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Opinnäytetyöni ”Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa on varhaiskasvatusorganisaation 
pedagogista johtajuutta kuvaava laadullinen tutkimus. Tutkimus on toteutettu Oulun kaupungin 
pohjoisella varhaiskasvatusalueella.  
 
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvailla Oulun kaupungin Pohjoisen varhaiskasvatusalueen päivä-
kodinjohtajien ja varajohtajien kokemuksia varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtajuudesta.  Sa-
malla tarkoituksena on kannustaa päiväkodinjohtajia ja varajohtajia pohtimaan omaa pedagogista 
johtajuuttaan. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen pedagogisen johta-
juuden kehittämiseksi. Tutkimustehtävänä on kuvailla, millaisia kokemuksia päiväkodinjohtajilla 
ja päiväkodin varajohtajilla on pedagogisesta johtajuudesta.  
 
Tutkimuksessani etsittiin vastauksia siihen mitä pedagoginen johtajuus on tällä hetkellä varhais-
kasvatusorganisaatiossa, miten se näkyy työssä. Lisäksi vastauksia haettiin siihen, miten pedago-
gista johtajuutta voitaisiin toteuttaa ja toisaalta siihen, miten sitä voitaisiin kehittää tai mitkä ovat 
sen toteutumisen haasteita.   
 
Tutkimuksen teoreettinen osuus liittyy taustaltaan varhaiskasvatukseen, johtajuuteen ja pedagogi-
seen johtamiseen päiväkodin johtajan ja varajohtajan työssä. Opinnäytetyöni toteutin laadullisin 
menetelmin. Aineiston koostin sähköpostikyselystä, johon osallistuivat Oulun kaupungin pohjoisen 
varhaiskasvatusalueen päiväkotien johtajat ja varajohtajat. 
 
Tutkimustulokset osoittavat pedagogisen johtajuuden rakentuvan monen osatekijän varaan, joita 
ovat muun muassa arvo, konteksti, johtajan ammatillisuus ja substanssin hallinta. Keskeisiksi voi-
mavaroiksi pedagogiselle johtajuudelle nousevat riittävät aineelliset ja henkilöstöresurssit toimin-
nalle, organisaation luottamus sekä henkilöstöjohtamisen ja pedagogiikan johtamisen taidot. Pe-
dagoginen johtajuus näyttäytyy laajana varhaiskasvatuksen arvostuksen ja aseman sekä laaduk-
kaan varhaiskasvatuksen puolesta puhumisena. Pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen 
voimavara ja parhaimmillaan yhteisesti jaettua vastuuta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta kon-
tekstin eri tasoilla. 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat: Varhaiskasvatus, johtajuus, varhaiskasvatuksen johtajuus, pedagoginen johtajuus  
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My thesis” Pedagogical Leadership in Early Childhood Education” is a qualitative inquiry that 
examines pedagogical leadership in Finnish early childhood education (ECE) context. The 
dissertation was implemented at early childhood services in the city of Oulu. 
 
The purpose of my thesis is to describe the pedagogical leadership on early childhood education. 
This thesis investigates what pedagogical leadership currently is like in the organization of early 
childhood education, and how it shows in the work. In addition, this thesis studies how to implement 
and develop pedagogical leadership and which challenges implementation encounters.  
 
The theoretical part involves background in early childhood education, leadership and pedagogical 
leaderchip in day-care director´s and deputy’s work. My thesis was carried out by qualitative 
methods. The material consists of email enquiry involving the day-care director´s and deputy´s in 
early childhood education the north Oulu. 
 
The findings suggest that pedagogical leadership can be defined through four dimensions: value, 
context, professionalism and management of substance. Adequate material and human resources, 
the trust of the organizational level, the skills for human resource management, and the 
pedagogical leadership skills were found to form the basis for pedagogical leadership. The study 
describes pedagogical leadership as a broad phenomenon, advocating the appreciation of early 
childhood education and enhancing the quality of the services. Pedagogical leadership can be seen 
as an asset for early childhood education and at it can be viewed as a shared responsibility of 
maintaining the quality of early childhood education in the different levels of the context. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: early childhood education, leadership, leadership in early childhood education, peda-
gogical leadership 
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1 JOHDANTO 

OECD:n mukaan varhaiskasvatus on Suomessa laadukasta. Muun muassa varhaiskasvatushen-

kilöstön koulutustaso muihin OECD-maihin verrattuna on korkea. (OKM 2012.) Tätä varhaiskasva-

tuksen osaamista kannattaa hyödyntää. Kun pyrimme parempaan sekä laadukkaaseen varhais-

kasvatukseen, emme voi unohtaa osaavan, kehittyvän ja motivoituneen työyhteisön merkitystä 

osana sitä. Johtajuuden merkitys työyhteisön kehitykseen ja toimivaan työyhteisöön on myös kiis-

taton (Halttunen 2009, 24-25.) 

  

Yhteiskunnan ja ympäristön muuttuessa myös varhaiskasvatus muuttuu. Muutokset viimeisten lä-

hivuosien aikana ovat vaikuttaneet myös siihen, mitä johtaminen tänä päivänä on. (Suutarinen – 

Vesterinen 2010: 19) Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja 

kulttuuriministeriön alaisuuteen 1.1.2013 alkaen. Tämä ratkaisu kirkasti sitä, että varhaiskasvatus-

palveluiden ydintarkoitus on jokaisen lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Kun pedagogiikka asetettiin toiminnassa entistä keskeisemmälle sijalle, se samalla asetti varhais-

kasvatuksen palveluntarjonnalle, toiminnan laadulle, henkilöstön ammatillisuudelle ja johtamiselle 

uusia haasteita. (Fonsen & Parrila 2016, 19.) 

 

Myös uusi varhaiskasvatuslaki vaatii johtajuuden ja pedagogiikan kehittämistä. Uusi varhaiskasva-

tuslaki astui voimaan 1.9.2018. Varhaiskasvatuslain myöstä Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet -asiakirja muuttui kokonaisuudessaan normiohjaavaksi asiakirjaksi. (Fonsen & Parrila 2016, 

19.)  

 

Viime vuosien aikana varhaiskasvatuksen johtajuuden tutkimus on lisääntynyt kansainvälisellä ta-

solla. Aikaisemman yksilökeskeisen ja johtajaan kohdistuvan johtamistyön tarkastelun tilalle on tul-

lut enemmän työyhteisöä johtamiseen osallistava näkemys, josta varhaiskasvatuksen kentällä pu-

hutaan nimellä jaettu johtajuus. Jaettu johtajuus osallistaa varhaiskasvatuksen kaikki toimijat kan-

tamaan vastuuta varhaiskasvatuksen perustehtävän toteuttamisesta. Näin ollen organisaation 

koko henkilöstö pääsee vahvasti osalliseksi ja kantamaan vastuuta työskentelystä yhteisen pää-

määrän eteen.   

  

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja vuonna 2016 ensimmäistä kertaa velvoittavana varhaiskasva-

tusta ohjaavana asiakirjana voimaantullut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 
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2018), korostavat pedagogiikan merkitystä. Pedagogisen johtamisen katsotaan erilaisten määritte-

lyjen mukaan liittyvän varhaiskasvatustyön toteuttamisen sisältöön. Pedagoginen johtajuus on pe-

dagogiikan ja varhaiskasvatuksen tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. Sen tarkoituksena on edistää 

laadukasta varhaiskasvatusta. (Fonsen & Parrila 2016, 19.)  

 

Päiväkoti- ja varhaiskasvatusmaailmassa liikkuvat ja aihepiiriini liittyvät aiemmat tutkimukset pai-

nottavat päiväkodin johtajan roolia ja pedagogista johtamista osana päiväkodin johtajan työtä. Sel-

keimmin tämän tutkimuksen aihepiiriä ilmentänyt ja myös merkittävänä lähdeteoksena tutkimuk-

sessani on toiminut Elina Fonsenin vuonna 2014 valmistunut väitöskirja ”Pedagoginen johtajuus 

varhaiskasvatuksessa”.  

 

Elina Fonsenin (2014) väitöskirja ”Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa” on kasvatustie-

teen alaan sijoittuva suomalaisen päivähoito-organisaation pedagogista johtajuutta käsittelevä nar-

ratiivinen tutkimus.  Fonsenin tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä varhaiskasvatuksen 

pedagogisen johtajuuden ilmiöstä sekä tuottaa tietoa sen toteuttamisesta ja kehittämistarpeista. 

Tutkimuksen teoreettisessa taustassa perehdytään varhaiskasvatukseen ja sen pedagogiikkaan 

suomalaisessa päivähoidossa huomioiden historiallinen kehitys ja ajankohtaiset hallinnolliset muu-

tokset johtajuudessa. Johtajuuden olemusta avataan johtajuustutkimuksen eri näkökulmien kautta 

tarkentaen jaettuun johtajuuteen ja tutkimuksen pääteemaan, pedagogiseen johtajuuteen.  

 

Fonsenin (2014) tutkimuksessa pedagoginen johtajuus osoittautuu rakentuvan osatekijöiden va-

raan, joita ovat arvo, konteksti, organisaatiokulttuuri, johtajan ammatillisuus ja substanssin hallinta. 

Keskeisiksi voimavaroiksi pedagogiselle johtajuudelle tutkimuksessa nousivat riittävät aineelliset ja 

henkilöstöresurssit toiminnalle, organisaation ylätason luottamus sekä henkilöstöjohtamisen ja pe-

dagogiikan johtamisen taidot. Pedagoginen johtajuus näyttäytyi tutkimuksessa laajana varhaiskas-

vatuksen arvostuksen ja aseman, laadukkaan varhaiskasvatuksen sekä lapsen aseman puolesta 

puhumisena. Fonsenin (2014) tutkimuksen mukaan pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen 

voimavara ja parhaimmillaan jaettua vastuuta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta kontekstin eri 

tasoilla. 

 

Toinen merkittävä tutkimus varhaiskasvatuksen johtajuudesta on jo kaksikymmentä vuotta sitten 

tehty Veijo Nivalan vuonna 1999 valmistunut väitöskirja ”Päiväkodin johtajuus”. Väitöskirjassa päi-

väkodin johtajuutta tarkastellaan erilaisten paradigmojen kautta. Väitöskirjan tutkimusta pidetään 

suomalaisen päiväkotijohtajuuden perustutkimuksena. Jo Nivalan (1999) tutkimuksessa johtajuus 
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osoittautuu moniulotteiseksi ilmiöksi, jossa päiväkoti nähdään keskeisesti kasvun paikkana. Kysei-

sen tutkimuksen mukaan johtajien ajattelussa korostuu tuona aikana ennen kaikkea hoiva, ei op-

piminen. Nivalan tutkimuksessa käsitteet kasvu, oppiminen ja hoiva nähdään niin vahvasti toisiinsa 

kytkeytyvinä ilmiöinä, että niiden käsitteellisen erottelemisen puuttuminen saattaakin Nivalan mu-

kaan aiheuttaa ongelmia.  

 

Lisäksi tämän tutkimuksen aihepiiriä koskevaa tutkimusta on toteutettu melko paljon myös yliopis-

toissa pro gradu – tutkielmina tai ammattikorkeakoulujen opinnäytteinä. Miia Vuolin sosionomi 

(YAMK) opinnäytetyössä ” Pedagogisen johtajuuden mallin kehittäminen varhaiskasvatuksen uu-

distuvaan organisaatioon” vuodelta 2014 tavoitteena oli selvittää päiväkodin johtajien näkemyksiä 

siitä, miten pedagoginen johtajuus määritellään päiväkodin johtajan työssä, miten pedagoginen 

johtajuus toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa ja mitä odotuksia päiväkodin johtajilla oli pedagogi-

sesta johtajuudesta ja sen kehittämisestä uudistuvassa organisaatiossa. Tuloksista ilmeni se, mi-

ten pedagoginen johtajuus toteutui kyselyhetkellä päiväkodin johtajan työssä ja miten päiväkodin 

johtajat määrittelivät pedagogista johtajuutta. 

 

Useat tutkimukset osoittavat, että pedagogiikka vaatii johtamista. Varhaiskasvatuksen johtajuuden 

kehittäminen ja pedagogisen johtajuuteen panostaminen kehittää samalla koko lasten varhaiskas-

vatuskontekstia. Kun johtajuuteen panostetaan, välittyy se myös lapsiin, perheisiin ja työntekijöihin 

tuottamalla entistä enemmän hyvinvointia. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat vastaavat yksi-

köissä tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikasta, mutta muiden johtamistehtävien li-

säksi pedagogiseen johtamiseen ei koeta usein jäävän riittävästi aikaa. Viimeaikaisten suomalais-

ten tutkimusten pohjalta voidaan väittää, että laadukas pedagogiikka tarvitsee laadukasta pedago-

gista johtajuutta. Mielenkiintoni opinnäytetyön aiheeseen on herännyt pitkällä aikavälillä, työsken-

nellessäni varhaiskasvatuksenopettajana. Lopullisen aiheen valintaan johti pedagogisen johtajuu-

den käsitteen epäselvyys ja tulkinnanvaraisuus, mikä heijastuu päiväkotityöhön. Pedagoginen joh-

tajuus koetaan tärkeäksi, toisaalta sille ei kuitenkaan löydy arjessa aikaa.  Varhaiskasvatus on ollut 

myllerryksessä monelta osin. Myllerrystä ovat aiheuttaneet hallituksen päätökset, joiden pohjalta 

on muokattu uusi varhaiskasvatuslaki ja uusi valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Mo-

lemmissa uusissa asiakirjoissa painotetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Vaikka varhais-

kasvatuksessa on keskiössä pedagogiikka, on päiväkodin johtajan perustyölle, pedagogiselle joh-

tamiselle, annettu liian vähän tilaa näissä asiakirjoissa. Pedagogista johtamista pidetään varhais-

kasvatuksessa johtamisen perustana, mutta kuinka se näkyy varhaiskasvatuksessa ja kuinka se 

saataisiin enemmän näkyväksi?  
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2 VARHAISKASVATUKSEN ALKUJUURILTA, TÄMÄN PÄIVÄN PEDAGOGI-

SEEN JOHTAJUUTEEN 

Jotta varhaiskasvatus, pedagoginen johtajuus ja sen tärkeys voitaisiin ymmärtää kokonaisuudes-

saan, on lähdettävä liikkeelle avaamalla pedagogisen johtajuuden kannalta keskeisimpiä käsitteitä. 

Pedagogisen johtajuuden kannalta keskeisimpiä käsitteitä ovat päivähoito, varhaiskasvatus, peda-

gogiikka, varhaiskasvatus nykyhetken yhteiskunnallisessa kehyksessä, johtajuus ja pedagoginen 

johtajuus. Jotta varhaiskasvatuksen konteksti kokonaan avautuisi, on syytä myös tarkastella päi-

vähoitojärjestelmän kehittymistä Suomessa. 

2.1 Päivähoitojärjestelmän kehittyminen Suomessa 

Päivähoitojärjestelmän kehittyminen nykyiseen muotoonsa on ollut pitkä prosessi. Päivähoitojär-

jestelmän muotoutumiseen ovat vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset ja ideologiset muutokset. 

Suomessa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen varhaiset juuret ulottuvat teollistumiseen ja kansa-

koulujärjestelmän synnyn eri vaiheisiin. Päivähoidon palvelujärjestelmän varsinainen syntyhistoria 

sijoittuu Suomessa sotien jälkeiseen kauteen, yhteiskunnan jälleenrakentamiseen ja hyvinvointi-

valtion perusedellytysten luomiseen. Sotien jälkeen Suomi eli voimakasta yhteiskuntarakenteen 

muutoksen aikaa. Muutosprosessin myötä maatalous menetti keskeisen aseman työllistäjänä. Per-

heet alkoivat muuttaa enenevässä määrin maalta kaupunkeihin, ja naiset menivät kodin ulkopuo-

lelle töihin. Näiden seurauksena alkoi syntyä tarve lasten päivähoitopaikoista erityisesti Etelä-Suo-

men suurissa kaupungeissa. Tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen alettiin rakentaa päivähoitojär-

jestelmää. (Alila & Kinos 2014, 8.) 

 

Muutosten myötä, päivähoidosta tuli yksi keskeinen yhteiskuntapolitiikan keino, järjestää suoma-

laisen yhteiskunnan oloja tarkoituksenmukaisesti muuttuneessa tilanteessa. Päivähoito toimi pit-

kään sosiaalihuollon ja myöhemmin sosiaali- ja terveydenhuollon alaisuudessa. Lisääntyvä kau-

pungistuminen ja muuttoliike toivat mukanaan yhteiskunnallista murrosta; perherakenteet kokivat 

muutoksia ja naisten työskentely kodin ulkopuolella lisääntyi entisestään. Tämä kaikki edellä mai-

nittu edellytti päivähoitojärjestelmän kehittämistä entisestään. Seuraavina vuosikymmeninä päivä-

hoitolaki loi pohjaa universaalien julkisten palvelujen voimakkaalle laajentumiselle. Päivähoitojär-
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jestelmästä kehittyi keskeinen osa pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja sen universaalia sosiaalipal-

velua subjektiivisine päivähoito-oikeuksineen. Nykyisen muotoisena päivähoitojärjestelmän luomi-

nen alkoi periaatteessa vasta vuonna 1973, jolloin tuli voimaan laki lasten päivähoidosta. Laki las-

ten päivähoidosta (36/1973, 2a§) määritti päivähoidon tehtäväksi kotikasvatuksen tukemisen ja 

lapsen persoonallisuuden kehittämisen sekä vanhemmuuden tukemisen. (Alila & Kinos 2014, 8.) 

 

Päivähoidolle on suuntautunut monenlaisia tehtäviä, aivan päivähoidon kehittämisen alkuajoista 

alkaen. Näiden tehtävien voidaan katsoa painottuneen yhteiskunnallisessa keskustelussa eri ai-

koina eri tavoin. Vaikka päivähoidon tehtävät ovat kietoutuneet toisiinsa, ne ovat antaneet kuitenkin 

selkeästi erilaisen lähestymistavan tarkastella päivähoitopalvelun tarkoitusta, tavoitteita ja tehtäviä 

yhteiskunnassa. Usein on kuultu puhuttavan päivähoidon sosiaalipoliittisesta tehtävästä, jonka mu-

kaan päivähoidon tärkeä tavoite on ollut tukea yhdessä muiden lapsi- ja perhepalvelujen kanssa 

lapsiperheitä. Sosiaalipoliittinen tehtävä on myös korostanut päivähoitoa palveluna, joka on tukenut 

lastensuojelua.  Päivähoidon tasa-arvoon edistävä tehtävä on ollut kaksitahoinen. Ensinnäkin teh-

tävänä on ollut mahdollistaa naisten ja miesten tasa-arvoinen osallistuminen työelämään ja opis-

keluun. Toiseksi päivähoidon tavoite on ollut ennaltaehkäistä lapsen oppimisvaikeuksien synty-

mistä ja tasoittaa kehityksellisiä ja sosiaalisista taustoista johtuvia eroja. Lapsipoliittisen päivähoi-

don tehtävän tavoitteena taas on ollut turvata lapsuus tarjoamalla jokaiselle lapselle mahdollisuus 

iän ja kehitystason mukaiseen toimintaan, oppimiseen, lepoon ja virkistykseen. Päivähoidon per-

hepoliittisen tehtävän kautta on nähty päivähoidon tehtäväksi tukea perheen kanssa lapsen koko-

naisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä oppimista. Perhepoliittisena tehtävänä on myös ollut tukea 

perheitä heidän kasvatustehtävässään ja mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittaminen. Työ-

voimapoliittinen tehtävä on korostanut päivähoidon tehtävänä sitä, että päivähoidon on tullut tarjota 

vanhempien työssäolon ja opiskelun ajaksi lapsille turvallinen ympäristö. Päivähoidolla on myös 

aina ollut koulutuspoliittinen tehtävä yhteiskunnassa. Tämän tehtävän mukaan jokaista lasta tulee 

ohjata oppimaan ja turvata oikeus oppimiseen sekä omien oppimismahdollisuuksien kehittämi-

seen. Nämä tehtävät ovat edelleen ajankohtaisia nykypäivän päivähoitoa eli varhaiskasvatusta ku-

vattaessa. Päivähoito toimi pitkään sosiaalihuollon ja myöhemmin sosiaali- ja terveydenhuollon 

alaisuudessa. Vuonna 1998 alkaen, vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua annettava esiopetus 

määriteltiin perusopetuslain uudistuksessa osaksi opetusministeriön toimialaa. Muilta osin päivä-

hoidon ohjaavana ministeriönä toimi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö. Vuoden 2013 alusta 

alkaen varhaiskasvatus siirtyi kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. (Alila 

& Kinos 2014, 8-11.) 
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Vuodesta 1923 alkaen päivähoitoa ohjasi lainsäädännöllisesti Köyhäinhoitolaki (1922). Lain nojalla 

köyhäinhoito kohdistettiin muun muassa (mieli)sairaisiin, avun tarpeessa oleviin henkilöihin, sokei-

siin, kuuromykkiin, raajarikkoisiin, kaatuvatautisiin ja tylsämielisiin. Vuodesta 1917 alkaen lasten-

tarhat olivat kouluhallituksen kansaopetuksen osaston alaisuudessa ja saivat toimintaansa valti-

onapua. Vuonna 1924 tapahtui hallinnollinen siirto, jolloin lastensuojelulliset asiat siirtyivät koulu-

hallinnon valvonnan piiristä sosiaaliministeriön alaisuuteen. Vuonna 1936 astui voimaan lastensuo-

jelulaki. Tähän oli liitetty myös päivähoitoa koskevat säännökset. Näihin aikoihin päivähoito raken-

tui vahvasti lastensuojelullisesta näkökulmasta. Lastensuojelullinen konteksti toimi päivähoidon 

taustalainsäädäntönä ja viitekehyksenä lähes 40 vuotta. Päivähoitolakia luotiin lähes neljännes-

vuosisadan ajan, kunnes laki ja asetus lasten päivähoidosta astuivat voimaan 1.4.1973. Päivähoi-

toa koskevan lainsäädännön voimaantulosta huolimatta päivähoidolla oli vahva sosiaalihuollollinen 

näkökulma. Lainsäädäntö loi kunnallisen päivähoitojärjestelmän, joka oli yhtenäinen ja kokonai-

suudeltaan selkeä sekä eri toimintamuotoja tasavertaisena käsittelevä säädöskokonaisuus. Päivä-

hoitolakia ja -asetusta on muovattu sen 40-vuotisen historian aikana useasti. Uusi varhaiskasva-

tuslaki astui voimaan vuonna 2018. (Alila & Kinos 2014, 11-13.) 

2.2 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuk-

sen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksessa painottuu erityisesti pedago-

giikka. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tukea ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastata 

omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää 

ja näin ollen tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0 

- 6 ja onkin huomioitavaa, että myös esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus kattaa 

siis lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen asti. (Opetushallitus 2018, 8, 

14.) 

 

Yhteiskunnallisena palveluna varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen yhtenä 

tehtävänä on muun muassa tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Var-

haiskasvatuksen toisena tehtävänä nähdään lasten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen 

sekä syrjäytymisen ehkäisyn. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tukea huoltajia kasvatus-

työssä ja samalla mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Erilaiset tiedot 
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ja taidot, joita lapset varhaiskasvatuksessa oppivat, vahvistavat lasten osallisuutta ja aktiivista toi-

mijuutta yhteiskunnassa.  (Opetushallitus 2018, 8, 14.) 

 

Kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin, kuin 

kunnassa on terve. Varhaiskasvatusta on aina pyrittävä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä ja 

myös tarpeita vastaavina aukioloaikoina. Varhaiskasvatuslain mukaan, varhaiskasvatusta voidaan 

toteuttaa päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona tai avoimena varhaiskasvatustoimintana. Lapsen 

oikeus varhaiskasvatukseen on säädetty laissa ja koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa an-

nettavaa varhaiskasvatusta. Huoltajalla on aina oikeus päättää, osallistuuko lapsi päivähoitoon. 

Varhaiskasvatukseen yhtenä osana kuuluva esiopetus on sen sijaan velvoittava. Perusopetuslain 

mukaan lasten tulee vuotta ennen oppivelvollisuutensa alkamista osallistua esiopetukseen tai muu-

hun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Esiopetukseen osallistuvat lapset ovat yleensä 

6-vuotiaita. Myös esiopetuksessa olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasva-

tukseen lain oikeuttamalla tavalla, yleensä esiopetusajan ulkopuolella. (Opetushallitus 2018, 14-

15.) 

 

Kunnalla tai kuntayhtymällä on mahdollisuus järjestää varhaiskasvatusta itse tai hankkia varhais-

kasvatuspalveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Jos varhaiskasvatuspalvelut hanki-

taan muilta palvelujen tuottajilta, on kunnan tai kuntayhtymän varmistuttava siitä, että hankittavat 

palvelut vastaavat samaa tasoa, jota edellytetään kunnalliselta toiminnalta. Varhaiskasvatuksen 

järjestäjä, eli kuta tai kuntayhtymä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään varhais-

kasvatusta koskevien säädösten sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

(Opetushallitus 2018, 14-15.) 

 

Ohjaavat velvoitteet varhaiskasvatuksen järjestämisestä perustuvat Suomen perustuslakiin, var-

haiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen sekä Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteisiin. Tämän lisäksi varhaiskasvatukseen sovelletaan myös hallinto-

lakia ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Suomen perustuslaissa sanotaan, että ketään 

ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, us-

konnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. Varhaiskasvatusta järjestettäessä on myös aina otettava huomioon velvoitteet, 

jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutu-

nut. Näitä ovat muun muassa yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Euroopan ihmisoikeussopimus 
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sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, 

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Varhais-

kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa (2018). Valtakunnalli-

sia tavoitteita on kymmenen. Tavoitteet ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä 

myös paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja arviointia. 

(Opetushallitus 2018, 14-15.) 

 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja ke-

hitystason mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasva-

tuksen tulee tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen 

tasa-arvon toteuttamista. Tavoitteena on myös toteuttaa leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuri-

perintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja samalla mahdollistaa myönteiset op-

pimiskokemukset. Varhaiskasvatuksen tulee varmistaa, että varhaiskasvatusympäristö on kehit-

tävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen. Varhaiskasvatuksen tulee myös turvata lasta 

kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasva-

tushenkilöstön välillä. Kaikille lapsille on annettava yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasva-

tukseen. Yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää sekä antaa valmiuksia ymmär-

tää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja kat-

somuksellista taustaa. Jokaisen lapsen yksilöllinen tuen tarve on tunnistettava ja tarkoituksenmu-

kaista tukea on järjestettävä tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Lapsen yh-

teistyö- ja vuorovaikutustaitoja tulee kehittää, lapsen toimimista vertaisryhmässä tulee edistää ja 

samalla lasta tulee ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunni-

oittamiseen ja yhteiskunnalliseen jäsenyyteen. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen 

tulee varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Var-

haiskasvatuksen on myös toimittava yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan 

kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi ja samalla 

tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. (Opetushallitus 2018, 14-15.) 

2.3 Katsaus varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen an-

tama valtakunnallinen määräys. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se 
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koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasva-

tussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. Valtakunnallinen varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet on asiakirja, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitel-

mat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista 

ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, missä säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen 

sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Uusi Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet astui voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat päi-

vittäneet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kansallisten perusteiden mukaisesti ja 

ne on otettu käyttöön elokuussa 2019. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa 

2019.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden voidaan sanoa olevan kansallinen normi. Kaikki paikal-

liset suunnitelmat velvoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain 

sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen 

toimintaan niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa kuin muussakin varhaiskasvatuksessa.  Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet vastaa osaltaan muuttuvan maailman haasteisiin. Siinä on 

huomioitu yhteiskunnassa ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä tapahtuneita muutoksia 

sekä tutkimuksen tuomaa viimeisintä tietoa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki vanha ja 

toimiva pitäisi muuttaa tai uudistaa. Ajattelu- ja toimintatapojen päivitys tähän päivään on kuitenkin 

välttämätöntä ja siihen työhön uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antaa työkaluja. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa 2019.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laatukäsikirja. Se määrittelee raamit kaikille yhtenäisen 

ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaisesti toimimalla varmistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tasalaatuista varhaiskasvatusta 

asuinpaikastaan riippumatta. Viimeaikainen tutkimus on tuonut esille varhaiskasvatuksen suotuisia 

vaikutuksia niin lapsen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen on kuitenkin ol-

tava laadukasta, jotta toivottuja positiivisia tuloksia syntyisi. Vaikuttavaa varhaiskasvatusta toteu-

tettaessa keskeisiä asioita ovat sensitiivinen vuorovaikutus, lasten mielenkiinnon kohteiden huomi-

oiminen, oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä lasten kanssa, välittävä huolenpito sekä lei-

kin ja oppimisen mahdollistaminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa 

2019.) 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatus on kytkeytynyt tiiviisti osaksi 

elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä eri opetussuunnitelmien jatkumoa. Perusteista löytyy 

useita yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Suomalaisen kasvatus- ja koulu-

tusjärjestelmän yhtenäinen arvoperusta, käsitys lapsesta ja oppimisesta sekä laaja-alaisen osaa-

misen tavoitteista turvaavat lapsen näkökulmasta johdonmukaisesti etenevän opinpolun. Varhais-

kasvatuksen voidaan ajatella olevan koulutusjärjestelmämme kivijalka. Varhaislapsuus on voima-

kasta kehityksen ja oppimisen aikaa. Keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat lapsella jo 

ennen kouluikää. Siksi se, mitä lasten elämässä tapahtuu tuona aikana, on erittäin merkityksellistä 

sekä lapsen tämän hetkisen, että tulevan elämä kannalta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

pähkinänkuoressa 2019.) 

 

Koko varhaiskasvatuksen toiminnan perustana voidaan pitää varhaiskasvatuslaissa määriteltyjä 

tavoitteita sekä velvoitetta huomioida lapsen etu varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja toteutetta-

essa. Kuten jo aikaisemmin on todettu, varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon ko-

konaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se ei ole enää vain päivähoitoa, vaan tavoitteellisesta ja 

suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota myös arvioidaan ja kehite-

tään säännöllisesti. Oppimisen lähtökohtana varhaiskasvatuksessa ovat lasten aiemmat kokemuk-

set, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

pähkinänkuoressa 2019.) 

 

Jotta jokaisen lapsen aikaisemmat kokemukset, mielenkiinnon kohteet ja osaaminen saadaan nä-

kyväksi, tehdään jokaiselle perhepäivähoidossa ja päiväkodissa olevalle lapselle oma henkilökoh-

tainen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu. Tämä tehdään aina yhteistyössä huoltajien ja 

lapsen kanssa. Lapsen vasu tekee näkyväksi kunkin lapsen vahvuudet ja voimavarat sekä yksilöl-

liset tarpeet. Se on pedagoginen suunnitelma siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskas-

vatuksen toiminnassa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

pähkinänkuoressa 2019.) 
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Varhaiskasvatuksessa järjestettävä tavoitteellinen, lapsia kiinnostava ja sopivasti haastava toi-

minta innostaa oppimaan lisää ja edistää lapsen yksilöllisen potentiaalin kehittymisen. Eri oppimi-

sen alueita yhdistelevä pedagoginen toiminta puolestaan mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-

alaisen tarkastelun. Työtapojen sekä oppimisympäristöjen tulee varhaiskasvatuksessa edistää las-

ten intoa tutkia, kokeilla ja harjoitella asioita. Oppimiseensa on lapsilla myös oikeus saada sopivaa 

ohjausta ja tukea. Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin merkitys lapselle sekä leikin pedago-

giset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Leikki on lasta motivoivaa ja iloa 

tuottavaa toimintaa, jonka avulla lapset samalla oppivat uusia taitoja ja luovat merkityksiä itsestään 

ja ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja varmis-

tetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua leikkeihin ja yhteiseen toimintaan. Lapset ovat 

aktiivisia toimijoita ja oman ryhmänsä tasavertaisia jäseniä. Lapsilla on omia ajatuksia ja mielipiteitä 

ja niitä tulee kuulla ja huomioida. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa 

2019.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa huomioidaan myös huoltajien osallisuuden edistämisen 

tärkeys. Varhaiskasvatuslain mukaan lasten huoltajilla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikut-

taa oman lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Varhaiskasva-

tuksen tehtävänä onkin kehittää toimintatapoja, joilla mahdollistetaan huoltajien osallisuus ja vai-

kuttamisen mahdollisuudet. Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön perustana voidaan pitää huol-

tajien kunnioittavaa ja arvostavaa kohtaamista sekä huoltajien aitoa kuulemista. 

 

Varhaiskasvatuksessa laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan muun muassa monilukutaitoa, it-

sestä huolehtimista ja arjen muita taitoja. Samalla se on myös kulttuurista osaamista ja vuorovai-

kutustaitoja, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Hyvä varhaiskasvatus antaa 

vankan pohjan näiden tietojen ja taitojen kehittymiselle.  Ajattelu ja oppiminen ovat tärkeitä tulevai-

suuden taitoja. Voidaan puhua elinikäisestä oppimisesta, joka edellyttää rohkeutta, innostusta, luot-

tamusta ja avoimuutta uusia asioita kohtaan. Kun maailma moninaistuu, kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja itsensä ilmaiseminen korostuvat entisestään. Varhaiskasvatuksessa luodaan 

myös pohja toisten ihmisten kunnioittamiselle ja vuorovaikutustaitojen oppimiselle. (Kts. kuvio alla) 
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KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen laaja-alainen osaaminen (www.oph.fi) 

 

Varhaiskasvatuksessa laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan muun muassa monilukutaitoa, it-

sestä huolehtimista ja arjen muita taitoja. Samalla se on myös kulttuurista osaamista ja vuorovai-

kutustaitoja, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Hyvä varhaiskasvatus antaa 

vankan pohjan näiden tietojen ja taitojen kehittymiselle.  Ajattelu ja oppiminen ovat tärkeitä tulevai-

suuden taitoja. Voidaan puhua elinikäisestä oppimisesta, joka edellyttää rohkeutta, innostusta, luot-

tamusta ja avoimuutta uusia asioita kohtaan. Kun maailma moninaistuu, kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja itsensä ilmaiseminen korostuvat entisestään. Varhaiskasvatuksessa luodaan 

myös pohja toisten ihmisten kunnioittamiselle ja vuorovaikutustaitojen oppimiselle. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa 2019.) 

 

Keskeinen osa varhaiskasvatuksen toimintaa ovat Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen opettelu. 

Turvallisessa vuorovaikutuksessa, omasta ja toisten hyvinvoinnista opitaan huolehtimaan. Kai-

kessa varhaiskasvatuksen toiminnassa toteutetaan myös kestävän elämäntavan periaatteita. Mo-
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nilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat enenevässä määrin osa lasten elä-

mää. Erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu on myös varhaiskasvatuksen 

tehtävä. Kun lapset saavat itse olla mukana vaikuttamassa siihen, mitä tehdään ja miten, osallistu-

misen ja vaikuttamisen taidot sekä motivaatio oppia uutta vahvistuvat entisestään. Onkin tärkeää, 

että lapsilla on mahdollisuus osallistua ja harjoitella omia vaikuttamismahdollisuuksia myös var-

haiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa 2019.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin uudistamiseen ja ke-

hittämiseen. Työ- ja toimintatapoja arvioitaessa on keskeistä miettiä, miten ne parhaalla tavalla 

tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Tehtyjen ratkaisujen on oltava varhaiskasvatussuun-

nitelman tavoitteiden mukaisia ja niissä on aina huomioitava lapsen etu. Toimintakulttuurin kehittä-

misen periaatteet antavat tukirangan myös esimiestyölle sekä työyhteisöjen yhteiselle kehittämi-

selle. Varhaiskasvatuksen laatua kehitetään jatkuvan arvioinnin avulla. Arviointia toteutetaan sekä 

kansallisella että paikallisellakin tasolla. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee arvioida muun mu-

assa omia paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia sekä niiden toteutumista. Yksiköiden arviointi 

kohdistuu erityisesti oman toiminnan järjestelyihin sekä pedagogiikan toteutumiseen. Arvioinnin 

avulla tehdään näkyväksi sekä varhaiskasvatuksen vahvuuksia että kehittämisen tarpeita. Myös 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa vähintään kerran vuo-

dessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa 2019.) 

2.4 Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 

Kasvatustoiminta on vuorovaikutusta, sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtuvaa kasvun ja ke-

hityksen tukemista. Kasvatuksen voidaan sanoa olevan pedagogista toimintaa eli vaikuttamista ja 

kasvun ohjaamista. Kun kasvatusta aletaan tarkastella pedagogisena toimintana, huomio kiinnite-

tään kasvatustoiminnan käytännölliseen toteuttamiseen ja samalla kasvatuksen menetelmiin eli sii-

hen, mikä tekee vuorovaikutuksesta kasvatusta ja mihin kasvattajan osaaminen perustuu. Toimin-

tana kasvatuksen voidaan ajatella olevan monimuotoista, toisaalta intuitiivista ja toisaalta tietoista 

menetelmällistä osaamista vaativaa pedagogista ihmistyötä. Pedagogiikka perustuu aina kasva-

tusyhteisössä sovittuihin arvoihin, kasvatusnäkemykseen ja oppimiskäsitykseen. Pedagoginen tie-

toisuus on aikuisten toiminnan pohja, sen muodostavat tietoisuus lapsen kasvusta, kehityksestä ja 

oppimisesta. Yhtä tärkeänä sen muodostavat tietoisuus oppimisprosessin jatkuvuudesta ja sen 
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merkityksestä lapselle sekä aikuisen oman toiminnan taustalla ole kasvatus- ja oppimisnäkemys.  

(Hujala & Turja 2012, 287; Hämäläinen & Nivala 2008,199.)  

  

Kulttuuriset muutokset heijastuvat varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Lapsuuden konstruktiot ja 

käsitykset kasvatuksen menetelmistä ja päämääristä muuttuvat ja samalla vaikuttavat tulkintoihin 

lapsista, lasten ja aikuisten suhteista sekä lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Kyseiset 

muutokset luovat pedagogiikan kulttuurishistoriallisen kehyksen. Ne määrittävät varhaiskasvatuk-

sen pedagogiikan varhaislapsuuden julkisten instituutioiden toimintana. Ammattilaisille jää arjessa 

melko paljon valtaa päättää arjen pedagogisista ratkaisuista ja niiden kautta syntyvistä varhaislap-

suuden pedagogisista ympäristöistä, vaikka julkisten kasvatusinstituutioiden toimintaa säädellään-

kin monin tavoin. (Hännikäinen 2013, 40-51.)  

 

Varhaispedagogiikka on siis tärkeä osa varhaiskasvatusta. Kun varhaiskasvatuksella ymmärretään 

erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta aikuisten ja lasten 

välillä tulee varhaispedagogiikasta tavoitteellista, kasvatuksellista ja opetuksellista toimintaa. Tätä 

edellä mainittua toimintaa varhaiskasvatuksen ammattilaiset toteuttavat varhaiskasvatuksen insti-

tuutioissa kuten päiväkodeissa. (Helenius, 2001, 276.) 

2.5 Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa 

Yleiskäsitteenä johtaminen on yleinen prosessi, joka pitää sisällään suunnittelua, organisointia, 

vaikuttamista, kontrollointia, ongelman ratkaisua ja päätöksentekoa. Johtamisen voidaan katsoa 

kohdistuvan organisaation eri alueille. Puhutaan itsensä johtamisesta, henkilöjohtamisesta, asioi-

den johtamisesta, teknologian johtamisesta, markkinoiden johtamisesta ja strategisesta johtami-

sesta. Kokonaisuudessaan johtajuus on prosessi, jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään yk-

silöitä, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Johtaminen on vaikuttamisyritys ja se voi kohdistua 

myös itseensä, jolloin puhutaan itsensä johtamisesta. Myös opettaminen ja koulutus sisältävät sa-

manlaisia elementtejä kuin johtaminen. (Sydänmaanlakka 2004,18, 25, 106.)  

 

Yleisesti johtajuus voidaan siis määritellä toiminnaksi, jossa tekijöinä ovat johtajat ja jonka kohteena 

ovat alaiset. Johtajuus voidaan toisaalta myös nähdä vuorovaikutusprosessina, jossa johtajat ja 

kanssatoimijat muodostavat merkityksellistä todellisuutta yhdessä, vaikka molemmilla onkin oma 
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asemansa vuorovaikutuksessa. Johtaminen on suhdetta ihmisten välillä ja se on myös palveluteh-

tävä. Johtamisen perusedellytys on, että ihmiset tekevät yhteistyötä. Johtaminen nähdään myös 

muutoksen toteuttajana. Voidaan ajatella, että johtajuudessa huolehditaan jo saavutetun hyvän toi-

mintatason tai resurssien ylläpitämisestä. Johtajuus tukee niitä prosesseja, joita organisaatiossa 

tarvitaan saavuttamaan tuloksia. Johtajuuden kenttänä on työelämä, ja organisaatioiden tavoitteet 

on johtajuudessa aina huomioitava. Käytännössä johtajat muodostavat omia, henkilökohtaisia ja 

kokemusperäisiä tapojaan toimia johtajana ja olla hyvä johtaja. (Aaltio 2008, 41,105; Pennanen 

2007, 73-80; Hujala ym. 1999, 118.)  

 

Varhaiskasvatuksen johtajuuteen liittyvien käsitteiden määrittely on varsin kirjavaa ja moniselit-

teistä. Edes tutkimuskirjallisuudessa määritteet pedagoginen johtajuus, pedagoginen johtaminen 

ja jaettu johtajuus, eivät ole yksiselitteisiä. Käsitteiden määrittelyn epämääräisyys on käytännössä 

hankaloittanut osaltaan johtamisen suunnittelua ja tarkoituksen mukaista resurssointia. Johtajuus-

tutkimuksia tarkasteltaessa, niiden erilaisista lähtökohdista nousee esille erilaisia määrittelyjä kä-

sitteille. (Parrila & Fonsen 2016, 24-31.) 

 

Johtajuusprosessin vuorovaikutus päivähoitoyksikössä tapahtuu päiväkodinjohtajan ja henkilökun-

nan välillä. Parhaimmillaan tätä vuorovaikutusta vodaani kuvailla aidoksi dialogiksi, jossa molem-

mat osapuolet ovat aktiivisia ja tietävät oman roolinsa. Tehokas vuorovaikutusprosessi koostuu 

kolmesta osatekijästä; suorituksen johtamisesta, tehokkaasta kommunikoinnista ja älykkäästä joh-

tamiskäyttäytymisestä. Suorituksen johtaminen, toisin sanoen ihmisten johtamisen perusprosessi 

on tavoitteiden asettamista, ohjaamista ja valmentamista. Se on myös palautteen antamista sekä 

kehittämistä. Tehokas kommunikointi on puhumista ja kuuntelemista sekä käskyttämistä, väittele-

mistä, keskustelemista ja dialogia. Älykkään johtajuuden käyttäytymispiirteinä voidaan pitää rooli-

mallina oleminen, motivointi ja innostaminen, innovatiivisuus ja luovuus sekä yksilön huomioimi-

nen. (Sydänmaanlakka 2004, 124–125.) Päiväkodin johtajia voidaan pitää Ihmisten johtajia. Ihmis-

ten johtajat ovat oppijoita ja ikuisia etsijöitä, he näkevät maailman ja tilanteet oppimismahdollisuuk-

sina. Ihmisten johtajat luovat yhteisen vision ja valtuuttavat muut toimimaan vision hyväksi. Valtuut-

taminen on ihmisten parhaiden puolien esille saamista, ihmisten tukemista, kehittämistä ja esimer-

kin antamista sekä uskoa heihin. (Pennanen 2007, 73-90.)  

 

Varhaiskasvatuksen johtajuus on päivähoidon toimijoiden sitouttamista varhaiskasvatustyön tavoit-

teelliseen kehittämiseen. Se on myös vastuunottamista varhaiskasvatuksen laadunhallintatyön to-

teutumisesta. (Hujala ym. 1999, 118; Päiväkodin johtajuus huojuu 2007, 20.) Varhaiskasvatuksen 
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johtamistyö tarkoittaa varhaiskasvatuksen mission jäsentämistä ja vision rakentamista yhdessä 

henkilöstön kanssa sekä strategiatyön ja siihen liittyvän arvioinnin ankkuroimista kehittämisen pe-

rustaksi. (Hujala & Turja 2012, 290.) Varhaiskasvatustyön johtamisen keskeisin osa on varhaiskas-

vatuksen ydintehtävän ts. hoidon, kasvatuksen ja opetuksen johtamista. Muita varhaiskasvatuksen 

johtajuuden tehtäväalueita ovat työyhteisön, osaamisen ja palveluorganisaation johtaminen sekä 

varhaiskasvatuksen asiantuntijana toimiminen. Päiväkodinjohtaja vaikuttaa sekä toimintaan yksi-

kön sisällä että ympäröivän yhteiskunnan suuntaan. Päiväkodinjohtajalla on paljon vastuuta. Joh-

taja kantaa vastuun yksikkönsä päätöksistä, perustehtävän kehittämisestä ja toteuttamisesta, työ-

yhteisön toiminnasta, yhteistyöstä perheiden ja eri yhteistyötahojen kanssa sekä ulkoisesta vaikut-

tamisesta. (Päiväkodin johtajuus huojuu 2007, 3, 5.) 

 

Varhaiskasvatuksen johtajuuden kehittymishaasteet nousevat yleensä esille varhaiskasvatuksen 

kentän sisällöllisistä ja rakenteellisista muutoshaasteista. Opetussuunnitelmia on kehitetty paljon 

ja varhaiskasvatuksen sisällölliseen kehittämiseen on luotu linjauksia. Jostain syystä johtajuus on 

kuitenkin hyvin usein unohdettu näistä asiakirjoista. (Hujala, Heikka & Halttunen 2011, 287.) 

 

Useissa varhaiskasvatuksen johtajuutta käsittelevissä tutkimuksissa, johtajia tarkastellaan työnsä 

ääressä, mikrotasolla. Vasta viime aikoina on ilmestynyt tutkimuksia, joissa johtajuutta pidetään 

yhteisenä vastuualueena. Näin ajatellen, se sitoo työhön kaikki, jotka huolehtivat perustehtävästä 

ja johtajuutta pidetään tehtäväkenttänä, jossa huolehditaan organisaation perustehtävästä ja vie-

dään sitä eteenpäin. Kontekstuaalinen johtajuusmalli antaa kehyksen tarkastella johtajuutta orga-

nisaation omassa kontekstissa, sen oman perustehtävän pohjalta. Kyseisessä mallissa varhais-

kasvatusta tarkastellaan kontekstuaalisesti rakentuneena, jolloin myös johtajuutta tarkastellaan 

varhaiskasvatuskontekstin ja varhaiskasvatuksen perustehtävän näkökulmasta. Varhaiskasvatuk-

sen johtajuutta pidetään siis sekä mikrotasoisena ilmiönä että laajempana makrotasoisena asiana, 

joka ulottuu aina lainsäädäntöön saakka. Kontekstilähtöisen johtajuuden voidaan ajatella jäsenty-

vän kolmen ulottuvuuden avulla: johtamisen, perustehtävän ja vision. Näitä kaikkia yhdistää orga-

nisaation strategiatyö. Johtaminen rakentuu perustehtävälle, vieden sitä eteenpäin. Johtajuuden 

suunta määrittyy visionäärisesti rakentaen perustehtäväpohjaisesti tulevaisuutta. (Hujala, Heikka 

& Halttunen 2011, 287.) 

 

Varhaiskasvatusorganisaatioiden johtamiskeskusteluissa puhutaan yleisimmin käsittein johtajuus, 

johtaminen, johtamistyö, päivittäisjohtaminen, pedagoginen johtaminen ja hallinnollinen johtami-
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nen. Johtaminen on johtajan asemaan liitetty professio, joka rakentuu johtajan tietoisuudelle orga-

nisaation kokonaisuudesta ja johtajan omasta roolista siinä. Varhaiskasvatuksessa johtamistyö 

merkitsee varhaiskasvatuksen mission jäsentämistä. Se myös merkitsee vision rakentamista yh-

dessä henkilöstön kanssa sekä strategiatyön ja siihen tiukasti kytkeytyvän arvioinnin sisäistämistä 

kehittämisen perustaksi. (Hujala, Heikka & Halttunen 2011, 287-290.) 

 

Päivittäisjohtaminen ja hallinnollinen johtaminen ovat termejä, joiden pohjalta kuvataan perusteh-

tävän johtamista käytännössä. Toisin sanoen ne kuvastavat reaktiivista johtajuutta, jolla hoidetaan 

arjen käytännön tilanteista nousseet tehtävät.  Johtajuuden tulee olla proaktiivista, eli toisin sanoen 

ennakoivaa. Siinä tulee nähdä eteenpäin, kuulla hiljaisia signaaleja, arvioida nykyistä tilaa ja sa-

malla visioida tulevaisuutta. Johtajuuden ymmärtämisessä onkin pikkuhiljaa siirrytty reaktiivisesta 

hallinnoinnista visionääriseen johtajuuteen. (Hujala, Heikka & Halttunen 2011, 287-290.) 

 

Varhaiskasvatusyksiköt ja muutkin asiantuntijaorganisaatiot, odottavat perinteisen hallinnollisen 

johtamisen tilalle visioivaa leadership-johtajuutta. Tässä mallissa nähdään perustyön ja sen teke-

misen mahdollisuudet, visioidaan tulevaisuutta ja tuetaan työntekijöitä kehittämään työtään. Lea-

dership-johtajuutta voidaan pitää tulevaisuuteen suuntautuvana ja visioivana johtajuutena, joka ra-

kentuu perustehtävän kehittämistyöstä, muutosjohtamisesta ja ihmisten johtamisesta. Varhaiskas-

vatuksessa ihmisten johtamisella voidaan tarkoittaa muun muassa sitä, että annetaan mahdolli-

suuksia ja eväitä kehittää pedagogiikkaa. Silloin tullaan jo lähelle pedagogista johtajuutta.  (Hujala, 

Heikka & Halttunen 2011, 287-290.) 

 

Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa johtajuutta ja johtamista termien administration, lea-

dership ja management kautta. (Ebbeck & Waniganayake 2004, 30-32) Administration kääntyy 

näistä termeistä ehkä selkeimmin suomen kielelle, sitä voidaan nimittää hallinnoinniksi. Tähän joh-

tajan vastuualueeseen voidaan katsoa kuuluvaksi hallinnollisia toimia kuten kirjanpitoa ja erilaisten 

kirjallisten töiden tekemistä. Johtajuuden muiden ulottuvuuksien, leadership ja management välillä 

suomenkielistä erottelua on vaikeampi tehdä suoraan. Ebbeck ja Waniganayake (2004, 32) luokit-

televat management johtamisen päivittäiseen johtamistoimintaan, jonka tehtäviin kuuluu välittömät 

päivittäisjohtamisen toimenpiteet varhaiskasvatusyksikössä.  

 

Leadership on tulevaisuuteen ja myös päiväkodin ulkopuolisiin tahoihin suuntautuvaa johtajuutta, 

johon sisältyy visiointia, politikointia ja kriittistä ajattelua varhaiskasvatuksen tulevia tarpeita silmällä 
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pitäen. Suomenkielisenä käännöksenä termille leadership voidaan määritellä termi johtajuus ja ma-

nagement termille johtaminen. (Ebbeck, & Waniganayake 2004, 11)  

 

Varhaiskasvatusorganisaatioiden johtaminen on kehittymässä hallinnollisesta johtajuudesta kas-

vatustyön ja työyhteisön johtamiseen, toisin sanoen pedagogiseen johtajuuteen. Pedagogista joh-

tajuutta voidaan kuvata vastuun ottamisena varhaiskasvatustyöstä. Sen voidaan katsoa olevan pe-

rustehtävän kehittämistä ja huolehtimista henkilöstön hyvinvoinnista. (Hujala, Heikka & Halttunen 

2011, 287-290.) Muun muassa af Ursin (2012) on kirjoituksessaan kuvannut pedagogisen johtami-

sen ja pedagogisen johtajuuden eroja ja erilaisia traditioita niiden taustalla. Hänen mukaansa pe-

dagoginen johtaminen on pedagogisen perustehtävän johtamista. Tätä on käytetty opetus- ja kas-

vatusalan tutkimuskirjallisuudessa paljon.  Pedagoginen johtajuus voi hänen mukaansa olla minkä 

tahansa toimialan johtamista, jolloin näkökulma johtajuuteen on henkilöstön osaamisen kasvuun 

tähtäävä yhteinen oppimisprosessi. (Parrila & Fonsen 2016, 24-31.) 

 

Koska varhaiskasvatuksen johtajuuteen liittyvien käsitteiden määrittely on varsin kirjavaa, käytän 

tässä tutkimuksessani Parrilan ja Fonsenin (2012) käyttämää, erityisesti varhaiskasvatuksen alaan 

soveltuvaa tapaa määritellä kyseisiä käsitteitä. Tällä tavalla käsitteet jäsentyvät varhaiskasvatuk-

sen perustehtävän hyvään toteutumiseen tähtäävinä, eri tason ilmiöinä ja konkreettisina johtamis-

tekoina. Tutkimuksessani käsite pedagoginen johtajuus on laaja yläkäsite, joka pitää sisällään 

konkreettista johtamistoimintaa. Laaja-alaisessa pedagogisessa johtajuudessa on kyse sekä hen-

kilöstön oppimisen johtamisesta että koko organisaation toimintakulttuurin johtamisesta, joihin ar-

vopohjana sovelletaan pedagogista näkökulmaa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on aina lapsen 

hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi, mikä saadaan aikaan laadukkaalla pedagogiikalla. Pedago-

giikan laadusta ja sen kehittämisestä kannetaan samalla vastuuta yhdessä henkilöstön kanssa, 

jaetun johtajuuden hengessä. Konkreettiseen johtamistoimintaan sisältyy pedagoginen johtaminen 

ja pedagogiikan johtaminen, joiden avulla tehdään toimia päämäärien saavuttamiseksi. Henkilö, 

joka toteuttaa näitä toimia ammatissaan, on pedagoginen johtaja. (Parrila & Fonsen 2016, 24-31.)  

 

Fonsenin (2008) mukaan pedagogiseen johtajuuteen voidaan katsoa sisältyvän myös perinteisesti 

hallinnolliseen johtamiseen kuuluviksi katsottuja tehtäviä. Esimerkiksi lapsen päivähoitosijoitus voi 

olla osa pedagogista johtajuutta, kun sijoitus tehdään lapsiryhmän pedagogisen toimivuuden nä-

kökulmasta. Pedagogisessa johtajuudessa otetaankin laaja vastuu kaikesta varhaiskasvatuksen 

kehittämistyöstä. Fonsenin (2008) mukaan, pedagoginen johtajuus on perustehtävän kehittämistä, 
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huolehtimista henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista, mutta myös hallinnointia pedagogisella 

otteella. (Hujala, Heikka & Halttunen 2011, 297.) 

 

Fonsen (2014) on väitöstutkimuksessaan kartoittanut pedagogisen johtajuuden rakentumista, sen 

eri elementtejä ja menetelmiä sekä pedagogista johtajuutta estäviä ja edistäviä tekijöitä. Pedago-

ginen johtajuus voidaan hänen mukaansa ajatella rakentuvan viiden osatekijän varaan. Näitä osa-

tekijöitä ovat arvo, kontekstuaalisuus, organisaatiokulttuuri, johtamisosaaminen ja substanssien 

hallinta. (Parrila & Fonsen 2016, 26-31.) 

 

Ensisijainen tekijä hyvässä pedagogisessa johtajuudessa on arvokysymys. Omaa arvomaailmaa 

tutkaillessaan, johtaja voi miettiä, mille sijalle asettaa pedagogiikan johtamistyössään. Johtaja voi 

miettiä, onko hän valmis käyttämään pedagogiikan kehittämiseen runsaasti aikaa vai ovatko päi-

vittäisjohtamiseen ja hallinnollisiin asiakirjoihin liittyvät tehtävät tärkeämpiä. Aina kyse ei kuitenkaan 

ole arvostuksen puutteesta, sillä ylemmältä hallinnontaholta tulevat vaatimukset painottavat päivit-

täisjohtamisen sujumista ja hallinnon asiakirjojen täyttämistä. Arvo-ulottuvuus kulkee läpi muiden 

ulottuvuuksien pedagogisessa johtajuudessa. Arvo määrittää tahtotilaa, jolla pedagogista johta-

juutta voidaan toteuttaa. Ohjaavatko johtajan päätöksentekoa pedagogiset arvot vai kenties muut, 

kuten talouden vaateet tai palvelujohtamisen tavoitteet. Reflektoimalla pedagogisia kysymyksiä ja 

kyseenalaistamalla vakiintuneita toimintatapoja, voidaan tavoittaa lapsen näkökulma ja johtaa toi-

mintakulttuuria hyviin pedagogisiin käytänteisiin. (Parrila & Fonsen 2016, 26-31.) 

 

Pedagoginen johtajuus on jaettua johtajuutta ja vastuu toteutetun työn laadusta ja sen kehittämi-

sestä ulottuu organisaation kaikille tasoille. Vastuu on yhtä lailla suorittavilla tahoilla kuin johtajilla 

ja poliittisilla päätöksentekijöillä. Päätöksentekijöiden vastuulla on tuottaa tahtotila, jossa panoste-

taan varhaiskasvatuksen laatuun. Tämä vaatii resursseja, erityisesti henkilöstöresursseja. Peda-

goginen johtajuus tarvitsee myös aikaresurssia. Jotta pedagogiselle pohdinnalle jää riittävästi ai-

kaa, tarvitaan riittävä henkilöstömitoitus ja kohtuullisen laaja vastuualue. Kontekstuaalinen ulottu-

vuus tulee pedagogiseen johtajuuteen ajan, paikan ja toimijoiden määrittäessä pedagogisen johta-

juuden onnistumista. Tässä asiassa kunnat ovat eriarvoisessa asemassa ja resurssit toteuttaa pe-

dagogista johtajuutta vaihtelevat paljon eri kuntien välillä. (Parrila & Fonsen 2016, 26-31.) 

 

Perustehtävän selkeys ja varhaiskasvatuksen kokonaisuuden hallinta näyttävät tukevan pedago-

gista johtajuutta. Kun johtajalla on selkeä kuva siitä, millaista on hyvä varhaiskasvatus ja millaisia 
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ovat hyvät pedagogiset käytänteet, on helpompaa johtaa pedagogiikkaa ja saada arvostusta pe-

dagogiseen johtamiseen. Jos johtajalta puuttuu vahva pedagoginen näkemys, päätöksentekoa oh-

jaavat enemmän käytännölliset ja talouden intressien johdattamat arvot. (Parrila & Fonsen 2016, 

26-31.) 

 

Pedagoginen keskustelu tarvitsee aina ajan ja paikan. Sille on luotava rakenteet, joista pidetään 

kiinni. Työyhteisön käytäntöjen määrittelemisessä johtaja on myös avainasemassa. Koska organi-

saatioihin muodostuu ajan saatossa helposti omanlaisia tapoja toimia, on näiden tunnistaminen ja 

esiin nostaminen arvioitavaksi ja sitä kautta kehittämisen paikoiksi, mitä puhtainta pedagogista joh-

tajuutta. Palaverikäytänteet ja -rakenteet sekä esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmatyön erilai-

set muodot ovat hyvä esimerkki kulttuurisista tavoista toimia. Aika ajoin näitä onkin hyvä tarkastella 

kriittisesti ja arvioida niiden toimivuutta. (Parrila & Fonsen 2016, 26-31.) 

 

Vahva suunnitelmallisuus ja oman johtamistyön organisointi ovat johtajalta vaadittavia taitoja. Näi-

den taitojen avulla, johtajalla riittää aikaa ja voimavaroja myös pedagogiseen johtamiseen. Arjen 

kiireelliset asiat ja keskeytykset vaativat vastapainokseen kykyä fokusoida voimavaroja perusteh-

tävän kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Tässä auttavat pedagogisen johtamisen selkeät rakenteet. 

Dialogisuuden taito ja jämäkkyys päätöksenteossa edistää johtajuusroolin haltuunottoa. Dialogi-

suus on erilaisten näkökulmien kuulemista ja tasavertaista puntarointia. Samalla se on erilaisten 

näkökulmien kunnioittamista ja huomioonottamista, unohtamatta oman näkemyksen puolesta ar-

gumentointia. Ammattiroolinsa mukaisesti, johtajan on kuitenkin aina kannettava vastuu päätöksen 

loppuun viemisestä. Varhaiskasvatuksen tärkein voimavara on hyvinvoiva henkilöstö. Keskeinen 

pedagogisen johtajuuden elementti on myönteisen yhteisöllisyyden rakentaminen. Keskinäiseen 

kunnioitukseen pyrkivä ja osaava henkilöstö tuottaa hyvinvointia myös itse toiminnan keskiössä 

oleville lapsille. (Parrila & Fonsen 2016, 26-31.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimukseni kuvailee varhaiskasvatuksen pedagogista johtamista. Tutkin opinnäytetyössäni joh-

tajan pedagogisen johtajuuden merkitystä varhaiskasvatuksen arjessa ja samalla mahdollisesti 

tuon esille keinoja kehittää sitä.  

 

Tutkimukseni avulla tuon tietoa siitä, millä tavoin pedagoginen johtajuus näkyy varhaiskasvatuksen 

arjessa, sen laadussa, oppimisympäristöissä ja pedagogisessa ilmapiirissä yleensäkin. Opinnäy-

tetyöni avulla tuon pedagogisen johtajuuden näkyväksi varhaiskasvatuksen arjessa ja samalla tuon 

esille käytännön kehittämisehdotuksia pedagogisen johtamisen keinoihin varhaiskasvatus yksi-

köissä. Opinnäytetyössäni tutkittu tieto on kerätty päiväkodinjohtajilta ja varajohtajilta. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvailla Oulun kaupungin Pohjoisen varhaiskasvatusalueen päivä-

kodinjohtajien ja varajohtajien kokemuksia varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtajuudesta.  Sa-

malla tarkoituksena on kannustaa päiväkodinjohtajia ja varajohtajia pohtimaan omaa pedagogista 

johtajuuttaan. Tutkimustehtävänä on kuvailla, millaisia kokemuksia päiväkodinjohtajilla ja päi-

väkodin varajohtajilla on pedagogisesta johtajuudesta.  

 

Pedagogisen johtajuuden tarkastelu tapahtuu pohtimalla omaa työnkuvaa, pedagogisen johtajuu-

den merkitystä, pedagogisen johtajuuden toteutumista arjessa, sekä sitä, mitkä asiat koetaan joh-

tajuuden toteuttamisen esteiksi ja miten pedagogista johtajuutta voitaisiin vastaajien mielestä ke-

hittää. 

 

Oma opinnäytetyöni tutkimussuunnitelma kytkeytyy kehittämissuunnitelmaan. Tutkimuksessani 

tuon esille käytännön kokemuksia pedagogisesta johtamisesta. Tutkimuksessani en tavoittele on-

gelman ratkaisua, vaan pikemminkin tuon esille hyviä käytäntöjä pedagogisen johtamisen toteutta-

misesta. Tutkimuksestani saatuja tuloksia voidaan hyödyntää ja johtopäätösten avulla pedagogista 

johtajuutta voidaan mahdollisesti kehittää jatkossa. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Toteutin tutkimukseni Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa, Pohjoisella varhaiskasvatusalu-

eella, syksyn 2019 aikana. Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, 

jonka avulla pyrin ymmärtämään, kuvailemaan ja tulkitsemaan pedagogista johtajuutta kokonais-

valtaisesti.  Aineistonhankintamenetelmänä tutkimuksessa on käytetty sähköpostin välityksellä lä-

hetettyä avointa kyselyä, joka antaa tilaa haastateltavien omille näkemyksille ja pohdinnalle.  

4.1 Tutkimukseen osallistujat 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

sen sijaan muun muassa kuvaamaan jotain tapahtumaa tai ilmiötä, ymmärtämään tiettyä toimintaa 

tai antamaan mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle teoreettisesti. Tämän vuoksi laadullisessa tutkimuk-

sessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta asiasta mahdollisimman 

paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Tässä mielessä tutkimukseen osallistujien valinnan ei pidä 

olla satunnaista, vaan harkinnanvaraista ja tarkoituksenmukaista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

puhutaankin tarkoituksenmukaisesta ja harkinnanvaraisesta tutkimukseen osallistujien valinnasta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 97-99.) 

 

Valitsin tutkimukseeni osallistujiksi 12 päiväkodinjohtajaa ja 21 varajohtajaa Oulun kaupungin poh-

joiselta varhaiskasvatuksen alueelta. Valitsin kyseiset osallistujat tarkoituksenmukaisesti ja harkin-

nanvaraisesti, koska juuri kyseisten ammattiryhmien edustajat tietävät asiasta mahdollisimman pal-

jon ja lisäksi heillä on käytännön kokemusta asiasta. 

4.2 Aineiston keruu 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen läh-

tökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja usein laadullisessa tutkimuksessa keskitytään var-

sin pieneen määrään tapauksia. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii kohteen mahdollisimman kokonais-

valtaiseen tutkimiseen. Tutkimuksen lähtökohtana ovat asioista esitetyt kysymykset ja tulkinnat, 

joita asetetaan valitusta näkökulmasta ja sillä ymmärryksellä, joka ihmisillä asiasta on. Tämän tyyp-
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pisessä tutkimuksessa aineisto kootaan todellisissa sekä aidoissa tilanteissa. Todellinen elämä kä-

sitetään tässä moninaiseksi, ja asioille on näin ollen mahdollista löytää monen suuntaisia suhteita.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin kysymys todellisen elämän kuvaamisesta.  Tällöin tutkija voi 

luottaa omiin havaintoihinsa sekä keskusteluihinsa tutkittavien kanssa. Kvalitatiivinen tutkimus pyr-

kii kohteen mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tutkimiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 

150–160.)  

 

Laadullista tutkimusta tehdessä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten teemahaastattelua, 

osallistuvaa havainnointia ja ryhmähaastatteluja. Näitä näkökulmia suositaan, koska tällöin tutkit-

tavien ääni sekä näkökulmat pääsevät parhaiten esille. Kvalitatiivista tutkimusta tekevä tutkija va-

litsee kohdejoukon hyvin tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaista otantaa käytetä.  Jokaista ta-

pausta käsitellään ainutlaatuisena ja tämän seurauksena aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.)  

  

Puusa & Juuti (2011, 48) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on tutkittavien koke-

mukset ja tutkimuksen tehtävänä on antaa teoreettisesti tulkinta tutkimuksen kohteesta. Tämän 

tyyppinen tutkimus keskittyy tarkastelemaan yksittäisiä tapauksia. Heidän mukaansa tutkimuk-

sessa oleellista on osallistuvien henkilöiden näkökulman korostaminen sekä tutkijan vuorovaikutus 

yksittäisen havainnon kanssa. Tuomen & Sarajärven (2018, 22) mukaan tutkimustyypiltään laadul-

linen tutkimus on usein empiiristä eli kokemusperäistä. Laadullisessa tutkimuksessa on kyse kerä-

tyn aineiston tarkastelusta sekä tutkimustulosten esittelystä. Useimmiten tutkimuksen raportissa 

esitetään analyysin tueksi myös suoria lainauksia alkuperäisistä haastatteluista. 

 

Arvolähtökohdat ovat hyvin merkityksellisiä laadullisessa tutkimuksessa; arvot vaikuttavat siihen, 

miten ymmärrämme tutkittuja ilmiöitä. Myös objektiivisuuden saavuttaminen perinteisessä mie-

lessä on melko mahdotonta, koska tutkija ja ”se mitä tiedetään,” ovat aina toisiinsa kietoutuneita. 

Tulokseksi voidaan siis saada vain ehdollisia, johonkin aikaan ja paikkaan rajoittuvia selityksiä. 

Laadullisen tutkimuksen perimmäinen pyrkimys onkin tosiasioiden löytäminen tai paljastaminen, ei 

niinkään olemassa olevien totuusväittämien todentaminen.  

  

Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on kyetä tutkimusasetelmien rajaamiseen. Tutkimustehtä-

vää rajatessa otetaan kantaa siihen, mikä nousee esiin aineistosta ja minkä tutkija haluaa tulkin-

tansa avulla nostaa tarkastelun keskipisteeksi. Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruussa tutkija 
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pääsee lähelle tutkittavaa kohdetta ja tavoittaa tutkittavan näkemykset tutkittavana olevasta ilmi-

östä. Aineistonkeruumenetelmälle on olennaista, että tutkijan aineistoon liittyvät näkökulmat ja tul-

kinnat voivat kehittyä tutkimuksen edetessä. Tämä ominaispiirre korostaa tutkimuksen eri element-

tien joustavaa kehittymistä. (Kiviniemi, 2001, 68-72.) 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, kysely, havain-

nointi sekä erilaisista dokumenteista koottu tieto. Edellä mainittuja menetelmiä voidaan käyttää joko 

vaihtoehtoisesti, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 83.) 

 

Haastattelua ja kyselyä pidetään laadullisessa tutkimuksessa hyvin yleisinä aineistonkeruumene-

telminä. Sekä haastattelun että kyselyn idea ovat hyvin yksinkertaisia. Kun haluamme tietää, mitä 

ihminen ajattelee, kysymme asiaa häneltä. Haastattelu ja kysely eivät ole käsitteinä täysin syno-

nyymisia. Niiden ero liittyy tiedonantajan toimintaan tiedonkeruuvaiheessa. Haastattelussa haas-

tattelija esittää henkilökohtaisesti suulliset kysymykset ja kirjaa tiedonantajan vastaukset muistiin. 

Kyselyssä tiedonantajat taas itse täyttävät heille esitetyn kyselylomakkeen esimerkiksi kotonaan. 

Tähän on kuitenkin olemassa myös poikkeuksia, kuten esimerkiksi sähköpostihaastatteluissa, 

joissa ei ole suusanallista yhteyttä. Sähköpostihaastatteluissa haastattelija lähettää kysymykset 

sähköpostin välityksellä haastateltavalle. Seuraavassa vaiheessa haastateltava vastaa kysymyk-

siin, ja haastattelija jatkaa tarkentavilla kysymyksillä, jos kokee tämän tarpeelliseksi. Sähköpostiin 

syntyy ikään kuin dokumentoitava vuoropuhelu, ilman henkilökohtaista kontaktia. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 84-86.) 

 

Ennen kaikkea haastattelun etuna on joustavuus. Haastattelussa haastattelijalla on mahdollisuus 

toistaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä tarkentavaa keskustelua haastateltavan 

kanssa. Esimerkiksi postikyselyssä, tällaista mahdollisuutta ei ole. Joustavana haastattelussa voi-

daan pitää myös sitä, että kysymykset voidaan esittää siinä järjestyksessä, kuin tutkija katsoo ai-

heelliseksi haastattelun edetessä. Haastattelussa on perusteltua antaa kysymykset tai aiheet haas-

tateltavalle etukäteen. Koska tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta, 

voi haastateltava tällä tavoin jo etukäteen valmistautua haastatteluun. Käytännössä tämä voidaan 

toteuttaa samalla, kun haastattelun luvasta ja ajankohdasta sovitaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-

86.) 
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Haastattelun ja kyselyn lisäksi, myös havainnointia pidetään laadullisessa tutkimuksessa yleisenä 

tiedonkeruumenetelmänä. Ainoana aineistonkeruumenetelmänä, havainnointi on analyysin kan-

nalta haasteellinen. Havainnoinnin yhdistäminen johonkin toiseen aineistonkeruumenetelmään, ku-

ten haastatteluun, on monesti hyvinkin hedelmällistä. Havainnointia pidetään perusteltuna aineis-

tonhankintamenetelmänä esimerkiksi silloin, jos tutkittavasta ilmiöstä tiedetään hyvin vähän tai tut-

kittavasta ilmiöstä on muuten vaikea saada tietoa. Havainnointi voi omalta osaltaan kytkeä muita 

aineistonkeruumenetelmiä paremmin jo saatuun tietoon ja asiat voidaan havainnoinnin avulla 

nähdä ikään kuin oikeissa yhteyksissään. Haastattelu voi tuoda esille johonkin ilmiöön liittyvät nor-

mit kuin normiin varsinaisesti liittyvän käyttäytymisen. Havainnointi saattaa paljastaa tämän ristirii-

dan ja käyttäytymisen laidan. Havainnointi yksin tai yhdessä muiden aineistonkeruumenetelmien 

kanssa on aina suuritöinen ja aikaa vievä aineistonkeruumenetelmä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 93-

96.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää myös muita aineistonkeruumenetelmiä, kuten erilai-

sista dokumenteista koottua tietoa. Tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen materiaali jaetaan 

kahteen luokkaan; yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityisillä dokumen-

teilla tarkoitetaan muun muassa puheita, päiväkirjoja, kirjeitä, muistelmia ja erilaisia sopimuksia. 

Myös esseet ja erilaiset eläytymismenetelmät, voidaan mainita tässä joukossa. Joukkotiedotuksen 

tuotteilla tarkoitetaan lähinnä sanoma- ja aikakauslehtiä sekä elokuvia ja radio- ja tv-ohjelmia, 

vaikka viimeksi mainitut eivät kirjallista materiaalia olekaan. Tietyin ehdoin, näiden kaikkien doku-

menttien analyysissä voidaan käyttää sisällönanalyysia. Yksityisten dokumenttien käyttö tutkimus-

aineistona sisältää aina oletuksen, että kirjoittaja kykenee ilmaisemaan ja on jollain tapaa parhaim-

millaan ilmaistessaan itseään kirjallisesti. Kynnyskysymyksiksi tässä tiedonkeruumuodossa muo-

dostuvat monesti tiedonantajan isä ja kirjalliset kyvyt. Koska laadullisessa tutkimuksessa tutkimuk-

seen osallistujat valitaan harkinnanvaraisesti, mainittuihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota 

myös tutkimusraportin perusteluissa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 96-97.) 

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi avoimen kyselyn sähköpostin välityksellä, koska halusin an-

taa vastaajille tilaisuuden mahdollisimman vapaasti ilmaista itseään ja kertoa ajatuksiaan liittyen 

tutkittuun aiheeseen. Avoimet kysymykset auttavat monivalintakysymyksiä paremmin vastaajaa 

kertomaan ajatuksistaan, sillä monivalintakysymykset usein rajaavat vastaukset valmiisiin vaihto-

ehtoihin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, 188.)  
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Kysymyksiä laadittaessa tulee olla huolellinen, sillä kysymykset ovat perusta onnistuneelle tutki-

mukselle. Kysymysten muodon on oltava yksiselitteinen, eivätkä kysymykset saa olla millään ta-

valla johdattelevia. Huolimattomasti rakennettu kyselylomake aiheuttaa virheitä tutkimustuloksiin, 

sillä jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija tarkoittaa, tulokset luonnollisesti vääristyvät. 

(Aaltola & Valli 2010,103–104). Itselläni tutkimuksen tekijänä, on pitkä työkokemus varhaiskasva-

tuksesta ja tutkimuksen aihe on hyvin läheinen. Kysymysten muotoiluun täytyi tästä syystä kiinnit-

tää erityistä huomiota siksi, etteivät ne ohjaa vastaajia suuntaan tai toiseen. Tällainen riski on tut-

kimuksen tekemisessä aina olemassa, kun tutkimus liittyy vahvasti tutkijan omaan työhön. 

 

Sähköpostilla tapahtuvaan kyselyyn päädyin tarkan pohdinnan kautta. Ennen tutkimuksen toteu-

tusta keskustelin alustavasti joidenkin päiväkodinjohtajien kanssa tulevasta opinnäytetyöstäni ja he 

kokivat, että sähköpostilla toteutettu kysely olisi sekä ajallisesti että käytännössä helpointa järjes-

tää. Päiväkodin johtajien toiveet sähköpostikyselyyn olivat mielestäni perusteltuja. Oulun kaupun-

gilla on Pohjoisella alueella päiväkoteja yhteensä 21. Johtajia on tällä alueella yhteensä 12. Lähes 

jokaisella johtajalla on alaisuudessaan kaksi päiväkotia. Johtavat ovat jakaneet viikon siten, että 

ovat osan viikkoa toisessa ja osan viikkoa toisessa päiväkodissa. He tekevät yhteistyötä satojen 

perheiden kanssa ja hallinnolliset asiat ja erilaiset kokoukset vievät myös paljon aikaa. Varajohtajia 

Pohjoisella alueella on 21. Varajohtajat työskentelevät kiinteästi suurissa lapsiryhmissä ja heidän 

irrottamisensa lapsiryhmästä haastattelun ajaksi koettiin haastavaksi.   

 

Sähköpostikyselyn suunnittelussa oli monia vaiheita. Oli hyvin tärkeää suunnitella, mitä tietoa tar-

vitsin. Suunnittelin myös sähköpostikyselyn analysointia ennen kyselyn toteuttamista. Koska kyse-

lyn tulee pohjautua tietoperustaan tuli aiempaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä olla riittävästi. Perehdyin 

aikaisempiin tutkimuksiin ja alaan liittyviin julkaisuihin kattavasti. Kysymyslomakkeen suunnitte-

lussa arvioin monia asioita kuten kyselyn pituutta, kysymysten selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Sa-

malla pohdin tarkkaan kysymysten järjestystä ja määrää sekä tietysti sanojen valintaa. Käytin ky-

selyssäni avoimia kysymyksiä, koska oletin vastaajien eli päiväkodin johtajien ja varajohtajien ole-

van tietoisia käytettävistä käsitteistä, koska kyseiset käsitteet kuuluvat osana heidän työhönsä. 

 

Ennen varsinaisen sähköpostikyselyn lähettämistä olin jokaiseen osallistujaan yhteydessä sähkö-

postilla lähetettävällä kutsukirjeellä. Yhteydenoton yhteydessä kerroin opinnäytetyöni pääpiirteet, 

tutkittavan aiheen sekä aikatauluun liittyvät asiat. Koska tavoitteenani oli saada mahdollisimman 

paljon tietoa halutusta asiasta, pystyivät kyselyyn osallistujat tällä tavoin jo etukäteen valmistautu-
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maan tulevaan sähköpostin välityksellä lähetettävään kyselyyn. Samalla annoin vastaajille mah-

dollisuuden jättäytyä pois kyselystä. Pyysin heitä ilmoittamaan minulle, jos eivät jostain syystä ha-

luaisi tutkimukseeni osallistua. 

 

Sähköpostikyselyjä laitoin yhteensä 33, eli 12 päiväkodinjohtajalle ja 21 varajohtajalle. Vastauksia 

kyselyyn sain 15, eli vastausprosentti on 45 %. 

 

Tutkimukseni kysymykset pedagogisesta johtajuudesta ovat: 

Mikä on ammattisi? 

• Jos toimit päiväkodin johtajana, montako yksikköä sinulla on johdettavanasi? 

Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Mitä mielestänne pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan? 

Mistä asioista mielestänne muodostuu hyvä pedagoginen johtajuus? 

Miten pedagoginen johtajuus toteutuu arjessa? 

Onko joitain asioita, mitkä estävät hyvää pedagogista johtamista ja miten pedagogisen johtajuuden 

toimivuutta voisi mielestänne kehittää? 

4.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kyselyistä saamani aineiston analysoin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on perusanalyy-

simenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysillä 

voidaan analysoida dokumentteja, kuten esimerkiksi haastatteluita. Sisällönanalyysillä pyritään tut-

kittavasta ilmiöstä saamaan tiivistetty ja yleinen kuvaus. Sen avulla kerätty aineisto saadaan jär-

jestettyä johtopäätöksiä varten. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä. Sen avulla etsitään tekstin mer-

kityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117-122.) 

 

Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on alkuperäisdatan pelkistäminen niin, että kaikki tutkimuk-

selle epäolennainen karsitaan pois. Tämä voidaan tehdä joko tiivistämällä tai pilkkomalla data osiin. 

Pelkistäminen voidaan tehdä siten, että auki kirjoitetusta aineistosta etsitään tutkimustehtäviä ku-

vaavia ilmaisuja. Nämä listataan allekkain eri konseptille datasta mitään kadottamatta. Pelkistämi-

sen jälkeen seuraava vaihe on ryhmittely. Ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset 

käydään läpi tarkasti. Tässä yhteydessä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/ tai eroavai-
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suuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään ala-

luokiksi, jotka nimetään sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Jos tarvetta ilmenee, luokittelua jatketaan 

siten, että alaluokkia yhdistelemällä muodostetaan yläluokkia ja yläluokkia yhdistelemällä muodos-

tetaan pääluokkia. Pääluokat nimetään aineistosta nousevan ilmiötä kuvaavan aiheen mukaan ja 

lopuksi saadaan yhdistävä luokka, joka on yhteydessä tutkimustehtävään. Ryhmittelyn avulla luo-

daan pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle sekä alustavia kuvauksia tutkittavasta 

ilmiöstä. Aineiston ryhmittelyn jälkeen aineisto käsitteellistetään. Toisin sanoen aineistosta erote-

taan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreet-

tisia käsitteitä. Koko analyysin ajan on tärkeää tarkkailla, että aineistossa säilyy polku alkuperäisda-

taan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117-122.) 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistellään käsitteitä. Tämän avulla saadaan vastauksia 

tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu aina tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiiri-

sestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta. Aineiston käsitteellistämistä voi-

daan kuvata prosessiksi, jossa tutkija rakentaa muodostamiensa käsitteiden avulla kuvauksen tut-

kimuskohteesta. Teoriaa muodostettaessa, johtopäätöksiä verrataan koko ajan alkuperäisaineis-

toon. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117-122.) 

 

Kyselyn vastaukset saatuani, pelkistin ensin vastaukset kysymyksittäin. Kävin jokaisen kysymyk-

sen vastaukset läpi ja liitin ne kysymyksen alle.  Listasin nämä kaikki allekkain uudelle konseptille, 

vastauksista kuitenkaan mitään kadottamatta. Listauksen jälkeen ryhmittelin vastaukset, eli etsin 

vastauksista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Loppujen lopuksi loin tutkimusaineiston poh-

jalta kuvauksen jokaisesta kysymyksestä. Tämän kaiken avulla loin pohjan tutkimuksen perusra-

kenteelle ja tein alustavia kuvauksia pedagogisesta johtajuudesta. Koko prosessin ajan vertasin 

johtopäätöksiä alkuperäisaineistoon ja etsin vastuksista tutkimustehtävääni kuvaavia ilmaisuja, jät-

täen kaiken epäolennaisen pois. Loppujen lopuksi loin tutkimusaineiston pohjalta kuvauksen tutki-

muskohteesta, eli siitä, millaisia kokemuksia päiväkodinjohtajilla ja päiväkodin varajohtajilla on pe-

dagogisesta johtajuudesta. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimustuloksiksi muodostui neljä pääluokkaa. Niitä olivat pedagogisen johtajuuden merkitys koko 

varhaiskasvatusyksikön toiminnan kivijalkana, työyhteisön kehittämisen tärkeys, vuorovaikutus ja 

yhteistyön merkitys. Tässä luvussa esittelen sisällön analyysin pohjalta saamiani tuloksia. Opin-

näytetyöni tarkoituksena oli kuvailla varhaiskasvatuksen henkilöiden mielipiteitä ja näkökulmia pe-

dagogisesta johtamisesta ja sen toteutumisesta arjessa. Tavoitteena oli myös tuoda esille pedago-

gisen johtajuuden mahdolliset haasteet ja kehittämiskohteet.  

 

Tulokset on esitelty siten, että jokaisen luvun alla esitellään tulokset tutkimuskysymyksittäin. Tulok-

set osion tekstissä esiintyy suoria lainauksia keskusteluista. Niiden avulla olen halunnut antaa ää-

nen keskusteluun osallistuneille varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja lisäksi ne toimivat peruste-

luina tekemilleni tulkinnoille. Lainaukset on otettu kyselylomakkeista sellaisinaan ja niiden yhtey-

dessä ei ole mainittu tunnistetietoja liittyen keskustelijan ammattiasemaan, kuten ne olivat analyy-

sivaiheessa itselläni ylhäällä. Itselläni ammattiasema oli ylhäällä siksi, että sain eri ammattiryhmien 

näkökulmat huomioitua. 

5.1 Johtajan/ varajohtajan työnkuva 

Ensimmäiset kaksi kysymystä kyselyssäni oli; ”Mikä on ammattisi, jos toimit päiväkodin johtajana, 

montako yksikköä sinulla on johdettavanasi?” ja ”Mitä työnkuvaasi kuuluu?” Kahden ensimmäisen 

kysymyksen avulla kartoitin vastaajien työnkuvaa ja sitä, kuinka laajassa organisaatiossa he työs-

kentelevät. Koin kysymykset tutkimukseni kannalta tärkeiksi, koska niiden avulla minulla oli mah-

dollisuus saada kokonaiskuva vastaajien työn laajuudesta.  

 

Kaikilla vastanneilla johtajilla oli johdettavanaan kaksi yksikköä. Osassa näissä yksiköissä oli myös 

avointa varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa. Johtamiensa yksiköiden lisäksi, osa vastanneista toimi 

myös palvelukeskittymän edustajana.  

 

Johtajien työnkuva osoittautui kyselystä saamieni vastausten perusteella erittäin laajaksi ja moni-

naiseksi. Jokaisen johtajan työnkuvaan kuului yksiköidensä substanssin eli kasvatus-, opetus- ja 
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hoivatyön johtaminen. Tämä pitää sisällään paitsi vastuun ja valvonnan varhaiskasvatus-/ opetus-

suunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisesta, myös keskeisenä sisältönä toiminnan jatkuvan 

kehittämisen. Kyselyyn vastanneiden mukaan tämä tarkoittaa opetus- ja kasvatustyön kehittämisen 

ohella toisena keskeisenä tehtävänä työyhteisön kehittämistä. Toisen suuren johtamisen kokonai-

suuden vastausten perusteella muodostavat hallinnolliset tehtävät ja vastuut. Nämä voidaan jakaa 

kolmeen pääkokonaisuuteen, asiakashallinto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Näiden edellä 

mainittujen lisäksi päiväkodinjohtajat tekevät yhteistyötä perheiden, yhteistyötahojen, perusopetuk-

sen ja alueellisen yhteistyön osalta. Lisäksi lasten sijoitukset yksiköihin/ ryhmiin tehdään yhteis-

työssä palveluohjauksen kanssa. Myös vastaaminen päiväkotien kiinteistöön liittyvien asioiden hoi-

dosta kuuluu päiväkodin johtajille. 

 

Myös päiväkodin varajohtajien työnkuva on erittäin laaja ja moninainen. Sen lisäksi, että varajoh-

tajat työskentelevät kokopäiväisesti lapsiryhmässä ja vastaavat omalta osaltaan lapsiryhmän pe-

dagogiikasta, he tekevät työvuoroja, tallentavat työvuorojen toteumat jakson päätyttyä ja hoitavat 

tarvittaessa myös sijaisjärjestelyjä sekä työvuoromuutoksia. Myös laskutus asiat yksikössä on de-

legoitu varajohtajalle. Varajohtaja toimii päiväkodinjohtajan työparina. 

5.2 Pedagoginen johtajuus 

Kolmantena kysymyksenä kyselyssä oli; ”Mitä mielestänne pedagogisella johtajuudella tarkoite-

taan?” Tutkimukseni ensimmäisellä kysymyksellä hain vastausta siihen, miten varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset kuvaavat pedagogista johtajuutta.  

 

Tutkimukseni mukaan kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että pedagoginen johtajuus on kaiken 

johtamistoiminnan perusta. Se on arjen pedagogiikan johtamista. Pedagoginen johtajuus näkyy 

lähes kaikessa päätöksenteossa, mitä päiväkodissa johtajan työhön kuuluu. Pedagoginen johta-

juus nähtiin keskusteluna pedagogiikasta, pedagogisen toiminnan seuraamisena, arvioimisena ja 

kehittämisenä, yhdessä koko henkilöstön kanssa, sisältöalueet huomioiden.  Tutkimuksen mukaan 

pedagoginen johtaminen kattaa lähes kaikki johtamistoiminnan osa-alueet, henkilöstöjohtamisen, 

osaamisen johtamisen, palvelujohtamisen sekä yhteistyön perheiden kanssa. Pedagoginen johta-

minen nähtiin osana hallinnointia ja hankintoja. Sen myös koettiin pitävän sisällään lapsiryhmien 
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muodostamisen ja työhyvinvoinnista huolehtimisen. Tutkimushenkilöiden kuvaamana pedagogi-

nen johtajuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusedellytys. Se on henkilöstön kannustamista 

ja tukemista laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. 

 

”Varhaiskasvatuksen toiminnan sisällön, toimintaympäristön sekä henkilöstön ohjaa-

mista siten, että sisältöalueissa huomioidaan yksiköiden yhtenäinen pedagoginen 

linja, toiminnan suunnitelmallisuus ja toteutus sekä jatkuva arviointi. Tärkeimpänä pi-

dän henkilöstön kannustamista ja tukemista laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutta-

miseen.” 

 

”Pedagoginen johtajuus on keskustelua pedagogiikasta, pedagogisen toiminnan seu-

raamista, arvioimista ja kehittämistä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Asiakirjo-

jen kuten Vasun käsittelyä ja sen tuomien ohjeiden noudattamista yhteistyössä kaik-

kien kanssa, henkilökunta, lapset, huoltajat jne.” 

 

”Pedagoginen johtajuus on päiväkodin henkilökunnan ammattitaidon tukemista, ohjaa-

mista ja suunnittelua, jotta päiväkodin toiminta vastaa käytännössä varhaiskasvatuk-

sen suunnitelmiin sekä esiopetuksen sen hetkisiin opetussuunnitelmiin.” 

 

”Opetus- ja kasvatustyön tavoitteiden ja suunnitelmien (strategia, VASU, OPS) mu-

kaista toiminnan järjestämistä (toimintamallit, resurssit) ja toteutuksen valvomista ja 

kehittämistä.”  

5.3 Hyvä pedagoginen johtajuus 

Neljäntenä kysymyksenä sähköpostikyselyssä oli; Mistä asioista mielestänne muodostuu hyvä pe-

dagoginen johtajuus? Tutkimukseni toisella kysymyksellä hain vastausta siihen, mistä osatekijöistä 

hyvä pedagoginen johtajuus pitää sisällään varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemana. 

 

Vuorovaikutuksella on tutkimushenkilöiden vastausten perusteella suuri merkitys hyvän pedagogi-

sen johtajuuden onnistumiselle. Oleellista on luoda keskustelukulttuuri ja rakenteet keskustelulle. 

Ilman yhteistä avointa keskustelua ja keskinäistä luottamusta, ei voida luoda toimivaa ja rakentavaa 

yhteistä kulttuuria ja kasvatusnäkemystä, ja samalla sitouttaa henkilöstä siihen. Tutkimukseen 
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osallistuneiden mukaan on tärkeää, että johtaja kuuntelee aidosti työyhteisöä ja tuntee sen. Hen-

kilökunnan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä pidetään tärkeänä.  Varhaiskasvatussuunnitelmaproses-

silla ja yhteisen vision muodostamisella yhdessä henkilökunnan kanssa, nähdään olevan suuri vai-

kutus organisaation toimintakulttuurin muodostumiseen. Vastanneista suurin osa näkee sen lisää-

vän pedagogista tietämystä, yhteisöllisyyttä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä pitävän yllä 

jatkuvaa arvokeskustelua. Tutkimukseen vastanneiden mukaan hyvä pedagoginen johtajuus myös 

luo rakenteet keskusteluille ja foorumit yhteiselle suunnittelulle. Viikoittaiset tiimipalaverit ja peda-

gogiset suunnittelupalaverit muun muassa rakentavat yhteistä toimintakulttuuria.  

 

”Työntekijöiden arvostamisesta, keskinäisestä luottamuksesta, hyvästä vuorovaiku-

tuksesta, avoimesta keskustelusta, yhteisestä kehittämistahtotilasta. Johtajalla tulee 

olla tietoa ja kokemusta sekä taitoa välittää näkemyksiään työntekijöille. Omaa innos-

tuneisuutta pedagogiikkaan tulisi löytyä ja sen tulisi näkyä. Johtajan tulisi olla valmen-

tava esimies, saada ihmiset etsimään itse ratkaisuja työhönsä.” 

 

”Pedagoginen johtajuus toteutuu vuorovaikutuksessa osaavan ja ammattitaitoisen 

henkilökunnan kanssa. Keskeistä tässä on opetus- ja kasvatustyön jatkuva ja enna-

koiva kehittäminen. Johtajan roolin täytyy olla valmentava, työyhteisölle on rakennet-

tava yhteinen tavoite, pelkkä opetussuunnitelman ”ulkoluku” ei riitä. Toimiva ja raken-

tava positiivinen pedagogiikka voi toteutua ainoastaan rakentavassa, arvostavassa ja 

kuuntelevassa, toiset huomioonottavassa ilmapiirissä. Johtajan on siis kiinnitettävä 

paljon huomiota työyhteisön yhteistyötaitoihin ja vuorovaikutusilmapiiriin, näitä asioita 

on systemaattisesti ja jatkuvasti kehitettävä. Pedagogiikka ei ole kokoelma teknisiä 

toimenpiteitä vaan ennen kaikkea kuuntelemista, tarpeiden tunnistamista ja osallisuu-

den kokemuksen tarjoamista ja mahdollistamista kaikille.” 

 

”Varhaiskasvatuksen opettajien kanssa yhtenäiset linjaukset toimintatavoista, osallis-

taen koko henkilöstön keskusteluun ja kehittämiseen. Saa henkilöstön sitoutumaan 

yhteiseen tavoitteeseen, arvioimaan säännöllisesti toimintaa (helpot ja toimivat arvi-

oinnin työkalut) sekä kehittämään toimintaa arvioinnin pohjalta. Tulee muistaa, että 

varhaiskasvatuksen opettajan ammattiin kuuluu myös pedagoginen johtajuus. Heidän 

tulee ottaa pedagoginen johtajuus omassa ryhmässään, dokumentoida, arvioida ja ke-

hittää ryhmän toimintaa lasten vasuihin ja ryhmävasuun kirjattujen asioiden pohjalta.” 
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”Hyvä pedagoginen johtajuus vaatii paljon johtajalta perehtymistä sekä sisäistämistä 

varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä esiopetuksen opetussuunnitelmaan, työyhteisön 

toimivuuteen, yksittäisten työntekijöiden työpanoksen seuraamista ja ohjaamista sekä 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asioiden seuraamista sekä paikallisesti että val-

takunnallisesti. Johtajalla tulee olla koko ajan visio siitä pedagogisesta suunnasta, jota 

työyhteisö tarvitsee kehittyäkseen ammatillisesti omassa työssään. Johtajalla tulee 

olla todella hyvä tuntemus varhaiskasvatussuunnitelmaan, esiopetussuunnitelmaan ja 

muihin työnantajan määräämiin asiakirjoihin ja toimintatapoihin.” 

 

”Johtaja osallistuisi säännöllisesti ryhmien toimintaan, havainnoimalla toimintaa, kan-

nustamalla sekä avaamalla keskustelua kehittämiseen havainnoinnin pohjalta. Tulisi 

voida osallistua säännöllisesti tiimipalavereihin, jotta voidaan ylläpitää pedagogista 

keskustelua ja kehittää toimintaa.” 

5.4 Pedagogisen johtajuuden toteutuminen arjessa 

Viidentenä kysymyksenä sähköpostikyselyssä oli; Miten pedagoginen johtajuus toteutuu arjessa? 

Tutkimukseni kolmannella kysymyksellä hain vastausta siihen, miten pedagoginen johtajuus konk-

reettisesti toteutuu arjen keskellä. 

 

Suurin osa vastaajista koki, että pedagoginen johtajuus toteutuu hyvässä arjen vuorovaikutuk-

sessa, kohtaamisissa arjessa ja keskusteluissa. Valitettavan usein pedagogisten keskustelujen ko-

ettiin kuitenkin jäävän ”pintaraapaisuksi” toiminnan sisällöistä kiireen vuoksi. Pedagoginen johta-

juus nähtiin keskeisenä työtehtävänä. Pedagogisen johtamisen mahdollistamiseksi palaverien to-

teutuminen oli vastaajien mukaan pyritty takaamaan ja työntekijöiden osallistuminen koulutuksiin 

oli muun muassa mahdollistettu työvuorojärjestelyillä. Töiden priorisointi koettiin tärkeäksi. Päivä-

kodin yhteiset työillat, erilaiset pedagogiset tiimit, viikkopalaveri ja ryhmäpalaveri koettiin tärkeinä 

pedagogisen johtajuuden toteutumisen kannalta. 

 

”Pedagogisissa palavereissa paneudutaan syvemmin asioihin. Tällä hetkellä niitä on 

viikoittain, kun päätimme arvioida vasua joka viikko jonkin teeman pohjalta. Arjessa 

usein nopeita pedagogisia ratkaisuja, jotta arki saadaan rullaamaan. Asiat voivat kos-

kettaa joko yksittäistä lasta tai ryhmän toimintaa.” 
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”Mielestäni edellä kuvaamani pedagoginen johtajuus toteutuu arjessa, näen sen kes-

keisenä työtehtävänäni. Jos priorisoisin esimerkiksi hallinnolliset tehtävät kaikkein tär-

keimmiksi, todennäköisesti pedagoginen johtaminen jäisi vajaaksi.” 

 

”Koen pedagogista vastuuta joka päivä. Johtajalla on kyllä langat käsissä, mutta hä-

nellä on useampi yksikkö johdettavana. Meillä on kehittämispäiviä ja iltapäiviä. Silloin 

pystymme paneutumaan valitsemiimme kohteisiin. Pedagoginen johtaja kyllä huomaa, 

milloin on hyvä pysähtyä miettimään yhdessä tai kahdestaankin jotain toimintatapaa 

esimerkiksi. Toteutuuko esim. lapsen tuki tarpeeksi ja miten voisi toimia toisin?” 

 

”Vaihtelevasti, johtajien työtehtävistä aivan liian suuren osan haukkaa monet työtehtä-

vät, esim. sijaisjärjestelyt.” 

 

”Se toteutuu hyvässä vuorovaikutuksessa, kohtaamisissa, keskusteluissa. Asioita 

pohditaan ja ratkaisuja etsitään yhdessä. Palaverien toteutuminen pyritään takaa-

maan. Työntekijöiden osallistuminen koulutuksiin mahdollistetaan työvuorojärjestelyin. 

esimies kannusta jokaista työntekijää itsensä kehittämiseen.” 

5.5 Pedagogisen johtajuuden esteet ja kehittämisehdotukset 

Kuudentena kysymyksenä sähköpostikyselyssä oli; Onko joitain asioita, mitkä estävät hyvää peda-

gogista johtamista ja miten pedagogisen johtajuuden toimivuutta voisi mielestänne kehittää? Tut-

kimukseni neljännellä kysymyksellä hain vastauksia pedagogisen johtajuuden toteutumisen haas-

teisiin, sekä ehdotuksia sille, kuinka asioita voitaisiin kehittää. 

 

Tutkimukseen vastanneet toivat esille paljon sellaisia asioita, jotka estävät välillä hyvän pedagogi-

sen johtajuuden toteutumista. Kiire sekä työtehtävien laajuus ja moninaisuus olivat ne kolme seik-

kaa, jotka esiintyivät vastauksissa monta kertaa estävinä tai rajoittavina tekijöinä. Rutiininomaisten 

toimistotöiden koettiin vievän johtajalta paljon aikaa ja samalla aikaa pedagogiselta johtamiselta.  

 

Laajempana rajoittavana ongelmana tuli esille se ettei varhaiskasvatuksessa työnantajan puolelta 

ole varattu lainkaan aikaa työyhteisöjen kehittämiseen. Opetustoimen puolella on vuositasolla viisi 
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ns. VESO-päivää, jolloin yksittäisen koulun koko henkilökunta voi yhdessä paneutua mm. työyhtei-

sön ja pedagogiikan kehittämiseen. Vaikka työnantaja tarjoaa kattavat ja laajat mahdollisuudet 

työntekijälle kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan yhdelle työntekijälle kohdennetuilla koulutuk-

silla, eivät nämä korvaa tarvetta työyhteisön kehittämisen osalta. Negatiivisia tunteita herättivät 

myös äkillisesti muuttuvat arjen tilanteet ja henkilökuntavaje, jotka aiheuttivat muutoksia suunnitel-

miin usein. Vastaajat kokivat, että välillä menee turhan paljon aikaa ” sihteerin ” tehtävissä.  

 

”Rutiininomaiset toimistotyöt vievät johtajalta paljon aikaa ja aikaa pedagogiselta joh-

tamiselta. Jatkuva kiire ja töiden keskeneräisyys voivat haitata. Kehittää voisi jaka-

malla toimistotöitä sihteereille, luoda saman tyyppinen järjestelmä kuin kouluissa reh-

tori/koulusihteeri.” 

 

”Keskeisenä ongelman on, ettei varhaiskasvatuksessa Oulun kaupungissa ole varattu 

minuuttiakaan työyhteisöjen kehittämiseen. Opetustoimen puolella on vuositasolla viisi 

ns. VESO -päivää, jolloin yksittäisen koulu koko henkilökunta voi yhdessä paneutua 

mm. työyhteisön ja pedagogiikan kehittämiseen. Jotain tällaista tarvittaisiin varhais-

kasvatuksen puolellakin. Pelkät yksittäiset yhdelle työntekijälle kerrallaan kohdentuvat 

ja mahdollistuvat koulutuspäivät eivät korvaa tarvetta työyhteisön kehittämisen osalta. 

Sinänsä Oulun kaupunki näiltä osin tarjoaa kattavat ja laajat mahdollisuudet kehittää 

osaamistaan ja ammattitaitoaan työntekijöilleen.” 

 

”Johtajalla on erinäisiä hallinnollisia ja henkilöstöön liittyviä tehtäviä, joiden vuoksi jää 

aikaa liian vähän tavoitteelliselle ja johdonmukaiselle pedagogiselle johtamiselle.” 

Henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä voisi ulkoistaa, jolloin jäisi aikaa ryhmien toimin-

nan havainnointiin sekä pedagogiseen keskusteluun.” 

”Kouluttaminen on erittäin tärkeää, johtajan tulisi mielestäni olla ”aina askeleen edellä” 

siitä mitä henkilökunta osaa odottaa, siis tarkoitan, että hänellä on tuntuma ja oikea 

tieto mitä tarvitaan viedäkseen pedagogista toimintaa eteenpäin. Johtajilla on todella 

kuormittava työ, hekin tarvitsevat tukea ylemmältä esimieheltä, ja ehdottomasti paljon 

koulutusta eri aiheista, jotka vaikuttavat arkiseen työhön päiväkodeissa, pedagogiik-

kaan.” 
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”Välillä turhan paljon aikaa menee ” sihteerin ” tehtävissä. Kiire ja sijaispula usein ai-

heuttaa sen, että itse sammuttelet ”tulipaloja ” missä ryhmässä milloinkin. Toki siinä 

näkee miten ryhmät toimivat. 

 

Kyselyyn vastanneet antoivat myös muutamia kehittämisehdotuksia siitä, kuinka pedagogisen joh-

tajuuden toimivuutta voitaisiin kehittää. Vastauksissa sivuttiin muun muassa jaetun johtajuuden ke-

hittämistä osaksi työtä. Jos esimerkiksi varajohtajille annettaisiin enemmän aikaa tehdä tärkeitä, 

johtamiseen kuuluvia tehtäviä, antaisi se myös johtajalle enemmän aikaa pedagogiseen johtami-

seen. Moninaisten työtehtävien uudelleen organisointia mm. henkilöstöhallintoon liittyvien tehtä-

vien ulkoistamista kannatettiin useammassa vastauksessa.  

 

”Kehittää voisi jakamalla toimistotöitä sihteereille, luoda saman tyyppinen järjestelmä 

kuin kouluissa rehtori/koulusihteeri.”  

 

”Varhaiskasvatuksenopettajien yhteistyöhön pitäisi satsata. Se on pedagogian helmiä, 

joita voi jakaa.” 

 

Henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä voisi ulkoistaa, jolloin jäisi aikaa ryhmien toimin-

nan havainnointiin sekä pedagogiseen keskusteluun.” 
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6 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMIS-

TYÖN MALLINA PEDAGOGINEN TIIMI 

Tutkimustulokset osoittavat pedagogisen johtajuuden rakentuvan monen osatekijän varaan, joita 

ovat muun muassa arvo, konteksti, johtajan ammatillisuus ja substanssin hallinta. Keskeisiksi voi-

mavaroiksi pedagogiselle johtajuudelle nousevat riittävät aineelliset ja henkilöstöresurssit toimin-

nalle, organisaation luottamus sekä henkilöstöjohtamisen ja pedagogiikan johtamisen taidot. Pe-

dagoginen johtajuus näyttäytyy laajana varhaiskasvatuksen arvostuksen ja aseman sekä laaduk-

kaan varhaiskasvatuksen puolesta puhumisena.  

 

Koska pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen voimavara ja parhaimmillaan yhteisesti jaet-

tua vastuuta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta kontekstin eri tasoilla, ehdotan kehittämistyön 

malliksi pedagogista tiimiä. Tässä mallissa pedagoginen tiimi muodostuu varhaiskasvatusyksikön 

päiväkodinjohtajasta, varajohtajasta, varhaiskasvatuksen erityisopettajasta ja yksikön varhaiskas-

vatuksenopettajista. 

 

Pedagoginen tiimi on eräänlainen työryhmä, joka keskittyy pedagogiikkaan ja pitää yllä pedago-

gista keskustelua työyhteisössä. Pedagogisessa tiimissä käsitelty asia menee keskusteltavaksi 

työyhteisön eri tahoilla. Näistä keskusteluista asia palautuu jälleen pedagogisen tiimin käsittelyyn 

ja tarvittaessa tulee sieltä kenties uudelleen muokattuna koko työyhteisön käsiteltäväksi. On huo-

mioitavaa, että tässä mallissa käsite pedagoginen tiimi tarkoittaa työyhteisön jäsenistä koottua työ-

ryhmää, kun taas pedagoginen tiimi -toiminta käsittää koko työyhteisössä tapahtuvaa pedagogisen 

tiimin johdolla tapahtuvaa pedagogista keskustelua sekä arviointi- ja kehittämistoimintaa. 

 

Kuten jo aikaisemmin toin esille, pedagoginen tiimi koostuu varhaiskasvatusyksikön päiväkodinjoh-

tajasta, varajohtajasta, varhaiskasvatuksen erityisopettajasta ja yksikön varhaiskasvatuksenopet-

tajista. Pedagogista tiimiä johtaa aina päiväkodinjohtaja. Kokoontumisajat sovitaan hyvissä ajoin ja 

niistä pidetään kiinni.  Pedagogisen tiimin kokoontumisissa on aina oltava selkeä struktuuri ja kä-

siteltävistä aiheista annetaan ennakkoon esityslista kaikille työyhteisön jäsenille. Esityslistan 

avulla, jokainen ammattiryhmä saa ennakkoon tiedon käsiteltävistä aiheista ja voi antaa mielipitei-

tään tai ajatuksiaan aiheista jo ennakkoon. 
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Pedagogisen tiimin avulla, päiväkodinjohtaja voi jakaa pedagogista johtajuutta yksikön varhaiskas-

vatuksenopettajille. Varhaiskasvatuksenopettajat vievät tiedon ryhmiin ja jakavat sekä kehittävät 

käsiteltyjä asioita omassa ryhmässään, kaikkien siellä olevien ammattiryhmien kesken. Näin ollen 

pedagogiikka syvenee, eikä jää enää ”pintaraapaisuksi”, kuten tutkimuksessani osittain koettiin. 

Pedagogiikasta tulee avoimempaa ja keskusteluista syvällisempää. Ennen kaikkea, jokainen saa 

paremman mahdollisuuden vaikuttaa ja olla osallisena suunnitelmien toteuttamisessa sekä pää-

töksien teossa. 
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7 POHDINTA 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kuvailla varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta varhaiskasva-

tuksen ammattilaisten kokemana. Samalla tarkoituksena oli kannustaa päiväkodinjohtajia ja vara-

johtajia pohtimaan omaa pedagogista johtajuuttaan. Tavoitteena oli myös tuoda esille pedagogisen 

johtajuuden mahdolliset haasteet ja kehittämiskohteet.  

 

Oulun kaupungilla on Pohjoisella alueella päiväkoteja yhteensä 21. Johtajia on tällä alueella yh-

teensä 12. Lähes jokaisella johtajalla on alaisuudessaan kaksi tai jopa useampia päiväkoteja, pi-

täen sisällään myös avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Johtavat ovat jakaneet viikon siten, että 

ovat osan viikkoa kaikissa johtamissaan yksiköissä. He tekevät yhteistyötä satojen perheiden 

kanssa ja hallinnolliset asiat ja erilaiset kokoukset vievät paljon aikaa. Varajohtajia Pohjoisella alu-

eella on 21. Tutkimuksessa tuli esille, että päiväkodin johtajien ja varajohtajien toimenkuvat var-

haiskasvatuksessa ovat hyvin laajoja ja moninaisia. Toimenkuvat pitävät sisällään sekä yksiköiden 

substanssin eli kasvatus-, opetus- ja hoivatyön johtamista, että yhtä lailla hallinnollisia tehtäviä ja 

vastuita. Tutkimukseni mukaan tärkeimpinä päiväkodin johtajien tehtävistä pidettiin henkilöstöjoh-

tamista ja pedagogista johtamista, toisaalta näihin koettiin myös olevan käytännössä liian vähän 

aikaa. 

 

Tutkimuksessani kävi selkeästi ilmi, että päiväkodinjohtajilla ja varajohtajilla on koulutuksen ja työ-

kokemuksen myötä kehittynyt vahva näkemys pedagogisesta johtajuudesta varhaiskasvatuksen 

kentällä. Tutkimukseni myös osoitti, pedagogisen johtajuuden onnistumisen edellytyksenä on aika 

sille. Lähes jokainen vastannut koki, että aikaa pedagogiselle johtajuudelle on liian vähän. Voidaan-

kin todeta, että mitä vähemmän kuntien varhaiskasvatuksessa on resursoitu pedagogisen johtami-

sen mahdollisuudelle ja mitä vähemmän toimenkuvassa on tilaa pedagogiselle johtajuudelle, sitä 

heikommaksi käyvät mahdollisuudet onnistua siinä. On muistettava, että varhaiskasvatusta ei joh-

deta laadukkaasti vain hallinnoimalla yksikön toimintaa. Jotta päiväkotien toiminta ylipäätään on 

mahdollista, on kaikki toiminnan ylläpitämiseen tähtäävät johtamistehtävät tietysti toteutettava. Tut-

kimustulosten puitteissa perusteltua olisikin, että esimerkiksi henkilöstöhallintoa voitaisiin ainakin 

osittain ulkoistaa ja toimistotöitä voitaisiin jakaa jonkun kanssa. Näin yksiköiden johtajat voisivat 

keskittyä pedagogiseen johtajuuteen. 
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7.1 Tutkimustulosten tarkastelua aiempien tutkimustulosten ja kirjallisuuden avulla 

Tutkimustulokset osoittavat, että päiväkodinjohtajilla ja varajohtajilla on koulutuksen ja työkoke-

muksen myötä kehittynyt vahva näkemys pedagogisesta johtajuudesta varhaiskasvatuksen ken-

tällä.  Johtajuus koetaan suurena kokonaisuutena, jossa pedagoginen johtaminen luo pohjan kai-

kelle varhaiskasvatuksen toiminnalle. Pedagoginen johtaminen on tutkimustulosten valossa tun-

nustettua ja se nähdään tärkeäksi varhaiskasvatuksen onnistuneen perustehtävän toteuttamiselle 

sekä tavoitteiden saavuttamiselle. Pedagoginen johtajuus on kaikkien niiden toimenpiteiden kirjo, 

joilla johtaja saa johtamansa organisaation ja sen jäsenet toimimaan tavoitteiden suunnassa. Se 

on uskomusten luomista ja tulevaisuuden visiointia. Myös Elina Fonsenin (2014) väitöskirjassa on 

päädytty samansuuntaisiin tuloksiin. Väitöskirjassa tulee esille, että toteutuakseen hyvin pedago-

ginen johtajuus vaatii pedagogiikan tuntemusta ja sen arvon tunnustamista. Väitöskirjassa myös 

todetaan, että pedagogiikkaa ei voi jättää johtamatta, muuten varhaiskasvatuksesta tulee tutkimus-

henkilön kuvauksen mukaista ”arjen rutiineiden mukaan elämistä”. (Fonsen, E. 2014, 181.) 

 

Minna Karin Pro-gradu tutkielmassa (2012) päästiin pedagogisen johtajuuden määrittelyssä myös 

samankaltaisiin tuloksiin kuin omassa tutkimuksessani. Kyseisessä tutkielmassa päiväkodinjohta-

jat määrittelivät pedagogisen johtajuuden henkilökunnan kasvun ja oppimisen tukemisen mahdol-

listajana. Päiväkodinjohtajat pitivät kyseisen tutkielman mukaan osana pedagogista johtajuutta, 

sitä, että kaikki asiat huomioidaan ja perustellaan pedagogiikan näkökulmasta. Tutkielmassa pe-

dagoginen johtajuus määriteltiin tavoitteelliseksi, suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi toiminnaksi, 

joka tuli esille myös omassa tutkimuksessani. Kuten omassa tutkimuksessani, myös Karin (2012) 

tuli esille, että pedagogisesta johtajuudesta puhutaan liian vähän yksiköissä ja sille on annettu ai-

van liian vähän aikaa. Puitteista, työnjaosta ja arvioinnista huolehtiminen nähtiin myös pedagogi-

sena johtajuutena. Pedagogisen keskustelun ylläpitäminen koettiin tärkeänä, jotta yksiköihin ja 

koko organisaatioon saadaan yhteiset linjaukset ja yhtenäinen kasvatuskulttuuri, mikä tuli esille 

myös omassa tutkimuksessani. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että laadukas pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 

tarvitsee pohjalle hyvää/ laadukasta pedagogista johtajuutta.  Pedagoginen johtajuus tulisi ymmär-

tää laajempana kokonaisuutena, kuin ainoastaan opetus-/ varhaiskasvatussuunnitelmallisen peda-

gogisen työn johtamisena. Saman suuntaisiin tuloksiin on myös Elina Fonsen (2014) päässyt tut-

kimuksessaan. Väitöskirjassaan hän tarkastelee näitä pedagogiseen johtajuuteen liittyviä ilmiöitä 

ikään kuin ”voiman siirtona” (kuvio 2). Väitöskirjan mukaan pedagogisella johtajuudella tähdätään 
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viime kädessä lapsen hyvään kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin. Jotta näihin tuloksiin päästään, 

tulee pedagogiikan olla laadukasta. Kuvion isoin ratas, joka sisältää arvokeskustelut, toiminnan 

reflektiivisen tarkastelun ja kehittämisen, antaa pienemmille pedagogisen johtajuuden rattaille voi-

man pyörittää tätä ”tuotosta”. Isoin ratas laittaa johtamisosaamisen, toiminnan ja henkilöstön joh-

tamisen rattaat pyörimään, mikä puolestaan antaa voimaa pedagogiikan johtamiseen. Pedagogi-

sen johtajuuden päätavoite on väitöskirjan mukaan kasvatushenkilöstön toteuttama laadukas pe-

dagogiikka, jonka tuloksena on omana persoonanaan kasvava, hyvinvoiva ja oppiva lapsi. Varhais-

kasvatusorganisaatioissa eli päiväkodeissa pedagogista laatua tavoitellaan pedagogisella johta-

juudella, joka sulkee sisäänsä ilmiön eri tasoja. Pedagoginen johtajuus vaatii myös johtamistaitoja 

toiminnan johtamiseen.  Tarvitaan siis johtamisosaamista sekä organisaation johtamiseen, henki-

löstöjohtamiseen että varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtamiseen. Pedagoginen johtajuus ja 

johtajuus yleensäkin nähdään silloin paitsi taitona ylläpitää organisaation toimintakykyä myös ky-

kynä ohjata varhaiskasvatushenkilöstön toimintaa, erityisesti pedagogista toimintaa, haluttuun 

suuntaan. Taustalla tässä toiminnassa vaikuttavat pedagoginen tieto ja tietämys, jota organisaation 

toimijoilla on. Kaiken tämän lisäksi tarvitaan myös kykyä johtajuuden jakamiseen, mikä on parhaim-

millaan pedagogisen vastuullisuuden herättämistä kaikissa kasvattajissa. Tässä vastuullisuudessa 

jokainen varhaiskasvatuksen henkilökuntaan kuuluva osallistuu johtajuuteen toimenkuvansa mu-

kaisessa laajuudessa, (Fonsen 2014, 195.)  

 

KUVIO 2. Pedagogisen johtajuuden voimansiirto (Fonsén 2014, 195) 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiItsTSjrXlAhVHzqYKHZmpDTUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fjyx.jyu.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F52451%2FURN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201612195168.pdf%3Fsequence%3D1&psig=AOvVaw3AU8GWHiKQVUd8TXCnzmeP&ust=1572013995183860
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Varajohtajan rooli näyttäytyy vastauksissa pedagogisen johtajuuden osalta melko ohuena. Samaa 

tulokseen on päässyt myös Fonsen (2014, 116.) tutkimuksessaan. Johtajan sijaisena toimiessaan, 

päiväkodinjohtajan poissa ollessa, varajohtaja hoitaa oman lapsiryhmätyönsä lisäksi lähinnä arjen 

hallinnollisia rutiineja, kuten sijaisten hankkimista, puhelimeen vastaamista ja papereiden eteen-

päin laittamista. Toisaalta tuloksissa käy kuitenkin ilmi, että varajohtajan puoleen saattaa olla hel-

pompi kääntyä työtiimiä tai lasta koskevissa ongelmatilanteissa normaalissa päiväkotiarjessa. 

 

Tutkimuksessani kävi selkeästi ilmi, että, pedagogisen johtajuuden onnistumisen edellytyksenä on 

aika sille. Lähes jokainen vastannut koki, että aikaa pedagogiselle johtajuudelle on liian vähän. 

Voidaankin todeta, että mitä vähemmän kuntien varhaiskasvatuksessa on resursoitu pedagogisen 

johtamisen mahdollisuudelle ja mitä vähemmän toimenkuvassa on tilaa pedagogiselle johtajuu-

delle, sitä heikommaksi käyvät mahdollisuudet onnistua siinä. On muistettava, että varhaiskasva-

tusta ei johdeta laadukkaasti vain hallinnoimalla yksikön toimintaa. Jotta päiväkotien toiminta yli-

päätään on mahdollista, on kaikki toiminnan ylläpitämiseen tähtäävät johtamistehtävät tietysti to-

teutettava. Tutkimustulosten puitteissa perusteltua olisikin, että esimerkiksi henkilöstöhallintoa voi-

taisiin ainakin osittain ulkoistaa ja toimistotöitä voitaisiin jakaa jonkun kanssa. Näin yksiköiden joh-

tajat voisivat keskittyä pedagogiseen johtajuuteen. 

7.2 Opinnäytetyön luotettavuuteen liittyvät kysymykset  

Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan omat eettiset ratkaisut kulkevat rinta rinnan koko opinnäyte-

työn läpi. Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä käsitteillä 

validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on 

luvattu ja reliabiliteetilla sitä, että tutkimustulokset ovat toistettavia. Laadullisessa tutkimuksessa 

näitä luotettavuuden käsitteitä on kritisoitu kovasti. Kritiikki on kohdistunut lähinnä siihen, että ne 

ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä niiden ala vastaa lähinnä vain määräl-

lisen tutkimuksen tarpeita. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117-122.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei voida sel-

västi erottaa toisistaan. Luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Laadullisessa tut-

kimuksessa tutkijan on koko ajan pohdittava omia ratkaisujaan ja näin otettava yhtä aikaa kantaa 

sekä analyysin kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuuteen. On tärkeä perustella, miksi tut-

kittava aihe on valittu ja miksi se on tärkeä. Tutkijan on myös annettava lukijoilleen riittävästi tietoa 
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siitä, miten tutkimus on tehty. Näin lukijat voivat arvioida tuloksia ja tutkimusta kokonaisuudessaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 158-160.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida muun muassa Hollowayn ja Wheelerin kri-

teereillä, joita ovat: credibility (uskottavuus), transferability (siirrettävyys), debendability (riippuvuus) 

ja confirmability (vahvistettavuus). Tutkimuksen uskottavuudella tarkoitetaan esimerkiksi tutkimuk-

seen osallistuneiden riittävää kuvausta sekä kerätyn aineiston todenmukaisuutta. Tutkimustulosten 

siirrettävyydellä puolestaan tarkoitetaan mahdollisuutta siirtää tulokset tutkimuskontekstin ulkopuo-

liseen vastaavaan kontekstiin. Kun puhutaan riippuvuudesta, tarkoitetaan sillä sitä, että tutkimus 

toteutetaan sellaisten ohjeiden mukaan, jotka ohjaavat tieteellisen tutkimuksen tekoa. Neljäs luo-

tettavuuden kriteeri on vahvistettavuus, joka voidaan todentaa valintojen ja ratkaisujen peruste-

luilla. Valinnat ja ratkaisut tulee esittää selkeästi lukijaa ajatellen, jonka on pystyttävä arvioimaan 

tehtyjä valintoja. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160-165.) 

 

Tutkijan vastuulla on aina tutkimuksen eettisyys, koskien tutkimustapaa ja tuloksia. Tärkeä osa 

eettistä työskentelyä on tutkittavien anonymiteetin säilyttäminen ja luottamuksellisuus, varsinkin 

silloin, kun tiedonantaja on tutkimuksessa ihminen. Nimettömyyden turvaaminen on tärkeää myös 

siksi, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko on yleensä pieni. Tutkimusprosessin aikana, 

tutkijalla on velvollisuus arvioida tutkimuksensa etiikkaa jatkuvasti. Tulokset tulee aina esittää re-

hellisesti. Jotta eettisyys toteutuisi, tulosten tulee vastata aineistoa ja ne tulee kertoa vilpittömästi, 

jättämättä mitään osaa kertomatta. Avoimuus ja rehellisyys edellyttävät aina tutkijalta objektiivi-

suutta. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 2006, 28-31.) 

 

Opinnäytetyötä tehdessä, jatkuva eettinen tarkastelu on tärkeää. Jo etukäteen on tarkoituksenmu-

kaista miettiä aineistonkeruun suunnitelmaa sekä tutkimuksen toteutustapaa eettisistä lähtökoh-

dista. Tämän lisäksi pitää miettiä onko kyselyyn osallistuville jotain haittaa tai hyötyä opinnäytetyö-

hön osallistumisesta. Yksityisyyden sekä tietosuojan tärkeyttä ei pidä unohtaa. Vaitiolovelvollisuus 

sekä luottamus ovat ehdottoman tärkeitä aina tutkimusta tehdessä.  

  

Edellä kuvatuista syistä pohdin opinnäytetyötä suunnitellessani, onko tärkeää valita sellainen 

joukko kyselyyn, joka ei ole minulle entuudestaan tuttu työni kautta? Mietin, vaikuttaako se opin-

näytetyöni eettisyyteen sekä validiteettiin ja reliabiliteettiin. Antoisampaa olisi toisaalta tuoda tutki-
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muksesta saatu hyöty omaan työyhteisööni ja omaan varhaiskasvatusalueeseeni tekemällä tutki-

musta tutulla alueella. Näitä pohtiessani päädyin tekemään tutkimukseni Oulun kaupungin Pohjoi-

sella varhaiskasvatusalueella, eli omalla alueellani. 

 

Tutkimuksen luotettavuus perustuu siihen, että tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käy-

täntöä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on tehnyt ohjeistuksen: ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausepäilyjen käsittely”. Ohjeistusten mukaan tutkimusetiikalla tarkoitetaan eettisesti vastuul-

listen ja oikeiden toimintatapojen noudattamista ja edistämistä tutkimustoiminnassa sekä tietee-

seen kohdistuvien loukkausten ja epärehellisyyden tunnistamista ja torjumista kaikilla tieteenaloilla. 

Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettisyys ovat aina erottamattomia. Uskottavuuden voidaan 

sanoa perustuvan siihen, että tutkijat noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 150.) 

7.3 Opinnäytetyön eettiset kysymykset  

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa se, että tutkijat noudattavat tiedeyhteisön 

tunnustamia toimintatapoja. Näitä toimintatapoja ovat muun muassa rehellisyys, yleinen huolelli-

suus ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten arvi-

oinnissa. Tutkijat myös soveltavat tutkimuksessaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja 

eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä samalla toteuttavat tie-

teellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan. Hyvään 

tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös se, että tutkijat ottavat huomioon muiden tutkijoiden työn saa-

vutukset asianmukaisella tavalla. Tutkimus tulee olla suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityis-

kohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 150-151.) 

 

Tutkimusluvan hain ja sain Oulun kaupungilta, varhaiskasvatusjohtajalta syksyllä 2019. Ennen säh-

köpostikyselyn lähettämistä, olin jokaiseen tutkimukseen osallistuvaan yhteydessä saatekirjeellä. 

Saatekirjeessä kerroin opinnäytetyöni pääpiirteet, tutkittavan aiheen sekä aikatauluun liittyvät asiat. 

Koska tavoitteenani oli saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta, sai kyselyyn osal-

listuva tällä tavoin mahdollisuuden jo etukäteen valmistautua tulevaan sähköpostikyselyyn. Saate-

kirjeessä kysyin myös osallistujan suostumuksen kyselyyn ja annoin mahdollisuuden ilmoittaa mi-

nulle mahdollisesta halustaan kieltäytyä kyselystä.  
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7.4 Opinnäytetyön tekemiseen liittyvää pohdintaa ja omat oppimiskokemukset 

Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja antoisa prosessi. Teoriaa kirjoittaessani, luin pal-

jon aikaisempia, tutkimukseeni liittyviä väitöskirjoja, opinnäytetöitä ja aiheeseen liittyviä teoksia. 

Opinnäytetyöni edetessä, alkoi pedagogisen johtajuuden jäsennys ilmiön laajuudesta hahmottua 

kokonaisuudessaan minulle. 

 

Ennen sähköpostin välityksellä tapahtuvaa kyselyä ja aineistonkeruuta, olin jokaiseen kyselyyn 

osallistujaan yhteydessä saatekirjeellä. Pyysin saatekirjeessä ilmoittamaan minulle, mikäli vastaaja 

koki, ettei jostain syystä halunnut osallistua tutkimukseeni. Kukaan ei ilmoittanut haluttomuuttaan 

osallistua tutkimukseeni, silti vastausprosentiksi jäi 45. Tämä oli pettymys.  

 

Näin jälkikäteen ajateltuna olisi voinut olla viisasta valita vielä pienempi osallistujamäärä ja toteut-

taa tutkimus haastatteluna. Aikaisemman pohjatyön ja pitkän pohdinnan jälkeen, päädyin kuitenkin 

tutkimusta suunnitellessani sähköpostikyselyyn. Koin tämän järkeväksi, juuri ajankäytön takia, 

koska päiväkodinjohtajien kiire tuli esille jo pohjatyötä tehdessäni ja päiväkodinjohtajat kuitenkin 

tekevät paljon töitä päätteen ääressä. 

 

Koen kuitenkin saaneeni arvokasta ja kattavaa tietoa, vaikka kyselyyn vastanneiden määrä olikin 

pieni. Arvostan suuresti vastanneiden päiväkodinjohtajien ja varajohtajien ammattitaitoa ja sitoutu-

neisuutta työhönsä, joka kaikista vastauksista kumpusi. 

7.5 Uudet tutkittavat aiheet 

Pedagoginen johtajuus on mielenkiintoinen ja laaja kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa olen pereh-

tynyt pedagogisen johtajuuden ilmiöön, sen toteuttamiseen ja kehittämishaasteisiin varhaiskasva-

tuksen kentässä Oulun Pohjoisella varhaiskasvatusalueella. Olisi mielenkiintoista tutkia koko Oulun 

varhaiskasvatuksen päiväkodinjohtajien ja varajohtajien ajatuksia kyseisestä asiasta. Samalla voisi 

verrata, eroavatko ajatukset alueittain. 

 

Varhaiskasvatuksen johtajuudesta on jo jonkin verran tutkimuksia, mutta edelleen on tutkittavaa.  

Jatkotutkimusaiheena kiinnostavaa olisi myös tutkia sitä, kuinka oman tutkimukseni sekä tutkimuk-

sessani mainittujen muiden johtajuustutkimusten tulosten perusteella luotaisiin erilaisia kokeiluja, 
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joissa johtajuutta kehitettäisiin kaupunkiorganisaatiossa eri tasoilla. Tutkimuksessa voitaisiin esi-

merkiksi kehittää hallinnollisten töiden jakamista ja tutkia sen vaikutusta pedagogisen johtajuuden 

toteuttamisen mahdollisuuksiin. Tai jaetun johtajuuden eri mahdollisuuksien kehittämistä ja vastuun 

jakamista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 

LÄHTEET 

Aaltio, I. 2008. Johtajuus lisäarvona. Helsinki: WSOY.  

 

Alila, K. & Kimos, J. 2014. Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:12. Viitattu 15.9.2019. http://jul-

kaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75258/tr12.pdf 

 

Ebbeck, M. & Waniganayake, M. 2004. Early childhood professionals: leading today and tomorrow. 

Sydney: Maclennan & Petty. 

 

Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Akateeminen väitöskirja. Tam-

pereen yliopisto.  Viitattu 28.9.2019. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-

44-9397- 3.pdf?sequence=1  

 

Halttunen, L. (2009). Päivähoitotyö ja johtajuus hajautetussa organisaatiossa. Jyväskylä, Finland: 

Jyväskylän yliopisto. Viitattu 20.9.2019. https://jyx.jyu.fi/bitstream/han-

dle/123456789/22480/9789513937621.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Helenius, A., Karila, K., Munter, H., Mäntynen, P. & Siren-Tiusanen, H. 2001. Pienet päivähoidossa 

Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY. 

 

Hirsjärvi, H. Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15 uudistettu painos. Hämeenlinna: 

Kariston Kirjapaino Oy. 

 

Hujala, E., Fonsen, E. & Heikka, J. 2008. Varhaiskasvatuksen johtajuuden ytimessä -tutkimuksen 

ja käytännön puheenvuoroja. Tampereen yliopisto. Varhaiskasvatuksen yksikkö. 

 

Hujala, E., Heikka, J., & Halttunen, L. 2012. Johtajuus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa E. Hujala 

& L. Turja (toim.), Varhaiskasvatuksen käsikirja (287- 311). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Hujala, E., & Turja, L. (toim.) 2012. 2.painos (1.painos 2011) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväs-

kylä: Ps-kustannus. 



  

53 

 

Hämäläinen, J. & Nivala, E. 2008. Kasvatustiede Pedagogisen ihmistyön tiede. Kuopio: UNIpress. 

 

 

Hännikäinen, M. 2013. Varhaiskasvatus pienten lasten päiväkotiryhmissä: hoitoa, kasvatusta vai 

opetusta? Teoksessa K. Karila& L. Lipponen, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (30-52). Tampere. 

Vastapaino. 

 

Juuti, P. 2013. Jaetun johtajuuden taito. Jyväskylä: Ps-kustannus 

 

Kari, M. 2012. Pedagogisen johtajuuden toteutuminen varhaiskasvatuksen organisaatioiden eri toi-

mijatasoilla. Viitattu 3.11.2019. https://jyx.jyu.fi/bitstream/han-

dle/123456789/37912/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201205281746.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Kiviniemi, K. 2001. Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa R. Valli & J. Aaltola (toim,) Ikku-

noita tutkimusmetodeihin 2 (68-84). PS-kustannus. Bookwell Oy Juva. 

 

Nivala, V. 1999. Päiväkodin johtajuus. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Viitattu 23.9.2019. 

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61652/Veijo_Nivala_väitöskirja.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y 

 

Pennanen, A. 2007. Koulun johtamisen muuttuva toimintaympäristö. Teoksessa I. Ojala & P. Juuti 

(toim.), Koulun johtamisen avaimia (73-104). Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1. Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016. Kehittä-

missuunnitelma. 2012. 

 

Opetushallitus 2018. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Juvenes Print. Suomen yli-

opistopaino Oy, Tampere 2018. 

 

Parrila, E., Fonsen, E. (toim.) 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. PS kustannus. 

Bookwell Oy Juva. 

 



  

54 

Pauninen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2006. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. Sanoma Pro Oy, 

Helsinki 

 

Seppänen-Järvelä Riitta 1999. Luottamus prosessiin: Kehittämistyön luonne sosiaali- ja terveys-

alalla. Helsinki: Stakes.  

 

Puusa, A. & Juuti, P. 2011. Menetelmäviidakon raivaajat: perusteita laadullisen tutkimuslähesty-

mistavan valintaan. Helsinki: Johtamistaidon opisto 

 

Sydänmaanlakka, P. 2004. ÄLYKÄS JOHTAJUUS Ihmisten johtaminen älykkäissä organisaa-

tioissa. Helsinki: Talentum. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosakeyhtiö 

Tammi. 

 

Varhaiskasvatuslaki 540/218.  Viitattu 20.9.2019. www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa. Opetushallitus 2019.  Viitattu 

22.10.2019. www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteet-pahkinan-

kuoressa 

 

Vuoli, Miia 2014. Pedagogisen johtajuuden mallin kehittäminen varhaiskasvatuksen uudistuvaan 

organisaatioon. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. YAMK. Viitattu 15.4.2018. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80333/Miia%20Vuoli%20oppari.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y 

 

 

 

  



  

55 

 LIITE 1 

 

 

 

 

 



  

56 

LIITE 2 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Teen opinnäy-

tetyötä varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta varhaiskasvatuksen 

ammattilaisten kokemana. Tavoitteena tutkimuksessani on kuvailla teidän varhaiskasvatuksen henkilöiden 

mielipiteitä ja näkökulmia pedagogisesta johtamisesta ja sen toteuttamisesta, hyvine puolineen, haastei-

neen ja kehittämiskohteineen.   

Tulen toteuttamaan tutkimukseni sähköpostikyselynä. Osoitan kyselyni pohjoisen alueen päiväkodin johta-

jille ja varajohtajille. Tutkimukseeni liittyvä sähköpostikysely ei ole pitkä. Sen vastaamiseen kuluu aikaa 

noin 15 minuuttia. 

Opinnäytetyössä tutkimaani kokemuksellista tietoa tullaan käyttämään Oulun kaupungin varhaiskasvatus-

yksiköissä. Varhaiskasvatusyksiköt tulevat saamaan kokemuksellista tietoa pedagogisesta johtamisesta ja 

sen toteutumisesta eri varhaiskasvatus yksiköissä. Tutkimuksestani tulevat hyötymään eri varhaiskasva-

tusyksiköiden johtajat ja muut varhaiskasvatuksessa työskentelevät asiantuntijat. Tulen esittämään opin-

näytetyöstäni saadun kokemuksellisen tiedon Pohjoisen alueen yksiköiden johtajille. Tulen jakamaan tie-

don myös eteenpäin, kaikille Oulun alueen varhaiskasvatusyksiköiden johtajille, sähköpostin välityksellä. 

Tulen lähettämään teille sähköpostikyselyn lokakuun puolessa välissä, 14.10.2019. Vastausaikaa kyse-

lyyn on viikko. Toivon, että ehtisitte käyttää aikaa kyselyyn vastaamiseen. Teiltä saamani tieto tulee ole-

maan ensiluokkaisen arvokasta. Tutkimuksessani tulen säilyttämään jokaisen vastaajan anonymiteetin. 

Näin ollen kenenkään vastauksia ei voida tunnistaa tutkimustuloksista. 

Jos koet, ettet jostain syystä halua osallistua tutkimukseeni, toivoisin, että olisit minuun yhtey-

dessä heti tämän saatekirjeen saatuasi. 

 

Ystävällisin terveisin 

Mari Haapala 

040 73 91 409 

mari.haapala@ouka.fi 
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LIITE 3 

Arvoisa kyselyyn vastaaja 

Varhaiskasvatuksen johtajuuteen liittyvien käsitteiden määrittely on varsin kirjavaa ja moniselit-

teistä. Edes tutkimuskirjallisuudessa määritteet pedagoginen johtajuus, pedagoginen johtaminen 

ja jaettu johtajuus, eivät ole yksiselitteisiä. Käsitteiden määrittelyn epämääräisyys on käytännössä 

hankaloittanut osaltaan johtamisen suunnittelua ja tarkoituksen mukaista resurssointia. Johtajuus-

tutkimuksia tarkasteltaessa, niiden erilaisista lähtökohdista nousee esille erilaisia määrittelyjä kä-

sitteille. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta var-

haiskasvatuksen ammattilaisten kokemana. Tavoitteena tutkimuksessani on kuvailla teidän var-

haiskasvatuksen ammattilaisten mielipiteitä ja näkökulmia pedagogisesta johtamisesta ja sen to-

teuttamisesta, hyvine puolineen, haasteineen ja kehittämiskohteineen.  

 

Kysymykseni pedagogisesta johtajuudesta. 

 

Mikä on ammattisi? 

• Jos toimit päiväkodin johtajana, montako yksikköä sinulla on johdettavanasi? 

 

Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

 

Mitä mielestänne pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan? 

 

Mistä asioista mielestänne muodostuu hyvä pedagoginen johtajuus? 

 

Miten pedagoginen johtajuus toteutuu arjessa? 

 

Onko joitain asioita, mitkä estävät hyvää pedagogista johtamista ja miten pedagogisen johtajuu-

den toimivuutta voisi mielestänne kehittää? 

 


