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Vuorohoito kontekstina on ainutlaatuinen varhaiskasvatusympäristö, joka tuo 

tullessaan ominaispiirteitä pedagogiikan toteuttamiseen sekä pedagogisen joh-

tamiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka pedagogista 

johtajuutta toteutetaan vuorohoidon kontekstissa johtamisen eri tasoilla. Lisäksi 

tutkimuksessa oli tarkoitus kuvata, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä eri kaupunkien 

pedagogisessa johtajuudessa oli vuorohoidon osalta, sekä mitä taitoja ja osaa-

mista jaettu pedagoginen johtajuus vaatii vuorohoidon henkilökunnalta.   

Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kolmes-

sa suomalaisessa kaupungissa varhaiskasvatuksen kolmea eri johtajuustasoa: 

hallinnon edustajaa, päiväkodin johtajaa ja lastentarhanopettajaa. Aineisto ana-

lysoitiin sisällönanalyysin keinoin.  

Tutkimustulokset osoittivat, että vuorohoidon pedagogista johtajuutta to-

teutetaan eri tavalla hallinnon, päiväkodin johtajan ja lastentarhanopettajan ta-

solla. Hallinto määritteli pääasiassa rakenteet, joiden tarkoituksena on tukea 

päiväkodin johtajan pedagogisen johtajuuden toteuttamista. Päiväkodin johtaja 

toteutti pedagogista johtajuutta eri roolien avulla jakaen sitä lastentarhanopetta-

jille ja heidän kauttaan koko vuorohoidon henkilökunnalle. Tutkimuskaupun-

kien välillä löytyi kuitenkin eroja, jotka vaikuttivat pedagogisen johtajuuden 

toteuttamiseen kaikilla organisaation tasoilla. 

Keskeisempänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että vuorohoitoyksikön 

laadukkaan varhaiskasvatuksen takeena on aktiivinen varhaiskasvatuksen hal-

linto sekä vuorohoidon johtaja ja koko vuorohoidon henkilökunta pedagogista 

johtajuutta toteuttamassa jaetun johtajuuden hengessä. 

Asiasanat: vuorohoito, pedagoginen johtajuus, teemahaastattelu, varhaiskasva-

tus 
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1 JOHDANTO

Suomessa varhaiskasvatuksen johtajuutta on tutkittu pedagogisen johtajuuden 

näkökulmasta jo Nivalan (1999) tutkimuksesta lähtien. Pedagogisen johtajuu-

den tutkimiseen ovat syventyneet muun muassa Fonsén (2014) sekä Heikka 

(2014) jaetun pedagogisen johtajuuden näkökulmasta. Kansainvälisistä varhais-

kasvatuksen johtajuustutkijoista yksi tunnetuimpia on Jillian Rodd (2006), joka 

on puolestaan syventynyt varhaiskasvatuksen johtamisen tutkimiseen eri nä-

kökulmista.  

Vuorohoidon johtajuustutkimus on vasta aluillaan (mm. Siltanen, 2011; 

Turja & Rönkä 2016) eikä pedagogista johtajuutta ole vuorohoidon kontekstissa 

tutkittu erikseen vielä lainkaan. Vuorohoitoa itsessään on tutkittu muista näkö-

kulmista jonkin verran erilaisissa opinnäytetutkielmissa ja muun muassa Hel-

singin kaupungin vuorohoidon työryhmän tekemässä tutkimuksessa vuonna 

1998. Tuoreinta tutkimusta suomalaisesta vuorohoidosta on vuonna 2016 ilmes-

tyneessä ”OHOI – osaamista vuorohoitoon” -hankkeesta (2015–2016) toimite-

tussa julkaisussa. Hankkeen avulla tuotettiin myös vuorohoidon raamit, jotka 

toimivat hyvänä ohjenuorana jokaiselle vuorohoitoa järjestävälle kunnalle. 

Näyttää siltä, että Suomessa järjestetty vuorohoito on ainutlaatuista maailmas-

sa, vaikka jonkin verran on myös muualla maailmassa tarjolla hoitoa epätyypil-

lisinä aikoina: usein sitä kuitenkin tarjotaan yksityisenä palveluna (mm. Stat-

ham & Mooney 2003; Rutter & Evans 2012; Halfon & Friendly 2015).  
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Suomessa laki määrittää jokaisen lapsen oikeuden yhdenvertaiseen yksilölli-

seen suunnitelmaan perustuvaan varhaiskasvatukseen (Varhaiskasvatuslaki 

36/1973, 2 a §, 7 a §). Laki ei tee eroa tavallisen päivähoidon ja vuorohoidon 

välille. Yhteiskunnan muuttuessa 24/7–palveluyhteiskunnaksi vuorohoitoa 

tarvitaan kuitenkin varhaiskasvatuksessa palvelumuotona koko ajan enemmän. 

Pedagogiikan kehittäminen vuorohoidossa on tullut ajankohtaiseksi, ja koko 

varhaiskasvatuksessa pedagogiikan merkitys on noussut esiin varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2016) myötä. Myös omalta osaltaan jaettu johtajuus 

korostuu pedagogiikan toteuttamisessa ja kehittämisessä laadun näkökulmasta. 

Erityisesti vuorohoito tarvitsee selkeän jaetun pedagogisen johtajuuden mallin, 

jotta laadukas varhaiskasvatus toteutuu vuorohoidon arjessa. Vuorohoito tuo 

pedagogiseen johtamiseen omat raaminsa muun muassa siksi, että johtaja ei näe 

kaikkia alaisiaan päivittäin tai edes joka viikko. 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, kuinka pedagogista johtajuut-

ta toteutetaan vuorohoidon kontekstissa. Tämä tutkimus eroaa aiemmasta pe-

dagogisesta johtajuustutkimuksesta kontekstinsa perusteella, sillä vuorohoidos-

sa pedagogista johtajuutta ei ole tutkittu aikaisemmin. Olemme erityisesti kiin-

nostuneet siitä, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä eri tutkimuskaupunkien pedagogi-

sessa johtajuudessa on vuorohoidon osalta, sekä mitä taitoja ja osaamista jaettu 

pedagoginen johtajuus vaatii vuorohoidon henkilökunnalta. 
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2 VUOROHOITO 

Vuorohoito on arkisin kello 18–6, viikonloppuisin sekä arkipyhinä tapahtuvaa 

varhaiskasvatusta, joka on suunnattu 0–7-vuotiaille lapsille ja heidän perheil-

leen. Kaikista kunnan järjestämästä päivähoitoa tarvitsevista lapsista vajaa 7 

%:a tarvitsee vuorohoitoa ja heistä yli puolet (52%) käyttää ympärivuorokautis-

ta hoitoa (Lasten päivähoito 2013. 2014, 3). Vuorohoidon osuus koko päivähoi-

dosta on pysynyt lähes samana vuosina 1998–2013 (Lasten päivähoito 2013. 

2014, 7). 

Suomessa vuorohoidolla on pitkät perinteet (Turja & Rönkä 2016, 85). 

1970-luvun paikkeilla lastensuojelujärjestöt ja vanhemmat vaativat julkista päi-

vähoitoa, joka ottaisi huomioon myös erilaisten perheiden tarpeet. Erilaiset jär-

jestöt lisäsivät päivähoitopaikkojen määrää ja esimerkiksi Mannerheimin Las-

tensuojeluliitto osallistui uusien päivähoitomuotojen kehittämiseen. Näin syn-

tyi vuorohoito. Päivähoitolain (1973) myötä vuorohoito tulikin osaksi kunnallis-

ta päivähoitoa. (Satka 1994, 320–321.) 

Vuorohoito Suomessa on kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuinen var-

haiskasvatuksen palvelumuoto, joka mahdollistaa työ- ja perhe-elämän sujuvan 

yhdistämisen useissa epätyypillisen työajan perheissä (Malinen ym. 2016a, 13). 

Muissa maissa lastenhoito on järjestetty epätyypillisinä aikoina vaihtelevien 

tavoin. Vuorohoidon  järjestämisen tarpeeseen vaikuttavat erityisesti eri maiden 

kulttuuriset piirteet, kuten vanhempien oikeus tai mahdollisuus joustaviin työ-

aikajärjestelyihin työpaikan tai valtion taholta sekä äitien työssäkäynnin ylei-
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syys (Plantega & Remery, 2005, 59). Yhdysvalloissa ja Englannissa lastenhoito 

on järjestetty epätyypillisinä aikoina pääasiassa oman perheen, sukulaisten tai 

ystävien kesken (Jordan 2008, 13). Japanissa järjestetään vuorohoitoa valtion 

ylläpitämissä vuorohoitokeskuksissa sekä kaupallisissa “vauvahotelleissa”, jois-

ta molemmat tarjoavat hoitoa 24 tuntia vuorokaudessa. (Anme ym. 2010, 5573.) 

Ruotsissa vuorohoitoa tarjotaan samankaltaisena kuin Suomessa, mutta vuoro-

hoito palvelumuotona on huomattavasti nuorempi: vasta vuodesta 2012 vuoro-

hoitoa on aloitettu järjestämään laajemmin ympäri maata. Ruotsissa vuorohoi-

toon on oikeutettu vuorotyötä tekevän perheen 1–12-vuotiaat lapset. (Rönkä 

ym. 2017, 3.) 

 

2.1 Kontekstina vuorohoito 

Varhaiskasvatuslaissa määritellään, että jokaisen kunnan on pyrittävä järjestä-

mään varhaiskasvatus niin, että jokainen lapsi saa jokaiselle sopivan hoitopai-

kan ja jatkuvan hoidon silloin, kun hän sitä tarvitsee (25.3.1983/304 2§). Suurin 

osa kunnista järjestää vuorohoitoa vuorotyötä tekevien lasten vanhemmille. 

Kunnat tarjoavat vuorohoitoa ympärivuorokautisena palveluna tai laajennettu-

na aukiolona, joka tarkoittaa arkiaamuina ennen kello 6 ja arki-iltaisin kello 18–

22 tapahtuvaa varhaiskasvatusta. (Malinen, Dalhblom & Teppo 2016a, 13.) Ylei-

sestä varhaiskasvatuksen järjestämisestä poikkeaa myös se, että vuorohoitoa 

järjestävä päiväkoti ei välttämättä ole perheen lähipäiväkoti tai työmatkan var-

rella oleva päiväkoti. Turjan mukaan kunnan ei ole velvollisuutta järjestää vuo-

rohoitoa alkuopetuksessa oleville koululaisille, mutta joissakin kunnissa sitä 

kuitenkin järjestetään (ks. Siljamäki 2017, 37). Vuorohoidon järjestäminen on 

kunnille kalliimpaa kuin muu varhaiskasvatus, joten suuremmissa kunnissa 

vuorohoito järjestetään keskitetysti vuorohoitoyksiköissä. (Malinen ym. 2016a, 

17.) Vuorohoidon työryhmä totesi jo vuonna 1998, että vuorohoitoa on tarjolla 

riittävästi, mutta palvelujen järjestämistä voidaan kehittää perheiden tarpeisiin 

sopiviksi (vuorohoidon työryhmä 1998, 20–21). Kekkosen ym. (2014, 55) tutki-
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muksessa vuorohoitoa käyttävät perheet kokivat 24/7–päivähoitopalvelut riit-

tämättömäksi joko aukiolojen tai vuorohoitopaikan sijainnin suhteen.  

Vuorohoidon laadun näkökulmasta haasteita tuo valtakunnallisten linja-

usten puute. Suomessa laissa ei ole määritelty erikseen vuorohoitoa koskevia 

säädöksiä, vaan henkilökunta resurssit ovat samat kuin normaalissa päivähoi-

dossa (ks. Asetus lasten päivähoidosta 16.3.1973/239). Vuorohoito ei kuulu sub-

jektiivisen varhaiskasvatuksen piiriin, vaan sitä järjestetään lapselle vanhempi-

en työn- tai opiskelutarpeiden mukaan (Malinen ym. 2016a, 13). Vuorohoitoa 

järjestettäessä lähtökohta tulee olla, että jokaisella lapsella on Suomessa lakisää-

teinen oikeus yhdenvertaiseen, yksilölliseen suunnitelmaan perustuvaan var-

haiskasvatukseen (Varhaiskasvatuslaki 1973/36, 2 a §, 7 a §). Varhaiskasvatus-

laissa tavoitteet ja sisällöt on määritelty samoiksi, huolimatta siitä, missä toi-

mintaympäristössä tai ajankohdassa varhaiskasvatusta toteutetaan (Malinen 

ym. 2016a, 13). Vuorohoidon epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus tuovat 

haasteensa näiden normien noudattamiseen. 

Vuorohoito on hyvin ainutlaatuinen ympäristö varhaiskasvatuksen ken-

tällä. Siippainen (2012, 118) toteaa, että vuorohoito asettuu kodin ja päiväkodin 

väliin ja raja niiden välillä hämärtyy. Kasvattaja ei kuitenkaan muutu lapsen 

vanhemmaksi, vaan toiminta vuorohoidossa on etenkin iltaisin ja viikonloppui-

sin enemmän kodinomaista kuin päivätoiminta päiväkodissa. Päivän ja illan 

rutiinien vaihtelu on puolestaan tärkeää päivän kulun hahmottamisen kannalta 

(Vuorohoidon työryhmä 1998, 20–21).  

Kodinomaisuus näkyy hyvin etenkin ääriaikojen erityislaatuisuutena, mi-

kä mahdollistaa lasten rentoutumisen esimerkiksi sallimalla lasten television 

katselun. Luonnollisena käytäntönä pidetään myös lasten henkilökohtaisten 

tavaroiden tuomista vuorohoitopaikkaan. Lapsi saattaa myös ikävöidä enem-

män vanhempiaan ääriaikoina, aamuisin ja iltaisin, kuin päiväaikoina, ja se koe-

taankin luonnollisena tunteena vuorohoidossa olevilla lapsilla. Kotona yleensä 

tehtävät perushoitotilanteet, kuten hampaiden pesu, suihkussa käyminen ja 

hiusten harjaaminen ovat myös osa vuorohoitoa. (Siippainen 2012, 118–119.) 
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Suhdelukujen vaihtelut tekevät vuorohoidon arjesta vaihtelevaa, joka mahdol-

listaa erityisten asioiden tekemisen esimerkiksi retket torille ostamaan jäätelöä 

(Siippainen 2012, 119). Lapsen yksilöllinen huomioiminen on tärkeämpää vuo-

rohoidossa kuin päiväkodissa, sillä sen vaikutus lapsen elämään on paljon ko-

konaisvaltaisempi. Vuorohoidon järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa 

lasten turvallisuuden tunnetta lisäävät tekijät ovat erittäin tärkeitä (Vuorohoi-

don työryhmä 1998, 20–21). Jokaisen lapsen henkilökohtainen tunteminen on 

hyvin tärkeää turvallisuuden tunteen luomiseksi. Kasvattaja onkin takaamassa 

lapsen turvallista arkea kaikkina vuorokauden aikoina. 

Vuorohoitoa leimaa sosiaalisten suhteiden jatkuva muutos ja liikkeelläolo. 

Lapsia ja aikuisia tulee ja menee päivän aikana enemmän kuin päiväkotien päi-

väryhmissä. Kiinteän ryhmän puuttuessa ja muuttuessa lapsen parhaat kaverit 

eivät välttämättä ole yhtä aikaa paikalla. Vuorohoidossa myös aikuisten vaih-

tuvuus on runsasta. Tämä tarkoittaa niin lasten, vanhempien kuin henkilökun-

nankin kohdalla sitä, että vuorovaikutussuhteita eri ihmisten kanssa on merkit-

tävästi enemmän ja vaihtelevammin kuin päivähoidossa. (Siippainen 2012, 118–

120.) 

 

2.2 Vuorohoidon pedagogiikan erityispiirteitä 

Vuorohoidon pedagogiikassa on haasteita, jotka johtuvat hoitoaikojen epäsään-

nöllisyydestä ja vaihtuvuudesta sekä aukioloajoista. ”OHOI osaamista vuoro-

hoitoon” –hankkeen (2015–2016) osana laaditut vuorohoidon raamit keskittyvät 

pedagogiikan kehittämiseen, mitkä pohjautuvat laajan asiantuntijajoukon kuu-

lemiseen. Vuorohoidon raamit ovat kuntien työvälineeksi tehty asialista, jonka 

avulla voidaan pitää huolta varhaiskasvatuksen laadusta vuorohoidon erityis-

piirteet huomioon ottaen. (Siljamäki 2017, 36.) Jotta laadukasta pedagogiikkaa 

voidaan kehittää, täytyy ensimmäisenä edellyttää henkilökunnan sitoutumista 

yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että 

laadukas pedagogiikka toteutuu ympäri vuorokauden. (Peltoperä ym. 2016a, 

72.) 
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Vuorohoidon raamit muodostuvat neljästä kokonaisuudesta, joihin kuuluvat 

kuntatasolla yleisesti tiedotettavat asiat, huoltajien ja työntekijöiden välinen 

kasvatusyhteistyö, varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja työntekijänä vuorohoi-

dossa. (Peltoperä ym. 2016a, 84.) Turjan mukaan raameihin kirjattuja asioita on 

jokaisen kunnan hyvä pohtia omaa vuorohoidon ohjeistusta laadittaessa (ks. 

Siljamäki 2017, 36). Tutkimuksemme kannalta keskitymme vuorohoidon raa-

meista pääasiassa varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttamisen, työntekijöi-

den ammatillisen osaamisen johtamiseen sekä vuorohoidon erityisyyteen palve-

lumuotona. 

Työvuoroja laadittaessa on hyvä ottaa huomioon pedagoginen jatkuvuus 

ja ennustettavuus (Peltoperä ym. 2016a, 82). Vuorohoidossa henkilökunnan 

työvuorot jakautuvat koko vuorokaudelle, jolloin työntekijä voi joutua työsken-

telemään yksin (Siippainen 2012, 122). Lisäksi lasten ennalta-arvaamattomat 

hoitoaikojen muutokset voivat muuttaa sovittua toimintaa, koska lapsia on 

enemmän tai vähemmän kuin on ajateltu.  Lapsen ja kasvattajan välinen vuoro-

vaikutus sekä ihmissuhteiden pysyvyys hankaloituvat vaihtuvissa olosuhteissa 

(Malinen ym. 2016a, 22; Malinen, Teppo & Peltoperä 2016b, 55), joten henkilös-

tön pysyvyydellä, hyvin suunnitelluilla työvuoroilla ja toimivilla sijaisjärjeste-

lyillä on suuri merkitys (Vuorohoidon työryhmä 1998, 20-21). 

Peltoperä ym. (2016a, 72, 78–79) mukaan kasvattajan ja lapsen välinen 

vuorovaikutus muotoutuu mahdollisimman hyväksi kasvattajien vahvan am-

matillisen osaamisen kautta. Äärivuoroissa (aamut, illat) kasvattajalla on mah-

dollisuus ottaa huomioon lapsi paremmin kuin päivällä. Mahdollisuuksien 

mukaan samat kasvattajat ovat töissä tiettyihin vuorokauden aikoihin, mikä 

auttaa rakentamaan ennakoitavuutta lasten arkeen. Jokaisen kasvattajan on tär-

keää sensitiivisesti havainnoida lasten tunnetiloja ja jaksamista, etenkin jos lapsi 

on ollut yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja hoidossa. Myös Komi (2011, 14) toteaa ar-

tikkelissaan, kuinka tärkeää vuorohoitoyksikön on keskittyä ennakoitavuuteen 

ja turvallisuuteen. Pedagogiseen osaamiseen keskittyminen auttaakin kehittä-

mään mahdollisimman hyvää vuorohoitoa ja luomaan toimivia rakenteita, jotka 

edistävät lasten hyvinvointia.  
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Lasten vertaissuhteet voivat vaarantua vuorohoidon vaihtelevissa olosuhteissa 

(Malinen ym. 2016a, 22). Lapsi voi tarvita enemmän kasvattajan tukea kave-

risuhteiden luomisessa ja leikkiin kiinnittymisessä. Yhteistyö vanhempien 

kanssa korostuu lapsen vertaissuhteiden ylläpitämisessä. Tämän lisäksi van-

hempien kanssa keskustellaan esimerkiksi mahdollisuudesta muokata lapsen 

hoitoaikaa suhteessa vuorohoidon toimintaan. Lapsen ollessa hoidossa lasten 

sisarussuhteita tuetaan ja vertaissuhteita ylläpidetään muistelemalla poissa ole-

via lapsia. (Peltoperä ym. 2016a, 78.) 

Vuorohoidon muutoksissa eläminen vaikeuttaa suunnittelua, koska työtä 

on vaikea ennakoida (Siippainen 2012, 119). Myös tiedonkulku eri vuoroissa 

kulkevien työntekijöiden välillä tuottaa haasteita. Yhteisen suunnitteluajan 

mahdollistaminen on haastavaa, koska työntekijät ovat hyvin eri aikaan töissä. 

Ääriaikoina ikäjakauma lapsissa voi olla suuri, mikä myös haastaa toiminnan 

suunnittelua. (Malinen ym. 2016b, 55–56.) Jotta vuorohoitoyksikön kasvatus-

toiminta olisi yhtenäistä, henkilöstön yhteiselle suunnittelulle tulee järjestää 

aikaa. Tämä on tärkeää myös hoidolle ja kasvatukselle asetettujen tavoitteiden 

vuoksi. (Vuorohoidon työryhmä 1998, 20-21.) 

Pedagogisessa suunnittelussa tulisikin ottaa huomioon etenkin vuorohoi-

dosta hoitomuotona johtuvat lasten erilaiset tarpeet. Ensisijaisesti on tärkeää 

huolehtia lapsen perustarpeista: erityisesti levosta sekä ravinnosta, liikunnasta, 

hygieniasta ja turvallisuuden tunteesta. Vuorohoidossa näitä voi olla haasteel-

lista toteuttaa kaikkien lasten kohdalla. Vuorohoidon muuttuvissa olosuhteissa 

on kiinnitettävä huomio lapsen mahdollisuuteen liittyä ryhmään, jota helpote-

taan käyttämällä erilaisia toimintatapoja vuorohoitoon tullessa ja siirtymätilan-

teissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuvien käyttöä läsnä olevista lapsista ja 

henkilökunnasta sekä tapahtumista, mikä auttaa myös päivän hahmottamista. 

(Peltoperä ym. 2016a, 73–75.) 

Vuorohoidon pedagogiikan toteuttamisessa olennainen osa on selkeän 

struktuurin rakentaminen lapselle ja hänen toimintaympäristöönsä. Tämä tuo 

tullessaan jatkuvuuden tunnetta lapsen elämään. Struktuurin luomisessa ja to-

teuttamisessa henkilökunnalla on keskeinen rooli. Selkeät struktuurit ja toimin-

tatavat tuovat lapsen epäsäännölliseen elämään hyvinvointia. Henkilöstön yh-
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teisesti sovittu suhtautumistapa lapseen auttaa lasta jäsentämään ympäristöään 

ja hahmottamaan omaa toimijuuttaan. (Peltoperä ym. 2016a, 73–75.) Henkilö-

kunnan yhteisten toimintatapojen noudattamisen kautta syntyy toisia arvostava 

toimintakulttuuri. 

Vuorohoidon pedagogiikan suunnittelussa on otettava huomioon, että 

lapsi pääsee osalliseksi monipuolisesta ja laadukkaasta pedagogisesta toimin-

nasta hänen hoitoaikansa huomioiden. Myös lasten osallisuus toiminnan suun-

nittelussa on olennainen osa pedagogista suunnittelua. Lasten vaihtelevista hoi-

toajoista johtuen toiminnan suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon viikon-

loput ja juhlat. On myös hyväksyttävä, etteivät kaikki lapset voi osallistua aina 

kaikkeen toimintaan. Vuorohoidossa henkilöstön pedagoginen vastuu korostuu 

kaikissa arjen toiminnoissa. Henkilökunnan on tärkeää tunnistaa hiljaisten aiko-

jen mahdollisuudet pedagogiikan ja lapsen yksilöllisen huomioinnin näkökul-

masta. Dokumentointi auttaa henkilökuntaa seuraamaan lapsen osallistumista 

eri toimintoihin sekä arvioimaan lapsen osaamista. Lisäksi henkilökunta voi 

tukea lasten osallisuutta muun muassa hankkimalla lapsille omat tarvikelaati-

kot, joissa lapset voivat säilyttää itselleen tärkeitä tavaroita sekä omia töitään. 

(Peltoperä ym. 2016a, 76–78.)  

Varhaiskasvatuslaki (36/1973, 6§) määrittelee varhaiskasvatusympäristön 

kehittäväksi, oppimista edistäväksi, terveelliseksi ja turvalliseksi. Toimitilojen ja 

toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja esteettömiä. (emt.) Vuorohoidon 

konteksti tuo mukanaan erityistarpeita fyysisen ympäristön suhteen. Kasvattaja 

voi olla eri ikäisten lasten kanssa yksin, mikä rajoittaa toimintaympäristön käyt-

töä. Hiljaisina aikoina on puolestaan mahdollisuus hyödyntää eri tiloja ja väli-

neitä, joita ei ruuhka-aikoina ole mahdollista saada. (Peltoperä ym. 2016a, 73–

75.) 

Lisähaasteita tuottaa erityisen tuen järjestäminen iltaisin ja viikonloppui-

sin. Etenkin erityislastentarhanopettajan aika vuorohoidossa olevan erityislap-

sen kanssa voi jäädä vähäiseksi (Malinen ym. 2016b, 55–56). Koko henkilökun-

nan tulee olla tietoinen lapsen erityisen tuen tarpeista sekä toimintatavoista, ja 

jokaisen on osattava toimia niiden mukaisesti. Dokumentointi korostuu etenkin 

vuorohoidossa olevan erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa, koska heille 
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laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitettävä tuen suunnitelma. 

Erityislastentarhanopettajan tuen on ulottuva myös vuorohoidon ryhmään. 

(Peltoperä ym. 2016a, 79.) 

Vuorohoidossa esiopetuksen järjestäminen tulisi toteutua lapsen etu huo-

mioiden. Esiopetus pyritään järjestämään pääsääntöisesti ryhmämuotoisena, 

mutta lapsen esiopetus voi toteutua myös pienryhmässä tai yksilöllisesti, jotta 

arki ei käy liian raskaaksi. Tiivis yhteistyö esiopetuksen järjestävän tahon, esi-

merkiksi koulun kanssa, tukee lapsen elämän jatkumoa esiopetuksesta kou-

luun. (Peltoperä ym. 2016a, 80.) Turjan mukaan varhaiskasvattajia huolettaa, 

kuinka lakisääteinen esiopetus voidaan taata, jos lapsi on hoidossa paljon iltai-

sin ja viikonloppuisin (ks. Siljamäki 2017, 37). Lukkarin ja Lukkarin (2013) tut-

kimuksessa kävi ilmi, että esiopetusta tarjotaan yleensä maanantaista perjantai-

hin kello 8–13. Jos lapsen pitäisi osallistua esiopetukseen, vaikka hänen hoitoai-

kansa ei siihen aikaan osuisikaan, hänen hoitopäivistä voi tulla hyvin pitkiä. 

Lisäksi vanhempien työvuoroihin osuvat arkivapaat eivät ole enää lapsen va-

paapäiviä, jolloin lapsen hoitoviikko voi olla jopa seitsenpäiväinen. Komin 

(2011, 14) artikkelissa mainitaan toisenlainen esiopetuksen toteuttamisen käy-

täntö, jossa esiopetusryhmien päiväjärjestys luodaan joka vuosi uudelleen per-

heiden tarpeiden mukaan. 

Vuorohoidon työntekijät näkevät asiakasperheitä harvoin johtuen perhei-

den ja työntekijöiden vaihtelevista työajoista. Tämä koetaan myös haasteeksi, 

koska työntekijän täytyy tehdä erityisesti työtä asioista tiedottamiseen ja ta-

paamisten sopimiseen. Yksinhuoltajaperheet ovat vuorohoidossa yleisempiä 

kuin tavallisessa päiväkodissa, koska vuorohoidosta annetaan paikka vain lap-

selle, jonka molemmat vanhemmat tai yksinhuoltajavanhempi työskentelee 

epätyypillisinä aikoina. Lapsella saattaa olla kaksi kotia, joissa lapsi asuu vuo-

roviikoin. Näin ollen yhteistyötä tehdään useamman aikuisen välillä. Työnteki-

jöiden osaamista haastavat myös perheiden kohtaaminen haastavissakin elä-

mäntilanteissa muun muassa vaikeiden huoltajuuskiistojen äärellä. (Peltoperä 

ym. 2016b, 130–131.) 
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3 VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJUUS 

3.1 Johtajuuden määrittelyä 

Johtajuustutkijat määrittelevät johtajuutta eri tavoin ja on nähtävissä, että yksi-

selitteistä määrittelyä johtamiskäsitteille ei löydy. Northouse (2009, 3) määritte-

lee johtajuuden alaisten ja johtajan väliseksi suhteeksi, joka tarvitsee olemassa-

oloonsa molemmat. Johtaja tarvitsee alaisia ja alaiset johtajaa. Kuitenkin johtaja 

on vastuussa suhteen luomisesta ja pysyvyydestä. Yuklin (2006, 145–157) mää-

ritelmä johtajuudesta painottaa kahta johtajuutta täsmentävää tekijää: vaiku-

tusvaltaa ja vuorovaikutusta. Uhl-Bien (2006, 672) kiteyttääkin johtajuuden syn-

tymisen tarkastelun, toimijoiden jatkuviin vuorovaikutussuhteisiin ja niissä 

syntyviin tuloksiin.  

Johtaminen nähdään johtajuuden ilmentymänä. Juutin (1996, 248) mukaan 

johtamiseen sisältyy: suunnittelu, organisointi, toimeenpano ja valvonta. Joh-

tamista voidaan käsitellä valtasuhteena ja vaikuttamistapana sekä sosiaalisena 

roolina että sosiaalisena tapahtumana. Nivala (2010, 202) puolestaan määrittelee 

johtamisen toimintana, joka mahdollistaa yhteisen hyvän toteutumisen muiden 

ihmisten kanssa. Myös Sydänmaanlakka (2005, 105–106) sekä Rodd (2006, 11) 

näkevät johtamisen prosessina, jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään, 

jotta yhteinen päämäärää saavutettaisiin tehokkaasti. Sydänmaanlakka (2005, 

105–106) kuvaa johtamista yrityksenä vaikuttaa, jolloin vaikuttaminen voi koh-

distua alaspäin, sivulle, ylöspäin tai itseensä.  

Kansainvälisessä johtajuustutkimuksessa on noussut keskeisiksi käsitteiksi 

johtajuus (leadership), johtaminen (management) sekä hallinnontaso (administrati-



12 
 

on) (Nivala 1999, 13; Northouse 2009, 9–13). Ne kaikki nähdään prosesseina ja 

monella tapaa samankaltaisina. Kaikkiin liittyy vaikuttaminen ja ihmisten kans-

sa työskentely, mutta ne myös poikkeavat toisistaan. Leadership-käsitteellä tar-

koitetaan ihmisten johtamista, joka on ennakoivaa ja emotionaalisesti läsnä ole-

vaa johtajuutta. (Northouse 2009, 13.) Bennis ja Nanus (1986, 22) määrittelee 

johtamisen (leadership) vaikuttamiseksi ja ohjaamiseksi johonkin suuntaan, toi-

mintaan tai mielipiteeseen. Johtajat (leaders) puolestaan tekevät oikeita asioita, 

näkevät selkeästi olennaiset asiat ja muodostavat visioita sekä arvioivat niitä, 

jolloin toiminnan suuntana on tuloksellisuus. (emt.)  

Management-käsite tarkoittaa asioiden johtamista. Se on reaktiivista ja vä-

hemmän emotionaalisesti läsnä olevaa johtajuutta. Suurin ero management- ja 

leadership-käsitteiden välillä on, kuinka paljon johtaja on läsnä vaikuttamassa 

ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. (Northouse 2009, 13.) Benniksen ja 

Nanuksen (1986, 22) mielestä toiminnan hallinta (management) on aikaansaamis-

ta, suorittamista, vastuussa olemista ja velvollisuuden hoitamista. Päälliköt 

(manager) ovat ihmisiä, jotka tekevät asioita oikein, osaavat rutiinit ja ovat te-

hokkaita. Administration-käsite viittaa hallintoon, esimerkiksi kunnallisessa 

varhaiskasvatuksessa sivistystoimeen tai jopa sitä ohjaavaan koko kuntaorgani-

saatioon (Nivala 1999, 13). Fonsén (2014, 28) on puolestaan määritellyt käsitteen 

hallinnoinniksi, joka viittaa päiväkodin johtajan hallinnollisiin tehtäviin, esi-

merkiksi erilaisten raporttien laatimiseksi. Tässä tutkimuksessa administration-

käsiteellä tarkoitetaan hallinnon tason johtamista.  

Jaettu johtajuus on yksi johtamismalli, jota voidaan lähestyä kahdelta 

suunnalta. Toisessa suuntauksessa jaetun johtajuuden (shared leadership) ajatel-

laan tarkoittavan johtajan tehtävänkuvan ja vastuiden jakamista. Tällöin johta-

juus ajatellaan kokonaisuudeksi, joka voidaan jakaa. Perustavoitteena kokonai-

suuden jakamisessa on hallinnan ja järjestyksen aikaansaaminen. Jaetun johta-

juuden (distributed leadership) toisessa suuntauksessa painottuu yhteiseksi teke-

misen prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että jaetaan kokemuksia, tietoa, tietämät-

tömyyttä, arvostusta ja luottamusta. Tavoitteena on luoda yhteisiä päämääriä, 

näkökantoja ja ajattelutapoja. (Ropo ym. 2005, 19–20.)  
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Jaetun johtajuuden tarve on syntynyt nykyajan organisaatioiden johtamiskäy-

tänteiden muutospaineesta (Ropo ym. 2005, 69). Jaetun johtajuuden käytännön 

toteuttamisessa on vielä paljon tehtävää, vaikka se on laajalti hyväksytty nyky-

päivän johtajuuden lähestymistapa (Alava, Halttunen & Risku 2012, 37). Tapa, 

jolla johtaja asettuu rooliinsa, on yhtä merkityksellinen kuin se, millaiseksi 

työntekijä hahmottaa alaisroolinsa. Työhön sitoutuminen onkin olennainen laa-

tutekijä toiminnan toteutumisessa. Luottamus taas lisää sitoutumista ja sitou-

tumisen vahvistuessa luottamus syvenee. (Keskinen 2007, 13.) Juutin mukaan 

jaettua johtajuutta syntyy vasta silloin, kun johtamisvastuun siirto ryhmälle on-

nistuu. Kaikki ryhmän jäsenet kokevat tällöin olevansa vastuussa koko ryhmän 

päämäärien ja tavoitteiden aikaansaamisesta. (Juuti 2013, 225.) Työyhteisössä 

välineenä toimii ennen kaikkea dialogi, jonka kautta jaettu johtajuus toteutuu 

(Jäppinen 2012, 54). 

Jaettuun johtajuuteen rinnastettavissa on osallistava johtaminen, johon 

Yuklin (2006, 82–83) mukaan kuuluu neljä erilaista päätöksentekoprosessia. 

Niillä määritellään muiden ihmisten eriasteista osallistumista johtajan päätök-

sentekoon: (1) Itsevaltainen päätös (autocratic decision): johtaja tekee päätöksensä 

itse ilman, että hän ottaa huomioon muiden ehdotuksia tai mielipiteitä, (2) neu-

vottelu (consultation): johtaja kysyy ensin muiden ihmisten mielipiteitä ja aja-

tuksia ja tekee päätöksen itse harkinnan jälkeen heidän ehdotuksistaan ja huo-

lenaiheistaan, (3) yhdistetty päätöksenteko (joint decision): johtaja tapaa muita 

keskustellakseen ongelmista ja päätös tehdään yhteistyössä muiden kanssa ja 

(4) delegointi (delegation): johtaja antaa yksilölle tai ryhmälle vallan päätöksen-

teossa. Johtaja tavallisesti määrittelee rajat, joiden sisällä päätöksen tulee syntyä 

ja saattaa haluta tarkistaa sen ennen päätöksen täytäntöönpanoa. (emt.) 

Jaettu johtaminen on parhaimmillaan, kun työyhteisössä on hyvä yhteis-

henki, jonka myötä työntekijät pyrkivät innokkaasti yhteisiin päämääriin hyö-

dyntäen taitavasti toinen toistensa vahvuuksia (Juuti 2013, 203). Johtaminen 

jaetussa johtajuudessa ei ole sankaritekoja ja johtajan yksin suorittamista, vaan 

johtajan tehtävä on olla kannustava ja antaa tilaa yhteiselle tekemiselle (Ropo 

ym. 2005, 15). Johtajan täytyy olla myös selvillä alaisten tarpeista ja ottaa huo-

mioon ne päätöksenteossa (Northouse 2009, 41-42).  
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3.2 Johtamisen kontekstuaalisuus kunnan varhaiskasvatuk-
sessa 

Johtaminen on aina kontekstisidonnaista. Blomin ja Alvessonin (2014, 345) mu-

kaan organisaation johtaminen ei muodostu ainoastaan johtajan yksisuuntaises-

ta vuorovaikutuksesta organisaatioon päin, vaan alaisten odotukset, toiveet ja 

tarpeet vaikuttavat johtamiseen kaikilla johtajuustasoilla. Nivala (2006, 129) 

puolestaan esittää, että johtaminen liitetään aina siihen substanssiin, eli organi-

saation perustehtävään, jossa palvelut tuotetaan. Johtamisen tulisi auttaa orga-

nisaation perustehtävän toteutumista ja kehittymistä. Johtamisen kontekstuaali-

suus tarkoittaa myös, että johtamistavat, sisällöt ja laatu ovat yhteydessä siihen 

organisaatiokulttuuriin ja toimintaympäristöön, jossa johtaminen tapahtuu. 

Paitsi että johtaja vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä, myös toimintaym-

päristö vaikuttaa johtajuuden onnistumiseen. Virtaharju (2016, 47) näkee näiden 

lisäksi tärkeänä johtajuusympäristönä organisaation rakenteet, toimialan, sidos-

ryhmät sekä yhteiskunnallisen tilanteen. 

Nivala (1999, 80) on kehittänyt varhaiskasvatuksen johtajuuteen konteks-

tuaalisen mallin, joka muodostuu mikro-, ekso-, meso- ja makrotasoista. Kon-

tekstuaalinen malli nojaa Hujalan (1996, 23–28) kontekstuaalisen kasvun teori-

aan (vrt. Bronfenbrenner 1979). Johtajuuden kontekstuaalinen tarkastelu sitoo 

johtajuuden toimintaympäristöönsä. Johtajuustoiminnan lähipiiri määritellään 

mikrotasoksi. (Nivala 1999, 80.) Mikrotasolla tarkoitetaan sitä yhteisöä ja niitä 

ihmissuhteita, jossa toimija on ja joihin hän vaikuttaa (Bronfenbrenner 1979, 11). 

Johtajuuden kontekstuaalisessa mallissa toimijalla tarkoitetaan johtajaa, jolla on 

tärkeä osa mikrotason muotoutumisessa. Päiväkodin johtajan toiminnallinen 

mikrosysteemi on työyhteisö. Lisäksi mikroyhteisöön kuuluvat lapset ja heidän 

huoltajansa. Myös hallinto-organisaatio voi kuulua päiväkodin johtajan mikro-

tasoon, jos johtajuusrakenteet sen sallivat. Mitä hierarkkisempi hallinto-

organisaatio on, sitä kauempana se on johtajan mikrosysteemiä. Johtajuusraken-

teet siis määrittelevät, mitä johtajan johtajuustoiminnan mikrosysteemiin kuu-

luu. (Nivala 1999, 80–81.) 
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Kontekstuaalisessa johtajuusmallissa eri mikrotasojen vuorovaikutuksesta syn-

tyvät rakenteet ovat mesotasoja. Johtamistoiminnan onnistumisen kannalta tär-

keä ihmisten välinen vuorovaikutus näkyy mesosysteemissä. Seuraavana taso-

na nähdään eksotaso, jolla tarkoitetaan perheiden, henkilökunnan ja johtajan 

olosuhteita ja ympäristöjä sekä koko kuntaorganisaatiota. Uloin kontekstuaali-

sen mallin taso on makrotaso. Tällä tasolla ilmenevät yhteiskunnan kulttuuri-

nen ja ideologinen todellisuus sekä valtionhallinto ja lainsäädäntö, jotka vaikut-

tavat eksotason toimintaan ja sitä kautta mikrotasoon. Kun puhutaan johtajuu-

den kehittämisestä, lähtökohtana on saada koko kontekstuaalisen johtajuusmal-

lin systeemi toimimaan. Parannus missä tahansa systeemin osassa (mikro-, ek-

so-, meso-, makrotaso) hyödyttää koko systeemiä. (Nivala 1999, 83–84, 95.) 

Kunnan johtamisrakenne muodostuu kunnan asukkaiden valitsemasta 

valtuustosta, hallituksesta sekä lautakunnista, ja tämän lisäksi kuntaa johtaa 

kunnanjohtaja sekä johtavat viranhaltijat ja lähiesimiehet. Poliittinen johtami-

nen sekä virkamiesjohtaminen (administration) on niin sanottua kaksoisjohta-

mista, joiden keskinäinen yhteistyö on tärkeää. Kuntaorganisaatio on monita-

hoinen konserni, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sen yksiköt toteuttavat 

yhteistä strategiaa ja toimivat kunnan kannalta parhaalla tavalla. (Sydänmaan-

lakka, 2015, 88.) Nivala (2006, 129) toteaakin, että julkinen valta on perustettu 

huolehtimaan ja säätelemään yhteisen hyvän hoitoa. Nykyinen puhe säästämi-

sestä on kuitenkin kadottanut perustehtävän eli yhteisen hyvän hoitamisen. 

Julkishallinnon johtamisen tulisikin keskittyä hallinnoinnin sijasta elämänlaa-

dun johtamiseen. (emt.) 

Suomessa varhaiskasvatuksen johtajuus käsitetään pääasiassa yksikön joh-

tamisena. Sitä ohjataan kuntatasolla, jolloin yksikön johtajalla on vähäinen 

mahdollisuus päättää omaan yksikköään koskevista asioista, koska tietyt asiat 

määrätään suoraan valtio- tai kuntatasolta. (Hujala 2004, 53.) Jokainen kunta 

määrittelee arvot, vision ja strategian, joita kunnan sisällä olevat organisaatiot 

pyrkivät noudattamaan (Ronkainen & Maksimainen 2002, 75.) Ropo ym. (2005, 

20) toteavat, että ihmisten sitouttaminen organisaation tavoitteisiin on johta-

juuden onnistumisen edellytys, jotta visiot ja strategiat tulevat näkyviksi orga-

nisaatioiden kaikilla tasoilla.  
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Varhaiskasvatuksen johtamisessa tärkeänä pidetään eri tasojen johtajuustoimin-

tojen tiivistä kytkeytymistä toisiinsa (Heikka 2014, 68). Ongelmalliseksi tilan-

teen tekee dialogin puute hallinnollisen johtajuuden ja varhaiskasvatuksen joh-

tajuuden välillä. (Hujala 2004, 53.) Päiväkodin johtajilla ei ole mahdollisuuksia 

luoda tehokkaita pedagogisen kehittämisen strategioita, koska varhaiskasva-

tuksen hallinnon johtajat ovat vieraantuneet päiväkodissa olevista päivittäisistä 

käytännöistä (Heikka 2014, 65). 

Akselin (2013) tuo väitöskirjassaan esiin päiväkodin kontekstin merkityk-

sen varhaiskasvatuksen johtamisessa, jolloin perustehtävä ja työ lasten ja per-

heiden hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeässä asemassa. Perustehtävän mää-

rittelyssä ja pedagogiikan toteuttamisessa korostuu jaettu vastuu, mutta laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen vastuu on loppujen lopuksi var-

haiskasvatuksen johtajalla. Hänen tehtävänään on varmistaa riittävät resurssit 

laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi. Varhaiskasvatuksen menestyk-

sen ja arvostuksen kannalta on tärkeää johtajan visionäärisyys ja toimiminen eri 

areenoilla oman toimialueen asioiden eteenpäin viemiseksi. (Akselin 2013, 185, 

205.) 

Varhaiskasvatustyölle asetetut tavoitteet ovat sisällöllisesti ymmärrettäviä 

ja toimeenpano onnistuu hyvällä ja osin perinteiselläkin johtamisosaamisella 

(Akselin 2013, 42). Toisaalta nopeasti muuttuva ja yllätyksellinen toimintaym-

päristö haastaa kuntia kehittämään ja arvioimaan johtamisjärjestelmiään ja joh-

tajan edellytyksiä tulokselliseen johtamiseen (Sydänmaanlakka 2015, 88). Koska 

varhaiskasvatus on osa kuntaorganisaatiota, julkishallinto asettaa sille samat 

tavoitteet kuin koko organisaatiolle: tuloksellisuuden ja tehokkuuden. Näiden 

tavoitteiden ymmärtämiseksi sekä toimeenpanemiseksi korostuu vahva strate-

ginen johtajuus jokaisella johtajuustasolla, jotta varhaiskasvatuksen henkilöstö 

ja muut yhteisöt saadaan hyväksymään taloudellisen tehokkuuden arvot samal-

le tasolle toimialueen omien arvojen kanssa. (Akselin 2013, 42.) 
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3.3 Johtaminen vuorohoidossa 

Rosala (2003, 66–78) kuvaa tutkimuksessaan vuoropäiväkodin toimintakulttuu-

rin muotoutumisen tekijöitä, jotka ovat johtajuus, yhteisöllisyys ja työssä oppi-

minen. Johtajan rooli nähtiin vuorovaikutuskulttuurin mahdollistajana ja ylläpi-

täjänä. Turjan ja Röngän (2016, 85) mukaan vuorohoitoa tarjoavan päiväkodin 

johtajan on ensisijaisesti taattava lapselle laadukas varhaiskasvatus, mahdollis-

tettava vanhempien työssäkäynti ja opiskelu sekä vastattava henkilökunnan 

kehittymisestä ja hyvinvoinnista. 

Vuorohoidon konteksti asettaa vuorohoidon johtajalle erinäisiä haasteita. 

Varhaiskasvatuslaissa ei määritellä vuorohoidon ja ympärivuorokautisen hoi-

don käsitteitä lainkaan. Vain mahdolliset kuntien omat linjaukset ja ohjeet ovat 

vuorohoidon johtajan tukena arjessa. Vanhempien oikeuksia rajoittavat linjauk-

set aiheuttavat toistuvia keskusteluja johtajan ja huoltajien välillä. Tästä syystä 

johtajat kokevat tärkeäksi muiden vuorohoidon johtajien tuen sekä kunnan pa-

neutumisen vuorohoidosta nouseviin kysymyksiin. (Turja & Rönkä 2016, 85.) 

Turjan ja Röngän (2016, 88) mukaan vuoropäiväkodin johtajat kuuluvat keski-

johtoon, koska varhaiskasvatuspäälliköt ovat heidän yläpuolellaan. Kunnan 

keskijohtoon kuuluminen tuo vaatimuksia vuorohoidon johtajalle sekä henki-

löstöltä ja huoltajilta että kuntahallinnosta. (Siltanen 2011, 30; Turja & Rönkä 

2016, 87–88.) 

Lain puutteena voidaan pitää myös sitä, että kunnat saavat itse määritellä, 

mikä on riittävä henkilöstön kokonaismäärä vuorohoidossa. Lisäksi yöhoidon 

henkilöstömitoitus ei ole niin helposti ratkaistavissa, koska lasten määrä ja ikä 

sekä mahdolliset tuen tarpeet täytyy ottaa huomioon työvuoroja suunniteltaes-

sa. (Siltanen 2011, 30–31.) Lasten hoitoaikojen ennakoimattomuus ja vaihtele-

vuus aiheuttavat jatkuvaa muutosta henkilökunnan työvuoroihin sekä henki-

löstömitoitukseen. Johtajia huolestuttaa työntekijöiden rekrytointi sekä henki-

löstön työhyvinvointi vuorohoidon työaikojen ja epäsäännöllisyyden takia. Li-

säksi tiedonkulku ja viestintä tuo haasteita ja vie aikaa henkilökunnan sekä 

henkilöstön ja vanhempien välillä. (Turja & Rönkä 2016, 86–89.) Myös päiväai-

kaan toimintaa järjestävien päiväkotien tarkka aukioloaika kello 6.30-17:ään ja 
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siitä joustamattomuus tuo painetta järjestää vuorohoitoa tilapäisesti sitä tarvit-

seville lapsille (Siltanen 2011, 42). 

 

3.4 Tiimijohtaminen 

Tiimi on yleisnimitys erilaisille työryhmille (Sydänmaanlakka 2005, 198). Rodd 

(2006, 149) määrittelee tiimin ryhmäksi ihmisiä, jotka työskentelevät toistensa 

kanssa saavuttaakseen yhteisen tavoitteen tai päämäärän huomioiden samalla 

yksilön tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Yukl (2006, 319) viittaa tiimiin pienenä 

ryhmänä, jonka jäsenillä on yhteisiä päämääriä, toisistaan riippuvia rooleja ja 

toisiaan täydentäviä taitoja. 

Tiimi on toimintatapa, jonka avulla pyritään vastaamaan toimintaympä-

ristössä tapahtuviin muutoksiin mahdollisimman joustavasti (Lämsä & Hautala 

2005, 128). Tiimitoiminta ei ole itsetarkoitus, vaan sen avulla tulisi sekä tehostaa 

että lisätä henkilöstön motivaatiota (Sydänmaanlakka 2005, 198). Tiimityön ta-

voitteena onkin parantaa työn laatua ja tehokkuutta. Se parhaimmillaan tuottaa 

jäsenten vahvaa sitouttamista, ryhmän yhteishenkeä, hyvää ristiriitojen sopi-

miskykyä sekä luottamusta ryhmän jäseniin. Hyvä tiimityö tuottaa niin sanot-

tua me-henkeä ja organisaatiorakenteen madaltumista. (Lämsä & Hautala 2005, 

132, 135.) Toisaalta organisaatiorakenne toimii tiimityön mahdollistajana luo-

malla tiimityötä tukevat rakenteet (Yukl 2006, 327). 

Tutkimusten mukaan tietyt käytännöt tukevat tiimin onnistumista tehtä-

vässään. Näitä käytäntöjä ovat yhteiset arvot, yhteinen sitoutuminen, jaetut vas-

tuut, tuen mahdollisuus sekä avoin ja rehellinen vuorovaikutus. Kaikki ryhmät 

eivät kuitenkaan toimi kuin tiimit. Tiimityön mahdollistuminen tarvitsee aktii-

visesti toimivia jäseniä, jotka ymmärtävät oman roolinsa ja vastuunsa. (Rodd 

2006, 149–151.) Tiimin onnistumisen kannalta on myös tärkeää, kuinka hyvin 

tiimi kykenee integroimaan jäsentensä erilaisen osaamisen ja hyväksyy eri ta-

voin toimivia sekä itseään ilmaisevia ihmisiä (Lämsä & Hautala 2005, 131). 

Olennaista tiimin toiminnan onnistumisen kannalta on hyvä tiimihenki. Tiimi 

onkin enemmän kuin jäsentensä osaamisen summa. (Sydänmaalakka 2001, 48–

49.) 
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Hyväksi tiimiksi kehittyminen vie aikaa (Lämsä & Hautala 2005, 145), sillä tii-

minä kehittyminen vaatii paljon yhteistä keskustelua, tiimin jäsenten erilaisuu-

den tunnistamista, yhdessä toimimista ja yhteisistä asioista sopimista (Parrila & 

Fonsén 2016, 81). Tiimin jäsenillä täytyy olla valmius yhteiseen keskusteluun ja 

niin sanottu yhteinen kieli (Sydänmaanlakka 2001, 48–49). Juuri muodostetut 

tiimit ottavat riskejä ja parantaakseen suorituskykyään tiimin jäsenet kohtaavat 

väistämättömästi esteitä, kuten jäsenten ristiriitojen selvittelyä vastuukysymyk-

sissä, rooleissa ja työnjaossa. Tiimin kehittymisen kannalta on tärkeää, miten 

tiimit selviytyvät näistä haasteista. (Lämsä & Hautala 2005, 135.) Roddin (2006, 

194) mukaan menestyvän tiimin kulmakivet ovat avoin vuorovaikutus, demo-

kratia ja ongelmanratkaisutaidot. Sydänmaanlakka (2001, 48–49) puolestaan 

näkee tiimioppimisen prosessina, jossa tiimi hankkii uusia tietoja, taitoja, asen-

teita, kokemuksia ja kontakteja, joiden avulla saadaan muutoksia tiimin toimin-

nassa. Hän kuvaa tiimin oppimista kehänä, jossa nykyinen toiminta on lähtö-

kohtana. Ensimmäisenä tiimin jäsenet arvioivat toimintaansa yhdessä, jonka 

jälkeen luodaan yhteinen näkemys tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden 

päämääristä. Seuraavaksi suunnitellaan yhdessä toimintatapoja, miten päämää-

riin päästään. Tiimin on säännöllisesti arvioitava toimintaansa kyetäkseen pa-

rantamaan tuloksiaan. 

Tiimijohtajalla on keskeinen rooli tiimin onnistumisessa. Hänen tehtävä-

nään on pitää jäsenten huomio tavoitteissa, johtaa kokouksia sekä toimia yhtenä 

tiimin jäsenenä. Tiimijohtaja toimii myös linkkinä toisiin tiimeihin ja organisaa-

tion johtoon. Tiimijohtajan haasteena on löytää tasapaino kahden roolin välillä: 

tiimin johtajana ja jäsenenä. Toisaalta johtajan on annettava tiimille mahdolli-

suus itsenäiseen toimintaan, mutta hänen tulee puuttua toimintaan tarvittaessa. 

(Lämsä & Hautala 2005, 139; ks. myös Rodd 2006, 161.) Tiimin johtajan tehtävä-

nä on luoda tiimin positiivinen ilmapiiri ja olla tietoinen tiimin ominaispiirteis-

tä. Tiimijohtajan on osattava valita johtamistyyli tiimin tarpeiden ja tilanteiden 

mukaan, jotta tiimi saavuttaisi parhaan mahdollisen tuloksen. (Rodd 2006, 162.) 

Varhaiskasvatustyö on tiimityötä. Kasvattajatiimien hyvä toimivuus on 

keskeinen varhaiskasvatuksessa tehtävän työn edellytys. (Parrila & Fonsén 

2016, 81.) Lastentarhanopettajat vastaavat oman tiiminsä oppimisesta ja peda-
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gogiikan kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa (Fonsén 2008, 110). Tästä syys-

tä lastentarhanopettajalla on tärkeä rooli oman tiiminsä pedagogisena johtajana. 

Hänen tehtävänään on myös vastata tiimisopimuksesta, ryhmän varhaiskasva-

tussuunnitelman laatimisesta ja niihin liittyvien prosessien johtamisesta. (Parri-

la & Fonsén 2016, 81.) 

Pedagogisessa johtamisessa on tärkeää tiedostaa, että lastentarhanopettaji-

en perustehtäviä ovat myös opetussuunnitelmien laatiminen ja yhteistyö van-

hempien ja yhteistyötahojen kanssa. Päiväkodin johtajan vastuulla on muodos-

taa tiimityötä tukevat rakenteet ja varmistaa tiimien toimiminen. Tiimien toi-

mimisen edellytyksenä on aina johtajan tuki. (Soukainen 2015, 172–175.) Joissa-

kin kunnissa lastentarhanopettajan vastuuta toimia pedagogisena johtajana on 

korostettu nimeämällä jokaiseen tiimiin tiimivastaava. Hänen perustehtävään 

kuuluu konkretisoida sitä kaikkea, mitä tiimin tehtävään sisältyy, kuten yhtei-

siin periaatteisiin sitoutuminen (Parrila & Fonsén 2016, 84).  

 

3.5 Työyhteisötaidot 

Työyhteisötaidot voidaan jakaa yksilötasolla ja työyhteisötasolla oleviin taitoi-

hin. Mankan (2011, 123) mukaan yksilötasolla tämä tarkoittaa vastuullisuutta ja 

sitoutumista työtehtäviin, kun taas puolestaan työyhteisötaidot ilmenevät ryh-

mätasolla yhteistyötä edistävänä toimintana, kuten esimerkiksi auttamisena, 

reiluutena sekä haluna toimia yhteiseksi hyväksi. Keskinen (2010, 144–148) 

käyttää alaistaitoja työyhteisötaitojen sijaan. Hänen alaistaitoja koskevassa tut-

kimuksessaan ilmeni erityisiä piirteitä, joita työntekijät ja esimiehet tarvitsevat 

työyhteisössä toimiessaan. Näitä ovat pelisääntöjen tunnistaminen ja noudat-

taminen, ammattitaito ja osaaminen, kehittymisen ja kehittämisen taidot, asen-

netaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Vastuu pelisääntöjen luomises-

ta kuuluu sekä esimiehelle että työntekijöille. Pääsääntöisesti työntekijöiden 

vastuulla on luoda sekä laatia työyhteisönsä pelisäännöt, ja johtajan roolina on 

sääntöjen rakentamisessa toimia pelisääntöjen tarkastajana ja arvioijana. Työyh-

teisössä tarvittavissa taidoista olennainen osa on oman ammattitaidon ja osaa-

misen arvostaminen, kehittäminen ja niiden antaminen koko työyhteisön käyt-
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töön. Ammatillinen osaaminen ei ole ainoastaan jonkun erityisen taidon käyt-

töä, vaan siihen liittyy myös oman työajan hallinta, saatujen palautteiden hyö-

dyntäminen sekä omien voimavarojen tunnistaminen ja säätely. Jäppisen (2012, 

42) mukaan työyhteisön jäsenet tarvitsevat kehittyäkseen myös reflektointia eli 

oman työn arviointia suhteessa itseensä sekä työyhteisöön.  

Kehittämisen ja kehittymisen taidot vaativat työntekijältä aloitteentekoky-

kyä, uuden tiedon etsimistä ja kouluttautumista sekä konkreettisten muutoseh-

dotusten tekemistä. Työyhteisön kehittymisen edellytyksenä on johtajan kyky 

rohkaista työntekijöitä uusien ideoiden ja näkökulmien esiin tuomiseen sekä 

uusien asioiden oivaltamiseen. Tyypillisiä työyhteisössä olevia asennetaitoja 

ovat joustavuus, myönteisyys, rehellisyys, sitoutuneisuus, suvaitsevaisuus, ar-

vostus, vastuuntuntoisuus, avoimuus ja luotettavuus. Luottamus rakentuu lä-

pinäkyvyyden johdosta työntekijän ja esimiehen välillä, jolloin syntyy molem-

minpuolinen arvostus toisensa työn tekemistä kohtaan. (Keskinen 2010, 145–

147.) 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat työyhteisön toimimisen kannalta 

elinehto. Yhteistyötaitojen nähdään rakentuvan kolmesta kommunikoinnin osa-

taidosta: kuunnella, kysellä ja keskustella. Erittäin tärkeää on työntekijän halu 

edistää työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä sekä halu olla vastuussa työilma-

piiristä. Työntekijöiden osallisuuden avulla voidaan rakentaa yhdessä esimie-

hen kanssa työilmapiiriä, jolloin työilmapiiri on työntekijöiden ja esimiehen 

yhteinen kenttä. Johtaja voi omalla toiminnallaan mahdollistaa tai tehdä mah-

dottomaksi yhteistyön ylläpitämisen, esimerkiksi edellyttämällä yhteistyötä tai 

olemalla itse esimerkkinä yhteistyöstä. (Keskinen 2010, 144–145.) Meidän tut-

kimuksessamme käytämme Keskisen alaistaidoista nimitystä työyhteisötaidot, 

koska tutkimuksessa keskitymme työntekijöiden tarvitseviin taitoihin työyhtei-

sössä. 

Itsensä johtaminen on korostunut organisaatioissa vuosituhannen vaih-

teessa. Organisaatioissa hallintorakenteet ovat madaltuneet, on siirrytty tiimi-

työskentelyyn ja työ on entistä itsenäisempää. Itsensä johtamiseen sisältyy var-

sin konkreettisia asioita, jotka voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen. Niitä ovat 

ammatillinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kunto. Kun kaikki 
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osa-alueet ovat kunnossa, ollaan tehokkaita, tasapainossa ja voidaan hyvin. 

Ammatillisella kunnolla tarkoitetaan, että työntekijällä on selkeät tavoitteet 

työssä, riittävää osaamista, hän haluaa kehittyä työssään ja saada siitä palautet-

ta. Fyysinen kunto koostuu liikkumisesta, riittävästä ravinnosta, ja levosta. 

Psyykkinen kunto sisältää uteliaisuutta, nopeaa päätöksentekoa ja uuden op-

pimista. Sosiaalinen kunto tarkoittaa kykyä ylläpitää sosiaalisia suhteita. Hen-

kisellä kunnolla tarkoitetaan, että työntekijällä on selkeät tavoitteet ja henkiset 

virikkeet, jotka ohjaavat elämää. Hyvällä itsensä johtamisella työntekijästä va-

pautuu energiaa ja hän löytää itsestään uusia sisäisiä voimavaroja. Sen avulla 

työntekijän työssä jaksaminen kohenee. Usein ihmisten rajoittuneet näkemykset 

ovat esteenä muutokselle, kasvulle ja kehitykselle, joka jokaiselle on mahdollis-

ta. (Sydänmaanlakka 2001, 218–219.) 
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4 PEDAGOGINEN JOHTAJUUS 

Pedagogisen johtamisen/johtajuuden käsiteparilla on kaksi kehitystraditiota 

suomalaisessa keskustelussa. Ensimmäisellä traditiolla pedagoginen johtajuus 

liitetään koulu- ja kasvatusorganisaation piirissä tapahtuvaan johtajuuteen. Toi-

sessa traditiossa johtaminen ja johtajuus nähdään eri toimialojen organisaatios-

sa, johon liittyy aina myös asiantuntijuuden jakamista. Näin siinä on löydettä-

vissä myös opettava ja kasvattava ulottuvuus. (af Ursin 2012, 97, 100.) Pedago-

ginen johtaminen voidaan nähdä kapea-alaisesti pedagogisen laitoksen johta-

misena, jolloin johtaja vain huolehtii siitä, että opetussuunnitelma toteutuu. 

Laajimmillaan se voidaan hahmottaa koko organisaation kehittämisenä ja 

muuttamisena kaikkien siellä olevien ihmisten hyväksi. (Vuohijoki 2006, 38.)  

Fonsén ja Parrila (2016, 24–25) esittävät, että laaja-alaista pedagogista joh-

tajuutta on koko organisaation toimintakulttuurin johtaminen sekä henkilöstön 

oppimisen johtaminen, joita ohjaa pedagogiikasta nouseva arvopohja. Pedago-

ginen johtaminen on konkreettisia johtamistoimia päämäärien toteuttamiseksi, 

jonka päätavoitteena on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedago-

ginen johtajuus sisältää pedagogista johtamista ja suppeammin ajateltuna pe-

dagogiikan johtamista. Henkilö, joka toteuttaa näitä toimia, on pedagoginen 

johtaja. (emt.) Pedagoginen johtaminen on rajattu pedagogisesti painottuneen 

perustehtävän johtamiseen – johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työnteki-

jöillä on mahdollisuus toteuttaa hyvää pedagogiikkaa. Tällä on suora yhteys 

varhaiskasvatuksen laatuun. (Soukainen 2015, 44–49.) Pedagoginen johtajuus 
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näkyy arvovalintana kaikissa päätöksissä. Se määrittää laajasti koko päivähoito-

organisaation arvopohjaa, kulttuuria ja rakenteita. (Fonsén 2014, 101,  168–171.) 

Pedagogista johtajuutta pidetään keskeisenä johtajuusvastuuna kaikilla 

varhaiskasvatuksen organisaation johtajuustasoilla (Heikka 2014, 63). Pedago-

ginen johtaminen on toimimista varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäjänä ja hy-

vän lapsuuden puolestapuhujana (Fonsén 2014, 27). Hyvin toteutuva pedago-

ginen johtajuus on myös laadun tae varhaiskasvatuksen yksiköissä. Toteutuak-

seen se tarvitsee resursseja, joista välttämättömänä Fonsén (2014, 158) mainitsee 

pedagogisesti koulutetun henkilökunnan. Jo aiemmin mainittu Nivalan (2006, 

129) ajatus kontekstisidonnaisuudesta pitää tärkeänä johtajan toiminnan lisäksi 

henkilökunnan sitoutuneisuutta yhteiseen päämäärään. Nämä yhdessä saavat 

aikaan laadukkaan pedagogiikan toteutumisen.  

 

 

KUVIO 1 Pedagogisen johtajuuden voimansiirto (Fonsén 2014) 
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Kuvio 1 esittää pedagogisen johtajuuden koneistoa, joka aikaansaa laadukasta 

pedagogiikkaa. Se puolestaan edistää lapsen hyvää kasvua, oppimista ja hyvin-

vointia. Rattaisto kuvaa laadukkaan pedagogiikan aineksia. Kaiken taustalla 

oleva arvokeskustelu, toiminnan kriittinen reflektointi, arviointiin pohjautuva 

kehittäminen sekä tavoitteiden asettaminen muodostavat suurimman rattaan 

kohti laadukasta varhaiskasvatusta. Tämä ratas puolestaan liikuttaa pienempiä 

rattaita. Näitä ovat pedagogiikan johtaminen ja johtamisosaaminen. (Fonsén 

2014, 195.)  

Päiväkodin johtajalta odotetaan tietoa pedagogiikasta, taitoa ohjata henki-

löstöä kohtia asetettuja tavoitteita, tietoisuutta laadukkaasta pedagogiikasta ja 

tavoitteiden argumentointikykyä sekä työntekijöiden työhyvinvoinnista huo-

lehtimista. Johtajan toiminnan on oltava hyvin suunniteltua, organisoitua ja 

pohjauduttava yhteiseen arvopohjaan. Johtajan täytyy luoda myös rakenteet, 

jossa pedagoginen ohjaus ja keskustelu ovat mahdollisia sekä yhteisen johta-

juuden jakaminen onnistuu. (Ks. myös Halttunen 2009; Soukainen 2015) Tämä 

tuo mukanaan sitoutumista. Varhaiskasvatuksessa tarvitaankin lisää johta-

misosaamista. Näiden lisäksi johtaja tarvitsee aikaa ja resursseja pedagogisen 

johtajuuden onnistumiseen. (Fonsén 2014, 110–119.) OAJ:n tuoreimman selvi-

tyksen mukaan päiväkodin johtajien tärkeäksi pitämälle pedagogiselle johtami-

selle ei jää riittävästi aikaa moninaisen toimenkuvan takia (OAJ 2017). 

Työyhteisön avoin vuorovaikutus korostuu hyvässä johtajuudessa. Johtaja 

kehittää yksikkönsä tiimikulttuuria ja edistää työntekijöiden kehittymistä. 

Avain vaikuttavaan johtajuuteen syntyy johtajan kyvystä olla vuorovaikutuk-

sessa tavalla, joka tarjoaa arvoja sekä inspiroivia näkökulmia ja tehtäviä. Johtaja 

rohkaisee työyhteisöä avoimeen vuorovaikutukseen. Hän kehittää yksikkönsä 

tiimikulttuuria ja edistää työntekijöiden kehittymistä. Lisäksi johtaja asettaa 

alaisilleen realistisia ja saavutettavia tavoitteita sekä palkitsee saavutuksista. 

(Rodd 2006, 12.) Säännölliset keskusteluareenat ovat tärkeitä arkitiedon ja ko-

kemusten vaihtamisessa. Yhteisten palaverien kautta voidaan tuottaa yhteisöl-

listä tietämystä näkyvään muotoon: teoiksi ja toiminnaksi. (Rosala 2003, 68–69.) 

Johtajan vastuulla on huolehtia tiimien toimimisesta ja että perustehtävä on 

kaikille selkeä (Soukainen 2015, 173). Lisäksi johtaja asettaa alaisilleen realistisia 
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ja saavutettavia tavoitteita sekä palkitsee saavutuksista (Rodd 2006, 12). Peda-

goginen johtaja huolehtii siitä, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen, työtä 

ohjaavat asiakirjat näkyvät päivittäisessä toiminnassa ja työvuorosuunnittelu 

tukee lasten tarpeita. Näiden asioiden lisäksi johtajan selkeä visio omasta joh-

tamistyöstään edesauttaa organisaation toimivuutta ja oman työn hallinnan 

tunnetta. (Soukainen 2015, 173-175.) 

Parrilan (2011, 84–85) mukaan pedagoginen johtaminen nähdään yhdeksi 

menestyvän organisaation avaintekijäksi, jossa tuetaan henkilöstön oppimista ja 

jatkuvaa kehittymistä. Se määritellään tavoitteelliseksi henkilöstön oppimisen 

johtamiseksi, joka edellyttää toteuttajaltaan monenlaista osaamista. Kuviossa 2 

esitellään pedagogisen johtajan roolit ja osaamisen alueet: valmentaja, suun-

nannäyttäjä, arvioija, tukija. 

 

 

KUVIO 2 Pedagogisen johtajan moninaiset roolit ja osaamisen alueet (Parrila 2011) 

 

 

Pedagogisen johtajan yksi osaamisen alueista on suunnannäyttäjän rooli. Johta-

ja kirkastaa henkilökunnalle, mitä heiltä odotetaan ja mikä on hyvä ja tavoitel-
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tava työsuoritus. (Parrila 2011, 84–85.) Valtakunnallinen varhaiskasvatussuun-

nitelma toimii henkilöstölle mallina, mitä hyvä ja laadukas varhaiskasvatus on. 

Myös Soukainen (2015, 172) mainitsee tutkimuksessaan varhaiskasvatussuunni-

telman olevan kaiken toiminnan perusta. Pedagogisen johtajan tehtävä on aut-

taa henkilöstöään näkemään varhaiskasvatussuunnitelman merkitys toiminnan 

suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä määrittävänä asiakirjana 

sekä konkretisoida valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman periaatteet 

toimintaa kuvaavaksi toiminta-ajatukseksi. (Parrila 2011, 85.) 

Toisena roolina Parrila (2011, 85) esittää arvioijan roolin, jossa pedagogi-

sen johtajan työhön kuuluu varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arvi-

ointi ja arvioinnin suunnittelu. Johtajalla täytyy olla kykyä reflektoida, kyseen-

alaistaa ja esittää oikeita kysymyksiä, jotta henkilöstö voi kehittyä työssään. Ar-

vioinnin ja palautteen saaminen on tiimin ja yksilön oppimisen sekä hyvin-

voinnin edellytys. 

Valmentajana esimiehellä on oltava taitoa synnyttää henkilökunnan tahto-

tila jatkuvaan oppimiseen ja työn kehittämiseen. Henkilöstön oppimisen kyky 

ja sitoutuminen ovat tuloksen tekemisen peruspilareita. Tavoitteena yksilön 

näkökulmasta on omien lukkojen purkaminen ja niistä pois oppiminen.  Johta-

jalla on keskeinen rooli oppimisympäristön luomisessa. On hylättävä ”meillä on 

aina tehty näin” –ajatus ja mietittävä uusia menetelmiä. Tärkeintä ei ole se, 

kuinka paljon kehitettävää on vaan, että käytännössä tapahtuu muutosta. (Par-

rila 2011, 86.) 

Tukijan roolissa korostuu erityisesti johtajan emotionaalinen kyvykkyys ja 

vuorovaikutustaidot. Johtajan on osattava kuunnella ja tukea henkilöstöään 

löytämään omat paikkansa työyhteisössä ja tiimin jäsenenä. Pedagogisen johta-

jan on tärkeää hahmottaa kaikki vuorovaikutukselliset tasot ja kanavat, joiden 

kautta tiimien ja yksilöiden pedagogiset toimintatavat rakentuvat ja uusiutuvat. 

Tämä ei ole pysyvää tietoa vaan rakentuu ja muokkautuu aina vuorovaikutuk-

sessa henkilöstön kanssa. (Parrila 2011, 86.) 

Alava, Halttunen ja Risku (2012, 33) ovat tarkastelleet oppilaitosjohtamista 

ja määritelleet neljä keskeistä kehittämisprosessia. Näitä voidaan soveltaa myös 

varhaiskasvatuksen pedagogiseen johtamiseen. Kehittämisprosessit yhdessä 
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muodostavat eheän kokonaisuuden, jotka vaativat kehittyäkseen johtamista. 

Nämä ovat perustehtävän täsmentäminen, toimintakulttuurin kehittäminen, 

opetussuunnitelmatyö sekä visiotavoitteiden luominen ja strategioista sopimi-

nen. Fonsén (2014, 107–108) on puolestaan muotoillut oman yhteenvedon pe-

dagogisen johtajuuden ilmiöistä:  

1. Pedagoginen johtajuus on arvovalinta 

2. Kontekstuaalisuus määrittelee pedagogista johtajuutta rakenteiden 

kautta 

3. Organisaation vuorovaikutuskulttuuri ja jaettu johtajuus 

4. Johtajan ammattitaito ja toimenkuva 

5. Pedagoginen kompetenssi eli substanssin hallinta 

Fonsén (2014) tutki väitöskirjaan myös pedagogisen johtajuuden haasteita. Tut-

kimuksessa pedagogisen johtajuuden haasteita löytyi useita. Näitä olivat johta-

jan tehtäväkuvan selkiyttäminen, omien johtamistaitojen kehittäminen ja johta-

juuden jakaminen (ks. Heikka 2014). Myös varhaiskasvatustyön kehittäminen, 

arjen pedagogiikan tuntemus, pedagogisen keskustelun rakenteiden luominen 

ja keskustelun ylläpitäminen sekä pedagogisen kompetenssin varmistaminen 

toivat päiväkodin johtajien mielestä haasteita pedagogiseen johtajuuteen. Lisäk-

si henkilöstön motivointi ja osallistaminen, resursoinnista huolehtiminen sekä 

asiantuntijuuden arvostuksen nostaminen koettiin johtajuudessa haasteelliseksi.  

(Fonsén 2014, 152,153.)  Johtajuustyössä pedagogisen ja hallinnollisen johtami-

sen yhdistäminen on haaste (Hujala, Heikka & Fonsén 2009, 49), koska pedago-

ginen johtaminen jää hallinnollisen johtamisen jalkoihin (Fonsén & Parrila 2016, 

17). Heikan (2014) tutkimuksessa kaikki tutkittavat eri johtajuustasoilta kokivat, 

että vastuuta pedagogisesta johtajuudesta ei jaeta riittävästi. (Niiranen 2014, 9). 

Soukaisen (2015, 173) mukaan myös päiväkodin johtaja kaipaa haasteisiin tukea 

ylemmältä tasolta. Pedagogisen johtajuuden toteutumisen varmistamiseksi pe-

dagogisen johtajuuden toteuttaminen vaatii ylemmältä tasolta pedagogiikan 

tuntemusta ja sen arvon tunnustamista. Pedagogiikan laatu kärsii, jos ylemmän 

tason esimiesten arvot ovat ristiriidassa päätöksenteossa pedagogiikan arvojen 

kanssa. (Fonsén 2014, 180–181.)  
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Fonsénin (2010, 127) mukaan varhaiskasvatuksessa on tarvetta pedagogisen 

johtajuuden vahvistamiselle. Johtajan läsnäoloa ja pedagogista johtajuutta kai-

vataan sitä enemmän, mitä heikompi pedagoginen koulutus henkilöstöllä on 

(Fonsén 2008, 110). Johtajan on puututtava tilanteeseen, jos henkilöstö ei sitou-

du toteuttamaan sovittuja käytänteitä. Laadukkaan perustehtävän toteutumisen 

kannalta johtaja ei saa jättää sitä tekemättä. (Fonsén 2014, 185.) Pedagogiikassa 

haasteena on, että henkilöstö luulee tekevänsä pedagogisesti oikeita asioita, 

vaikka totuus on toinen. Tämän haasteen ratkaisemiseksi tarvitaan konkreetti-

sia peilejä työmme muuttamiseksi. (Parrila 2008,  16.)  

 

4.1 Jaettu pedagoginen johtajuus 

Pedagoginen johtajuus on parhaimmillaan ja laadukasta silloin, kun sen on jaet-

tua kontekstin eri alueilla toteutuvaa varhaiskasvatustoimintaa. Jaettu johtajuus 

on jaettua vastuuta perustehtävän laadusta ja sen kehittämisestä. Se on yhteisen 

ymmärryksen luomista perustehtävästä ja sitä määrittävistä arvoista sekä orga-

nisaation toimijoiden jaettua vastuunkantoa organisaation päämäärien laaduk-

kaasta toteuttamisesta. Jaettu johtajuus on vuorovaikutteinen prosessi, jota voi 

tapahtua myös tilannekohtaisesti. Johtajan rooli on olla päävastuunkantajana 

jaetun johtajuuden säilymisessä. (Fonsén 2014, 27, 31,172.) 

Juuti (2013, 49-51) määrittelee jaetun ja keskustelevan johtajuuden, joka 

soveltuu hyvin myös varhaiskasvatuksen pedagogiseen johtajuuteen. Tässä joh-

tajuuskäsityksessä ryhmä on sitoutunut perustehtävään ja tekee töitä sen eteen. 

Työskentelyyn liittyy avoin keskustelu työhön liittyvistä ajatuksista, jolloin kai-

killa jäsenillä on mahdollisuus tuoda mielipiteitään esiin. Jokaisen työntekijän 

haasteena on jakaa hiljainen tieto toisille, jotta työskentely on mahdollisimman 

hyvää. Jaetun ja keskustelevan johtajuuden keskiössä on lapsen hyvinvointi ja 

työ, joka tehdään hyvinvoinnin tukemiseksi. Jaettu ja keskusteleva johtaminen 

korostaa jokaisen työntekijän vastuuta työtehtävistä ja tavoitteista.  

Harrisin (2003, 318) mukaan opettajajohtoisuus (teacher leadership) on kes-

keinen jaetun johtajuuden ulottuvuus. Heikka (2016, 54–55) viittaa artikkelis-

saan lastentarhanopettajan pedagogiseen johtajuuteen ja vastuuseen pedagogii-



30 
 

kasta omassa lapsiryhmässään ja kasvattajatiimissään. Se tarkoittaa myös, että 

lastentarhanopettaja osallistuu laajemminkin johtajuuteen ja pedagogiseen ke-

hittämiseen koko yksikössä. Jaettu pedagoginen johtajuus ja siihen sisältyvä 

opettajajohtajuus toimivat tehokkaana strategiana opetussuunnitelman perus-

teiden käytäntöön viemisessä. Johtajan tehtävänä on edistää opettajan osallis-

tumista koko yksikön pedagogiikan johtamiseen. (emt. 54–55.) Lastentarhan-

opettajat vastaavat oman tiiminsä oppimisesta ja pedagogiikan kehittämisestä 

yhdessä tiimin kanssa, muun muassa ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmasta 

(Fonsén 2008, 110). Pedagogisesti koulutettujen lastentarhanopettajien osallis-

tuminen pedagogiseen johtamiseen on ratkaisevaa uudistumisen, kehittämisen 

ja opetussuunnitelmatyön näkökulmasta, sillä heillä on oleellinen tieto ja arjen 

tuntemus (Heikka 2016, 57). Toimivan pedagogisen johtajuuden edellytyksenä 

on päiväkodin johtajan antama tuki lastentarhanopettajien toimimiselle peda-

gogisina johtajina. Johtajan tulee rakentaa työyhteisössä opettajajohtajuutta 

vahvistavaa toiminta- ja johtamiskulttuuria. (Heikka 2016, 57.) Jos opettajat ot-

tavat johtajuutta itselleen, silloin todellista kehitystä opetustyössä voi tapahtua 

(Webb 2005, 88). 

 

4.2 Jaettu pedagoginen johtajuus vuorohoidossa 

Jaettu johtajuus ei synny itsestään, vaan se tarvitsee muutosvoimaa, joka mah-

dollistaa jaetun johtajuuden toteutumisen. Muutosta edistävät voimat ovat si-

toutuminen, vuorovaikutus, joustavuus ja moniäänisyys. (Ropo ym. 2005, 22–

29.) Jaettu pedagoginen johtajuus on vuorohoidossa välttämätön toimintatapa 

varhaiskasvatusta toteutettaessa. Fonsénin (2008, 101) mukaan pedagogista joh-

tajuutta siirretään työntekijöille alaistaitoja vahvistamalla, näin mahdollistuu 

jaetun johtajuuden hengessä vastuunotto oman työyhteisön johtajuudesta. 

Vaihtelevien olosuhteiden takia vuorohoidon henkilökunnalla on suuri vastuu 

varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Johtajan on luotettava henkilöstön itseoh-

jautuvuuteen ja tuettava heitä toiminnassa. Wallénin (2013, ks. Turja & Rönkä 

2016, 90) tekemissä johtajien  haastatteluissa kävi ilmi, että tiimi ja siinä toimivat 

yksittäiset ihmiset ottavat vastuun jaetun pedagogisen johtajuuden toimivuu-
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desta, eikä niinkään varajohtaja. Johtajan arjen työtä helpottavat työntekijöiden 

oma aktiivisuus ja hyvät alaistaidot. Käytännössä työntekijät huolehtivat itse 

asioista ja ottavat selvää ja toimivat sovittujen periaatteiden mukaan. 

Perheet 24/7–aineistossa nousi vahvasti esiin sekä vuorohoidon pedago-

gisen johtajuuden tärkeys että sen haavoittuvuus työntekijäpulan vuoksi. Johta-

jan on jaettava pedagogista johtamista, koska johtaja on usein eri aikaan paikal-

la kuin henkilökunta ja lapset. Vuorohoidon johtajan aikaa vie paljon päivittäis-

johtaminen ja muiden hallinnollisten töiden tekeminen, jolloin aikaa ei jää pe-

dagogiselle johtajuudelle. Pedagogisen johtajuuden tarve on korostunut vuoro-

hoidossa, koska kaikki sellaiset pedagogiset ratkaisut, joihin on totuttu muualla 

varhaiskasvatuksessa, eivät päde. Näin vuorohoidossa kehitetään  uusia 

työtapoja ja arjen työtä helpottavia ratkaisuja, joihin tarvitaan pedagogista tu-

kea. (Turja & Rönkä 2016, 89–90.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka pedagogista johtajuutta toteu-

tetaan vuorohoidon kontekstissa. Olimme erityisesti kiinnostuneet siitä, mitä 

eroja ja yhtäläisyyksiä eri kaupunkien pedagogisessa johtajuudessa on vuoro-

hoidon osalta, sekä mitä jaettu pedagoginen johtajuus vaatii vuorohoidon hen-

kilökunnalta. Tutkimuksemme eroaa aiemmasta pedagogisen johtajuuden tut-

kimuksesta kontekstin perusteella, sillä vuorohoidossa pedagogista johtajuutta 

ei ole tutkittu aikaisemmin. Tutkimustehtävänämme oli selvittää, miten pedago-

ginen johtajuus toteutuu vuorohoidon kontekstissa johtamisen eri tasoilla? Tarken-

simme tätä tehtävää seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

 

1. Millaiset varhaiskasvatuksen hallinnon toimenpiteet rakentavat vuoro-

hoidon pedagogista johtamista?  

2. Miten päiväkodin johtaja toteuttaa pedagogista johtajuutta vuorohoitoa 

tarjoavassa yksikössä?  

3. Millaisia jaetun pedagogisen johtajuuden taitoja ja osaamista vuorohoi-

don henkilökunta tarvitsee pedagogisen toiminnan toteuttamiseen?  
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5.2 Tutkimusmenetelmä 

5.2.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa 

Toteutimme tutkimuksemme kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, 

jonka kohteena on yleensä ihminen ja ihmisen elämismaailma. Elämismaailma 

ilmentää niiden merkitysten kokonaisuutta, josta ihmistä voidaan tarkastella. 

Tutkimuksen kohteena on yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, ar-

votodellisuuden ja niissä kaikissa olevat ihmisten väliset suhteet. Laadullisella 

tutkimuksella voidaan kuvata hyvin sitä, miten asiat toimivat tietyissä konteks-

teissa. (Mm. Varto 1992, 23; Mason 2002, 1.)  

Halusimme tutkimuksessamme selvittää, miten tutkittavat käsittävät pe-

dagogisen johtajuuden ilmenemisen vuorohoidon kontekstissa. Tutkimuksem-

me eroaa aiemmasta pedagogisen johtajuuden tutkimuksesta kontekstin perus-

teella, sillä vuorohoidossa pedagogista johtajuutta ei ole tutkittu aikaisemmin. 

Laadullisessa tutkimuksessa yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haas-

tattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 71). Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun ja 

toteutimme haastattelut yksilöhaastatteluina, koska sen avulla saadaan selville 

haastateltavan ajatuksia, käsityksiä ja kokemuksia (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

41). Laadullisessa tutkimuksessa todellista elämää ja kohdetta pyritään tutki-

maan mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

161). 

5.2.2 Aineistonhankintamenetelmänä teemahaastattelu 

Hirsjärvi ja Hurmeen mukaan (2011, 47–48) teemahaastattelu on puolistruktu-

roitu haastattelumuoto, jossa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu 

etenee tiettyjen teemojen mukaan. Teemahaastattelu on lähtöisin Mertonin, Fis-

ken ja Kendallin (1956) julkaisemasta teoksesta ”The focused interview”. Omi-

naispiirteet teemahaastattelulle ovat, että haastateltavat ovat kokeneet tutkitta-

van ilmiön ja tutkija on selvitellyt etukäteen tutkittavan ilmiön oletettavat tär-

keät osat, rakenteet, prosessit sekä kokonaisuuden. Haastattelussa pyritään sel-



34 
 

vittämään tutkittavien subjektiivisia kokemuksia tilanteista. Teemahaastattelus-

sa on keskeistä ihmisten tulkinnat asioista, niistä syntyvät merkitykset sekä se, 

miten ne syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48.)  

Tutustuimme tarkasti tutkimuksemme taustakirjallisuuteen ja laadimme 

niiden avulla mahdollisimman perusteellisen viitekehyksen. Näiden tietojen ja 

tehtyjen oletusten perusteella kehittelimme ja laadimme haastattelurungon (ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48). Koimme teemahaastattelun sopivan tutkimuk-

seemme parhaiten, koska pedagogisesta johtajuudesta ilmiönä on olemassa jo 

tutkittua tietoa eri konteksteissa.  

Laadimme haastattelurungon teema-alueluettelon avulla (ks. liite 1), jossa 

käytimme apuna Fonsénin (2014, 107–108) jäsennystä pedagogisen johtajuuden 

ilmiöistä. Jokaisen teeman alle kohdistimme apukysymyksiä, jotta saisimme 

tarvittavat tiedot tutkimuskysymyksiin. Haastatteluteemat olivat kaikille haas-

tateltaville samat, mutta kysymykset kohdennettiin jokaiselle johtajuustasolle 

erikseen (ks. Liite 1–3). Ne toimivat meille myös muistilistana ja keskustelua 

ohjaavina apuvälineenä. Päiväkodin johtajille ja hallinnon edustajille lähetimme 

teemahaastattelurungot haastatteluajan sopimisen jälkeen sähköpostitse. Tämä 

helpottaa haastattelun onnistumista (mm. Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Yksi las-

tentarhanopettajista sai haastattelurungon etukäteen. Muut lastentarhanopetta-

jat osallistuivat haastatteluun tutustumatta haastattelurunkoon, sillä emme 

tienneet  etukäteen osallistuvien lastentarhanopettajien nimiä.  

Haastatteleminen oli meille varsin tuntematon alue. Tästä syystä harjoitte-

limme haastattelua haastattelukurssilla kesän aikana, koska koimme sen lisää-

vän haastattelun laadukkuutta, mikä puolestaan lisää luotettavuutta. Siksi mei-

dän oli tärkeää valmistautua haastatteluun hyvin miettimällä kysymykset sekä 

lisäkysymykset tarkkaan sekä harjoitella haastattelemista. (Ks. Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 184.)  

Haastattelun etuna on joustavuus, koska haastattelutilanteessa on mahdol-

lisuus toistaa ja täsmentää kysymyksiä, selventää yhteistä ymmärrystä sekä ky-

symysten järjestystä voi vaihtaa haastattelun aikana. Lisäksi haastattelun kautta 

on mahdollisuus saada paljon tietoa ilmiöstä sekä liittää haastateltavan puhe 

laajempaan kontekstiin. (Mm. Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–73; Hirsjärvi & Hur-
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me 2011, 34–35.) Ensimmäiset haastattelumme seurasivat tarkasti haastattelu-

rungon kysymyksiä. Huomasimme ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen, 

että yhtä teemaa täytyi tarkentaa lisäkysymyksellä.  Näin ollen lisäsimme ky-

symyksen teemahaastattelurunkoon seuraavia haastatteluja varten. Tuomi ja 

Sarajärvi (2002, 77) pohtivat, tarvitseeko kaikilta tutkittavilta kysyä samoja ky-

symyksiä, samassa järjestyksessä tai samassa muodossa. Meidän haastatteluis-

samme havaitsimme, että yksi kysymys saattoi jo antaa vastauksia myös mui-

hin kysymyksiin, jolloin näiden kysymysten esittäminen erikseen oli tarpeeton-

ta. Haastattelujen edetessä huomasimme haastattelujen muuttuneen luonte-

vammiksi, sujuvammiksi ja rennommiksi. Kehityimme myös tarkentavien ky-

symysten esittämisessä sekä haastateltavan kuuntelemisessa.  

Haastattelu tutkimusmenetelmänä sisältää myös haasteita. Se vie aikaa ja 

aiheuttaa kustannuksia, sekä haastatteluun valmistautuminen vaatii huolellista 

suunnittelua ja harjoittelua haastattelijan rooliin ja tehtäviin. (Mm. Hirsjärvi ym. 

2009, 206; Hirsjärvi & Hurme 2011, 35.) Tutkimuksessamme aikaa kului mat-

kustamiseen sekä haastatteluajankohdista sopimiseen. Haastattelun harjoitte-

lemisen lisäksi kertasimme aina ennen haastateltavien tapaamista haastattelu-

rungon. Toisaalta haastattelu voi sisältää virheitä, jotka voivat johtua haastatte-

lijasta, haastateltavasta sekä haastattelutilanteesta (Hirsjärvi ym. 2009, 206). 

Meidän kokemattomuus haastattelijana näkyi tarkentavien kysymysten niuk-

kuutena esimerkiksi varhaiserityisopettajan työnkuvan kohdalla. Sen vuoksi 

tuloksissa jäi epäselväksi varhaiserityisopettajan osuus vuorohoidon pedagogi-

sessa johtajuudessa.  

Tärkeää haastattelun luotettavuuden takaamiselle on luottamuksellinen 

ilmapiiri. Haastattelun luottamuksellinen ilmapiiri vaikuttaa siihen, miten kat-

tavasti haastateltava tuo esiin haastattelun kannalta tarvittavat asiat (Merton 

ym. 1990, 171). Haastattelijan ja haastateltavan kohtaamisen alkuhetket ovat 

tärkeitä, koska silloin luodaan haastattelun tunnelma ja luottamus (Hyvärinen 

2017, 39).  Myös Rubin ja Rubin (2005, 92) painottavat haastattelijan ja haastatel-

tavan yhteisen taustan merkitystä luottamuksellisen ilmapiirin syntymisessä. 

Tämän otimme huomioon aloittamalla tutustumalla haastateltavan kanssa. 

Tutkijan kertomukset itsestään auttavat saamaan paremmin luontevia vastauk-
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sia haastateltavalta (Hyvärinen 2017, 39). Päätimme ennen haastatteluja, että 

kerromme aluksi vain työuristamme ja kotikunnistamme, mutta jätämme ker-

tomatta kokemuksemme vuorohoidosta ja johtamisesta, että ne eivät vaikuttaisi 

tutkittavien vastauksiin. Selvitimme haastateltaville myös haastattelun tarkoi-

tuksen sekä kerättävän aineiston säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvät eettiset 

periaatteet.  

5.2.3 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruu 

Tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä kolmessa suuressa suoma-

laisessa kaupungissa. Haastattelimme kolmea varhaiskasvatuksen hallinnon 

edustajaa, kolmea vuorohoidon johtajaa sekä yhtä vuorohoidossa toimivaa las-

tentarhanopettajaa ja kahta varajohtajaa. Taulukossa 1 on kuvattu tutkimukseen 

osallistujien koulutustaustoja sekä johtajuus- ja työkokemuksia vuorohoidon 

osalta. Yksi hallinnon edustajista ei ollut esimiesasemassa päiväkodin johtajaan 

nähden, mutta hän vastasi kaupungin varhaiskasvatuksen pedagogisesta johta-

juudesta. Hän osallistui tutkimukseen, koska vuorohoidon johtajan lähiesimies 

oli estynyt tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksessa tarkastelimme peda-

gogisen johtajuuden kolmea johtajuustasoa ja huomioimme kontekstin erilai-

suuden jokaisessa tutkimuskohteessa. Kaikki päiväkodit olivat kunnallisia ym-

pärivuorokautisia vuorohoitoyksiköitä, joissa oli ainoastaan vuorohoitoryhmiä. 

Tutkimus toteutettiin kolmessa suomalaisessa kaupungissa ja niiden ym-

pärivuorokautisissa vuorohoitoyksiköissä. Valitsimme haastatteluaineistoksi 

kolmen kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijat sen johtajuusrakenteiden 

erilaisuuksien vuoksi, jotta tulosten luotettavuus lisääntyisi. Kun tietoa kerä-

tään monilta tiedonantajaryhmiltä, puhutaan tutkimusaineistoon liittyvästä 

trianglaatiosta (Patton 2002, 559; Tuomi & Sarajärvi 2009, 144). Tästä syystä tut-

kimme kolmea johtajuustasoa: hallinnon edustajaa, päiväkodin johtajaa, vara-

johtajaa tai lastentarhanopettajaa. Valitsimme tutkimuskohteiksi Suomen suu-

rimpien kaupunkien sellaiset vuorohoitoyksiköt, joissa järjestetään ympärivuo-

rokautista hoitoa sekä esiopetusta. Tutkimuskaupungeista yksi oli suurempi 

kuin muut kaupungit ja kaksi muuta olivat samankokoisia. 
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TAULUKKO 1 Tutkimukseen osallistujien taustatiedot johtajuustasoittain 

Johtajuustaso Koulutus Johtajuuskokemus vuosina 

Hallinnon edustaja Lastentarhanopettaja 30 

Hallinnon edustaja Kasvatustieteen maisteri 16 

Hallinnon edustaja Lastentarhanopettaja 33 

Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja 15 

Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja 27 

Päiväkodin johtaja Sosiaalikasvattaja 9 

Lastentarhanopettaja Kasvatustieteen kandidaatti 2* 

Varajohtaja Sosionomi 7* 

Varajohtaja Kasvatustieteen maisteri 13* 

*Työkokemusta vuorohoidosta 

 

 

Tutkimuskaupungit valikoituivat vuorohoitoyksiköiden johtajien aktiivisuuden 

sekä vuorohoitoyksikön sopivuuden mukaan. Vuorohoidon johtajan aktiivinen 

halukkuus osallistua tutkimukseen voi osoittaa heidän muutenkin olevan aktii-

visia vuorohoitoa koskevissa asioissa. Tämä voi aiheuttaa tulosten osalta luotet-

tavuuteen mahdollisia vääristymiä. Koimme tutkimuskohteiden tavoittamisen 

työlääksi ja aikaa vieväksi, koska otimme yhteyttä usean kaupungin vuorohoi-

toyksikön johtajiin, ennen kuin saimme tarvittavan määrän tutkimuskohteita. 

Kaikissa valituissa kaupungeissa oli ollut tai oli käynnissä organisaatiomuutok-

sia, mikä vaikeutti tutkimuskohteiden valintaa.  

Tiedustelimme ensin sähköpostitse ja sitten puhelimitse jokaisen vuoro-

hoitoa tarjoavan päiväkodin johtajan suostumusta tutkimuksemme haastatte-

luun. Kaikki valitut päiväkodin johtajat olivat innokkaita ja motivoituneita osal-

listumaan haastatteluun. Näin tutkimukseemme valikoitui vuorohoitoyksiköt, 

joiden johtajat ovat kiinnostuneita pedagogisesta johtajuudesta. Päiväkodin joh-
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tajan tehtävänä oli valita tutkimukseen osallistuva vuorohoidosta vastaava las-

tentarhanopettaja tai varajohtaja. Puhelun yhteydessä kerroimme tutkimuksen 

tarkoituksesta ja tekotavasta sekä selvitimme tutkimuksen eettiset periaatteet. 

Samalla kysyimme päiväkodin johtajalta hallinnon edustajien mahdollisesta 

kiinnostuksesta  osallistua tutkimukseen.  

Kysyimme yhdessä kaupungissa henkilökohtaisesti hallinnon edustajan 

suostumuksen haastatteluun, ja kahteen kaupunkiin lähetimme hallinnon edus-

tajille kirjeet (ks. liite 4) suostumusta varten, koska varhaiskasvatuksen hallin-

non edustajat olivat vaikeasti tavoitettavissa. Kaikki hallinnon edustajat ilmoit-

tivat halukkuuden osallistua tutkimukseen, mikä vakuutti meidät valitsemaan 

juuri nämä kaupungit tutkimukseemme. Tutkimuskaupunkien valikoiduttua 

lähetimme tutkimuslupahakemukset kyseisiin kaupunkeihin. Koko tutkimuk-

sen eteneminen on kuvattu kuviossa 3. 

 

 

 

KUVIO 3 Tutkimuksen eteneminen 

 

 

Tutkimusluvat saatuamme aloitimme haastattelujen tekemisen tutkimuskau-

pungeissa. Haastattelimme yhdessä, jolloin toinen meistä haastatteli ja toinen 

nauhoitti haastattelun sekä kysyi tarvittaessa lisäkysymyksiä. Eri haastattelu-
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kerroilla vaihdoimme rooleja, jotta molemmilla oli mahdollisuus haastatella 

kaikkia johtajuustasoja. Näin toteutimme tutkijoihin liittyvää triangulaatiota, 

jolla tarkoitetaan useamman henkilön toimimista tutkijana. Tutkijaan liittyvä 

triangulaatio lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska kaksi tutkijaa huomioi 

haastattelussa eri näkökulmia. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 144.) Haastattelut 

nauhoitimme mobiililaitteilla. Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 184) mukaan tek-

ninen välineistö on oltava kunnossa, jotta äänite kuuluu hyvin. Sen vuoksi käy-

timme kahta äänityslaitetta, jota kokeilimme etukäteen varmistaaksemme ääni-

tyksen onnistumisen, laadun ja säilymisen.  

Havaitsimme, että kaikki haastattelutilanteet muotoutuivat omanlaisek-

seen, vaikka etenimme saman teemarungon mukaisesti. Haastattelija ei ole yk-

sin haastattelun rakentaja, vaan haastattelu ja sen eteneminen muotoutuu mo-

nien asioiden summana (Merton ym. 1990, 173). Huomasimme, että haastattelut 

lyhenivät haastattelukierrosten edetessä. Viimeisimmät haastattelut olivat ly-

himpiä, mikä johtunee tutkijoiden haastattelutaidon kehittymisestä tai haasta-

teltavien persoonan mukanaan tuomista ominaisuuksista.  

Haastattelut tapahtuivat pääsääntöisesti päiväkodeissa. Päiväkoti haastat-

teluympäristönä on haastava, koska lasten toiminnan äänet kantautuvat herkäs-

ti joka paikkaan. Tästä syystä haastateltavat saivat itse valita rauhallisen haas-

tattelupaikan. Haastattelutilanteet koimme pääasiassa rauhalliseksi ja keskey-

tyksiä  haastatteluissa tapahtui vähän.  

Jokaisen kaupungin haastattelujen jälkeen litteroimme ne lähes välittö-

mästi. Tämä auttoi meitä pohtimaan haastattelijan roolissa olemista ja omaa 

käyttäytymistä. Hallinnon edustajien haastattelut kestivät 13–25 minuuttia, päi-

väkodin johtajien haastattelut 50–85 minuuttia, varajohtajien tai lastentarhan-

opettajien haastattelut 27– 47 minuuttia. 

Tutkijan subjektiiviset motiivit ja valinnat ovat kiinteä osa koko tutkimus-

prosessia (Aaltio & Puusa 2011, 169). Me tutkijoina keskustelimme omista mo-

tiiveistamme tehdä tutkimusta, jotta meillä tutkijoina olisi yhteinen päämäärä. 

Tutkimuksen eri vaiheissa neuvottelimme yhdessä aineiston hankinnan mene-

telmistä, raportin kirjoittamisesta sekä luokitteluista että tulkinnasta. Eskolan ja 

Suorannan (2014, 70) mukaan kaksi tai useampi tutkija voi monipuolistaa tut-
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kimusta tarjoamalla laajempia näkökulmia usein olennaisella tavalla, mutta toi-

saalta se voi aiheuttaa myös ongelmia. Neuvottelut ja yksimielisten päätösten 

teko voivat myös hidastaa tutkimuksen tekemistä.  

Luotettavuuden kannalta on tärkeää huomata tutkijoiden osuus tutki-

muksen tekemiseen. Pattonin (2002, 566) mukaan on tärkeää raportoida, jos tut-

kijalla on mitä tahansa henkilökohtaista tai ammattiin liittyvää tietoa, joka voi 

vaikuttaa aineiston hankinnassa, analysoinnissa ja tulkinnassa. Meillä tutkijoina 

oli molemmilla erilaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä: toisella vuorohoidosta ja 

toisella pedagogisesta johtajuudesta. On tärkeää mainita myös tutkimuksemme 

kannalta, että toisella tutkijoista oli yhteen tutkimuskaupungeista kiinteä yhteys 

(ks. Pattonin 2002, 566). Hän tunsi kyseisen kaupungin varhaiskasvatuksen 

kontekstin sekä osan tutkimukseen osallistuneista henkilöistä. Otimme tämän 

huomioon tutkimuksessamme niin, että haastattelijana toimi tutkija, joka ei tun-

tenut kyseistä kontekstia eikä henkilöitä. Toisaalta tietämys helpotti asioiden 

ymmärtämistä, mutta toisaalta se saattoi vaikuttaa analyysin objektiivisuuteen. 

Objektiivisuuden ylläpitämiseen auttoi toisen tutkijan tietämättömyys vuoro-

hoidosta, kyseisen kaupungin varhaiskasvatuksesta sekä siihen liittyvistä asi-

oista.  

 

5.3 Aineiston analyysi  

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jossa käsitellään tekstiä. Sitä voi-

daan käyttää kaikissa kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

91.) Laadulliselle analyysille on luonteenomaista, että aineisto ja tutkimuson-

gelmat keskustelevat keskenään (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 13).  

Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida tekstiä, kuvia ja symboleja järjes-

telmällisesti ja objektiivisesti (Krippendorff 2013, 10). Sisällönanalyysissä etsi-

tään tekstin merkityksiä ja sen avulla pyritään saamaan kohteena olevasta ilmi-

östä kuvaus tiivistetyssä ja yleistettävässä muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108). Puusa (2011, 118) tiivistääkin määritellessään sisällönanalyysiä sen olevan 

keino, jonka avulla jäsennetään empiiristä aineistoa tulkintaa varten. 
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Aineiston analyysiprosessi alkaa litteroinnista (ks. Nikander 2010, 432–434). 

Litteroimme haastattelut tarkasti sana sanalta, jotta lukija pystyy seuraamaan 

haastattelun vuoropuhelua. Jätimme litteroimatta äänenpainot ja tauot, koska 

käyttämämme menetelmä sisällönanalyysi ei sitä vaadi. Litteroinnin tarkkuus 

määrittyykin tutkimusongelman ja valitun metodisen lähestymistavan perus-

teella (Ruusuvuori 2010, 424). Litteroimme haastattelut puoliksi siten, että  

kumpikin tutkijoista litteroi osan jokaisen kaupungin haastatteluista. Jokainen 

haastattelu litteroitiin yhtenä kokonaisuutena yhden tutkijan toimesta. Litte-

rointia oli yhteensä 94 sivua. Tämän jälkeen kuuntelimme kaikki haastattelut 

läpi ja teimme muistiinpanoja sisäistääksemme aineistossa olevat asiat.  

Sisällönanalyysi voidaan jakaa lähtökohtaisesi joko aineistolähtöiseen tai 

teorialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi noudattaa in-

duktiivista päättelyn logiikkaa (yksittäisestä yleiseen), jolloin analyysiä ohjaa-

vat tutkimustehtävät ja aineisto. Teorialähtöinen sisällönanalyysi noudattaa 

puolestaan deduktiivista päättelyn logiikkaa (yleisestä yksittäiseen) ja näin ana-

lyysiä ohjaa teoria. 

Käytämme omassa tutkimuksessamme teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, 

joka ei ole puhtaasti aineisto- tai teorialähtöinen. Teoriaohjaava analyysi poh-

jautuu induktiiviseen päättelyyn, jolloin teoria tuodaan ohjaamaan lopputulos-

ta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 99–100.) Meidän analyysimme eteni aineiston eh-

doilla ja analyysin lopussa yhdistimme teorian aineistosta löytyviin tuloksiin.  

Käytimme  haastattelujen nimeämisessä numeroa ja kirjainta (1A, 1B, 1C, 

2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C). Numero merkitsee kaupunkia ja kirjaimet eri johtajuus-

tasoja. Etenimme analyysissa vaiheittain ja tallensimme jokaisen vaiheen omak-

si tiedostoksi, jotta eri vaiheessa oleviin ratkaisuihin oli helppo palata ja niitä 

voidaan tarkistaa tutkimuksen ja tulkinnan kokonaisuus huomioonottaen (ks. 

Puusa 2011, 118). Etsimme ilmauksia tutkimuskysymyksen kolmeen alakysy-

mykseen jokaisesta haastattelusta. Siirsimme jokaisen tutkimuskysymyksen 

aineistot omiksi tiedostoiksi, jotta voisimme keskittyä vain tietyn tutkimusky-

symyksen ratkaisemiseen. Tämän jälkeen alkuperäiset ilmaukset tiivistettiin 

pelkistetyiksi ilmauksiksi (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 118; Puusa 2011, 121). 

Pelkistämisellä tarkoitamme tässä tutkimuksessa alkuperäisen ilmauksen tiivis-
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tämistä ydinajatukseksi (ks. Taulukko 2), jolloin se käsitti myös turhien sanojen 

poistamisen. Pelkistämisessä pidimme kokoajan mielessä sen hetkisen tutki-

muskysymyksen ja tiivistimme tekstin sen mukaan. Teimme pelkistämistä en-

sin yhdessä, jotta löysimme yhteisen ymmärryksen siitä, mitä tutkimme. Loput 

tekstin pelkistämisestä teimme puoliksi, mutta haastavissa ilmauksissa keskus-

telimme yhdessä, mikä tekstissä oli pelkistämisen arvoista. Analyysin luotetta-

vuutta lisäsi tutkijaan liittyvä triangulaatio, jossa analyysiä teki kaksi tutkijaa 

yhden sijaan (ks. Patton 2002, 556).  

 

 

TAULUKKO 2 Analyysiesimerkki: pelkistys 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

1A, 143 “Koska sitte kun joku heittää jon-
kun, et nyt on tällasta ilmassa pedagogi-
sesti niin yleensä ei oo yksin vaan muut-
kin pähkäilee sen saman asian kanssa ja 
heti saadaan näkökulmia siihen, no mites 
mennään tästä eteenpäin. ja se on se juttu, 
joka päälliköllä pitäs niiku tehdä nopee 
suunnitelma siinä tai niinku annanks mä 
nyt tälle asialle aikaa vai en vai mitäs me 
tälle tehdään?” 

Pedagogisen keskustelun mahdollis-
taminen palavereissa on arvovalinta 

3B, 538 ”Tietysti nyt on tosi hyvä mikä toi 
koulutus tuli, tuli toi pedagoginen johta-
minen” 

Koulutusten järjestämisen tärkeys 

 

Pelkistämisen jälkeen tulostimme pelkistetyt ilmaukset ja luimme niitä läpi etsi-

en yhdistäviä asioita. Seuraavaksi luokittelimme, joka sisältää myös tulkitsemis-

ta. Luokitellessa ryhmittely tapahtui samankaltaisuuksien mukaan (ks. Puusa 

2011, 121). Pelkistetyistä ilmauksista muodostimme yläluokkia, sillä yläluokat 

muodostuivat luonnollisemmin. Yläluokat nimesimme sisältöä kuvaavalla kä-

sitteellä (ks. Puusa 2011, 122). Tämän jälkeen yläluokat pilkottiin alaluokiksi. 

Meille oli helpompaa löytää ensin laajemmat kokonaisuudet, joista me pil-

koimme ne alaluokiksi. Aineiston lajittelu luokkien alle ei ollut yksiselitteistä, 
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vaan osa luokista lomittui toisiinsa ja rajojen veto niiden välillä tuntui haasteel-

liselta esimerkiksi opettajuuden ja henkilökunnan pedagogisten taitojen osalta. 

Taulukoista 2 ja 3 löytyy kaksi esimerkkiä hallinnon toimenpiteistä, jotka tiivis-

timme pelkistetyiksi ilmauksiksi, jonka jälkeen niistä muodostettiin yläluokat ja 

pilkottiin niistä alaluokat. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 118.) 

 

 

TAULUKKO 3 Analyysiesimerkki: yläluokat ja alaluokat 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Pedagogisen keskustelun mah-
dollistaminen palavereissa on 
arvovalinta 

Kokous- 
käytännöt 

Kehittäminen 

Koulutusten järjestämisen  
tärkeys 

Koulutukset Kehittäminen 

 

 

Luokat eivät syntyneet hetkessä, vaan luokkien muodostaminen tapahtui use-

amman vaiheen kautta. Tarkensimme myös tutkimuskysymyksiä useaan ker-

taan: ennen analyysiä, analyysin sekä tulosten kirjoittamisen aikana.  

 

5.4 Tutkimuksen eettisyys 

Hyvän tieteellisen käytännön edellytyksenä on, että tutkimus on kokonaisuu-

dessaan eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja tulokset ovat uskottavia. Tutki-

muksessa olemme huomioineet toisten tutkijoiden työn ja saavutusten arvon 

käsittelemällä heidän tutkimuksiaan ja viittaamalla heihin asianmukaisella ta-

valla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen pitää perustua en-

nalta annettuun tietoon (Eskola & Suoranta 2014, 56; Kuula 2015, 161). Heti tut-

kimussuunnitelman valmistuttua otimme yhteyttä useisiin kaupunkeihin kysy-

äksemme päiväkodin johtajien osallistumishalukkuutta tutkimukseen. Samalla 

kerroimme heille perustietoja tutkimuksesta. Ranta ja Kuula-Luumi (2017, 358) 

toteavatkin, että haastateltavat suostuvat haastateltavaksi niiden tietojen varas-
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sa, jota heille kerrotaan. Saatuamme suostumukset päiväkodin johtajilta sekä 

hallinnon edustajilta lähetimme tutkimuslupahakemukset kaupunkeihin.  

Kunkin vuorohoitoyksikön päiväkodin johtajat valitsivat yksiköstään las-

tentarhanopettajan tai varajohtajan, joka sopii heidän mielestään haastatelta-

vaksi. Eettisesti tässä on kaksi ongelmaa sekä tutkittavan että tutkijoiden kan-

nalta. Kaksi kolmesta lastentarhanopettajasta tai varajohtajasta eivät tienneet 

tarkkaan haastattelusta tai haastattelun tarkoituksesta. Tutkijoiden kannalta 

ongelmana oli, että emme voineet informoida heitä etukäteen, sillä olimme 

päättäneet antaa päiväkodin johtajille luvan valita haastatteluun osallistuvat 

lastentarhanopettajat. Hallinnon edustajat ja päiväkodin johtajat saivat tiedon 

etukäteen tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuksen ajankohdasta. Kaikkien 

haastateltavien kanssa kävimme haastattelun aluksi läpi tutkimuksen tarkoi-

tuksen, aiheen, suostumuksen äänittämiseen sekä aineiston luottamuksellisen 

käsittelyn periaatteet, jotka sisälsivät aineiston hävittämiseen liittyvät seikat (ks. 

Ranta & Kuula-Luumi 2017, 358–359). 

Ranta ja Kuula-Luumi pohtivat, millaisia toimenpiteitä pitää tehdä, jotta 

aineiston tunnistettavuus vähenisi. Haastattelun anonymisoinnissa käytetään 

erilaisia tekniikoita, joita ovat muuttaminen, poistaminen ja kategorisointi. En-

nen haastatteluja olimme jo päättäneet, että emme käytä henkilöistä ja kaupun-

geista nimiä vaan muutamme ne tunnistamattomiksi. Litteroitaessa poistimme 

kaupunkien ja henkilöiden tunnistetiedot kokonaan ja kehitimme jokaiselle 

kaupungille oman numeron sekä eri johtajuustasoille oman kirjaimen. Tiedos-

ton nimenä käytimme kyseisiä koodeja, jotta tunnistimme analyysiä tehdes-

sämme kaupungit ja johtajuustasot toisistaan. (Ks. Ranta & Kuula-Luumi 2017, 

361-364; ks. myös Hammersley & Traianou 2012, 31.)  

Eettisyyden huomioimisessa lähtökohtana on oltava se, että henkilöllisyy-

den paljastuminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi (Eskola & Suoranta 

2014, 57). Tutkimusraporttia tehdessä haasteellisuutta aiheutti tunnistettavuu-

den vähentäminen eri johtajuustasojen ja kaupunkien kohdalla. Jouduimme 

pohtimaan, kuinka tarkka kaupunkien johtajuusrakenteiden kuvaaminen on 

oleellista tutkimuksen kannalta, jotta tutkimuksen tulosten ymmärrettävyys 

säilyisi. Toisaalta emme voineet taata täyttä tunnistamattomuutta kaupunkien 
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sisällä, sillä tutkimukseen osallistuneet henkilöt voivat tunnistaa toisensa. (Ks. 

Hammersley & Traianou 2012, 32–34.) Päädyimme muuttamaan jokaisen johta-

juustason virkanimikkeet yhdenmukaiseksi, sillä virkanimikkeet vaihtelivat 

kaupungeittain. Näin ollen aineiston lukija ei pysty tunnistamaan tai päättele-

mään tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ja kaupunkeja (ks. Kuula & Tiiti-

nen 2010, 452–453). 

Tutkimuksesta tiedottaminen tutkimukseen osallistujille kuuluu myös eet-

tisiin periaatteisiin (Eskola & Suoranta 2014, 53). Lupasimme toimittaa tutki-

mukseen osallistujille tutkimusraportin sen valmistuttua. Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan mukaan eettisyyteen kuuluu myös aineiston säilyttämiseen 

liittyvät kysymykset (TENK 2012). Tutkimuksen valmistumisen jälkeen pois-

timme litteraatit tietokoneelta ja haastattelun äänitteet mobiililaitteista. 
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6 TULOKSET 

Tämä luku on jaettu asetettuja tutkimuskysymyksiä vastaaviin alalukuihin, 

joissa esittelemme kolmen johtajuustason toimia vuorohoidon pedagogiseen 

johtajuuden toteutumiseen. Jokaisen tulosluvun alussa kuvaamme kaupunkien 

vuorohoidon järjestämisen ja johtajuustasojen eroja taulukoiden avulla. Kunkin 

tutkimuskysymyksen käsittelyssä käytämme esimerkkeinä sitaatteja kaikkien 

johtajuustasojen haastatteluista. Anonymiteetin takaamiseksi nimesimme haas-

tattelut tehtäväkuvan ja kaupungin numeron mukaan. Kaikista päiväkodin joh-

tajan lähiesimiehistä käytämme nimikettä hallinnon edustaja ja varajohtajista 

sekä lastentarhanopettajasta yhteistä nimikettä lastentarhanopettaja. 

 

6.1 Varhaiskasvatuksen hallinnon toimenpiteet osana peda-
gogista johtamista 

Vuorohoidon kontekstiin vaikuttavat sekä kaupungin varhaiskasvatuksen hal-

linnon johtajuusrakenteet että poliittiset päätökset valtion sekä kunnan tasolla. 

Eri johtajuustasojen haastatteluissa ilmeni, että hallinto luo seuraavilla toimen-

piteillä vuorohoitoyksikön johtajille sekä henkilökunnalle vuorohoidon peda-

gogisen johtajuuden puitteet: poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen, ohjeistaminen, 

asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen 
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Seuraavaksi esitellään tutkimuskaupunkien varhaiskasvatuksen hallinnon joh-

tajuusrakenteet, jotka on kuvattu taulukossa 4. Tutkimuskaupungeista yksi on 

suurempi kuin muut kaupungit: kaksi muuta ovat samankokoisia.  Samalla joh-

tajuustasolla olevat virkanimikkeet on yhtenäistetty samalle nimikkeelle, koska 

virkanimikkeet vaihtelivat suuresti eri kaupungeissa. Taulukossa 4 näkyy päi-

väkodin johtajan lähiesimiehen johtajuustaso sekä se, kuinka monelle hän on 

lähiesimies. Suurin ero kaupunkien välillä on päiväkodin johtajan lähiesimie-

hen alaisten määrässä. 

 

 

TAULUKKO 4 Hallinnon johtajuusrakenteet kaupungeittain 

Kaupunki 1 Kaupunki 2 Kaupunki 3 
Kasvatus- ja koulutus- 
johtaja 

Kasvatus- ja koulutus- 
johtaja 

Kasvatus- ja koulutus- 
johtaja 

Varhaiskasvatusjohtaja 
 

Varhaiskasvatusjohtaja 
46* 

Varhaiskasvatuspäälliköt 
14* 

Varhaiskasvatuspäälliköt 
22* 

 

Päiväkodin johtajat Päiväkodin johtajat Päiväkodin johtajat 

*Päiväkodin johtajan lähiesimiehen alaisuudessa olevien johtajien määrä 

 

 

Taulukossa ja lainauksessa näkyy, miten päiväkodin johtajan lähiesimiehellä  

olevien alaisten määrä vaikuttaa hänen tavoitettavuuteensa. Päiväkodin johtaja 

pohtii tätä seuraavasti: 

“Tosin hänellä on, tota laaja alaismäärä… Että on ihan, ei tuu silleen, soiteltua tosta noin 
vaan.” (Päiväkodin johtaja 3) 

Aineistosta näkyy myös, kuinka hallinnon edustajien laajan työmäärä aiheuttaa 

haasteita  heidän ajanhallinnassaan, kuten päiväkodin johtaja mainitsee:  

“Meijän esimiehet on sillee hirveen kiireisiä, että niitä ei taho saaha kiinni.” (Päiväkodin 
johtaja 2) 

Johtajuusrakenteen lisäksi varhaiskasvatuksen hallinnon toimenpiteisiin vaikut-

tavat sekä paikallishallinto että valtion tasolta tulevat lait ja asetukset. Vastauk-
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sissa korostui se, että paikalliset poliittiset päättäjät eivät tunteneet vuorohoi-

don erityisyyttä. Vuorohoidossa ei voida sellaisenaan toteuttaa kaikkia poliitti-

sia päätöksiä, esimerkiksi koskien lapsiryhmien muodostamista. Tämä ilmenee 

päiväkodin johtajan kertomuksesta: 

“On myös sellasia asioita että tota lautakunta on sitä mieltä että tota kolme, enintään 
kolmen kasvattajan ryhmiä saa olla. No sitten me tehdään Efficaan kolmen kasvattajan 
ryhmiä, vaikka se todellisuus voi olla jotain muuta. Mitä vikaa on neljän kasvattajan 
ryhmässä, jos pyöritetään pienryhmätoiminnalla. Ei mitään vikaa.” (Päiväkodin johtaja 
1) 

Hallinnon edustajat kuvasivat, miten käytännössä kaupun-

gin vuorohoitoa koskeviin päätöksiin voidaan vaikuttaa. 

Vuorohoidon linjauksia kehitetään yhdessä päiväkodin joh-

tajien kanssa, jonka jälkeen ne valmistellaan hallinnossa ja viedään lautakunnan 

päätettäväksi. Hallinnon edustajan mukaan heillä on tärkeä rooli valmistelussa: 

“Meillä virkamiehillä on iso vastuu valmistella poliittisille päättäjille ne asiat. Sillä taval-
la ku me nähdään tärkeenä ja mä uskon, et aina ku me osataan hyvin perustella asiat, ni 
ne kyllä poliittiset päättäjät on myötämielisiä.” (Hallinnon edustaja 2) 

Aineistosta kävi ilmi myös toisenlainen näkökulma, jossa näkyy hallinnon 

edustajan 3 voimattomuus päätöksiin vaikuttamisessa: “Mehän ollaan vaan vir-

kamiehiä tässä välissä.” Kaupunkien hallinnon edustajien välillä näkyy selviä ero-

ja ajatuksissa mahdollisuuksista vaikuttaa poliittisiin päätöksiin.  

Hallinto ohjeistaa vuorohoitoa erilaisilla linjauksilla, jotka 

koskevat lähinnä vuorohoidon käytännön järjestelyjä, esi-

merkiksi vuorohoidon järjestämisestä joulupäivänä. Vuoro-

hoidon linjaukset ovat suunnattu erityisesti vuorohoitoa järjestäville päiväko-

deille sekä vuorohoidon asiakkaille, jotta vuorohoitoyksiköt toimisivat samojen 

periaatteiden mukaan. Vastauksissa ilmeni kaksi erilaista suhtautumistapaa 

linjauksia kohtaan. Eräässä kaupungissa vuorohoidon johtaja kaipasi enemmän 

yhteisiä linjauksia vuorohoitoa järjestävien päiväkotien kesken: 

“Et mulle on ollu vähän yllätys, mä kuvittelin et isossa kaupungissa ne olis niiku vähä, 
vähä tarkemmin, mut ei oo sellasta. Ja sitte on semmosia tietoja, mitä mä en oo saanu 
mustaa valkosella, mutta on niiku… Hiljasta tietoo, mitä on siirretty. Että ihan ois tarve 
niiku semmoselle, et asiat ois paperilla” (Päiväkodin johtaja 3) 

Poliittiseen 

päätöksentekoon 

vaikuttaminen 

Ohjeistaminen 
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Toisessa kaupungissa vuorohoidon johtaja oli eri mieltä: hän oli tyytyväinen 

linjausten määrään, ja toivoi että saa jatkossakin vaikuttaa vuorohoidon järjes-

tämiseen, kuten seuraavassa aineistoesimerkissä näkyy: 

“Me tiedetään kuinka tää homma menee ja hoidetaan sitä niinku iteksemme, et jos tuli jo-
ku päällikkö, joka rajottas meitä, ni ei se ehkä oiskaan kivaa. Et me saadaan aika vapaasti, 
meihin luotetaan” (Päiväkodin johtaja 1) 

Hallinto ohjeistaa vuorohoitoyksiköitä myös pedagogisten linjausten avulla. Ne 

ohjaavat ja auttavat päiväkodin johtajaa toteuttamaan pedagogista johtamista 

omassa yksikössään. Pedagogisia linjauksia vuorohoidon osalta ei erityisesti ole 

kehitetty, vaan varhaiskasvatuksen yleisiä pedagogisia linjauksia sovelletaan 

käytäntöön vuorohoidossa. Kaupungeista löytyi kuitenkin yksittäisiä linjauksia, 

joissa näyttäytyy vuorohoidon erityisyys, esimerkiksi määritellään opettajien 

määrä ja lapsiryhmän koko. Tässä aineistoesimerkissä päiväkodin johtaja kertoo 

linjauksesta, joka määrittelee kasvattajien määrää suhteessa lapsiin.  

“Vuorohoidossa on viisi lasta/kasvattaja, joka siis vähentää sitä meijän lapsimäärää. Et 
täällä pystyy kyllä toteuttamaan paremmin sitä henkilökohtaista varhaiskasvatusta.” 
(Päiväkodin johtaja 1) 

Aineistosta ilmeni, että linjaukset helpottavat henkilöstön pedagogiikan toteut-

tamista. Vuorohoidon johtaja mainitsee aineistoesimerkissään, että kaupungin 

linjaama henkilökuntamitoitus vuorohoidossa helpottaa henkilökohtaisen var-

haiskasvatuksen toteuttamista. 

Yhtenä hallinnon toimenpiteenä on jakaa varhaiskasva-

tuksen asiantuntijuutta eri organisaation osiin. Hallinnol-

la on oman toimialansa hallintoon sekä varhaiskasvatuk-

seen liittyvää asiantuntijuutta, jota he jakavat vuorohoidon johtajille. Hallinnon 

edustajat eivät kokeneet olevansa vuorohoidon asiantuntijoita, koska heillä ei 

ollut kokemusta vuorohoidosta. Tästä syystä asiantuntijuuden jakaminen vuo-

rohoidon osalta ei näyttänyt toteutuvan. Hallinnon edustaja kertoo oman nä-

kemyksensä vuorohoidon asiantuntijuuden roolista: 

“En oo niin syvällä siinä ja tota noin siinä vuorohoidon ytimessä, et mitä haastetta siinä 
nyt erityisesti ois. Se vaan pitää tiedostaa se asia ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Se 
pitää nostaa agendalle et se tulee varmasti hoidettua.” (Hallinnon edustaja 3) 

Asiantuntijuuden 

jakaminen 
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Hallinnossa vuorohoitoa arvostetaan ja pidetään tärkeänä osana varhaiskasva-

tusta. Kaupungeissa onkin käytössä erilaisia tapoja, joilla varmistetaan muun 

muassa vuorohoidon erityisyyden huomioiminen ja kehittäminen. Yksi näistä 

tavoista oli kaupungin omien asiantuntijoiden käyttäminen. Kuitenkin eräässä 

kaupungissa vuorohoidon asiantuntijuuden jakaminen jää vuorohoitoyksiköi-

den johtajien varaan.  Tässä yksi tapa varmistaa vuorohoidon asiantuntijuuden 

jakaminen:  

“Meijän kunnassa on tällänen aluevastaavamalli olemassa sillee... se on sellai kehittäjä-
porukka, että jokaiselle aluevastaavalle on määritelty vielä erikseen tämmönen kehittä-
misvastuu, kuten perhepäivähoito, ilta- ja vuorohoito, erityispäivähoito jne. Ja tuota sitä 
myötä me käydään jokaisessa aluevastaavien kokouksessa. Niitä on kerran kuussa ni 
myöskin näitä eri osa-alueita läpi ja niiden kehittämistä, et ne pysyy niinku meillä muka-
na siinä keskusteluissa ja niissä kaikissa isoissa rakenteissa.” (Hallinnon edustaja 2)  

Hallinto mahdollistaa erilaisten tapojen kautta vuorohoidossa työskentelevien 

johtajien sekä kasvattajien vaikuttamisen vuorohoidon pedagogiikan kehittämi-

seen.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) toimii peda-

gogisen johtamisen kehittämisen välineenä. Haastatteluissa 

kävi ilmi, että kaupungit ovat kehittäneet omaa pedagogista 

johtamistaan, koska velvoittava varhaiskasvatussuunnitelma vaati sitä. Vuoro-

hoidon johtajan mukaan kaupungissa on onnistuttu hyvin vastaamaan varhais-

kasvatussuunnitelman tuomiin vaatimuksiin: 

“Kyllä me minusta ollaan hirveen oikeen, oikeella tiellä oltu ja oikeella tavalla tehty näitä 
asioita [puhuu vasusta].”(Päiväkodin johtaja 2) 

Vuorohoidon johtaja kuvaa tyytyväisyyttään hallinnon toimenpiteisiin, joita on 

tehty ennen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa. Varhaiskasvatus-

suunnitelma näytti toimivan aineiston mukaan pedagogisen johtajuuden kehit-

täjänä. Tätä kautta kaupungissa on tekeillä myös varhaiskasvatussuunnitelman 

pohjalta vuorohoidon pedagogisia linjauksia.  

“Varmasti niinku uuden vasun myötä, meillä on tarkotus tänä talvena myöskin niinku 
vuorohoidon näkökulmasta nyt se kaupungin vasu käsittelyyn että sitä työtä johtaa tuo 
toinen palvelupäällikkö. Mitä kaikkii haasteita siihen nyt sit liittyy ni ne varmaan selviää 
matkan varrellakin. Tarkotus on paneutua siihen tietysti tota hyödyntää näitä koulutuk-
sia et me ollaan lähettämässä tonne Imatralle taas pari päiväkodin johtajaa. Koulutukset 
on siinä mieles hyvä et ne kokoontuu eri kunnista sitten palvelun järjestäjiä jotka voi sit-
ten vaihtaa kokemuksia miten se on missäkin tehty.” (Hallinnon edustaja 2) 

Kehittäminen 
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Hallinnon edustaja tuo lainauksessa esiin koulutuksen tärkeyden kehittämisen 

osana. Kokemusten jakaminen muiden kuntien kanssa koetaan erityisen tärke-

äksi, kun halutaan paneutua kehitettävään asiaan. Tutkimuskaupungit ovat eri 

vaiheissa pedagogisen johtajuuden kehittämisessä. Yksi niistä on aloittanut 

koulutukset  hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa, 

toisen koulutukset ovat käynnissä ja kolmas aloittaa koulutukset kuluvan vuo-

den aikana.  Näin vuorohoidon johtajat kuvasivat pedagogisen johtamisen kou-

lutuksia: 

“Ja tietysti nyt on tosi hyvä mikä toi koulutus tuli, tuli toi pedagoginen johtaminen” 
(Päiväkodin johtaja 3) 

“Meillähän on ollu toi, tuota niin pedagogisen johtamisen koulutus sillä tavalla, että me 
ensiks kaikki päiväkodin johtajat yks toimintavuos kaheksan kokonaista päivää ja sitten oli 
opettajilla vastaava, mutta puolikkaat päivät. Ja sitten oli lastenhoitajilla vastaava, et niil-
lä oli puolet vähemmän niitä puolikkaita päiviä.” (Päiväkodin johtaja 2) 

Aineistosta ilmeni, että pedagogisen johtajuuden koulutukset on kohdennettu 

eri kaupungissa eri tavoin. Yhdessä kaupungissa koulutus oli kohdennettu ai-

noastaan johtajille ja toisessa kaupungissa koulutukseen pääsivät kaikki var-

haiskasvatuksen työntekijät. Kolmannessa, suurimmassa kaupungissa vuoro-

hoidon kehittäminen tapahtuu asiantuntijoiden avulla. Heidän tehtävänään on 

jakaa omaa asiantuntijuuttaan kokoamalla kulloistakin käsiteltävää asiaa kos-

kevan verkoston koolle. Hallinnon edustaja kertoo asiantuntijoiden tehtävästä 

näin: 

“Mä äsken mainitsin varhaiskasvatuksen asiantuntijat ni siellähän on sitten korvamer-
kattu, että nämä asiantuntijat keskittyy nyt vaikka yks kielikylpyyn… sillä on ehkä esi-
opetus ja jollakin on vuorohoito ja näin. He sitten aina säännöllisin väliajoin kokoo täm-
mösen verkoston koolle ja sitten ehkä näitä linjattavia tai ajassa liikkuvia asioita siinä sit-
ten pohditaan siinä verkostossa, että kaikki vuorohoidon johtajat tai joskus onkin ehkä 
vuorohoidon opettajat tai koko vuorohoidon henkilöstö tai riippuu asiasta ja sitten kuinka 
laajalla sitä pohditaan.” (Hallinnon edustaja 1) 

Kyseisessä aineistoesimerkissä ilmenee, kuinka vuorohoidon asiantuntija to-

teuttaa oman asiantuntijuusalueensa kehittämistä. Hän arvioi, mitä asiaa kehi-

tetään, kuinka laajasti asioita pohditaan ja ketkä osallistuvat pohdintoihin.  

Hallinnon tehtäviin kuuluu myös rakenteiden ja toiminnan kehittäminen 

sekä arviointi. Aineiston mukaan vuorohoidon kehittäminen tapahtuu erilaisis-

sa kokouksissa tai tapaamisissa ja koulutuksissa, jotka hallinto mahdollistaa. 

Kaikki kehittäminen ei tapahtunut hallinnon läsnä ollessa, vaan vuorohoidosta 
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vastaavat kokoontuvat keskenään keskustelemaan asioista. Vuorohoidon koko-

uksia järjestetään vaihtelevasti eri kaupungeissa. Suurimassa kaupungissa ei ole 

vuorohoidossa kokouskäytänteitä muiden kuntien kanssa, vaan heillä kokouk-

set pidetään säännöllisesti oman kaupungin sisällä. Kahdessa muussa kaupun-

gissa järjestetään seudullisia vuorohoidon tapaamisia, joissa vuorohoidosta vas-

taavat vaihtavat kuulumisia ja kokemuksia kuntansa vuorohoidon tilasta. Seu-

dullisissa tapaamissa johtajat kokivat saavansa myös tukea pedagogiseen joh-

tamiseen: 

“Semmonen seutukunnalliset tapaamiset nimellä, että onkohan yhet tapaamiset syksysin 
ja yhet keväisin. Ihan sana on vapaa – – miten teillä tämä, miten teillä on tämä asia, min-
kälainen teijän tilanne on. Ihan semmosta, et pääsee vaihtamaan…”(Päiväkodin johtaja 
2) 

Eräs johtajista kuvasi kehityskeskustelua yhtenä kehittämisen väylänä. Hänen 

mukaansa kehityskeskustelussa on helppo antaa palautetta lähiesimiehelle ja 

sitä kautta tuoda esiin kehittämisideoita. Hallinto mahdollistaa myös erilaisten 

kehittämispäivien järjestämisen. Kehittämispäiviä suunnataan päiväkodin joh-

tajille ja heidän johtamilleen yksiköille. Yksikön kehittämispäiviä pidetään tär-

keänä etenkin vuorohoidossa, koska silloin koko henkilökunta pääsee yhdessä 

suunnittelemaan sekä arvioimaan toimintaa. Kehittämispäiviä järjestetään kau-

pungista riippuen 1–2 kertaa vuodessa. Hallinnon edustaja kertoo, kuinka hal-

linnossa rakenteet suunnitellaan pedagogiikkaa tukevaksi: 

“Sitten meillä on esimerkiksi kaupungissa sovittu tämmönen yks päivä syksyllä ja yks 
päivä keväällä, jolloin talo voi olla kiinni arkena... Jolloinka sitten henkilöstö pääsee miet-
timään niitä kysymyksiä sillä tavalla perusteellisesti. Sitä pedagogiikkaa kehittämään sii-
nä omassa talossa. Hallinnossa tietysti nää rakenteet suunnitellaan sellaisiksi, että se on 
mahdollista, et se pedagogiikkaa toteutuu sitten mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen 
hyvinvointia ja oppimista edistäväksi.” (Hallinnon edustaja 2) 

Kaikkien toimenpiteiden lähtökohtana on tukea vuorohoitoyksikön johtajan 

pedagogista johtajuutta. Onnistuessaan näissä toimenpiteissä hallinto varmistaa 

pedagogisen johtajuuden toteuttamisen sekä tuen antamisen johtajille. 
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6.2 Vuorohoidon johtajan erilaiset roolit pedagogisen johta-
juuden toteuttamisessa 

Vuorohoitoyksikön johtaja toteuttaa pedagogista johtamista omassa yksikös-

sään ja kehittää yksikön rakenteita ja työvälineitä niin, että ne tukevat lasten 

hyvinvointia ja oppimista sovittujen toimintatapojen mukaisesti (Fonsén & Par-

rila 2016, 32). Vuorohoidon pedagogisen johtajuuden toteuttamista kuvasivat 

kolme haastateltua päiväkodin johtajaa – yksi kustakin tutkimuksessa mukana 

olleesta vuorohoitoyksiköstä. Lisäksi tietoa pedagogisesta johtamisesta saatiin 

hallinnon edustajan haastattelusta. Haastattelujen pohjalta vuorohoidon johta-

jan pedagoginen johtajuus jakautui rakenteisiin ja rooleihin, joissa vuorohoidon 

johtaja toteuttaa pedagogista johtajuutta. Haastatteluista ilmeni myös var-

haiserityisopettajan merkittävä rooli pedagogisessa johtajuudessa. Yhdenmu-

kaistimme kaikkien kaupunkien varhaiskasvatuksessa toimivien erityisopettaji-

en nimikkeet varhaiserityisopettajiksi (VEO). Seuraavassa taulukossa kuvataan 

tutkimuksessa olevien vuorohoitoyksiköiden johtajuusrakenteet. 

 

 

TAULUKKO 5 Jaetun pedagogisen johtajuuden rakenne vuorohoitoyksiköittäin 
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Taulukosta 5 on nähtävissä, miten pedagoginen johtajuus jakautuu varajohtajan 

ja lastentarhanopettajien kautta muille työntekijöille. Varajohtajan tehtävässä 

pedagoginen johtajuus toteutuu eri tavoin eri kaupungeissa. Kaupungissa 1 

varajohtaja toteuttaa pedagogista johtajuutta lastentarhanopettajan roolissa 

muiden opettajien kanssa. Kahdessa muussa kaupungissa varajohtaja on päivä-

kodin johtajien rinnalla toteuttamassa pedagogista johtajuutta, mutta heillä pe-

dagogisen johtajan rooli painottui eri tavalla: toisella on enemmän vastuuta pe-

dagogisesta johtajuudesta kuin toisella. Kaupungissa 2 on käytössä tiimivastaa-

vamalli, jossa tiimivastaavat johtavat oman ryhmänsä pedagogiikkaa toisen 

lastentarhanopettajan kanssa. Muissa tutkimuskaupungeissa kaikki lastentar-

hanopettajat toteuttavat yhdessä pedagogista johtajuutta. Kaikissa kaupungeis-

sa lastentarhanopettajat jakoivat pedagogista osaamista oman tiiminsä lasten-

hoitajille. Tutkimuskaupungeissa pedagogisen johtajuuden tukena toimii myös 

varhaiserityisopettaja (veo), jonka roolina on pääasiassa konsultoida vuorohoi-

toyksikköä. 

Taulukossa 5 kuvataan myös pedagogista johtajuutta toteuttava tiimitaso. 

Vuorohoito aiheuttaa tiimien suunnittelulle haasteita, koska työntekijöiden työ-

aika jakautuu niin pitkälle aikavälille ja on hyvin epäsäännöllistä. Aineistosta 

ilmeni, että tiimisuunnittelu toteutuu eri tavoin eri yksiköissä. Kahdessa kau-

pungissa tiimisuunnittelussa olivat paikalla sillä hetkellä töissä olevat työnteki-

jät: yleensä opettajat. Kolmannessa kaupungissa tiimisuunnittelua on harvem-

min, mutta se on järjestetty niin, että kaikki työntekijät pääsevät mukaan. 

Haastattelujen perusteella vuorohoitoyksikön johtajan pedagogisen johta-

juuden rooleiksi muodostuvat: hiljaisen tiedon asiantuntija, vuorohoidon kehittäjä, 

muutoksissa selviytyjä, valmentaja ja päätöksentekijä. 

Tutkimuksessa päiväkodin johtajat toimivat vuorohoidon 

hiljaisen tiedon asiantuntijana omassa yksikössään sekä eri-

laisissa sidosryhmissä. Tutkimuksemme päiväkodin johtajat 

ovat työskennelleet useita vuosia vuorohoidon johtamisen tehtävissä (ks. Tau-

lukko 1), joten heillä on paljon hiljaista tietoa jaettavanaan. Oman ammatilli-

suuden kehittäminen ja ylläpitäminen on vuorohoidossa työskenteleville johta-

Hiljaisen tiedon 

asiantuntija 
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jille tärkeää. Vuorohoidon johtajat eroavat muista päiväkodin johtajista siinä, 

että he joutuvat etsimään tietoa kuntansa ulkopuolelta, sillä he kokevat tarvit-

sevansa lisää tietoa vuorohoidosta:  “Kyl mä oon jonkin puhelun ottanut ympäri 

maata aina kun, niiku miettii sitä mitenkä jotkut tekee jotakin.” (Päiväkodin johtaja 2) 

Lisäksi aineistosta paljastui, että vuorohoidon johtajat jakavat hiljaista tietoaan 

myös toisiin kaupunkeihin. Päiväkodin johtaja 1: “Mutta aika paljon kyllä meillä 

käy toisesta kunnasta haastattelemassa mua ja varmaan kollegoitakin. ” 

Toisena johtajan asiantuntijuuden roolin ulottuvuutena syntyi pedagogi-

sen johtajuuden varmistaminen. Kun vuorohoidon johtaja kokee olevansa vuo-

rohoidon hiljaisen tiedon asiantuntija, hän pystyy vastaamaan vuorohoidon 

pedagogisen johtajuuden haasteisiin. Vuorohoidon pedagogisessa johtajuudes-

sa korostuu suunnittelu ja ennakointi, joka näkyy erityisesti työvuorojen suun-

nittelussa sekä tiedonkulussa yksikön sisällä. Palaverirakenteissa vuorohoidon 

johtajan on otettava huomioon henkilökunnan tavoitettavuus ja tiedon siirtämi-

sen tavat poissa oleville työntekijöille. Aineistosta ilmenee, että palaverien tois-

taminen samansisältöisenä useaan kertaan auttaa tiedon siirtämistä kaikille 

työntekijöille. Päiväkodin johtaja kuvaa seuraavasti palavereiden järjestämistä 

ja siihen liittyvää haastetta: 

“Jos mä haluun niiku, et meille pidetään joku pedapalaveri, niin et mä pidän, vaikka ka-
hessa osassa niiku saman sisältöisen, niiku sekin on jo haaste. Että kaikki pitää ennakoida 
tosi hyvin, et sais niiku kaikille sen tiedon.” (Päiväkodin johtaja 3) 

Toisena roolina vuorohoidon johtajien haastatteluista löytyi 

vuorohoidon kehittäjä. Aineistossa ilmeni, että johtajat toi-

mivat kehittäjinä kolmeen suuntaan: työyhteisöön, hallin-

toon ja toisiin johtajiin. Jatkuva keskustelu koetaan tärkeäksi kehittämisen väli-

neeksi henkilökunnan kanssa, kuten seuraavassa aineistoesimerkissä ilmenee. 

“Meijän on niin tärkee se jatkuva keskustelu henkilökunnan kanssa ja just se, että kyllä-
hän me joudutaan miettii monia asioita niiku niin monelta kantilta, esimerkiks että mitä 
ne on ne iltojen sisällöt, viikonlopun sisällöt, ja niin poispäin.” (Päiväkodin johtaja 3) 

Vuorohoidon epäsäännöllisen rytmin vuoksi jatkuva kehittämisen tarve on läs-

nä monen asian suhteen. Erityisesti iltojen ja viikonloppujen pedagogiset sisäl-

löt vaativat keskustelua, koska silloin johtaja ja opettajat ovat rajoitetusti paikal-

la. Näinä aikoina myös lastenhoitajien vastuu pedagogisesta johtajuudesta kas-

Vuorohoidon 

kehittäjä 
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vaa. Vuorohoidon johtajat pitävät tärkeänä yhteisen pedagogisen linjan luomis-

ta koko henkilökunnan kanssa, mutta kokevat roolinsa merkittävänä pedagogi-

sen linjojen luomisessa. Seuraavissa lainauksissa johtajat kertovat heidän roolis-

taan: 

“Kyllähän se kuitenkin se päiväkodin johtaja niin, niiku vetelee ne isot linjat.” (Päiväko-
din johtaja 2) 

“Kylhän se aina talo, päiväkoti on sen johtajan näkönen ja jos johtaja niiku ajattelee, pitää 
sen pedagogisen johtamisen tärkeenä, niin kylhän se välittyy. ” (Päiväkodin johtaja 3) 

Vuorohoidon johtajan arvostus pedagogista johtajuutta kohtaan nostaa vuoro-

hoidon kehittäjän roolin yhdeksi keskeisimmäksi johtajan rooleista. Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet (2016) on lisännyt keskustelua siitä, kuinka sen 

sisältöjä voidaan toteuttaa vuorohoidon kontekstissa. Tästä syystä vuorohoi-

toyksiköt ovat alkaneet kehittämään käytänteitään varhaiskasvatussuunnitel-

man mukaisiksi. Näin vuorohoidon johtajat kertovat käytänteiden kehittämises-

tä: 

“Mä oon nyt kiinnostunu siitä, että mitä meijän illoissa tapahtuu ja peilattu uutta VA-
SUa niitten iltatyöntekijöiden kanssa ja nehän on yleensä ottaen hoitajia ne iltavuorolai-
set, sitte käydään läpi sitä ne sisällöt ja mitä ne tarvis. Mä koen, et se on sitä pedagogii-
kan kehittämistä.” (Päiväkodin johtaja 3) 

“Meillä on yksi sellai päiväkoti tehny sellasen tosi hyvän pohjan missä on vuosikello, jos-
sa kerrotaan, käsitellään pedoissa ja siellä tiimeissä ja muissa. Mä ajattelin, että me hyö-
dynnetään sitä myös.” (Päiväkodin johtaja 1) 

Kehittämisessä on tärkeää, että päiväkodin johtaja on tietoinen ympärillä tapah-

tuvista muutoksista ja osaa hyödyntää hyväksi koettuja käytäntöjä pedagogii-

kan kehittämiseksi. Kaikkia hyviä käytänteitä ei tarvitse keksiä itse.  

Kolmantena vuorohoidon pedagogisen johtajan roolina löy-

tyi muutoksissa selviytyjän rooli. Vuorohoidon johtajan 

työnkuva näyttäytyy aineistossa laaja-alaisena. Muihin päi-

väkodin johtajiin verrattuna vuorohoitoyksikön johtajat tarvitsevat enemmän 

aikaa pedagogiseen johtamiseen vuorohoidon kontekstin takia. Pedagogisessa 

johtajuudessa aikaa kuluu ennakoimiseen ja suunnitteluun, jotta jokainen työn-

tekijä pääsee osaksi pedagogista johtajuutta. Kaikki vuorohoidon johtajat pohti-

Muutoksissa 

selviytyjä 
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vat, jääkö hallinnollisilta töiltä riittävästi aikaa pedagogiseen johtajuuteen. Ai-

neistoesimerkissä vuorohoidon johtaja pohtii ajan riittämättömyyttä: 

“Sitte kaikki laskut ja kiinteistöt. Me tehdään ihan hirveesti toimistotyötä kaikenlaista. 
Sitte tulee ohjeita tuolta, et nyt tarvitaan strategiaa… tee niihin dokumentteja. Sit arvi-
oi... strategioita onks ne toteutunu, taas arvioidaan, tehdään paperii dokumenttii... Että 
se työnmäärä pitää olla kohtuullinen jos halutaan, et johtajalla on aikaa pedagogiseen joh-
tamiseen.” (Päiväkodin johtaja 1)  

Vuorohoidon johtaja kertoo seuraavasti, millaisia keinoja kaupungeissa on otet-

tu käyttöön pedagogisen johtajuuden toteuttamisen helpottamiseksi, minkä 

avulla vuorohoidon johtaja voi hallita ajankäyttöään.  

“Et tuota nin parhaani yritän, ja tosiaan kyllähän tuo vuosikello ja tuo ni, se laittaa niiku 
niitä, et sieltä tulee sit valikoitua. Tuo kaikki muu sälähän söis hirmuäkkiä, jos ei ois jota-
kin semmosta runkoo, selkärankaa, vois hirmu helposti lipsahtaa sillee, et unohtas… “ 
(Päiväkodin johtaja 2) 

Vuorohoidon johtajien mukaan tasapainoilu hallinnon johtamisen ja pedagogi-

sen johtamisen välillä on vaikeaa. Konkreettisten keinojen käyttäminen arjen 

kiireessä helpottaa pedagogisen johtajuuden mukana pysymistä vaihtuvissa 

tilanteissa. Pedagogisessa johtamisessa on tärkeää ajoittain pysähtyä mietti-

mään, mikä kulloinkin on vuorohoitoyksikön toiminnan kannalta olennaista. 

Valmentajan roolissa on tärkeää vision kirkastaminen henkilö-

kunnalle. Vision taustalla vaikuttavat kaupungin sekä var-

haiskasvatussuunnitelman arvopohja, jotka ohjaavat henkilö-

kuntaa toimimaan tiettyjen arvojen mukaisesti. Valmentajan tehtävänä on saada 

henkilöstö työskentelemään arvojen suuntaisesti. Vuorohoidossa johtajan teh-

tävänä on saada koko henkilökunta ymmärtämään vuorohoidon lasten etu ja 

huoltajien näkökulma hoitokäytänteissä. Esimerkiksi lapsen edun mukaista on 

turvata hänelle riittävä lepo, vaikka huoltaja voisi hakea lapsen kotiin jo myö-

hään illalla. Vuorohoidon johtajan aineistoesimerkissä ilmenee, kuinka henkilö-

kuntaa täytyy muistuttaa varhaiskasvatuksen perustehtävästä: 

“– –, että se niiku lapsen nostaminen siihen keskiöön, et se ei oo enää niiku vaa tää, onko 
vanhemmat töissä vai ei, vaan lapsi on tullu saamaan tänne varhaiskasvatusta. Ja senkin 
kääntäminen ihmisten aivoissa on aika työlästä vielä monilla, että ne ei niiku taho ym-
märtää, että miks ne niitä lapsia tänne, kun ovat kotona.” (Päiväkodin johtaja 2) 

Valmentaja 
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Valmentajan tehtävä ei ole helppo, vaan toisinaan sen eteen joutuu tekemään 

pitkäjänteistä työtä. Valmentajan roolina pedagogisessa johtajuudessa on myös 

henkilökunnan tukeminen innostamalla ja kannustamalla, kuten seuraavassa 

aineistoesimerkissä kerrotaan: 

“Pedagogisessa johtamisessa… kyl mä ajattelen, et niiku siinä on mun mielestä hyvin 
oleellisessa asemassa henkilökunnan innostaminen ja kannustaminen siihen.” (Päiväko-
din johtaja 3)  

Innostaminen ja kannustaminen motivoi henkilökuntaa toimimaan tavoitteiden 

mukaisesti ja auttaa työssä jaksamisessa. Vuorohoidon johtajat painottavat hy-

vän ilmapiirin merkitystä myös työmotivaation ylläpitämisessä. Yhdessä teke-

minen auttaa työntekijöitä sitoutumaan työhönsä ja yhteisiin päämääriin. Tämä 

auttaa esimerkiksi vuorohoidon henkilökuntaa toimimaan iltaisin ja viikonlop-

puisin ilman johtajan ohjausta. Valmentajan roolissa vuorohoidon johtaja neu-

vottelee ja päättää yhdessä opettajien kanssa, mihin suuntaan kuljetaan. Tässä 

vuorohoidon johtaja kertoo, kuinka he opettajien kanssa tekevät yhdessä pää-

töksiä: 

“Opettajat on tosi taitavia ja fiksuja ja muuta ni kyl mä hyödynnän heidän osaamistaan. 
Monessa asiassa esimerkiksi, meillä oli yksi lastesuojelukeissi tossa ja tota siinä käytiin 
päivän aikana kolme neljä palaverii kahen opettajan kanssa, et miten me toimitaan tässä. 
Et mä en päätä yksin vaan pohditaan sitä ja kyl mä tuon vahvasti oman näkemykseni sii-
hen ja perustelen ne ja sitten me tehdään yhteispäätös tehdäänkö ilmotus vai eikö tehdä. ” 
(Päiväkodin johtaja 1) 

Vuorohoidon johtajalta vaaditaan erityisesti luottamuksellista suhdetta työnte-

kijöihin, varsinkin kun hän ei ole paikalla iltaisin ja viikonloppuisin. Seuraavas-

sa lainauksessa hallinnon edustajan mukaan vuorohoidon johtajan tarvitsee 

luottaa henkilökuntaan tai olla tietoinen, mitä illoissa ja viikonlopuissa tapah-

tuu.  

“– – edellytetään johtajaltakin välillä sitä vuorotyön tekemistä, et näkee miten se siellä 
sujuu tai ainakin hyvää luottamuksellista suhdetta sinne niihin omiin työntekijöihin.” 
(Hallinnon edustaja 2) 

Vuorohoidon johtaja kantaa viime kädessä vastuun varhaiskasvatussuunnitel-

man noudattamisesta, yksikön toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja muista 

pedagogisista sopimuksista. Valmentajan rooliin kuuluu myös sovittujen sopi-

musten valvominen sekä tarpeen mukaan asioihin puuttuminen.  Seuraavaksi 



59 
 

vuorohoidon johtaja kertoo, miten hän kyseenalaistaa henkilökunnan toimin-

taa: 

“Me toimitaan pienryhmissä ja aina jakaudutaan ja jos näin ei tapahdu ja mä kuljen käy-
tävällä ja mä kysyn sanon te oottee kaikki kolme tässä yhdessä huoneessa näiden lasten 
kanssa. Hups! Ja sit ne häipyy. Ei mun tarvii montaa kertaa sanoo.”(Päiväkodin johtaja 
1) 

Tutkimuksessa olevat vuorohoidon johtajat toivat esiin, että on tärkeää olla tie-

toinen siitä, miten sovittuja sopimuksia käytännössä noudatetaan varsinkin 

vuorohoidon vaihtelevissa olosuhteissa. Sopimuksissa pysyminen tuo pedago-

giikkaan johdonmukaisuutta ja lapsille turvallisen ympäristön toimia kasvatta-

jasta riippumatta.  

Vuorohoidon pedagogisen johtajan rooliksi muodostui pää-

töksentekijä. Vuorohoidon johtajat sijoittuvat keskijohtoon, 

mikä rajaa heidän mahdollisuuksiaan tehdä päätöksiä. Ai-

neistosta löytyi kuitenkin asioita, joihin vuorohoidon johtajalla oli päätösvalta. 

Suurin osa päätöksistä liittyi henkilöstöön ja yksikön sisäisiin asioihin. Kaikki 

tutkimuskaupunkien vuorohoidon johtajat saivat päättää, kuinka lastentarhan-

opettajat tekevät töitä iltaisin ja viikonloppuisin (ks. Taulukko 6). Henkilöstöön 

liittyvissä asioissa vuorohoidon johtaja saa päättää vuorohoitoyksikön ryhmä-

rakenteista ja niiden muodostamisesta. Lisäksi lapsen sijoittamiseen liittyvät 

asiat olivat johtajien päätettävissä. Aineistoesimerkissä on nähtävissä millaisia 

päätöksiä vuorohoidon johtaja voi tehdä: 

“Meillä on välillä tehny opettajatkin niiku lauantaivuoroa, mutta nytten viime vuodesta 
alkaen, mä siirsin niin, että opettajat on meillä maanantaista perjantaihin.” (Päiväkodin 
johtaja 3)  

“Paitsi et meijän vuorohoidossa tätä ei noudateta. Mä en oo noudattanu sitä ku nää on 
päivätalon ohjeita tämä. Et kolme kasvattajaa saa olla enintään ryhmässä. Vuorohoidossa 
mulla on neljä ja viis kasvattajaa.” (Päiväkodin johtaja 1) 

Vuorohoidon johtaja toteuttaa edellä esiteltyjen roolien kautta pedagogista joh-

tajuutta vuorohoitoyksikössä. Vaikka vuorohoidon johtajan roolit ovat keskeisiä 

pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa, nousee myös tärkeäksi koko henkilö-

kunnan osallistuminen pedagogisen johtamiseen. Keskeisenä jaetussa pedago-

gisessa johtajuudessa on luottamus, jonka avulla luodaan pohja vuorohoidon 

Päätöksentekijä 
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pedagogisen johtajuuden jakamiselle ja toteuttamiselle: tämä on tärkeää varsin-

kin kun vuorohoidon johtaja ei ole kaikkina aikoina paikalla. 

 

6.3 Vuorohoidon henkilökunta jakamassa pedagogista johta-
juutta 

Vuorohoidon tiimeissä toteutettavan kasvatuksen erityispiirteitä ja jaettua pe-

dagogista johtamista tiimitasolla kuvasivat ja arvioivat kolme haastateltua las-

tentarhanopettajaa – yksi kustakin tutkimuksessa olleista vuorohoitoyksiköistä. 

Kaksi heistä toimi varajohtajatehtävissä. Lisäksi tietoa jaetusta pedagogisesta 

johtamisesta saatiin yksiköiden johtajien sekä hallinnon edustajan haastatteluis-

ta. Vuorohoidon henkilökunta toteuttaa pedagogiikkaa vuorokauden eri aikoi-

na, minkä takia on tärkeää, että pedagogista johtajuutta jaetaan koko henkilö-

kunnalle. Lastentarhanopettajien työajat vaihtelevat eri kaupungeissa, joten 

kaupunkien kesken myös vuorohoidon pedagoginen osaaminen vaihtelee eri 

vuorokauden aikoina. Saamiemme haastattelutietojen mukaan myös esiopetus-

ta järjestetään vaihtelevasti eri kaupunkien välillä. Näitä vaihteluja kuvataan 

taulukossa 6. 

 

 

TAULUKKO 6 Pedagogisesti koulutetun henkilökunnan ja esiopetuksen saatavuus 

vuorohoidossa eri vuorokaudenaikoina 

 Kaupunki 1 Kaupunki 2 Kaupunki 3 

Lastentarhan- 
opettajat  
paikalla 

Arkisin ainakin klo 18 
asti, halutessaan klo 
21 asti 

Arkisin klo 21 
asti ja lauantaina 

Arkisin klo 20 
tai 21 asti, mut-
ta ei joka päivä 

Esiopetus  
järjestetty 

Silloin kun lapsia on 
eniten paikalla, kau-
pungin linjaama ai-
kaväli klo 8–14.30 

Aamupäivällä ja 
iltapäivällä 

klo 8.30–12.30 

 

 

Kuten taulukko 6 osoittaa, kahdessa kaupungissa vuorohoitoa tarvitsevat esi-

koululaiset on huomioitu esiopetuksen järjestämisajoissa. Tutkimukseen osallis-

tuneet varajohtajat sekä lastentarhanopettaja olivat olleet töissä vuorohoidossa 
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useita vuosia (ks. Taulukko 1). He toivat esiin monia näkökulmia vuorohoidon 

pedagogiikan käytännön toteuttamisesta. Heidän mukaansa vuorohoito eroaa 

muusta varhaiskasvatuksesta kontekstinsa vuoksi, mikä tuo omanlaisiaan piir-

teitä henkilökunnan osaamiseen. Esittelemme seuraavaksi aineistosta löytyneet 

kolme keskeistä henkilökunnan osaamisen osa-aluetta: työyhteisötaidot, opetta-

juus ja pedagogiset taidot.  

Varsinkin työyhteisötaidot korostuivat työskenneltäessä 

vuorohoidossa. Yhteistyötä tarvitaan, sillä vuorohoidossa 

jokaisen on tiedettävä koko talon lapsimäärä ja tilanne, jossa 

muut ryhmät ovat. Yhteistyön tekeminen ja toisten auttaminen edesauttaa hy-

vän ilmapiirin rakentumista. Yhteistyön tekeminen lisää toisistaan erillään ja 

eritahtisesti työskentelevien työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja tuo muka-

naan yhteisöllisyyttä, joka puolestaan lisää työssä viihtymistä. Lastentarhan-

opettaja kertoo seuraavasti yhteistyön merkityksestä: 

“Pelataan kimpassa, se, että me kaikki. Mut se on taas semmonen taito mikä monella ta-
lolla päiväkodilla olis oppimista meillä vuorohoidosta ja mä nään sen vaan hyvänä, me 
tavallaan hengitetään yhdessä, tää talo, mut vaik me ollaankin omissa sopukoissamme, 
mut me tiedetään toisemme.” (Lastentarhanopettaja 1)  

Kokeneilla vuorohoidon työntekijöillä on niin sanottua hiljaista tietoa, jota työn-

tekijät käyttävät toimiessaan vuorohoitoympäristössä. Usein hiljainen tieto jää 

yksittäiselle työntekijälle, vaikka tiedon jakaminen laajentaisi koko työyhteisön 

osaamista. Tässä aineistoesimerkissä lastentarhanopettaja pohtii, miten tärkeää 

hiljainen tieto on: 

“Mä oon ite paljon pohtinu tätä just viime aikoina, meillä on muutama semmonen jotka 
on ollu talossa pidemmän aikaa, jotka tuntuu tietävän, niillä on hirveesti sellasta niinku 
metatietoo täst talosta ja niinku käytänteistä ja muusta, jotka tekee niinku liittyen työ-
vuorolistojen tekemiseen, mitä tavallaan kaikki se työ mitä tapahtuu, vaik öisin tehään, ef-
fica ja titanialistojen tekemiset niin semmost, se on hienosti jakautunut, se tota vastuu 
niillä. Ja sit tosiaan niitä rautasia ammattilaisia, jotka omaa tätä tällasta metatietoo.” 
(Lastentarhanopettaja 1) 

Vuorohoidon vaihtuvat tilanteet aiheuttavat suunnitelmien muutoksia, joten 

jokaisen työntekijän täytyy varautua niihin. Lisäksi lasten vaihtelevat läsnäolot 

aiheuttavat vuorohoidon arkeen levottomuutta, kuten päiväkodin johtaja 2 ker-

too: “Se jo että niitä lapsia tulee, ku ovi käy ku saluunan ovi…” Tämä voi aiheuttaa 

Työyhteisötaidot 
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henkilökunnassa riittämättömyyden tunnetta ja vaatia henkilökunnalta jousta-

vuutta sekä muuntautumiskykyä, joka käy ilmi seuraavassa aineistoesimerkis-

sä: 

“Ja samoin et opettajat usein tekee päivävuoroa ja hoitajat sit vaihtuu, kun on tollai 24/7 
talo sithän siinä voi olla, että joka päivä vaihtuu siinä se hoitaja, ku menee vuorot miten 
sattuu, ni se vaatii niinku työntekijöiltä sellasta joustoa ja muuntautumiskykyä.” (Las-
tentarhanopettaja 3) 

Lapsiryhmässä tapahtuvat jatkuvat muutokset vaativat henkilökunnalta muu-

toksen sietokykyä. Kyseinen tilanne voi myös aiheuttaa työntekijöille hallitse-

mattomuuden tunnetta. Lastentarhanopettaja kertoo tilanteesta seuraavassa 

aineistoesimerkissä: 

“Sitte osaa henkilökunnasta se häiritsee tosi paljon ja osaa ei, koska siinä on tietysti hyvä 
puoli se, että on mahdollista olla pienellä porukalla. Se voi olla lounaalla 15 lastaki välillä 
vaan ni sehän on tosi luksusta, mutta sitte taas osaa työntekijöistä se häiritsee. Koska ei 
ole sitä jatkumoa, että olisi joka päivä nämä kaikki samat lapset. ” (Lastentarhanopettaja 
3) 

Aineistosta ilmeni, että vuorohoidossa työntekijöiltä vaaditaan omatoimisuutta 

ja tilannetajua, koska vuoronsa aikana työntekijä saattaa työskennellä ainoana 

kasvattajana tai ilman lastentarhanopettajan ja johtajan läsnäoloa. Seuraavassa 

lainauksessa lastentarhanopettaja kertoo, kuinka vuorohoidon työntekijät otta-

vat ohjat omiin käsiin käytännön tilanteissa: 

“Me pyöritään niin iltasin kun viikonloppusin, jolloin johtaja ei oo paikalla. Niin, sem-
mosien ratkasujen tekeminen niiku, esimerkiks meijän kaikki henkilökunta vastaa vaikka 
sijaisten hankinnasta. Tai no viikonloppuna, jos tulee niin silloin ei oo niinku johtajaa, 
johon tukeutua tai jolle soittaa vaan silloin tehään.” (Lastentarhanopettaja 1) 

Vuorohoidon henkilökunta tarvitsee erityisesti työvuorosuunnitteluun työyh-

teisötaitoja, koska sillä mahdollistetaan muun muassa työntekijöiden mukaan 

pääseminen palavereihin ja erilaisiin kokouksiin. Tutkimuksessa mukana ole-

vissa vuorohoitoyksiköissä kaikissa on käytössä jonkinlainen kiertävä työvuo-

rolista. Kahdessa kaupungissa kiertävä lista on käytössä kaikilla työntekijöillä. 

Yhdessä kaupungissa kiertävään listaan kuuluvat vain vuorotyötä tekevät las-

tenhoitajat, muille työntekijöille työvuorolista suunnitellaan aina erikseen. Tut-

kimuksessa ilmeni, että työvuorot suunnittelee lastenhoitaja työvuorojensa ai-

kana tai työvuoroista on olemassa pohjarunko, jota tarkennetaan ja muutetaan 

palaverissa viikkoa aikaisemmin. Tässä lastentarhanopettaja kertoo, kuinka 



63 
 

henkilökunnan pedagogisia taitoja käytetään työvuorosuunnittelun toteuttami-

seen: 

“No meillähän on tuota äärettömän hyvä työvuorosuunnittelu elikkä meillä on aina ker-
ran viikossa vuoropalaveri, missä me katotaan meijän työvuorot ja katotaan meijän lap-
simäärät ja kuka on milloinkin missä ja tällä tavalla näin. Se on varmaan kaiken niinku 
semmosen pohja, että tää homma toimii.” (Lastentarhanopettaja 2) 

Kehittämispäivät ovat tärkeä osa työyhteisötaitojen kehittämistä ja arviointia. 

Siellä koko työyhteisö arvioi olemassa olevia käytänteitä ja mennyttä kautta, 

kuten lastentarhanopettaja kuvaa seuraavassa aineistoesimerkissä: 

“Sit meillä on kaks kertaa vuodessa on aina työyhteisöpäivä missä me pysähytään aina 
miettimään ja arvioimaan, et no toimiiko nää tietyt käytänteet talossa ja nyt esimerkiks 
on tulevana lauantaina on työyhteisöpäivä, ni mietitään näitä palaverikäytänteitä.” (Las-
tentarhanopettaja 2) 

Johtajien haastatteluissa ilmeni, että erityisesti vuorohoidos-

sa  lastentarhanopettajien pitää olla ammattitaitoisia ja kou-

lutettuja, jotta pedagoginen toiminta toteutuu mahdollisim-

man hyvin. Vuorohoidon johtajan mukaan ammattitaitoiset lastentarhanopetta-

jat takaavat laadukkaan pedagogiikan toteutumisen vuorohoidon vaihtelevissa 

olosuhteissa: 

“Jos on hyvät opettajat, ne osaa sitä varhaiskasvatusta antaa mihin kellonaikaan tahansa 
sille porukalle ja miettiä. Miten et me tehdään tossa noin. Ne lukee niitä kahen viikon hoi-
tovuorolakanoita mitä meil tuol on, et milloin on lapset paikalla. Sieltä se suunnittelu 
lähtee, et milloin tehään sit tai milloin lähdetään retkelle, et mitä juttuja tehdään. Et kyl 
se on hankalaa, mutta mulla on ollu ihan älyttömän hyvät työntekijät.”(Päiväkodin johta-
ja 1) 

Johtajien haastatteluista selvisi myös, että lastentarhanopettajien vuorohoidon 

osaaminen osoittautuu tärkeäksi myös johtajan työn kannalta. Lastentarhan-

opettajat ovat vuorohoidon pedagogiikan ytimessä toimiessaan ryhmänsä pe-

dagogisena johtajana ja jakaessaan pedagogista osaamista tiiminsä lastenhoita-

jille. Vuorohoidon johtaja voi siis hyvillä mielin jakaa pedagogista johtajuuttaan 

lastentarhanopettajille, kuten vuorohoidon johtaja seuraavassa aineisto-otteessa 

mainitsee: 

“Toki kaikki opettajat, että hirmu kiva heijän kanssaan on käyä, mikä on se, kun itellä 
kuitenkin kahteenkymmeneen vuoteen oo ryhmässä tehny töitä. Onha se semmonen vä-
hän niiku, yhym… ehkä ne ovat aika paljon parempia asiantuntijoita sitten tietyllä taval-
la.” (Päiväkodin johtaja 2) 

Opettajuus 
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Suunnitelmien muutokset vaativat opettajilta pedagogiikan suunnittelussa en-

nakointia ja joustamista. Lastentarhanopettaja kertoo, miten suunnitteluun tulee 

suhtautua vuorohoidossa: 

“Hyvin suunniteltu mutta sanotaanko näin, ettei loppuun asti. Että koska tulee tilantei-
ta. Päivät on erilaisia sanotaanko näin, että hyvin suunniteltu mutta joustava. Ja sit pi-
tää vähän niinku olla aikaansa edellä, että tuota et tehään semmosta hyvää ennakko 
suunnittelua sitten.” (Lastentarhanopettaja 2) 

Lastentarhanopettajat kuvaavat saaneensa tukea pedagogiseen johtamiseen eri 

tahoilta. Keskeisimpinä tukijoina aineistossa esiintyivät varhaiserityisopettaja, 

johtaja ja toiset opettajat. Lastentarhanopettaja kuvaa, kuinka työyhteisössä las-

tentarhanopettajat tukevat toisiaan: 

“Kaikki opettajat talossa on kuitenkin sen verran vahvoja ja niinku on omaleimasia, et-
tä…kaipaa tukea niin sitä kyllä ehdottomasti saa. Niin siihen niiku ammatilliseen kas-
vuun, kun sitte että ihan siihen käytännön ja sit meill pelataan talon kanssa niin paljon 
yhteen… Antamaan niitä havaintoja tai huomioita perheestä tai tota lapsesta.” (Lasten-
tarhanopettaja 1) 

Vuorohoidossa pedagogiikkaa toteuttavat lastentarhan-

opettajat ja lastenhoitajat pedagogisilla taidoilla jaetun joh-

tajuuden hengessä. Aineistosta ilmeni, että yhdessä sovitut 

käytännöt luovat pohjan pedagogiikan toteuttamisella ja ohjaavat toimimaan 

yhteisten sopimusten mukaan. Yhteiset käytännöt takaavat vuorohoidossa lap-

sen tasavertaisen kohtelun ja kullekin lapselle tarkoituksenmukaisen pedago-

giikan toteutumisen. Näin hallinnon edustaja kuvaa pedagogisen vastuun ja-

kamista:  

“Erilaiset talon sisäiset sopimukset tämän pedagogisen johtamisen vuosikellon lisäksi on 
tietty tärkeitä, et ne käytännöt, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa.” (Hallinnon edus-
taja 2) 

Vuorohoidon illoissa ja viikonlopuissa tapahtuva pedagogiikka poikkeaa 

muusta ajasta ryhmän heterogeenisyyden vuoksi, koska ryhmiä yhdistellään 

näinä aikoina. Henkilökunnan täytyy ottaa huomioon pedagogiikassa eri-

ikäiset lapset ja heidän tarpeensa. Lastentarhanopettaja 3 kertoo: “Ku on vaikka 

iltavuoro ni siellä onki, vaikka jos lähetään saliin jumppaamaan, ni siellä onki vauvasta 

eskariin. Se ei oo aina se oma ryhmä, missä on ne tietyn ikäset.”  Tämän vuoksi vuo-

rohoidossa onkin tärkeää, että henkilökunta toteuttaa pedagogiikkaa kaikessa ja 

Henkilökunnan 

pedagogiset taidot 
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kaikkialla. Lastentarhanopettaja 1 toteaa: “Hyvä pedagogiikka vuorohoidossa, vuo-

ropäiväkodissa on sitä, että sitä pedagogiikkaa on koko ajan kaikkialla.” 

Vuorohoidossa tarvitaan taitoa valita tarkoituksenmukaiset välineet pe-

dagogiikan toteuttamiseen. Raportointivihko on yleisin tapa pitää työntekijät 

ajan tasalla. Työntekijät ovat kehittäneet omia tapojaan siirtää tietoa lapsista. 

Sen avulla havainnoidaan systemaattisesti lapsia ja se toimii myös pedagogisen 

johtajuuden tukena tiedonsiirrossa tiimin sisällä. Vuorohoidon johtaja kuvaa, 

kuinka raportointivihkoa käytetään heidän yksikössään: 

“No, sitten ryhmissähän on esimerkiks noi vihot päivittäin sen niiku, ne kirjaa siitä mitä 
on niinku tehty lasten kanssa. Ja niinku havaintoja, ne on niiku tosi tärkee työkalu kaikil-
le sitte, että tietää se iltavuorokin  – – joku jumppa vaikka ollu ja mitä siellä niiku ja mitä 
jonku lapsen kanssa on ollu joku juttu, mihin pitäs erityisesti kiinnittää huomiota ja 
näin.” (Päiväkodin johtaja 3) 

Henkilökunta tarvitsee taitoa reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa toteut-

taessaan vuorohoidon jaettua pedagogista johtajuutta. Tutkimusaineistossam-

me arviointi keskittyy pääasiassa henkilökunnan toiminnan arviointiin tiimipa-

lavereissa sekä kehittämispäivissä. Seuraavassa aineistoesimerkissä selviää, 

kuinka vuorohoidon johtaja on yhdessä tiimin henkilökunnan kanssa arvioi-

massa tiimin toimintaa:  

“Sit on ne tiimikokoukset, jossa pitäisi puhua ja arvioida sitä toimintaa, että miten se to-
teutuu ja ollaanko tehty sitä tiimisopimusta. Siellä lukee erilaisia asioita. Siel lukee toi-
mintaan liittyvää, henkilökuntaan liittyvää, jos on jonkun työnteosta, ni miten se käsitel-
lään. Se on monesti semmonen nelisivuinen juttu ja jokaisella ryhmällä erilainen. Eli to-
ta, mut siihen on helppo palata sit, ku joku asia ei toimi. ” (Päiväkodin johtaja 1) 

Lasten epäsäännölliset ja vaihtelevat hoitoajat sekä erilaiset perherakenteet tuo-

vat erityispiirteensä huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Päiväkodin joh-

tajan 1 kertomus kuvaa vuorohoitoa käyttävien perheiden erityisyyttä: “Noin 80 

prosenttii meijän vanhemmista on yksinhuoltajii.” Aineistosta ilmenee, että vuoro-

hoitopaikka on myös usein lapselle kuin toinen koti pitkien hoitoaikojen ja siel-

lä vietettyjen öiden takia. Tästä syystä vuorohoidossa korostuu tiivis yhteistyö 

huoltajien kanssa. Tämä vaatii kasvattajalta herkkyyttä ja tilannelukutaitoa 

kohdata huoltaja hyvinkin muuttuvissa tilanteissa. Vuorohoitoyksikön henki-

lökunta voi olla myös huoltajan ainut tukiverkko; tämä vaatii henkilökunnalta 

kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä huoltajien kanssa. Lastentarhanopettaja ku-

vaa henkilökunnan yhteistyötä perheiden kanssa: 
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“– – Ku me ollaan iso osa niitten elämää, niitte elämä on aika epäsäännöllistä. – – Ovikel-
lo soi aina niin et tavallaan se, et sä oot lähellä ihan siitä alusta asti sen perheen kanssa. – 
– Mitä ikinä sit sieltä tulee, et sitä perhettä jotenki vuorotalossa tuo sen leimansa. – – Me 
ei olla vaan, niiku päiväkoti tai hoitopaikka, vaan me ollaan osa sitä perheiden tukiverk-
koo.” (Lastentarhanopettaja 1) 

Vanhempien lisäksi vuorohoidossa on tärkeää kuunnella myös lasta sekä huo-

mioida hänet yksilöllisesti. Spontaania lasten osallisuutta voidaan paremmin 

toteuttaa hiljaisina aikoina, jolloin lapset saavat äänensä kuuluviin ja voivat 

vaikuttaa saman illan sisällä olevaan toimintaan. Iltaisin lasten ollessa väsyneitä 

kasvattajalta vaaditaan herkkyyttä tunnistaa lapsen tarpeita. Näissä tilanteissa 

korostuu kasvattajan sensitiivisyys ja tilannetaju, kuten seuraavissa aineisto-

esimerkeissä lastentarhanopettajat kuvaavat: 

“Ihan isommatkin lapset, hakee aikuisen läheisyyttä ja huomioo ja tota ihan vaan läsnä-
oloo. Ja niiden niinkun tunteiden kannatteluu tai niinku itsesäätely siinä vaiheessa, ni si-
tä ei päivän jo porskuttanu lapsi, niin ei ehkä pysty enää samaan tapaan, sääteleen omaa 
toimintaa ja vaikka tunteita.” (Lastentarhanopettaja 1)  

“Kuunnellaan aika paljon lastakin esimerkiks iltavuorossa on mahdollista päästä vaikkaki 
toisen ryhmän tiloihin tai saliin ja niissä on se sillai mahdollista, että niitä lasten toivei-
takin aika hyvin toteuttaa.” (Lastentarhanopettaja 3) 

Kuten edellä olevista aineistoesimerkeistä ilmenee vuorohoidon vaihtelevat 

olosuhteet vaativat henkilökunnalta monenlaisia taitoja ja osaamista. Aineistos-

sa korostuivat erityisesti henkilökunnan tilannelukutaito, joustavuus ja yhteis-

työtaidot työntekijöiden sekä huoltajien kanssa. Vuorohoidon toteuttamisen 

kannalta olennaisiksi asioiksi nousivat myös opettajien vuorohoidon pedagogi-

nen osaaminen ja ammattitaitoinen kasvattajayhteisö. 
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7 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten pedagoginen johtajuus toteutuu 

vuorohoidon kontekstissa. Aluksi kokoamme yhteen keskeisimmät tutkimustu-

lokset ja vertaamme niitä aiempiin tutkimuksiin. Lopuksi pohdimme tutkimuk-

sen luotettavuutta sekä tutkimuksestamme nousseita jatkotutkimusaiheita. Täs-

sä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten pedagoginen johtajuus toteutuu vuoro-

hoidossa. Tuloksiemme mukaan vuorohoidon pedagogista johtajuutta toteute-

taan kolmella eri johtajuustasolla: hallinnon, päiväkodin johtajan ja lastentar-

hanopettajan tasolla. Heikka (2014, 68) toteaa, että mahdollisimman hyvän var-

haiskasvatuksen laadun takaajana pidetäänkin varhaiskasvatuksen johtamises-

sa tärkeänä eri tasojen johtajuustoimintojen tiivistä kytkeytymistä toisiinsa. 

Tutkimuskaupunkien välillä löytyi kuitenkin eroja, jotka vaikuttavat pedagogi-

sen johtajuuden toteuttamiseen kaikilla tasoilla. Hallinto määrittelee pääasiassa 

rakenteet, joiden on tarkoituksena on tukea päiväkodin johtajaa vuorohoidon 

pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa. Päiväkodin johtajan vastuulla on 

vuorohoitoyksikön pedagogisen johtajuuden jakaminen lastentarhanopettajille, 

jotka toteuttaessaan pedagogiikkaa puolestaan jakavat sitä lastenhoitajille hei-

dän ollessaan paikalla öisin ja viikonloppuisin. 
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7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimustuloksissamme ilmeni, että kaupunkien johtajuusrakenteiden erot 

vaikuttivat vuorohoidon johtajan pedagogiseen johtajuuteen. Virtaharjun ym. 

(2012, 285) mukaan johtajuusympäristöllä onkin keskeinen vaikutus koko orga-

nisaation ja esimiesten toimintaan: Vaikutukset ovat moniulotteisia, ja monia 

niistä on vaikea tunnistaa. Tutkimuskaupunkiemme johtajuusrakenteiden erois-

ta johtuen yhdessä kaupungissa vuorohoidon johtajan lähiesimiehellä on paljon 

alaisia, jolloin johtajan on vaikeampi tavoittaa esimiestään. Johtajuuden kon-

tekstuaalisen mallin mukaan, mitä hierarkkisempi hallinto-organisaatio on, sitä 

kauempana se on johtajan mikrosysteemiä. Johtajuusrakenteet siis määrittele-

vät, mitä johtajan johtajuustoiminnan mikrosysteemiin kuuluu. (Nivala 1999, 

80–81.) Myös Hujala (2004, 53) näkee ongelmalliseksi tilanteen, jos hallinnolli-

sen johtajuuden ja päiväkodin johtajuuden väliltä puuttuu dialogi. Tämä voi 

vaikeuttaa esimiehen ja vuorohoidon johtajan keskinäistä vuorovaikutusta ja 

sitä kautta hankaloittaa yhteistä ymmärrystä. Tämän vuoksi tuen ja palautteen 

antaminen estyy. Nivala (2010, 206) toteaa, että toimintaa ohjaavat voimakkaas-

ti organisaation rakenteet. Ihmiset tulkitsevat rakenteista sen, mitkä ovat orga-

nisaation todelliset arvot ja mitä niistä ajatellaan.  

Tutkimustulostemme mukaan varhaiskasvatuksen hallinnon toimenpiteet 

vuorohoidon näkökulmasta rakentuivat seuraavista osa-alueista: poliittiseen pää-

töksentekoon vaikuttaminen, ohjeistaminen, asiantuntijuuden jakaminen ja kehittämi-

nen. Näiden toimenpiteiden perustana on pedagogisen johtajuuden tukeminen 

vuorohoidossa. 

Sydänmaanlakan (2015, 88) mukaan poliittinen johtaminen sekä virka-

miesjohtaminen on niin sanottua kaksoisjohtamista, jossa keskinäinen yhteistyö 

on tärkeää.  Tuloksista ilmeni, että yhteistyö näyttäytyi poliittiseen päätöksen-

tekoon vaikuttamisessa, joka vaihteli eri kaupunkien välillä. Hallinnon edusta-

jat kokivat eri tavalla mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon. Tämän 

vuoksi toisissa kaupungeissa pystytään paremmin huomioimaan vuorohoidon 

tarpeita viemällä vuorohoidon asioita lautakunnan päätettäväksi. Pedagogiseen 

johtamiseen eri toimialojen organisaatiossa liittyy aina myös asiantuntijuuden 
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jakamista (af Ursin 2012, 97). Hallinnon edustajat olivat kokeneita varhaiskasva-

tuksen asiantuntijoita, mutta tulosten mukaan näytti siltä, että päiväkodin joh-

tajilla oli vuorohoidon asiantuntijuus pedagogisessa johtajuudessa. Tästä syystä 

päiväkodin johtajalla on tärkeä rooli tuoda vuorohoitoa koskevia asioita hallin-

non tietoisuuteen, jotta hallinnon edustaja voi vaikuttaa vuorohoidon osalta 

poliittisiin päätöksiin. Hallinnon edustajat eivät näyttäneet osallistuvan vuoro-

hoidon tapaamisiin, jotka olisivat hyviä paikkoja laajentaa omaa asiantuntijuut-

ta vuorohoidosta.  

Varhaiskasvatuslaissa (36/1973) ei määritellä vuorohoidon johtajuutta ei-

kä pedagogista johtajuutta lainkaan. Vain mahdolliset kuntien omat linjaukset 

ovat vuorohoidon johtajan tukena arjessa (Siltanen 2011, 30). Tuloksista selvisi, 

että vuorohoidon osalta pedagogisia linjauksia oli kuitenkin vähän, linjaukset 

koskivat lähinnä suhdelukuja ja opettajien määrää ryhmässä. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2016) myötä on syntynyt tarve vahvistaa pedagogis-

ta johtajuutta vuorohoitoyksiköissä. Samalla kun pedagogisia johtajuutta on 

vahvistettu vuorohoitoyksiköissä, se on herättänyt myös tarpeen kehittää koko 

kaupungin vuorohoidon yhteisiä pedagogisia linjauksia varhaiskasvatussuun-

nitelman mukaiseksi. 

Fonsénin (2014, 108) mukaan kontekstuaalisuus määrittelee pedagogista 

johtajuutta rakenteiden kautta. Erityisen kontekstinsa takia vuorohoidossa luo-

daan omat johtamistavat, jotka vaikuttavat pedagogisen johtajuuden toteutta-

miseen. Tutkimuksessamme kävi ilmi, että kaikissa mukana olleissa kaupun-

geissa oli käytössä tiimit ja opettajat tiimin pedagogisina johtajina. Vuorohoi-

dossa lastenhoitajien rooli pedagogisen johtajuuden jakamisessa korostui, sillä 

he ovat läsnä enemmän vuorohoitoa tarvitsevien lasten arjessa. 

Tuloksiemme mukaan vuorohoidon johtajan pedagogisen johtajuuden 

roolit ovat: hiljaisen tiedon asiantuntija, vuorohoidon kehittäjä, muutoksissa selviyty-

jä, valmentaja ja päätöksentekijä. Näissä rooleissa vuorohoidon johtaja toteuttaa ja 

jakaa pedagogista johtajuutta, jolloin johtaja varmistaa laadukkaan varhaiskas-

vatuksen toteutumisen vuorohoidossa. Johtajat kokivat oman roolinsa tärkeänä 

yhteisten linjojen ja arvojen luomisessa sekä kehittämisessä. He halusivat olla 

myös osallisina siitä, mitä vuorohoitoyksikössä tapahtuu ja puuttua epäkohtiin, 
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jos niitä ilmenee. Fonsénin (2014) tekemä tutkimus pedagogisesta johtajuudesta 

tukee vuorohoidon johtajien ajatusta heidän roolistaan pedagogisena johtajana. 

Johtajan on puututtava tilanteeseen, jos henkilöstö ei sitoudu toteuttamaan so-

vittuja käytänteitä. Laadukkaan perustehtävän toteutumisen kannalta sitä ei saa 

jättää tekemättä. (Fonsén 2014, 185.) 

Tuloksiemme mukaan eri kaupungeissa varajohtajilla oli erilainen rooli 

pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa: tavallisen lastentarhanopettajan rooli, 

yhteisrooli johtajan kanssa sekä erillisrooli. Toisaalta Wallénin (2013, ks. Turja & 

Rönkä 2016, 90) tekemissä johtajien haastatteluissa ilmeni, että tiimi ja siinä 

toimivat yksittäiset ihmiset ottavat  vastuun jaetun pedagogisen johtajuuden 

toimivuuden kannalta eikä niinkään varajohtaja.  Tutkimuksemme kertoo, että 

vuorohoidossa pedagogista johtajuutta jaetaan monin eri tavoin. Tiimivastaa-

vamalli oli käytössä yhdessä vuorohoitoyksikössä, mutta se ei näyttänyt anta-

van lisäarvoa pedagogisen johtajuuden toteuttamiseen vuorohoidon kontekstis-

sa. Lisäksi tuloksien mukaan pedagoginen johtajuus jakautui kaikille opettajille 

tiimivastaavuudesta huolimatta sekä varhaiserityisopettajalle. Varhaiseri-

tyisopettajan rooli pedagogisessa johtajuudessa oli tukea antava. Tutkimukses-

sa ei selvinnyt, mitä muita pedagogisen johtajuuden rooleja varhaiserityisopet-

tajalla mahdollisesti vuorohoidossa oli, koska varhaiserityisopettaja jäi tutki-

muksen ulkopuolelle. 

Varhaiskasvatuksen johtamista ohjataan kuntatasolla, jolloin yksikön joh-

tajalla on vähäinen mahdollisuus päättää omaan yksikköään koskevista asiois-

ta, koska tietyt asiat määrätään suoraan valtio- tai kuntatasolta. (Hujala 2004, 

53.) Tämä  näkyi myös meidän tutkimuksessamme, mutta vuorohoidon johtajil-

la oli keskeinen rooli päätöksenteossa oman yksikkönsä asioista, muun muassa 

lastentarhanopettajien työajasta. Sen tähden lastentarhanopettajan työajat vaih-

telivat kaupunkien välillä. Tulosten mukaan lastentarhanopettajia oli viikon-

loppuisin harvoin läsnä: vain lauantaisin päivävuorossa yhdessä kaupungissa. 

Tutkimuksemme tuloksista heräsikin kysymys: vaikuttaako pedagogiseen joh-

tajuuteen, ovatko lastentarhanopettajat paikalla viikonloppuisin vai eivät?  

Vuorohoidon esiopetusta toteutettiin kaupungeissa eri tavoin ja toteutta-

misen joustavuudessa oli myös eroa. Esiopetus pyritään järjestämään pääsään-
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töisesti ryhmämuotoisena, mutta lapsen esiopetus voi toteutua myös pienryh-

mässä tai yksilöllisesti, jotta arki ei käy liian raskaaksi (Peltoperä ym. 2016a, 80).  

Varhaiskasvatuslain (1973/36, 2 a §, 7 a §) mukaan jokaisella lapsella on Suo-

messa lakisääteinen oikeus yhdenvertaiseen, yksilölliseen suunnitelmaan pe-

rustuvaan varhaiskasvatukseen. Laki oli otettu huomioon kaupungeissa eri ta-

voin, vaikka sitä pitäisi noudattaa myös vuorohoidon esiopetusta järjestettäes-

sä. Tuloksista kuitenkin näkyi, että asiaa ei oltu ajateltu yhdessä kaupungissa 

vuorohoidossa olevien lasten oikeuksien näkökulmasta, koska esiopetusaika oli 

vain aamupäivisin. Toteutuuko vuorohoidossa näissä tilanteissa lasten tasa-

arvoinen pedagoginen varhaiskasvatus?  

Fonsénin (2014, 108) mukaan toimivan pedagogisen johtajuuden edelly-

tyksenä on pedagogisen ymmärryksen, perustehtävän, teoreettisen ja käytän-

nön tiedon riittävä hallinta sekä halu kehittyä että kehittää pedagogiikkaa. Tuen 

avulla voidaan vahvistaa pedagogisen johtajuuden mahdollista puutetta. (emt.) 

Tuloksista ilmeni, että vuorohoidon johtajan on tärkeää pysyä mukana vuoro-

hoidon pedagogiikan kehityksessä sekä hyödyntää tarpeellisia valmiiksi keksit-

tyjä pedagogisia välineitä työssään. Johtajan ammatillisuudessa pedagogiikan 

arvostaminen näkyy pedagogisen johtajuuden taitona ja sen välineiden hallin-

tana sekä pedagogisen johtajuuden priorisointina (Fonsén 2014, 108). Tutkimus-

tulokset osoittivat, että pedagoginen priorisointi ei ollut helppoa, ja vuorohoi-

don johtajat joutuivat tasapainoilemaan hallinnollisen sekä pedagogisen johta-

juuden välillä. Myös Hujalan ym. (2009, 49) tutkimuksen valossa johtajuustyös-

sä pedagogisen ja hallinnollisen johtamisen yhdistäminen oli haaste. Vuorohoi-

don pedagogista johtamista tukivat tulosten mukaan konkreettiset apuvälineet 

ja arjessa pysähtyminen olennaisen ääreen. 

Kaikki tutkimuksessa olleet vuorohoidon johtajat kokivat pedagogisen 

johtajuuden tärkeäksi ja arvostivat pedagogisen keskustelun ylläpitämistä yksi-

kössään. Nivalan (1999, 80) johtajuuden kontekstuaalisessa mallissa johtajalla 

on tärkeä rooli toiminnallisen mikrotason eli työyhteisön muotoutumisessa. 

Johtamistoiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää ihmisten välinen vuoro-

vaikutus ja yhteistyö. (emt. 95.)  
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Vuorohoito kontekstina määrittää pedagogisen johtajuuden toteuttamista mo-

nella tapaa. Tuloksista ilmeni, että vaikka vuorohoidon johtajat kokivat olevan-

sa osaajia vuorohoidossa, kävivät he silti keskustelua toisten kuntien kanssa 

vuorohoidon käytänteistä ja se koettiin tärkeäksi. ”OHOI” –hankkeessa Turja ja 

Rönkä (2016, 85) havaitsivat samanlaisen piirteen: johtajat kokevat tärkeäksi 

muiden vuorohoidon johtajien tuen. Osaamisen jakaminen on muiden päivä-

kodin johtajien kanssa haastavaa kontekstien eroavaisuuksien vuoksi. Vuoro-

hoidon kontekstin erirytmisyys määrittelee myös henkilökunnan pedagogista 

johtamista, jolloin tiedonkulku, suunnittelu, yhteisiin sopimuksiin sitoutumi-

nen ja arvojen jakaminen vaikeutuvat. Myös Siippainen (2012, 119) toteaa tut-

kimuksessaan vuorohoidon muutoksissa elämisen vaikeuttavan suunnittelua, 

koska työtä on vaikea ennakoida. Vuorohoitoyksikössä toimivilla rakenteilla on 

suuri vaikutus tiimityön sujuvuuteen, johon Yuklkin (2006, 327) viittaa tutki-

muksessaan tiimityön mahdollistamisesta; organisaatiorakenteet toimivat tiimi-

työn mahdollistajana luomalla tiimityötä tukevat rakenteet (emt.). Johtajan rooli 

on mahdollistaa tiimisuunnitteluun riittävästi yhteistä aikaa, jotta tiimin jäsenil-

lä on tasavertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman tiiminsä toimin-

taan. Tuloksissamme ilmeni, että tiimisuunnitteluun löytyi kaksi erilaista suun-

tausta: tiimit kokoontuivat harvemmin kaikkien jäsenten kesken tai tiimit ko-

koontuivat viikoittain vain sillä hetkellä töissä olevien työntekijöiden kesken.  

Toimivan pedagogisen johtajuuden edellytyksenä on päiväkodin johtajan 

antama tuki lastentarhanopettajien toimimiselle pedagogisina johtajina (Heikka 

2016, 57). Tuloksista ilmeni, vaikka vuorohoidon johtajan roolit olivatkin kes-

keisiä pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa, pedagogisen johtamisen to-

teuttamiseen tarvitaan myös jaettua johtajuutta lastentarhanopettajien ja lasten-

hoitajien kanssa. Jaettu johtajuus ei synny itsestään, vaan se tarvitsee sitoutu-

mista, vuorovaikutusta, joustavuutta ja moniäänisyyttä, jotka mahdollistavat 

jaetun johtajuuden toteutumisen (Ropo ym. 2005, 22–29). Johtajan rooli on olla 

päävastuunkantajana jaetun johtajuuden säilymisessä (Fonsén 2014, 27). Tulos-

ten mukaan johtajan tärkeänä tehtävänä on rohkaista ja tukea sekä rakentaa 

luottamus henkilökuntaan, jotta jaettu pedagoginen johtajuus toteutuu mahdol-

lisimman hyvin. Jaettu johtajuus lisää henkilökunnan sitoutumista omaan työ-
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hön. Keskinen (2007, 13) kuvaa työhön sitoutumista olennaisena laatutekijänä 

toiminnan toteutumisessa, jolloin luottamus lisää sitoutumista ja sitoutumisen 

vahvistuessa luottamus syvenee. Ropo ym. (2005, 20) toteavat, että ihmisten 

sitouttaminen organisaation tavoitteisiin on johtajuuden onnistumisen edelly-

tys, jotta visiot ja strategiat tulevat näkyviksi organisaatioiden kaikilla tasoilla.  

Vuorohoito on hyvin ainutlaatuinen ympäristö varhaiskasvatuksessa. 

Vuorohoidon henkilökunta tarvitsee pedagogisen toiminnan toteuttamiseen 

tutkimuksemme mukaan erilaista osaamista sekä taitoja, joita ovat: työyhteisö-

taidot, opettajuus ja pedagogiset taidot. Tutkimustulokset osoittivat, että keskeisiksi 

työyhteisötaidot vuorohoidossa osoittautuivat tilannelukutaito, muutoksen-

sietokyky, joustavuus ja yhteistyötaidot kasvattajien kesken.  

Tuloksissa ilmeni, että työyhteisötaitoja tarvitaan erityisen paljon vuoro-

hoidon henkilökunnan keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Keskinen (2010, 144–

145) korostaa, että yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat työyhteisön toimimi-

sen kannalta elinehto. Erittäin tärkeää on työntekijän halu edistää työntekijöi-

den keskinäistä yhteistyötä sekä halu olla vastuussa työilmapiiristä (mt.). Työ-

ilmapiirin rakentumiseen tarvitaan aikaa ja yhteisiä tapaamisia erityisesti vuo-

rohoidossa, koska henkilökunta tapaa harvemmin toisiaan kuin päiväkodissa. 

Tutkimuksemme mukaan vuorohoidon johtajat toivoivatkin enemmän aikaa 

yhteisille keskusteluille koko henkilökunnan kanssa. Tämä edistäisi tiiviimmän 

työyhteisön muodostumista. Se auttaisi myös hiljaisen tiedon jakamista, sillä 

tuloksissa näkyi, että usein hiljainen tieto jää jakamatta muille. Vuorohoidon 

ainutlaatuisuuden vuoksi olisi tärkeää tiedostaa hiljaisen tiedon arvo vuorohoi-

don pedagogiikan kannalta. Vaarana voi olla Virtaharjun ym. (2012, 268.) mu-

kaan organisaatiossa avainhenkilöiden poistuminen saattaa synnyttää erilaisia 

puutteita organisaation toimintaan.  

Harrisin (2003, 318) mukaan opettajajohtoisuus on keskeinen jaetun johta-

juuden ulottuvuus. Jos opettajat ottavat johtajuutta itselleen, silloin todellista 

kehitystä opetustyössä voi tapahtua (Webb 2005, 88). Tutkimustuloksissa las-

tentarhanopettajien vuorohoidon pedagogista osaamista arvostettiin ja sen ko-

ettiin olevan edellytyksenä vuorohoidon pedagogiikan toteuttamiselle. Heikka 

(2016, 57) toteaa, että pedagogisesti koulutetut lastentarhanopettajat ovat kes-
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keisessä osassa uudistumisen, kehittämisen ja opetussuunnitelmatyön näkö-

kulmasta, sillä heillä on oleellinen tieto ja arjen tuntemus. Tuloksissa kävi ilmi, 

että vuorohoidossa lastentarhanopettajilla täytyy olla taitoa nähdä pedagogiik-

kaan kaikkialla ja tehdä pedagogiikka näkyväksi kaikissa tilanteissa. Myös 

Ahonen ( 2017, 132) painottaa pedagogisen toiminnan kokonaisvaltaisuutta. 

Tuloksista oli nähtävissä, että henkilökunnan pedagogisten taitojen sekä 

yhteistyötaitojen avulla jaettua pedagogista johtajuutta toteutetaan vuorohoi-

dossa. Koska johtaminen tänä päivänä kytketään erityisesti perustehtävän edis-

tämiseen, niin kenelle tahansa, joka asiantuntijuudellaan edistää tuota perusteh-

tävää, voi olla johtajuutta (Nivala 2010, 205). Nivalan toteamus johtajuudesta 

toteutuu vuorohoidossa lastenhoitajan kohdalla, koska etenkin hoitajilla on asi-

antuntijuutta äärivuoroissa toteutettavasta pedagogiikasta. Yhdessä sovitut 

käytänteet luovat raamit yhdenmukaisen pedagogiikan toteuttamiselle, joka 

edistää lapsen turvallisuuden tunnetta vaihtelevissa olosuhteissa. Tuloksissa 

korostui henkilökunnan sensitiivisyys lapsia kohtaan, jotta lasten sen hetkiset 

tarpeet huomioitaisiin. Vuorohoidon työryhmässä jo vuonna 1998 todettiin 

kasvattajan sensitiivisyyden tärkeä asema turvallisuuden tunteen takaamisessa 

vuorohoidon kontekstissa. Lapsen yksilöllinen huomioiminen on tärkeämpää 

vuorohoidossa, sillä sen vaikutus lapsen elämään on paljon kokonaisvaltaisem-

pi kuin päiväkodissa. Vuorohoidon järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa 

lasten turvallisuuden tunnetta lisäävät tekijät ovat erittäin tärkeässä asemassa 

(Vuorohoidon työryhmä 1998, 20–21.)  

Tuloksista ilmeni, että työvuorosuunnittelulla on olennainen merkitys 

vuorohoidon toimintakulttuurin luomiselle. Yhteisen suunnitteluajan mahdol-

listaminen on haastavaa, koska työntekijät ovat hyvin eri aikaan töissä (Malinen 

ym. 2016b, 55–56). Tarkoituksenmukaisella työvuorosuunnittelulla mahdolliste-

taan riittävät keskustelupaikat, muun muassa palaverit, joita ilman pedagogista 

jaettua johtajuutta on haastavaa toteuttaa. Jotta vuorohoitoyksikön kasvatus-

toiminta olisi yhtenäistä, henkilöstön yhteiselle suunnittelulle tulee järjestää 

aikaa (Vuorohoidon työryhmä 1998, 20-21). Myös tiedonkulku eri vuoroissa 

kulkevien työntekijöiden välillä tuottaa haasteita (Malinen ym. 2016b, 55–56). 

Vuorohoidossa on tärkeää myös osata käyttää pedagogiikassa tarkoituksenmu-
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kaisia välineitä. Tuloksista nousi esiin raportointivihko, jota vuorohoitoyksikös-

sä käytetään tiedonsiirrossa  pääasiassa lapsiin liittyvissä asioissa.  

Siippainen (2012, 118) toteaa, että vuorohoito asettuu kodin ja päiväkodin 

väliin ja raja niiden välillä hämärtyy. Sen tähden vuorohoidossa tiiviimmän yh-

teistyön merkitys korostuu ja henkilökunnalta vaaditaan vahvaa yhteistyö- ja  

tilannelukutaitoa toimiessaan huoltajien kanssa. Peltoperän ym. (2016b, 131) 

mukaan huoltajien vuorotyö vaihtelevine työvuoroineen ja muutoksineen voi 

olla perheille ja lapsille raskasta, joka voi näkyä kasvattajien ja huoltajien väli-

sessä yhteistyössä. 

Tulokset osoittivat: mitä aktiivisempi hallinto on kaikissa toimenpiteissä, 

sitä enemmän vuorohoidon tarpeita kuunnellaan, viedään eteenpäin päätettä-

väksi sekä niitä kehitetään. Voiko vuorohoidon kehittäminen olla vain vuoro-

hoidon johtajien varassa? Turjan ja Röngän tutkimuksen (2016, 87) mukaan 

vuorohoidon johtajat kokevat tärkeäksi kunnan varhaiskasvatuksen hallinnon 

perehtymisen vuorohoidosta nouseviin kysymyksiin. Tuloksista paljastui, että 

tutkimuskaupungeista löytyi sekä aktiivisia hallinnon edustajia, että hallinnon 

edustajia, jotka odottavat vuorohoidon johtajien aktiivista palautetta kehitettä-

vistä asioista. Kaikesta huolimatta jokainen hallinnon edustaja arvosti vuoro-

hoitoa ja piti sitä yhtenä tärkeänä varhaiskasvatuksen muotona.  

Tuloksista selvisi, että vuorohoidon johtajan roolit olivat keskeisiä peda-

gogisen johtajuuden toteuttamisessa, mutta pedagogisen johtamisen toteutta-

miseen tarvitaan myös jaettua johtajuutta koko henkilökunnalle. Vaikka vuoro-

hoidon johtaja jakaa pedagogista johtajuutta, hänellä pitää olla sopiva työmää-

rä, jotta vuoropäiväkodin pedagoginen johtajuus mahdollistuu. OAJ:n julkaisu 

(2014, 10) päiväkodin johtajien työmäärästä tukee tutkimuksemme tuloksia. 

Julkaisussa esitettiin, että muun johtamistyön lisääntyminen on vienyt huomat-

tavan osan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen johtamisen kokonaisuudesta. 

Varsinkin vuorohoidon erityisyyden vuoksi johtajan läsnäolo yksikössään on 

erityisen tärkeää laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi vuorohoitoa 

tarvitseville lapsille ja perheille. Etenkin vuorohoidossa korostuvat tutkimuk-

sesta ilmenneet erilaiset taidot, sillä työtä tehdään vaihtelevissa olosuhteissa 

yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Vuorohoidon työyhteisössä korostuu eri-
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tyisesti yhteisöllisyys, kuten lastentarhanopettaja toteaa kertomuksessaan: “me 

tavallaan hengitetään yhdessä – tää talo”.  

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimuskohteet 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella monen eri osatekijän kautta ja 

arviointiin ei ole olemassa yksiselitteistä ohjetta (Aaltio & Puusa 2011, 157; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 140). Eskola ja Suorannan (2014, 211–213) mukaan tut-

kija on itse pääasiallisin luotettavuuden edellytys. Tästä syystä luotettavuuden 

arviointi koskeekin koko tutkimusprosessia. Laadullisessa tutkimuksessa luo-

tettavuutta voidaan arvioida neljällä eri tasolla ja eri tutkijat käyttävät niistä 

erilaisia termejä. Käytämme luotettavuuden arvioinnissa Eskola ja Suorannan 

luotettavuuden kriteerejä: uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistetta-

vuus. (emt.)  

Luotettavuuden kriteereistä uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että vastaa-

vatko tutkijan käsitteellistykset ja tulkinnat tutkittavien käsityksiä (Eskola & 

Suoranta 2014, 212). Olemme kysyneet samoja kysymyksiä samasta ilmiöstä 

kolmelta eri johtajuustasolta ja kolmesta eri kaupungista. Tämä vahvistaa tut-

kittavien ajatusten ymmärtämisen luotettavuutta. Lisäksi kysyimme tarkentavia 

kysymyksiä, jos vastaus jäi haastattelussa epäselväksi. Samoin kahden tutkijan 

läsnäolo haastattelutilanteessa vähensi väärinymmärryksen riskiä. Lisäksi ku-

vasimme taulukoin eri kaupunkien kontekstien eroja (ks. Taulukko 1, 4–6), jotta 

lukija saisi mahdollisimman selkeän kuvan tutkittavista kohteista. Uskottavuu-

den haasteena haastattelussa voi olla, että haastateltavat haluavat antaa sosiaa-

lisesti hyväksyttäviä vastauksia (mm. Hirsjärvi & Hurme 2011, 35; Hirsjärvi ym. 

2009, 206). Meidän tutkimuksessa tämä voi merkitä sitä, että haastateltava halu-

aa antaa itsestään ja työstään paremman kuvan, kuin se todellisuudessa on. 

Toisaalta haastateltava voi myös ilmaista turhan negatiivisesti työnsä epäkoh-

dista.  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten yleistettävyyden arvioi-

mista eli miten hyvin tutkimustulokset voidaan yleistää (Lincoln & Cuba 1985, 

298–299). Näin ollen siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimuksen havaintojen so-
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veltumista toiseen toimintaympäristöön (Eskola & Suoranta 2014, 68). Olemme 

pyrkineet kuvaamaan tutkimusraportissa tutkimuksen kontekstin, tutkimuksen 

kulun sekä tutkimusprosessin mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta lukija 

pystyisi itse tekemään johtopäätöksiä yleistettävyydestä. Tukena on käytetty 

myös erilaisia taulukoita ja kuviota (ks. Taulukko 1–6; kuvio 3). Tutkimuksen 

siirrettävyys on mahdollista vain tietyin ehdoin (Eskola & Suoranta 2014, 212). 

Näin ollen on huomioitava, että haastatteluaineisto on aina konteksti- ja tilan-

nesidonnaista, joten sen tuloksia ei pitäisi liikaa yleistää. Esimerkiksi tutkittavat 

saattavat puhua haastattelutilanteessa eri tavalla kuin jossain toisessa tilantees-

sa. (Hirsjärvi ym. 2009, 207.)  

Tutkimuksessa varmuutta lisätään ottamalla mahdollisuuksien mukaan 

huomioon tutkimuksen ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot (Eskola 

& Suoranta 2014, 213). Tutkijalla on olemassa jonkinlainen esiymmärrys aihees-

ta, joka voi perustua omakohtaiseen tietoon ja kokemukseen tai toisen kautta 

saatuun tietoon, joka suuntaa tutkijan ajatuksia ja ohjaa tiedon edelleen hankin-

nassa (Aaltio & Puusa 2011, 159). Meillä tutkijoina oli erilaiset esiymmärrykset 

tutkittavasta ilmiöstä. Toinen tutkijoista oli työskennellyt vuorohoidossa ja teh-

nyt oman kandidaatin työnsä vuorohoidon kasvatuskumppanuudesta. Toisella 

tutkijoista oli kokemusta varajohtajuudesta ja sitä kautta pedagogisesta johta-

juudesta. Näin tutkijoiden esiymmärrykset täydensivät toisiaan, ja se sai aikaan 

syvällistä keskustelua tutkijoiden kesken tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimukses-

samme varmuutta olisi lisännyt useamman menetelmän käyttö yhden mene-

telmän sijaan. Olisimme esimerkiksi voineet pyytää tutkittavia kirjoittamaan 

päiväkirjaa vuorohoidon pedagogiseen johtajuuteen liittyen.  

Viimeisenä luotettavuuden kriteerinä pidetään vahvistettavuutta, jolla 

tarkoitetaan tutkimustulosten yhteyttä aiempiin tutkimustuloksiin (Eskola & 

Suoranta 2014, 213; ks. myös Lincoln & Guba 1985, 318–319). Tutkimustuloksis-

samme löytyi yhteneväisyyksiä sekä vuorohoidon kontekstin osalta ”OHOI” –

hankkeen (2016) julkaisussa että varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden 

osalta Nivalan (1999) ja Fonsénin (2014) tutkimuksissa. Toisaalta tutkimuksia 

vuorohoidon pedagogisesta johtajuudesta ei ole tehty, joten tutkimustamme on 

vaikea peilata suoraan toisiin tutkimuksiin.  
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Tutkimuksen tekeminen on ollut tiivis ja antoisa prosessi. Kahden tutkijan yh-

teisprojektissa oli hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä asiana koimme suuren 

työn jakamisen, joka tuntui helpottavan työskentelyä ja antavan varmuutta tut-

kimuksen tekemiseen ja loppuunsaattamiseen. Yhteisissä keskusteluissa tuli 

esiin erilaisia näkökulmia, jotka auttoivat pohtimaan tutkittavaa ilmiötä moni-

puolisemmin. Toisaalta keskustelut veivät toisinaan aikaa varsinaiselta tutki-

muksen teolta. Vaikka aikaa tuntui olevan niukasti pysyimme suurin piirtein 

aikataulussa, koska olimme molemmat sitoutuneita tekemään määrätietoisesti 

tutkimusta sovittuina aikoina. Asuminen eri paikkakunnilla ei aiheuttanut 

suurta vaikeutta tutkimuksen tekemiseen, sillä Skype-puhelut mahdollistivat 

kotona työskentelyn. Työskentely yliopiston tutkimusasemalla mahdollisti tii-

viin analyysiviikon, joka oli välttämätön analyysin valmistumiselle. Tarkemmin 

ajateltuna aikaa analyysin tekemiseen olisi voinut olla enemmän (ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 138).  

Koska vuorohoidon johtajuutta on tutkittu vähän, tutkimuksellamme on 

merkitystä vuorohoidon pedagogisen johtajuuden kehittämisessä. Tutkimus 

antaa yleistä tietoa vuorohoidon tilasta, koska tutkimuskaupunkien vuorohoi-

toyksiköt ovat samankaltaisia ja eri puolelta Suomea. Lisäksi vuorohoitoyksiköt 

itsessään voivat saada tietoa toisten kaupunkien tilanteesta ja tutkimus voi roh-

kaista kuntia käyttämään uusia tapoja vuorohoidossa. Tutkimuskaupungeilla 

oli käytössä erilaisia toimivia vuorohoidon käytänteitä, joita muut kunnat voi-

sivat hyödyntää vuorohoidon järjestämisessä. Tutkimuksemme osoitti, että lin-

jaukset eri kaupungeissa ovat tietyiltä osin kirjavia. Näin ollen valtakunnallisia 

yhteisiä linjauksia vuorohoidon osalta tarvitaan: tämä takaisi laadukkaan ja yh-

denvertaisen vuorohoidon pedagogiikan toteutumisen.  

Vuorohoitoa varhaiskasvatuksessa on tutkittu suhteellisen vähän. Tutki-

musta tehdessä heräsi monenlaisia jatkotutkimuskohteita, koska vuorohoidon 

pedagogista johtajuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta ja monel-

la eri tavoin. Tutkimuksemme kautta ilmeni, että pedagoginen johtajuus vuoro-

hoidossa oli jakautunut monille ammattiryhmille, ja johtajat pitivät varhaiseri-

tyisopettajan osuutta tässä tärkeänä. Olisikin mielenkiintoista jatkossa tutkia, 

miten varhaiserityisopettajat sekä lastenhoitajat, joita ei tässä tutkimuksessa 
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kuultu, näkevät roolinsa vuorohoidon pedagogisessa johtajuudessa. Näin muo-

dostuisi kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, kuinka pedagoginen johtajuus ra-

kentuu vuorohoidon kontekstissa. Pedagogisen johtajuuden toiminnan kannal-

ta on tärkeää, että henkilökunnalla on riittävästi aikaa yhteisen ymmärryksen 

löytämiseen. Tutkimusta tehdessä kävi myös ilmi, että vuorohoidon arjessa 

oman tiimin jäsenten kesken yhteistä aikaa keskusteluille oli hyvin vähän. Mi-

ten vuorohoidon vaihtelevissa olosuhteissa yhteinen kasvatuskäsitys voi muo-

dostua, jos kohtaamiset ovat vähäisiä? Vuorohoidon erityisyyden vuoksi 

voimmekin lopuksi todeta, että tutkimusta vuorohoidon osalta olisi syytä jat-

kaa, sillä kuntien varhaiskasvatuspalvelut hyötyisivät monipuolisesta tutkimus-

tiedosta kehittäessään yhä laadukkaampia vuorohoitopalveluita. 
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LIITTEET 

Liite 1 Teemahaastattelurunko 1 

Päiväkodin johtaja: 

Tausta 
Koulutus ja työhistoria  

Organisaation rakenteet (kontekstuaalisuus) 
Millainen johtajuusrakenne kunnan varhaiskasvatuksessa/varhaiskasvatusyksikössä on?  
Miten vuorohoito on kunnassanne järjestetty?  
Mitä virallisia linjauksia (kirjattuja) vuorohoidon osalta on tehty?  
Ketä ja mitkä tahot ovat olleet näistä sopimassa?  

Pedagoginen johtajuus ilmiönä 

Mitä jaettu johtajuus mielestäsi on? 
Mitä jaettu johtajuus merkitsee pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa yksikössänne?  
Mitä asioita pidät keskeisinä pedagogisessa johtajuudessa? (Mitä siihen sisältyy? Mitä 
sillä tavoitellaan?)  
Tuoko vuorohoitopalvelu jotain omanlaisiaan piirteitä pedagogiseen johtamiseen? Mil-
laisia?  
 
Pedagogisen johtajuuden ilmentyminen 
Millaista yhteistyötä teette muiden kuntien vuorohoidon kanssa?  
Millaista yhteistyötä vuorohoitoyksiköt tekevät keskenään?  
Millainen on teidän mielestä hyvä pedagogiikka vuorohoidossa?  
Kerro millaisia pedagogisia ratkaisuja käytätte vuorohoidossa?  
Millaisia haasteita koet liittyvän vuorohoidon osalta pedagogiseen johtamiseen?  
Millaisia keinoja olette haasteisiin kehittäneet?  
Miten pedagogista johtajuutta toteutetaan yksikössänne?  
Millaista tukea saatte pedagogiseen johtajuuteen?  
Millaista tukea esimiehesi on antanut?  

Haastateltavan toimenkuva ja oman työn hallinta 
Millaisena näet roolisi/tehtäväsi pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa?  
Miten toimenkuvasi käytännössä mahdollistaa pedagogisen johtajuuden toteuttamisen?  
Miten poliittiset päätökset vaikuttavat työskentelyyn?  
Miten kehität ja ylläpidät ammattitaitoasi?  
Oletko kuullut tai tutustunut Keski-Suomessa toteutetusta OHOI-hankkeesta ja siinä 
kehitellyistä vuorohoidon raameista?  
Oletteko käyttäneet niitä omassa kehittämistyössänne? Jos niin miten?  
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Liite 2  Teemahaastattelurunko 2 

Varajohtaja/Lto 

Tausta 
Koulutus ja työhistoria 

Organisaation rakenteet (kontekstuaalisuus) 
Millainen johtajuusrakenne kunnan varhaiskasvatuksessa/ 
varhaiskasvatusyksikössä on?  

Pedagoginen johtajuus ilmiönä 
Mitä jaettu johtajuus merkitsee pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa yksikössänne?  
Mitä asioita pidät keskeisinä pedagogisessa johtajuudessa? (Mitä siihen sisältyy? Mitä 
sillä tavoitellaan?)  
Tuoko vuorohoitopalvelu jotain omanlaisiaan piirteitä pedagogiseen johtamiseen? Mil-
laisia?  
 
Pedagogisen johtajuuden ilmentyminen 
Millainen on teidän mielestä hyvä pedagogiikka vuorohoidossa?  
Kerro millaisia pedagogisia ratkaisuja käytätte vuorohoidossa?  
Millaisia haasteita koet liittyvän vuorohoidon osalta pedagogiseen johtamiseen? 
Millaisia keinoja olette haasteisiin kehittäneet?  
Miten pedagogista johtajuutta toteutetaan yksikössänne? 
Millaista tukea saatte pedagogiseen johtajuuteen?  
Millaista tukea esimiehesi on antanut?  

Haastateltavan toimenkuva ja oman työn hallinta 
Millaisena näet roolisi/tehtäväsi pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa?  
Miten toimenkuvasi käytännössä mahdollistaa pedagogisen johtajuuden toteuttamisen?  
Miten poliittiset päätökset vaikuttavat työskentelyyn?  
Miten kehität ja ylläpidät ammattitaitoasi? 
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Liite 3 Teemahaastattelurunko 3 

Hallinnon edustaja 

Tausta 
Koulutus ja työhistoria  

Organisaation rakenteet (kontekstuaalisuus) 
Millainen johtajuusrakenne kunnan varhaiskasvatuksessa on?  
Miten vuorohoito on kunnassanne järjestetty?  
Mitä virallisia linjauksia (kirjattuja) vuorohoidon osalta on tehty?  
Ketä ja mitkä tahot ovat olleet näistä sopimassa?  

Pedagoginen johtajuus ilmiönä 
Mitä asioita pidät keskeisinä pedagogisessa johtajuudessa? (Mitä siihen sisältyy? Mitä 
sillä tavoitellaan?)  
Tuoko vuorohoitopalvelu jotain omanlaisiaan piirteitä pedagogiseen johtamiseen? Mil-
laisia?  
 
Pedagogisen johtajuuden ilmentyminen 
Millaista yhteistyötä teette muiden kuntien vuorohoidon kanssa?  
Millaista yhteistyötä vuorohoitoyksiköt tekevät keskenään?  
Millaisia haasteita koet liittyvän vuorohoidon osalta pedagogiseen johtamiseen?  

Haastateltavan toimenkuva ja oman työn hallinta 
Millaisena näet roolisi/tehtäväsi pedagogisen johtajuuden toteuttamisessa?  
Miten toimenkuvasi käytännössä mahdollistaa pedagogisen johtajuuden toteuttamisen?  
Miten poliittiset päätökset vaikuttavat työskentelyyn?  
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Liite 4 Suostumuskirje tutkimukseen 

 

	 Saimi	Voutilainen	
Niina	Ropponen	
	

	
}	
	
Varhaiskasvatuspäälikkö	
	
	

	

KIRJE	

10.5.2017	
	

 

Hyvä	vuorohoidosta	vastaava	esimies!	

Olemme	Jyväskylän	yliopiston	maisteriopiskelijoita	ja	teemme	pro	gradu-tutkielmaamme	
aiheesta	vuorohoidon	pedagoginen	johtajuus.	Tarkoituksenamme	on	tutkia	vuorohoidon	
pedagogista	johtajuutta	kolmella	johtajuustasolla:	Päiväkodinjohtajan	esimies,	vuoropäi-
väkodin	johtaja	sekä	varajohtaja/	vuorohoidosta	vastaava	lastentarhanopettaja.	Olemme	
saaneet	 puhelimitse	 vuoropäiväkodin	 johtajan	 suostumuksen	 päiväkodissa	 tapahtuviin	
haastatteluihin.	Tutkimuksen	onnistumisen	kannalta	olisi	tärkeää,	että	voisitte	osallistua	
tutkimukseemme	 lyhyellä	 haastattelulla.	 Haastattelut	 ovat	 tarkoitus	 suorittaa	 elo-
syyskuun	aikana.	Kirjeen	ohessa	on	valmiina	kirjekuori	ja	suostumuslupa,	jonka	voitte	lä-
hettää	meille	allekirjoitettuna.	Lisäksi	 liitteenä	on	suppea	tutkimussuunnitelma	tutkitta-
vasta	aiheesta.	Toivomme	teiltä	pikaista	vastausta.	
 

Ystävällisin	terveisin,	

Niina	Ropponen	ja	Saimi	Voutilainen	
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