulla varhaiskasvatuksen arkea saadaan perheille näkyvämmäksi. (Muk-

sunetti 2018.) 

 

5 Työn organisoiminen päiväkodissa 

Kasvattajatiimillä tarkoitetaan yksittäisestä lapsiryhmästä vastaavia kasvattajia (Kupila 2017, 

306). Varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa kasvattajatiiminsä pedagogiikasta, mutta kui-

tenkin kaikilla muilla tiimin jäsenillä on myös vastuu pedagogiikan toteuttamisesta. Tiimin 

työskentelyssä tärkeää on joustavuus, sujuvuus sekä uuden oppiminen. Tiimin tulee osata 

hyödyntää sen jäsenien erilaisuutta, ja uskaltaa kommunikoida avoimesti. Tiimin jäsenten 
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välillä tulisi olla luottamusta. Tiimin tulisi muodostaa yhteinen näkemys varhaiskasvatuksen 

toteuttamisesta. Tiimin jäsenten roolit, vastuut ja tehtävät sekä osaaminen tulisi hyödyntää 

ja huomioida toiminnan toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksen työyhteisössä jokaisen tulisi tun-

tea omat toimintatapansa sekä niiden vaikutukset yhteisöön ja ilmapiiriin. (Hyvinkään var-

haiskasvatussuunnitelma 2017, 3, 10—11.) Kasvattajatiimissä on tärkeää tiedostaa se, miten 

tiimin jäsenten vastuut jakautuvat, ja jokaisen tulisi tuntea oma osansa tiimissä (Kupila 2017, 

306). 

Aikuisen tulisi uuden vasun myötä pohtia omaa rooliaan varhaiskasvatuksessa. Aikuisen tulisi 

osata ottaa rooli myös oppijana eikä vain opettajana. Vasussa varhaiskasvatuksen toiminta-

kulttuuriin liittyy vahvasti oppiva yhteisö, joka tarkoittaa lasten ja aikuisten oppimista yh-

dessä. Näin ollen aikuisten tulisi osata muuttaa vanhaa tuttua rooliaan. Tällaisessa toiminta-

tavassa lasten osallisuus korostuu. (Ahonen 2017, 62—63.) 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 7 luvun 34 § pykälässä määrätään, että tilojen suunnittelu 

sekä niiden käyttäminen tulee olla järjestetty niin, että säädetyt tavoitteet ovat saavutetta-

vissa. Varhaiskasvatusta järjestettävissä tiloissa tulisi siis olla huomioitu, että tilat ovat sellai-

sia, jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen toteuttamisen niin, että tavoitteet toteutuvat. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi monipuolisen pedagogisen toiminnan to-

teuttaminen sekä oppimista edistävän ja kehittävän ympäristön varmistaminen (Varhaiskasva-

tuslaki 540/2018 1 luku 3 § pykälä). Esimerkiksi näiden tavoitteiden täyttymiseksi tarvitaan 

suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa. 

 

5.1 Pedagoginen johtajuus 

Toiminnan organisoimisen kannalta laadukas pedagoginen johtaminen on merkittävä tekijä. 

Se on merkittävä myös vallitsevien asenteiden muuttamisessa. (Rintakorpi & Vihmari-Hentto-

nen 2017, 16.) Tilanteissa, joissa tarvitaan muutoksia arjen toiminnassa, on siis merkittävää 

se, millaista johtaminen on. 

Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan kasvatustyön ja työyhteisön johtamista. Se on perus-

tehtävän johtamista sekä sen kehittämistä. Sillä tarkoitetaan vastuunottoa varhaiskasvatus-

työstä. Varhaiskasvatuksessa johtamisessa pitäisi kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa 

huomioida pedagogiikka. Johtamista tulisi toteuttaa pedagogisesti. Tavoitteena pedagogisella 

johtamisella on kehittää toiminnan laatua. Kehittäminen on yhteisöllistä, ja pedagogista joh-

tajuutta toteutetaankin usein jaetulla johtajuudella. (Hujala, Heikka & Halttunen 2017, 297—

298; Fonsén &Parrila 2016, 24.)  

Varhaiskasvatuksen opettajan rooli on merkittävä pedagogisessa johtajuudessa. Varhaiskasva-

tuksen opettaja on osana toteuttamassa pedagogista johtajuutta Hyvinkäällä. 
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Varhaiskasvatussuunnitelmiin liittyvissä töissä näkyy pedagoginen johtajuus. (Hujala, Heikka 

& Halttunen 2017, 299; Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 10.) Varhaiskasvatuksen 

opettajan vastuulla on lasten varhaiskasvatussuunnitelmat (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 5 

luku 23 § pykälä). Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee lapsiryhmässä, ja hänellä on ai-

nutlaatuista tietoa lapsista ja ryhmän pedagogiikasta. Sen vuoksi varhaiskasvatuksen opetta-

jan osallistuminen pedagogiseen johtamiseen on merkittävää. Hänellä on tietoa, jonka avulla 

pedagogiikkaa voidaan kehittää. (Heikka 2016, 57.) 

 

5.2 Pedagogiikan laatu lapsiryhmässä 

Suunnitelmallista dokumentointia, arviointia ja kehittämistä tarvitaan, jotta pedagoginen toi-

minta olisi laadukasta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 37). Laadukkaan varhais-

kasvatuksen toteutumista edistää päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus. Tiimipalave-

reissa kasvattajat pääsevät suunnittelemaan, arvioimaan ja jakamaan ajatuksia yhdessä. Hy-

vinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa tiimipalaverit ovat viikoittain. (Hyvinkään varhaiskas-

vatussuunnitelma 2017, 10) 

Tutkimuksista ilmenee, että varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttaa henkilökunnan koulutusta-

so. Vuonna 1992 tehtiin muutos pätevyysvaatimuksiin siten, että vain yhdellä työntekijällä 

kolmesta tarvitsi olla lastentarhanopettajan pätevyys. Ennen vuotta 1992 3—6-vuotiaiden ryh-

mässä kahdella kolmesta oli lastentarhanopettajan pätevyys. Professori Kirsti Karilan vuonna 

2008 tekemän arvioin mukaan pedagoginen osaaminen oli katoamassa varhaiskasvatuksesta, 

johtuen pätevyysvaatimusten muutoksesta. (Kalliala 2008, 270—271.)  

Syksyllä 2018 voimaan tullessa varhaiskasvatuslaissa on muutos päiväkotien henkilöstöraken-

teeseen. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 7 luvun 37 § pykälässä määrätään, että henkilöistä 

ainakin kahden kolmesta tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja. Vähintään 

yhden kolmesta pitää olla varhaiskasvatuksen opettaja. Voimaan määräys tulee vuoden 2030 

alusta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 14 luku 74 § pykälä). Eli nyt ollaan siirtymässä takaisin 

siihen, että päiväkodeissa työskentelee enemmän korkeakoulutuksen saaneita.  

Laadukkaaseen pedagogiikkaan tarvitaan laadukasta pedagogista johtajuutta (Elovirta ym.  

2017, 16). Lapsiryhmän pedagogiikan laadun ja toimintakulttuurin kehittämistä tukee päivä-

kodin johtaja (Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 24). Laadukkaaseen pedagogiik-

kaan lapsiryhmässä tarvitaan siis ainakin hyvää johtajuutta, tiimityötä ja riittävää pedago-

gista osaamista sekä suunnitelmallista dokumentointia, arviointia ja kehittämistä.  
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6 Työn kuormittavuus päiväkodissa 

Varhaiskasvatuksen toimialueella työ muuttuu jatkuvasti haasteellisemmaksi ja kuormitta-

vammaksi. Samoin käy myös vapaa-ajalle. Vapaa-ajan harrastukset saattavat olla suoritta-

mista kaiken kiireen keskellä. Työssä vaaditaan entistä enemmän, ja resurssit eivät kuiten-

kaan lisäänny. (Mikkola & Nivalainen 2009, 84.) 

Uupumusta aiheuttaa rajattomuus työn ja vapaa-ajan välillä. Työasiat kulkeutuvat helposti 

kotiin ja myös toisinpäin. Näin käy erityisesti, jos työaika ei riitä työasioiden hoitamiseen. 

Työssä jaksamista tukee se, että opitaan sietämään keskeneräisyyttä, ja rajataan työn teke-

minen työpaikalle. Työelämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Muutokset saattavat aiheut-

taa ahdistusta. On hyvin tyypillistä, että vanhasta halutaan pitää kiinni, ja ei haluta hyväksyä 

sitä mitä pitäisi muuttaa. Muutoksen mahdollistuminen kuitenkin vaatii sen, että hyväksytään 

todellisuus. (Mikkola & Nivalainen 2009, 84—88.)  

Varhaiskasvatuksen toimialueella on tapahtunut viime aikoina paljon muutoksia. Aiemmin var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet on ollut suositus. Nykyään varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on velvoittava asiakirja, ja se on tullut voimaan 1.8.2017. On tärkeää, että ympä-

ristön muutokset sekä tutkimusten tuomat tiedot huomioidaan ja toimintatapoja kehitetään. 

Näitä asioita on huomioitu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. (Uudet varhaiskasvatus-

suunnitelmat – Mikä muuttuu? 2018.) Esimerkiksi uuden varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den tuomat muutokset vaativat varmasti muutoksia myös arjessa. Muutoksien tarve tulisikin 

hyväksyä, ja uskaltaa muuttaa toimintaa.  

Nislinin (2016, 50) väitöstutkimuksen mukaan työyhteisöllä on suuri vaikutus työssä jaksami-

seen ja stressin säätelyyn päiväkodissa. Positiivinen ilmapiiri vaikuttaa myönteisesti stressin 

säätelyyn. Hyvä tiimityöskentely edistää tiimin jäsenten hyvinvointia. 

Väestöliiton julkaisemassa kirjassa kerrotaan kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin varhais-

kasvattajien kokemia haasteellisia tunteita työssään. Resurssipula on yksi haasteellisia tun-

teita aiheuttava asia varhaiskasvatuksessa. Resurssipula voi liittyä kiireeseen, suuriin lapsiryh-

miin tai henkilöstövajeeseen. Se aiheuttaa työssä väsymistä ja turhautumista. Sillä on tieten-

kin vaikutusta myös lapsiin. Osa lapsista saattaa jäädä liian vähälle huomiolle, ja erityistä tu-

kea tarvitsevat lapset eivät saa tarpeensa mukaista tukea. (Riihonen & Tuukkanen 2013, 64.) 

Lapsiryhmät kasvavat, ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisääntyy. Näiden lisäksi 

monesti päiväkodeissa on pulaa henkilöstöstä. Päiväkodissa työskentelevät joustavat usein 

työajoissa lasten takia. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät kokevat, että tätä joustamista ei 

kuitenkaan aina huomioida palkassa tai muuten, vaan se tapahtuu työntekijän omalla kustan-

nuksella. Työntekijöille aiheuttaa suuresti stressiä ja uupumusta se, että heillä ei ole 
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resurssipulan takia mahdollisuutta tehdä työtänsä niin hyvin kuin osaisivat. (Riihonen & Tuuk-

kanen 2013, 65—67, 69, 72.) 

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät joutuvat usein tekemään työtään huonommissa olosuh-

teissa kuin mitä kuuluisi. Varhaiskasvattajat kokevat, että, lapset tarvitsisivat huomiota, 

mutta henkilökunta ei riitä, ja samassa ryhmässä on liikaa lapsia. Työtä joutuu tekemään kii-

reellä. Lapset eivät tule kuulluiksi ja huomioiduiksi riittävästi. Vanhempien kohtaamiseen ei 

ole riittävästi aikaa. Tämä kaikki aiheuttaa pahaa oloa varhaiskasvatuksessa työskenteleville, 

mistä seuraa uupumusta, masennusta ja jopa työkyvyttömyyttä. (Riihonen & Tuukkanen 2013, 

70—73, 75.) 

Varhaiskasvatuksen opettajan työhön kuuluu paljon kirjallisten töiden tekoa. Työaika ei kui-

tenkaan meinaa riittää kaikkiin työtehtäviin varhaiskasvatuksen opettajilla. Myöskään välineet 

töiden tekoon ei aina ole kunnossa. Kirjallisia töitä tehdään paljon tietokoneella, mutta tieto-

koneita ei kuitenkaan ole riittävästi. Lapsiryhmät ovat vaativia ja suuria. Varhaiskasvatuksen 

opettajista on pulaa, ja työtä tekevät uupuvat liiallisen työtaakan alle. (Kannanotto työssä-

jaksamiseen 2011.) 

 

7 Aiemmat selvitykset 

Varhaiskasvatuksen opettajien työaikaa koskeva muutos on tullut toukokuussa 2018, eli muu-

tos on melko tuore. En löytänyt sen jälkeen tehtyjä tutkimuksia aiheeseen liittyen. Eräs ai-

heesta tehty kysely tuli kuitenkin vastaan. Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogissa kerrottiin 

tehdystä SAK-työaikaselvityksestä. Blogin julkaisujen kirjoittamisesta vastaa työryhmä, johon 

kuuluu kaksi varhaiskasvatuksen ammattilaista. SAK-työaikaan liittyvä kysely oli toteutettu 

loppuvuodesta 2018 Facebookin varhaiskasvatukseen liittyvissä ryhmissä. Kyselyn tuloksista 

selvisi, että SAK-työaika ei toteudu kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työskentelevistä 68,8 

prosentilla työehtosopimuksen mukaisesti. Yksityisen puolen varhaiskasvatuksessa vastaava 

luku oli 84 prosenttia. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työskentelevistä 20,5 prosenttia, ja 

yksityisellä puolella työskentelevistä 15,5 prosenttia oli vastannut kyselyyn, että heillä on 

rauhallinen työtila SAK-työajan toteuttamiselle. (Ranta 2019.) 

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön reilu vuosi sitten, 

joten sekin on melko uusi varhaiskasvatusta määräävä asiakirja. Löysin joitakin tutkimuksia, 

joissa nousi esiin jollakin tavalla varhaiskasvatuksen kirjalliset työt. Nämä tutkimukset oli to-

teutettu ennen uusimman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa. Penttinen 

(2015, 20—21, 46) on tehnyt kasvatustieteen kandidaatin tutkielman, otsikolla ”Lastentarhan-

opettajan ajankäyttö työpäivän aikana pysyvässä pienryhmässä”. Tutkielman tavoitteena oli 

selvittää lastentarhanopettajan työpäivän kuva pysyvässä pienryhmässä sekä ajankäytön 
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jakautumista päivän aikana. Tutkielma oli toteutettu havainnoinnilla ja haastatteluilla. Tut-

kielmassa nousi esille, että kirjallisille töille päiväkodissa on haastavaa löytää aikaa. 

Ranto (2011, 29, 31) on tehnyt pro gradu -tutkielman aiheesta ”Kasvua kirjaamisen keskellä? 

Dokumentoinnin merkitys päiväkodissa kasvatushenkilöstön puheessa”. Tutkimuksessa halut-

tiin saada selville dokumentoinnin merkityksiä kasvatushenkilökunnan puheessa. Tutkimus to-

teutettiin haastatteluilla. Myös Ranton (2011, 40, 64—65) pro gradu -tutkielman tuloksissa 

nousi esiin se, että dokumentointi on aiempaa kiireisempää, ja työtehtäviä joutuu priorisoi-

maan.  

Tenhovuori (2017, 26, 30) on tehnyt opinnäytetyön aiheesta ”Työajanseurantaan perustuva 

työajan kehittämisprojekti päiväkodissa”. Opinnäytetyössä tarkoituksena oli muun muassa 

työajan käytön tutkiminen päiväkodissa. Opinnäytetyön tiedonkeruu toteutettiin kyselyillä, 

työajan seurannalla sekä ryhmäkeskusteluilla. Myös Tenhovuoren (2017, 43) opinnäytetyön tu-

loksista kävi ilmi, että lapsiryhmän ulkopuolisille tehtäville on vaikeaa löytää aikaa.  

 

8 Tutkielman toteuttaminen 

Opinnäytetyöni yhteistyökumppaninani toimi Hyvinkään kaupunki. Hyvinkään kaupungin var-

haiskasvatuksen henkilökunnalle teetettiin työhyvinvointiin liittyvä kysely syyskuussa 2018 

osana Polku-hanketta. Kyselyssä nousi esiin kirjallisten töiden suureksi koettu määrä. Henkilö-

kunta koki, että kirjallisten töiden määrä on lisääntynyt. Varhaiskasvatuksen opettajat koki-

vat näin vielä enemmän kuin muu henkilöstö. 

Tarkoituksena opinnäytetyössä oli tuoda varhaiskasvatuksen hallinnolle tietoa varhaiskasva-

tuksen opettajien kirjallisista töistä. Tavoitteena oli selvittää, mitä kaikkia kirjallisia töitä 

varhaiskasvatuksen opettajilla on, ja paljonko niihin menee aikaa. Tavoitteena oli myös sel-

vittää, kuinka kuormittavina varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kirjalliset työt, kuinka kir-

jallisten töiden tekeminen mahdollistuu arjessa, sekä miten varhaiskasvatuksen opettajat ko-

kevat kirjallisten töiden määrän vaikutukset pedagogiikan toteuttamisen laatuun lapsiryh-

mässä. Opinnäytetyössä pyrin saamaan kuvaa myös siitä millainen olisi ihannetila kirjallisten 

töiden määrässä. Tarkoituksena oli myös se, että näiden tietojen pohjalta tulisi esiin, kuinka 

varhaiskasvatusta voisi kehittää siten, että kirjallisten töiden määrää ei koettaisi niin suurena 

ja työllistävänä. Opinnäytetyöni tutkimuskysymys on ”Millaisena varhaiskasvatuksen opettajat 

kokevat kirjalliset työt ja niiden vaikutukset varhaiskasvatustyöhön?”. 

Tutkimusmenetelmänä käytin kvantitatiivista eli määrällistä menetelmää. Kun halutaan ku-

vata numeraalisesti jotakin asiaa tai jonkin asian vaikutusta toiseen asiaan, niin tutkimusme-

netelmäksi sopii silloin määrällinen tutkimusmenetelmä (Vilkka 2005, 49). Määrälliseen 
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tutkimusmenetelmään päädyin myös siksi, että tutkimukseen osallistuvien joukko saataisiin 

suuremmaksi kuin esimerkiksi haastattelututkimuksessa. 

 

8.1 Aineiston keruu 

Aineistonhankintamenetelmänä käytin kyselylomaketta. Määrällistä tutkimusmenetelmää 

käyttäessä tyypillisin aineistonkeruutapa on kyselylomake. Kyselylomakkeen käyttö aineiston 

keräämisen menetelmänä on sopiva silloin, kun joukko on suuri. Etuna kyselylomakkeen käy-

tössä on se, että vastaajia ei voi tunnistaa. Tutkimussuunnitelma toimii kyselylomakkeen pe-

rustana. Se määrittää sen mitä kyselylomakkeessa kysytään. (Vilkka 2005, 73—74, 84.) 

Kyselylomakkeen kysymysten työstämisessä tulee olla tarkka, sillä kysymykset toimivat tut-

kielman onnistumisen perustana. Kysymykset tulisi pyrkiä muodostamaan niin, ettei niitä voi 

tulkita monella eri tapaa ja, että ne eivät ole johdattelevia. Eniten virheitä tutkimustuloksiin 

saa aikaan kysymysten muoto. Kyselylomaketta laatiessa tulee kiinnittää huomiota kysymys-

ten järjestykseen, kysymysten määrään sekä käytettävään kieleen. Kysymykset ja vastaus-

vaihtoehdot on hyvä laittaa vastaajalle henkilökohtaiseen muotoon. Kysymyksiä ja vastaus-

vaihtoehtoja muodostaessa tulee huomioida myös vastausten syöttäminen tilasto-ohjelmaan. 

(Valli 2015, 85—88.) Vastausvaihtoehdoille annoin numeeriset arvot, jolloin ne näkyivät ti-

lasto-ohjelmassa niin, että niitä pystyi ohjelmalla käsittelemään.  

Kyselylomake pitäisi aina testata ennen sen varsinaista käyttöä (Heikkilä 2014, 58). Hyvinkään 

kaupungin yhteyshenkilö testasi kyselylomakkeen, ja antoi siitä palautetta. Hänellä on itsellä 

melko tuoretta kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä kentällä, joten hän sopi hyvin 

lomakkeen testaajaksi. Testaamisen jälkeen tein lomakkeeseen tarpeelliset muutokset.  

Kyselylomakkeessa (liite 1) käytin monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Kyselylomak-

keessa hyödynsin monivalintakysymysten vastausvaihtoehdoissa Likertin asteikkoa. Likertin 

asteikko on järjestysasteikko, jossa annetaan vastausvaihtoehdot. Vastausvaihtoehdot voivat 

olla esimerkiksi täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, ei samaan eikä eri mieltä, osit-

tain eri mieltä ja täysin eri mieltä. (Vehkalahti 2014, 35.) Valli (2015, 98—99) suosittelee 

käyttämään paritonta lukumäärää vastausvaihtoehdoissa. 

Kyselylomakkeen kysymykset muodostin neljän eri teeman alle. Teemat olivat työhön kuulu-

vat kirjalliset työt (1. teema), kirjallisiin töihin kuluva aika (2. teema), kirjallisten töiden te-

keminen arjessa ja niiden kuormittavuus (3. teema) sekä kirjallisten töiden vaikutus lapsiryh-

män pedagogiikan laatuun (4. teema). Kyselylomakkeen lopussa oli kolme kysymystä tausta-

tiedoista.  
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Ensimmäisen teeman kysymyksillä kartoitin mitä kirjallisia töitä kuuluu varhaiskasvatuksen 

opettajan työhön. Toisen teeman kysymyksissä pyrin saamaan kuvaa siitä, kuinka paljon var-

haiskasvatuksen opettajilla menee aikaa kirjallisiin töihin, kuinka paljon niihin tarvitsisi olla 

varattuna aikaa, ja kuinka paljon niihin olisi valmis käyttämään aikaa. Kolmannen teeman ky-

symykset oli jaettu neljään eri alueeseen, joita olivat tilat ja välineet, aika, kasvattajatiimi 

sekä kuormittavuus. Jokaisesta alueesta oli ensin väittämiä, joiden vastausvaihtoehdoissa oli 

käytetty Likertin asteikkoa. Kolmen ensimmäisen alueen kysymysten jälkeen oli aiheesta vielä 

avoin kysymys. Neljännen teeman kysymyksillä pyrin kartoittamaan mitkä kirjalliset työt ovat 

varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta hyödyllisiä lapsiryhmän pedagogiikan kannalta, 

sekä sitä kuinka kirjalliset työt vaikuttavat lapsiryhmän pedagogiikan laatuun. 

Tutkimusmenetelmän ja aineiston keräämisen tavan valinnan jälkeen tutkimuksen tekijä 

suunnittelee otannan (Vilkka 2005, 77). Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa työskenteli 

kyselyn toteuttamisen aikaan 136 varhaiskasvatuksen opettajaa. Tutkielman perusjoukko on 

siis Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen opettajat, joita on 136. Otannan toteutin koko-

naisotantana. Tämä tarkoittaa sitä, että otin tutkielmaan mukaan koko perusjoukon. (Vilkka 

2005, 78.)  

Kyselylomakkeen tein E-lomake -ohjelmalla. Yhteistyökumppani lähetti kaikille Hyvinkään 

kaupungin varhaiskasvatuksen opettajille sähköpostilla kirjoittamani saatekirjeen (liite 2), 

jossa oli linkki verkkokyselyyn. Yhteistyökumppani piti parempana vaihtoehtona sähköistä ky-

selyä paperisten kyselylomakkeiden sijaan. Sähköisen kyselyn etuna on myös se, että sain tu-

lokset suoraan käytettävään tilasto-ohjelmaan käsin syöttämisen sijaan (Valli 2015, 93). Kyse-

lyn vastaamisaika oli kaksi viikkoa, 11.1.2019—25.1.2019. Kyselyn oltua auki viikon, yhteys-

henkilö lähetti varhaiskasvatuksen opettajille vielä muistutusviestin kyselystä. 

Kyselylomakkeen riskinä on tutkimusaineiston kato eli se, että vastausprosentti saattaa jäädä 

matalaksi (Vilkka 2005, 74). Työntekijät saivat vastata kyselyyn työajalla. Toivoin tämän ma-

daltavan heidän kynnystään vastata kyselyyn. Kyselyyn vastattiin myös täysin anonyymisti. 

Toivoin sen vaikuttavan siten, että vastaajien on helpompi olla mahdollisimman rehellisiä, 

sillä heillä ei ole pelkoa vastausten yhdistämisestä juuri heihin. Kysely lähetettiin siis 136 

henkilölle ja vastauksia tuli 77 kappaletta. Vastaamisprosentti kyselyyn oli 57.  

 

8.2 Aineiston analysointi 

Kyselyn vastausten käsittelyssä hyödynsin Microsoft Excel -ohjelmaa sekä SPSS-ohjelmaa. Säh-

köisissä kyselyissä vastaukset tallentuvat datatiedostoiksi ja näin tietoja ei tarvitse syöttää 

käsin ohjelmaan (Heikkilä 2014, 120). E-lomake -ohjelmasta sain vastaukset tallennettua suo-

raan sekä Microsoft Excel -ohjelmaan, että SPSS-ohjelmaan. Vastauksia havainnollistamaan 
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tein taulukoita ja kuvioita. Kuviot tein SPSS-ohjelmalla. Samoin myös prosentit laskin käyttä-

mällä SPSS-ohjelmaa. Taulukoiden tekemisessä hyödynsin Microsoft Excel -ohjelmaa. 

Avoimien kysymyksien vastauksia voi analysoida tilastollisin menetelmin luokittelemalla vas-

tauksia ryhmiin. (Valli 2015, 106.) Näin teinkin aineistoa analysoidessa. Luokittelun toteutin 

niin, että vastauksista samankaltaiset maalasin samalla värillä. Näin erotin samankaltaiset 

vastaukset, ja pystyin paremmin näkemään mitä vastauksissa nousi esiin. Vastauksia analy-

soidessa myös laskin kuinka monta kertaa vastauksissa toistui sama asia, eli myös näin pyrin 

hahmottamaan niitä asioita, jotka selkeästi tuli vastauksissa esiin.  

 

9 Tulokset 

Kyselylomakkeen kysymykset oli jaoteltu neljän eri teeman alle. Esittelen myös tuloksia näi-

den teemojen avulla. Tuloksia havainnollistan taulukoiden ja kuvioiden avulla. Avoimien kysy-

myksien vastauksista tuon esiin vastauksia ja kehitysehdotuksia, jotka nousivat eniten esiin 

tekemäni luokittelun perusteella. Avoimien kysymysten vastuksista on myös muutama suora 

lainaus. Taustatietoihin liittyen kyselyn lopussa oli kaksi suljettua kysymystä ja yksi avoin ky-

symys.  

 

 

Kuvio 1: Työkokemus varhaiskasvatuksen opettajana 
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Ensimmäinen kysymys taustatiedoista oli liittyen siihen, kuinka kauan vastaaja oli työskennel-

lyt varhaiskasvatuksen opettajana. Kuviosta 1 näkee, että vastaajista enemmistö, 65 prosent-

tia, oli työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana yli 10 vuotta. Vastaajista yhdeksän pro-

senttia oli työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana 6—10 vuotta. Vastaajista 25 prosent-

tia oli työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana 1—5 vuotta. Vain yksi prosentti vastaajista 

oli työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana alle vuoden. Hyvinkään kaupungin varhaiskas-

vatuksessa työskentelevistä varhaiskasvatuksen opettajista enemmistö on siis työskennellyt 

alalla jo pitkään. 

Toinen ja kolmas kysymys liittyi kasvattajatiimin kokoonpanoon. Kysymyksen hieman epäon-

nistuneen muotoilun takia vastauksista ei saa muodostettua vastauksia graafisesti kuvaavaa 

kuviota. Kysymyksellä halusin saada kuvaa siitä, kuinka monessa kasvattajatiimissä työskente-

lee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Vastaajia oli yhteensä 77, ja heistä 33 oli vastannut, 

että kasvattajatiimissä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. 

 

9.1 Työhön kuuluvat kirjalliset työt 

Tämän teeman ensimmäisessä kysymyksessä sai rastittaa ne kirjalliset työt, jotka kuuluvat 

omaan työhön. Tämän teeman alla oli myös kaksi avointa kysymystä. Ensimmäinen avoin kysy-

mys oli ”Kuuluuko työhösi muita kirjallisia töitä, mitä?”. Toinen avoin kysymys oli ”Mikäli työ-

hösi kuuluu tilastointia, niin mitä tilastoidaan?”.  

 

Kirjallinen työ 
Prosenttiosuus vastaajista, joiden työhön 
kyseinen työ kuuluu 

Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman teko 100 % 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman teko 97 % 

Lasten taitojen havainnoinnin kirjaaminen 96 % 

Muksunetin blogin kirjoittamista 96 % 

Tiedotteiden kirjoittamista 95 % 

Pedagogisia arvioita ja selvityksiä 88 % 

Kyselyitä 86 % 

Päiväkirjan kirjaaminen 53 % 

Tilastointia 27 % 

Taulukko 1: Työhön kuuluvat kirjalliset työt 

Taulukko 1 havainnollistaa sitä mitä kirjallisia töitä valmiiksi annetuista vaihtoehdoista vas-

taajien työhön kuului. Kaikkien vastaajien työhön kuului ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma 

teko. Puolestaan tilastointi kuului vain 27 prosentille vastaajista. 
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Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen oli 77 vastaajasta vastannut 42 henkilöä. Ensimmäisessä 

avoimessa kysymyksessä kysyttiin siis sitä, kuuluuko työhön muita kirjallisia töitä edellä mai-

nittujen lisäksi. Vastauksissa nousi esiin useampaan kertaan erilaisiin vastuualueisiin liittyvät 

kirjalliset työt, yhteistyötahoihin liittyvät kirjalliset työt, kuten lausunnot ja kaavakkeiden 

täytöt neuvolaan, sähköpostit, suunnitteluun liittyvä kirjaaminen, erilaisten muistioiden teke-

minen sekä työvuorolistojen teko. Varhaiskasvatuksen opettajan työhön kuuluu selvästi paljon 

erilaisia kirjallisia töitä.  

Toiseen avoimeen kysymykseen oli 77 vastaajasta vastannut 19 henkilöä. Toinen avoin kysy-

mys oli ”Mikäli työhösi kuuluu tilastointia, niin mitä tilastoidaan?”. Eniten vastauksissa nousi 

esiin lapsimäärien tilastointi sekä loma-aikoihin liittyvä tilastointi. Esiin nousi myös työvuoro-

jen tilastoiminen sekä erilaisten keskustelujen, kuten varhaiskasvatussuunnitelma keskustelu-

jen, määrien tilastointi. Tilastointi ei kuulunut enemmistön työhön, tästä voi päätellä, että 

osassa ryhmistä tilastoinnin hoitaa joku muu kuin varhaiskasvatuksen opettaja.  

 

9.2 Kirjallisiin töihin kuluva aika 

 

Kuvio 2: Kirjallisten töiden määrä 
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Kuviosta 2 näkee, että vastaajista yli 90 prosenttia oli sitä mieltä, että kirjallisten töiden 

määrä varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Kysymyksen vas-

tausvaihtoehdoissa oli myös vaihtoehdot ”vähentynyt jonkin verran” sekä ”vähentynyt rei-

lusti”. Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että kirjalliset työt olisivat vähentyneet. Vajaa 

kolme prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kirjallisten töiden määrä on pysynyt samana, 

ja vajaa neljä prosenttia ei osannut sanoa. On selvää, että kirjalliset työt ovat lisääntyneet 

varhaiskasvatuksessa viimeisen kahden vuoden aikana. Enemmistö vastaajista vielä koki, että 

kirjalliset työt ovat lisääntyneet reilusti. Varhaiskasvatuksessa viimeisen kahden vuoden ai-

kana tapahtuneet muutokset selvästi näkyvät kirjallisten töiden määrän lisääntymisenä. 

 

Kuvio 3: Kirjalliset työt viimeisen viikon aikana 

Kuviosta 3 näkee, että vastaajista 38 prosenttia oli tehnyt kirjallisia töitä jokaisena työpäi-

vänä viimeisen viikon aikana. Lähes jokaisena työpäivänä kirjallisia töitä oli tehnyt 39 pro-

senttia vastaajista. Eli lähes 80 prosenttia vastaajista oli tehnyt kirjallisia töitä jokaisena tai 

lähes jokaisena työpäivänä viimeisen viikon aikana. Kirjallisia töitä tehdään siis usein. Tästä 

tulee mieleen se, että onko kirjallisten töiden tekeminen kuinka pirstaloitunutta eri päiville. 

Eli tehdäänkö kirjallisia töitä aina pieni hetki silloin tällöin, kun ehditään.  
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Alle 1 
tunti 

1—3 
tuntia 

4—6 
tuntia 

7—9 
tuntia 

Yli 9 
tuntia 

En osaa 
sanoa 

Kuinka paljon sinulla on mennyt 
aikaa kirjallisten töiden teke-
miseen viimeisen VIIKON aikana 
yhteensä? 

4 % 61 % 33 % 0 % 1 % 1 % 

Kuinka paljon kirjallisiin töihin 
kuluisi viikossa, jotta ne ehtisi 
tehdä huolella? 

0 % 18 % 51 % 27 % 0 % 4 % 

Kuinka paljon aikaa kirjallisiin 
töihin saisi kulua viikossa, jotta 
ne eivät veisi liikaa aikaa lapsi-
ryhmässä olemiselta? 

17 % 56 % 20 % 3 % 0 % 5 % 

Taulukko 2: Kirjallisiin töihin kuluva aika viikon aikana 

Vastaajista 61 prosenttia oli käyttänyt kirjallisiin töihin viimeisen viikon aikana yhteensä 1—3 

tuntia. Vastaajista 51 prosenttia oli sitä mieltä, että kirjallisiin töihin pitäisi käyttää 4—6 tun-

tia, jotta ne olisi mahdollista tehdä huolella. Vastaajista 56 prosenttia oli sitä mieltä, että 

kirjallisiin töihin saisi kulua viikossa yhteensä 1—3 tuntia, jotta kirjalliset työt eivät veisi lii-

kaa aikaa lapsiryhmässä olemiselta. Kirjallisiin töihin siis oli käytetty vähemmän aikaa kuin 

mitä ne vaatisivat, jotta ne voisi tehdä huolella. Toisaalta kuitenkin 73 prosenttia vastaajista 

koki, että kirjallisiin töihin ei saisi kulua yli kolmea tuntia viikossa, jotta ne eivät veisi liikaa 

aikaa lapsiryhmässä olemiselta. Tähän liittyy siis ristiriita sen suhteen, kuinka paljon kirjalli-

set työt vaatisivat aikaa, ja kuinka paljon niille olisi suotavaa antaa aikaa.  

 

9.3 Kirjallisten töiden tekeminen arjessa ja niiden kuormittavuus 

Tämän teeman kysymykset oli jaettu neljään eri osa-alueeseen, joita olivat tilat ja välineet, 

aika, kasvattajatiimi ja kuormittavuus. Jokaisesta osa-alueesta oli väittämiä, joiden vastaus-

vaihtoehdoissa olin hyödyntänyt Likertin asteikkoa. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin eri 

mieltä”, ”hieman eri mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”melko samaa mieltä” sekä ”täysin 

samaa mieltä”. 
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Täysin 
eri 
mieltä 

Hieman 
eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Kirjallisten töiden tekemi-
seen on sopiva tila 17 % 36 % 4 % 29 % 14 % 

Tietokoneita on riittävästi 
kirjallisia töitä varten 13 % 31 % 1 % 33 % 22 % 

Tarvittavien tietokoneoh-
jelmien käyttö on helppoa 3 % 25 % 13 % 34 % 26 % 

Taulukko 3: Tilat ja välineet 

Taulukkoon 3 on koottu väittämät, joita kyselylomakkeella oli liittyen tiloihin ja välineisiin. 

Väittämien jälkeen oli avoin kysymys liittyen tiloihin ja välineisiin. Avoin kysymys oli ”Voisiko 

tiloja tai välineitä kehittää jollakin tavalla, jotta kirjallisten töiden tekeminen olisi sujuvam-

paa?”. Avoimeen kysymykseen oli 77 vastaajasta vastannut 45 vastaajaa. Monivalintakysymyk-

sen vastaajista hieman yli puolet oli eri mieltä väitteestä, että kirjallisten töiden tekemiseen 

on sopiva tila. Myös avoimen kysymyksen vastauksista selkeimmin nousi esille se, että rauhal-

lisia tiloja kirjallisten töiden tekemiseen kaivataan enemmän. Vastaajista puolestaan 43 pro-

senttia oli samaa mieltä väitteestä, että kirjallisten töiden tekemiseen on sopiva tila.  

Vastaajista hieman alle puolet koki, että tietokoneita ei ole riittävästi kirjallisia töitä varten. 

Myös monessa avoimen kysymyksen vastauksessa tuli esiin se, että tietokoneita voisi olla 

enemmän. Puolestaan hieman yli puolet vastaajista koki, että tietokoneita on riittävästi kir-

jallisia töitä varten.  

Vastaajista 60 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että tarvittavien tietokoneohjelmien käyttö 

on helppoa. Vastaajista 28 prosenttia oli eri mieltä väitteestä, ja 13 prosenttia vastaajista ei 

ollut samaa eikä eri mieltä. Avoimen kysymyksen vastauksissa tuli esiin, että sujuvampia tie-

tokoneohjelmia kaivataan, erityisesti muksunetin toimintaan ei oltu tyytyväisiä. Samoin myös 

nettiyhteyden toivottiin toimivan paremmin. Viidessä vastauksessa tuli esiin se, että kirjallis-

ten töiden tekeminen olisi sujuvampaa, mikäli niitä voisi tehdä kotona. Tiloja ja välineitä kir-

jallisten töiden tekemistä varten voisi kehittää parhaiten siis siten, että rauhallisia tiloja sekä 

tietokoneita saataisiin enemmän käyttöön.  
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Täysin 
eri 
mieltä 

Hieman 
eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Kirjallisten töiden tekemi-
seen on helppo löytää aikaa 23 % 47 % 8 % 22 % 0 % 

Saan tehdä kirjallisia töitä 
keskeytyksettä 33 % 49 % 3 % 16 % 0 % 

Minulla on riittävästi aikaa 
kirjallisille töille 26 % 46 % 3 % 25 % 1 % 

Kirjalliset työt on huomioitu 
työvuorojen suunnittelussa 5 % 14 % 4 % 55 % 22 % 

Teen kirjallisia töitä työajan 
ulkopuolella 47 % 10 % 16 % 14 % 13 % 

Kirjalliset työt jakautuvat 
tasaisesti vuoden aikana 51 % 38 % 4 % 7 % 1 % 

Käytän taukojani kirjaami-
seen 17 % 8 % 8 % 39 % 29 % 

Taulukko 4: Aika 

Taulukossa 4 on väittämiä liittyen aikaan. Vastaajista yli kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että 

kirjallisten töiden tekemiseen ei ole helppo löytää aikaa, eikä niille ole riittävästi aikaa. Vas-

taajista selkeä enemmistö, 82 prosenttia, oli sitä mieltä, että kirjallisia töitä ei saa tehdä 

keskeytyksettä.  

Vastaajista 77 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että kirjalliset työt on huomioitu työvuorojen 

suunnittelussa. Vastaajista 57 prosenttia ei tehnyt kirjallisia töitä työajan ulkopuolella. Enem-

mistö vastaajista koki, että kirjalliset työt eivät jakaudut tasaisesti vuoden aikana. Taukojaan 

kirjaamiseen käytti 68 prosenttia vastaajista.  

Väittämien jälkeen kysyin avoimella kysymyksellä ajankäytön kehittämisestä kirjallisten töi-

den teon sujuvoittamiseksi. Kysymykseen oli 77 vastaajasta vastannut 47 vastaajaa. Vastauk-

sissa nousi kehitysehdotusten lisäksi esiin ongelmakohtia, joita liittyy kirjallisten töiden teke-

miseen varattuun aikaan. Esimerkiksi seuraavissa vastauksissa tulee esiin arjen ongelmia: 

”Vaikka sak-aika on suunniteltu työvuoroihin, sen pitäminen tuntuu usein vai-

kealta järjestää. Joku tiimistä voi olla pois, tai on jotain muuta lapsiryhmästä 

johtuvaa, esim. haastavia kasvatustilanteita, tai sitten tuntuu että opettaja 

on sak-ajalla muiden tiimiläisten taukojen kustannuksella. Lapsiryhmät tuntu-

vat olevan niin haastavia, että kaikkia paikalla olevia aikuisia tarvitaan tiu-

kasti ryhmissä läsnä.” 
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”arjessa on niin paljon muuttuvia tilanteita, että välillä aikaa kirjallisille 

töille voi olla todella niukasti. Esim. uudet sijaiset ryhmässä.” 

”Ryhmään pitäisi tulla sijainen. En halua jättää työkaveria 20 lapsen kanssa 

yksin.” 

Kirjallisille töille ei siis ole helppo löytää aikaa, vaikka niiden tekeminen onkin huomioitu työ-

vuorojen suunnittelussa. Tilanteet varhaiskasvatuksen arjessa ovat niin muuttuvia, että aina 

varhaiskasvatuksen opettaja ei voikaan lähteä tekemään kirjallisia töitä, vaikka se olisi työ-

vuoroon laitettu. Ryhmästä saattaa olla yksi kasvattaja sairaana, tai lapsiryhmässä niin haas-

tava tilanne, että kaikkien kasvattajien läsnäoloa tarvitaan.  

Ajankäytön kehittämiseksi selkeästi eniten nousi esiin se, että kirjallisten töiden tekemisen 

ajaksi ryhmään pitäisi saada sijainen. Osassa vastauksista ilmeni myös se, että ryhmiin on 

saatu varahenkilö tuuraamaan SAK-aikaa. Siihen oltiin tyytyväisiä. Ajankäytön kirjallisten töi-

den tekemiseen koettaisiin olevan tehokkaampaa, mikäli kirjallisia töitä voisi tehdä useam-

man tunnin tai vähintään 1,5 tuntia kerrallaan ilman keskeytyksiä. Myös seuraavanlaiset kehi-

tysehdotukset tulivat esiin: 

”Tekemättömistä töistä lista, jotta on helppo tarttua toimeen kun sopiva aika 

kirjallisille töille tulee, eikä aika mene miettimiseen, mitähän sitä nyt te-

kisi..” 

”Tiimin ajattelun vahvistaminen siihen suuntaan, että opettaja vahvistuu ja 

ottaa aikaa kirjallisille töille.  Pitäisikö esimiehen keskustella KEKEssä tästä 

enemmän ja paneutua yksilöiden suunnitteluajan käyttöön?” 

Ajankäyttöä kirjallisten töiden tekemiseen voisi kehittää myös siten, että kiinnitetään huo-

miota omaan tekemiseen. Eli etsitään keinoja, joilla selkiyttää mitä kirjallisia töitä pitää 

tehdä. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuuta painotetaan varhaiskasvatuksessa, ja myös tä-

män huomioimista paremmin kaivattiin. 
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Täysin 
eri 
mieltä 

Hieman 
eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Tiimin työskentely on jousta-
vaa 0 % 7 % 3 % 38 % 53 % 

Tiimin kanssa on helppo sopia 
kirjallisten töiden tekemisestä 1 % 3 % 4 % 40 % 52 % 

Tiimin vastuunjako kirjallisten 
töiden suhteen on selkeä 1 % 8 % 1 % 29 % 61 % 

Taulukko 5: Kasvattajatiimi 

Taulukossa 5 on väittämiä liittyen kasvattajatiimiin. Vastaajista 53 prosenttia oli täysin samaa 

mieltä siitä, että tiimin työskentely on joustavaa. Melko samaa mieltä oli 38 prosenttia vas-

taajista. Suurin osa, 91 prosenttia, oli siis sitä mieltä, että tiimin työskentely on joustavaa. 

Suurin osa, 92 prosenttia, oli samaa mieltä myös siitä, että tiimin kanssa on helppo sopia kir-

jallisten töiden tekemisestä. Selvä enemmistö vastaajista, 90 prosenttia, oli samaa mieltä 

myös siitä, että tiimin vastuunjako kirjallisten töiden suhteen on selkeä. Tyytyväisyys tiimiin 

näkyi myös vastauksissa avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin tiimin työskentelyn kehittämi-

sestä kirjallisten töiden tekemisen sujuvoittamiseksi. Kysymykseen oli 77 vastaajasta vastan-

nut 27 vastaajaa.  

”Tiimille kaikki kunnia, mutta silti ei helppoa tehdä työtä vajaalla henkilökun-

nalla, rasittaa ja aiheuttaa huonoa omaatuntoa poissaolosta, vaikkakin perus-

tellusta.” 

”Tiimikavereilla on vilpitön halu mahdollistaa kirjallisten töiden tekeminen, 

mutta ryhmästä ei voi irrottautua. Lapset tarvitsevat kasvattajien läsnäoloa 

tosi paljon (lapsiaines ja etenkin erilaisten toimintojen ohjaaminen, havain-

nointi ja valvonta).” 

Useammasta vastauksesta ilmeni tyytyväisyys tiimiin, mutta myös se, että tiimin joustaminen 

ei vain aina riitä. Vaikka tiimikaverit haluaisivat joustaa, ja mahdollistaa kirjallisten töiden 

tekemisen, niin ryhmästä ei vain aina voi poistua. Tiimitovereiden joustaminen ei riitä silloin, 

kun kasvattajia on liian vähän lapsimäärään nähden.  

Kehitysehdotuksia, joita vastauksissa tuli esiin, oli kirjallisten töiden jakaminen enemmän tii-

min jäsenten kesken, ja tämän edellytyksenä se, että niiden, joille tietokoneen käyttö on vai-

keaa, tulisi saada enemmän koulutusta. Esiin tuli myös seuraavanlaiset kehitysehdotukset tii-

min työskentelyn sujuvoittamiseksi: 
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”Ymmärryksen lisääminen varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvasta.” 

”Tiimin vaka lastenhoitajan ja ryhmäavustajan tulisi ehkä enemmän hoitaa ul-

koilu- ja lepohetket, jolloin opettajat vapautuisivat enemmän kirjallisiin töi-

hin.” 

Tiimin työskentelyä voisi kehittää siten, että ymmärrystä varhaiskasvatuksen opettajan työn-

kuvasta lisättäisiin. Tämä asia tuli esiin myös aiemman avoimen kysymyksen vastauksien kehi-

tysehdotuksissa. Tiimin työskentelyä voisi kehittää myös siten, että varhaiskasvatuksen opet-

tajat hoitaisivat vähemmän ulkoilu- ja lepohetkiä, jolloin he voisivat käyttää tuon ajan kirjal-

listen töiden tekemiseen.  

 

  

Täysin 
eri 
mieltä 

Hieman 
eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Kirjallisia töitä on sopiva 
määrä 31 % 42 % 4 % 22 % 1 % 

Mietin kirjallisten töiden 
tekemistä vapaa-ajalla 13 % 20 % 13 % 33 % 22 % 

Kirjalliset työt aiheuttavat 
minulle huolta tai stressiä 13 % 17 % 9 % 40 % 21 % 

Taulukko 6: Kuormittavuus 

Taulukossa 6 on kolme väittämää liittyen kirjallisten töiden kuormittavuuteen. Vastaajista yli 

kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että kirjallisten töiden määrä ei ole sopiva. Hieman yli puo-

let vastaajista mietti kirjallisten töiden tekemistä vapaa-ajalla. Vastaajista 61 prosenttia 

koki, että kirjalliset työt aiheuttavat hänelle huolta tai stressiä. Kirjallisten töiden voidaan 

sanoa olevan jonkin verran kuormittavia, sillä ne aiheuttivat yli puolelle huolta tai stressiä, 

sekä niiden miettimistä vapaa-ajalla.  
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9.4 Kirjallisten töiden vaikutus lapsiryhmän pedagogiikan laatuun 

 

Kirjallinen työ 

Prosenttiosuus vastaajista, jotka pitivät 
kyseistä työtä hyödyllisenä lapsiryhmän 
pedagogiikan kannalta  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman teko 99 % 

Lasten taitojen havainnoinnin kirjaaminen 94 % 

Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman teko 81 % 

Pedagogisia arvioita ja selvityksiä 73 % 

Muksunetin blogin kirjoittamista 56 % 

Tiedotteiden kirjoittamista 38 % 

Päiväkirjan kirjaaminen 17 % 

Kyselyitä 12 % 

Tilastointia 1 % 

Taulukko 7: Kirjallisten töiden hyödyllisyys lapsiryhmän pedagogiikan kannalta 

Taulukossa 7 on listattuna kirjallisia töitä, ja viereisellä sarakkeella aina se prosenttiluku, 

kuinka moni vastaajista piti kyseistä työtä hyödyllisenä lapsiryhmän pedagogiikan kannalta. 

Valmiista vastausvaihtoehdoista hyödyllisimpinä kirjallisina töinä lapsiryhmän pedagogiikkaa 

ajatellen vastaajat pitivät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, lasten taitojen havainnoinnin 

kirjaamista, ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman tekoa sekä pedagogisia arvioita ja selvityk-

siä. Vähiten hyödyllisinä lapsiryhmän pedagogiikan kannalta vastaajat pitivät selkeästi tilas-

tointia. 

Kysymyksen jälkeen oli avoin kysymys ”Onko jokin muu kirjallinen työ, joka on hyödyllinen 

lapsiryhmän pedagogiikan kannalta?”. Halusin laittaa avoimen kysymyksen aiheesta, jotta jo-

kin lapsiryhmän pedagogiikan kannalta hyödyllinen kirjallinen työ ei jäisi huomiotta. Kysymyk-

seen oli 77 vastaajasta vastannut 15 vastaajaa. Vastaajat kokivat lapsiryhmän pedagogiikan 

kannalta hyödyllisiksi myös s2 seurannat, työympäristön kehittämisen, HOJKS:n, materiaalien 

läpikäymisen, esimerkiksi tutkimukset ja kirjallisuus, leikkitilanteiden ja lasten haastattelui-

den kirjaamisen, valokuvien ja videoiden purkamisen, sekä avoimen varhaiskasvatuksen puo-

lella Facebookin päivittämisen.  

Kirjallisiin töihin liittyen lapsiryhmän pedagogiikan laatuun olin koonnut seitsemän väittämää, 

joiden vastausvaihtoehdoissa olin hyödyntänyt Likertin asteikkoa. Vastausvaihtoehdot olivat 

samat kuin kyselylomakkeen aiempien väittämien kohdalla. Näistä väittämistä ja vastauspro-

senteista tein kaksi taulukkoa kuvaamaan tuloksia.  
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Täysin 
eri 
mieltä 

Hieman 
eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Kirjalliset työt tukevat 
toiminnan suunnittelua 3 % 3 % 8 % 40 % 47 % 

Kirjalliset työt tukevat 
toiminnan toteuttamista 3 % 4 % 8 % 48 % 38 % 

Kirjalliset työt tukevat 
toiminnan arviointia 3 % 1 % 5 % 46 % 46 % 

Kirjalliset työt tukevat 
toiminnan kehittämistä 3 % 3 % 4 % 44 % 47 % 

Taulukko 8: Lapsiryhmän pedagogiikan laatu 1 

Taulukosta 8 ilmenee, että enemmistö vastaajista on samaa mieltä siitä, että kirjalliset työt 

tukevat toiminnan suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Kirjalliset työt ovat 

siis selkeästi tärkeitä lapsiryhmän toiminnan kannalta. Kirjalliset työt koettiin tärkeiksi jokai-

sessa vaiheessa, niin suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa kuin kehittämisessäkin. 

 

  

Täysin 
eri 
mieltä 

Hieman 
eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Kirjalliset työt vievät niin pal-
jon aikaa, että lapsiryhmän pe-
dagogiikan laatu kärsii 12 % 35 % 16 % 26 % 12 % 

Kirjaaminen lisää pedagogisen 
toiminnan laatua 4 % 13 % 18 % 46 % 20 % 

Osaan hyödyntää kirjallisia 
töitä pedagogisesti 3 % 4 % 10 % 56 % 27 % 

Taulukko 9: Lapsiryhmän pedagogiikan laatu 2 

Taulukossa 9 on kolme väittämää liittyen pedagogiikan laatuun. Vastaajista 47 prosenttia oli 

eri mieltä väittämästä, että kirjalliset työt vievät niin paljon aikaa, että lapsiryhmän pedago-

giikan laatu kärsii. Samaa mieltä väittämästä puolestaan oli 38 prosenttia. Vastaajista 16 pro-

senttia ei ollut samaa eikä eri mieltä. Mielipiteet siis jakautuivat melko paljon tässä asiassa. 

Kaksi kolmasosaa vastaajista koki, että kirjaaminen lisää pedagogisen toiminnan laatua. Vas-

taajista 73 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että osaa hyödyntää kirjallisia töitä pedagogi-

sesti. Kirjaamisen voi sanoa lisäävän pedagogisen toiminnan laatua. Hienoa on se, että enem-

mistö koki osaavansa hyödyntää kirjallisia töitä pedagogisesti. 
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10 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen tekijän tulee tutkimusta tehdessä noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, jotta 

tutkimus olisi eettisesti hyväksyttävä ja luotettava. Eettisyyden kannalta on tärkeää, että tut-

kimuksen tekijä toteuttaa koko tutkimuksen ajan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. 

Tärkeää on myös, että tutkimuksen tekijä hankkii tarvittavat tutkimusluvat. Hyvään tieteelli-

seen käytäntöön kuuluu myös muiden tutkijoiden tekemän työn kunnioittaminen ja huomioi-

minen. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 

6.) 

Tutkielmaa tehdessä olin rehellinen, huolellinen ja tarkka. Hain tarvittavan tutkimusluvan 

(liite 3) Hyvinkään kaupungilta. Suunnittelemaani kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista. 

Vastaajat pysyivät nimettöminä, eikä vastauksia voinut yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Tutki-

musluvassa sitouduin siihen, että tutkimuksessa mukana olevat ovat tietoisia tutkimuksen ta-

voitteista sekä siihen, että tutkimuksessa ei käytetty tutkimukseen osallistuvien henkilökoh-

taisia tietoja. Tutkimuksessa mukana olevien tietoisuuden tutkimuksen tavoitteista varmistin 

sillä, että saatekirjeessä kerroin tutkimuksen tavoitteista ja tarkoituksesta. Saatekirjeessä 

myös kerroin, että kyselyyn vastataan anonyymista, ja vastaukset hävitetään opinnäytetyön 

tekemisen jälkeen.  

Tutkielman tuloksia voidaan pitää melko luotettavina. Tutkielmaa tehdessä olin huolellinen 

jokaisessa vaiheessa. Tutkimusta tehdessä virheitä saattaa tulla eri vaiheissa, esimerkiksi tie-

tojen keräämisessä tai syöttämisessä (Heikkilä 2014, 28). Se, että käytin ohjelmaa, josta tu-

lokset sai suoraan käytettäviin tilasto-ohjelmiin, vähensi virheiden mahdollisuutta. Tietoja 

syöttäessä käsin, saattaa virheitä tulla helpommin. Vastausprosentti oli 57, mikä on kohtuulli-

sen hyvä sähköistä kyselylomaketta käytettäessä. Tulokset olivat myös melko samanlaisia 

aiemmin tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa.  

 

11 Johtopäätökset 

Kyselyn vastauksista ilmeni selvästi se, että kirjalliset työt ovat lisääntyneet varhaiskasvatuk-

sessa viimeisen kahden vuoden aikana. Kirjallisten töiden lisääntymiseen on varmasti vaikut-

tanut muutokset varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on nykyään 

velvoittava asiakirja (Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat – Mikä muuttuu? 2018). Sekä varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet että varhaiskasvatuslaki painottavat pedagogiikkaa ja var-

haiskasvatuksen opettajan pedagogista vastuuta (Elovirta ym. 2017, 16). Varhaiskasvatuksen 

opettajien aikaa suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle onkin lisätty 
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(Lastentarhanopettajan työaikaa koskevaan erityismääräykseen muutoksia 1.5.2018 alkaen). 

Tämä lisäys on selvästi tarpeen.  

Yhtenä tavoitteena opinnäytetyössäni oli selvittää, mitä kaikkia kirjallisia töitä varhaiskasva-

tuksen opettajilla on, ja paljonko niihin menee aikaa. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämis-

ajalle tulisi olla viikossa noin viisi tuntia (Varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamää-

räykset 2019, 4). Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista ei ollut käyttänyt kirjallisten töiden 

tekemiseen niin paljon aikaa kuin niille tulisi olla varattuna. Vastaajista noin puolet oli sitä 

mieltä, että kirjallisten töiden tekemiseen pitäisi käyttää 4—6 tuntia viikossa, jotta ne olisi 

mahdollista tehdä huolella. Vastaajista 27 prosenttia oli sitä mieltä, että kirjallisiin töihin tu-

lisi käyttää 7—9 tuntia viikossa, jotta ne olisi mahdollista tehdä huolella. Vastauksista voi pää-

tellä, että viisi tuntia viikossa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin voisi olla riittävä 

aika, mikäli se toteutuisi.  

Myös SAK-työaikaselvityksessä nousi esiin se, että kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työsken-

televistä 68,8 prosentilla SAK-työaika ei toteudu työehtosopimuksen mukaisesti (Ranta 2019). 

Tekemässäni kyselyssä 65 prosentilla SAK-työaika ei ollut toteutunut viimeisen viikon aikana. 

Vaikka tekemässäni kyselyssä en ollutkaan kysynyt suoraan, kuinka paljon on käyttänyt SAK-

työaikaa, ajattelen näiden kuitenkin olevan verrattavissa, sillä SAK-työaika on paljon kirjallis-

ten töiden tekoa. Myös vastaajat puhuivat SAK-ajasta kysyttäessä kirjallisista töistä. 

Asiakirjojen laatimiseen ja toiminnan dokumentointiin liittyy kriittisyyttä sen vuoksi, että ne 

vievät liikaa aikaa lasten kohtaamiselta (Ahonen 2017, 142—143). Tämä näkyi myös tekemäni 

kyselyn vastauksista. Vastaajista 73 prosenttia koki, että kirjallisiin töihin saisi kulua viikossa 

0—3 tuntia, jotta ne eivät veisi liikaa aikaa lapsiryhmässä olemiselta. Opinnäytetyössä minulla 

oli tarkoituksena pyrkiä saamaan kuvaa siitä millainen olisi ihannetila kirjallisten töiden mää-

rässä. Tutkielman vastauksista voi päätellä, että kirjallisten töiden määrän ihannetila riippuu 

näkökulmasta mistä sitä tarkastelee. Jotta kirjalliset työt eivät veisi liikaa aikaa lapsiryh-

mässä olemiselta, niin ihanteellista olisi, että kirjallisiin töihin kuluisi viikossa 0—3 tuntia. 

Tästä tulee mieleen kysymys, että riittäisikö tuo aika riittävälle suunnittelu-, arviointi- ja ke-

hittämistyölle, jota kuitenkin laadukas pedagogiikka tarvitsee. Vastaajista kuitenkin 78 pro-

senttia oli sitä mieltä, että kirjallisten töiden tekemiseen tulisi käyttää 4—9 tuntia viikossa, 

jotta ne olisi mahdollista tehdä huolellisesti.  

Tavoitteena opinnäytetyössäni oli myös selvittää, kuinka kirjallisten töiden tekeminen mah-

dollistuu arjessa. Kyselyn tuloksista ilmeni, että 53 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 

kirjallisten töiden tekemiseen ei ole sopivaa tilaa. Puolestaan 43 prosenttia koki, että kirjal-

listen töiden tekemiseen on sopiva tila. Heitä, jotka kokivat, että sopivaa tilaa ei ole, oli siis 

hieman enemmän. Avoimeen kysymykseen tilojen ja välineiden kehittämisestä sujuvoitta-

maan kirjallisten töiden tekoa, eniten vastauksia oli tullut juurikin tiloihin liittyen. Vastaajat 
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kaipasit enemmän rauhallisia tiloja kirjallisten töiden tekemiseen. Myös SAK-työaikaselvityk-

sessä nousi esiin rauhallisten työtilojen puute. Selvityksen kyselyssä kunnallisessa varhaiskas-

vatuksessa työskentelevistä 20,5 prosenttia kertoi, että heillä on rauhallinen työtila SAK-työ-

ajalle. (Ranta 2019.) 

Vastaajista yli kaksi kolmasosaa koki, että kirjallisille töille ei ole helppo löytää aikaa, eikä 

niille ole riittävästi aikaa. Kuitenkin vastaajista 77 prosenttia oli sitä mieltä, että kirjalliset 

työt on huomioitu työvuorojen suunnittelussa. Voisi ajatella, että kirjallisille töille löytyisi ai-

kaa, jos ne on huomioitu työvuoroissa. Avoimen kysymyksen vastauksissa kuitenkin nousi esiin 

asiaa selittäviä tekijöitä. Saattaa olla, että joku tiimistä on pois tai lapsiryhmässä voi olla niin 

haastavia tilanteita, ettei siitä voikaan poistua. Myös Penttisen (2015, 46) kasvatustieteen 

kandidaatin tutkielmassa tuli esiin se, että kirjallisille töille päiväkodissa on haastavaa löytää 

aikaa. Samoin myös Tenhovuoren (2017, 43) opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että lapsiryh-

män ulkopuolisille tehtäville on vaikeaa löytää aikaa.  

Kyselyni vastaajista 82 prosenttia koki, että kirjallisia töitä ei saa tehdä keskeytyksettä. Avoi-

men kysymyksen vastauksissa kuitenkin nousi esiin se, että kirjallisten töiden tekeminen olisi 

tehokkaampaa, mikäli niitä saisi tehdä keskeytyksettä vähintään 1,5 tuntia kerrallaan. Vas-

taajista enemmistö kertoi tehneensä kirjallisia töitä jokaisena työpäivänä tai lähes jokaisena 

työpäivänä. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli käyttänyt viikon aikana kirjallisiin töihin 0—3 tun-

tia. Näistä vastauksista voi päätellä sen, että kirjallisia töitä ei ollut tehty kovin pitkää aikaa 

kerralla.  

Rintakorpi ja Vihmari-Henttonen (2017, 16) kirjoittavat, että työyhteisön tulee sitoutua, ja 

ymmärtää suunnitteluajan tärkeys, jotta suunnitteluaika voi toteutua niin kuin sen kuuluu. 

Kyselyni tuloksista näkyi selvästi se, että tiimin työskentelyyn oltiin tyytyväisiä kirjallisten töi-

den suhteen. Vastaajista yli 90 prosenttia koki, että tiimin työskentely on joustavaa ja, että 

tiimin kanssa on helppo sopia kirjallisten töiden tekemisestä. Hyvinkään varhaiskasvatussuun-

nitelmassa (2017, 10) mainitaankin, että joustavuus ja sujuvuus on tärkeää tiimin toimivuu-

den kannalta. Myös vastuunjako kirjallisten töiden suhteen koettiin selkeäksi. Kupila (2017, 

306) kirjoittaakin, että kasvattajatiimissä on tärkeää tiedostaa se, miten tiimin jäsenten vas-

tuut jakautuvat, ja jokaisen tulisi tuntea oma osansa tiimissä. On hienoa, että kyselyni tulok-

sista ilmeni tyytyväisyys tiimin toimintaan. Nislinin (2016, 50) väitöstutkimuksen mukaan työ-

yhteisöllä on suuri vaikutus työssä jaksamiseen ja stressin säätelyyn päiväkodissa. Positiivinen 

ilmapiiri vaikuttaa myönteisesti stressin säätelyyn. Hyvä tiimityöskentely edistää tiimin jäsen-

ten hyvinvointia. 

Opinnäytetyöni tavoitteisiin kuului myös saada selville kuinka kuormittavina varhaiskasvatuk-

sen opettajat kokevat kirjalliset työt. Kyselyn vastaajista yli kaksi kolmasosaa koki, että kir-

jallisten töiden määrä ei ole sopiva. Huolta tai stressiä kirjalliset työt aiheuttivat 61 
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prosenttia vastaajista. Vapaa-ajalla kirjallisten töiden tekemistä mietti 55 prosenttia vastaa-

jista. Kirjalliset työt koetaan varmasti jokseenkin kuormittavina, sillä ne kuitenkin aiheuttivat 

huolta tai stressiä niin monelle. Mikkola ja Nivalainen (2009, 84—86) kirjoittavat, että uupu-

musta aiheuttaa rajattomuus työn ja vapaa-ajan välillä. Työasiat kulkeutuvat helposti kotiin 

ja myös toisinpäin. Näin käy erityisesti, jos työaika ei riitä työasioiden hoitamiseen. Työssä 

jaksamista tukee se, että opitaan sietämään keskeneräisyyttä, ja rajataan työn tekeminen 

työpaikalle. 

Opinnäytetyöni yksi tavoite oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kirjallis-

ten töiden määrän vaikutukset pedagogiikan toteuttamisen laatuun lapsiryhmässä. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa (2016, 37) mainitaan, että suunnitelmallista dokumentointia, 

arviointia ja kehittämistä tarvitaan, jotta pedagoginen toiminta olisi laadukasta. Myös kyse-

lyni vastaajat olivat asiasta samaa mieltä. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että kirjalli-

set työt tukevat toiminnan suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Vastaajista 

myös 66 prosenttia oli sitä mieltä, että kirjaaminen lisää pedagogisen toiminnan laatua. 

Enemmistö vastaajista myös koki, että osaa hyödyntää kirjallisia töitä pedagogisesti. Vastaa-

jista 38 prosenttia koki, että kirjalliset työt vievät niin paljon aikaa, että lapsiryhmän pedago-

giikan laatu kärsii. Kuitenkin 47 prosenttia vastaajista oli asiasta eri mieltä. 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymys oli ”Millaisena varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kirjalli-

set työt ja niiden vaikutukset varhaiskasvatustyöhön?”. Tutkielman johtopäätöksinä ja vas-

tauksena tutkimuskysymykseen voi todeta, että Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen 

opettajat kokevat kirjalliset työt hyödyllisinä ja tärkeinä lapsiryhmän pedagogisen toiminnan 

laadun kannalta. Kirjaamisen koettiin lisäävän pedagogisen toiminnan laatua. Kirjalliset työt 

koettiin hyödyllisinä, mutta niiden tekeminen ei aina mahdollistu arjessa kovin hyvin. Kirjal-

listen töiden tekemiseen ei ole helppo löytää aikaa, ja myöskään niiden tekemiseen ei ole tar-

peeksi aikaa. Toisaalta vastaajista noin puolet oli tyytyväisiä tiloihin ja välineisiin, joita oli 

kirjallisten töiden tekemistä varten. Myös tyytymättömyyttä niihin esiintyi. Kirjalliset työt ai-

heuttavat monelle huolta ja stressiä. Niitä myös mietitään vapaa-ajalla.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös se, että tutkielmassa esiin tulleiden asioiden avulla voi-

taisiin varhaiskasvatusta kehittää siten, että kirjallisten töiden määrää ei koettaisi niin suu-

rena ja työllistävänä. Yksi selkeä kehitysehdotus, joka tuli esiin oli se, että kirjallisten töiden 

tekemisen ajaksi ryhmään tulisi aina varahenkilö korvaamaan varhaiskasvatuksen opettajan 

poissaoloa ryhmästä. Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa onkin alkuvuodesta aloittanut 

kolme kiertävää varahenkilöä paikkaamaan varhaiskasvatuksen opettajien SAK-työaikaa. Tyy-

tyväisyys tähän ilmeni myös kyselyn vastauksista.  

Toinen kehitysehdotus, joka nousi esiin, oli se, että kirjallisia töitä saisi tehdä ilman keskey-

tyksiä pidemmän aikaa kerralla. Tämän voisi ajatella mahdollistuvan siten, että työvuoroihin 
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on suoraan suunniteltu pidempi yhtäjaksoinen aika varhaiskasvatuksen opettajan kirjallisille 

töille, ja tälle ajalle olisi myös varahenkilö ryhmään. Jotta tämä mahdollistuisi tulisi kirjallis-

ten töiden tekemiseen myös olla rauhallinen tila, jossa ei tulisi jatkuvasti keskeytyksiä. Voisi 

ajatella, että jos kirjallisia töitä saisi tehdä ilman keskeytyksiä pidemmän aikaa kerralla, niin 

niiden tekeminen olisi myös tehokkaampaa. Näin ollen ne eivät ehkä aiheuttaisi niin paljon 

huolta tai stressiä. Kirjallisten töiden tekemistä sujuvoittaisi myös se, jos tietokoneita olisi 

enemmän ja nettiyhteydet toimivampia.  

 

12 Pohdinta 

Varhaiskasvatuksen opettajalla on paljon pedagogista vastuuta. Tähän on vaikuttanut muutok-

set niin varhaiskasvatuslaissa kuin varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Varhaiskasvatuk-

sessa pedagogiikkaa painotetaan paljon ja sen tulisi olla kaikessa mukana. Pedagogiikan laa-

dukkaaseen toteuttamiseen tarvitaan aikaa suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle. On 

hienoa, että tuota aikaa on työehtosopimuksessa lisätty varhaiskasvatuksen opettajille. Har-

millista kuitenkin on se, että se ei aina näytä toteutuvan arjessa. Siksi onkin tärkeää, että 

asian kehittämiseksi tehdään jotakin.  

Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista. Kyselyyn vastaamisprosentti oli 57. Vastaamis-

prosentti oli hyvä, sillä aiemmin samassa kunnassa tehtyihin opiskelijoiden kyselyihin vastaa-

misprosentti on saattanut jäädä noin 30 prosenttiin. Kyselyn vastaamisprosentti olisi saatta-

nut jäädä senkin takia matalaksi, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle oli käynnissä osittain 

samaan aikaan toinenkin kysely, johon vastaaminen oli pakollista. Minun kyselyyni vastaami-

nen oli kuitenkin vapaaehtoista. Hyvä vastaamisprosentti saattaa kertoa myös siitä, että var-

haiskasvatuksen opettajat kokivat aiheen tärkeäksi, ja halusivat saada äänensä kuuluviin.  

Kyselylomake oli pääasiassa onnistunut. Muutaman asian olisin jälkikäteen tehnyt hieman toi-

sin. Olin laittanut kyselyyn melko monta avointa kysymystä. Avoimiin kysymyksiin tuli melko 

paljon vastauksia, ja niiden käsittely vei aikaa. Kyselyssä olleet kolme avointa kysymystä ke-

hittämiseen liittyen olisi esimerkiksi voinut yhdistää yhdeksi kysymykseksi. Kyselylomakkeen 

viimeinen monivalintakysymys ja avoin kysymys oli muotoiltu huonosti. Niiden vastauksista ei 

pystynyt muodostamaan minkäänlaista kuviota havainnollistamaan tilannetta. 

Kyselylomakkeen kysymyksillä kuitenkin sai hyvin vastauksia asioihin, joita opinnäytetyössäni 

oli tarkoitus selvittää. Vastauksista sai tehtyä johtopäätöksiä, ja myös tutkimuskysymykseen 

sain vastauksen. Vastauksien perusteella sain myös muodostettua mahdollisia kehittämisehdo-

tuksia. Kyselyn vastauksista oli myös hyötyä Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen hallin-

nolle, sillä vastauksista tuli esiin asioita, joiden pitäisi olla kunnossa, mutta kentällä on kui-

tenkin epäselvyyttä. Aineiston avulla niitä asioita päästiin käsittelemään.  
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Liite 1: Kyselylomake 
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Liite 2: Saatekirje 

 

  

Hei varhaiskasvatuksen opettaja! 

Olen sosionomiopiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta Hyvinkäältä. Teen opinnäytetyötä aiheesta 

”Varhaiskasvatuksen opettajien kirjalliset työt, niiden kuormittavuus ja vaikutukset pedagogiikan 

toteuttamisen laatuun lapsiryhmässä”. Opinnäytetyöni yhteistyökumppanina on Hyvinkään kaupunki. Olen 

saanut tutkimusluvan 10.12.2018. Tutkimus on osana Hyvinkään kaupungin POLKU -hanketta. Tutkimuksen 

aineisto kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. 

Linkki kyselyyn: https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/16534/lomake.html 

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä voi yhdistää 

henkilöihin. Vastaukset tuhotaan opinnäytetyön tekemisen jälkeen. Vastauksien avulla voidaan kehittää 

Hyvinkään varhaiskasvatusta. Jokainen vastaus on myös arvokas opinnäytetyöni onnistumiseksi. 

Kyselylomakkeen täyttämiseen menee 5-10 minuuttia. Vastaamisaikaa on 25.1.2019 asti. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kirjallisia töitä varhaiskasvatuksen opettajilla on, kuinka 

paljon niiden tekemiseen menee aikaa ja kuinka niiden tekeminen mahdollistuu arjessa. Tavoitteena on 

myös selvittää kuinka kuormittavina varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kirjalliset työt sekä miten 

varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kirjallisten töiden määrän vaikutukset pedagogiikan toteuttamisen 

laatuun lapsiryhmässä. Tarkoituksena on myös se, että näiden tietojen pohjalta tulisi esiin, kuinka 

varhaiskasvatusta voisi kehittää siten, että kirjallisten töiden määrää ei koettaisi niin suurena ja 

työllistävänä. 

 

Kiitos etukäteen vastauksestasi! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Salla-Mari Lehto 

salla-mari.lehto@student.laurea.fi 

040 561 4441 
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Liite 3: Tutkimuslupa 

 


