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1 Johdanto 
 

 

Viime aikoina olemme voineet seurata varsin vilkasta poliittista ja yhteiskunnallista 

keskustelua laadukkaan varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta. Varhaiskasvatuksen lain-

säädäntö on hiljattain muuttunut ja lain ensimmäinen osa (Varhaiskasvatuslaki 

2015/580) astui voimaan 1.8.2015. Lain tavoitteet asettavat ammatilliselle osaamisella 

uudenlaisia vaatimuksia, mikä tarkoittaa henkilöstön osaamistason parantamista erityi-

sesti pedagogisen osaamisen osalta; varhaiskasvatuksessa tulee painottua aiempaa 

enemmän suunnitelmallinen pedagogiikka ja pedagoginen toiminta (Karila, Kosonen & 

Järvenkallas 2017, 16, 69, 77). Uuden varhaiskasvatuslain on tarkoitus tulla kokonai-

suudessaan voimaan 1.8.2018 (Opetus- ja kulttuuriministeriö: HE 40/2018 vp, 1). 

 

Helmikuussa 2017 opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen nimitti selvitysryhmän teke-

mään vuosille 2017–2030 ajoittuvan varhaiskasvatuksen kehittämis- ja toimenpide-

suunnitelman. Suunnitelman tuli sisältää muun muassa selvitys varhaiskasvatuksen 

osallistumisasteen nostamisesta ja varhaiskasvatuksessa tarvittavasta osaamisesta sekä 

yhteenvetoa varhaiskasvatuksen taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. 

Lopullisen muotonsa suunnitelma sai selvitysryhmän laatiman Varhaiskasvatuksen ke-

hittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 -raportin muodossa. (Karila ym. 2017, 11, 97.) 

Muotoiltaessa esitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi selvitysryhmän ehdotuksia on hyö-

dynnetty muun muassa henkilöstön tehtävänimikkeitä ja niihin liittyvää osaamista kos-

kevan kohdan osalta (Opetus- ja kulttuuriministeriö: HE 40/2018 vp, 5).   

  

Tällä hetkellä kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin voi saada suorittamalla joko 

vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, sisältäen lastentarhanopettajan koulu-

tuksen, tai vaihtoehtoisesti sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sisäl-

täen riittävän määrän varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita 

opintoja. Nämä tutkinnot ovat kelpoisuusehtojen mukaan toistaiseksi toisiinsa rinnastet-

tavia, lukuun ottamatta sosionomeilta vuoden 2004 jälkeen evättyä mahdollisuutta 
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hankkia esiopetuspätevyys. Selvitysryhmän mukaan tutkinnot tuottavat kuitenkin eri-

laista osaamista ja ovat tietoperustaltaan varsin erilaisia. Siksi olisi tarpeen selkiinnyttää 

näiden kahden eri tutkinnon keskinäistä suhdetta, mutta myös asemaa työmarkkinoilla. 

(Karila ym. 2017, 79, 83.) 

 

Valtioneuvosto antoi 12.4.2018 eduskunnalle esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi, 

joka kumoaisi voimassa olevan varhaiskasvatuslain (36/1973) (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö: HE 40/2018 vp, 1). Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen (12.4.2018) mu-

kaan uusi laki tulee vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua henkilöstön koulutustasoa 

nostamalla, työtehtäviä ja tehtävänimikkeitä selkiyttämällä sekä erilaista osaamista ja 

moniammatillista yhteistyötä korostamalla. Varhaiskasvatuksen uusiksi tehtävänimik-

keiksi esitetään varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen sosionomia, varhais-

kasvatuksen lastenhoitajaa ja päiväkodin johtajaa. Tällöin varhaiskasvatuksen opettajan 

tehtäviin vaadittaisiin vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja sosionomitutkin-

to tuottaisi pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö: HE 40/2018 vp, 54; Karila ym. 2017, 105.)   

 

Tällä hetkellä sosionomit ja kasvatustieteen kandidaatit toimivat varhaiskasvatuksen 

osaajina pitkälti samoissa tehtävissä, yhdenvertaisina lastentarhanopettajina, joilta jo-

kaiselta edellytetään pedagogista osaamista ja työotetta. Varhaiskasvatuksen kehittämi-

sen ja uuden lain valmistelun kannalta merkittävän esityksen (Varhaiskasvatuksen ke-

hittämisen tiekartta vuosille 2017–2030) mukaan näin ei kuitenkaan tulisi jatkossa ole-

maan. Sen mukaan pedagoginen osaaminen on suurin erottava tekijä lastentarhanopetta-

jien erilaiset tutkintotaustat huomioiden (Karila ym. 2017, 83). Uusi varhaiskasvatuslaki 

ei kuitenkaan uhkaa jo työelämässä olevia tai lain voimaan tullessa opiskelemaan hy-

väksyttyjä henkilöitä: heidän kelpoisuutensa nykyisiin tehtäviin säilyisivät (Opetus- ja 

kulttuuriministeriön tiedote 12.4.2018).  

 

Vaikka uusi varhaiskasvatuslaki on vasta valmisteilla, on julkinen keskustelu kärjistynyt 

vastakkainasetteluksi, jossa lastentarhanopettajat on eroteltu toisistaan koulutustaustan 

perusteella. Sosionomikoulutuksen on arvosteltu antavan riittämättömän pedagogisen 

tietotaidon lastentarhanopettajan tehtäviin. Tehtävänimikkeitä muuttamalla varhaiskas-
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vatuksen opettaja olisi tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaja, var-

haiskasvatuksen sosionomin vastatessa muunlaisesta osaamisesta (Karila ym. 2017, 88).   

 

Haluan tutkimuksellani antaa puheenvuoron lastentarhanopettajina työskenteleville so-

sionomeille: miten he itse kokevat pedagogisen osaamisensa varhaiskasvatuksen am-

mattilaisina. Kiinnostukseni aihetta kohtaan nousee omasta taustastani sosionomikoulu-

tuksen saaneena lastentarhanopettajana. Koska olen edellisen kerran työskennellyt las-

tentarhanopettajana vuonna 2013, koen ottaneeni myös tarpeeksi etäisyyttä tutkimusai-

heeseeni tutkimuksen objektiivisuuden huomioiden.  

 

Koen tutkielman aiheen ja näkökulman tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, sillä sosionomi-

taustaisten lastentarhanopettajien pedagoginen osaaminen kyseenalaistetaan julkisesti. 

Kuitenkin pedagoginen osaaminen, suunnitelmallinen pedagogiikka ja pedagoginen 

toiminta, on keskeinen osa tällä hetkellä työelämässä lastentarhanopettajina työskente-

levien sosionomien ammatillisuutta. Koska osaaminen ja omaan ammattiryhmään kuu-

lumisen tunne liittyvät kiinteästi ammatillisen identiteetin kokemukseen, olen kiinnos-

tunut myös lastentarhanopettajien kokemuksista ammatillisesta identiteetistään.  

 

Tutkimukseni on laadullinen ja pohjautuu fenomenologiseen tieteenfilosofiaan. Laineen 

(2015) mukaan fenomenologisen tutkimuksen ydin on toisen, eli tutkittavan, kokemuk-

sen tavoittelu. Tällöin yleiset käsitykset, kuten mielipiteet ja uskomukset eivät ole tut-

kimuksen kohteena. (Laine 2015, 39.) Tutkimukseni ei kuitenkaan ole puhtaasti feno-

menologinen, vaan fenomenologia näyttäytyy lähinnä suuntaviivoina, joilla tutkimus-

kohdettani tutkimusprosessin eri vaiheissa lähestyn. Aineiston olen kerännyt teemahaas-

tattelulla. Tutkimukseen osallistui kuusi lastentarhanopettajaa Oulun kaupungin eri päi-

väkotiyksiköistä. Aineiston analysoin aineistolähtöistä sisällönanalyysia fenomenologi-

seen tutkimukseen soveltaen.  

 

Tutkimukseni tarkoituksena on lisätä ymmärrystä pedagogisen osaamisen ja ammatilli-

sen identiteetin ilmiöistä sekä niiden osin yhteen kietoutuneesta ilmiökokonaisuudesta 

varhaiskasvatuksen kontekstissa. Lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta kohdennettua tie-

toa näistä ilmiöistä nimenomaan lastentarhanopettajina toimivien sosionomien näkö-
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kulmasta ja tuoda heidän äänensä kuuluviin. Pyrkimyksenäni on kuvata tutkittavien 

kokemuksia mahdollisimman autenttisesti.  

 

Tutkielmani toisessa ja kolmannessa luvussa määrittelen tutkimukseni kannalta keskei-

siä käsitteitä. Samalla luon katsauksen siihen kontekstiin, johon tutkittava ilmiökenttä 

sijoittuu. Luvuissa neljä ja viisi esittelen metodologisia valintoja tutkimuksen lähesty-

mistapaan ja toteuttamiseen liittyen. Tutkimustulokset esittelen luvuissa kuusi ja seit-

semän. Luku kahdeksan käsittää tuloksista johdetut keskeiset johtopäätökset. Tutkiel-

mani päättävän yhdeksännen luvun olen varannut lyhyelle pohdinnalle, joka sisältää 

arvioinnin tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyydestä sekä esityksiä jatkotutkimusai-

heiksi.   
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2 Korkeatasoinen ammatillinen osaaminen laadukkaan 
varhaiskasvatuksen edellytyksenä  

 

 

Juntunen (2010, 92) on jakanut päiväkotityön historialliset kehitysvaiheet kolmeen eri 

ajanjaksoon: lastentarhatyön vaiheeseen (1850–1972), päivähoitotyön vaiheeseen 

(1973–1995) ja varhaiskasvatustyön vaiheeseen (1996–). Jokainen ajanjakso on osaltaan 

muokannut tämän päivän varhaiskasvatuksesta sellaista kuin se nykyisellään on. Vaikka 

historialla on merkittävä rooli nykyhetken ymmärtämisen kannalta, en tämän tutkimuk-

sen puitteissa tee historiallista katsausta suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Sen sijaan 

keskityn varhaiskasvatuksen tämän hetkiseen tilanteeseen, ymmärtäen kuitenkin sen, 

että yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla sekä poliittisilla ja kasvatuksellisilla muutoksilla 

on vaikutuksensa siihen kehitykseen, jonka tuloksena tämän päivän varhaiskasvatuk-

seen on tultu.  

 

Tiivistettynä varhaiskasvatus voidaan määritellä suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi 

kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaksi kokonaisuudeksi, joka on pedagogi-

sesti painottunutta (Varhaiskasvatuslaki 2015/580 § 1). Laajemmin varhaiskasvatus on 

monia tehtäviä sisältävä yhteiskunnallinen palvelu, jonka yhtenä tavoitteena on mahdol-

listaa vanhempien osallistuminen työelämään tai opiskeluun sekä tukea heitä kasvatus-

työssä ja yhdessä heidän kanssaan edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja 

oppimista. Sen lisäksi, että varhaiskasvatus edistää lasten yhdenvertaisuutta ja tasa-

arvoa sekä ehkäisee syrjäytymistä, varhaiskasvatuksessa lapsi oppii tietoja ja taitoja, 

jotka vahvistavat hänen osallisuuttaan ja aktiivista toimijuuttaan yhteiskunnassa. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 14.) 

  

Karilan ym. (2017) mukaan varhaiskasvatus on viime vuosikymmeninä saanut maail-

manlaajuista huomiota. Varhaisvuosiin sijoittamisella ja varhaiskasvatusjärjestelmän 

kehittämisellä on ymmärretty olevan merkittäviä välittömiä ja pidemmän aikajänteen 

vaikutuksia sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta. Lisäksi varhaiskasvatus on lii-

tetty osaksi elinikäisen oppimisen jatkumoa, sen ensimmäiseksi vaiheeksi. Tämän nä-

kökulman mukaan lapsille muodostuu varhaisvuosien aikana niin sanottua inhimillistä 
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pääomaa, joka myöhemmin muuntuu yhteiskunnan inhimilliseksi pääomaksi. Yksilön 

näkökulmasta katsottuna inhimillinen pääoma on tärkeä resurssi lapsen myöhemmillä 

opinpoluilla kuten myös työelämässä. Yhteiskunnan näkökulmasta inhimillinen pääoma 

taas tukee yhteiskunnallista kehitystä tuottaen yhtäältä taloudellista kehitystä ja toisaalta 

rakentaen yhteiskunnan vakautta. (Karila ym. 2017, 11.)  

 

Varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisessa, 

syrjäytymisen ehkäisemisessä sekä oppimisvalmiuksien kehittymisen tukemisessa 

(Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.4.2018). Varhaiskasvatuksen positiiviset vai-

kutukset ovat kuitenkin nähtävissä ainoastaan laadukkaan varhaiskasvatuksen seurauk-

sena. Tämä taas vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstöltä korkeatasoista ammatillista 

osaamista, joka laajasti määriteltynä voidaan nähdä työssä tarvittavista tiedoista, taidois-

ta, asenteista, arvoista sekä ammattieettisestä vastuusta muodostuvana kokonaisuutena. 

(Karila ym. 2017, 14; Karila & Nummenmaa 2011a, 17–18).  

 

Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän yhtenä laatukriteerinä voinee pitää suunnitel-

mallisuutta, toki sillä edellytyksellä, että suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ulottuvat 

käytännön työhön saakka. Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2016) on Opetushallituksen määräämä normimuotoinen asiakirja, jonka pohjalta var-

haiskasvatuksen järjestäjät (kunnat, kuntayhtymät tai muu palvelun tuottaja) on velvoi-

tettu laatimaan sekä paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa että lasten henkilökoh-

taiset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä toteuttamaan varhaiskasvatusta. Näin ollen var-

haiskasvatuksessa huomioitava varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kaiken 

kaikkiaan kolmitasoinen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on 

varhaiskasvatuksen järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen tukeminen ja ohjaami-

nen sekä laadukkaan ja tasavertaisen varhaiskasvatuksen toteutumisen edistäminen. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8–9.)  

 

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuslakiin 

(2015/580) ja esiopetus varhaiskasvatuksen osana perusopetuslakiin (1998/628). Esi-

opetukselle on laadittu oma Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014). Var-

haiskasvatus ja esiopetus sekä sen jälkeen perusopetus ovat jatkumo, joka muodostaa 
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lapsen kehitykselle ja oppimiselle selkeästi etenevän kokonaisuuden ja on näin ollen 

perusta elinikäiselle oppimiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8, 18.) 

Myös Lipponen ym. (2013, 176) korostavat, että suomalainen julkinen varhaiskasvatus 

voidaan nähdä entistä kiinteämpänä osana koko elämän jatkuvaa kasvatusta ja koulutus-

ta. Varhaiskasvatus nähdään siis yhä merkittävämpänä osana yksilön kasvun, kehityk-

sen ja oppimisen kaarta sekä kiinteänä osana suomalaista koulutusjärjestelmää.  

 

Varhaiskasvatuksen saralla on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosien aikana: Var-

haiskasvatuksen valtakunnallinen ohjaus siirtyi vuonna 2013 sosiaali- ja terveysministe-

riöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle ja uuden varhaiskasvatuslain (580/2015) ensim-

mäinen osa astui voimaan 1.8.2015. Lokakuussa 2016 Opetushallitus vahvisti laatiman-

sa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka toimintaa ohjaavina otettiin paikallista-

solla käyttöön 1.8.2017. Lisäksi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen kehittäminen on 

siirtynyt Opetushallituksen ja arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vas-

tuulle. (Karila ym. 2017, 16.) Uusi varhaiskasvatuslaki astunee voimaan 1.8.2018 (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö: HE 40/2018 vp, 1).  

 

Koivulan, Siippaisen ja Eerola-Pennasen (2017) mukaan näiden uudistusten myötä var-

haiskasvatus on vankistanut asemaansa yhteiskunnassa. Asenteet sitä kohtaan ovat 

muuttuneet ja se on saanut enemmän valtaa ja arvostusta. Korkeatasoinen varhaiskasva-

tus nähdään nyt ennen kaikkea lapsen oikeutena. Sen merkitys elinikäisen oppimisen ja 

koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen edistäjänä on ymmärretty. (Koivula ym. 2017, 

9.) Myös Karilan ym. (2017) mukaan uudistettu lainsäädäntö on tutkitusti selkiyttänyt 

varhaiskasvatuksen pedagogista tehtävää ja vahvistanut varhaiskasvatuksen asemaa 

koulutusjärjestelmän ensimmäisenä osana. Toisaalta pedagogiikan vahvistunut rooli 

haastaa varhaiskasvatuksen erilaiset palvelut ja henkilöstön pedagogisen osaamisen.  

(Karila ym. 2017, 20–21.) 

 

Tällä hetkellä ”Lasten päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia 

(272/2005) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä” (Varhaiskasvatuslaki 2012/909 § 

4a). Uudessa varhaiskasvatuslaissa tullaan keskittymään muun muassa henkilöstön ni-
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mikkeiden, kelpoisuuksien ja henkilöstörakenteen selkiyttämiseen (Opetus- ja kulttuu-

riministeriön tiedote 12.4.2018). Karilan ym. (2017, 68) mukaan varhaiskasvatuksen 

henkilöstön korkealaatuinen ammatillinen osaaminen on yksi tärkeimmistä varhaiskas-

vatuksen laatutekijöistä, jonka kautta mahdollistuvat myös hyvät edellytykset lasten 

kehitykselle ja oppimiselle.  

 

Nykyiset varhaiskasvatuslain tavoitteet sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -

asiakirja (2016), joka normimuotoisesti konkretisoi nämä tavoitteet käytäntöön, asetta-

vatkin henkilöstön ammatilliselle osaamiselle uudenlaisia vaatimuksia. Tämä vaatii 

osaltaan osaamistason parantamista aiemmasta ja kehittämistä pedagogista osaamista 

korostavaan suuntaan. Tällöin avainasemassa on henkilöstön riittävän laajuinen ja riit-

tävästi varhaiskasvatukseen syventyvä korkealaatuinen koulutus. (Karila ym. 2017, 68–

70.) Se, millaiseksi tällainen koulutus määritellään, selvinnee uuden varhaiskasvatuslain 

toisen osan astuessa voimaan.  

 

2.1 Varhaispedagogiikka varhaiskasvatuksen kivijalkana  
 

Tässä tutkielmassa käytän käsitteitä varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja varhaispeda-

gogiikka synonyymeina toisilleen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 20) 

mukaan ”pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhais-

kasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön 

toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimi-

sen toteutumiseksi.” Pedagoginen toiminta pohjautuu määriteltyyn arvoperustaan, lap-

suuden merkityksen ymmärtämiseen sekä tietämykseen lapsen kasvusta, kehityksestä ja 

oppimisesta. Pedagogiikka läpäisee varhaiskasvatuksen koko toimintakulttuurin ja op-

pimisympäristöt ja näkyy kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonai-

suudessa. Se toteutuu lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa, 

joka on henkilöstön johdolla suunniteltua, mutta lasten omaehtoista ja aikuisten ja lasten 

yhdessä ideoimaa. Pedagogiikan kokonaisvaltainen painottuminen varhaiskasvatuksessa 

edellyttää näin ollen vahvaa pedagogista asiantuntemusta. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2016, 18, 20, 36.)  
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Fonsén (2014) on koonnut monitahoisen pedagogiikan määritelmänsä väitöskirjatutki-

mustaan varten. Yhtäältä pedagoginen prosessi voidaan nähdä kasvatuksen ja opetuksen 

tietoisesti johdettuna prosessina, toisaalta pedagogiikka on yksinkertaistettuna oppi kas-

vatuksen taidosta. Kuitenkin pedagogiikassa on aina kyse kasvattajan ja kasvatettavan 

välisestä suhteesta, jolloin siihen kytkeytyy kommunikoinnin, luottamuksen ja vallan 

ilmiöt. Pedagogiikan voidaan ajatella pitävän sisällään myös kaikki ne ohjaavat teknii-

kat ja strategiat, jotka mahdollistavat oppimisen varhaiskasvatuksessa. Laajasti ajateltu-

na pedagogiikka sisältää kaiken sellaisen opettajan käyttäytymisen, jolla hän rakentaa 

oppimisympäristöä tai rohkaisee vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa. (Fonsén 

2014, 20–21.)  

 

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan määrittelyt ovat erilaisia riippuen ajasta ja sen hetki-

sestä kulttuurisesta kontekstista. Eri aikana esiintyvät määritelmät voivat olla jopa risti-

riidassa keskenään. Kulttuurisilla muutoksilla on vaikutuksensa varhaispedagogiikkaan. 

Se miten lapsuutta konstruoidaan ja millaisia käsityksiä kasvatuksen päämääristä ja me-

netelmistä kulloinkin luodaan, heijastuvat tulkintoihin lapsista, heidän oppimisestaan, 

kasvustaan ja kehityksestään sekä lasten ja aikuisten välisistä suhteista. Näiden muutos-

ten myötä muotoutuu pedagogiikan kulttuuris-historiallinen kehys. (Karila 2013, 9; Ka-

rila & Lipponen 2013, 7.)  

 

Karila (2013, 9) muistuttaa, että käytännön pedagogiikka muovautuu pitkälti myös jul-

kisille kasvatusinstituutioille kulloisenakin aikana asetettujen tehtävien mukaan: ”Eri 

aikoina määritellään eri tavoin se, ketkä varhaiskasvatuksen julkisissa instituutioissa 

työskentelevät, millainen on heidän asemansa pedagogisina toimijoina ja millaista kou-

lutusta heiltä edellytetään.” Huolimatta siitä, että julkisia kasvatusinstituutioita ja nii-

den toimintaa säädellään eri tavoin, on yksittäisillä ammattilaisilla suhteellisen paljon 

valtaa sen suhteen, millaisia pedagogisia ratkaisuja he tekevät ja millaisia varhaislap-

suuden pedagogisia ympäristöjä he luovat (Karila 2013, 9). Varhaiskasvatuksen henki-

löstön vastuu yksittäisen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta on näin ollen var-

sin suuri.     
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Laadukas pedagoginen toiminta edellyttää aina suunnitelmallista dokumentointia, arvi-

ointia ja kehittämistä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 37). Yhteiskunnal-

liset ja kulttuuriset muutokset sekä varhaispedagogiikkaa koskevan tutkimustiedon jat-

kuva ja nopeatahtinen lisääntyminen vaikuttavat pedagogiseen toimintaan ja näin ollen 

haastavat kasvattajat kehittämään jatkuvasti pedagogisia käytäntöjään. Tällä hetkellä 

työelämässä olevien varhaiskasvattajien haasteena on aiempaa monimutkaisempien rat-

kaisujen tekeminen sen suhteen, millaisista kulttuurisista, tutkimuksellisista tai teoreet-

tisista näkökulmista heidän pedagoginen toimintansa saa kimmokkeen. Tämä edellyttää 

kriittistä reflektointia ja kykyä kyseenalaistaa ajattelutapojaan muun muassa uuden tut-

kimustiedon myötä. (Karila 2013, 25, 27–28.)  

 

Toisaalta, vaikka varhaiskasvattajien teoreettinen tietämys on vahvistunut, laahaa käy-

tännön kasvatustyö Fonsénin (2014) mielestä teoreettisen ajattelun jäljessä. Useat koti- 

ja ulkomaiset tutkimukset osoittavat, että kasvattajien teoriatieto ja heidän käytännön 

toimintansa ovat keskenään ristiriidassa. Arki määrittyy usein enemmän toimintojen 

vaivattomuuden kuin lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan. (Fonsén 2014, 25.)  

 

Karila (2013, 10) huomauttaa, että ”Päiväkotien pedagogisissa kulttuureissa elää sa-

manaikaisesti erilaisia, eri aikakausilta juontuvia tulkintoja päiväkodista, päiväkoti-

työstä ja varhaispedagogiikasta.” Tällainen kerroksellisuus voi parhaimmillaan olla 

rikkaus, mutta pahimmillaan aiheuttaa konflikteja. Voidaan myös kysyä, millaiseksi 

pedagogiikka muotoutuu henkilöstön erilaisista koulutustaustoista johtuvien tietoperus-

tojen ja käytäntöön vietyjen ratkaisujen kautta (Karila 2013, 10–11, 24). Jos koulutus-

taustojen tuottamaa erilaista osaamista osataan varhaiskasvatusyksikössä ja yksittäisissä 

tiimeissä hyödyntää oikein, on oletettavaa, että pedagogiset ratkaisut ovat yhdessä luo-

tuja ja toteutettuja. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ym-

märrys lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisestä parhaalla mahdollisella tavalla 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18, 20).  
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2.2 Aito moniammatillisuus yhteisesti rakennetun osaamisen ehtona  
 

Varhaiskasvatuksen kentällä työskentelee koulutustaustaltaan erilaisia ammattilaisia, 

joiden tulee sovittaa osaamisensa yhteen. Kupilan (2017) mukaan ulkoisella moniam-

matillisuudella tarkoitetaan yhteistyötä muiden, päiväkodin ulkopuolella työskentelevi-

en, ammattiryhmien kanssa. Sisäiseksi moniammatillisuudeksi sen sijaan kutsutaan toi-

mintamallia, jossa jokainen varhaiskasvatusyksikön jäsen koulutustaustastaan riippu-

matta tuo oman osaamisensa yhteiseen käyttöön ja osallistuu näin ollen uuden osaami-

sen luomiseen. Sisäinen moniammatillisuus sisältää yhteisen substanssiosaamisen, jon-

ka toteuttamiseen osallistuvat kaikki eritasoisesta ja erilaisesta ammatillisesta koulutus-

taustasta huolimatta. Tällöin ammattilaiset ovat kiinteästi toisiinsa sidoksissa jakaen 

yhteisen kasvatusvastuun. (Kupila 2017, 301.) Karila ja Nummenmaa (2011a, 18) kat-

sovat jokaiselle varhaiskasvatustyön ammattilaiselle yhteisen osaamisen sisältävän 

”varhaiskasvatustyön eettiset periaatteet, toimintaympäristön ja perustehtävien tulkin-

taan liittyvän osaamisen, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen sekä 

valmiudet jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.”  

 

Moniammatillisen työryhmän yhteinen osaamishaaste koskee varhaiskasvatuksen 

osaamisen muodostamaa kokonaisuutta. Jokaisen työllä on siis merkitys, kunhan am-

mattiryhmien erityisosaamisalueet tunnistetaan. (Karila ym. 2017, 76.) Toisaalta pelkkä 

tunnistaminenkaan ei riitä: vaaditaan myös jokaisen ammattiryhmän erityisosaamisen 

tunnustamista. Moniammatillinen yhteistyö ei toimi, jos joku ammattiryhmä ylenkatsoo 

toisen ammattiryhmän osaamista. Karilan ym. (2017) mukaan jokaisen varhaiskasva-

tuksen ammattilaisen tulee tiedostaa sekä oma että muiden osaaminen, jotta oman am-

matillisen osaamisen suhteuttaminen laajempaan yhteyteen onnistuu. Oman ammatilli-

sen koulutuksen ja sen myötä rakentuneen erityisosaamisen kirkastaminen ja tuominen 

osaksi moniammatillista ryhmää on yhteisen osaamisen rakentamisen perusta. (Karila 

ym. 2017, 76.)  

 

Kupila (2017) pitää työssä oppimisen edellytyksenä työtovereita, tarkemmin sanottuna 

sellaista ryhmää tai tiimiä, joka yhdessä luo tietoa ja tukee jäseniään yksilöllisissä op-

pimisprosesseissa. Oppiminen tapahtuu jaetuissa sosiaalisissa prosesseissa. Yhdessä 
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jaettu asiantuntijuus ja tieto ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen ja asian-

tuntijuuden sekä niiden kehittymisen tärkeä perusta. Varhaiskasvatustyössä onkin perus-

teltua painottaa jaetun tietämyksen, jaetun ymmärryksen ja jaetun asiantuntijuuden mer-

kitystä. Työyhteisön kehittyminen vaatii yhteisöllisessä oppimisprosessissa syntyneiden 

ideoiden, ajatusten ja tuotteiden hyödyntämistä. (Kupila 2017, 298.)  

 

Vaikka moniammatillisuus nähdään usein myönteisenä asiana ja varhaiskasvatuksen 

voimavarana, on se saanut osakseen myös kritiikkiä. Karilan ym. (2017) mukaan mo-

niammatillisuus suomalaisessa päiväkotikontekstissa on toisaalta yhdenlainen ihanne, 

toisaalta eri ammattikuntien välisiä ristiriitoja tuottava toimintamuoto. Viime vuosi-

kymmenenä varhaiskasvatustyössä on luisuttu niin sanottuun ”kaikki tekevät kaikkea” -

työkulttuuriin, mikä on vääristänyt moniammatillisuuden ideaa. Moniammatillisuus on 

nähty ammattilaisten yhdenmukaiseksi oletetuksi toiminnaksi. Tällöin vastuut ja vel-

voitteet määräytyvät työvuoron sisältämien tehtävien, ei niinkään ammatillisen taustan 

mukaan. Myös niin sanottua omahoitajamallia, jossa yhden ammattilaisen vastuulla on 

tietty lapsipienryhmä, voidaan kritisoida siitä, että tällöin kaikki lapset eivät pääse naut-

timaan koko kasvattajatiimin osaamisesta. (Karila ym. 2017, 80.) Näissä tapauksissa 

aito moniammatillinen yhteistyö ei toteudu, mikä on esteenä myös yhteisesti rakennetul-

le uudelle osaamiselle.  

 

Voidaankin todeta, että moniammatillisuus on varsin kiistanalainen toimintamalli var-

haiskasvatuksen kontekstissa. Sen lisäksi, että lapsiryhmä jää paitsi yhteisesti luodusta, 

jokaisen ammattiryhmän erityisosaamisen huomioivasta osaamisesta, on moniammatil-

lisuus osaltaan aiheuttanut myös kiistoja eri ammattiryhmien oikeuksista ja velvolli-

suuksista. (Karila ym. 2017, 80.) Nämä kiistat ulottuvat osaltaan myös tämän päivän 

poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun kahden koulutustaustaltaan erilaisen las-

tentarhanopettajaryhmän osaamisesta, vastuista ja oikeutuksista. Karilan ym. (2017) 

mukaan jonkinlaisia korjaustoimenpiteitä on jo tehty selkiyttämällä esimerkiksi lasten-

tarhanopettajien ja lastenhoitajien ammatillisia profiileja, vastuita ja velvollisuuksia. 

Myös uusi varhaiskasvatuslaki ja valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet -asiakirja (2016) ovat painottaneet erityisesti lastentarhanopettajan vastuuta peda-
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gogisten prosessien johtamisen ja varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnan suhteen. 

(Karila ym. 2017, 80.)   

 

Myös Kupila (2017) nostaa moniammatillisuuden uhkiksi epäselvyydet ammatilliselta 

taustaltaan erilaisten työntekijöiden töiden jaossa, työyhteisön sisäisen kilpailun asemis-

ta ja tehtävistä sekä erilaiset ammattiryhmien väliset etu- ja muut ristiriidat, kuten erilai-

set näkemykset teoria- ja kokemustiedosta. Vahvuuksiksi sen sijaan voidaan lukea am-

mattilaisten erityisosaamisalueiden hyödyntäminen, yhteisten tavoitteiden luominen ja 

yhdessä niiden eteen työskentely sekä moniammatillisuuden mahdollistama laaja-

alainen ja kokonaisvaltainen kasvatustyö. Kun moniammatillisuus aidosti toimii, mah-

dollistuu niin yksilöiden kuin työyhteisönkin kehittymisen. Parhaimmillaan moniamma-

tillisuus antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille yhteisiä työvälineitä, kieltä ja ymmär-

rystä toimintaa varten. (Kupila 2017, 301–303.) Vastakkainasettelun sijaan olisikin tär-

keää keskittyä näkemään moniammatillisuus työyhteisön vahvuutena, työkaluna yhtei-

sen osaamisen luomiseen ja ennen kaikkea laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytykse-

nä.  
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3 Ammatillinen identiteetti – jatkuvasti muotoutuva käsi-
tys itsestä ammatillisena toimijana  

 

 

Stenström (1993) perustelee ammatillisen identiteetin käsitteen käyttöä ammatti-

identiteetin käsitteen sijasta sillä, että ammatillinen identiteetti voidaan nähdä ammatti-

identiteettiä laajempana käsitteenä. Ammatti-identiteetti viittaa ennen kaikkea työelä-

mässä muotoutuvaan identiteettiin, kun taas ammatillinen identiteetti ymmärretään kat-

tavammin muun muassa jo koulutuksen aikana muotoutuvana identiteettinä. Lisäksi 

”ammatti” on käsitteenä rajatumpi kuin ammatillinen orientaatio. (Stenström 1993, 31.)  

 

Koska olen tutkijana kiinnostunut myös siitä, millainen merkitys tutkittavien koulutus-

taustalla on ammatillisen identiteetin rakentumisessa, olen päätynyt käyttämään myös 

omassa tutkimuksessani ammatillisen identiteetin käsitettä ammatti-identiteetin sijasta. 

Unohtamatta ammatillisen kehittymisen jatkuvuutta ja prosessiluonnetta, myös Karila 

(2013) pitää ammattialalle tuloon liittyviä kokemuksia ja tuolloin rakentuneita ajattelu-

tapoja merkityksellisinä: ne muovaavat myöhempiä oppimiskokemuksia. Uudet ajatte-

lutavat ja käsitteet arvioidaan ja ne hyväksytään tai hylätään niiden kautta. (Karila 2013, 

11.)  

 

Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006, 26) määrittelevät ammatillisen identiteetin elämän-

historiaan perustuvana käsityksenä itsestä ammatillisena toimijana: ”millaiseksi ihminen 

ymmärtää itsensä tarkasteluhetkellä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen sekä millai-

seksi hän työssään ja ammatissaan haluaa tulla.” Lisäksi ammatillinen identiteetti pitää 

sisällään yksilön käsitykset siitä, mihin hän kokee kuuluvansa ja samastuvansa, mitkä 

asiat ovat hänelle tärkeitä ja mihin hän on valmis sitoutumaan työssään ja ammatissaan. 

Myös työhön liittyvät arvot ja eettiset näkökulmat sisältyvät ammatillisen identiteetin 

määritelmään. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26.)  

 

Työelämän muuttuessa yhä pirstaleisemmaksi ja yksilön joustavuutta korostavaksi ovat 

työntekijän käsitykset itsestään suhteessa ammattiin ja työhön muuttuneet entistä tärke-

ämmiksi. Ilman tietoisuutta omasta ammatillisesta identiteetistään ja osaamisestaan on 
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mahdotonta vastata tämän päivän työelämän vaatimuksiin oman osaamisen tunnistami-

sesta, näkyväksi tekemisestä ja markkinoinnista. Aiemmin ammatillinen identiteetti on 

määritelty suhteellisen vakaaksi ja pysyväksi ominaisuuksien, uskomusten, arvojen, 

motiivien ja kokemusten joukoksi. Tätä nykyä ammatillisen identiteetin rakentaminen 

nähdään kuitenkin jatkuvana, jopa koko työuran mittaisena prosessina, jonka puitteissa 

omaa osaamista on määriteltävä aina uudelleen. (Dobrow & Higgins 2005, 570; Etelä-

pelto & Vähäsantanen 2006, 27–28.) 

 

Myöskään Sachs’n (2001) mukaan identiteettiä ei voi nähdä nopeiden yhteiskunnallis-

ten ja poliittisten muutosten aikaan pysyvänä ”asiana”. Sitä vastoin se on neuvoteltu, 

avoin, häilyvä ja moniselitteinen. Epävarmuuden ja erilaisten rakennemuutosten kon-

tekstissa ammatillisen identiteetin ei voida olettaa olevan suoraviivainen. Identiteetti 

täytyy neuvotella ja vakiinnuttaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ammatillinen identiteetti 

rakentuu omista kokemuksista niin työpaikalla kuin työpaikan ulkopuolella sekä usko-

muksista ja arvoista suhteessa omaan ammattiin ja siihen, millaiseksi ammattilaiseksi 

yksilö haluaa tulla. (Sachs 2001, 154–155.)  

 

Beijaard, Verloop ja Vermunt (2000) ymmärtävät identiteetin rakentumisen niin ikään 

jatkuvaksi prosessiksi, johon liittyy kokemusten tulkinta ja uudelleentulkinta. Yksilön 

kehittyessä omaa identiteettiä muodostetaan jatkuvasti. (Beijaard ym. 2000, 750.) Dob-

row ja Higgins (2005, 569) ovat esittäneet näkemyksen, jonka mukaan ihminen rakentaa 

ammatillista identiteettiään kokeilemalla ensiksi erilaisia tilapäisiä identiteettejä ennen 

pysyvämmän ammatillisen identiteettinsä kehittymistä. Yksilö hakee identiteettiään 

ikään kuin yritysten ja erehdysten kautta.   

 

Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006) huomauttavat, että johonkin tiettyyn ammattikuvaan, 

ammatilliseen yhteisöön tai ylipäätään työhön on nykyisillä työmarkkinoilla lähes mah-

dotonta sitoutua ja rakentaa identiteettiään sen varaan. Aina työelämä ei kuitenkaan tar-

joa edes mahdollisuuksia työntekijän osaamisen ja ammatillisen identiteetin rakentami-

selle vaan yksilöltä odotetaan kohtuutonta ja nopeaa muuntautumiskykyä. Tällöin oman 

toiminnan ja tuntemusten reflektoinnille ei jää aikaa. Tämä estää työssä oppimisen ja 



20 
 

ammatillisen identiteetin uudelleenmäärittelyn ja näin ollen myös ammatillisen uusiu-

tumisen ja ihmisen persoonallisen kasvun. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 27–28.) 

 

Yksilötasolla ammatilliseen identiteettiin kuuluu se, että ammattilainen tuntee hallitse-

vansa ammatin vaatimat taidot ja vastuun, hän on tietoinen omista resursseistaan mutta 

myös rajoituksistaan, hän pyrkii jatkuvasti kehittymään niin taidollisesti kuin ominai-

suuksiltaan sekä pystyy samaistumaan oman ammattiryhmänsä normeihin ja eettisiin 

näkökulmiin. (Stenström 1993, 38.) Laajemmin ammatillisen identiteetin voidaan ym-

märtää olevan ennen kaikkea yksilön omakohtainen suhde yhteiskunnalliseen toimin-

taan ja työnjakoon. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, miten ihminen kokee oman paik-

kansa, asemansa ja osallisuutensa yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa. (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2006, 45.)  

 

Stenströmin (1993) mukaan ammatillinen identiteetti voidaan nähdä myös ammattiryh-

män kautta, jolloin voidaan puhua ammattiryhmän identiteetistä. Tällöin tulee tarkastel-

la sitä, miten tietty ammattiryhmä kokee itse itsensä; onko ryhmään kuuluvilla ammatti-

laisilla selkeä kuva omista tavoitteistaan, päämääristään ja rooleistaan, entä ammatti-

ryhmän olemassa olon tarkoituksesta ja siitä, mihin se pyrkii. Toisaalta ammatillista 

identiteettiä voidaan tarkastella myös sen suhteen, miten muut mieltävät tietyn ammatin: 

Onko ammattiryhmällä oma koulutusinstituutio ja jäsennelty tehtävä? Onko ammatti-

ryhmän toiminta yhteiskunnallisesti tärkeää ja välttämätöntä, entä arvostettua? (Sten-

ström 1993, 38.) Tämä on myös mielenkiintoinen näkökulma tarkasteltaessa julkisessa 

keskustelussa kahteen alaryhmään jaettua lastentarhanopettajien ammattiryhmää, joiden 

roolit varhaiskasvatuksen kontekstissa ovat tämän hetkisen yhteiskunnallisen ja poliitti-

sen väittelyn perusteella varsin epäselvät ja ryhmien tehtävät epäselvästi jäsennelty.   

  

Stenström (1993, 38) näkee, että ammatillisen identiteetin kehittyminen tapahtuu sosia-

lisaation kautta. Toisaalta Rodgers ja Scott (2008, 737) huomauttavat, että identiteetit 

muotoutuvat ja kehittyvät vuorovaikutuksen tuloksena, mutta eivät välttämättä tietoises-

ti. Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006) sen sijaan toteavat, että on esitetty näkemyksiä, 

joiden mukaan ammatillinen identiteetti määrittyy ainoastaan sosiaalisesti ja diskursiivi-

sesti, kun taas toisten näkemysten mukaan identiteetin rakentaminen on henkilökohtai-
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sen mielekkyyden ja itseyden etsintää. Ammatillinen identiteetti nähdään kuitenkin yhä 

useammin ”kompleksisena ja jatkuvasti muuttuvana tasapainotilan hakemisena sosiaa-

lisen ja persoonallisen välillä.” Kulttuurisesti määrittyneet työyhteisöt ja yhteiskunnal-

liset tilanteet, joissa ammattilaiset elävät, ovat ammatillisen identiteetin rakentumisen ja 

muotoutumisen tiloja. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 41.)  
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4 Fenomenologinen lähestymistapa kokemuksen tutkimi-
sessa  

 

 

Tutkittava ilmiökenttä ja valitsemani näkökulma, josta tutkimusta teen, ohjasivat meto-

dologisia valintojani. Perttulan (2015) mukaan kokemuksen tutkimisen prosessi voi ede-

tä joko fenomenologisen, hermeneuttisen tai narratiivisen tutkimustavan mukaan. Min-

kä tavan tutkija valitseekaan, on hänen itse tehtävä valintoja sen suhteen, minkälaisia 

muunnelmia valitsemastaan tutkimustavasta käyttää, sillä yhtä oikeaa tapaa hahmottaa 

mitään edellä mainituista tutkimustavoista ei ole. (Perttula 2015, 136.)  

 

Tutustuttuani eri tutkimustapoihin päädyin tutkielmani kohdalla fenomenologiaan sen 

tuntuessa luontevimmalta tutkimusongelmani ja tutkimukseni tarkoitus huomioon otta-

en. Noudattelen fenomenologista lähestymistapaa soveltaen läpi tutkimuksen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että fenomenologia näyttäytyy lähinnä suuntaviivoina, joilla tutkimus-

kohdettani tutkimusprosessin eri vaiheissa lähestyn.  

   

4.1 Mitä on fenomenologia?  
 

Perttula (2012, 319) tähdentää, että fenomenologinen filosofia on hyvin monimuotoista 

ja tieteenhistoriassa löytyy monta, suurestikin toisistaan poikkeavaa fenomenologista 

filosofiaa. Näistä esimerkkeinä voidaan nostaa esille muun muassa Husserlin kuvaama 

fenomenologia ja Heideggerin eksistenssin filosofia sekä Rauhalan eksistentiaalinen 

fenomenologia, mutta myös fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusperinne (ks. esim. 

Kiviniemi 2012, Tuomi & Sarajärvi 2003). Omassa tutkielmassani käytän käsitettä fe-

nomenologia yleiskäsitteenä kuvaamaan sitä tutkimuksellista lähestymistapaa, jota ko-

kemuksen tutkiminen tieteenfilosofisesta näkökulmasta edellyttää.   

 

Määrittelen lyhyesti, mitä fenomenologia yleisesti ottaen on. Miettinen, Pulkkinen ja 

Taipale (2010) tulkitsevat, että fenomenologinen perinne on kiinnostunut eletystä todel-

lisuudesta, inhimillisestä elämismaailmasta ja sen rakenteista, vaikkakaan selkeää yksi-

mielisyyttä käytettävistä menetelmistä, käsitteistä tai edes sen varsinaisesta kohdealu-
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eesta ei ole koskaan saatu. Voidaan kuitenkin todeta, että fenomenologinen tutkimus ei 

tavoittele tieteellisten tulosten oikeaksi osoittamista vaan sitä ohjaa ennen kaikkea tie-

tynlainen kysymisen ja kyseenalaistamisen tapa. (Miettinen ym. 2010, 9.)   

 

Laineen (2015) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa tutkija keskittyy tarkastele-

maan ilmiötä tutkittavan ja tutkimuksen kohteena olevan ilmiön välisenä kokemukselli-

sena suhteena. Ydinajatuksena on, että yksilö sekä rakentuu suhteessa maailmaan, jossa 

elää, että itse rakentaa tuota maailmaa. Tutkija tarkastelee tätä vastavuoroista suhdetta 

nimenomaan yksilön näkökulmasta. Tällöin huomio kiinnittyy tutkittavan itse koke-

maan ja elämään maailmaan eli yksilöön itseensä tuossa maailmassa. (Laine 2015, 30.)  

 

Jokainen tutkittava on ainutlaatuinen, asioita omasta näkökulmastaan katsova yksilö. 

Tämän seikan olen pyrkinyt pitämään mielessäni tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. 

Laine (2015) puhuu ihmisen perspektiivistä eli kehyksistä, jotka ovat rakentuneet aiem-

pien kokemusten, käsitysten, arvojen ja tuntemisen tapojen myötä pikku hiljaa kunkin 

oman elämänhistorian tuloksena. Näiden kehysten sisällä ihminen elää ja kokee maail-

maansa mutta myös suuntautuu kohti tulevaisuutta. Jokainen yksilö siis kokee ja tulkit-

see kokemaansa sekä rakentaa käsitystään maailmasta omasta perspektiivistään. (Laine 

2015, 30.)  

 

Fenomenologiassa lähdetään liikkeelle konkreettisesta, eletystä todellisuudesta, jolle 

pyritään tekemään oikeutta kaikessa sen rikkaudessa. Maailma ja kokemus liittyvät yh-

teen juuri ilmiöiden alueella. Näin ollen huomio kiinnittyy ihmisyksilön kokemukseen, 

siihen, miten hän todellisuuden kokee. (Miettinen ym. 2010, 10–11.) Ihminen on koke-

muksellisessa suhteessa maailmaan. Tämä suhde on intentionaalinen eli kaikki, mitä 

koemme, merkitsee meille jotakin. Suuntaudumme todellisuuteen aina omien pyrkimys-

temme, kiinnostustemme tai uskomustemme mukaan. Näin ollen ihmisen toimintaa voi 

ymmärtää ainoastaan niiden merkitysten valossa, joiden pohjalta hän toimii. (Laine 

2015, 31.) Tutkijana tehtävänäni on etsiä niitä merkityksiä, joita tutkimukseen osallistu-

vat tutkittavalle ilmiölle omasta perspektiivistään antavat. Yksilölliset merkityksenannot 

paljastavat aina jotain oleellista tutkittavasta ilmiöstä.   
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Perttulan (2015) mukaan fenomenologiassa tutkittavan ilmiön teoreettinen ymmärtämi-

nen pidetään empiirisestä osasta erillään. Tässä mielessä fenomenologinen tutkimustapa 

ei noudattele perinteisen kvalitatiivisen tutkimuksen tapaa nivoa empiirinen ja tulkinnal-

linen tutkimusvaihe tutkimuksen eri vaiheissa yhteen. (Perttula 2015, 133–134.) Myös 

Laine (2015) toteaa, että fenomenologiseen lähestymistapaan sitoutunut tutkimus lukeu-

tuu niin kutsuttuihin aineistolähtöisiin metodeihin, mikä tarkoittaa sitä, että teoreettista 

viitekehystä ei rakenneta etukäteen valmiiksi. Toisin sanoen, tutkija ei tietoisesti aseta 

mitään tutkimuskohdetta ennalta määrittävää teoreettista mallia, joka ohjaisi tutkimusta, 

sillä se saattaisi pikemminkin estää tutkijan pyrkimyksen tiedostaa tutkittavan alkupe-

räistä kokemusmaailmaa. (Laine 2015, 36–37.)  

 

Tutkimukseni rakenne ei noudattele puhtaasti fenomenologista lähestymistapaa. Tutki-

muskirjallisuus ja teoreettiset lähtökohdat ovat omalla kohdallani auttaneet minua muun 

muassa teemahaastattelurungon muodostamisessa sekä oman esiymmärryksen luomi-

sessa tutkittavana olevan ilmiökokonaisuuden ympärille. Olen hahmotellut sekä itselleni 

että lukijoille sitä kontekstia, johon tutkimukseni sijoittuu sekä määritellyt tutkimukseni 

kannalta keskeisiä käsitteitä.  

 

Kiviniemen (2015, 78) mukaan tutkijaa ei voidakaan edes tutkimusprosessin alkuvai-

heessa pitää perspektiivittömänä; tutkijalla on aina jonkinlaisia johtoajatuksia, teoreetti-

sia näkökulmia ja oletuksia sekä vähitellen käsitteellistyviä näkemyksiä, jotka ohjaavat 

tutkimuksen suuntaa. Toisaalta olen kokenut, että keskeisten käsitteiden määrittely ja 

sen kontekstin hahmottelu, mihin tutkittavat ilmiöt paikantuvat on ollut välttämätöntä, 

jotta olen pystynyt ymmärtämään tutkittavien kokemuksia ja toisaalta jo haastatteluti-

lanteessa ohjaamaan keskustelua tutkimusongelman kannalta haluttuun suuntaan. Fe-

nomenologista lähestymistapaa noudattelen kuitenkin sikäli, että olen pyrkinyt työntä-

mään teoreettiset lähtökohdat ja omat ennakkokäsitykseni tutkittaviin ilmiöihin liittyen 

syrjään empiirisen tutkimusvaiheen ajaksi. Olen pyrkinyt antamaan tutkittavien henki-

lökohtaisille kokemuksille niin paljon tilaa kuin mahdollista.  
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4.2 Kokemukset tutkimuskohteena  
 

Perttula (2015) määrittelee kokemuksen merkityssuhteeksi, joka yhdistää subjektin ja 

objektin yhdeksi kokonaisuudeksi. Tässä erityisessä suhteessa ovat läsnä sekä tajuava 

subjekti ja hänen tajunnallinen toimintansa että se kohde, johon toiminta kohdistuu. 

(Perttula 2015, 116–117.) Lehtomaan (2015) määritelmän mukaan ”Kokemukset muo-

dostuvat - - merkityksistä, joita tapahtumat ja ilmiöt saavat ihmisen tajunnassa. Näin 

elämäntilanne merkityksellistyy ihmiselle kokemuksina.” (Lehtomaa 2015, 166.) 

 

Perttula (2015) tarkentaa, että kokemuksen rakenteeseen sisältyy sekä yksilön elämänti-

lanne että tajunnallinen toiminta. Näistä elämäntilanne merkityksellistyy ja tajunnalli-

nen toiminta ymmärtää. Merkityksellistymisestä puhuttaessa viitataan siis kokemuksen 

elämäntilanteelliseen puoleen ja ymmärtämisestä puhuttaessa kokemuksen tajuavaan 

puoleen. Kokemus on tajuavan ihmisen ja elämäntilanteen välinen ymmärtävä ja merki-

tyksellistyvä suhde, jossa jokin elämäntilanteellinen kohde tulee kokemuksellisesti ym-

märretyksi. Se, millä tavalla ymmärrämme, kietoutuu kunkin omaan elämänhistoriaan. 

(Perttula 2012, 324; Perttula 2015, 115, 119.)   

 

Fenomenologisessa lähestymistavassa tutkija törmää väistämättä kysymyksiin todelli-

suudesta. Perttula (2015) päätyykin tarkastelemaan todellisuuden ja elämäntilanteen 

suhdetta. Hän pitää todellisuutta yleiskäsitteenä ja käyttää käsitettä elämäntilanne ku-

vastamaan sitä todellisuutta, johon ihminen on suhteessa. Elämäntilanne käsittää kaiken 

sen, mihin ihminen on suhteessa ja todellisuus tulee ihmiselle merkitykselliseksi vasta 

sitten, kun se on tai siitä tulee osa hänen elämäntilannettaan. Ihminen ei pysty ymmär-

tämään sellaista todellisuutta, joka ei sisälly hänen elämäntilanteeseensa. Näin ollen 

kokemuksen edellytyksenä voidaan pitää elävää sidosta arkeen. (Perttula 2015, 117, 

119.) Koiviston (2012, 120) mukaan kokemusmaailma voidaan ymmärtää yksilön sub-

jektiivisena, sisäisenä todellisuutena.  

 

Koska kokemukset rakentuvat ensisijaisesti merkityksistä, kokemuksia tutkittaessa tut-

kimuksen kohteena ovat kokemusten merkityssisältö ja sen rakenne. Osaksi kokemukset 

sisältävät sellaisia yksilöllisiä ja ainutlaatuisia aineksia, jotka eivät helposti avaudu toi-
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sille ihmisille. Koska ihminen on kuitenkin perimmiltään yhteisöllinen, merkityksetkään 

eivät ole synnynnäisiä, vaan ne syntyvät siinä yhteisössä, jossa kasvamme ja johon mei-

dät kasvatetaan. Merkitykset ovat siis intersubjektiivisia eli yksilöiden välisiä ja yksilöi-

tä yhdistäviä. Se, että pystymme ymmärtämään ainakin osan toisen ihmisen kokemusten 

merkityssisällöstä perustuu merkitysten yhteisölliseen, eli jaettuun luonteeseen. (Laine 

2015, 31–32.) Toisaalta se, että minulla on omakohtaisia kokemuksia sosionomikoulu-

tuksesta ja lastentarhanopettajan työstä auttoi minua ymmärtämään paremmin haastatel-

tavieni kokemusten merkityssisältöjä. Toisaalta se on haastanut minut fenomenologises-

ta näkökulmasta tutkijana asettamaan esiolettamusteni ja tutkittavasta ilmiöstä aiemmin 

muodostamani käsitykset syrjään empiirisen tutkimusprosessin ajaksi.  

 

Yksilöllisistä kokemuksista voidaan päätellä aina myös jotain yleistä. Laine (2015) jat-

kaa, että vaikka fenomenologiassa keskitytään yksilöön ja yksilön perspektiiviin, ovat 

yksilöiden kokemukset ja niiden sisältämät merkitykset vahvasti sidoksissa yhteiskun-

nalliseen ja yhteisölliseen näkökulmaan. Vaikka jokainen meistä kokee maailmansa itse, 

on jokainen samanaikaisesti jonkun yhteisön jäsen. Tämän vuoksi meillä on myös kol-

lektiivisia piirteitä ja yhteisiä tapoja maailman kokemiseen. Sekä tutkittavat että tutkija 

ovat osa tietyn yhteisön muovaamaa merkitysten perinnettä. Tutkimalla yksilöiden ko-

kemuksia saadaan näin ollen paljastettua aina myös jotain yleistä. (Laine 2015, 32.) 

Tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä tulisi näin ollen näkyä sekä yksilöllinen että 

yleinen näkökulma tutkittavasta ilmiöstä.  
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5 Tutkimuksen toteuttaminen  
 

 

5.1 Tutkimuskysymykset  
 

Tutkimuskysymyksen olen muotoillut seuraavanlaiseksi: 

 

Millaisia kokemuksia sosionomikoulutuksen saaneilla lastentarhanopettajilla on 

pedagogisesta osaamisestaan ja ammatillisesta identiteetistään?  

 

Tätä kysymystä tarkennan seuraavilla alakysymyksillä:  

 

1. Miten lastentarhanopettajat kuvaavat pedagogista osaamistaan?  

2. Miten lastentarhanopettajat kuvaavat ammatillista identiteettiään?  

 

5.2 Tutkittavat: Tuula, Linnea, Meeri, Elina, Aliisa ja Päivi   
 

Fenomenologinen lähestymistapa asettaa tiettyjä reunaehtoja sille, ketä tutkitaan ja mitä 

itse tutkimustilanteessa on otettava huomioon. Lehtomaan (2015, 167) mukaan feno-

menologiseen tutkimukseen on löydettävä sellaisia ihmisiä, joilla on omakohtaisia ko-

kemuksia tutkijaa kiinnostavasta aiheesta. Perttula (2015) tarkentaa, että jokaisen tutkit-

tavan elämäntilanteeseen täytyy sisältyä se ilmiö, joka on tutkimuksen ensisijaisena 

aiheena. Lisäksi tutkimukseen osallistumisen täytyy perustua ehdottomaan vapaaehtoi-

suuteen; ihmisellä on oltava omaehtoinen halukkuus kuvata kokemuksiaan tutkijalle. 

(Perttula 2015, 137.)  

 

Tutkimukseeni osallistui kuusi sosionomikoulutuksen saanutta lastentarhanopettajaa. 

Asetin tutkittaville seuraavanlaisia edellytyksiä: tutkittavalla on sosionomikoulutus ja 

sen myötä lastentarhanopettajan kelpoisuus, tutkittava työskentelee haastatteluhetkellä 

lastentarhanopettajana jossain Oulun kaupungin päiväkotiyksikössä ja tutkittavalla on 

vähintään kahden vuoden kokemus lastentarhanopettajan työstä. Viimeksi mainitun 



28 
 

rajauksen tein siksi, että juuri valmistuneella ammattilaisella ammatillinen identiteetti 

alkaa vasta rakentua ja on vielä varsin jäsentymätön.  

 

Muun muassa Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ja Saarnio (2009) toteavat, että aloittele-

van ammattilaisen ammatillinen identiteetti muodostuu lähinnä työyhteisöön sosiaalis-

tumisen pohjalta. Tällöin otetaan haltuun uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Huomio 

kohdistuu siihen, että työtehtävät tulevat tehtyä oikein ja työ on ennen kaikkea suoritta-

mista. (Mäkinen ym. 2009, 34.) Rajauksen myötä uskon saaneeni tutkimukseni kannalta 

tasalaatuisempaa aineistoa ammatillisen identiteetin ilmiöstä.   

 

Se, että valitsin tutkittaviksi juuri Oulun kaupungin päiväkodeissa työskenteleviä lasten-

tarhanopettajia, johtuu pitkälti käytännön syistä: perheellisenä minun oli helpompi to-

teuttaa haastattelut kotikaupungissani. En myöskään kokenut, että paikkakunnalla olisi 

tutkimustulosten kannalta väliä, sillä lastentarhanopettajan kelpoisuuteen on valtakun-

nalliset asetukset ja kaikilta lastentarhanopettajilta vaaditaan pedagogista osaamista. 

Yhtenä edellytyksenä oli kuitenkin se, että haastateltavat työskentelivät eri päiväkotiyk-

siköissä. Tällä tavoin koin saavani jonkinlaista hajontaa tutkimukseen osallistuvien kes-

ken ja toisaalta vältyin siltä, että tutkittavat olisivat keskustelleet aiheesta keskenään 

ennen aineistonkeruuta tai sen aikana.  

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat täyttivät asettamani kriteerit. 

Alun perin tavoittelin kahdeksaa haastateltavaa, mutta jouduin tinkimään tavoitteestani, 

sillä vapaaehtoisten löytäminen osoittautui odotettua haastavammaksi. Tutkittavien et-

simisen aloitin lähettämällä useille Oulun kaupungin päiväkotiyksiköiden johtajille säh-

köpostiviestin, jossa kerroin, millä asialla olen ja esitin haastattelupyyntöni (Liite 2). 

Pyysin välittämään haastattelupyynnön kriteerit täyttäville työntekijöille, jotta he voisi-

vat itse olla suoraan minuun yhteydessä. Sain kuitenkin vastauksen ainoastaan yhdeltä 

johtajalta, joka lupasi välittää viestin työntekijöilleen. Loput haastattelupyynnöt huk-

kuivat mitä ilmeisimmin sähköpostitulvaan, kriteerit täyttäviä työntekijöitä ei löytynyt 

tai lastentarhanopettajat eivät muista syistä johtuen halunneet osallistua tutkimukseen. 

Vaikka yksinkertaisinta olisi ollut ottaa haastateltaviksi omia tuttaviani tai entisiä työto-
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vereitani, en halunnut ottaa sitä riskiä, että ennakkotietoni tutkittavasta olisi vaikuttanut 

tutkimustuloksiini.  

 

Lopulta onnistuin saamaan kasaan kuusi haastateltavaa, mikä loppujen lopuksi osoittau-

tui tutkimuksen lähestymistavan ja tutkittavien yksilöllisyyttä korostavan tutkimusot-

teen huomioon ottaen aivan riittäväksi määräksi. Kaksi haastateltavaa onnistuin tavoit-

tamaan entisten opiskelutovereideni avulla ja yhden haastateltavan tuntemani päiväko-

din johtajan avustuksella. Yksi haastateltava otti minuun itse yhteyttä saatuaan haastat-

telupyynnön esimiehensä välittämänä. Hänen kauttaan onnistuin saamaan myös kahden 

muun tutkimuksesta mahdollisesti kiinnostuvan yhteystiedot. Otin heihin itse yhteyttä ja 

ilokseni he suostuivat haastateltaviksi.     

 

Käydessäni varhaiskasvatuksen ammattilaisina työskentelevien tuttavieni kanssa kriit-

tistä pohdintaa mahdollisista syistä halukkaiden haastateltavien vähyyteen, tuli puheeksi 

aiheen ajankohtaisuus ja sen myötä herkkyys. Kun oma osaaminen ja ammattitaito ovat 

julkisesti - vaikkakin yleistäen - kyseenalaistettu, vaatii tietynlaista rohkeutta ja tahtoa 

uskaltautua jakamaan ventovieraalle omia henkilökohtaisia kokemuksia aiheeseen liit-

tyen. Toisaalta syynä kiinnostuneiden vähyyteen saattoi olla arkisemmin myös ajan 

puute. Kun työpäivät ovat itsessään kuormittavia, voi tuntua, ettei jaksaminen riitä enää 

mihinkään ylimääräiseen.   

 

Haastateltavat, jotka olen nimennyt Tuulaksi, Linneaksi, Meeriksi, Elinaksi, Aliisaksi ja 

Päiviksi, olivat iältään 25–56-vuotiaita. Puolet heistä oli valmistunut Oulun seudun 

ammattikorkeakoulusta, loput muista ammattikorkeakouluista. Työkokemusta lastentar-

hanopettajana tutkittavilla oli kahdesta vuodesta kuuteentoista vuoteen. Niistä päiväko-

tiyksiköistä, joissa haastateltavat tutkimushetkellä työskentelivät, oli heillä työkokemus-

ta yhdestä kuukaudesta neljääntoista vuoteen. Kolmella haastateltavista oli lastentar-

hanopettajan kelpoisuuden lisäksi esiopetuspätevyys ja kolme toimi työnsä ohella päi-

väkotiyksikkönsä varajohtajana. Neljä kuudesta tutkimukseen osallistuneesta oli vaki-

naisessa virassa, kaksi määräaikaisessa työsuhteessa.  
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5.3 Aineiston hankinta 
 

Laineen (2015, 39) mukaan ”Fenomenologinen haastattelu on luonteeltaan mahdolli-

simman avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma, jossa haastateltavalle 

pyritään antamaan mahdollisimman paljon tilaa.” Tällöin kysymykset tulisi esittää 

siten, että saataisiin mahdollisimman kuvailevia ja kertomuksen omaisia vastauksia. 

(Laine 2015, 39.) Vaikka avoin, täysin strukturoimaton haastattelu soveltuu fenomeno-

logiseen kokemuksen tutkimukseen kiistatta parhaiten, on mahdollisimman keskuste-

lunomainen teemahaastattelu myös käyttökelpoinen. Hirsjärven & Hurmeen (2000) mu-

kaan teemahaastattelulla voidaan tutkia yksilöllisiä kokemuksia ja ottaa huomioon ih-

misten asioille antamat ainutlaatuiset merkitykset. Tällöin tutkittavien ääni on tutkimuk-

sen keskiössä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) 

 

Käytin tutkimusaineistoni hankinnassa teemahaastattelua (Liite 1), sillä koin olevani 

tutkijana vielä kypsymätön täysin avoimen haastattelun tekemiseen. Tällöin vaarana 

olisi ollut, etten olisi osannut ohjata keskustelua siten, että olisin saanut tutkimusongel-

mani kannalta olennaista tietoa. Eskolan & Vastamäen (2015) mukaan teemahaastatte-

lun tavoitteena on olla ennen kaikkea keskustelu. Ennalta päätetyt teema-alueet käydään 

kaikkien haastateltavien kanssa läpi, mutta niiden järjestystä tai sitä, kuinka laajasti ne 

kunkin osallistujan kohdalla käsitellään, ei ole lyöty lukkoon. Teemat ovat ennen kaik-

kea haastattelijan tukilista käsiteltävistä aiheista. (Eskola & Vastamäki 2015, 29, 36.) 

Koin, että teemahaastattelu antoi haastattelutilanteessa toisaalta tarvittavaa vapautta, 

toisaalta varmuuden siitä, että ilmiökenttää tuli tarkasteltua jokaisen haastateltavan koh-

dalla yhtä monipuolisesti.  

 

Hirsjärvi & Hurme (2000, 103) muistuttavat, että joskus aktiivisella kuuntelulla on suu-

rempi merkitys kuin aktiivisella kysymysten esittämisellä. Oma roolini haastattelijana 

oli ennen kaikkea kuuntelija. Halusin, että haastateltava sai kertoa teemoihin liittyvistä 

asioista vapaasti ilman, että minä tutkijana johdattelisin häntä tiettyyn suuntaan. Toi-

saalta olisin voinut olla aktiivisempi keskustelija; tällöin olisin ehkä saanut teemoista 

vielä enemmän irti tarttumalla hanakammin mielenkiintoisiin asioihin kysymällä 

enemmän lisäkysymyksiä tai viemällä keskustelua muuten eteenpäin. Uskoakseni jotkut 
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haastateltavat olisivat myös kaivanneet minulta aktiivisempaa roolia haastattelijana. 

Tämä ilmeni esimerkiksi heidän kommenteistaan: ”Auta mua vähän”, ”Voitko tarken-

taa?” ja ”Mitä haluaisit mun tästä kertovan?”.  

 

Perttula (2015, 141) tähdentää, että tutkimushaastattelutilanteessa, jolloin tutkija ja tut-

kittava ovat vuorovaikutuksessa kasvotusten, on tutkijan pyrittävä ”olemaan läsnä it-

sensä sosiaalisesti tilanteesta häivyttäen”. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija on ensisijai-

sesti läsnä ainoastaan toisen kokemuksista kiinnostuen. Kun tutkija on läsnä kuuntelija-

na, ei tietynlaisen elämänmuodon tai instituution edustajana, on haastateltavan helpompi 

irtautua tietynlaisista sosiaalis-kulttuurisesti jo ymmärretyistä kuvaustavoista. Tällöin 

hän voi käyttää niitä ilmauksia, jotka hänen mielestään antavat oikeutta kokemuksille. 

(Perttula 2015, 141.) Haastateltavan ei tällöin tarvitse yrittää muotoilla kertomisen tapaa 

siten, että se olisi kaikille, myös tutkijalle, ymmärrettävä vaan hän voi puhua asioista 

juuri siten kuin hänestä itsestään parhaalle tuntuu.  

 

Tällainen Perttulan (2015, 141) kuvaama sosiaalinen neutraalius sallii tutkijan olla tut-

kimustilanteessa läsnä passiivisen aktiivisesti ja ikään kuin heittäytyä tutkimukseen 

osallistujan varaan ja tulla hänen vaikutetukseen. Tutkijan tärkein tehtävä on näin ollen 

olla tutkittavaa varten, kiinnostua juuri hänen kokemuksistaan ja elämäntilanteestaan. 

Vaikka käytin haastattelumuotona teemahaastattelua enkä fenomenologiseen tutkimuk-

seen parhaiten soveltuvaa avointa haastattelua, annoin tutkittaville mielestäni hyvin tilaa 

kertoa omista kokemuksistaan. En esittänyt omia kokemuksiani tai mielipiteitäni tutki-

mustilanteen aikana tai painostanut tutkittavia kertomaan asioista, joista he eivät halun-

neet puhua tai joita he halusivat kuvata vain lyhyesti tai pintapuoleisesti.   

 

Perttulan (2015) mukaan yhtenä kokemusten tutkimisen lähtökohtana voidaan pitää sitä, 

että tutkijan on syytä olla ennakkoon olettamatta mitään toisten kokemuksesta sisällölli-

sesti. Kärjistetysti, tutkijan ei edes odoteta ymmärtävän tutkittavien elävää kokemusta 

etukäteen. (Perttula 2015, 137.) Tämä vaatii tutkijalta paljon, etenkin, jos tutkittava il-

miö on hänelle entuudestaan tuttu ja siihen liittyy omakohtaisia kokemuksia. Omat esi-

olettamukset on käytävä läpi jo ennen haastattelutilannetta ja asetettava ne tietoisesti 

syrjään. Tutkijan on ikään kuin antauduttava täysin toisen kokemuksille ja oltava jatku-
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vasti hereillä mahdollisten ennakko-oletusten varalta. Tämä vaati itseltäni erityisen pal-

jon työtä tutkimusaiheen henkilökohtaisuuden vuoksi, mutta lähtökohdat huomioiden 

juuri tässä asiassa koen onnistuneeni.  

 

Ennen haastatteluja reflektoin kriittisesti omia ennakko-oletuksiani tutkittavaan aihee-

seen liittyen, kävin kriittistä vuoropuhelua opiskelijakollegoideni kanssa ja testasin tee-

mahaastattelurungon toimivuutta testihenkilön kanssa. Tämän jälkeen pyrin ”unohta-

maan” kaiken tietämäni. Varsinaisia tutkimushaastatteluja tehdessäni pyrin siirtämään 

syrjään omat ennakkokäsitykseni tutkittavaan ilmiöön liittyen ja ottamaan jokaisen tut-

kimukseen osallistujan ainutlaatuiset kokemukset vastaan juuri sellaisina kuin he niitä 

kuvasivat. En myöskään kertonut omasta taustastani sosionomikoulutuksen saaneena 

lastentarhanopettajana ennen haastatteluja, jotta se ei vaikuttaisi siihen, mitä ja miten 

haastateltavat minulle asioista kertovat. Toki se, mitä ja millä tavalla asioita kysyin ja 

mitä teemoja olin haastattelurunkoon valinnut, ohjasivat sitä, mitä haastateltavat minulle 

lopulta kertoivat. Uskoakseni tämä on kuitenkin väistämätöntä, jos tutkija haluaa saada 

tietoa juuri tietystä ilmiökentästä ja kohdentaa tutkimuksensa juuri tiettyihin osa-

alueisiin.  

 

Kaikki haastattelut sisälsivät kaksi osiota, joista ensimmäinen käsitteli pedagogista 

osaamista ja toinen ammatillista identiteettiä. Aloitin kaikkien haastattelujen molemmat 

osa-alueet laajalla, avoimella kysymyksellä, johon tutkittava sai vastata niin kuin par-

haaksi näki. Nämä kysymykset olivat: ”Kuvaile pedagogista osaamistasi lastentarhan-

opettajana” ja ”Kuvaile ammatillisen identiteettisi muotoutumista”.  Jälkikäteen ajatel-

tuna olisi ollut mielekkäämpää esittää toinen kysymys muodossa ”Kuvaile ammatillista 

identiteettiäsi lastentarhanopettajana”. Nyt kysymys rajasi haastateltavaa kuvaamaan 

nimenomaan sitä, miten hänen ammatillinen identiteettinsä on rakentunut. Avauskysy-

mysten jälkeen siirryimme teema-alueisiin sen mukaan, mitä asioita haastateltava ei 

ollut avauskysymyksen puitteissa vielä ottanut esille.  

 

Hirsjärvi & Hurme (2000) painottavat, että haastattelun avauskysymyksen tulisi olla 

laaja ja helppo. Jos avauskysymys on liian vaikea ja tutkittava kokee, ettei osaa vastata 

siihen, voi se vaikuttaa heikentävästi hänen motivaatioonsa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 
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107.) Erityisesti pedagogista osaamista käsittelevän osion avauskysymys oli osalle tut-

kittavista haastava. Koska pedagoginen osaaminen on varsin monimerkityksinen, laaja-

alainen ja abstrakti ilmiö, oli osalle haastateltavista huomattavan vaikeaa tarttua aihee-

seen. He pohtivat, mistä näkökulmasta lähtisivät asiaa tarkastelemaan ja pyysivät minul-

ta vinkkejä. Halusin kuitenkin säilyttää avauskysymyksen muodon, koska näin haasta-

teltavilla oli mahdollisuus kertoa juuri niistä asioista, joista halusivat, ei ainoastaan tee-

maan sidotuista aiheista.  

 

Hirsjärvi ja Hurme (2000) pitävätkin tärkeänä juuri sitä, että kysymyksen ollessa riittä-

vän laaja-alainen, on haastateltavalla mahdollisuus käsitellä aihetta juuri hänelle itsel-

leen merkityksellisestä näkökulmasta kykyjensä mukaan. Vasta tämän jälkeen siirrytään 

spesifisimpiin kysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 107.) Motivoidakseni haastatel-

tavia kerroin, että he voivat vastata kysymykseen juuri niin kuin haluavat, ja että avaus-

kysymyksen jälkeen lähden tarkentamaan aihetta teema-alueiden avulla.     

 

Myös teema-alueisiin liittyvät kysymykset pyrin pitämään mahdollisimman avoimina: 

”Kuvaile toimintakulttuuria ja vuorovaikutusta omassa työyhteisössäsi?”, ”Millaisena 

koet työyhteisön suhtautumisen omaan osaamiseesi?” tai ”Kuvaile suhdettasi työhön ja 

ammatillisuuteen.” Välillä haastateltava saattoi pyytää minua tarkentamaan jotakin ky-

symystä vielä lisää, jolloin kysymyksestä saattoi muodostua hyvinkin suppea: ”Koetko, 

että pystyt ottamaan pedagogista vastuuta omassa työtiimissäsi?” Näissäkään tapauk-

sissa vastaukset eivät kuitenkaan paria kertaa lukuun ottamatta jääneet ’kyllä tai ei’ -

tasolle, vaan tarkka kysymys auttoi haastateltavaa pääsemään eteenpäin.   

 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 125) muistuttavat haastattelijaa kuuntelemaan vastaukset 

huolellisesti, jottei hän kysy uudelleen kysymyksiä, joihin tutkittava on jo jonkin toisen 

teema-alueen puitteissa vastannut hiukan eri sanoin. Koska pedagoginen osaaminen ja 

ammatillinen identiteetti muodostavat osittain limittäin menevän ilmiökokonaisuuden, 

en omassakaan tutkimuksessani välttynyt tältä sudenkuopalta. Kummassakin haastatte-

luosiossa käsiteltiin osittain samoja asioita, jolloin minun täytyi olla erityisen tarkka 

siitä, etten kysyisi sellaisia kysymyksiä, joihin haastateltava oli jo aiemmin antanut vas-

tauksen. Kun pyysin erästä haastateltavaa kuvailemaan rooliaan lastentarhanopettajana, 
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sain vastaukseksi: ”Ai vieläkö?” Ymmärsin, että hän oli jo useamman teema-alueen 

puitteissa ohimennen antanut vastauksia kysymykseeni.  

 

Kaikki haastattelut toteutettiin tutkittavien työpaikoilla rauhallisessa huoneessa kahden 

kesken. Ainoastaan kahdessa tapauksessa haastattelu jouduttiin keskeyttämään hetkeksi, 

kun työntekijällä tai lapsilla oli asiaa huoneeseen. Toisessa näistä tapauksissa mielen-

kiintoinen keskustelu keskeytyi siten, ettemme enää muistaneet, mistä olimme puhu-

neet. Muutoin haastattelutilanteet sujuivat varsin jouhevasti ja rennosti. Ainoastaan yh-

dessä tapauksessa haastattelu jouduttiin toteuttamaan tiukan aikarajan puitteissa, mikä 

osaltaan vaikutti siihen, että keskityin ehkä liiaksikin siihen, että kaikki teema-alueet 

ehdittiin käydä läpi. Tämä haastattelu oli luonnollisesti vähiten keskustelunomainen. 

Ilokseni yhtään haastattelua ei kuitenkaan jouduttu perumaan tai siirtämään.  

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Aineistoa kertyi yhteensä 238 minuuttia eli noin neljän 

tunnin verran. Sanatarkasti litteroituna aineistoa kertyi 47 tekstisivua (asetukset: Times 

New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1). Lyhin haastattelu kesti 28 minuuttia, pisin 56 

minuuttia. Kaikki haastattelut onnistuivat mielestäni pienistä kauneusvirheistä huolimat-

ta hyvin.  

 

5.4 Aineiston analyysi  
 

Aineiston analysoin aineistolähtöistä sisällönanalyysia fenomenologiseen tutkimukseen 

soveltaen. Tuomi ja Sarajärvi (2003, 121) korostavat, että sisällönanalyysiprosessiinkin 

on löydettävissä useita vaihtoehtoisia malleja ja muunnelmia. Edellytyksenä kuitenkin 

on, että analyysi on linjassa tutkimuksen tarkoituksen ja ongelman kanssa, ja että se on 

johdonmukaisesti ja systemaattisesti toteutettu sekä kirjoitettu näkyviin siten, että luki-

jan on helppo seurata, miten tutkija on aineistonsa analysoinut ja mihin tutkimustulokset 

ja johtopäätökset perustuvat. Tähän olen pyrkinyt. Myös Ruusuvuori, Nikander ja Hy-

värinen (2010, 8) korostavat, ettei aineiston analyysiin ja tulkintaan ole olemassa mitään 

yleispätevää sääntöä tai ohjetta; siihen, miten tutkija lähestyy aineistoaan vaikuttaa tut-

kijan valitsema näkökulma ja tutkimusongelman muotoilu. Mitä taas tulee sisällönana-
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lyysin luotettavuuteen, perustuu se Fonsénin (2014, 83) mukaan ennen kaikkea juuri 

tutkijan tarkkaan kuvaukseen analyysin vaiheista.   

 

Fonsénin (2014, 82) mukaan tutkijan pyrkimyksenä on aineistolähtöistä analyysia nou-

dattaessaan ennen kaikkea ymmärtää tutkittavia juuri heidän omasta näkökulmastaan. 

Tämä on linjassa fenomenologisen tutkimustavan suhteen: tavoitteena on säilyttää tut-

kittavien ääni koko tutkimusprosessin ajan. Toinen fenomenologista lähestymistapaa ja 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia yhdistävä tekijä on se, että teoria ei ohjaa analyysia 

vaan sen merkitys liittyy nimenomaan metodologiaan eli siihen, miten metodologiset 

valinnat ohjaavat analyysia (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97). Aineistolähtöisessä sisällön-

analyysissa tutkija pyrkii tutkimusaineistonsa pohjalta käsitteelliseen näkemykseen tut-

kittavasta ilmiöstä. Teoria otetaan mukaan vasta analyysin edetessä. (Fonsén 2014, 81–

82.)  

 

Tuomi & Sarajärvi (2003, 98) kuitenkin huomauttavat aineistolähtöisyyden ristiriitai-

suudesta: ”On kyse siitä, voiko tutkija kontrolloida, että analyysi tapahtuu aineiston 

tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana.” Tutkija vaikuttaa 

aina tutkimuksen kulkuun muun muassa käyttämällä tiettyjä käsitteitä, asettamalla tie-

tynlaisen tutkimusasetelman, valitsemalla menetelmät ja niin edelleen. Kaikilla näillä on 

aina vaikutus myös tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 98.) Myös Ruusuvuo-

ren ym. (2010, 15) mukaan puhdas aineistolähtöisyys on käytännössä mahdotonta to-

teuttaa.  

 

Tiedostan aineistolähtöisyyden haasteet; muodostin tutkimusasetelmani osaksi teoriatie-

toa, osaksi omia kokemuksiani hyödyntäen. Sen avulla tein itselleni selväksi sen, mitä 

tarkalleen ottaen aion tutkia. Toisaalta, omat kokemukseni ovat alusta saakka ohjanneet 

minua tutkittavan ilmiön pariin, onhan tutkimusta paljon mielekkäämpää tehdä, kun 

aihe aidosti kiinnostaa tutkijaa. Koen myös, että minun on tutkijana helpompi ymmärtää 

toisen merkityksenantoja, kun meillä on osittain jaettuja tapoja kokea maailmaa juuri 

tutkimuksen kohteena olevan ilmiön suhteen. Muodostaessani teemahaastattelurunkoa 

käytin niin ikään omien kokemusteni lisäksi hyväkseni aiempia tutkimuksia selventääk-

seni itselleni, mitä minun kannattaa tutkittavilta ylipäätään kysyä. Tiedostan, että näin 
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ollen jo olemassa oleva tieto on ohjannut sitä, mitä haastateltavilta kysyin. Tämä ei tie-

tenkään voi olla vaikuttamatta siihen, mitä haastateltavat minulle kertoivat eli millaisen 

tutkimusaineiston sain ja sen myötä tutkimustuloksiin.  

 

Aineistolähtöisyyden ristiriitaisuudesta huolimatta olen kuitenkin aineistoa analysoides-

sani tavoitellut aineistolähtöisyyttä parhaan kykyni mukaan. Perttula (2015) muistuttaa, 

että kokemuksia tutkiessaan tutkijan on erityisesti analyysivaiheessa pyrittävä tietoisesti 

tunnistamaan ja siirtämään syrjään ne merkityssuhteet, jotka hän ilmiöön etukäteen liit-

tää. Tätä voidaan kutsua sulkeistamiseksi ja sitä on pidettävä yllä koko analysoinnin 

ajan. Sulkeistamisen myötä tutkimuskohteella on mahdollisuus yllättää tutkija. Ilman 

sulkeistamista tutkija astuu helposti harhaan ja ymmärtää toisen kokemusta sen mukaan, 

mitä hän aiheesta on jo aiemman perusteella ymmärtänyt. (Perttula 2015, 143–144, 

146.) Myös Lehtomaan (2015) mukaan fenomenologisessa kokemuksen tutkimuksessa 

tutkijan tärkeimpänä tavoitteena on kokemuksellisen ilmiön ymmärtäminen juuri sellai-

sena kuin se on sekä kuvaaminen siten, että sen merkitysyhteydet eivät muutu tutkijan 

merkitysyhteydeksi. Tällöin tutkijan on tietoisesti pyrittävä ennakko-

oletuksettomuuteen ja pidättäydyttävä teoreettisesta tutkimusasenteesta. (Lehtomaa 

2015, 163.) 

 

Pyrin tietoisesti siihen, etteivät teoriatieto tai aiemmat tutkimukset ohjaisi analyysiani. 

Fenomenologiseen lähestymistapaan nojautuen pyrin tiedostamaan omat ennakko-

oletukseni ja -käsitykseni ja siirtämään ne syrjään. En väitä tämän olleen helppoa, mutta 

mielestäni onnistuin siinä kohtalaisen hyvin. Kun olin tehnyt jonkin päätelmän aineis-

tosta, palasin siihen vielä uudelleen miettien, ovatko omat käsitykseni tai ennakkotietoni 

vaikuttaneet päätelmääni sen sijaan, että ymmärtäisin asian nimenomaan haastateltavan 

yksilöllisestä perspektiivistä. Yritin keskittyä intensiivisesti vain aineistooni ja siihen, 

mitä tutkittavat aiheesta halusivat kertoa. Tiivistäen, yritin koko ajan tietoisesti asennoi-

tua siten kuin en tietäisi aiheesta ennakolta mitään.  

 

Aineiston analysoinnin tuloksena pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni kahden ala-

kysymyksen avulla. Sen jälkeen, kun olin muodostanut teemahaastattelurungon, kerän-
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nyt aineiston sekä litteroinut haastattelut sanatarkasti, analysoin tutkimusaineistoni seu-

raavien vaiheiden mukaisesti: 

1. Aineiston lukeminen ja raakamuistiinpanot  

2. Merkitysten etsiminen aineistosta haastateltava kerrallaan 

3. Merkityskokonaisuuksien luominen koko aineistosta  

4. Synteesin muodostaminen koko aineistosta - tutkimustulokset 

5. Dialogi teorian kanssa - johtopäätösten tekeminen 

 

Analyysi alkaa aina perehtymällä aineistoon ja käymällä sitä läpi tutkimustehtävän 

suunnasta. Koska tutkimukseni noudattelee fenomenologista lähestymistapaa, on loogis-

ta, että etsin aineistosta tärkeitä ilmauksia eli merkityksiä. Pyrin ymmärtämään, mikä on 

toisen kokemuksessa olennaista. Latomaata (2015, 41) lainaten analyysiyksikkönäni 

toimi näin ollen ”sana, lause tai useamman lauseen muodostama kokonaisuus, jonka 

ajatellaan sisältävän jonkin merkityksenannon.”  

 

Aloitin analyysivaiheen lukemalla aineistoni useaan kertaan läpi tehden samalla raaka-

muistiinpanoja. Jo se, että litteroin haastattelut sanasta sanaan auttoi minua hahmotta-

maan kokonaiskuvaa aineistosta. Kanasen (2015) mukaan aineiston lukeminen huolelli-

sesti ja moneen kertaan on ainoa keino saada siitä kokonaiskäsitys. Vasta tämän jälkeen 

tutkijan tehtävänä on löytää olennaiset merkitykset tekstimassasta. (Kananen 2015, 

129.)   

 

Analyysin toisessa vaiheessa etsin aineistosta merkityksiä käyden sitä läpi systemaatti-

sesti haastateltava kerrallaan. Vaikka aineisto koostui jokaisen haastateltavan osalta 

kahdesta osiosta, pedagogisesta osaamisesta ja ammatillisesta identiteetistä, lähestyin 

sitä kunkin haastateltavan kohdalla kokonaisuutena aineistolähtöisyyden vaatimuksen 

mukaisesti (Moilanen & Räihä 2015, 61). Tämä on luontevaa myös siksi, että pedagogi-

nen osaaminen ja ammatillinen identiteetti ovat toisiinsa kietoutunut ilmiökokonaisuus 

ja ne esiintyivät myös haastateltavien puheissa osin limittäin.  

 

Pyrin ymmärtämään jokaisen haastateltavan kohdalla, mikä on juuri hänen kokemuksis-

saan olennaista eli merkityksellistä tutkittaviin ilmiöihin ja ilmiökokonaisuuteen liitty-
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en. Toisin sanoen, poimin aineistosta sanoja, lauseita tai useamman lauseen kokonai-

suuksia, jotka näyttäytyivät minulle haastateltavan näkökulmasta tärkeiltä. Työskentelin 

tekstinkäsittelyohjelmalla: lihavoin ja punasin nämä kohdat tekstimuotoon muuttamas-

tani aineistosta. Näin pystyin säilyttämään myös sen kontekstin, johon merkitys liittyi.    

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkijan haasteena onkin ymmärtää nimenomaan se, 

mikä tekee juuri tietystä kokemuksesta tutkimukseen osallistuvalle merkityksellisen. 

Laineen (2015) mukaan olennaisuus paljastuukin vasta sitten, kun tutkija pystyy ym-

märtämään ilmaisujen merkityksiä nimenomaan tutkittavan näkökulmasta. Tämä onnis-

tuu ainoastaan paneutuvalla aineistoon perehtymisellä. (Laine 2015, 42.) Vaikka olin 

aluksi harmissani tutkittavien määrän pienuudesta, pyrin kääntämään sen aineiston ana-

lysointivaiheessa voimavarakseni. Nyt pystyin perehtymään aineistooni syvällisemmin 

ja ottamaan jokaisen haastateltavan paremmin huomioon yksilönä. Pyrin lukemaan ai-

neistoa siten kuin aihe olisi minulle ennestään tuntematon ja olemaan herkkänä tutkitta-

vien kuvauksille kokemuksistaan, toki unohtamatta kuitenkaan tutkimuksen näkökul-

maa ja tutkimuskysymyksiä.    

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa muodostin löytämistäni merkityksistä merkityskoko-

naisuuksia. Laineen (2015) mukaan fenomenologista lähestymistapaa noudattelevan 

tutkimuksen analyysissa pyrkimyksenä on löytää aineistosta tutkittavan kokonaisilmiön 

eri ulottuvuuksia eli merkityskokonaisuuksia. Ne näyttäytyvät tutkijalle sisäisenä yh-

teenkuuluvuutena eli tutkija jäsentää tutkimusaineistosta kokonaisuuksia samanlaisuu-

den perusteella. (Laine 2015, 43.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muodostin löy-

tämistäni merkityksistä kokonaisuuksia sen perusteella, mitkä merkitykset kuvasivat 

mielestäni samaa asiaa. Pyrin löytämään merkityskokonaisuuksille niitä parhaalla mah-

dollisella tavalla kuvaavan käsitteen tai määritelmän, jonka alle merkitykset kokosin. 

Tässä vaiheessa tarkastelin aineistoa kokonaisuutena ottaen mukaan kaikki haastatelta-

vat. 

 

Laine (2015) toteaa jokaisen ilmiön olevan moniulotteinen. Näin ollen myös pedagogi-

nen osaaminen ja ammatillinen identiteetti ovat molemmat kokonaisilmiöitä, jotka ra-

kentuvat monista erilaisista merkityksistä ja niistä muodostuvista merkityskokonaisuuk-
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sista. Yhtä merkityskokonaisuutta voidaan kuvata ilmiön yhdeksi puoleksi eli aspektik-

si. (Laine 2015, 44.) Esimerkiksi pedagogisen osaamisen yksi merkityskokonaisuus on 

kokonaisvaltaisuus ja kokoaikaisuus, joka taas koostuu monista merkityksistä, kuten: ”- 

- ne tärkeimmät pedagogiset hetket ovat siinä ohikiitävässä arjessa joka hetki paikal-

la.”, ”- - se on ihan kokonaisuus. Sitä ei voi eritellä sieltä enää.” ja ”koko se sellainen 

konteksti siinä ympärillä”. Kun aineistosta selvitetään tutkimusongelman suhteen kaikki 

ilmiön kannalta olennaiset merkitykset ja niiden muodostamat merkityskokonaisuudet, 

saadaan esiin ilmiön eri puolet (Laine 2015, 44).  

 

Laine (2015, 46) kuitenkin korostaa, etteivät merkityskokonaisuudet todellisuudessa ole 

koskaan toisistaan erillään vaan niillä on aina suhde toisiinsa. Sen jälkeen, kun olin jo-

kaisen tutkittavan kohdalta etsinyt aineistosta kaikki merkitykset ja muodostanut niistä 

koko aineistoa tarkastellen merkityskokonaisuuksia, muodostin merkityskokonaisuuk-

sista synteesin eli kokonaiskuvan. Tässä analyysin neljännessä vaiheessa toisistaan eril-

lään tarkastellut merkityskokonaisuudet eli ilmiön eri puolet tuodaan Laineen (2015, 46) 

mukaan jälleen yhteen. Toisin sanoen, loin merkityskokonaisuuksia apuna käyttäen ko-

konaiskuvan sekä pedagogisen osaamisen että ammatillisesta identiteetin ilmiöistä vas-

taamalla tutkimukseni alakysymyksiin. Nämä kaksi eri synteesiä muodostavat samalla 

tutkimukseni tulososion.  

 

Analysoidessani tutkimusaineistoa pyrin pitämään koko ajan mielessäni fenomenologi-

sen tutkimusotteen: en saisi häivyttää kaikkea yksilöllistä yleisen, kaikille haastateltavil-

le yhteisen alle. Myös Laine (2015) varoittaa yksilöllisten piirteiden häivyttämisen vaa-

rasta. Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin ymmärtää kokemusten 

ja merkitysten monikerroksisuutta, mikä tarkoittaa myös yksilöllisen moninaisuuden 

huomioimista. Myös yksilöllinen on olennaista. (Laine 2015, 45.)  

 

Säilyttääkseni haastateltavien yksilöllisyyden edes jollain tasolla ja korostaakseni hei-

dän ääntään esitän tutkimustuloksissa suhteellisen pitkiä suoria lainauksia haastateltavi-

en puheista. Vaikka haastateltavien vahva murre ja tapa puhua ovat keskeinen osa yksi-

löllisyyttä, olen kuitenkin joutunut muuttamaan suorat lainaukset yleiskielelle haastatel-

tavien anonymiteetin suojaamiseksi. Osa haastateltavista puhui vahvasti tiettyyn paik-
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kakuntaan viittaavalla tyylillä ja käytti niin voimakkaita murreilmauksia, että heidän 

tunnistettavuutensa puhetyylin perusteella voisi olla mahdollista. Jotta haastateltavat 

näyttäytyisivät lukijalle konkreettisemmin ja erottuisivat paremmin tekstimassasta, olen 

myös nimennyt heidät. Yksilöllisyyttä korostaen en myöskään tartu ainoastaan saman-

kaltaisiin merkityksiin vaan nostan esiin myös yksilöllisiä, toisista poikkeavia merkityk-

siä. Koska tutkimuksellani on kuitenkin myös yleisempi tutkimusintressi, on tutkimus-

tulosteni pääpaino niissä yhtäläisyyksissä, jotka nousivat haastatteluista.  

 

Laine (2015) korostaa, että yhteisten piirteiden ja merkitysten etsiminen aineistosta ei 

kuitenkaan tarkoita samaa kuin yleistäminen. Se, millaiset kokemukselliset merkitysra-

kenteet kyseenomaiseen tutkimukseen osallistuneita yhdistävät ovat yhteisiä ainoastaan 

näille ihmisille. Tutkija ei siis voi yleistää tutkimustuloksia kaikkiin muihin ihmisiin. 

Saadusta tiedosta voidaan kuitenkin päätellä jotain tutkimuksen kohteena olevasta ih-

misryhmästä, sillä heillä voidaan olettaa olevan aina sisäistä samankaltaisuutta yksilöi-

den sosiaalisen, kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja yleisinhimillisen ulottuvuuden muo-

dossa. (Laine 2015, 47.)  

 
Laineen (2015) mukaan tutkija voi vapauttaa itsensä aineistolähtöisyyden vaatimuksista 

vasta, kun hän on saanut muodostettu tutkittavasta ilmiöstä kokonaisrakenteen. Tämän 

jälkeen hän voi tarkastella tutkimustuloksia erilaisten teoreettisten näkökulmien valossa 

ja verrata saatuja tuloksia muiden tekemiin tutkimuksiin. Toisin sanoen, tutkimuksen 

niin sanottu teoreettinen viitekehys näyttäytyy fenomenologisessa tutkimuksessa vasta 

tässä vaiheessa vuoropuheluna toisten tekemien tutkimusten kanssa. (Laine 2015, 48–

49.) Tällöin aineistolähtöisyys ainakin osittain toteutuu ja tutkittavien ainutlaatuiset ko-

kemukset ovat ensisijaisia koko tutkimusprosessin ajan. Vaikka olen määritellyt jo en-

nen aineistonkeruuta tutkittavien ilmiöiden kontekstin ja niihin liittyviä keskeisiä käsit-

teitä, vasta johtopäätösosiossa käyn varsinaista dialogia teoreettisten lähtökohtien ja 

aiempien tutkimusten kanssa.  
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6 Lastentarhanopettajien kokemuksia pedagogisesta 
osaamisestaan   

 

 

6.1 Pedagogisen osaamisen kokonaisvaltaisuus ja kokoaikaisuus  
 

Suurin osa, viisi kuudesta, haastateltavasta toi esiin sen, että pedagoginen osaaminen on 

koko ajan läsnä heidän työssään; pedagoginen osaaminen on kiinteä osa lastentarhan-

opettajuutta. Juuri tämän vuoksi sitä, mitä pedagoginen osaaminen on, oli haastateltavi-

en mielestä vaikea määritellä muutoin kuin kuvailemalla sitä, miten ja millaisiin lähtö-

kohtiin perustuen työtään tekee. Pedagoginen osaaminen on kokonaisvaltainen työote, 

ammatilliset tiedot, taidot ja kokemukset, jotka näkyvät kaikessa tekemisessä.  

 

Elina: ”Se on kaikkea sitä, mitä minä, mitä minun työpäivään kuuluu. Minä koen, 
että sitä ei ole erillisenä olemassa. Se on niin laaja käsite, että kaikki mitä minä, 
kun leikin lapsen kanssa, niin se on osa pedagogisuutta. Kyllä minä näen, että se 
on ihan kokonaisuus. Sitä ei voi niin kuin eritellä sieltä enää.” 
 

Aliisa: ”Kaikella on aina joku tarkoitus ja ajatus taustalla.”  
 

Haastateltavien puheista nousi esiin myös kokemus siitä, että pedagogisesta osaamisesta 

on vähitellen alettu puhua yhä enemmän ja sitä on alettu tehdä yhä näkyvämmäksi osak-

si varhaiskasvatusta. Siitä on tullut lastentarhanopettajien korkeatasoisen ammatillisen 

osaamisen määrittäjä. 

 

Pedagogisesta osaamisesta ilmiönä on puheissa tullut ”jokin mahtava asia”, mikä on 

johtanut siihen, että pedagogista keskustelua jopa hiukan arastellaan. Ajatellaan, että 

sen, jolla tällaista osaamista on, täytyy osata se myös määritellä. Kuitenkin pedagoginen 

osaaminen näyttäytyy ennen kaikkea työ- ja ajattelutapana, ammatillisuuteen kuuluvana 

kokonaisuutena, joka ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä.  

 

Meeri: ”- - unohdetaan se, miten paljon täällä tehdään ja on tehty aina, ilman, et-
tä sitä on isolla kirjoitettu, että teemme pedagogiikkaa. Ainahan me olemme teh-
neet.”   
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Toisaalta haastateltavat pitivät lisääntynyttä keskustelua tervetulleena. Esimerkiksi Eli-

nan mielestä se oli ainoastaan hyvä asia, sillä mitä enemmän pedagogisesta osaamisesta 

puhutaan, sitä herkemmin omaa toimintaa tulee reflektoitua:  

 

”Ja tavallaan sitten, kun minulla on pitkä varhaiskasvatustausta, niin kyllä minä 
huomaamatta, tai siis en ole tiedostanut ennen kuin sitä ryhtyi miettimään. Kun 
tästä ruvettiin puhumaan, pedagogisuudesta, niin onhan sitä tehty aina, mutta nyt 
sitä miettii enempi, koska sitähän, sehän on tavallaan nostettu keskusteluissa, että 
mitä tämä pedagogisuus on. Sehän on kaikki, se on kokonaisvaltaista päivää.”  

 

Konkreettisesti pedagogisen osaamisen painottuminen tämän päivän varhaiskasvatus-

työssä näkyy esimerkiksi siinä, että yhä enemmän pyritään pois niin sanotusta tuo-

kiokeskeisyydestä. Haastateltavien puheissa tulivat esiin myös käsitteet tuokioajattelu ja 

tuokiohetkisyys. Kun pedagogiset hetket nähtiin aiemmin ensisijaisesti erilaisiin toimin-

tatuokioihin liittyviksi, ei pedagogiikkaa enää erotella tiettyyn aikaan, paikkaan tai tilan-

teeseen kuuluvaksi.  

 

Linnea: ” - - vuodet ovat opettaneet sen, ettei enää rakenna ja tuijota sellaista 
tuokiomaailmaa, jolloin kaikki se suunnitelmallisuus ja kaikki olivat siihen… 
Vaan ennemmin ne tärkeimmät pedagogiset hetket ovat siinä ohikiitävässä arjessa 
joka hetki paikalla.”  
 

Elina: ”- - sitä ei voi enää niin kuin jossain vaiheessa erotettiin täysin, että minul-
la on musiikkihetki nyt, minulla on liikunta, vaan, että se on kokonaisvaltaista se, 
että - - sitä pedagogiikkaa toteutuu koko ajan, mutta ehkä sitä ei kaikki ihmiset 
aina tiedosta.”  

 

Koska pedagoginen osaaminen on lastentarhanopettajan työn kivijalka, olisi pedagogii-

kan ja pedagogisen osaamisen näkyväksi tekeminen myös muille kuin varhaiskasvatuk-

sen ammattilaisille haastateltavien mielestä merkityksellistä. Tällöin esimerkiksi van-

hemmat ymmärtäisivät paremmin, miksi lasten kanssa toimitaan, kuten toimitaan, tai 

miksi tiettyjä asioita tehdään tietyllä tavalla. Jatkuva toiminnan arviointi ja dokumen-

tointi ovat yksi vastaus tähän haasteeseen.  

 

Meeri: ”Sitten tietenkin tähän kuuluu tämä arvioiminen ja dokumentointi, vaikka 
olen nyt kyllä sitä mieltä, että nämä ovat olleet meidän päiväkodissa käytössä ko-
ko ajan, mutta niistä nyt vaan puhutaan enemmän, niin ehkä sitten vielä kiinnittää 
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enemmän huomiota siihenkin asiaan. Että se näkyisi vanhemmille se pedagogiik-
ka.”  

 

Elinan mielestä omia pedagogisia lähtökohtia on yhtä tärkeää tuoda jatkuvasti näkyväk-

si myös omassa arkisessa työssä olemalla esimerkkinä muille työntekijöille. Konkreetti-

simmin tämä tapahtuu kertomalla ja kädestä pitäen näyttämällä oman toiminnan periaat-

teet ja tavoitteet. Tällöin johdonmukaisuus on ensiarvoisen tärkeää. Lastentarhanopetta-

jalla tulee olla kaiken aikaa käsitys toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista. Meeri koros-

taa, että toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat myös lapsia varten, sillä 

yhä suurempi osa lapsista tarvitsee tietynlaisen jatkumon päiviinsä, loogisen selityksen 

sille, miksi jotain tehdään. Punaisen langan katkeaminen voi olla jollekin lapselle erityi-

sen vaikeaa.  

 

Metafora punaisesta langasta tuli esille useamman haastateltavan puheessa. Sillä haasta-

teltavat kuvasivat ennen kaikkea juuri tuota jatkuvaa suunnitelmallisuutta ja tavoitteelli-

suutta, joka heidän pedagogiseen osaamiseensa vahvasti liittyy. Se, mitä tarkoittaa pe-

dagogisen osaamisen kokonaisvaltaisuus ja kokoaikaisuus tiivistyy erinomaisesti Linne-

an kokemuksessa:  

 

”- - se oivaltavuus siitä, että vitsit tämä ei ole myöskään niin ryppyotsaista ja va-
kavaa, että sen parempi, mitä enemmän sinä siihen juuri sitä pientä hervottomuut-
ta saat. Koska sinulla on kuitenkin selkärangassa sitten se, että miksi toimitaan, 
miten toimitaan.”  

 

Kun pedagoginen osaaminen on työn selkärankana, voi muuten vähän irrotella. Jatkuva 

tietoisuus omaa toimintaa ohjaavista pedagogista ratkaisuista ja käytännöistä on työn 

perusta, mutta huumoria ja hauskanpitoa ei tarvitse unohtaa.  

 

6.2 Pedagogisen osaamisen hyödyntäminen moniammatillisessa työyh-

teisössä  

 

Oman osaamisen hyödyntämiseen moniammatillisuuden näkökulmasta haastateltavat 

liittivät nimenomaan lastentarhanopettajuuteen kuuluvan pedagogisen osaamisen. Yhtä 

lukuun ottamatta haastateltavat kokivat pystyvänsä hyödyntämään osaamistaan työyh-
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teisössä, jossa haastatteluhetkellä toimivat. He kokivat pystyvänsä toteuttamaan juuri 

itsensä näköistä pedagogiikkaa, kuitenkin siten, että kaikkien osaaminen ja vahvuudet 

huomioitiin.  

 

Meeri: ”Minä itse tykkään projektityyppisestä työskentelystä - - ja se, että työpari 
ei ehkä tai tiimi ole ihan samantyylinen, niin hirveän hyvin olemme löytäneet yh-
teisen linjan. - - että me tavallaan tehdään sellainen pohjasuunnittelu tosi hyvin, 
ja silloin sinulla kulkee se punainen lanka koko vuoden.”  

 

Haastateltavien kerronnassa toistui työyhteisön sallivan toimintakulttuurin ja avoimen 

ilmapiirin merkitys aidosti toimivan moniammatillisuuden edellytyksenä. Ne mahdollis-

tavat täysipainoisen oman osaamisen ja omien vahvuuksien luovuttamisen yhteiseen 

käyttöön. Kaikki lähtee toisten osaamisen arvostamisesta ja tunnistamisesta.   

 

Aliisa: ”Meidän talossa on varmaan aina ollut se, että oli sitten mikä koulutuksel-
taan, ihan sama, niin on aika hyvin jokainen saanut aina niitä omia vahvuuksia 
tuoda. Että meillä on ollut sillä tavalla, että ei ole nostettu tiettyä ammattiryhmää 
niin kuin jalustalle, ja että jokainen pääsee sillä tavalla toteuttamaan niitä omia 
vahvuuksia, omia sellaisia mitä niinkö osaa. Tällainen meillä se työkulttuuri on.”    

 

Meeri: ”Meillä on aika hyvin, että kaikilla on vastuualueet ja se ei edes koske 
vain opettajia, meillä on tosi hyvät hoitajat ja niillä on tosi hyviä omia osaamis-
alueita ja ne kaikki hyödynnetään.”  

 

Moniammatillisuudessa on yksinkertaisimmillaan kyse erilaisten näkökulmien yhteen-

sovittamisesta. Jos taas yhteisiä pedagogisia suuntaviivoja toiminnan toteuttamiseksi ei 

saada luotua, on seurauksena toimimaton arki. Tällöin joudutaan elämään jatkuvaa neu-

vottelemisen kulttuuria, mikä johtaa siihen, että arjen toiminnot rakentuvat lähinnä 

kompromisseista.  

 

Päivi: ”- - tässä työyhteisössä ollaan tosi sillä tavalla avoimia ja tasavertaisia, 
keskustellaan paljon ja saa tuoda niitä omia mielipiteitä ja näkökulmia hyvin esil-
le. Minulla on monenlaista työkokemusta ja olen ollut sellaisissakin paikoissa, et-
tä on pitänyt vähän sillä tavalla enemmän neuvotella ja vähän jopa jarrutella sitä 
omaa, että arki sujuisi, ja kompromisseja tehdä. Mutta täällä kyllä toimitaan tii-
minä ja tasavertaisina ja arvostetaan sitä toisen osaamista.” 
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Vaikka viisi kuudesta haastateltavasta oli tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseensa ja 

koki pystyvänsä antamaan täysipainoisen panoksensa työyhteisön tai vähintään oman 

tiiminsä käyttöön, oli lähes kaikilla myös toisenlaisia kokemuksia työvuosiensa varrelta. 

Tällöin oma osaaminen jäi syystä tai toisesta osin hyödyntämättä. Linnean esimerkki on 

tuorein:  

 

”- - tässähän ei toimita niin, että siinä ehtisi tai pääsisi näkymään mikään, koska 
me tällä hetkellä niin kuin suoritetaan tätä arkea. Ei tässä oikeastaan näy kenen-
kään vahvuudet millään tavalla. - - Sitten taas aikaisemmin, se mistä yhteisöstä 
tulen, niin siinä kyllä. Ja koen saaneeni niin kuin suurta arvostusta.” 

 

Vaikka Tuula koki tämän hetkisen tilanteensa varsin hyväksi, riippuu oman osaamisen 

tuominen ryhmän käyttöön hänen mukaansa paljon myös siitä, millaisia persoonia tii-

miin sattuu. Hän kuvaili itseään enemmän tarkkailijaluonteeksi, minkä vuoksi hän koki 

oman äänensä jäävän helposti vahvojen yksilöiden ylipuhumaksi. Siksi hän näki avoi-

men ja hyväksyvän ilmapiirin erityisen tärkeäksi.   

 

”- - ja se hyödyntäminen riippuu hirveästi siitä, että minkälaisia ihmisiä siinä tii-
missä on, mutta esimerkiksi tällä hetkellä minä koen todella paljon pystyväni itse 
vaikuttamaan siihen minkälaista toimintaa, ja miten sitä pedagogiikkaa on…” 

 

Pedagogisen osaamisen hyödyntämisen lisäksi, joskin vähäisemmin, haastateltavien 

puheista nousi esille sosionomikoulutuksen ja siihen liittyvän muun ammatillisen osaa-

misen hyödyksikäyttö. Elina korosti näiden kahden osaamisen tason yhteisvaikutusta. 

Hänen mukaansa sosionomikoulutuksen saanut lastentarhanopettaja on hyvin merkittä-

vässä asemassa varhaiskasvatuksen kentällä muun muassa perheiden muuttuneen tuen 

tarpeen vuoksi. Koulutustaustaeroja pitäisikin osata käyttää entistä paremmin hyväksi.  

 

”Minä näen oman ammattiryhmän tähän tämän päivän niin sanottuun elämän-
menoon nähden hyvin merkittävänä. Että se pedagoginen osaaminen on siellä, 
mutta sitten lisäksi ovat perhetyö, päihdetyö, mielenterveystyö, vammaistyö… Että 
se tavallaan on ollut niin laaja se oma koulutus - -. Ja sen vuoksi minä näenkin, 
että eri koulutustaustoista tulevat lastentarhanopettajat työparina on aivan loista-
va yhdistelmä. Että meillä on sitä niin sanottua perhetyötä tuoda siihen eri näkö-
kannasta ja siihen omaan työhön sellaisia elementtejä, joita ehkä yliopistosta 
valmistunut lastentarhanopettaja ei sitten taas tuo.” 

 



46 
 

Myös Päivin mielestä erilaiset koulutustaustat antavat erilaista perspektiiviä lastentar-

hanopettajan työhön, kumpaakaan koulutusta väheksymättä:  

 

”Itse koen sen oman taustan sillä tavoin, että on sellainen aika kokonaisvaltainen 
kuva lapsesta ja lapsen kehityksestä… Mutta että kyllä sitä saa vähän sellaista 
toisenlaistakin näkökulmaa sitten siltä toiselta, jolla on eri koulutus…”  

 

Haastateltavat kokivat pystyvänsä hyödyntämään koulutuksen kautta hankittua osaamis-

ta moniammatillisuuden näkökulmasta, mutta toisaalta he pitivät vaikeana sen erottelua, 

mikä osaaminen on koulutuksen kautta saatua, mikä muulla tavoin hankittua. Oma 

osaaminen kun kehittyy jatkuvasti ja koulutus antaa sille vain tietynlaisen pohjan.    

 

Aliisa: ”Tuleehan siellä koulussa niin kuin perusasioita - - mutta kauhean vaikeaa 
sitten se, että mikä on tavallaan sen koulutuksen tuomaa juttua ja mikä taas on 
minun ihan omaa luonnettakin… Tietyllä tavalla sitä minun omaa arvopohjaa ja 
ajattelua siitä, mitä minä ajattelen, ja miten perheitä ja lapsia kohdataan ja kaik-
kea tällaista, että mikä niin kun tavallaan pohjaa mistäkin. Tai, mikä on työn 
opettamaa juttua tai kun olet nyt uusia koulutuksia tai lukenut tai johonkin pereh-
tynyt, niin sitten taas mikä tulee sitä kautta ja…”  

 

Haastateltavat korostivat lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta moniammatillises-

sa yhteistyössä, mutta muistuttivat jokaisen ammattiryhmän osaamisen huomioimisesta. 

Moniammatillisuus nähtiin ennen kaikkea erilaisen osaamisen yhdistämisenä. Kaikki 

haastateltavat kokivat päiväkotinsa sisäisen moniammatillisuuden toimivan ainakin jol-

lakin tasolla. Kuitenkin moniammatillisuutta voisi hyödyntää vieläkin paremmin huo-

mioilla koulutustaustoiltaan erilaisten ammattilaisten osaamisen entistä laaja-

alaisemmin.  

 

Elina: ”No varmaan osittain ja osittain ei. Sekä että. Voisi varmaan ehkä vieläkin 
paremmin sitten kuitenkin toteutua…”   

 

Päivi: ”No kyllä siinä se moniammatillisuuskin näkyy, mutta kaikki ovat sillä ta-
valla joustavia, että ei vedetä kauheasti sitä rajaa siihen, että kuka on vaikka las-
tentarhanopettaja ja hänen tehtävä on tehdä sitä ja sitä, tai lastenhoitajan tehtä-
vä. Toki esimerkiksi esiopetusryhmässä pikkuisen se opettajan tehtävä siinä ko-
rostuu - - että missä enemmän sitä pedagogiikkaa sitten täsmällisemmin otetaan 
ja muutenkin lastentarhanopettajahan sitä suunnittelee sitä toimintaa. Mutta täl-
laisissa muissa arkea sujuvoittavissa asioissa ei ole niin määrättyä, että kuka niitä 
arkiasioita hoitaa. Että kyllä minusta näkyy moniammatillisuus, mutta myös taval-
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laan tiimissä se yhteistyö on sitten niin joustavaa, että roolit saattavat vähän niin 
kuin… Että niistä ei kynsin ja hampain pidetä kiinni.” 

 

Toisaalta tietynlainen eri ammattiryhmien keskinäinen joustavuus nähtiin sujuvan arjen 

edellytyksenä. Niin sanottuun ’kaikki tekevät kaikkea’ -työkulttuuriin lipsumista ei kui-

tenkaan pidetty hyvänä asiana. Tällöin ammatilliset roolit koettiin epäselvinä.  

        

6.3 Pedagoginen vastuu osana pedagogista osaamista 
 

Pedagogisen vastuun käsite nousi haastateltavien puheista vahvasti esille omaan peda-

gogiseen osaamiseen liittyen. Se nähtiin niin kiinteänä osana omaa osaamista ja lasten-

tarhanopettajuutta, että sitä pidettiin jopa itsestään selvyytenä. Pedagogisen osaamisen 

tavoin se on aina läsnä lastentarhanopettajan työssä. Pedagoginen osaaminen ja vastuu 

kulkevat käsi kädessä: vastuuta saa, kun on osaamista ja osaamisen arvostaminen näkyy 

vastuun saamisena.  

  

Meeri: ”Työyhteisössä meillä on hyvin selvästi kaikkia ammattiryhmiä arvostava 
ilmapiiri - - mutta kyllähän se silti se opettaja on sillä tavalla vastuiltaan, että ar-
vostetaan siinä se osaaminen ja siksi se vastuukin on pikkusen eri sitten…”  

 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että lastentarhanopettaja on vastuussa ryhmänsä 

toiminnan pedagogisista lähtökohdista. Vastuuseen liittyy toki aina myös velvollisuuk-

sia. Koska lastentarhanopettaja on vastuussa ryhmänsä pedagogisesta osaamisesta, on 

hänen valvottava, että pedagogiset suuntaviivat myös toteutuvat. Tällöin on rohjettava 

puuttua tilanteisiin, jotka eivät noudattele yhteisesti sovittuja periaatteita.  

 

Aliisa: ”- - minulla on se pedagoginen vastuu siitä ryhmän toiminnasta ja siitä, 
mitä me tehdään. - - ja, vaikka kaikkien työntekijöiden vahvuuksia voidaan käyt-
tää niin se loppuvastuu on minulla ja pitää uskaltaa puuttua sitten taas sellaisiin-
kin, jos se ei mene nyt ihan niin kuin… Jos siinä tiimissä olet niin, että tämä ei nyt 
ehkä ihan mennyt niin kuin… Sellaisena minä sen näen, tavallaan tiimin se, joka 
pitää sen homman, että se pysyy hanskassa eikä lähde ihan omille urille.” 

 

Haastateltavat näkivät roolinsa lastentarhanopettajana pitkälti juuri vastuiden ja velvol-

lisuuksien kautta. Opettaja on se, joka pitää langat käsissään ja katsoo, että pedagogises-

ti laadukas varhaiskasvatus toteutuu vähintään omassa lapsiryhmässä. Linnean mielestä 
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työkokemus lisää ymmärrystä omasta roolista ja siihen liittyvästä pedagogisesta vas-

tuusta:   

 

”- - vuodet auttavat siinä, että tietää, että vaikka työtä tehdään tiimissä, niin aina 
se pedagoginen vastuu siitä toiminnan linjasta on lastentarhanopettajalla. Ja toki 
myös tuohon kaikki esiopetuksen oppimisen suunnitelmien tekemiset ja kaikki 
muut, mistä sinä olet vastuussa ja myös niiden arkeen viemisen toteutumisesta.” 

 

Pedagogiseen vastuuseen liittyen haastateltavia puhututti myös pienryhmätoiminta, jota 

jokaisessa lapsiryhmässä sovellettiin hiukan eri tavoin, sekä niin sanottu omahoitajuus. 

Pedagogisen vastuun kannalta nämä nähtiin tietyiltä osin ongelmallisina. Lukkiutumista 

tiettyihin pienryhmiin tai vahvaan omahoitaja-työtapaan ei nähty lasten eikä aikuisten 

kannalta mielekkäänä tai reiluna tapana toimia. Haastateltavien mukaan aikuiset pysty-

vät tällöin seuraamaan vain oman pienryhmänsä toimintaa, eikä heillä ole kunnollista 

käsitystä siitä, miten muut ryhmän lapset toimivat. Siksi on tärkeää, että jokainen ryh-

män varhaiskasvattaja pääsee seuraamaan kaikkien lasten yksilöllistä kasvua, kehitystä 

ja oppimista.  

 

Myöskään lapsen etu ei tällaisissa tilanteissa toteudu. Lapset eivät pääse nauttimaan 

kaikkien ryhmän aikuisten osaamisesta eikä etenkään pedagoginen osaaminen välttä-

mättä näin toimiessa ulotu kaikkien lasten saataville. Tämä asettaa lapset eriarvoiseen 

asemaan. Lastentarhanopettajan tehtävä on huolehtia siitä, että pedagoginen vastuu ulot-

tuu koko ryhmään ja jokaiseen lapseen.  

 

Aliisa: ”Minä esimerkiksi itse en koskaan ole ollut sen kannalla, että olisi ne omat 
lapset ja muut. - - Jos sinulla on vastuu koko ryhmästä, niin sinun pitää kaikkia 
lapsia nähdä ja kaikkien lasten kanssa tehdä ja toimia. Ja toisaalta se on sitten 
niille lapsillekin, että ne saa eri ryhmissä toimia ja eri kavereita, ettei niitä vaan 
lyödä johonkin tiettyyn pakettiin.  Ja taas lapsen etu on se, että useamman aikui-
sen kanssa ja saa useamman mielipiteen ja on erilaisia henkilökemioita ja toinen 
näkee taas jotakin ja toinen näkee taas jotakin ja tällaiset niin kuin siinä…  

 

Aliisan mukaan välillä luisuttiin enemmän ’kaikki tekevät kaikkea’ -toimintakulttuuriin, 

mikä tuli esiin erityisesti omahoitaja-työmallissa. Tällöin pedagogisen vastuun kantajaa 

ei ollut niin selvästi määritelty.   
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”- - minun mielestä nykyään sitä pedagogista vastuuta korostettaan vaan enem-
män. Että se välillä oli ehkä vähän sellainen häilyväinen jotenkin se… Ja sitten, 
kun tuli näitä omahoitajuutta ja tuli sitten taas tuo pienryhmä, joka on edelleen-
kin, mutta sitä, että on ne omat lapset, niin minun mielestä siinä se meni vähän 
niinkö jotenkin…” 

 

Yhdenkään haastateltavan lapsiryhmässä omahoitajuutta ei kuitenkaan enää toteutettu 

työtavan varsinaisessa merkityksessä. Sen sijaan joustava pienryhmätoiminta oli käytös-

sä kaikissa lapsiryhmissä. Meeri korosti, että ryhmäjaot ja vetovastuussa olevat aikuiset 

sovitaan aina tilannekohtaisesti kunkin vahvuuksien mukaan:  

 

”- - kun minulla on se taide, niin minä sitten monesti vedän jokaiselle ryhmälle si-
tä taidetta, jolloin minä samalla näen heidän kaikkien kehitystä ja oppimista ja 
ajatusmaailmaa - - Sitten joku opettaa jotain muuta.” 

 

Pienryhmätoiminta asettaa vaatimuksia myös lastentarhanopettajan pedagogiselle 

osaamiselle. Elinan mielestä opettajan täytyy ottaa vastuu myös siitä, että pedagogiset 

tavoitteet toteutuvat niissäkin pienryhmissä, joiden vetovastuussa on lastenhoitaja. Hä-

nen puheestaan saa kuitenkin käsityksen, että aina näin ei ole. 

 

”No on tietenkin tiettyjä tehtäviä, jotka kuuluvat opettajille, mutta meillä kuiten-
kin toimitaan, tai meidän pitäisi toimia, kun on pienryhmätoiminta, niin silloinhan 
sinä otat siitä omasta ryhmästä vastuun. Että silloinhan sinun pitää kuitenkin sille 
omalle lapsiryhmälle se pedagogisuus antaa, mikä on. Ja tietenkin jää sitten opet-
tajan vastuulle se, että huolehtii, että lastenhoitajallakin toteutuu se pedagogi-
suus. - - ja myös sitten sitä, että jokaisen vahvuus tulisi käytetyksi hyödyksi.”  

 

Pedagoginen vastuu näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että ryhmän toimintaa 

suunnitellaan yhdessä, mutta lastentarhanopettajalla on viime kädessä vastuu siitä, mi-

ten toimitaan. Muun muassa Tuula ja Meeri liittivät pedagogisen vastuun vahvasti juuri 

toiminnan suunnitteluun, mikä on pedagogisen osaamisen yksi osa-alue. Samassa yh-

teydessä nousi esiin pedagogisen vastuun jakaminen toisen lastentarhanopettajan kans-

sa.  

 

Tuula: ”Ja tuokin on aika olennainen asia, että meitä on kaksi lastentarhanopet-
tajaa ryhmässä. Me voidaan yhdessä jakaa sitä vastuuta ja se helpottaa hirveästi 
myös sitä suunnittelutyötä ja sellaista. - - Että se olisi erilaista, jos minä olisin yk-
sin siinä. Että sitten se olisi enemmän ehkä yksilötyötäkin… Ja toki siis siinä 
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suunnittelussa on myös mukana lastenhoitaja, mutta ei voi tavallaan velvoittaa, 
että suunnittele sinä nyt. Että kaikiltahan otetaan ideoita vastaan ja kaikki saa 
suunnitella, mutta se vastuu on meillä lastentarhanopettajilla.”  

 

Meeri: Minä olen ollut myös sellaisessa tiimissä, jossa olen ollut ainoa opettaja ja 
on kaksi hoitajaa, niin kaikki suunnittelu on ollut sinä vuonna hyvinkin minun. Et-
tä minä haen ja ehkä jopa joudun miettimään, että mitä se hoitaja, mitkä sen vah-
vuudet ovat, että minä annan sen tehtäväksi tietynlaisia tehtäviä. Sitten taas nyt 
kun on tällainen vuosi, että on kaksi opettajaa, niin on aivan erilainen vuosi. Pys-
tyy jakamaan ne tehtävät.”  

 

Myös muut haastateltavat kokivat pedagogisen vastuun jakaminen toisen lastentarhan-

opettajan kanssa pelkästään myönteiseksi asiaksi silloin, kun yhteistyö työparin kanssa 

toimii. Viidellä kuudesta haastateltavista oli kuitenkin aiempien työvuosien ajalta myös 

toisenlaisia kokemuksia vastuun jakamisesta. Esteeksi jaetulle vastuulle koettiin esi-

merkiksi persoonaltaan liian vahva työtoveri, joka piti omaa pedagogista osaamistaan 

jollakin tavalla etuoikeutettuna. Toisaalta vastuun jakaminen ei onnistunut myöskään 

silloin, jos työpari ei jostain syystä halunnut ottaa tai kantaa vastuuta. Myös silloin, jos 

haastateltava oli toiminut ryhmänsä ainoana lastentarhanopettajana, pedagogisen osaa-

misen ja vastuun jakamista olisi toivottu niin itsensä kuin lasten edun tähden. Tämä il-

menee esimerkiksi Aliisan kokemuksesta:  

 

”- - olisi kiva, että kun useampi tekee havaintoja niin sitten jakaa niitä jonkun 
kanssa ja miettiä ja pohtia, sellaista keskustelua käydä. - - kaipaisi sitä toisenkin 
mielipidettä, kun voi olla aika isoja juttuja, että mitä sinä siinä tavallaan kirjaat 
ja laitat ja juttelet, että olisi ihan sen lapsen edunkin kannalta, että siinä olisi use-
amman ihmisen näkemystä... 

 

Lastentarhanopettajan vastuu lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista on suuri, joten 

tukeutuminen kollegaan on ymmärrettävää. Yhdessä tehdyt ratkaisut antavat varmuutta 

vaikeisiin tilanteisiin ja siihen, että toimitaan oikein juuri lapsen näkökulmasta.   

 

6.4 Pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen  
 

Pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen oli jokaisen haastateltavan mielestä erityi-

sen tärkeää ammatillisen kasvun näkökulmasta. Osaamistaan haastateltavat kehittivät 

muun muassa ammattikirjallisuutta lukemalla, osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja 
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työryhmiin, omatoimisesti opiskelemalla, havainnoimalla kollegoita ja käymällä peda-

gogisia keskusteluja sekä reflektoimalla omaa toimintaa yksin ja yhdessä työyhteisön 

jäsenten kanssa. Jokaisen mielestä oli selvää, että lastentarhanopettajan kelpoisuuden 

antava koulutus luo perustan pedagogiselle ja muulle ammatilliselle osaamiselle, mutta 

ammatillinen kasvaminen vaatii aktiivista osaamisen kehittämistä. Tietoja ja taitoja on 

päivitettävä jatkuvasti.  

 

Linnea: ”Minä tosiaan toivon, että kenelläkään, valmistui mistä tahansa oppilai-
toksesta, minä vuonna tahansa, niin se osaaminen ei jää siihen. Että - - se on aina 
niin kuin siihen aikaan liittyvää tietoa ja aina toimitaan sitten sen hetkisen tiedon 
varassa. Että jos sitä päivittämistä siihen osaamiseen ei tule sillä, että sinä jatkat 
sen ammattikirjallisuuden lukemista niin aika ohueksi sinun maailma jää. Kyllä se 
aikaa vaatii - -. Että oli se teoria mitä tahansa, niin se on se kivijalka siellä jos-
sain. Mutta sitten se, että sinä jaksat tehdä sitä työtä niin, että sinä koko ajan ref-
lektoit sitä, että toimiko tämä, tämä ei muuten toiminut yhtään, ja kokeilet jotain 
muuta. Et juutu johonkin, että asian pitää mennä näin - -.”  

 

Linnea nosti esille tärkeän huomion tiedon ajallisuudesta ja paikallisuudesta. Elämme 

kuhunkin aikaan ja kulttuuriseen kontekstiin liittyvän tiedon varassa. Koko ajan tulee 

uusia tutkimustuloksia liittyen lapsen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Toiminta-

mallit mukautetaan tuohon tietoon ja alaan liittyvä osaaminen määritellään aina uudel-

leen. Ajan hermolla on pysyttävä.  

 

Päivi: ”Ja tämä meidän työ on kuitenkin sellaista, että koko ajan sinä joudut ole-
maan vähän sillä tavalla ajan hermolla ja koko ajan on kouluttauduttava lisää. 
Että ei voi vain jäädä sillä lailla, että minulla on nämä tiedot, mitä minä olen 
saanut joskus koulusta, vaan koko ajan pitää kehittää itseä ja opiskella lisää.” 

 

Aliisa: ”Kun tätä työtä tekee, ja jos haluaa pysyä siinä ajan hermolla, kun nämä-
kin muuttuvat koko ajan, mitä on. Vaikka sinä olisit käynyt minkä koulun tahansa, 
ja mitä oppia sieltä saanut, niin tietyllä tavalla pitää koko ajan kuitenkin hankkia 
sitä tietoa ja pätevöittää sitä omaa juttua.”  

 

Oman toiminnan ja ajatusmallien jatkuva reflektoiminen ja kyseenalaistaminen, uusien 

työtapojen kokeileminen ja vanhasta pois oppiminen nähtiin osaamisen kehittämisen 

kannalta oleellisina. Myös työn koettiin pysyvän mielekkäänä, kun ei kangistu liiaksi 

vanhoihin kaavoihin.  
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Meeri: ”Minä etsin aina uusia tapoja toteuttaa. - - Uudet lapset, uudet teemat, 
uudet tavat, uudet jutut… Ja eivät ne kaikki joka vuosi, vaikka ovat saman ikäisiä-
kin, niin tarvitse juuri sitä samaa asiaa harjoitella, että sekin pitää muistaa, min-
kälainen lapsiryhmä…”   

 

Aliisa: ”Ja sitten sitä kautta, kun tulee erilaisia lapsia ja perheitä ja jotakin juttu-
ja, niin on tullut sitten sitä kautta, että sitten ottaa vaikka jostakin asiasta sellai-
sen, mihin perehtyy enemmän ja miettii. Ja joutuu sitä omaa, että miten minä olen 
ja miten minä nyt tämän ajattelen ja miten tätä niin kuin toteuttaa ja muuta.”   

 

Pedagoginen osaaminen muotoutuu monesta eri tekijästä, joista koulutus voidaan haas-

tateltavien mukaan nähdä ennen kaikkea tietynlaisten valmiuksien antajana. Työssä op-

pimista ei tulisi unohtaa eikä vähätellä. Kun työkokemusta on kertynyt jo useamman 

vuoden ajalta, on vaikea enää eritellä sitä, mikä on koulutuksen tuottamaa, mikä muuta 

kautta hankittua osaamista.  

 

Päivi: ”Valmistumisen jälkeen on tosi paljon työ opettanut, kun työkokemusta on 
tullut lisää, ja kun nämä varhaiskasvatussuunnitelmat aina muutaman vuoden vä-
lein uudistuu ja sitten on koulutusta sitä kautta saanut kaupungiltakin esimerkik-
si... Että jotenkin on ollut hankala hahmottaa sitä, että mitä eväitä sieltä koulusta 
on tullut, mutta että sitten olen tosiaan valmistumisen jälkeen käynyt sen esiope-
tuksen ja siellä on ollut sitten paljonkin niitä juttuja, pedagogisia työvälineitä, mi-
tä on saanut. - - Minun mielestä ei voi aina vain tuijottaa siihen tutkintoon vaan 
minun mielestä pitää se työkokemuskin ottaa huomioon.”  

 

Kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä tiedon jatkuvaa päivittämistä ja uusimpaan tutki-

mus- ja teoriakirjallisuuteen tutustumista. Kuitenkin osa koki, että omaehtoiseen opiske-

luun vapaa-ajalla ei riittänyt enää henkisesti kuormittavan työn jälkeen voimia. Halu 

irrottautua työasioista vaikutti heikentävästi motivaatioon tarttua ammattikirjallisuuteen 

työajan ulkopuolella.  

 

Tuula: ”Koen myös, että pitäisi itsenäisesti opiskella enemmän, mutta pitää kyllä 
myöntää, että en ole ehtinyt… Ja vapaa-ajallakin haluaa ehkä lukea muita kuin 
ammattikirjoja, niin se on kyllä sellainen väylä mitä olen miettinyt myös, mutta 
pääosin ne ovat ne työpaikan järjestämät koulutukset - -” 

 

Aliisa: ”No, koulutuksilla, ja sitten minä jonkin verran, mutta en tietenkään nyt 
aivan hirveästi kotona… Mutta kyllä minä nyt aina kun on jotakin hyviä artikkele-
ja tai jotakin, niin luen ja siis sellaista…”  
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Haastateltavien puheista nousi toistuvasti esiin myös pedagogiset keskustelut kollegoi-

den tai esimiehen kanssa. Tärkeänä pidettiin oman pedagogisen osaamisen - pedagogis-

ten lähtökohtien, ajattelumallien ja toimintatapojen – pohtimista jonkun kanssa. Koska 

lastentarhanopettajan työ perustuu pedagogiseen osaamiseen ja pedagoginen vastuu on 

läsnä kaikessa tekemisessä, on käytävä jatkuvaa keskustelua siitä, ovatko omat ja yhtei-

set pedagogiset käytännöt toimivia omaan lapsiryhmään tai laajemmin varhaiskasva-

tusyksikköön suhteutettuna.     

 

Elina: ”- - vuorovaikutuksellista keskustelua, että saa palautetta, mutta pystyy 
myös sitten niitä mielipiteitään tuomaan esille, että rakentava keskustelu… Kyllä 
meidän pitää pohtia sitä omaa pedagogista osaamista, että millä tavalla toimii. 
Erinäisissä verkostoissa kovastikin pohditaan tätä pedagogista puolta, niin siellä-
hän sitä aina miettii, että millä tavalla itse kehittäisi sitä. Se on oikeastaan paras 
anti, kun sitä porukalla mietitään. Aina tietenkin, jos luet jostakin jotakin tai tulee 
jotakin uutta, niin kyllähän siitä sitten ruvetaan keskustelemaan, että tuo sen sit-
ten tänne, että miten se meille sopii…”  

 

Valitettavasti keskustelulle ei kuitenkaan aina löydy riittävästi aikaa, vaikka siihen olisi 

selkeästi tarvetta ja halua. Tämä käy ilmi esimerkiksi Aliisan kommentista:  

 

”Ja sitten se, mitä täällä töissä keskustellaan. Että minusta on ihana miettiä ja 
pohtia asioita. Olisi kauhean kiva, jos olisi aina aikaa keskustella aikuisten kes-
ken kaikkia tällaisia työjuttuja. Pohtia ja pähkäillä ja miettiä, että mikä niin kun… 
Mutta sellaiseen ei ole niin hirveästi aikaa.” 

 

Haastateltavat nostivat esille työn ohella kouluttautumisen ja oman osaamisen jatkuvan 

kehittämisen koulutustaustaa merkittävämpänä tekijänä arvioitaessa työntekijän ammat-

titaitoa. Koulutuksessa luodaan perusta, jonka päälle työelämässä ryhdytään rakenta-

maan yhä vankempaa asiantuntijuutta. Oman osaamisen julkinen kyseenalaistaminen 

ainoastaan koulutustaustan perusteella koettiin erittäin turhauttavaksi. Jokaisella työnte-

kijällä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, olipa pohjakoulutus mikä tahansa.  

 

Aliisa: ”- - kyllä itsestä ainakin välillä tuntuu, jos miettii näitä työntekijöitä, jotka 
ovat valmistuneet joskus aikoja sitten, että on jo pitkä ura takana. Jos eivät he-
kään ole itseään kouluttaneet, niin kyllä ne voivat olla aika eri tasolla ne ajatukset 
vaikka minunkin kanssa ja tavallaan se pedagogiikkapohja siellä. Että, ei se aina 
se koulutuskaan ole se…” 
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Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että pelkän koulutustaustan perusteella ei voida 

arvioida yksittäisen lastentarhanopettajan pedagogista osaamista. Jokainen on vastuussa 

osaamisensa kehittämisestä työelämään siirtyessään. Kaikki tutkimukseen osallistuneet 

lastentarhanopettajat arvioivat oman pedagogisen osaamisensa hyväksi. He eivät koke-

neet jäävänsä koulutustaustansa vuoksi millään tavalla huonommiksi lastentarhanopetta-

jiksi. Kuitenkin viime aikoina käyty keskustelu siitä, kuka on riittävän pätevä lastentar-

hanopettajaksi, huolestutti.  

 

6.5 Haasteet pedagogisen osaamisen hyödyntämisessä 
 

Haastateltavat kokivat pedagogiikan toteuttamiseen ja pedagogisen osaamisensa täysi-

painoiseen hyödyntämiseen liittyviä haasteita, jotka voi nähdä olevan esteenä laaduk-

kaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Nämä haasteet liittyivät esimerkiksi toimin-

taympäristöön ja tilaratkaisuihin, käytettävissä oleviin resursseihin, työyhteisön toimin-

takulttuuriin ja vuorovaikutukseen sekä riittämättömään tukeen tietyissä tilanteissa. 

Haasteeksi koettiin myös jatkuvasti lisääntyvät ylimääräiset ”sivuhommat”, jotka vievät 

aikaa varsinaiselta työltä ja kaikista tärkeimmältä eli lapsilta.  

 

Suuret ryhmäkoot ja niihin nähden usein liian pienet tilaratkaisut mietityttivät. Ne haas-

toivat oman pedagogisen osaamisen. Miten toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta siten, 

että jokaisen lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen tulisi huomioiduksi suu-

ressa ryhmässä? Ja toisaalta, miten järjestää toiminta siten, että kyettäisiin kuitenkin 

toimimaan myös ryhmänä?   

 

Tuula: ”- - haasteena minä koen sen, että ryhmät ovat hirveän isoja. Että se kyllä 
vaikeuttaa sitä, miten saada yksilöllisesti niitä tarpeita huomioitua tai yrität tukea 
lasta… Ja ihan siis toiminnan järjestäminenkin. Että miten tavallaan pystyt toteut-
tamaan sitä ryhmän toimintaa, räätälöimään sitä sen mukaisesti, että miten se 
palvelisi mahdollisimman monia. - - pienryhmätoiminta on sellainen, mitä on hir-
veästi opeteltu ja siinä on tullut ehkä sellaisia oivalluksiakin, että miten sitä kan-
nattaa pyörittää. Ja varsinkin, kun nämä ryhmäkoot nousevat niin se pienryhmä-
toiminta on enemmän pinnalla, että miten sen ryhmän saa toimimaan ja kaikki ak-
tiviteetit järjestettyä…” 
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Niin sanottu virikkeistetty arki ja sen mukanaan tuoma toiminnan lyhytkestoisuus ja 

lasten levottomuuden lisääntyminen koettiin myös pedagogisen osaamisen haastajiksi. 

Ryhmäkokojen suurentaminen nähtiin tästä näkökulmasta käsin erityisen huolestuttava-

na. Aikaa yksittäiselle lapselle on yhä vähemmän.  

 

Meeri: ”Lasten levottomuus ja sellainen, että sinulla olisi oikeasti enemmän aikaa 
jokaiselle lapselle. Kun aika moni tarvitsee nykyään jo melkein henkilökohtaista 
ohjausta, että ei kykene kovin isoissa ryhmissä tekemään asioita. Ja ryhmiä vaan 
isonnetaan.”    

 

Linnea: ”Ja sitten niin kuin se, mikä tällä hetkellä arjessa minun mielestä tuottaa 
myös ongelmia, on se, että lapsissa alkaa nyt näkyä se sellainen virikkeistetyn ar-
jen tuoma lyhytkestoisuus. Pädit ja kaikki on ihan älyttömän hyvä juttu, kun ne 
valjastetaan oikeaan käyttöön, mutta nyt kun ne tarjoavat koko ajan myös sitä, et-
tä hei, vähän haastetta, vähän hankalaa, vähän tylsää, minä vaihdan seuraavaan 
peliin, minä otan seuraavan ohjelman, kaikki on lyhytkestoista, kivaa, koko ajan. 
Nyt ensimmäistä kertaa on lapsiryhmiä, joissa joutuu miettimään sitä, kuinka ope-
tellaan ajattelemaan itse, kuinka opetellaan ratkomaan ongelmia itse - -.” 

 

Kun leikkiin tai muuhun tekemiseen ei jakseta keskittyä muutamaa minuuttia pidempää, 

alkaa ryhmän sisällä levoton liikehdintä. Jos ryhmä on suuri ja tilaa suhteessa vähän, ei 

työrauhaa ole kenelläkään. Neljä kuudesta haastateltavasta nosti esiin myös haastavasti 

käyttäytyvät tai erityistä tukea tarvitsevat lapset, jotka ovat nykyään integroitu niin sa-

nottuihin tavallisiin lapsiryhmiin. Aina oma pedagoginen osaaminen ei tuntunut riittä-

vän näiden lasten tarpeiden riittävään huomioimiseen. Haastateltavat toivoivatkin lisää 

tukea ja koulutusta erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelyyn. He korosti-

vat myös toimivaa suhdetta varhaiserityisopettajaan (veo). Parhaimmillaan varhaiseri-

tyisopettaja toimi oman osaamisen tukena, toisinaan taas tukea ei koettu olevan tarjolla.  

 

Meeri: ”Nykyään he ovat integroitu, tosin minä en ole siitä kauhean… minä koen, 
että he saivat silloin oikeanlaista tukea, kun olivat sellaisessa pienryhmässä, jossa 
aikuiset tiesivät koko ajan sen lapsen niin kuin mihin ollaan menossa ja miten, ei-
kä me vaihduttu ja heille oli sitä aikaa. Että täällä he ovat vähän tuossa sivussa. - 
- Tällaisissa haastavissa, jos minulla vaikka keinot tuntuvat jonkun lapsen kanssa 
loppuvan, niin veot on tärkeitä, mutta meillä on sattunut tosi ongelmallisia veo-
suhteita tässä. Että meillä ei ole ollut sellaista kunnon tukea sieltä.” 

 

Päivi: ”No ehkä sellainen, jos on jotain erityisiä, erityislapsia tai jotain, että nii-
den tilanteiden ratkaisemiseen ja sellaiseen ehkä tarvitsisi vielä vahvistusta. Tai 
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olisi hyvä, jos ryhmässä on joku erityislapsi, että olisi sitten mahdollisuus saada 
juuri siihen hänen tilanteeseen sitä sellaista täsmällisempää, tai että tietää, miten 
hänen kanssaan toimia. Että tokihan aina käydään läpi niitä ja perehdytään nii-
hin, mutta että saisi sellaista varmuutta niihin tilanteisiin. Kun kuitenkin itsellä on 
ne perustiedot tällaisista erityisjutuistakin, mutta….” 

 

Tuula sen sijaan koki, että varhaiserityisopettaja on oman pedagogisen osaamisen tuke-

na:  

 

”- - meillä on näitä pedagogisia palavereja - - ja sitten siellä on ollut myös tuo 
varhaiserityisopettaja eli veo mukana - - ja koen, että hänen kauttaan saa kyllä 
paljon vinkkejä ja apua.”  

 

Meeri oli pahoillaan siitä, ettei luvattua koulutusta tai avustajia saatukaan automaattises-

ti erityisryhmien lakkauttamisen myötä. Sen sijaan täytyy itse olla todella aktiivinen, jos 

apua haluaa saada. Lisäksi hän koki, että taustansa vuoksi hänet olisi kannattanut sijoit-

taa ryhmään, jossa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Nyt hänen osaamisensa jäi tältä 

osin hyödyntämättä.   

 

”Sitä luvattiin sinä vuonna, kun erityispienryhmät lopetettiin. Luvattiin, että kai-
kille koulutusta, kaikkialle avustajia. Mutta ei mitään. Että hanakkana pitää olla, 
että saadaan, että ei ne tule automaattisesti tarjoamaan. Tietenkin sitten, kun mi-
nulla se tausta olisi, niin minun kannattaisi ehkä olla sellaisessa ryhmässä, mutta 
tänä vuonna en ole, mutta aiemmin olen ollut.”   

 

Pedagogisen työotteen koettiin kärsivän erityisesti kiireen, työyhteisön ulkopuolelta 

tulevien vaatimusten, lisääntyneiden lomakkeiden täyttämisen sekä muiden ylimääräis-

ten töiden vuoksi. Myös henkilökunnan riittämätön määrä ja jatkuva vaihtuvuus kuor-

mittivat ja veivät aikaa varsinaiselta työltä. Kaiken tämän koettiin olevan pois lapsilta 

eli juuri heiltä, joita varten haastateltavat kokivat olevansa. Tämä turhautti haastatelta-

via, joista jokainen nosti esiin läsnäolon merkityksen omassa työssään. Lastentarhan-

opettajat kokivat olevansa varhaiskasvattajina nimenomaan lasta varten.  

 

Aliisa: ”No välillä tuntuu, että aika ja jatkuva kiire, ja tietyllä tavalla tulee tuolta 
jostakin sellaista vaatimusta… Ja sitten, kun Oulun kaupungilla on näitä kaiken 
maailman lippulappuja ja kehittämisjuttuja ja kaikkea. Että koko ajan jotakin uut-
ta, niin se toisaalta sitten sotkee sitä ihan arjessa tehtävää oikeaa työtä, mitä var-
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ten tavallaan kokee olevansa täällä. Niin sellaiseen mennee nykyään aika paljon 
välillä aikaa ryhmissä…”   

 

Tuula: ”- - ja sitten toki tällainen välillä esiintyvä resurssipula haastaa. Että sekin 
on haastavaa, jos joku on pidemmän aikaa pois, ja siinä vaihtuu koko ajan se si-
jainen, niin kyllä se vaikeuttaa sitä toteuttamista, kun täytyy koko ajan sisään ajaa 
uusi työntekijä.” 

 

Meeri nosti esille myös suunnitteluajan riittämättömyyden. Suunnitteluajan varsinainen 

käyttötarkoitus ja sen pedagoginen luonne jäävät ylimääräisten töiden jalkoihin. Aina ei 

ole käytettävissä myöskään rauhallista tilaa, mistä kärsivät sekä työntekijät että lapset. 

Tietokoneella istuva aikuinen on ehkä fyysisesti läsnä lapsiryhmässä, mutta hän ei ky-

kene antamaan aikaansa lapsille. Lastentarhanopettajan keskittymiskyky taas joutuu 

äärirajoille lapsiryhmän keskellä ja paine priorisoida hoidettavat asiat lyhyessä ajassa 

kuormittaa henkisesti.   

 

”Suunnitteluajan määrä ei ihan ole kyllä sitä, mitä nykyään tarvitaan, koska hir-
veän monta sellaista asiaa, jotka ei niinkään kosketa suoraan lasta, vaativat meil-
tä aikaa. Me istumme niiden takia tietokoneella eli se tavallaan haastaa sillä ta-
valla pedagogisesti, miten hyödynnät sen ajan, mitä sinulla on siihen. Sitten ehkä 
välineistö eli meillä ei ole esimerkiksi kunnon rauhallista tilaa, mihin voit mennä, 
että välillä sinä teet niitä kiirehommia siinä lasten keskellä…” 

 

Elina puolestaan näki erityisenä haasteena kaikkien työtekijöiden sitoutuminen yhteisiin 

tavoitteisiin ja pedagogisiin linjoihin. Lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu 

ryhmän toiminnasta ja tältä osin vastuu myös laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumi-

sesta. Jokaisen tiimin jäsenen sitoutuminen yhteisesti sovittuihin pedagogisiin ratkaisui-

hin on suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan toteuttamisen lähtökohta. Ilman 

kaikkien sitoutumista punainen lanka katkeaa.  

  

”No se on juuri se, että miten sinä saat kaikki sitoutumaan siihen, että meillä on 
yhteinen linja, minkälaista pedagogiikkaa me toteutetaan. Että me pystymme vas-
taamaan organisaatiosta tulleisiin tällaisiin, että millä lailla… Kun meillähän on 
selkeät ohjeet siitä, millä tavalla me toimimme niin vasun perusteissa. Että se si-
toutuminen kaikilla, se vie aikansa ennen kuin sitä saadaan ryhmään tuotua.” 

 

Linnea koki työyhteisönsä ja erityisesti työtiiminsä toimintakulttuurin muodostuvan 

pedagogisen osaamisensa täysipainoisen hyödyntämisen esteeksi. Kokemus on tärkeä 
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nostaa esille, sillä, vaikka muut haastateltavat olivat tällä hetkellä tyytyväisiä tilantee-

seensa, oli monella samantapaisia kokemuksia työuransa varrelta. Linnean mukaan eri-

tyisen haastavan tämän hetkisestä tilanteesta teki se, että hän oli tiiminsä uusin jäsen ja 

muulla tiimillä oli jo pitkä historia keskenään. Näin ollen ryhmän toimintatavat olivat 

rutinoituneet uomiinsa eivätkä muut tiimin jäsenet olleet halukkaita muutokseen.   

 

”- - minä olen nyt yhtäkkiä tullut yksikköön, jossa on jotenkin se sellainen hiukan 
suunnittelematon ”hällä väliä” arki, jossa vain tehdään juttuja. - - ja kun tässä on 
nyt jo viime kaudella toiminut tiimi, niin sitten sinä olet se, joka kuuntelee ja mu-
kautuu siihen, ihmettelee vierestä… Että tällä hetkellä minun pedagoginen osaa-
minen on sillä tavalla valmiustilassa. Yritän tuoda siihen sitä omaa, mutta tällä 
hetkellä ainakin tämä tiimi ja se työskentelytapa omaa niin pitkän historian ja lin-
jan, että siihen on vaikea lähteä tekemään isoa… Että nyt täytyy hyväksyä se, että 
hei, pienet askeleet ja huomio siihen mikä toimii ja yrittää lähteä pikkuhiljaa 
kääntämään sitä. Ettei se arki olisi pelkästään sellaisia irtosirkustemppuja, vaan 
siinä olisi oikeasti joku johdonmukainen punainen jatkuvuus ja linja.”  

 

Linnean tilanne kuvastaa hyvin sitä, miten henkisesti kuormittavaa tiimin toimimatto-

muus ja se, että pedagogisia ajattelutapoja ja toimintamalleja ei kyetä sovittamaan yh-

teen, voi olla. Se, ettei pedagogista osaamistaan pysty hyödyntämään, vie pohjan koko 

työltä. Arjesta tulee rutiininomaista suorittamista ja taiteilua konfliktien välttämiseksi.  

 

Linnea: ”- - Ja se, että missä kohtaa hakee itsestään sen sellaisen päättäväisen 
vääntäjän, että eikä kun, lähdetään tähän suuntaan. Ja miten saat tehtyä sen niin, 
että siitä tulee yhteinen tavoite, ettei se ole vastakkainasettelua. Ja missä kohtaa 
pitää tietyllä tavalla vaan hyväksyä se, mitä et voi muuttaa, että pitääkö tämän 
kauden vaan antaa mennä - karmea ajatus sekin.”    

 

Haastattelujen perusteella lastentarhanopettajat kohtaavat monenlaisia tekijöitä, jotka 

haastavat heidän osaamisensa työn pedagogisen luonteen näkökulmasta. Olipa kyse 

millaisesta tekijästä hyvänsä, on niillä kaikilla heikentävä vaikutus sekä työntekijän 

työssä jaksamiseen että laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Epäkohtiin 

puuttuminen on näin ollen tärkeää koko varhaiskasvatusjärjestelmää ajatellen.    
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7 Lastentarhanopettajien kokemuksia ammatillisesta iden-
titeetistään 

 
 

7.1 Keskeneräinen ammatillinen identiteetti - ”se on ihan fine”    

 

Ammatillisen identiteetin määrittely ja sen kehittymisen arvioiminen koettiin suhteelli-

sen vaikeaksi. Moni haastateltavista pohti, mistä lähtisi tarkastelussa liikkeelle. Tämä on 

ymmärrettävää, kun otetaan huomioon se, ettei ammatilliselle identiteetille ole yksiselit-

teistä määritelmää. Lisäksi identiteetin rakentuminen on pitkä prosessi, jonka sanoiksi 

pukeminen ei ole aivan yksinkertaista.     

 

Riippumatta työkokemuksen määrästä tai omasta iästä, jokainen tutkimukseen osallistu-

nut lastentarhanopettaja määritteli ammatillisen identiteettinsä keskeneräiseksi ja koko 

ajan muotoutuvaksi. Koulutus ei saanut kovin suurta roolia ammatillisen identiteetin 

rakentumisen näkökulmasta, joskin osa haastateltavista mainitsi sen toimineen ammatil-

lisen identiteetin kehittymisen perustana. Erilaiset kokemukset työelämässä sen sijaan 

nostettiin keskiöön arvioitaessa itseä ammatillisena toimijana.     

 

Meeri: ”- - koko ajan ja joka vuosihan sitä kokemusta kertyy. Oppii sen kanta-
pään kautta tai oivaltaa lapsesta jotain, jota sitten jatkossa, että kyllä se perusta 
on siellä koulutuksessa, mutta sen päälle on tullut niin paljon sellaista, mitä ei 
koulusta ole saanut… - - Mutta se on sellainen jatkumo, koko ajan kehittyvä.”  

 

Tuula: ” - - se on lähtenyt rakentumaan jo siellä koulussa, että tavallaan koulusta 
on saanut tiettyjä ajatusmalleja ja sellaista niin kuin suhtautumista - - ja sitten 
tietenkin se on muodostunut suurimmaksi osaksi täällä töissä.”  

 

Linneasta huokuu ammatillinen itsearvostus. Hän on hyväksynyt oman keskeneräisyy-

tensä, mutta osaa arvostaa jo karttunutta osaamista ja kertyneitä kokemuksia:    

 

”Minä tiedän, että on paljon asioita, joita tulee vielä uutena eteen. Joka kausi tu-
lee uusia esimerkiksi diagnooseja eteen, jos et sinä päivitä tietämystä. Mutta se on 
ihan fine, minä hyväksyn sen, että keskeneräisenä on just hyvä. Ja sitten olen niin 
kuin ihan onnellinen siitä osaamisesta ja kokemuksesta, luotan tosi paljon siihen, 
mikä on jo takana.”   



60 
 

 

Elina toi vahvimmin esiin ammatillisen identiteettinsä rakentumisen vähitellen työko-

kemuksen ja kouluttautumisen myötä. Ennen kouluttautumista lastentarhanopettajaksi 

hänelle oli ehtinyt jo kehittyä tietynlainen identiteetti aiemman ammatin ympärille. So-

sionomikoulutus ja lastentarhanopettajan ammatti tarjosivat jälleen uudenlaisen näkö-

kulman ja käsityksen itsestä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen. Lisäksi häntä on 

työuralla vienyt eteenpäin voimakas kehittämisen halu, joka on edelleen vahvistunut.  

 

”Se sieltä kaukaa jo lähtee, että kun on se aiempi koulutus - -. Minulla on se oma 
identiteetti jo siellä taustalla, oma tapa tehdä töitä. Ja tavallaan silloin jo se sel-
lainen kehittämisen meininki tullut sieltä, että minä olen aina tykännyt tehdä työtä 
ja kouluttautunut työn ohessa, ja kun kouluttauduin sosionomiksi, niin se taas toi 
sen uuden näkökannan. - - että se kehittämispuoli minulla on tosi vahvana työssä, 
ja se on sitten vielä lisääntynyt - sekä itseni kehittäminen että sitten sen työyhtei-
sön kehittäminen.”   

 

Ammatillisen identiteetin rakentuminen vie kuitenkin aikaa. Se on prosessi, johon vai-

kuttaa halu ammatilliseen kehittymiseen.    

 

Elina: ”- - kyllä minä uskon, että se, joka kunnolla - - lähtee tähän työhön, niin, 
vaikka ei ole sitä pitkää työuraa, niin kyllä hän pystyy samalla lailla kehittymään 
tässä työssä. Totta kai jokaisella vastavalmistuneella menee aikansa - - että pää-
set, että saat sen oman ammatti-identiteetin ja muut siihen kohdilleen niin menee-
hän siihen aikaa, ei sitä yhdessä eikä kahdessa vuodessa...” 

 

Tuula pohti ammatillisen identiteettinsä ja osaamisensa muotoutumista työn kautta. Kä-

sitys itsestä on muuttunut kokemuksen myötä, ja muuttuu edelleen.  

 

”Ja itse asiassa minusta oli ihan hauska silloin, kun aloitin tämän työn, niin minä 
luulin, että ne olisivat olleet eri osaamisalueita. Että sitten käytännön työn kautta 
olen huomannut, että ei, ei tämä nyt ehkä ollutkaan se, mitä minä ajattelin, että 
minussa onkin ehkä joitakin muita osa-alueita, jotka nousevat muita ylemmäs. Ja 
minä koen, että minulla on vielä muodostumassa tässä kaikki ammatti-identiteetit 
ja minä ehkä edelleen tietyllä tavalla totuttelen tähän työhön - -.”  

 

Haastateltavat kokivat ammatillisen identiteetin monitahoisena ilmiönä, jonka rakentu-

mista ei kyetty yksiselitteisesti määrittelemään. Se muokkautuu koko ajan oman amma-



61 
 

tillisen kasvun myötä, johon liittyy keskeisesti itsensä arviointi ja oman toiminnan ref-

lektointi. Ammatillinen identiteetti nähtiin ennen kaikkea kokonaisuuden summana.     

 

Aliisa: ”Minusta tuntuu, että se on vuosien varrella, että enää on vaikea erottaa, 
mikä on vaikka sieltä koulusta jäänyt mieleen ja mikä taas on jäänyt jostakin kou-
lutuksesta, mikä nyt on ollut. Tai, mikä on jostakin sitten ihan tällaisesta tilantees-
ta, joka on tullut eteen ja sinä niitä mietit ja opit välillä kantapäänkin kautta… Et-
tä siihen vaikuttaa niin moni juttu ja varmasti omat henkilökohtaiset kokemukset 
myös, että kaikki yhdessä pikkuhiljaa. Ja koko ajanhan se muotoutuu, että itsestä 
ainakin tuntuu, että eihän sitä ole ikinä valmis, vaan aina muuttaa jotakin…”   

 

Päivi: ”Silloin kun sinä valmistut, niin sinä olet sillä sellaisella tietyllä tasolla, 
mihin se koulu on sinua valmistanut. Ja sitten se työkokemus ja kokemus erilaisis-
ta tilanteista tuovat sitä varmuutta. Että kokemuksen myötähän se tullee ja koko 
ajanhan sitä kasvua tapahtuu, sellaista itsearviointia. Ja siinä työn tekemisen 
myötähän sitä koko ajan tavallaan työstää sitä omaa kasvua, että sen kautta se 
identiteetti vahvistuu.” 

 

Päivin kuvaus ammatillisesta kypsymisestä, valta-asemasta luopumisesta ja tietynlaises-

ta nöyrtymisestä lasten edessä on vaikuttava esimerkki ammatillisen identiteetin muok-

kautumisesta. Se kuvastaa juuri sitä keskeneräisyyttä, minkä haastateltavat ammatilli-

seen identiteettiin liittivät. Kun antaa itselleen mahdollisuuden oppia muilta, myös lap-

silta, voivat käsitykset työstä ja ammatillisuudesta saada aivan uuden muodon.  

  

”- - se oma rooli opettajana kehittyy koko ajan ja tavallaan luopuu siitä omasta 
sellaisesta, että minä olen nyt tässä opettaja ja teemme näin. Että antaa niille lap-
sille sitä tilaa tuoda, koska sieltä monesti tulee tosi hyviä juttuja ja sinä pystyt it-
sekin oppimaan niiltä lapsilta. Ja se on jännä, että iän myötäkin tulee sellaista 
kypsymistä… Että ei pidä itseä ja sitä omaa hommaa niin tärkeänä, että et pystyisi 
kuuntelemaan myös niitä lasten mielipiteitä ja arvostamaan niitä.” 

 

Aika tekee tehtävänsä ammatillisen identiteetin rakentumisen suhteen, mutta jokainen 

voi myös itse aktiivisesti vaikuttaa sen rakentamiseen. Omaa olemisen tapaa on arvioi-

tava jatkuvasti. On muistettava, että kun luopuu jostakin, voi saada jotakin tilalle.  

 

  



62 
 

7.2 Käsitys itsestä lastentarhanopettajana rakentuu suhteessa käsityk-
seen omasta osaamisesta  

 

Käsityksen omasta osaamisesta voidaan tässä tutkimuksessa ajatella muodostuvan kol-

mesta eri tasosta. Näistä ensimmäinen on haastateltavan käsitys osaamisestaan. Arvos-

taako hän omaa osaamistaan? Vastaako oma osaaminen työn edellyttämää osaamista? 

Kaksi seuraavaa tasoa ilmentävät sitä, miten muut suhtautuvat haastateltavan osaami-

seen. Toisena on haastateltavan käsitys siitä, miten työyhteisön jäsenet näkevät hänen 

osaamisensa: Arvostavatko he hänen osaamistaan? Saako hän osaamiselleen tunnustusta 

kollegoilta tai esimieheltä? Kolmantena tasona voidaan nähdä lastentarhanopettajan 

näkemys siitä, millainen on yhteiskunnallinen kanta laajemmin oman ammattiryhmän 

osaamisesta. Arvostetaanko lastentarhanopettajan osaamista yleisesti? Millainen mieli-

kuva omasta ammatista välittyy työympäristön ulkopuolelle? Tähän tasoon voidaan 

lukea kuuluvaksi myös asiakasperheet, tosin sillä erotuksella muista, että he saavat arvi-

oida varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista aitiopaikalta.  

 

Ammatillisen identiteetin voidaan yhden näkökulman mukaan ajatella määrittyvän sen 

mukaan, millainen käsitys yksilöllä on itsestään suhteessa työhön ja ammatillisuuteen. 

Tähän liittyy kiinteästi käsitys omasta osaamisesta. Haastateltavat määrittelivät itsensä 

lastentarhanopettajana pitkälti osaamisensa kautta. Itsensä tärkeäksi kokeminen ja oman 

osaamisen arvostaminen kaikilla kolmella tasolla näyttäytyivät erityisen merkitykselli-

sinä ammatillisen identiteetin näkökulmasta.  

 

Kaikilla haastateltavilla oli myönteinen käsitys omasta osaamisestaan. He kokivat ole-

vansa alansa asiantuntijoita ja arvostivat itseään varhaiskasvattajina ja lastentarhanopet-

tajina. He pitivät työtään merkityksellisenä ja osasivat antaa tunnustusta itselleen ja 

omalle osaamiselleen, vaikka se ei aina helppoa ollutkaan. Onnistumisen elämykset 

koettiin kantavana voimana.  

 

Tuula: ”- - kyllä minä itse arvostan tätä ammattia ja arvostan myös itse itseäni 
tässä ammatissa. Ja kyllä minä näen, että tämä on todella tärkeää työtä mitä me 
teemme… Ja koen, että työ menee pääosin tosi hyvin tuolla, mutta tietenkin on eri 
asia se yhteiskunnan näkemys siitä…” 
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Linnea: ”- - kun yhtäkkiä pidetään sitä kalenterikansiota äärimmäisen aggressii-
viselle lapselle ja sitten yhtäkkiä siellä kalenterikansiossa ei olekaan niitä raiva-
reiden merkkejä joka päivä. Yhtäkkiä kun siellä on viikko, jossa niitä ei olekaan, 
niin se sellainen, mikä on myös niin kuin vaikeata, antaa itselle sitä tunnustusta, 
että hitsit oikeasti, sinä olet pitänyt sitä venettä koko ajan tuohon suuntaan, niin 
sillä on se merkitys.”  

 

Päivin mukaan ammatillinen arvostus itseään kohtaan kasvaa kokemuksen ja sen tuo-

man itsevarmuuden myötä. Muun muassa palautteen vastaanottamiskyky paranee ja 

oman osaamisen kehittäminen sen mukana helpottuu.  

 

”Jotenkin tuntuu, että enemmän ja enemmän sitä itseään arvostaa, kun tulee sitä 
kokemusta ja sellaista itsevarmuutta siihen työn tekemiseen. Jos joku arvioi tai 
sanoo, että tuota asiaa pitäisi kehittää, sen osaa jo enemmän ottaa sillä tavalla, 
että no joo. Miettii asiaa, eikä ole heti, että no niin, minä en osaa mitään.”  

 

Haastateltavien puheista pystyi havaitsemaan, että he olivat tietoisia nimenomaan peda-

gogisen osaamisensa kyseenalaistamisesta yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskuste-

lussa. Ammattiylpeys ja varmuus pedagogisesta osaamisesta nousivatkin puheenvuo-

roissa esille juuri tästä näkökulmasta. Haastateltavat korostivat olevansa ylpeitä omasta 

koulutustaustastaan ja ammattitaidostaan lastentarhanopettajina.  

 

Meeri: Ja olen aika ylpeä sosionomi. 
 

Aliisa: ”- - en minä kyllä koe olevani yhtään huonompi, että kyllä meitä on laidas-
ta laitaan. Välillä tuntuu, että omat ajatukset ovat jopa enemmän tätä päivää ja se 
pedagogiikka näissä ajatuksissa enemmän mukana kuin monella samaa työtä te-
kevällä, jotka sitten ovat ehkä lastentarhanopettajia siltä viralliselta koulutuksel-
ta… Että kyllä minä koen, että minun työssä on aina joku tarkoitus ja ajatus siellä 
taustalla - - siinä on oikeasti joku pointti, miksi tehdään ja millä tavalla tehdään” 

 

Elinalle työhaastattelut olivat tuoneet varmuutta oman osaamisen arvioimiseen ja sen 

kautta ammatillisuuden arvostamiseen. Oman osaamisen reflektointi sekä omien vah-

vuuksien ja kehittämiskohteiden tietoinen etsiminen ja huomaaminen olivat antaneet 

mahdollisuuden arvostaa itseään ihan uudella tavalla. Vaikka Elina koki olevansa tyyty-

väinen nykyiseen tilanteeseensa, halusi hän edelleen haastaa itseään ammatillisesti ja 

käyttää osaamistaan yhä monipuolisemmin. Hän ei halunnut jäädä mukavuusalueelleen.    
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”Kun minä olen hakenut tässä muitakin töitä välillä - - niin siellä sinä joudut it-
seäsi arvioimaan, sitä sinun omaa ammatillisuuttasi, niin siellä sinä oikeasti opit 
arvostamaan itseäsi, että sinähän olet hyvä. Että kyllä minä ammatillisesti koen 
olevani taitava työssäni. Ja se juuri, että minulla on innokkuus pysynyt työhön ai-
na korkealla ja korkealla on työmoraali, että haluan tehdä työni mahdollisimman 
hyvin. - - Ja näen kyllä niitä kehittämiskohteitakin, mutta tunnistan, mitkä ne omat 
vahvuudet ovat. Ja niitä on tosiaan pitänyt miettiä, kun olen käynyt työhaastatte-
luissa ja joutunut tiukoille siellä. Kun itsestä pitää löytää niitä hyviä puolia, niin 
arvostan sitten eri lailla itseäni sen jälkeen. Kun kertoo itsestään niin huomaa, et-
tä hei, minullahan onkin tätä osaamista.”  

 

Vahvan ammatillisen identiteetin voi olettaa osaltaan pohjautuvan siihen, että ammatti-

lainen osaa tunnistaa omat osaamisalueensa ja hyödyntää niitä sekä arvostaa itse itseään 

ja osaamistaan. Koska peilaamme itseämme muiden kautta, on ammatillisen identiteetin 

rakentuminen kuitenkin osin myös toisten varassa. Sen vuoksi on merkityksellistä, että 

muutkin tunnistavat ja tunnustavat tuon osaamisen ja arvostavat sitä.   

 

Viisi kuudesta haastateltavasta koki saavansa vilpitöntä arvostusta omalle osaamiselle 

erityisesti työtiimiltään sekä laajemmin koko työyhteisöltä. Tämä näkyi esimerkiksi 

positiivisena palautteena ja kehuina kollegoilta sekä tasavertaisuuden kokemisena. 

Myös se, että omia vahvuuksia pystyi tarjoamaan koko työyhteisön käyttöön, viesti 

haastateltavien mielestä muiden arvostuksesta. Konkreettisesti tämä ilmeni esimerkiksi 

avun pyytämisenä ja antamisena. Ylipäätään itsensä tärkeäksi tunteminen nousi merki-

tykselliseksi haastateltavien puheissa.   

 

Aliisa: ”- - meillä aika hyvin kehutaan ihan sama ketä ja saa niin kuin tehdä… 
Esimerkiksi ’no kerroppa, miten teidän ryhmässä toimitaan’ tai jotakin, että kyllä 
varmasti sillä tavalla ovat hoksanneet, että mitkä ovat ne jutut mitä minä, mistä 
olen innostunut ja mistä itsellä on enemmän annettavaa tai kerrottavaa.” 

 

Päivi: ”Koen, että minun tekemistä arvostetaan ja että olen tasavertaisena jäse-
nenä tässä työyhteisössä.”  

 

Meeri: ”Minulle tullaan aina, että ’mietippä meille joku, mitä me voitaisiin teh-
dä’.”   

 

Vaikka Linnea koki, ettei hän kyennyt hyödyntämään omaa osaamistaan täysipainoises-

ti työtiimissään, sai hän kuitenkin tunnustusta osaamiselleen muualta työyhteisöstä. Li-
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säksi hän sai positiivista palautetta ja arvostusta osaamiselleen yhteistyökumppaneilta 

työyhteisön ulkopuolelta. Siitä olikin muodostunut kantava voima.  

 

”Nyt jos ajattelee työyhteisöä, niin tällä hetkellä se pulmallisuus on varmaan ni-
menomaan tuossa meidän tiimissä. - - talosta muuten on tullut sellaista, että ne 
ideat, mitä on lähtenyt viemään eteenpäin tai millä tavalla tehdään yhteistyötä 
naapurin kanssa tai muuta, niin on sitten ollut mukavaa ja sitten se, että edelleen 
se aiempi yhteistyö tämän yksikön ulkopuolelle jatkuu. Niin se on se, mistä tulee 
se palaute siitä sellaisesta osaamisesta - -.”  

 

Haastateltavien puheista kävi ilmi myös esimiehen tuen tärkeys omaa osaamista määri-

teltäessä. Esimiehen antama tunnustus ja arvostus lisäsivät luottamusta omaan pedago-

giseen ja muuhun osaamiseen. Myös vaikeissa tilanteissa oli merkityksellistä, että esi-

mies kannusti ja antoi taustatukea.   

 

Elina: ”No, kyllä minä ajattelen, että olen oikeilla linjoilla niiden puheiden, mitä 
olemme käyneet keskusteluja, että kyllä esimieskin on sanonut, että tämä minun 
pitkä työura ja kehittämisen halu näkyvät minun työssä. Että minun pedagogiikka 
on sitä, mitä hänkin haluaa.”   

 

Aliisa: ”- - johtaja ainakin ihan arvostaa - -” 
 

Linnea: ”- - johtajan kanssa paljon keskustelemme - - ja häneltä tulee koko ajan 
sitä tsemppiä ja sitä sellaista piilotaustatukea.”  

 

Haastateltavat olivat varsin yksimielisiä siitä, että lastentarhanopettajien yhteiskunnalli-

nen arvostus on yleisesti ottaen heikkoa. Tietoisuus työn sisällöstä ja vaativuudesta ei 

ole edelleenkään saavuttanut suurta yleisöä. Haastateltavien mielestä edes varhaiskasva-

tuksesta päättävät tahot eivät tunnu vielä ymmärtävän varhaiskasvatuksen yhteiskunnal-

lista merkitystä. Tästä kielivät päätökset, joiden koettiin selkeästi heikentävät varhais-

kasvatuksen laatua.  

 

Mainittakoon, että keskusteltaessa oman ammattiryhmän yhteiskunnallisesta arvostuk-

sesta, haastateltavat mielsivät kuuluvansa nimenomaan lastentarhanopettajien ammatti-

ryhmään. Kukaan heistä ei eritellyt itseään koulutustaustansa perusteella. Yksimielisiä 

oltiin siitä, että heikon arvostuksen taustalla ovat ennen kaikkea väärät mielikuvat työn 

sisällöstä. Varhaiskasvattajien työtä ja osaamista vähätellään esimerkiksi kouluun ver-
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rattuna. Leikin pedagogista merkitystä ei ymmärretä, jolloin yleiseksi vääristyneeksi 

mielikuvaksi on muodostunut se, että varhaiskasvattajat ovat lähinnä leikittäjiä, joilta ei 

vaadita erityistä osaamista.   

 

Tuula: ”- - sitä arvostusta ei ehkä ole niin paljoa kuin voisi olla. Kaikki eivät ehkä 
näe sitä työtä mitä me tehdään täällä, että monilla voi olla sellainen asenne, että 
tehän vain leikitte siellä. Ja kuitenkin se kattaa niin paljon kaikkea muuta.”   

 

Meeri: ”Minusta on yllättävää, että varhaiskasvatus- tai päiväkotimaailmaa ei 
vieläkään ymmärretä, sen merkitystä. Että on jopa tullut opiskelijoita, jotka eivät 
halua tälle alalle, mutta on pakko käydä vaan joku, ja ’ai, tekö vaan leikittä?’ Si-
tähän se on, että tuntuu, että niin poliitikotkin ajattelevat ja se näkyy vaikka palk-
kauksessa ja kaikessa tällaisessa kiristämisessä. Että koulu on niin paljon suu-
rempi asia Suomessa. Se koulu, jolla me näyttäydymme ulkomaille ja maailmalle, 
että näin hienoa meillä on. Mutta ehkä unohdetaan se, miten paljo täällä tehdään 
ja on tehty aina, ilman, että sitä on isolla kirjoitettu, että teemme pedagogiikkaa.” 

 

Haastateltavien mielestä varhaiskasvatustyötä olisikin tärkeä tehdä yhä näkyvämmäksi. 

Kaikkia työhön liittyviä asioita ulkopuolisen on kuitenkin vaikea havaita. Näitä ovat 

esimerkiksi jatkuva suunnitelmallisuus ja ennakointi. Pedagoginen työote ei näyttäydy 

aina päällepäin, jolloin mielikuvaksi voi jäädä, että asiat suunnitellaan puolihuolimat-

tomasti vauhdista. Toimivan arjen eteen on saatettu tehdä töitä monta kuukautta, mutta 

ulkopuolinen näkee ehkä vain helposti pyörivän arjen.  

 

Aliisa: ”Ja, vaikka puhutaan sitä, että vanhemmille tuodaan sitä meidän työtä nä-
kyväksi, niin eivät he kuitenkaan sitä kaikkea näe, mitä siihen oikeasti kuuluu… 
Tai ehkä vanhemmat, arvostaahan ne toki - - mutta juuri se, että ei heillä varmasti 
ole tietosuutta siitä, mitä kaikkea tämä on. Että tehän vain leikitte. Ja onhan sitä, 
että ’miten sulla voi olla kiire töissä’. - - Että ei vain tiedetä sitä, että mitä se… 
Eikä sitä välttämättä, vaikka tulisit päiväksi seuraamaan lastentarhanopettajan 
työtä, niin et sinä näe sitä. Se voi näyttää siltä, että tehän tuollaisia kivoja pelejä, 
ja näin. Että ei se tavallaan aukene ennen kuin, sanotaanko, että vuoden kun teet 
sitä oikeasti, niin sitten. Kun, päivätkin ovat erilaisia. - - ja sekin, että se ei ole 
vain se suunnitteluaika sinä päivänä vaan se on lähtenyt jo paljon aiemmin se 
ajatus, miksi teet ja mitä teet ja siellä on taustalla niin monta juttua, että ei vaan, 
että tehdäänpä kiva jumppa ja puolessa tunnissa silleen vaan… Millaisena se voi 
monelle näyttäytyä.” 

 

Kaikesta huolimatta haastateltavat kokivat, että asiakasperheet pääsääntöisesti arvostivat 

heidän työtään ja osaamistaan. Tämä tuli ilmi esimerkiksi palautteen muodossa. Yhteis-
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kunnallisen arvostuksen puute sen sijaan näkyi lastentarhanopettajien mielestä muun 

muassa pienipalkkaisuutena ja tädittelynä, minkä esimerkiksi Meeri koki ammatillisuu-

den vähättelynä. Myös päättäjien ristiriitaiset ratkaisut tuntuivat epäoikeudenmukaisilta: 

turhat lupaukset heikensivät luottamusta päätöksentekoon, kuten Aliisan kommentista 

käy ilmi.  

 

Meeri: ”Minä luulen, että perheet, joissa lapsia on, niin ne sen työn suurimmaksi 
osaksi näkee ja arvostaa. Ja kyllä ne kertovatkin sen aika monet, mutta yhteiskun-
nallisesta en usko, että ollaan missään kärjessä… Että ehkä se sellainen omasta 
nimikkeestä ylpeileminen olisi tärkeää, että ’olemme lastentarhanopettajia’ tai jo-
tain. Ja siitähän on nyt taas paljon keskusteltu. Minua ei kyllä haittaa, että joku 
sanoo päiväkodintädiksi, jos se ei ole mikään poliitikko tai lehti tai joku, että he 
kuitenkin keskittyisivät siihen ammattiin, ammatillisuutta korostaisivat. Ja palk-
kahan on ihan surkea.” 

 

Aliisa: ”Aika huono arvostus, tai siis - - minusta on aivan hirveää ristiriitaa, mitä 
kaikkea… Tai tuntuu välillä ihan sanahelinältä, mitä vaikka Oulun kaupunkikin, 
mitä hienoja juttuja meillä on ja kaikkea ja kuitenkin sitten ryhmäkokoja vaan 
suurennetaan ja ihan niin kuin tämä käsi tekee tuota ja tämä käsi tekee tuota. Että 
ne eivät ole mitenkään yhteydessä toisiinsa, että sellainen olo on välillä.” 

 

Se, miten asioista puhutaan, vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia lastentarhanopetta-

juudesta luodaan. Juuri tämän vuoksi on merkityksellistä, että ammattilaiset pyrkivät 

aktiivisesti oikomaan vääristymiä, jotka omaan työhön ja ammattiin liitetään. On vaadit-

tava, että yhteiskunnalliset vaikuttajat käyttävät ammatillisuutta arvostavaa kieltä.  

 

7.3 Mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksia ja omaa osaamista työ-
tyytyväisyyden vahvistajana  

 

Huonosta yhteiskunnallisesta arvostuksesta ja siihen liittyvistä epäkohdista sekä erilai-

sista haasteista huolimatta neljä haastateltavaa kuudesta oli tyytyväisiä ammattiinsa las-

tentarhanopettajina. He olivat ammatissa, jossa saivat toteuttaa omia vahvuuksiaan ja 

luovuuttaan. Kaksi haastateltavaa koki tämän hetkisen työtilanteensa haastavaksi ja 

voimavaroja kuluttavaksi, mikä vaikutti siihen, että omat tunteet olivat ristiriitaisia ja 

vaihtelivat laidasta laitaan päivästä riippuen.  
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Aineiston perusteella ammatillisen identiteetin kannalta on merkityksellistä, että yksilö 

saa tehdä asioita, jotka ovat hänelle itselleen tärkeitä. Tällöin hän on valmis sitoutumaan 

työhönsä ja ammattiinsa. Työn henkilökohtainen mielekkyys näyttäytyy korkeana sisäi-

senä motivaationa, mikä taas johtaa siihen, että ammattilainen haluaa omasta tahdostaan 

kehittää itseään ja laajentaa osaamistaan. Linnea kuvasi oman polkunsa hakemista ja 

löytämistä kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa huomioiden. Hänen puheenvuoros-

taan välittyy selkeästi vahva sisäinen motivaatio.   

 

”- - minä koko opiskeluajan, olin suuntautuneena lastensuojeluun, ennen kuin ta-
jusin - - että ei hyvänen aika, nämä päiväkodin hankalat lapset, että ne hankaluu-
det ovat niin pieniä, ja silloin minä lähdin keräämään kaikki opinnot juuri nimen-
omaan varhaiskasvatuksen puolelle. Ja siitä syystä minä myös jatkoin yliopiston 
puolelle niitä opintoja, koska minä halusin kahlata lisää ja ymmärtää. Ja sitten, 
kun kuvataiteet ja musiikki ovat itselle niin lähellä, samoin kuin draama, niin sen 
maailman kun näki ja yhtäkkiä tajusi, että herranen aika. Jos ennen opiskelemaan 
lähtöä olin pohdiskellut sitä, tuleeko minusta taiteilija vai jotain järkevää, niin 
tämähän oli se ala, missä pystyn hyödyntämään sen kaiken. - - Ja sitten kokemaan 
hetkiä, joissa miettii, että oi vitsit, minä saan tästä myöskin palkkaa.” 

 

Neljä kuudesta haastateltavasta nautti työnteosta päivittäin. He tulivat mielellään töihin 

ja tunsivat olevansa oikealla alalla. Oma työ koettiin palkitsevaksi. Haastateltavat olivat 

sitoutuneita työhönsä, halusivat kehittyä ammatillisesti ja luoda uutta.     

 

Aliisa: ”No minä tykkään työstäni. Koen olevani oikealla alalla, että ei tympäise 
koskaan lähteä töihin ja on kiva tulla. Ja sitten sekin, että ei ole koskaan valmis, 
että aina voi jotakin uutta ja kehittää itseään.”  

 

Meeri: ”Minä tulen mielelläni töihin, saatan olla hirveän aikaisinkin täällä ja tyk-
kään kyllä, eli luulisi, että silloin ei ainakaan ole vielä ihan väsähtänyt tähän 
hommaan. Ja tuota, ihan hirveän innoissaan uusia asioita ja näitä teen…”  

 

Elina: ”Minä nautin edelleen työnteosta - - Joka ikinen päivä tykkään tulla töihin 
ja minulla onkin hyvin vähän poissaoloja. Kyllä minä koen, että se on minulle sel-
lainen voimavara ja rikkaus, että saan tulla töihin ja tehdä tätä työtä, josta nau-
tin.”  

 

Näissä tapauksissa työyhteisön toimintakulttuuri ja vuorovaikutus tukivat myönteistä 

suhtautumista työhön ja ammatillisuuteen. Tasavertainen ja avoin työyhteisö, jossa jo-

kainen saa olla oma itsensä, koettiin erittäin merkitykselliseksi. Se kompensoi jopa työ-
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hön liittyviä kielteisiä piirteitä. Työyhteisön ilmapiiri vaikutti siihen, millaisen roolin ja 

paikan ammattilainen työpaikallaan pystyi ottamaan.  

 

Päivi: ”Saa olla kyllä ihan oma itsensä - - että sellainen rento meininki, välitön 
ilmapiiri. - - Olen tosiaan opiskellut paljon erilaisia juttuja - - mutta ainakin tällä 
hetkellä tämä työyhteisö on ollut sellainen mukava ja hyvä, että olen tykännyt 
täällä olla. On tullut sellainen tunne, että tämä on se minun työ, mitä minä aina-
kin tällä hetkellä tykkään tehdä. - - Se vaikuttaa, minkälainen se työilmapiiri ja 
sen työtiimin toiminta on, että kuinka tavallaan sinuiksi sinä tulet sen oman roolin 
ja niiden tehtävien kanssa. Että nyt kyllä tuntuu, että olen solahtanut aika nopea-
stikin tähän työtiimiin mukaan ja löytänyt sen oman paikan.”  

 

Meeri: ”Se on ihana, kun saa olla omanlainen täällä.”  
 

Aliisa: ”- - meillä on aika avoin se ilmapiiri ja se sellainen, että täällä kyllä kaikki 
saa olla ihan omia itseään. Jokainen uskaltaa tietyllä lailla olla ja niitä omia vah-
vuuksia saa tuoda esille.”   

 

Linnean kokemukset toimimattomasta työtiimistä ja siitä johtuvasta kykenemättömyy-

destä hyödyntää omaa osaamista toivat korostuneesti esiin toimivan tiimityön merkityk-

sen omaan työhön ja ammatillisuuteen suhtautumisen näkökulmasta:  

 

”Mutta sitten tällä hetkellä ja tässä tiimissä on sellainen olo, että niin, tämä työ 
voi olla tällaistakin… Että tästä todella tarvitsee maksaa palkkaa, että tätä teh-
dään. Kun sen aidan takana on se, et oikeasti, tästä työstä myös saa palkkaa.”   

 

Mahdollisuus oman osaamisen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen lisäsi merkittävästi 

työtyytyväisyyttä. Lastentarhanopettajat korostivat lasten oppimisen ilon ja myönteisten 

oppimistulosten kannustavan myös itseä. Aliisa koki luovuuden käyttämisen valmiiden 

materiaalipakettien sijasta mielekkäänä ja omaa työtä rikastuttavana.  

 

”- - nyt olen itsekin ottanut sen, että enemmän tällaista toiminnallista ja monipuo-
lisemmin siihen kiinnittänyt huomiota - -. Että oikeasti, kuinka hyvin lapset oppi-
vat. Tuli itsellekin sellainen fiilis, että jes, tätähän kannattaa, vaikka välillä tun-
tuu, että tietyllä tavalla odotetaan sitä sellaista valmista tuotosta. Mutta minusta 
tuntuu, että nyt viimeiset kolme vuotta, olen oppinut ihan hirveästi, kun niitä vaan 
rupeaa itse miettimään. Pysyy omakin työ mielekkäänä aina kun jotain erilaista 
kokeilee.” 
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Aineiston perusteella voidaan olettaa, että myönteinen ammatillinen identiteetti edellyt-

tää myönteistä suhtautumista omaan työhön ja ammattiin. Ammattilaisen on saatava 

hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan täysipainoisesti. Työtyytyväisyys lisääntyy, 

kun työntekijä saa vaikuttaa työnsä sisältöön, toteuttaa itseään ja luoda uutta. Salliva ja 

avoin työilmapiiri edesauttavat tässä.  

 

7.4 Vahva opettaja-identiteetti vs. kahden kastin lastentarhanopetta-
jat  

 

Neljä kuudesta haastateltavasta otti puheeksi julkisessa keskustelussa viime aikoina 

esille nousseen vastakkainasettelun koulutustaustoiltaan toisistaan eroavien lastentar-

hanopettajien välillä. He olivat yksimielisiä siitä, että kiistely ei ratkaise varhaiskasva-

tukseen liittyviä ongelmia. Sen sijaan, sillä on kielteinen vaikutus yleiseen asenneilma-

piiriin erityisesti sosionomikoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia kohtaan. Haasta-

teltavat kokivat, että heidän pedagoginen osaamisensa on ilman syytä kyseenalaistettu.  

 

He kokivat olevansa ammatilliselta identiteetiltään nimenomaan lastentarhanopettajia: 

heillä oli vahva opettaja-identiteetti. He pitivät omaa osaamistaan, mukaan lukien peda-

goginen osaaminen, riittävänä ja hyvänä. Tästä syystä he olivat hämmentyneitä muutos-

ehdotuksista liittyen tulevaan varhaiskasvatuslakiin. Linnea toivoi kinastelun loppuvan 

ja peräänkuulutti, että varhaiskasvatuksen kentälle tarvitaan tällä hetkellä ennen kaikkea 

osaajia ja oman osaamisensa kehittäjiä.   

    

”- - minä suren suunnattomasti tätä vastakkainasettelua, mitä tällä hetkellä teh-
dään lehtien palstoilla ja liittojen tasolla. Missä yhtäkkiä, karkeasti yleistettynä 
tuntuu olevan kyse siitä, että kentälle tulee niitä tyhmiä sosionomeja, että jotenkin 
niin kuin yksinkertaisia. - - Että välillä, kun näitä luen, niin minulla tulee sellai-
nen olo, että hei, minä jätän hanskat tähän ja pitäkää kinasteleva tonttinne. Että 
mitä järkeä tässä on. - -  tämä kenttä tarvitsee osaajia. Tämä kenttä tarvitsee niitä 
ihmisiä, jotka valmistumisen jälkeen tietää, että sen jälkeen alkaa oikeasti se op-
piminen. Tämä ei tarvitse niitä, jotka tulevat tänne henkselit paukkuen julista-
maan sitä paremmuuttaan, olivat ne sitten sosionomeja, varhaiskasvatuksen kan-
deja tai maistereita. Tämä kenttä tarvitsee aikuisia.”  
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Kun omaan ammatillisuuteen kohdistuu kritiikkiä, joka ei ole omasta mielestä oikeutet-

tua, saa se puolustautumaan. Huolimatta siitä, että Meeri koki pedagogisen osaamisensa 

hyväksi ja koulutuksen myötä vahvaksi, oli yhteiskunnallinen keskustelu synnyttänyt 

tarpeen varmistaa erityisesti itselle opintojen riittävyys pedagogisesta näkökulmasta: 

 

”Oma pedagoginen osaaminen minun mielestä on, sen pohja on hyvä. Se tulee 
sieltä ammattikorkeakoulusta. Siellä on ihan riittävästi pedagogisia kursseja. Mi-
nä laskin ne itse asiassa aika vasta, kun on tämä yhteiskunnallinen keskustelu ol-
lut… Ja sen lisäksi, että olen suorittanut varhaiskasvatuksen pedagogisia, niin 
siihenhän liittyy myös muunlaisia pedagogisia opintoja…”  

 

Vaikka haastateltavat kokivat, että omaa osaamista työyhteisön sisällä arvostetaan, ai-

heutti julkinen keskustelu tietynlaista varovaisuutta. Oli varauduttava vähättelevään 

kommentointiin tai väheksyviin asenteisiin. Toisaalta luottamus omaan osaamiseen oli 

niin vahvaa, ettei sitä tarvinnut suuremmin todistella muille. Lastentarhanopettajat luot-

tivat siihen, että pedagoginen osaaminen välittyy käytännön työn kautta.  

 

Meeri: ”Täällä on kyllä annettu tilaa ja mahdollisuus toteuttaa, ettei ole tullut sel-
laista tunnetta, että sitä ei arvostettaisi. Toki jonkunlainen tausta-ajatus voi jol-
lain olla, ehkä ei kuitenkaan täällä meillä, että tuo on sosionomi, mutta sitten kun 
he näkevät minut työssä, niin se kyllä aika äkkiä unohtuu.”  

 

Aliisa: ”Suurin osa varmasti arvostaa, eikä kyseenalaista, mutta niitä tulee aina 
tasaisin väliajoin, ketkä ei tiedä… Niin sitten tulee sellaisia kommentteja, mitkä 
särähtää vähän korvaan. - - Viimeksi eilen, ei meidän työyhteisössä vaan tuolla 
kun kulkee, ja kun ei tiedä toisen koulutaustaa, niin tuli kommentti, että ’Kun mei-
dänkin talossa on niitä vähemmän koulutettuja (sosionomeja)’. Ja ei hänkään mi-
tään pahaa sillä tarkoittanut, mutta tämä vaan tuli tilanteessa, jossa keskusteltiin 
vasusta…”  

 

Linnea ja Meeri nostivat esille esimiehen aseman tasa-arvoisen ilmapiirin rakentajana 

tai päinvastoin vastakkainasettelun lisääjänä. Johtajan esimerkki ja hienovaraisetkin 

eleet suuntaan tai toiseen voivat muodostua hyvin merkittäviksi työyhteisön ilmapiirin 

kannalta. Jos esimies jakaa lastentarhanopettajat kahteen eri leiriin, vaikuttaa se koko 

työyhteisön asenteisiin.    

 

Linnea: ”- - on taloja, joissa arvostetaan kaikkia, mutta sitten on taloja, joissa 
selkeästi on, että aha, lastentarhanopettaja ja sosionomi - -. Että on taloja, joissa 
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johtajat kysyvät, että ’Mikä koulutustausta sinulla olikaan?’. Ja kyllä minä joten-
kin tällä hetkellä varhaiskasvatuksen osalta koen, että sosionomien osaamisesta 
keskusteltaessa se on ollut lähes siellä parjaamisen linjalla.”  

 

Meeri: ”Paljon tulee myös siitä, kuka on johtaja, minkälaisen ilmapiirin se vaatii 
tai luo. Että onneksi meillä on nyt tällainen tosi tasavertainen ilmapiiri ja hyvä 
johtaja.”  

 

Haastateltavat kokivat olevansa ennen kaikkea lastentarhanopettajia. Heillä oli siihen 

pätevöittävä koulutus ja sen myötä lastentarhanopettajalle kuuluvat tehtävät ja vastuut 

sekä vaadittavaa osaamista. Tästä näkökulmasta oli vaikea ymmärtää, miksi keskustelu 

oli yhtäkkiä kääntynyt kasvatustieteen kandidaatteihin ja sosionomeihin, edustavathan 

molemmat samaa ammattiryhmää ja toimivat samalla ammattinimikkeellä. Ammatti-

ryhmän kahtia jakamisen sijaan katseet tulisi haastateltavien mielestä suunnata osaavaan 

varhaiskasvatuksen henkilöstöön koulutustaustasta riippumatta.  

 

Meeri: ”- - eihän me kutsuta varhaiskasvatuksen kandidaattejakaan sillä nimik-
keellä. Jokaisella on koulutus ja meidät on valittu lastentarhanopettajiksi. Että 
minä en ymmärrä, että sen tarvitsisi nyt jotenkin näkyä, että sinä olet sosionomi, 
niissä nimityksissä. Lastentarhanopettajilla on lastentarhanopettajien tehtävät.”   

 

Linnea: ”Kyllä minä soisin, että enemmän lähdettäisiin puhumaan lastentarhan-
opettajista. Että hei: ’Osaava lastentarhanopettaja, ihan sama mistä tulit, mutta 
osaathan hoitaa tonttisi, tiedäthän mitä teet ja ajattelethan välillä sitä, miksi toi-
mit niin kuin toimit, ja onhan sinulla siinä joku johdonmukaisuus.’ - - Koska jo-
tenkin se sellainen vähättelevä asenne julkiseen keskusteluun tuotaessa on todella 
nöyryyttävää, kun kuitenkin kentällä on monia todella taitavia sosionomeja.” 

 

Vahvan opettaja-identiteetin omaavina haastateltavat kokivat epätietoisuutta ja häm-

mennystä omasta roolistaan tulevaisuudessa. Heistä oli huolestuttavaa, että lastentar-

hanopettajia oltiin jakamassa kahteen eri kastiin, joista toinen mielletään selkeästi toista 

koulutetummaksi. Se, että katseet kohdistetaan ainoastaan koulutustaustaan, eikä työko-

kemusta oteta lainkaan huomioon osaamista arvioitaessa, tuntui haastateltavien mielestä 

järjettömältä.  

 

Aliisa: ”Minä miellän itseni lastentarhanopettajaksi ja koen olevani ihan vertai-
nen, ja siksi jotenkin se ajatus siitä, että meitä ruvettaisiin jakamaan jotenkin nyt 
niin kuin eri, niin minusta se on jotenkin ihan hassua. Että minun pitäisi nyt joten-
kin erilainen rooli yhtäkkiä ottaa”  
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Päivi: ”Täällä käytännön työssä meidän työtä arvostetaan, tai tuntuu siltä ainakin 
oman työtiimin sisällä, mutta sitten, mitä nyt on kuulunut kaikkea, että aletaan tui-
jottaa jotakin tiettyä tutkintoa, mikä pätevöittää vain ja ainoastaan johonkin esi-
merkiksi vasun tekemiseen tai jotain, niin en minä nyt oikein siihen kelkkaan läh-
tisi… Että - - jotenkin ulkopuolella olevat ihmiset, jotka tekevät päätöksiä asiasta, 
niin he eivät jotenkin näe sitä, mitä se käytäntö on. Tai se arvostus jotenkin puut-
tuu. Tai ehkä he eivät ymmärrä, mitä se koulutus on sisältänyt ja sitten se, kun si-
nä olet ollut jo töissä useita vuosia ja tehnyt sitä hommaa, että kuinka paljon si-
nulle on tullut vielä lisää siihen päälle” 

 

Puolet haastateltavista koki, että sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien pedagogi-

seen osaamiseen kohdistuva yhteiskunnallinen kritiikki ja väheksyntä horjuttivat aiem-

min vahvaksi koettua ammatillista identiteettiä. Käsitystä itsestä lastentarhanopettajana 

joutui tarkastelemaan uudelleen. Meeri nosti esille myös tietynlaiset eriarvoistavat arjen 

toimintatavat, jotka hän koki omaa identiteettiään murentaviksi. Näistä yksi oli eriar-

voinen asema harjoittelun ohjaajana.   

 

”Minua hirveästi häiritsee yksi asia, joka minun mielestä murentaa sitä identiteet-
tiä. Se on se, että vaikka minä olen lastentarhanopettaja, minä en jostain syystä 
saa opettaa omaa työtäni yliopistosta tuleville opiskelijoille. - - että minut on va-
rattu virkaan, jota minä olen kykenevä tekemään, pätevä, mutta minä en muka 
osaa sitä opettaa. Minä en ihan tätä ymmärrä.” 

 

Linnealla oli hyvin vahva opettaja-identiteetti ja vankka luottamus omaan osaamiseen. 

Hänen ammatillisen identiteettinsä rakentuminen on pitkän prosessin tulos ja kiinteä osa 

koko identiteettiä: lastentarhanopettajuus määrittelee häntä myös ihmisenä. Siksi hän 

koki erityisen loukkaavana sen tavan, jolla julkisessa keskustelussa lastentarhanopettaji-

en ammattiryhmää revitään kahtia. 

 

”Minä en enää ajattele sitä mihinkään koulutukseen pohjaavana, minä ajattelen 
sitä enemmän niin kuin osana itseä, joka siihen on kasvanut. Että se on aika vah-
vasti nyt koko elämässä, niin työssä kuin varmaan työajan ulkopuolellakin, vali-
tettavasti, olemassa oleva sellainen, se ammatillinen identiteetti. Se joka on niin 
kuin osa minua. Se on sellainen minun näköinen lastentarhanopettaja. Ja kyllä se 
on vahva, ja kyllä minä myös luotan siihen omaan osaamiseen - -. Ja kun minä en 
ole mielestäni niin vahvasti sosionomi, vaan minä olen lastentarhanopettaja.”  
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Kuitenkin julkinen keskustelu oli vaikuttanut omaan osaamiseen suhtautumiseen. Vaik-

ka hänellä oli esiopetuspätevyys, koki hän nykyisen keskustelun puitteissa olevansa 

ainoastaan näennäisesti kelpoinen: ”Mutta siis kelpoinen, näennäisesti kelpoinen.”  

 

Meeri piti tärkeänä, ettei yhteiskunnallisesta keskustelusta kuitenkaan provosoiduttaisi. 

Sen sijaan lastentarhanopettajien tulisi luoda yhteinen rintama yhtenäisen ja tiiviin am-

mattiryhmän säilyttämiseksi. Hän kuitenkin koki, että näkyvä tuki yliopistotaustaisten 

lastentarhanopettajien taholta puuttui, vaikka työyhteisön sisällä arvostusta annettiinkin. 

Sosionomikoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien huolta ei ymmärretty.   

 

”Kyllä nyt on pitänyt vähän olla vetämättä herneitä nenään, kun lukee näitä kaik-
kia, vaikka tosi harmittavalta tuntuu… Ja olen huomannut, että esimerkiksi yli-
opistolta tulleet lastentarhanopettajat eivät ymmärrä sitä meidän huolta, eivätkä 
sitä, mikä niin kuin on homman nimi. Että tavallaan sellaista tukea sieltä ei kui-
tenkaan tule, vaikka - - pidetään toista pätevänä ja ollaan täällä työyhteisössä 
näin, niin eivät he kuitenkaan lähde tukemaan. Että he eivät vaan näe sitä ajatus-
ta, että pitäisi ehkä yhdessä tehdä jotain yhteiskunnallista.” 

 

Aliisa pohti, että lastentarhanopettaja on päiväkodin arjessa kuitenkin edelleen lasten-

tarhanopettaja koulutustaustastaan huolimatta. Hänen työyhteisössään kahtia jakautu-

neisuus ei vielä näkynyt:  

 

”- - mutta en minä vielä huomaa, että olisi vaikka sosionomien ja lastentarhan-
opettajien sellaista, että se olisi jollakin lailla erilainen se työnkuva tai…”  

 

Haastateltavat olivat rakentaneet ammatillisen identiteettiinsä lastentarhanopettajuuden 

varaan. Yhteiskunnallinen keskustelu oli kuitenkin jättänyt jälkensä ja saanut pohtimaan 

tulevaisuutta lastentarhanopettajana. Se herätti ristiriitaisia tunteita.  

 

7.5 Tulevaisuus työssä ja ammatissa  
  

Muutokset omassa työssä ja ammatissa vaikuttavat väistämättä yksilön käsitykseen it-

sestään ammattilaisena. Omaa roolia ja asemaa työyhteisössä on tarkasteltava uudes-

taan, samoin osaamistaan ja tavoitteitaan. On määriteltävä uudestaan se, millaiseksi 

haluaa työssään ja ammatissaan tulla.  
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Vaikka suurin osa haastateltavista oli tyytyväisiä tämän hetkiseen työtilanteeseensa ja 

työyhteisöönsä, mietitytti tulevaisuus enemmän tai vähemmän jokaista. Epävarmuus 

tulevaisuudesta varjosti muuten mielekästä työtä. Osa koki oman asemansa lastentar-

hanopettajana jollain tasolla uhatuksi varhaiskasvatusjärjestelmään ja -lakiin esitettyjen 

muutosehdotusten vuoksi. Asennemuutos omaa ammattiryhmää kohtaan huolestutti ja 

jopa ammatinvaihto oli käynyt mielessä. Toisia vaivasi ennen kaikkea epätietoisuus 

siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan ja minkälaisia muutoksia omaan työnkuvaan mah-

dollisesti tulisi. Toisaalta tunteet koettiin myös ristiriitaisiksi, sillä lastentarhanopettajan 

työn koettiin sisältävän kuitenkin enemmän hyviä kuin huonoja puolia.   

 

Linnea: ”Minulla on tähän tosi bipolaarinen asenne… Mitä enemmän tulee tätä 
keskustelua tästä ammatillisten koulutuspohjien eroista ja sitä sellaista asenne-
pohjaa siihen, niin on sellainen olo, että mitähän alkaisi tehdä isona. - - Mutta sit-
ten samaan aikaan toisaalta se, että on niin paljon helmiä ja juuri niitä vuosia, 
joista on tullut niin älyttömän paljon niitä hetkiä, jolloin on miettinyt, että hitto, 
tästä saa myös palkkaa. Tai sitten, kun on saanut perheiltä hyvää palautetta.”    

 

Myös Meeri nosti huolen aiheeksi yhteiskunnallisen keskustelun sekä mahdolliset muu-

tokset omassa ammatissa ja työnkuvassa. Hänen puheessaan oli havaittavissa muutos-

vastarintaa. Hän koki ammatillisen identiteettiinsä joutuvan jonkinlaiseen kriisiin, jos 

tulevaisuuden uhkakuvat toteutuisivat. Tällöin ammatillinen identiteetti vaatisi uudel-

leen määrittelyä.  

 

”Tällä hetkellä, jos olisi tällainen, mikä meillä on tässä talossa, niin minulla ei 
olisi mitään ongelmaa. - - Mutta sitten tämä yhteiskunnallinen tilanne antaa kyllä 
vähän epävarmuuksia… Minulla on sellainen olo, että minähän en omaan työhöni 
uudelleen koulutusta tarvitse, sellaiseen asiaan, mihin minä olen koulutuksen 
saanut. - - En minä mene opettelemaan sitä, mitä minä jo osaan vain siksi, että se 
on väärästä koulusta jonkun mielestä. Että jos, vaikka vasujen kirjoittaminen on 
vain kandidaattien työtä tai sinulla ei ole enää suunnitteluaikaa, niin mitä minä 
sitten olen enää? En minä aio jäädä hoitajaksikaan, koska minun luovuus on siel-
lä suunnittelussa ja heillä on taas erilainen koulutus. Näin se vaan on. Että virta 
vie pois varmaan sitten. Aika sääli, kun ihmiset lähtevät vaikka on koulutus…” 

 

Aliisa puolestaan kaipasi selkeyttä koko varhaiskasvatusjärjestelmään. Kunnilla ja kau-

pungeilla on tietyissä rajoissa vapaus soveltaa päätöksiä, mikä taas vaikuttaa yksikkö-
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kohtaisiin käytäntöihin ja toimintamalleihin. Tämä luo Aliisan mielestä epävarmuutta ja 

aiheuttaa epätietoisuutta varhaiskasvatuksen tulevaisuuden suunnasta.  

 

”Varmasti tulevat muuttumaan kaikki nämä systeemit tässä. Vaikea sanoa, mihin 
niin kuin mennään, ja mikä on se suunta… Kun tuntuu, että koko Suomen maassa 
ei ole sellaista yhtenäistä juttua, kun kaupungit ja kunnat tekevät vähän eri taval-
la. Ja tuntuu välillä, että hallitus tai mitkä tekee omat päätökset, ja kuitenkin teh-
dään erilailla jossain ja näitä ryhmäkokoja ja kaikkea… Niin tuntuu, että ei voi 
varmuudella tietää, mitä tulevaisuus on. Että varmaan tämä perustyö on samaa, 
mutta että millä raameilla…”  

 

Neljä kuudesta haastateltavasta oli miettinyt yhteiskunnallisesta keskustelusta riippu-

matta myös muita ammatillisia vaihtoehtoja lastentarhanopettajan työn sijasta. Tähän 

vaikuttivat muun muassa työn jatkuvasti kasvanut kuormittavuus, erilaisista resursseista 

tinkiminen, niin sanotut toimistotyöt, jotka häiritsivät perustyötä ja veivät aikaa lapsilta 

sekä alimitoitettu palkkaus. Tuulaa ja Linneaa mietitytti erityisesti oma henkinen hyvin-

vointi ja jaksaminen.      

 

Tuula: ” - - näen tulevaisuuden, että se ei ehkä ainakaan helpotu. Koko ajan kaik-
kia resursseja nipistetään, että ryhmäkoot eivät esimerkiksi ole pienenemässä. 
Niin sitä työtä kuitenkin riittää, että sitä ehkä jopa tulee enemmän, kun tulee 
enemmän tällaisia sivujuttuja - - kaikkia tällaisia paperitöitä, ja se on pois siitä 
ryhmän toiminnasta. Ja se on huono juttu, kun kaipaisi juuri sitä, että olisi enem-
män aikaa vain olla lasten kanssa ja keskittyä heihin. Että olen minä välillä miet-
tinyt muitakin töitä ja tuntuu, että välillä on myös aika väsyttävää. Myös muutkin 
työt kiinnostavat, sanoisinko näin. Että ehkä se työn rankkuus on yksi juttu siinä. 
Varsinkin isossa ryhmässä tuntuu, että itseä väsyttää meteli ja tällaiset asiat…”    

 

Linnea: ”Onhan se sitä sellaista tasapainoilua. Tämä työ alkaa itsessään nykyi-
sellään olla niin raskasta, henkisesti kuormittavaa, jos sen antaa kuormittaa, että 
jos se menee ihan sillä lailla tunteisiin. - - Että jos siihen päälle sinulle osuu mo-
neksi kaudeksi vaikka sellainen toimimaton tiimi… Että, en tiedä, viiden vuoden 
kuluttua en tosiaankaan tiedä, että olenko edelleen lastentarhanopettajana.”  

 

Päivillä puolestaan oli koulutuksen puolesta mahdollisuus työllistyä myös muille aloille. 

Vaikka hän piti lastentarhanopettajan työtä muuten mielekkäänä, oli ammatin pieni-

palkkaisuus saanut harkitsemaan myös muita vaihtoehtoja.  

  

”- - palkkaushan on vähän alhainen. Että voi olla, kun itsellä on näitä muitakin 
tutkintoja, niin sen rahan takia rupeaa miettimään jotakin muuta. - - nyt on hyvä 
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olla täällä ja ihan sillä tavalla valoisana näen, että ainoa tosiaan, että palkkaa li-
sää niin sitten olisi vielä tyytyväisempi. Ei tarvitsisi sitten välttämättä alkaa miet-
timään niitä muita vaihtoehtoja.” 

 

Myös Elina oli tyytyväinen omaan tilanteeseensa ja nykyiseen työhönsä, mutta halu 

haastaa ja kehittää itseään ammatillisesti saivat olemaan jatkuvasti valppaana myös 

muiden mahdollisuuksien suhteen:  

 

”No minä haluan vielä nähdä sen, että pääsisin kokeilemaan varhaiskasvatusta 
vähän eri näkökulmasta. Minä haluaisin päästä ehkä kehittämistyöhön tai sitten 
vielä johtamistyöhönkin. - - en minä sitä pahana näe, että minun työura on tässä 
päiväkodissa, mutta minä en näe myöskään sitä pahana asiana, että pääsisin 
vaikka jonnekin työnkiertoon. - - Että en ole yhtään huolissani siitä, että työt lop-
puisivat, mutta aina olen valmis ottamaan vastaan jotain uudenlaista. Että minä 
helposti innostun, jos tarjoutuu jotakin ja uskallan ottaa haasteellistakin työtä 
vastaan, - - ja tavallaan sitten juuri se oman ammatillisuuden lisääminen.”  

 

Siitä huolimatta, että tulevaisuus omassa työssä ja ammatissa herätti ristiriitaisia tuntei-

ta, oli jokainen haastateltava motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan lastentarhan-

opettajana. Jokainen koki, että heillä oli vielä annettavaa ja että työ itsessään myös pal-

kitsi.  

 

Aliisa: ”No ainakin toistaiseksi näen, että minä olen näissä hommissa ja vielä ko-
en, että tästä työstä saa myös itse. Ja tykkään kehittää ja kehittyä.”   

 

Uhkakuvista huolimatta haastateltavat eivät olleet nykyisen työnsä puitteissa valmiita 

luopumaan lastentarhanopettajuudestaan, jonka ympärille oma ammatillinen identiteetti 

oli rakentunut. Puheenvuoroissa nousi esille työn persoonallinen luonne: jokainen var-

haiskasvattaja on erilainen ja tekee työtään omista lähtökohdistaan käsin. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että olipa koulutustausta mikä hyvänsä, työhön asennoituminen ja 

halu kehittää omaa osaamistaan ovat ennen kaikkea henkilökohtaisia ominaisuuksia. 

Näihin tekijöihin jokainen voi myös itse vaikuttaa ja tältä osin määritellä, millaiseksi 

tulevaisuus omassa ammatissa muotoutuu.   
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8 Johtopäätökset 
 

 

Tässä luvussa esitän yhteenvetona tärkeimmät tutkimustulokset pedagogiseen osaami-

seen ja ammatilliseen identiteettiin liittyen sellaisina kuin ne tutkimukseen osallistunei-

den lastentarhanopettajien kokemuksissa ilmenivät. Koska olen tutkimuksessani halun-

nut korostaa haastateltavien yksilöllistä ääntä, sisältävät kahdessa edellisessä luvussa 

esitetyt tulokset myös subjektiivisia, toisista poikkeavia merkityksenantoja ja kokemuk-

sia. Tutkimuksellani on kuitenkin myös yleisempi tarkoitus, joten tässä luvussa pääpai-

no on niissä yhtäläisyyksissä, jotka nousivat esille haasteltavien puheenvuoroissa. Näitä 

päätutkimustuloksia tarkastelen teoriataustaan ja aikaisempiin tutkimuksiin nojautuen ja 

vertaillen.   

 

8.1 Pedagoginen osaaminen lastentarhanopettajan työn määrittäjänä 
 

Tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat kokivat, että pedagoginen osaaminen 

määritti heidän työtään: lastentarhanopettajuus näyttäytyi nimenomaan pedagogisen 

osaamisen kautta. Sitä kuvattiin kokonaisvaltaisena ja kokoaikaisena työotteena, joka 

näkyi kaikessa tekemisessä. Se oli koko ajan läsnä oleva osa ammatillisuutta. Se oli 

kokoaikaista ymmärrystä toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista, mikä näyttäytyi joh-

donmukaisena suunnitelmallisuutena ja tavoitteellisuutena. Juuri moniulotteisuutensa 

vuoksi sen tarkka määritteleminen koettiin vaikeaksi.      

 

Haastateltavien mukaan pedagogista osaamista on alettu tehdä yhä näkyvämmäksi osak-

si varhaiskasvatusta ja siitä on tullut yksi lastentarhanopettajien korkeatasoisen amma-

tillisen osaamisen määrittäjä. Ilmiönä se on nostettu jalustalle ja siitä on puheissa tullut 

”jokin mahtava asia”. Arjessa pedagoginen osaaminen näyttäytyy kuitenkin ennen 

kaikkea työ- ja ajattelutapana, ammatillisuuteen kiinteästi kuuluvana kokonaisuutena. 

Pedagogiikan näkyväksi tekeminen myös muille kuin varhaiskasvatuksen ammattilaisil-

le koettiin merkitykselliseksi, sillä avoimuuden nähtiin lisäävän ymmärrystä lastentar-

hanopettajan työn luonteesta. 
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Haastateltavien näkemykset ovat linjassa sekä uuden Varhaiskasvatuslain (2015/580) 

että uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) kanssa. Niiden myötä pe-

dagoginen toiminta, sen suunnitteleminen, toteuttaminen, arvioiminen ja kehittäminen, 

on painottunut varhaiskasvatuksessa entisestään. Tutkimukseni perusteella tämä näkyy 

jo selkeästi myös käytännön työssä. Tästä esimerkkinä haastatteluissa nousi esiin myön-

teisenä asiana nähty tuokiokeskeisyydestä pois pyrkiminen. Pedagoginen osaaminen on 

laajentunut kaikkeen tekemiseen: Kun pedagogiset hetket nähtiin aiemmin ensisijaisesti 

erilaisiin toimintatuokioihin liittyviksi, ei pedagogiikkaa enää erotella tiettyyn aikaan, 

paikkaan tai tilanteeseen kuuluvaksi.  

 

Mikkolan ja Nivalaisen (2012, 8) mukaan toimintojen kokonaisuus ja se, että lapsen 

koko hoitopäivä on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja toteutettu onkin yksittäisiä 

toimintatuokioita tärkeämpää. Hujala, Puroila, Parrila ja Nivala (2007) huomauttavat 

toimintatuokiokeskeisyyden olevan lisäksi pitkälti aikuisjohtoista. Tällöin pääpaino on 

aikuisen lähtökohdista lähtevissä ja laatimissa koko lapsiryhmälle suunnatuissa tavoit-

teissa, sisällöissä ja menetelmissä. Lasten yksilölliset oppimistavoitteet ja -tavat sekä 

heidän mielenkiinnon kohteistaan nousevat sisällöt jäävät hyödyntämättä ja ikäkauden 

mukaan suunniteltu toiminta ajaa lapsen yksilöllisen kehityksen ja oppimisen edelle. 

(Hujala ym. 2007, 32–33.) Myös Puroilan (2002) mukaan toimintatuokiopainotteisessa 

pedagogiikassa aikuinen on se, joka pitkälti suunnittelee ja toteuttaa opetuksen. Tällöin 

lasten yksilölliset tarpeet saattavat jäädä huomioimatta. (Puroila 2002, 178.)  

 

Oman osaamisen hyödyntämistä moniammatillisessa työyhteisössä haastateltavat kuva-

sivat erityisesti lastentarhanopettajuuteen kuuluvan pedagogisen osaamisen kautta, eivät 

niinkään oman koulutuksen tuottaman muun ammatillisen osaamisen kautta. Merkityk-

selliseksi koettiin mahdollisuus toteuttaa itsensä näköistä pedagogiikkaa, kuitenkin si-

ten, että kaikkien tiimin jäsenten osaaminen ja vahvuudet huomioitiin. Moniammatilli-

suus nähtiin ennen kaikkea erilaisen osaamisen yhdistämisenä. Työyhteisön salliva toi-

mintakulttuuri ja avoin, hyväksyvä ilmapiiri sekä toisten osaamisen arvostaminen ja 

tunnistaminen nähtiin aidosti toimivan moniammatillisuuden edellytyksenä. Ne mahdol-

listavat täysipainoisen oman osaamisen ja omien vahvuuksien luovuttamisen yhteiseen 

käyttöön.  
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Karila (2011, 81) huomauttaa, että suomalaisissa päiväkodeissa moniammatillinen tii-

mityö toteutuu käytännössä varsin vaihtelevin tavoin. Myös haastateltavat kokivat, että 

moniammatillisuus päiväkotiyksikön sisällä toimi jossain määrin, mutta ei aina välttä-

mättä riittävästi. Moniammatillista osaamista olisi voinut hyödyntää vieläkin enemmän. 

Tämä viitannee muun muassa Kupilan (2017, 302) mainitsemaan haasteeseen varhais-

kasvattajien samanlaisuutta lähestyvästä työnkuvasta. Tällöin erilaisten koulutustausto-

jen tuottamaa osaamista ei aina kyetä työyhteisössä tunnistamaan, eikä näin ollen hyö-

dyntämään. Voidaankin kysyä, miten esimerkiksi eri koulutustaustoista tulevien lasten-

tarhanopettajien osaamista voitaisiin hyödyntää moniammatillisuuden näkökulmasta 

entistä enemmän muutoin kuin pedagogisen osaamisen suhteen.   

 

Kupilan (2017, 301–302) mukaan ”Toimiva moniammatillinen yhteistyö edellyttää am-

mattilaisilta yhteistyöosaamista, yhteisesti jaettua tulkintaa toiminnan tavoitteista sekä 

osaamisen analyysia ja yhteistä suunnittelua.” On tärkeä ymmärtää, minkälaista osaa-

mista yhteisössä jo on ja minkälaista osaamista vielä tarvitaan yhteisesti sovittujen ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Juuri tämän vuoksi on keskeistä, että jokainen ammattilai-

nen tietää oman roolinsa ja vastuualueensa kokonaisuudessa ja osaa myös suhteuttaa ne 

toisten rooleihin ja vastuisiin (Kupila 2017, 302).  

 
Tästä näkökulmasta käsin onkin ymmärrettävää, miksi haastateltavat näkivät oman 

osaamisensa hyödyntämisen moniammatillisessa yhteistyössä juuri pedagogisen osaa-

misen kautta. Oma rooli lastentarhanopettajana ja siihen kuuluva viime käden vastuu 

pedagogiikan toteuttamisesta ja toteutumisesta määrittävät oman paikan työyhteisössä. 

Salmisen (2017) mukaan lastentarhanopettajan ammatillinen osaaminen kattaakin ko-

konaisvaltaisen pedagogisen tietotaidon ja sen välittämisen käytännön työhön. Lasten-

tarhanopettajan on otettava kokonaisvastuu pedagogisesti laadukkaasta toiminnasta. 

Tämä edellyttää myös muiden ammattiryhmien edustajien sitoutumisen ohjaamista ja 

tukemista yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden toteutumiseksi sekä 

jokaisen työntekijän erityisosaamisen huomioimista. (Salminen 2017, 169–170.)  
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Aina moniammatillinen tiimityö ei kuitenkaan toimi. Tilanteissa, joissa yhteisiä peda-

gogisia suuntaviivoja toiminnan toteuttamiseksi ei syystä tai toisesta saatu luotua, oli 

haastateltavien mukaan seurauksena toimimaton arki. Tällöin arjen toiminnot rakentuvat 

lähinnä kompromisseista. Lisäksi oma osaaminen jäi ainakin osin hyödyntämättä, eikä 

mahdollisuuksia yhteisesti luodulle uudelle osaamiselle näin ollen synny.  

 

Parrila ja Fonsén (2016b) korostavat, että tiimillä on edellytykset kasvaa toimivaksi 

tiimiksi vasta, kun kaikki sen jäsenet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, yhdessä oppimi-

seen ja tiiminä kehittymiseen. Lisäksi vaaditaan, että jokaisen jäsenen tehtävänkuvat 

ovat selkeät, jolloin kunkin oman erityisosaamisen täysipainoinen toteuttaminen mah-

dollistuu. Vasta tämän jälkeen tiimi kykenee kasvamaan yhteisvastuullisuuteen. (Parrila 

& Fonsén 2016b, 83.)  

 

Kupila (2017, 301) korostaakin kaiken mahdollisen jo olemassa olevan osaamisen hyö-

dyntämisen lisäksi uuden osaamisen luomisen merkitystä. Oppivana yhteisönä toimimi-

nen ja sen toteutumisen edellytykset voidaan nähdä tämän päivän varhaiskasvatuksen 

ytimenä (Ahonen 2017, 9). Myös Poikela ja Järvinen (2010) korostavat, ettei osaamista 

tarvitse kehittää yksin vaan yhdessä muun työyhteisön kanssa. Ryhmä tai tiimi luo yh-

dessä uutta tietoa ja osaamista ja tukee samalla yksilön työssä oppimista ja osaamisen 

kehittämistä. (Poikela & Järvinen 2010, 178.) Laadukas varhaiskasvatus syntyy jokaisen 

yhteisön jäsenen osaamisen hyödyntämisen sekä yhteisesti tuotetun uuden osaamisen 

myötä. On kyettävä luomaan yhteisiä tulkintoja siitä, mitä laadukas varhaiskasvatus 

tarkoittaa ja millä tavoin sen toteutuminen voidaan taata.  

 

Pedagogisen vastuun käsite nousi haastateltavien puheista vahvasti esille omaan peda-

gogiseen osaamiseen liittyen. Se nähtiin niin kiinteänä osana omaa osaamista ja lasten-

tarhanopettajuutta, että sitä pidettiin jopa itsestään selvyytenä. Pedagogiseen osaami-

seen kuuluvana se on aina läsnä lastentarhanopettajan työssä. Vaikka ryhmän toimintaa 

suunnitellaan yhdessä, on lastentarhanopettajalla viime käden vastuu siitä, miten toimi-

taan. Hän on vastuussa ryhmänsä toiminnan pedagogisista lähtökohdista ja siitä, että 

pedagogiset suuntaviivat myös toteutuvat. Tällöin on rohjettava puuttua tilanteisiin, 



82 
 

jotka eivät noudattele yhteisesti sovittuja periaatteita. On huolehdittava, että pedagogi-

sesti laadukas varhaiskasvatus toteutuu vähintään omassa lapsiryhmässä. 

 

Parrilan ja Fonsénin (2016a) mukaan lastentarhanopettajan tehtävä on johtaa oman tii-

minsä pedagogiikkaa ja sen kehittämistä. Toki myös muun varhaiskasvatushenkilöstön 

on kannettava vastuuta pedagogiikan toteutumisesta kiinnittämällä huomiota toiminnan 

laatuun ja sitoutumalla sovittuihin toimintatapoihin. (Parrila & Fonsén 2016a, 9.) Niin 

ikään Heikka (2016) nostaa esille opettajajohtajuuden käsitteen. Opettajajohtajuus on 

ennen kaikkea lastentarhanopettajan pedagogista johtajuutta ja vastuuta oman lapsiryh-

mänsä ja kasvattajatiiminsä pedagogiikasta. Lisäksi se sisältää lastentarhanopettajan 

osallistumisen laajemmin koko yksikön pedagogiseen kehittämiseen. Käytännössä opet-

tajajohtajuus on ensisijaisesti kasvattajatiimin jäsenten tukemista ja ohjaamista pedago-

giikan toteuttamisessa, roolimallina olemista sekä erilaisten käytäntöjen ja toimintamal-

lien perustelua tiimin jäsenille. (Heikka 2016, 55.)  

 

Huolimatta lastentarhanopettajan selkeästä pedagogisesta vastuusta koskien lapsiryh-

män toimintaa ja sen suunnittelua tiimissä, ei tiimin aikuisten toiminnan johtaminen 

tutkimusten mukaan tunnu useinkaan luontevalta. Vastuuta ja valtaa kohdistettuna toi-

seen aikuiseen vierastetaan, vaikka lastentarhanopettajille oman tiiminsä pedagogisina 

johtajina on selvää tarvetta varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi. (Parrila & 

Fonsén 2016b, 83.) Haastateltavat kokivatkin pedagogisen vastuun jakamisen toisen 

lastentarhanopettajan kanssa helpottavalta. Se koettiin myönteiseksi asiaksi erityisesti 

silloin, kun yhteistyö työparin kanssa toimi. Jaettu osaaminen ja vastuu nähtiin sekä 

työtiimin että lasten etuna.  

 

Happo, Määttä ja Uusiautti (2013) huomauttavat, että lastentarhanopettajan työstä onkin 

tullut yhä enemmän kollegiaalista, minkä vuoksi yhteisöllinen oppiminen ja ongelman 

ratkaisu nousevat yhä keskeisempään asemaan. Siksi huomiota on kiinnitettävä enene-

vässä määrin yhteistyöhön ja sosiaalisesti jaettuun asiantuntijuuteen. (Happo, Määttä & 

Uusiautti 2013, 279.) Myös Kutuniva ja Ylitapio-Mäntylä (2005, 250) pohtivat yhteis-

opettajuutta: ”Yhdessä opettaminen on antoisaa, poikii yhteisiä pohdintoja, keskusteluja 

ja uusia näkökulmia omaan opettajuuteen. Yhdessä opettamiselle tulisi tarjota tilaa. 
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Hyvä onkin pohtia, sallitaanko opettajien erilaista osaamista, yhdessä opettamista, roh-

kaistaanko kollegiaalisen tiedon jakamiseen.”  

 

Lastentarhanopettajien kohdalla yhteisopettajuus on luonnollinen toimintatapa lapsi-

ryhmässä. Merkittävin kysymys heidän kohdallaan onkin, sallitaanko erilaista osaamis-

ta. Suurin osa tutkimukseeni osallistuneista lastentarhanopettajista toimi tai oli toiminut 

lapsiryhmässä, jossa heidän työparinaan oli yliopistosta valmistunut lastentarhanopetta-

ja. Useimmat kokemukset olivat myönteisiä ja yhteislastentarhanopettajuus toisen kou-

lutuspolun käyneen kollegan kanssa koettiin antoisaksi ja erilaisia pedagogisia näkö-

kulmia tuottavaksi. Kuitenkin miltei jokainen tutkittava oli jossakin vaiheessa työuraan-

sa kokenut koulutustaustastaan johtuvaa osaamisen vähättelyä. Tämä viittaa siihen, että 

erilaista osaamista ei edelleenkään aina arvosteta tai sallita.  

 

Pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen oli haastateltavien mielestä erityisen tär-

keää ammatillisen kasvun näkökulmasta. Osaamistaan he kehittivät muun muassa am-

mattikirjallisuutta lukemalla, osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja työryhmiin, oma-

toimisesti opiskelemalla, havainnoimalla kollegoita ja käymällä pedagogisia keskustelu-

ja sekä reflektoimalla omaa toimintaa yksin ja yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa. 

Julkunen (2010) nostaakin osaamisen ja sen jatkuvan kehittämisen työelämän haastei-

siin vastaamisen keskiöön. Hän luonnehtii osaamista tulevaisuutta ja tuntematonta kohti 

kurottavaksi käsitteeksi. Osaaminen on ennen kaikkea kykyä luoda uutta kuin hyödyn-

tää ainoastaan kertynyttä kokemusta. (Julkunen 2010, 47.) 

 

Lastentarhanopettajat olivat yksimielisiä siitä, että tietoja ja taitoja on päivitettävä jat-

kuvasti, sillä elämme kuhunkin aikaan ja kulttuuriseen kontekstiin liittyvän tiedon va-

rassa. Koko ajan tulee uusia tutkimustuloksia liittyen lapsen kasvuun, kehittymiseen ja 

oppimiseen. Toimintamallit mukautetaan tuohon tietoon ja alaan liittyvä osaaminen 

määritellään yhä uudestaan. Ajan hermolla on pysyttävä. Koivulan ja muiden (2017) 

mukaan uuden tutkimuksen tuottaminen, toiminnan kehittäminen ja lasten maailmojen 

muuttumisen seuraaminen ovatkin saaneet entistä merkittävämmän aseman niin koulu-

tuksen, tutkimuksen kuin käytännön työn kannalta. Tähän on vaikuttanut varhaiskasva-
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tuksen vaikuttavuuden ymmärtäminen sekä yksilöllisellä tasolla lapsen oppimiselle ja 

kehitykselle että sen myötä yhteiskunnallisella tasolla. (Koivula ym. 2017, 9.)  

 

Vaikka haastateltavat arvioivat pedagogisen osaamisensa hyväksi, huolestutti viime 

aikoina käyty keskustelu siitä, kuka on riittävän pätevä lastentarhanopettajaksi. Tutkit-

tavat pitivät työn ohella kouluttautumista ja työssä oppimista sekä oman osaamisen jat-

kuvaa kehittämistä koulutustaustaa merkittävämpänä tekijänä arvioitaessa työntekijän 

ammatillista kyvykkyyttä. He eivät kokeneet jäävänsä koulutustaustansa vuoksi millään 

tavalla huonommiksi lastentarhanopettajiksi. Koulutuksessa luodaan perusta, jonka 

päälle työelämässä ryhdytään rakentamaan yhä vankempaa asiantuntijuutta. Haastatel-

tavat olivat yksimielisiä siitä, että pelkän koulutustaustan perusteella ei voida arvioida 

yksittäisen lastentarhanopettajan osaamistasoa. Jokainen on vastuussa osaamisensa ke-

hittämisestä työelämään siirtyessään.  

 

Myös Mäkinen ja muut (2009) huomauttavat, ettei mikään koulutus pysty korvaamaan 

ammattilaisen omaa tiedonrakentamisprosessia. Vasta työkokemus mahdollistaa amma-

tillisen asiantuntemuksen kokonaisvaltaisen kehittymisen. Koulutus tarjoaa välineitä 

oman asiantuntijuuden rakentamisen ohjaamiseksi, mutta jokainen on itse vastuussa 

ammatillisesta kasvustaan. (Mäkinen ym. 2009, 39, 42–43.) Osaamisen systemaattinen 

kehittäminen ja itseohjautuva oppiminen ovat osa ammatillisuutta.  

 

Collin (2007) puolestaan toteaa työssä oppimisen liittyvän ajatukseen elinikäisestä ja 

elämänlaajuisesta oppimisesta. On havaittu, että työssä oppiminen on ammatillisen ke-

hittymisen kannalta jopa formaalia koulutusta tehokkaampaa. Työ nähdään yhä merkit-

tävämpänä oppimisen kontekstina, ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehitty-

misen mahdollistajana sekä identiteetin vahvistajana. (Collin 2007, 124–125.) Poikela ja 

Järvinen (2010) lisäävät työssä oppimisen olevan osa inhimillisten voimavarojen kehit-

tämistä. Ammattilaiselta eli työssä oppijalta vaaditaan aktiivista roolia oman työnsä 

kehittämiseksi. (Poikela & Järvinen 2010, 178.) Nämä näkökulmat huomioiden työssä 

oppimista ei voida sivuuttaa ammattilaisen osaamista arvioitaessa. Se, mitä ammatilli-

sessa kehittymisessä koulutuksen jälkeen tapahtuu, on kiinni hyvin pitkälti jokaisesta 

itsestään. 
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Tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat pitivät oman toiminnan ja ajatusmalli-

en jatkuvaa reflektoimista ja kyseenalaistamista, uusien työtapojen kokeilemista ja van-

hasta pois oppimista oleellisina osaamisen kehittämisen kannalta. He pitivät tärkeänä 

pedagogisen osaamisensa pohtimista ja arvioimista yhdessä kollegoiden tai esimiehen 

kanssa, joskaan sille ei aina tuntunut olevan riittävästi aikaa. Alsopin (2013) mukaan 

kriittinen reflektio ja erilaisten näkökulmien ja merkitysten tutkiminen ovatkin elintär-

keitä oppimisprosessin kannalta. Tällöin sekä persoonallisen että sosiaalisen maailman 

uudelleen tulkinta on mahdollista. Hyödyllisintä on osallistua kriittiseen, reflektiiviseen 

keskusteluun toisten kanssa. (Alsop 2013, 52.) Niin ikään Soukainen (2016, 183) pai-

nottaa yhteisten keskustelujen omassa kasvattajatiimissä sekä esimiehen kanssa autta-

van kehittymishaasteiden näkemisessä.  

 

Kuitenkin Heikan (2016, 49) tutkimustulos osoittaa varhaiskasvattajien kokevan, ettei 

pedagogiikan arvioimiseen, yhteiseen keskusteluun ja varhaiskasvatussuunnitelmatyö-

hön sekä kehittämiseen ole riittävästi resursseja. Keskusteluja käydäänkin usein arjen 

kiireisten ja päällekkäisten tilanteiden ohessa (Karila & Nummenmaa 2011a, 15). Tämä 

on valitettavaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen näkökulmasta ottaen huo-

mioon sen, kuinka hyödyllisiä ammatilliset keskustelut ovat yksilön työssä kehittymisen 

kannalta.       

 

Lastentarhanopettajat kokivat pedagogiikan toteuttamiseen ja pedagogisen osaamisensa 

täysipainoiseen hyödyntämiseen liittyvän haasteita, jotka voi nähdä olevan esteenä laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Nämä haasteet liittyivät esimerkiksi toi-

mintaympäristöön ja tilaratkaisuihin, käytettävissä oleviin resursseihin, työyhteisön 

toimintakulttuuriin ja vuorovaikutukseen sekä riittämättömään tukeen tietyissä tilanteis-

sa. Pedagogisen työotteen koettiin kärsivän myös työyhteisön ulkopuolelta tulevien vaa-

timusten, kiireen sekä varsinaiselta työltä aikaa vievien jatkuvasti lisääntyneiden yli-

määräisten tehtävien vuoksi.  

 

Suuret ryhmäkoot ja niihin nähden usein liian pienet tilaratkaisut haastoivat lastentar-

hanopettajien pedagogisen osaamisen. Lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppi-
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misen huomioiminen oli haastavaa suurissa lapsiryhmissä, kun aikaa yksittäiselle lap-

selle oli yhä vähemmän. Myös toiminnan järjestämiseen koko ryhmälle samanaikaisesti 

vaati luovuutta. Pienryhmätoiminta nähtiin tähän yhtenä ratkaisuna. Lisäksi henkilö-

kunnan ajoittainen riittämätön määrä ja jatkuva vaihtuvuus kuormittivat ja veivät aikaa 

varsinaiselta työltä. 

 

Fonsén (2010) huomauttaa varhaiskasvatuksen laadun rakentuvan erilaisista laatuteki-

jöistä, joista puitetekijät luovat perustan koko varhaiskasvatukselle ja samalla myös 

korkeatasoisen pedagogiikan toteuttamiselle. Puitetekijöitä ovat esimerkiksi juuri tilojen 

toimivuus ja turvallisuus sekä ihmissuhteiden pysyvyys ja sijaisten saatavuus. (Fonsén 

2010, 131–132.) Haastateltavien kokemusten perusteella juuri näissä tekijöissä on kui-

tenkin puutteita. Voidaankin kysyä, miten kyetään toteuttamaan laadukasta varhaiskas-

vatusta ja pedagogiikkaa, jos puitetekijät eli laadun perusta eivät ole kunnossa. Raittila 

ja Siippainen (2017) huomauttavat, että yhteiskunnalliset kehityssuunnat, jotka usein 

kumpuavat osaksi taloudellisista paineista heijastuvat myös varhaiskasvatukseen. Kus-

tannusvaatimukset ja arvovalinnat kietoutuvat toisiinsa. (Raittila & Siippainen 2017, 

291.) Lapsiryhmien kasvattaminen ja sijaiskuluissa säästäminen ovat yksi esimerkki 

tämän päivän varhaiskasvatukseen kohdistuvista talouden paineista.  

 

Tutkittavat kokivat haasteena myös haastavasti käyttävien tai erityistä tukea tarvitsevien 

lasten kanssa työskentelyn. Aina oma pedagoginen osaaminen ei tuntunut riittävän näi-

den lasten tarpeiden riittävään huomioimiseen. Haastateltavat toivoivatkin lisää tukea ja 

koulutusta näihin tilanteisiin. Toimiva suhde varhaiserityisopettajaan koettiin merkityk-

selliseksi: Parhaimmillaan varhaiserityisopettaja toimi oman osaamisen tukena, mutta 

aina tukea ei koettu olevan tarjolla.  

 

Myös Nislin’n, Paanasen, Revon, Sajaniemen ja Simsin (2015) mukaan erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa työskentely voi haastaa lastentarhanopettajan pedagogisen 

osaamisen ja aiheuttaa näin ollen riittämättömyyden tunteita. Tutkimuksessaan he ha-

vaitsivat, että lastentarhanopettajat pitivät itseään epäpätevinä työskennellessään erityis-

tä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Koska on siirrytty yhä enemmän kohti eheyttävää ja 

inklusiivista varhaiskasvatusta, on lastentarhanopettajien tasapainoiltava erityisvarhais-
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kasvatukseen ja muuhun varhaiskasvatukseen liittyvän erityisosaamisen välillä. Tämän 

vuoksi täydennyskoulutuksen tarve on perusteltua. (Nislin ym. 2015, 1, 3.) Happo ym. 

ovat saaneet samankaltaisia tuloksia: Jatkuvan kouluttautumisen nähtiin vastaavan las-

tentarhanopettajien kokemiin haasteisiin, joista yhtenä koettiin olevan työskentely eri-

tyistä tukea tarvitsevien lasten kanssa (Happo, Määttä & Uusiautti 2013, 278).  

 

Lisäksi toimimaton vuorovaikutus työtiimissä tai -yhteisössä vaikutti siihen, ettei peda-

gogisia ajattelutapoja ja toimintamalleja kyetty sovittamaan yhteen. Tällöin omaa peda-

gogista osaamista ei pystytty hyödyntämään täysipainoisesti, mikä vei pohjan koko työl-

tä. Tämän koettiin heikentävän sekä työntekijän työssä jaksamista että laadukkaan var-

haiskasvatuksen toteuttamista. Karila (2011) muistuttaa, että kasvattajien on neuvotelta-

va ja muodostettava yhteisiä tulkintoja hyvästä kasvatuksesta ja kasvatuksesta hyvään. 

Näiden päätösten tuloksena muodostuvat yhteisön kasvatuskäytännöt ja toimintakulttuu-

ri. (Karila 2011, 80–81.) Ei ole yhdentekevää, miten kasvattajayhteisön vuorovaikutus 

toimii ja millaista pedagogiikka se toteuttaa. Laadukas varhaiskasvatus on pitkälti kiinni 

juuri siitä.  

 

8.2 Ammatillinen identiteetti päättymättömänä prosessina 
 

Tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat kokivat ammatillisen identiteettinsä 

määrittelyn ja kehittymisen arvioimisen suhteellisen vaikeaksi sen moniulotteisuuden ja 

prosessinomaisen luonteen vuoksi. Oma ammatillinen identiteetti nähtiin keskeneräi-

seksi ja koko ajan muotoutuvaksi. Persoonallista ja ammatillista identiteettiä ei nähty 

kokonaan erillisiksi. Toiset kokivat niiden olevan tiiviimmin sidoksissa toisiinsa, jopa 

erottamattomia, toisilla taas oli selkeämpi ”työminä”. 

 

Myös Mäkinen ym. (2009, 33) näkevät ammatillisen identiteetin kehittymisen proses-

sinomaisena, huolimatta siitä, että vaihekuvaukset ovat varsin yleisiä. Hänninen (2006) 

puolestaan määrittelee ammatillisen identiteetin dynaamiseksi ja jatkuvasti muuttuvaksi. 

Ammatillinen ja persoonallinen identiteetti ovat hänen mukaansa toisiinsa kietoutuneita 

ja syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Niiden rakentuminen voidaan nähdä elin-

ikäisenä, jatkuvana ja emotionaalisesti värittyneenä prosessina. (Hänninen 2006, 191–
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192.) Niin ikään Day, Kingtona, Stobartb ja Sammonsa (2006, 603) näkevät ammatilli-

sen ja persoonallisen identiteetin välillä olevan väistämättömän yhteyden, sillä esimer-

kiksi opettaminen vaatii merkittävää persoonallista panostusta.  

 

Haastateltavien mukaan koulutus oli toiminut ammatillisen identiteetin kehittymisen 

perustana, mutta arvioitaessa itseä ammatillisena toimijana merkityksellisemmäksi näh-

tiin erilaiset kokemukset työelämässä sekä halu ammatilliseen kehittymiseen. Käsitys 

itsestä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen rakentui vähitellen työkokemuksen sekä 

työn ohella oppimisen ja kouluttautumisen myötä. Happo ym. (2013) ovat saaneet sa-

mankaltaisia tuloksia tutkiessaan lastentarhanopettajien asiantuntijuuden kehittymistä. 

Vaikka koulutus nähtiin merkittävänä tekijänä ammatillisen kehittymisen näkökulmasta, 

viitattiin sillä useimmiten työn ohella kouluttautumiseen tai koulutuksen päivittämiseen 

valmistumisen jälkeen. Ammattiin johtava koulutus jäi toisarvoiseen asemaan siitä huo-

limatta, että ammatillinen kehittyminen alkaa jo sen aikana. (Happo ym. 2013, 278.)  

Myös Mäkisen ja muiden (2009, 37) mukaan persoonallinen ammatillisen identiteetti, 

joka sisältää yksilön arvot, ihmiskäsityksen, uskomukset, tiedot ja taidot, kehittyy eten-

kin työkokemuksen myötä.    

 

Haastateltavat määrittelivät itsensä lastentarhanopettajana pitkälti osaamisensa kautta. 

Käsitys omasta osaamisesta muodostuu tämän tutkimuksen puitteissa kolmesta eri ta-

sosta. Näistä ensimmäinen on haastateltavan käsitys osaamisestaan. Kaksi seuraavaa 

tasoa ilmentävät sitä, miten muut suhtautuvat haastateltavan osaamiseen: Toisena on 

haastateltavan käsitys siitä, miten työyhteisön jäsenet näkevät hänen osaamisensa ja 

kolmantena näkemys siitä, millainen on yhteiskunnallinen kanta laajemmin oman am-

mattiryhmän osaamisesta.  

 

Itsensä tärkeäksi kokeminen ja oman osaamisen arvostaminen kaikilla kolmella tasolla 

näyttäytyivät erityisen merkityksellisinä ammatillisen identiteetin näkökulmasta. Nis-

lin’n ja muiden (2015, 1) mukaan osaaminen, työtyytyväisyys ja ammatillisen arvostus 

ovatkin avaintekijöitä vahvan ammatillisen identiteetin kehittymiseksi. Kaikilla haasta-

teltavilla oli myönteinen käsitys omasta osaamisestaan. He kokivat olevansa alansa asi-

antuntijoita ja arvostivat itseään varhaiskasvattajina ja lastentarhanopettajina. He pitivät 
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työtään merkityksellisenä ja osasivat antaa tunnustusta itselleen ja omalle osaamisel-

leen, vaikka se ei aina helppoa ollutkaan. Onnistumisen elämykset koettiin kantavana 

voimana.  

 

Työyhteisöltä ja omalta tiimiltä saatu arvostus koettiin niin ikään merkitykselliseksi. 

Osaamisen arvostaminen näkyi muun muassa positiivisena palautteena ja kehuina kol-

legoilta sekä tasavertaisuuden kokemisena. Hapon ym. (2013, 279) tutkimuksessa las-

tentarhanopettajat kokivatkin kollegoilta saadun palautteen inspiroivaksi ja itseluotta-

musta kasvattavaksi. Myös se, että omia vahvuuksia ja omaa osaamista pystyi tarjoa-

maan ja antamaan koko työyhteisön käyttöön, viesti haastateltavien mielestä muiden 

arvostuksesta. Samoin esimiehen antama tunnustus ja arvostus lisäsivät luottamusta 

omaan pedagogiseen ja muuhun osaamiseen. Ylipäätään itsensä tunteminen tärkeäksi 

työyhteisön jäseneksi koettiin merkitykselliseksi.   

 

Haastateltavat olivat kuitenkin tietoisia pedagogisen osaamisensa kyseenalaistamisesta 

yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa. Ammattiylpeys ja varmuus pedagogi-

sesta osaamisesta nousivat puheenvuoroissa esille juuri tästä näkökulmasta. Haastatelta-

vat korostivat olevansa ylpeitä omasta koulutustaustastaan ja ammattitaidostaan lasten-

tarhanopettajina. Nislin´n ym. (2015) mukaan onkin tärkeää ymmärtää, että lastentar-

hanopettajat eivät vain passiivisesti odota arvostusta ympäröiviltä yhteisöiltä. Sen sijaan 

he voivat itse vaikuttaa siihen, miten arvostuksen ymmärtävät. Arvostuksen kokeminen 

on yksilöllinen prosessi, joka edellyttää omanarvontuntoa ja tietoisuutta lastentarhan-

opettajan työn tärkeydestä. (Nislin ym. 2015, 8.)  

 

Huolimatta siitä, että haastateltavien mielestä heidän työtään läheltä seuranneet asiakas-

perheet pääsääntöisesti arvostivat lastentarhanopettajien ammattiryhmää ja osaamista, 

koettiin lastentarhanopettajien yhteiskunnallinen arvostus yleisesti ottaen heikoksi. Tä-

mä näkyi muun muassa pienipalkkaisuutena. Tietoisuus työn sisällöstä ja vaativuudesta 

ei ole edelleenkään saavuttanut suurta yleisöä. Edes varhaiskasvatuksesta päättävät tahot 

eivät tuntuneet vielä ymmärtävän varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista merkitystä. Täs-

tä kertoivat päätökset, joiden koettiin selkeästi heikentävän varhaiskasvatuksen laatua. 

Lisäksi turhat lupaukset heikensivät luottamusta päätöksentekoon. 
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Heikan (2016) mukaan tässä on kyse toimijoiden vallan ja vastuiden epätasapainosta. 

Vallan keskittyessä ylemmille viranhaltijoille, eivät päiväkodin johtajat kykene toteut-

tamaan päivittäisissä käytännöissä havaittuja tarvittavia uudistuksia laadukkaan var-

haiskasvatuksen edistämiseksi. Päiväkodinjohtajilla ja lastentarhanopettajilla ei ole 

edelleenkään riittävästi mahdollisuuksia osallistua korkeamman tason päätöksentekoon. 

Mahdollisuus alhaalta ylöspäin vaikuttamiseen, vallan ja vastuiden tasapainottaminen, 

olisikin ensiarvoisen tärkeää yhä laadukkaamman varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. 

(Heikka 2016, 48.)  

 

Nislin ym. (2015) puolestaan toteavat, että yhteiskunnalta ja muilta ammattilaista ympä-

röiviltä yhteisöltä saatu arvostus on varhaiskasvatuksen asiantuntijan aseman saavutta-

misen edellytys. Kuitenkaan lastentarhanopettajan ammatti ei ole korkeasti arvostettu ja 

esimerkiksi alakoulun opettajien työtä pidetään yleisesti ottaen tärkeämpänä. Lisäksi 

lastentarhanopettajat ovat matalapalkkaisia ja työolosuhteet ovat usein kehnot. Nämäkin 

tekijät viittaavat yhteiskunnallisen arvostuksen puutteeseen, mikä taas vaikuttaa lasten-

tarhanopettajien käsityksiin työnsä merkittävyydestä sekä heidän asemaansa alansa asi-

antuntijoina. (Nislin ym. 2015, 1-2.)  

 

Haastateltavat kokivat heikon arvostuksen taustalla olevan ennen kaikkea väärät mieli-

kuvat lastentarhanopettajan työn sisällöstä. Leikin pedagogista merkitystä ei ymmärretä, 

jolloin yleiseksi vääristyneeksi mielikuvaksi on muodostunut se, että varhaiskasvattajat 

ovat lähinnä leikittäjiä, joilta ei vaadita erityistä osaamista. Harwood ja Tukonic (2016, 

589) huomauttavatkin, että lastentarhanopettajista käytetään tilanteesta riippuen hyvin 

erilaisia kuvauksia: erikoisasiantuntijasta lastenvahtiin. Juuri näiden väärien mielikuvi-

en purkamiseksi varhaiskasvatustyötä olisi tärkeä tehdä yhä näkyvämmäksi. Sillä se, 

miten asioista puhutaan vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia lastentarhanopettajuudesta 

luodaan. 

 

Huonosta yhteiskunnallisesta arvostuksesta ja siihen liittyvistä epäkohdista huolimatta 

suurin osa haastateltavista oli tyytyväisiä ammattiinsa lastentarhanopettajina. He tunsi-

vat olevansa oikealla alalla ja ammatissa, jossa saivat toteuttaa omia vahvuuksiaan ja 
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luovuuttaan. He olivat valmiita sitoutumaan työhönsä, jonka kokivat palkitsevaksi. 

Työn henkilökohtainen mielekkyys näyttäytyi korkeana sisäisenä motivaationa, mikä 

ilmeni omaehtoisena haluna kehittyä ammatillisesti, laajentaa osaamistaan ja luoda uut-

ta. Myös Nislin ja kumppanit (2015) ovat saaneet vastaavanlaisia tutkimustuloksia: 

Vaikka lastentarhanopettajan työ sisältää monia haasteita ja työntekijän hyvinvointia 

heikentäviä tekijöitä, pitää se sisällään myös useita myönteisiä ominaisuuksia, jotka 

saavat lastentarhanopettajat sitoutumaan työhönsä ja kokemaan työnsä merkityksellise-

nä. Positiivinen asennoituminen työhön näyttäytyy pedagogisesti laadukkaampana työ-

nä sekä parempana tiimityöskentelynä. (Nislin ym. 2015, 2.)  

 

Nurmisen (1993) mukaan ammatillisen toiminnan motivoivuuden ja mielekkyyden ar-

vioiminen on ihmiselle luontevaa ja jatkuvaa. Kukin tekee tätä arviointia omien kriteeri-

ensä pohjalta ihmiskäsitykseensä ja maailmankatsomukseensa suhteutettuna. Kun ihmi-

nen kokee työnsä mielekkääksi, kehittyy hänelle organisaation sallimissa puitteissa per-

soonallinen tapa lähestyä työtehtäviä. Hän löytää omakohtaisesti perustellun ja motivoi-

van työotteen. Työ koetaan usein mielekkääksi silloin, kun yksilö kokee hallitsevansa 

sen hänelle itselleen sopivalla persoonallisella ja motivoivalla tavalla ja pystyy hyödyn-

tämään riittävästi ominaispiirteitään ja vahvuuksiaan. (Nurminen 1993, 55–56.)  

 

Tämä vaatii kuitenkin tasavertaisen ja avoimen työyhteisön, jossa jokainen saa olla oma 

itsensä. Sen haastateltavat kokivatkin erittäin merkitykselliseksi. Tällöin työyhteisön 

toimintakulttuuri ja vuorovaikutus tukivat myönteistä suhtautumista työhön ja ammatil-

lisuuteen kompensoiden jopa työhön liittyviä kielteisiä piirteitä. Työyhteisön ilmapiiri 

vaikutti merkittävästi siihen, millaisen roolin ja paikan ammattilainen työpaikallaan 

pystyi ottamaan. Mahdollisuus oman osaamisen ja erityisesti pedagogisen osaamisen 

kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen lisäsi merkittävästi työtyytyväisyyttä. Myös Nis-

lin’n ja muiden (2015, 3) mukaan työtyytyväisyyteen myötävaikuttaa erityisesti se, 

kuinka hyvin lastentarhanopettaja kykenee sitoutumaan pedagogiseen työhönsä lasten 

kanssa.  

 

Kupilan (2017, 301) mukaan varhaiskasvattajan asema toimintaympäristössään sekä 

näkemys olemisensa rajoista vaikuttavat oman osaamisen laaja-alaiseen käyttämiseen. 
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Mitä vahvemman aseman ja laajemmat olemisen rajat ammattilainen kokee työympäris-

tössään pystyvänsä ottamaan, sitä paremmin hän pystyy osaamistaan hyödyntämään. Jos 

työyhteisön toimintakulttuuri tai vuorovaikutus jollakin tavalla rajoittaa oman roolin ja 

paikan ottamista, on osaamisen näkyväksi tekeminen vaikeaa.    

 

Lastentarhanopettajien puheenvuoroista nousi esille erityisesti yhteiskunnallisessa ja 

poliittisessa keskustelussa näkyväksi tehty vastakkainasettelu koulutustaustoiltaan toi-

sistaan eroavien lastentarhanopettajien välillä. Sillä nähtiin olevan kielteinen vaikutus 

yleiseen asenneilmapiiriin erityisesti sosionomikoulutuksen saaneita lastentarhanopetta-

jia kohtaan. Tämä oli valitettavaa, sillä haastateltavat kokivat olevansa ammatilliselta 

identiteetiltään nimenomaan lastentarhanopettajia: heillä oli vahva opettaja-identiteetti. 

Heillä oli lastentarhanopettajan työhön pätevöittävä koulutus ja sen myötä lastentarhan-

opettajalle kuuluvat tehtävät ja vastuut sekä vaadittavaa osaamista. He pitivät omaa 

osaamistaan, mukaan lukien pedagoginen osaaminen, riittävänä ja hyvänä. Haastatelta-

vat kokivat, että heidän pedagoginen osaamisensa on perusteettomasti kyseenalaistettu. 

  

Vaikka haastateltavat näkivät, että omaa osaamista työyhteisön sisällä arvostetaan, ai-

heutti julkinen keskustelu tietynlaista varovaisuutta. Oli varauduttava vähättelevään 

kommentointiin tai väheksyviin asenteisiin. Toisaalta luottamus omaan osaamiseen oli 

niin vahvaa, ettei sitä tarvinnut todistella muille. Lastentarhanopettajat luottivat siihen, 

että pedagoginen osaaminen välittyy käytännön työn kautta. Myös esimiehen rooli tasa-

arvoisen ilmapiirin rakentajana tai päinvastoin vastakkainasettelun lisääjänä koettiin 

merkittävänä. Jos esimies jakaa lastentarhanopettajat kahteen eri leiriin, vaikuttaa se 

koko työyhteisön asenteisiin. Ammattiryhmän kahtia jakamisen sijaan katseet tulisikin 

haastateltavien mielestä suunnata osaavaan varhaiskasvatuksen henkilöstöön koulutus-

taustasta riippumatta.  

 

Vahvan opettaja-identiteetin omaavina haastateltavat kokivat epätietoisuutta ja häm-

mennystä omasta roolistaan tulevaisuudessa. Heistä oli huolestuttavaa, että lastentar-

hanopettajia oltiin jakamassa kahteen eri kastiin, joista toista pidetään selkeästi toista 

koulutetumpana. Se, että katseet kohdistetaan ainoastaan koulutustaustaan, eikä työko-

kemusta oteta lainkaan huomioon osaamista arvioitaessa, tuntui epäoikeudenmukaiselta. 
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Omaan pedagogiseen osaamiseen kohdistuva yhteiskunnallinen kritiikki ja väheksyntä 

horjuttivat jossain määrin aiemmin vahvaksi koettua ammatillista identiteettiä. Käsitystä 

itsestä lastentarhanopettajana joutui tarkastelemaan uudelleen. Työyhteisöjen sisällä 

kahtia jakautuminen ei kuitenkaan vielä selkeästi näkynyt.  

 
Eteläpellon (2007) mukaan muun muassa työtehtävien tai työroolien muutos ja voimak-

kaat yhteiskunnalliset muutospaineet, kuten lainsäädännön uudistukset, myötävaikutta-

vat ammatillisen identiteetin uudelleen pohtimiseen ja määrittelyyn sekä ammattiryh-

män sisällä että muiden läheisten ammattiryhmien suhteen. Omat työhön ja ammattiin 

liittyvät käsitykset vaativat muokkaamista. Erilaiset ammatilliset ristiriidat edellyttävät 

niin yksilöltä kuin koko ammattiryhmältä identiteettityötä ja -neuvotteluja. Näin ollen 

ammatilliseen identiteettiin liittyy henkilökohtaisen tason lisäksi laajempi, koko ryh-

mään liittyvä konteksti. (Eteläpelto 2007, 93–94.)    

 

Stenström (1993) esittää yhden määritelmän ammatillisen identiteetin muodostumisesta. 

Sen mukaan yksilö samaistuu ammattinsa ominaisuuksiin, piirteisiin ja tunnuksiin. Tä-

män vuoksi edellytyksenä on, että ammatti on tunnistettu ja sillä on yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta selkiytynyt merkitys, tavoitteet, tehtävät, vastuut sekä velvollisuudet. 

Lisäksi ammatti sisältää ominaisuuksia ja piirteitä, jotka erottavat sen muista ammateis-

ta. Samaistuminen perustuu yksilön subjektiiviseen käsitykseen ammatistaan. (Sten-

ström 1993, 37.) Tästä perspektiivistä on selvää, että haastateltavat olivat hämmentynei-

tä tulevaan varhaiskasvatuslakiin esitetyistä omaan ammattiin liittyvistä muutoksista. 

Tutkimuksen osuminen varhaiskasvatuslain muutosvaiheeseen, jossa uuden lain en-

simmäinen osa on jo astunut voimaan, mutta toinen osa on vasta valmistelussa, näyttäy-

tyi ennen kaikkea epävarmuuden tilana.  

 

Se, millaista keskustelua ympärillä käydään, heijastuu siihen, millaisiksi ammattilaisiksi 

työntekijät itsensä kokevat (Nislin ym. 2015, 2). Spekulaatiot lastentarhanopettajien 

jakamisesta kahteen eri ryhmään koulutustaustan perusteella sekä puheet uudesta var-

haiskasvatuksen sosionomi -ammattinimikkeestä jättävät monta avointa kysymystä, 

jotka nousivat myös haastateltavien puheenvuoroissa esille. Niitä ei voi jättää huomioi-

matta. Ammatillisen identiteetin näkökulmasta suurin huolenaihe tiivistyi uhkakuviin 
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omien ammatillisten oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien kapenemisesta sekä sel-

keän tehtävänkuvan murenemisesta. Pedagogisen osaamisen kyseenalaistaminen ja sen 

myötä mahdollinen huoli opettaja-identiteetistä luopumisesta tiivistyy erään haastatelta-

van kysymykseen: ”Mitä minä sitten olen?” 

 

Vaikka lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat olivat tyytyväisiä 

tämän hetkiseen työtilanteeseensa ja työyhteisöönsä, mietitytti tulevaisuus enemmän tai 

vähemmän jokaista. Epävarmuus tulevaisuudesta varjosti muuten mielekästä työtä. 

Asennemuutos omaa ammattiryhmää kohtaan huolestutti ja jopa ammatinvaihto oli saat-

tanut käydä mielessä. Epätietoisuus siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan ja minkälaisia 

muutoksia omaan työnkuvaan mahdollisesti tulisi, vaivasi.  

 

Lisäksi suurin osa haastateltavista oli miettinyt myös yhteiskunnallisesta keskustelusta 

riippumatta muita ammatillisia vaihtoehtoja lastentarhanopettajan työn sijasta. Tähän 

vaikuttivat muun muassa työn jatkuvasti kasvanut kuormittavuus, erilaisista resursseista 

tinkiminen, niin sanotut toimistotyöt, jotka häiritsivät perustyötä ja veivät aikaa lapsilta 

sekä alimitoitettu palkkaus. Mäkisen ym. (2009, 44) mukaan työn kiire ja vaatimukset 

sekä niistä johtuva väsymys ja jaksamattomuus voivat heikentää tai kokonaan estää 

ammattilaisen työnsä reflektointia ja työssä oppimista. Tällöin on vaarana, että koko 

ammatillinen kehittyminen pysähtyy, mikä taas vaikuttaa työn mielekkyyden kokemi-

seen.  

 

Siitä huolimatta, että tulevaisuus omassa työssä ja ammatissa herätti ristiriitaisia tuntei-

ta, olivat tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat edelleen motivoituneita kehit-

tämään omaa osaamistaan. He kokivat, että heillä oli vielä annettavaa ja että työ itses-

sään myös palkitsi. Vähäsantanen (2010) painottaakin ammatilliseen identiteettiin liitty-

vää tulevaisuusorientaatiota, joka sisältää ammattilaisen päämäärät, tavoitteet ja suunni-

telmat. Ammatillinen identiteetti ei siis rakennu ainoastaan aikaisempien kokemusten ja 

nykytilanteen valossa; yksilön käsitys itsestä ammatillisena toimijana muodostuu aiem-

pien kokemusten, nykyisen elämäntilanteen ja tulevaisuuden odotusten yhteen nivoutu-

misen myötä. Merkityksellistä ei ole elää uudelleen vain aiempia tapahtumia ja koke-

muksia. Ammattilaisen on kyettävä siirtämään itsensä myös tulevaisuuteen ja kyettävä 
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ennakoimaan toimintoja ja niiden seurauksia. (Vähäsantanen 2010, 171.) Ilman tällaista 

tulevaisuusorientaatiota ja näkemystä siitä ”mihin minä pyrin”, on tavoitteita ja päämää-

riä omalle kehittymiselle vaikea asettaa.  

 

Haastateltavat eivät olleet valmiita luopumaan lastentarhanopettajuudestaan, jonka ym-

pärille oma ammatillinen identiteetti oli rakentunut. Uhkakuvinakin nähdyt mahdolliset 

muutokset omassa työssä ja ammatissa vaatisivat ammatillisen identiteetin uudelleen 

määrittelyä, sillä käsitys itsestä lastentarhanopettajana muodostui suurelta osin pedago-

gisen osaamisen varaan. Hakkarainen ja Jääskeläinen (2006) huomattavatkin, että saa-

vutettu ja vakiintunut ammatillinen asema tietyllä tavalla tuottaa persoonan; ihminen 

alkaa katsoa maailmaa oman asemansa näkökulmasta. Varhaiskasvatusyksikössä lasten-

tarhanopettaja toimii pisimmän pedagogisen koulutuksensa ansiosta vastuunkantajana 

omasta lapsiryhmästään. Yhteisössä elää tietynlainen ammatillisiin asemiin perustuvan 

vuorovaikutuksen ja työnjaon malli. (Hakkarainen & Jääskeläinen 206, 87.)  

 

On selvää, että ajatus omasta asemasta luopumisesta vastoin tahtoaan tuntuu epäoikeu-

denmukaiselta. Persoonallista ja ammatillista identiteettiä on mahdoton erottaa täysin 

toisistaan, jolloin molemmat jättävät jälkensä toisiinsa. Lastentarhanopettajuus oli osalla 

haastateltavista varsin syvälle juurtunutta - erottamaton osa itseä ja käsitystä itsestä. 

Oman ammatillisen aseman merkittävä muuttuminen vaatisi perusteellista identiteetti-

työtä, itsensä määrittelyä uudelleen sekä työyhteisön jäsenenä että henkilökohtaisella 

tasolla.   
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9 Pohdinta 
 

 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta sekä eettisiä periaatteita. Lopuksi 

esitän vielä jatkotutkimusehdotuksia. Ronkaisen, Pehkosen, Lindblom-Ylänteen ja Paa-

vilaisen (2013, 130–131) mukaan luotettavuuden peruskysymykset ovat kaikissa tutki-

muksissa samat: ”Kysymys on siitä, tutkiiko tutkimus sitä, mitä se sanoo tutkivansa, 

ovatko tutkimuksen tuottamat käsitteet ilmiötä kuvaavia ja aineiston perustelemia, onko 

tieto tuotettu pätevästi ja päteekö tieto tutkimuskohteeseen - -.” Tiedon pätevyyteen 

liittyy kysymys siitä, vastaavatko tutkijan käyttämät käsitteet, tulkinnat ja havainnot 

tutkittavana olevien käsitteitä, tulkintoja ja havaintoja. Tutkija ei saa omilla käsityksil-

lään ja tulkintakehyksellään kävellä tutkittavien yli. Tämä on huomioitava erityisesti 

silloin, kun tutkimuksen keskiössä ovat tutkittavien ilmiölle antamat merkitykset. (Ron-

kainen ym. 2013, 131.)   

 

Myös Lehtomaan (2015, 175) mukaan fenomenologisen tutkimuksen luotettavuutta 

arvioitaessa huomio kiinnittyy tutkijan kykyyn tavoittaa tutkittava ilmiö juuri sellaisena 

kuin se tutkimukseen osallistuneille ilmenee. Tämä edellyttää, että tutkija kykenee 

”unohtamaan” omat ennakkokäsityksensä ja -tietonsa tutkittavaan ilmiöön liittyen. Niin 

ikään Hirsjärven & Hurmeen (2000, 189) mukaan tutkittavien käsitysten ja heidän maa-

ilmansa paljastaminen mahdollisimman hyvin on merkittävää.  

 

Haastattelutilanteissa ja aineistoa analysoidessani pystyin mielestäni antautumaan tutkit-

tavien kokemuksille ja työntämään syrjään omat ennakko-oletukseni. Pyrin siihen, että 

haastateltavien ääni kuuluu myös tutkimustuloksissa. Tiedostan kuitenkin sen, etten voi 

tutkijana olla täysin vaikuttamatta siihen, millainen tutkimusaineistosta ja siten tuloksis-

ta muodostui. Koska käytin tutkimuskirjallisuutta apunani muun muassa teemahaastatte-

lurunkoa muodostaessani, heijastuu aiempi tutkimustieto siihen, mitä haastateltavilta 

kysyin. Toisaalta teemahaastattelussa ei ole tarkasti määriteltyjä kysymyksiä, mikä antoi 

haastateltaville tilaa kertoa asioista, joista he itse halusivat.     
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Kun tieto on tuotettu pätevällä tavalla, on tutkija käyttänyt sellaisia ratkaisuja ja käytän-

töjä, jotka noudattelevat tieteen yleisiä kriteerejä tai tutkimuksen edustamaa tutkimuspe-

rinnettä (Ronkainen ym. 2013, 131). Olen pyrkinyt koko tutkimusprosessin ajan noudat-

telemaan fenomenologiseen lähestymistapaan sidottuja valintoja ja menettelytapoja. 

Vaikka fenomenologia ilmenee tutkimuksessani lähinnä suuntaviivoina, olen mielestäni 

kyennyt sitoutumaan tutkimusperinteen edellyttämiin periaatteisiin vaadittavalla tavalla 

koko tutkimusprosessin ajan sekä perustelemaan ne ratkaisut, jotka poikkeavat feno-

menologisesta tutkimusperinteestä.  

 

Ronkaisen ym. (2013) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa huomiota tulee 

kiinnittää muun muassa tutkimuksen systemaattiseen toteuttamiseen, aineistonkeruun 

huolellisuuteen, haastattelujen johdonmukaisuuteen ja ylipäänsä koko tutkimuksen huo-

lelliseen laadintaan ja suorittamiseen. (Ronkainen ym. 2013, 133.) Olen pyrkinyt toteut-

tamaan tutkimukseni huolellisesti, loogisesti ja systemaattisesti. Olen kirjoittanut näky-

viin keskeiset ratkaisut ja lähtökohdat sekä perustellut ne mielestäni riittävällä tarkkuu-

della. Tavoitteenani on ollut koko tutkimusprosessin kuvaaminen tarkasti ja selkeästi 

siten, että lukijan on helppo arvioida tekemiäni valintoja niin menetelmien kuin tulkin-

tojeni suhteen. Tähän liittyy laadullisessa tutkimuksessa myös riittävä aineistolainauksi-

en esittäminen sekä tulosten läpinäkyvyys (Ronkainen ym. 2013, 136; Ruusuvuori ym. 

2010, 21). Fenomenologiseen lähestymistapaan nojaten, olen esittänyt runsaasti aineis-

tolainauksia. Olen pyrkinyt esittämään tulokset siten, että lukija näkee, miten olen tul-

kintoihini päätynyt.    

 

Tutkimukseni eettisiä periaatteita pohdin omaan tutkimukseeni soveltaen opetus- ja 

kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteistyössä 

suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatimien tutkimuseettisten ohjeiden valossa. Niiden 

mukaan tutkijan tulee noudattaa rehellisyyttä sekä huolellisuutta ja tarkkuutta koko tut-

kimusprosessin ajan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 4, 6.) Tähän olen pyrki-

nyt. Olen toiminut rehellisesti sekä tutkittavia kohtaan että lukijoita ajatellen. Olen kir-

joittanut tutkimusraporttiini rehellisesti tutkimusprosessini vaiheet ja pyrkinyt huolelli-

suuteen ja tarkkuuteen kaikessa tekemisessä.   
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Tutkimuksen toteuttamisen tulee olla läpinäkyvää (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012, 6). Olen tavoitellut avoimuutta tutkimuksen jokaisessa vaiheessa ja pyrkinyt te-

kemään lukijalle näkyväksi tutkimukseeni liittyvät valinnat ja ratkaisut. Tavoitteenani 

on ollut kuvata koko tutkimusprosessi loogisesti ja riittävän tarkasti. Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (2012, 6) ohjeiden mukaan tutkijan tulee ottaa muut tutkijat asiaan-

kuuluvalla ja kunnioittavalla tavalla huomioon viittaamalla heidän julkaisuihinsa 

asianmukaisesti ja antamalla heidän saavutuksilleen arvoa omassa tutkimuksessa. Olen 

pyrkinyt huolellisuuteen viitatessani muiden tutkijoiden teoksiin enkä ole käyttänyt tois-

ten tekstiä omanani. Lisäksi olen merkinnyt lähdeluetteloon muiden teokset asiaankuu-

luvalla tavalla.  

 

Yhtenä tutkimuseettisenä edellytyksenä on tutkimuksessa syntyneiden tietoaineistojen 

tallentaminen ja säilyttäminen asianmukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 

6). Nauhoitin kaikki tutkimushaastattelut ja litteroin ne puhtaaksi tekstinkäsittelyohjel-

malla. Aineisto on käytössä vain tätä tutkimusta varten, eikä sitä luovuteta ulkopuolisil-

le. Tutkimuksen valmistuttua tuhoan alkuperäisen aineiston. Tutkimuseettisen neuvotte-

lukunnan (2012, 6) mukaan tutkijan täytyy ennen tutkimuksensa toteuttamista hankkia 

tarvittavat tutkimusluvat. Oman tutkimukseni kohdalla tämä tarkoitti käytännössä sitä, 

että kysyin tutkimusluvan jokaiselta haastateltavalta henkilökohtaisesti ja tutkimukseen 

osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2003, 129) lisäävät eettisiin periaatteisiin kuuluvan edelleen tutki-

mukseen osallistujien anonymiteetin takaamisen. Olen parhaan kykyni mukaan pyrkinyt 

siihen, ettei tutkittavia voi tunnistaa tutkimusraportista. Olen käyttänyt tutkittavista 

muutettuja nimiä ja kertonut heidän taustoistaan vain sen, minkä olen katsonut jättävän 

tutkittavan henkilöllisyyden tunnistamattomaksi.   

 

Tilanteessa, jossa tutkija on vuorovaikutussuhteessa tutkittavaan, on sekä tutkimustilan-

teella että tutkijalla aina vaikutus tutkittavaan (Kananen 2015, 338–339). Myös Hirsjär-

vi ja Hurme (2000) muistuttavat, että tutkija on osa tutkimusprosessia ja näin ollen vai-

kuttaa tutkimukseen kaikissa sen vaiheissa. Käsitteiden valinta, aineiston keruu ja ana-

lysointi sekä raportointi heijastavat kaikki tutkijaa itseään. Kuitenkin tutkijan täytyy 
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pyrkiä tutkimuksessaan ilmaisemaan nimenomaan tutkittavien maailmaa. Tutkittavan 

yhteisön pitäisi pystyä samaistumaan tutkijan tulkintoihin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

18.)  

 

Sekä fenomenologiseen lähestymistapaan liittyen että tutkimuseettisestä näkökulmasta 

olisi jälkikäteen ajateltuna ollut perusteltua antaa tutkittavien tutustua tulkintoihini ja 

kommentoida niitä ennen johtopäätösten tekemistä. Tältä osin tutkimukseni jäi vajavai-

seksi. Kanasen (2015, 354) mukaan aineiston ja tulkinnan luetuttaminen tutkittavilla 

onkin hyvä tapa varmistaa tutkimuksen luotettavuus tutkimukseen osallistuneiden kan-

nalta. Sen, ettei tutkittavilla ollut mahdollisuutta kommentoida tulkintojeni oikeellisuut-

ta, voi nähdä osaltaan heikentävän tutkimukseni laatua.  

 

Lopuksi esittelen vielä mahdollisia tutkimusaiheita tulevaisuutta ajatellen. Tutkimukse-

ni ajoittuminen varhaiskasvatuslain uudistamisen nivelvaiheeseen teki tutkimusproses-

sista toisaalta todella mielenkiintoisen, toisaalta varsin haastavan, sillä emme vielä tie-

dä, millaisen muodon lakiuudistus valmistuessaan lopulta saa. Sekä minä tutkijana että 

tutkittavat olimme epätietoisia siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Tämä asettaa haas-

teita myös jatkotutkimusaiheita ajatellen.  

 

Oman näkemykseni mukaan yhteiskunnallinen ja poliittinen keskustelu varhaiskasva-

tuksen tulevaisuudesta ja yhä laadukkaamman varhaiskasvatuksen toteuttamisesta on 

kärjistynyt henkilöstön osaamiseen, erityisesti varhaispedagogiikan osaamiseen ja sii-

hen, minkä tasoinen koulutus antaa riittävän pätevyyden toimia pedagogiikan osaajana 

varhaiskasvatuksen kentällä. Tämän voi nähdä osaltaan vaikuttavan siihen, millä tavoin 

koulutustaustoiltaan erilaiset lastentarhanopettajat nähdään ammattilaisina. Tähän liitty-

en olisi mielenkiintoista tutkia, miten lakiuudistus ja jo sen valmistelusta syntynyt ajoit-

tain jopa väittelyksi yltynyt julkinen keskustelu, on vaikuttanut työyhteisöjen asenneil-

mapiiriin eri koulutustaustoista tulevia ammattilaisia kohtaan.  

 

Toisaalta omaa tutkimustani voisi laajentaa tarkastelemalla samaa ilmiökokonaisuutta 

yliopistokoulutuksen suorittaneiden kasvatustieteen kandidaattien näkökulmasta. Ver-

tailemalla tuloksia, nähtäisiin, minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä erityisesti pedagogi-
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sessa osaamiseen liittyen on. Yhtenä tutkimusaiheena voisi tarkastella päiväkodin johta-

jien suhtautumista eri koulutustaustoista tulevien lastentarhanopettajien osaamiseen. 

Millä tavoin erilainen osaaminen käytännön työssä näkyy? Mielenkiintoista olisi myös 

selvittää, minkälaista vuoropuhelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muissa tiedo-

tusvälineissä aiheesta on käyty.  
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Liite 1: Teemahaastattelurunko  
 

 

Taustatiedot:  

 

Sukupuoli:  

Ikä:  

AMK: 

Työkokemus lastentarhanopettajana:  

Työkokemus ko. päiväkodissa:  

Työsuhteen laatu:  

Ryhmä:  

 

 

Teemahaastattelu runko  

 

Kuvaile pedagogista osaamistasi lastentarhanopettajana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUOTOUTUMINEN 

 

TYÖYHTEISÖN 
TOIMINTAKULT-

TUURI 
 

Tukee 
Estää 

 

KEHITTÄMINEN 

  
LÄHTÖKOHDAT 

ARVOT 

HAASTEET 

KESKEISET OPPIMISKO-

KEMUKSET JA OIVAL-

LUKSET 

TYÖYHTEISÖN 

SUHTAUTUMINEN 

Osaamisen tun-

nustaminen 

PEDAGOGINEN OSAAMINEN 

MONIAMMATILLISUUS 

Oman osaamisen hyö-
dyntäminen 

 



 
 

 
Kuvaile ammatillisen identiteettisi muotoutumista. 

 

  

 

 

 

  

SUHDE AMMATTIRYHMÄÄN 

Ammattiryhmän asema ja 

merkitys 

Käsitys itsestä ammattiryh-

män edustajana 

TULEVAISUUS TYÖS-

SÄ JA AMMATISSA 

SUHDE TYÖHÖN JA 

AMMATILLISUUTEEN  

OSAAMINEN 
 

Tunnistaminen 
Tunnustaminen 

ARVOT 
 

Omat arvot 
Työyhteisön arvot 

 
TOIMINTAKULTTUURI JA 

VUOROVAIKUTUS TYÖYH-
TEISÖSSÄ 

 
 

 
ROOLI 

 
 

ARVOSTUS 
 

Yhteiskunta 
Työyhteisö 

Itse 

 
 

ASEMA TOIMINTAYMPÄ-
RISTÖSSÄ  

 
Olemisen rajat  

AMMATILLINEN IDENTITEETTI 



 
 

Liite 2: Haastattelupyyntö 
 

 

 

Hei, opiskelen Lapin yliopistossa aikuiskasvatustiedettä ja etsin haastateltavia pro gradu 

-työtäni varten. Tutkin sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien kokemuksia heidän 

pedagogisesta osaamisestaan ja ammatillisesta identiteetistään. Tutkimukseen osallistu-

vien tulisi täyttää seuraavat kriteerit:  

 tutkittavalla on sosionomi (AMK) -koulutus ja sen myötä lastentarhanopettajan 

kelpoisuus  

 tutkittava työskentelee lastentarhanopettajana haastatteluhetkellä 

 tutkittavalla on vähintään kahden vuoden kokemus lastentarhanopettajan työstä.  

    

Olisiko teidän päiväkodissanne yhtä kriteerit täyttävää ja haastateltavaksi halukasta las-

tentarhanopettajaa (sosionomi, AMK)?  

 

Haastateltavien anonymiteetti suojataan ja tutkimusraportista käy ilmi ainoastaan haas-

tateltavan sukupuoli, mahdollisesti ikä ja työvuosien määrä lastentarhanopettajana. Päi-

väkotien nimiä ei mainita, ainoastaan se, että kaikki tutkittavat työskentelevät haastatte-

luhetkellä Oulun kaupungin päiväkodeissa. 

 

Haastattelut pyrin tekemään marras-joulukuun aikana. Haastattelut voidaan toteuttaa 

esimerkiksi tutkimukseen osallistuvan työpaikalla työpäivän jälkeen tai muulloin haas-

tateltavalle parhaaksi sopivassa paikassa. Haastattelun kestoksi arvioin karkeasti noin 

tunnin.  

 

Jos päiväkodistanne löytyy kohdejoukkoon sopiva henkilö, joka olisi mahdollisesti ha-

lukas osallistumaan tutkimukseeni, pyytäisin välittämään viestin hänelle. Jätän alle omat 

yhteystietoni, joten kiinnostunut voi olla suoraan yhteydessä minuun joko puhelimitse 

tai sähköpostilla.  

 

Vastaan mielelläni tarkentaviin kysymyksiin.   


