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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kauhajoen kaupungilla työskentelevien 
varhaiskasvattajien näkemyksiä ja ajatuksia työhyvinvoinnista. Tavoitteena oli sel-
vittää, mitä työhyvinvointi heidän mielestään on ja mitkä ovat ne elementit, jotka 
vaikuttavat heidän omaan työhyvinvointiinsa.  

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu työhyvinvointia käsittelevästä kirjalli-
suudesta. Työhyvinvointia käsitellään varhaiskasvatustyön näkökulmasta. 

Tutkimus oli määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin säh-
köisellä Webropol-kyselyllä helmikuussa 2020. Kyselylomake sisälsi sekä suljettuja 
että avoimia kysymyksiä. Varhaiskasvattajat saivat vastata kyselyyn anonyymisti. 
Kyselyyn vastasi 40 varhaiskasvattajaa. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työhyvinvointi on varhaiskasvattajille tärkeä 
asia, jolla on vaikutusta sekä työssä että vapaa-ajalla jaksamiseen. Työhyvinvointi 
yhdistettiin vahvasti työn sisältöön, työyhteisöön sekä sen johtamiseen. Työhyvin-
voinniksi koettiin myös esimerkiksi se, että töihin on kiva mennä ja siellä viihtyy.  

Työhyvinvointiin vaikuttavia asioita olivat tutkimuksen mukaan mielekäs työ, toimiva 
tiimi, hyvä työilmapiiri sekä työyhteisön tuki. Myös esimiestyöllä on selkeästi suuri 
vaikutus varhaiskasvattajien työhyvinvointiin. Työntekijät toivoivat esimiehen olevan 
oikeudenmukainen, tasapuolinen ja kannustava. Myös keskusteleva, kuunteleva ja 
läsnä oleva esimies koettiin tärkeäksi.  

Työhyvinvointia nähtiin heikentävän työssä koettava melu ja hälinä, haastavat lap-
set, isot lapsiryhmät sekä huono työilmapiiri. Myös välinpitämättömän, epäoikeu-
denmukaisen ja huonosti tavoitettavan esimiehen koettiin vaikuttavan heikentävästi 
työhyvinvointiin.  

Tärkein työn ilon antaja vastaajille olivat lapset. Varhaiskasvatuksessa työskentely 
onkin monelle kutsumusammatti. 
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The aim of this thesis was to study the views and thoughts of early childhood edu-
cators working for the Municipality of Kauhajoki on well-being at work. The aim was 
to find out what well-being at work means in their opinion, and what elements influ-
ence their well-being at work. 

The theoretical framework of the thesis consists of literature covering the topic of 
well-being at work. Well-being at work is discussed from the perspective of early 
childhood education.  

The study was conducted using quantitative methods. The data was collected with 
an electronic Webropol survey in February 2020. The questionnaire included both 
closed and open-ended questions. The early childhood educators were able to an-
swer the survey anonymously. Forty early childhood educators answered the sur-
vey. 

The results of the study demonstrated that well-being at work is important for early 
childhood educators and it has effects on coping both at work and in leisure time. 
Well-being at work was strongly connected to the content of work, work community, 
and its management. Furthermore, things such as going to work with pleasure and 
enjoying one’s daily work were perceived as part of well-being at work. 

According to this study, the factors that influenced well-being at work included 
meaningful work, functional team, good work atmosphere, and supportive work 
community. Furthermore, the managers had a significant effect on early childhood 
educators’ well-being at work. The employees wished that the managers were just, 
impartial and supportive. It was also considered important that the managers be 
conversational, good listeners, and present. The factors that were perceived to un-
dermine well-being at work were noise and clamour in the workplace, challenging 
children, large groups of children, and poor work atmosphere. Also, the respondents 
thought an indifferent, unjust and poorly available manager eroded well-being at 
work. 

Children gave the respondents most joy in their work. For many of the respondents, 
working in early childhood education is a calling.    

Keywords: well-being at work, coping at work, early childhood education 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Varhaiskasvattaja Varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevä työntekijä. Var-

haiskasvattajan nimikkeitä on useita erilaisia; varhaiskas-

vatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, var-

haiskasvatuksen avustaja, perhepäivähoitaja ja ryhmäper-

hepäivähoitaja.  

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen 

hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jossa pai-

notetaan pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuslain mukaan var-

haiskasvatusta voidaan järjestää erikokoisissa varhaiskas-

vatusyksiköissä päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona 

sekä avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kunta on vas-

tuussa siitä, että varhaiskasvatusta on lasten ja perheiden 

saatavissa.   
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1 JOHDANTO 

Helsingin yliopistossa vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuk-

sen henkilöstöä rasittavat henkilöstön jatkuva kuormitus ja vaihtuvuus, uuden lain 

tuomat uhat päiväkotien henkilöstöryhmien eriytymiselle, sairauspoissaolot sekä 

vaikeudet uusien pätevien varhaiskasvattajien palkkaamisessa. (Super 2019.)  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Kauhajoen kaupungilla työskentele-

vien varhaiskasvattajien näkemyksiä ja ajatuksia työhyvinvoinnista, sitä mistä työ-

hyvinvointi heidän mielestään koostuu, ja millaiset tekijät vaikuttavat heidän omaan 

työhyvinvointiinsa. Tutkimuksen tavoitteena ei ole selvittää työhyvinvoinnin nykyti-

laa, koska Kauhajoen kaupunki tekee säännöllisesti muutaman vuoden välein työ-

hyvinvointikyselyjä. Kyselyiden avulla kaupunki pyrkii selvittämään omien työnteki-

jöiden työhyvinvoinnin tilaa pystyäkseen kehittämään sitä. Työhyvinvointikysely on 

ollut tarkoitus toteuttaa myös kevään 2020 aikana. Koronaviruspandemia on kuiten-

kin siirtänyt kyselyn ajankohtaa eteenpäin.  

Kauhajoen kaupungilla on omana toimintana järjestettyä varhaiskasvatusta kol-

messa päiväkodissa ja kolmessa ryhmäperhepäiväkodissa. Lisäksi kaupungilla on 

palkattuna 22 kunnallista perhepäivähoitajaa (tilanne maaliskuussa 2020). Tutki-

mukseen osallistuvat kasvattajat työskentelevät joko perhepäivähoitajina, ryhmä-

perhepäivähoitajina, varhaiskasvatuksen lastenhoitajina, varhaiskasvatuksen avus-

tajina tai varhaiskasvatuksen opettajina.  

Julkisuudessa on viime vuosien aikana uutisoitu varhaiskasvattajien väsymisestä 

työhönsä. Lisäksi varhaiskasvatusta ohjaavaan lakiin ja asetukseen on tehty vii-

meisten vuosien aikana muutoksia ja muutokset jatkuvat edelleen. Näilläkin on vai-

kutusta kasvattajien työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Lailla ja asetuksilla sää-

detään esimerkiksi päiväkotien lapsiryhmien suhdeluvuista.  

Työhyvinvointi on kiinnostava ja aina ajankohtainen aihe. Oma työni varhaiskasva-

tuksen hallinnon toimistosihteerinä sekä varhaiskasvattajien työhyvinvointiin liittyvä 

uutisointi ovat herättäneet kiinnostukseni varhaiskasvattajien työhyvinvointia koh-

taan. Sain opinnäytetyön aiheeseen tukea varhaiskasvatuksen esimiehiltä.    



 

 

9 

Tutkimuskysymyksinä opinnäytetyössä ovat:  

1. Mistä työhyvinvointi koostuu varhaiskasvattajien mielestä?  

2. Millaiset tekijät vaikuttavat heidän omaan työhyvinvointiinsa? 

Opinnäytetyön tutkimuskysymysten tavoitteena on selvittää mistä elementeistä työ-

hyvinvointi varhaiskasvattajien mielestä koostuu sekä millaisilla asioilla on vaiku-

tusta heidän omaan työhyvinvointiinsa. Tavoitteena olisi, että varhaiskasvatuksessa 

työskentelevät esimiehet saisivat näin ajankohtaista tietoa omien työntekijöidensä 

työhyvinvointiin vaikuttavista asioista. Opinnäytetyön tavoitteena on myös tuoda 

esille mahdollisia kehittämiskohteita.  
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2 MISTÄ TYÖHYVINVOINTI KOOSTUU 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee työhyvinvoinnin olevan kokonaisuus, joka 

koostuu turvallisuudesta, terveydestä, hyvinvoinnista sekä työstä ja sen mielekkyy-

destä (Työhyvinvointi, [viitattu 28.11.2019]). Työhyvinvointiin vaikuttavat positiivi-

sesti muun muassa työntekijöiden ammattitaito, työyhteisön ilmapiiri sekä motivoiva 

ja hyvä johtaminen. Työhyvinvoinnilla on vaikutusta työssä jaksamiseen. Työhyvin-

voinnin kasvaessa työhön sitoutuminen sekä työn tuottavuus lisääntyvät. Työhyvin-

voinnin kasvaminen vähentää myös sairauspoissaoloja. (Työhyvinvointi, [viitattu 

28.11.2019].) 

Työhyvinvoinnin lähtökohta ja keskeinen osa on työkyky. Se rakentuu tasapainosta, 

joka vallitsee työn vaatimusten sekä työntekijän omien voimavarojen välillä. Työn-

tekijän voimavarat koostuvat toimintakyvystä ja terveydestä, asenteesta ja arvoista 

sekä osaamisesta ja koulutuksesta. Työ sisältää sekä työyhteisön ja -ympäristön 

että varsinaisen työn sisällön, työn organisoinnin sekä työn vaatimukset. Myös esi-

miestyö eli työn johtaminen liitetään työn sisältöön. (Kauhanen 2016, 23.) 

Tunne työn hallinnasta on yksi työhyvinvoinnin tärkeimpiä lähteitä (Manka & Manka 

2016). Hallinnan tunteella tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon työntekijä voi itse vai-

kuttaa työtahtiinsa ja työtehtäviinsä. Manka ja Manka mainitsevat, että julkisella sek-

torilla on työtehtäviin vaikuttaminen hieman harvinaisempaa kuin yksityisellä sekto-

rilla. Lisäksi kuntien palkansaajien vaikutusmahdollisuus omaan työtahtiinsa on 

muita sektoreita selkeästi harvinaisempaa.  

Kauhanen (2016, 21) mainitsee, että perusoikeutena jokaisella työntekijällä on tur-

vallinen ja terveellinen työympäristö.  Hän toteaa myös, että työympäristön fyysinen 

turvallisuus ei riitä, vaan sen tulee olla lisäksi myös sekä sosiaalisesti että psyykki-

sesti terve.   

Rauramon (2012, 10) mukaan hyvinvoinnin kokemus on jokaiselle henkilökohtainen 

ja tästä syystä jokaisella on lupa määritellä hyvinvointi omalla tavallaan.  Myös Juu-

tin ja Salmen (2014, 37–38) mukaan on mahdotonta määritellä työhyvinvoinnin kä-

sitettä, koska ihmiset kokevat elämän ja hyvinvoinnin hyvin erilaisista näkökulmista. 

Heidän mielestään keskeisiä hyvän työn tekijöitä ovat työn hallinnan tunne, työn 



 

 

11 

mielekkyys, työssä saatu sosiaalinen tuki sekä se, että työstä saadaan arvostusta. 

Myös se, että ihminen ei koe työssään kielteisiä tunteita tai liiallista kuormitusta, 

liittyy hyvään työhön.  

Työyhteisön jokaisen jäsenen tulee edistää työhyvinvointia, vaikkakin organisaation 

ylin johto on siitä vastuussa viime kädessä. Työyksikkötasolla lähiesimies on työhy-

vinvoinnin tärkein vaikuttaja. Työhyvinvoinnin johtaminen kuuluu kiinteästi henki-

löstö- ja kokonaisjohtamisen ydinasioihin. (Rauramo 2012, 20.)  

Suonsivu (2014, 82) toteaa, että henkilöstön fyysisen ja psyykkisen kuormittavuu-

den hallinta on työhyvinvoinnin näkökulmasta tärkeää. Hänen mukaansa työn kuor-

mitus, kiireen kokemukset, nykyinen muutostahti sekä työn lisääntyneet vaatimuk-

set vaikuttavat työntekijän kokemukseen oman työnsä kuormittavuudesta. Suonsivu 

(s. 59) mainitsee, että jos työntekijät kokevat työyhteisönsä voivan hyvin, tämä vai-

kuttaa positiivisesti työntekijöiden työhön sitoutumiseen, heidän motivaatioonsa, 

luottamuksen syntymiseen, työtyytyväisyyden kasvamiseen sekä stressin ja tervey-

den hallintaan. Nämä taas luovat hyvät edellytykset sille, että työsuoritus paranee 

ja työssä jaksetaan sekä jatketaan pidempään.  

Virolainen (2012, 11) katsoo, että kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin sisältyvät 

psyykkinen, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen työhyvinvointi. Kaikki edellä mainitut 

osa-alueet vaikuttavat ja liittyvät toisiinsa. Tästä syystä Virolaisen mukaan työhyvin-

vointia ei voi tarkastella pelkästään irrallisina osa-alueina, vaan sitä on tarkasteltava 

kokonaisvaltaisesti. Virolainen (s. 11–12) toteaa myös, että jos jollain työhyvinvoin-

nin osa-alueella on puutteita, niin se vaikuttaa helposti muihinkin työhyvinvoinnin 

osa-alueisiin. Esimerkiksi jos työ on psyykkisesti stressaavaa, niin se voi vaikuttaa 

helposti työntekijän fyysiseen terveyteen aiheuttamalla sairastumista.   

Auran ja Ahosen (2016, 39) mukaan puutteet työhyvinvoinnissa vaikuttavat työpai-

kan toimintaan usealla tavalla. Vaikutuksia on erityisesti työkyvyttömyyseläkkeiden, 

sairauspoissaolojen, sairaanhoitokustannusten ja työtapaturmien määrään. Lisäksi 

työhyvinvoinnin puutteilla voi olla vaikutusta organisaation tuottavuuteen. Edellä 

mainituilla asioilla on hyvin suuri kansantaloudellinen merkitys. 
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2.1 Psyykkinen hyvinvointi  

Psyykkinen työhyvinvointi sisältää esimerkiksi työpaineet ja työn stressaavuuden. 

Nykyisin on melko yleistä, että työ aiheuttaa psyykkistä pahoinvointia. Kiire on suu-

rimpia tekijöitä, joka aiheuttaa psyykkistä kuormitusta. Henkilöstöä tukemalla, töitä 

jakamalla sekä vapaa-ajan, työn ja levon hyvästä suhteesta huolehtimalla, voidaan 

edistää työntekijöiden psyykkistä hyvinvointia. Työtehtävien mielekkyys on osa 

psyykkistä työhyvinvointia. Yksilön mielenterveyttä edistää mielenkiintoinen ja mie-

lekäs työ. (Virolainen 2012, 18.) 

Rauramon (2012, 55) mukaan psykososiaalisen hyvinvoinnin parantamisen keskei-

siä toimenpiteitä on lisätä työn mielekkyyttä sekä työntekijöiden vaikuttamismahdol-

lisuuksia työhönsä. Myös työn ja siihen liittyvän kiireen hallinta sekä hyvän työilma-

piirin voimistaminen ovat keskeisessä osassa. Rauramo (s. 126) toteaa, että työn 

mielekkyys on hyvin yksilöllinen kokemus ja käsite, jossa itse työolosuhteilla ja työllä 

on sen muodostumisessa keskeinen rooli. Työn mielekkyyteen vaikuttaa positiivi-

sesti myös se, että työ on hyvin organisoitua ja että työssä on selkeät tavoitteet, 

joiden saavuttamiseksi työntekijä saa kannustusta ja tukea. Rauramo (s. 55) mainit-

see, että kun työ on tekijälleen mitoitettu sekä hyvin järjestetty, niin työ tuntuu sopi-

van haastavalta ja mielekkäältä. Tällaisessa työssä työntekijä voi kehittyä ja oppia 

uutta. Hänen mukaansa vahingollisia tekijöitä ovat työn yksipuolinen ja liiallinen 

kuormittavuus sekä jatkuva kiire. Rauramo (s. 126–130) toteaa lisäksi, että työn 

mielekkyyteen vaikuttaa suuresti myös esimiestyö. Hänen mukaansa merkittävim-

piä hyvinvoinnin ja työkyvyn taustatekijöitä ovat toimiva esimies-alaissuhde sekä 

tasa-arvoinen, oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja arvostava johtaminen. Esi-

miehen täytyy hallinnollisten taitojen ja tietojen sekä työtehtävien tuntemisen lisäksi 

omata kykyä johtaa vuorovaikutuksellisesti.  

Johtamisen laadussa ja tasossa on suuria eroja työyhteisöissä. Hyvä johtaminen 

rakentaa työpaikalle hyvän toimivan ilmapiirin sekä luo toimintatapoja, jotka edistä-

vät terveyttä.  Sellainen johtaja, joka ottaa työntekijöiden mielipiteet huomioon sekä 

keskustelee heidän kanssaan, antaa työntekijöiden hyvinvoinnille tukea. Työmoti-

vaatio, sitoutuminen sekä uusien ideoiden tuottaminen lisääntyy, kun henkilöstölle 

annetaan mahdollisuus osallistua. (Juuti & Vuorela 2015, 23–24.) 
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Työn tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisen kannalta on myös todella tär-

keää saada ja antaa rakentavaa palautetta. Palaute antaa mahdollisuuden arvioida 

omaa työtään, kehittää sitä sekä korjata virheitä. Palaute mahdollistaa myös onnis-

tumisen ja työn mielekkyyden kokemukset. (Rauramo 2012, 135–136.) Työilmapii-

rimittaukset ja työtyytyväisyyskyselyt kertovat usein palautteen antamisesta, että 

henkilöstö kokee sen riittämättömäksi. Ikävin tilanne työhyvinvoinnin näkökulmasta 

on, jos henkilöstö ei saa palautetta lainkaan. Jos palautetta ei anneta, niin työntekijä 

kokee itsensä merkityksettömäksi ja tarpeettomaksi. (Rauramo 2012, 136.) 

Virtanen ja Sinokki (2014, 158) toteavat, että kehityskeskustelut ovat palautejärjes-

telmän luonnollinen osa. Niissä pohditaan osaamista, hyvinvointia ja tulokselli-

suutta. Heidän mukaansa onnistunut kehityskeskustelu vaikuttaa työhyvinvointiin 

parantavasti. Työhyvinvointia voi taas vastaavasti heikentää, jos työntekijä kokee 

keskustelun hyödyttömäksi. Kaivola (2003, 153) mainitsee, että kehityskeskustelut 

nähdään usein johtamisen välineenä. Hänen mukaansa kehityskeskustelut antavat 

kuitenkin myös esimiehelle mahdollisuuden saada palautetta johtamisestaan.  

Myös Rauramo (2012, 139–140) näkee, että useissa organisaatioissa kehityskes-

kustelut ovat osa palautejärjestelmää, hyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden seuran-

taa sekä osaamisen ja työn kehittämistä. Hänen mukaansa kehityskeskustelun 

avulla voidaan mahdollistaa työntekijälle sujuva, hyvä ja häiriötön työ sekä henkilö-

kohtainen kasvu. Kehityskeskustelussa on myös hyvä selkeyttää työntekijän yksi-

lölliset tavoitteet, perustehtävä, päämäärä, tarvittavat tukitoimet sekä kartoittaa ne 

tekijät, jotka haittaavat työtä. Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksessa pidetään 

henkilöstölle säännöllisesti kehityskeskustelut. Pääsääntöisesti kehityskeskustelut 

pidetään yksilökeskusteluina, mutta toisinaan käytetään myös ryhmäkehityskeskus-

teluja.  

Hyvinvoinnin edellytyksenä on, että työntekijä osaa oman työnsä. Työntekijä voi 

saada työstään riittävän motivaation ilman ulkopuolisia kannusteita, kun hän pystyy 

hyödyntämään työssään täysipainoisesti omia taitojaan ja tietojaan tai jopa tuotta-

maan uutta tietoa. (Virtanen & Sinokki 2014, 201.) 
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Myös Suonsivun (2014, 48–49) mukaan yksi työhyvinvoinnin perustekijöistä on 

työntekijän tunne siitä, että hän osaa työnsä. Lisäksi on tärkeää, että työntekijä ha-

luaa kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Suonsivun mukaan oppimattomuu-

den pelko voi olla esteenä työntekijän oman osaamisen kehittämisessä. Yksi syy 

työntekijän pelolle voi olla hänen korkeampi ikänsä. Ikä ei kuitenkaan ole este oppi-

miselle. Ikääntyvän työntekijän oppiminen vain tapahtuu toisella tavalla kuin nuorilla 

työntekijöillä. Tämä tulisi huomioida suunniteltaessa työntekijöiden koulutuksia. 

Koulutuksissa tarvitaan erilaisia oppimismenetelmiä ja -tilanteita.  

Työntekijän osaamisen ylläpitäminen edistää jaksamista, hyvinvointia ja työn hallin-

taa. Elinikäisen oppimisen avulla työntekijä saa valmiudet hallita työelämässä ja yh-

teiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Työllistymisen mahdollisuudet ovat hyvät, kun 

työntekijä huolehtii siitä, että hänen oma ammattitaitonsa pysyy ajan tasalla vastaa-

maan tulevaisuuden ja nykytyöelämän haasteisiin. (Rauramo 2012, 146). Rauramo 

(s. 150–151) jakaa oppimisen kolmeen pääryhmään: työnantajan tarjoamaan kou-

lutukseen, työntekijän vapaaehtoiseen oman osaamisen kehittämiseen sekä työssä 

oppimiseen. Hänen mukaansa pääosa työtehtäviin liittyvästä oppimisesta toteutuu 

työpaikoilla. Koulutuksen lisäksi työlle välttämättömän osaamisen kehittymiseen 

vaikuttaa Rauramon näkemyksen se, kuinka hyvin työntekijät pystyvät jakamaan 

taitojaan, kokemuksellista oppimistaan sekä tietojaan työyhteisön yhteiseen käyt-

töön.  

Manka ja Manka (2016) kirjoittavat, että stressiä aiheuttavat kiire ja epävarmuus. 

Heidän mukaansa stressi voi olla tiettyyn pisteeseen asti positiivista ja edesauttaa 

työssä aikaansaamiseen myönteisellä tavalla. Jos stressi taas ylittää ylikuormitus-

rajan, niin siitä on seurauksena negatiivisia vaikutuksia. Tällaisia vaikutuksia voivat 

olla esimerkiksi unihäiriöt, masentuneisuus, sairastaminen, kyynisyys sekä amma-

tillisen itsetunnon aleneminen. Virolaisen (2012, 30) mukaan stressi ja työn kiirei-

syys ovat työpahoinvoinnin yleisimpiä aiheuttajia. Ne aiheuttavat pitkään jatkues-

saan usein esimerkiksi työuupumusta ja ilon katoamista työstä.  

Stressitilanteessa työntekijä kokee, ettei hän pysty selviytymään odotuksista ja vaa-

timuksista, joita häneen kohdistuu. Työntekijän sekä työn ominaisuudet vaikuttavat 
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stressin kehittymiseen. Stressiä useimmille työntekijöille aiheuttavat tietyt vuorovai-

kutuksen, työjärjestelyjen ja työtehtävän ominaisuudet. (Stressi ja työuupumus, [vii-

tattu 12.1.2020].)  

Lämsä ja Päivike (2017, 74–76) kirjoittavat, että burnout eli työuupumus on työssä 

kehittyvä vakava krooninen stressioireyhtymä, joka kehittyy stressistä. Heidän mu-

kaansa se on kuitenkin huomattavasti vakavampi tila kuin stressi. Työuupumus voi 

ilmetä vakavana tai lievänä. Lämsä ja Päivike mainitsevat, että uupumisen prosessi 

voi käynnistyä, jos ihmiseltä katoaa työnhallinnan tunne. 

Rauramo (2012, 58) mainitsee, että kiire, tietotulva, työn vaatimukset, työstä saatu 

vähäinen palaute sekä unen ja kompetenssin riittämättömyys voivat aiheuttaa työn-

tekijälle henkistä rasitusta. Tämä taas voi lisätä työuupumusta. Työuupumusta voi-

daan kuitenkin ehkäistä seuraamalla sekä muokkaamalla työolosuhteita. Työnteki-

jän hyvinvointia tukee myös työn voimavarojen ja vaatimusten pitäminen tasapai-

nossa. 

2.2 Fyysinen hyvinvointi 

Virolaisen (2012, 17) mukaan hyvin ilmeinen osa työhyvinvointia on fyysinen työhy-

vinvointi. Se sisältää esimerkiksi työhön liittyvän fyysisen kuormituksen, fyysiset työ-

olosuhteet sekä ergonomian. Myös työpaikan lämpötila, siisteys, työvälineet ja melu 

liittyvät osaltaan fyysisisin työolosuhteisiin. Rauramo (s. 78) mainitsee, että tärkeitä 

kohteita teknisen, toiminnallisen ja fyysisen työympäristön kehittämisessä ovat siis-

teys ja järjestys, työtilan toimivuus, työprosessit sekä työvälineiden ja kalusteiden 

ominaisuudet, rakenteet ja säädöt.  

Turvallinen työympäristö lisää työtyytyväisyyttä. Turvallisessa työympäristössä 

työntekijä voi keskittyä varsinaisen työn tekemiseen eikä hänen keskittymisensä tai 

ajattelunsa sitoudu pohtimaan onko hän henkisesti tai fyysisesti uhattuna. (Luukkala 

2011, 28–29.) Työn sujuvuutta ja työtyytyväisyyttä edistää myös hyvä työergono-

mia. Hyvässä työergonomiassa on hyvä työasento ja oikealla korkeudella olevat 

työtasot. Siten työntekijöiden kehot säästyvät ylimääräiseltä rasitukselta. (Luukkala 

2011, 29.) 
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Fyysinen aktiivisuus on tärkeää painonhallinnan ja energiatasapainon vuoksi. Se 

edistää myös henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus 

vähentää poissaoloja töistä ja työntekijöiden vaihtuvuutta sekä lisää tuottavuutta. 

(Physical activity and exercise, [viitattu 10.5.2020].)  

Rauramo (2012, 27) mainitsee, että työntekijän työkykyyn ja terveyteen on suuria 

vaikutuksia säännöllisellä, kohtuullisella, monipuolisella sekä työntekijää itseään 

miellyttävällä liikunnalla. Työssä jaksamisessa auttaa, jos fyysinen kunto on hyvä. 

Lisäksi työntekijä pystyy nauttimaan vapaa-ajastakin paremmin, jos hän on hyvässä 

fyysisessä kunnossa. Liikuntaa harrastamalla työntekijä voi siis edistää monipuoli-

sesti sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä omaa toiminta- ja työkyky-

ään. (Rauramo 2012, 27)  

Hyvä ravitsemus vaikuttaa positiivisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen. Epäter-

veellinen ruokavalio voi johtaa kroonisiin sairauksiin sekä lihavuuteen. Ravitsemus 

vaikuttaa työtekijöiden työn tuottavuuteen sekä heidän terveyteensä. (Nutrition, [Vii-

tattu 10.5.2020].) Myös Rauramo (2012, 29–30) mainitsee, että ihmisen työkykyä ja 

terveyttä edistää hyvä terveellinen ravinto, joka on värikästä ja monipuolista. Hänen 

mukaansa on tärkeää, että ihminen syö säännöllisin väliajoin. Säännöllisyys on tär-

keää työtehon, hyvinvoinnin ja vireyden kannalta (Rauramo 2012, 30).   

Nyky-yhteiskunnassa on hyvin yleistä päiväaikainen väsymys sekä unettomuus. Ne 

vaikuttavat vireystilan heikkenemisen kautta myös toiminta- ja työkykyyn. Unihäiriöt 

ovat usein työperäisiä. Työstä kokonaan tai osittain johtuvia unihäiriöitä ovat esi-

merkiksi kolmivuorotyöstä johtuva unettomuus sekä psykiatriset unihäiriöt, joita voi 

aiheuttaa esimerkiksi stressi, työperäinen masennus tai ahdistuneisuus. (Rauramo 

2012, 32.)  

2.3 Sosiaalinen hyvinvointi 

Virolainen (2012, 24) katsoo, että sosiaalisessa työhyvinvoinnissa työyhteisön jäse-

nillä on mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen keskenään. Sosiaalinen vuo-

rovaikutus tarkoittaa, että työntekijöillä on keskenään mahdollisuus vapaasti kes-

kustella työasioista työpaikalla, he pystyvät helposti lähestymään toisiaan ja heidän 
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keskinäiset välinsä ovat toimivia. Sosiaalinen kanssakäyminen voi jäädä vähäiseksi 

liian kiireisen työaikataulun vuoksi. Osaltaan sosiaaliseen työhyvinvointiin kuuluu 

myös se, että työkavereihin tutustutaan myös ihmisinä. Työkaveria on helpompi lä-

hestyä työasioissa, jos hänet tuntee myös henkilökohtaisesti. (Virolainen 2012, 24.) 

Kaivola (2003, 142–143) kirjoittaa, että hyvässä työyhteisössä työntekijät voivat 

keskustella asioista avoimesti. Hänen mukaansa jokainen työntekijä on kuitenkin 

itse vastuussa tiedon vastaanottamisesta ja välittämisestä. Kaivola toteaa, että hy-

vässä työyhteisössä arvostetaan itsenäistä ajattelua, ideointia, mielipiteiden ilmai-

sua, erilaisuus koetaan voimavaraksi ja työntekijöillä on omaan työhönsä vaikutta-

mismahdollisuus. Lisäksi avoimuus, arvostus ja keskinäinen luottamus ovat osa hy-

vän työyhteisön organisaatiokulttuuria. Hyvässä työyhteisössä on myös laaja-

alaista ja aktiivista yhteistyötä, ristiriidat käsitellään välittömästi ja asianmukaisesti. 

Samoin selkeät ihmissuhteet ovat hyvän työyhteisön merkki. Kaivola (2003, 145–

147) toteaa kuitenkin, että työyhteisöissä kiinnitetään usein heikosti huomiota vuo-

rovaikutuksen laatuun. Ilmapiirikyselyissä nousevat usein näkyville vuorovaikutus-

ongelmat ja huono tiedonkulku. Keskustelut ovat vähentyneet, kun taas tiedon 

määrä on kasvanut. Ilman keskusteluja ei synny uusia ideoita eikä tapahdu kehitty-

mistä ja uudistumista. Avoin keskustelu ehkäisee myös ristiriitojen syntymistä sekä 

edesauttaa niiden ratkaisemista. (Kaivola 2003, 145–147.)  

Viimeisten vuosikymmenten aikana on työelämä muuttunut radikaalisti. Työ oli 

aiemmin suurimmaksi osaksi ruumiillista työtä, mutta nykypäivänä useimmat työs-

kentelevät sosiaalisissa tai henkisissä tehtävissä. Tämän muutoksen takia on fyysi-

nen kuormitus työssä vähentynyt, mutta sitten taas vastaavasti sosiaalinen ja hen-

kinen kuormitus ovat lisääntyneet. (Juuti & Salmi 2014, 43.) 

Rauramo (2012, 105) esittää, että sosiaalinen tuki on tärkeää, jotta työntekijä kokee 

työnsä mielekkääksi. Sosiaalinen tuki edistää myös työntekijää työssä suoriutumi-

sessa ja on tärkeää työntekijän työssä jaksamiselle. Rauramon (s. 107) mukaan 

työpaikan ilmapiiri on kokonaisuus, jonka muodostavat työyhteisö, esimiehen johta-

mistyyli ja organisaatioilmapiiri. Hänen mukaansa samakin työyhteisö voi sisältää 

erilaisia ilmapiirejä. 
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Juuti ja Salmi (2014, 149) toteavat, että siihen millaiseksi työntekijät kokevat itse 

asemansa työyhteisössä, on suuri vaikutus jokapäiväisellä johtamisella. Keskeinen 

kysymys työntekijöiden kannalta onkin, että kuinka paljon esimiehet ovat kiinnostu-

neita työntekijöille tärkeistä asioista ja työpaikan jokapäiväisestä arjesta. Juuti ja 

Salmi esittävät, että esimiehellä on usealla eri tavalla vaikutusta työntekijöiden tun-

teisiin sekä työpaikan tunnelmaan.  

Yksintyöskentely, häirintä, epäasiallinen kohtelu, tunnepitoiset vuorovaikutustilan-

teet asiakkaiden kanssa, ristiriidat työyhteisössä, tiedon saanti ja tiedonkulku, yh-

teistyö sekä toiminnan ja asioiden johtaminen aiheuttavat työssä sosiaalista kuor-

mitusta (Rauramo 2012, 55).  

Ristiriidat syövät työilmapiiriä. Ristiriitoja voi syntyä, jos ollaan eri mieltä esimerkiksi 

työtavoista, tavoitteista, toimenpiteistä, päätöksistä ja palkitsemisesta. (Jabe 2010, 

86.) Ratkaisemattomat ristiriidat voivat helposti johtaa kiusaamiseen. Kiusaaminen 

on vaikeasti määriteltävissä, koska se on jokaiselle kokemuksena hyvin omakohtai-

nen.  Kiusaaminen on pitkään jatkuvaa ja toistuvaa syrjimistä, henkistä väkivaltaa, 

alistamista, kielteistä käyttäytymistä, painostamista, kostamista tai epäoikeudenmu-

kaista tai epäasiallista kohtelua, joka saa kiusatun kokemaan olonsa puolustusky-

vyttömäksi. Kiusaamisessa on olennaista sen jatkuvuus ja säännönmukaisuus. 

(Kaivola 2003, 100.) Työpaikan normaaleja erimielisyyksiä ja ristiriitoja ei voida lu-

kea kiusaamiseksi. Myöskään se ei ole kiusaamista, jos asiat eivät työntekijän mie-

lestä mene, kuten hän haluaisi niiden menevän. Julkinen keskustelu työyhteisön 

ongelmista ei ole kiusaamista, vaikka niiden käsittely tuottaisinkin ahdistusta. Myös-

kään esimiehen antamat toimeksiannot ja määräykset eivät nekään ole kiusaa-

mista. Kiusaamista voi ilmetä kahden yksilön kesken tai ryhmäkiusaamisena, jolloin 

yhtä vastaan voi kääntyä koko ryhmä. (Kaivola 2003, 101.) 
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3 TYÖHYVINVOINTI VARHAISKASVATUKSEN TOIMIALALLA 

3.1 Työn sisältö ja resurssit 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kehityksen, oppimisen ja kasvun tukemi-

nen (Ristioja & Tamminen 2010, 4). Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö on 

varhaiskasvatuspalveluiden tärkein resurssi. Varhaiskasvatuksen avulla voidaan 

luoda yksilölle pohja elinikäistä oppimista varten, havaita varhaisessa vaiheessa 

lapsen mahdollinen tuen tarve sekä antaa vanhemmille mahdollisuus käydä töissä. 

(Ristioja & Tamminen 2010, 4.) 

Riihosen (2013, 89) mukaan varhaiskasvatustyö on monesti kutsumustyötä. Hän 

toteaa, että alalle suuntaudutaan lasten vuoksi ja työ lasten kanssa koetaan mielek-

kääksi. Lasten auttaminen uuden oppimisessa antaakin monelle työntekijälle tyydy-

tystä ja iloa.  

Varhaiskasvattajat työskentelevät ja tekevät yhteistyötä sekä aikuisten että lasten 

kanssa. Tuukkanen (2013, 19) toteaa, että varhaiskasvatusalalla työskentelevät tar-

vitsevat useita erilaisia taitoja ja ominaisuuksia pystyäkseen laadukkaaseen kasva-

tustyöhön. Hänen mukaansa pienten lasten kanssa työskentely edellyttää kasva-

tuksellista, hoidollista sekä opetuksellista osaamista. Lisäksi varhaiskasvattaja tar-

vitsee hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tuukkanen mainitsee myös, että kas-

vattajan on tärkeää omata myös kyky kuunnella ja kohdata monenlaisia ihmisiä: 

lapsia, heidän huoltajiaan, tiimitovereita sekä esimiestä. Lisäksi kasvattajan on ky-

ettävä havainnoimaan, suunnittelemaan ja arvioimaan sekä toisten että omaa toi-

mintaansa. Työn onnistumisen mahdollistavia ominaisuuksia ovat Tuukkasen mu-

kaan myös tarkkaavaisuus, suvaitsevaisuus, johtamistaidot sekä pitkäjänteisyys. 

Varhaiskasvatustyö kuormittaa sekä henkisesti että fyysisesti. Työntekijöiltä edellyt-

tävät monipuolisia valmiuksia esimerkiksi ihmissuhdetyön vaatimukset, nostamiset, 

väkivallan uhka, perheissä olevat ongelmat sekä ympäristö, joka on mitoitettu lap-

sille. Työtehtävät ovat sosiaalisesti, pedagogisesti ja yhteiskunnallisesti monimut-

kaistuneet ja laajentuneet. (Ristioja & Tamminen 2010, 5–6.)  
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Varhaiskasvatuslain (L 13.7.2018/540) mukaan varhaiskasvatusta voidaan järjes-

tään päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona sekä avoimena varhaiskasvatustoi-

mintana.  

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (A 23.8.2018/753) määrittelee lasten 

ja aikuisten välisen suhdeluvun. Tällä hetkellä päiväkodeissa täytyy olla kasvatus- 

ja hoitotehtävissä vähintään yksi varhaiskasvatuslain mukaiset kelpoisuudet täyt-

tävä työntekijä enintään kahdeksaa kolmevuotiasta tai vanhempaa kokopäivähoi-

dossa olevaa lasta kohden. Alle kolmevuotiaiden kohdalla suhdeluku on yhden 

suhde neljään. Asetukseen on tulossa 1.8.2020 alkaen muutos koskien kolme 

vuotta täyttäneiden lasten ja kasvatushenkilöstön välistä suhdelukua. Elokuusta al-

kaen suhdeluku on yhden suhde seitsemään. Varhaiskasvatuslaki (L 

13.7.2018/540) ja Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (A 23.8.2018/753) 

määrittelevät päiväkodeissa toimivien lapsiryhmien enimmäiskoon eli kuinka monta 

lasta saa enintään olla yhtä aikaa läsnä. Suhdeluvusta voidaan poiketa lyhytaikai-

sesti ja tilapäisesti lain sallimista syistä (Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas 

2019, 12).  

Perhepäivähoitoa järjestetään useimmiten perhepäivähoitajan omassa kodissa 

(Reunamo 2007,148). Valtioneuvoston varhaiskasvatusta koskevan asetuksen (A 

23.8.2018/753) mukaan perhepäivähoitaja voi hoitaa samanaikaisesti enintään nel-

jää alle kouluikäistä lasta. Näiden lisäksi perhepäivähoitaja voi hoitaa yhtä osapäi-

vähoidossa olevaa koululaista tai esikoululaista. Asetus määrittelee myös, että hoi-

tolasten määrään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.  

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää myös kolmiperhepäivähoitona, jolloin perhepäi-

vähoitaja voi hoitaa 2–3 perheen lapsia näiden kodeissa esimerkiksi vuoroviikoin 

(Reunamo 2007, 148). Lisäksi yksi perhepäivähoidon muoto on ryhmäperhepäivä-

hoito. Siinä hoito toteutetaan kunnan osoittamassa toimintatilassa. Ryhmäperhepäi-

väkodissa voi kaksi tai kolme perhepäivähoitajaa hoitaa ryhmää, jossa on samanai-

kaisesti hoidossa alle kouluikäisiä lapsia enintään 8–12. (Reunamo 2007, 148.) 

Väestöliiton tutkimuksen (Oulasmaa & Saloheimo 2013, 80–81) mukaan varhais-

kasvatuksen resurssipula näkyy useiden varhaiskasvattajien kommenteissa. Työ-

paineet ja ainainen kiire vaikuttavat heikentävästi työilmapiiriin ja aiheuttavat tästä 
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syystä vaikeita tunnetiloja: ärsyyntymistä, kateutta sekä pahaa mieltä. Työkaverien 

ja esimiehen kanssa ei ehditä kiireen vuoksi käsittelemään mieltä rasittavia tunteita 

sekä tilanteita, joihin ne liittyvät. Esimiehellä voi olla useita varhaiskasvatusyksik-

köjä vastuullaan. Tämän takia hänellä voi olla henkilöstöjohtamiseen liittyvien asioi-

den hoitoon turhan vähän aikaa. Väestöliiton tutkimuksessa johtajat saivat voima-

kasta kriittistä arvostelua. Varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat kentän resurssi-

pulan raskaaksi, jos oma esimies ei pystynyt heitä aktiivisesti tukemaan. (Oulasmaa 

& Saloheimo 2013, 80–81.)  

Väestöliiton kyselyssä nousi esille myös, että resurssipula koetaan yhdeksi suureksi 

syyksi haasteellisten tunteiden kokemisessa (Riihonen & Tuukkanen 2013, 64). Re-

surssipulaa aiheuttivat kyselyn mukaan kiire, liian suuret lapsiryhmät sekä liian vä-

häinen kasvattajien määrä. Myös käytettävissä olevat tilat voivat olla epäkäytännöl-

lisiä tai henkilökunnassa on liikaa sijaisia tai epäpäteviä työntekijöitä. Ongelmia ai-

heuttivat yksikön liian suuri ryhmäkoko tai se, että aikuisten määrä saattaa olla ryh-

mässä liian vähäinen. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat jäädä ilman tarvitse-

maansa tukea. Aikuisen huomiota vaille voivat jäädä myös muut lapset. Henkilös-

tölle resurssipula voi aiheuttaa turhautumista, väsymistä sekä suuttumuksen tun-

teita. (Riihonen & Tuukkanen 2013, 64.) 

Henkilöstövaje aiheuttaa aina sen, että toiminta täytyy suunnitella uudelleen ja tästä 

syystä tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kasvatustyö keskeytyy. Henkilöstöpulaa tuot-

taa Väestöliiton kyselyn vastausten mukaan työntekijän äkillisen sairastumisen li-

säksi ryhmään varahoitoon tulevat ylimääräiset perhepäivähoidon tai toisen päivä-

kodin lapset. Myös sijaisten saamiseen ei oltu tyytyväisiä. Sijaisia ei välttämättä han-

kita, vaan vedotaan ryhmän suhdelukuun. Tai sitten jos sijainen hankitaan, niin hän 

voi olla epäpätevä. (Riihonen & Tuukkanen 2013, 68–69.) 

Perhepäivähoidon sisältö ja käytännöt poikkeavat päiväkotien toiminnasta. Hyvänä 

puolena perhepäivähoitajan työssä on, että hän kykenee usein toimimaan yksilölli-

sesti lasten kanssa. Työ on myös monipuolista ja itsenäistä. Perhepäivähoitaja pys-

tyy lisäksi vaikuttamaan oman työn aikatauluihin ja hänen lapsiryhmänsä on pieni. 

(Reunamo 2007, 148–149.) Ristiojan ja Tammisen (2010, 7) mukaan perhepäivä-
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hoitajalta edellytetään omatoimisuutta ja hänen täytyy myös kyetä tekemään työpäi-

vän aikana itsenäisiä päätöksiä. Huomioitavaa on myös, että perhepäivähoitajien 

työpäivät voivat venyä yli kymmenen tunnin mittaisiksi.  

Väestöliiton kyselyyn vastanneet kokivat vaikeaksi kertoa vanhemmille haasteista 

ja ongelmakohdista, jotka liittyvät heidän lasten kasvatukseen. Ammattilaiset tunsi-

vat jännitystä ottaessaan puheeksi ensimmäisiä kertoja lapsen tarvitseman erityisen 

tuen. Jännitystä saattaa aiheuttaa kokemukset vanhempien torjuvasta tai aggressii-

visesta asenteesta lapsen ongelmiin. Työntekijöitä voi myös jäädä harmittamaan se, 

jos vanhemmat jättävät huomioimatta tai vähättelevät heidän näkemyksiään. (Laru, 

Riihonen & Tuukkanen 2013, 53.) 

Palkkaus herättää usein kiivasta keskustelua eri aloilla. Niin myös varhaiskasvatuk-

sessa. Riihonen (2013, 91) toteaa, että varhaiskasvatusalalla työskentelevät koke-

vat palkkatasonsa olevan liian matala. Hänen mukaansa työn tärkeä motivaa-

tiolähde on oikeudenmukainen palkkaus. Palkkaus kertoo ilman muuta myös alan 

yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Riihonen kokeekin hämmentäväksi sen, että 

vaikka julkisessa varhaiskasvatuksessa on mukana jollain tavalla melkein kaikki lap-

set, niin silti tämä asia ei näy varhaiskasvatuksessa työskentelevien palkkauksessa, 

jotta nämä näkisivät olevansa arvostettuja. 

3.2 Työyhteisön ihmissuhteet ja ilmapiiri 

Ristioja ja Tamminen (2010, 17) toteavat, että työyhteisö on yhteisen perustehtävän, 

yhteisen esimiehen sekä yhteiset aineelliset resurssit omaava toiminnallinen koko-

naisuus. He näkevät, että työyhteisö voi koostua useista eri ammattiryhmistä ja nii-

den jäsenet ovat keskenään säännöllisesti vuorovaikutuksessa.  

Kaikki työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa työilmapiiristä, vaikkakin esimie-

hen rooli onkin merkittävä työpaikan positiivisen työilmapiirin ylläpitäjänä ja luojana. 

Työyhteisö voi parhaimmillaan kasvaa sekä yksilön että työpaikan voimavaroja vah-

vistavaksi ja lisääväksi tekijäksi. (Oulasmaa & Saloheimo 2013, 81.) 
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Tilastokeskus (Tiimityö, [viitattu 19.5.2020]) määrittelee tiimityön tarkoittavan pysy-

vässä tiimissä tai ryhmässä työskentelyä. Ryhmä pystyy itse suunnittelemaan työ-

tään ja sillä on kollektiivinen tehtävä. Ryhmä voi muodostua kahdesta tai useam-

masta työntekijästä. 

Kokonaisvaltaisen lapsen oppimisen ja kasvun kehityksen tukeminen on varhais-

kasvatuksen tiimien ja ryhmien toiminnan yhteisenä tavoitteena. Tärkeintä ryh-

mässä työskenneltäessä on, että kaikilla työntekijöillä on omasta roolistaan sekä 

työtehtävistään selkeä tietämys. Lisäksi heillä pitää olla riittävä vuorovaikutus kes-

kenään. Jokainen työntekijä tekee oman osuutensa tunnistaen omat ja muiden työn-

tekijöiden vahvuudet. (Ristoja & Tamminen 2010, 17.)  

Tiimissä jäsenten tulee toimia yhteisillä pelisäännöillä saavuttaakseen yhteisesti so-

vitut tavoitteet. Tiimissä täytyy myös sopia vastuualueista ja työnjaosta. Avoin kes-

kustelu ja toimiva palautejärjestelmä kuuluvat hyvin toimivaan tiimiin. (Koivunen 

2009, 192.) Tiimien jäsenet voivat olla samassa lapsiryhmässä hyvin erilaisia per-

soonaltaan. He voivat myönteisessä tapauksessa täydentää rakentavalla tavalla toi-

siaan. Kielteisessä tapauksessa yhteisten toimintatapojen löytäminen työntekijöiden 

kesken voi olla vaikeaa ja vuorovaikutus ei suju. Kasvattajat antavat kielteisessä 

tapauksessa myös ristiriitaisia viestejä lapsille. Tiimi voi toimia hyvin, vaikka tiimin 

jäsenten toimintatavat poikkeaisivat paljon toisistaan. Tällöin koetaan, että erilaiset 

toimintatavat ovat rikkaus. Jokainen tiimin kasvattaja on sekä saavana että anta-

vana osapuolena. (Koivunen 2009, 194–195.) Koivunen (2009, 194) toteaa, että 

ajoittain tapahtuva tiimien uudelleen muodostaminen tai kasvattajan lapsiryhmän 

vaihtaminen voi auttaa työntekijöitä oppimaan uusia asioita, saamaan uusia haas-

teita sekä jaksamaan työssä. Tiimi voi kuitenkin pysyä yhdessä pidempäänkin, jos 

tiimin jäsenet osaavat työskennellä rakentavasti yhdessä ja jos he sopivat hyvin yh-

teen persoonallisuuksiltaan. Koivusen mukaan tiimi saattaa jatkaa vuodesta toiseen 

yhdessä, koska sen jäsenet tuntevat siinä olonsa turvalliseksi ja tutuksi. Tällaisessa 

tapauksessa on oma vaaransa. Toisinaan voi käydä niin, että työntekijöiden toimin-

tatavat urautuvat ja heidän on haasteellista omaksua uusia toimintatapoja. Myös 

luovuus voi vähentyä.  
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Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksessakin tehdään työtä tiimeittäin. Päiväko-

deissa tiimit muodostuvat luonnollisesti samassa kotiryhmässä työskentelevistä var-

haiskasvattajista. Ryhmäperhepäiväkodeissa tiiminä toimivat kyseisessä yksikössä 

työskentelevät kasvattajat. Perhepäivähoitajat tekevät työtään pääosin itsenäisesti, 

mutta myös heillä on omat tiiminsä, joiden kanssa he suunnittelevat ja järjestävät 

yhteistä toimintaa.  

Perhepäivähoitajien työyhteisön kehittymistä ja yhteisöllisyyttä voidaan tukea kou-

lutus- ja kehittämispäivillä sekä esimiehen järjestämillä työpaikkakokouksilla. Yhtei-

söllisyys on psyykkinen voimavara. Perhepäivähoitajien keskinäiset keskustelut 

sekä samojen kokemusten prosessointi auttavat heitä löytämään omaan työhönsä 

liittyviä vaikutusmahdollisuuksia. (Ristioja & Tamminen 2010, 8.) 

Komi (2019b, 18) kirjoittaa, että varhaiskasvatuksessa toimivien tiimien olisi hyvä 

pystyä kokoontumaan vaihtamaan ajatuksia keskenään ilman lapsia kerran viikossa 

tai kerran kahdessa viikossa.  Hänen mukaansa on tärkeää, että työyhteisön ristirii-

dat otetaan ajoissa esiin. Niiden ratkaiseminen hankaloituu, jos ristiriidat tulevat nä-

kyville vasta sairauspoissaoloina tai työyhteisökyselyissä.  Komi toteaa, että ristirii-

dat voivat pahimmillaan johtaa mykkäkouluihin ja koston kierteeseen. Työyhteisöön 

syntyvät klikit voivat hänen mukaansa vaikuttaa työyhteisöön tuhoavasti.   

3.3 Johtaminen 

Varhaiskasvatuksessa esimiehet johtavat rakenteeltaan ja kooltaan hyvin erilaisia 

kokonaisuuksia ja yksiköitä. He ovat kokonaisvaltaisesti vastuussa oman yksik-

könsä varhaiskasvatuksen tuloksellisuudesta ja laadusta. Esimiehen tehtäviin kuu-

luu johtaa kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuutta, henkilöstön osaamista 

sekä palvelu- ja työorganisaatiota. Usein esimiehillä on vastuullaan useampia var-

haiskasvatusyksikköjä ja varhaiskasvatusmuotoja, esimerkiksi ostopalvelupäiväkoti 

ja perhepäivähoito. (Ristioja & Tamminen 2010, 20.) Kauhajoen kaupungin varhais-

kasvatuksessa työskentelee kolme varhaiskasvatuksen alue-esimiestä, jotka toimi-

vat eri yksiköiden esimiehinä. Yhdellä esimiehellä on vastuullaan yksi isompi päivä-

koti, yhden vastuulla on kaksi päiväkotia ja yhden esimiehen vastuulla on perhepäi-

vähoito sekä ryhmäperhepäivähoito.  
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Työhyvinvoinnin kannalta johtaminen on keskeinen tekijä. Sen päämääränä on var-

mistaa edellytykset työn tekemiselle. Läsnä oleva ja osallistava esimies osaa tun-

nistaa työntekijöidensä kehittämisen ja osaamisen tarpeet sekä tukea osaamisen ja 

työn kehittämistä. (Ristioja & Tamminen 2010, 20–21.) 

Oulasmaa ja Saloheimo (2013, 79) kirjoittavat, että palvelevaan ja kannustavaan 

johtamiseen kuuluu, että johtaja kykenee alaistensa kanssa avoimeen ja tasavertai-

seen vuorovaikutukseen. Lisäksi hänen kuuluu toimia alaisilleen esimerkkinä. Ou-

lasmaa ja Saloheimo toteavat, että erityisen tärkeä rooli esimiehellä on aikaansaada 

työyksikköön myönteinen ilmapiiri, koska työpaikan ilmapiirille altistuu myös lapset, 

jotka ovat siellä hoidossa. Väestöliiton tutkimuksen (Oulasmaa & Saloheimo 2013, 

80) mukaan varhaiskasvatusyksikössä tulee olla selkeä työnjako ja menettelyoh-

jeet, jos esimies työskentelee samanaikaisesti usean yksikön johtajana. Henkilöstön 

täytyy pystyä tällöin itsenäiseen toimintaan.  

Komi (2019a, 22) huomauttaa, että jos johtaja joutuu olemaan paljon poissa johta-

mastaan työyhteisöstä, hän ei opi tuntemaan alaisiaan ja joutuu ottamaan työyhtei-

sön asioihin kantaa kuulopuheiden varassa. Komin mukaan hyvän esimiehen piirre 

on, että hän on työyhteisössä riittävästi läsnä. Esimiehen on kuitenkin osattava säi-

lyttää myös sopiva etäisyys. Komi (2019a, 22) toteaa lisäksi, että esimiehellä on 

parhaimmillaan säännöllisesti mahdollisuus käydä seuraamassa johtamissaan ryh-

missä pedagogisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Hyvä esimies aistii herkästi 

työyhteisönsä asioita. Hän kykenee näkemään miten tiimin jäsenet voivat sekä mi-

ten tiimin yhteistyö toimii. On myös tärkeää, että esimies puolustaa työntekijöitään. 

Esimiehen tulee kuunnella heitä ja luottaa heihin. Jos esimies saa joltain vanhem-

malta negatiivista palautetta jostain työntekijästä, täytyy hänen kuunnella myös 

työntekijää ennen johtopäätöksiä. (Komi 2019a, 22.) 

3.4 Osaaminen 

Varhaiskasvatuslain (L 13.7.2018/540) mukaan on varhaiskasvatuksen tuottajan ja 

järjestäjän huolehdittava, että kasvattajat osallistuvat riittävästi ammattitaitoa kehit-

tävään ja ylläpitävään täydennyskoulutukseen. Laki vaatii, että koulutusten vaikut-

tavuutta ja toteutumista on arvioitava ja seurattava.  
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Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatus järjestää henkilöstölleen toimintakauden ai-

kana pääsääntöisesti yhden tai kaksi koko päivän kestävän lauantaikoulutuspäivän. 

Koulutuspäivät pidetään määrättynä koulutuksena, joten kaikkien työntekijöiden on 

osallistuttava niihin. Lisäksi työntekijät osallistuvat kaupungin tai muiden tahojen jär-

jestämiin ilta- ja viikonloppukoulutuksiin. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä 

osallistuisi koulutuksiin toimintakauden aikana vähintään kolmen työpäivän verran.  

Karila (2016, 36) mainitsee, että henkilöstön osaamiselle asettaa suuria haasteita 

varhaiskasvatuslain tavoitteet. Jotta lain asettamat tavoitteet saavutettaisiin, niin 

henkilöstön tulisi ymmärtää ne syvällisesti ja pystyä muuttamaan ne toiminnassaan 

arjen käytännöiksi.  

Varhaiskasvattajien osaaminen ja sen kehittäminen otetaan huomioon Kauhajoen 

kaupungin varhaiskasvatuksessa pidetyissä kehityskeskusteluissa. Ristiojan ja 

Tammisen (2010, 6) mukaan työntekijälle voidaan laatia kehityskeskusteluissa hen-

kilökohtainen kehittämissuunnitelmaa täydennyskoulutuksiin liittyen.  

Karila, Kosonen & Järvenkallas (2017, 108) katsovat, että muutokset varhaiskasva-

tuksen tavoitteissa ja tehtävissä sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, lapsen 

kehitystä ja lapsuutta koskeva uusi tutkimustieto edellyttävät, että varhaiskasvatuk-

sessa työskentelevien täydennyskoulutukseen tulisi suunnata voimavaroja. 

3.5 Fyysinen työympäristö 

Lasten korkeudella työskentely on varhaiskasvatustyön ergonomian erityispiirre. 

Kumarassa asennossa työskentely kuormittaa selkää ja altistaa siten myös erilai-

sille selän kiputiloille ja vaurioille. Tästä syystä lasten hoitoon ja opetukseen käytet-

tävät tilat tulisi suunnitella siten, että valtaosa tuoleista ja pöydistä ovat normaaliko-

koisia. Lapset ovat tottuneet kotonaan elämään normaalikokoisten kalusteiden kes-

kellä, joten lasten vuoksi varhaiskasvatuksessa ei tarvitse suosia pienikokoisia ka-

lusteita. (Ristioja & Tamminen 2010, 35.)  
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Työturvallisuuslaki (L 23.8.2002/738) vaatii, että ergonomia on huomioitava työpis-

teitä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Lain mukaan työpisteiden tulisi olla järjes-

tettävissä ja säädettävissä eivätkä työpisteet saa aiheuttaa työntekijän terveydelle 

vaarallista tai haitallista kuormitusta.  

Ristioja ja Tamminen (2010, 7) mainitsevat, että perhepäivähoitaja on itse vas-

tuussa toimintamallien, omien työtapojen, työergonomian toteuttamisesta sekä työn 

kuormituksesta. Työnantaja voi vaikuttaa ainoastaan antamalla suosituksia tai 

hankkimalla perhepäivähoitajalle välineitä, esimerkiksi liukuesteitä, suojakäsineitä 

ja korokkeita. Lisäksi työnantaja voi antaa erilaisia suosituksia työn tekemiseksi. 

Ristioja ja Tamminen toteavat lisäksi, että useampien lasten kanssa liikkuminen ja 

ulkoilu rattaiden kanssa voi altistaa eri sääolosuhteissa fyysiselle kuormitukselle ja 

työtapaturmille.  

Väestöliiton kyselyn (Cacciatore, Riihonen & Tuukkanen 2013, 36) tuloksissa nousi 

esiin, että varhaiskasvatuksessa työskentelevät kokivat toistuvaksi haitaksi työpai-

kallaan kovan melun ja hälinän. Levottomuuden ja keskittymisvaikeuksien lisäksi 

varhaiskasvattajat kertoivat huolestaan terveyshaitoista, joita korkea melutaso voi 

aiheuttaa. Kasvattajat kertoivat pelkäävänsä sekä pienten lasten että oman kuu-

lonsa puolesta.  

Kuulovaurioiden lisäksi melu voi aiheuttaa myös tapaturmia ja virheitä, koska melun 

keskellä voi olla vaikea ymmärtää ja kuulla varoitusääniä sekä puhetta. Melusta voi 

aiheutua puhetyöläiselle myös ääniongelmia. Meluongelmaa voidaan ehkäistä esi-

merkiksi parantamalla työtilojen akustiikkaa. (Varhaiskasvatusalan ammattilaisen 

opas 2019, 35.) 

Lasten lisääntynyt aggressiivinen käytös on kuormitustekijä ja turvallisuusuhka sekä 

työntekijöille että muille lapsille. Väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet sekä kasvatus- 

ja opetusalalla että varhaiskasvatuksessa. Lasten väkivaltainen käytös ilmenee raa-

pimisena, potkimisena, lyömisenä, paikkojen rikkomisena sekä tavaroiden heitte-

lynä. Väkivalta on lisääntynyt myös niiden lasten osalta, jotka eivät ole erityisen tuen 

tarpeessa. (Ahonen 2018.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen avulla halutaan saada tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tut-

kimuksen tavoitteena voi olla myös kehittää asiaa paremmaksi. Tutkimusten avulla 

hankitaan myös tietoa päätöksenteon ja ymmärryksen tueksi. (Kananen 2017, 38.) 

Tutkimusongelma ratkaistaan tutkimusmenetelmillä. Menetelmä on menettelytapa, 

keino tai sääntö, jonka avulla ongelmaan tuodaan ratkaisu. Tutkimuskysymykset 

sekä -ongelma ratkaistaan tutkimusmenetelmällä kerätystä aineistosta. (Kananen 

2015, 65.)  

Tutkimusmenetelmän ratkaisevat ensisijaisesti tutkimuksen tavoite sekä tutkimus-

ongelma. Tutkimusongelman selvittämiseksi ei kuitenkaan ole olemassa yhtä ai-

noaa oikeaa tutkimusmenetelmää. Tutkimusmenetelmän valinta on usein näkökul-

masta ja lähestymistavasta riippuvaa resurssien ja tutkimustavoitteiden antamien 

rajoitusten yhteensovittamista. (Heikkilä 2014, 12.) 

Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen tavoit-

teena oli selvittää mitkä asiat nousevat esiin varhaiskasvattajien työhyvinvointiin liit-

tyvissä tutkimuskysymyksissä. Tähän soveltui hyvin käytettäväksi kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä.  

Määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta nimitetään myös tilastolliseksi tutki-

mukseksi. Määrällisellä tutkimuksella selvitetään kysymyksiä, jotka liittyvät prosent-

tiosuuksiin ja lukumääriin. Tämä tutkimusmetodi edellyttää riittävän edustavaa ja 

laajaa otosta. Aineisto kerätään usein standardoiduilla tutkimuslomakkeilla, joissa 

on valmiit vastausvaihtoehdot. Tutkimustuloksia kuvataan numeerisesti ja niitä voi-

daan havainnollistaa kuvioiden ja taulukoiden avulla. Kvantitatiivisella tutkimuksella 

pystytään yleensä kartoittamaan nykytilanne, mutta sillä ei pystytä selvittämään riit-

tävästi asioiden syitä. (Heikkilä 2014, 15–17.)  

 



 

 

29 

Tutkijat keräävät useimmiten itse oman havaintoaineistonsa. On kuitenkin mahdol-

listaa käyttää myös toisten keräämää aineistoa. Toisten keräämä aineisto soveltuu 

harvoin suoraan tutkimuksen aineistoksi, vaan sitä voi joutua muokkaamaan. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 186.) Heikkilän (2014, 17) mukaan empiirisessä 

tutkimuksessa onkin varsin tavallista, että siinä kerätään oma aineisto.  

Tutkijan on tutkimusta tehdessään otettava huomioon useita eettisiä kysymyksiä. 

Yleisesti hyväksyttyjen tiedon hankkimiseen sekä tiedon julkistamiseen liittyvien tut-

kimuseettisten periaatteiden tunteminen sekä niiden noudattaminen on jokaisen tut-

kimusta tekevän vastuulla. (Hirsjärvi ym. 2009, 23.)  

4.2 Tutkimusprosessi 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olivat kaikki Kauhajoen kaupungin var-

haiskasvatuksessa toimintakauden 2019–2020 alusta (elokuusta 2019) saakka 

työskennelleet perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäivähoitajat, varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajat, varhaiskasvatuksen avustajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat. 

Kysely lähetettiin kaikkiaan 88 varhaiskasvattajalle. Kyselyyn vastasi 40 kasvatta-

jaa, joten kyselyn vastausprosentiksi muodostui 45,5 %.  

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten tarkkuutta ja validius sitä, että tutkimuk-

sella tutkitaan oikeita asioita. Jos tutkimuksen otoskoko on varsin suppea, voivat 

siitä saatavat tulokset olla sattumanvaraisia ja tällä on vaikutusta tutkimuksen relia-

biliteettiin. Tutkimuksen validius eli pätevyys voidaan etukäteen varmistaa huolelli-

sella suunnittelulla sekä hyvin harkitulla tiedonkeruulla. (Heikkilä 2014, 27–28). 

Heikkilä (2014, 178) toteaakin, että luotettavan tutkimuksen kannalta on siis erittäin 

tärkeää, että siinä käytettävä otos on tarpeeksi suuri ja edustava, kyselyn vastaus-

prosentti nousee korkeaksi ja kysymyksillä mitataan niitä asioita, joita tutkimuson-

gelma käsittelee.  

Kysely tehtiin Webropol-kyselylomakkeella. Kyselyn linkki lähetettiin jokaisen työn-

tekijän henkilökohtaiseen työsähköpostiin 7.2.2020. Työntekijät saivat vastata ky-

selyyn anonyymisti. Valli (2018a, 92) toteaa, että yksi perinteisimmistä tutkimusai-



 

 

30 

neiston keräämisen tavoista on kyselylomake. Hänen mukaansa perinteisen pape-

rilla tehdyn kyselyn rinnalle ovat nykyisin tulleet sähköisesti tehdyt kyselyt. Näitä 

voidaan tehdä esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, sähköpostin välityksellä tai jul-

kaisemalla kysely sosiaalisessa mediassa. Hirsjärven ym. (2009, 195) mukaan 

etuna kyselytutkimuksessa on, että sen avulla voidaan kerätä kattava tutkimusai-

neisto. Sillä voidaan kysyä useita asioita ja siihen voidaan ottaa mukaan paljon hen-

kilöitä. Heikkilä (2014, 66) mainitsee, että internetkyselyn avulla tietoa saadaan ke-

rättyä nopeasti. Hänen mukaansa internetkysely soveltuu käytettäväksi parhaiten, 

kun on mahdollista saada edustava otos. Tämä edellyttää, että perusjoukon kaikille 

jäsenille saadaan kyselystä tieto sekä internetosoite. Heikkilä toteaa, että kyselyn 

linkki voidaan toimittaa usealla eri tavalla. Yleisimmin linkin toimittamiseen käyte-

tään sähköpostia.  

Kyselylomakkeessa voidaan käyttää monivalintakysymyksiä (strukturoitu kysymys, 

suljettu kysymys), sekamuotoisia kysymyksiä tai avoimia kysymyksiä. Suljetuissa 

kysymyksissä kyselyn vastaajalle annetaan valmiit vastausvaihtoehdot. Niillä pyri-

tään kysymysten vertailukelpoisuuteen. (Vilkka 2015, 106.) Kananen (2015, 235) 

toteaa, että suljetut eli vaihtoehtokysymykset voivat olla joko valintakysymyksiä, 

skaalakysymyksiä tai monivalintakysymyksiä. Vilkan (2015, 106) mukaan vastaajilta 

pyritään saamaan spontaaneja mielipiteitä avointen kysymysten avulla. 

Opinnäytetyön kyselylomake sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Sulje-

tut kysymykset olivat valinta- ja monivalintakysymyksiä, jotka olivat pakollisia vas-

tattavia. Opinnäytetyön monivalintakysymyksissä käytettiin Likert-asteikkoa 1-5, 

jossa 1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=melko 

tärkeä ja 5=erittäin tärkeä. Opinnäytetyön kyselylomake rakennettiin huomioiden 

teoreettinen viitekehys. 

Kyselylomakkeen suljetut kysymykset analysoitiin ja esitettiin Webropol-ohjelmasta 

saatavien kuvioiden ja taulukoiden avulla suorana jakaumana. Kananen (2015, 288) 

kirjoittaa, että suora jakauma on määrällisen tutkimuksen sekä yksinkertainen ana-

lyysikeino että tapa esittää aineistoa. Hänen mukaansa suorassa jakaumassa esi-

tetään vastaukset, joita eri vaihtoehdot ovat saaneet. Suorasta jakaumasta voidaan 

siis nähdä eri vaihtoehtojen saamat suhteelliset prosenttiosuudet. 
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Avointen kysymysten vastauksia voidaan käsitellä tilastollisilla menetelmillä. Avoin-

ten kysymysten luokittelu edellyttää, että saman sisältöiset vastaukset luokitellaan 

samoihin ryhmiin. Tutkijan on hyvä lukea kaikki annetut vastaukset ennen luokitte-

lua saadakseen hyvän kokonaiskuvan annetuista vastauksista. (Valli 2018b, 273.) 

Opinnäytetyön avointen kysymysten vastaukset käytiin läpi luokittelemalla ne ryh-

miin. Vastauksiin tutustuttiin alustavasti ennen luokittelun tekemistä.  

Avointen kysymysten hyvänä puolena on, että vastauksista voi nousta esiin hyviä 

ajatuksia, koska vastaaja saa vapaasti kirjoittaa vastauksensa. Toisena hyvänä 

puolena on, että vastaajaan mielipiteet voidaan saada selville perusteellisesti. Avoi-

met kysymykset antavat myös mahdollisuuden luokitella siinä annettuja vastauksia 

usealla eri tavalla. (Valli 2015, 71.) Huonona puolena avoimissa kysymyksissä on, 

että niihin jätetään helposti vastaamatta. Vastaukset voivat olla myös epätarkkoja ja 

ylimalkaisia. Avointen kysymysten vastausten analysointi on työlästä, sillä niiden 

luokittelu sekä laskeminen on huomattavan paljon hitaampaa kuin valmiina annet-

tujen vaihtoehtojen tulkinta. (Valli 2018a, 114.)  

Opinnäytetyön kyselyn avoimet kysymykset eivät olleet pakollisia, mutta niihin vas-

tattiin silti todella hyvin. Avoimiin kysymyksiin vastasi pääasiallisesti 37–39 vastaa-

jaa neljästäkymmenestä. Ainoastaan kahteen avoimeen kysymykseen vastauksia 

tuli vähemmän (17 ja 27). Ensimmäisessä vähemmän vastatussa kysymyksessä sai 

kirjoittaa vapaasti ajatuksia työhyvinvointia heikentävistä asioista ja toiseen sai kir-

joittaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, mitä työnantaja voisi tehdä työhyvin-

voinnin parantamiseksi.  

Vilkka (2007, 106) toteaa, että tutkimusaineiston läpikäynti aloitetaan kyselyn mää-

räajan päättymisen jälkeen. Internetin tai postin kautta tehdyissä kyselytutkimuk-

sissa vastaajille annetaan yleensä vastausaikaa 10–14 päivää.  Vastausajan aikana 

vastaajille lähetetään myös muistutuksia kyselystä. (Vilkka 2007, 106.) Vastausai-

kaa opinnäytetyön kyselylle annettiin kaksi viikkoa. Kyselyn vastausaikana työnte-

kijöille lähetettiin kolme kertaa muistutus kyselystä.  
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4.3 Tutkimustulokset 

4.3.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselylomakkeen alussa kysyttiin vastaajilta taustakysymykset. Niillä selvitettiin työ-

suhteen muoto, vastaajan ikä sekä varhaiskasvatusalan työkokemus. Kyselyyn vas-

tasi 40 varhaiskasvattajaa. Heistä 82,5 % työskenteli varhaiskasvatuksessa vaki-

naisena ja 17,5 % määräaikaisena.  

 

Kuvio 1. Vastaajien työsuhteen muoto (n=40). 

Vastaajista yli 54-vuotiaita oli vähän yli kolmannes (35 %), 45–54-vuotiaita 17,5 %, 

35–44-vuotiaita vähän yli kolmannes (35 %), 25–34-vuotiaita kymmenesosa (10 %) 

ja alle 25-vuotiaita 2,5 %. 

 

Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma (n=40). 

82,5 %

17,5 %

Työsuhteen muoto

vakinainen määräaikainen

2,5 %
10 %

35 %

17,5 %

35 %

Vastaajien ikäjakauma

alle 25 v. 25-34 v. 35-44 v. 45-54 v. yli 54 v.
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Vastaajista lähes kolmannes (30 %) oli työskennellyt varhaiskasvatuksessa yli 19 

vuotta. Neljännes (25 %) kyselyn vastaajista oli työskennellyt alalla 11–19 vuotta ja 

vähän yli neljännes (27,5 %) 6–10 vuotta. Vastaajista 17,5 % oli työskennellyt var-

haiskasvatuksessa alle 5 vuotta. 

 

Kuvio 3. Vastaajien varhaiskasvatusalan työkokemus (n=40). 

4.3.2 Mitä työhyvinvointi on ja sen merkitys 

Avoimeen kysymykseen ”Mitä työhyvinvointi mielestäsi on? Mitä se sinulle merkit-

see?” vastasivat kaikki kyselyn vastaajat (40).  

Usean vastaajan vastauksessa nousi esiin, että työhyvinvointiin kuuluu se, että on 

kiva mennä töihin (11 mainintaa). Työn mielekkyys, työssä viihtyminen ja siitä naut-

timinen nousivat myös esiin useammassa vastauksessa (16 mainintaa). Työhyvin-

vointiin liitettiin myös työssä jaksaminen (10 mainintaa).  

Työssäjaksamista ja viihtymistä, sitä, että töihin on hyvä tulla ja siellä 
on hyvä olla eikä mikään ahdista ja tunnu pahalta.  

Hyvässä kunnossa oleva työhyvinvointi tarkoittaa minusta, että viihdyn 
työssäni, minulla on voimia ja taitoja tehdä työni ja selviän siitä odotus-
ten mukaisesti.  

Sitä, että jaksaa tehdä työnsä kunnolla ja nauttii siitä.  

17,5 %

27,5 %

25%

30%

Vastaajien varhaiskasvatusalan työkokemus

alle 5 v. 5-10 v. 11-19 v. yli 19 v.
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Mielekästä työtä, riittävästi haasteita. Ei liikaa, kuten täällä vähän on 
nykyään tapana että ollaan aivan jaksamisen rajoilla. 

Kun työssään jaksaa hyvin – se näkyy selkeästi myös työsuorituksissa 
ja eritoten työssä viihtymisessä. 

Mielellään tulee töihin, haluaa kehittää työtään, arvostaa tekemäänsä 
työtä.  

Työilmapiiriin, työyhteisöön ja esimiehiin liittyviä asioita nousi vastauksissa myös 

usein esiin. Hyvä, avoin, luottavainen ja hyväksyvä työilmapiiri mainittiin kymmenen 

vastaajan vastauksissa. Työhyvinvoinniksi koettiin myös, että tuntee kuuluvansa 

joukkoon ja hyväksytään omana itsenään (7 mainintaa). Lisäksi arvostuksen saami-

nen työkavereilta miellettiin osaksi työhyvinvointia.  

Yhden vastaajan vastauksessa nousi esiin, että työn ulkopuolella työkavereiden 

kesken vietetty aika on osa työhyvinvointia. Toisaalta taas yhden toisen vastaajan 

kommenttina oli, että työkavereita ei halua nähdä vapaa-aikana. Silloin halutaan ir-

tautua täysin työhön liittyvistä asioista.  

Esimiestyöhön liittyen esiin nousi arvostusta, tukea ja kannustusta antava esimies. 

Yksi vastaajista toivoi, että ikääntyvien työntekijöiden jaksamiseen kiinnitettäisiin 

enemmän huomiota ja heillä olisi paremmin mahdollisuus esim. lyhennettyyn työ-

viikkoon.  

Työhyvinvointi merkitsee minulle sitä, että oman tiimin kanssa on hyvä 
ilmapiiri, että voin olla oma itseni ja koen että työpanokseni on tärkeä. 

Hyviä henkilösuhteita työkavereihin ja esimiehiin; niin ammatillista kuin 
muutakin luottamusta, arvostusta, avoimuutta, rehellisyyttä, kannusta-
mista, vapautta tehdä työtä omalla persoonallaan, lojaaliutta, rakenta-
vaa keskustelua, ei takanapuhumista ja klikkiytymistä. 

Minulla on turvallinen olo ja voin avoimesti puhua työhöni liittyvistä asi-
oista mm. esimieheni kanssa. 

Saan tukea (esimieheltä tai työkavereilta), kun sitä tarvitsen. Koen, että 
työtäni arvostetaan ja saan palautetta.  
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Hyvä yhteishenki ja johtajuus.  

Muistetaan kunnioittaa työkavereita. Järjestetään yhteisiä hetkiä myös 
työajan ulkopuolella. Tarjotaan apua toiselle.  

Se antaa itselle paljon, koska myös työkaverit ovat tärkeitä ihmissuh-
teita.  

Omalla terveydellä ja elämäntavoilla koettiin olevan suurta merkitystä työhyvinvoin-

tiin. Koettiin myös, että hyvä työhyvinvointi vaikuttaa vapaa-ajalla jaksamiseen. 

Omasta fyysisestä kunnosta täytyy jokaisen huolehtia. Vapaa-ajalla on 
hyvä olla joitakin harrastuksia, ystävyys suhteet tärkeitä.  

Työhyvinvointi lähtee omasta hyvinvoinnista. Siihen vaikuttaa oma ter-
veys ja esimerkiksi oma parisuhde tai perhe jossa asiat ovat kunnossa. 
Oman työhyvinvoinnin pohjana on omat kaverit vapaa-ajalla, omat har-
rastukset ja tietenkin oma perhe.  

Hyvällä työhyvinvoinnilla koettiin kaiken kaikkiaan olevan suuri ja tärkeä merkitys 

(11 mainintaa).  

Se merkitsee paljon, koska muutoin ei jaksa töitä tehdä ja töihin tulo 
muuttuu pakkopullaksi. 

Sillä on iso merkitys työssä jaksamiseen ja siihen miten mielekkääksi 
työntekijä työnsä tuntee. 

Minulle työhyvinvointi merkitsee paljon. Työpaikalla kun voidaan hyvin, 
on kaikilla kivaa ja jaksetaan arkista aherrusta. 

Työ on iso osa elämää, joten tottakai se merkitsee paljon. 

Työhyvinvointi on erittäin tärkeä asia, jotta työtä pystyy tekemään ja 
siitä tavoitteiden mukaisesti suoriutumaan. Arvostuksen puute, liian 
suuret tavoitteet ja riittämättömyyden tunne vievät äkkiä työstä ilon, ilot-
tomasti suoritettu työ ei olla laadukasta. 
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4.3.3 Työn sisältö ja resurssit sekä työyhteisön ihmissuhteet ja työilmapiiri 

Kyselyn ensimmäisessä monivalintakysymyksessä kysyttiin kuinka tärkeitä työn si-

sältöön, resursseihin, työyhteisön ihmissuhteisiin sekä työilmapiiriin liittyvät asiat oli-

vat vastaajille.  

Lähes kaikki (90 %) vastaajista koki työilmapiirin olevan heidän oman työhyvinvoin-

tinsa kannalta erittäin tärkeä asia. Loput 10 % koki työilmapiirin olevan heille melko 

tärkeää. Myös työn mielekkyyden näki lähes kaikki (87,5 %) vastaajat erittäin tärke-

äksi. Melko tärkeäksi työn mielekkyyden koki 12,5 % vastaajista.   

Toimiva tiimi nousi myös tärkeäksi elementiksi työhyvinvoinnin kannalta. Sen näki 

erittäin tärkeänä 82,5 % vastaajista ja melko tärkeänä 15 %. Vastaajista 77,5 % 

vastasi työyhteisön tuen olevan erittäin tärkeää. Melko tärkeää se oli 22,5 %:lle ky-

selyyn vastaajista.  

Riittävät henkilöstöresurssit sekä vuorovaikutus työkavereiden kanssa oli 75 %:lle 

vastaajista erittäin tärkeää työhyvinvoinnin kannalta. Riittäviä henkilöstöresursseja 

piti melko tärkeänä vähän yli viidennes (22,5 %) vastaajista ja yhdelle vastaajalle 

(2,5 %) ne eivät olleet lainkaan tärkeitä. Vuorovaikutuksen työkavereiden kanssa 

koki melko tärkeäksi neljännes (25 %) vastaajista.  

Kyselyn vastaajista 67,5 % vastasivat toimivan yhteistyön huoltajien kanssa olevan 

erittäin tärkeää heidän työhyvinvoinnilleen. Melko tärkeänä sen koki lähes kolman-

nes (32,5 %) vastaajista. Toimenkuvan selkeys oli erittäin tärkeää 62,5 %:lle vas-

taajista ja loput 37,5 % näki sen melko tärkeäksi asiaksi. Yli puolet vastaajista (60 

%) piti työkavereiden antamaa arvostusta erittäin tärkeänä ja yli kolmannes (35 %) 

piti sitä melko tärkeänä työhyvinvoinnin näkökulmasta.  

Vain noin puolet vastaajista näki vaikutusmahdollisuuden oman työn sisältöön tai 

työyhteisön kehittämiseen erittäin tärkeäksi. Vaikutusmahdollisuus oman työn sisäl-

töön oli erittäin tärkeää vähän yli puolelle (52,5 %) vastaajista ja melko tärkeää 47,5 

%:lle. Vastaajista puolet (50 %) koki erittäin tärkeäksi vaikutusmahdollisuuden työ-

yhteisönsä kehittämiseen ja 42,5 % näki tämän melko tärkeäksi. Yhdelle vastaajalle 

(2,5 %) tämä mahdollisuus ei ollut kovin tärkeää.  
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Työstä saatua palkkaa piti erittäin tärkeänä 40 % vastaajista ja melko tärkeänä lähes 

puolet (47,5 %). Yksi vastaajista ei pitänyt palkkaa kovin tärkeänä työhyvinvoinnin 

kannalta.  

Taulukko 1. Työn sisällön ja resurssien sekä työyhteisön ihmissuhteiden ja työil-
mapiirin merkitys työhyvinvoinnille. 

  
Ei lainkaan 

tärkeä 
Ei kovin 
tärkeä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko  
tärkeä 

Erittäin 
tärkeä 

Työn mielekkyys 0 % 0 % 0 % 12,50 % 87,50 % 

Työstä saatu palkka 0 % 2,50 % 10 % 47,50 % 40 % 

Vaikutusmahdollisuus oman 
työn sisältöön 0 % 0 % 0 % 47,50 % 52,50 % 

Toimenkuvan selkeys 0 % 0 % 0 % 37,50 % 62,50 % 

Yhteistyön toimivuus huolta-
jien kanssa 0 % 0 % 0 % 32,50 % 67,50 % 

Vaikutusmahdollisuus työyh-
teisön kehittämiseen 0 % 2,50 % 5 % 42,50 % 50 % 

Riittävät henkilöstöresurssit 2,50 % 0 % 0 % 22,50 % 75 % 

Työilmapiiri 0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 

Vuorovaikutus työkavereiden 
kanssa 0 % 0 % 0 % 25 % 75 % 

Työkavereiden antama arvos-
tus 0 % 0 % 5 % 35 % 60 % 

Toimiva tiimi 0 % 0 % 2,50 % 15 % 82,50 % 

Työyhteisön tuki 0 % 0 % 0 % 22,50 % 77,50 % 

 

4.3.4 Johtaminen ja osaaminen 

Kyselyssä kysyttiin monivalintakysymyksellä kuinka tärkeitä johtamiseen ja omaan 

osaamiseen liittyvät asiat olivat vastaajille.  

Johtamisesta nousi kyselyn vastauksissa vahvasti esille se, että oikeudenmukai-

sella esimiehellä on suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Lähes kaikki (90 %) 

varhaiskasvattajat vastasivat sen olevan heille erittäin tärkeää. Melko tärkeä oikeu-

den mukaisen esimies oli 7,5 %:lle vastaajista. Kannustavan esimiehen tai toimivan 

vuorovaikutuksen näkivät erittäin tärkeänä työhyvinvoinnilleen 77,5 % kasvattajista. 

Kannustavan esimiehen koki melko tärkeäksi viides osa (20 %) vastaajista. Yhdelle 

vastaajalle kannustava esimies ei ollut kovin tärkeä asia työhyvinvoinnin kannalta. 

Lähes viidennes (17,5 %) vastaajista näki toimivan vuorovaikutuksen esimiehen 

kanssa melko tärkeäksi. Nämä johtajan ominaisuudet nousivat esiin myös avoimen 
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kysymyksen vastauksissa, jossa sai kertoa omin sanoin mitkä asiat johtamisessa 

vaikuttavat työhyvinvointiin positiivisesti ja mitkä negatiivisesti.  

Esimiehen antaman palautteen koki erittäin tärkeäksi lähes puolet (47,5 %) vastaa-

jista ja melko tärkeäksi 42,5 %. Yhdelle vastaajalle (2,5 %) esimiehen antama pa-

laute ei ollut kovin tärkeää. Vain vähän yli neljännes (27,5 %) vastaajista piti kehi-

tyskeskusteluja erittäin tärkeänä asiana työhyvinvoinnin kannalta. Puolet vastaajista 

(50 %) näki kehityskeskustelut melko tärkeiksi. Kaksi vastaajaa (5 %) ei pitänyt ke-

hityskeskusteluja kovinkaan tärkeinä.  

Lähes puolet (45 %) kyselyn vastaajista näki erittäin tärkeäksi sen, että esimiehellä 

on hänelle aikaa. Melko tärkeäksi sen kokivat myös lähes puolet (45 %) vastaajista 

ja kahdelle vastaajalle (5 %) se ei ollut kovin tärkeä asia.  

Vastauksissa näkyi selkeästi, että oman työn osaamisen kokemus nousi tärkeäksi 

asiaksi osaamiseen liittyen. Peräti 82,5 % varhaiskasvattajista näki sen erittäin tär-

keänä ja 15 % melko tärkeänä asiana työhyvinvoinnin kannalta. Työssä kehittymi-

nen oli erittäin tärkeää lähes puolelle (47,5 %) vastaajista ja melko tärkeää 40 %:lle. 

Mahdollisuus osallistua koulutuksiin oli lähes kolmannekselle (30 %) erittäin tärkeää 

työhyvinvoinnin kannalta. Vastaajista vähän yli puolet (55 %) piti sitä melko tär-

keänä. 

Taulukko 2. Johtamisen ja osaamisen merkitys omalle työhyvinvoinnille. 

  

Ei lain-
kaan 

tärkeä 
Ei kovin 
tärkeä 

Ei sa-
maa eikä 

eri 
mieltä 

Melko 
tärkeä 

Erittäin 
tärkeä 

Oikeudenmukainen esimies 0 % 0 % 2,50 % 7,50 % 90 % 

Kannustava esimies 0 % 2,50 % 0 % 20 % 77,50 % 

Esimiehellä on aikaa minulle 0 % 5 % 5 % 45 % 45 % 

Toimiva vuorovaikutus esimiehen 
kanssa 0 % 0 % 5 % 17,50 % 77,50 % 

Esimiehen antama palaute 0 % 2,50 % 7,50 % 42,50 % 47,50 % 

Kehityskeskustelut esimiehen kanssa 0 % 5 % 17,50 % 50 % 27,50 % 

Koen osaavani työni 0 % 0 % 2,50 % 15 % 82,50 % 

Pystyn kehittymään työssäni 0 % 0 % 12,50 % 40 % 47,50 % 

Mahdollisuus osallistua koulutuksiin 0 % 0 % 15 % 55 % 30 % 

 

Avoimella kysymyksellä kysyttiin tarkemmin, että millainen johtaminen edesauttaa 

ja millainen johtaminen heikentää varhaiskasvattajan työhyvinvointia. Kysymykseen 
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vastasi 39 vastaajaa. Avoimessa kysymyksessä nousi esiin työhyvinvointia edistä-

vänä asiana esimiehen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus (17 mainintaa). Lisäksi 

selkeästi arvostettiin kuuntelevaa, keskustelevaa ja läsnä olevaa esimiestä. Myös 

helposti tavoitettavissa oleva esimies koettiin työhyvinvointia edistäväksi elemen-

tiksi. Vastauksissa nousi esiin myös, että esimiehen tulisi olla jämäkkä ja uskaltaa 

ottaa kantaa. Työhyvinvointia edistävän esimiehen koettiin ymmärtävän kentällä ta-

pahtuvaa työtä ja arkea.  

Aidosti läsnäoleva, käy välillä myös ryhmän arkea ja kyselee kuulumi-
sia. Tasapuolinen.  

Tärkeää olisi, että esimies olisi kuunteleva ja työntekijät huomioonot-
tava, mutta myös tarvittaessa jämäkkä ja oikeudenmukainen. 

Jämpti, oikeudenmukainen ja reilu johtaja. Johtaja joka kuuntelee mutta 
uskaltaa myös ottaa kantaa ja perustella kantansa.  

Kun johtaja on perillä ja kiinnostunut ryhmän tilanteesta ja toiminnasta. 
On tavoitettavissa ja ottaa asiat tosissaan, se merkitsee paljon.  

Mielestäni johtamisen tulee olla vuorovaikutteista. Tarkoitan, että suhde 
esimieheen on keskusteleva ja saan palautetta. Jokainen alainen ei kai-
paa samanlaista tukea ja esimiehen tulisikin osata tukea jokaista alais-
taan juuri hänen kaipaamallaan tavalla.  

Välinpitämättömän esimiehen koettiin heikentävän työhyvinvointia (7 mainintaa). 

Samoin vastauksissa nousi heikentävinä asioina esiin heikosti tavoitettavissa oleva, 

epäoikeudenmukainen tai joustamaton esimies. Myös sen koettiin heikentävän työ-

hyvinvointia, jos esimies ei kuuntele työntekijöitään, johtaa ylhäältä, ei pidä lupauk-

siaan eikä tunne päivähoidon arkea.  

Johtaja joka ei ole kiinnostunut tai ei pidä lupauksiaan tai on yleensäkin 
välinpitämätön heikentää työhyvinvointia.  

Poissaoleva ja hankalasti tavoitettava esimies heikentää, koska tuntuu 
että olet oman onnesi nojassa. 

Johtaja, joka ei ole läsnä, ei kannusta, saapuu ilman valmistautumista 
palaveriin.  
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Työhyvinvointi kärsii, jos esimies on epäreilu. Eriarvoisuus alaisten kes-
ken on vakava asia. Jos kuulen vaikkapa, että jollakin työkaverilla on 
jokin etu jota minulla/muilla ei ole koen sen epäreiluksi. Motivaatio ja ilo 
katoavat aivan ”naps”. 

Ylhäältä johtaminen tai päivähoitoarjen tietämättömyys heikentäisi var-
masti.  

Avoimella kysymyksellä kysyttiin myös, että kokeeko varhaiskasvattaja koulutusten 

vaikuttavan työhyvinvointiin ja millä tavalla ne vaikuttavat. Avoimeen kysymykseen 

vastasi 37 vastaajaa. Suurin osa vastaajista koki koulutukset positiivisena oman 

työhyvinvointinsa näkökulmasta. Kysymyksen vastauksissa nousi esiin, että koulu-

tukset vaikuttavat työhyvinvointiin siten, että niiden avulla saa uusia työkaluja työn 

tekemiseen ja sitä kautta koulutukset helpottavat arjen sujuvuutta. Koettiin myös, 

että koulutukset piristävät arkea, vaikka niissä käsiteltävät asiat olisivat tuttujakin.  

Koulutukset ovat hyviä ja kiva nähdä samalla työyhteisön muitakin kas-
vattajia. Koulutukset antavat usein vähän ideoita pohtia asioita eri kan-
tilta. 

Kyllä, antaa uutta puhtia, ideoita, ajatuksia, avartaa katsomusta…Hok-
saa ehkä uusia asioista ja koulutuksissa on aikaa miettiä muutakin kuin 
lasten perushoitoa.  

Antavat lisää voimaa arjen työskentelyyn. Kehittävät ammattitaitoa. An-
taa esim. eväitä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin saa 
aina jotain uutta ja mielenkiinto säilyy myös itsellä. 

Yksi vastaajista kritisoi sitä, että koulutuksissa kerrataan vasua eli varhaiskasvatus-

suunnitelmaa vuodesta toiseen. Myös lauantaisin järjestettävät koko päivän koulu-

tukset saivat kritiikkiä. Koettiin, että työntekijät menettävät siinä yhden vapaapäivän 

viikostaan.  

Monet pakolliset koulutukset ovat olleet ennestään tutun asian ker-
tausta, eivätkä näin ollen ole antaneet paljoakaan. Koulutukset lauan-
taisin työviikon päälle eli viikonloppu jää lyhyeksi. Välillä töistä palautu-
minen haastavaa tällöin. 

Koulutukset toisaalta tukevat omaa osaamista, joka puolestaan lisää 
työhyvinvointia. Toisaalta koulutukset voivat muodostua taakaksi, joka 
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vähentää omaa vapaa-aikaa ja täten vaikuttavat negatiivisesti palautu-
miseen ja työssä jaksamiseen. 

Koulutukset ovat ok jos ne antavat työhön jotakin uutta. Mutta koulutuk-
set koulutusten vuoksi syövät vain miestä/naista, varsinkin ilta ja lauan-
taikoulutukset.  

Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin myös sitä, että toisinaan koulutukset aiheutta-

vat lisäpaineita. Tulee paine ottaa uusia asioita käytäntöön. Kaksi vastaajista toivoi, 

että koulutuksessa opiskeltuja asioita käsiteltävän työpaikalla koulutuksen jälkeen 

esimerkiksi tiimeissä.  

Toisinaan koulutukset aiheuttavat ahdistusta ja lisäävät paineita ja saa-
vuttamattomia tavoitteita, tällöin niiden vaikutus on negatiivinen. 

Koulutuksen jälkeen työyhteisössä pitäisi yhdessä miettiä mitä kysei-
sestä koulutuksesta otetaan käyttöön ja miten se tehdään meillä! Kou-
lutuksesta ei ole mitään hyötyä jos se unohdetaan samantien.  

4.3.5 Fyysinen työympäristö 

Monivalintakysymyksellä kysyttiin myös, kuinka tärkeiksi fyysiseen työympäristöön 

liittyviä asioita koettiin työhyvinvoinnin kannalta. Vastauksissa nousi selkeästi esiin, 

että turvallinen työympäristö ja terveellinen sisäilma koettiin tärkeiksi elementeiksi 

työhyvinvoinnin kannalta. Terveellistä sisäilmaa piti erittäin tärkeänä 85 % vastaa-

jista ja melko tärkeänä 12,5 %. Vastaajista 80 % piti turvallista työympäristöä erittäin 

tärkeänä ja 15 % melko tärkeänä.  

Kyselyn vastaajista piti toimivaa piha-aluetta erittäin tärkeänä 65 % ja melko tär-

keänä lähes kolmannes (30 %). Toimivat työskentelytilat olivat erittäin tärkeitä yli 

puolelle (57,5) vastaajista ja melko tärkeitä yli kolmannekselle (37,5 %). Ergonomi-

sia kalusteita ja ergonomista työympäristöä arvostivat erittäin tärkeänä 60 % vas-

taajista ja melko tärkeänä 37,5 %.  

 



 

 

42 

Taulukko 3. Työhyvinvoinnille tärkeitä työympäristöön liittyviä asioita.  

  

Ei lain-
kaan tär-

keä 
Ei kovin 
tärkeä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko 
tärkeä 

Erittäin 
tärkeä 

Toimivat työskentelytilat 0 % 0 % 5 % 37,50 % 57,50 % 

Toimiva piha-alue 0 % 0 % 5 % 30 % 65 % 

Terveellinen sisäilma 0 % 0 % 2,50 % 12,50 % 85 % 

Ergonomiset kalusteet ja työympäristö 0 % 0 % 2,50 % 37,50 % 60 % 

Turvallinen työympäristö 0 % 0 % 5 % 15 % 80 % 

 

Avoimella kysymyksellä kysyttiin tarkemmin mitkä asiat työympäristössä vaikuttavat 

työntekijöiden työhyvinvointiin positiivisesti ja negatiivisesti. Kysymykseen vastasi 

38 vastaajaa. Avoimen kysymyksen asettelu oli hieman epätarkka. Tarkoituksena 

oli selvittää mitkä fyysisessä työympäristössä olevat asiat työntekijät kokevat vai-

kuttavan omaan työhyvinvointiinsa. Osa oli vastannut avoimiin kysymyksiin samoja 

asioita, joita tuli jo esiin työn sisältöön, ihmissuhteisiin ja ilmapiiriin liittyen. En avaa 

niitä tässä kohdassa, koska kyseisiä asioita on käsitelty muualla tutkimustuloksissa.   

Kysymyksen vastauksissa nousi positiiviseksi tekijäksi työhyvinvoinnin kannalta toi-

mivat, riittävät, siistit, hyvät ja turvalliset työskentelytilat sekä ulkoilutilat (22 mainin-

taa). Myös ergonomisten kalusteiden ja työympäristön sekä terveellisen sisäilman 

koettiin vaikuttavan positiivisesti työympäristöön. Työhyvinvoinnin kannalta koettiin 

hyväksi myös riittävät käytettävissä olevat materiaalit ja välineet sekä akustiikkale-

vyt.  

Saa muokata itse työ ympäristöään, ei tarvitse olla ”aidan” sisällä, pää-
see liikkumaan ja tutkimaan asioita ja luontoa lasten kanssa. Saa ul-
koilla ja nähdä eri vuoden ajat konkreettisesti.  

Mukava virikkeellinen, uusi rakennus jossa on hyvä olla ja hengittää.  

Toimivat, seesteiset tilat. Se, että on materiaalia, välineitä mitä käyttää 
lasten kanssa. Turvallinen ympäristö missä lasten on turvallista liikkua 
ettei tarvitse olla sydän syrjällä koko aikaa. 

Työympäristö on siisti ja tilat ovat toimivat. 

Ehdottomaksi ykköseksi työhyvinvointia heikentävänä asiana fyysisessä työympä-

ristössä nousi melu/hälinä. Tämä näkyi 26 vastaajan kommenteissa. Myös epäkäy-
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tännölliset ja riittämättömät tilat, huono ergonomia, säilytystilan puute, huono si-

säilma sekä materiaalin ja välineiden puute mainittiin työhyvinvointia heikentävinä 

asioina (23 mainintaa). Kahden vastaajan vastauksessa nostettiin esiin myös tal-

vella jäinen piha-alue. Toinen näistä vastaajista kirjoitti myös työhyvinvointia heiken-

tävän kesällä paahteinen piha. 

Aggressiivisten lasten sekä väkivallan uhan koettiin vaikuttavan negatiivisesti työ-

hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen (8 mainintaa).  

Heikentävistä asioista suurin on melu ja jakotilojen vähyys suhteessa 
lapsimäärään. Esim. ruokasali on todella hälyinen 

Heikentää melu, hälinä, epäkäytännölliset työtilat (ei ryhmien jako mah-
dollisuutta), puutteet lasten tiloissa (sänkyjen lokerojen yms. puute), ti-
lanpuute, säilytystilan puute, turvattomuus (esim. jos aita ei ole hyvä ja 
pidä lapsia aidan sisäpuolella tai jos lukot, hälyt ei toimi, iso talo ja pe-
lottavaa olla yövuorossa, valojen puute esim. ulkona kun työvuoro lop-
puu myöhään ja on pimeää), materiaalin ja välineiden puute. 

Liian pienet tilat heikentävät työhyvinvointia, koska lapsiryhmät ovat 
suuria. Kunnollisen kokoinen jumppasali olisi ehdoton. 

Melu ja talvisin vaarallisen liukas piha-alue vaikuttavat hyvinvointiin ne-
gatiivisesti, ei pääse lasten kanssa pihalle ja sisätiloissa melu vaan yl-
tyy. 

Riittämättömät tilat esim. suunnitteluun (ei ole hiljaisia tiloja joissa voi 
rauhassa keskittyä tekemiseen). Usein jää suunnittelu tekemättä, kun 
ei saa rauhallista tilaa. Toisaalta toiset tarvitsevat tukea tietokoneen 
käytössä – se vie oman työskentelyrauhan. 

Lasten häiriökäyttäytyminen – väkivalta – tavaroiden heittely yms. hei-
kentää hyvinvointia. 

Väkivallan uhka on aika merkittävä vaikuttaja työhyvinvoinnin heikenty-
miseen sekä toisinaan melu sattuu korviin.  
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4.3.6 Onnistumisen tunteet työssä ja työnilo 

Avoimeen kysymykseen, jolla kysyttiin millaiset asiat tuovat onnistumisen tunteita 

työssä sekä mitkä tuottavat työniloa ja auttavat jaksamaan, vastasi 39 vastaajaa. 

Lähes kaikissa vastauksissa nousi esiin lapset (33 vastaajaa). Lasten kehityksen 

näkeminen, lasten viihtyminen sekä iloiset, onnelliset ja innokkaat lapset nousivat 

lapsiin liittyvissä maininnoissa useimmiten esiin.  

Vastauksissa nousi esiin myös lasten vanhempiin liittyviä asioita (15 mainintaa). 

Vastauksissa mainittiin mm. tyytyväiset vanhemmat, vanhemmilta saatu positiivinen 

palaute sekä hyvät välit huoltajien kanssa. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että 

vanhempien miellyttäminen on paljon vaikeampaa kuin lasten.  

Työpäivän jälkeen tuntee että on saanut päivän aikana lapsen hyvin 
hoidettua ja he ovat olleet tyytyväisiä, tulevat myös seuraavana päivänä 
iloisina hoitoon ja itsekin on jaksanut tehdä ja touhuta lasten kanssa. 

Lasten positiiviset kommentit ja hyväksyntä, varsinkin niiden kohdalla, 
joiden kanssa joutuu eniten tekemään työtä. 

Voimaannuttavia tekijöitä: kun näkee lasten kehityksen ja oppimisen 
ilon, lasten aitous, lapsilta saadut halaukset. 

Lapset ja heiltä tuleva ns suora palaute :) (halaukset, ”sä oot kiva”, 
saako tulla syliin…) ja se kun huomaa kuinka paljon on menty eteen-
päin ja es. vihdoin opittu se taito mitä harjoiteltu. 

Lämmin halaus lapselta, se kun huoltajat ovat tyytyväisiä.  

Iloiset ja innokkaat lapset ovat välitöntä palautetta työstäni. Vanhem-
pien miellyttäminen on paljon vaikeampaa. Lämmittääkin erityisesti 
mieltä, jos joku vanhemmista sanoo jotain mukavaa. Tätä tapahtuu ää-
rimmäisen harvoin.  

Lasten viihtyminen hoidossa merkitsee sitä, että olen onnistunut työs-
säni. Työssäjaksamiseen auttaa parhaat ”työkaverit” eli lapset ja niiden 
onnistumiset ja opitut asiat.  

Vastauksissa nousi vahvasti esiin myös omiin työkavereihin, omaan työyhteisöön ja 

omaan työtiimiin liittyvät asiat (31 mainintaa).  
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Toimiva tiimi auttaa jaksamaan työssä, voimme purkaa keskenämme 
niin hyvät kuin huonotkin asiat.  

Työniloa ja työssä jaksamista tukee toimiva ja arvostava tiimi/työyh-
teisö. 

Loistavat työkaverit jotka tukee. 

Työporukan hyvä henki ja yhteen hiileen puhaltaminen. 

Töissä auttaa jaksamaan se, että saa jakaa asioita työkaverien kanssa 
sekä puhua esimiehelle mieltä painavista asioista. Joskus on mukava 
nähdä työkavereita niin etteivät lapset ole paikalla, tykytoimintaa kai-
paan enemmän.  

4.3.7 Työhyvinvointia heikentäviä asioita 

Kyselyssä kysyttiin monivalintakysymyksellä, mitkä asiat voivat heikentää työhyvin-

vointia. Kysymyksessä pystyi valitsemaan valmiista vaihtoehdoista enintään viisi 

asiaa. Vähintään yksi valinta piti tehdä. Vastaajia kysymyksessä oli 40 ja valittujen 

asioiden lukumäärä oli 187. Kaikki eivät siis olleet valinneet mahdollista enimmäis-

määrää eli viittä asiaa. 

Taulukko 4. Työhyvinvointia heikentäviä asioita. 

  n 
Pro-

sentti 

Yhteistyö vanhempien kanssa 4 10 % 

Haastavat lapset 26 65 % 

Resurssipula 15 37,50 % 

Kiire 20 50 % 

Pula sijaisista 12 30 % 

Huonosti toimivat työympäristö 5 12,50 % 

Huono työilmapiiri 20 50 % 

Huono vuorovaikutus työkavereiden kanssa 13 32,50 % 

Yksitoikkoinen työ 2 5 % 

Liian matala palkkaus suhteessa työn vaativuu-
teen 18 45 % 

Huono terveydentila 10 25 % 

Suuret lapsiryhmät 21 52,50 % 

Työpaikalla tapahtuvat muutokset 5 12,50 % 

Huonosti toimiva johtaminen 15 37,50 % 

Jokin muu, mikä? 1 2,50 % 
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Vastausten mukaan suurimmiksi työhyvinvointia heikentäviksi asioiksi nousi haas-

tavat lapset (26 valintaa), suuret lapsiryhmä (21 valintaa), kiire (20 valintaa) sekä 

huono työilmapiiri (20 valintaa). Myös liian matala palkkaus, huonosti toimiva johta-

minen, resurssipula, huono vuorovaikutus työkavereiden kanssa, pula sijaisista ja 

huono terveydentila saivat paljon valintoja. Vastaajien työhyvinvointia harvemmin 

heikentäviä tekijöitä olivat yhteistyö vanhempien kanssa, huonosti toimiva työympä-

ristö, yksitoikkoinen työ sekä työpaikalla tapahtuvat muutokset.  

Jokin muu, mikä -kohdan oli valinnut yksi vastaajista. Hän oli kirjoittanut siihen työs-

kentelytilojen puute.  

Monivalintakysymyksen jälkeen vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa vapaasti aja-

tuksia, joita heillä on liittyen työhyvinvointia heikentäviin asioihin. Ajatuksiaan kirjoitti 

17 vastaajaa. Eniten ajatuksia kirjoitettiin suurista lapsiryhmistä, haastavista lap-

sista sekä huonosta palkasta.  

Palkkapäivänä harmittaa aina. Niin paljon työssäni teenkin ja niin paljon 
kuin itsestäni annan ei palkkapäivänä tunnu siltä, että työtäni arvostet-
taisiin. Minulta odotetaan toimintaa, johon tarvitaan materiaaleja ja re-
sursseja, mutta palkka ja kulukorvaus ovat niin matalia, niin monesti 
miettii, miksi tätä työtä edes teen. 

Vuosi vuodelta haastavia lapsia tuntuu olevan enemmän. Tätä ei kui-
tenkaan oteta lapsiryhmän lukumäärässä huomioon, vaan lapsia laite-
taan jopa lisää.  

Varhaiskasvatuksen vaatimukset ovat viime vuosina kasvaneet valta-
vasti, mutta resurssit niiden hoitamiseen ei ole lisääntyneet vaan en-
nemminkin vähentyneet.  

Palkkaus on se suurin heikentävä asia, eihän kukaan halua kökällä töitä 
tehdä! 

Lapsiryhmät suuria, paljon härdelliä ja melua, lasten haasteet ja niistä 
koituvat takut, palkka huono, työtä vähä liikaa, työkavereiden epäkoh-
telias käytös.  
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Haastavia lapsia tuntuu olevan ryhmässä aina. Jos yksi haastava lapsi 
etenee johonkin suuntaan pois ryhmästäni (vaihtaa paikkaa tai menee 
eskariin) tulee tilalle usein uusi haastava lapsi.  

Suunta on ollut kovasti lisääntyneeseen kiireeseen. Lasten kanssa 
mennään ja tehdään paljon myös aikataulullisia tapahtumia. Kun lapsi 
tulee aamulla valmiiksi myöhässä on meillä sen jälkeen kaikki päivän 
toiminnat aikataulusta jäljessä. 

4.3.8 Omaan ja työkaverin työhyvinvointiin vaikuttaminen 

Avoimilla kysymyksillä kysyttiin miten työntekijä voi itse vaikuttaa omaan työhyvin-

vointiinsa ja miten hän voi vaikuttaa työkaverinsa työhyvinvointiin. Molempiin avoi-

miin kysymyksiin vastasi 38 varhaiskasvattajaa.  

Suurin osa vastaajista koki pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhyvinvointiinsa huo-

lehtimalla vapaa-ajalla fyysisestä kunnosta, riittävästä levosta, terveellisestä ravin-

nosta sekä mielekkäästä vapaa-ajan käytöstä (32 mainintaa).  

Myös positiivinen asenne koettiin suureksi vaikuttajaksi omaan työhyvinvointiin vai-

kuttamisessa. Neljä vastaajista näki kouluttautumisen vaikuttavan työhyvinvointiin.  

Neljä vastaajaa koki, että omaan työhyvinvointiinsa pysyy vaikuttamaan keskuste-

lemalla kokemuksistaan sekä ongelmista esimiehen kanssa. Vastauksissa tuotiin 

myös esille, että työasiat täytyy unohtaa vapaa-aikana eikä viedä töitä kotiin. Omaa 

työhyvinvointia koettiin edistävän myös olemalla hyvä työkaveri ja ottamalla muut 

huomioon. 

Riittävä lepoaika ja mielekäs tekeminen, oma perhe ja harrastukset tu-
kevat tällä hetkellä eniten.  

Käytän työnantajalta saamani 30€ liikuntaa, joka pitää mieltä virkeänä. 
Pidän fyysisestä kunnostani huolta.  

Unohtamalla työasiat illaksi, harrastamalla liikuntaa ja puhumalla esi-
miehelle jos on jotain muresta. 

Keskustellen ongelmista esimiehen kanssa, myös vanhempien jos 
asiat jumittaa. Mutta yksi iso ja määräävä asia on, kuinka itse suhtautuu 
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ja kokee työnsä. Näkeekö vain ongelmat, eikä osaa löytää ja nähdä 
niissä hyviä asioita. Oma asenne on suuri työhyvinvointia ohjaava te-
kijä. Pitää osata nauttia elämästä ja ihmisistä ympärillä.  

Pitämällä huolta itsestäni, kehittämällä omaa osaamistani. Osaamalla 
palautua. 

Työkavereiden työhyvinvoinnin vaikuttamiseen liittyvässä kysymyksessä nousi 24:n 

vastaajan vastauksessa esiin työkavereille annettava tuki, kannustus tai heidän aut-

tamisensa. Vastauksissa nousivat esiin myös työkavereiden kuunteleminen (11 

mainintaa) sekä positiivisen palautteen, kiitosten ja kehujen antaminen (7 mainin-

taa). Omalla positiivisella asenteella sekä olemalla hyvä ja reilu työkaveri nähtiin 

myös olevan vaikutusta työkavereiden työhyvinvointiin.  

Jos vaan ehtii niin kuunnella huolet, tukea ja auttaa tarvittaessa, yhteis-
työ ja kannustus. 

Kehumalla, kannustamalla, tekemällä pieniä työtä helpottavia asioita, 
kuten kantamalla valmiiksi pöytään tarvittavat tavarat, petaamalla sän-
kyjä, vaikka et ole juuri siinä vuorossa, jonka tehtävä se on, huomioi-
malla jos toisella pienryhmällä on enemmän lapsia, ottamalla omaan 
ryhmään, jos lapsia on vähemmän, tiimipalavereissa pyrimme aloitta-
maan jollain positiivisella asialla, muutenkin positiivisella ajattelulla ja 
huumorilla. 

Kuuntelen, jos heillä on mielen päällä jotain ja autan kykyjeni mukaan. 
Yhteisillä retkillä ollaan yhtenä porukkana ja huolehditaan kaikki toisis-
tamme ja toistemme lapsista. Eli autetaan lasta vaikka kyseessä ei oli-
sikaan minun hoitolapseni. Pidän omalta osaltani yllä hyvää ilmapiiriä.  

Kannustamalla, olemalla ystävällinen ja auttavainen. Työkaverista ei 
puhuta pahaa vaan kaikkien kanssa täytyisi yrittää tulla toimeen. Työ-
kaverit ovat samalla viivalla kuin sinä itsekin. 

Ottamalla toiset huomioon, auttaa tarvittaessa, kannustaa, kehua ja olla 
reilu työkaveri. 
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4.3.9 Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työnantajalle työhyvinvoinnin 

parantamiseksi 

Kyselyn lopussa sai jättää työnantajalle konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työhy-

vinvoinnin parantamiseksi. Ehdotuksia antoi 27 vastaajaa.  

Iso osa konkreettisista toimenpide-ehdotuksista koski jollain tavalla työhön liittyviä 

resursseja, toimintatapoja tai työympäristöä. Toivottiin esimerkiksi enemmän aikaa 

perehdyttää uudet työntekijät ja sijaiset, riittävästi työntekijöitä, osaavia sijaisia ja 

pienempiä lapsiryhmiä. Toivottiin myös enemmän aikaa tiimityöhön, selkeitä työn-

kuvia, koulutuksia tarpeellisista aiheista sekä palkkaa osallistumisesta vapaaehtoi-

siin koulutuksiin. Vastauksissa nousi esimiehille esiin toive, että he osallistuisivat 

säännöllisesti ryhmien toimintaan ja olisivat läsnä arjessa. Siten esimiehet eivät 

ajautuisi liian kauas arjen toiminnasta ja pystyisivät näkemänsä avulla tekemään 

päätöksiä työhyvinvointi huomioon ottaen.  

Palkkaukseen liittyviä ehdotuksia nousi esiin kuuden vastaajan vastauksissa. Ehdo-

tettiin palkkauksen nostamista työn vaativuuden tasolle. Palkan koettiin vaikuttavan 

myös työntekijän jaksamiseen työn ulkopuolella. Yhden vastaajan vastauksessa toi-

vottiin työvaatteita/kenkiä tai vaaterahaa. Vastaaja koki, että työssä tarvitaan eri säi-

hin sopivia hyviä vaatteita. 

Toimenpide-ehdotuksia annettiin myös liittyen työskentelyolosuhteisiin. Toivottiin 

riittäviä tiloja kirjallisten töiden tekoon, kunnossa olevia piha-alueita sekä ergonomi-

sia tuoleja toimistoon, ryhmätiloihin ja eteiseen.  

Myös erilaiset vapaa-ajan tukemisen tavat tulivat vastauksissa vahvasti esiin. Kau-

hajoen kaupungin jakamat liikunta- ja kulttuuriseteli koettiin hyviksi. Yksi vastaajista 

toivoi kuitenkin, että setelit olisivat sellaisia, että niitä voisi käyttää myös Kauhajoen 

ulkopuolella. Toivottiin uusia tukemisen muotoja työntekijöiden liikkumisen kannus-

tamiseksi. Näitä olisi esimerkiksi edut kuntosalille, uimahalliin tai ulkoiluvaatteisiin. 

Toivottiin myös liikunnan tukemista rahallisesti tai aikahyvityksenä.  

Koettiin kivoiksi yhteiset retket ja virkistysillat, joita on järjestetty. Ehdotettiin kaikkien 

varhaiskasvatuksessa työskentelevien lastenhoitajien yhteisiä kokoontumisia sekä 
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oman talon virkistysiltoja. Arvostettiin, jos joulun aikana järjestettäisiin työntekijöille 

torttukahvit.  Yksi vastaajista nosti esiin säännölliset terveystarkastukset.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kauhajoen kaupungilla työskentelevien var-

haiskasvattajien näkemyksiä ja ajatuksia työhyvinvoinnista ja niistä asioista, jotka 

vaikuttavat heidän omaan työhyvinvointiinsa. Tutkimuksen kyselyn vastaukset 

osoittivat, että työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät ovat hyvin yksilöllisiä. On 

kuitenkin selkeästi nähtävissä, että jotkin asiat nousivat esiin useamman vastaajan 

vastauksissa.  

Työhyvinvointi on tärkeä asia ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Vie-

tämme töissä suuren osan päivästämme. Työhyvinvoinnin tärkeys tuli myös hyvin 

esiin opinnäytetyön kyselyn tuloksissa. Varhaiskasvattajat pitivät työhyvinvointia tär-

keänä asiana, joka vaikuttaa työn lisäksi myös vapaa-aikaan. Vastaavasti taas va-

paa-ajan toiminnoilla koettiin olevan merkitystä työhyvinvointiin ja työssä jaksami-

seen.  

Työhyvinvointi yhdistettiin vahvasti työn sisältöön, työyhteisöön sekä sen johtami-

seen. Työhyvinvoinniksi koettiin myös esimerkiksi mielekäs työ sekä se, että töihin 

on kiva mennä ja siellä viihtyy. 

Tutkimuksessa työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tärkeäksi ele-

mentiksi nousi työyhteisö. Toimiva tiimi, hyvä työilmapiiri sekä työyhteisön antama 

tuki nähtiin työhyvinvoinnille tärkeinä asioina. Tiimityö onkin iso osa varhaiskasvat-

tajan työtä ja siitä syystä työyhteisöllä on heidän työhyvinvoinnissaan tärkeä rooli. 

Tiimityö korostuu etenkin päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Vaikka per-

hepäivähoitajat tekevät työtään yksin kotona lasten kanssa, myös heille on omilla 

tiimeillä työn tukemisen kannalta merkitystä. 

Myös esimiestyöllä on selkeästi suuri vaikutus varhaiskasvattajien työhyvinvointiin. 

Työntekijät toivoivat esimiehen olevan oikeudenmukainen, tasapuolinen ja kannus-

tava. Myös keskusteleva, kuunteleva ja läsnä oleva esimies koettiin tärkeäksi. Esi-

miehen toivottiin olevan helposti tavoitettavissa ja ymmärtävän kasvatustyön arkea. 

Esimiehen kanssa käytävät kehityskeskustelut eivät olleet tutkimuksen mukaan työ-
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hyvinvoinnille yhtä tärkeitä kuin jotkin muut johtamiseen liittyvät asiat. Välinpitämät-

tömän, epäoikeudenmukaisen sekä heikosti tavoitettavan esimiehen koettiin vaikut-

tavan työhyvinvointiin heikentävästi. 

Esimiehen suuri merkitys työhyvinvoinnille nousi esiin myös Valkealahden (2012, 

82) tekemässä pro gradu -tutkielmassa, joka koski työhyvinvointia päiväkotityönte-

kijän jaksamisen perustana Kauhajoen kaupungissa. Hänen tutkimuksensa mukaan 

esimiehen toivottiin olevan kannustava, helposti lähestyttävä, tukea antava sekä 

kuunteleva. Hyvän esimiehen koettiin olevan myös kiinnostunut omista työntekijöi-

tään ja näiden hyvinvoinnista. Hyviksi esimiehen ominaisuuksiksi koettiin lisäksi ar-

jessa mukanaolo, päätöksentekokyky, luotettavuus sekä ongelmien ratkaisija. 

Vaikka palkkaus nousi esiin työhyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavana asiana 

avointen kysymysten vastauksissa, niin silti vain alle puolet piti sitä monivalintaky-

symyksen mukaan erittäin tärkeänä työhyvinvoinnin kannalta. Kasvattajat kuitenkin 

yleisesti ottaen kokevat olevansa palkkakuopassa ja että palkka ei vastaa heidän 

työnsä vaativuutta.   

Omaan osaamiseensa liittyen varhaiskasvattajat kokivat tärkeänä tunteen siitä, että 

he kokevat osaavansa työnsä. Myös Suonsivun (2014) sekä Virtasen ja Sinokin 

(2014, 201) mukaan yksi hyvinvoinnin perustekijöistä on työntekijän tunne siitä, että 

hän osaa työnsä.  

Koulutuksia pidettiin tärkeinä työhyvinvoinnin kannalta. Koulutusten avulla varhais-

kasvattajat kokivat saavansa uusia ajatuksia ja työkaluja arkeen. Koulutuksissa kä-

siteltyjä asioita haluttiin otettavan esiin yksiköiden yhteisissä palavereissa. Iltaisin ja 

viikonloppuisin järjestettävien koulutusten nähtiin heikentävän työhyvinvointia, 

koska niiden koettiin vähentävän työntekijöiden palautumis- ja vapaa-aikaa. Var-

haiskasvatuksen alalla on kuitenkin hankala toteuttaa koulutuksia muina aikoina, 

koska lasten pääasiallinen hoidon tarve sijoittuu arkipäivisin päiväsaikaan.  

Varhaiskasvattajille antoivat eniten työn iloa lapset ja toimiva yhteistyö lasten huol-

tajien kanssa. Tämä kuvastaa sitä, että varhaiskasvatus on kutsumustyötä ja var-

haiskasvattajat kokevat varhaiskasvatuksen asiakkaat ja heidän palvelemisensa 
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tärkeänä asiana. Myös oma työyhteisö antoi kasvattajille työn iloa. Helsingin yliopis-

ton (Super 2019) vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa nousivat myös tärkeim-

miksi varhaiskasvattajien energian lähteiksi lapset sekä hyvät välit työkavereihin.   

Terveellinen, turvallinen ja hyvin toimiva työympäristö nähtiin tärkeänä elementtinä 

työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Melu ja hälinä nousivat vahvasti esiin työ-

hyvinvointia heikentävänä asiana. Työhyvinvointia koettiin heikentävän myös haas-

tavat lapset, suuret lapsiryhmät ja kiire. Kaikki edellä mainitut ovatkin yleisesti var-

haiskasvatuksen alalla tunnettuja työtä kuormittavia tekijöitä.  

Kyselyssä kysyttiin myös, että millä tavalla työntekijät voivat vaikuttaa omaan sekä 

työkaverinsa työhyvinvointiin. Omaan työhyvinvointiin koettiin pystyvän vaikutta-

maan erityisen paljon terveellisillä elämäntavoilla. Työkaverin työhyvinvointia koet-

tiin pystyvän tukemaan apua ja tukea antamalla. 

Opinnäytetyön tekijänä olin positiivisesti yllättynyt suuresta määrästä vastauksia 

avoimiin kysymyksiin, vaikka niihin vastaaminen ei ollutkaan kyselyssä pakollista. 

Tämä jätti itselleni käsityksen, että varhaiskasvattajat ovat valveutuneita työhyvin-

vointiin liittyvissä asioissa ja kokevat ne tärkeiksi. 

Opinnäytetyö antaa Kauhajoen varhaiskasvatuksessa esimiehenä työskenteleville 

näkemyksen siitä mitä kentällä työhyvinvoinnista ajatellaan ja millaiset asiat vaikut-

tavat heidän alaistensa työhyvinvointiin. On tärkeää, että esimiehet ymmärtävät 

kuinka tärkeä asia työhyvinvointi on kasvattajille.  

On asioita, joihin on hankala vaikuttaa julkisella puolella esimiestasolla, mutta joi-

hinkin asioihin varmaankin pystyttäisiin panostamaan enemmän. Näkisin keskuste-

lemisen ja kuuntelemisen tärkeänä, muutakin kuin vain kehityskeskusteluissa. Esi-

miesten tulisi pyrkiä myös olemaan enemmän läsnä työyksiköiden arjessa. Siten 

työntekijät kokisivat esimiesten tietävän paremmin mitä kentällä tapahtuu ja mitä 

siellä vaaditaan työntekijöiltä. Tämä on tietysti haastavaa esimiehille, koska hallin-

nolliset työt vievät heiltä paljon aikaa.  

Työnantaja voisi kehittää myös joitakin uusia tapoja työntekijöiden terveellisten elä-

mäntapojen tukemiseksi. Kaupunki voisi tarjota esimerkiksi ilmaiseksi tai alennet-



 

 

54 

tuun hintaan mahdollisuuden hyödyntää kaupungin oman toimintayksikön Virkistys-

uimala-urheilutalo Virkun palveluja. Yhteisiä virkistys- ja tykyiltoja kannattaa ehdot-

tomasti jatkaa ja painottaa niissä liikunnan lisäksi myös muita aktiviteetteja.  
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Liite 1. Työhyvinvointikyselyn saatekirje 

Hei kaikille! 

Kuten osa teistä tietääkin, niin opiskelen työni ohella tradenomiksi Seinäjoen Am-

mattikorkeakoulussa. Teen opintoihini liittyvän opinnäytetyön aiheesta ”Kauhajoen 

kaupungin varhaiskasvattajien näkemyksiä ja ajatuksia työhyvinvoinnista”.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mitä työhyvinvointi mielestänne tarkoittaa ja 

mitkä asiat koette tärkeiksi oman työhyvinvointinne kannalta. Eli kyseessä ei ole 

perinteinen työhyvinvointikysely, jossa selvitetään työhyvinvoinnin tilaa. 

Sähköiseen kyselylomakkeeseen vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Toi-

voisin, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, jotta saisin kattavasti aineistoa 

opinnäytetyötäni varten. Kyselyyn voi vastata 7.-21.2.2020 välisenä aikana. 

Kyselyyn vastataan nimettömästi, joten kenenkään henkilöllisyys ei tule ilmi. Ai-

neisto käsitellään luottamuksellisesti.   

Voit tarvittaessa jättää kyselyn täyttämisen kesken ja jatkaa sitä myöhemmin. Saat 

keskeytyneestä kyselystä linkin, josta pääset jatkamaan kyselyn täyttämistä. Linkin 

voit lähettää itsellesi sähköpostiin odottamaan. 

Alla linkki kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/S/E1F1A1A721A03205  

Täytettyäsi kyselylomakkeen, voit halutessasi osallistua Kauneuspiste Marjo-Riitan 

50 euron lahjakortin arvontaan. Pääset täyttämään arvontalomakkeen kyselyn lä-

hettämisen jälkeen kiitossivulla olevan linkin kautta. 

Ota yhteyttä, jos sinulla heräsi jotain kysyttävää kyselyyn liittyen. 

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne! 

Ystävällisin terveisin, 

Marjo 
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Liite 2. Työhyvinvointikyselylomake 

 

Ajatuksia ja näkemyksiä työhyvinvoinnista 

1. Ikä * 

alle 25 vuotta 

25-34 vuotta 

35-44 vuotta 

45-54 vuotta 

yli 54 vuotta 

2. Työsuhde* 

vakinainen 

määräaikainen 

3. Varhaiskasvatuksen työkokemus * 

alle 5 vuotta 

5-10 vuotta 

11-19 vuotta 

yli 19 vuotta 

4. Mitä työhyvinvointi mielestäsi on? Mitä se sinulle merkitsee? Kerro omin sanoin. 
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5. Kuinka tärkeitä alla mainitut asiat ovat omalle työhyvinvoinnillesi ja työssä jaksa-

miselle. * 

1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = ei kovin tärkeä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = melko tärkeä, 5 = erit-

täin tärkeä 

Työilmapiiri 

Riittävät henkilöstöresurssit  1 2 3 4 5 

Vuorovaikutus työkavereiden kanssa  1 2 3 4 5 

Toimiva tiimi   1 2 3 4 5 

Vaikutusmahdollisuus oman työn sisältöön 1 2 3 4 5 

Työyhteisön tuki   1 2 3 4 5 

Työn mielekkyys   1 2 3 4 5 

Työkavereiden antama arvostus  1 2 3 4 5 

Vaikutusmahdollisuus työyhteisön kehittämiseen 1 2 3 4 5 

Työstä saatu palkka   1 2 3 4 5 

Yhteistyön toimivuus huoltajien kanssa 1 2 3 4 5 

Toimenkuvan selkeys   1 2 3 4 5 

6. Millaiset asiat tuovat sinulle onnistumisen tunteita työssä? Mikä tuottaa sinulle 

työniloa ja auttaa jaksamaan työssä? 

 

7. Kuinka tärkeitä alla mainitut asiat ovat omalle työhyvinvoinnillesi? * 

1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = ei kovin tärkeä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = melko tärkeä, 5 = erit-

täin tärkeä 

Kehityskeskustelut esimiehen kanssa 1 2 3 4 5 

Esimiehen antama palaute  1 2 3 4 5 

Oikeudenmukainen esimies  1 2 3 4 5 

Toimiva vuorovaikutus esimiehen kanssa 1 2 3 4 5 

Esimiehellä on aikaa minulle  1 2 3 4 5 

Kannustava esimies   1 2 3 4 5 

Koen osaavani työni   1 2 3 4 5 

Mahdollisuus osallistua koulutuksiin  1 2 3 4 5 

Pystyn kehittymään työssäni  1 2 3 4 5 
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8. Millainen johtaminen edesauttaa työhyvinvointiasi? Millainen johtaminen heiken-

tää työhyvinvointiasi? 

 

9. Koetko koulutusten vaikuttavan työhyvinvointiisi? Millä tavalla ne vaikuttavat? 

 

10. Kuinka tärkeitä alla mainitut työympäristöön liittyvät asiat ovat omalle työhyvin-

voinnillesi? * 

1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = ei kovin tärkeä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = melko tärkeä, 5 = erit-

täin tärkeä 

Terveellinen sisäilma   1 2 3 4 5 

Ergonomiset kalusteet ja työympäristö 1 2 3 4 5 

Toimiva piha-alue   1 2 3 4 5 

Turvallinen työympäristö   1 2 3 4 5 

Toimivat työskentelytilat   1 2 3 4 5 

11. Mitkä asiat työympäristössäsi vaikuttavat positiivisesti työhyvinvointiisi? Mitkä 

asiat työympäristössäsi voivat heikentää työhyvinvointiasi (esim. melu, hälinä, 

huono ergonomia, epäkäytännölliset työskentelytilat, väkivallan uhka)? 

 

12. Valitse enintään viisi asiaa, jotka voivat heikentää työhyvinvointiasi? * 

Yksitoikkoinen työ 

Liian matala palkkaus suhteessa työn vaativuuteen 

Resurssipula 

Huonosti toimiva johtaminen 

Kiire 

Huono terveydentila 

Yhteistyö vanhempien kanssa 

Työpaikalla tapahtuvat muutokset 

Huono vuorovaikutus työkavereiden kanssa 

Haastavat lapset 
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Huono työilmapiiri 

Pula sijaisista 

Suuret lapsiryhmät 

Huonosti toimiva työympäristö 

Jokin muu,mikä? _____ 

Jokin muu, mikä -kohtaan voit halutessasi kirjoittaa useammankin asian. 

13. Tähän voit kirjoittaa vapaasti ajatuksia, joita sinulla on liittyen työhyvinvointia 

heikentäviin asioihin. 

 

14. Miten voit vaikuttaa omaan työhyvinvointiisi? 

 

15. Miten voit vaikuttaa työkaverisi työhyvinvointiin? 

 

16. Tähän voit kirjoitta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia mitä työnantajasi voisi 

tehdä työhyvinvointisi parantamiseksi.  

 

 

 


