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Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa varhaiskasvatuksen hajaute-

tun organisaation johtamisesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista päiväko-

din johtajien työhön. Muutos hajautettuun organisaatioon suomalaisessa var-

haiskasvatusjärjestelmässä on tuonut päiväkodin johtajan johdettavaksi useam-

pia varhaiskasvatusyksiköitä yhden sijaan.

          Tutkimuksen teoriaosassa kuvataan organisaatiota, johtamista ja organi-

saatiomuutosta kohdistuen tarkemmin varhaiskasvatuksen johtamiseen ja ha-

jautettuun organisaatioon. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten päiväkodin

johtajat tulkitsevat organisaatiomuutosta yhden yksikön johtajasta useamman

yksikön johtajaksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahden ryhmäkeskustelun

avulla. Aineiston analyysiin on käytetty aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tut-

kimuksen eri vaiheissa on huomioitu tutkimuksen eettiset periaatteet.

          Tutkimuksen tuloksina tulee esiin, että hajautettuun organisaatioon siirty-

misen seurauksena päiväkodin johtajan pitää uudelleen organisoida työtänsä

työajan riittämiseksi. Organisaatiomuutoksessa on tärkeää, että muutoksen koh-

teena olevat henkilöt pääsevät vaikuttamaan muutosprosessiin ja saavat riittä-

västi tukea muutoksen eri vaiheissa. Jaetun johtajuuden merkitys hajautetun or-

ganisaation johtamisessa korostuu ja henkilöstön itseohjautuvuus painottuu.

Tutkimuksen tieto on sovellettavissa vastaaviin varhaiskasvatuksen organisaa-

tioihin.
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1 JOHDANTO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää päiväkodin johtajien näkemyksiä

varhaiskasvatuksen organisaation muutoksesta, kun heidän työtehtävänsä

muuttuu yhden varhaiskasvatusyksikön johtamisesta useamman varhaiskasva-

tusyksikön johtamiseksi. Tutkimme tässä tutkimuksessa Tampereen kaupungin

päiväkotien johtajien tulkintoja varhaiskasvatuksen organisaation muutospro-

sessin aiheuttamista vaikutuksista johtajien työhön. Tutkimuksessamme mu-

kana olevat johtajat ovat aiemmin työskennelleet yhden varhaiskasvatusyksikön

johtajina, mutta organisaatiomuutosten seurauksena ovat saaneet johdettavak-

seen useita varhaiskasvatusyksiköitä. Koska tutkimuksemme tarkoituksena on

tutkia muutoksen merkitystä päiväkodin johtajan työhön, on tärkeää, että johta-

jilla on kokemusta aikaisemmasta johtamiskokonaisuudesta verrattuna nykyi-

seen organisaatiorakenteeseen. Varhaiskasvatuksen hajautettuun organisaatioon

liittyvää väitöskirja-tasoista tutkimusta on tehty Suomessa vain kaksi (Soukainen

2015, 78). Halttunen (2009, 56) on tutkinut hajautetun organisaation työntekijöi-

den ja johtajien kuvauksia työstään, suhteita ja asemaa organisaatiossaan sekä

työntekijöiden odotuksia johtajuudelle ja näkemyksiä johtajuuden toteutumi-

sesta hajautetussa organisaatiossa. Soukainen (2015, 80) on puolestaan kohdista-

nut tutkimuksensa hajautetun organisaation eri toimipisteissä työskentelevien

työntekijöiden näkemysten vertailuun, minkä lisäksi hän on vertaillut hajaute-

tussa organisaatiossa ja ei-hajautetussa organisaatiossa toimivien johtajien johta-

juuskokemuksia. Koska aihetta on tutkittu vasta vähän, haluamme tutkimuk-

semme avulla löytää uusia näkökulmia vastaamaan hajautetun organisaation

johtajuuden haasteisiin.

          Aiemmin päivähoidon eri yksiköillä kuten perhepäivähoidolla, päiväko-

deilla sekä avoimessa päivähoitotoiminnassa on ollut omat johtajansa. Taloudel-

lisista syistä johtuen kunnat ovat kuitenkin joutuneet uudelleen organisoimaan

palveluitaan, mikä on johtanut myös päivähoidon hallinnon uudelleen organi-

sointiin. Yhdelle päivähoidon johtajalle voi kuulua nykyisin useita eri hallinnol-
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lisia kokonaisuuksia, kuten useampi päiväkotiyksikkö, päiväkoti sekä perhepäi-

vähoitoa tai päivähoitoyksikkö ja avointa varhaiskasvatustoimintaa. (Halttunen

2009, 46 -47, 52.) Tästä johtuen päivähoidon johtajuus on ollut suurten muutosten

edessä. Tämä merkitsee sitä, että johtaja ei pysty enää olemaan läsnä kaikissa työ-

yksiköissään samalla tavoin kuin aikaisemmin, jolloin etäjohtajuus ja jaettu joh-

tajuus haastavat työntekijät osallistumaan uudella tavalla työorganisaation arjen

sujumiseen. Tämä edellyttää työntekijöiltä yhä parempia tiimityötaitoja ja jous-

tavuutta sekä suurempaa vastuun ottamista sekä omasta työpanoksestaan että

koko työyhteisön toiminnasta. (Halttunen 2009, 12.) Myös Opetusalan ammatti-

järjestö OAJ:n tekemän tutkimuksen (Päiväkodin johtajuus huojuu 2007, 4) mu-

kaan varhaiskasvatusta johdetaan yhä enenemässä määrin hajautetussa organi-

saatiossa. Kyseisen tutkimuksen mukaan yhä useammalla päiväkodin johtajalla

on johdettavanaan enemmän kuin yksi päiväkoti. Myös johtajien työnkuva on

tutkimuksen mukaan monimuotoistunut, koska johtajien johtamiskokonaisuu-

det muotoutuvat yhä useammin erilaisista varhaiskasvatuspalveluista.

          Tutkimusraportin seuraavassa luvussa 2 esittelemme tutkimuksemme kan-

nalta olennaisia organisaation ja johtamisen käsitteitä ja selvitämme tutkimuk-

sessamme käytettävää termistöä. Luvussa 3 tarkastelemme varhaiskasvatuksen

organisaatiota, organisaatiomuutosta varhaiskasvatuksen hajautettuun organi-

saatioon sekä varhaiskasvatuksen johtamista. Näiden määrittelyjen avulla halu-

amme avata lukijalle tutkimuksemme viitekehystä sekä antaa lukijalle kuvan

siitä, mitkä asiat ovat olennaisia varhaiskasvatuksen johtamisessa. Uuden var-

haiskasvatuslain (580/2015) mukaisesti kuvaamme tutkimuksessamme lasten

päivähoitoa käsitteellä varhaiskasvatus. Neljännessä luvussa esittelemme tutki-

muksemme toteutuksen eri vaiheet. Tutkimukseemme osallistui seitsemän Tam-

pereen kaupungin päiväkodin johtajaa, jotka kahdessa ryhmäkeskustelussa pää-

sivät kertomaan ajatuksiaan varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja nii-

den merkityksestä heidän työhönsä. Luvussa 5 esittelemme tutkimustuloksi-

amme peilaten niitä aiemmin varhaiskasvatuksen hajautetusta organisaatiosta

tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Luku 6 sisältää tutkimuksen keskeiset tulokset
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johtopäätöksineen, tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyvät kysy-

mykset sekä tutkimuksesta esille tulleet ajatukset jatkotutkimusmahdollisuuk-

sista.
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2 TUTKIMUKSEN PERUSKÄSITTEET

Tutkimuksemme lähtökohtana ovat käsitteet organisaatio ja johtaminen. Seuraa-

vassa taulukossa esittelemme yksinkertaistettuna tutkimuksemme keskeisiä kä-

sitteitä ja tutkimuksemme lähtökohtia.

KUVIO 1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Koska tutkimuksemme kuvaa varhaiskasvatuksen organisaation muutosta,

tuomme ensin tarkasteluun yleisen käsityksen organisaatiosta ja sen määritel-

mästä. Ymmärrettäessä organisaation toimintaa ja rakennetta on helpompi saada

käsitys myös varhaiskasvatuksen organisaatiosta ja sen rakenteista. Olennaista

tutkimuksessamme on määritellä myös johtamisen käsite ja sen eri ulottuvuudet

sekä mitä tässä tutkimuksessa johtamisella tarkoitamme. Johtamisen käsitteen

määrittely on tärkeää, koska tutkimuksemme tarkastelee varhaiskasvatuksen or-

ganisaatiomuutosta hajautettuun organisaatioon päiväkodin johtajien ja heidän

johtamistyönsä näkökulmasta.
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2.1 Organisaatio

Organisaatiolla tarkoitetaan ihmisten muodostamaa järjestelmää, jonka yhteis-

toiminnan pyrkimyksenä on saavuttaa yhteiset tavoitteet. Organisaatio voidaan

kuvata avoimeksi ja sosiaaliseksi järjestelmäksi, jonka rakenne jäsentää ja koor-

dinoi sen toimintaa. Se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Organisaatiot voidaan jakaa yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin ja kol-

mannen sektorin organisaatioihin, joita ovat esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöt ja

yhdistykset. (Himberg 1996, 11 -12; Juuti 1989, 207 -209; Lindström 1994, 15;

Lämsä & Hautala 2005, 9.) Organisaatiolla on lukuisia määritelmiä, mutta tässä

tutkimuksessa näkökulmana on postmodernin aikakauden mukainen organisaa-

tio. Halttusta (2009, 19) mukaillen postmoderni aikakausi voidaan nähdä moder-

nin aikakauden jatkumona, joka ilmiönä levittäytyy useille aloille. Halttusen

(2009, 19) mukaan postmodernilla organisaatiolla tarkoitetaan 1990-luvulta läh-

tenyttä organisaatioteorian näkökulmaa, jolloin on tapahtunut muutos kohti ha-

jautettuja organisaatioita.

          Organisaatio koostuu useista osajärjestelmistä, joiden tasoja ovat esimer-

kiksi yhteisö ja yksilö. Työyhteisöt ovat organisaatioita pienempiä yksiköitä,

jotka voivat olla myös osioita suuresta organisaatiosta. Työyhteisö voi olla iso tai

pieni työpaikka, jokin työpaikan osasto, työryhmä tai tiimi, kuten päiväkoti tai

sen yksi osasto. Työyhteisö viittaa pieneen ryhmään, jossa sen jäsenet ovat vuo-

rovaikutuksessa keskenään ja jolla on yhteiset tavoitteet, voimavarat ja taidot.

(Himberg 1996, 25; Lindström. 1994, 15; Partanen & Wiklund 1999, 55.) Näistä

kukin on erikoistunut omaan toimintaansa, mutta ne ovat kuitenkin yhteydessä

toisiinsa. Organisaation perustekijöihin kuuluvat myös kulttuuri, ilmapiiri ja

työnjako. (Himberg 1996, 11 -12; Juuti 1989, 207 -209; Sarala & Sarala 1997, 12.)

Hyypän (2005, 127-128) mukaan johtajuuden määrittely on osa organisaation

työnjakoa ja esimiehen tulisi toimia organisaation perustehtävän edustajana. Jo-

kainen organisaatio on olemassa jotakin perustehtävää varten. Perustehtävä oh-

jaa organisaation toimintaa sitä selkeämmin, mitä tarkemmin se on määritelty.

Organisaatio toteuttaa perustehtäväänsä yhteistoiminnallisesti työtä jakamalla ja
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käytettävissä olevia voimavaroja hyödyntämällä. (Hyyppä 2005, 127 -128.) Tut-

kimuksemme keskittyessä varhaiskasvatuksen organisaatioon, on keskeistä

tuoda esiin myös varhaiskasvatuksen perustehtävä eli lasten hoito, kasvatus ja

opetus (”Varhaiskasvatuslaki 580/2015”. Finlexin www-sivusto. <

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150580>. 12.12.2015).

          Lämsä ja Hautala (2005, 151 -157) tuovat esiin, että organisaatiota tarkastel-

taessa on huomioitava organisaatiorakenne, sillä se muodostaa keskeiset puitteet

organisaation yhteistoiminnalle. Organisaatiorakenteella tarkoitetaan ihmisten

välisiä suhteita ja niihin rakentuneita toimintatapoja organisaatiossa. Rakenteen

mukaan määrittyvät työntekijöiden tehtävät, suhteet, roolit ja vastuualueet orga-

nisaatiossa. Se luo organisaation jäsenille yhteisen näkemyksen toiminnasta ja

mahdollistaa johtamisen. (Lämsä & Hautala 2005, 151 -157.) Lämsä ja Hautala

(2005, 166 -169) esittävät, että postmodernin näkökulman mukaan organisaa-

tiorakenteet ovat kehittyneet monimuotoisiksi ja ne muuttuvat ja rakentuvat

edelleen jatkuvasti ihmisten toiminnan ja muutosten myötä. Onnistuakseen or-

ganisaation ja sen muotoutumisen on sopeuduttava ympäristön rajoituksiin ja

organisaation omalla aktiivisella ja tavoitteisiin tähtäävällä toiminnalla on mer-

kitystä organisaation muotoutumiseen. Organisaatiomuutoksessa onnistuminen

edellyttää muutoksessa mukana olevilta henkilöiltä organisaatiokulttuurin tun-

temusta. (Lämsä & Hautala 2005, 166 -169.)

Juuti (2006, 232, 236 -238) kuvaa organisaation kulttuurin ja organisaation

ilmapiirin käsitteinä, jotka täydentävät toisiaan ja kietoutuvat yhteen. Organisaa-

tion ilmapiiri kuvaa sitä, millaisena henkilöstö kokee organisaation ja sen toimin-

tatavat. Ilmapiiri syntyy organisaation jäsenten vuorovaikutuksen kautta tietyn-

laisena yhteisnäkemyksenä kunkin jäsenen organisaatiosta tehtyihin havaintoi-

hin perustuen. (Juuti 2006, 232, 236 -238.) Viitalan (2013, 18 -19) mukaan organi-

saation ilmapiiri rakentuu ihmisten kokemuksista siitä, millaista organisaatiossa

on tehdä työtä. Erityisesti työpaikan sosiaaliset suhteet ja johtaminen vaikuttavat

siihen. Keskeisiä ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi päätöksenteko,

viestintä, henkilöstön vaikutusmahdollisuudet, henkilöstöstä ja heidän työmoti-

vaatiostaan huolehtiminen sekä teknologian hyödyntäminen. Organisaation il-

mapiiri vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon, tyytyväisyyteen työhönsä ja työn

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150580
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tuloksiin. (Viitala 2013, 18 -19.) Juuti (2006, 238) tuo esiin, että kulttuuri puoles-

taan liittyy ihmisten uskomuksiin, havaintoihin ja käyttäytymiseen. Mattilan

(2007, 34 -35) mukaan kulttuuri muodostuu organisaation jäsenten perusoletta-

muksista, se on ryhmän keksimä, löytämä tai kehittämä. Tästä johtuen organi-

saatiokulttuuri on nähtävissä, kun saapuu organisaation tiloihin. Organisaa-

tiokulttuuriin liittyy organisaation vakiintuneet toimintamallit, normit ja arvot

sekä ajattelutavat (Viitala 2013, 19). Organisaation kulttuuri auttaa organisaatiota

säilymään ja sopeutumaan toimintaympäristössään ja pitämään koossa sen sisäi-

siä prosesseja. Organisaation ryhmät ja jäsenet perehdyttävät uudet työntekijät

melko nopeasti organisaation kulttuuriin. (Mattila 2007, 35.)

          Mattila (2007, 35) tuo esiin, että organisaatiokulttuurin merkitystä johtajuu-

den kannalta korostetaan. Johtajan tehtävänä on luoda ja johtaa organisaation

kulttuuria, jonka muodostaman viitekehyksen kautta asiat tulevat ymmärretyksi

organisaation jäsenille. Organisaation kulttuuri voi olla organisaatiomuutoksen

keskeinen voimavara tai joissain tapauksissa myös muutoksen este. Muutosjoh-

tamisen onnistumiseksi organisaation kulttuuriin on kiinnitettävä heti muutok-

sen alkuvaiheessa huomiota. (Mattila 2007, 35.) Viitala (2013, 29) toteaa, että yri-

tyskulttuuria voidaan uudistaa esimerkiksi muuttamalla organisaatiorakenteita,

uudistamalla toimintamalleja, tehostamalla viestintää, koulutuksen ja työtehtä-

vien avulla, rekrytoimalla uudella tavalla ajattelevia työntekijöitä tai muutta-

malla esimiestyön keinoja ja sisältöjä. Kulttuuriin vaikuttaminen on hidasta ja

monivaiheista, mutta välttämätöntä, jotta uudistuminen ja sen vaikutusten kes-

täminen on mahdollista (Mattila 2007, 35 -36). Juutin (2006, 73 -76) mukaan orga-

nisaatiokulttuurin, töiden organisoinnin ja johtamistavan sopusointu luovat

edellytyksiä korkeatasoisille tuloksille ja työtyytyväisyydelle. Nykyiset organi-

saatiot vaativat organisoimaan työtä niin, että ihmiset voivat työskennellä siinä

luovasti ja uusien asioiden oppiminen on mahdollista. Työn onnistumiseksi joh-

tajan roolina on yhä enemmän ihmisten toiminnan tukeminen ja organisoiminen.

(Juuti 2006, 73 -76.)

          Viitala (2013, 28) esittää, että organisaatiokulttuurin perustana ovat arvot,

jotka toisaalta ovat myös syntyneet organisaatiokulttuurin tuloksena. Arvot or-



8

ganisaatiossa ovat niitä asioita, joita siellä pidetään tärkeinä ja joita siellä arvos-

tetaan. Työnteko perustuu arvovalintoihin, jonka tuloksena syntyy toimintaa

(Valtiovarainministeriön loppuraportti 1994, 21 -22). Juuti ja Virtasen (2009, 156

-158) mukaan organisaation arvokeskustelut ja systemaattinen arvojohtaminen

luovat työntekijöille jatkuvuuden ja sitoutumisen tunteen. Henkilöstö pystyy si-

toutumaan arvoihin ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin, kun he kokevat ne to-

dellisiksi eikä ylhäältä päin annetuiksi. Siksi työyhteisössä käytävällä arvokes-

kustelulla on tärkeä merkitys organisaation toimivuudelle. (Juuti & Virtanen

2009, 156 -158.) Their (1994, 75) kuvaa arvojen olevan niitä perusolettamuksia,

joita ihmisillä on siitä, mikä on oikein tai väärin, mikä on tärkeää tai merkitykse-

töntä. Turunen (1992, 21, 59, 95, 121) määrittelee arvoja ja arvostuksia niin, että

varsinaisia arvoja ovat totuus, hyvyys ja kauneus. Arvoja konkreettisempia ovat

ihanteet ja arvostukset. Rehellisyys, suvaitsevaisuus ja luotettavuus ovat asioita,

joita pidämme arvokkaina ihmisissä. Ne ovat ihanteita. Arvostukset ovat asioita,

joita tavoittelemme elämässä kuten hyvää perhettä, terveyttä tai taloudellista me-

nestystä. (Turunen 1992, 21, 59, 95, 121.) Arvot kertovat ihmisten suhteesta ym-

päröivään maailmaan, toisiin ihmisiin ja elämään yleensä. Arvot ovat usein tie-

dostamattomia, mutta niitä voidaan tunnistaa ajattelun ja vuorovaikutuksen

avulla. (Valtiovarainministeriön loppuraportti 1994, 21 -22.) Juuti ja Virtanen

(2009, 156 -158) painottavat, että vakiintuneet arvot luovat syvän pohjan toimin-

nalle. Erityisesti muutostilanteissa arvot antavat työntekijöille tukea muuten epä-

varmassa tilanteessa. Muutostilanteissa arvokeskustelun merkitys korostuu ja

siinä kaikkien osapuolten tulisi tuoda avoimesti esiin kokemuksiaan ja hyväksyä

toisten esittämiä näkökulmia yhteisen näkemyksen muodostamiseksi. (Juuti &

Virtanen 2009, 156 -158.)

2.2 Muutos organisaatiossa

Organisaatiomuutos on vaikeasti määriteltävä prosessi, koska organisaatiomuu-

toksia on monenlaisia. Muutokset organisaatioissa voivat olla isoja tai pieniä, no-

peita tai hitaita, ja ne voivat kohdistua erilaisiin asioihin, kuten asiakaspalvelun
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uudistamiseen, paikkakunnalta toiselle muuttamiseen tai organisaation rakentei-

siin. Yleistäen voidaan sanoa, että organisaatiomuutos merkitsee uutta tapaa or-

ganisoida tai tehdä työtä. (Dawson 2002, 11; Juuti & Virtanen 2009, 16.) Lämsä ja

Hautala (2005, 28 -29) esittävät, että organisaatiot ovat muutoksessa johtuen ul-

koisen toimintaympäristön muutoksista kuten kansainvälistymisestä ja muutto-

liikkeestä. Sisäisiä syitä organisaation muutokseen ovat esimerkiksi organisaa-

tiorakenteen muuttaminen, johdon vaihtuminen tai uuden teknologian käyt-

töönotto. Lämsä ja Hautalan (2005, 28 -29) mukaan kolme merkittävää muutosta

organisaatioissa ovat matalamman hierarkian aikaansaaminen, muuttuvan toi-

mintaympäristön mukaan toiminnan muuttaminen uusia tarpeita vastaaviksi ja

tiimiytymisen lisääntyminen. Organisaatiomuutoksen myötä työntekijöiden am-

mattitaito ja vastuun ottaminen omasta työstä korostuu heidän valtuuttamisensa

myötä, kun valtaa ja vastuuta jakautuu enemmän henkilöstölle ja tiimeille.

(Lämsä & Hautala 2005, 28 -29.) Myös Halttunen (2009, 19) kuvaa edellä mainit-

tuja asioita postmodernin organisaation piirteinä.

          Lämsän ja Hautalan (2005, 184 -186) mukaan organisaatiomuutoksella rea-

goidaan jo tapahtuneeseen asiaan tai muutos voi tapahtua ennakoivasti varau-

tuen tuleviin muutoksiin. Muutos voi olla vähittäinen tai strateginen, jolloin vai-

kutetaan koko organisaation perustehtävään. Muutostarve syntyy, kun toimin-

nassa havaitaan puutteita siihen nähden, miten organisaation haluttaisiin toimi-

van. Tienari ja Meriläinen (2009, 157 -159) esittävät, että muutos yksilökeskeisestä

näkökulmasta voi tarkoittaa pelkästään ylimmän johdon käsitystä muutoksesta

ja sen tarpeesta. Toisin sanoen muutoksen tarpeen näkökulma ei aina välttämättä

vastaa kaikkien muutoksen kohteena olevien näkemyksiä, vaan on yksipuolei-

nen. Vastakkaisena esimerkkinä on suhteissa tapahtuva muutos, mikä aiheutuu

toiminnan tarpeen ja organisaation jäsenten toiminnan kehittämistarpeista. Täl-

löin organisaation jäsenet ovat aktiivisesti mukana muutoksen vaiheissa. Orga-

nisaatiosta lähtevä tarve motivoi koko henkilöstöä toimimaan tilanteen vaati-

malla tavalla. Postmodernissa maailmassa muutokset ovat jatkuvia. Jatkuva ke-

hittäminen, innovointi ja uudistaminen ovat välttämättömiä, jotta voidaan pysyä

mukana kehittyvässä maailmassa. Oppiminen ja toiminta yleensä edellyttävät te-

kemistä ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa. (Tienari & Meriläinen 2009, 157 -
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159.) Myös Juuti ja Virtanen (2009, 25, 60) painottavat, että henkilöstön oma in-

nostus ja osallistuminen muutokseen ovat ensiarvoisia muutoksen onnistumisen

kannalta. On eri asia olla muutoksen kohde kuin itse osallistua ja tehdä muutosta.

          Juuti ja Virtanen (2009, 58, 111) tuovat esiin, että muutos voi olla yksilölli-

nen kokemus eli eri ihmiset voivat tulkita ja kokea muutosta hyvin eri tavalla.

Itsensä tunteminen ja muutoksen siihen suhteuttaminen on avuksi muutostilan-

teissa. Lämsä ja Hautalan (2005, 29, 184) mukaan organisaatiomuutoksessa van-

hoista ajattelu- ja toimintatavoista siirrytään uusiin, mikä edellyttää ihmisiltä

joustavuutta, muutoskykyä ja oppimista. Ihmisten on kyettävä vastaamaan

muuttuviin tilanteisiin ja toimintaympäristöihin sekä kehittyvän teknologian

haasteisiin. Teknologian kehittymisen myötä työn sisältö on tietopuolistunut en-

tistä enemmän. Tietojen ja taitojen hallinnan lisäksi ihmisten pitää oppia oppi-

maan, jotta muuttuviin tilanteisiin pystytään vastaamaan niiden vaatimalla ta-

valla joustavasti. Muutokset ovat usein globaaleja ja yllätyksellisiä ja niiden laa-

juus vaihtelee paljon. Tämä vaatii johtajuudelta hyviä ihmisten johtamisen taitoja

käskyttävän johtamistyylin sijaan. Koulutettu henkilökunta pitää saada motivoi-

tua työhönsä ja myös vuorovaikutus- ja tunnetaitojen merkitys työssä lisääntyy.

(Lämsä & Hautala 2005, 29, 184.)

Juuti ja Virtasen (2009, 19 -20) mukaan organisaatiomuutokset ovat koske-

neet yksityisten organisaatioiden lisäksi myös julkisia organisaatioita, kuntia ja

valtionhallintoa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on alkanut 2000-luvulla no-

peasti ja tuonut isoja muutoksia kuntien palveluiden toiminnan suunnitteluun,

rahoitukseen ja johtamiseen. Kunta- ja palvelurakenteen uudistamiset ovat tois-

taiseksi liittyneet enemmän organisaatiorakenteiden muuttamiseen kuin asiakas-

lähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseen. (Juuti & Virtanen 2009, 19 -20.)

          Lämsä ja Hautalan (2005, 151 -157) mukaan organisaatiorakennetta voi-

daan pitää hyvänä, jos se lisää organisaation mahdollisuutta suorittaa perusteh-

täväänsä, ja se on linjassa ihmisten tavoitteiden kanssa. Rakenteen sopivuus on

yhteydessä ympäristöön, jossa se toimii. Postmoderni maailma edellyttää myös

rakenteen joustavuutta, koska siinä tapahtuu jatkuvia muutoksia. Organisaa-

tiorakenteiden muuttaminen matalammaksi niin, että väliesimiestason portaita

on vähän, lisää tehokkuutta ja vähentää kustannuksia. Lämsä ja Hautalan (2005,
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151 -157) mukaan tämä merkitsee tiimityön lisäämistä, työntekijöiden valtuutta-

mista ja päätöksenteon siirtämistä enemmän työntekijöille eli jaettua johtajuutta,

jota käsittelemme myöhemmin tässä tutkimuksessa. Tiimien toimintaa tulee

koordinoida niin, että niiden tavoitteet ovat samansuuntaisia ja että tiedonkulku

eri tiimien välillä on toimivaa. Tämä edesauttaa onnistumista ja vähentää kon-

flikteja työyhteisössä. Lämsä ja Hautala (2005, 151 -157) painottavat yhtenä tär-

keänä tekijänä, että työntekijöillä on selkeä käsitys toiminnan tarkoituksesta ja

heille kuuluvista tehtävistä. Epäselvät toimintatavat ja organisaatiorakenteen se-

kavuus aiheuttavat stressiä ja toiminta on tehotonta päällekkäisten toimintojen ja

epäselvien vastuiden takia. Tiimikohtainen työnjako lisää myös työn tehok-

kuutta ja parantaa laatua. (Lämsä & Hautala 2005, 151 -157.)

          Matalassa organisaatiossa myös esimiehen valvontajänne on usein suuri.

Valvontajänteellä Lämsä ja Hautala (2005, 158 -159) tarkoittavat sitä, kuinka

monta alaista yhdellä esimiehellä on. Kun esimiehellä on runsaasti alaisia, puhu-

taan suuresta valvontajänteestä. Suuri valvontajänne mahdollistaa kustannuste-

hokkuuden, joustavuuden, asiakaslähtöisyyden ja henkilöstön suuremman itse-

näisyyden. Tämä edellyttää kuitenkin henkilöstön kouluttamista ja kehittämistä,

jotta he osaavat toimia itsenäisesti ja tiimityötä hyödyntäen. Tällainen toiminta-

malli on yhä enemmän lisääntynyt postmodernilla aikakaudella organisaatioi-

den siirtyessä kohti matalampaa organisaatiorakennetta. (Lämsä & Hautala 2005,

158 -159.) Matalaan organisaatiorakenteeseen pyrkiminen on muun muassa yksi

esimerkki organisaatioiden muutoksista viime vuosina.

2.3 Johtaminen

Sekä johtajuus että johtaminen johtajuuden arkikäytäntöä kuvaavana käsitteenä

on kirjallisuudessa määritelty monin erilaisin tavoin, eivätkä ne tämän vuoksi ole

yksinkertaisesti määriteltävissä (Nivala 1999, 1). Johtajuus voidaan kuvata jaet-

tuna prosessina, jossa ihminen pyrkii vaikuttamaan ryhmään yksilöitä, jotta he

yhteisellä näkemyksellä toiminnasta pystyisivät saavuttamaan yhteiset tavoit-

teet. Johtajuus on suhde johtajan ja johdettavien välillä. He muodostavat yhteisön
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ja johtajuussuhteen yhdessä. Tavoitteena ei ole asioiden tekeminen toisten puo-

lesta, vaan että työntekijät oppivat toimimaan itse ja ymmärtämään toimintansa

merkityksen. Johtajalla ja työntekijöillä on erilaiset vastuualueet, jolloin koko työ-

yhteisöllä on merkitystä johtajuudelle. (Keskinen 1999, 18 -19; Lämsä & Hautala

2005, 206; Northouse 2007, 3 -4.) Lämsä ja Hautala (2005, 237 -239) tuovat esiin,

että myös eettisyys kuuluu johtajuuteen, koska siinä on kyse ihmisiin vaikutta-

misesta, vallasta ja arvovalinnoista. Johtajuutta tulee voida arvioida oikeuden-

mukaisuuden sekä hyvän ja pahan näkökulmasta. Johtajan motiivit, vaikuttami-

sen keinot ja tekojen seuraukset ovat eettiseen tarkasteluun kuuluvia asioita ja

niillä voidaan määritellä, onko johtajuus eettisesti hyvää ja hyväksyttävää.

(Lämsä & Hautala 2005, 237 -239.)

          Johtaminen voidaan perinteisesti kirjallisuuden mukaan jakaa asiajohtami-

seen (management) ja henkilöstöjohtamiseen (leadership). Nämä eivät ole toisi-

aan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan kyse on painotuseroista. Asiajohtamisella

tarkoitetaan organisaation varsinaisen toiminnan johtamista sekä toimintaympä-

ristön ja toimintaprosessien hallintaa. Johtaminen on erityistä toimintaa, jossa

tehdään valintoja ja päätöksiä ja ohjataan muita tavoitteiden saavuttamiseksi. Se

tähtää järjestykseen, pysyvyyteen ja vakaaseen toimintaan. Asioiden johtamiseen

liittyviä tekijöitä ovat rakenteet, strategia, järjestelmät, vakaus ja ennustettavuus.

Organisointi on johtamisen osa-alue, jossa tehdään ratkaisuja ihmisten tavoitteel-

lisen toiminnan järjestämiseksi. (Lämsä & Hautala 2005, 207; Tienari & Meriläi-

nen 2009, 6; Virtanen 1999, 68 -71.) Nivala (1999, 13) ja Soukainen (2015, 29) esit-

tävät johtamisen määritelmään mukaan myös kolmannen englanninkielisen ter-

min, joka on administration. Siinä painottuu muita käsitteitä enemmän koko or-

ganisaatioon liittyvä johtamistoiminta hallinnollisesta näkökulmasta. Admini-

stration liitettynä päiväkoteihin voi sisältää johtajuuden koskien koko kuntaor-

ganisaatiota. Koska tutkimuksemme perustuu päiväkodin johtajien työhön työ-

yhteisöjen johtajina, painottuu siinä sitä kautta mielestämme erityisesti ihmisten

johtamisen näkökulma.

          Ihmisten johtamisella tarkoitetaan henkilöstöjohtamista ja organisaation

arvoympäristön hallintaa. Henkilöstöjohtamiseen kuuluu kaikki sellainen toi-
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minta, jolla varmistetaan organisaation edellyttämä työvoima, sen riittävä osaa-

minen, työhyvinvointi ja työmotivaatio. Henkilöstöjohtamisen keskeistä aluetta

on johtajuus ja esimiestyö. (Keskinen 1999, 18 -19; Lämsä & Hautala 2005, 206;

Northouse 2007, 3 -4.) Nivalaan (2006, 129) pohjautuen tulkitsemme johtamisen

olevan kontekstisidonnaista toimintaa, eli toisin sanoen johtamisella autetaan

johdettavan organisaation perustehtävän toteuttamista. Lisäksi kontekstisidon-

naisuus merkitsee sitä, että johtamistavat, johtamisen sisällöt ja laatu kytkeytyvät

johdettavan organisaation toimintaympäristöön ja organisaatiokulttuuriin. Vii-

tala (2013, 19, 139) esittää, että henkilöstöjohtamisen voidaan katsoa onnistuneen,

kun henkilöstöratkaisujen kautta on toteutunut yrityksen strategian mukainen

toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen, ja henkilöstöjohtaminen on toteutettu ta-

loudellisesti, tavoitteiden mukaisesti ja laadukkaasti. Henkilöstöjohtaminen to-

teutuu hyvin myös silloin, kun organisaation henkilöstö kokee työnsä mielek-

kääksi, tavoitteet saavutettavissa oleviksi, osaamisensa ja työolosuhteet tehtäviä

tukevaksi, palkkiot oikeudenmukaisiksi ja organisaation ilmapiirin työntekijää

arvostavaksi. Työsuhteen pysyvyys tai mahdollisuus kehittyä työssä voivat mo-

tivoida toisia työntekijöitä enemmän työssään kuin rahapalkan suuruus. (Viitala

2013, 19, 139.)

         Viitalan (2013, 33, 266) mukaan henkilöstöjohtaminen on 2000 -luvulla ollut

ristiriitaisessa tilanteessa, kun henkilöstön merkitystä organisaatioiden menes-

tystekijänä on pidetty tärkeimpänä tekijänä, mutta samalla henkilöstökustan-

nuksia on pitänyt vähentää ja minimoida. Yrityksissä on esimies yleensä keski-

määrin jokaista 10 -20 henkilöä kohden. Yritysten esimiehet ovat ratkaisevassa

roolissa henkilöstötoimintojen onnistumisessa, vaikka toimintamallit ja periaat-

teet tulisivatkin ylemmältä johdolta. Esimiehillä on tärkeä merkitys esimerkiksi

henkilöstön osaamisen kehittämisessä, henkilöstön työssä suoriutumisen johta-

misessa, organisaation rakentamisessa ja kehittämisessä, henkilöstön palkitsemi-

sessa, työhyvinvoinnista huolehtimisessa, tasa-arvoisessa kohtelussa ja henkilös-

tön osallistamisessa. (Viitala 2013, 33, 266.)

          Lämsä ja Hautalan (2005, 217, 232 - 237) kuvaamana johtajan on pystyttävä

vaikuttamaan johdettaviin päätösten tekemiseksi, tavoitteiden saavuttamiseksi

ja tehtävien suorittamiseksi. Keskeinen osa tätä vaikuttamisen prosessia on valta.
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Käyttämällä valtaa tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja rakentavasti, johta-

jan on mahdollista lisätä henkilöstön vastuullisuutta ja itsenäisyyttä. Antamalla

työntekijöille valtaa eli valtuuttamalla heitä, johtaja edistää heidän työmotivaa-

tiotaan ja sitouttaa heitä paremmin työhönsä. Lämsä ja Hautalan (2005, 217, 232

- 237) mukaan valtuuttaminen tehostaa tiimityötä ja lisää henkilöiden työhyvin-

vointia, kun heillä on mahdollisuutta vaikuttaa enemmän työnsä sisältöön ja olla

osallisena päätöksenteossa. Käytännössä valtuuttaminen tapahtuu itseohjautu-

via tiimejä luomalla ja kehittämällä ja yksittäisen työntekijän työtä monipuolis-

tamalla. Tiimien itseohjautuvuus myös vähentää johtajan tarvetta ja johtajan roo-

lista tulee muuttuvan tilanteen myötä erilainen kuin ennen. Tätä suuntausta pi-

detään tavoiteltavana postmoderneissa organisaatioissa. Ihmisten oma-aloittei-

suus, asiantuntijuus ja luovuus ovat toiminnan lähtökohtia. (Lämsä & Hautala

2005, 217, 232 -237.) Keskittämisessä ja hajauttamisessa on kyse vallanjaosta. Kes-

kitetyssä organisaatiossa valta on ylemmällä johdolla, kun taas hajautetussa or-

ganisaatiossa valtaa on siirretty alemmas. (Lämsä & Hautala 2005, 158 -159.)

          Lämsä ja Hautalan (2005, 205) mukaan postmodernissa maailmassa toimi-

vat organisaatiot joutuvat vastaamaan nopeasti muuttuvan ympäristön vaati-

muksiin. Tämä edellyttää niissä työskenteleviltä ihmisiltä aktiivista toimintaa ja

kykyä oppia muutosten tuomia asioita. (Lämsä & Hautala 2005, 205.) Luoman

(2010, 57) mukaan muutoksen johtaminen edellyttää kulttuurin tuntemista ja

huomioimista, sillä johtaminen ja kulttuuri kietoutuvat yhteen. Organisaa-

tiomuutoksen rinnalla myös organisaation kulttuuria pitäisi uudistaa, mikä edel-

lyttää kulttuurin merkityksen ymmärtävää arvojohtamista, joissa huomioidaan

myös ihmisten tunteet ja kokemukset. (Luoma 2010, 57.) Organisaatiomuutok-

sessa on näin ollen Juuti ja Virtasen (2009, 11, 151) esittämänä otettava huomioon

sekä asioiden että ihmisten johtaminen. Asioiden hallinnalla muutoksessa tarkoi-

tetaan erityisesti ymmärrystä organisaatiomuutoksen syistä ja muutoksen hallin-

takeinoista. Ihmisten johtaminen on erityisen tärkeää muutoksen johtamisessa.

Se edellyttää johtajalta avointa vuorovaikutusta ja viestintää työyhteisön jäsenten

kanssa. (Juuti & Virtanen 2009, 11, 151.) Lönnqvist (2005, 160 -161) kuvaa johta-

misen olevan hallittua, kun johtaja ottaa muutostilanteessa huomioon sekä isot

asiat että pienet ihmiset, jotta yksittäinen työntekijä ymmärtäisi ja hyväksyisi
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muutoksen. Muutoksen johtamisen tulee olla kokonaisvaltaista välttämättömien

muutosten toteuttamista työntekijöiden kautta ja heidän avullaan.

          Nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa johtajien työ muuttuu ih-

misten suorasta ohjauksesta ja hallinnoinnista toiminnan edellytysten luojaksi.

Johtaminen on muuttumassa ikään kuin ihmisten valmentamiseksi (coaching),

heidän parhaiden puoliensa esille saamiseksi ja heidän palvelemisekseen siinä

työssä, jota he tekevät asioiden eteen. (Juuti & Virtanen 2009, 150; Vesterinen

2006, 155 -156.) Lönnqvistin (2005, 161 -162) mukaan hyvin organisoidussa orga-

nisaatiossa tarvitaan ryhmän sitoutumista yhteiseen päämäärään ja siinä myös

yksilön oman tehtävän löytämistä. Johtamisen painopiste on työntekijöiden pä-

tevyydessä ja heidän kannustamisessaan. Muuttuviin olosuhteisiin pyritään vas-

taamaan ennakoivalla ja nopealla toiminnalla, johon tämän päivän työntekijöitä

pyritään valmentamaan. (Lönnqvist 2005, 161 -162.) Henkilöstöjohtamisen kan-

nalta tärkeäksi asiaksi Viitala (2013, 206 -207, 269) tuo esiin organisaatiossa ta-

pahtuvan viestinnän, josta johtajan lisäksi vastaavat osaltaan kaikki organisaa-

tion jäsenet. Henkilöstö saa viestinnän kautta tietoa merkityksellisestä työkenttää

koskevasta informaatiosta ja sen kautta rakennetaan myös organisaation yhteistä

kulttuuria. Onnistuneen viestinnän kautta henkilöstö tietää esimerkiksi organi-

saation strategian ja tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset muutokset, taloudelli-

sen tilanteen sekä tärkeinä pidetyt toimintaperiaatteet eli arvot. Asioista tiedot-

taminen ja esille tuominen vähentävät henkilöstön epätietoisuutta ja ennakko-

luuloja. Johtajien viestintä voi olla hyvin monipuolista ja tehokasta toimintaa

muun muassa viikkopalaverien, suunnittelupalaverien, kehityskeskustelujen,

sähköpostin, intranetin tai epävirallisten kahvitaukojen kautta. (Viitala 2013, 206

-207, 269.)

Viitala (2013, 268) esittää, että muutostilanteissa henkilöstön ohella myös

johtajat tarvitsevat tukea ylemmältä johdolta ja henkilöstöammattilaisilta. Alaiset

odottavat johtajalta muutostilanteissa tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden sel-

kiyttämistä ja järjestystä, kun muutos tuntuu sekavalta. Tämän onnistumiseksi

johtajat tarvitsevat itse riittävästi tietoa tilanteesta, ja miten heidän oletetaan siinä

toimivan. (Viitala 2013, 268.)
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3 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN VAR-

HAISKASVATUKSESSA

Entisen lasten päivähoitoa koskevan lain (19.1.1973/36) mukaan päivähoidon

tehtävänä oli tukea päivähoidossa olevien lasten koteja niiden kasvatustehtä-

vässä ja yhdessä kotien kanssa vahvistaa lapsen persoonallisuuden tasapainoista

kehitystä (”Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36”. Finlexin www-sivusto.

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036>. 9.12.2015). Eduskun-

nan päätöksellä lasten päivähoidosta annetun lain (19.1.1973/36) nimike on

muutettu varhaiskasvatuslaiksi ja samalla lain sisältöä on uudistettu vastaamaan

tämän päivän varhaiskasvatusta. Uusi laki varhaiskasvatuksesta (580/2015) as-

tui voimaan 1.8.2015. Laissa uutena asiana säädetään lapsen oikeudesta varhais-

kasvatukseen, jolla tarkoitetaan pedagogiikkaa painottavaa lapsen kasvatuksen,

hoidon ja opetuksen kokonaisuutta. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja ta-

voitteellista toimintaa, jota voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäiväkodissa tai

muussa varhaiskasvatusta varten varatussa paikassa. Laissa (580/2015) lasten

päivähoidosta käytetään termiä varhaiskasvatus. (”Varhaiskasvatuslaki

580/2015”. Finlexin www-sivusto. <http://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2015/20150580>. 9.12.2015.) Uuden lain voimaantulon myötä myös me käy-

tämme tässä tutkimuksessamme termiä varhaiskasvatus kuvaamaan lasten päi-

vähoitoa. Laki tuo muutoksia osittain myös päiväkodin johtajan työhön, muun

muassa sen vuoksi, että uudessa laissa korostuu pedagogiikan merkitys lasten

laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. (”Varhaiskasvatuslaki

580/2015”. Finlexin www-sivusto. <http://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2015/20150580>. 9.12.2015.)

          Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 12) tuodaan esiin, että

varhaiskasvatuksen laadun takaamiseksi varhaiskasvatusyksiköissä on keskeistä

ammattitaitoinen henkilöstö ja sitä kautta moniammatillinen kasvatusyhteisö,

joka huomioi kasvatuskumppanuuden toteutumisen lasten huoltajien kanssa.

Kasvattajayhteisö eli päiväkodin henkilökunnan muodostama työyhteisö raken-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150580
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150580
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150580
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150580
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taa yhteistä toimintakulttuuria keskustelemalla arvoista ja yhteisistä toimintata-

voista. Kasvattajien arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat henkilöstöä toimimaan

eettisten ja ammatillisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kasvattajayhteisön

myönteinen ilmapiiri edistää lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemista.

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 16, 18.)

          Tässä luvussa käsittelemme organisaatiota varhaiskasvatuksen konteks-

tissa sekä varhaiskasvatuksen organisaatiossa viime vuosina tapahtuneita muu-

toksia. Esittelemme, mitä tarkoitamme varhaiskasvatuksen hajautetulla organi-

saatiolla ja millaisia tekijöitä siihen olennaisesti liittyy. Pohdimme lisäksi varhais-

kasvatuksen johtamisen ulottuvuuksia ja johtamiseen liittyviä muutoksia orga-

nisaatiouudistuksen myötä. Varhaiskasvatuksen organisaatioon ja jaettuun joh-

tajuuteen liittyy olennaisesti tiimityö, minkä vuoksi käsittelemme yhdessä alalu-

vussa lisäksi päiväkodin tiimejä ja tiimityötä.

3.1 Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutos

Kuusela ja Kuittisen (2008, 9 -10) mukaan muutokset yhteiskunnassa ovat jatku-

via ja kuuluvat yhteiskunnan kehitykseen. Niin kuin aiemmin jo mainitsimme,

sekä yksityiset että julkiset organisaatiot ovat olleet muutosten kohteina viimeis-

ten vuosien aikana. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on ollut saada organisaatioi-

den toiminta mahdollisimman kannattavaksi tehostamalla toimintaa, jolloin

muun muassa johtamiskäytännöt ja menetelmät ovat olleet muutosten kohteina.

(Kuusela & Kuittinen 2008, 9 -10.) Varhaiskasvatus on muiden organisaatioiden

tavoin kokenut organisaatiomuutoksia kuntien alkaessa tehostaa toimintaansa.

Halttunen (2009, 46 -47) kuvaa, miten vielä muutama vuosikymmen sitten kai-

killa päivähoidon sektoreilla, niin perhepäivähoidossa, päiväkodeissa kuin avoi-

messa päivähoitotoiminnassakin, oli omat johtajansa. 1990 –luvun laman myötä

kuitenkin asiat muuttuivat, kun kunnat ottivat käyttöönsä palveluiden uudelleen

organisoinnin strategian, mikä näkyi myös päivähoidon alueella muun muassa

hallinnollisina järjestelyinä ja yksiköiden yhdistämisenä. Varhaiskasvatuksen or-

ganisaatiomuutoksen historia voidaan kirjallisuuteen pohjaten kuvata lyhyesti
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askeleittain. Ensimmäisenä askeleena perhepäivähoidon ohjaus yhdistettiin päi-

väkodin johtajan työhön. Toinen askel organisaatiomuutoksessa oli, kun päivä-

kodin johtajan tehtäviin alettiin yhdistää perhepäivähoidon lisäksi myös ryhmä-

perhepäiväkoteja, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä avointa päiväkotitoimintaa.

(Halttunen 2009, 46 -47, 52.)

          Halttunen (2009, 48) esittää, että varhaiskasvatuksen organisaatiomuutok-

sen historia on väistämättömästi myös vaikuttanut päiväkodin johtajuuden ke-

hitykseen. Päiväkodin johtajuus onkin kehittynyt vaiheittain. Ensimmäisessä

vaiheessa päiväkodin johtajan työtehtäviä yhdistettiin lastentarhanopettajan työ-

hön. Toisessa vaiheessa päiväkodin johtajan tehtävät olivat ensisijaisina ja niihin

yhdistettiin lastentarhanopettajan työtehtäviä, eli puhuttiin niin sanotusta ryh-

mässä toimivasta johtajasta. Kolmannessa vaiheessa päiväkodin johtaja sai kes-

kittyä vain johtamiseen ilman lapsiryhmässä työskentelyä, mistä on usein käy-

tetty nimitystä hallinnollinen päiväkodin johtaja. Neljäntenä vaiheena ovat ny-

kypäivän suuntauksen mukaisesti hajautetun organisaation johtajat, jolloin yh-

dellä johtajalla on johdettavanaan vähintään kaksi fyysisesti erillään olevaa päi-

vähoidon toimintayksikköä. (Halttunen 2009, 48.)

          Halttusen (2009, 47 -52) mukaan nykyiseen päiväkodin johtajan työhön

ovat vaikuttaneet muun muassa julkishallinnon työnjaon kehittäminen kohti

asiakasohjautuvampaa palvelukulttuuria sekä uudenlaista johtajuusajattelua.

Siirtymiseen pois sektoroituneesta päivähoitojärjestelmästä kohti alueellista eli

hajautettua varhaiskasvatuksen organisaatiota on osaltaan vaikuttanut myös sen

tuoma taloudellinen hyöty. (Halttunen 2009, 47 -52.) Kuusela ja Kuittinen (2008,

9 -10) esittävät, että julkisten organisaatioiden alkaessa toteuttaa yksityiseltä sek-

torilta omaksuttuja toimintatapoja ja periaatteita, seurauksena on syntynyt muun

muassa hajautettuja organisaatioita. Hajautettu organisaatio, mitä Halttunen

(2009, 20) pitää postmodernin aikakauden mukanaan tuomana ilmiönä, on uusi

tapa järjestää varhaiskasvatuksen organisaatiota, minkä seurauksena myös päi-

väkodin johtajien työnkuvaa on jouduttu organisoimaan uudelleen.

Halttusen (2009, 47, 52) mukaan hajautettuja organisaatioita on ollut jo 1990

–luvulta lähtien, mutta vasta viime vuosina ne ovat organisaatiomuotona yleis-
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tyneet. Muun muassa Helsingissä varhaiskasvatuksen hajautettuja organisaa-

tioita on ollut vasta vuodesta 2007 alkaen (Halttunen 2009 47, 52). Hajautetulle

organisaatiolle ei ole Suomessa olemassa täysin vakiintunutta termiä. Hajautetun

organisaation ohella saatetaan muun muassa varhaiskasvatuksessa puhua myös

alueellisesta päivähoitomallista, jolla tarkoitetaan organisaatiomallia, jossa yh-

den johtajan alaisuudessa on monta päivähoitoyksikköä. Hajautetun organisaa-

tion käsitettä on käyttänyt erityisesti Vartiainen, Kokko & Hakonen (2004, 19), ja

käsite onkin pikkuhiljaa vakiintumassa Suomessa myös päivähoidon käsitteeksi

puhuttaessa yhden johtajan alaisuudessa olevista erillään sijaitsevista varhais-

kasvatusorganisaatioista. (Halttunen 2009, 52 -53; Hujala, Heikka & Halttunen

2012, 295.)

          Vartiaisen ym. (2004, 19) mukaan ”hajautetulla organisaatiolla tarkoitetaan

määräaikaista tai pysyvää organisaatiota, jonka henkilöstö työskentelee yhteisen

toimeksiannon toteuttamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi eri paikoissa käyt-

täen apunaan tieto- ja viestintäteknologiaa”. Hajautetussa organisaatiossa on siis

vähintään kaksi fyysisesti erillään olevaa toimintayksikköä. (Halttunen 2009, 53;

Hujala ym. 2012, 295.) Me käytämme tässä tutkimuksessa hajautetun organisaa-

tion käsitettä kuvaamaan erillään olevia varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä.

3.2 Johtaminen varhaiskasvatuksessa

Päiväkodin johtajalla voi olla johdettavanaan erikokoisia työyksiköitä kuten päi-

väkodin osastoryhmä tai päiväkotiyksikkö. Tässä tutkimuksessa päiväkodin työ-

yhteisöllä tarkoitamme yhden varhaiskasvatusyksikön henkilökunnan muodos-

tamaa työyhteisöä. Työyhteisön olennainen osa on sen ilmapiiri, joka syntyy ih-

misten välisestä vuorovaikutuksesta (Kiesiläinen 1994, 10; Viitala 2013, 18 -19).

Päiväkodin työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa myös lapsen yksilönkehitykseen.

Työyhteisön toimivuus on edellytys sille, että päiväkoti on lapselle hyvä ympä-

ristö kasvaa ja kehittyä. (Kiesiläinen 1994, 10 -12.) Vaikka jokainen työntekijä on

vastuussa työyhteisön ilmapiiristä, työilmapiiriä voidaan kehittää myös johtami-

sen avulla (Pessi 1999, 9-19; Strömmer 1999, 63).
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Roddin (2006, 1, 24) mukaan varhaiskasvatus tarvitsee visionäärisiä ja te-

hokkaita johtajia, jotta se pystyy parhaiten kohtaamaan tulevaisuuden haasteita.

Tehokas johtaminen varhaiskasvatuksessa tarkoittaa Roddin (2006) mukaan pyr-

kimystä luoda toimiva kasvatusyhteisö ja tarjota korkealaatuista asiakaspalvelua

varhaiskasvatuksen asiakkaille, niin lapsille kuin vanhemmillekin. Varhaiskas-

vatuksen johtaminen sisältää inspiraation tarjoamista kasvatusyhteisön jäsenille

ideoita ja ajatuksia jakamalla sekä vahvana roolimallina toimimista. Lisäksi joh-

tajan tehtävänä on vaikuttaa työyhteisön jäsenten käytökseen ja suuntaa näyttä-

mällä edistää luovan varhaiskasvatuspalvelun kehittämistä. Johtajan tulee hal-

linnoida palvelua tehokkaasti vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja henki-

lökunnan tiimityötä rakentamalla.  Henkilökunnan jäseniä tulee ohjata tavalla,

joka parantaa heidän persoonallista kasvuaan ja ammatillista kehittymistään.

(Rodd 2006, 1, 24.)

          Roddin (2006, 26) mukaan varhaiskasvatuksen johtajien tulisi toimia ta-

valla, joka kattaa kolme asiaa, jotka ovat olennaisia onnistuneelle johtamiselle.

Rodd (2006) puhuu valtuuttamisesta, jossa johtaja jakaa valtaa ja velvollisuuksia,

mikä johtaa ryhmän kasvavaan vastuullisuuteen. Toisena asiana hän tuo esiin

parantamisen, jossa johtaja tarjoaa välineitä ja mahdollisuuksia yksilön ja ryh-

män kasvulle ja kehitykselle. Kolmantena tekijänä Rodd (2006) kuvaa mahdollis-

tamisen, jossa johtajan ja johdettavien roolit ovat yhteen punoutuneet tuotta-

maan kasvavaa sitoutumista ja parempaa suorituskykyä. (Rodd 2006, 26.) Kiesi-

läinen (1994, 51 -52) puolestaan painottaa pedagogisen johtajan tärkeimmäksi

tehtäväksi huolehtia siitä, että kasvatusyhteisö kehittyy toteuttamaan perusteh-

tävää mahdollisimman itsenäisesti ja monipuolisesti. Tämä edellyttää johtajalta

demokraattista asennetta johtajuuteen, vahvaa itsetuntoa ja luottamusta itseensä.

Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan sitä johtajan toimintaa, jolla hän ohjaa

yhteisöään tekemään laadukasta kasvatustyötä. (Kiesiläinen 1994, 51 -52.)

3.2.1 Johtaminen varhaiskasvatuksen hajautetussa organisaatiossa

Kuten jo aiemmin on tullut ilmi, Halttusen (2009, 12) mukaan tämän päivän

suuntaus varhaiskasvatuksen organisaatioissa on rakentaa alueellisesti johdet-
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tuja isoja varhaiskasvatusyksiköitä, joihin kuuluu sekä päiväkoteja, perhepäivä-

hoitajia, ryhmäperhepäivähoitoa ja avoimia palveluja kuten kerhoja, leikkipuis-

toja ja avoimia päiväkoteja. Postmoderni hajautettu organisaatio ja sen myötä etä-

johtaminen ja jaettu johtajuus haastavat työntekijät osallistumaan uudella tavalla

työorganisaation toimintaan. Kaikilta osapuolilta edellytetään joustavuutta, tii-

mityötä, verkostoissa toimimista, valtuuttamista, luottamusta, demokraattista

toimintaa sekä uuden teknologian käyttöönottoa. (Halttunen 2009, 12.)

          Halttunen (2009, 29) painottaa, että hajautetun organisaation johtamisessa

on merkityksellistä jaetun johtajuuden ja yleensäkin johtajuuden jakamisen ideo-

logia. Johtajuuden jakaminen tulee tärkeäksi, koska johtajan työalue laajenee ja

muuttuu haastavammaksi, minkä seurauksena johtajuutta saattaa jakaantua toi-

mintayksiköiden henkilöstölle. Léman (2007, 139 -141) esittää tutkimuksessaan

seuraavia haasteita hajautetun organisaation johtamiselle. Päivähoidon henkilö-

kunta saattaa Lemanin (2007) mukaan muun muassa odottaa johtajan olemista

juuri heidän työyksikössään, vaikka johtajalla on johdettavaan useita eri yksi-

köitä. Lisäksi varhaiskasvatuksen kehittämistyö ja pedagoginen johtajuus tulevat

haasteelliseksi ja henkilökunta kokee saavansa pedagogista johtamista lähinnä

vain esiin nousseissa ongelmatilanteissa. Hajautetun organisaation johtamisessa

tehtävien priorisointi on erityisen tärkeää ja lisäksi tällaisen hajautetun organi-

saation johtaminen vaatii uudenlaista esimiesosaamista ja uusia johtamismene-

telmiä onnistuakseen. (Léman 2007, 139 -141.) Halttusen (2009, 123 -124) tutki-

muksessa varhaiskasvatuksen hajautetun organisaation johtamisessa juuri päi-

väkodin varajohtajan ja vastuuopettajan rooli korostuukin selvästi. Tämän

vuoksi olisi tärkeää miettiä, kuinka varajohtajat ja vastuuopettajat yhdessä päi-

väkodinjohtajan kanssa voisivat jakaa vastuuta ja johtaa hajautettua organisaa-

tiota entistä paremmin ja monipuolisemmin (Halttunen 2009, 142). Tämän Halt-

tusen tutkimuksen lisäksi vastuuhenkilön ja varajohtajan roolista päiväkodissa

löytyy melko vähän tutkittua tietoa.
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3.2.2 Jaettu johtajuus

Rovon ym. (2005, 19 -20, 69, 97, 100) mukaan jaettu johtajuus on tulevaisuuden

johtamismalli, joka on jo jalkautunut tai ainakin jalkautumassa myös varhaiskas-

vatukseen. Jaetun johtajuuden perusajatuksena on asioiden yhteiseksi tekemi-

nen. Jaetun johtajuuden tarve syntyy muuttuvien organisaatioiden johtamiskäy-

täntöjen muutospaineesta ja sen yksi perusteeseistä onkin organisaatioiden hie-

rarkioiden madaltuminen. Jaetulla johtajuudella pyritään ihmisten hyvinvointiin

ja organisaatioiden taloudelliseen menestykseen. Ropo ym. (2005, 19 -20, 69, 97,

100) esittävät, että jaettu johtajuus voidaan nähdä tehtävien ja vastuiden jakami-

sena, jolloin tavoitteena on hallinnan ja järjestyksen aikaansaaminen sekä ylläpi-

täminen. Jaettu johtajuus voidaan nähdä myös asioiden yhteiseksi tekemisen

prosessina, jolloin jaetaan tietoa, kokemuksia, arvostusta, luottamusta ja tietä-

mättömyyttäkin. (Ropo ym. 2005, 19 -20, 69, 97, 100.)

          Kuten edellä kuvasimme, varhaiskasvatuksen hajautetun organisaation

johtamisen toteuttamisessa on tärkeänä tekijänä jaettu johtajuus. Tänä päivänä

johtajuuden tarkastelu liikkeenjohto- ja organisaatiotutkimuksissa on kehittynyt

yksilöiden ominaisuuksien ja suoritusten tutkimisesta sellaisen toiminnan tar-

kasteluksi, jonka rakentumiseen osallistuvat kaikki organisaation jäsenet. Johta-

juuden ymmärtäminen dialogina korostaa jaetun johtajuuden merkitystä. Post-

modernissa maailmassa toimivat organisaatiot joutuvat vastaamaan nopeasti

muuttuvan ympäristön vaatimuksiin. Nopeasti muuttuva ympäristö vaatii

muun muassa hyvää ihmisten johtamista, joka on tavoitteellista, motivoivaa ja

oikeudenmukaista. Organisaation menestymiselle on keskeistä, miten hyvin tii-

mit tai koko organisaatio saavuttaa tavoitteensa ja suoriutuu tehtävästään.

(Lämsä & Hautala 2005, 22, 205; Tienari & Meriläinen 2009, 141 -143.) Lämsä ja

Hautalan ( 2005, 208 -209) mukaan työntekijöiden myönteiset asenteet johtajaa

kohtaan näkyvät esimerkiksi sitoutumisena työhön, oma-aloitteisuutena ja avoi-

mena vuorovaikutuksena. Ryhmien yhtenäisyyteen ja yhteistyön sujumiseen voi

myös hyvällä johtajuudella vaikuttaa. Johtaja voi vaikuttaa niihin ja edistää siten

myös ryhmien konfliktien ratkaisemista. (Lämsä & Hautala 2005, 208 -209.)
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Vuolle (1998, 6 -9) toteaa, että jaettua johtajuutta on toteutettu päiväko-

deissa niin, että kaikissa yksiköissä ei ole varsinaista johtajaa fyysisesti läsnä lain-

kaan. Tällaisissa päiväkodeissa johtajan valta ja vastuu on jaettu henkilöstötii-

meille. Puroilan (1998, 69) mukaan jaetussa johtajuudessa johtajuus sisältää joh-

dettavan lisäksi koko työyhteisön, ja työntekijät jakavat johtajan kanssa vallan ja

vastuun. Their (1994, 19 -36) puolestaan tuo esiin, että jaettuun johtajuuteen liit-

tyy itse johtamisen tarve eli jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja sen laa-

dusta, mutta myös koko organisaation työn laadusta. Puroilan (1998, 69) mukaan

työyhteisössä luotetaan työntekijöiden vastuuntuntoon ja tämän vuoksi tätä voi-

daankin nimittää jaetuksi johtajuudeksi. Johtajalla on siinä erityinen rooli toimin-

nan kehittämisessä, henkilöstön ammatillisen kasvun tukijana ja innovaatioiden

luojana. Tutkimuksessamme näemme jaetun johtajuuden tärkeänä osana var-

haiskasvatuksen hajautetun organisaation johtamista, sillä johtajan johtaessa

useita yksiköitä on merkittävää, että työyhteisölle ja tiimeille voidaan jakaa vas-

tuuta, jotta ne pystyvät toimimaan ilman johtajan jatkuvaa läsnäoloa.

3.2.3 Tiimityö

Kuten jo aiemmin olemme tuoneet esiin, on tiimillä tärkeä rooli varhaiskasvatuk-

sen johtamisessa. Tämän vuoksi on tärkeää kuvata myös tiimin käsitettä. Kirjal-

lisuuden mukaan tiimi on ryhmä, joka koostuu jäsenistä, jotka ovat toisistaan

riippuvaisia, jotka jakavat yhteiset tavoitteet ja joiden pitää koordinoida yhdessä

toimintaansa suorittaakseen nämä tavoitteet. Tiimin jäsenillä on toisiaan täyden-

täviä taitoja, erilaista asiantuntijuutta, joka yhdistyy tiimityön myötä. Tiimin jä-

senet ovat yhteisvastuussa suorituksistaan. (Lämsä & Hautala 2005, 128 -129;

Northouse 2007, 207.) Roddin (2006, 146, 150 -151) mukaan tiimit ovat kuin pieniä

yhteisöjä. Tehdäkseen työnsä tehokkaasti johtajan pitää ylläpitää niitä. Tehokas

johtaja ottaa avustavan roolin vahvan tiimin rakentamiseksi. Johtajille tiimityö

merkitsee enemmän avustajana toimimista kuin esimiehenä olemista. Työnteki-

jöille se tarkoittaa aktiivisemman roolin ottamista työtilanteissa, sen sijaan että

he olisivat passiivisia ohjeiden ja suunnan seuraajia. (Rodd 2006, 146, 150 -151.)

Strömmer (1999, 119) painottaa, että tiimit ovat itse vastuussa työnsä suunnitte-

lusta ja tuloksista. Niillä on myös valtaa tehdä itseään koskevia päätöksiä. Tiimin
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jäsenet kokoontuvat säännöllisesti laatimaan tavoitteita, suunnittelemaan ja ar-

vioimaan toimintaansa. Tiimityössä on vähemmän valvontaa kuin tavanomai-

sessa työyhteisössä. (Strömmer 1999, 119.)

          Tiimityötä on ollut jo 1950 -luvulta lähtien (Lämsä & Hautala 2004, 127).

Tiimityön tekemistä perusteltiin 1960- ja 1970 -luvuilla sillä, että työntekijöille tuli

tiimityön myötä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja näin se lisäsi työnte-

kijöiden motivaatiota. Vähitellen tiimit levisivät teollisuudesta myös palvelu-

aloille ja hallintoon ja nykypäivänä tiimityöstä haetaan apua erityisesti yhteis-

työn ongelmiin. Tiimien merkitys tänä päivänä on kasvanut myös työn uudel-

leen organisoinnin muotona, kun vallan ja vastuun hajauttaminen muun muassa

kuntatasolla on tullut suosituksi. Organisaatioiden koon kasvun ja monimutkais-

tumisen myötä on lisääntynyt tarve organisoida ihmisiä toimiviksi ryhmiksi

osaksi koko organisaatiota. (Kärkkäinen 1997 153 -154; Lämsä & Hautala 2005,

127 -129; Vaherva & Valkeavaara 1997, 198.) Ryhmien käyttö mahdollistaa no-

pean ja tehokkaan toiminnan laadukkaasti (Lämsä & Hautala 2005, 105). Mo-

niammatilliset ryhmät edistävät onnistuessaan jäsentensä oppimista. Kollektiivi-

sella vastuulla eli tiimityöllä, voi olla suuri vaikutus tarjotun palvelun laatuun.

Tiimityön tavoitteena on organisaation kehittäminen ja tehokkuuden parantami-

nen ja sen avulla pyritään vastaamaan muutoksiin ja haasteisiin. Suomessa tiimi-

työ kehittyi 1990-luvulla ja tänä päivänä tiimit ovat pysyvä osa työpaikkojen toi-

mintaa. (Kärkkäinen 1997 153 -154; Lämsä & Hautala 200, 127 -129; Vaherva &

Valkeavaara 1997, 198.)

Myös Halttusen (2009, 84) tutkimuksessa tiimityön merkitys korostui erityi-

sesti varhaiskasvatuksen hajautetussa organisaatiossa. Tutkimuksen mukaan

tarvetta itsenäiseen tiimityöhön pidettiin seurauksena päiväkodin johtajan vä-

häisemmästä läsnäolosta yksikössä. Nykypäivän varhaiskasvatuksen hajautettu

organisaatio ja sen seurauksena yleistynyt etäjohtaminen ja jaettu johtajuus haas-

tavat työntekijät osallistumaan uudella tavalla työorganisaation toimintaan.

(Halttunen 2009, 12.) Myös varhaiskasvatuksen hallinnon asetuksissa huomat-

tava painotus on asetettu tehokkaan johtamisen merkitykselle. Tehokkaalla joh-

tajuudella ja kollektiivisella vastuulla eli tiimityöllä, voi olla suuri vaikutus tar-

jotun palvelun laatuun. Tiimityön tavoitteena onkin organisaation kehittäminen



25

ja tehokkuuden parantaminen. (Lämsä & Hautala 2005, 127; Rodd 2006, 145 -146.)

Rodd (2006, 161) esittää, että tehokas tiimin johtaja näyttää esimerkkiä käyttäen

persoonallisuuttaan ja siten edistää tiimikulttuuria. Hän on innovatiivinen ja te-

kee asiat paremmin parantamalla tiimin moraalia ja tuottavuutta. Tiimin johtaja

varmistaa, että rakentavat suhteet vakiintuvat ja niitä ylläpidetään. Hän keskittää

huomion käyttäytymiseen tai tilanteeseen, ei henkilöön. Hän edistää tiimin jä-

senten itsetuntoa ja luottamusta ja valmentaa tiimin jäseniä parantamaan suori-

tustaan. (Rodd 2006, 161.) Lämsä ja Hautala (2004, 134 -135) kuvaavat, että tiimin

itsenäisyyden kasvaessa tulee tiimistä itseohjautuva tiimi, jolloin tiimi nähdään

jo erittäin itsenäisenä toiminnassaan. Itseohjautuvassa tiimissä vastuu ja tehtävät

jaetaan, jolloin tiimi suunnittelee, toteuttaa, valvoo ja arvioi omaa toimintaansa

itsenäisesti. Itseohjautuva tiimityyppi sisältää myös jaettua johtajuutta ja tiimin

jäsenet johtavat osittain tiimiä yhdessä. (Lämsä & Hautala 2004, 134 -135.)

          Kiesiläisen (1994, 22 -23) mukaan päiväkotiyksiköissä yhden lapsiryhmän hen-

kilökunta muodostaa tiimin, jossa on yleensä 2-4 työntekijää. Tiimit toimivat

usein itsenäisesti, mutta toiminnassa pyritään huomioimaan työyhteisön ryh-

mien välinen yhteistyö. Tiimin tavoitteiden tulee olla yhtenäisiä koko työyhtei-

sön tavoitteiden kanssa niin, että kaikki tietävät toistensa toiminnasta. Vuolle

(1998, 10) toteaa, että tiimien itseohjautuva toiminta ei tarkoita johtajan roolin

hävittämistä työyhteisössä. Tiimit tarvitsevat johtajasta toiminnalleen koordi-

naattorin ja visionäärin eli henkilön, joka ylläpitää toiminnan suuntautunei-

suutta tulevaisuuteen ja huolehtii perustehtävän toteuttamisesta mahdollisim-

man hyvin.

3.2.4 Pedagoginen johtajuus

Fonsénin (2010, 129 -130) mukaan pedagogiikka on oppia kasvatuksen taidosta.

Pedagogiikassa on kyse suhteesta kasvattajan ja kasvatettavan välillä, johon kyt-

keytyy ilmiöinä kommunikointi, luottamus ja valta. Pedagogiikkaan voi sisällyt-

tää kaiken opettajan käyttäytymisen, jolla rakennetaan oppimisympäristöä ja

rohkaistaan vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Pedagoginen pro-

sessi on tietoisesti johdettu prosessi, joka käsittää yksittäisen lapsen persoonan ja

lasten yhteisön kehittämisen. (Fonsén 2010, 129 -130.)
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          Taipale (2004, 72) määrittelee pedagogisen johtajuuden sosiaaliseksi pro-

sessiksi, jossa esimiehen taitona on ohjata työntekijöitä vuorovaikutteisen kes-

kustelun kautta kohti yhteisiä tavoitteita. Prosessissa on keskeistä oivaltaa johta-

jan oma sekä työntekijöiden ammatillinen kasvu ja sen merkitys koko työyhtei-

sön toiminnan onnistumiselle. (Taipale 2004, 72.) Pedagogisella johtajuudella on

merkitystä henkilöstön psyykkisen turvallisuuden tunteelle, johtajan läsnäolo ar-

jen pedagogiikassa koetaan tärkeäksi (Fonsén 2010, 130).

          Fonsénin (2014, 27, 35) mukaan pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuk-

sen laadun ylläpitämistä, josta johtaja on kokonaisvastuussa siitä huolimatta, että

sitä voidaan myös jakaa koko henkilöstölle. Talouden asettamista haasteista huo-

limatta johtajan tulee ylläpitää varhaiskasvatuksen laatua hyvän lapsuuden puo-

lesta. Pedagoginen johtajuus voidaan nähdä organisaation vuorovaikutukselli-

sena ilmiönä, jossa ajatuksena on osallistujien osaamisen kasvattaminen. Tällä

tarkoitetaan pedagogiikan johtamiseen eli johtajan toimintaan liittyvää työtä.

(Fonsén 2014, 27, 35.)

          Their (1994, 42) esittää pedagogisen johtamisen tavoitteeksi kommunikaa-

tion kautta lisätä muiden osaamista. Työntekijät ovat subjekteja, joille tulee tar-

jota mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää. Johtaja on itse vahvasti mukana tässä

vuorovaikutuksellisessa oppimisprosessissa. Johtajan tehtävänä on luoda myös

hyväksyvä ja avoin ilmapiiri, joka rohkaisee ja kannustaa oppimaan ja kehittä-

mään työtä. Johtaja on esikuva jatkuvasta oppimisesta työyhteisössä. (Their 1994,

42.) Myös Viitalan (2002, 184) mukaan osaamisen johtaminen ei ole erillinen joh-

tamisen alue, vaan se toteutuu käytännön johtamistyössä.

          Hujala, Heikka ja Halttunen (2012, 291, 296 -298) esittävät, että pedagogi-

nen johtajuus varhaiskasvatuksessa sisältää kasvatuksen ja työyhteisön johtami-

sen. Se on vastuun ottamista varhaiskasvatustyöstä, jossa korostuu sen sisällölli-

nen kehittäminen. Johtajan kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa tulisi näkyä

pedagoginen johtajuus. Kun johtajuus siirtyy johtajalta henkilöstölle ja asioita

tehdään yhdessä, puhutaan siis jaetusta johtajuudesta. Tällöin pedagoginen nä-

kökulma tulisi olla koko henkilöstöllä ja heidät tulisi ottaa osallisiksi myös päi-

väkodin kehittämistyöhön. Hujalan ym. (2012, 291, 296 -298) mukaan pedagogi-
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sen johtajuuden ja jaetun johtajuuden yhdistämisessä painottuu johtamisen vuo-

rovaikutteisuus. Käytännön hyvä esimerkki pedagogisen johtajuuden ja jaetun

johtajuuden yhdistämisestä on yksiköiden varhaiskasvatuksen suunnitelman

laatiminen. Tällöin eri toimijat tuovat erilaista osaamista ja kokemusta päätök-

sentekoon ja kehittämistyöhön. (Hujala ym. 2012, 291, 296 -298.)

Nummenmaa, Karila, Joensuu ja Rönnholm (2007, 8-12) tuovat esiin, että

erityisesti yksikkökohtaisen vasun suunnitteluprosessissa korostuu yhteisölli-

syys. Siinä on ajatuksena keskustella yhdessä työn perusteista, jolloin eri ammat-

tiryhmien näkökulmat tulevat huomioiduksi. Varhaiskasvatuksen laadintaa voi-

daan lähestyä myös työssä oppimisen prosessina, jolloin samalla kehitetään koko

varhaiskasvatustyötä. Keskeistä ei ole valmis tuote, vaan oppimisprosessi. Edellä

mainittujen asioiden lisäksi vasun laadinta liittyy Nummenmaan ym. (2007, 8-

12) mukaan kiinteästi pedagogisen johtamisen alueeseen, samoin osaamisen joh-

taminen on keskeistä. Nummenmaan ym. (2007, 127 -130) mukaan päiväkodin

johtajalla on oman työnsä vastuiden ja velvoitteiden perusteella muita toimijoita

suurempi vastuu kasvatusyhteisön rakentumisessa ja osaamisen johtamisessa.

Keskeisenä johtajan tehtävänä näkevät pyrkimyksen rakentaa oppimista tukevaa

työkulttuuria. Nummenmaan ym. (2007, 8 -12, 19 -21) mukaan johtajan pitää

osata rakentaa työntekijöiden suunnitteluun liittyvää osaamista sekä organisoida

yhteisiä suunnittelu- ja keskustelutilanteita. Tämän kautta työntekijöiden itseoh-

jautuvuus ja kyky ratkaista ongelmia työhön liittyen kehittyy. Ihmiset oppivat

toinen toisiltaan ja kehittävät yhdessä uutta. Varhaiskasvatussuunnitelman laa-

dinta ja pedagoginen suunnittelu ovat työssä oppimisen haasteita päiväkodin

työyhteisöille. (Nummenmaa ym. 2007, 8 -12, 19 -21.) Varhaiskasvatussuunnitel-

man parissa tehtävä työ luokin johtajalle luontevan mahdollisuuden pedagogi-

selle johtamiselle, erityisesti päiväkodin yhtenäisen kasvatuskulttuurin rakenta-

miseksi (Nummenmaa ym. 2007, 127 -130).
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa käymme läpi tutkimuskysymyksemme ja tarkastelemme valitse-

miamme metodologisia lähtökohtia. Kuvaamme aineistonkeruumenetelmämme

ja esittelemme tutkimuksemme kohdejoukkoa ja kontekstia. Aineiston analy-

sointi kappaleessa kuvaamme esimerkkien avulla käyttämiämme aineiston ana-

lyysin vaiheita.

4.1 Tutkimuskysymys

Tutkimuskysymyksemme lähtökohtana on alun perin ollut oman työmme kautta

herännyt kiinnostuksemme hajautetun organisaation johtamisen haasteisiin ja

mahdollisuuksiin. Työskentelemme itse hajautetussa päivähoito-organisaa-

tiossa, jossa yhdellä johtajalla on johdettavanaan useampi varhaiskasvatuksen

toimintayksikkö. Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa toteutettiin joita-

kin vuosia sitten organisaatiomuutos, jonka seurauksena siirryttiin hajautetun

organisaation malliin. Kiinnostuimme selvittämään, kuinka muutos on vaikutta-

nut suuressa organisaatiossa toimivien johtajien työhön ja minkälaisia ajatuksia

heillä on muutoksesta ja sen mukanaan tuomista uudistuksista.

Tutkimuskysymykseksemme muodostui seuraava kysymys:

Miten päiväkodin johtajat tulkitsevat varhaiskasvatuksen organisaatiomuu-

tosta yhden yksikön johtajasta useamman yksikön johtajaksi?

Tämän tutkimuskysymyksen avulla halusimme löytää vastauksia

siihen, miten johtajat kuvaavat kokevansa muutoksen ja sen muka-

naan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Halusimme selvittää

konkreettisella tasolla kuinka päiväkodin johtajat kuvaavat työnsä

muutoksia organisaatiomuutoksen myötä ja kuinka johtajat ovat

omasta näkökulmastaan tarkasteltuna pystyneet vastaamaan työn-

kuvansa muuttumiseen.
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Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jolla pyritään luo-

maan kuva tietyistä tapahtumista ja antamaan teoreettisesti merkityksellinen tul-

kinta jostain tietystä ilmiöstä (Eskola & Suoranta 2005, 61, 68). Laadullisen tutki-

muksen tuloksia pyritään suhteuttamaan esimerkiksi liittämällä tutkimuksen ha-

vainnot tutkittavaa aihetta koskevaan teoriaan ja tieteelliseen keskusteluun (Pie-

tilä 2010, 235). Tähän tutkimukseen laadullinen tutkimusote sopii hyvin, sillä laa-

dullisin menetelmin, tässä tapauksessa ryhmäkeskustelulla, saamme aiheesta

parhaiten ongelmien kannalta relevanttia tietoa.

4.2 Ryhmäkeskustelu aineistonkeruumenetelmänä

Tätä tutkimusta varten keräsimme aineiston pieneltä ennalta määritellyltä jou-

kolta, jolla tiesimme olevan kokemusta ja tietämystä aiheesta. Tuomi ja Sarajärvi

(2004, 88) huomauttavat, että koska laadullisessa tutkimuksessa pyritään luo-

maan kuvaa tai ymmärrystä tietystä tapahtumasta tai ilmiöstä, ei tiedonantajien

valinta voi olla täysin sattumanvaraista, vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa.

Laadullisessa tutkimuksessa puhutaankin usein harkinnanvaraisesta otannasta,

jolloin ei niinkään keskitytä tapausten suureen määrään vaan pienen tapausjou-

kon perusteelliseen analysointiin (Eskola & Suoranta 2005, 18).

Tähän tutkimukseemme keräsimme aineiston ryhmäkeskustelun keinoin.

Valitsimme tutkimuksemme pääasialliseksi aineistonkeruumenetelmäksi ryh-

mäkeskustelun (focus group), sillä haluamme antaa johtajille mahdollisuuden

kertoa omista tutkimusaiheeseen liittyvistä käsityksistään mahdollisimman va-

paasti ja laajasti. Valtosen (2005, 223 -234) mukaan ryhmäkeskustelulla tiedonke-

ruumetodina tarkoitetaan järjestettyä keskustelutilaisuutta, johon on pyydetty

joukko ihmisiä keskustelemaan fokusoidusti, mutta vapaamuotoisesti jostain tie-

tystä aiheesta tietyksi ajaksi. Ryhmäkeskustelun kautta voidaan esimerkiksi sel-

vittää osallistujien mielipiteitä ja asenteita keskustelun aiheena olevasta ilmiöstä.

(Valtonen 2005, 223 -234.)
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          Valtonen (2005, 223 -234) tuo esiin, että ryhmäkeskusteluun osallistuvien

henkilöiden muodostamalla kokoonpanolla on vaikutusta vuorovaikutuksen

luonteeseen. Ryhmien jäsenet voivat olla toisilleen täysin vieraita tai tuttuja työ-

paikalta, jolloin lähtökohdat vuorovaikutukselle ovat erilaiset. Pietilän (2010, 212

-216) mukaan ryhmäkeskustelussa osallistujat muodostavat kollektiivisesti jaet-

tua ymmärrystä yksilöiden kokemuksista ja mielipiteistä. Tämä edellyttää erilais-

ten mielipiteiden ja ajattelutapojen vertailua ja eroavaisuuksista käytävää neu-

vottelua. Yksittäisen puhujan on otettava toisten osallistujien esittämät mielipi-

teet huomioon, huolimatta siitä, onko hän niistä samaa mieltä vai ei. Ryhmän

vuorovaikutuksessa keskustelu usein kohdentuu käsittelemään sitä, mikä yksi-

löille on yhteistä ryhmän jäseninä. Keskustelussa pitää ottaa toisten mielipiteitä

huomioon ja perustella omia näkökulmia asiaan. (Pietilä 2010, 212 -216.) Ryhmä-

keskustelussa vuorovaikutus ja mielipiteiden vaihto keskittyy osallistujien vä-

lille, eikä yksittäisen osallistujan mahdollinen paine esittää tutkijalle oikeita vas-

tauksia ole niin suuri kuin yksilöhaastattelussa. Tutkittava ryhmä voi viedä kes-

kustelua myös johonkin toiseen suuntaan kuin mitä tutkija on ennakkoon ajatel-

lut. (Pietilä 2010, 227.) Koska tutkimuksemme aihetta on aiemmin tutkittu vain

vähän, meidän oli vaikea tietää vastausten suuntia etukäteen, jolloin kaikkien ky-

symysten laatiminen lomakkeelle olisi ollut liian haastavaa. Tämän vuoksi ryh-

mäkeskustelun antama vapaus mahdollisti tuomaan esille monipuolisemman

kuvan aiheesta.

Tutkimuksemme kohdistui Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ha-

jautetussa organisaatiossa työskenteleviin päiväkodin johtajiin. Aineiston kerää-

mistä varten lähetimme alun perin sähköpostitse pyynnön (liite 1.) osallistua tut-

kimukseen 30 Tampereen kaupungin päiväkodin johtajalle, joilla oli johdettava-

naan useampia varhaiskasvatuksen yksiköitä. Tiedot johtajista saimme Tampe-

reen kaupungin internetsivuilta. (”Kunnalliset päiväkodit”. Tampereen kaupun-

gin www-sivusto. <http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paiva-

hoito/paivakotihoito/kunnalliset-paivakodit.html>. 11.12.2015.) Halukkuu-

tensa tutkimukseen osallistumiseen ilmaisi seitsemän päiväkodin johtajaa, jotka

kutsuimme ryhmäkeskusteluun. Järjestimme kaksi ryhmäkeskustelutilaisuutta,

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/kunnalliset-paivakodit.html
http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/kunnalliset-paivakodit.html
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joissa toisessa ryhmäkeskustelussa keskusteli neljä johtajaa ja toisessa kolme. Lä-

hettäessämme kutsuja keskusteluun toiveenamme oli, että johtajat olisivat koke-

neet työurallaan muutoksen yhden päiväkodin johtajasta usean päivähoitoyksi-

kön johtajaksi. Tätä asiaa kartoitimme lähettämällä päiväkodin johtajille tausta-

kyselyn (liite 2), jossa kartoitimme heidän aikaisempia ja nykyisiä johtamiskoko-

naisuuksiaan. Tällä tavalla teimme esikarsintaa osallistujista ja saatoimme var-

mistaa, että johtajilla olisi näkemyksiä muutoksesta ja sitä kautta hyödyllistä in-

formaatiota tutkimukseemme. Ryhmäkeskustelujen alussa keräsimme päiväko-

din johtajilta vielä kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta (liite

3.).

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 47) mukaan puolistrukturoidulle haastatte-

lumenetelmälle on ominaista, että jokin haastattelun osa-alue on ennalta määri-

telty ja kaikille haastateltaville sama. Tämä oli mielestämme sovellettavissa ryh-

mäkeskusteluun, jolloin keskusteluteemat ryhmien kesken olisivat yhteneväiset.

Valitsemalla aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoidun ryhmäkeskuste-

lun pyrimme turvaamaan, että molemmille ryhmille esitettiin ainakin tietyt sa-

mat keskusteluteemat, mutta samalla se jätti meille vetäjinä vapauden selventää

ja laajentaa kysymyksiä keskustelun edetessä. Valtonen (2005, 223 -224) kuvaa

ryhmän vetäjän eli moderaattorin tai fasilitaattorin rooliksi saada aikaan hyvä

ilmapiiri, ohjata keskustelua tavoitteiden mukaan ja saada osallistujia keskuste-

lemaan vuorovaikutteisesti aiheesta. Vetäjän tehtävänä on tuoda tarvittavat tee-

mat osallistujien keskusteltavaksi esimerkiksi kysymysten tai kuvien avulla.

(Valtonen 2005, 223 -224.) Ryhmäkeskustelun alussa ryhmän vetäjä ottaa hallin-

nollisen roolin ja selittää osallistujille, mistä aiheesta on tarkoitus keskustella,

miksi heitä on pyydetty mukaan ja miten ryhmässä keskustellaan. Vetäjän tulee

myös motivoida osallistujia puhumaan ja osoittaa kunnioitusta heidän osallistu-

misestaan tutkimukseen. Tapa, jolla vetäjä esittää aloituksen, vaikuttaa myös

osaltaan keskustelun vapaamuotoisuuteen tai virallisuuteen. Osallistujien epä-

varmuutta voidaan lieventää esimerkiksi käymällä läpi esittelykierros, jolloin jä-

senet tutustuvat toisiinsa. Myös tarjottavat, kuten kahvi tai tee, auttavat ryhmäy-

tymisessä ja keventävät tunnelmaa. (Valtonen 2005, 226 -234.)
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Molempien ryhmäkeskustelujen alussa tarjosimme osallistujille kahvit,

koska halusimme luoda keskustelulle vapautuneen ilmapiirin. Ryhmäkeskuste-

lujen vetäjinä toimimme me tutkijat itse. Kahvittelun lomassa kävimme läpi pie-

nimuotoisen esittelykierroksen, jonka tarkoituksena oli esitellä jäsenet toisilleen

ja lisätä vapautunutta tunnelmaa. Osallistujille kerrottiin, että keskustelu tallen-

netaan videolle ja kamera laitettiin käyntiin jo hyvissä ajoin kahvittelun lomassa,

jotta keskustelijat saivat aikaa sopeutua tallennuslaitteeseen. Ryhmäkeskustelu-

jemme esittelyvaiheessa pyysimme keskusteluun osallistuvia päiväkodin johtajia

kuvaamaan lyhyesti, miten heidän johtamiskokonaisuutensa oli organisaa-

tiomuutoksen myötä muuttunut. Ensimmäiseen ryhmäkeskusteluumme osallis-

tuneista päiväkodin johtajista kolme johtajaa oli ollut mukana muutoksessa yh-

den yksikön johtajasta kolmen tai neljän yksikön johtajaksi, ja yksi johtaja oli

aloittanut johtajan tehtävänsä ryhmässä toimivana johtajana ja johti tällä hetkellä

kolmea päivähoitoyksikköä. Lisäksi kahdelle johtajalle oli tullut varhaiskasva-

tuksen erityisopettajamuutoksen myötä viimeisimpänä uudistuksena alaisuu-

teensa varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli veo. Toiseen ryhmäkeskusteluun

osallistuneista johtajista kaksi johtaa oli aloittanut ryhmässä toimivana johtajana

ja johti nykyisin kolmea tai neljää fyysisesti erillään olevaa päivähoitoyksikköä

sekä yhden johtajan yksiköt olivat lisääntyneet yhdestä kolmeen.

          Esittelykierroksen jälkeen ryhmäkeskustelun toinen vetäjä johdatti keskus-

telijat lyhyesti tutkittavaan aiheeseen, jonka jälkeen osallistujat saivat vapaasti

keskustella siihen liittyvistä asioista. Tarvittaessa käytimme keskustelun tukena

laatimaamme ryhmäkeskustelurunkoa (liite 3). Valtonen (2005, 234 -236) kuvaa

ryhmän vetäjän tehtäväksi saada keskustelijoiden erilaiset mielipiteet esiin vuo-

rovaikutteisen keskustelun aikana. Tarkoituksena on saada jokainen osallistuja

mukaan keskusteluun. Avoimet kysymykset määrittelevät keskustelijoiden pu-

heenaiheet. Osallistujat kertovat kokemuksistaan toisilleen ja heidän pienet ker-

tomuksensa täydentävät toisiaan. Vetäjän aktiivinen ja kannustava kuuntelijan

rooli antaa tilaa osallistujien puheelle ja tarinoille. Tämä voi vahvistaa esimer-

kiksi osallistujaa kertomaan lisää asiasta. (Valtonen 2005, 234 -236.) Myös me py-

rimme keskustelujen aikana huomioimaan, että jokainen osallistuja pääsi tuo-

maan mielipiteitään esille keskustelun aikana.
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          Valtosen (2005, 223 -224) mukaan ryhmäkeskustelun vetäjän rooli on melko

vähäistä verrattaessa esimerkiksi yksilöhaastatteluun, eikä vetäjä itse osallistu

keskusteluun aktiivisesti toisin kuin ryhmähaastattelussa, jossa vuorovaikutus

painottuu vetäjän ja kunkin osallistujan välille. Pietilä (2010, 212 -216) tuo esiin,

että ryhmäkeskustelussa tutkijan tehtävänä on aktivoida osallistujia keskustele-

maan keskenään annetusta aiheesta. Tällöin tutkijan rooli haastattelijana ei ko-

rostu, vaan pääasia keskustelussa on osallistujien keskinäinen vuorovaikutus.

Keskustelun vetäjän katsotaan toimivan keskustelun rakentajana, ohjailijana ja

rohkaisijana. Keskeistä ryhmäkeskustelussa on osallistujien yhteistyössä proses-

soima tieto sekä erilaisten mielipiteiden ja näkökantojen esille saaminen. (Pietilä

2010, 212 -216.) Ryhmäkeskustelujen edetessä keskustelujen vetäjinä esitimme

joitakin tarkentavia ja keskustelua eteenpäin vieviä avoimia kysymyksiä, mutta

pääsääntöisesti keskustelut etenivät sujuvasti johtajien itsensä johdattamana.

Molemmat keskustelut kestivät noin kaksi tuntia.

4.3 Aineiston analysointi

Käytämme tutkimuksemme aineiston analyysissä aineistolähtöistä sisällön ana-

lyysiä. Eskolan ja Suorannan (2005, 137) mukaan laadullisen aineiston analyysillä

pyritään informaation lisäämiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja

mielekästä. Lisäksi sisällön analyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja

selkeään muotoon, jotta tutkittavasta asiasta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia

johtopäätöksiä. Sisällön analyysilla tarkoitetaan pyrkimystä kuvata aineistojen

sisältöä sanallisesti tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2004,

105, 107, 110). Grönfors (1982, 161) huomauttaa kuitenkin, että tällä tekniikalla

aineisto saadaan kuitenkin vain järjestettyä päätelmien tekoa varten. Pietilän

(2010, 234 -235) mukaan sisällönanalyysi tuottaa siis raaka-ainetta teoreettista

pohdintaa varten, mutta itse pohdinta tapahtuu tutkijan järjellisin keinoin. Em-

piiristen havaintojen tuottamisen jälkeen havaintoja ryhdytään tulkitsemaan ja

kehittelemään niille uskottavia selityksiä. Keskeistä havaintojen tulkinnassa ja

selittämisessä on, missä määrin ja missä suhteessa tutkijan tekemät päätelmät

kertovat jostakin analyysin kohteena olevaa aineistoa yleisemmästä ilmiöstä.
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Laadullisessa tutkimuksessa yleistettävyyden sijaan puhutaan tulosten suhteut-

tamisesta ja tutkijan tulisi osoittaa analyysinsä kertovan muustakin kuin vain

omasta aineistostaan. Tällä tarkoitetaan ennen kaikkea tutkijan tekemien havain-

tojen liittämistä tutkimusaihetta koskeviin teorioihin ja tieteelliseen keskuste-

luun ja näin siis tutkimuksen empiiristä aineistoa laajempaan tarkasteluyhtey-

teen. (Pietilä 2010, 234 -235.)

          Aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston analyysiprosessi

pitää karkeasti sisällään kolme vaihetta, jotka ovat aineiston pelkistäminen

(redusointi), aineiston ryhmittely (klusterointi) ja teoreettisten käsitteiden luomi-

nen eli abstrahointi. Tarkoituksenamme on lähestyä tämän tutkimuksen aineis-

toa osittain aineistolähtöisen analyysin keinoin kuitenkin aikaisempaa tutkittua

tietoa hyödyntäen. Teoria voi toimia analyysin tekemisen apuna, uusia ajatusuria

aukovana tekijänä, mutta itse teorioita ei sinänsä pyritä testaamaan. Sisällönana-

lyysi perustuu aineiston purkamiseen, pelkistämiseen ja uudelleenkoodaukseen,

jonka avulla aineistosta etsitään yleisiä ja toistuvia aiheita. Yksinkertaistettuna

voidaan sanoa, että analyysin ajatuksena on nostaa aineistosta esiin olennaiset

asiat tutkimuksen tavoitteet huomioiden. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 93 -99, 110 -

111, 116; Puusa 2011, 122.) Alasuutari (1999, 40 -46) painottaa että, laadullisessa

analyysissä aineiston purkaminen ja tulosten tulkinta kulkevat usein rinnakkain

läpi tutkimuksen.

          Tuomi ja Sarajärven (2004, 148 -149) mukaan sisällönanalyysiä voidaan

käyttää monissa laadullisen tutkimuksen lähestymistavoissa. Kaikille aineiston

analyysitavoille ei tarvitse olla nimeä, vaan sisällönanalyysiksi saattaa riittää

tarkka, järkevä kuvaus siitä, miten aineiston analyysin on tehnyt. Tärkeämpää

kuin löytää analyysille nimi on miettiä, miten analyysin tekee. Tämä mahdolli-

suus voi olla erityisesti aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä, jossa katsotaan,

mitä aineistosta yleensäkään saadaan irti. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 148 -149.)

Aineiston analysoinnin vaiheita:

Litterointi
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Ruusuvuoren (2010, 424 -428) mukaan aineiston ensimmäisiä käsittelyvaiheita on

aineiston muuttaminen puheesta tekstiksi eli litterointi. Kun tutkimuksen kiin-

nostuksen kohteena ovat asiasisällöt, haastateltavien ja haastattelijan puheen-

vuorot tulee litteroida, mutta hyvin yksityiskohtaista litterointia ei tarvita. Litte-

raatio on tehtynä jo tutkijan tulkittu versio analysoinnin kohteesta, joten hyvän

tieteellisen tavan mukaan tutkijan tulee pyrkiä aineiston tulkinnassa hyvään lä-

pinäkyvyyteen. Haastattelun nauhoittaminen esimerkiksi mahdollistaa havain-

tojen tarkistamisen ja kyseenalaistamisen jälkikäteen, mikä lisää laadullisen tut-

kimuksen validideettia. (Ruusuvuori 2010, 424 -428.) Tässä tutkimuksessa tallen-

simme aineiston videoimalla, jotta saisimme mahdollisimman laajan kuvan tut-

kittavien sanomasta ja tarvittaessa voisimme myöhemmin palata talletettuun ai-

neistoon. Aloitimme aineiston käsittelemisen litteroimalla nauhoitetun videoai-

neiston. Litterointi tapahtui sanasta sanaan huomioiden myös tutkittavien mah-

dolliset vuorovaikutusreaktiot kuten esimerkiksi voimakkaat tunteen purkauk-

set.

Pelkistäminen

Laadullista tutkimusta tekevän tutkijan seuraava vaihe on tutustua aineistoon ja

järjestää sitä (Pietilä 2010, 219). Aineistoa pelkistämällä litteroidusta aineistosta

etsitään tutkimustehtävän kannalta olennaisia asioita esiin ja karsitaan pois tut-

kimuksen kannalta epäolennaiset asiat. Tämän jälkeen lauseita tiivistetään eli

pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 101.) Puusa (2011,

115) korostaa analysoinnin vaiheessa analyysin ja synteesin yhdistymisen tär-

keyttä. Tällä hän tarkoittaa aineiston pilkkomista osiin niin, että se on tutkimus-

kysymysten kannalta oleellista. (Puusa 2011, 115.) Millaiset aiheet ovat tutkimus-

aiheen ja tutkimuskysymysten kannalta oleellisia? Mistä kaikesta haastateltava

puhuvat? Aihealueisiin jaottelu voi perustua esimerkiksi siihen, millä haastatel-

tavat perustelevat tekemiään valintoja tai miten he perustelevat esittämiään mie-

lipiteitä tutkimukseen liittyvästä keskeisestä asiasta. Tässä yhteydessä tutkija voi

myös pohtia, mitä asioita keskustelussa ei tule ilmi, onko jotain mistä vaietaan ja

mitä se puolestaan kertoo tutkijalle. (Pietilä 2010, 219 -220.)
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          Litteroinnin jälkeen tutustuimme aineistoon ensin kokonaisuutena. Sen jäl-

keen etsimme aineistosta tutkimusongelmiemme kannalta oleellisia aiheita ja

pelkistimme litterointien lauseita lyhyiksi ilmaisuiksi. Käytimme erivärisiä ko-

rostuskyniä erottamaan löytämämme tekstin osat toisistaan.

Ensimmäinen esimerkki pelkistämisestä:
”Sehän on se suurin työ, kun sä rupeet miettimään että miten ne arvot näkyy siellä ar-
jessa, se on se kaikista suurin työ et se ei vielä riitä, et ne on tavallaan puhuttu…et et
siinä se et se tulee se yhteinen ymmärrys, miten ne näkyy arjessa…”

Pelkistetty ilmaisu: Arvojen näkyminen arjessa

Toinen esimerkki pelkistämisestä:
”…niin perusarvot niitä mitä me on omassa lapsuudessa opittu ja miten meijät on kas-
vatettu ja jokaisella meillä ne on omanlaisensa, mut sit se ydinarvo on se, et miten meijän
pitäs tässä työyhteisössä tai yhteiskunnassa toimia…no jos ajatellaan päiväkotia niin
meijän pitäis löytää ne yhteiset ydinarvot, niin se ei välttämättä ookaan helppoa, koska
ne perusarvot voi olla ihan erilaiset…”

Pelkistetty ilmaisu: Perusarvojen vaikutus ydinarvojen muodostumiseen

Liitteessä 5 kuvaamme lisää joitakin esimerkkejä tutkimuksemme aineistosta te-

kemistämme pelkistyksistä.

Ryhmittely ja abstrahointi eli käsitteellistäminen

Hämäläinen (1987), Dey (1993) ja Cavanagh (1997) kuvaavat käsitteellistämistä (vii-

tattu lähteessä Tuomi & Sarajärvi 2009, 101, 110 -111) niin, että aineiston pelkistämi-

sen jälkeen pelkistetyt ilmaisut nimetään alaluokiksi ja ryhmitellään samanlaisuu-

den tai erilaisuuden mukaan ryhmiksi. Aineiston abstrahoinnissa alaluokkia yhdis-

telemällä muodostetaan uusia yläluokkia, joille annetaan nimi ja lopulta niistä muo-

dostuu luokkia kuvaava ja kokoava käsite. Näillä luokituksilla saadaan vastaus tut-

kimusongelmiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 101, 110 -111.) Aineistosta nousseet

pelkistetyt ilmaisut nimesimme edellä esitettyyn tapaan alaluokiksi ja ryhmitte-

limme ne samanlaisuuden mukaan. Yhdistelimme alaluokkia edelleen ni-

meämällä niitä yläluokiksi ja viimeisenä vaiheena niitä kokoaviksi käsitteiksi

vastaamaan tutkimuskysymyksiimme.

Ensimmäinen esimerkki nimeämisestä alaluokaksi:
Pelkistetty ilmaisu: Arvojen näkyminen arjessa

Alaluokka: Yhteinen kasvatusnäkemys
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Toinen esimerkki nimeämisestä alaluokaksi:
Pelkistetty ilmaisu: Perusarvojen vaikutus ydinarvojen muodostumiseen

Alaluokka: Perusarvot ja ydinarvot

Esimerkki abstrahoinnista:
1 alaluokat: Yhteinen kasvatusnäkemys, Perusarvot ja ydinarvot, Yhteisen ydinarvon
löytäminen, Arvojen merkitys arjen pedagogiikalle, Arvopohjan merkitys

Yläluokka: Yhteisen arvopohjan rakentaminen pedagogisen johtamisen tehtävänä

2 alaluokat: Pedagoginen johtaminen on työn ydinasia, Johtajan tehtävänä on huolehtia
pedagogisesta laadusta, Pedagoginen johtajuus johtajan osaamisen vahvuutena
Substanssiosaaminen tärkeää, Pedagogiselle johtamiselle ei ole riittävästi aikaa,
Pedagogisesta johtamisesta ei haluta luopua, Pedagogisesta johtamisesta kiinni pitämi-
nen, Pedagoginen tuki tärkeää uusille työntekijöille, Pedagoginen johtajuus asiakaspal-
velutyössä
         Yläluokka: Pedagogisen johtamisen merkitys johtajan työssä

Kokoava käsite: Pedagoginen johtajuus

Liitteessä 6 esitämme tarkemmin tutkimuksemme aineistosta tekemämme luo-

kittelun.

4.4 Tulosten raportointi

Kuvaamme tässä alaluvussa lyhyesti taustatietona tutkimuskohteena olleen

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatiota. Lisäksi selitämme lu-

kijalle tutkimustulosten raportoinnissa käyttämiämme käsitteitä ja termejä, jotta

tulosten raportoinnin lukeminen olisi lukijalle selkeämpää.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen organisaation kuvaus

Tutkimuksemme kohdistui Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen hajaute-

tussa organisaatiossa työskenteleviin päiväkodin johtajiin. Tampereen kaupun-

gissa on ollut organisaatiorakenteena tilaaja–tuottaja-malli vuodesta 2007 alkaen,

jota parhaillaan uudistetaan. Palvelujen järjestämisestä vastaavat tilaajat muo-

dostuvat lautakunnista, joita valmistelevat viranhaltijat tukevat. Palvelujen tuot-

tajat vastaavat palvelujen tuottamisesta, palvelutuotteiden kehittämisestä ja laa-

dusta sekä toiminnan tehokkuudesta. (”Toimintamalli”. Tampereen kaupungin
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www-sivusto. <http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strate-

gia/toimintamalli.html>. 12.12.2015.) Hyvinvointipalvelujen johtokunnat vas-

taavat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen tuottamisesta

(”Hyvinvointipalvelut”. Tampereen kaupungin www-sivusto.

<http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/hyvinvointipal-

velut.html>. 12.12.2015). Hyvinvointipalveluihin kuuluva varhaiskasvatuksen ja

perusopetuksen tuotantoalue tuottaa lakisääteistä päivähoitopalvelua ja perus-

opetusta. Varhaiskasvatuksen tuotantoalueeseen kuuluvat avoin varhaiskasva-

tus, perhepäivähoito, päiväkotihoito, esiopetus ja Erho eli erityishoitoyksikkö.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on muodostettu kolme alueellista yh-

teistoiminta-aluetta, jotka ovat itäinen, keskinen ja läntinen alue. Jokaisella on

omat aluepäällikkönsä varhaiskasvatuksessa tai aluejohtajansa perusopetuksen

puolella. (”Varhaiskasvatus ja perusopetus”. Tampereen kaupungin www-si-

vusto. <http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/hyvin-

vointipalvelut/varhaiskasvatus-ja-perusopetus.html>. 12.12.2015.) Varhaiskas-

vatuksen aluepäälliköiden alaisuudessa toimivat päiväkodin johtajat. Päiväko-

din johtajalla voi olla johdettavanaan useampi päiväkotiyksikkö, perhepäivähoi-

toa, esiopetusta tai avointa varhaiskasvatusta. Tampereen 82 kunnallisessa päi-

väkodissa on tarjolla kokopäivä- ja osapäivähoitoa sekä vuoro- ja iltahoitoa. Päi-

väkotihoitoa järjestetään myös ostopalvelutoimintana ja lisäksi kaupungissa on

yksityisiä päiväkoteja. Perhepäivähoitoa on tarjolla pääsääntöisesti alle viisivuo-

tiaille lapsille. (”Päivähoito”. Tampereen kaupungin www-sivusto.

<http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito.html>.

12.12.2015.)

Raportissa esiintyvät käsitteet

Tutkimuksemme tulosten raportoinnissa olemme korvanneet päiväkodin johta-

jien nimet yhdestä johtajasta kerrottaessa termillä ”yksi johtaja” ja kun asian on

voinut yleistää, sanalla ”johtajat”. Myöskään varhaiskasvatuksen toimintayksi-

köistä kirjoittaessamme emme mainitse päiväkoteja nimellä, vaan käytämme

yleistä ilmausta ”yksikkö” tai ”toimintayksikkö”. Hajautetulla varhaiskasvatus-

http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/toimintamalli.html
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/toimintamalli.html
http://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/organisaatio/hyvinvointipalvelut.html
http://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/organisaatio/hyvinvointipalvelut.html
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/hyvinvointipalvelut/varhaiskasvatus-ja-perusopetus.html
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/hyvinvointipalvelut/varhaiskasvatus-ja-perusopetus.html
http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito.html
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organisaatiolla tarkoitamme päiväkodinjohtajan johtamiskokonaisuutta eli kaik-

kia hänen johtamiaan toimintayksiköitä. Erotellaksemme johtajan alaisuuteen

kuuluvat eri toimintayksiköt toisistaan, käytämme termiä ”lähiyksikkö”, joka

tarkoittaa yksikköä, jossa johtajan pääasiallinen toimisto sijaitsee. ”Etäyksiköillä”

kuvaamme yksikköjä, joissa johtajalla ei ole toimistoa. Etäyksiköissä työskente-

levät vastuulastentarhanopettajat eli valtot sekä lähiyksikössä työskentelevä va-

rajohtaja muodostavat yhdessä päiväkodin johtajan kanssa ”johtotiimin”. Kirjoit-

taessamme ”hallinnosta” tarkoitamme varhaiskasvatusta laajempaa organisaa-

tiota, joka kattaa päiväkodin johtajien esimiehet, heidän esimiehensä sekä pää-

töksenteon jopa kaupungin valtuustossa asti. Lisäksi käytämme termiä ”varhais-

kasvatuksen hallinto”, joka pitää sisällään varhaiskasvatuksen organisaation joh-

don, kuten varhaiskasvatuksen johtajan ja päiväkodin johtajien esimiehet eli

aluepäälliköt. ”Johtajatiimistä” puhuessamme tarkoitamme yhden alueen päivä-

kodin johtajista muodostunutta tiimiä. ”Työyhteisöllä” tarkoitamme yhden toi-

mintayksikön työntekijöiden muodostamaa yhteisöä. ”Tiiminä” puolestaan ku-

vaamme ryhmää, joka muodostuu yhden toimintayksikön yhden lapsiryhmän

aikuisista. ”Pedagogisella tiimillä” vastaavasti tarkoitamme tiimiä, johon kuuluu

johtajan alaisuudessa olevat lastentarhanopettajat tai joka koostuu moniamma-

tillisesti sekä lastentarhanopettajista että lastenhoitajista. Lisäksi puhumme ”työ-

ryhmistä”, joihin lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kuuluvat erilaisen osaa-

misen perusteella. Seuraavassa taulukossa havainnollistamme edellä kuvattuja

käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.



40

TAULUKKO 2 Tulosraportin keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet

Seuraavassa luvussa esittelemme tutkimuksemme tuloksia vastaamaan tutki-

muskysymykseemme. Liitämme tuloksiimme aikaisempia tutkimustuloksia,

jotta saamme kytkettyä tuloksia mukaan aikaisempaan tieteelliseen keskuste-

luun.

HALLINTO

VARHAISKASVATUKSEN
HALLINTO

JOHTAJATIIMI SAMAN
ALUEEN
PÄIVÄKODIN
JOHTAJA

SAMAN
ALUEEN
PÄIVÄKODIN
JOHTAJA

PÄIVÄKODIN
JOHTAJA

ETÄYKSIKKÖ
=työyhteisö

LÄHIYKSIKKÖ
johtajalla toimisto

=työyhteisö

varajohtaja valto

HAJAUTETTU
ORGANISAATIO

TIIMIT

LTO
LH

LH

TIIMIT

LTOLH

LH

PEDAGOGINEN TIIMI
ltot (+lh)

TYÖRYHMÄT

JOHTOTIIMI
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5 PÄIVÄKODIN JOHTAJIEN TULKINTOJA OR-

GANISAATIOMUUTOKSESTA

Tutkimuksemme tuloksia selvitimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuskysymyksellämme haimme vastauksia siihen, kuinka päiväkodin joh-

tajat tulkitsevat varhaiskasvatuksen organisaatiomuutosta yhden yksikön johta-

jasta useamman varhaiskasvatuksen toimintayksikön johtajaksi. Mitä johtajat

ajattelevat muutoksesta, ja kuinka he kuvaavat kokevansa muutoksen mukanaan

tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Olemme jakaneet tutkimusluvun sisäl-

lönanalyysin avulla muodostuneiden luokitusten perusteella aihealueisiin sel-

ventämään lukijalle tutkimuksestamme nousseita tuloksia.

5.1 Työn uudelleen organisointi muutoksessa

Työtehtävien priorisointi

Ryhmäkeskusteluissa johtajien puheesta ilmeni, että yksiköiden lisääntyessä

muutoksen myötä johtajat olivat joutuneet miettimään töidensä uudelleen orga-

nisointia, jotta saavat ajan riittämään itseään tyydyttävällä tavalla kaikkien toi-

mintayksiköidensä ja johtajan muiden töiden kesken. Lémanin (2007, 141) tutki-

muksessa todetaan tehtävien priorisoinnin olevan erityisen tärkeää hajautetun

organisaation johtamisen onnistumisen kannalta. Myös meidän tutkimuksemme

tuloksista ilmenee, että useat johtajat ovat priorisoineet töitänsä ja joutuneet opet-

telemaan lisäksi niin sanotun töiden tekemättä jättämisen kulttuuria muutok-

sesta aiheutuneen työmäärän lisääntymisen vuoksi. Meidän tutkimuksessamme

mukana olleet päiväkodin johtajat vertasivat itseään nuorempaan johtaja-

minäänsä, joka teki aina tunnollisesti kaikki vaaditut tehtävät, ja nykyiseen joh-

tajaminäänsä, joka on oppinut kieltäytymään sellaisista töistä, joita ei pidä

omassa työssään tärkeysjärjestyksessä ensisijaisina. Samankaltaisia tuloksia on

saanut Soukainen (2015, 113), joka kuvaa tutkimuksessaan johtajien joutuvan

priorisoimaan tai jättämään priorisoimatta töitään. Tutkimuksemme johtajat ku-

vasivat myös sitä, miten kertyneet työvuodet johtajana antoivat heille rohkeutta
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jättää nyt joitain töitään tekemättä tai priorisoimaan töitä, jotka olivat muutoksen

myötä lisääntyneet.

Tota semmonen jos miettii niinku muutosta, tuli tosta mieleen mitä sanoit, kun ite
oli vielä sijaisena, niin sillonhan kyllä todella tunnollisesti joka ikinen lippulappu-
nen ja lomake ja kaikki kyselyt ja arvioinnit, kaikki teit ihan varmasti, mutta et nyt
huomaa, et sen verran on kuitenkin näitä vuosii nyt niinku johtajana takana, et
uskaltaa oikeesti jättää tekemättä tai just sitä kun sanoin, et eilenkin mulla oli niin
hektinen tilanne, et okei mä en mee johtajacafeeseen, et et et on niinku pakko vä-
lillä priorisoida ja ajatella, et jos joku tulee kysyyn niin sit mä perustelen… (Kes-
kustelija 2)

Kuten edellinen ote kertoo, johtajat ovat joutuneet muuttuneen työnkuvansa

myötä opettelemaan paitsi töistä kieltäytymistä myös itsensä johtamista. Lisäksi

erityisesti toisessa ryhmäkeskustelussa yksi johtaja myönsi joutuneensa opetta-

maan itselleen kovuutta henkilökunnan kohtaamisessa, jotta henkilökunta op-

pisi itseohjautuvammaksi, eikä johtajaa tarvittaisi sellaisissa asioissa, jotka hen-

kilökunta voisi hoitaa itse.

Niin mun on tarvinnut opetella myöskin sitä semmosta niin kun siis se on sitä it-
sensä johtamista mun mielestä, pikkusen sitä tylyyttä. Et viime vuonna, koska
****päiväkoti ei ollut tottunut siihen, että johtaja ei ole paikalla, niin ensin tulee viis
yli puoli yhdeksän ensimmäinen kysyn, et ”hei ****, et me mietittiin et se hoitoso-
pimus, et voidaanko me tehdä?”  Seuraava tulee siitä tiimistä kahville kymmenen
yli yhdeksän. Se tulee kysyyn samaa. Ja sit mää sanon, et hei, nyt te puhutte kes-
kenänne, eikä kaikki kolme käy kysymässä multa. Et sit mää, niin kun ihan oikeesti
saa napakasti sanoo, että mulla ei oo enää aikaa niin kun. Vaikka mä tietäisin, et
se on sitä kohtaamista. (Keskustelija 4)

Vaikka johtaja kertoi ymmärtävänsä kohtaamisen merkityksen henkilöstönsä

kannalta ja piti sitä johtamisessa tärkeänä, johtaja kuvasi, miten töiden lisäänty-

minen on pakottanut häntä priorisoimaan asioita niin, että niin sanotut itsestään

selvät asiat hän toivoo henkilökunnan selvittävän itsenäisesti. Tämän  myötä hän

kuvasi johtajan kohtaamisen tarpeen vähenevän.

Molemmissa ryhmäkeskusteluissa käytiin paljon keskustelua siitä, kuinka

päiväkodin johtajien työnkuva on muutosten myötä radikaalisti muuttunut, ja

johtajat ovat joutuneet organisoimaan töitänsä uudella tavalla. Johtajat ilmaisivat

olevansa pahoillaan muun muassa byrokratian lisääntymisestä, minkä vuoksi

esimerkiksi toimistotyöt ovat lisääntyneet johtajan työnkuvassa muutoksen

myötä. Johtajia puhututti keskusteluissa paljon juuri ajan riittämättömyys peda-

gogiseen johtamiseen, kun suurin osa heidän työajastaan kuluu toimistotöissä.
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Että tota… että se on, sanotaan tota, että jos muuttunut on niin ihan varmasti se
hallinnollinen puoli, se että se on suunnilleen kohta jo 90 % tietokoneella, kun var-
sinkin kun kolmessa yksikössä oot, niin se että se tieto kulkee sulla siinä koneella,
eikä missään paperilla, paitsi että kyllä mää kassin kanssa kuljen edelleen, jossa on
osa papereista mukana, mutta tota… et se ehkä siinä jos miettii niin on muuttu-
nut… että tota… et kyl se täytyy niinku ite miettiä, kun edelleenkin pidän ihan
valtavasti lastentarhanopettajan työstä, et se on ihan edelleenkin voisin sitä tehdä,
tehdä mutta että… et, et pidänkö siitä, kun se on pelkkää hallin… pelkkää byro-
kratiaa, sitä että… pedagooginen johtaminen on mun vahvuuteni omasta mieles-
täni, ja sitä haluisin ehtiä niinku enemmän tekeen, mitä sitä teen, että… (Keskus-
telija 6)

Myös Lastentarhanopettajalehdessä julkaistu OAJ:n selvitys osoittaa päiväkodin

johtajien olevan huolestuneita työnkuvan muuttumisesta kauemmaksi päiväko-

din johtajien perustehtävästä. OAJ:n selvityksessä mukana olleet päiväkodin joh-

tajat kertovat toimistotöiden sekä palvelu- ja työorganisaation vievän liiaksi ai-

kaa kasvatuksen, opetuksen ja osaamisen johtamiselta. (Lastentarha 2/14, 11.)

Meidän tutkimuksemme keskusteluissa kaikki johtajat ilmaisivat selvästi pyrki-

vänsä muuttuneesta työnkuvasta huolimatta pitämään kiinni itselleen tärkeistä

asioista ja priorisoimaan ne tärkeysjärjestyksessä ensimmäisille sijoille. Muun

muassa juuri edellisessä otteessa mainitusta pedagogisesta johtajuudesta eivät

johtajat halunneet luopua, vaikka byrokraattinen puoli vie enemmän aikaa kuin

aikaisemmin. Seuraavassa sitaatissa on yhden johtajan kuvaamana ajatus siitä,

miten johtajat kuvasivat ryhmäkeskusteluissa itselleen tärkeitä asioita, kuten pe-

dagogista johtamista. Johtajat kertoivat itselleen tärkeistä asioista kiinnipitämi-

sen olevan ensiarvoisen tärkeä omaa työtä motivoiva tekijä. Johtajat kuvasivat

myös ainakin ajatustasolla olevansa valmiita jopa menettämään työpaikkansa

saadakseen pitää kiinni heille arvokkaista asioista työssään.

…mä haluan ajatella niinku sillä tavalla ja pitää siitä (pedagogisesta johtamisesta)
kiinni kunnes mut sitten erotetaan, mutta (johtaja naurahtaa)… se ei oo kauheen
helppoo… (Keskustelija 4)

Johtajat ilmaisivat selvästi ammentavansa omista osaamisalueistaan ja työn vah-

vuuksista kiinni pitämällä itselleen työmotivaatiota. Seuraavasta otteesta voi-

daan tulkita, että kyseinen johtaja on myös oppinut keventämään omaa työtaak-

kaansa muutoksen keskellä. Johtaja on oppinut hyväksymään asian, että kaikkia

muutoksen mukanaan tuomia uudistuksia ja lisätöitä ei tarvitse tehdä kirjaimel-

lisesti, vaan tilaa voi antaa itselleen tärkeiksi kokemilleen asioille.
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kyllä tää niin hirveesti on muuttunut, kyllä on tehny niinku tosissaan töitä siihen
että on pysyny, yrittänyt pysyä mukana, kaikessa siinä, että missä pitäs, mutta
kyllä mää pikkusen oon antanut ittelleni armoo jo joissain asioissa kyllä että, ei
mun ihan välttämättä tartte sillai että niinku nuorempien hanskata kaikkia niitä
mitä siellä on, että tota… mää katson kuitenkin, että mun vahvuuteni on se henki-
löstöjohtajuus ja siittä mä yritän pitää kii! (Keskustelija 7)

Ajan riittämättömyys kiteytyi molemmissa keskusteluissa edellisen otteen ku-

vauksen tavoin siihen, että johtajat totesivat olevansa ”liian tunnollisia” ja teke-

vänsä kaikki kirjaimellisesti niin kuin vaaditaan. Yksi johtaja kuvasi kokevansa,

että nykyisessä johtajan tehtävässä johtajien täytyisi radikaalisti pystyä sano-

maan joillekin vaatimuksille ei, jotta he pystyisivät paneutumaan työhönsä

omien arvojensa mukaisesti ja asiakkaille tärkeiden asioiden kehittämiseksi. Joh-

tajat kuvasivat kokevansa turhautumista juuri siinä, että he haluavat tehdä

työnsä hyvin oman ja henkilökunnan arvojen mukaisesti asiakkaat parhaalla

mahdollisella tavalla huomioiden, mutta siihen ei enää ole aikaa ja mahdolli-

suuksia samalla tavalla kuin ennen hajautettuun organisaatioon siirtymistä.

Perustehtävän merkitys

Johtajat pohtivat molemmissa ryhmäkeskustelussa paljon sitä, mikä on heidän

mielestään nykyisessä päiväkodin johtajan työssä tärkeää ja mikä vähemmän

merkityksettömämpää. Niin kuin edellä olemme esittäneet, suurin osa johtajista

pitää kiinni itselle tärkeistä asioista työssään. Ryhmäkeskusteluissa johtajat toi-

vat esiin kritiikkiä muun muassa useita erilaisia palavereita tai tapaamisia koh-

taan, jotka heidän mukaansa kuormittavat johtajien työaikaa. Vaikka johtajien

omaa kollegiaalista tukiverkostoa ja erilaisia johtajille tarkoitettuja koulutuksia

pidettiin tärkeänä, pohdittiin ryhmäkeskusteluissa paljon niiden antamaa antia

suhteessa niiden viemään työaikaan.

…mutta että paljon on tullut sellasta juurikin, ja sitten just nää, tavallaan vaikka
ne on voimavarana nää eri tiimit ja tälläset mitä on niinku niin, niin, niin, kyl se
tietyllä tavalla rassaakin sitten siinä että sä oot ninku jatkuvasti jossain, sä oot joh-
tajatiimissä tai sä oot… kun siihen alkuaikoinahan sulla ei ollu oikeestaan muuta
kun kaks kertaa vuodessa oli joku kokous, johon tuli kasvatustoiminnan ohjaaja ja
niin… (Keskustelija 7)

Molemmissa ryhmäkeskusteluissa tuli esiin, että kaikki johtajat ovat karsineet

työtehtäviään, jotta saavat enemmän aikaa tärkeäksi kokemalleen pedagogiselle
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johtamiselle. Samassa yhteydessä johtajat myös miettivät monien työryhmien

merkitystä, joita on perustettu kehittämään varhaiskasvatuksen työtä. Vaikka

johtajat pitävät erilaisia työryhmiä tärkeänä työnsä kannalta, haluavat he myös

muistuttaa, että heidän työnsä perustehtävä on palvella lasta ja lapsen perhettä.

Johtajat miettivätkin, että entistä enemmän on pohdittava, kuinka kukin työ-

ryhmä ja palaveri palvelee päiväkodin tarkoitusta palvella asiakkaitaan, jotta ar-

vokasta työaikaa ei käytettäisi heidän mielestään turhiin työtehtäviin.

…että niinku ihan hirveesti on semmosia asioita, joita ihan automaattisesti kyseen-
alaistaa… okei tässä on ollu joku työryhmä joka on keksinyt hienot jutut, että ne
on saanu jotakin tulosta… mutta että ketä se palvelee… miten se palvelee sitä
lasta… (Keskustelija 5)

Myös Soukaisen (2015, 115) tutkimuksen johtajat peräänkuuluttavat perustehtä-

vän onnistumisen ja asiakkaiden palvelun tärkeyttä johtajan työssä. Meidän tut-

kimuksemme johtajat pohtivat lisäksi paljon joidenkin uudistusten tarvetta ja ko-

rostivat ajattelun tärkeyttä siitä, ketä mikäkin vaatimus tai palaveri palvelee. Joh-

tajien puheesta korostui kummassakin ryhmäkeskustelussamme muutosten

myötä vahvistunut kritiikki siitä, mikä on tärkeää milloinkin ja kenen etua mis-

säkin ajatellaan.

Työn aikataulutus toimintayksiköiden välillä

Päiväkodin johtajien puheesta tuli ryhmäkeskusteluissamme useasti ilmi riittä-

mättömyyden tunne ja ajan puute nykyisen työn hoitamisessa. Tutkimukses-

samme mukana olleista johtajista usea ajattelee, että monikaan toisen alan lä-

hiesimies ei joudu vastaamaan niin useasta kokonaisuudesta kuin päiväkodin lä-

hiesimies ja tämä aiheuttaa johtajien kertoman mukaan riittämättömyyden tun-

netta ja töiden priorisoinnin tarvetta toimintayksiköiden välillä. Johtajat kuvasi-

vat kokevansa, että osa heidän yksiköistään jää liian vähäiselle huomiolle ja joh-

tajan läsnäololle. Myös Soukaisen (2015, 106, 109) tutkimuksessa aika ja sen riit-

tämättömyys eri päivähoitoyksiköiden välillä työskentelyyn nousee keskeiseen

rooliin. Yksikkö, jossa johtajan toimisto sijaitsee, saa johtajalta enemmän huo-

miota kuin etäyksiköt. Tämän asian myös moni ryhmäkeskusteluihimme osallis-

tunut johtaja toi esiin. Johtajat kuvasivat, miten olivat joutuneet niin sanotusti

kamppailemaan itsensä kanssa, jotta eivät vaatisi itseltään liikaa ja hyväksyisivät
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sen, että heidän työnkuvansa on muutoksen myötä muuttunut erilaiseksi, eikä

johtaja ehdi enää joka paikkaan samalla tavoin kuin aikaisemmin.

          Johtajat toivat ryhmäkeskusteluissa selkeästi esiin, että he ajattelevat lai-

minlyövänsä joitain yksiköitään ja heille on henkisesti haastavaa hyväksyä se,

että toiset yksiköt on jätettävä vähemmälle huomiolle, koska heidän on priorisoi-

tava töitänsä työajan riittämiseksi. Tämän asian hyväksymistä pidettiin johtajien

mukaan haastavana, mutta erittäin tärkeänä ratkaisuna heidän työssä jaksami-

sensa kannalta. Seuraavassa sitaatissa yksi johtaja kuvaa, miten hänen työaikansa

ei hänen mielestään riitä käydä tarpeeksi usein fyysisesti erillään sijaitsevassa

esiopetuspaikassa. Vaikka hän kuvaa kokevansa asiasta huonoa omaatuntoa, on

hän ajatellut, että hänen pitää kuitenkin hyväksyä asia. Tämän seurauksena ky-

seinen johtaja on puhunut työyhteisössä olevansa tavoitettavissa kuitenkin esi-

merkiksi sähköpostin tai puhelimen välityksellä, vaikka hän ei pysty olemaan

fyysisesti useinkaan läsnä.

…eskari jää tosi pienelle, että mää käyn eteisessä piipahtamassa, vartin ehkä, vaih-
detaan niinku kuulumiset, et niistä on niinku mulla on huono omatunto mutta
tota… niinku aina, mutta mä aattelin et se on varmaan asia jonka yli mun täytyy
päästä… et ei voi niinku… en mää mikään sätkyukkokaan niinku oo, että mää
vaan käyn… et me ollaan puhuttu että sähköposti ja puhelin on sellaset jolla hyvin
tavottaa sitten… (Keskustelija 4)

Halttusen (2009, 119) tutkimuksessa mukana olleet johtajat ovat vastaavasti poh-

tineet toimisto- ja etäyksiköiden tasapuolisuuden ja tasa-arvoisuuden tärkeyttä

hajautetussa organisaatiossa. Näiden johtajien pelkona on, että etäyksiköt jäisivät

vähemmälle huomiolle. Pyrkiäkseen estämään pelkonsa toteutumista, heidän ta-

voitteenaan on tasapainoilla etä- ja toimistoyksikön välillä niin, että etäyksiköt

saavat yhtä paljon huomiota johtajalta kuin toimistoyksikönkin henkilöstö. Niin

kuin aiemminkin olemme maininneet, meidän tutkimuksessamme mukana ol-

leista päiväkodin johtajista moni on organisoinut työviikkonsa uudella tavalla ja

aikatauluttanut käyntinsä etäyksiköissä. Johtajat kuvasivat ryhmäkeskusteluissa

selkeästi, että lähiyksikön ja isomman etäyksikön välillä käynnit on suhteellisen

helppoa jakaa viikkoaikatauluun, mutta useammat etäyksiköt, erityisesti pie-

nemmät etäyksiköt, jäävät johtajien mielestä liian vähäiselle huomiolle. Usein

nämä pienet yksiköt koostuvat esiopetuksen yksiköistä, joissa johtajien kertoman
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mukaan he eivät ennätä käydä tarpeeksi paljoa ja palavereiden pitäminen on

haastavaa, koska työntekijöitä on vähän.

Ja mä pyrin kans, mulla viime vuonna oli ihan tietyt päivät, et mä olin tiistaisin
*****, mutta sitten kun sitä meijän kalenteria täyttää niin moni muukin, niin se ei
oikeestaan onnistunut, niin nyt tänä vuonna mää oon tehny sillä tavalla ja tää on
osottautunut ihan hyväks… mää yritän joka viikko varata yhden päivän tai sitten
mää oon vaikka kaks puolta päivää… mä pistän sen aina Outlookin kalenteriin,
että henkilökunta tietää sen… nyt kun on ollu, mää oon käyny siellä pitämässä
kehityskeskusteluita, niin mää oon välillä ollu siellä vaikka joka päivä, käyny
niinku vähän aikaa, mutta tota… se, että eskariryhmät jää auttamattomasti tosi vä-
hälle… (Keskustelija 4)

Sekä Halttusen (2005, 119) tutkimuksen että meidän tutkimuksessamme mukana

olleiden johtajien vastauksista voidaan todeta, että johtajien olisi ratkaistava ajan

käyttö etä- ja lähiyksikön välillä joko hyväksymällä yksiköiden epätasa-arvoi-

suus tai Halttusen tutkimuksessa mukana olleiden johtajien tavoin tasapainoil-

tava yksiköiden tasapuolisuuden säilymiseksi. Meidän tutkimuksemme ryhmä-

keskusteluissa johtajat toivat esiin, että he pyrkivät hyväksymään ajan riittämät-

tömyyden yksiköiden tasa-arvoiseen johtajan läsnäoloon. Johtajien mukaan he

ymmärsivät, että heillä ei ole mahdollisuutta olla läsnä kaikissa yksiköissä sa-

malla tavoin kuin lähiyksikössä.

Viestintä hajautetussa organisaatiossa

Johtajat puhuivat paljon ryhmäkeskusteluissamme siitä, kuinka tiedottamisen

luonne on muutoksen myötä muuttunut niin, että palavereiden pitämisen sijaan

henkilökunnalle tiedottaminen on paljon sähköpostin ja puhelimen varassa.

Paljon joo! Mitenhän sen arjen nyt vois kuvata… kyllähän se aika haasteellista on
kun on monta yksikköö, tai monta pistettä missä pitäis käydä, että kyllähän sitä
jonkinlaisen struktuurin tekee itselleen, just sen viikko-ohjelman, että… et yrittää
käydä, mut se ei aina pidä, sitten kuitenkaan toteudu, koska paljon on palaveria ja
koulutuksia ja näin poispäin, että se on… mullakin on yks päivä että mä yritän
kiertää, mutta ei se, ei se oo toteutunut kylläkään että… et kyl siinä nää etäpisteet
jää vähän niinku sillai, ei oman onnensa nojaan, vaan tota sähköpostien ja puhe-
luiden ja tällasten niinku varaan että… (Keskustelija 1)

Viitalan (2013, 206 -207, 269) mukaan onnistuneessa henkilöstöjohtamisessa on-

kin tärkeää hyvän viestinnän ja asioista tiedottamisen huomioiminen. Huoli-

matta siitä, että johtajat eivät pysty pitämään palavereita yksiköissä kasvotusten
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henkilökunnan kanssa, on tärkeää, että he käyttävät vaihtoehtoisia viestintäkei-

noja, jotta henkilöstö ei jää epätietoiseksi arjen asioista. Meidän tutkimukses-

samme omaa työviikkoaan rytmittäessään moni johtaja kertoi joutuneensa luo-

pumaan viikoittaisista palavereista yksiköissään ja keskimäärin palavereita pi-

detään nykyisin kerran kuukaudessa.

… et se niinku se, mistä näitä, näitä asioita… ja ihan sama me ollaan täälläkin sitten
vähennetty, et meillä on vaan kerran kuussa… kerran kuussa palaveri ja tota…
sitten tota… käyty tämmöstä, et kokoonnutaan yhden asian ääreen et ei oo… jos
on joku asia mistä täytyy laajemmin keskustella niin sitten sen ääressä pidetään,
pidetään sitä palaveria… että mahollisimman vähän olis niitä palavereja että…
(Keskustelija 5)

Niin kuin aiemmin jo mainitsimme, ovat tutkimuksessamme mukana olleet joh-

tajat kehitelleet uudenlaisia tiedotus- ja yhteydenpitokeinoja, jotta yhteistyö yk-

siköiden välillä sujuisi palavereista luopumisesta huolimatta. Johtajat kuvasivat

kokevansa erityisen tärkeäksi jakaa henkilökunnalle tietoa, miten johtaja on hen-

kilökunnan tavoitettavissa. Tiedon jakamista he ovat lisänneet esimerkiksi ta-

lossa olevien valkotaulujen välityksellä. Toinen hyvä viestintää parantava keino

on kahden tutkimuksessamme mukana olevan johtajan käytössä oleva viikko-

kirje.

…nyt me kesäkuussa me tota niin vara ja valto mietittiin, kun oli semmosta aikaa,
et mitenkä se tämmönen tiedottaminen ja semmonen sujuis ja… ja ******päiväko-
dissa, jossa on kaks ryhmää niin siellä on aivan älytön pitää palaveria, kun eihän
niissä oo juuri ketään, et me luovuttiin tämmösestä palaverin pitämisestä, että mä
käyn siellä… siellä niin… nyt sovittiin tälle vuodelle et mä käyn syksyllä molem-
pien ryhmien tiimipalavereissa kaks kertaa ja sitten me keksittiin tämmönen
viikko kirje, joka lähetetään sähköpostina sitten kaikille… (Keskustelija 5)

Viikkokirjeen korvatessa palaverit osittain on sitä myös kehitelty vuorovaikut-

teisempaan suuntaan tekemällä viikkokirjeestä kiertokirjeen luonteinen. Näin

henkilökunta pääsee paremmin osalliseksi arjen asioihin ja vaikuttamaan päätös-

ten tekoon.

Meillä on se viikkokirje just niin että se kirjotetaan sähköpostilla ja jokainen, jos on
jotakin siihen liittyvää tai uutta asiaa, niin se jatkaa sitä ja lähettää taas kaikille…
(Keskustelija 5)

Lémanin (2007, 139 -141) tutkimuksen mukaan hajautetun johtamisen onnistu-

misen kannalta onkin olennaista löytää uusia johtamismenetelmiä niiden käytän-

teiden sijaan, joista on jouduttu muutosten myötä muun muassa ajan puutteen
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vuoksi luopumaan. Myös Viitala (2013, 29) korostaa uusien menetelmien löytä-

mistä esimiestyöhön, muun muassa uudistamalla toimintamalleja ja tehosta-

malla viestintää.

Aikataulutusta helpottavia ratkaisuja

Yksi tutkimukseemme osallistuneista johtajista kertoi muutosten myötä laati-

neensa vuosisuunnitelman helpottamaan työnsä suunnittelua ja organisointia.

Vuosisuunnitelmaan johtaja kirjaa muun muassa kaikki toimintavuoden aikaiset

yksikköpalaverit ja työryhmäpalaverit. Hän kertoo, että näin hänen on helpompi

aikatauluttaa työtänsä eikä palavereita tule liikaa.

Toi on hauska, että te teette kerran kuussa täällä… mä tein nyt ensimmäisen kerran
vuosisuunnitelman, siis vuosisuunnitelman mihin laitettiin kaikki meijän yhteiset
palaverit… ei oo aikaisemmin ollu niinku koko yksikön, pedagogiset tiimit ja es-
karipalaverit ja lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien palaverit ja talon palaveri
on tarvittaessa kerran kuussa… ja tää helpottaa mua ihan hirveesti, siis siinä että
mä en istu koko ajan palaverissa… ja sovittiin että sähköpostilla laitetaan paljon
just tämmösiä, niinku eilinen aluekokous, mitä mä voin oikeesti kertoo ja jokainen
lukee sen siitä, kun on sellanen tilaisuus… (Keskustelija 4)

Johtajien aikataulujen helpottamiseksi johtajat toivat esiin hyvinä ratkaisuina esi-

merkiksi kahden lapsiryhmän yhdistämisen yhdeksi sekä eri toimintayksiköiden

palavereiden yhdistämisen yhdeksi palaveriksi. Yksi tutkimukseemme osallistu-

nut johtaja kertoi myös yhteistyön tekemisen eri palvelukeskusten, kuten koulun

johtajien kanssa, olevan apuna ajan puutteeseen. Yksi johtaja totesi puolestaan

yhdistäneensä molempien yksiköidensä varhaiskasvatussuunnitelman tekemi-

sen ja suunnittelupäivät yhteisiksi projekteiksi, jolloin johtajan työ oli tältä osin

aikataulullisesti helpottunut.

Mä mietin, että niin kun johtajan työ…mulla on niin  hyvä, kun mä koen, että se
on kokonaan mun yksikköni. Että mulla ei oo mitään pikkuryhmää tai joku että
jostakin tullut joku, että se on ollut mulla kompakti niin kauan. Että tällä hetkellä
niin tota mä pidän kyllä niin kun suunnittelupäivät ja kaikki niin koko yksikölle.
Mullon niin kun kaikki. (Keskustelija 6)

Sama johtaja kertoi yhdistäneensä kahden toimintayksikön pedagogiset tiimit

yhdeksi, ja hänen kokemuksensa oli, että yhdistämisestä hyötyy sekä johtaja että

henkilökunta, kun pedagogiseen tiimiin tulee näkemystä myös toisesta yksi-



50

köstä. Tämä johtaja kuvasikin ryhmäkeskustelussa aikataulua helpottavana teki-

jänä juuri sitä, että hänellä ei ole johdettavaan suurta määrää pieniä yksiköitä

vaan kaksi suurempaa kokonaisuutta. Lisäksi johtaja kertoi saaneensa työsken-

nellä kauan näiden yksiköiden johtajana, jolloin hän kokee saaneensa mahdolli-

suuden luoda hyviä uusia yhteistyökeinoja toimintayksiköiden kesken.

Työmotivaation säilyminen

Meidän tutkimuksessamme suurin osa päiväkodin johtajien ryhmäkeskuste-

luissa kuvaamista haasteista muutoksessa kohdistui johtajiin itseensä, heidän

työmääränsä lisääntymiseen, ajan riittämättömyyteen, itsensä jakamisen mah-

dottomuuteen, työrauhan puuttumiseen ja johtajien työhyvinvoinnin vähenty-

miseen. Johtajat kertoivat joutuvansa mielestään vastaamaan liian monipuoli-

sesti talousasioista, henkilöstöasioista, yksikön pedagogiikasta, yksikön turvalli-

suudesta ja hallinnollisista asioista koulutukseensa ja palkkaansa nähden.

…kyllä sitä niin kun itte välillä miettii, että kun on niin kun monen vartija ja taval-
laan niin kun monta johtajuutta, että on toimitusjohtaja ja on hallinnollinen johtaja
ja on henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja ja turvallisuusjohtaja, että kun miettii jotain
yhtä firmaa, jossa niin kun kaikki… kaikilla on niin kun eri johtajia niin meillä on
niin kun se kaikki. Ja sitten alle kolme tonnia peruspalkka. Niin kyllä se niin kun
välillä niin kun miettii. Ja jos meidän talossa jotain tapahtuu, niin kyllä mää joudun
vastaan siitä. Ihan joka näistä johtajan alueista. Mutta tota noin niin. (Keskustelija
6)

Viitalan (2013, 212 -213) mukaan työhyvinvointi muodostuu henkilöön itseensä

liittyvistä asioista ja työympäristöön kuuluvista asioista. Viitala korostaa, että

stressin ja uupumisen riskitekijöiden lisäksi tänä päivänä on tärkeää tietää, mitkä

tekijät puolestaan tuovat työhön mielekkyyttä ja lisäävät työntekijän voimaantu-

mista. Viitalan (2013, 213, 232) mukaan työhyvinvointia lisäävät esimerkiksi riit-

tävän haastavat ja monipuoliset työtehtävät, hyvä johtaminen, vaikutusmahdol-

lisuudet, saatu tuki ja arvostus, työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu sekä ikäjoh-

taminen, jossa työntekijän meneillään oleva elämänvaihe otetaan huomioon.

(Viitala 2013, 212 -213, 232.) Meidän tutkimuksessamme haasteiden kuvaami-

sesta huolimatta, johtajat ilmaisivat kuitenkin olevansa pääasiassa tyytyväisiä

työhönsä, vaikka joitain toiveita johtajat toivat kuitenkin ryhmäkeskusteluissa

esiin. Usea johtaja ilmaisi keskusteluissa mielipiteensä siitä, että palkka osaltaan



51

oli heidän työntekoaan motivoiva tekijä, ja työmäärän kasvaessa, johtajat toivoi-

sivat palkankin suhteessa lisääntyvän. Myös Soukaisen (2015, 140) tutkimuk-

sessa johtajat osoittavat tyytymättömyyttään palkkaukseen verrattuna työtehtä-

vien määrään. Tutkimukseemme osallistuvista johtajista osa myös suhtautui pe-

lolla uusiin tuleviin muutoksiin ja he toivovatkin jo hetkellistä rauhaa työlleen.

Vaikka johtajat kuvasivat kokevansa hajautetussa organisaatiossa olevan paljon

haastavia tekijöitä, oli suurin osa johtajista kuitenkin edelleen sitä mieltä, että

päiväkodin johtajan työ on heille mieleistä ja he saavat työstään paljon nautintoa.

Tätä he selvensivät kertomalla, kuinka pitävät työnsä itsenäisyydestä ja siitä, mi-

ten heidän on itsensä mahdollista suunnitella ja tehdä työtänsä kukin omalla ta-

vallaan ja vaikuttaa työpäivänsä kulkuun.

…et vaikka on oikeesti se riittämättömyyden tunne ja semmonen tunne välillä että
paskaaks tässä ja tekis mieli heittää hanskat tiskiin, niin siitä huolimatta mä nautin
kyllä ihan valtavasti työstäni, että kuitenkin sitä saa toteuttaa niin oman näköi-
sesti… tehdä siitä oman näköistä ja ja … niinku niitä… miettiä niinku…oman ta-
van tehdä sitä työtä… kyl mä silti saan kiksejä tästä työstä… (Keskustelija 2)

Ehkä suurimpana työtään helpottavana tekijänä johtajat kuvasivat kokevansa

jaetun johtajuuden hyödyntämisen. Kummassakin ryhmäkeskustelussa korostui

jaetun johtajuuden merkitys ja johtajat ovatkin ottaneet avuksi työnsä organi-

soinnissa vastuun siirtämisen erityisesti varajohtajille ja vastuulastentarhanopet-

tajille, mutta myös työyhteisöille. Jaetun johtajuuden mukanaan tuomia konk-

reettisia tekijöitä kuvaamme enemmän kappaleessa 5.3.

5.2 Päiväkodin johtajien vaikutusmahdollisuudet muutok-

sessa

Kuuleminen

Molemmissa ryhmäkeskusteluissa tuli ilmi, että siirryttäessä hajautettuun orga-

nisaatioon muutoksia on ollut paljon ja johtajat kuvasivat kokevansa ne erittäin

haastaviksi. Ryhmäkeskusteluissa johtajia puhutti paljon varhaiskasvatuksen

hallinnon merkitys päiväkodin johtajan työssä ja muutoksessa. Pääsääntöisesti

johtajat ilmaisivat ymmärtävänsä muutosten tarpeen, ja osa heistä kuvasi saa-
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neensa osin vaikuttaa myös niiden sisältöön. Eriäviä näkemyksiä päiväkodin joh-

tajat toivat esiin siitä, onko varhaiskasvatuksen hallinto kuunnellut heitä muu-

toksia suunniteltaessa ja toteuttaessa vai ei. Juuti ja Virtanen (2009, 58, 111) ko-

rostavat, että ihmiset tulkitsevat muutokset yksilöllisenä kokemuksena eri ta-

voin, jossa kokemusta auttavana tekijänä on itsensä tunteminen ja muutoksen

siihen suhteuttaminen. Meidän tutkimuksemme keskusteluissa toiset johtajat toi-

vat esiin ajattelevansa, että heitä on kuultu ja toiset johtajat, että heillä ei ole ollut

vaikutusmahdollisuuksia muutosten toteutumiseen. Myös eri tilanteissa kuul-

luksi tuleminen kuvattiin eri tavoin. ”Niin, että miks meitä ei kuunnella… (Kes-

kustelija 5)” Osa johtajista on uransa aikana päässyt vaikuttamaan tuleviin muu-

toksiin ja kokonaisuuksiin, ja he ovat itse jopa saattaneet toivoa muutosta tai pi-

tää sitä ainakin itsestään selvyytenä. Toiset johtajat taas kertovat, että heidän mie-

lipiteitänsä muutoksissa ei ole kuultu ja muutoksia on tehty huomioimatta suu-

rempia kokonaisuuksia.

Kyllä mun täytyy sanoo, että se muutos mikä tuli sillon, oltiinhan me mukana vä-
häsen siinä prosessissa että, et me voidaan ite vähän esittää toiveita että miten sit-
ten  miten nää lisäykset tulee, mut eihän ne menny ollenkaan sillai kun me oltiin
esitetty, että tota… Kun esimerkiksi mulle tuli *****päiväkoti että, koska meillä oli
tota, meillä oli eläkkeitä tulossa siinä meidän tiimissä, niin nää muutokset täyty
tehdä kuitenkin ennen sitä, kun toisella olis ollu vielä pari vuotta jäljellä… että
sanotaan että, tyhmiä me ei olla, ajattelevia ihmisiä, osataan miettiä kokonaisuuk-
sia, niin tuntu vähän niinku hullulta ratkasulta, että miksi, miksi jonkun täytyy
vaihtaa vielä yksikköö kahta vuotta ennen eläkettä ja… (Keskustelija 4)

Kuten edellisen lainauksen esimerkistä ilmenee, yksi johtaja kuvasi ryhmäkes-

kustelussa sitä, miten lähellä eläkeikää olevat johtajat olivat saattaneet joutua pel-

käämään joutuvansa kohtaamaan vielä suuren muutoksen työssään ennen elä-

köitymistään. Kyseinen johtaja kuvasi, miten huojentunut joku päiväkodin joh-

taja saattoi olla, mikäli oli saanut esimiehensä suostuteltua siihen, että suurta

muutosta ei tapahdukaan ja johtaja saattoi viedä työuransa loppuun samassa yk-

sikössä. Ryhmäkeskusteluissamme johtajat totesivat kuitenkin jonkun johtajan

myös joutuneen muuttamaan johtamiskokonaisuuttaan, vaikka olikin jo lähellä

eläkeikää.

          Osa johtajista toivoi hallinnolta myös työntekijöidensä kuulemista päivä-

kodin johtajien kuulemisen lisäksi. Johtajat kuvasivat kokevansa, että monissa
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muutoksissa lastentarhanopettajat kentältä ovat parhaita kertojia kentän arki-

käytänteistä muutosten osalta. Selvästi ryhmäkeskusteluissa toivottiinkin enem-

män kentän vaikutusmahdollisuuksien huomioimista uusissa muutosproses-

seissa.

Muutoksista neuvotteleminen

Ryhmäkeskusteluissa puhuttaessa varhaiskasvatuksen hallinnon ja ylemmän

hallinnon merkityksestä johtajien työhön, johtajat kuvasivat pettymystään sii-

hen, että johtajamuutoksissa annettuja lupauksia ei muutosten jälkeen pidetty-

kään. Erityisesti johtajakokonaisuuksia uudistettaessa päiväkodin johtajat kertoi-

vat, että heille oli luvattu paljon työtään helpottavia tekijöitä, mutta muutoksen

toteutumisen todellisuus onkin ollut toisenlainen eikä lupauksia ole pystytty pi-

tämään. Tällainen muutos, joka ei ole johtajien mielestä mennyt luvatun mukai-

sesti, on esimerkiksi päiväkodin kiertävän varahenkilön eli vipin hyödyntämi-

nen alueen johtajien yhteisenä resurssina. Käytännössä vippi joudutaan sijoitta-

maan johonkin ryhmään pitkäksi aikaa, eikä hänen hyödyntämisensä lyhyisiin

sijaisuuksiin olekaan mahdollista. Myös palkan korotuksen vähäisyyteen työ-

määrään nähden ja varajohtajan resursoinnin puuttumiseen ollaan pettyneitä.

…tää myytiin tää asia meille niin että palkkaa tulee paljon lisää ja sitten tulee va-
rajohtajat, joilla on tota ihan säännöllinen työ, joka tulee siihen avuks ja sitten tulee
vipit… niin, palkkaa tuli 50 euroa, mikä siis niinku miinus verot että määkin siis,
jouluna sain vähemmän rahaa käteen kun mitä aikasemmin, kun verot vei sen, et
se niinku  oli iso pettymys ja vippi saatiin, mutta hetihän kahen kuukauden päästä
sitten vippi laitettiin kun ryhmiä laajennettiin niin se laitettiinkin sitten siihen ryh-
mään ja varajohtaja joka on ryhmässä oleva, sitä ei kukaan resurssoinu, siis taval-
laan niinku ne kaikki lupaukset niinku vedettiin alta… joku muu saa jatkaa… (Kes-
kustelija 4)

Johtajat toivat keskusteluissa esiin ymmärtävänsä muutoksia osittain, mutta il-

maisivat kuitenkin olevansa pettyneitä siihen, että he eivät olleet saaneet aikaa ja

resursseja toivotulla ja luvatulla tavalla muutosten kohtaamiseen ja eteenpäin

viemiseen. Johtajat sanoittivat kokemuksiaan esimerkiksi höynäytetyksi tulemi-

sesta, koska heidän mukaansa muutos oli markkinoitu heille eri tavoin kuin se

sitten käytännössä toteutui.
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Johtajat kuvasivat ryhmäkeskusteluissa kokevansa, että muutoksista ei

useinkaan neuvotella johtajan tai kentän kanssa, vaan ne annetaan valmiina. Toi-

silla johtajilla on myös kokemuksia siitä, että muutoksista on ensin neuvoteltu

heidän kanssaan, mutta lopulta asiat eivät kuitenkaan ole menneet niin kuin on

sovittu.

…että tietysti jos mun täytyy jotakin lisäks ottaa niin se ******päiväkoti oli ihan
luonnollinen, kyllä mää sen niinku hyväksyn, mutta se, oikeestaan siihen me ei
saatu aikaa niinku miettiä sitä että, että saada työstää sitä asiaa, että miten nyt hoi-
dat kaks yksikköö samalla työajalla kun ennen hoidin yhden… (Keskustelija 4)

Muutoksista keskusteltaessa johtajat pohtivat ryhmäkeskusteluissa niiden onnis-

tumista ja toisen ryhmäkeskustelun johtajat kuvasivat kokevansa, että osa heitä

koskevista muutoksista on kohdistunut heidän mielestään vääränlaisiin asioihin.

Heidän mielestään päiväkodin johtajille kuuluvia tärkeitä työtehtäviä on siirretty

pois ja vastaavasti heidän itsensä mielestä vääriä työtehtäviä on lisätty. Johtajien

tärkeinä pitämien työtehtävien keskittäminen muulle taholle on johtajien kuvaa-

mien kokemusten mukaan hankaloittanut päiväkodin johtajien työtä heidän yk-

siköissään. Keskusteluissa tuotiin esiin, miten muutoksen seurauksena yhtenä

varhaiskasvatuksen hallinnon toteuttamana uudistuksena päiväkodin johtajilta

siirrettiin pois päivähoitopaikkojen järjestäminen perheille eli vanhempien

kanssa tehtävä yksi asiakaspalvelumuoto, joka on nykyisin keskitetty palveluoh-

jaajille. Johtajat ilmaisivat, että kyseisen työtehtävän kautta he olisivat päässeet

markkinoimaan mahdollisille asiakasperheille hoitopaikkoja yksiköistään sekä

tutustumaan alusta asti asiakasperheisiinsä. Yksi johtaja kuvasi esimerkiksi toi-

vovansa voivansa edelleen sijoitella asiakkaita yksiköihinsä, jolloin hän olisi voi-

nut paremmin huomioida työntekijöidensä ja yksiköidensä vahvuuksia erilai-

sissa asiakasperheiden tarpeissa. Hän totesi lisäksi, että vastaavasti sihteerin teh-

tävät hän voisi antaa muiden kuin hänen itsensä hoidettavaksi.

Mä olisin mieluummin pitänyt ittellä sen asiakkaiden sijoittelun ja sen soittelu
rumban kun tän sihteerin homman… et enemmän se on sitä päiväkodin johtajan
työtä, et sä sijoittelet asiakkaita ja mietit niitä ratkaisuja… markkinoit omaa taloo,
ja naapuritaloo, et sä tunnet alueen vahvuudet eri taloissa ja osaat ohjailla… et
okei, ton tyyppinen lapsi, se hyötyis tosta, mä tiedän et siellä on tätä osaamista…
Nyt sen tekee jotkut yhet tyypit, jotka okei on kollegoita entisiä, mut et ei ne voi
hallita tämmöstä massaa… mieluummin olis pistetty sama määrä sihteereitä. (Kes-
kustelija 3)
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Vaikka varhaiskasvatuksen hallinnon tekemän muutoksen palveluohjauksen

keskittämisestä muulle taholle kuin päiväkodin johtajille, on ollut tarkoitus ke-

ventää päiväkodin johtajien työtaakkaa, kuvasivat johtajat kokevansa sen enem-

män päiväkodin johtajan työksi kuin esimerkiksi muutoksen myötä lisääntynei-

den toimistotöiden. Soukaisen (2009, 114) tutkimuksessa mukana olleet johtajat

korostavat juuri asiakaspalvelun tärkeyttä heidän työssään ja pitävät palveluiden

tarjoamista perheille hyvänä palveluna. Tämän palvelun avulla he kuvaavat ko-

kevansa, että heillä on mahdollisuus tarjota perheille monipuolisia päivähoidon

vaihtoehtoja. Soukainen (2009, 114) nostaa asian esiin Lémanin (2007) tutkimusta

mukaillen juuri hajautetun organisaation näkökulmasta.

Ristiriita näkemysten välillä

Ryhmäkeskusteluissa johtajat kuvasivat tuntemuksiaan siitä, kuinka heidän on

toisinaan vaikea luottaa hallinnon antamiin lupauksiin joko kohdistuen johtajiin

itseensä tai heidän asiakasperheisiinsä. Johtajat kuvasivat kokevansa joutuvansa

monesti hankalaan välikäteen asiakkaiden ja hallinnon välissä. Johtajat ovat saat-

taneet ehtiä viestittämään asiakkailleen heille luvatuista asioista, mutta asiat

saattavat johtajien kertoman mukaan kuitenkin viime hetkellä muuttua eikä joh-

taja voi pitää asiakkailleen lupaamistaan asioista kiinni.

Nolo olo siinä tulee siitä kun sä perheille lupaat jotain mitä sulle on luvattu, ja
sitten sä niinku näytät hölmölle siinä, että eksää niinku voinu kertoo ajoissa tai
eksä ymmärrä asioita, kun asiakkaat kattoo, et sähän sanoit että tää jatkuu vielä
ens vuonna, että mikä tässä niinku… (Keskustelija 3)

Niin…se oli semmonen, et tämmösiä kyllä tulee sieltä, et oikeesti kyllä välillä tun-
tuu, et mistä se päiväkodin johtaja saa niinku päättää. Aika pieneks välillä tuntee
olonsa. Jotenkin se on siis, niin siihen ei luoteta mun mielestä hallinnossa, että se
asiantuntijuus on täällä. (Keskustelija 5)

Tutkimuksessamme mukana olleet johtajat kertoivat tuntevansa usein riittämät-

tömyyden tunnetta toimiessaan hallinnon, alaistensa ja asiakkaidensa välikä-

dessä. Koska johtajat totesivat olevansa työnantajan edustajia työntekijöiden ja

asiakkaiden suuntaan, pitivät he haastavana hallinnon ja omien näkemystensä

välistä ristiriitaa. Johtajat kuvasivat markkinoivansa usein hallinnon laatimia uu-

distuksia ja vaatimuksia hyvinä asioina työntekijöilleen ja asiakasperheilleen,
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vaikka heidän oma mielipiteensä uudistuksesta saattoi olla eriävä. Tämä aiheut-

taa johtajien mukaan heille ristiriidan ja riittämättömyyden tunnetta ja sen

vuoksi johtajat kuvasivat kaipaavansa enemmän tukea hallinnolta muutosten ja

uudistusten toteuttamiseen omassa työssään ja asian viemisessä kentälle. Myös

Halttusen (2009, 131) tutkimuksessa nousee merkittävästi esille, että päiväkodin

johtajuuden toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti kunnasta tulevat resurssit sekä

sieltä annetut tehtävät. Tutkimuksessaan Hujala (2002) mainitsee (viitattu läh-

teessä Halttunen 2009, 131), että hallinnon ja päiväkodin johtajien välinen yhteys

ei aina toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla, vaan usein päiväkodin johtajat

kokevat olevansa välikädessä sekä alaistensa, perheiden että omien esimiestensä

kesken. Kunnan hallinnosta tulee johtajille ohjeita ja määräyksiä eikä kunnan hal-

linnon ja johtajien välillä useinkaan ole riittävää keskusteluyhteyttä. Samankal-

taisia tuloksia on saatu myös OAJ:n tekemässä tutkimuksessa (Päiväkodin johta-

juus huojuu 2007, 4), missä johtajat kuvaavat olevansa niin sanotusti puun ja kuo-

ren välissä. Johtajat kokevat, että vaatimuksia, velvoitteita ja odotuksia tulee eri

puolilta, mutta heidän mahdollisuutensa vastata niihin ovat rajalliset. Tutkimuk-

sessa todetaankin, että varhaiskasvatuspalveluissa johtamisvastuu ja -valta eivät

useinkaan kulje käsi kädessä.

Laadun ylläpitäminen

Tutkimuksemme osallistuneet päiväkodin johtajat kuvasivat kokevansa ristirii-

taa myös tasapainoillessaan varhaiskasvatuksen laadun ja kaupungin talouden

säästötoimenpiteiden kanssa. He toivat keskusteluissa esiin ymmärtävänsä sääs-

tötoimenpiteiden merkityksen kaupungin talouden näkökulmasta ja täten myös

muutoksen siirtymisestä hajautettuun organisaatioon varhaiskasvatuksessa tuo-

van säästöjä kaupungin talouteen. Johtajat ilmaisivat kuitenkin pitävänsä var-

haiskasvatuksen laadusta vastaamista heidän olennaisena työtehtävänään ja ker-

toivat haluavansa säilyttää tietyn tasoisen laadun varhaiskasvatuksessa resurs-

sien pienennyksestä huolimatta. Tämän he kuvasivat aiheuttavan heille ristirii-

taisia ajatuksia varhaiskasvatuksen laadun ja hallinnon taholta esitettyjen vaati-

musten kesken. Johtajien keskusteluissa esille tuoman näkemyksen mukaan, laa-
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dun heikentyessä asiakasperheet voivat helposti ottaa yhteyttä varhaiskasvatuk-

sen hallintoon. Johtajien keskusteluissa kuvaama näkemys oli, että myös asiak-

kaille laatu on nykypäivänä merkittävä tekijä varhaiskasvatuksessa. Laadun ja

säästöjen kanssa tasapainoilu korostui johtajien puheissa lisäksi sijaisten palk-

kaamisen ongelmissa, joiden kohdalla johtajat kuvasivat olevansa ristiriitaisessa

tilanteessa hallinnon vaatimusten ja päiväkodin arjen sujumisen kanssa. Johtajat

kertoivat keskusteluissa haluavansa palkata kulloiseenkin tehtävään päteviä

henkilöitä, kuten lastentarhanopettajia, säilyttääkseen tietyn tasoisen laadun yk-

siköissään ja jotta myös lasten vanhemmat olisivat tyytyväisiä varhaiskasvatuk-

sen laatuun. Johtajat toivat esiin kuitenkin ristiriidan talouden resurssien kanssa,

jotka eivät aina mahdollista pätevien sijaisten palkkaamista. Tällöin johtajat ku-

vasivat kokevansa laadun säilyttämisen vaikeaksi.

Se jos ei ota oikeesti päteviä lastentarhanopettajia sijaisuuksiin tai muihin, niin se
lisää sitä johtajan työtä ihan hirveesti, kun ne vanhemmat alkaa rutiseen, kun tulee
huonoo laatua, joku vippijengillä niin sä et saa samanlaista laatua, jos sieltä kuu-
kauden on opettaja pois. Et siinä täytyy myös se jonkun sortin taso pystyä säilyt-
tään siinä työssä. Mä en ainakaan pysty siihen, et mä korvaan jollain avustajan
tason ihmisellä opettajan pitkäks aikaa, sit sieltä tulee palaute hallintoon suoraan
ja meille tulee vaan se nootti sieltä, et teillä ei tehdä töitä hyvin, et sä oot siinä se…
(Keskustelija 3)

Myös Soukaisen (2015, 115) tutkimuksessa päiväkodin johtajat haluavat painot-

taa varhaiskasvatuksen hyvän laadun säilyttämistä, vaikka työssä ja sen hallin-

nassa on haasteita. Meidän tutkimuksemme ryhmäkeskusteluissa monen johta-

jan puheessa korostui lisäksi omien arvojen mukaisen näkemyksen säilyttämi-

nen, vaikka uudistusten ja muutosten todettiin aiheuttavan ristiriitaa hallinnon

ja johtajien näkemysten välillä. Johtajat kuvasivat kokevansa ensiarvoisena itselle

tärkeistä asioista kuten laadusta, henkilöstöjohtamisesta tai pedagogisesta johta-

misesta kiinnipitämisen.

          Päiväkodin johtajat ilmaisivat toisessa ryhmäkeskustelussa, että heitä har-

mitti paljon se, että varhaiskasvatuksen hallinto tekee heidän mukaansa varhais-

kasvatuksen toimintayksiköitä koskevia päätöksiä ja ratkaisuja ottamatta päivä-

kodin johtajia mukaan päätöksen tekoon tai kertomatta heille niistä etukäteen.

Juuti ja Virtanen (2009, 25, 60) tuovat kuitenkin tärkeänä asia esiin henkilöstön

mahdollisuuden osallistua muutoksen toteuttamiseen. He kuvaavat tärkeänä



58

asiana muutoksen onnistumisen kannalta henkilöstön osallistumista itse muu-

tokseen eikä olemista vain sen kohteena. Juuti ja Virtanen (2009, 11, 151) koros-

tavatkin avoimen vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä muutoksen johta-

misessa. Meidän tutkimuksemme johtajat toivoivat, että hallinto ottaisi heitä

enemmän mukaan päätöksiin tai ainakin kertoisi heille tulevista suunnitelmista

etukäteen. Osa johtajista kuvasi tuntevansa, että hallinto ei luota tarpeeksi var-

haiskasvatuksen kentän asiantuntemukseen, jolloin päätökset tehdään päiväko-

din johtajien näkemyksen mukaan liiaksi ylhäältä käsin.

Et semmonen niinku meidän omaa hallintoo… niin siellä niinku sitä… pliiis ker-
tokaa vähän etukäteen, vähän epävarmojakin tietoja… luottakaa siihen et me osa-
taan olla hiljaa jos sanotaan että tää on epävarmaa, tästä ei saa puhua… ois ihan
hirveen kiva tietää pikkusen etukäteen asiat… niinku jostakin, ennen kun se velloo
jo isona, vois vähä viedä asiaa, siis niinku sen tyylisiä arvoja… et tämmöstä, sit se
asia on helpompi lyödä siihen päälle kun se lysähtää tai… et semmonen niinku
meidän hallinnon… (Keskustelija 3)

Uudistusten suunnitelmallisuus

Kuten aiemmin olemme kuvanneet, päiväkodin johtajat ovat joutuneet priorisoi-

maan työtehtäviään uudistusten jälkeen, jotta saavat työaikansa riittämään usean

yksikön johtamiseen. Ryhmäkeskusteluissa johtajien puheessa korostui, että joh-

tajat olisivat kaivanneet hallinnolta enemmän aikaa, resursseja, tukea ja jopa

työnohjausta siihen, kuinka johtajien aika ja työtehtävät olisi järkevä organisoida

usean yksikön kesken.

…mä aattelin, että joku työnohjaus ois ollu… nythän esim veot saa työnohjausta,
kun niillä on muutos, et se että… että jotenkin kyllä joo… johtajat on tosi fiksuja,
mutta että työnohjaus ois ihan oikeesti voinu olla paikallaan tai ees saanu sen ajan
prosessoida, koska… (Keskustelija 4)

Kuten seuraavasta yhden johtajan sitaatista ilmenee, johtajia puhututti keskuste-

luissa myös päätösten ja uudistusten tekemisen tarve ja se, miten johtajat saattoi-

vat saada työaikansa riittämään kaikkiin uudistuksiin. Sitaatissa johtaja kuvaa

esimerkkinä pedagogisen tuen tiimiä, johon johtajat oli ohjeistettu osallistumaan.

Huojennusta asiaan johtaja kuvaa saaneensa kollegaltaan, joka oli kuullut muulta

taholta, että kaikkia ohjeita ei tarvitsekaan kirjaimellisesti välttämättä aina nou-

dattaa.
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Mutta hei tää on hyvä esimerkki kun me tehtiin yhteistyö… tai meille avuksi tää
esiopetuksen uudesta pedagogisesta tiimistä ja oppilashuollosta, niin siellä lukee
yhteis..tästä pedagogisen tuen tiimistä, että johtaja osallistuu niihin kaks kertaa
kuukaudessa… mähän sain ihan hirveet hepulit, kun mä ajattelin, et sehän tarkot-
taa mun työssäni että mä oon neljänä viikkona aina jossakin esiopetuksen tuen
palaverissa… ei onnistu… niin, sit mun kollega sano, et älä sinä lue sitä niin tark-
kaan, et ***** sano et ei sinne aina tarvi mennä… mä sanoin, et ihan kiva, mä en oo
ollu siinä ******:n… et tottahan mää luen sen… (Keskustelija 4)

Ryhmäkeskusteluissamme johtajat ilmaisivat kokevansa, että hallinnon asetta-

mat vaatimukset teoriassa eivät välttämättä kohtaa käytäntöä, vaan vaatimuksia

saattaa olla mahdoton täyttää. Tämän johtajat kuvasivat kokevansa työtänsä

stressaavana tekijänä, koska johtajat kertoivat olevansa pääsääntöisesti tunnolli-

sia työntekijöitä. Kyseenalaistaessaan vaatimuksia, johtajat kertoivat saaneensa

ristiriitaista tietoa ohjeiden ja vaatimusten noudattamisesta. Tämän yksi johtaja

kuvasi kokevansa erityisen raskaana ja stressaavana tekijänä, koska hän on luon-

teeltaan tunnollinen ja pikkutarkka työntekijä ja haluaa noudattaa annettuja oh-

jeita kirjaimellisesti.

          Tutkimuksessamme mukana olleet päiväkodin johtajat ilmaisivat kaipaa-

vansa hallinnon tekemiin uudistuksiin ja muutoksiin pitkäjänteisempää suunni-

telmallisuutta ja ennen kaikkea arviointia muutoksista jälkeenpäin. Johtajat ker-

toivat saaneensa varhaiskasvatuksen kentältä palautetta, jossa työntekijät toivo-

vat, että uudistuksia ja muutoksia arvioitaisiin paremmin. Esimerkkinä tästä on

muun muassa uusin varhaiskasvatuksen erityisopetusta koskeva uudistus, mikä

puhututti johtajia tutkimuksemme toisessa ryhmäkeskustelussa. Varhaiskasva-

tuksen erityisopetusta koskevasta muutoksesta johtajat kertoivat saaneensa

työntekijöiltään kentältä paljon rakentavaa palautetta siitä, että uudistus ei ole

kentän mielestä toimiva. Kyseisestä uudistuksesta johtajat kertoivat, että entiset

kiertävät erityislastentarhanopettaja-nimikkeet eli keltot poistettiin, ja heidän ti-

lalleen nimettiin alueellisesti kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat eli

veot. Veo-uudistuksen myötä myös niin sanottujen tavallisten lapsiryhmien kah-

denpaikkalaisuudet poistuivat. Veo -uudistuksesta keskusteltaessa johtajat poh-

tivat, onko muutos ollut kentälle liian suuri erityisopetuksen resurssien vähen-

tyessä? Tällöin uudistuksella on voitu saada aikaan enemmän negatiivisia kuin
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positiivisia asioita. Yksi johtaja toi esiin uudistuksesta myös sen, että kun veo eh-

tii tehdyn muutoksen myötä olla vähemmän aikaa lapsiryhmien käytettävissä,

lisää se hänen mukaansa sitä, että ryhmät tarvitsevat päiväkodin johtajalta enem-

män tukea työllensä.

…on se niin erilainen se toimintatapa siihen entiseen verrattuna ja kaikki tää kah-
denpaikkalaisuudet on poistuneet, niin kyllä tässä ollaan ihan uuden niinku
edessä, että…kyllä mäkin oon vähän samaa mieltä kun ****, että enemmän niinku
tarvii, tarvitaan johtajaa, et se veo ei, vaikka toisaalta aateltas että se pystyis use-
amman lapsen kanssa oleen, mutta ei se ihan käytännössä näin oo. (Keskustelija 1)

Tilanteissa, joissa toivottu muutos ja uudistus eivät ole onnistuneet, johtajat toi-

voivat voitavan palata takaisin vanhaan mahdollisesti toimivampaan käytän-

töön. Sinänsä johtajien mukaan heillä ei ollut mitään uudistuksia ja muutoksia

vastaan, mutta he toivoivat kriittistä arviointi uudistusten hyödystä ja niiden to-

teutumisen onnistumisesta.

Hyviä uudistuksia ja tekoja muutoksessa

Vaikka kritiikki varhaiskasvatuksen hallinnon tekemiä uudistuksia kohtaan tuli

esiin melko vahvasti ryhmäkeskusteluissa, johtajat kuvasivat hallinnon tehneen

heidän mielestään myös hyviä uudistuksia ja tekoja. Moni johtaja ilmaisi koke-

vansa, että johtajauudistusten jälkeen hallinnon luottamus joissain asioissa joh-

tajien työhön on jopa lisääntynyt. Erityisesti toisessa ryhmäkeskustelussa yksi

johtaja ilmaisi kokevansa, että positiivinen palaute hallinnon suunnalta on li-

sääntynyt. Hänen mielestään tämä on tärkeä työntekoa motivoiva tekijä, vaikka

toki johtajat toivat keskusteluissa esiin kaipaavansa työstään myös rahallista kii-

tosta.

Että tulee tavallaan niin kuin sellaista positiivista kiitosta, vaikka se ei oo se rahal-
linen, mutta tavallaan merkittee, mulle ainakin itelle, kun huomaa että omaa hen-
kilökuntaakin, kissa kiitoksella ajaa, mutta… Mutta kun sitä on ollut tosi vähän
aikanaan, että sä oot vaan pakertanut siellä. Että nyt tavallaan se tulee julki se sun
työ tietyllä lailla että, mutta eihän sekään niin kuin ikuisesti, että kyllähän sitä toi-
vois myöskin että pystyis niin kun rahallisesti. (Keskustelija 6)

Toisessa ryhmäkeskustelussa johtajat kertoivat varhaiskasvatuksen hallinnon pi-

tämillä henkilöstöinfoilla olevan tärkeä merkitys johtajien työlle. Myös Lämsä ja

Hautala (2005, 151 -157) tuovat esiin työntekijöille informoimisen tärkeydestä
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juuri muutostilanteissa. Työntekijöille tulee antaa selkeä käsitys toiminnan tar-

koituksesta ja heidän roolistaan siinä, jotta organisaation mahdolliset muutosti-

lanteet eivät vaikuttaisi työntekijöiden työtehoon ja työmotivaatioon. Tutkimuk-

semme johtajat toivat esiin, että aluepäälliköt olivat kertoneet henkilöstöinfoissa

ja tiimeissä yksiköiden henkilökunnalle johtajien työhön ja yksiköihin kohdistu-

vista muutoksista ja uudistuksista. Johtajat kertoivat, että heidän mielestään tä-

män avulla heidän henkilökuntansa saattoi paremmin ymmärtää, mitä muutok-

set vaativat onnistuakseen johtajalta ja mitä vaatimuksia ne tuovat henkilökun-

nalle itselleen.

Mun mielestä, en mä tiedä, onko teillä aluepäälliköt tehnyt näitä tämmösiä kier-
roksia tiimeissä, kertonut meidän työstä. ***** on ainakin, mikskä näitä nyt sanot-
tiin, no joka tapauksessa, niin hän kiersi kaikki nää tiimit ja kertoi just tästä muu-
toksesta mitä nyt johtajan työssä on tapahtunut ja näistä johtamisen foorumeista,
että on nää… henkilöstöinfot,  joo niin olikin. Must se oli hirveen hyvä, että taval-
laan, että muutos, muutosjohtamista ja muutostilannetta tuotiin niin kun henkilö-
kunnalle kans niin kun meidän esimiesten näkökulmasta. Et se varmasti anto aika
paljon niin kun henkilöstölle ymmärrystä ja mun mielestä sitä pitäisi vähän enem-
män vieläkin sitä, että mitä henkilökunnalta vaaditaan, mitä se itseohjautuvuus
tarkoittaa, ja et otat vastuun siitä pedagogisesta toiminnasta ja otat vastuun lomien
hakemisesta ja kaikkee tällaista, että. (Keskustelija 1)

…niin se on mun mielestä hyvä, että kun sitä hallinnon puolelta kerrotaan myös
niille työntekijöille että johtajan työ on muuttunut ja mitä se on. (Keskustelija 6)

Positiivisena ja tärkeänä asiana johtajat kertoivat pitävänsä myös muutosten

myötä perustettuja johtajatiimejä, joihin kuuluvat oman alueen kaikki päiväko-

din johtajat. Johtajatiimit saivat paljon kiitosta molemmissa ryhmäkeskuste-

luissa, sillä johtajat kertovat niiden olevan erittäin tärkeä kollegiaalinen tuki ha-

jautetun organisaation johtajille. Myös pitkään johtajan töitä tehneet johtajat ker-

tovat tarvitsevansa edelleen tällaista ”purkutiimiä” johtajien kesken, koska joh-

tajat ajattelevat, etteivät he samalla tavalla voi kuitenkaan käsitellä kaikkia asioita

oman johtotiiminsä eli varajohtajan ja vastuulastentarhanopettajan kanssa. Joh-

tajatiimissä johtajat kuvasivat pystyvänsä jakamaan ajatuksiaan työnsä sisällöstä,

haasteista ja muutoksista. Johtajat totesivat, että kollegiaalinen vertaistuki ja joh-

tamiseen liittyvien asioiden jakaminen kollegoiden kanssa erityisesti henkilöstö-

johtamisen alueella on usein yksin työskentelevälle päiväkodin johtajalle tärkeää.
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Johtajat toivoivatkin johtajatiimien säilyvän mahdollisista tulevista muutoksista

huolimatta.

Mä haluan sanoa yhden positiivisen asian vielä, että mä oon kokemut aina että
sillon tilaaja-tuottaja-malliin mentäessä niin perustettiin johtajatiimit… ja niistä mä
haluan pitää kiinni… ne on mun mielestäni… siis johtotiimi oman varajohtajan ja
valton kanssa ei korvaa sitä johtajatiimiä, et se on… se on mun mielestäni ollut
koko ajan tässä semmonen hyvä vertaistuki niinku matkan varrella… sillä tavalla
että tota… toivottavasti ne säilyy! (Keskustelija 4)

…on tullut nämä johtajatiimit on niin kun virallistettu, että tää kollegiaalinen tuki
on niin kun tullut tässä vuosien varrella sillai, mikä on tärkeetä, et kun johtaja on
ihan oikeesti yksin…sen oman, voi niin kun saada ja jakaa siinä johtajatiimissä sit-
ten asioita. Niin kun ihan tämmöisiä  ammatillisiakin asioita. Ja sitten niissä ei vält-
tämättä oo kukaan esimiehistä paikalla, niin se on aina semmoinen. Sen kerran se
on sitten vähän niin kuin sellainen purkutiimi… (Keskustelija 7)

Myös Soukainen (2015, 108) on tutkimuksessaan nostanut esiin kollegiaalisen

tuen merkityksen päiväkodin johtajien työssä. Soukaisen tutkimuksessa mukana

olleet johtajat näkevät kollegiaalisen tuen tärkeäksi esimerkiksi työn hallinnan

kannalta, kun voidaan järjestää kahden esimiehen yhteisvoimin yhteinen koulu-

tusilta henkilöstölle tai vastaavanlaisia muita tapahtumia yhteistyössä toisen joh-

tajan kanssa. Kollegiaalisella tuella on myös yhteyttä työhyvinvoinnin paranemi-

sessa, kun johtajat pystyvät vaihtamaan ajatuksiaan johtamisesta toisten esimies-

ten kesken.

5.3 Jaettu johtajuus peruspilarina organisaatiomuutoksessa

Ryhmäkeskusteluihimme osallistuneet päiväkodin johtajat näkivät jaetun johta-

juuden tärkeässä roolissa hajautetun organisaation johtamisessa. Jaettu johtajuus

on tulevaisuuden johtamismalli, joka on myös varhaiskasvatuksen muuttuvissa

organisaatioissa otettu päiväkodin johtajien toimintamuodoksi. Jaetun johtami-

sen perusajatuksena on asioiden yhdessä tekemisen prosessi. (Ropo ym. 2005, 19

-20, 69, 97, 100.) Tutkimukseemme osallistuneet johtajat kuvasivat kokevansa

henkilöstöasiat huomattavasti haasteellisempina muutoksen jälkeen johtajien

toimiessa nyt useamman yksikön johtajana. Tämän vuoksi he kertoivat otta-

neensa avuksi näihin tilanteisiin erilaisia jaetun johtajuuden keinoja. Johtajuutta

on jaettu johtajien mukaan esimerkiksi johtotiimien ja erilaisten työryhmien
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avulla, joita käsittelemme tarkemmin seuraavissa kappaleissa, mutta myös ylei-

sempää jaetun johtajuuden kuvaamista esiintyi johtajien puheessa. Ropo ym.

(2005, 19 -20, 69, 97, 100) näkevätkin jaetun johtajuuden juuri tehtävien ja vastui-

den jakamisena henkilöstölle, jotta organisaatiossa saadaan aikaan järjestys ja asi-

oiden hallinta.

Arvopohjan merkitys jaetussa johtajuudessa

Ryhmäkeskusteluissamme tuli ilmi, että jaetussa johtajuudessa yksi tärkeä osa-

tekijä on päiväkodin yhteinen arvopohja. Myös Juuti ja Virtanen (2009, 156 -158)

korostavat henkilöstön yhteisen arvopohjan tärkeyttä organisaation toiminnan

kannalta. Vakiintuneet arvot luovat heidän mukaansa syvän pohjan toiminnalle

ja erityisesti muutostilanteissa sekä epävarmoissa tilanteissa arvot antavat tukea

henkilöstön toiminnalle. Myös meidän tutkimuksemme keskusteluissa tuli ilmi,

että yhteinen arvopohja antaa johtajille luottamuksen jaetun johtajuuden toimi-

vuudesta ja työyhteisön jäsenten toimimisesta yhteisen näkemyksen mukaan ti-

lanteissa, joissa johtaja tai varajohtajakaan ei ole läsnä tekemässä päätöksiä. Näin

ollen yhteisen arvopohjan avulla päätöksenteko pystytään tarvittaessa antamaan

työntekijöille ja tiimeille, ja johtaja pystyy olemaan henkilökunnan päätösten ta-

kana. Toisesta sitaatista ilmenee lisäksi, että vaikka työyhteisön arvopohja luo-

daan yhdessä, pitää arvoista keskustella vielä lisää työyhteisönjäsenten kesken ja

puhua auki sit’, mitä kullakin arvolla ja asialla tarkoitetaan, jotta kaikille muo-

dostuu yhtenäinen näkemys siitä, mitä paperille on arvoista kirjoitettu.

Mä koen sen arvopohjan isoimpana pointtina niinku mun johtamisessa…se on se
raami missä te voitte liikkua ja jos johtaja pois tai ei oo se varajohtajakaan pai-
kalla… ja tavallaan jos täytyy joku ratkaisu tehä, niin jos se on näitten arvojen mu-
kanen, niin te voitte luottaa siihen että sit me seistään se takana… (Keskustelija 3)

Niin… mut tota… meil on kanssa… mä mietin et se on just niin et se ei riitä ne
arvot on kirjotettu tai se vasu on tehty tai se mikä tahansa suunnitelma, et ne on
siinä paperilla, mut se auki puhuminen… et meilläkin, meil on ollu siis esimiestii-
min tai johtotiimin kokonaisia kehittämispäiviä, mitkä on ollu ihan älyttömän hy-
viä… et me ollaan sitä meijän välistä arvopohjaa käyty läpi ja , ja ollaan kirjattu
hyvin yksityiskohtaisesti vastuualueita paperille, mut mä tota, mut niinku nyt
hoksasin, hoksasin, et ei se, mä oon ehkä niinku ite ajatellu et se riittää ja kaikki
osaa lukea ja nähny sen siitä paperilta… mut et ei osaa… et et tällä viikolla on ollu
valto talossa pitämässä palaveria ja me käytiin se siis suomeks läpi se uudestaan
se paperi ja se et mitä mä tarkotan sillä et siellä lukee niitä vastuualueita  , et mikä



64

on se mun vastuu tai mikä on se valton vastuu… et jotenkin niinku, sitä ehkä jois-
sain asioissa ite ajattelee ja kuvittelee, et se riittää, et kun se on kerran käyty läpi
niin kaikki ymmärtää sen, mut se ei oo niin… (Keskustelija 2)

Ryhmäkeskusteluissamme johtajat kertoivat jaetun johtajuuden tuoneen uusia

muuttuneita käytänteitä paitsi heille itselleen myös henkilökunnalle. Johtajien

mukaan henkilökunta on joutunut ottamaan paljon vastuuta itselleen ja olemaan

itseohjautuvaisempi johtajien muuttuneiden työnkuvien myötä. Johtajat kuvasi-

vat, miten tämän seurauksena myös johtajien on osattava antaa henkilökunnan

päätöksille ja ratkaisuille tukensa ja johtajan on luotettava henkilökuntaansa.

Tästä johtajat ilmaisivat ajattelevansa, että heillä itselläänkin on vielä paljon op-

pimista, jotta he luottaisivat henkilökunnan ratkaisuihin. Tässä luottamisessa tär-

keänä apuna oli johtajien mielestä juuri edellä kuvattu päiväkodin yhteinen ar-

vopohja.

5.3.1 Johtotiimin merkitys

Ryhmäkeskusteluissamme nousi esiin varajohtajien ja vastuulastentarhanopetta-

jien merkitys päiväkodin arjen pyörittämisessä. Tampereen kaupungin varhais-

kasvatuksen organisaatiomallissa varajohtajan tehtävässä työskentelevät lasten-

tarhanopettajat työskentelevät pääsääntöisesti johtajan lähiyksikössä. Vastuulas-

tentarhanopettaja eli valto taas työskentelee johtajan etäyksikössä ja hänellä kat-

sotaan olevan suurempi vastuu ja rooli yksikön toiminnasta kuin varajohtajalla.

Päiväkodin johtaja, varajohtaja ja vastuulastentarhanopettaja muodostavat yksi-

köittäin niin sanotun johtotiimin, joka kokoontuu säännöllisesti sopimaan yhtei-

sistä asioista. Ryhmäkeskusteluissamme päiväkodin johtajat kuvasivat koke-

vansa johtotiimin merkityksen työssään kasvaneen muutosten myötä ensiarvoi-

sen tärkeäksi. Moni johtaja totesi pohtineensa yhdessä johtotiimin kanssa heidän

yhteisiä näkemyksiään johtajuudesta ja yhteisistä arvoista. Yhteisten keskustelu-

jen ja pohdintojen avulla johtajat kuvasivat voivansa pääsääntöisesti luottaa va-

rajohtajien ja vastuulastentarhanopettajien tukeen ja asioiden hoitamiseen silloin,

kun johtajat eivät itse voi olla läsnä.

…se varajohtajan tukikin siihen, että toki niinku koko esimiestiimin, mutta tällä
hetkellä mä niinku ajattelen, että se… mulla on se joku… mä tiedän, että me ollaan
aivan samoilla linjoilla ja.. ja että vaikka mä en fyysisesti olis läsnä, mutta mä voin
luottaa siihen, että homma toimii… (Keskustelija 2)
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Tästä esimerkkinä yksi päiväkodin johtaja kertoi ryhmäkeskustelussa saaneensa

hyvää palautetta yksikkönsä vastuulastentarhanopettajan toiminnasta. Johtaja

kuvasi kokevansa, että valto pystyy hoitamaan arjen pienet asiat ja ongelmat yk-

sikössä hyvin ja sen myötä johtajan oma rooli on pienentynyt. Tämä asia näkyy

konkreettisesti hänen työssään, kun henkilökunta ei enää osoita tyytymättö-

myyttään johtajan vähäiseen läsnäoloaikaan kyseisessä yksikössä. Soukaisen

(2015, 108, 123) tutkimuksessa korostuu myös varajohtajajärjestelmän merkitys

johtajan työn hallinnalle, mutta samoin kuin meidän tutkimuksessamme kysei-

sen tutkimuksen johtajat peräänkuuluttavat varajohtajien selkeää töiden organi-

sointia ja päiväkodin johtajan ja varajohtajan yhdessä sopimien rakenteiden tär-

keyttä, jotta jaetusta johtajuudesta saadaan todellinen apu johtajille.

Johtotiimin vastuualueet

Osa tutkimuksemme päiväkodin johtajista kertoi jakavansa johtajuutta johtotii-

min kesken konkreettisesti keskustelemalla vastuualueista ja nimeämällä vastuu-

alueet. Johtajat kuvasivat esimerkiksi järjestäneensä johtotiimeille kokonaisia ke-

hittämispäivä, joissa on voitu käydä läpi yhteistä arvopohjaa ja kirjata yksityis-

kohtaisesti paperille vastuualueita. Johtajat kuvasivat tällä kokevansa kirjoitetun

arvopohjan ja vastuualueiden selkiytyvän ja konkretisoituvan niin johtotiimin

kesken kuin työyhteisössäkin. Valtuuttaminen ja sen esille tuominen selkeästi

kuvataankin tärkeäksi. Johtajat kuitenkin korostivat, että tuudittautuminen ker-

ran kirjoitettuihin arvoihin, sopimuksiin ja käytänteisiin ei takaa asioiden toimi-

mista, vaan asiat on käytävä läpi säännöllisesti uudestaan. Tätä johtajat ilmaisi-

vat pitävänsä merkittävänä asiana jaetun johtajuuden onnistumisen kannalta.

Ja sitten se kun sä saat sen johtotiimin toimimaan niin, että ihmiset luottaa niihin
ketkä siellä on ja ne ei odota sitä johtajaa, että nyt se ei tuu tai aamuna kun siellä
on hirvee jono ja ovi käy koko ajan. (Keskustelija 6)

Varajohtajien ja vastuulastentarhanopettajien rooli näkyy ensisijaisesti yksiköi-

den arjen pyörittämisessä. Tutkimuksemme päiväkodin johtajat kertoivat koke-

vansa, että varajohtaja ja valto pyörittävät osaltaan yksiköidensä arkea, muun

muassa huolehtimalla henkilökunta- ja sijaistarpeiden järjestämistä yksiköissä.

Koska johtajalla ei välttämättä aina ole realistista kuvaa henkilökunnan tarpeesta
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yksiköissään, sijaisten tarpeen selvittäminen työtehtävänä on järkevintä olla ta-

lossa konkreettisesti läsnä olevalla varajohtajalla tai valtolla, kuten seuraavasta

sitaatista ilmenee.

…kaikista loogisin siis mun mielestä meijän talossa on se, että arjen pyörittäminen
on valtolla ja varalla, et niille kuuluu selkeesti se, että siellä pyörii se arki… että
tota, sit jos on jotain siihen liittyvää niin toki voi ottaa muhun yhteyttä, mut se että
ne vastaa että siellä on niinku henkilökuntaa, et jos ne tarvii sinne sijaista, niin sit
ne ite soittaa mulle että tämmönen tilanne on tai sit ne on jo sumplinut sen siellä
keskenään, että kuka mitäkin… (Keskustelija 6)

…pitkälti niinku näitten varajohtajien ja näitten varassa on sitten se, että on niinku
jonkin näköinen mielenrauha ittellä säilyy siinä systeemissä, et kyl se tosi tärkee
on. (Keskustelija 7)

Jaettu johtajuus johtotiimin osalta näkyi johtajien mukaan myös siinä, että lähiyk-

sikön varajohtaja ja etäyksikön vastuulastentarhanopettaja tekevät yhteistyötä

keskenään. Johtajat ilmaisivat selkeästi, että heidän toiveenaan olisi, että johtotii-

min yhteydenotot yksinkertaisissa ja itsestään selvissä tapauksissa johtajaan vä-

henisivät, eivätkä tältä osin kuormittaisi johtajan arkea. Johtajien pyrkimyksenä

oli heidän mukaansa joissain tapauksissa osittain tehdä itsensä jopa tarpeetto-

maksi, mikä onkin jaetun johtajuuden ideologian mukaista.

…mulla on niinku kaks valtoo ja yks varajohtaja, niin me ollaan sovittu, että ne
sitten niin aina soittaa toisillensa, että niitten ei tarvi mun kautta sitä tietoo… (Kes-
kustelija 4)

Varajohtajien ja vastuulastentarhanopettajien resursointi

Kaiken kaikkiaan tutkimukseemme osallistuneiden johtajien mukaan varajohta-

jien ja vastuulastentarhanopettajien merkitystä pidettiin varhaiskasvatuksen ha-

jautetussa organisaatiossa yksiköiden toimimisen kannalta erittäin suurena. Kui-

tenkin keskusteluissa johtajia huolestutti se, että johtotiimillä ei ole tarpeeksi ai-

kaa suunnitella toimintaansa, koska varajohtajille ja vastuulastentarhanopetta-

jille ei anneta oman lapsiryhmätyönsä lisäksi riittävästi resurssia johtotehtävien

hoitamiseen. Organisaatiomuutoksen kynnyksellä johtajat kuvasivat, että orga-

nisaatiomuutoksessa heille on markkinoitu varajohtajien ja vastuulastentarhan-

opettajien roolin muuttumista ja lisääntyvää osuutta johtamisessa niin, että heistä

olisi todellista apua johtajille. Vaikka varajohtajista ja valtoista oli johtajien mu-

kaan heille suuri hyöty, kuvasivat johtajat kuitenkin pettymystään siihen, että
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varajohtajien ja valtojen rooli on muutoksen jälkeen jäänyt heidän mielestään lu-

vatusta vähäisemmäksi. Tämä johtuu heidän työskentelystään normaalisti lapsi-

ryhmässä, mikä estää heidän konkreettisen käyttämisensä johtajien apuna, toisin

sanoen varajohtajille ja valtoille ei ole resurssoitu riittävästi aikaa irrottautua lap-

siryhmästä tekemään lisääntyneitä tehtäviä. Johtajat kuvasivat, että varajohtajille

ja valtoille voi antaa vain vähäisen määrän yksittäisiä työtehtäviä yksiköiden ar-

jen pyörittämisen lisäksi, koska muutoin lapsiryhmän toiminta ja pedagogiikka

kärsivät. Esimerkkinä yksittäisistä työtehtävistä on seuraavassa sitaatissakin il-

menevän Titania-työvuorosuunnittelun vastuun antaminen varajohtajille.

…puhutaan, että varajohtajat auttaa, niin kyllä se on… mun varajohtaja ottaa nyt
sen Titanian, mutta mitään muuta mä en voi sillä teettää, kun se on lapsiryh-
mässä… (Keskustelija 4)

Sekä Soukainen (2015, 140) että Halttunen (2009, 124) ovat saaneet omissa väitös-

kirjatutkimuksissaan vastaavanlaisia tuloksia. Myös heidän tutkimuksissaan on-

gelmaksi nousee se, että varajohtajalle ei olla resursoitu riittävästi aikaa irrottau-

tua omasta lapsiryhmätyöstään.

          Vaikka ryhmäkeskusteluissamme mukana olleet johtajat pitivät varajohta-

jien ja vastuulastentarhanopettajien työtä jaetussa johtajuudessa hyvänä, saattaa

se joissain tapauksissa myös hankaloittaa heidän työtään. Tästä esimerkkinä joh-

tajat kertoivat tilanteita, joissa johtajat joutuvat nostamaan henkilökunnasta va-

rajohtajan tai vastuulastentarhanopettajan tehtävään ilman, että kyseinen hen-

kilö on motivoitunut tehtävän suorittamiseen. Vastaava ongelma oli johtajien

mukaan huomattavissa silloin, kun tehtävään joutuu nuori tai kokematon lasten-

tarhanopettaja, jolla ei vielä ole valmiuksia varajohtajan tai valton tehtävien suo-

rittamiseen. Hyvän johtotiimin luominen oli johtajille heidän näkemyksensä mu-

kaan erittäin tärkeää ja edellytys onnistuneelle hajautettujen yksiköiden johtami-

selle. Tämän luomisen johtajat kuitenkin ilmaisivat tarvitsevan paljon aikaa ja

työtunteja.

…mää koen nyt tällä hetkellä niin tän mun johtotiimin, missä on nää kaks, valto ja
varajohtaja niin tosi isot avuks, niinku ihan pedagogiseks avuks, et mää koen että
me seistään kaikki niinku rinnakkain samalla viivalla, että tota ja puhutaan samaa
kieltä, mutta se on ollu ihan hirveen vaikee, pitkä työ, että mulla niinku nyt on
tällänen hyvä tunne, mutta ei se, se ei varmisti oo niinku helppo juttu… (Keskus-
telija 2)
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Johtajat toivoivatkin, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen hallinnon suun-

nittelema muutos varajohtajien vaihtamisesta apulaisjohtajiksi toisi tarvittavan

lisäresursoinnin varajohtajien ja valtojen työhön, ja heille mahdollistuisi säännöl-

lisesti varattu työaika apulaisjohtajan tehtäville.

5.3.2 Työyhteisön rooli jaetussa johtajuudessa

Organisaation muuttuminen hajautettuun organisaatioon on mietityttänyt johta-

jia haastavana ja työtä lisäävänä muutoksena, mutta siitä on löydetty heidän mu-

kaansa myös paljon positiivia asioita. Ryhmäkeskusteluita tulkittaessa johtajien

keskusteluista välittyi muutosten tuoneen positiivisia asioita ennen kaikkea työ-

yhteisölle. Henkilökunnan osalta positiivisena johtajat pitivät osallistamisen li-

sääntymistä ja sitä kautta henkilökunnan vahvuuksien löytämistä ja hyödyntä-

mistä. Koska johtajuutta hajautetussa organisaatiossa on johtajien kuvaamana

hyödyllistä jakaa henkilökunnalle ja tiimeille, antaa tämä henkilökunnalle uu-

denlaisen mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä ja siinä edistymiseen ja ke-

hittymiseen. Kuten seuraavasta sitaatista ilmenee, johtajalta tämä edellyttää hen-

kilökunnan vahvuuksien ja voimavarojen tuntemusta.

Sitä osallistamista. Kyllähän se niin kun. Sitähän se parhaimmillaan on, että voit
jakaa ja osallistaa sitä henkilöstöä nimenomaan vahvuuksien kautta. Koska kyllä-
hän se lisää myös työhyvinvointia henkilöstöllä ja yksittäisellä työntekijällä. Kun-
han on niin kuin siinä herkillä, että että ei osallista liikaa. Siis tietenkin sen työnte-
kijän voimavarat tuntien. (Keskustelija 2)

Henkilökunnan itseohjautuvuus

Hajautetun johtajuuden myötä johtajat kuvasivat keskusteluissa kokevansa

myös henkilökunnan itseohjautuvuuden lisääntyneen. Their (1994, 19 -36) liittää

jaettuun johtamiseen juuri itse johtamisen tarpeen, jossa ajatuksena on, että jo-

kainen työntekijä vastaa omasta työstään ja sen laadusta. Vaikka tutkimuk-

semme johtajat ilmaisivat ajattelevansa henkilökunnan kaipaavan johtajaa edel-

leen, ovat muutosten seurauksena johtajan lisääntyneet työtehtävät tuoneet joh-

tajien mielestä henkilökunnalle myös itseohjautuvuuden tarvetta sekä taitoa hal-

lita paremmin itsenäisesti arjen asioita. Vaikka johtajat kuvasivat henkilöstön toi-

vovan johtajan läsnäoloa ja halua kohdata johtaja, on henkilökunnan täytynyt al-

kaa ottamaan vastuuta arjen pyörittämisestä itsenäisemmin kuin aikaisemmin.
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Tämän johtajat näkivät henkilökunnan työmotivaatiota lisäävänä asiana. Myös

Soukaisen (2015, 110) tutkimuksen tuloksista ilmenee johtajien kaipaavan henki-

lökunnan vastuun ottamista osassa työtehtäviä. Saman asian vahvistaa myös

Lämsä ja Hautala (2005, 217, 232 -237) kirjoittamalla, että johtajan antaessa työn-

tekijöille valtaa ja vastuuta, he samalla edistävät heidän työmotivaatiotaan ja si-

toutumistaan työhönsä. Myös Viitala (2013, 19, 139) nostaa henkilökunnan vai-

kutusmahdollisuudet ja työssä kehittymisen merkittäväksi asiaksi henkilöstöjoh-

tamisen näkökulmasta.

          Yhtenä esimerkkinä henkilökunnan osallistamisesta on seuraava yhden

johtajan kuvaama ajatus antaa henkilökunnan itse päättää kuinka toimitaan

muun muassa tilanteessa, jos joku henkilökunnasta on pois eikä sijaista saada.

Näiden yhteisten toimintatapojen sopimisen jälkeen johtaja kertoi huoman-

neensa, että henkilökunta on valmiimpi auttamaan toisia ryhmiä ja jopa toista

yksikköä tarpeen vaatiessa.

…mä pidin yhen iltapalaverin sillai, et henkilökunta itse mietti, miettii semmoset
pelisäännöt yhessä, mitä me tehdään kun joku on pois ja sen jälkeen niinku toimi
tosi hyvin kaikki, et se tavallaan niinku se, et ne on ite sen niinku päättäny, et näin-
hän tää toimii, et mietittiin niinku… et se ei olli niinku multa, tai keltään niinku
varalta tai valtolta, vaan se oli niinku kaikkien yhteinen diili ja se on siellä seinällä
et näin toimitaan kun joku on pois… et kyl se niinku, heti tuli niinku sellasta että
mennään ja sitoutumista ja mennään… (Keskustelija 6)

Työryhmät

Jaettu johtajuus siis toteutuu tutkimuksemme johtajien mukaan paitsi johtotiimin

kesken myös erilaisten työryhmien, tiimien ja henkilökunnan avulla. Osa johta-

jista kuvasi toteuttavansa johtamista jakamalla vastuuta eri työryhmille, joihin

osallistuu työntekijöitä, joilla on työryhmän aiheeseen liittyvää erityisosaamista.

Johtajien mukaan he valtuuttavat työryhmiä työstämään erilaisia aihekokonai-

suuksia, jonka jälkeen ne tuodaan vielä yksikön yhteisiin palavereihin kaikkien

pohdittavaksi. Tällä tavoin johtaja saattaa luottaa siihen, että tärkeät asiat saa-

daan hoidettua ilman, että johtajan itsensä tarvitsee osallistua kaikkien asioiden

valmisteluun.

…et tehään työryhmiä, joissa on joku jolla on jo osaamista esim vihreästä lipusta
yhellä tai muulla, et ne vetää niitä työryhmiä, jotka valmistelee niitä asioita joita
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talon palaverissa käsitellään, ja sit ne tuo vähän eteenpäin vietyä versioo… et se
on semmosta palaverien kautta pallottelua… (Keskustelija 3)

Johtajat kuvasivat kokevansa positiivisena, että organisaatiomuutoksen myötä

heillä on nykyisin usean yksikön ansiosta myös mahdollisuus hyödyntää henki-

lökunnan erilaista osaamista ja vahvuuksia eri yksiköidensä välillä. Osa johtajista

kertoi muodostavansa eri yksiköiden henkilökunnasta yhteisiä tiimejä ja työryh-

miä, jolloin he ajattelevat, että yksiköt ovat selvästi myös lähentyneet toisiaan

näiden yhteisten tiimien ja työryhmien avulla. Yksiköiden ollessa paljon yhteis-

työssä keskenään, johtajat kertoivat uskovansa sen helpottavan myös mahdolli-

sen työnkierron toteutumista tulevaisuudessa. Myös Halttusen (2009, 121) tutki-

mukseen osallistuneista johtajista erityisesti toinen johtajista kokee yhteisöllisyy-

den kantavaksi voimaksi työnkierron. Kyseinen johtaja näkee työnkierron mah-

dollistavan henkilökunnan liikuttamisen eri yksiköiden välillä, kun monipuoli-

sen yhteistyön kautta saadaan luotua eri yksiköiden yhteistä kulttuuria. Meidän

tutkimuksemme johtajat kuvasivat samoin kokevansa, että yhteistyön lisäänty-

essä yksiköiden kesken henkilökuntaa voitaisiin paremmin siirtää yksiköiden vä-

lillä auttamaan tarvittaessa toisiaan. Myös johtajan suunnitellessa uutta toimin-

takautta, hän voisi paremmin hyödyntää eri yksiköiden henkilökunnan vah-

vuuksia ja osaamista uusien tiimien muodostamisessa. Seuraavasta sitaatista il-

menee yhden johtajan ajatus siitä, että työntekijän siirtyminen toiseen yksikköön

ei olisi työntekijälle niin suuri asia, mikäli yksiköt olisivat muutenkin tehneet jo

yhteistyötä keskenään ja tulleet sitä kautta tutuiksi toisilleen.

Mutta mää koen, että varmaankin työyhteisöt on tästä hyötynyt. Kun mulla on
vaan kilometri näitten talojen välillä. Niin pedagogiseen tiimiin kaikki tulee ****:n,
niin kuin kaikista yksiköistä. Et siinä niin kuin tavallaan työkavereilla on mahdol-
lisuus paljon enemmän kuulla mielipiteitä kuin mitä on ollut tähän saakka, kun ne
on ollut siellä pienessä yksikössä. Lastentarhanopettajatiimit pidetään niin kun
****:ssa, kaikki tulee yhdessä, ja lastenhoitajien tiimit. Että tota mä ajattelen sitten
ehkä sitä kynnystä niin kun, *****:ssä on ihan hirveen hyvä yhteishenki ja ****:ssa
on hirveen hyvä yhteishenki. Niin se ei oo kuitenkaan niin hirvee asia, et apua jos
mä oon ens vuonna ****:ssa lastenhoitajana kun oon ollut nyt kymmenen vuotta
*****:ssä. Että joo mä voisin ajatella juuri niiden osaamisten kautta, että nyt mää
tarvisin tällaista tyyppiä tähän ryhmään… niin se mahdollistaa paljon niin kun
sitä. Että kyllä se hyvä puoli tästä varmaan niin kun on. Mutta eihän tätä oo py-
sähdytty ehkä vielä oikein sillai arvioimaan kunnolla. Kyllä mää tarvisin siihen
enemmän aikaa. (Keskustelija 4)
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Samoin kuin meidän tutkimuksemme johtajien näkemykset yhteistyön tekemi-

sestä ja keinoista yksiköiden kesken ovat erilaisia, myös Halttusen (2009, 120 -

121) tutkimuksessa toiselle johtajalle yhteistyö yksiköiden välillä on punaisena

lankana johtamisessa kun taas toiselle johtajalle se ei ole niin merkittävä asia.

Halttusen tutkimukseen osallistuneen toisen johtajan mukaan iso yhteisö auttaa

toteuttamaan monenlaista toimintaa sekä mahdollistaa ihmisten osaamisen hyö-

dyntämisen.

Tiimit

Ryhmäkeskusteluissamme tuli esiin myös päiväkodin tiimien merkitys jaetussa

johtajuudessa. Kuten tutkimuksemme teoriaosassa olemme todenneet, päiväko-

din tiimi on ryhmä, joka koostuu yhden yksikön yhden lapsiryhmän aikuisista ja

jolla on yhteiset toiminnan tavoitteet. Tutkimuskaupungissamme on tutkimuk-

seemme osallistuneiden johtajien mukaan tapana kirjoittaa vuosittain tiimin yh-

teinen tiimisopimus. Toisessa ryhmäkeskustelussamme johtajat kuvasivat sopi-

musta tärkeäksi johtamisen välineeksi. Tiimisopimus on tiimin jäsenten välinen

yhteinen sopimus tiimin arjen käytänteistä erilaisissa tilanteissa. Tiimisopimuk-

sen avulla on tarkoitus muun muassa edistää tiimien yhteisen kasvatusnäkemyk-

sen löytymistä ja tiimin arjen asioista sopimista. Johtajat kuvasivat kokevansa sen

tietynlaiseksi laatulupaukseksi toiminnasta tiimissä, koska kaikki tiimin jäsenet

osallistuvat yhteisten kasvatuksen ja toiminnan tavoitteiden laadintaan ja sitou-

tuvat noudattamaan yhdessä sovittuja asioita. Tiimisopimuksen avulla johtajat

kertoivat pystyvänsä arjen käytänteiden varmistamisen lisäksi hyödyntämään

niitä muun muassa haastavissa henkilöstötilanteissa palaamalla tarvittaessa tii-

misopimukseen ja vetoamaan siihen kuinka siellä on asiat yhdessä sovittu.

…ihan hirveen tärkeenä… et siinä ne ihmiset sopii, miten ne asiat hoituu jos joku
on pois ja… et siellä on ne käytännöt ihan pilkottu sinne arjen tasolle… ne esimer-
kiks sopii et jos on jotain ongelmia niin kuinka niistä puhutaan kaverille ja jos tulee
se henkilöstöhaaste siellä joku itkupotkuraivari aikuisten välillä niin johtajana on
ihan eri mennä, et hei täs on tää tiimisopimus… (Keskustelija 3)

Johtajat kertoivat, että tiimisopimuksen avulla he käytännössä valtuuttavat tiimit

itse huolehtimaan ja yhdessä sopimaan arjen sujumisesta niin poikkeustilan-

teissa kuin tavallisina päivinä. Tässä tiimien sekä yksittäisen tiiminjäsenen rooli
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ja itseohjautuvuus tulevat tärkeäksi, jotta yhdessä sovitut asiat siirtyvät sovitusti

käytäntöön.

…tää tiimisopimus… täs sovittiin syksyllä et jos tulee jotain ongelmia niin te otatte
ite ensin aiheen henk koht keskusteluun, niin se on puhuttu ja mitä siitä tuli ja
mikä on nyt mun käsiteltävää, et se auttaa myös henkilöstöhallinnossa… (Keskus-
telija 3)

Myös Lämsä ja Hautala (2005, 217, 232 -237) ovat todenneet johtajan tarpeen vä-

hentyneen ja roolin muuttuneen tiimien itseohjautuvuuden lisääntyessä. Halttu-

sen (2009) tutkimuksen tuloksissa tulee esiin jaetun johtajuuden merkitys saman-

kaltaiseen rooliin kuin meidän tutkimuksemme johtajien puheesta on tulkitta-

vissa. Sekä meidän tutkimuksessamme että Halttusen (2009, 134 -135) tutkimuk-

sessa jaettu johtajuus on tärkeässä roolissa johtajan työn keventämisessä hajaute-

tussa organisaatiossa, mutta varsinaisesti jaettu johtajuus tämän päivän varhais-

kasvatusorganisaatiossa ei poista johtajan tarvetta. Johtajan rooli ja johtamisen

luonne vain on muuttunut.

5.4 Pedagoginen johtajuus muutoksen pyörteissä

Pedagoginen johtajuus nähdään kokonaisvaltaisena ihmisten, asioiden ja tiedon

jaettuna ohjaamisena, joka vuorovaikutuksen avulla lisää työyhteisön jäsenten

osaamista (Fonsén 2010, 130; Their 1994, 42). Kiesiläinen (1994, 51 -54) määrittelee

pedagogisen johtajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi huolehtia, että työyhteisö

kehittyy toteuttamaan perustehtäväänsä mahdollisimman itsenäisesti ja moni-

puolisesti. Fonsén (2014, 99) korostaa tutkimuksessaan pedagogista johtajuutta

etenkin muutostilanteissa voimavarana, jossa muutoksista huolimatta pyrki-

myksenä on toimia perustehtävää toteuttaen lapsen edun mukaisesti.

Pedagogisen johtamisen tärkeys johtajan työlle

Pedagoginen johtajuus oli jaetun johtajuuden lisäksi keskeinen puheenaihe ryh-

mäkeskusteluissamme. Johtajat olivat sitä mieltä, että päiväkodin johtajien työn-

kuvan muutos usean yksikön johtajaksi on muuttanut työtä siihen suuntaan, että

yksiköiden lisääntyessä aika pedagogiselle johtamiselle on vähentynyt. Myös
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Fonsénin (2014, 119) tutkimuksessa päiväkodin johtajat kuvaavat kokevansa riit-

tämättömyyttä pedagogisen johtamisen ajan puutteesta. Fonsénin (2014) tutki-

muksen kohdekunnassa on vastaavanlainen hajautettu organisaatiomalli kuin

meidän tutkimuksemme kohdekaupungissa, ja myös kyseisen tutkimuksen joh-

tajat pitävät haasteena sitä, että johtaja ei pysty olemaan fyysisesti riittävästi läsnä

yksiköidensä arjessa. Kuitenkin sekä meidän tutkimuksemme että Fonsénin

(2014) tutkimuksen johtajat pitävät pedagogista johtamista työnsä ydinasiana.

Vastaavasti Fonsénin (2010, 130) artikkelissa johtajan läsnäoloa arjen pedagogii-

kassa pidetään tärkeänä ja pedagogisella johtajuudella nähdään olevan merki-

tystä henkilöstön psyykkisen turvallisuuden tunteelle. Meidän tutkimukses-

samme pedagoginen johtaminen miellettiin asiana, josta ei haluta luopua, ja

minkä vuoksi johtajat joutuivat priorisoimaan töitään.

…musta se olis ihanteellista, että sitten tää johtaja vois enemmän keskittyä siihen
pedagogiseen johtamiseen, koska sehän on se meidän ydinasia ja sillonhan jos me
siihen pystytään niin sillonhan ei sit tulis valituksia perheiltäkään, et tota, jotakin,
mun mielestä ollaan niinku jotenkin menossa väärään suuntaan tai jotakin tässä
on mitä pitäs miettiä… (Keskustelija 5)

Ryhmäkeskusteluissamme johtajat korostivat olevansa ensisijaisesti pedagogeja,

pedagogisia johtajia. Johtajat kuvasivat kokevansa, että heillä täytyisi olla vahvaa

substanssiosaamista, mitä varhaiskasvatuksen pedagogiikka on, jotta he pysty-

vät kehittämään sitä eteenpäin. Pedagoginen johtaminen on johtajien mukaan

osoittautunut muutoksen jälkeen kuitenkin vaikeaksi, koska johtajilla saattaa olla

johdettavanaan jopa neljä yksikköä.

Asiakaspalvelutyö

Soukainen (2014, 114 -115) jakaa johtajan tehtävät tutkimuksessaan työorganisaa-

tion ja palveluorganisaation johtamiseen. Työorganisaation johtamiseen hän kat-

soo kuuluvaksi esimerkiksi henkilöstöhallintoon ja talouteen liittyvät asiat, kun

taas palveluorganisaation johtamisessa painottuu enemmän asiakasnäkökulma.

Soukainen (2014) katsoo palveluorganisaation johtamiseen kuuluvaksi esimer-

kiksi päivähoitopaikkojen järjestämisen, lapsiryhmien muodostamisen ja hoito-

sopimusten laatimisen vanhempien kanssa. Soukaisen (2014) tutkimuksessa mu-
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kana olleet johtajat painottavat itse olevansa asiakaspalvelutyössä. Kyseisen tut-

kimuksen johtajat pitävät tärkeänä työtehtävänään päivähoitopaikkojen järjestä-

mistä ja hoitosopimusten laatimista yhteistyössä huoltajien kanssa. (Soukainen

2014, 114 -115.) Meidän tutkimuksessamme päiväkodin johtajat pitivät  tärkeänä

myös perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja päivähoidossa olevien lasten tun-

temista. Kuten edellä jo mainitsimme, johtajat kertoivat olevansa harmistuneita

siitä, että heidän tehtäviinsä ei enää kuulu päivähoitopaikkojen järjestäminen,

vaan tämä palveluohjaus on keskitetty palveluohjaajille. Kuitenkin toisessa ryh-

mäkeskustelussa johtajat toivat esiin yhtenä työtehtävänään hoitosopimusten

laatimisen perheiden kanssa. He kuvasivat kokevansa sen tärkeäksi työtehtäväk-

seen perheiden kanssa tehtävän yhteistyön ja pedagogisen johtamisen kannalta.

Johtajat ilmaisivat haluavansa tietää, minkälaisia lapsia heillä on hoidossa, jotta

he voisivat ohjata henkilökuntaa pedagogisissa kysymyksissä ja kehittää päivä-

kodin pedagogista toimintaa.

…Ajattelen kans sitä tasavertasuutta siinä. Ja siks toisekseen mä koen vielä, että
mun on helpompi tehdä sitä yhteistyötä perheitten kanssa kun ne tietää, minkä
näköne ihminen on se, jollene laittaa sähköpostia ja mä niin kun tiedän vähäsen.
Koska kyllä se sitten niin kun, joka tapauksessa kun mää haluan sitä pedagogiik-
kaa kehittää, niin mun täytyy tietää myös minkälaisia lapsia niillä on ja minkälaisia
haasteita niillä ehkä on. Että tota. Tai että jostakin lapsesta joku haluaa tulla avau-
tuun useammankin kerran, niin kyllä mun täytty tietää se. (Keskustelija 4)

Nykyisin, hajautettuun organisaatioon siirtymisen jälkeen, yhdellä johtajalla on

kuitenkin paljon perheitä asiakkainaan. Vaikka johtajat kuvasivat ryhmäkeskus-

teluissamme hoitosopimusten laatimisen vievän paljon heidän työaikaansa,

asian tärkeyden vuoksi johtajat haluavat kuitenkin pääsääntöisesti pitää sen it-

sellään.

Pedagogisen johtamisen haasteita

Pedagogiseen johtamiseen liittyvänä haasteena johtajat kuvasivat pedagogista

johtamista hankaloittavan esimerkiksi suuren määräaikaisten työntekijöiden

määrän, mikä lisää yksiköitten työntekijöiden vaihtuvuutta vuosittain. Vaihtuvat

työntekijät lisäävät johtajien mielestä pedagogisen johtajuuden tarvetta entises-

tään, etenkin vastavalmistuneiden lastentarhanopettajien pedagogisen tuen tar-
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peen saaminen johtajilta on johtajien näkökulman mukaan suurta. Kuitenkin joh-

tajat kuvasivat velvollisuudekseen ohjata jokaista tukea tarvitsevaa lastentarhan-

opettajaa ja lastenhoitajaa työssään.

…koska ei ne välttämättä ole niitä kokeneita lastentarhanopettajia, mullakin oli
ihan juuri valmistunut sosionomi, joka kävi joka kuukausi kerran kuukaudessa
itkemässä, että vastaanko mää sun odotuksia… siis ei oo ollenkaan, mää ymmär-
rän että hänellä oli niinku tuska siitä, että… mutta että se oma ammatillinen iden-
titeetti ei ollu niinku vielä muotoutunut… sä et voi sanoo, että ei mulla oo nyt ai-
kaa, mun täytyy tehdä raporttia lapsilukumäärästä… (Keskustelija 4)

Johtajat kertoivat lisäksi kokevansa raskaaksi joutuessaan vuosittain aloittamaan

alusta pedagogisen johtamisen perusasiat määräaikaisten sijaisten vaihtuvuuden

vuoksi, esimerkiksi pohdinnan lasten kuuntelemisesta, kohtaamisesta ja leikin

merkityksestä, sen sijaan että pystyisivät viemään yksikön pedagogiikkaa eteen-

päin ja kehittämään sitä monimuotoisemmaksi.

          Johtajien puheesta ilmeni ryhmäkeskusteluissamme, että he ajattelevat ole-

vansa vastuussa pedagogiikan tasosta omissa yksiköissään. Kuitenkin johtajat

kertoivat, että heidän vaikutusmahdollisuutensa pedagogiikan lisäämiseen ovat

rajalliset, ja johtajat kuvaavat kokevansa pedagogiikan jäävän usein rahan jalkoi-

hin muun muassa siksi, että päteviä sijaisia ei voi palkata. Pedagogiikka on joh-

tajille tärkeä asia, mutta johtajat ilmaisevat olevansa pahoillaan siitä, että epäpä-

tevien sijaisten käyttäminen vähentää heidän mielestään pedagogiikan ja opetta-

juuden arvostusta varhaiskasvatuksessa.

…jos yritetään tota nostaa kauheesti sitä lastentarhanopettajuutta niin onko se oi-
keesti niin, että jos sä oot kolme viikkoo pois, niin viikon sua voi korvata vippi ja
sit sä niinku sohlaat, et se antaa henkilökunnalle sitä viestiä että sen lastentarhan-
opettajan työn voi tehdä vasemmalla kädellä ja sen oikeen johtajan työn oikeella
kädellä, et ei oikeesti niinku kummallakaan oo merkitystä. Et se on niinku mun
mielestäni aika iso semmonen taloudellinen asia, missä niinku ei ajatella mitään
muuta kuin rahaa, mut ei mietitä sitä pedagogiikkaa… (Keskustelija 4)

Sama asia nousee esiin myös Fonsénin (2014, 148) tutkimuksessa, jossa pedago-

gisen johtamisen toteutumisen kannalta pidetään tärkeänä juuri riittävien resurs-

sien takaamista, mikä merkitsee myös tarpeeksi riittävää määrää osaavaa henki-

lökuntaa.
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          Kuten olemme aiemmin tässä tutkimuksessa maininneet, johtajat kuvaavat

olevansa niin sanotusti kahden tulen välissä, koska aikaa ja mahdollisuuksia pe-

dagogiseen johtamiseen ei ole niin paljoa kuin hyvän pedagogisen laadun säilyt-

täminen heidän mielestään vaatisi. Tutkimukseemme osallistuneet johtajat kuva-

sivat, että nykypäivänä valistuneet vanhemmat osaavat vaatia varhaiskasvatuk-

selta tasokasta laatua. Laadun heikentyessä he eivät epäröi ottaa yhteyttä var-

haiskasvatuksen hallintoon, josta palautetta huonosta laadusta sitten lähetetään

päiväkodin johtajalle. Johtajat kuvasivat kokevansa välillä voimattomuuden tun-

netta pedagogiikan laadun vaatimusten ja resurssien riittävyyden ristitulessa.

Myös Soukaisen (2015, 116) tutkimuksessa mukana olleet johtajat kuvaavat, että

heillä ei ole riittävästi aikaa pedagogisena johtajan toimimiseen, vaikka kunnan

tasolta heiltä odotetaan pedagogisen laadun ylläpitämistä.

          Etenkin toisessa ryhmäkeskustelussamme johtajat keskustelivat varhais-

kasvatuksen pedagogisen laadun laskusta. Johtajat arvelivat pedagogisen laadun

laskeneen paitsi pedagogisen johtajuuden resurssien vähyydestä johtuen niin

myös jo aikaisemmin tapahtuneen muutoksen myötä, kun toinen lastentarhan-

opettaja poistettiin ryhmästä. Johtajat kuvasivat kokevansa, että kahden lasten-

hoitajan ja yhden lastentarhanopettajan muodostamassa ryhmässä perushoito

korostuu enemmän ja pedagogiikka jää vähäisempään rooliin. Johtajien mukaan

heidän toiveissaan olisi, että lastentarhanopettajuutta tulevaisuudessa kohotet-

taisiin suurempaan arvoon jo ennen kaikkea henkilökunnan työssä jaksamisen

vuoksi. Osa johtajista kuvasi kokevansa, että lastenhoitajat työskentelijät tällä

hetkellä kykyjensä äärirajoilla joutuessaan ottamaan enemmän vastuuta arjen pe-

dagogiikasta, vaikka heidän koulutuksensa ei anna siihen vastaavia valmiuksia

kuin lastentarhanopettajakoulutus. Samoin johtajat kertoivat ajattelevansa las-

tentarhanopettajien työmotivaation lisääntyvän, jos opettajuus saataisiin koho-

tettua uudelleen arvoonsa.

…nyt ehkä oikeesti alkaa tapahtuun joka päiväkodissa sitä että kohotetaan sitä
opettajuutta ja muuta mutta että, ei se niin helppo ole yhtäkkiä, siinä vaadittas
niinku johtajaakin mun mielestä tietyllä lailla siihen hommaan, mutta sitten just se
että mitä se on, että nää varmaan nää pedagogiset tiimit , että on opettaja tai opet-
taja sitten jos on opettaja niin päätyy siihen, että on opettajia, meillä oli aikakin,
heti otettiin tosi ilolla vastaan kaikki sano että tosi hienoo, että saa sitä pedagogista
keskustelua… saa niinku tukee… (Keskustelija 6)
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Tutkimukseemme osallistuneet päiväkodin johtajat kertoivat toimivansa myös

esiopetuksen ryhmien henkilökunnan johtajina. Yhtenä haasteena pedagogiselle

johtamiselle johtajat pitivät esiopetuspaikkojen sijaitsemista fyysisesti erillään

päiväkodeista. Esiopetusta järjestetään usein esimerkiksi koulujen yhteydessä,

jolloin johtajat kuvasivat ehtivänsä käydä esiopetusryhmissä vain harvoin.

Vaikka esiopetus kuuluu hallinnollisesti päiväkodin alaisuuteen, toimii se nyky-

ään tiiviisti yhteistyössä koulun kanssa. Esiopetuksen ja päiväkodin yhteistä pe-

dagogista linjaa pidetiin tutkimuksemme johtajien mukaan kuitenkin tärkeänä

etenkin lasten siirtymävaiheissa päiväkodista esiopetukseen, mutta se ei esiope-

tuksen fyysisen erillisyyden vuoksi ole useinkaan helppoa toteuttaa. Johtajat ku-

vasivat haasteelliseksi saada esimerkiksi esiopetuksen työntekijöitä osallistu-

maan päiväkodin yhteisiin palavereihin. Ajan myötä osa johtajista kertoi kuiten-

kin onnistuneensa luomaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välille sujuvaa

yhteistyötä ja vuoropuhelua. Myös varhaiskasvatuksen erityisopettajien eli

veojen aiemmin mainittu työnkuvan muuttuminen on lisännyt johtajien mielestä

pedagogisen johtajuuden merkitystä ryhmissä.

…nyt opetellaan myös sitä, että kun sitä keltoo ei ole, että nyt on tää veo, joka kier-
tää, et se on niinku johtajalle tietty haaste kanssa, että joutuu pedagogisena tukena
sitten olemaan… tai ainakin korvana, en mä tuesta tiedä, mutta korvana ainakin
sitten, että mitä siellä… että se on sellanen… (Keskustelija 7)

Koska veo ei enää ole fyysisesti paljonkaan ryhmässä ja kiertää yksiköstä toiseen

enemmän kuin aikaisemmin, vaatii se johtajien mukaan veojen, tiimien ja johta-

jien yhteistä keskustelua asioista aiempaa enemmän, jotta yhteinen kasvatusnä-

kemys ja yhteinen pedagogiikka löytyisi. Osa johtajista kuvasi kokevansa, että

veojen fyysisen läsnäolon vähentyminen yksiköissä vaatii enemmän johtajan tu-

kea ja mallintamista ryhmässä kuin aikaisemmin.

5.4.1 Jaettu johtajuus apuna pedagogiikan johtamisessa

Apuna pedagogisessa johtamisessa tutkimuksemme päiväkodin johtajat kuvasi-

vat olevan johtotiimit eli varajohtajista ja vastuulastentarhanopettajista koostu-

vat tiimit, lastentarhanopettajista tai moniammatillisesti henkilökunnasta kootut

pedagogiset tiimit, lastenhoitajien ammatilliset tiimit ja erilaiset henkilökunnan
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osaamisen perusteella muodostetut työryhmät. Fonsénin (2014, 139 -140) tutki-

muksessa koko henkilökunnan yhteisesti jaettua pedagogista johtajuutta pide-

tään merkityksellisenä ja siinä korostuu erityisesti lastentarhanopettajan pedago-

ginen vastuu lapsiryhmän toiminnasta. Meidän tutkimuksessamme erityisesti

yksiköiden pedagogiset tiimit saavat johtajilta paljon kiitosta toiminnastaan. Joh-

tajat kertoivat pedagogisiin tiimeihin kuuluvan joitain poikkeuksia lukuun otta-

matta johtajan alaisuudessa olevien yksiköiden lastentarhanopettajat, ja ne ko-

koontuvat säännöllisesti viemään eteenpäin yksiköiden pedagogiikkaa ja suun-

nittelevat yksiköihin muun muassa pedagogisen vuosisuunnitelman. Johtajat

kertoivat pedagogisten tiimien avulla pystyvänsä tiedostamaan, missä vaiheessa

toimintayksiköiden pedagogiset sisällöt ovat. Samoin pedagogisten tiimien ku-

vattiin antavan vertaistukea erityisesti etäyksiköissä yksin työskenteleville sekä

vastavalmistuneille lastentarhanopettajille. Ryhmäkeskusteluissamme päiväko-

din johtajien arvostus pedagogista tiimiä kohtaan oli suurta ja johtajat kuvasivat

sen olevan yksi parhaita johtamisen jakamisen keinoja, koska sen avulla johtajat

kertoivat voivansa myös helpottaa omaa pedagogisen johtamisen taakkaansa.

…sitten nää pedagogiset tiimit, mikä tätä pedagogiaa hyvin vie eteenpäin, lasten-
hoitajien omat ammatilliset palaverit eli nää auttaa, niinku nää rakenteet auttaa
mun mielestä tässä johtamisessa paljon… ja tää syksy olikin tässä tämmönen oi-
keen hyvä kuva siitä palaverirakenteesta, joka selkeyttää mun mielestä myös työn-
tekijöille sitä heidän mahollisuuttaan olla osallisena päätöksenteossa ja, ja sitten
näissä keskusteluissa miten sitä yksikköö eteenpäin viedään… et se on, se on kyllä
ihan ihan hyvä juttu… (Keskustelija 1)

Johtajat kuvasivat kokevansa erityisesti, että pedagoginen tiimi on tärkeä linkki

pedagogisessa johtamisessa, ja sen avulla johtajat pystyvät kontrolloimaan yksi-

kön pedagogiikan sisältöä ja tasoa. Pedagogisen tiimin kokoonpano ja kokoon-

tumisväli vaihtelevat yksiköittäin ja johtajien katsoman tarpeen mukaan.

… sit näitten opettajien kautta, näitä arvoja niinku pystyy kontrolloimaan jotenkin
sitä et missä se menee se asiat ja eteenpäin viemisen ja pedagogiikan sisällöt. (Kes-
kustelija 3)

Etenkin yksiköissä, joissa on paljon uusia tai vastavalmistuneita lastentarhan-

opettajia, pedagoginen tiimi koostuu usein moniammatillisesta henkilökunnasta.

Johtajat kuvasivat kokevansa, että pedagogiikan eteenpäin vieminen vaatii koke-
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musta ja uusien lastentarhanopettajien täytyy aluksi työstää myös omaa amma-

tillisuuttaan ennen kuin pystyvät antamaan täyttä panostaan lastentarhanopet-

tajan pedagogiselle tiimille. Tästä asiasta johtajilla ilmeni keskusteluissa kuiten-

kin kullakin omanlaisensa näkemys. Toiset johtajat pitävät hyvänä työstää uu-

sien opettajien ammatillisuutta nimenomaan lastentarhanopettajien pedagogi-

sissa tiimeissä, kun taas toiset johtajat pitävät moniammatillista tiimiä hyvänä.

          Kaiken kaikkiaan pedagogiset tiimit ja erilaiset ammatilliset työryhmät sai-

vat johtajilta keskusteluissa suuren määrän kiitosta. Niiden antama vertaistuki

on johtajien mukaan yksi parhaimmista asioista yksiköiden toiminnan kannalta

sekä suureksi avuksi toimintayksiköiden pedagogiikan eteenpäin viemisessä yk-

siköissä. Hujala ym. (2012, 291, 296 -298) käyttävät käytännön hyvänä esimerk-

kinä pedagogisen johtajuuden ja jaetun johtajuuden yhdistämisestä muun mu-

assa yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Meidän tutkimuk-

semme ryhmäkeskusteluista tuli ilmi, että pedagogisten tiimien ja muiden työ-

ryhmien avulla työntekijöiden itseohjautuvuus ja pedagogisen vastuun ottami-

nen lisääntyy, mikä osaltaan helpottaa johtajien pedagogiikan johtamisen haas-

tetta usean yksikön osalta.

…et tavallaan työntekijätkin joutuu tavallaan enemmän oleen itseohjautuvia ja ot-
taan sekä kaikesta tämmösestä käytännön asiasta vastuuta, mutta myös sitten pe-
dagoogisesta toiminnasta vastuuta, enemmän, koska se johtaja ei enää oo siinä, ei
oo niin siinä lähellä pedagogiaa että tavallaan se johto… se pedagoginen tiimi
yhessä miettii ja sitä kautta se menee sinne… (Keskustelija 1)

Vaikka ryhmäkeskusteluissa johtajat kärjistäen totesivat työnsä muuttuneen pe-

dagogisesta johtajuudesta tekniseen käskytysjohtamiseen, kertoivat he edelleen

nauttivansa työstään.

…mut on myös se sisältö… et kun siitä pedagogiikasta vaan ite pitää kynsin ja
hampain kiinni, ettei suistu semmoseen tekniseen käskytysjohtamiseen, mikä olis
helppoo ja nopeeta… niin sit siitä saa sen oman kiksin kyllä… (Keskustelija 3)

Varhaiskasvatuksen hallinto on johtajien kuvaaman mukaan antanut johtajille

melko vapaat kädet toteuttaa pedagogista johtamista parhaaksi katsomallaan ta-

valla, eikä varsinaista selkeää sabluunaa pedagogiselle johtamiselle ole määri-

telty varhaiskasvatuksessa.
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5.4.2 Yhteinen arvopohja pedagogisen johtajuuden tukena

Pedagogisten tiimien lisäksi pedagogiikan johtamisessa toisena erityisen tär-

keänä asiana tutkimukseemme osallistuneet johtajat pitivät yksiköiden yhteistä

arvopohjaa. Valtiovarainministeriön loppuraportin (1994, 21 -22) mukaan arvot

ovat usein tiedostamattomia ajattelun ja vuorovaikutuksen avulla tunnistettavia

käsityksiä. Juuti ja Virtanen (2009, 156 -158) ajattelevat organisaation arvokeskus-

telun luovan työntekijöille jatkuvuuden ja sitoutumisen tunteen, jonka avulla

henkilöstö pystyy sitoutumaan toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. Myös Fonsénin

(2014, 103, 182) tutkimuksen tulosten perusteella yhteisön arvokeskusteluun pa-

nostamalla voidaan vaikuttaa henkilökunnan sitoutumiseen. Fonsénin (2014)

tutkimuksessa tuodaan esiin, että arvokeskustelun käyminen on välttämätöntä

organisaation yhteisen kulttuurin ja kasvatusnäkemyksen luomiseksi. Meidän

tutkimukseemme osallistuneet johtajat pitivät myös työyhteisön yhteistä arvo-

keskustelua tärkeänä työyhteisöä ja pedagogiikkaa eteenpäin kantavana voi-

mana. Seuraavassa sitaatissa yksi johtaja kuvaa yhteisen kasvatusnäkemyksen

pohdintaa ja sen muodostamista yksikössään sekä tiimin jäsenten yhteisen ym-

märryksen löytämistä siitä, miten tärkeää on yhteisen näkemyksen muodostami-

nen myös kasvatuskumppanuudesta ja siihen sitoutumisesta tiimin jäsenten kes-

ken on.

Meillä on ollu pitkä semmonen projekti, ollaan mietitty sitä yhteistä semmosta kas-
vatusnäkemystä… et tota jokainen on pannu paperille et mikä on se oma kasva-
tusnäkemys, vähän sillä periaatteella et minkälaiseks haluaa, minkälaiseks ai-
kuiseks haluais niitten lasten kasvavan, mutta eihän se oo ollenkaan sitten sama
täällä se yhteinen… että et mä oon niinku… mietittiin tossa, tossa sitten… mä tein
siitä yhteenvedon, mietittiin sitten sitä yhteistä, mietittiin sitä siltä kannalta, että
kun puhutaan kasvatuskumppanuudesta, että siinä tiimissä on yhteinen kasvatus-
kumppanuus, et miten päätyä siihen, ettei tuu sitä, sitä vaik on kuinka tehty tiimi-
sopimuksia ja muita, et miten samasta asiasta samassa tiimissä toinen kieltää ja
toinen sallii, et mitenkä niinku ymmärtäs sitä, sitä tota…ymmärtäs että meillä täy-
tyy olla se yhteinen… (Keskustelija 5)

Työyhteisön arvopohjasta keskusteleminen ja arvojen läpikäyminen on johtajien

mielestä erityisen tärkeää myös sen vuoksi, että ihmisten perusarvot ovat kaikilla

erilaisia. Päiväkodin johtajat kertoivat tarkoittavansa perusarvoilla niitä arvoja,

joita jokainen on lapsuudessaan oppinut, ja niitä arvoja kuinka jokainen on lap-
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sena kasvatettu. Perusarvoihin vaikuttavat heidän mukaansa myös muun mu-

assa aikakausi, milloin on syntynyt sekä asuinympäristö, missä on lapsuutensa

asunut. Ryhmäkeskusteluissamme tärkeäksi asiaksi kuvattiin perusarvoista yh-

dessä puhuminen, jonka kautta voidaan löytää työyhteisöön yhteinen ydinarvo

eli työyhteisön yhteinen toimintanäkemys.

… ja sitten se mitä mä tosi paljon ite mietin niin, hän käytti siis perusarvo ja ydin-
arvo… niin perusarvot niitä mitä me on omassa lapsuudessa opittu ja miten meijät
on kasvatettu ja jokaisella meillä ne on omanlaisensa, mut sit se ydinarvo on se, et
miten meijän pitäs tässä työyhteisössä tai yhteiskunnassa toimia… no jos ajatellaan
päiväkotia niin meijän pitäs löytää ne yhteiset ydinarvot, niin se ei välttämättä oo-
kaan helppoo, koska ne perusarvot voi olla ihan erilaiset… (Keskustelija 2)

Vaikka johtajat kuvasivat kokevansa, että arvopohjan, yhteisen ymmärryksen ja

erityisesti yhteisten arkiarvojen löytäminen on haastavaa, he myös kuvasivat sen

olevan kaiken työn arvoista ja helpottavan pitkällä aikavälillä heidän omaa ja

työyhteisön työtä. Yhteiset arvot luovat johtajien mukaan ensiarvoisen tärkeän

pohjan varhaiskasvatusyhteisön toiminnalle.

5.5 Johtajien ajatuksia toimivamman arjen toteuttamiseksi

Tuen saaminen

Ryhmäkeskusteluissamme päiväkodin johtajat toivat esille visioitaan siitä, miten

heidän mielestään muutokset ja uudistukset voisivat olla helpommin sekä hei-

dän että työntekijöiden vastaanotettavissa ja toteutettavissa. Keskusteluissa tuo-

tiin esiin erilaisia tuen tarpeisiin liittyviä asioita. Tutkimuskirjallisuudessamme

Viitala (2013, 268) tuo esiin, että työntekijöiden lisäksi myös johtajat tarvitsevat

tukea muutostilanteissa omilta esimiehiltään sekä henkilöstöammattilaisilta.

Muutoksen onnistumiseksi johtajat tarvitsevat riittävästi tietoa muutoksen vai-

kutuksista ja siitä, miten heidän pitäisi siihen vastata. Myös meidän tutkimuk-

semme ryhmäkeskusteluissa keskustelua herätti erityisen paljon muutoksen

haasteisiin vastaamisen mahdollisuus. Johtajat kuvasivat kokemuksiaan siitä,

että muutoksen aikana he ovat mielestään jääneet liian yksin uusien asioiden

kanssa ja olisivat toivoneet saavansa enemmän tukea ja apua muutosten eteen-
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päin viemiseen. Johtajat toivat yhtenä kehittämisajatuksena esiin juuri muutosti-

lanteisiin kouluttamisen. Ryhmäkeskusteluissamme ilmeni, että ajan ja työrau-

han antamista muutoksen prosessointiin ja konkreettisten työvälineiden anta-

mista johtajille uusissa teknisissä muutoksissa pidettiin tärkeänä. Johtajat toivoi-

vat konkreettisina työvälineinä esimerkiksi työnohjauksen järjestämistä siitä,

kuinka hallita useampaa yksikköä yhden sijaan. Myös teknisiin asioihin ja uudis-

tuksiin toivottiin saavan konkreettista apua.

…et tämmönen systemaattisempi kouluttaminen meidän oman hallinnon tai kau-
pungin kautta ois järkevämpää… mut semmonen jonkunlaisen ajan antaminen tai
jotain työvälineitä ihan siihen… just joku sihteerit kiertämään, niin et se semmo-
nen paperin pyöritys siinä muutoksen prosessissa… kun se toi vielä sen kolme
neljä uutta atk-ohjelmaa ja viis kuus uutta suunnitelmaa ja sitten hallinto tulee
vielä jollekin visiitille niitten suunnitelmien pohjalta… et semmonen työrauha, et
annettas se apu niihin semmosiin teknisiin hommiin, mitkä ei vähempää suurinta
osaa meistä vois kiinnostaa, ja sitten jotain ihan työvälinettä siihen että kuinka
muutosta voi ja kannattaa viedä eteenpäin… (Keskustelija 3)

Niin se fiilis, että sä et oo yksin… (Keskustelija 2)

Soukaisen (2015, 139 -143) tutkimuksessa tulokset tuen tarpeesta ja saamisesta

osoittautuvat samankaltaisiksi kuin meidän tutkimuksessamme saamamme tu-

lokset. Soukaisen (2015, 139) tutkimuksessa mukana olleet johtajat kuvaavat saa-

vansa tukea eniten esimieskollegoiltaan. Myös omalta esimieheltään he saavat

jonkin verran tukea, mutta etenkin vaikeiden asioiden käsittelyyn, kuten kehit-

tämiseen ja resursseihin liittyen sekä tehtävien selkeään määrittelyyn, kaivataan

enemmän tukea omalta esimieheltä. Samoin kuin meidän tutkimukseemme osal-

listuneet johtajat myös Soukaisen (2015, 140) tutkimuksen johtajat pitävät tär-

keänä koulutusta ja he toivovatkin sitä lisää esimerkiksi erityisesti johtamiseen ja

pedagogiseen johtamiseen liittyen.

          Keskusteltaessa tutkimukseemme osallistuneiden johtajien kanssa arjen su-

juvuudesta, johtajat toivat esiin ideoita, kuinka arkea saataisiin helpotettua ja joh-

tajan työtä kehitettyä tehokkaammaksi. Erityisesti uusilta tietokoneohjelmilta

toivottiin yksinkertaisuutta, jotta henkilökunnan olisi helpompi oppia käyttä-

mään niitä. Näin ne hyödyttäisivät johtajia työajan riittämiseksi ja heidän mieles-

tään tärkeisiin asioihin, kuten pedagogiseen johtamiseen, keskittymisessä.
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…mä just mietin, että kun tämmösiä vaikeita Titania ja Essi ohjelma ja muita kek-
sitään, et jos ne olis yksinkertaisia niin nehän olis tosi hyviä apukeinoja, että taval-
laan ne henkilökunta ite hoitaa tavallaan ne lomansa ja työvuoronsa ja sitten
tota…musta se olis ihanteellista, että sitten tää johtaja vois enemmän keskittyä sii-
hen pedagogiseen johtamiseen, koska sehän on se meidän ydinasia ja silloinhan
jos me siihen pystytään niin silloinhan ei sit tulis valituksia perheiltäkään… (Kes-
kustelija 5)

Johtajuuden jakamista työntekijöille itselleen johtajat kuvasivat tärkeänä tekijänä

niissä tilanteissa kuin se on mahdollista. Työntekijöiden pystyessä itse hoitamaan

omat työvuorojärjestelynsä tai loma-anomuksensa, toisin sanoen henkilökunnan

ottaessa itse vastuun omista ”paperitöistään”, johtajille jää heidän mukaansa

enemmän aikaa muun muassa pedagogisen johtamisen toteuttamiseen. Johtajat

esittivät toivovansa työntekijöille myös mahdollisuutta käyttää tietokoneen säh-

köistä kalenteria, jolloin yhteisten aikojen sopiminen helpottuisi.

Arjen työn sujuvuutta helpottavia tekijöitä

Keskusteltaessa tutkimukseemme osallistuneiden johtajien kanssa työaikaan liit-

tyvistä asioista, johtajat toivat esiin ongelman siitä, että johtajat tekevät turhaan

kukin samoja asioita. Useamman johtajan mielestä kaupungin hallinnon olisi

mahdollista tiivistää työtehtäviä niin, että kaikkien päiväkodin johtajien ei tarvit-

sisi esimerkiksi tehdä kaikkia byrokratian vaatimia asiakirjoja alusta alkaen. He

esittivät, että moni suunnitelma tai asiakirja voitaisiin tehdä keskitetysti, jolloin

vain yksi johtaja tai muu taho tekisi pohjan esimerkiksi turvallisuussuunnitel-

maan ja muut täydentäisivät sitä omaa yksikköään koskevaksi. Näin johtajat ker-

toivat pystyvänsä mielestään paremmin organisoimaan työtään ja lisäksi muille

johtajan töille saataisiin irrotettua enemmän aikaa. Vastaavasti yksi johtaja toi

ryhmäkeskustelussa esiin ehdotuksen töiden uudelleen järjestelystä niin, että

johtajien käyttöön saataisiin sihteeri, joka hoitaisi osan byrokraattisista asiakir-

joista, jolloin johtajilla ei tarvitsisi olla itsellään täyttä asiantuntemusta kaikista

tietokoneohjelmista.

Me tarvittas oikeesti niinku sihteeri, niinku kouluissa, että olis ammattilaissihteeri,
joka ymmärtää atk:n, nää kaikenlaiset pykälät, säännöt, kvtessit, on semmonen by-
rokraattipäinen ihminen, eikä pedagogi, jolla hoitus koko tiimin sihteerin hommat
niinku ihan tosta noin vaan… se vetäis titanicit ja kaikki kuntoon ihan ilman mi-
tään ongelmia ja site me raavitaan päätä ja istutaan siellä illat ja meidän omat työt
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jää siellä hoitamatta, et mieluummin sit niinku sihteeri kun joku muu ylimääräinen
työntekijä. (Keskustelija 3)

Sihteerin lisäksi kehittämisideaksi ryhmäkeskusteluissamme johtajat toivat esiin

avustajien ja varahenkilöiden rekrytoinnin tarpeen lisäämisen. Vaikka johtajat

kaipaavat itselleen lisää koulutusta, he pitävät kuitenkin henkilökunnalle tarjot-

tavaa koulutusta riittävänä. Ongelmana henkilöstön osalta nähdään koulutuk-

seen pääsemisen hankaluus työpäivän aikana, kun avustajia ja varahenkilöitä ei

ole tarpeeksi käytettäväksi sijaisresurssina. Myös suunnittelupäivien kehittämi-

sen ajan käytön tehostamiseksi toi yksi johtaja esiin toiveenaan.

          Soukaisen (2015, 139 -140) tutkimuksen johtajien puheesta tulee ilmi samoja

asioita kuin meidän tutkimuksessamme kysyttäessä heiltä kehittämisehdotuksia

hajautetun organisaation johtamiseen. Soukaisen (2015, 139 -140) tutkimuksessa

mukana olleet johtajat kaipaavat myös sihteerin palkkaamista ja muiden tukipal-

veluiden, kuten taloushallinnon palveluiden, hyödyntämistä arjen apuna. Sa-

moin tietotekniikan hyödyntäminen apuvälineenä, eikä niinkään lisätyötä ai-

heuttavana tekijänä, on Soukaisen (2015, 139 -140) tutkimuksen johtajien toi-

veena. Tietokone-ohjelmien yksinkertaisuus ja ennen kaikkea ohjelmien pysy-

vyys toisi heidän mielestään toivottua apua johtajien työhön.

          Meidän tutkimuksessamme arjen sujuvuutta arveltiin edistävän myös sen,

että päiväkodin johtajilla itsellään olisi mahdollisuus vaikuttaa omiin henkilös-

tövalintoihinsa. Erityisesti varajohtajien ja vastuulastentarhanopettajien valin-

taan johtajat toivoivat tulevaisuudessa pääsevänsä vaikuttamaan, koska niin

kuin aiemmin tässä tutkimuksessamme olemme tuoneet ilmi, pitävät päiväkodin

johtajat varajohtajien ja valtojen merkitystä suurena hajautetussa organisaatiossa.

…että varajohtajat täytys rekrytoida ihan samalla lailla kun johtajat… johtajan täy-
tyy saada itse valita se varajohtaja, semmonen jonka kanssa sää niinku koet että
muutenkin yhteistyö kauheen hyvin sujuu… (Keskustelija 4)

Osallistumalla itse varajohtajien ja vastuulastentarhanopettajiensa valintaan joh-

tajat kuvasivat kokevansa, että johtotiimin yhteistyö olisi helpompaa, kun vara-

johtaja tai vastuulastentarhanopettaja on motivoitunut työhön omasta tahdos-

taan eikä vain siirry työyhteisöstä mahdollisesti ainoan lastentarhanopettajan

roolista väistämättä myös varajohtajan tai vastuulastentarhanopettajan rooliin.
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Tällä johtajat kuvasivat olevan myös merkitystä siihen, että työyhteisö itsessään

hyväksyy varajohtajan tai valton helpommin. Johtajien kuvauksen perusteella

työyhteisön jäsenillä saattaa olla vaikeuksia sopeutua tilanteeseen, jossa tasa-ar-

voinen työtoveri nousee varajohtajan tai vastuulastentarhanopettajan asemaan.

Johtajien mielestä työyhteisön saattaa olla hankala hyväksyä sitä, että tällaisissa

tilanteissa yhtäkkiä joutuu asioimaan entisen työtoverin kanssa. Johtajat kuvasi-

vat joutuvansa tällaisissa tapauksissa tekemään kovasti töitä saadakseen työyh-

teisön luottamuksen varajohtajaa tai vastuulastentarhanopettajaa kohtaan toimi-

vaksi. Johtotiimin eli johtajan, varajohtajan ja vastuulastentarhanopettajan yh-

teistyön näkyväksi tekeminen kuvattiinkin ryhmäkeskusteluissamme tärkeäksi

osaksi työyhteisön hyvän ilmapiirin säilymisessä.

… siellä on siis hyvä valto, tosi hyvä ja semmonen sama näkemys… näkemys, että
tota… mutta jotenkin se oli, oli sitten, tuli semmoset asiat, mitä mä en ollu ajatellut,
et ois pitänyt heti alusta asti sitä, sitä meijän… valton ja mun välistä, niinku sitä
työtä tuoda näkyvämmäks… (Keskustelija 5)

Vaikka johtajat ilmaisivat osaltaan pitävänsä vapaudesta sopia itsenäisesti vara-

johtajien ja valtojen roolia yksiköissään, ryhmäkeskusteluistamme kävi myös

ilmi, että johtajat kaipaavat yhteisiä sabluunoita varajohtajien ja valtojen työsken-

telyyn, jolloin heidän resursointinsa ja valtuutuksensa olisivat kaikissa yksi-

köissä edes jollain tasolla samanlaista.

          Omalta hallinnoltaan johtajat toivoivat ryhmäkeskusteluissa enemmän päi-

väkodin johtajiin luottamista ja asioista tiedottamista johtajille hyvissä ajoin etu-

käteen.  Johtajien  mielestä  suuri  merkitys  työn  sujumisen  kannalta  olisi,  jos  he

saisivat tietoa tulevista asioista ennakkoon. Näin he pystyisivät kertomaan myös

omalle henkilökunnalleen ajoissa tulevista asioista ja muutoksista, jolloin henki-

lökunnan muutoksiin sopeutuminen voisi helpottua. Henkilöstöjohtamisen on-

nistumiseksi ja työntekijöiden kannustamiseksi yksi johtaja toi ryhmäkeskuste-

lussa esiin idean johtajan ja työntekijän välisen kehityskeskustelun kehittämi-

sestä. Viitalan (2013, 19, 139, 266) mukaan hyvä henkilöstöjohtaminen toteutuu

silloin, kun henkilökunta kokee työnsä mielekkääksi, tavoitteet saavutettavissa

oleviksi, palkkiot oikeudenmukaisiksi ja työilmapiirin työntekijää arvostavaksi.

Esimiehellä on henkilöstöjohtamisessa tärkeä merkitys. Meidän tutkimuk-

seemme osallistunut yksi johtaja toivoo, että kehityskeskustelun yhteydessä olisi
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mahdollista esittää työntekijälle jokin konkreettinen palkitsemiskeino, jolla voisi

motivoida työntekijöitä parempiin suorituksiin työssään.

…mää haluaisin sellaisia omia palkitsemiskeinoja, mitä mä voisin henkilökunnalle
silloin kehityskeskustelun yhteydessä. No pääsee se koulutukseen. No ei se riitä
ihmisille tänä päivänä ihan pelkästään. Että sitä ei niin kun koeta sillai. Mää halu-
aisin ihan oikeasti jotain konkreettisia. Mää haluaisin vaikka päättää jostain vapaa
päivästä mitä vois antaa tai jotain. Semmonen non-materiaalinen. Että kun muu-
tenkin toimitaan vajaalla, niin miksei sitten joskus. Ja toisaalta sitten ne, jotka ei
pukerra niin aktiivisesti, niin ne huomais, että kannattaa pukertaa. (Keskustelija 7)

Ryhmäkeskustelussa pohdittiinkin non-materiaalisen tekijän, kuten ylimääräi-

sen vapaapäivän myöntämistä työntekijälle, osoittamaan hänelle kiitosta teke-

mästään hyvästä työstä. Tällä johtajat kuvasivat ajattelevan olevan motivoiva

vaikutus myös muiden henkilökunnan jäsenten työskentelyn tehostamiseen.

          Ryhmäkeskusteluissamme päiväkodin johtajien keskustellessa työn kehit-

tämisestä ja sen tarpeellisuudesta toi kukin johtaja esiin hieman toisistaan eroavia

kehittämistarpeita. Siinä missä yksi johtajista toivoi omaa sihteeriä, pitää toinen

johtaja suunnittelupäivien kehittämistä hedelmää kantavana tekijänä. Kuitenkin

vallitsevana kehittämistarpeena ryhmäkeskusteluissa tuotiin esiin juuri tietoko-

neohjelmien yksinkertaistaminen ja saattaminen koko henkilöstön käyttöön niin,

että johtajille jää paperityön sijaan enemmän aikaa ydintehtävänsä eli päiväkodin

johtajien mukaan pedagogisen johtamisen hoitamiseen. Toisena suurena kehittä-

miskohteena johtajat pitävät muutoksen haasteisiin valmentamista. Muun mu-

assa vertaistuen varmistaminen johtajille muutostilanteissa on johtajien mukaan

merkittävä asia. Johtajia ei saisi jättää muutoksessa yksin.
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä pohdintaluvussa tarkastelemme saamiamme vastauksia tutkimuskysy-

mykseemme ja tuomme esille johtopäätöksiämme tutkimustuloksistamme. Tuo-

dessamme uutta näkökulmaa hajautetun organisaation johtamiseen varhaiskas-

vatuksessa voidaan sitä mahdollisesti käyttää hyödyksi vastaavanlaisissa orga-

nisaatioissa sekä organisaatiomuutoksissa.

6.1 Työn uudelleen organisointi hajautetussa organisaa-

tiossa

Keskeisenä tuloksena tutkimuksessamme tulee esiin, että varhaiskasvatuksen or-

ganisaation muuttuessa hajautettuun organisaatiomalliin on se tuonut muutok-

sia johtajien työnkuvaan. Esimerkiksi byrokratian lisääntyminen on lisännyt joh-

tajien työnkuvassa toimistotöiden määrää. Vaikka johtajien työmäärä on lisään-

tynyt yksiköiden määrän kasvun myötä, heiltä ei kuitenkaan vastaavassa suh-

teessa ole vähennetty töitä tai keskitetty niitä jollekin muulle taholle. Tämän seu-

rauksena johtajat kuvaavat kokevansa ajan riittämättömyyttä. Johtajien aika ei

enää muutosten jälkeen riitä kaikkien johtajille annettujen tai heidän tärkeiksi

kokemien työtehtävien tekemiseen. Ajan riittämättömyyden seurauksena johta-

jat ovat joutuneet organisoimaan työtänsä uudelleen. Yhtenä keinona työn orga-

nisoimiseksi laaditaan vuosisuunnitelma helpottamaan oman työn suunnittelua

ja aikataulutusta. Lisäksi johtajat ovat aikatauluttaneet työviikkoaan uudella ta-

valla jakaen aikaansa lähi- ja etäyksiköiden välillä. Tällä johtajat pyrkivät varmis-

tamaan, että pystyisivät olemaan läsnä myös etäyksiköissä. Tutkimuksemme tu-

loksista voidaan johtopäätöksenä kuitenkin todeta, että päiväkodin johtajien työ-

aika ei riitä kaikissa pienissä työyksiköissä käymiseen tasavertaisesti. Tämä asia

johtajien pitää hyväksyä tai heidän pitää kehittää lisää työn organisointia autta-

via ratkaisuja.

          Työn aikatauluttamisen lisäksi tutkimuksestamme nousi keskeiseksi

avuksi hajautetun organisaation johtamiselle uudenlaisten johtamismenetelmien



88

käyttöön ottaminen. Tällaisia uusia johtamismenetelmiä ovat esimerkiksi kahden

lapsiryhmän, eri toimintayksiköiden palavereiden ja kahden toimintayksikön

pedagogisten tiimien yhdistäminen yhdeksi, toimintayksiköiden yhteisen var-

haiskasvatussuunnitelman laatiminen ja yksiköiden yhteisen suunnittelupäivän

järjestäminen. Ajan riittämättömyyden vuoksi keskeiseksi asiaksi tutkimuk-

semme tuloksista nousee tarve palavereiden ja vähemmän tärkeiden työryhmien

vähentämiseen. Tämä merkitsee tiedottamisen luonteen muuttumista niin, että

viestinnässä käytetään palavereiden ja työryhmien sijaan vaihtoehtoisia viestin-

täkeinoja kuten sähköpostia ja puhelinta. Johtopäätöksenä tutkimuksemme tu-

loksista voimme todeta, että mikäli johtajalla on ollut pitkään johdettavanaan

kaksi yksikköä, ja johtaja tuntee yksiköt ja henkilökuntansa sekä yksiköillä on

luotuna yhteistä toimintakulttuuria henkilöstön kesken, on yhteistyön järjestä-

minen ja toteuttaminen käytännössä mahdollista. Yhteisen toimintakulttuurin

kautta johtaja saa parhaan mahdollisen hyödyn yksiköiden yhteistyöstä työnsä

organisoimisen avuksi. Tapauksessa, jossa johtajalle tulee uusi yksikkö, täytyy

johtajan ensin luoda toimintakulttuuria uuteen yksikköön ennen kuin hän pys-

tyy yhdistämään kahden toimintayksikön kulttuuria keskenään. Organisaa-

tiomuutoksen tapahtuessa johtajat tarvitsevat aikaa ja työrauhaa prosessoida yk-

siköiden toimintakulttuuria, jonka avulla yhteistyö yksiköiden välillä helpottuu

ja johtajille mahdollistuu tasavertainen johtajuus molempiin yksiköihin. Mattilan

(2007, 35) mukaan organisaatiokulttuuri onkin merkittävässä asemassa auttaen

organisaatiota säilymään ja sopeutumaan toimintaympäristöönsä sekä pitämään

koossa toimintaympäristön sisäisiä prosesseja. Organisaatiokulttuurin luomi-

sessa johtajan tehtävä on merkityksellinen. Johtajan tehtävänä on luoda organi-

saatiokulttuurin viitekehys, jonka avulla toimintaympäristöön kuuluvat asiat tu-

levat ymmärrettäviksi organisaation jäsenille.

6.2 Tuki ja vaikutusmahdollisuudet muutoksessa

Tutkimuksemme tuloksista keskeisenä hallintoon liittyvänä tuloksena tulee esiin

kaikkien muutoksessa mukana olevien toimijoiden huomioonottamisen tärkeys
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organisaatiomuutoksessa. Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen toteutta-

misessa hallinnon tulisi ottaa päiväkodin johtajat ja heidän alaisuuteensa kuu-

luva henkilökunta mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tällöin

muutoksen kokevat henkilöt olisivat tietoisia muutoksesta ja sen vaikutuksista

omaan organisaatioonsa ja heidän työhönsä siellä. Tutkimuksemme tuloksista

tärkeäksi tiedotusfoorumiksi nousee esimerkiksi henkilöstöinfo, jonka kautta

henkilöstö saa tietoa varhaiskasvatuksessa tapahtuvista muutoksista ja päiväko-

din johtajan työstä. Muutokseen osallistujien on tärkeää päästä itse olemaan osal-

lisena muutoksessa sekä päästä vaikuttamaan mahdollisten uudistusten suun-

nittelemiseen ja toteuttamiseen. Muutosprosessiin osallistuminen parantaa Juuti

ja Virtasen (2009, 25, 60) mukaan työmotivaatiota enemmän kuin jos muutokset

annettaisiin valmiina. He pitävät ensiarvoisen tärkeänä henkilöstön omaa innos-

tusta ja osallistumista muutokseen, on eri asia olla muutoksen kohde kuin itse

osallistua ja tehdä muutosta.

          Tutkimuksemme tuloksista ilmenee, että vuorovaikutteinen keskustelu

hallinnon ja päiväkodin johtajien välillä on erittäin tärkeää muutostilanteessa.

Asioista keskusteltaessa tulee huomioiduksi myös päiväkodin johtajien ja kentän

näkemys uudistusten tarpeellisuudesta ja niiden sisällöstä. Mikäli asioista ei kes-

kustella yhdessä, saattavat uudistukset kohdistua arjen sujuvuuden kannalta

epäolennaisiin asioihin. Tutkimuksemme tuloksista tulee esiin, että varhaiskas-

vatuksen kentällä tarpeelliseksi koettu uudistus ei välttämättä aiheuta niin paljoa

muutosvastarintaa, vaan vastaavasti saattaa motivoida jopa enemmän työnte-

koon. Mikäli johtajat pääsisivät osallistumaan muutoksen suunnitteluun ja to-

teuttamiseen, he olisivat enemmän tietoisia muutoksen etenemisestä, mikä taas

helpottaa heidän asemaansa hallinnon, asiakkaiden ja alaisten välillä. Myös re-

surssien oikea kohdistaminen toisi tutkimuksemme tuloksien mukaan johtajille

paremman mahdollisuuden varmistaa varhaiskasvatuksen laadun säilyttämisen

muutoksista huolimatta.

Tutkimuksemme tuloksista voimme todeta, että organisaatiomuutoksessa

on tärkeää antaa muutoksen kohteille aikaa sekä sopeutua muutokseen että pro-

sessoida ja organisoida työtänsä uudelleen. Muutoksessa on merkittävää ylem-
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mältä johdolta saatu tuki sekä selkeät tavoitteet ja ohjeet, kuinka työtä tulisi muu-

toksen jälkeen organisoida. Hallinnon tuen lisäksi tutkimuksemme tuloksista

keskeiseksi nousee kollegiaalisen tuen merkitys. Vertaistuen saamisesta toisilta

alueen johtajilta eli johtajatiimien ansiosta johtajat antavat kiitosta hallinnolle.

Keskeisenä tuloksena tutkimuksestamme tulee esiin myös pitkäjänteisen suun-

nitelmallisuuden ja muutosten arvioinnin tärkeys. Muutoksessa toivotaan pi-

demmän aikavälin suunnitelmallisuutta ja ennen kaikkea uudistusten kriittistä

arviointia. Tärkeänä muutoksessa pidetään mahdollisuutta arvioinnin jälkeen

palata joko takaisin vanhaan käytäntöön tai kehittää uudistusta arvioinnista saa-

dun palautteen perusteella.

6.3 Henkilöstön itseohjautuvuuden merkitys jaetussa joh-

tajuudessa

Hajautetun organisaation johtamisessa haasteita tutkimuksemme tuloksista il-

menee muun muassa henkilöstöjohtamisen alueella. Merkittävinä tekijöinä hen-

kilöstöjohtamisen apuna tutkimuksestamme tulee esiin erilaiset jaetun johtajuu-

den keinot. Tutkimuksemme keskeisimmäksi jaetun johtajuuden toimintamuo-

doksi nousee päiväkodin johtajasta, varajohtajasta sekä vastuulastentarhanopet-

tajista koostuva johtotiimi. Johtotiimillä nähdään olevan keskeinen merkitys yk-

siköiden arjen sujumisessa ja johtajan työn organisoimisessa. Tutkimuksemme

tuloksena voidaan todeta varajohtajalla ja vastuulastentarhanopettajalla olevan

merkityksellinen rooli esimerkiksi sijaistarpeiden järjestämisessä yksiköiden ar-

jessa. Johtotiimin toimimisen kannalta on kuitenkin olennaista sopia johtotiimin

kesken yhteiset arvot, linjaukset ja vastuualueet. Tutkimuksemme tuloksista tu-

lee lisäksi esiin, että toimivan johtotiimin luominen on johtajalle aikaa vievä pro-

sessi, mikä vaatii onnistuakseen myös hyvin motivoituneet ja riittävän työkoke-

muksen omaavat lastentarhanopettajat. Tulevaisuudessa johtotiimin hyötyä voi-

taisiin vielä lisätä resursoimalla varajohtajille ja vastuulastentarhanopettajille

enemmän aikaa olla pois lapsiryhmästä. Tutkimuksessamme johtajat mainitse-

vat, että tulevaisuudessa tällainen apulaisjohtajamalli olisikin mahdollisesti tu-

lossa heidän organisaatioonsa.
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          Jaetussa johtajuudessa henkilöstön valtuuttaminen ja itseohjautuvuuden

tärkeys osoittautuu tutkimuksessamme yhdeksi merkittäväksi asiaksi. Henkilö-

kunnan itseohjautuvuuden lisääntyminen mahdollistaa heidän osallistumisensa

ja vaikuttamisensa päätöksentekoon, työtään koskeviin asioihin ja työssä kehit-

tymiseen. Kuten edellä olemme esittäneet, tällä katsotaan olevan myös henkilö-

kunnan työmotivaatiota lisäävä vaikutus. Henkilökunnan mahdollisuus osallis-

tua päätöksen tekoon myös sitouttaa henkilökuntaa toteuttamaan muutoksen

tuomia uudistuksia paremmin. Työryhmille jaettu johtajuus arjen pyörittämi-

sessä mahdollistaa henkilökunnan erityisosaamisen hyödyntämisen ja heidän

asioihin vaikuttamisen sekä helpottaa johtajien ajan käytön hallintaa. Tutkimuk-

semme tuloksista tulee esiin, että henkilökunnan itseohjautuvuus ja vastuun oton

merkitys painottuu vielä enemmän silloin, kun johtaja ei ole läsnä. Tärkeää jaetun

johtajuuden toteutumisessa onkin johtajan luottamus henkilökuntaan. Jaetun

johtajuuden onnistumiseksi hajautetussa organisaatiossa voidaan ottaa käyttöön

uudenlaisia viestintäkeinoja, jotka auttavat johtajaa ajan käytön hallitsemisessa

sekä henkilökunnan tietoisuuden että itseohjautuvuuden lisäämisessä. Koska

johtaja ei organisaatiomuutoksen jälkeen pysty olemaan läsnä henkilökunnan ar-

jessa samalla tavoin kuin aikaisemmin, on tärkeää muistaa varmistaa henkilö-

kunnan tietoisuus johtajan tavoitettavuudesta, että henkilökunta tietää milloin ja

miten johtaja on heidän saatavilla. Tutkimuksemme tuloksista ilmenee merkittä-

väksi uudenlaiseksi viestinnän apuvälineeksi johtajan lähettämän vuorovaikut-

teisen viikkokirje, joka mahdollistaa henkilöstön osallistumisen viestintään, asi-

oista yhdessä keskustelemiseen ja vaikuttamiseen.

          Jaetussa johtajuudessa johtajat valtuuttavat myös tiimit sopimaan ja huo-

lehtimaan arjen sujumisesta mahdollisimman itseohjautuvasti. Tutkimuksemme

tuloksista tähän hyväksi apuvälineeksi tulee esiin tutkimuskaupunkimme var-

haiskasvatuksessa käytössä oleva tiimisopimus, jossa tiimi sopii yhteisestä kas-

vatusnäkemyksestä ja tiimin toimintaperiaatteista. Parhaimmillaan tiimisopimus

helpottaa johtajan työtä hänen voidessa luottaa tiimin itseohjautuvuuteen. Tiimi-

sopimuksen avulla voidaan helpommin nostaa esille myös tiimin sisällä ilmene-

viä ristiriitoja, jolloin tiimisopimuksesta voidaan tarvittaessa tarkastaa yhteisesti

sovitut asiat asian ratkaisemiseksi.
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          Jotta johtaja pystyy luottamaan henkilökuntaan ja näin jakamaan vastuuta

henkilökunnalle, tulee tutkimuksemme tuloksista esiin keskeiseksi merkittä-

väksi asiaksi työyhteisön yhteisen arvopohjan luominen. Tämä edellyttää työyh-

teisöltä jatkuvaa vuorovaikutteista keskustelua arvoista, kasvatusnäkemyksistä

ja vastuualueista, jotta kaikilla on yhtenäinen näkemys päiväkodin toiminnasta.

Yhteinen arvopohja takaa johtajille mahdollisuuden luottaa henkilökunnan rat-

kaisuihin jaetussa johtajuudessa. Johtopäätöksenä tutkimuksemme tuloksista

voidaan todeta, että johtajuuden jakaminen luo perusedellytykset hajautetun or-

ganisaation toimimiselle ja hyvälle johtamiselle.

6.4 Pedagogisen johtajuuden edellytyksiä

Tutkimuksemme tuloksissa arvopohja osoittautuu keskeiseksi tekijäksi hajaute-

tun organisaation pedagogiikan johtamisessa. Yhteinen arvokeskustelu ja yhtei-

set arvot luovat pohjan varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle. Jatkuva

vuorovaikutteinen arvokeskustelu helpottaa työyhteisön työtä ja antaa työyhtei-

sölle raamit toimia johtajan poissa ollessa sekä vie yksikön pedagogiikkaa eteen-

päin. Kuten edellisessä luvussa esitimme, jaetulla johtajuudella on merkittävä

rooli hajautetun organisaation johtamisessa. Myös pedagogisessa johtamisessa

jaettu johtajuus on tärkeässä asemassa, kun pedagogista johtajuutta jaetaan las-

tentarhanopettajille ja erilaisille työryhmille. Erityisesti pedagogiset tiimit tule-

vat keskeisiksi pedagogista johtajuutta eteenpäin vieviksi keinoiksi. Lisäksi pe-

dagogisella tiimillä on tutkimuksemme havaintojen mukaan suuri merkitys ver-

taistuen antajana sekä vastavalmistuneille että yksin työskenteleville lastentar-

hanopettajille. Jaettu johtajuus helpottaa sekä johtajan työn organisointia että joh-

tajan pedagogisen johtamisen taakkaa. Jaetun pedagogisen johtamisen avulla

johtaja pystyy seuraamaan pedagogisen toiminnan toteutumista ja varmista-

maan näin pedagogiikan eteenpäin viemisen yksiköissään.

          Tutkimuksessamme mukana olleet päiväkodin johtajat pitävät pedagogista

johtajuutta työnsä ydinasiana. Päiväkodin johtajat kuvaavat päätehtäväkseen

vastata yksiköidensä pedagogisesta tasosta ja pedagogiikan kehittämisestä. Asia-
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kasperheiden kohtaamista ja lasten tuntemista pidetään tutkimuksessamme päi-

väkodin johtajan perustehtävänä. Tämän vuoksi tutkimuksessamme mukana ol-

leista johtajista suuri osa haluaa lisääntyneestä työmäärästä huolimatta pitää it-

sellään lasten hoitosopimuksien laadinnan. Vaikka päiväkodin johtajat pitävät

jaettua johtajuutta tärkeänä pedagogiikan toteuttamisessa, on lasten ja perheiden

palveleminen heille niin merkittävä työtehtävä, että he eivät ole valmiita jaka-

maan muun muassa hoitosopimuksen laatimista henkilökunnalle. Hoitosopimus

on tutkimuskaupunkimme varhaiskasvatuksessa käytössä oleva perheiden

kanssa tehtävä sopimus koskien lasten varhaiskasvatukseen liittyviä asioita. Hoi-

tolasten tuntemisen koetaan auttavan johtajaa ohjaamaan henkilökuntaa peda-

gogisissa asioissa sekä kehittämään päiväkodin pedagogista toimintaa eteen-

päin. Siirtyminen hajautettuun organisaatioon on kuitenkin tuonut päiväkodin

johtajalle huomattavasti aikaisempaa enemmän asiakasperheitä, jolloin perhei-

den kohtaamiseen menee enemmän aikaa. Tutkimuksemme tuloksista tulee esiin

merkittävänä tekijänä ajan riittämättömyys niin perheiden ja lasten kohtaami-

selle kuin yleensäkin pedagogiselle johtamiselle. Muista tutkimukseemme osal-

listuneista johtajista poiketen yksi johtaja oli jakanut pedagogista johtajuutta niin,

että hoitosopimusten tekemisen vastuu oli kokonaan siirretty lastentarhanopet-

tajille. Tutkijoina pohdimmekin, pitäisikö päiväkodin johtajien tulevaisuudessa

jakaa enemmän pedagogista vastuuta lastentarhanopettajille ja työryhmille tai

mahdollisille apulaisjohtajille luottaen enemmän heidän pedagogiseen ammatti-

taitoonsa, jotta johtajien olisi helpompi organisoida omaa työtään ajan riittä-

miseksi. Tämä ei kuitenkaan poistaisi päiväkodin johtajan päävastuuta pedago-

giikasta, vaan muuttaisi heidän rooliaan pedagogisena johtajana organisaa-

tiomuutoksen seurauksena.

          Pedagogisen johtajuuden haasteiksi tutkimuksemme tuloksista osoittautu-

vat organisaatiomuutoksen myötä useat fyysisesti erillään olevat yksiköt, mää-

räaikaisten työntekijöiden vaihtuvuus, epäpätevät sijaiset ja vastavalmistuneet

lastentarhanopettajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajauudistus. Nämä te-

kijät vievät tutkimukseemme osallistuneiden päiväkodin johtajien mukaan pe-

dagogisen johtamisen aikaa, jolloin syvällisempään päiväkodin pedagogiikan

kehittämiseen ei jää tarpeeksi resursseja. Lisäksi tutkimukseemme osallistuneet
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johtajat olivat huolissaan aiemmin tapahtuneen lastentarhanopettajien määrän

vähentämisestä ryhmissä, jonka seurauksena pedagogisen laadun nähdään las-

keneen. Lastentarhanopettajien pedagoginen osaaminen haluttaisiin heidän mie-

lestään tuoda paremmin näkyväksi työyhteisössä ja hyödyntää sitä enemmän

koko työyhteisön pedagogiikan kehittämiseksi.

6.5 Hajautetun organisaation johtamisen ydinasiat

Seuraavaksi esitämme tutkimustuloksiimme perustuen kehittämisajatuksia var-

haiskasvatuksen hajautetun organisaation johtamiseen. Kehittämisajatukset pe-

rustuvat pääasiassa ideoihin, kuinka muutoksen toteuttamisen prosessi varhais-

kasvatuksen hajautetun organisaation kontekstissa nähdään osallisuuden lisää-

misenä sekä vastuun jakamisena työyhteisön jäsenten kesken.

1. Tuki ja vaikutusmahdollisuudet

Tutkimuksemme tuloksena voidaan todeta, että muutoksen kohtaami-

sessa tuki sekä ylemmältä johdolta että kollegoilta on ensiarvoisen tär-

keää. Vastaavasti johtajien tulisi antaa riittävästi tukea omille työntekijöil-

leen kohdata muutos. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että organisaa-

tiomuutoksessa on myös tärkeää, että muutoksen osallisia tiedotetaan

muutoksesta ja kerrotaan mitä muutos merkitsee heidän työnsä kannalta.

Lisäksi on huomioitava toimijoiden kuuleminen muutoksessa, sillä tutki-

muksemme tuloksien mukaan muutos on helpompi kohdata jos siinä saa

olla itse osallisena.

2. Muutoksen organisointi

Tutkimuksemme tuloksista tulee esiin, että muutostilanteessa hajautet-

tuun organisaatiomalliin siirryttäessä johtajat tarvitsevat koulutusta tai

työnohjausta työnsä uudelleen organisoimiseen. Muutostilanteessa tutki-

mukseemme osallistuneet johtajat toivovat, että heille annettaisiin riittä-

västi resursseja muutoksen toteutumisen onnistumisen takaamiseksi. Täl-
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löin johtajilla olisi paremmat mahdollisuudet taata, että kaikille muutok-

seen osallistuville annettaisiin riittävästi aikaa sopeutua muutokseen ja

prosessoida sitä.

3. Työtehtävien jakaminen

Tutkimuksemme tuloksista ilmenee, että muutostilanteissa on tärkeää

luoda selkeä käsitys työtehtävistä. Päällekkäisten työtehtävien karsimi-

seen sekä ajan käytön tehostamiseen töitä keskittämällä tulisi kiinnittää

muutoksen yhteydessä huomiota. Tästä esimerkkinä on aiemmin tutki-

muksessamme mainittu palveluohjauksen keskittäminen sekä tutkimuk-

sen johtajilta esiin tullut ajatus saada päivähoidolle oma sihteeri. Henkilö-

kunnan itseohjautuvuutta olisi osallistujien mielestä hyvä tukea yksinker-

taistamalla muun muassa tietokoneohjelmia ja lisäämällä viestintävälinei-

den käytön mahdollisuutta. Näin henkilökunta saataisiin itseohjautuvam-

maksi ja johtajuuden jakamiselle luodaan paremmat edellytykset.

4. Henkilöstöresurssit

Tutkimuksemme tuloksena varajohtajille ja vastuulastentarhanopettajille

tulisi laatia selkeät työnkuvat sekä antaa johtajille mahdollisuus vaikuttaa

johtotiiminsä henkilöstövalintaan, jolloin jaettu johtajuus toteutuisi pa-

remmin ja johtajat saisivat parhaan hyödyn johtajuuden jakamisesta. Va-

rahenkilöiden ja avustajien lisäresursointia toivottiin myös kehitettävän,

jotta epäpätevien sijaisten palkkaaminen vähentyisi. Lisäksi tutkimuk-

seemme osallistuneet johtajat toivoivat mahdollisuutta vaikuttaa henkilö-

kuntansa työmotivaatioon osallistamisen lisäksi konkreettisilla palkitse-

miskeinoilla.

6.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Tutkimusta aloitettaessa ja tutkimusaihetta valitessa tulee miettiä tieteen eetti-

sestä näkökulmasta, miksi tutkimus olisi hyvä tehdä (Tuomi & Sarajärvi 2004,

126). Tutkimuksen tekeminen on inhimillistä toimintaa, jonka taustalla vaikutta-

vat tieteen etiikan periaatteet, joita ovat rehellisyys avoimuus ja kriittisyys
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(Kuula 2006, 29). Tutkimuksemme aihe on meille merkityksellinen, koska työs-

kentelemme itse hajautetussa organisaatiossa ja halusimme tutkimuksemme

avulla löytää uusia näkökulmia hajautetun organisaation johtamiseen. Lisäksi

hajautettu organisaatio on varhaiskasvatuksessa yhä enenevissä määrin tämän

päivän organisaatiomalli. Koska aihetta on tutkittu Suomessa vain vähän, tote-

simme tutkimuksemme aiheen olevan ajankohtainen ja tärkeä.  Kuten Aaltio ja

Puusa (2011, 156 -157) tuovat esiin kvalitatiivisen tutkimuksen ominaisuutena,

myös meidän tutkimuksemme lisää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, vaikka

tutkimuksen tuloksia ei voida sinällään yleistää. Laadullisen tutkimuksen luotet-

tavuutta voidaankin arvioida muun muassa siirrettävyyden ideaan pohjautuen.

Tällä tarkoitetaan voidaanko aihetta tutkia uudelleen toisenlaisessa kontekstissa

saaden samankaltaisia tuloksia. Lisäksi Aaltio ja Puusa (2011, 153) korostavat tut-

kimuksen objektiivisuutta eli sitä, että tutkijan omat oletukset eivät vaikuta tut-

kimuksen tuloksiin. Työskennellessämme itse hajautetussa organisaatiossa vai-

kutti siihen, että meillä oli asiasta jonkin verran ennakkokäsityksiä, mutta tutki-

muksemme eri vaiheissa pyrimme jättämään aikaisemmat oletuksemme taus-

talle. Mielestämme onnistuimme tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia ilman en-

nakkokäsityksiämme niin, että ainoastaan tutkittavien johtajien ajatukset tulevat

tuloksissa esiin. Kuitenkaan emme voi täysin pois sulkea mahdollisuutta, että

työhistoriamme vastaavanlaisessa organisaatiossa saattaa hieman vaikuttaa tul-

kintaamme.

        Tutkittavilta tulee pyytää lupa tutkimuksen tekemiseen ja heillä on oltava

vapaaehtoisuus osallistua tutkimukseen ja tutkimuksen edetessä oikeus keskeyt-

tää osallistumisensa siihen. Osallistujien nimettömyys tutkimuksessa tulee säi-

lyä, paitsi jos he ovat antaneet luvan identiteettinsä paljastamiseen. Osallistujien

tulee voida luottaa tutkijan vastuuntuntoon ja rehellisyyden säilymiseen tutki-

muksen teossa. Tutkittavilta saadun tiedon on pysyttävä luottamuksellisena.

(Kuula 2006, 61 -62; Tuomi & Sarajärvi 2004, 128 -129.) Tämän tutkimuksen teke-

miseen pyysimme tutkimusluvan (liite 6) Tampereen kaupungilta, jonka työnte-

kijöihin tutkimuksemme kohdistui. Lisäksi kysyimme tutkimukseen valituilta

päiväkodin johtajilta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta

(liite2). Kerroimme heille tutkimuksen tarkoituksesta ja heidän merkityksestään
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tutkimukselle sekä painotimme anonymiteetin säilymistä eli kenenkään osallis-

tujan henkilötiedot tai tunnistettavuus eivät tule julki tutkimuksemme missään

vaiheessa. Kuula (2006, 60) toteaa, että aineiston hankinnassa eettisenä lähtökoh-

tana on ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkimuksen eettisyyttä noudattaessaan

tutkijan tulee turvata tutkittavien yksityisyys, vahingoittumattomuus ja itsemää-

räämisoikeus. Tutkijan tulee selvittää osallistujille tutkimuksen tavoitteet, mene-

telmät ja mahdolliset riskit sekä mihin tutkittavilta kerättävää tietoa on tarkoitus

käyttää (Tuomi & Sarajärvi 2004, 128 -129). Kuten Kuula (2006, 106) tuo esiin,

kerroimme tutkimukseemme osallistujille ryhmäkeskustelusta aineistonkeruu-

menetelmänä sekä keskustelun arvioidun keston. Kuulan (2006, 60, 99, 102, 104)

mukaan tutkittaville tulee kertoa myös tutkimusaineiston käsittelystä, aineiston

käytöstä vain tutkimuskäyttöön ja mitä aineistolle tapahtuu analyysin jälkeen.

Vaihtoehtoina aineiston loppukäsittelyyn ovat aineiston hävitys tai arkistointi.

Me olemme sopineet tutkimukseen osallistuneiden johtajien kanssa, että hävi-

tämme aineiston kun olemme saaneet tutkimusraportin valmiiksi.

Tuomi ja Sarajärven (2004, 135-137) mukaan, laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteistä ohjeistusta. Tutkimuksen eri vaiheet

ja ratkaisut tulee kuvata tarkasti niin, että lukija pystyy arvioimaan ja seuraa-

maan tutkijan päättelyä ja tehtyjä ratkaisuja. Tuomi ja Sarajärven (2004, 135-137)

luotettavuutta käsitteleviä ohjeita tulkiten olemme huomioineet, että tutkimuk-

sen luotettavuuden lisäämiseksi kerromme lukijalle tutkimuksen kohteen ja tar-

koituksen mahdollisimman tarkasti. Tutkijoina kuvamme myös tutkimuksen tie-

donantajat, millä perusteella olemme valinneet heidät tutkimukseen, ja montako

heitä on ollut. Olemme huomioineet, että tutkittavien henkilöllisyys ei missään

tutkimuksen vaiheessa paljastu. Lisäksi olemme kertoneet lukijalle aineistonhan-

kinnasta videoidun ryhmäkeskustelun keinoin. Olemme kuvanneet tutkimuk-

sessamme varhaiskasvatuksen organisaatiomuutosta ja kertoneet sen merkityk-

sestä päiväkodin johtajan työhön. Tuomi ja Sarajärven (2004, 129 -130) mukaan

eettisyyteen liittyy myös tutkijan huolellisuus tutkimustulosten raportoinnissa ja

aikaisempiin tutkimustuloksiin viittaamisessa. Tulosten tarkistamismahdolli-

suus on oltava tutkimusaineiston avoimuuden kautta.
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        Kuula (2006, 60, 99, 102, 104) tuo esiin, että tutkimuksen uskottavuus perus-

tuu laajalti siihen, että tutkija noudattaa eettisesti hyviä ratkaisuja ja hyvää tie-

teellistä käytäntöä kuten tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudatta-

mista ja muiden tutkijoiden työn asianmukaista huomiota. Tämän tutkimuksen

teossa noudatimme tutkimuksen tekemisessä eettisesti hyviä ratkaisuja ja kirjoi-

tamme tutkimuksemme eri vaiheista avoimesti. Aikaisempiin tutkimuksiin ja

teorioihin viitatessamme huomioimme asialliset lähdeviittaukset kuhunkin kir-

joittajaan. Tutkimuksen nauhoitetun videoaineiston litteroimme sanasta sanaan

ja pyrimme raportoimaan aineiston käsittelyn ja analyysin eri vaiheet tarkasti.

Analyysissä käytetyt tekstilainaukset pyrimme valitsemaan niin, että osallistu-

jien anonymiteetti säilyy. Tarvittaessa muutimme tekstilainausta tunnistettavuu-

den välttämiseksi kuitenkin niin, että henkilön sanoma ja sitä kautta tutkimustu-

lokset eivät vääristy. Säilytämme aineistoa tutkimusprosessimme ajan muistiti-

kulla, jota pidämme lukitussa paikassa. Hävitämme aineiston tutkimuksemme

valmistumisen jälkeen.

Tuomi ja Sarajärvi (2004, 135 -138) tuovat esiin tutkimuksen luotettavuuden

kannalta lisäksi tutkimuksen kokonaisraportoinnin merkityksen eli miten ai-

neisto on koottu ja analysoitu. Laadullisessa tutkimuksessa ei voi suoraan etukä-

teen sanoa, mikä on riittävä määrä aineistoa tuomaan esiin oleellisen tiedon tut-

kittavasta ilmiöstä (Aaltio & Puusa 2011, 161). Tutkimuksessamme molemmista

ryhmäkeskusteluista tuli esiin hyvin pitkälti samanlaisia keskusteluteemoja, joi-

takin poikkeuksia lukuun ottamatta. Tästä voimme tehdä päätelmän, että ryh-

mäkeskusteluiden määrän lisääminen ei olisi tuonut tutkimuskaupungistamme

esiin uusia merkittäviä asioita tutkimuksemme luokiteltujen tulosten kannalta.

Tutkimuksen aineiston analyysin menetelmistä pitää lisäksi kertoa ja kuvata sitä,

miten tuloksiin ja johtopäätöksiin on päästy (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 135 -138).

Aaltio ja Puusa (2011, 161) tuovat esiin analyysin yksityiskohtaisen kuvauksen ja

perustelut analyysin vaiheisiin. Myös lainauksilla saadaan lisättyä lukijalle ym-

märrystä siitä, miten analysointi on edennyt. Olemme tutkimuksessamme ku-

vanneet analyysiin vaiheita tarkasti avaten lukijalle tehtyjä luokituksia sekä käyt-

täneet tutkimustulosten raportoinnissa havainnollistavia esimerkkejä päiväko-

din johtajien puheesta.
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          Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, 29) tuovat esiin, että tutkimus-

prosessissa ja tutkimusta raportoidessa on hyvä erottaa analyyttiset havainnot,

niistä tehty yhteenveto ja näistä analyysin tuloksista tehtävät johtopäätökset. He

painottavat, että tutkimuksen päättyessä analyyttisiin tuloksiin, se on tavallaan

vielä kesken. (Ruusuvuori ym. 2010, 29.) Alasuutarin (1999, 243-251) mukaan laa-

dullisessa tutkimuksessa voidaan yleistyksen sijaan puhua analyysin tulosten

suhteuttamisesta osaksi laajempia kokonaisuuksia, ja eritellä sitä, mitä tutkija

osoittaa analyysinsä kertovan muustakin kuin vain aineistostaan. Hän toteaa,

että suhteuttamisen tärkeä osa on liittää havainnot esimerkiksi toiseen tutkimuk-

seen tai muihin tutkimusaihetta koskeviin teorioihin ja sitä kautta tutkijan em-

piiristä aineistoa laajempaan tarkasteluyhteyteen. Hyvässä laadullisessa rapor-

tissa yhdistyy tiheä aineiston kuvaus tieteelliseen kerrontaan, jossa tutkija sovit-

taa kirjallisuudesta tekemiään synteesejä omaan tekstiinsä ja tuo näin esiin tulos-

tensa yleisemmän merkityksen. (Alasuutari 1999, 243 -251.) Tutkimuksen tulok-

set avutuvat raportissa lukijalle uudella tavalla, kun ne liitetään teoreettisiin nä-

kökulmiin ja ajankohtaisiin käytännön ongelmiin ja sitä kautta tarkasteltu ilmiö

saa uuden lähestymistavan (Ruusuvuori ym. 2010, 29). Tässä tutkimuksessa saa-

miamme tuloksia liitimme raportoinnin yhteydessä aiemmin tehtyjen tutkimus-

ten tuloksiin ja muihin tutkimusaihetta käsitteleviin teorioihin. Tämä lisää tutki-

muksemme luotettavuutta ja suhteuttaa tutkimuksemme tuloksia laajempiin tar-

kasteluyhteyksiin sekä antaa tuloksille yleisemmän merkityksen. Myös Aaltio ja

Puusa (2011, 158) korostavat, että tärkeintä on perustella kuinka tutkija on pääs-

syt tuloksiin, missä tärkeää on havaintojen sitominen tutkimuksen alueelle sijoit-

tuvaan teoriaan. Tutkimuksemme tuloksista toimme tutkimusraportissamme lo-

puksi esille tutkimuksemme keskeiset johtopäätökset. Tuomi ja Sarajärvi (2009,

112 -113) huomauttavat, että johtopäätösten tekemisessä tutkijan tehtävänä on

pyrkiä ymmärtämään, mitä asiat merkitsevät tutkittaville. Tutkijan pitäisi pystyä

ymmärtämään tutkittavia heidän näkökulmastaan kaikissa analyysin vaiheissa.

Muodostaessamme tutkimuksen tuloksien pohjalta johtopäätöksiä pyrimme

huomioimaan ryhmäkeskusteluissa mukana olleiden johtajien näkökulman tut-

kimuksessamme loppuun asti.
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6.7 Jatkotutkimusmahdollisuudet

Tämä tutkimuksemme keskittyy tarkastelemaan varhaiskasvatuksen organisaa-

tiomuutosta yhden päiväkodin johtajasta usean toimintayksikön johtajaksi. Tut-

kimukseemme osallistui tällaisessa muutoksessa itse mukana olleita päiväkodin

johtajia. Heidän lisäkseen olisi mielenkiintoista ja tärkeää tutkia aihetta myös

muiden muutoksessa mukana olleiden toimijoiden näkökulmasta. Koska muu-

toksen tekemisellä on aina pyrkimys päästä johonkin päämäärään tai tavoittee-

seen, olisi tärkeää saada näkemyksiä muutoksesta myös varhaiskasvatuksen hal-

linnon eli muutoksen alulle panijan näkökulmasta. Hallinnon selkeänä tavoit-

teena on saada aikaan toimivampi ja taloudellisempi organisaatio, mutta tutki-

muksen kautta hallinnon jäseniltä voisi saada vielä tarkempaa tietoa muutoksen

taustalla olevista syistä ja tavoitteista, mihin asioihin muutoksella on pyritty vai-

kuttamaan ja millaisia ajatuksia tehtyjen muutosten taustalla on ollut.

        Kokonaiskuvan saamiseksi organisaatiomuutoksesta näkisimme tärkeäksi

tutkia muutoksen kohteena olleiden päiväkodin johtajien lisäksi myös kyseisten

päiväkodin johtajien alaisten mielipiteitä muutoksesta. Erityisen mielenkiintoista

olisi selvittää niiden työntekijöiden ajatuksia muutoksesta, joilla ei muutoksen

myötä ole johtaja enää fyysisesti koko ajan läsnä yksikössään. Miten he saavat

arjen sujumaan ja mitä arjen sujuminen vaatii, kun johtaja ei olekaan koko ajan

fyysisesti läsnä? Toki useamman johdettavan yksikön määrä vähentää johtajan

läsnäoloa ja ajankäyttöä myös johtajan lähiyksikössä, joten vertailun vuoksi sekä

johtajan etäyksiköiden että lähiyksikön alaisten mielipiteiden tutkiminen olisi

tärkeää ja mielenkiintoista.

        Kolmantena jatkotutkimusmahdollisuutena tutkimuksestamme tulee esille

päiväkodin varajohtajiin ja vastuulastentarhanopettajiin liittyvän tutkimuksen

tarve. Perehtyessämme tutkimuskirjallisuuteen havaitsimme, että varajohtajien

ja vastuulastentarhanopettajien toimenkuvaan liittyvää tutkimusta ei  juurikaan

ole tehty. Halttunen (2009, 123 -124) sivuaa varajohtajien ja vastuulastentarhan-

opettajien roolia hajautetun organisaation johtamisessa, mutta ei tutki heidän
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merkitystään hajautetussa organisaatiossa tarkemmin. Mielenkiintoista olisi tut-

kia varajohtajien ja vastuulastentarhanopettajien merkitystä päiväkotien arjen

pyörittämisessä, millaista resursointia varajohtajien ja vastuulastentarhanopetta-

jien hyödyntäminen vaatii, ja miten heidän rooliaan työyhteisössä voisi kehittää

jaetun johtajuuden onnistumiseksi.
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LIITTEET

Liite 1. Pyyntö osallistua tutkimukseen

Hei! 5.8.2014

Teemme Pro gradu –tutkimusta Jyväskylän yliopistoon. Tarkoituksenamme on

tutkia Tampereen kaupungin päivähoidon organisaatiomuutosta yhden yksikön

johtajuudesta useamman yksikön tai kokonaisuuden johtajaksi. Tässä tutkimuk-

sessa on tarkoituksena tutkia muutoksen mukanaan tuomia vaikutuksia johtajan

työhön, jonka vuoksi on tärkeää, että sinulla on kokemusta aikaisemmasta joh-

tajuuskokonaisuudesta verrattuna nykyiseen organisaatiorakenteeseen.

Tutkimuksemme aineiston keruu tapahtuu taustatietoja kysyvällä kyselylomak-

keella sekä syksyllä 2014 järjestettävillä ryhmäkeskusteluilla. Yhteen ryhmäkes-

kusteluun kutsumme neljä päiväkodin johtajaa ja keskustelun arvioitu kesto on 2

tuntia. Keskustelu videoidaan ja aineistoa käytetään luottamuksellisesti vain tut-

kimustarkoitukseen, eikä tutkimuksesta voi selvittää osallistujien henkilöllisyyttä.

Pyydämme Sinua ystävällisesti osallistumaan tutkimukseemme.
Allekirjoittamalla ja palauttamalla sähköisesti suostumuslomakkeen sekä tausta-

kyselylomakkeen meille viimeistään 7.9.2014 mennessä, olet antamassa pa-

lautetta työhösi liittyvästä muutoksesta. Tutkimukseen osallistujien on mahdol-

lista saada tietoa tutkimuksen tuloksista ja valmis pro gradu –tutkimus lähete-

tään halukkaille.

Ystävällisin terveisin

Satu-Maarit Salonen Mari Valkeejärvi

satu-maarit.salonen@orivesi.fi mari.valkeejarvi@orivesi.fi

p. 040 133 9246 p. 040 133 9248
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Liite 2. Taustakysely
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Liite 3. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta

Kirjallinen suostumus Pro gradu –tutkimukseen 5.8.2014

SUOSTUMUS

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Satu-Maarit Salosen ja Mari Valkeejär-

ven Pro gradu –tutkimukseen, jonka aiheena on:  ”Päiväkodin organisaatiomuu-

toksen vaikutukset päiväkodin johtajuudelle”. Osallistun tutkijoiden järjestämään

ryhmäkeskusteluun syksyllä 2014. Minulle on selvitetty, että minulta kerättäviä

tutkimustietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niin, että niistä ei voi tunnistaa

henkilöllisyyttäni.

Voin keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen missä vaiheessa tahansa.

____________________________________________________________

Annan suostumukseni tutkimuksen tekemiseen ja ryhmäkeskustelun videointiin.

Aika ja paikka___________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys______________________________________

Pro Gradu –tutkimuksesta voi saada tarkempaa tietoa:

Satu-Maarit Salonen, satu-maarit.salonen@orivesi.fi    p. 040-1339 246

Mari Valkeejärvi, mari.valkeejarvi@orivesi.fi     p. 040-1339 248
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Liite 4. Ryhmäkeskustelurunko

1. Kahvittelu keskustelijoiden saapuessa paikalle
2. Esittäytyminen: Kerro lyhyesti: Kuka olet? Ketä johdat? Ketä johdit aiemmin?

(Lyhyesti, mikä kokonaisuus oli ennen ja mikä nyt?)
3. Vapaata keskustelua
4. Teemoja / aiheita tutkijan avuksi:

Arki:
Mitä arjen työhön kuului ennen?
Onko arjen työ muuttunut?
Mitä arjen työhön kuuluu nyt?
Mikä on erilaista aiempaan työhön?
Mikä on pysynyt ennallaan?
Miten olet järjestänyt työtäsi aiempaan verrattuna, kun yksiköitä/johdettavia
on enemmän ja töitä on enemmän?
Onko työn muutos vaikuttanut palkkaukseen?
Johtajuus:
Millaista johtaminen on nyt?
Mihin johtajien työaika menee?
Pedagoginen johtajuus?
Jaettu johtajuus?
Kuvata esim. normaalia päivää tai edellistä viikkoa?
Mitä muutos on merkinnyt oman osaamisesi kannalta. Onko tieto-taito riit-
tävä? Tarvitsetteko lisäkoulutusta?
Oletko itse saanut vaikuttaa tehtyihin muutoksiin? Vai onko kaikki annettu
valmiina mallina?
Positiiviset asiat:
Mitä hyvää on  uudessa mallissa?
Miten tämä on ehkä parannus?
Mikä oli huonoa vanhassa? Mitä ette enää haluaisi vaihtaa vanhaan?
Negatiiviset asiat:
Mikä oli hyvää vanhassa? Mikä on muuttunut huonoksi?
Mitä asioita ehkä muuttaisitte takaisin?
Onko vielä jotakin mitä haluatte sanoa tai mikä on jäänyt sanomatta tai koko-
naan huomioimatta?
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Liite 5. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä

Keskustelijan ilmaisu Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka
K 3 ”…mut on myös se si-
sältö… et kun siitä peda-
gogiikasta vaan ite pitää
kynsin ja hampain kiinni,
ettei suistu semmoseen
tekniseen käskytysjohta-
miseen, mikä olis helppoo
ja nopeeta… niin sit siitä
saa sen kiksin kyllä…”

Pegagogisesta johtami-
sesta halutaan pitää
kiinni

Pedagogisesta johtami-
sesta kiinni pitäminen

Pedagogisen johtami-
sen merkitys johtajan
työssä

K 2 ”Ja toi oli musta toi,
kun aina puhutaan siitä,
että tarviiko meillä olla
alan koulutusta ja asian-
tuntijuutta meillä päiväko-
din johtajilla, että eikö riitä
että johtajaks voi tulla ihan
kuka vaan… siis ihan…
siis ihan mistä tahansa…
joku pomo, joku insinööri
tai tai joku kapiainen tai
ihan kuka tahansa… Mun
mielestä ei voi tulla, että
kyllä meillä pitää sitä sub-
stanssiosaamista olla, et
kyl meidän täytyy tietää
mitä se pedagogiikka on,
tukee henkilökuntaa, ke-
hittää taloo eteenpäin…
niin mäkin ajattelen, et ton
kaiken vois tehä joku muu
ja meille sitä aikaa siihen
pedagogiikkaan…”

Päiväkodin johtajalla
pitää olla substanssi-
osaamista

Substanssiosaaminen
tärkeää

K  5  ”Sehän  on  se  suurin
työ, kun sä rupeet mietti-
mään että miten ne arvot
näkyy siellä arjessa, se on
se kaikista suurin työ et se
ei vielä riitä, et ne on taval-
laan puhuttu…et et siinä se
et se tulee se yhteinen ym-
märrys, miten ne näkyy ar-
jessa…”

Arvojen näkyminen ar-
jessa

Arvojen merkitys arjen
pedagogiikalle

Yhteisen arvopohjan ra-
kentaminen pedagogi-
sen johtamisen tehtä-
vänä

K 2 ”…niin perusarvot
niitä mitä me on omassa
lapsuudessa opittu ja mi-
ten meijät on kasvatettu ja
jokaisella meillä ne on
omanlaisensa, mut sit se
ydinarvo on se, et miten
meijän pitäs tässä työyh-
teisössä tai yhteiskunnassa
toimia…no jos ajatellaan
päiväkotia niin meijän pi-
täis löytää ne yhteiset
ydinarvot, niin se ei välttä-
mättä ookaan helppoa,
koska ne perusarvot voi
olla ihan erilaiset…”

Perusarvojen vaikutus
ydinarvojen muodostu-
miseen

Perusarvot ja ydinarvot
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Liite 6. Luokittelu

Päiväkodin johtajien ryhmäkeskustelun sisällön analyysin yhteenveto

Päiväkodin johtajien työn uudelleen organisointia
Alaluokka Yläluokka Kokoava käsite
Suuren työmäärän ja työtehtä-
vien järjestäminen ajan riittä-
miseksi
Joidenkin töiden tekemättä jättä-
minen
Itsensä johtamisen opettelu: op-
pia sanomaan ”ei”
Hyväksyä, että kaikkea ei pidä
tehdä
Henkilöstön opastus selvittä-
mään asioita itsenäisesti
Itselle tärkeistä asioista kiinni
pitäminen

Työtehtävien priorisointi

Oman työn uudelleen organi-
sointi

Ei haluta luopua pedagogisista
tehtävistä
Perustehtävän toteuttaminen
etusijalla
Lisääntyneet toimistotyöt vievät
aikaa pedagogiselta johtamiselta
Turhien työtehtävien kritisointi
Turhien työryhmien ja kokous-
ten kritisointi
Aikaa ei käytettäisi turhaan

Tarpeettomat työtehtävät perus-
tehtävän kannalta

Etäyksiköt jäävät vähäisem-
mälle johtajan läsnäololle
Erityisesti pienet etäyksiköt, ku-
ten eskarit, jäävät vähäiselle
huomiolle
Ajan riittäminen lähi- ja etäyksi-
köille
Hyväksyä ajan riittämättömyys
tasapuolisesti eri yksiköiden vä-
lillä

Työn aikataulutus eri toimin-
tayksiköiden välillä

Työviikon uudelleen organi-
sointi
Viestintäkeinojen lisääminen,
kuten sähköposti, puhelin, viik-
kokirje
Palaverien vähentäminen
Vuosisuunnitelman laatiminen
Kahden lapsiryhmän yhdistämi-
nen
Kahden eri yksikön asioiden yh-
distäminen: palaverien yhdistä-
minen yhdeksi, suunnittelupäi-
vien yhdistäminen, pedagogis-
ten tiimien yhdistäminen yh-
deksi
Johtajan työ on edelleen mie-
leistä

Aikataulutusta helpottavia rat-
kaisuja
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Päiväkodin johtajien ajatuksia vaikutusmahdollisuuksistaan muutoksessa
Alaluokka Yläluokka Kokoava käsite
Johtajien mielipiteitä kuunnel-
tiin osittain vs. johtajien mielipi-
teitä ei kuunneltu
Johtajat saivat vaikuttaa muu-
toksiin vs. johtajat eivät saaneet
vaikuttaa muutoksiin
Pettymys lupausten pitämiseen
muutoksessa, mm. palkkaus, vi-
pin rooli, veo-uudistus
Pettymys ajan ja resurssien vä-
häisyyteen
Muutoksen ymmärtäminen osit-
tain
Muutoksista neuvoteltiin vain
vähän, pääasiassa ne annettiin
valmiina
Väärien työtehtävien lisäämi-
nen, kun taas palveluohjauksen
keskittäminen muualle

Johtajien kuuleminen ja muu-
toksista neuvotteleminen

Vaikutusmahdollisuudet

Johtajia ei oteta mukaan päätök-
sentekoon
Johtajien kykyihin ei luoteta tar-
peeksi
Hallinnolta toivottiin enemmän
aikaa, resursseja, tukea, työnoh-
jausta
Uudistuksiin toivotaan suunni-
telmallisuutta ja niiden arvioin-
tia
Omien näkemysten ristiriita hal-
linnon näkemysten kanssa
Hallinnolta tulevat muutokset ja
niistä tiedottaminen asiakasper-
heille ristiriitaista: asioiden
muuttuminen viime tipassa
Laadun ylläpito ristiriitaista ta-
louden säästöjen kanssa
Asiakasperheet odottavat laatua
Hallinnon vaatimukset eivät
kohtaa käytäntöä
Ristiriita vaatimusten ja johta-
jien tunnollisuuden välillä

Hallinnolta tulevat vaatimukset
ja niiden toteuttaminen ristirii-
taista

Aluepäälliköiden pitämät henki-
löstöinfot tärkeitä työntekijöi-
den informoimiseen muutok-
sesta ja sen vaikutuksesta työ-
hön
Positiivinen palaute lisääntynyt
hallinnolta muutoksen jälkeen
Johtajatiimit tärkeä kollegiaali-
nen tuki

Hyviä uudistuksia muutoksessa
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Jaettu Johtajuus apuna hajautetun organisaation johtamisessa
Alaluokka Yläluokka Kokoava käsite
Varajohtajat ja vastuulastentar-
hanopettajat eli johtotiimi arjen
työn apuna
Johtotiimin yhteiset arvot johto-
tiimin toiminnan onnistumiseksi
Johtotiimin kesken sovitut vas-
tuualueet jaetun johtajuuden on-
nistumiseksi
Varajohtajien ja vastuulastentar-
hanopettajan yhteistyö apuna
johtajan ajan käytön hallinnassa
Johtotiimi ei toimi, jos varajoh-
tajat tai valtot kokemattomia
Johtotiimi ei toimi, jos varajoh-
tajat tai valtot eivät ole motivoi-
tuneita työtehtävään
Johtotiimi ei toimi, jos varajoh-
tajille tai valtoille ei ole resurs-
soitu aikaa olla pois lapsiryh-
mästä
Arjen töiden lisäksi ei voi antaa
muita johtajan tehtäviä, kun ei
ole resursseja

Johtotiimin toimivuus edelly-
tyksenä jaetun johtajuuden to-
teutumiselle

Jaetun johtajuuden edellytyksiä

Henkilöstön itseohjautuvuuden
lisääminen
Yhteinen arvopohja apuna pää-
töksenteon antamiseksi henki-
löstölle ja luottamisessa henki-
löstön päätöksiin
Henkilöstön osallistamisen ja
vastuunoton lisääminen
Henkilöstön osaamisen hyödyn-
täminen erilaisissa työryhmissä
johtajan työn avuksi
Tiimisopimus apuna tiimien val-
tuuttamisessa ja henkilöstön it-
seohjautuvuuden lisäämisessä

Työyhteisön rooli jaetun johta-
juuden toteuttamisessa

Viestinnän lisääminen jaetun
johtajuuden tueksi
Uusien viestintäkeinojen käyt-
töönotto avuksi johtajan ajan-
käytön hallintaan ja jaettuun
johtajuuteen
Viestinnän vuorovaikutteisuu-
den lisääminen johtajan ja hen-
kilöstön välillä
Viestintä auttaa henkilöstöä tie-
tämään asioista vaikka johtaja
on poissa
Viestinnän kautta työntekijät
tietoisia, miten johtaja on saata-
villa

Viestinnän merkitys jaetun joh-
tajuuden toteuttamisessa
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Pedagoginen johtajuus muutoksessa
Alaluokka Yläluokka Kokoava käsite
Pedagoginen johtaminen on työn ydin-
asia
Johtajan tehtävä on huolehtia pedago-
gisesta laadusta
Pedagoginen johtajuus johtajan osaa-
misen vahvuutena
Substanssiosaaminen tärkeää
Pedagogiselle johtamiselle ei ole riittä-
västi aikaa
Pedagogisesta johtamisesta ei haluta
luopua
Pedagogisesta johtamisesta kiinni pitä-
minen
Pedagoginen tuki tärkeää uusille työn-
tekijöille
Pedagoginen johtajuus asiakaspalvelu-
työssä

Pedagogisen johtamisen merki-
tys johtajan työssä

Pedagoginen johtajuus

Pätevien sijaisten palkkaaminen peda-
gogisen laadun ylläpitämiseksi haasta-
vaa talouden säästöjen vuoksi
Pedagogisen laadun ylläpitäminen
haastavaa määräaikaisten sijaisten
vaihtuvuuden vuoksi
Talouden säästöjen myötä pedagogisen
laadun ylläpitäminen on haastavaa
Pedagoginen johtajuus haastavaa
etäyksiköissä
Pedagoginen tuen tarve ryhmille veo-
uudistuksen myötä lisääntynyt
Lastentarhanopettajuuden arvostuksen
kohottaminen pedagogisen laadun yllä-
pitämiseksi

Pedagogisen johtajuuden haas-
teita laadun ylläpitämiseksi

Henkilökunnan osaamisen hyödyntä-
minen pedagogisessa johtajuudessa
Henkilökunnan itseohjautuvuuden li-
sääminen ja sen myötä henkilöstön pe-
dagogisen vastuunottamisen lisäänty-
minen
Pedagoginen tiimi apuna pedagogisessa
johtajuudessa
Lastenhoitajien tiimi apuna pedagogi-
sessa johtajuudessa
Moniammatillinen tiimi apuna pedago-
gisessa johtajuudessa
Työryhmät apuna pedagogiselle johta-
juudelle
Kahden yksikön pedagogisten tiimien
yhdistäminen apuna pedagogiselle joh-
tajuudelle

Jaettu pedagoginen johtajuus

Yhteinen kasvatusnäkemys
Perusarvot ja ydinarvot
Yhteisen ydinarvon löytäminen
Arvojen merkitys arjen pedagogiikalle
Arvopohjan merkitys

Yhteisen arvopohjan rakentami-
nen pedagogisen johtamisen
tehtävänä
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Johtajien ajatuksia toimivamman arjen toteuttamiseksi muutostilanteessa
Alaluokka Yläluokka Kokoava käsite
Tuen saaminen niin, että johta-
jaa ei jätetä yksin
Ajan saaminen muutoksen pro-
sessoimiseen
Työrauhan saaminen muutosti-
lanteessa
Muutostilanteisiin kouluttami-
nen
Työnohjauksen saaminen esi-
merkiksi monen yksikön johta-
miseen
Asioista tiedon saaminen etukä-
teen

Tuen saaminen muutostilan-
teessa

Kehittämisajatuksia organisaa-
tiomuutoksen toteuttamiseksiTietokoneohjelmien yksinkertai-

suus
Sihteerin saaminen johtajien
käyttöön
Sähköinen kalenteri henkilöstön
käyttöön
Joidenkin työtehtävien tiivistä-
minen tai keskittäminen
Henkilöstövalintoihin vaikutta-
misen mahdollisuus
Johtajuuden jakaminen työnte-
kijöille
Varajohtajien ja vastuulastentar-
hanopettajien selkeät työtehtä-
vät
Työntekijöiden motivoiminen
palkitsemisella

Ajatuksia helpottamaan johtajan
arjen työn sujumista
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Liite 7. Tutkimuslupa
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