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TIIVISTELMÄ 

Penttinen, Laura. 2015. LASTENTARHANOPETTAJAN AJANKÄYTTÖ 

TYÖPÄIVÄN AIKANA PYSYVÄSSÄ PIENRYHMÄSSÄ. Kasvatustieteen kandidaatin 

tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Varhaiskasvatus.  

Ajankäytön ja työajan käytön tutkimusta on tehty Suomessa jonkin verran. Kuitenkaan 

lastentarhanopettajan ajankäyttöä ei ole juuri tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää, millainen on lastentarhanopettajan työpäivä pysyvässä pienryhmässä. Erityisesti 

haluttiin selvittää, miten lastentarhanopettajan ajankäyttö jakautuu eri toimintoihin työpäivän 

aikana. Lisäksi haluttiin tietää, mitä lastentarhanopettajat ajankäytöstään kertovat. 

Tämä tutkimus on toteutettu käyttäen monimenetelmällistä tutkimusotetta. Ajankäyttö eri 

toimintoihin on kerätty havainnoiden kahden lastentarhanopettajan kokonaisia työpäiviä 

mitaten ajan kulumista eri toimintoihin. Lisäksi samoja lastentarhanopettajia haastateltiin 

ajankäytön havainnoinnin jälkeen tulosten syventämiseksi. 

Lastentarhanopettajien ajankäytöstä työpäivän aikana on muodostettu kaksi erillistä tapausta 

ja tulokset on esitetty tapauskertomusten muodossa. Ajankäytön tuloksista saatiin selville, 

että molempien lastentarhanopettajien suurin osa ajasta kului lapsiryhmätyössä. Määrällisesti 

eniten aikaa kului perushoidollisten toimintojen ohjaamiseen, suunnitteluaikaan sekä 

pedagogiseen toimintaan. Lapsiryhmästä irrottautumisen ja ajan löytymisen kirjallisille töille 

koettiin haastavaksi. 

Lastentarhanopettajan ajankäytöstä voidaan sanoa, että se vaihtelee työvuoron ja työpäivän 

mukaan.  Tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että lastentarhanopettajan aika kuluu 

lapsiryhmässä ja muihin töihin irrottautumisen ratkaisuna pidettiin töiden priorisointia sekä 

toimintojen ja ajankäytön suunnittelua lapsiryhmän ja resurssien mukaisesti. 
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1 JOHDANTO 

Ajankäyttö on muuttunut moderniin aikakauteen siirtyessä ja aika tulisi hyödyntää parhaalla 

mahdollisella tavalla (Bauman 2002, 128) jopa niin, etteivät ihmiset välttämättä hallitse 

ajankäyttöään (Jalas 2011, 109–117). Päiväkodin isoiksi kasvaneiden lapsiryhmien ongelmaa 

on pyritty hillitsemään muodostamalla pysyviä pienryhmiä (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2009, 39). Pienryhmätoiminta tuo pedagogisesti paljon hyvää, mutta myös haasteita. 

Pienryhmätyöskentely sitouttaa lapsiryhmään koko päiväksi (Kivijärvi & Ahlqvist 2005, 

151–156), joten voi pohtia toteutuuko lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu koko 

lapsiryhmästä ja miten se vaikuttaa ajankäyttöön ja jaksamiseen. 

Nykypäivän moniammatillisessa työskentelyssä ja ”kaikki tekevät kaikkea” -työkulttuurissa 

työtehtävät määräytyvät työvuoron, eikä koulutuksen antamien valmiuksien mukaan (Karila 

& Nummenmaa 2001, 39–40). Lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmän 

kasvatuksen ja opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kirjaamisesta (Karila & Kinos 2010, 

289–292). Lastentarhanopettajan työnkuva on erittäin monimuotoinen, eikä asiantuntijuutta 

ole määritelty yksiselitteisesti. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen on lastentarhanopettajan työpäivä 

pysyvässä pienryhmässä. Tutkimuksen painotus on lastentarhanopettajan ajankäytössä 

työpäivän aikana sekä siinä, miten ajankäyttö jakautuu päivän aikana lapsiryhmätyöhön, 

lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön sekä kaikkeen muuhun työhön. Lisäksi halutaan tietää, 

mitä lastentarhanopettajat ajankäytöstään kertovat. 

Tutkimusraportissa esitellään ensin tutkimuksen käsitteet lastentarhanopettajan työ, pysyvä 

pienryhmä, ajankäyttö sekä lastentarhanopettajan työaikaa koskevat erityismääräykset. Sen 

jälkeen kerrotaan tutkimuksen metodologisista valinnoista, aineiston keruusta, osallistujista 

sekä aineiston analyysistä. Tämän jälkeen esitellään tulokset ja lopuksi pohditaan saatuja 

tuloksia sekä niiden luotettavuutta.  
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2 LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖ 

 

Lastentarhanopettajan työnkuvaa määrittelevät erilaiset valtakunnalliset lait, säädökset ja 

asiakirjat. Näitä ovat päivähoitolaki (1973), valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (2005) sekä lastentarhanopettajan ammattieettiset periaatteet. Lisäksi 

lastentarhanopettajalla on pedagoginen asiantuntijuus ja työssään hän toteuttaa jaettua 

pedagogista johtajuutta tiimissä (Hujala, Heikka & Halttunen 2012, 291). 

Lastentarhanopettajan työ koostuu varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamisesta 

lapsiryhmässä, pedagogisen työn suunnittelusta ja arvioinnista, moniammatillisesta 

yhteistyöstä ja kasvatuskumppanuudesta vanhempien kanssa sekä oman asiantuntijuuden ja 

ammatillisuuden kehittämisestä (Heikka, Hujala & Turja 2009). Lastentarhanopettajalla on 

pedagoginen vastuu lapsiryhmässä, joka on säädelty muun muassa työaikasäädöksillä 

(Opetusalan ammattijärjestö 2010).  

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen käsitteet. Ensin kerrotaan yleisesti 

varhaiskasvatuksen tehtävästä, jonka jälkeen syvennytään lastentarhanopettajan rooliin 

moniammatillisessa tiimissä sekä lastentarhanopettajan monipuoliseen työnkuvaan yleisesti 

lapsiryhmässä. Viimeiseksi kuvataan lastentarhanopettajan työtä pysyvässä pienryhmässä. 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen tehtävä 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävä voidaan tiivistää näin: ”Päivähoidon tavoitteena on tukea 

vanhempia kasvatustehtävässä ja yhteistyössä kodin kanssa edistää lapsen persoonallisuuden 

tasapainoista kehitystä” (Laki lasten päivähoidosta 1973). Varhaiskasvatuksen päämäärät 

varhaisvuosille, hyvinvoinnin edistäminen, toisten huomiointi sekä itsenäisyyden lisääminen, 

kuvaavat hyvin varhaiskasvatuksen tehtävää (Heikka ym. 2009, 12–13). Tähän liittyy se, että 

lapsen lähtökohdat, kuten perhetekijät, on otettava huomioon ja mahdollistettava lapsen 

kaipaama yhteisöllisyys ja hyvä suhde johonkin aikuiseen (Kronqvist 2012, 24–25). 

Varhaiskasvatus on siis suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tavoitteena on 

edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on kokonaisuus, 

joka muodostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta ja kasvatuspäämääränä on lapsen 

hyvinvoinnin ja toisten huomioon ottamisen oppimisen edistäminen sekä itsenäisyyden 
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lisääntyminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11–13.) Tämä hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen muodostamasta kokonaisuudesta käytetään nimitystä EduCare. 

EduCare tai kansainvälisesti ECEC (Early Childhood Education and Care) palvelee perheiden 

päivähoidon tarpeita sekä kasvatuksellista ja opetuksellista näkökulmaa. Leikki nähdään 

keskeisenä pedagogisena toimintana yhdistämässä kasvatus ja opetus.  (OECD 2000, 6.) 

Suomessa lainsäädäntö määrittelee pitkälti kasvattajan toimintaa, joten toiminta perustuukin 

yhteiskunnallisesti sovittuihin arvoihin. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (2005, 15–17) määrittelee kasvattajan tehtäviä. Sen mukaan päiväkodissa arki 

muodostuu erilaisista tilanteista ja toiminnoista, jotka muodostavat johdonmukaisen rytmin 

päivään edistäen näin kasvatuksen jatkuvuutta. Kasvattaja rakentaa näihin toimintoihin 

vuorovaikutuksellisuutta kasvatuksen ja opetuksen muodossa ja luoda myönteiset asenteet 

oppimiselle ja tukea lapsen osallisuutta päivittäisissä asioissa.  

 

2.2 Lastentarhanopettaja moniosaajana tiimissä 

 

Tämän päivän työkulttuuri päiväkodeissa on moniammatillisessa tiimityössä, sillä 

päiväkodeissa työskentelee eri koulutuksen saaneita työntekijöitä, joiden erityisosaaminen on 

erilaista (Karila & Nummenmaa 2001, 40). Päiväkotien työnjako ja työn organisointi ovat 

vaihtelevaa ja sitä on jopa nimitetty ”kaikki tekee kaikkea” -työkulttuuriksi. Tällöin 

työtehtävät eivät määrity koulutuksen tai osaamisen mukaan, vaan kuhunkin työvuoroon 

kuuluviksi. (Karila & Nummenmaa 2001, 39–40.)  Erityisosaamisesta Kupila (2012, 301–

307) puhuu asiantuntijuutena. Hänen mukaansa varhaiskasvatuksen asiantuntijuus kehittyy 

oppivassa kasvatusyhteisössä, joka perustuu jaettuun tietoon ja toimintaan tiimissä. Tiimissä 

jokaisella on oma roolinsa, mutta kuitenkin yhteinen tavoite ja tehtävä. Karila ja 

Nummenmaa (2001, 27–34) puhuvat lastentarhanopettajan osaamisalueista, joita ovat 

kontekstiosaaminen, varhaiskasvatukseen liittyvä osaaminen, yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen sekä jatkuvaan kehittämiseen liittyvä osaaminen. 

Varhaiskasvatuksen osaaminen on yhteistä kaikille kasvattajille ja siinä erityisosaamiset 

yhdistyy yhteiseksi moniammatilliseksi osaamiseksi. Pedagoginen osaaminen on 

lastentarhanopettajan erityisosaamista. Ja moniammatillinen osaaminen koostuukin 

työntekijöiden erityisosaamisten kirkastamisesta ja yhdistämisestä. (Karila & Nummenmaa 
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2001, 27–34.) Myös Karila ja Kinos (2010, 289–292) puhuvat lastentarhanopettajan 

monipuolisesta ammatillisuudesta. Ammatillisuus muodostuu erilaisissa vuorovaikutuksen 

tilanteissa, kuten suhteessa lapsiin, vanhempiin, tiimiin ja muihin asiantuntijaryhmiin. 

Pedagoginen vastuu on lastentarhanopettajalla työskennellessä moniammatillisessa tiimissä. 

Vahvuuksina nähdään vuorovaikutusosaaminen ja pedagoginen osaaminen, tietoisuus ja 

oman työn reflektointi sekä kontekstiosaaminen. (Karila & Kinos 2010, 289–292). 

Moniammatillisessa tiimissä työskentely on täynnä keskusteluja, sillä päiväkodin arki 

koostuu vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus on kasvatusalalla yleisin työmuoto, sillä työ 

koostuu tiedon hankkimisesta ja vaihtamisesta sekä ohjaamisesta. Kun keskustelutyön 

tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, on kyse kasvatusvuorovaikutuksesta eri toimijoiden välillä. 

Keskusteluja päivän aikana eri osapuolten välillä ovat kohtaamiset ja keskustelut lasten, 

vanhempien, oman tiimin ja päiväkodin muun henkilökunnan kanssa sekä kohtaamiset ja 

keskustelut muiden ammattilaisten kanssa. Kaikki nämä kuuluvat päiväkodin arkeen ja 

sijoittuvat eri tapahtumiin ja niiden väleihin. Osa keskusteluista on lyhyitä hetkiä, osa taas 

ennalta sovittuja, kuten varhaiskasvatuskeskustelut vanhempien kanssa, pedagogiset 

tiimipalaverit ja yhteistyökeskustelut. Oman ammatillisuuden tai työn kehittämiseen liittyviä 

keskusteluja ovat esimerkiksi kehityskeskustelut, ohjauskeskustelut opiskelijan kanssa sekä 

oman työn mentorointi. (Nummenmaa & Karila 2011, 12–13, 16.)  

Lastentarhanopettajan työ näyttäytyy siis erittäin vuorovaikutuksellisena sekä monipuolisena. 

Nummenmaa ja Karila (2005, 376–380) ottivat selvää millaisia metaforia työntekijät 

käyttävät päiväkodista ja päiväkotityöstä. Päiväkotia kuvattiin muun muassa 

”muurahaispesänä”, joka kertoo arjen eri toimintojen vaihtelevuudesta ja kiireestä. 

Vertaukset puutarhanhoitoon liittyvät hoivaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan ja 

”toinen koti” vertaus kuvaa kodin ja päivähoidon läheistä yhteistyötä. Päiväkotia työpaikkana 

kuvattiin muun muassa ”huvipuistoksi” ja ”monitoimitaloksi”. Nämä kuvaavat vauhtia ja 

jopa stressiä, kun erilaiset ihmiset kohtaavat. Itseään työntekijät kuvasivat muun muassa 

”juoksupojaksi” ja ”monitaituriksi”, jotka kuvaavat työntekijän roolia moniosaajana sekä 

mukautujana vaihteleviin olosuhteisiin, mutta kuitenkin olevan se, jolla on langat käsissä. 

(Nummenmaa & Karila 2005, 376–380.) 

Karilan ja Nummenmaan (2001, 44–46) tutkimuksessa selvitettiin päiväkodin työntekijöiden 

työorientaatiota. Keskeisiä työtehtäviä luokiteltiin kasvatukseen, opetukseen ja 



9 
 
 

 

ohjaustuokioihin, perushoitoon, havainnointiin, suunnitteluun ja arviointiin omassa ryhmässä. 

Muut kuvatut työtehtävät liittyivät huoltoon ja viihtyisyyteen, vanhempien ja muiden tahojen 

kanssa tehtävään yhteistyöhön, työyhteisön toimintaan sekä johtajuuteen ja hallintoon. 

Keskeisimpiä tehtäviä lastentarhanopettajien mielestä työssään olivat hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen toteuttaminen, suunnittelu ja arviointi. (Karila & Nummenmaa 2001, 44–46.) 

 

2.3 Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu 

 

Kuten aiemmin mainittiin, varhaiskasvatus on kasvatusta, hoitoa ja opetusta. Opetus on 

lastentarhanopettajan vastuualuetta, sillä opettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmästä. 

Yleisesti pedagoginen toiminta on varhaiskasvatuksen osaamista, joka sisältää kasvatus-, 

hoito- ja pedagogisen osaamisen. Kasvatusosaamista on teoriatiedon ja omien uskomusten 

arviointi, hoito-osaamista ovat tiedot sekä taidot lapsen hyvinvoinnin edistämisessä ja 

pedagogista osaamista on laadukkaan oppimisympäristön suunnittelu ja hyödyntäminen. 

Pedagogista toimintaa on myös yhteistyö vanhempien kanssa, joka edellyttää työntekijöitä 

vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista. (Venninen 2007, 31.) Pedagoginen vastuu 

lapsiryhmässä tarkoittaa pedagogista jaettua johtajuutta, johon kuuluu vastuunottamista 

kasvatustyöstä, perustehtävän ja tiimityön kehittämistä ja henkilöstön hyvinvoinnista 

huolehtimista. Jaettuun pedagogiseen johtajuuteen kuuluu myös työn arviointi ja 

kehittäminen, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuslaki ja -suunnitelmat velvoittavat. (Hujala 

ym. 2012, 297.) 

Lastentarhanopettajan roolissa ja pedagogisessa toiminnassa on tärkeää jatkuvasti arvioida ja 

havainnoida lasta lapsiryhmän arjessa. Havainnointi ja arviointi tukevat lapsen oppimista, 

sillä siten kasvattajat oppivat tuntemaan lapset, heidän kehityksensä, taidot, kiinnostuksensa 

sekä erityistarpeensa. Arviointi toimii pedagogisen toiminnan suunnittelun lähtökohtana, 

jonka pyrkimyksenä on laadukas opetus. (Heikka ym. 2009, 60–72.) Päiväkodin toiminta 

perustuu suunnitteluun ja tämä sisältyy olennaisena osana lastentarhanopettajan työhön. 

Yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa laaditaan toimintaa varten päivä- ja 

viikkosuunnitelmia sekä laajemmat koko toimintakauden suunnitelmat (Rouvinen 2007, 

148.), joita yhdessä kasvattaja tiimi arvioi (Heikka ym. 2009, 70). Arvioinnissa opettaja 

suurimmaksi osaksi epämuodollisia arviointimenetelmiä, joita ovat yleinen havainnointi ja 
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lasten tuotosten arvioiminen sekä oppimisen arviointi hetkessä. Opettajan rooliin kuuluu 

arvioinnin dokumentointi ja sen käyttö pedagogisen suunnittelun pohjana. Arviointiin 

perustuvan pedagogisen toiminnan suunnittelulla pyritään toteuttamaan varhaiskasvatuksen ja 

opetussuunnitelman tavoitteet, toteuttamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisen tuen 

keinot. (Heikka ym. 2009, 65, 74–76.)  

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet huomioiden lastentarhanopettaja muodostaa 

lapsikohtaisia kasvun ja oppimisen tavoitteita jokaiselle lapselle yhteistyössä kasvattajatiimin 

kanssa. Kasvattajan on tärkeää tuntea kontekstuaalinen tietoisuutensa sekä arvioi ja kehittää 

jatkuvasti pedagogiikkaa. (Heikka ym. 2009, 46–47.) Lastentarhanopettajan ammatillinen 

kehittyminen vaatii oman työn kriittistä arviointia (Venninen 2007, 31) sekä oman toiminnan 

jatkuvaa arviointia, dokumentointia ja kehittämistä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 17). Kasvatuskumppanuus on tärkeä pedagogisen toiminnan perusta, joka koostuu 

päiväkodin ja perheen yhteistyötä lapsen parhaaksi (Karikoski & Tiilikka 2012, 92). 

Opettajan roolissa on tärkeää arvioida lasta päivän aikana, jonka pohjalta hän käy 

pedagogisia keskusteluja vanhempien kanssa perheen tarpeista lähtien. (Heikka ym. 2009, 

72–73, 101; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 36.) Näissä keskusteluissa 

jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Keskustelujen tavoitteena on 

luoda yhteiset tavoitteet lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi sekä tuen tarpeiden 

huomioimiseksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31–33.) 

Päiväkodit toimivat yhteistyökumppaneina eri koulutusten kanssa, joten lastentarhanopettajan 

työhön kuuluu myös lastentarhanopettajaopiskelijoiden ohjaaminen. Ohjaajan rooliin kuuluu 

pyrkiä rohkaisemaan ja auttamaan opiskelijan oman oppimisen, pedagogisen ajattelun ja 

ammatti-identiteetin kehittymisessä. Ennalta sovitut ja muun pedagogisen toiminnan ohella 

käydyt ohjauskeskustelut edistävät opiskelijan oppimista, joskin ajanpuute ja ajan löytyminen 

arjen keskellä on haasteellista sillä läsnäolo lapsille on ensisijaista lastentarhanopettajan 

työssä. (Liinamaa 2014, 112–113, 118.)  

 

2.4 Lapsiryhmätyö 

 

Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu suunnittelutyöstä toteutuu pedagogisessa 

toiminnassa lapsiryhmässä. Päiväkodin arki muodostuu jokapäiväisistä tilanteista, joita ovat 

muun muassa liikkuminen, ulkoilu, lepo ja uni, ruokailu, peseytyminen ja wc-toiminnot, 
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pukeminen ja riisuminen. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän aikaa näihin toimintoihin 

kuluu, sillä ajanantaminen lapselle lisää perusturvallisuutta. Näihin toimintoihin aikuinen 

yhdistää puhetta, laulua ja loruttelua. (Tiusanen 2008, 79.) 

Kalliala (2008, 17–20) puhuu aikuisen roolista lapsiryhmätyössä. Hänen mukaansa aikuisen 

tulee vastata lapsen tarpeisiin olemalla lämmin ja saatavilla lapsilähtöisesti toimien, mutta 

myös olemalla lapselle auktoriteetti. Lastentarhanopettajan toiminta perustuu 

lastentarhanopettajan ammattietiikkaan perustuviin arvoihin, joita ovat ihmisarvo, 

totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus kunnioittaa sekä omia että toisten arvoja ja 

vapautta. (Lastentarhanopettajan ammattietiikka, 4.) 

Rouvisen (2007) tutkimuksessa selvitettiin lastentarhanopettajien käsityksiä pedagogisen 

toiminnan toteuttamisesta. Pedagogista toimintaa oli heidän mielestään lapset huomioon 

ottava kasvatus ja opetus rakentamalla keskusteleva vuorovaikutus, lasten kohtaamisena 

yksilöinä, lasten havainnointi ja osallisuuden lisääminen. Pedagogiseen toiminnan 

toteuttamiseen liittyi vahvasti aikuisen keskeinen rooli kasvatuksen ja opettamisen ohjaajana. 

Aikuisen rooliin kuului lapsen vapauden mahdollistajana ja rajoittajana, mutta myös 

turvallisuuden takaajana. (Rouvinen 2007, 128–137.) Lastentarhanopettajat kuvasivat 

pedagogisiksi toiminnoiksi leikin, erilaiset päivittäin toistuvat toiminnot, mallioppimisen, 

pienryhmät, musiikki, retket ja erilaiset luovat toiminnot. Kaikilla näillä nähtiin olevan 

merkitys lapsen oppimisessa toiminnan kautta. (Rouvinen 2007, 138–144.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005, 17–22) määrittää kasvattajan tehtäviä 

lapsiryhmässä. Kasvattajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimintaa sekä rakentaa 

oppimisympäristö, joka mahdollistaa lapselle ominaiset tavat toimia ja oppia. Innostava ja 

joustava ympäristö mahdollistaa sen käyttämisen ja muokkaamisen lapsiryhmän tarpeiden 

mukaisesti. Lisäksi sisä- ja ulkoleikkiympäristön tietoinen suunnittelu, rakentaminen sekä 

välineiden hankinta perustuvat asiantuntemukseen lasten leikistä. Kasvattaja tuntee leikin 

tärkeyden kielen, mielikuvituksen, liikunnan ja sosiaalisten taitojen oppimisen 

mahdollistajana. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17–22). Leikki onkin 

keskeisessä roolissa päiväkodin arjessa ja aikuisella on monta roolia lasten leikin 

mahdollistajana ja rajoittajana. Hän on leikin edellytysten luoja, havainnoija sekä osallistuja 

ja leikin edellytysten luojana aikuinen mahdollistaa turvallisen ilmapiirin lapsien leikille. 

Aikuinen voi osallistua lasten leikkiin monin tavoin olemalla leikin ohjaaja, vetäytyjänä tai 
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eritasoisena osallistujana. Leikin rikastuttamisen mahdollistaminen vaatii leikin 

havainnoimista sekä ymmärrystä miksi tämä on tärkeää. (Kalliala 2008, 49–55.) 

 

2.5 Pienryhmätoiminta päiväkodissa 

Lastentarhanopettajan työnkuva lapsiryhmässä muodostuu siis monipuolisesta kasvatus- ja 

kehittämistoiminnasta moniammatillisessa tiimissä kasvatustyötä johtaen. Tiivis työ 

lapsiryhmässä asettaa vaatimuksia, rajoituksia ja mahdollisuuksia lapsiryhmien koolle. Laki 

säätelee lapsiryhmien kokoja ja päiväkodissa saatetaan työskennellä pysyvissä pienryhmissä. 

Lapsiryhmän koko vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun, mutta silti Suomessa ei ole 

määritelty päiväkodin lapsiryhmän enimmäiskokoa. Lapsi-aikuinen-suhdeluvun ollessa 

kuitenkin oikein mitoitettu, voi lapsiryhmän koko kasvaa. Iso lapsiryhmä stressaa niin lapsia 

kuin aikuisiakin. (Kalliala 2012, 157.) Liian isoissa ryhmissä suotuisa kehitys voi heikentyä 

ja aiheuttaa keskittymisvaikeuksia. Suomessa joissakin kunnissa lapsi- ryhmäkoko on 

todellinen ongelma ja joissakin päiväkodeissa toteutetaan pienryhmätoimintaa 

lapsiryhmäkoon hallitsemiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 38–39.) Tässä luvussa 

kerrotaan pienryhmätoiminnan taustoista sekä pienryhmätoimintaan liittyvistä tutkimuksista. 

Taustaa 

Vuoden 1973 päivähoitolain voimaantulon jälkeen perinteinen lapsiryhmä päiväkodissa on 

koostunut noin 20 lapsesta ja kolmesta aikuisesta. 2000-luvulla on tullut tarve organisoida 

työtä eri tavalla ja kokeiltiin pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoimintaa voidaan järjestää 

esimerkiksi niin, että kaksi 21 lapsen ryhmää yhdistetään ja niistä muodostetaan kolme 15 

lapsen ryhmää, joissa työskentelee kaksi aikuista parina. Perinteinen 22 hengen lapsiryhmä 

voidaan jakaa myös kolmen aikuisen kesken noin 8 lapsen pysyviin pienryhmiin. 

Pienryhmätoiminta, ja sen rinnalla nykyisin toteutettava aikuisten parityöskentely, 

muokkaavat varhaiskasvatuksen pedagogista ja fyysistä toimintaympäristöä sekä kulttuurisia 

ja ideologisia periaatteita.  (Raittila 2013, 74–78.) 

Jako pienryhmiin 

Tutkimuksissa kiinteät pienryhmät on havaittu hyväksi työtavaksi ja lapset hakeutuvatkin 

luontaisesti pieniin, enintään viiden lapsen leikkiryhmiin (Karlsson 2011, 228). Tätä mieltä 

oli myös Wasik (2008, 516), jonka mukaan parhaimmillaan toimivassa pienryhmässä saisi 
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olla 3-5 lasta. Lapset voidaan jakaa pysyviin pienryhmiin esimerkiksi kehitystasonsa 

mukaisesti, jolloin opettajan on mahdollista antaa lapselle hänen kehitystasoaan vastaavaa 

yksilöllistä ohjausta ja tukea (Siitonen 2005, 157–158). Lasten jakaminen ryhmiin on 

toimintaa strukturoiva toiminnan muoto erilaisissa toimintatuokioissa ja erilaisten 

työtehtävien toteuttamisessa. Perusteita pienryhmiin jakoihin on lapsiin sekä toimintaan 

liittyvät tekijät, kuten osallisuuden lisääminen ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. 

Kuitenkin aikuinen on se, joka jakaa lapset ryhmiin eivätkä lapset pääse siihen itse 

vaikuttamaan. (Rouvinen 2007, 142.) Kun pienryhmä on tarkoituksella muodostettu jonkin 

tavoitteen mukaan, voivat lapset keskittyä tämän tavoitteen saavuttamiseen tai taitojen 

oppimiseen. Heterogeenisesti eritasoisista osaajista muodostetut ryhmät tukevat lasten 

oppimista toisiltaan. (Wasik 2008, 517.) Myös Kivijärvi ja Ahlqvist (2005, 152–153) olivat 

sitä mieltä, että pienryhmätoiminta voidaan toteuttaa 1-6 lapsen ryhmissä yhden työntekijän 

tai työparin kanssa eriyttämällä riippuen lasten tarpeista.  

Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005, 18) kannustaa pienryhmätoimintaan, 

jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Raittilan 

(2013, 77, 81–82) tekemän tutkimuksen mukaan pienryhmätoiminnalla pyrittiin ensisijaisesti 

ratkaisemaan ison lapsiryhmän kasvatustyöhön liittyviä haasteita ja pedagogisesti hyvänä 

asiana nähtiin, että tilojen hyödyntäminen, lapsen yksilöllinen huomiointi ja lapsilähtöisyys 

lisääntyivät. Lisäksi lapsien joustava sijoittelu ja yhdistely mahdollistuivat päivän aikana 

esimerkiksi työvuorojen takia. 

Lapsen oppimisen etu 

Pienryhmän aktiivisuuden lisääntyessä, opettajan ohjaava rooli vähenee. Tällöin ryhmän 

aktiivinen rooli oppijana korostuu ja aikuinen saa paljon tietoa pienryhmän toimintaa 

havainnoidessaan. (Karlsson 2011, 234.) Pienessä ryhmässä opettaja voi mukauttaa opetusta 

jokaisen tarpeisiin sopivaksi. Pienten ryhmien edut tulevan esiin varsinkin kielellisen, 

matemaattisen sekä tieteellisen oppimisen alueilla. Näin jokainen lapsi saa laadukasta 

ohjausta opettajan aktiivinen rooli hyödyttää kaikkia. (Wasik 2008, 518.) Lisäksi pienryhmän 

tavoitteita ovat turvallisuuden tunteen lisääminen, sosiaalisten taitojen oppiminen, yksinolon, 

kiusaamisen ja syrjimisen vähentäminen, ryhmittymien poistaminen, voimavarojen ja 

osaamisen hyödyntäminen yhteiseksi hyödyksi (Niemi, Asanti & Seppinen 2012, 394). 

Lisäksi pienryhmätoiminta edesauttaa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tavoitteiden 
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toteutumisessa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisuudessa. Muita 

pienryhmätoiminnan etuja ovat lasten keskittynyt työskentely, parantunut vuorovaikutus, 

lapsen yksilöllinen huomiointi ja vahvuuksien esille tuominen sekä aikuisen mahdollisuus 

tarkempaan havainnointiin ja arviointiin (Koivisto, Jaatinen, Pehkonen, Seppelvirta & 

Vartiainen 2005, 149–150) sekä lapsituntemuksen parantuminen. Pienryhmätoiminta on 

sitouttanut työntekijöitä toimintaan ja sen suunnitteluun lasten kehitystasoon ja toiveisiin 

pohjautuen sekä monipuolistanut työtä. (Kivijärvi & Ahlqvist 2005, 151.) Pienryhmätoiminta 

edesauttaa kotien tukemista kasvatustehtävässä ja opettajien välisen yhteistyön, 

vuorovaikutustaitojen ja työssä jaksamisen edistämistä. (Niemi ym. 2012, 394.) 

Organisointi ja haasteet 

Toiminta pienryhmissä vaatii ajan ja resurssien tehokasta käyttöä ja suunnittelua (Wasik 

2008, 518). Pienryhmätoiminnan edellytyksiä ovat työntekijöiden sitoutuminen ja toiminnan 

jatkuva kehittäminen. Lisäksi hyvin toimivat pienryhmät edellyttävät tilojen, työvuorojen, 

työnjaon ja suunnitteluajan organisointia sekä työntekijöiden erilaisen osaamisen 

hyödyntämistä. (Kivijärvi & Ahlqvist 2005, 151–156.) Pienryhmätoiminnan kulttuuriin 

kuuluu, että yksi aikuinen vastaa pienryhmän lapsista ja yhteistyöstä vanhempien kanssa ja 

yleensä lapset pysyvät samassa pienryhmässä koko päiväkodin toimintavuoden ajan. 

Pienryhmissä toiminnan erityttäminen ja tilojen jakaminen onnistuu, vaikka se vaatiikin 

erittäin tarkkaa suunnittelua. Työvuorot tulisi suunnitella niin, että ne hyödyttävät sekä lapsia 

että aikuisia. Esimerkiksi kaikkien työntekijöiden työvuorojen painottaminen aamupäivään 

mahdollistaa pysyvien pienryhmien aktiivisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Kun tiimi 

suunnittelee toiminnan yhdessä, pysyy kokonaisuus hallinnassa ja tiloja voidaan hyödyntää, 

jakaa ja vaihtaa sujuvasti. Näitä ovat esimerkiksi porrastetut ulkoilut, pukeutumiset ja 

ruokailu. Tiimien on hyvä miettiä varasuunnitelma toiminnan suhteen, jos työntekijä on 

poissa, ettei normaali toiminta häiriintyisi kovin paljoa. (Mikkola & Nivalainen 2011, 34–

45.)  

Äkilliset poissaolot ovatkin haaste, sillä muut työntekijät kokevat joutuvansa joustamaan 

työvuoroissaan ja aikataulutus ja tilojen jako oli haasteellista. Lisäksi näihin ylimääräisiin 

järjestelyihin koettiin kuluvan paljon aikaa. (Raittila 2013, 83–85.) Samoja tuloksia sai 

tutkimuksessaan myös Kangas (2013, 57–61), jonka mukaan yhden työntekijän poissaolon 

vaikutus näkyi toisten ryhmien kuormittavuutena. Lisäksi pienryhmätoiminnan haasteita on 
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koettu olevan työvuoroon kuuluvien tehtävien epäselvyys ja työn tauottomuus. Muita 

haasteita olivat koko lapsiryhmää ja omaa pienryhmää koskeva toiminnan suunnittelun 

toteutus, lapsille ja toisilleen kohdistuvan tiedonkulku toiminnasta ja sen muutoksista sekä 

oman ryhmän ulkopuolisten lasten asioista tiedottaminen vanhemmille. (Kangas 2013, 57-

61.) 

Kalliala (2008, 266–268; 2012, 166) pohtii, pyritäänkö lasten jakamisella pienryhmiin 

sivuuttaa päiväkodin sisäisten ja työntekijöiden haasteita, kuten lapsiryhmän hallintataitojen 

puutetta tai työntekijöiden osaamattomuutta tai motivoimattomuutta. Pienryhmätoiminnasta 

etsitään ratkaisuja ison lapsiryhmän hallintaan ja uskotaan, että tämä vaikuttaa myös 

työntekijöiden osaamiseen ja motivoituneisuuteen. Lapsiryhmän koon säätely edellyttää 

varhaiskasvatuksellista osaamista ja pienempiin ryhmiin jakaminen kuitenkin takaa monesti 

lapsille onnistuneen leikin. Päiväkodin ryhmäkoko on laatutekijä, joka suojaa lapsia ja 

aikuisia. Vaikka aikuinen-lapsi-suhdeluku olisikin mitoitettu oikein, on mahdollisuus 

ryhmäkoon paisumiseen helppoa. (Kalliala 2008, 266–268; 2012, 166.) 
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3 LASTENTARHANOPETTAJAN AJANKÄYTTÖ 

 

Tulevassa luvussa käsitellään lastentarhanopettajan ajankäyttöä. Aihetta lähestytään 

lastentarhanopettajan työaikaa määrittävillä erityismääräyksillä sekä ajankäytön ja työajan 

muutoksen tutkimuksella. Luvussa esitellään aikaisempia tutkimuksia ja teoriaa 

lastentarhanopettajan ajankäytöstä.  

 

3.1 Lastentarhanopettajan työaikaa koskevat erityismääräykset 

 

Lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmästä, joten lastentarhanopettajan 

työaikaa koskevat erityismääräykset ovat määritelleet opetusalan ammattijärjestö. Sen 

mukaan lastentarhanopettajalle kuuluvat varhaiskasvatuksen suunnittelu, toteuttaminen ja 

arviointi, joten näille tehtäville on oltava riittävästi aikaa työajalla. Kunnan työaika 

määräysten mukaan lastentarhanopettajan työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia, johon kuuluu 

varata riittävä aika yhteisen toiminnan ja oman lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun ja 

valmisteluun sekä vanhempien tapaamisiin. Tämä on noin 8 % lastentarhanopettajan 

työajasta. (KVTES 2014, 169; Opetusalan ammattijärjestö 2010, 3.)  

Moderniin aikakauteen siirtyminen aiheutti muutoksia ajankäytössä siten, että sen 

hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla on suorituksen arviointikiriteeri. (Bauman 

2002, 138; Jalas 2011, 109–117). Ylikännö (2011) käyttää tutkimuksessaan lähteenä OECD:n 

(2010a) selvityksiä työajan muutoksista. Työn ja vapaa-ajan suhde on muuttunut 

yhteiskunnallisten muutosten takia ja nämä ovat vaikuttaneet väestön ajankäyttöön ja aika on 

nykyään rahaa tai hyödyke. Ajankäyttötutkimuksen kansainvälinen vertailu on haasteellista. 

Ajankäytöstä saadaan monipuolisempi kuva, kun tarkastellaan laatua määrän lisäksi, sillä 

yksilöt kokevat ajankäyttönsä ja jopa samat toiminnot eri tavoin. Nykyisen nopeamman 

elämänrytmin vuoksi ihmisistä tuntuu, että aika kuluu ja kaikki tapahtuvat nopeammin, johon 

syy voi olla, etteivät ihmiset hallitse ajankäyttöään. Ajankäyttöön vaikuttavat tekijät ovat 

rakenteellisia, esimerkiksi lainsäädäntö, tai yksilöllisiä tekijöitä, kuten tulot, arvot ja koettu 

terveys. (Ylikännö 2011, 13–14, 23–28, 49.) Pohjoismaissa on joustavia työntekijöitä, jotka 

tekevät ylitöitä palkalla tai palkatta. Epävarmuus omasta työstä lisää työnstressiä ylitöiden 

ohella. Kiinnostava työ lisäsi tyytyväisyyttä ja stressaava laski. Tutkimusten mukaan 

pohjoismaalaiset ovat kuitenkin tyytyväisiä tilanteeseensa. Pieniä eroja pohjoismaiden välillä 
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tekivät tehdyt työtunnit, tyytyväisyys työhön, joka oli korkein Tanskassa, Suomessa, Norjassa 

ja viimeisenä Ruotsissa. (Ylikännö 2010, 49–51.) 

Organisaatioiden tulisi määritellä työntekijöidensä työnkuva ja perustehtävä, joiden 

onnistuminen takaa toiminnan jatkuvuuden. Perustehtävän ja organisaation päämäärät tulisi 

olla työntekijöille selkeitä. Tämä on haastavaa, sillä perustehtävä on muuttuva ilmiö, joka on 

määriteltävä ajoittain uudelleen. Työhön kuuluu erilaisia oheistehtäviä, jotka ovat 

työntekijöille tärkeitä sosiaalisessa mielessä. Kun instituutiot määrittävät perustehtävän, voi 

työntekijä vapautua taakasta ajatella itse. (Aro 2002, 35–39.) Varhaiskasvatuksen maailmassa 

näin harvemmin kuitenkin on, sillä lastentarhanopettajan työnkuva on erittäin monipuolinen 

ja itsenäinen. 

 

3.2 Lastentarhanopettajan ajankäyttö työpäivän aikana 

 

Seuraavaksi esitellään tutkimuksia lastentarhanopettajan ajankäytöstä. Opettajien työaikaa on 

tutkittu jonkin verran. Esimerkiksi Kykkänen (2013) tutki ammattikorkeakouluopettajien 

työtyytyväisyyttä, jonka mukaan työn hallinnalla on suora vaikutus työtyytyväisyyteen. 

Tutkimuksen mukaan opettaja pystyi parhaiten vaikuttamaan työaikasuunnitteluunsa sen 

seuraamisella, ennakoimalla, suunnittelulla sekä priorisoimalla tehtäviä. Kykkäsen mukaan 

työn nykyiset paineet ja vaatimukset vaativat uudenlaista osaamista ja oppimistapoja. 

(Kykkänen 2013, 77–79.) Kiireen hallinnan ratkaisuksi Rouvinen (2007, 149–150) mainitsee 

toiminnan järjestelmällisyyden. Hänen mukaansa kasvatustyön ja toiminnan suunnittelu ja 

jakaminen työvuoroihin ja vastuualueisiin selkiytti toimintaa itselle, työtovereille sekä 

lapsille. 

Lastentarhanopettajan työ koostuu työskentelystä lasten kanssa sekä yhteistyöstä 

moniammatillisessa tiimissä sekä perheiden kanssa (Karila & Kinos 2010, 293). Erilaiset 

vuorovaikutukselliset toiminnot toisten aikuisten kanssa vievät aikaa pois pääepisodeilta, joka 

pitäisi olla varattu lapsiryhmätoimintaan. Lastentarhanopettajan työpäivä on moninainen ja 

erilaisten työtehtävien muodostama. Päällekkäisten ja vaihtuvien tilanteiden takia päivään 

kuuluu useita keskeytyksiä ja päivä muodostuu katkonaiseksi ja hajanaiseksi. (Karila & 

Kinos 2010, 288.) Kalliala (2012, 80–82) mainitsee keskeyttämisen kulttuurin tarkoittaen, 

että nykyisin minkä tahansa tilanteen voi tulla keskeyttämään kuka tahansa. Hänen 
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tutkimuksen mukaansa päiväkoteihin on esimerkiksi hankittu lisää kännyköitä, että 

työntekijät olisivat paremmin soittajien saatavilla, vaikka ilmoitukset hoituisivat varmasti 

tekstiviesteillä tai sähköposteilla eikä näin veisi tärkeää aikaa lapsilta. Kallialan mielestä 

valmius keskeyttää mikä tapansa toiminta milloin vain osoittaa toiminnan tärkeyden vähäisen 

arvostuksen. Päivähoidon arvostus näkyy myös siinä, että vanhemmat saattavat tuoda 

lapsiaan hoitoon, kun heille sopii ilman, että otetaan huomioon päiväjärjestystä.  

Aikaisemmissa ajankäytön tutkimuksissa lastentarhanopettajan ajankäytöstä ilmeni 

seuraavaa. Lastentarhanopettajan työaikaa määrittelevät erilaiset säädökset. Lounassalo on 

koonnut eri säädöksiin ja julkaisuihin pohjautuvan taulukon päiväkodin työntekijän työajan 

käytöstä toimintakauden aikana. Lähtökohtaoletuksia ajankäytölle ovat muun muassa 

lakisääteiset tauot ja lastentarhanopettajan suunnitteluaika sekä kasvatuskumppanuuden 

muodostaminen perheen kanssa. (Keskinen & Lounassalo 2001, 243.) Kallialan (2012, 91) 

mielestä sosiaalityön piirteet, esimerkiksi perhetyö, ovat huomaamatta lisääntyneet 

päiväkotityössä. Kotikasvatuksen tukemista, ohjausta ja neuvomista varhaiskasvatuksessa 

korostetaan yhä enemmän vaikka siihen voidaan käyttää ajankäytön tutkimusten mukaan noin 

5% työajasta. Myös Mikkola ja Nivalainen (2011, 30) kokosivat viitteellisen alle 

kolmevuotiaan lapsen päivärytmin päivähoidossa. Tähän päivärytmiin kuuluu leikkiä, 

ohjattua toimintaa, perushoitoa, ulkoilua, lepoa ja ruokailua.  

Päiväkodin todellisesta toiminnasta tiedetään melko vähän ja määrällistä tutkimusta 

toimintojen lukumääristä on tehty hyvin vähän. Reunamo (2007) havainnoi päiväkotilasten 

toimia aamupäivän ajan saadakseen viitteellistä tietoa mitä päiväkodeissa tapahtuu. 

Päiväkodin aamupäivistä kului suurin osa leikkiin. Sisä- ja ulkoleikkeihin kului 60 % ajasta. 

Päivän kulku on monissa päiväkodeissa samantyylinen. Aamu alkaa aamupalalla ja sitä 

seuraa vapaaleikki, ohjattu toiminta ja ulkoilu. Ulkoilusta tullaan sisälle lounaalle ja sen 

jälkeen valmistaudutaan päivälepoon. Ohjatun toiminnan määrä on iltapäivisin vähäisempi 

kuin aamupäivisin. (Reunamo 2007, 30-32.) 

Myös Karila ja Kinos (2010) havainnoivat yhden lastentarhanopettajan kokonaista työpäivää 

selvittääkseen, millaista on toimia varhaiskasvatuksen ammattilaisena tämän päivän 

Suomessa, jossa uudet ihanteet moniammatillisuudesta, kasvatuskumppanuudesta, 

lapsilähtöisyydestä ja EduCare-ajattelusta vaatii uudenlaista osaamista ja asiantuntijuutta 

lastentarhanopettajalta. Heidän tutkimustulosten mukaan lastentarhanopettajan päivä koostui 
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pääepisodeista ja alaepisodeista. Pääepisodit lastentarhanopettajan työpäivässä olivat 

itsenäisiä, päivittäin samaan aikaan toistuvia ja arkea rytmittäviä kokonaisuuksia. Nämä 

liittyivät kaikenlaiseen lapsiryhmän toimintaan, kohtaamisiin perheen kanssa sekä päiväkodin 

sisäiseen toimintaan, kuten erilaisiin palavereihin ja hallinnollisiin tehtäviin. Alaepisodit 

lastentarhanopettajan työpäivässä olivat lyhyitä spontaaneja tai suunniteltuja tapahtumia 

siltana pääepisodien välissä tai päällekkäin niiden kanssa. Siltaepisodin toiminnot liittyivät 

lapsiryhmän organisointiin, lasten opettamiseen ja päiväkodin sisäiseen yhteistyöhön. 

Alaepisodit liittyivät yhteistyöhön perheen kanssa, päiväkodin sisäiseen yhteistyöhön ja 

lapsiryhmän toimintaan. (Karila & Kinos 2010, 238-288.) 

Myös Valppu-Virenius (2013) tutkimuksessaan selvitti lastentarhanopettajan työajan käyttöä 

viikon aikana. Tulokset lastentarhanopettajan ajankäytöstä hän jakoi kolmeen ryhmään, joista 

ensimmäinen oli lapsiryhmässä käytetty aika, josta enemmän aikaa kului perushoidollisiin 

tilanteisiin kuin pedagogisiin tilanteisiin. Lapsiryhmän ulkopuolisesta työstä aikaa kului yhtä 

paljon suunnitteluun ja valmisteluun kuin perheen kohtaamiseen. Lastentarhanopettajan 

muihin tehtäviin ja toimintoihin kuului siivousta, muiden työntekijöiden ohjaamista, 

puheluita ja sähköpostin käyttöä. (Valppu-Virenius 2013, 31–36.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen on lastentarhanopettajan työpäivä pysyvässä 

pienryhmässä. Tutkimuksen pääongelmaa lähestytään jakamalla se kahteen alanongelmaan, 

jotka yhdessä vastaavat kysymykseen millaisena lastentarhanopettajan työpäivä näyttäytyy 

pysyvässä pienryhmässä. Lastentarhanopettajan ajankäyttöä selvittää ensimmäinen 

alaongelma ja toisella alanongelmalla pyritään vastaamaan kysymykseen miten 

lastentarhanopettajat ajankäyttöään kuvaavat. 

 

PÄÄONGELMA: 

Millaisena lastentarhanopettajan työpäivä näyttäytyy pysyvässä pienryhmässä? 

 

ALAONGELMAT: 

1. Miten lastentarhanopettajan työpäivä jakautuu ajallisesti työhön lapsiryhmässä, 

lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön sekä muuhun työhön? 

2. Mitä lastentarhanopettajat kertovat ajankäytöstään työpäivän aikana pysyvässä 

pienryhmässä? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen lähestymistapaa, tutkimuksen osallistujia sekä 

metodologisia valintoja. Luvussa perustellaan myös valittuja tutkimusmenetelmiä sekä 

kerrotaan kuinka aineiston analyysi on toteutettu. Lisäksi viimeisessä osiossa pohditaan 

tutkimusmenetelmien valinnan, aineiston keruun ja analyysin luotettavuutta. 

 

5.1 Tutkimuksen lähestymistapa   

 

Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana käytettiin monimenetelmällistä tutkimusta 

(mixed methods), joka yhdistää määrällisen ja laadullisen tutkimusotteen. Tutkimuksessa 

halutaan selvittää lastentarhanopettajan ajankäyttöä työpäivän aikana havainnoimalla, jota 

haluttiin laajentaa lastentarhanopettajien haastatteluilla, mikä onkin monimenetelmällisen 

tutkimuksen ydin. (Creswell 2009, 14, 203.) 

Monimenetelmällistä tutkimusta suunnitellessa on tärkeää suunnitella ajoitus, käytetäänkö 

menetelmiä vuorotellen vai päällekkäin ja kummalla metodilla on suurempi painoarvo. 

Tämän tutkimusmenetelmän valinnassa täytyi jo suunniteluvaiheessa miettiä miten lopulta 

yhdistää nämä aineistot vai onko tarkoituksenmukaista pitää aineistot erillään ja toinen 

aineisto tukee toista, kuten Creswell (2009, 206–208)  monimenetelmällisestä tutkimuksesta 

kirjoittaa. Tutkimuksessa havainnoinnin ja haastattelun yhdistämisellä voidaan saada 

mielenkiintoisia tuloksia ajankäytöstä ja saada erilaisia näkökulma aiheeseen. 

Monimenetelmällinen tai monistrateginen tutkimus vie yleensä enemmän aikaa kuin vain 

toista menetelmää käyttäessä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 30, 33.) 

 

 5.2 Tutkimuksen osallistujat 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuslupa on saatu Jyväskylän kaupungilta. Tutkimuksen osallistujina 

olivat yhden Jyväskylän kaupungin päiväkodin kaksi lastentarhanopettajaa, joista toinen 

työskenteli esiopetusryhmässä ja toinen 1-2-vuotiaiden ryhmässä. Tutkittaviin saatiin yhteys 

lähestymällä suoraan päiväkodin johtajaa ja esittelemällä tutkimusta. Kyseisen päiväkodin 

johtaja esitteli tätä tutkimusta päiväkodin henkilöstökokouksessa ja näin tutkimukseen saatiin 
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kaksi vapaaehtoista osallistujaa. Tutkimuksen osallistujiin otettiin etukäteen yhteyttä 

aikataulun sopimiseksi ja sen yhteydessä heille kerrottiin lyhyesti aineistonkeruun 

toteutuksesta. 

Tutkimukseen osallistuvien lastentarhanopettajien valinnassa on käytetty harkinnanvaraista 

otantaa valitsemalla tutkimukseen sopivimmat tapaustutkimuksen henkilöt. Koska 

tutkimuksessa selvitetään lastentarhanopettajan ajankäyttöä, heiltä saadaan eniten tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä, kuten laadullisen tutkimuksen tarkoitus onkin. (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 85–87.) Pieni osallistujamäärä mahdollisti aiheen syvällisen pohdinnan ja 

ymmärtämisen, kun tutkimuksen konteksti on osallistujia lähellä. (Patton 2002, 244.) 

Tutkimuksen tulokset esitellään tapauskertomuksen muodossa, sillä tarkoituksena ei ole tehdä 

yleistyksiä vaan esitellä lastentarhanopettajien ajankäyttö kahtena eri tapauksena. 

Tapaustutkimus (case study) on empiirinen tutkimus, joka tutkii ja pyrkii syvällisesti 

ymmärtämään tapahtumaa tai ihmistä. Tapaustutkimuksessa käytetään erilaisia 

aineistonhankintakeinoja (Creswell 2009, 13), joiden tulokset eivät ole yleistettävissä 

(Metsämuuronen 2005, 206–207), vaan tarkoituksena on muodostaa yksi tai useampi tapaus 

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 192). Tutkimuksessa tapaustutkimus koostui yhdestä 

havaintoyksiköstä, ajasta, ja useammasta mittauksesta, jotka olivat kahden 

lastantarhanopettajan kaksi kokonaista työpäivää.  

 

5.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksessa valittiin määrällinen tutkimusote selvittämään ”Lastentarhanopettajan 

ajankäytön jakautuminen eri toimintoihin päivän aikana”. Aineistonkeruu tapahtui ei-

osallistuvalla havainnoinnilla käyttäen strukturoitua havainnointilomaketta. Tähän 

tutkimukseen valittiin tutkimusmenetelmäksi ei-osallistuva havainnointi, sillä näin asiat 

nähtiin ulkopuolisen silmin todellisina eletyssä hetkessä ja saatiin tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Lisäksi havainnointiin oli helppo yhdistää muita aineistonkeruutapoja, kuten Tuomi ja 

Sarajärvi (2011, 81–82) havainnointia kuvaavat. Sopivin metodi strukturoidun havainnoinnin 

rinnalle oli puolistrukturoitu haastattelu, sillä se korostaa ihmisen omaa tulkintaa tutkittavasta 

ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2011, 75) ja aihepiirit ja kysymykset ovat kaikille samat (Eskola 

& Vastamäki 2010, 28). Tämän tutkimuksen pääpaino oli havainnoinnissa, joten 
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haastattelukysymykseksi valikoitui vain yksi haastattelukysymys: ”Millaiseksi koet oman 

ajankäyttösi pysyvässä pienryhmässä?” Haastattelun etuna oli joustavuus kysymyksen 

asettelussa ja kysymysten esittämisjärjestyksessä, jota mieltä olivat myös Tuomi ja Sarajärvi 

(2011, 72–74). 

Mittarina oli etukäteen muodostettu havainnointilomake (ks. liite 1), jonka tarkoituksena oli 

antaa empiiristä tietoa tutkittavasta aiheesta (Metsämuuronen 2005, 58). Tutkimuksen mittari 

koostui erilaisista lastentarhanopettajan työhön kuuluvista toiminnoista, joihin kuluvaa aikaa 

mitattiin käyttäen sekuntikelloa. Mittari on muodostettu teoreettiseen viitekehykseen nojaten 

ja termeille on annettu mitattavissa oleva määritelmä. Tästä Metsämuuronen (2005, 102) 

puhuu operationalisointina. Lomakkeen jaottelu työ lapsiryhmässä, lapsiryhmän 

ulkopuolinen työ sekä muu työ korostaa lastentarhanopettajan työn moninaisuutta ja tähän on 

päädytty tutkimuksen koko teoreettista viitekehystä hyödyntäen. Samoin on tehty koko 

mittarin laadinnassa. Osioihin jaottelun tarkoituksena on erotella lastentarhanopettajan työ ja 

vuorovaikutus lapsiryhmässä, lapsiin liittyvä lapsiryhmän ulkopuolinen työ ja vuorovaikutus 

kollegoiden kanssa sekä kaikki muu lastentarhanopettajan työhön kuuluva työ, joka ei liity 

lapsiryhmätoimintaan. Osioiden rakenteen suunnitteluun on hyödynnetty mallina 

Lounassalon (Keskinen & Lounassalo 2001, 243) jaottelua lastentarhanopettajan työajan 

käytöstä, Reunamon (2007, 30–32) havainnoimaa päiväkodin aamupäivän toimintaa sekä 

Valppu-Vireniuksen (2013) pro gradu -tutkielman lastentarhanopettajan ajankäytön jaottelua 

työpäivän aikana. Seuraavaksi kuvataan mittarin laadintaan osioittain.  

Mittarin osio työ lapsiryhmässä perustui kasvattajan vuorovaikutukseen lapsen kanssa, josta 

puhuvat Karila ja Nummenmaa (2011, 12, 16). Vuorovaikutukseen lapsen kanssa on 

hyödynnetty Karilan ja Nummenmaan (2001, 44–46) selvitystä päiväkodin työntekijöiden 

työorientaatiosta, joita on hyödynnetty kohdissa ”pedagoginen toimintatuokio”, ”leikki, 

pelaaminen ja leikin havainnointi” sekä perushoitoon liittyvissä toiminnoissa. Mittarin 

rakentamisessa on hyödynnetty lisäksi Karilan ja Kinoksen (2010, 287) analyysitaulukkoa 

lastentarhanopettajan työpäivästä on hyödynnetty kohdissa ”siirtymien”, ”ruokailujen”, 

”toimintatilanteiden”, ”pukeutumisten” ja ”ulkoilun ohjaaminen”. Lisätukea mittarille saatiin 

Tiusasen (2008, 79) arvioinnista päiväkodin rutiineista ja Rouvisen (2007, 138–144) 

tutkimuksesta lastentarhanopettajien käsityksistä pedagogisen toiminnan toteuttamisesta. 
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Havainnointilomakkeen osio lapsiryhmän ulkopuolinen työ perustuu lapsiryhmään liittyvään 

työhön vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa sekä lastentarhanopettajan pedagogiseen 

vastuuseen lapsiryhmätoiminnasta. ”Kasvatuskeskusteluihin ja kohtaamisiin spontaanisti tai 

ennalta sovitusti vanhempien ja kollegoiden kanssa” sekä ”yhteistyöhön muiden tahojen 

kanssa” on hyödynnetty Karilan ja Nummenmaan (2011, 13, 16) kasvatuskeskusteluita ja -

vuorovaikutusta sekä Karilan ja Kinoksen (2010, 287) analyysitaulukon tuloksista 

tiimipalaveria supistettuna tai laajennettuna. Supistettu tiimipalaveri tarkoittaa mittarissa 

”keskustelua kollegan kanssa lasten asioista tai toiminnasta” ja laajennettu tarkoittaa 

viikoittaista ”tiimipalaveria”. ”Pedagogisen toiminnan suunnittelu ja valmistelu” -kohdat 

perustuivat lastentarhanopettajan pedagogiseen vastuuseen ja johtajuuteen (Hujala ym. 2012, 

290-292) ja lastentarhanopettajan työaikaa koskeviin erityismääräyksistä (Opetusalan 

ammattijärjestö 2010). Myös Karila ja Nummenmaa (2001, 55–56) puhuivat pedagogisen 

toiminnan suunnittelusta, valmistelusta, havainnoinnista, arvioinnista ja kirjaamisesta, joita 

on mittarissa myös hyödynnetty. ”Tilojen järjestely toimintaa varten” perustui 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 17–18) osioon, jossa on määritelty 

kasvattajan tehtävät, erityisesti ympäristön suunnittelun osalta. 

Havainnointilomakkeen muu työ -osio koostui lastentarhanopettajan työstä, joka ei liity 

lapsiryhmän toimintaan vaan on enemmän omaa ja työyhteisön kehittämistä sekä muuta 

oheistoimintaa. ”Päiväkodin muut palaverit” ja ”oman ammatillisuuden kehittäminen” 

perustui Nummenmaa ja Karilan tutkimukseen lastentarhanopettajan osaamisalueista (2011, 

12-13, 16). ”Oman ammatillisuuden kehittämistä” olisivat esimerkiksi kehityskeskustelut, 

oman työn mentorointi tai koulutukset. Karilan ja Kinoksen (2011) analyysitaulukosta on 

jälleen hyödynnetty kohtia tiimipalaveri, henkilöstökokous ja hallinnolliset tehtävät. Nämä 

olivat havainnointilomakkeessa ”muista asioista keskustelu kollegan kanssa”, ”päiväkodin 

muut palaverit” ja hallintoa ovat ”puhelut, tekstiviestit ja sähköpostiviestit”. Karilan ja 

Nummenmaan (2001, 44–46) tutkimusta lastentarhanopettajan työorientaatiosta on 

hyödynnetty tämänkin osion teossa. Työorientaatioon kuuluneet huolto ja viihtyisyys näkyvät 

mittarissa kohdassa ”siivous ja puhtaanapito”, työyhteisön toiminta palavereina, johtajuus 

”muiden työntekijöiden ohjaamisena”. Työorientaatioista työyhteisön toimintaa on 

hyödynnetty kohdissa ”muut keskustelut kollegan kanssa”, ”vastuualueiden hoitaminen” sekä 

”oman ammatillisuuden kehittäminen”. ”Opiskelijan ohjausta” on hyödynnetty Liinamaan 

(2014) tutkimuksesta opiskelijan ohjauksesta osana lastentarhanopettajan työtä. 
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5.4 Aineiston hankinta ja analyysi 

 

Tässä luvussa kerrotaan kuinka kerätyt aineistot on analysoitu. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

kahdella eri tavalla ja tuotti erilaista aineistoa, joten aineistot analysoitiin myös käyttämällä 

kahta erilaista aineiston analyysiä. Ensin kuvataan havainnoinnilla saadun ajankäytön 

analysointia ja sen jälkeen kuvataan lastentarhanopettajien haastattelujen analysointia. 

 

5.4.1 Havainnointi 

Kahden lastentarhanopettajan työpäivää havainnointiin molempia kahtena peräkkäisenä 

päivänä. Kaikki työpäivän aikana esiintyneet toiminnot havainnointiin ja niihin kuluva aika 

mitattiin käyttäen sekuntikelloa ja kirjattiin havainnointilomakkeeseen eri osioihin rinnakkain 

sekunteina, minuutteina ja tunteina. Pidempien toimintojen kohdalla, kuten ulkoilun aloitus ja 

lopetus, kirjattiin aloitus- ja lopetusaika. Lyhyempiin toimintoihin kirjattiin mitattu aika 

tarkkoina minuutteina ja sekunteina ja tällainen toiminto oli esimerkiksi keskustelu kollegan 

kanssa seuraavan päivän toiminnasta. Havainnointipäivän jälkeen manuaalisesti kirjatut 

lomakkeet muodostivat itsessään jo havaintojen raakamatriisin, jonka yhdellä rivillä oli aina 

yhteen mittauskohteeseen saadut lukuarvot. Tässä vaiheessa aineisto tiivistettiin eli 

välimatka-asteikolliset arvot, kulunut aika, laskettiin yhteen ja tarkistettiin moneen kertaan. 

(Metsämuuronen 2005, 315–316, 319.)  Näin tehtiin kaikille neljälle päivälle. Tämän jälkeen 

havainnointilomakkeesta saadut arvot kirjattiin Excel-taulukoihin. Selvyyden vuoksi tehtiin 

kolme erilaista taulukkoa, kuten oli havainnointilomakkeitakin. Jokaiseen Excel-taulukkoon 

kirjattiin selvyyden vuoksi erilleen lastentarhanopettajien työpäivät ja ajankäyttö. Molempien 

lastentarhanopettajien toimintojen ajankäytöstä laskettiin summa ja keskiarvo. Näin saatiin 

selville, kuinka paljon aikaa oli yhteensä kulunut eri toimintoihin kahtena päivänä. 

Tapaustutkimuksen mukaisesti lastentarhanopettajien työpäivät päädyttiin pitämän toisistaan 

erillään ja esittelemään tulokset myös erillisinä, sillä lastentarhanopettajien ajankäyttö 

erosivat paljon toisistaan. Ajankäyttö päädyttiin esittämään keskiarvona, jolloin tulosten 

esittely on tapauskertomuksen mukaisempaa. Ajankäytöstä muodostettiin taulukot ja kaaviot 

laskemalla lastentarhanopettajan kokonaistyön jakautuminen ajallisesti eri toimintoihin 

aikana ja prosentteina (Metsämuuronen 2005, 319). Yhteenlaskun myötä havaittiin, ettei 

koko työpäivää ole ollut mahdollista havainnoida, joten tämä mittaamaton aika nimettiin 
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”muu toiminta” ja se saatiin vähentämällä kaikki mitattu aika kokonaistyöajasta. Taulukot ja 

kaaviot muodostettiin myös lastentarhanopettajien ajankäytöstä jakautuneina eri toimintoihin. 

 

5.4.2 Haastattelu 

Tapauskertomuksen mukaisesti myös lastentarhanopettajien haastattelut päädyttiin 

analysoimaan toistaan erillisinä. Molemmat haastattelut analysoitiin kuitenkin samalla tavalla 

diskurssianalyysin tapaan. Diskurssianalyysin keinoin haluttiin saada selville, mitä ja miten 

lastentarhanopettajat kuvaavat ajankäyttöään työpäivän aikana pysyvässä pienryhmässä.  

Diskurssianalyysillä pyritään selvittämään miten merkityksiä tekstistä tuotetaan ja se sopii 

pienten haastatteluaineistojen analyysiksi. Diskurssianalyysin keinoin saadut tulokset 

kuvaavat selontekoja haastattelusta, pyrkien lieventämään tutkijan tekemiä tulkintoja 

aineistosta. (Eskola & Suoranta 2014, 195–198.) 

Ensin molemmat aineistot litteroitiin sanasta sanaan. Tämän jälkeen aineisto jaoteltiin 

teoriaohjaavasti havainnointilomakkeen jaottelun mukaisesti työhön lapsiryhmässä, 

lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön sekä muuhun työhön (ks. liite 2). Teoriaohjaavassa 

analyysissä teoria toimii apuna aineiston analyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2011, 96).  

Haastatteluaineiston lauseet tai aihekokonaisuudet ryhmiteltiin näiden aihekokonaisuuksien 

alle, jonka jälkeen niitä alettiin tiivistää. Tiivistyksiä pyrittiin sen jälkeen yhdistämään 

etsimällä samankaltaisuuksia, jonka jälkeen niistä oli helpompaa muodostaa ala- ja 

yläluokkia (ks. liite 2), kuten Eskola ja Suorantakin (2014, 199) prosessia kuvaavat. 

Diskurssianalyysi ohjasi käsittelemään aineistoa haastateltavien omina selontekoina, joten 

muita merkityksiä tai haastatteluista ei etsitty kuin ajankäyttöön liittyvät puheet. Tekstiä 

rikastamaan ja havainnoimaan valikoitui suoria lainauksia ja otteita haastatteluista, kuten 

diskurssianalyysiä hyödyntäen pyritään näin antamaan lukijalle mahdollisuus tehdä myös 

omia tulkintojaan aineistosta (Eskola & Suoranta 2014, 200). 

 

5.5 Luotettavuus ja eettiset ratkaisut 

 

Tulevassa luvussa käsitellään tutkimusmenetelmien luotettavuutta sekä aineiston analyysin 

luotettavuutta ja eettisyyttä. Koko tutkimuksen luotettavuutta tullaan pohtimaan laajemmin 

pohdinta-osiossa. 
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5.5.1 Havainnointi 

 

Tutkimuksessa pyritään ensisijaisesti käyttämään valmista, tutkittua ja luotettavaa mittaria, 

jotta tulokset ovat vertailukelpoisia. Tähän tutkimukseen sopivaa valmista mittaria ei ollut 

suoraan, vaan havainnointia varten oleva mittari on luotu itse perustuen aikaisempaan 

teoriaan. Itse luodun mittarin luotettavuutta on syytä pohtia. (Metsämuuronen 2005, 58–59.) 

Mittari esitestattiin ennen aineistonkeruuta toisen tutkimukseen osallistuvan 

lastentarhanopettajan ajankäyttöä havainnoiden. (Metsämuuronen 2005, 59).  

Ajankäyttöä oli tarkoitus toteuttaa ei-osallistuvalla havainnoinnilla. Päiväkodin tuttuuden 

takia aineistonkeruu tapahtui ei-osallistuvan ja osallistuvan havainnoinnin välimaastossa, 

joka on yleistä havainnoinnissa (Eskola & Suoranta 2014, 100). Aineiston keruun aikana 

monet lapset ja työn tekijät lähestyivät tutkimuksen tekijää, ja tutkijan on monesti 

mahdotonta olla pelkästään ulkopuolisen havainnoijan roolissa huomiota ja muiden 

kiinnostusta herättämättä (Grönfors 1985, 94). Myös lastentarhanopettajat kertoivat 

luontevasti, mitä aikovat tehdä seuraavaksi. 

Kuten aiemmin mainittiin, havainnointi on työläs aineiston keruutapa. Havainnoinnin 

luotettavuutta lisää strukturoidun mittarin käyttö. Kuitenkin oli mahdotonta saada kokonaisen 

työpäivän kaikkia toimintoja mitattua, vaikka seuraisi lastentarhanopettajan vierellä koko 

päivän. Tämän takia lastentarhanopettajien työpäivään syntyi osio ”muu toiminta”, joka 

merkitsi aikaa, jota ei ole pystytty havainnoimaan. Tämä oli myös eettinen ratkaisu, ettei 

lastentarhanopettajan työpäivän pituutta lyhennetty todellisesta. Havainnointi on tutkijan 

tekemää omaa tulkintaa tilanteista, joten aineiston keruun aikana jouduttiin tekemään monia 

nopeita ratkaisuja, joka voi vaikuttaa aineistonkeruun luotattavuuteen. Selkeisiin toimintoihin 

kuluva aika oli helpointa mitata, kun taas ajoittain oli haasteellista saada mitattua nopeasti 

vaihtuvia eri toimintoja sekä erottaa tarkasti kasvatuskeskustelut toisistaan. Päivän aikana 

käydyt lyhyet keskustelut opiskelijan kanssa yleisestä toiminnasta tai lapsista päätettiin 

kirjata keskusteluihin kollegan kanssa, kun taas esimerkiksi arviointikeskustelut kirjattiin 

selkeästi opiskelijan ohjaamiseen kuluvaksi ajaksi. 

Ajankäytön analyysi pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman luotettavasti. Analyysin teko oli 

melko yksinkertaista, sillä toimintoihin kulunut aika laskettiin yhteen ja siirrettiin Excel-

taulukoihin. Koska lastentarhanopettajien ajankäyttö ja toiminnot erosivat niin paljon 
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toisistaan, oli luotettavinta analysoida ajankäyttöä erillään toisistaan. Tulokset koottiin yhteen 

tapauskertomukseen sopivalla tavalla keskiarvoina, joten tällöin työpäivien väliset 

ajankäytölliset erot hävisivät. 

 

5.5.2 Haastattelu 

 

Lastentarhanopettajien haastattelut toteutettiin havainnointien jälkeen, jotta se noudattelisi 

tutkimuksen tavoitetta monimenetelmällisestä aineistonkeruusta. Haastatteluissa molemmille 

lastentarhanopettajille annettiin vapaus kertoa mitä halusivat ajankäytöstään työpäivän 

aikana. Haastattelu eteni haastateltavan ehdoilla joitakin tarkentavia lisäkysymyksiä esittäen, 

kuten Tiittula ja Ruusuvuori (2005, 11) kuvaavat strukturoimatonta haastattelua. Haastattelut 

nauhoitettiin haastateltavien luvalla, mikä helpottaa analyysiä ja raportointia (Tiittula & 

Ruusuvuori 2005, 15). Kummatkin haastattelut olivat kohtalaisen tiiviitä. Tähän saattoi olla 

syynä se, että haastattelussa oli vain yksi haastattelukysymys ja haastateltavat vastasivat 

kysymykseen mitä halusivat. Toisaalta voi pohtia, oliko tiiviisiin haastatteluvastauksiin syynä 

haastattelijan kokemattomuus ja johdattelutaitojen puute. 

Haastattelun analyysin luotettavuutta lisää se, että diskurssianalyysin keinoin oli mahdollista 

tarkastella aineistoa avoimesti ja teoriaohjaavasti liittää se valmiiseen jaotteluun. 

Teoriaohjaavan analyysin hyöty on siinä, että tällöin tutkijan rooli objektiivisena analysoijana 

on paremmin turvattu, sillä täysin objektiivinen analyysi on haastavaa (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 96). Luotettavuutta lisää se, että analyysissä on pyritty aineiston huolelliseen läpi 

käymiseen. Tutkimuksessa on kuvattu tarkasti, kuinka haastattelujen laadullinen analyysi on 

tehty sekä liitetty analyysin luokittelut liitteisiin (ks. liite 2), joka lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. Lisäksi havainnollistamisessa käytetyt suorat lainaukset haastatteluista 

tuloksissa lisäävät luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen analyysiä ei voi erottaa 

luotettavuuden arvioinnista, sillä analyysin alusta asti tutkija joutuu pohtimaan jokaista 

tekemäänsä ratkaisua luotettavuuden näkökulmasta. Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa 

tutkija on ainoa luotettavuuden kriteeri, joten avoin ja rehellinen prosessin arviointi lisää 

tutkimuksen luottavuutta. (Eskola & Suoranta 2014, 211–212.) Tutkimuksen luotettavuutta 

lisää myös se, että tutkimuksen on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä (Tuomi 

& Sarajärvi 2011, 132). 
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6 AJANKÄYTTÖ LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖPÄIVÄN 

AIKANA 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen osallistujat työskentelivät 

päiväkotinsa lapsiryhmässä lastentarhanopettajina. Koska kyseessä oli tapaustutkimus, oli 

järkevää identifioida lastentarhanopettajat. ”Taina” työskentelee esiopetusikäisten lasten 

pienryhmässä ja vastaa yksin 13 lapsesta. ”Pihla” työskentelee 1-2-vuotiaiden lasten 

ryhmässä, jossa on 13 lasta ja hänen lisäkseen ryhmässä työskentelee kaksi muuta työntekijää 

sekä avustaja. Ensin kuvaillaan Tainan ajankäytön jakautumista eri toimintoihin sekä otteita 

hänen haastattelustaan. Tämän jälkeen vuorossa on Pihlan ajankäytön tulosten esittelyä. 

 

6.1 Taina 

 

Luvussa kuvataan tuloksia Tainan ajankäytöstä työpäivien aikana.  Havainnoinnilla saadut 

tulokset esitellään taulukoita ja kaavioita hyödyntäen kahden työpäivän ajankäytön 

keskiarvoina. Ensin kuvataan Tainan kokonaistyöajan jakautuminen eri toimintoihin. Sen 

jälkeen esitellään tulokset jakautuneina työhön lapsiryhmässä, lapsiryhmän ulkopuoliseen 

työhön sekä muuhun työhön. Näiden osioiden lomassa kuvataan lastentarhanopettajien 

kertomia asioita ajankäytöstään käyttäen autenttisia pätkiä haastatteluista. 

 

6.1.1 Kokonaistyöajan jakautuminen 

 

Lastentarhanopettajan työaika jakautui lapsiryhmätyöhön, lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön 

sekä muuhun työhön. Tässä alaluvussa tarkastellaan ajan jakautumista niihin. 
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TAULUKKO 1. Kokonaistyöajan jakautuminen 

Kokonaistyön jakautuminen ka % 

Työ lapsiryhmässä 
5 h 5 

min 
65 

Lapsiryhmän ulkopuolinen työ 
55 

min 
12 

Muu työ 
1 h 31 

min 
19 

Muu toiminta 
18 

min 
4 

Yhteensä 
7 h 48 

min 
100 

 

Tainan työpäivän keskimääräinen pituus oli 7 h 48, joka jakautui työhön lapsiryhmässä, 

lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön sekä muuhun työhön. Taulukosta 1 selviää työpäivän 

jakautuminen ajallisesti ja ne ovat havainnollistettu myös kuviossa 1. Työpäivästä suurin osa 

(65%) kului työhön lapsiryhmässä ja aikaa tähän kului 5 h 5 min. Työpäivästä seuraavaksi 

suurin osa (19%), 1 h 31 min työpäivästä kului muuhun työhön ja kolmanneksi eniten (12%) 

kului lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön, johon aikaa kului 54,5 minuuttia. Muuhun 

toimintaan, eli mittaamattomaan aikaan, päivästä kului 18 minuuttia (4 %).  

 

 

KUVIO 1. Kokonaistyöajan jakautuminen 

Työ lapsiryhmässä 
5 h 5 min 

65 % 

Lapsiryhmän 
ulkopuolinen työ 

 55 min 
 12 % 

Muu työ 1 h 
31min  
19% 

Muu toiminta  
18min  4% 

 Kokonaistyöajan jakautuminen 
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6.1.2 Työ lapsiryhmässä 

 

Kuvio 2 osoittaa työpäivän jakautumisen lapsiryhmätyön eri toimintoihin. Ajankäyttö eri 

toimintoihin vaihteli alle minuutista lähes puoleentoista tuntiin. Lapsiryhmätyöstä suurin osa 

(26,6%) kului ulkoilun ohjaamiseen, johon kului aikaa 1h 21 min, ja toiseksi eniten 

pedagogiseen toimintaan (24,8%), johon aikaa kului 1 h 15 min. Muihin toimintoihin aikaa 

kului melko tasaisesti. Lasten kanssa leikkimiseen, pelaamiseen tai leikin havainnointiin 

kului 32 minuuttia (10,5%), ruokailujen ohjaamiseen 36,5 minuuttia (12%), pukeutumisen 

sekä riisumisen ohjaamiseen 25,5 minuuttia (8,4%), päivälevon ohjaamiseen 23,5 minuuttia 

(7,7%) sekä erilaisten siirtymien ohjaamiseen 20,5 (6,7%). Vähiten aikaa kului wc-

toimintojen ohjaamiseen, keskimäärin vain puoli minuuttia. Muihin keskusteluihin lasten 

kanssa kului 9,5 minuuttia (3,1%). 

 

KUVIO 2. Toimintojen jakautuminen ajallisesti työhön lapsiryhmässä 

 

Haastattelussa Taina kertoi pienryhmätoiminnan strukturoivan ajankäyttöä sekä auttavan 

työajan hallinnassa, kuten seuraavassa näytteessä ilmenee. 

”-- pienryhmätoimintahan siis strukturoi aika paljon sitä tai ei paljon vaan kovasti sitä työajan 

käyttöä. Niinku meilläki on tuolla kolme eskaripienryhmää ja käytetään samoja tiloja--” 
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Haastattelussa Taina toi ilmi, että pienryhmätoiminta vaatii työskentelymuotoon sitoutumista, 

sillä pienryhmätoiminnan myötä koko työpäivä ollaan kiinni lapsiryhmässä yksin, kuten 

näytteessä kerrotaan. 

”Aamupäivällähän jos sulla on pienryhmätoimintaa niitä, niin sillonhan se on niin että sää oot 

sen pienryhmän kans siitä ku sää alotat sen sillon millon sää sen alotatkaan yheksään mennessä 

nii sittenhän sää viet ne niinku nukkariin saakka, lounaat ja muut.” 

 

Vaikka päivä ollaan tiiviisti kiinni lapsiryhmätyössä, Taina koki läsnäolon lasten kanssa 

tärkeäksi ja lapsiin liittyvän työn ensisijaiseksi, niin kuin seuraava näyte kertoo. 

”No se on musta ihan selvä juttu, että mä syön lasten kanssa. Mä nautin siitä ite.  Se on musta 

tärkee. Se on tapakasvatuksen ja yhdessäolo ja ilmapiirin ja kaiken kannalta. Sitä mä en antais 

pois. Se on ihan hirmu tärkee juttu.” 

 

Taina kertoi oppineensa työssä sisäistä rauhoittumista työpäivän aikana, mikä edistää 

jaksamista ja työn hallintaa. Tämä selviää seuraavasta näytteestä. 

”Mut jännästi sitä löytää semmosen relaamisen, että kuitenki kyllä rauhottuu ja rentoutuu.” 

 

Myös töiden priorisoinnin oppimisen Taina koki tärkeäksi. 

 

6.1.3 Lapsiryhmän ulkopuolinen työ 

 

Kuvio 3 kuvaa Tainan ajankäytön jakautumista lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön. 

Toimintoihin kulunut aika vaihteli yhdestä minuutista hieman yli 20 minuuttiin. Lapsiryhmän 

ulkopuolisesta työstä Tainalla kului eniten aikaa keskusteluihin kollegan kanssa toiminnasta, 

johon aikaa kului 21,5 minuuttia (39,4%). Toiseksi eniten aikaa kului kohtaamisiin 

vanhempien kanssa, 14 minuuttia (25,7%) ja kolmanneksi eniten keskusteluihin kollegan 

kanssa lapsista, 7 minuuttia (12,8%) ja sama aika kului muuhun työhön. Vähiten aikaa Tainan 

päivästä kului keskimäärin toiminnan suunniteluun ja valmisteluun sekä yhteistyöhön muiden 

tahojen kanssa, joihin kaikkiin kului keskimäärin vain minuutti. Päivään ei kuulunut yhtään 

ennalta sovittuja keskusteluja vanhempien kanssa, tilojen suunnittelua, lapsiin liittyvää 

kirjaamista eikä tiimipalaveria. 
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KUVIO 3. Toimintojen jakautuminen ajallisesti lapsiryhmän ulkopuolisessa työssä 

 

Haastattelussa Taina toi ilmi päivittäiset keskustelut ja neuvottelut kollegoiden kanssa tiloista, 

aikatauluista sekä irrottautumisesta tekemään kirjallisia töitä, kuten seuraava näyte kertoo. 

”Niinku meilläki on tuolla kolme eskaripienryhmää ja käytetään samoja tiloja. -- kyllä niinku 

auttaa siinä työajan strukturoinnissa sillä tavalla, että että mehän ollaan toki syksyllä 

aikataulutettu se aamupäivä esimerkiksi ulkoiluineen ja toimintahetkineen ja niin edelleen ja 

niin edelleen. Toki sitä joustetaan ja päivän mittaan aina jutellaan mut et kyllä se siinä auttaa.” 

 

Ajan löytyminen kirjallisille töille nostettiin haasteeksi haastattelussa. Suurin osa työpäivästä 

menee omassa pysyvässä pienryhmässä, josta on haasteellista irrottautua tekemään kirjallisia 

töitä. 

”Mut sitte ku on esimerkiks semmosia oheistoimintoja, jos nyt ajatellaan vaikka että lasten 

esiopetussuunnitelma -- niinku ajan löytäminen tavallaan niinku niille. Et niinku millon sää 

tekisit niitä niin sanottuja kirjallisia töitä.  Niin se on kyllä niinku tässä mallissa sitte 

haasteellista.” 

 

Taina kertoi työn olevan hallittavissa ja yksi syy siihen oli oppiminen priorisoimaan töitä ja 

pitämään lastentarhanopettajan suunnitteluajan erillään muista kirjallisista töistä, jotka 

tehdään työajalla. Tainan mielestä varsinkin lapsiin liittyvät vastuut olisi hyvä tehdä 

näkyvämmäksi työvuoroon. Tämä selviää seuraavasta näytteestä. 
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”Et semmonen rajanvetäminen niinkun. Että mitä sä teet sillon suunnitteluajalla ja mitä sä sit 

pystyt tekemään täällä niin sanotulla varsinaisella työajalla nii se on vähä niinku. Se on ehkä se 

haaste.”  

 

Seuraava näyte kuvaa kasvatuskumppanuutta. 

”On ihana, että voi vastata samasta lapsiryhmästä ja se auttaa havainnoimisessa ja 

vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyöstä.” 

 

Kasvatuskumppanuuden ja hyvän yhteistyön vanhempien kanssa Taina koki helpottavan 

ajankäyttöä, kun on kyseessä tutut lapset ja vanhemmat. 

 

6.1.4 Muu työ 

 

Kuviosta 4 näkee Tainan toimintojen jakautumisen muuhun työhön. Tähän kulunut aika 

vaihteli kahdesta minuutista 45 minuuttiin. Eniten aikaa kului opiskelijan ohjaamiseen (49 

%). Seuraavaksi eniten aikaa kului muuhun kirjaamiseen sekä omiin taukoihin, joihin 

molempiin kului aikaa noin kymmenen minuuttia (11,5%). Muihin toimintoihin kului alle 10 

minuuttia työpäivästä. Puhelimeen liittyviin toimintoihin kului 9 minuuttia (9,9%) ja 

sähköpostiin liittyviin 5 minuuttia. Muiden työntekijöiden ohjaamiseen kului 4,5 minuuttia 

(4,9%), muusta työstä keskusteluun 5 minuuttia, muuhun työhön 2 minuuttia ja siivoukseen 

ja puhtaanapitoon 2 minuuttia. Päiväkodin palavereita, oman ammatillisuuden kehittämistä ja 

vastuualueiden hoitamista ei ollut yhtään. 



35 
 
 

 

 

KUVIO 4. Toimintojen jakautuminen ajallisesti muussa työssä 

 

Haastattelussa Taina kuvasi vastuualueiden hoitamiseen jäävän hyvin vähän aikaa, sillä sille 

ei varata erillistä työaikaa. Ja tämän takia koettiin tärkeäksi priorisoida työtään ja pohtia mitä 

tehdä ja mitä jättää tekemättä, kuten seuraava näyte kertoo. Tärkeiksi asioiksi koettiin 

kuukausittaisten tiedotteiden teko vanhemmille ja vähemmän tärkeiksi lasten sähköisten 

hoitoaikojen katsominen. Opiskelijan arvioinnit ei ajateltu kuuluvan suunnitteluajalle, vaan 

työajalle. Vastuiden tekemisestä näkyvämmäksi toivottiin, jolloin se helpottaisi kirjallisiin 

töihin irrottautumista. 

”Ja sit se, että -- kyl sitä on pakko priorisoida -- jos sit niinku aatellaan tosiaan oheisjuttuja tai 

Daisyjä tai jotain tämmösiä mitä tässä nyt on niin kyllä sitä niinku priorisoi. Toki hoitaa ne nyt 

ne, mitkä pitää hoitaa ehottomasti, mut et niinku kyllä joitaki asioita sit kyllä niinku priorisoi ja 

miettii et jos mä en nyt tee tätä nii mitä tästä seuraa.” 

 

Pysyvän pienryhmätoiminnan ajateltiin sanelevan ehtoja ajankäytölle työpäivän aikana. 

Taina koki, ettei lapsiryhmästä pysty irrottautumaan pitääkseen taukoja, kuten näyte kertoo. 

”Et taukojahan tässä ei niinku paljo jää. -- Mut tietysti se et iltapäivällä ois ihan kiva 

kahvitauko pitää, semmonen pieni tauko. -- Mut me juodaan lasten kanssa kahvit tai sit tässä 

näin niinku ollaan.” 
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Seuraavassa osiossa kuvataan Pihlan ajankäyttöä työpäivän aikana samassa 

esitysjärjestyksessä kuin edellinen osio. 

 

6.2 Pihla 

 

Tässä luvussa kerrotaan Pihlan ajankäytöstä hänen työpäiviensä aikana. Havainnoilla saadut 

tulokset esitetään kahden työpäivän keskiarvoina hyödyntäen taulukoita sekä kaavioita. Ensin 

kerrotaan Pihlan kokonaistyöajan jakautuminen eri toimintoihin työpäivän aikana. 

Seuraavaksi tulokset ajankäytöstä esitellään jakautuneena työhön lapsiryhmässä, lapsiryhmän 

ulkopuoliseen työhön sekä muuhun työhön. Lisäksi kappaleiden lomassa esitellään tuloksia 

Pihlan haastattelusta autenttisilla lainauksilla havainnollistaen. 

 

6.2.1 Kokonaistyöajan jakautuminen 

 

Seuraavaksi tarkastellaan Pihlan työajan jakautumista eri toimintoihin havainnollistettuna 

taulukolla ja kuviolla. 

 

TAULUKKO 2. Kokonaistyöajan jakautuminen 

Toiminto ka % 

Työ lapsiryhmässä 4 h 14 min 60 

Lapsiryhmän ulkopuolinen työ 2 h 5min 29 

Muu työ 38,5 min 9 

Muu toiminta 7 min 2 

Yhteensä 7 h 5 min 100 

 

Taulukosta 2 käy ilmi työajan jakautuminen eri toimintoihin ja se on havainnollistettu myös 

kuviossa 5. Pihlan kahden havainnoidun työpäivän keskimääräinen pituus oli 7 h 5 min. 

Suurin osa päivästä kului lapsiryhmäntyöhön, joka oli 4 h 14 min (60%). Seuraavaksi eniten 

aikaa kului lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön, 2 h 5 min (29%). Muuhun työhön kului 38,5 

minuuttia (9%) ja muuhun toimintaan 7 minuuttia (2%). Muu toiminta tarkoittaa 

mittaamatonta aikaa eli toimintaa, jota ei ole pystytty havainnoimaan.  
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KUVIO 5. Kokonaistyöajan jakautuminen 

 

6.2.2 Työ lapsiryhmässä 

 

Kuviosta 6 käy ilmi toimintojen jakautuminen ajallisesti lapsiryhmätyöhön. Ajankäyttö tässä 

osiossa vaihteli 7 minuutista hieman yli tuntiin. Eniten aikaa tästä osiosta kului 

perushoidollisiin toimintoihin. Ulkoilun ohjaamiseen, joka oli hieman yli tunti ja seuraavaksi 

eniten ruokailujen ohjaamiseen, johon aikaa kului hieman alle tunti päivästä, kolmanneksi 

eniten aikaa kului pukeutumisen ja riisumisen ohjaamiseen, 39 minuuttia päivästä. 

Pedagogisten tuokioiden ohjaamiseen kului keskimäärin 32,5 minuuttia (12,7%) ja leikkiin, 

pelaamiseen ja leikin havainnointiin kului aikaa 21,5 minuuttia (8,4%). Keskimäärin wc-

toimintojen ohjaamiseen aikaa meni 23 minuuttia (9%), 16 minuuttia (6,3%) kului päivälevon 

ohjaamiseen ja erilaisten siirtymien ohjaamiseen kului aikaa 7 minuuttia (2,8%) ja muihin 

keskusteluihin lasten kanssa kului aikaa 3,5 minuuttia (1,4%). 
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KUVIO 6. Toimintojen jakautuminen ajallisesti työhän lapsiryhmässä 

 

Haastattelussa Pihla kuvasi perushoitoon kuluvan päivästä paljon aikaa pienten ryhmässä. 

Ryhmän lapsien kuvattiin olevan niin pieniä, ettei heidän luotaan voi poistua hetkeksikään.  

”Joo no tuolla pienillä omassa pienryhmässä tietysti tosi paljo aikaa menee ihan perushoitoon, 

paljo enemmän ku isoilla menis. Että iso osa päivästä kuluu perushoitotilanteissa.” 

 

Koska työ pienten ryhmässä on tarkasti strukturoitua, joten Pihlan mielestä ajankäyttö ja työ 

tulee suhteuttaa lapsiryhmään ja työn antamiin resursseihin, kuten seuraava näyte kertoo. 

Lisäksi haastattelussa Pihla kertoi, ettei tee vapaa-ajalla töitä, vaan työ kuuluu työpaikalle. 

”-- tarvii silleen suunnitella vaan sen lapsiryhmän mukaan se ajankäyttö. Tiedetään mitä on 

käytettävissä.” 

 

Ennalta suunnitellun pedagogisen toiminnan lisäksi Pihla toteutti spontaanisti pedagogista 

toimintaa luonnollisissa arjen tilanteissa ja leikin lomassa. 

 

6.2.3 Lapsiryhmän ulkopuolinen työ  

 

Kuvio 7 havainnollistaa ajan jakautumista lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön. Pihlan 

työpäivästä kului ajallisesti 2 h 5 min lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön, joihin kulunut aika 
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vaihteli yhdestä minuutista tuntiin. Suurin osa tästä osiosta kului pedagogisen toiminnan 

suunnitteluun, johon kului aikaa tunti. Toiseksi eniten aikaa kului tiimipalaveriin, johon aikaa 

kului keskimäärin hieman yli puoli tuntia. Seuraavaksi eniten aika meni erilaisiin 

vuorovaikutuksellisiin toimintoihin. Kollegan kanssa keskusteluun toiminnasta kului 12 

minuuttia (9,6%), keskusteluun lapsista kului 8 minuuttia (6,4%) ja vanhempien 

kohtaamiseen kului myös 8 minuuttia päivästä. Muutama minuutti päivästä kului toiminnan 

valmisteluun, materiaalin hankkimiseen ja tilojen suunnitteluun. Lapsiin liittyvää kirjaamista, 

yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja ennalta suunniteltuja palavereita vanhempien kanssa ei 

havainnointipäivinä ollut. 

 

 

 

KUVIO 7. Toimintojen jakautuminen ajallisesti lapsiryhmän ulkopuolisessa työssä 

 

Erilaisiin lasten palavereihin Pihla koki kuluvan paljon aikaa valmistautumisineen ja 

kirjallisine töineen etu- ja jälkikäteen. Näihin ei riitä työlle annettu suunnitteluaika, joten 

tämä aika on otettava pois lapsiryhmätyöstä. Kuten seuraava näyte kertoo, ei toiminnan 

valmisteluaikaa työpäivään juurikaan jää ja tämän takia ennakkosuunnittelut ja -valmistelut 

ovat tärkeitä. Lisäksi Pihlan mielestä kokemus lastentarhanopettajana työstä helpotti 
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toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Haastattelussa Pihla kertoi ajankäyttöä helpottavan myös 

se, että hän käytti paljon itse keksittyä materiaalia. 

”Että valmisteluaikaa työpäivän sisällä ei kyllä hirveesti jää, että silleen pitää olla kaikki hyvin 

aina mielessä mukana, että mitä aikoo tehä, mitä seuraavaksi, että saa ne hommat toimimaan.” 

 

Omasta ajankäytöstään Pihla kuvasi haastattelussa käyttävänsä suunnitteluaikansa 

tehokkaasti eikä jää analysoimaan pitkäksi aikaa jokaista kohtaa suunnitelmista. Tämä 

helpottaa työtä myös ajankäytöllisesti ja Pihla kuvasikin pitävän mielessä lasten oppimisen 

tavoitteet sekä suunnitelmat ja toteuttavansa niitä spontaaneissa arjen tilanteissa ja leikin 

lomassa. Tämä selviää seuraavasta näytteestä. 

”Ehkä oon sen tyylinen että teen aika silleen aika nopsaan ku idea tulee niin se on aika nopeesti 

toteutettu. Että et sit jos jäis kauheesti niinku pohtimaan jokaista kohtaa ja jokaiseen 

kirjottamaan kaikki jokaisiin suunnitelmiin kaikki tavoitteet -- ja mulle riittää se että on 

ajatuksena se että sitä pitäs harjotella että missäs sen sais hyvin luonnollisesti mukaan tähän 

juttuun ja. Et ne tulee aikalailla lennossa ne hommat. Että et just noihin piireihinki koitan ottaa 

paljon just semmosta, kun niitä erityislapsia on aika paljon siellä niin semmosta missä niitä 

juttuja harjoteltas sitte leikin lomassa. -- ” 

 

Haastattelussa Pihla kertoi, että halutessaan aikaa saisi kulumaan suunnitteluihin ja 

valmisteluihin vaikka miten paljon. Tämän vuoksi Pihla piti tärkeänä pitää toiminnan 

suunnittelun realistisena ja suhteuttaen lapsiryhmään ja resursseihin, kuten näyte kertoo. 

”Mutta tietää mikä aika on käytettävissä niin suunnittelee myös sen työn niin, että sen pystyy 

tekemään, ettei lähe niinku tavottelee niinku mitään pilvilinnoja ja hirveitä valmisteluhommia. 

Että suunnitelee semmosta mitä ehtii.” 

 

Koska uuden materiaalin tekoon on vaikea löytää aikaa työpäivän aikaan, pyrkii Pihla 

suunnittelemaan toiminnan valmiiksi kotona tehtävällä suunnitteluajalla ja sitten 

valmistelemaan sen jossain välissä työpäivän aikana. Tämän Pihla koki haasteeksi, sillä 

lapsiryhmässä on niin pieniä lapsia, ettei heidän luotaan voi poistua hetkeksikään. Pihla 

kuitenkin painotti haastattelussa, että työ tehdään työpaikalla työaikana eikä vapaa-ajalla, 

kuten seuraava näyte kertoo. 

”Mä en tee vapaa-ajalla. Mää teen sen mitä on työaika ja sit jos ei ehdi nii sit mää en tee.” 

 

Seuraavaksi kuvataan Pihlan ajankäytön jakautumista muuhun työhön. 
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6.2.4 Muu työ 

 

Kuvio 8 kuvaa Pihlan työpäivän toimintojen jakautumista muuhun työhön. Tästä osiosta 

aikaa kului kahdeksaan eri toimintoon, joihin kulunut aika vaihteli puolesta minuutista 

hieman yli 15 minuuttiin. Eniten aikaa tästä osiosta kului omiin taukoihin, joihin aikaa kului 

keskimäärin 16,5 (42,9%) minuuttia. Seuraavaksi eniten aikaa kului muuhun kirjaamiseen. 

Muutama minuutti tästä osiosta kului muiden työntekijöiden ohjaamiseen, puheluihin ja 

sähköpostiin, siivoukseen sekä muista työasioista keskusteluun kollegoiden kanssa. 

Havainnointipäivinä ei Pihlan työpäiviin sattunut yhtään päiväkodin omia palavereita, 

ammatillisuuden kehittämistä, opiskelijan ohjaamista eikä vastuualueiden hoitamista. 

 

 

KUVIO 8. Toimintojen jakautuminen ajallisesti muussa työssä 

 

Haastattelussa Pihla piti itselleen tärkeänä sitä, että työ tehdään työaikana eikä vapaa-ajalla. 

Opiskelijan arviointeihin ei hänen mielestään ole annettu ylimääräistä aikaa, jolloin arviointi 

menee suunnitteluajalle tai vapaa-ajalle, kuten seuraava näyte kertoo. 

”Välillä on aina tullu opiskelijan arviointeja tai jotain, ku eihän siihen riitä aika -- että menee 

omalle ajalle ja saako tehä ylitöitä ja muuta.” 

Seuraavassa osioissa pohditaan saatuja tuloksia suhteessa aikaisempaan teoriaan sekä 

pohditaan koko tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 
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7 POHDINTA 

 

Ajankäyttöä ja ajankäytön muutosta on tutkittu melko paljon, kun taas lastentarhanopettajan 

ajankäyttöä työpäivän aikana on tutkittu vielä melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää, millainen on lastentarhanopettajan työpäivä pysyvässä pienryhmässä sekä sitä, 

millaisena se näyttäytyy. Tulevassa luvussa pohditaan saatuja tuloksia peilaten 

tutkimuskysymyksiin: 1. Miten lastentarhanopettajan työpäivä jakautuu ajallisesti työhön 

lapsiryhmässä, lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön sekä muuhun työhön ja 2. Mitä 

lastentarhanopettajat kertovat ajankäytöstään työpäivän aikana pysyvässä pienryhmässä?  

 

7.1 Lastentarhanopettajan työajan jakautuminen 

 

Tulevassa luvussa pohditaan saatuja tuloksia aikaisempien tutkimusten valossa. Lisäksi 

tarkastellaan löyhästi Tainan ja Pihlan ajankäytön eroavaisuuksia. Seuraavaksi tarkastellaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja lopuksi pohditaan jatkotutkimusaiheita.  

 

7.1.1 Työ lapsiryhmässä 

 

Tainan työpäivästä pysyvässä pienryhmässä suurin osa kului työhön lapsiryhmässä, josta 

eniten aikaa kului pedagogisiin toimintatuokioihin sekä ulkoilun ohjaamiseen, joihin 

molempiin kului yli tunti työpäivästä. Tulos eroaa Reunamon (2007, 31) tutkimustuloksista, 

jonka mukaan pedagogiseen toimintaan kului vain 20 minuuttia päivästä. Seuraavaksi eniten 

Tainan päivästä kului erilaisiin perushoidollisiin tilanteisiin, mikä on myös enemmän kuin 

Reunamon (2007, 31) ajankäytön tuloksiin verrattuna. Saman verran päivästä kului myös 

lasten kanssa leikkimiseen ja leikin havainnointiin, kuin Reunamon tutkimuksessa. 

Tutkimustulokset eivät tosin ole täysin verrattavat, sillä Reunamo havainnoi lasten toimintaa 

ja vain aamupäivän ajan ja lasten ikä vaihteli kolmesta seitsemään vuoteen. Opettajan tärkeä 

rooli ja ajankäyttö lasten leikkiin vaihtelevat (Kalliala 2008, 49–55). Vähiten aikaa 

lapsiryhmässä kului muihin keskusteluihin lasten kanssa sekä wc-toimintojen ohjaamiseen. 

Tästä voi päätellä, että esiopetusryhmässä työskentelevän lastentarhanopettajan työpäivän 

täyttää toiminnot lapsiryhmässä, josta eniten on pedagogista toimintaa ja ohjausta ja 
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vähemmän perushoitoa. Kaikki nämä toiminnot lastentarhanopettajan päivässä ovat 

samansuuntaisia EduCaren ajatuksen kanssa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuudesta (OECD 2000, 6). 

Haastattelussa Taina painotti pienryhmätoimintaan sitoutumista. Tämä onkin 

pienryhmätoiminnan edellytys (Kivijärvi & Ahlqvist 2005, 151), sillä pienryhmässä ollaan 

tiiviisti kiinni yksin lähes koko työvuoro (Raittila 2013, 77–81). Kuitenkaan ajankäytöllisiä 

ongelmia ei Taina kokenut, sillä pienryhmätoiminta strukturoi ja auttoi työajan hallinnassa. 

Tulokset ovat samansuuntaiset Rouvisen (2007, 149–150) tutkimuksen kanssa. 

Priorisointikyky oli tärkeä oman ajankäytön hallinnan ratkaisu. Vaikka pienryhmätoiminnasta 

vastataan yksin koko työvuoro, kertoi Taina oppineensa sisäistä rauhoittumista työpäivän 

hulinan keskellä. Tämä onkin tärkeää, sillä oman työn hallinta vaikuttaa työtyytyväisyyteen 

(Kykkänen 2013, 77). 

Myös Pihlan työpäivästä suurin osa kului pienryhmätyössä, josta suurin osa kului 

perushoidollisiin tilanteisiin, mikä onkin tavallista kun kyse on pienistä lapsista. Tulokset 

eroavat Reunamon (2007) saamien ajankäytön tutkimuksesta, jonka mukaan päivästä kului 

ruokailuihin tunti päivästä ja perushoitoon 20 minuuttia (Reunamo 2007, 31). Tulosten 

vertailtavuuteen vaikuttaa se, että Reunamo havainnoi päiväkotipäivää vain aamupäivän ajan 

ja lapset olivat vanhempia kuin Pihlan ryhmän lapset. Pihlan työpäivässä pedagogisen 

toiminnan määrä oli perushoitoa selkeästi vähäisempää. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, 

että keskustelua lasten kanssa on vähän. Todellisuudessa vuorovaikutusta lasten kanssa 

päivän aikana oli paljon. Osaltaan tähän vaikuttaa se, etteivät pienet lapset vielä osanneet 

puhua, mutta myös se, että toiminta lasten kanssa on erittäin vuorovaikutuksellista kaikissa 

arjen tilanteissa. Tähän perustuu myös pienten lasten pedagogiikka eli kaikki 

vuorovaikutuksellinen toiminta arjessa on pedagogiikkaa. Pihlan työpäivä muodostui 

selkeistä rutiineista, mikä luokin pienelle lapselle turvallisuutta (Tiusanen 2008, 79). 

Haastattelussa Pihla kuvasikin suurimman osan ajasta lapsiryhmätyössä kuluvan 

perushoitoon. Lisäksi lasten luota ei voi poistua hetkeksikään, kun kyseessä on niin pieniä 

lapsia. Työ ja ajankäyttö tuli suhteuttaa lapsiryhmään sekä muihin resursseihin. 

Pedagogisesta toiminnasta Pihla painotti arjessa ja leikin lomassa tapahtuvia harjoitteita.  

 



44 
 
 

 

7.1.2 Lapsiryhmän ulkopuolinen työ 

 

Tainan työpäivästä lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön kului 55 minuuttia. Tästä toiminnosta 

suurin osa kului erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin kollegoiden ja vanhempien kanssa. Eri 

säädöksiin perustuvan laskelman mukaan vanhempien kohtaamiseen olisi varattava 

työvuorosta aikaa 20 minuuttia (Keskinen & Lounassalo 2001, 243), mutta vaihtelut johtuvat 

työvuorokohtaisista tekijöistä. Lyhyitä hetkiä päivästä lastentarhanopettaja suunnitteli tai 

valmisteli pedagogista toimintaa ja valmisteli materiaalia toimintaa varten.  

Se, ettei päivän aikana ollut lapsiin liittyvää kirjaamista, esimerkiksi esiopetussuunnitelman 

täydentämistä, voi selittyä pienryhmän toimintaan liittyvällä toimintakulttuurilla. Kuten 

Tainakin totesi, on lapsiryhmästä hankala irrottautua tekemään kirjallisia töitä, joten Taina 

piti tärkeänä töiden priorisointia. Lisäksi kokenut lastentarhanopettaja havainnoi lapsia 

jatkuvasti ja pystyy myöhemmin kirjaamaan arvioinnit. Suunnitteluajan pitämistä erillään 

muista kirjallisista töistä Taina koki tärkeäksi. Ajankäytöstä, tiloista ja muusta toiminnasta 

keskustelua kollegoiden kanssa Taina totesi olevan paljon päivän aikana, mikä näkyikin 

hänen ajankäytössään. Tämä tulos on yhteneväinen Nummenmaan ja Karilan (2011, 16) 

kanssa, jotka puhuivat päiväkodin arjen vuorovaikutuksellisuudesta. Tilojen ja toiminnan 

tarkka organisointi ja suunnittelu ovat myös osa pysyvän pienryhmätoiminnan kulttuuria 

(Mikkola & Nivalainen 2011, 38) ja näistä arjen muutosten keskellä jatkuva joustaminen on 

koettu aikaa vievänä pienryhmätoiminnassa (Raittila 2013, 83–85). Toisaalta jatkuvat lyhyet 

keskustelut saattavat olla tulkittavissa keskeyttämisen kulttuuriksi, kuten Kalliala (2012, 80–

82) kuvasi. 

Lapsiryhmän ulkopuolisesta työstä suurin osa ajasta kului toiminnan suunnitteluun Pihlan 

työajasta. Tähän vaikutti se, että Pihlan työpäiviin sattui sekä tiimipalaveri että 

henkilökohtainen suunnitteluaika. Näihin kului Pihlan työpäivästä noin 1 h 30 min, mikä alitti 

lastentarhanopettajan kahdeksan prosentin lakisääteisen suunnitteluajan (KVTES 2014, 169; 

Opetusalan ammattijärjestö 2010, 3).  Päiväkodin toiminta ja lastentarhanopettajan työ 

perustuukin toiminnan suunnitteluun yksin ja yhdessä tiimin kanssa (Rouvinen 2007, 148). 

Seuraavaksi eniten aikaa kului vuorovaikutukseen kollegoiden sekä vanhempien kanssa. 

Kohtaamisia vanhempien kanssa vaihtelee työvuoron mukaan eli onko ensimmäisenä 

vastaanottamassa lapsia tai viimeisenä lähettämässä heitä kotiin. Tulos saa vahvistusta 

Nummenmaalta ja Karilalta (2011, 13), jotka erilaisista spontaaneista tai ennalta sovituista 
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keskusteluista vanhempien tai kollegoiden kanssa osana päiväkodin arkea. Pieni osa päivästä 

kului toiminnan valmisteluun.  Haastattelussa Pihla korosti hyvää toiminnan 

ennakkosuunnittelua ja -valmisteluja, sillä lapsiryhmästä on hankalaa irrottautua. 

 

7.1.3 Muu työ 

 

Tainan työpäivästä viidesosa oli muuta työtä, koska havainnointipäivään sattui opiskelijan 

loppuarviointi. Se ettei päivään sisältynyt ollenkaan vastuualueiden hoitamista, selittyy sillä, 

ettei vastuualuiden hoitamiselle ole varattu erillistä työaikaa. Tässäkin yhteydessä Taina 

puhui töiden priorisoinnista ja ajan löytymisestä edes kerran kuussa vastuiden hoitamiselle. 

Ajankäytöstä Taina kertoi, että pysyvä pienryhmä sanelee tietyt ehdot ajankäytölle ja se on 

asia, joka on hyväksyttävä osaksi pienryhmätoiminnan kulttuuria. Omiin taukoihin 

työpäivään kului vain 10 minuuttia. Haastattelussa Taina kertoi pitävänsä lasten kanssa 

ruokailua tärkeänä ja samalla myönsi, että pieni kahvitauko iltapäivällä tekisi hyvää. 

Pienryhmätoiminnan aiheuttama tauottomuus onkin koettu haasteeksi (Kangas 2013, 57). 

Muuhun työhön Pihlan työpäivästä kului 38 minuuttia, josta suurin osa oli henkilökohtaisia 

taukoja. Pieni osa tämän osuuden työstä meni muuhun vuorovaikutukseen kollegan kanssa tai 

yhteydenpitoon puhelimitse tai sähköpostitse. Vaikkei Pihlalla ollut opiskelijaa 

ohjattavanaan, pohti hän siihen kuluvaa aikaa toteamalla, että yleensä opiskelija-arvioinnit 

menevät omalle ajalle, vaikkei ylitöitä saa tehdä. Myös Liinamaan (2014, 118) tulokset 

vahvistivat haasteista löytää aika yhteisille keskusteluille. 

 

7.1.4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tulosten perusteella on pääteltävissä, että pysyvässä pienryhmässä lastentarhanopettajien 

työpäivästä suurin osa ajasta kului lapsiryhmätyöhön päivän erilaisissa toiminnoissa. Tulos 

saa tukea Reunamon (2007, 31) tekemästä havainnointitutkimuksesta päiväkodin 

aamupäivästä, jonka mukaan päiväkodin arjesta 60 % kului sisä- ja ulkoleikkeihin. 

Lounassalon erilaisiin säädöksiin perustuvien laskelmien mukaan lapsiryhmätyötä tulisi 

ollakin lastentarhanopettajan päivästä suurin osa (Keskinen & Lounassalo 2001, 243). 

Karilan ja Kinoksen (2010, 285–286) mukaan lastentarhanopettajan työpäivä koostuu 
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toistuvista ja arkea rytmittävistä pääepisodeista, joiden välillä tapahtuu alaepisodeja 

päällekkäin tai limittäin. Tainan ja Pihlan työtehtävissä ei ollut eroja, vaikka niihin kulunut 

aika vaihteli. Tämä kuvaa hyvin Karilan ja Nummenmaan (2001, 39, 44–46) ajatusta ”kaikki 

tekevät kaikkea” -työkulttuurista sekä lastentarhanopettajien kuvauksia työorientaatiostaan 

sekä työtehtävistään.  

Tulosten perusteella voinee sanoa, että ajankulumisen erot eri toimintoihin pysyvässä 

pienryhmässä selittynevät Tainan ja Pihlan lapsiryhmien eroilla. Taina opetti 

esiopetusryhmää, joten pedagogista toimintaa on määrällisesti enemmän ja ajallisesti 

pitempiä tuokioita. Pienten lasten ryhmässä taas pedagogiset tuokiot ovat lyhyempiä, mutta 

koko pienten arjen vuorovaikutus on pedagogiikkaa. Lisäksi Tainan työpäivään kuului 

määrällisesti enemmän lyhyitä toimintojen vaihteluita, kun taas Pihlan päivä oli 

strukturoidumpaa. Tainan työpäivän toimintojen muutosten tahti vaikutti ajoittain olevan 

lähellä ajatusta päiväkodista ”muurahaispesänä” (Nummenmaa & Karila 2005, 380). 

Mielenkiintoista oli kuitenkin havaita, ettei ajankäyttö perushoidollisiin tilanteisiin eronnut 

merkittävästi, vaikka lapsiryhmien iät erosivat toisistaan suuresti. Haastatteluissa molemmat 

lastentarhanopettajat kertoivat muihin töihin irrottautumisen lapsiryhmästä olevan haastavaa. 

Kuitenkin Taina piti tärkeänä kasvattajan läsnäoloa sekä sitoutumista pienryhmätoimintaan ja 

Pihla kuvasi töiden suhteuttamista lapsiryhmän kokoon, ikään, tavoitteisiin sekä muihin 

resursseihin. 

Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu pysyvässä pienryhmässä lapsiryhmän 

suunnittelusta näkyi lastentarhanopettajien työpäivissä vahvemmin Pihlalla kuin Tainalla 

johtuen työvuorokohtaisista tekijöistä ja se kertoo toimintojen vaihtelusta päivittäin arjessa. 

Molemmat olivat sitä mieltä, että suunnitteluaika on työn suunnittelua varten eikä muita töitä 

varten. Tämän vuoksi Pihla toteutti suunnitteluajan kotonaan. Lastentarhanopettajat kuvasivat 

haasteeksi irrottautua lapsiryhmästä tekemään valmisteluja tai muita kirjallisia töitä, vaikka 

kirjallisille töille on määräysten mukaan varattava riittävästi aikaa työajalla (KVTES 2014, 

169; Opetusalan ammattijärjestö 2010, 3). Taina piti ajankäytöllisesti tärkeänä priorisoida 

töitä ja Pihla piti tärkeänä suunnitelmien pitämisen realistisen, tehokasta ajankäyttöä ja työn 

rajaamista vapaa-ajan ulkopuolelle. Molempien lastentarhanopettajien työpäivään kuului 

paljon kasvatuskeskusteluja kollegoiden kanssa. Taina kuvasi tämän johtuvan 

pienryhmätoiminnan sanelemista ehdoista ja jatkuvista neuvotteluista ajankäytöstä ja tiloista. 

Nämä ajatukset sopivat yhteen Nummenmaan ja Karilan (2005, 379) artikkelin tulosten 
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kanssa, jossa lastentarhanopettajat kuvasivat itseään ”monitaiturina” hallitsemassa ja 

sopeutumassa arjen vaihteleviin tilanteisiin. Tainan työpäivään kuului hieman enemmän 

vuorovaikutusta vanhempien kanssa, mutta tämä selittyy työvuorokohtaisilla tekijöillä. Jos 

neuvotteluja vanhempien kanssa olisi ollut enemmän, tulos olisi ollut yhtenevä Kallialan 

(2012, 91) kanssa, jonka mukaan erilaiset perhetyön muodot päiväkodissa ovat lisääntyneet ja 

tähän käytetään noin 5 % työajasta. 

Lastentarhanopettajien muun työn selkein ero ajankäytössä pysyvässä pienryhmässä oli se, 

että Tainalla oli opiskelija ohjattavanaan. Toinen ero oli taukojen pituudessa, joita oli Pihlalla 

Tainaa enemmän. Tainan sanojen mukaan pienryhmässä ollaan tiiviisti kiinni koko työvuoro, 

eikä taukoja paljon jää. Taukojen pituudet voivat vaihdella työvuoroittain tai olla kiinni 

pienryhmätoiminnasta. Päiväkodin yhteisten vastuualueiden hoitamiseen ei työvuoroon ole 

varattu ylimääräistä aikaa. Vastuualueiden hoitamista ei kummankaan lastentarhanopettajan 

työpäiviin kuulunut, johon Taina kertoikin jäävän aikaa vain kerran kuukaudessa mutta pohti 

vastuiden näkyvämmäksi tekemisen helpottavan ajankäyttöä. Puheluihin, tekstiviesteihin ja 

sähköposteihin ei kulunut kummankaan lastentarhanopettajan työpäivästä merkittävän suurta 

osaa. Tulos eroaa Kallialan (2012, 80–82) tutkimukseen, jonka mukaan lastentarhanopettajat 

haluavat olla jatkuvasti muiden saatavilla. 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että lastentarhanopettajan ajankäyttö työpäivän aikana 

pysyvässä pienryhmässä on pitkälle strukturoitua. Toiminnot ja ajankäyttö vaihtelevat 

päivittäin työvuoron mukaan sekä pienryhmätoiminta sanelee ehtoja ajankäytölle. Suurin osa 

ajasta pysyvässä pienryhmässä kuluu lapsiryhmätyössä, josta on haastavaa irrottautua 

tekemään kirjallisia töitä ja muita valmisteluja. Lastentarhanopettajat pitivät tärkeänä 

ajankäytön hallitsemiseksi priorisointia ja ennakkovalmisteluja sekä neuvotteluja ja 

keskusteluja ajankäytöstä kollegoiden kanssa. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään tutkimuksen luotettavuutta. Ensin pohditaan 

havainnointilomakkeena käytetyn mittarin luotettavuutta. Sen jälkeen tarkastellaan 

tutkimustulosten sekä laajemmin koko tutkimuksen luotettavuutta. 
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Tutkimuksen luotettavuutta mitataan mittarin luotettavuudella. Reliabiliteetti tarkoittaa 

tutkimuksen toistettavuutta eli kuinka samankaltaisia tuloksia saataisiin, jos tämän 

tutkimuksen mittarilla toistettaisiin tutkimus. (Metsämuuronen 2005, 64–65). Tulosten 

reliabiliteettia voi heikentää se, että lastentarhanopettajan jokainen työpäivä on erilainen, 

kuten jo tämän tutkimuksen tulosten perusteella pystyy päättelemään. Tuloksista voidaan 

myös päätellä, että esiopetusryhmän ja pienten lasten ryhmän toiminnot ja ajankäyttö eroavat 

paljon toisistaan. Jos tämän tutkimuksen mittarilla toistettaisiin tutkimus, todennäköisesti 

ajankäytön jakautuminen työhön lapsiryhmässä, lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön ja 

muuhun työhön olisi samansuuntainen, mikä lisää tutkimuksen reliabiliteettia. Tutkimuksen 

validiteetti kertoo luotettavuudesta sen, että mitattiinko sitä, mitä oli tarkoituskin mitata 

(Metsämuuronen 2005, 65). Mittarin luotettavuutta tarkastellaan ulkoisen ja sisäisen 

validiteetin avulla. Koska tutkimuksessa tarkoituksena ei ollut yleistää vaan tehdä kahdesta 

lastentarhanopettajan työpäivästä tapaustutkimus, voi mittarin ulkoisen validiteetin 

luotettavuutta pohtia. Tutkimuksessa pyrittiin muodostamaan mittari laajaan aikaisempaan 

pätevään teoriaan pohjautuen, joten se lisää mittarin sisäistä validiteettia. (Metsämuuronen 

2005, 65.) 

Tutkimustulosten luotettavuuteen vaikuttaa moni asia, kuten aineistonkeruutapa ja aineiston 

käsittely. Joku toinen tutkija voisi saada samalla mittarilla erilaiset tulokset ajankäytöstä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut saada yleistettäviä tuloksia, vaan tehdä 

tapaustutkimus, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina tuloksina lastentarhanopettajan 

ajankäytöstä yhden työpäivän aikana esimerkin omaisesti. Se, että päiväkoti oli aiemmasta 

tuttu, saattoi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, kun havainnoinnin lomassa käytiin pieniä 

keskusteluja tutkimuksen teon aikana. Kuitenkin tämän vaikutukset tuloksiin arvioidaan 

olevan erittäin pienet, sillä pääasiassa tutkittavat tekivät töitä tutkijan pysytellessä 

ulkopuolisena. 

Havainnointia pyritään toteuttamaan objektiivisesti, mutta havainnointi on aina tutkijan 

subjektiivinen kokemus ja inhimillistä toimintaan (Eskola & Suoranta 2014, 103). 

Esimerkiksi Pihlan työpäivässä näytti olevan suunniteltua pedagogista toimintaa 

esiopetusryhmää selkeästi vähemmän, mutta täytyy muistaa, että pienten lasten ryhmässä 

pedagogiikkaa on kaikissa arjen tilanteissa. Samoin lastentarhanopettaja saattaa ajatella 

kasvatuskeskustelut kollegan kanssa oman ammatillisuuden kehittämisenä. Havainnoinnin ja 

siitä saatujen tulosten luotettavuutta lisää se, että tutkimuksessa havainnointi ja ajankäytön 
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mittaaminen tapahtuivat valmista havainnointilomaketta käyttäen. Kuitenkin tulosten 

täydellistä luotettavuutta voi vähentää tutkijan kokemattomuudella havainnointiin, 

menetelmän toimivuutta ajankäytön mittaamiseen sekä valitun menetelmän työläytenä. 

Aineiston keruu kuitenkin pyrittiin tekemään mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti. Koska 

tutkimuksessa havainnoitiin ajankäyttöä, eikä havainnoitu tai arvioitu lastentarhanopettajien 

tekemää työtä, oli lastentarhanopettajien luontevaa tehdä työ mitään muuttamatta 

toiminnassaan. Tämä näkökulma lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimustulokset ajankäytöstä päädyttiin esittämään havainnoitujen kahden työpäivän 

keskiarvoina tapauskertomuksen omaisesti. Monesti esimerkiksi kasvatustieteissä 

tapaustutkimuksen tarkoitus on jonkin kehittäminen ja tietoisuuden laajentaminen aiheesta 

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 196–197). Kuitenkin voi pohtia, kuinka hyvin tällainen 

ratkaisu todellisuudessa tuo ilmi lastentarhanopettajan ajankäyttöä, sillä jo tämän tutkimuksen 

perusteella pystyi näkemään, että työpäivien välillä oli suuria eroja toiminnoissa ja 

ajankäytössä. Kuitenkin Tainan ja Pihlan työpäivät oli perusteltua pitää erillään, koska heidän 

ajankäyttönsä erosivat toisistaan paljon ryhmän lasten iän takia. Tämä ratkaisu lisää 

tutkimuksen luotettavuutta, sillä ajankäyttöjen yhdistäminen olisi varmasti vääristänyt 

ajankäytön tuloksia. Tutkimuksen toteuttaminen täysin määrällisenä tutkimuksena isommalla 

otannalla olisi lisännyt tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Kuitenkin ajankäytön 

havainnointi ulkopuolisen silmin saattoi antaa rehellisemmän kuvan ajankäytöstä.  

Ajankäytön tulokset kirjattiin tarkasti havainnointilomakkeeseen mahdollisimman tarkasti. 

Koska ajanottamisessa käytettiin kahta tyyliä, lyhyet toiminnot, kuten siirtymät ja 

keskustelut, kirjattiin sekunnilleen ja enemmän aikaa vievät toiminnot, kuten ulkoilu ja 

ruokailu, kirjattiin aloitus- ja lopetusaikana. Tämän takia kaikkea toimintaa ei ole pystytty 

mittaamaan sekunnilleen ja ajanotto on ollut melko luotettavaa, muttei täydellistä. Samoin 

analyysivaiheessa aikoja oli pakko pyöristää, joten tämänkään takia ajankäyttöä ei ole 

pystytty raportoimaan täydellisesti. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereinä voidaan tarkastella uskottavuuden, 

siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistuksen näkökulmista. Uskottavuuden kriteeri arvioi sitä, 

onko tutkijan käsitykset vastannut tutkittavien käsityksiä aiheesta. (Eskola & Suoranta 2014, 

212–213.) Tutkimuksessa lastentarhanopettajien puhetta ajankäytöstä tarkasteltiin valmiin 

jaottelun mukaisesti. Koska molemmat haastattelut olivat melko tiiviitä ja helposti 
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ymmärrettäviä, on tutkimuksessa onnistuttu luotettavasti tarkastelemaan tuloksia niin kuin 

haastateltavat olivat ne sanoneet ja tarkoittaneet. Tutkimustulosten siirrettävyys toiseen 

kontekstiin on toinen laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri (Eskola & Suoranta 

2014, 212–213). Tässä suhteessa tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä, sillä tutkimuksessa 

haluttiin saada tietää, mitä lastentarhanopettajat kertovat omasta ajankäytöstään työpäivän 

aikana pysyvässä pienryhmässä. Tämän tutkimuksen pyrkimys on ollut raportoida koko 

tutkimuksen kulku teoriasta, aineiston keruuseen ja tulosten analyysiin mahdollisimman 

selkeästä ja tarkasti, jotta lukija pystyy ymmärtämään kuinka tutkimus on tehty, kuten Eskola 

ja Suoranta (2014, 212–213) kuvaavat. 

Varmuuden kriteeriin kuuluu ottaa huomioon tutkijan ennakko-oletukset aiheesta (Eskola & 

Suoranta 2014, 213). Tämän tutkimuksen haastattelun toteutustapa esti tutkijan omien 

ennakko-oletusten vaikutukset, sillä haastateltavat saivat vapaasti kertoa ajankäytöstään mitä 

halusivat. Analyysivaiheessa valmiit jaottelut työhön lapsiryhmässä, lapsiryhmän 

ulkopuoliseen työhön sekä muuhun työhön ohjasivat analyysiä, eivätkä tällöinkään tutkijan 

ennakko-oletukset päässeet vaikuttamaan vahvasti tuloksiin. Neljäs luotettavuuden kriteeri on 

vahvistavuus eli saavatko tutkimuksen tulokset vahvistusta aikaisemmista tutkimuksista 

(Eskola & Suoranta 2014, 213). Lastentarhanopettajien ajankäyttöä pysyvässä pienryhmässä 

ei ole vielä tutkittu paljon. Määrällisesti ajankäyttöä on kyllä tutkittu jonkin verran, mutta 

lastentarhanopettajan omia kertomuksia omasta ajankäytöstään ei suoranaisesti ole. Tämän 

takia tuloksia on pystytty tarkastelemaan vain osittain aikaisempiin tutkimuksiin tukien. 

Tämä tutkimus olisi voitu toteuttaa myös määrällisenä tutkimuksena niin, että 

lastentarhanopettajat itse seuraisivat ajankäyttöään ja kirjaisivat ne ylös. Kuitenkaan tähän 

ratkaisuun ei päädytty eettisistä syistä säästääkseen jo valmiiksi kiireisten 

lastentarhanopettajien kallisarvoista aikaa. 

Seuraavaksi pohditaan tutkimuksen eettisiä valintoja. Jo tutkimuksen aiheen valinta on 

eettinen ratkaisu, josta tutkijan on kannettava vastuu ketään loukkaamatta (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 129). Tutkimuksessa aiheeksi valikoitui lastentarhanopettajan ajankäyttö työpäivän 

aikana pysyvässä pienryhmässä. Vaikka ajankäyttö on henkilökohtainen asia, ei 

tutkimuksessa kuitenkaan ollut tarkoitus arvioida lastentarhanopettajan ajankäyttöä, joten 

aiheen valinta oli eettinen ja tutkittavia suojeleva tekijä. Vaikkei käsitelty henkilökohtaisia ja 

arkaluonteisia tietoja, on tärkeää säilyttää vapaaehtoisuus ja suojella osallistujien 

anonymiteettiä koko tutkimuksen kulun ajan (Eskola & Suolahti 2014, 56). Eettisenä 
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ratkaisuna anonymiteettisuojan säilyttämiseksi tuloksissa käytettiin peitenimiä. Lisäksi 

suorista lainauksista on poistettu henkilön, päiväkodin tai lapsiryhmän nimeen viittaavat 

nimet ja korvattu katkoviivoilla. 

Oli eettisesti oikein, että tutkittavilta oli suostumus tutkimuksen tekoon (Eskola & Suoranta 

2014, 102). Kun kaksi kiinnostunutta vapaaehtoista löytyi, lähestyttiin heitä aikataulujen 

sopimiseksi ja samalla tehtiin suullinen sopimus havainnoinneista ja haastatteluista sekä 

heille kerrottiin lisää tutkimuksesta. Tutkimuksen osallistujilla on oikeus vapaaehtoisuuteen 

ja riittävään informaatioon tutkimuksen tarkoituksesta (Eskola & Suoranta 2014, 56). Lisäksi 

lastentarhanopettajien kanssa sovittiin heidän saavan tiedon ajankäyttönsä tuloksista aineiston 

analyysin jälkeen. Tämä lisää tutkimuksen eettisyyttä.  

 

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksessa selvitettiin lastentarhanopettajan ajankäyttöä työpäivän aikana pysyvässä 

pienryhmässä tapaustutkimuksen valossa. Tutkimukseen osallistui kaksi 

lastentarhanopettajaa, joista toinen työskenteli esiopetusryhmässä ja toinen 1-2-vuotiaiden 

ryhmässä. Olisi mielenkiintoista selvittää useamman lastentarhanopettajien ajankäyttöä, jotka 

työskentelevät pysyvissä pienryhmissä. Tämä tutkimus voitaisiin toteuttaa määrällisenä 

tutkimuksena, jotta tuloksia voitaisiin yleistää perusjoukkoon. Toisaalta myös 

tapaustutkimukset toimivat keskustelun herättäjinä. 

Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että lastentarhanopettajan työpäivästä suurin 

osa kuluu lapsiryhmässä ja taukoja ei juuri ole. Koska pienryhmätyöskentelyssä vastataan 

yksin pienryhmästä koko työvuoro, olisi mielenkiintoista tutkia lastentarhanopettajan työssä 

jaksamista pysyvässä pienryhmässä. Tutkimuksessa voisi myös vertailla eri päiväkotien tai 

kuntien järjestelyjä taukojen pitämiseksi. 

Mielenkiintoista olisi myös tehdä vertailututkimus lastentarhanopettajan ajankäytöstä 

verraten kaikkia lasten ikäryhmiä ja selvittää, mihin toimintoihin kuluu eniten aikaa kussakin 

ryhmässä. Tällaisilla tuloksissa voitaisiin ehkä vaikuttaa resursseihin lapsiryhmissä. Lisäksi 

olisi mielenkiintoista tutkia lastentarhanopettajan lakisääteisen suunnitteluajan todellista 

toteutumista sekä omalla ajalla tehtävien töiden määrää. 
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LIITTEET 
Liite 1. Havainnointilomake.  

 

Työ lapsiryhmässä 

Pedagoginen 

toimintatuokio 

                  

Leikkiminen, 

pelaam, + leikin 

havainnointi 

                  

Ruokailun 

ohjaaminen 

                  

Pukeutumisen/ 

riisumisen ohj. 

                  

Ulkoilun 

ohjaaminen 

                  

Päivälevon 

ohjaaminen 

                  

Wc-toimint. 

ohjaaminen 

                  

Siirtymien 

ohjaaminen 

                  

Muut keskustel. 

lasten kanssa 

                  

Muu työ                   
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Lapsiryhmän ulkopuolinen työ 

 

Kohtaamiset 

vanhempien 

kanssa 

                   

Ennaltasuunnitel. 

keskustelut 

vanh.kanssa 

                   

Pedag. toiminnan 

suunnittelu 

                   

Pedag. toiminnan 

valmistelu 

                   

Materiaalin 

hankkiminen, 

valmistelu 

                   

Tilojen 

suunnittelu/järjest. 

toimintaa varten 

                   

Keskustelu 

kollegoiden kanssa 

lasten asioista 

                   

Keskustelu 

kollegan kanssa 

toiminnasta 

                   

Lapsiin liittyvä 

kirjaaminen 

                   

Tiimipalaveri                    

Yhteistyö muiden 

tahojen kanssa 

                   

Muu työ                    
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Muu työ 

 

Päiväkodin 

muut palaverit 

              

Oman ammatill. 

kehittäminen 

              

Opiskelijan 

ohjaaminen 

              

Muu 

kirjaaminen 

              

Vastuualueiden 

hoitaminen 

              

Muiden 

työntekijöiden 

ohjaaminen 

              

Puhelut ja 

tekstiviestit 

              

Sähköpostin 

lukem/ vastaam 

              

Siivous ja 

puhtaanapito 

              

Omat tauot               

päiväkodinn 

muista asioista 

keskustelu 

              

Muu työ               
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Liite 2. Haastatteluaineiston analyysi. 

 

Taina - Työ lapsiryhmässä 

pienryhmätoiminta strukturoi 

työajan käyttöä 

  pienryhmätoiminta 

strukturoi ja auttaa työajan 

hallinnassa 

  Strukturointi 

pienryhmätoiminta auttaa työajan 

strukturoinnissa 

  

pienryhmätyöskentely auttaa työn 

hallintaan 

  

pienryhmätoimintaan pitää 

sitoutua 

  Lapsiryhmässä ollaan 

kiinni koko työvuoro 

  Sitoutuminen 

pienryhmätoiminta vaatii 

syvällistä ymmärrystä ja 

sitoutumista 

  

pienryhmätoimintaa on 

aamupäivä ja iltapäivä ollaan 

yksin lasten kanssa 

  

pienryhmätoiminnassa ollaan 

kiinni koko aamupäivä työvuoron 

alusta asti 

  

työpäivä ollaan kiinni 

lapsiryhmässä 

  

Ruokailu lasten kanssa on tärkeä 

asia 

  

lapsiin liittyvä työ on ensisijaista 

sekä läsnäolo 

  Läsnäolo koetaan 

tärkeäksi 

  Läsnäolo 

tietokone ei ole lapsiryhmätilassa 

ja tietokonetöille etsitään erillinen 

aika kuin lapsiryhmätoiminta 

  

Itsensä armahtaminen ja 

priorisointi 

  Töitä priorisoidaan   Priorisointi 

työ on hallittavissa   Työ koetaan olevan 

hallittavissa 

  Työn hallinta 

sisäinen rauhoittuminen päivän 

aikana 
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Taina - Lapsiryhmän ulkopuolinen työ 

lapsiin liittyviin kirjallisten töiden 

tekemiseen on haaste löytää aikaa 

  ajan löytyminen 

kirjallisiin töihin haaste 

  kirjalliset työt 

Aikaa on hyvin perustehtävän 

tekemiseen, muttei vastuiden 

  

pienryhmien tilat ja aikataulut on 

suunniteltu jo syksyllä, mutta 

jatkuvasti niistä keskustellaan ja 

joustetaan 

  tiloista, aikatauluista ja 

ajan löytymisestä 

kirjallisille töille 

neuvotellaan 

  Neuvottelut 

Parityöskentelyryhmän kanssa 

neuvotellaan ajan löytymisestä 

kirjallisiin töihin 

  

pienryhmätoimintaa helpottaa 

vanhempien kanssa tehtävää 

yhteistyötä 

  hyvä yhteistyö 

vanhempien kanssa 

helpottaa ajankäyttöä 

  Kasvatuskumppanuus 

vanhempien kanssa sovittu että he 

tuovat paperilla lasten hoitoajat ja 

yhteistyö toimii 

  

lapsiin liittyvät työt priorisoidaan   Töiden priorisointi   Priorisointi 

Itsensä armahtaminen ja 

priorisointi 

  

tietokone ei ole lapsiryhmätilassa 

ja tietokonetöille etsitään erillinen 

aika kuin lapsiryhmätoiminta, 

priorisointi 

  

suunnitteluajalle työntyy 

ylimääräisiä tehtäviä 

  Suunnitteluaika 

erotetaan muista 

kirjallisista töistä 

  Suunnitteluaika 

Suunnitteluaika on työn 

suunnitteluun 

  

Haasteellista erottaa 

suunnitteluaika ja muu kirjallinen 

työ muulla työajalla 

  

työ koetaan olevan hallittavissa   Työ koetaan olevan 

hallittavissa 

  Hallinta 

Lapsiin liittyvien ja muiden 

vastuualueiden näkyvämmäksi 

tekeminen työvuoroon 

  Toivottiin 

vastuualueille enemmän 

näkyvyyttä työvuoroon 

  Vastuualueet 
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Taina - Muu työ 

Muiden töiden priorisointi 

tärkeysjärjestykseen 

  Töiden priorisointi   Priorisointi 

Itsensä armahtaminen ja töiden 

priorisointi 

  

Tiedotteet vanhemmille ovat 

tärkeitä 

  

Lasten  sähköisten hoitoaikojen 

katsominen ei koeta tärkeäksi 

  

vanhemmat tuovat tarvittaessa 

hoitoajat paperilla 

  

Tietokoneelle varataan erillinen 

aika poissa lapsiryhmästä 

  tietokonetöille varataan 

erillinen aika lapsiryhmän 

ulkopuolelle 

  Kirjalliset työt 

Työpäivän aikana ei ole taukoja   Taukoja on vähän   Tauottomuus 

kahvitauko tekisi hyvää   

kahvi juodaan lasten kanssa ollessa   

kahvitauko tekisi hyvää   

opiskelijan arvioinnit ovat työaikaa   opiskelija-arvioinnit ovat 

työaikaa 

  Opiskelija-asiat 

Vastuualuetta ehtii hoitaa kerran 

kuussa 

  Vastuiden hoitamiselle jää 

vähän aikaa 

  Vastuualueet 

vastuualueen manuaalinen 

kirjaaminen päivittäin ja kerran 

kuussa sähköisesti 

  

Useammin jos jotain pitää hoitaa, 

muuten kerran kuussa 

  

perustehtävän tekemiseen on hyvin 

aikaa, muttei vastuualueiden 

  

Mentoroinnin valmisteluun ja 

kirjaamiseen ei ole annettu työaikaa 

  Vastuiden suunnitteluun ja 

raportteihin ei ole aikaa 

  Vastuualueet 

Pienryhmätoiminta sanelee ehdot 

vastuiden hoitamiselle 

  Pienryhmätoiminta sanelee 

ehtoja ajankäytölle 

  Toimintamuoto 

Vastuualueet olisi hyvä tehdä 

näkyvämmiksi työvuoroon 

  Toivottiin vastuualueille 

enemmän näkyvyyttä 

työvuoroon 

  Näkyvyys 

työ koetaan olevan hallittavissa   Työ koettiin olevan 

hallittavissa 

  Työn hallinta 
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Pihla - Työ lapsiryhmässä 

 

perushoitoon kuluu aikaa  Perushoitoon kuluu paljon 

aikaa 

Perushoito 

 perushoitoon kuluu aikaa   

 taitojen harjoittelua tuokioissa Taitojen harjoittelu 

spontaaneissa tilanteissa ja 

leikissä 

Pedagoginen toiminta 

 taitojen harjoittelu 

spontaaneissa toiminnoissa ja 

leikissä 

  

 työn suhteuttaminen 

lapsiryhmään 

Työn suhteuttaminen 

lapsiryhmään ja resursseihin 

Resurssit 

 ajankäytön suunnittelu 

lapsiryhmän ja resurssien 

mukaan 

  

pieniä lapsia ei voi jättää 

hetkeksikään yksin hakeakseen 

materiaalia 

Pienten lasten luota ei voi 

poistua hetkeksikään 

Lasten ikä 

 työ tehdään työaikana, ei vapaa-

ajalla 

Työ tehdään työaikana, ei 

vapaa-ajalla 

Työaika 

 

 

 

Pihla - Lapsiryhmän ulkopuolinen työ 

 

valmisteluaikaa ei jää 

työpäivään 

Valmisteluaikaa ei ole 

joten ennakkosuunnitteluja -

valmistelut tärkeää 

Suunnitelmallisuus 

ennakkosuunnittelu- ja 

valmistelut tärkeää 

  

kokemus helpottaa toiminnan 

suunnittelua 

  

erityislasten palaverit 

valmistautumisineen ja 

jälkitöineen vie aikaa 

enemmän kuin 

suunnitteluaika jolloin aika 

otetaan muusta työstä 

Lasten palaverit 

kokonaisuutena vievät 

paljon suunnitteluaikaa ja 

työaikaa 

Palaverit 

ideoiden toteutus heti ilman 

pitkiä pohtimisia 

tehokas suunnitteluajan 

käyttö 

Tehokkuus 

Tavoitteiden pitäminen 

mielessä ja toteutus lennossa 

lasten kanssa spontaanisti 

leikissä ja toiminnassa 

luonnollisissa tilanteissa 

 Tavoitteet mielessä ja 

toteutus spontaaneissa arjen 

tilanteissa lasten kanssa 

 Tavoitteellisuus 

taitojen harjoittelu 

spontaaneissa leikkitilanteissa 

  

paljon itse keksittyä 

materiaalia käytössä 

Paljon itse keksittyä 

materiaalia 

Luovuus 
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uuden materiaalin tekoon 

vaikea irrottautua ryhmästä 

Materiaalin tekoon vaikea 

irrottautua ryhmästä 

Irrottautuminen 

suunnitteluaika kotona ja 

valmistelut työpaikalla 

työaikana 

Suunnittelutyöt kotona ja 

valmistut työpaikalla 

Suunnitteluaika 

ei työläitä valmisteluhommia, 

vaan suunnittelee työn minkä 

voi toteuttaa  

Realistinen toiminnan 

suunnittelu ja valmistelu 

Realistisuus 

aikaa saisi kulumaan 

valmisteluihin paljon 

  

pieniä lapsia ei voi jättää 

hetkeksikään yksin  

Pienten lasten luota ei voi 

poistua  

Lasten ikä 

  

materiaalin hakemista varten hetkeksikään  

ajankäyttö suunnitellaan 

lapsiryhmän ja resurssien 

mukaan 

Työ suunnitellaan 

lapsiryhmän ja resurssien 

mukaan 

Resurssit 

työ tehdään työaikana, ei 

vapaa-ajalla 

Työ tehdään työaikana, ei 

vapaalla 

Työaika 

 

 

 

Pihla - Muu työ 

 

opiskelija-arvioinnit menee 

suunnitteluajalle tai vapaa-

ajalle 

Opiskelijan 

arviointeihin ei ole annettu 

ylimääräistä aikaa 

Opiskeilja-asiat 

työ tehdään työaikana, ei 

vapaa-ajalla 

Työ tehdään työaikana, 

ei vapaa-ajalla 

Työaika 

 


