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Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan lapsiryhmän ulkopuolella tapah-

tuvaa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä eli SAK-työaikaa. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia SAK-työ-

ajan merkityksestä varhaiskasvatuksen toteuttamiselle, SAK-työajan toteutumi-

sesta sekä SAK-työaikaan liittyvästä organisaatiokulttuurin muutoksesta.  

Tutkimukseen osallistui neljä varhaiskasvatuksen opettajaa erään keskisuo-

malaisen kaupungin kunnallisista päiväkodeista. Tutkimusaineisto kerättiin tee-

mahaastattelujen avulla, jolloin haastattelijalla oli mahdollisuus tarkentaviin ky-

symyksiin. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. 

Tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien kokemuk-

sissa SAK-työaika mahdollisti ajan ja paikan pedagogiselle suunnittelulle, arvi-

oinnille ja kehittämiselle sekä lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien 

laatimiselle. SAK-työaika koettiin kuitenkin haavoittuvaksi, sillä SAK-työaika 

peruuntui helposti. Opettajat kokivat, että SAK-työaikaan kuuluvat tehtävät ja 

SAK-työajan merkitys olivat epäselviä työyhteisössä.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että SAK-työaika mahdol-

listaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Jotta SAK-työaika toteutuu tarkoituksen-

mukaisesti, tämä tutkimus osoittaa, että konkreettisten muutosten lisäksi muu-

tostyö tulee kohdistaa ymmärrykseen SAK-työajan merkityksestä lapsiryhmälle.  
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1 JOHDANTO 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2018). Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsiryh-

män toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä lasten henki-

lökohtaisten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimisesta (Opetus-

alan ammattijärjestö 2019). Varhaiskasvatuksen opettajan viikoittainen työaika 

on 38 tuntia 45 minuuttia, josta työvuoroluetteloon on uuden työaikamääräyksen 

(ks. KVTES 2018/liite 5) mukaan varattava lapsiryhmän ulkopuoliseen suunnit-

telu-, arviointi- ja kehittämistyöhön noin 13 % työajasta. Tämä tarkoittaa viittä 

tuntia viikossa. Pääsääntöisesti lapsiryhmän ulkopuolinen työaika käytetään 

työpaikalla, mutta esimiehen erillisen ohjeen mukaan osa ajasta voidaan käyttää 

työpaikan ulkopuolella. Lisäksi työaikaa tulee varata vanhempien tapaamisiin 

sekä päiväkodin moniammatilliseen tiimityöhön ja asiantuntijatapaamisiin. 

(KVTES 2018/liite 5.) 

Lapsiryhmän ulkopuolista suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä kos-

keva muutos astui voimaan toukokuussa 2018 työehtosopimusneuvotteluiden 

myötä (ks. KVTES 2018). Muutos on aiheuttanut hämmennystä päiväkodissa 

sekä henkilöstötasolla että organisaatiotasolla. Oma kiinnostukseni aiheesta he-

räsi, kun kuulin erään lastenhoitajan pohtivan, miten SAK-työajalla tehty työ nä-

kyy lapsiryhmässä. Pohdinnan päätteeksi hän totesi, että ”mistä me tiedetään mitä 

ne opettajat siellä oikein tekee”. Jäin mietittimään, miten SAK-työajalla tehdyn työn 

tulisi näkyä lapsiryhmässä ja toisaalta, mikä SAK-työajan merkitys on varhais-

kasvatuksen toteuttamiselle. Koska SAK-työaika on aiheuttanut paljon puheita 

ja kummastusta, halusin tutkia varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia suun-

nittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajasta. Tutkimuksessani olen kiinnostunut 

siitä, miten opettajat kokevat SAK-työajan tukevan varhaiskasvatuksen toteutta-

mista, miten opettajien kokemuksissa SAK-työaika toteutuu sekä minkälaisia or-

ganisaatiokulttuurin muutokseen liittyviä kokemuksia opettajilla on.  

Käsittelen tutkimuksessani varhaiskasvatusta suunnitelmallisena ja tavoit-

teellisena toimintana, jossa korostuu pedagogiikka (ks. varhaiskasvatuslaki 
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540/2018). Helenius (2008, 52) toteaa, että varhaiskasvatuksen pedagogiikan tu-

lee olla tietoisesti johdettu prosessi. Myös Onnismaa, Kalliala ja Tahkokallio 

(2017, 15) korostavat suunnittelun merkitystä varhaiskasvatuksen pedagogii-

kassa. Koska suunnittelu ja erityisesti arviointi ja kehittäminen ovat korostuneet 

varhaiskasvatuksen laatukriteereissä (Karila, Kinnunen, Mattila, Nukarinen, 

Parrila, Repo, Salminen, Sulonen & Vlasov 2018), tulee niiden korostua varhais-

kasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatuksessa tapahtunut suunnittelu-, arviointi- ja 

kehittämiskulttuurin muuttumisen myötä päädyin pohtimaan päiväkotia orga-

nisaationa, jolla on oma organisaatiokulttuuri. Koska kyse on muutoksesta orga-

nisaatiossa, avaan SAK-työaikaa organisaatiokulttuurin muutoksen kautta. Li-

säksi pohdin SAK-työaikaa ja sen toteutumista työaikasuunnittelun kautta. Käy-

tän monialaista teoriataustaa organisaatiokulttuurin ja työaikasuunnittelun kä-

sitteellistämiseen, sillä päiväkodin organisaatiokulttuurista ja erityisesti työaika-

suunnittelusta ei löydy tutkimuskirjallisuutta.

  



3 
 

 

2 SUUNNITELMALLINEN JA TAVOITTEELLINEN 

VARHAISKASVATUS 

We have described a way to make assessment a natural process of observing what 

children can do and of planning curriculum to support their learning (Dodge, 

Heroman, Charles & Maiorca 2004, 16). 

Varhaiskasvatus käsitetään alle kouluikäisten lasten oikeutena ja sen toiminta-

muotoja ovat päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasva-

tustoiminnassa järjestettävä varhaiskasvatus. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 1 §, 

2 §.) Varhaiskasvatus on kasvatuksellista yhteistyötä kaikkien lapsen lähellä toi-

mivien kasvattajien kesken (Hujala, Heikka ja Halttunen 2011, 287). Varhaiskas-

vatuslaissa (540/2018) ja valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (2018) mainitaan, että varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoit-

teellista toimintaa. Varhaiskasvatuksessa korostuu pedagogiikka (Varhaiskasva-

tuslaki 540/2018 2 §). Varhaiskasvatuksessa puhutaan varhaispedagogiikasta, 

joka on vuorovaikutteista ja näkyy kokonaisvaltaisesti kasvatuksen, opetuksen 

ja hoidon kokonaisuudessa (Karila 2017, 10). Onnismaa ym. (2017, 15) kuitenkin 

toteavat, että pelkkä arjen suunnittelematon ja spontaani toiminta ei riitä katta-

maan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa koskevia tavoitteita. Näin ollen var-

haiskasvatuksen pedagogiikkaa voidaan kuvata tietoisesti johdetuksi proses-

siksi, jossa tavoitteena on lasten oppiminen ja hyvinvointi (Helenius 2008, 52). 

Suunnitelmallisella ja tavoitteellisella varhaiskasvatuksella korostetaan muun 

muassa tasa-arvoisten lähtökohtien muodostamista ennen peruskoulun aloitta-

mista (Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, Sylva & Taggart 2004, 7). 

Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus vaatii perustehtävän ymmärtämistä. 

Varhaiskasvatuksen perustehtävä määritellään sen mukaan, mitä varten päivä-

kotiorganisaatio on olemassa. (Ks. Korhonen 2008, 32.) Näin ollen määritelmää 

leimaa eri aikakausien luoma näkökulma päivähoitopalveluiden tarpeesta (Dahl-

berg, Moss & Pence 1999, 62; Karila & Nummenmaa 2001, 10). Huttunen (1989, 

25-27) määrittelee varhaiskasvatuksen perustehtävän neljän päätehtävän kautta, 
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jotka ovat työvoimapoliittinen, perhepoliittinen, sosiaalipoliittinen ja koulutus-

poliittinen tehtävä. Lisäksi Alila, Eskelinen, Estola, Kahiluoto, Kinos, Pekuri, Pol-

vinen, Laaksonen ja Lamberg (2014, 11) lisäävät viidenneksi päätehtäväksi lapsi-

poliittisen tehtävän. Nämä viisi tehtävää ovat kokonaisuus, mutta eri tehtävät 

painottuvat eri tavalla riippuen ajasta ja paikasta (Mts., 11). Tässä työssä näkö-

kulmana on erityisesti varhaiskasvatuksen koulutuspoliittinen tehtävä, jonka 

mukaan ”jokaista lasta tulee ohjata oppimaan ja turvata oikeus oppimiseen sekä omien 

oppimismahdollisuuksien kehittämiseen” (Mts., 11-12).  

Opetussuunnitelman päämääränä nähdään organisaation perustehtävän 

toteuttaminen (Gröndahl, Piekkari & Rassi 1994). Opetussuunnitelman määritte-

leminen on hankalaa yhden tyhjentävän tulkinnan perusteella, sillä määritelmät 

vaihtelevat muun muassa yhteiskunnallisista koulutustavoitteista riippuen 

(Rauste-von Wright & von Wright 2003, 19). Atjonen (2005, 77) kuvaa opetus-

suunnitelman määrittelevän koulutuksen tavoitteita ja oppisisältöjä sekä opetus-

järjestelyiden ja arvioinnin perusteita. Välijärven (1992) määritelmässä opetus-

suunnitelma nähdään suunnitelmaksi toiminnoista ja järjestelyistä, jotka johtavat 

oppimisen ja kasvamisen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä koko toimintakult-

tuuria käsittävä näkemys kattaa arvot, päämäärät, uskomukset ja rakenteet työ-

käytänteineen. (Välijärvi 1992.) Nevalainen, Kimonen ja Hämäläinen (2001, 125) 

korostavat opetussuunnitelmien luonnetta muuttuvina sosiaalisina ja kulttuuri-

sina tuotteina. Pyhältö ja Soini (2007, 152) näkevät peruskoulun opetussuunnitel-

man olevan oppimisympäristöä rakentava työväline, jota voi hyödyntää opetuk-

sen kehittämiseen ja toiminnan perusteiden pohdintaan. Voidaan katsoa, että pe-

ruskoulun opetussuunnitelman lisäksi tämä näkemys koskee opetussuunnitel-

mia yleisesti. Opetussuunnitelman laatiminen on jatkuvaa kehittämistä kohti laa-

dukkaampaa toimintakulttuuria (Gröndahl ym. 1994).  

Suomessa varhaiskasvatus ja esiopetus nojaa laaja-alaiseen ja väljään ope-

tussuunnitelmaan (Karila 2016, 35). Joustava opetussuunnitelma antaa mahdol-

lisuuden toiminnan muokkaamiseen lasten tarpeiden mukaiseksi (Smith 1996, 

101). Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma eli varhaiskasvatussuunnitelma 

pohjautuu educare-malliin, joka korostaa sekä opetusta että hoitoa. Malli on 
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holistinen ja painottaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. (Karila 2016, 35.) Var-

haiskasvatuksen ja esiopetuksen historia nojaa työvoima- ja sosiaalipolitiikkaan. 

Päivähoitojärjestelmän katsotaan syntyneen teollistumisen myötä, kun vanhem-

mat ja etenkin naiset lähtivät töihin kodin ulkopuolelle. Kun naisten paikka yh-

teiskunnassa muuttui kotoa työpaikalle, muodostui tarve päivähoidolle. Voi-

daankin sanoa, että päivähoito syntyi vanhempien tarpeista. (Alila ym. 2014, 8-9; 

Pihlaja 2004, 15.) Myöhemmin päivähoito on ymmärretty lapsen edun näkökul-

masta, jolloin päivähoidosta tuli lapsen oikeus (Alila ym. 2014, 9-11). Samalla päi-

vähoidon suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus korostui. Educare-mallissa yh-

distyy päivähoitopalveluiden sosiaalinen tarve ja hoito (care) sekä lapsen kasva-

tukseen ja opetukseen liittyvät tarpeet (education) (Hujala 1999, 6-7; Smith 1996).  

Päiväkodin henkilöstö koostuu toiminnasta vastaavasta päiväkodin johta-

jasta sekä kasvattajatiimeistä. Kasvattajatiimillä tarkoitetaan yleensä ”yhden lap-

siryhmän ohjauksesta vastaavaa ryhmää” (Kupila 2018, 306). Kasvattajatiimi muo-

dostuu eri ammattiryhmien edustajista (Mts., 306; Poikonen 2003, 38). Kasvatta-

jatiimissä kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimii varhaiskasvatuslain 

(540/2018, 35 §) mukaan lasten lukumäärään, ikään ja hoitoaikaan suhteutettuna 

riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja ja varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajia. Lisäksi lapsiryhmissä voi toimia muita henkilöitä, joita ei lasketa 

mitoitukseen, kuten varhaiserityisopettaja ja erityisavustaja. (ks. Varhaiskasva-

tuslaki 540/2018).  Kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevista henkilöistä vä-

hintään kahdella kolmasosalla täytyy olla varhaiskasvatuksen opettajan tai so-

sionomin kelpoisuus. Näistä vähintään puolella pitää olla varhaiskasvatuksen 

opettajan kelpoisuus. Lopuilla täytyy olla vähintään varhaiskasvatuksen lasten-

hoitajan kelpoisuus. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 37 §.) 

Varhaiskasvatuksen opettajalla on kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan 

suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuudesta (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2018). Suunnittelua ohjaa opetussuunnitelman tavoitteet (Brodin & 

Renblad 2015). Karila ym. (2018) tarkentavat, että ”varhaiskasvatussuunnitelman 

sisältöjen ja tavoitteiden peilaaminen lapsiryhmän tarpeisiin toimii pedagogisen suun-

nittelun kulmakivenä” (Mts., 62). Pedagoginen suunnittelu haastaa ja innostaa 
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lapsia oppimaan. Jotta toimintaa voidaan kehittää, täytyy sitä arvioida. Arviointi 

kohdistuu henkilöstön toimintaan ja lapsen kohtaamaan varhaiskasvatuksen laa-

tuun. Arviointia tehdessä tarkastellaan toimintaa suhteessa sille asetettuihin ta-

voitteisiin. Arviointia seuraa kehittämistarpeiden huomaaminen. (Mts., 30-35, 

62-65.) Kehittämistä tehdään, jotta toiminta vastaa paremmin asetettuja tavoit-

teita sekä lasten tarpeita. Kehittämiskohteina voivat olla muun muassa toiminta, 

oppimisympäristöt sekä ammatillinen osaaminen. (Bidabadi, Isfahani, Rouhol-

lani & Khalili 2016; Karila ym. 2018, 31-32.)  

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyö kuuluu lapsiryhmän ulkopuoliseen 

työaikaan. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika eli SAK-työaika turvaa 

varhaiskasvatuksen suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuudet. Jotta työaikare-

surssi tukee sen tavoitteita, SAK-työaika tulee käyttää varhaiskasvatuksen ja esi-

opetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtä-

viin sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimiseen. (Opetusalan 

ammattijärjestö 2019.) Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on kerrottu tarkemmin 

SAK-työaikaan kuuluvat ja ei kuuluvat tehtävät. Kuviosta voidaan nähdä, että 

SAK-työaikaan kuuluu työ, joka tehdään yksin tai yhdessä muiden SAK-työai-

kaa käyttävien henkilöiden kanssa. Moniammatillinen ja monialainen työ ei 

kuulu SAK-työaikaan. Myöskään vanhempien tapaamiset ja heidän kanssa käy-

tävät varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetussuunnitelmakeskustelut eivät 

kuulu SAK-työaikaan.  

 

Kuvio 1: SAK-työaikaan kuuluvat ja ei kuuluvat tehtävät (Opetusalan ammattijärjestö 2019) 
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3 PÄIVÄKOTI ORGANISAATIONA                                                                   

3.1 Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuurille ei ole yhtä määritelmää. Schall (1983, 557; 1987, 24-25) 

määrittelee organisaatiokulttuurin keskenään riippuvaisten arvojen, normien ja 

uskomusten järjestelmäksi. Järjestelmä on ryhmän jäsenten yhteisen kokemuk-

sen tulosta. Morgan (1986, 131-133) taas korostaa määritelmässään, että organi-

saatiokulttuuri on jatkuvasti käynnissä oleva tapa rakentaa todellisuutta. Todel-

lisuutta kuvaa organisaation rituaalit, seremoniat, symbolit, tarinat, myytit ja 

tunnuslauseet. Denisonin (1996, 624) määritelmässä organisaatiokulttuuri voi-

daan nähdä piilossa olevana rakenteena, jonka lähtökohdat ovat yksilöiden ar-

voissa, uskomuksissa ja olettamuksissa. Organisaatiokulttuuri on riippuvainen 

yksilöiden ajattelusta ja toiminnasta. Organisaatiokulttuuri nähdään viitekehyk-

senä, joka ohjaa ja opettaa yksilöä (Nikkilä 1986, 19-20). Myös Alvesson (2002, 

420-440) korostaa organisaatiokulttuurin auttavan yksilöä selviämään organisaa-

tion toivomalla tavalla, mutta lisää, että organisaatiokulttuuri estää usein näke-

mästä sen yli. (Alvesson 2002, 420-440). Organisaatiokulttuurilla on aina vaiku-

tus yksilön identiteetin rakentumiseen sekä hänen toimintaansa (Corley, Gioia, 

Hamilton & Patvardhan 2013, 184).  

Organisaatiokulttuuri muodostuu monimutkaisista rakenteista. Schein 

(1987, 33-36) jakaa organisaatiokulttuurin rakenteen kolmeen tasoon. Ensimmäi-

sellä tasolla on näkyvät rakenteet, toiminnalliset ilmiöt ja ihmisten aikaansaan-

nokset. Toinen taso käsittää arvot ja normit, joita organisaatio pitää tärkeänä ja 

arvostettavana. Kolmas taso pitää sisällään ne käsitykset ja uskomukset, jotka 

ovat syntyneet ajan kuluessa. Nämä käsitykset ja uskomukset ovat tiedostamat-

tomia ja pidetään itsestäänselvyyksinä. Näistä syvällä olevista itsestäänselvyyk-

sistä on vaikea tulla tietoiseksi. Päiväkotiorganisaatiossa, kuten muissakin orga-

nisaatioissa, puhutaan usein hiljaisesta tiedosta silloin, kun kyse on tiedon, osaa-

misen ja asiantuntijuuden kehittymisestä (Nummenmaa, Karila, Joensuu & 

Rönnholm 2007). Hiljainen tieto perustuu kokemukseen ja se syntyy, kun 
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tekeminen ja tieto automatisoituu harjoittelun kautta. Uuden tiedon syntyminen 

on elinvoimaisen organisaation säilyttämisen edellytys. (Nonaka & Takeuchi 

1995, 5-6, 61.) Jotta uusi tieto syntyy, vaatii se vuorovaikutusta yksilöiden ja ym-

päristön välillä. Vuorovaikutuksessa yksilöiden osaamista ja ymmärrystä proses-

soidaan yhteiseksi näkemykseksi. (Otala 2008, 239.) Hiljaisen tiedon jakaminen, 

muuntaminen, luominen ja soveltaminen edellyttää suotuisan järjestelmän ja 

olosuhteiden luomista. Hiljaista tietoa voidaan tuoda näkyväksi sanallisen vies-

tinnän lisäksi kuvioiden, kuvien ja erilaisen digitaalisen jakamisen kautta. 

(Zhang & Han 2008, 23-24.)  

3.2 Organisaatiokulttuurin muutos  

Organisaatiokulttuurin muuttaminen on prosessi, joka vie aikaa. Organisaa-

tiokulttuuri muodostuu useista tasoista, joista osa on näkyviä helposti muutetta-

vissa olevia ja toiset syviä vaikeasti muutettavissa olevia. (Schein 1987, 33-36.) 

Pysyvien muutosten tekeminen vaatii yksilöiden ajattelutapojen ja organisaation 

syvärakenteen muuttumista. Näin ollen pelkkä muodollinen muutos ei saa py-

syvää ja todellista muutosta aikaan. (Mäkisalo 1998, 42-45.) Jotta muutos voi ta-

pahtua, toimijoiden täytyy tiedostaa organisaation perustehtävä (Korhonen 2008, 

37) ja rakenteet (Poikonen 2003). 

Sekä Mäkisalo (1998, 45) että Murto (1992) korostavat kehityksen ja muu-

toksen teossa vuorovaikutusta yksilöiden välillä sekä reflektointia itsen ja toisten 

kanssa. Todellisten muutosten aikaansaamiseksi tulee purkaa syvällä olevia ole-

tuksia ja toimintoja, jonka välineenä voidaan käyttää dialogista vuorovaikutusta 

(Schein 1993). Dialogisuutta kuvataan ajattelun kehittämisenä yhdessä toisen 

henkilön kanssa ilman, että pyritään osoittamaan omia käsityksiä oikeiksi ja toi-

sen vääriksi (Bohm 1996; Senge 1994). Bohm (1996) toteaa, että henkilö tulee tie-

toiseksi omista ajatusmalleista, kun kohtaa toisten erilaisia ajatusmalleja. Toinen 

lähestymistapa dialogisuuteen on yhdessä ajatteleminen. Dialogin avulla pyri-

tään löytämään yhteinen ymmärrys, jonka varaan pystytään rakentamaan uutta 

ajattelua ja toimintaa. (Isaacs 2001, 30-40.) Dialoginen vuorovaikutus on nähty 
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organisaatioiden kehitystyötä ohjaavana työotteena, jolla luodaan yhteinen ym-

märrys tavoitteista (Mönkkönen 2002, 12, Mönkkönen & Roos 2009, 158). 

Päiväkodin organisaatiokulttuuri on ollut pitkään muutoksessa (Kalliala & 

Onnismaa 2010, 274-276). Päiväkoti on nähty ”kiireisenä ja jatkuvassa muutoksessa 

olevana työympäristönä” (Karila & Kupila 2010, 66). Viime vuosina on kiinnitetty 

huomiota siihen, että päiväkodissa henkilöstön työtehtävien määrittely on ollut 

epäselvää ja henkilöstön pätevyydestä on jouduttu tinkimään pätevän henkilös-

tön puutteen vuoksi (Kalliala & Onnismaa 2010, 274-276). Päiväkodissa eri am-

mattiryhmien vastuut ja velvoitteet on nähty epäselvinä ja työkulttuurille omi-

naista on ollut ”kaikki tekee kaikkea” -periaate. Tästä on seurannut se, että eri 

ammattiryhmien erityisosaamista ei olla päästy hyödyntämään. (Karila & Kupila 

2010, 66-68.)   

3.3 Työaikasuunnittelu muutoksen mahdollistajana 

Työaikasuunnittelussa tulee ottaa huomioon jokaisen työntekijän optimaalinen 

hyödyntäminen (Legrain 2015). Työntekijän työaikoja suunniteltaessa korostuu 

työtehtävien laatu ja määrä (KVTES 2018, 3). Työelämän tehtävärakenteet ovat 

muuttuneet viime vuosina ja niissä painottuu yhä enemmän osaaminen, asian-

tuntijuus sekä itsenäisyys. Tämä luo paineita myös työaikasuunnittelulle, sillä 

uudet painotukset vaativat työssä vietetyn ajan sijasta työn tulosten ja laadun 

seuraamista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, 24.) Koska työelämän muutos 

koskee myös päiväkoteja, joissa painottuu yhä enemmän ammattiryhmien eri-

tyisosaaminen ja -asiantuntijuus sekä jaettu pedagoginen johtajuus (Fonsen 2014, 

184-190), on varhaiskasvatuksen opettajan työaikaa suunniteltaessa otettava 

huomioon opettajan rooli työyhteisössä. Myös opetusalan ammattijärjestön an-

tamassa ohjeistuksessa (2019, 9) mainitaan, että työaikoja suunniteltaessa tulee 

varmistaa, että varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen asiantuntijuus hyö-

dynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Työaikasuunnittelua voidaan toteuttaa eri tavoilla. Karkeasti jaoteltuna 

työaikasuunnittelu voi olla perinteistä esimiehen toteuttamaa tai modernia 
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yhteisöllistä työvuorosuunnittelua. Lisäksi työvuorosuunnittelua voidaan to-

teuttaa joustavina ratkaisuina työvuorosuunnittelijan ja työntekijän välillä. (Sil-

vestro & Silvestro 2000, 528.) Päiväkoti on nähty työyhteisönä, jossa työtekijällä 

on mahdollisuus vaikuttaa ainakin jossain määrin työaikajärjestelyihin (Lehto-

nen 2011, 135).  Työvuorosuunnittelu, joka mahdollistaa yksilön osallistumisen, 

edistää työntekijöiden hyvinvointia ja työyhteisön elinvoimaisuutta. Osallistu-

malla työvuorosuunnitteluun työntekijöiden työmotivaatio ja sitoutuminen työ-

hön kasvaa. Lisäksi työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja vastuu lisääntyy. 

(Pihlajasaari 2015.)  

Osallistuminen työvuorosuunnitteluun korostaa työntekijän asiantuntija-

roolia omassa työtehtävässään (Otegbeye, Scriber, Ducoin & Glasofer 2015, 35). 

Tästä seuraa jaetun johtamisen käsite, jota Kocolowski (2010, 24) kuvaa yhteistoi-

minnallisena tapahtumana, jossa koko tiimi vaikuttaa toisiinsa sekä jakaa vastuut 

ja velvollisuudet. Toisaalta päiväkodin organisaatiossa voidaan puhua johtajuu-

den prosessista, jossa oleellista on osallistuva ja inklusiivinen johtajuus. Johta-

juutta voidaankin silloin kuvailla vastuun, arvojen ja tavoitteiden käsitteillä. 

(McDowall Clark & Murray 2012, 121–127.) Tämä viitannee sekä opettajan pro-

fessioon että oman työn ohjaamiseen ja kehittämiseen organisaation arvot ja ta-

voitteet huomioiden. 

Osallistuva työaikasuunnittelu on hyödyllinen organisaatiolle, kun jokai-

sella yksilöllä on ymmärrys organisaation perustehtävästä ja eri ammattiryhmien 

edustajien työtehtävistä (Hakola & Kalliomäki-Levanto 2010). Tämä korostunee 

päiväkodin organisaatiokulttuurin muutosvaiheessa, kun eri ammattiryhmien 

edustajien työtehtäviä eriytetään ja ”kaikki tekee kaikkea” -periaate puretaan. 

Osallistuva työvuorosuunnittelu vaatii organisaation jäseniltä motivaatiota, neu-

vottelutaitoja, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä sitoutumista (Hoffart & 

Willdermood 1997, 45; Teahan 1998, 361–368; Zimmermann 1995, 58–59), sillä 

osallistuva suunnittelu ei koskaan kykene tarjoamaan jokaiselle työntekijälle jo-

kaisella hetkellä parasta mahdollista työvuorosuunnitelmaa (Mäki, Liedenpohja 

& Parikka 2016, 107). Lisäksi organisaation toimintaan sitoutuminen sekä oman 
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ja muiden työn arvostaminen ovat osallistuvan työvuorosuunnittelun onnistu-

misen edellytyksiä (Hakola & Kalliomäki-Levanto 2010). 

Päiväkodissa työvuorosuunnittelusta vastaa päiväkodin johtaja. Työvuoro-

suunnittelun tekee joko johtaja tai hänen valtuuttama työntekijä. Työvuorosuun-

nittelussa varhaiskasvatuksen opettajille tulee varata noin 13 prosenttia työajasta 

suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittä-

mistyö eli SAK-työ tehdään lapsiryhmän ulkopuolella. Osa SAK-työajasta voi-

daan tehdä sopimuksen mukaan työpaikan ulkopuolella. (Opetusalan ammatti-

järjestö 2019, 6-8.) 

Alla oleva kuvio (kuvio 2) esittää yhteenvedon tutkimuksen käsitteistä. Kä-

sitteistö lähtee liikkeelle varhaiskasvatuksesta, jota edellyttää suunnitelmallisuus 

ja tavoitteellisuus sekä opetussuunnitelma. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 

varhaiskasvatus edellyttää prosessia, jossa suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

luo laadukasta toimintaa. Lapsiryhmän ulkopuolella tapahtuva suunnittelu-, ar-

viointi- ja kehittämistyö on osa päiväkodin organisaatiokulttuuria. SAK-työaika 

on uusi elementti varhaiskasvatuksessa, joten se vaatii organisaatiokulttuurin 

muutosta. Tärkeä osa organisaatiokulttuurin muutosta on kehittyvä työaika-

suunnittelu. 

 

Kuvio 2: Yhteenveto tutkimuksen käsitteistä 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tutkimuksessa kuvataan varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia koskien 

lapsiryhmän ulkopuolista työaikaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää var-

haiskasvatuksen opettajien kokemuksia siitä, miten opettajat kokevat SAK-työ-

ajan tukevan varhaiskasvatuksen toteuttamista. Tutkimuksessa ollaan kiinnostu-

neita myös opettajien kokemuksista SAK-työajan toteutumisesta. Lisäksi tutki-

muksessa tarkastellaan päiväkodin organisaatiokulttuurin muutosta suhteessa 

SAK-työajan toteuttamiseen. Tutkimuksen informantteina toimii neljä varhais-

kasvatuksen opettajaa erään keskisuomalaisen kaupungin kunnallisista päiväko-

deista. 

1. Miten SAK-työaika tukee varhaiskasvatuksen toteuttamista varhais-
kasvatuksen opettajien kokemuksissa? 

2. Miten SAK-työaika toteutuu varhaiskasvatuksen opettajien kokemuk-
sissa? 

3. Miten organisaatiokulttuurin muutos päiväkodissa on tukenut SAK-
työajan toteuttamista? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 

SAK-työajasta eli lapsiryhmän ulkopuolella tehtävästä työajasta, joka on tarkoi-

tettu suunnitteluun-, arviointiin- ja kehittämiseen. Tutkimuksessa halutaan sel-

vittää varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia SAK-työajan toteutumisesta, 

siitä, kuinka SAK-työaika palvelee varhaiskasvatuksen toteuttamista sekä orga-

nisaation tukea SAK-työajan toteutumiseen. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu, 

miten SAK-työaika toimii, miten SAK-työaika on organisoitu työyhteisössä ja 

työaikasuunnittelussa sekä mihin SAK-työaika käytetään, miten SAK-työaika 

tuodaan näkyväksi kaikille työyhteisön jäsenille ja miten SAK-työaika tukee pe-

dagogista toimintaa.

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluaika muuttui 1.5.2018 SAK-työajaksi. 

SAK-työaikaa täytyy olla varhaiskasvatuksen opettajien työaikaa koskevan eri-

tyismääräyksen mukaan 13 prosenttia viikkotyöajasta eli noin viisi tuntia vii-

kossa (Opetusalan Ammattijärjestö, 2019). Muutoksen myötä varhaiskasvatuk-

sen opettajien ryhmän ulkopuolella tekemä työaika kasvoi hieman. Tämän tutki-

muksen lähtökohtana on varhaiskasvatuksen kentällä vahvana käyvä keskustelu 

SAK-ajasta, sen merkityksestä sekä siihen liittyvistä käytänteistä. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Il-

miötä lähestytään fenomenologisesta näkökulmasta aineistolähtöisesti. Fenome-

nologisen lähestymistavan tavoitteena on tarkastella ihmisyksilön ja tutkittavan 

ilmiön välistä kokemuksellista suhdetta. Ajatellaan, että ”ihmisyksilöt rakentuvat 

suhteessa maailmaan, jossa he elävät, ja he myös itse rakentavat tuota maailmaa”. (Laine, 

2018) Tutkimus nojaa vahvasti kokemukselliseen näkökulmaan, sillä SAK-työ-

ajan käytännöt ovat olleen käytössä vasta vähän aikaa ja näin ollen ei ole miele-

kästä lähestyä ilmiötä vaikuttavuusnäkökulmasta.  
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Fenomenologinen lähestymistapa valikoitui tutkimukseen, koska tutki-

muksen pyrkimyksenä on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 

SAK-työajan toteutumisesta ja merkityksestä. Fenomenologinen lähestymistapa 

vastaa parhaiten tutkimusaiheeseen, sillä lähestymistavan tavoitteena on tutkia 

ihmisten eli tässä tapauksessa varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ilmiöstä 

eli SAK-työajasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Lähestymistavan ansiosta saadaan 

tietoa siitä, miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat ja käsittävät touko-

kuussa 2018 voimaan tulleen SAK-työajan. 

5.2 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimuksen informantteina toimi varhaiskasvatuksen opettajat kunnallisesta 

päivähoidosta. Varhaiskasvatuksen opettajat valikoituivat tutkimuksen infor-

manteiksi, koska tutkimuksessa haluttiin saada kokemustietoa SAK-työajan 

käyttämisestä. Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteaa, laadullisessa tutkimuk-

sessa oleellista on, että informanteilla on tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman 

paljon omakohtaista tietoa tai kokemusta. Näin ollen voidaan todeta, että var-

haiskasvatuksen opettajien tieto ja kokemus antaa parhaan mahdollisen aineis-

ton tutkimusta varten.  

Tutkimukseen osallistui neljä (n=4) varhaiskasvatuksen opettajaa. Tässä 

tutkimuksessa oli perusteltua ottaa suhteellisen pieni otanta, sillä aineistosta tuli 

laaja ja haastattelut alkoivat toistaa samoja teemoja. Osallistumisen edellytyk-

senä oli, että varhaiskasvatuksen opettaja toimii 1-6 -vuotiaiden lasten parissa ja 

käyttää SAK-työaikaa jollain tavalla työssään. Osallistujat olivat tutkimuksessa 

mukava vapaaehtoisesti ja valikoituivat spontaanisti.  

5.3 Aineiston keruu  

Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla varhaiskasvatuksen opettajilta, 

jotka työskentelevät kunnallisissa päiväkodeissa eräässä Keski-Suomalaisessa 

kunnassa. Aineiston keruu tapahtui helmi- ja maaliskuun 2019 aikana. 
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Yksilöhaastattelut oli mahdollista tehdä haastateltaville sopivassa rauhallisessa 

paikassa joko päiväkodissa tai yliopiston tiloissa. Kaikki haastattelut tehtiin in-

formanttien omilla työpaikoilla päiväkodeissa.  

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, koska se sopii fenomenologi-

seen lähestymistapaan ja tutkimusongelman selvittämiseen. Metodologisesti tee-

mahaastattelussa, kuten tämän tutkimuksen tutkimusotteessakin, ”korostetaan ih-

misten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merki-

tykset syntyvät vuorovaikutuksessa” (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa edetään tiettyjen 

keskeisten etukäteen valittujen teemojen mukaan. Haastattelussa käytetään tar-

kentavia kysymyksiä haastateltavan vastausten pohjalta. Koska tutkimukseni ta-

voitteena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia ja käsityksiä 

SAK-työajasta, on puolistrukturoitu haastattelu sopiva valinta. Etukäteen valitut 

teemat auttavat haastateltavia vastaamaan niihin asioihin, joita tutkimuksessa 

halutaan nostaa esille, mutta samalla tarkentavat kysymykset tarkentavat ja sy-

ventävät tietoa, jota haastateltavat antavat. Haastatteluista tulee näin ollen moni-

puolisempia, monitasoisempia ja omakohtaisempia. (Patton, 2002; Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018) 

5.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin 

pyrkimyksenä oli tarkastella aineistoa ”eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tii-

vistäen” (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkimuksen päämääränä oli kuvata varhais-

kasvatuksen opettajien kokemuksia ja merkityssisältöjä koskien SAK-työaikaa, 

joten analyysi tavaksi valittiin sisällönanalyysi. Tutkimuksen aineiston keruu ta-

pahtui haastattelemalla, joten ennen analyysin aloittamista äänitetty aineisto lit-

teroitiin. Äänitettyä aineistoa oli kolme tuntia ja litteroitua aineistoa 57 sivua 

(fonttikoko 12; riviväli 1,5). 

Sisällönanalyysi (ks. liite 3) alkoi kirjallisen aineiston redusoinnilla eli pel-

kistämisellä. Redusointi tapahtui pilkkomalla aineistoa pienempiin osiin. Seuraa-

vaksi redusoitu aineisto klusteroitiin eli ryhmiteltiin. Klusteroinnissa koodattu 
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alkuperäisaineisto käytiin läpi sekä etsittiin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuk-

sia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmiteltiin ja yhdistet-

tiin teemoiksi. Tämän jälkeen teema nimettiin sisältöä kuvaavalla nimikkeellä. 

Kolmantena vaiheena oli abstrahointi eli tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon 

erottaminen. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

5.5 Eettiset ratkaisut 

Tässä tutkimuksessa on syytä pohtia eettisiä kysymyksiä liittyen tutkimuslupiin, 

tutkimukseen osallistuvien tietoon perustuvaan suostumukseen, tutkittavien 

anonymiteettiin, luottamuksellisuuteen, tutkijan asemaan sekä aineiston säilyt-

tämiseen ja tuhoamiseen. Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteavat, että laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimuseettiset kysymykset ovat tärkeässä roolissa, sillä tutki-

mus on muotona vapaampaa ja tiedonhankintakeinot lähestyvät arkielämän 

vuorovaikutusta.  

Ennen tutkimusprosessin alkua pyydettiin kaupungin varhaiskasvatuspal-

veluilta tutkimus- ja aineistonkeruulupa. Seuraavaksi otettiin yhteyttä päiväko-

tien johtajiin ja pyydettiin lupaa kysyä kyseisten päiväkotien varhaiskasvatusten 

opettajia tämän tutkimuksen informanteiksi. Tärkeää oli kunnioittaa informant-

tien itsemääräämisoikeutta (Clarkeburn & Mustajoki, 2007). Tässä tutkimuksessa 

tutkimukseen osallistujilta pyydettiin suostumus tutkimukseen osallistumisesta. 

Eettisten kysymysten vuoksi tärkeää on, että tutkittaville kerrottiin kaikki oleel-

linen tieto tutkimuksesta ja varmistettiin, että tutkittava oli ymmärtänyt tiedon. 

Suostumus täytyi saada tutkittavalta ilman, että tutkija vaikutti millään tavalla 

suostumuksen saamiseen. Tutkijan piti olla avoin eikä hän saanut salata tutkitta-

vilta mitään tietoa sen nimissä, että saisi mahdollisesti paremman otoksen aineis-

tonkeruussa.  

Eettisesti oli tärkeää ajatella tutkittavaa ja hänen etuaan (Patton, 2002). 

Tässä tutkimuksessa lähdettiinkin siitä näkökulmasta, että esiin tulevat toimin-

tatavat eivät kuvaa yksittäisten ihmisten ammattitaitoa tai 
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ammattitaidottomuutta, eikä tutkimuksen tavoitteena ollut ammattitaidon arvi-

oiminen. Tutkimuksessa kokemuksia käsiteltiinkin organisaation kautta.  

Tutkimusprosessin eettisiä näkökulmia voidaan pohtia kolmessa eri luo-

kassa. Ensimmäisenä voidaan pohtia tutkimusaihetta eli sitä, miksi kyseisen il-

miön tutkiminen on perustelua. Toisena voidaan pohtia tutkimusmenetelmiä eli 

sitä, saadaanko tavoiteltava tieto suunnitellulla aineistonkeruumenetelmällä. 

Kolmantena voidaan pohtia tutkimusaineiston analyysiä ja raportointia. Analyy-

sivaihe tulee tehdä siten, että tutkittavien anonymiteetti säilyy ja raportointivai-

heessa tutkimustulokset tulee raportoida mahdollisimman rehellisesti ja tarkasti. 

Eettisestä näkökulmasta tutkimusprosessi on kuvattava mahdollisimman lä-

pinäkyvästi, jotta lukija voi arvioida eettisiä kysymyksiä. (Kylmä, Pietilä, & Veh-

viläinen-Julkunen, 2002) 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaihe oli perusteltu, sillä SAK-työaika on tuore 

ja ajankohtainen elementti varhaiskasvatuksen kentällä. Lisäksi SAK-työaikaan 

liittyvät käytänteet ja merkitykset sekä sen näkyminen varhaiskasvatuksen ar-

jessa kaipasi läpinäkyvyyttä. SAK-työaika on kirjattu varhaiskasvatuksen opet-

tajien työaikamääräyksiin (ks. Opetusalan Ammattijärjestö, 2019), joten se on vel-

voittava. Koska SAK-työaika on vielä uusi elementti, tutkimuksessa ei voida tut-

kia vaikuttavuutta. Tässä vaiheessa sen sijaan oli tärkeä kuvata varhaiskasvatuk-

sen opettajien kokemuksia SAK-työajasta. Aineistonkeruumenetelmä sopi hyvin 

tämän tutkimuksen tavoitteisiin, sillä puolistrukturoitujen teemahaastattelujen 

avulla pystyttiin keskustelemaan valituista teemoista ja tarkentavilla kysymyk-

sillä lisäämään syvyyttä. Tämän tutkimuksen analyysivaiheen tuli säilyttää in-

formanttien anonymiteetti sekä päiväkodit, joissa informantit työskentelevät. 

Tutkimusaineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti ja aineisto säilytettiin kokonai-

suudessaan salasanasuojatulla muistitikulla. Tutkimuksen valmistuessa tutki-

musaineisto tuhottiin. Tutkimusprosessi selostettiin mahdollisimman tarkasti ja 

tulokset raportoitiin rehellisesti. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni tuloksia. Esittelen tulokset tutkimuskysy-

myksittäin. Ensin käyn läpi, miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat SAK-

työajan tukevan varhaiskasvatuksen toteuttamista. Seuraavaksi käyn läpi, miten 

varhaiskasvatuksen opettajat kokevat SAK-työajan toteutumisen työyhteisössä. 

Kolmantena käsittelen SAK-työaikaa koskevaa organisaatiokulttuurin muutosta 

päiväkodissa. Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) on esitetty tulosten päänäkö-

kulmat. 

 

 

Taulukko 1: Tulosten päänäkökulmat 

6.1 Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia SAK-työajan 
tuesta varhaiskasvatuksen toimintaan 

6.1.1 Aika ja paikka lapsiryhmän ulkopuoliselle työskentelylle 

Haastatteluaineistossa kaikki varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat SAK-työ-

ajan mahdollistavan ”…rauhallisen hetken irrottautua juuri niihin sen hetken tarvit-

taviin asioihin…” (VO 3, 924-927). Haastateltavat pitivät lapsiryhmän ulkopuo-

lista työaikaa tärkeänä, sillä kokivat suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyön 

mahdottomaksi samalla, kun olivat vastuussa lapsiryhmästä. Suunnittelu-, arvi-

ointi- ja kehittämistyö koettiin ajattelutyönä, jonka avulla pystytään 
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vahvistamaan toiminnan taustalla olevaa pedagogisuutta, ”…et lapset ei tulis 

tänne sillein, et hei me ollaan pidetty teidän lapset hengissä, et ois joku muukin” (VO 2, 

612). Seuraavassa esimerkissä opettaja kuvaa, miten SAK-työaika mahdollistaa 

keskittymisen yhteen asiaan kerrallaan: 

”…mä saan tietyn ajan keskittyä niihin asioihin, mitä mä en voi tehdä kun mä oon lapsi-
ryhmässä, koska sitten kun mä oon lapsiryhmässä mä voin keskittyä niihin lapsiin, et sil-
loin mä voin istua alas ja ottaa lapsia syliin ja heidän kanssaan jutella, voidaan leikkiä ja 
kaikkee tämmöstä… muussa tapauksessa se olis sellasta, et mä säntään joka paikkaan ja 
en voi keskittyä ja pysähtyä siihen hetkeen.” (VO 4, 1316-1321) 

Varhaiskasvatuksen opettajilla oli kokemus, että SAK-työaika mahdollisti sekä 

laadukkaan lapsiryhmätyön että laadukkaan suunnittelu-, arviointi- ja kehittä-

mistyön, jotka kumpikin koettiin tärkeäksi. Opettajat kuvasivat, että olisi mah-

dotonta yrittää olla samalla aidosti läsnä lapsiryhmässä, kun ”…miettii ja kehittää” 

(VO 2, 596). Haastateltavien opettajien kokemuksissa suunnittelu-, arviointi- ja 

kehittämistyö nähtiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskas-

vatuslain toteuttamisen mahdollistajana antaen ajan ja paikan pedagogiikan jat-

kuvaan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä opettajan itsensä amma-

tillisuuden kehittämiseen.  

Toisaalta eräällä haastateltavalla oli kokemus, että osa varhaiskasvatuksen 

opettajista kokee ristiriitaisena SAK-työajan hyödyllisyyden varhaiskasvatuksen 

toteuttamiselle, sillä he kokevat, että ”…se on pois jotenkin lapsilta, että he (varhais-

kasvatuksen opettajat) ovat pois ryhmästä…” (VO 3, 1070-1071). Haastatteluaineis-

tossa kävikin ilmi, että aina SAK-työajan merkitys varhaiskasvatukselle ei ole sel-

vää työntekijöille, mikä ilmeni juuri SAK-työajan negatiivisena merkityksenä 

lapsille. Tämä oli ristiriitaista sen kanssa, että suunnittelu-, arviointi- ja kehittä-

minen nähtiin kuitenkin laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä. 

6.1.2 Suunnittelutyö  

Tutkimusaineistossa varhaiskasvatuksen opettajat totesivat laadukkaan varhais-

kasvatuksen edellyttävän suunnittelua, sillä ”…kun puhutaan laadukkaasta varhais-

kasvatuksesta, niin kyllä se pitää suunnitella…” (VO 1, 129-132). Suunnittelua tehtiin 

opettajien mukaan lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmista. Opettajat kuvasivat 
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suunnittelevansa toimintaa, etsivänsä tietoa toimintaa varten ja valmistelevansa 

toimintaa SAK-työajalla: 

”…suunnittelen sitä tota, mietin, että mitä nyt – et me ollaan meijän eskaritarinassa… et 
mitä mennään eskaritarinassa ja katotaan, että meillä on tämä kirjain ja mitä me otetaan, 
että meillä on tämä kirjain ja mitä me otetaan liikunnassa…” (VO 1, 266-270) 

Tällainen lyhyen aikavälin toiminnan suunnittelu ja valmistelu oli tyypillistä 

opettajien kokemuksissa.  Opettajat kuvasivat suunnittelevansa, mitä lapsiryhmä 

tekee seuraavaksi, miten suunnitelma toteutetaan ja mitä valmisteluja toiminta 

vaatii. Lyhyen aikavälin suunnitelmista ei aineiston mukaan tehty aina konkreet-

tisia dokumentteja, mutta se ei tarkoittanut opettajien kuvauksissa sitä, etteikö 

suunnitelmia tehty.  

Pitkän aikavälin suunnitelmia kuvattiin kokonaisuuksien ja pitkäjännitteis-

ten suunnitelmien tekemisenä. Opettajien kokemuksissa pitkän aikavälin suun-

nitelmat kuvasivat pedagogisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen tavoittei-

den toteutumista. Kokonaisuuksien suunnitteleminen nähtiin ylemmän tason 

suunnitelmina, jotka sisälsivät yksittäiset lyhyen aikavälin suunnitelmat. Opet-

taja kuvaa seuraavassa kokonaisuuksien suunnittelemista: 

”…mä suunnittelen sitä toimintaa sillein pitkäjänteisesti – sillein oikeesti kunnolla, ettei 
tuu sellasia, että hei tänään vähän maalaillaan – et ne ei oo sellasia rippeitä vaan, et ei oo 
mitään rippeitä – ei oo mitään kokonaisuutta.” (VO 2, 600-608) 

Lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat eivät sulkeneet toisiaan pois opettajien 

kuvauksissa, mutta osittain havaittavissa oli näiden suunnitelmien vuorottele-

mista, rinnastamista sekä päällekkäin asettamista. Tämä tarkoitti kuvauksissa 

sitä, että osa opettajista kuvasi suunnittelun olevan kokonaisuuksien suunnitte-

lemista, osa yksittäisten toimintasuunnitelmien tekemistä ja osa kuvasi sekä ko-

konaisuuksien että yksittäisten suunnitelmien tekemistä.  

6.1.3 Arviointi- ja kehittämistyö 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksissa arviointi ja kehittäminen nähtiin 

eteenpäin vievänä elementtinä, joka kuvauksissa käsitti varhaiskasvatuksen ta-

voitteellisen luonteen. SAK-työaika koettiin mahdollisuutena ”miettiä – ja ottaa 
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asioista selvää – että jos miettii, että me ollaan tällä tavalla tehty ja tää ei oikein mene, ni 

sit voit suunnitella – että mitenkä…” (VO 1, 169-181). Opettajat kuvasivat arvioin-

nin ja kehityksen kohdistuvan tyypillisesti toimintaan ja toiminnan mahdollista-

viin tekijöihin, kuten alla olevat esimerkit kuvaavat:  

”…kehittäminen ja arvioiminen just, et sä voit suunnitella ja huomaat, että päin honkia 
meni, et tehdään…” (VO 1, 191-192) 

”…mä oon miettinyt meidän viikko-ohjelmaa… ja aikataulut, koska niitä ei ehkä ollut 
mietitty kovin loppuun asti – mä oon sit järjestellyt tätä päivärytmii sellaseks, että se on 
mahdollista ja sit viikkoaikataulut – et minä päivänä meillä on mahdollista toteuttaa mi-
täkin…” (VO 2, 624-636) 

Opettajat kuvasivat arvioinnin ja kehittämisen kohteena olevan sekä yksittäiset 

toiminnat että pitkäjänteisemmät kokonaisuudet. Arviointia ja kehittämistä teh-

tiin suhteessa sekä omaan näkemykseen hyvästä varhaiskasvatuksesta että var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetussuunnitelman perusteiden 

sekä varhaiskasvatuslain antamiin velvoittaviin elementteihin. Lasten henkilö-

kohtaisten suunnitelmien toteutumista toiminnassa arvioitiin kuvausten mu-

kaan lähinnä silloin, kun lapsella oli pulmia oppimisessa.  

Toiminnan lisäksi arviointia ja kehittämistä tehtiin suhteessa varhaiskasva-

tuksen opettajaan itseensä sekä muihin työntekijöihin. Opettajien kokemuksissa 

tärkeää oli tarkastella omia ja muiden aikuisten toimintatapoja sekä kehittää niitä 

kohti parempia tapoja. Opettaja kuvaa esimerkissä miettivänsä, kuinka miettii 

omaa ja työkavereiden toimintaa: 

”…sun pitää miettiä – olitko sää hyvä aikuinen siinä ja – mitä mää voisin kehittää mussa 
ja mikä mussa on, että mää tekisin toisella tavalla tai mitä työkaveri vois tehdä – et niinku 
päästäis eteenpäin…” (VO 1, 191-199) 

Työntekijöiden arviointi ja kehittäminen nähtiin myös eteenpäin vievänä var-

haiskasvatuksen laatuun vaikuttavana tekijänä. Opettajat kokivat, että SAK-työ-

aika oli tuonut tarpeen kehittää omaa osaamista. Opettajat kuvasivat, että SAK-

työaika vaatii toimintatapoja, joita he eivät olleet aiemmin tottuneet käyttämään. 

SAK-työajan myötä opettajien oli täytynyt kehittää omaa suunnittelu-, arviointi- 

ja kehittämistyön tekemistä sekä ajankäyttöä:  
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”…mulla on just työnalla kehittää omaa ajankäyttöä, mulla on sellainen ajankäytön neli-
kenttä, et mä oon laittanut siihen itselleni tehtäviä, et mikä kuuluu mihinkin, et mä oppi-
sin käyttämään paremmin sitä SAK-aikaa…” (VO 4, 1346-1349) 

Kokemuksissa varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat suunnittelun, arvioinnin 

ja kehittämisen olevan jatkuva kehä, jossa suunnittelemisesta seuraa arviointi, 

arviointia seuraa kehittäminen ja kehittämistä seuraa jälleen suunnittelu.  Kehää 

pitää ”pyörittää yhessä, et mitä… linkkinä eteenpäin… et niinku päästään eteenpäin…” 

(VO 1, 199). Suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen lisäksi opettajien kuvauk-

sissa tärkeää oli lasten havainnointi. Havainnoinnin avulla opettajat kokivat löy-

tävänsä kohdat, jotka vaativat kehittämistä. Opettajat kuvasivat SAK-työajan ole-

van hyvä tilaisuus päästä havainnoimaan lapsiryhmää ilman, että on vastuussa 

siitä.  

6.1.4 Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma 

Haastatteluaineistossa opettajat kuvasivat, että valtakunnallinen varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet, esiopetussuunnitelman perusteet sekä lapsen var-

haiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma ovat suunnittelu-, arviointi- ja 

kehittämistyön pohja: 

”…kyllähän niinkun valtakunnallinen vasu tai mitä mä nyt käytän, ni esiopsia, on sellai-
nen perusta… sellaset niinku velvoittavat asiat, ni niiden mukaan meidän pitää tehdä…” 
(VO 1, 203-216) 

Varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat valtakunnallisen varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden ja esiopetussuunnitelman perusteiden ohjaavan heidän 

työtään sekä sitä, mitä he sisällyttävät suunnittelemaansa toimintaan. Opettajat 

kokivat valtakunnalliset suunnitelmat velvoittaviksi asiakirjoiksi, jotka ohjaavat 

koko varhaiskasvatustyötä.  

Haastateltavat pitivät lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitel-

maa ja esiopetussuunnitelmaa työvälineenä, jonka avulla huomioidaan lapsen 

yksilölliset tarpeet lapsiryhmän toiminnassa. Varhaiskasvatussuunnitelman ja 

esiopetussuunnitelman perusteita pidettiin kokonaisuutena, jota lapsen 
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henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma yksilöl-

listää kunkin lapsen ja lapsiryhmän mukaiseksi: 

”…lasten vasut, ni totta kai ne tuo, ku on se kokonaiskuva, et hei nyt on tää teema, ni sit 
se, et miten me toteutetaan, et huomioidaan kaikkien lasten tarpeet – sillein, että jokai-
sella on mahdollisuus osallistua siihen toimintaa.” (VO2, 615-620) 

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ottaa opettajan mukaan 

lapsen yksilölliset tarpeet huomioon. Varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat, 

kuinka lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yksilöllistää toiminnan siten, että jo-

kainen lapsi saa mahdollisuuden osallistua toimintaan.  

Opettajien kokemusten mukaan syksyn SAK-työajasta suuri osa menee lasten 

varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetussuunnitelmakeskusteluihin valmistau-

tumiseen ja niiden kirjaamiseen. Opettajat mainitsivat SAK-työajan mahdollista-

van keskusteluihin valmistautumisen ja niiden viimeistelyn. Opettaja kuvaa esi-

merkissä, miten hän käyttää SAK-työaikaa esiopetussuunnitelmakeskusteluiden 

valmistelemiseen ja viimeistelemiseen: 

”…syksyllä on tota esiops-keskusteluihin valmistelua – ja tietysti sitten joskus on tota, 
että – pitää kirjoittaa sen esiopsin jälkeen jotain…” (VO1, 259-262) 

Toisaalta haastatteluaineistossa oli mainintoja varhaiskasvatussuunnitelmakes-

kusteluiden ja niihin valmistautumisen kuormittavuudesta. Aineistossa mainit-

tiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen vieneen huomattavan suuren 

osan SAK-työajasta ”syksyllä – ja pitkälle sen jälkeen” (VO 2, 966-969) etenkin sil-

loin, kun varhaiskasvatuksen opettaja valmisteli, piti ja kirjasi kaikki varhaiskas-

vatussuunnitelmakeskustelut SAK-työajalla. Tällöin opettaja koki, että SAK-työ-

aika ei riittänyt muihin SAK-työaikaan kuuluviin tehtäviin. 

Varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetussuunnitelmakeskustelujen, nii-

hin valmistautumisen ja niiden kirjaamisen lisäksi SAK-työaika mahdollisti opet-

tajien kokemuksissa lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin ja esiopetussuunnitel-

miin sekä lapsiryhmän pedagogiseen suunnitelmaan tutustumisen ja sitä kautta 

lasten ja lapsiryhmän yksilöllisen huomioimisen varhaiskasvatuksen 



24 
 

 

toteuttamisessa. Opettaja kuvaa esimerkissä tutustuvansa SAK-työajalla lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmiin, jotka toinen työntekijä oli tehnyt: 

”…se on ollut tärkeetä, että mulla on ollut aikaa perehtyä – lasten vasuihin, koska just se, 
että SAK-työaikahan sisältää myös sen, että me laaditaan niitä suunnitelmia, ni kyllähän 
mulla pitää olla joku tietopohja…” (VO 2, 600-608) 

Varhaiskasvatuksen opettajan kuvauksessa SAK-työajan antama aika mahdollis-

taa lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin perehtymisen sekä niiden tiedostami-

sen toiminnassa ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen. Opet-

taja koki, että tutustuminen toisen työntekijän tekemiin varhaiskasvatussuunni-

telmiin oli edellytys sille, että hän pystyi laatimaan seuraavat suunnitelmat. 

6.1.5 SAK-työaika varhaiskasvatuksen opettajan vai kasvatustiimin ai-
kaa? 

Haastateltavien vastauksissa näkyi erilaisia näkökulmia SAK-työajan käytöstä 

eri ammattiryhmien välillä. Toisaalta SAK-työaika nähtiin varhaiskasvatuksen 

opettajan tarvitsemana aikana. Opettaja kuvasi, että SAK-työaika kuului ainoas-

taan varhaiskasvatuksen opettajille, koska pedagoginen vastuu oli opettajilla. 

SAK-työaika nähtiinkin varhaiskasvatuksen pedagogisuuden takeena: 

”…mää oon se, jolla on se pedagoginen vastuu, ni mä koen, että mun vastuulla on oi-
keesti pitää huoli siitä, ni siihen nähden yksin on erittäin hyvä…” (VO 2, 775-778) 

Toisaalta taas nähtiin, että eri ammattiryhmien (varhaiskasvatuksen opettaja ja 

lastenhoitaja) yhdessä käyttämä SAK-työaika oli tarkoituksenmukaista varhais-

kasvatuksen suunnittelun kannalta. Haastateltavat kokivat, että etenkin pari-

työskentelyssä oli tärkeää suunnitella varhaiskasvatusta yhdessä työparin 

kanssa:  

”…monetkin lastentarhanopettajat on, että käytetään sitä suunnitteluaikaa yhdessä suun-
nitteluun – että vaikkei sitä tarvis suunnitella, mutta on koettu, että on se ihan järkevää… 
että varsinkin tollasessa parityöskentelyssä…” (VO 1, 137-143) 

Opettaja kuvasi, kuinka monet varhaiskasvatuksen opettajat näkevät SAK-työ-

ajan käytön yhdessä tiimin kanssa tärkeäksi. Aineistossa kävi ilmi, että etenkin 
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suunnittelutyöhön osa opettajista toivoi koko tiimin panosta. Silti opettajat ku-

vasivat päävastuun suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöstä olevan varhais-

kasvatuksen opettajalla. Eräs aastateltava kuvasi opettajan suunnittelevan 

”…semmosia tiettyjä linjauksia…” (VO 1, 148-157), jonka jälkeen ”…sitten yhessä, 

että miten me nyt sit… sitä ideaa, että mietitään sitä sitten – yhdessä jaetaan, että jos 

mää nyt otan sen – ni ota sää sit sitä…” (VO 1, 148-157). Opettaja kuvasi, kuinka 

hän suunnittelee kokonaisuuksia ja jakaa sitten vastuuta muille työntekijöille. 

Haastateltavat kuvasivat tärkeäksi myös varhaiskasvatuksen opettajien yh-

teisen SAK-työajan, mutta sitä oli kuvausten mukaan vähän. Kokemusten mu-

kaan varhaiskasvatuksen opettajien yhteistä SAK-työaikaa oli korkeintaan ker-

ran kuukaudessa ja lapsiryhmän opettajien keskinäistä SAK-työaikaa kerran vii-

kossa noin tunti. Osa tutkittavista totesi, että ”saan käyttää sen ihan itse” (VO 2, 

701), joka viitannee siihen, että aika toivottiin itselle. Toisaalta osa opettajista toi-

voi kehitystä kohti opettajien yhteistä SAK-työaikaa:  

”Mä käytän sitä, niin kuin muutkin täällä, elikkä täällä on vielä keskeneräistä se, et 
kuinka se ollaan… saatu sitä yhteistä opettajien kanssa sitä yhteistä aikaa… ihan tosi vä-
hän… ni ei tässä toteudu vielä se ihan tarkoituksenmukaisella tavalla.” (VO 3, 1175-1177) 

Opettajien yhteistä SAK-työaikaa käytettiin yleensä pitkän ajan suunnitelmien 

sekä tiedotteiden tekemiseen. Opettajat miettivät yhdessä, mitä toimintaa on tu-

lossa ja miten siitä tiedotetaan: 

”…meillä on eskariopettajien kanssa – kuukauden viimeinen maanantai, ni silloin just 
mietitään, että mitä me laitetaan meidän kuukausikirjeeseen ja mitä meillä… just tällä ta-
valla…” (VO 2, 447, 452-453) 

Aineistossa oli mainintoja myös suunnitelmien jakamisesta opettajien kesken, 

mutta se oli spontaania ja tapahtui vain silloin, kun kaksi tai useampi opettajaa 

sattui samaan huoneeseen käyttämään SAK-työaikaa. Yhteisen SAK-työajan toi-

vottiin olevan vielä enemmän yhdessä suunnittelemista ja suunnitelmien jaka-

mista. Opettajat mainitsivat, että samaa työtä ei ole järkevää tehdä montaa kertaa 

vaan ”samoja juttuja” (VO 2, 756-764) voisi hyödyntää useamman opettajan kes-

ken. Etenkin saman ikäisten lapsiryhmien opettajien välinen yhteistyö koettiin 
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tavoiteltavaksi, joskin vielä hyvin vaikeasti toteutettavaksi, kuten seuraava esi-

merkki osoittaa: 

“…meillä on tässä sellanen systeemi, että meillä on viskareiden, viisvuotiaiden toimintaa 
kahessa ryhmässä… kolmessa ryhmässä on viisvuotiaita ja kahdessa ryhmässä on vas-
tuuopettajat ja mää oon toinen niistä… ni meillä on nyt tosi vaikee sovittaa yhteen niitä, 
me tarvittais ehdottomasti yhteistä suunnitteluaikaa…” (VO 4, 1628-1632) 

6.2 SAK-työajan toteutuminen varhaiskasvatuksen opettajien 
kokemuksissa 

6.2.1 SAK-työajan toteutumisesta huolehtiminen 

SAK-työajan määrän toteutumisesta ja sijoittamisesta työaikaan huolehti kaik-

kien haastatteluun osallistuvien opettajien kokemuksissa työvuorosuunnittelija, 

joka merkitsee SAK-työajan työvuoroluetteloon etukäteen. Työvuorosuunnitte-

lijoina toimi haastateltujen opettajien päiväkodeissa esimiehen valtuuttamina 

joko varhaiskasvatuksen opettajat tai lastenhoitajat. Opettaja kuvaa esimerkissä, 

kuinka SAK-työaika merkitään etukäteen työvuorolistaan: 

”No siis aina kun mä saan sen kolmen viikon listan työvuoroista, ni se on siellä valmiiksi 
merkattuna. -- Se huomioidaan jo työvuorosuunnittelun puolesta.” (VO 2, 748-751) 

Opettajat kokivat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, milloin SAK-työ-

aika on. Opettajat kertoivat, että he ovat joko keskustelleet tai tulevat tarvittaessa 

keskustelemaan työvuorosuunnittelijan kanssa SAK-työajan järjestämisestä. 

Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että työvuorosuunnittelijan sijoittaman SAK-

työajan siirtäminen työntekijöiden toimesta muuhun sopivampaan aikaan on 

mahdollista ja sallittua, mutta opettajat kokivat, että käytännössä aikataulut eivät 

anna siihen mahdollisuutta: 

 ”...siinä mielessä se on ihan joustava rakenne, mut sit käytännössä sitä pelivaraa siihen 
muuhun sijoitteluun ei sitten oikeesti ole” (VO 3, 1135-1141).  
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6.2.2 SAK-työajan määrä 

SAK-työajan määrä viikossa oli jokaisella haastatellulla varhaiskasvatuksen 

opettajalla samansuuruinen. ”Elikkä sillä on tavoitearvona, että se olis niinku viikossa 

se viisi tuntia” (VO 3, 1087-1092). Haastateltavat mainitsivat, että viisi tuntia lap-

siryhmän ulkopuolista aikaa tuntuu sopivalta:  

”Nyt se on sillein, et sä saat rauhassa keskittyä, että sulla ei tarvi olla sellanen, että apua 
apua…” (VO 2, 428-429).  

Toisaalta yksi opettaja totesi haastattelussa viiden tunnin SAK-työajan olevan 

ajoittain liian lyhyt suhteessa tehtäviin, mitä SAK-työaika sisältää. Tämä kuvan-

nee SAK-työajalla tehtävän työn merkitystä varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. 

Opettajien kuvauksissa viiden tunnin SAK-työaika viikossa oli tavoite ja se 

suunniteltiin työvuorolistaan. Viiden tunnin viikottainen SAK-työaika ei kuiten-

kaan toteutunut opettajien kokemuksissa joka viikko. Opettajat kuvailivat SAK-

työajan olevan haavoittuva elementti opettajan työssä, sillä esimerkiksi työnteki-

jöiden poissaolot aiheuttivat SAK-työajan peruuntumisia.  

6.2.3 SAK-työajan sijoittuminen  

SAK-työajan jaksottaminen  

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksissa SAK-työaika jaksottui vuositasolla 

tasaisesti joka viikolle. Viikkotasolla opettajien kuvauksissa ilmeni työyhteisöjen 

erilaisia tapoja jaksottaa SAK-työaikaa. Tavoiteltavin tilanne oli, että SAK-työ-

aika oli jaksotettu joko yhdeksi viiden tunnin jaksoksi tai neljän tunnin ja yhden 

tunnin jaksoiksi. Opettajat kuitenkin kuvasivat, että vaikka työyhteisössä olisi ta-

voitteena järjestää yksi pidempi SAK-työaikajakso, se ei läheskään aina toteudu:  

”…välillä meillä on osalle laitettu, että... kun meillä on se viis tuntia, ni on saatettu laittaa 
se, että joskus on puolikas päivä saatettu laittaa -- ei aina pysty olemaan yhtenä pomp-
sina, ni on puoltoista yhtenä aamuna ja puoltoista yhtenä ja sit se on sillee pätkitelty sillä 
tavalla…” (VO 1, 351-362) 

SAK-työajan jaksottamisessa viikkotasolla oli sekä tietoista että spontaania jak-

sojen pituuden vaihtelua. Tietoista vaihtelua tapahtui työntekijöiden toiveiden 
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toteuttamisen vuoksi ja spontaania vaihtelua peruuntuneiden SAK-työaikojen 

vuoksi.  

Joissakin työyhteisöissä oli pidempiä yhtäjaksoisia SAK-työaikoja tyypilli-

sempää jakaa SAK-työaika joko kahden ja kolmen tunnin jaksoihin tai yhden ja 

kahden tunnin jaksoihin. Opettajien kokemuksissa lyhyemmät ja useammin tois-

tuvat SAK-työajat mahdollistivat viikon aikana lapsilta nousseiden ideoiden 

hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä: 

”…kahen tunnin ja yhen tunnin pompseja, et siinä on puolensa, koska sitten taas jos vii-
kon aikana nousee lapsilta ideoita, et haluun huomioida…” (698-702) 

Vaikka opettajien kokemuksissa toistuikin hankaluus ottaa lasten spontaani osal-

lisuus huomioon SAK-työskentelyssä silloin, kun SAK-työaika oli jaksotettu ta-

pahtuvaksi kerran viikossa, opettajat olivat tyytyväisiä neljän tai viiden tunnin 

SAK-työaikajaksoihin. Lyhyiden jaksojen toteutuksessa opettajien kokemusten 

mukaan meni kohtuuttomasti aikaa työskentelyresurssien etsimiseen. Pidempi 

aika kerralla koettiin hyväksi, koska se takasi koko SAK-työajan käyttämisen tar-

koituksenmukaisesti. Neljän tai viiden tunnin yhtäjaksoinen SAK-työaika mah-

dollisti varhaiskasvatuksen opettajien kuvaksissa sen, ettei työaikaa mene sellai-

siin asioihin, jotka eivät kuulu SAK-työaikaan: 

”…mä voin ottaa mun tavarat, mennä tonne ja mä tiedän, että mulla on siinä aikaa olla… 
että ei tarvi roudailla tavaroita… tai ettiä vapaata tilaa, ni sillain se on kyllä ihan älyttö-
män hyvä…” (712-715) 

 

SAK-työajan ajankohta 

SAK-työaikaa kuvattiin voivan olla ”…aamussa, iltapäivässä tai joskus se voi olla 

keskellä päivää” (VO 1, 369-370). Opettajista osa kertoi SAK-työajan olevan aina 

samana ajankohtana. Eräs opettaja kertoi SAK-työajan ajankohdan menevän työ-

vuorojen mukaan tietyn kaavan mukaan. Opettajat kuvaavat esimerkeissä SAK-

työajan ajankohtaa: 

”…se on aina mulla tiistaiaamu – ja se on siis joka viikko se sama…” (VO 2, 690-692) 
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”Periaatteessa se menee työvuorojen mukaan… et onko se siitä kaheksasta yhteen tai 
kahteentoista… tai sit jos se on siitä kahdestatoista sinne neljään, ni siitähän jää sit se 
tunti… sit se se siirretään toiseen…et aika lailla se menee sillä sabluunalla” (VO 3, 1149-
1151) 

Lisäksi opettajat kuvasivat tilanteita, joissa ajankohta vaihteli ilman tiettyä raken-

netta. Aineistossa opettajat kokivat parhaimmaksi tilanteeksi sen, että SAK-työ-

ajan ajankohta oli jollain tasolla ennustettavissa etukäteen. Ennustettavuus vah-

visti opettajien oman työn ohjaamista.  

6.2.4 Missä SAK-työaikaa toteutetaan? 

SAK-työaikaa käytettiin opettajien kuvausten mukaan lähes aina työpaikalla. 

Osassa työyhteisöistä koko SAK-työaika käytettiin työpaikalla ja osassa osittain 

sitä voitiin käyttää myös työpaikan ulkopuolella. Työpaikan ulkopuolella SAK-

työajasta tehtiin korkeintaan tunti viikossa tai tunti kolmessa viikossa. Eräässä 

haastattelussa mainittiin, että esimies oli antanut luvan käyttää osan SAK-työ-

ajasta työpaikan ulkopuolella, mutta vaati tehdystä työstä kirjallisen dokumen-

tin, kuten alla oleva esimerkki kuvaa: 

“…työnantaja on luvannut, et sen saa osittan toteuttaa myös vaikka kirjastossa tai kotona, 
mut sit täytyis jollain tavalla dokumentoida se mitä sä oot tehny siellä -- et käytänkö mä 
sit sitä sak-työaikaa siihen, että mä nyt kirjotan raportin siitä mitä mä nyt oon tehnyt, et 
tuntuu vähän turhalta käyttää siihen aikaa…” (VO 4, 1504-1509) 

Opettaja koki, että työpaikan ulkopuolella tehdystä työstä raportointi vei aikaa 

SAK-työskentelyltä, joten työpaikan ulkopuolella tehty SAK-työaika ei ollut hä-

nen työn kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi opettaja koki raportoinnin ole-

van ikään kuin epäluottamuslause opettajien tekemää SAK-työtä kohtaan:  

”…mitä oon muiden opettajien kanssa puhunut, ni meitä vähän hämmästyttää se, että ei 
ole pienintäkään luottamusta siihen, että me tehdään siellä…” (VO 4, 1505-1507) 

6.2.5 SAK-työajan peruuntuminen 

Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan uusi lapsiryhmän ulkopuolista työaikaa 

koskeva rakenne on epävakaa, sillä SAK-työaika peruuntuu helposti. Erityisen 

epäedullisen siitä tekee se, että viiden tunnin yhtäjaksoisen ajan peruuntuminen 
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aiheuttaa sen, että uuden SAK-työajan järjesteleminen on opettajien mukaan hy-

vin haastavaa:  

”…sulla pitäis olla se sak-aika, mut sit jos joku vaikka onkin sairastunut – ja ei saada jär-
jesteltyä, ni sit se saattaa yhtäkkiä peruuntua.” (VO 3, 1030-1032) 

Opettaja kuvasi, kuinka työntekijöiden poissaolot tai muut ennalta-arvaamatto-

mat tekijät vaikuttivat SAK-työajan peruuntumiseen. Aineistossa mainittiin, että 

on erittäin harvinaista, että päiväkodissa on normaali tilanne, joten SAK-työajan 

haavoittuvuus oli ilmeistä. Toisaalta eräs haastateltava koki nykyisen rakenteen 

tukevan hyvin SAK-työajan tarkoitusta, joka kertonee siitä, että hän ei ole koke-

nut SAK-työajan toteutumisen haavoittuvuutta.  

Toteutumaton SAK-työaika tutkittavien mukaan merkittiin ylös. ”Se on lai-

tettu siihen toteumaan, että ryhmässä, että sak-aika ollut tämä ja ryhmässä ollut tämä, et 

ne tulee siihen työaikatoteumaan sit merkattua.” (VO 1, 407-409) Epätietoisuutta kui-

tenkin aiheutti se, että milloin toteutumaton SAK-työaika käytettiin, ja toisaalta 

miten toteutumattomista SAK-työajoista pidettiin huolta, koska ” mulla oikeestaan 

ei oo kauheesti aikaa tsekkailla niitä toteumia” (VO 4, 1557). Seuraavassa esimerkissä 

opettaja kuvaa, että hän ei tiedä, missä vaiheessa toteutumaton SAK-työaika käy-

tetään: 

”…mulla on vielä aika paljon hämärän peitossa se, että jos ite laittaa ne ylös, että mitä on 
toteutumatta ja yrittää pitää huolen, mutta kun on sanottu, että ne sitten saadaan sieltä – 
työaikasovelluksesta niin kuin niin… niin että missä vaiheessa sitten…” (VO 3, 1095-
1102) 

Haastatteluissa kävi ilmi, että toteutumaton SAK-työaika pyrittiin järjestämään 

toisena ajankohtana. Opettajien kokemus oli, että toiseen ajankohtaan järjestämi-

nen onnistui melkein aina, ”mut ainahan sitä ei pystytä sit” (VO 1, 411-412). Opet-

taja kuvaa esimerkissä, kuinka SAK-työaika pyritään järjestämään seuraavana 

päivänä: 

”Ja yritetään sitten katsoa, että jos sulla esim. piti olla maanantaina suunnittelua ja sä oot-
kin ryhmässä, ni sit ois vaikka tiistaina…” (VO 1, 411-412) 
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Joskus toteutumattomia SAK-työaikoja ”kerättiin” (VO 3, 1095-1102) ja käytettiin 

kertyneitä SAK-työaikoja kerralla esimerkiksi kokonaisen työpäivän verran. Ai-

neiston mukaan tällainen kerääminen ei ollut kovin tyypillistä vaan tyypillisem-

pää oli kirjata toteutumaton SAK-työaika työaikatoteumaan ja luottaa siihen, että 

se näkyy jossain vaiheessa työvuorolistassa.  

6.2.6 SAK-työajalla tehdyn työn näkyminen 

Haastateltavat kokivat pääosin, että SAK-työajalla tehty työ tulee organisaatiossa 

näkyväksi automaattisesti. He kuvasivat työn tulevan kaikille näkyväksi erilai-

sissa palavereissa, joissa käydään läpi tulevia suunnitelmia, pedagogisessa suun-

nitelmassa, lasten vasuissa sekä toiminnassa ja oppimisympäristössä: 

”…kyllähän se näkyy ihan siinä toiminnassa mitä tehdään ja aika paljon se viesti kulkee 
noissa tiimipalavereissa, et käydään läpi, et hei oon miettinyt tätä – sit ihan niinku tää op-
pimisympäristö…” (VO 3, 658-669) 

Opettajat totesivat, että SAK-työajan näkyminen lapsiryhmässä on opettajan vel-

vollisuus. Opettajat kuitenkin korostivat SAK-työn automaattista näkymistä 

opettajan huolehtiessa pedagogiikan tuomisesta toiminnan pohjalle. Eräs opet-

taja totesi, että ei ole opettajan tehtävä joutua todistelemaan muille työntekijöille, 

että käytti SAK-työajan oikeisiin tehtäviin:   

”…tässä on -- voi sanoo ihan sellasta kateutta, mutta että sillä ajatuksella, että jokainen 
ammatillisesti pätevä ja kellä on itsearvostus ammattiansa kohtaan ja näin, ni ei siitä nä-
kökulmasta et sitä jotenkin puolustellaan ja perustellaan, et mä käyttäsin erikseen mun 
aikaa sillä, että nyt nuo jotka on epätietosia tai tyytymättömiä, et jotenkin todistelisin 
niille tai mitään vaan sehän tulee näkyväksi ihan automaattisesti…” (VO 3, 1050-1061) 

Opettajan kokemus kuvannee sitä, miten opettaja osaa arvioida, mitkä tehtävät 

ovat tarkoituksenmukaisia kullekin SAK-työajalle ja aina ne tehtävät eivät näy 

konkreettisina toimina tai dokumentteina lapsiryhmässä. Toinen opettaja totesi-

kin, että ”se (SAK-työ) voi joskus olla aika kummallisen näköistä ja kuuloista” (VO 4, 

1488). 

Haastateltavat kuvasivat kuulleensa muiden ammattiryhmän edustajien 

kaipaavan lisävastetta lapsiryhmässä varhaiskasvatuksen opettajien käyttämälle 
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SAK-työajalle. Opettaja kuvaa esimerkissä, kuinka lastenhoitajien mielestä SAK-

työ ei ole näkynyt tarpeeksi lapsiryhmän arjessa: 

”…kun se on lisääntynyt, että kyllähän sen pitää tulla näkymään siellä lapsiryhmässä – 
että mitä siellä on suunniteltu – sen pitäis näkyä siellä käytännössä – sellasta oon kuullut, 
että lastenhoitajat on sanonut…” (VO 506-511) 

Osittain nämä puheet johtunevat haastateltavien kuvaamasta epätietoisuudesta 

SAK-työajalle kuuluvista tehtävistä. Haastateltavat kokivat epätietoisuutta ole-

van sekä varhaiskasvatuksen opettajilla että muiden ammattiryhmien edustajilla: 

”…ei oo oikeesti sisäistetty sitä, mitä siihen kuuluu… mitä meidän tulis silloin tehdä – ja, 
että se viesti ois muillakin työntekijöillä, että mitä silloin tehdään…” (VO 2, 810-814) 

Haastatteluaineisto kuvaakin työyhteisöjen tilanteita, joissa eri ammattiryhmien 

työtehtävät ovat epäselvät. Aineistossa kävi ilmi, että usealle tutkimukseen osal-

listuneelle opettajalle SAK-työajalle tarkoitetut tehtävät olivat epäselviä.  

6.2.7 SAK-työaikaan liittyvät resurssit 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksissa merkittävä tekijä SAK-työajan to-

teutumisen kannalta oli SAK-työaikaan annetut tila-, työväline- ja henkilöstöre-

surssit. Kuvauksissa kävi ilmi sekä riittäviä että ei-riittäviä resursseja. Riittävät 

resurssit koettiin onnistuneen SAK-työajan toteutumisen edellytykseksi: 

”… ni jos sulla ei oo paikkaa – sä tarviit sen rauhallisen paikan...” (VO 2, 488-495) 

Riittäviä resursseja kuvattiin tiloihin, välineisiin ja henkilöstöön liittyen. Tiloilta 

vaadittiin riittävyyttä kaikille samaan aikaan SAK-työaikaa tekeville. Tilan tuli 

olla rauhallinen sekä sellainen, jonne lapset eivät pääse ja toisaalta tila, jossa toi-

set työntekijät eivät aiheuta häiriötä. Opettaja kuvaa esimerkissä resurssien riit-

tävyyttä: 

”Ainakin silloin, kun mä oon tarvinnut sitä, ni meillä on sellainen hiljainen koppero, 
missä on kaks konetta… ne on yleensä aina ollut vapaana tai ainakin toinen niistä…” (VO 
2, 718-722) 
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Välineiksi lueteltiin tyypillisesti tietokoneet. Tietokoneita oli opettajien koke-

musten mukaan tarpeeksi, kun otettiin huomioon lapsiryhmässä olevat kannet-

tavat tietokoneet.  

Riittäviksi resursseiksi mainittiin riittävä henkilöstö. Lähes kaikissa työyh-

teisöissä oli aineiston mukaan palkattu pedagoginen varahenkilö, joka paikkasi 

varhaiskasvatuksen opettajaa hänen ollessa SAK-työajalla: 

”Tällä hetkellä on semmonen malli, että meillä on tässä talossa semmonen varahenkilö, 
joka on ihan varsinaisesti sitä tehtävää varten elikkä on siroteltu talon opettajien kesken 
sitä sak-aikaa, että juuri tää yksittäinen henkilö käy paikkaamassa…” (VO 3, 1084-1086) 

Opettajat kokivat, että pedagoginen varahenkilö auttoi merkittävästi SAK-työ-

ajan toteutumista, sillä varahenkilö mahdollisti, että ”siihen tulis mahdollisimman 

vähän semmosia aukkoja ilman niinku sitten sitä työntekijää se ryhmä” (VO 3, 1087-

1092). Lisäksi vakituinen pedagoginen varahenkilö oli opettajien kokemuksissa 

turvallinen aikuinen, joka oli odotettu vieras lapsiryhmässä.  

Ei-riittäviksi resursseiksi haastateltavat mainitsivat erityisesti sopivien tilo-

jen puutteen tai niiden vähyyden. Yksi opettaja kertoi olleensa SAK-työajalla lii-

kuntasalissa, kun muuta tilaa ei löytynyt. Opettaja kuvaa esimerkissä, kuinka 

SAK-työajasta saattaa mennä iso osa tilan etsimiseen: 

”…jos sulla menee niinku siitä suunnitteluajasta, jos sulla on vaikka puoltoista tuntia, ja 
sää yli puoli tuntia etit sitä paikkaa…” (VO 1, 522-523) 

Erityisen hankalaksi haastateltavat kokivat SAK-työajan toteuttamisen lapsiryh-

mätilassa. Lisäksi kävi ilmi, että vaikka päiväkodissa olisi sopiva tila SAK-työ-

ajalle, jonne lapset eivät pääse, on muilla työntekijöillä sinne pääsy ja näin ollen 

keskeytyksiä tulee usein. Myös välineiden puuttuminen tai toimimattomuus sai 

mainintoja. Opettajien kokemuksissa tuli esille useasti tietokoneiden toimimat-

tomuus tai hitaus, mikä aiheutti SAK-työajan aloittamisen viivästymistä. 
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6.3 SAK-työaikaan liittyvä organisaatiokulttuurin muutos 

6.3.1 Rakenteet ja viestintä muutoksessa 

Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että lapsiryhmän ulkopuolisesta työajan-

muutoksesta ei ole viestitetty tarpeeksi. Opettajien mukaan rakenteet eivät olleet 

valmiita muutoksen tullessa voimaan. Opettajien kuvauksissa muutos SAK-työ-

aikaan tapahtui ilman tarpeenmukaista siirtymäaikaa, jolloin se aiheutti muutos-

vastarintaa. Ohjeistusta ei annettu tarpeeksi ja haastateltavat kokivat, että 

”…kaikki vaan tuli jotenkin päälle ja alko… ja ihan niinku olis heitetty veneestä ja uikaa 

ja kellukaa siellä ja tehkää parhaanne…” (VO 3, 1226-1237). Tämän koettiin vaikut-

taneen siihen, miten muutos otettiin vastaan. Opettaja kuvaa esimerkissä tilan-

netta, jossa muutos aloitettiin ilman rakenteita: 

”…ei ollut rakenteet vielä ollenkaan selvillä eikä luotuna, että sen takia mua ihmetyttää, 
että mentiin vaan ja se vaan alotettiin ja niinku mikään asia ei ollut kunnossa, niin siitä 
tuli sellanen vihastuminen… voi jopa käyttää sitä sanaa… että ensin pitäis kyllä olla ra-
kenteet kunnossa ja sitten mahdollistaa…” (VO 3, 1115-1127) 

Toisaalta yhden opettajan kokemuksissa esimies oli luonut rakenteet SAK-työ-

ajan käyttämiselle ja välittänyt konkreettisen mallin työntekijöille. Opettaja piti 

tärkeänä, että esimies oli huolehtinut, että kaikki varhaiskasvatuksen opettajat 

tietävät, mitä SAK-työajan tehtäviin kuuluu. Aineistosta kävi ilmi, että opettajien 

lisäksi olisi kuitenkin tärkeä viestiä muillekin ammattiryhmille SAK-työajan 

merkityksestä ja SAK-työaikaan kuuluvista tehtävistä.  

Eräs opettaja totesi, että on myös työntekijöiden itsensä tehtävä ottaa asi-

oista selvää ja kehittää omaa osaamistaan. Opettaja koki itsensä aktiiviseksi osa-

puoleksi kehityksessä. Esimerkissä opettaja kuvaa itsensä kehittämistä: 

”…sellasta suunnittelun suunnittelua täytyy oppia tekemään ja sitä varten täytyy tietysti 
lukea kirjallisuutta ja opetella tavallaan ihan kantapään kautta uudestaan sellasia työta-
poja ja vielä täytyy opetella kaikenlaista aikataulutusta – et pelkästään SAK-aikaa ei pidä 
kehittää vaan opettajan pitää – kehittää itseään siinä ja sehän on niinku meidän vel-
voite…” (VO 4, 1711-1713) 

Tämä ajattelumalli kuvannee nykyajan ajatusta varhaiskasvatuksen opettajan 

asiantuntijuudesta, jonka vaatimuksena on jatkuva oppiminen ja kehittyminen. 
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Asiantuntijarooli vaatii opettajalta itseltään aktiivista ajassa pysymistä sekä uu-

den tiedon omaksumista.   

6.3.2 Työvuorosuunnittelu 

Työvuorosuunnittelua pidettiin avaintekijänä siinä, miten SAK-työaika työyhtei-

sössä järjestettiin. Haastateltavat kuvasivat tärkeäksi sen, miten SAK-työaika 

nähtiin työyhteisössä. Kun SAK-työaika nähtiin tärkeäksi osaksi varhaiskasva-

tuksen opettajan työtä, sen tarkoituksenmukainen sijoittaminen otettiin huomi-

oon työvuorosuunnittelussa. Haastateltavien mukaan tämä edellytti järjestelyitä 

organisaatiotasolla. Tällaisia oli esimerkiksi pedagogisten varahenkilöiden palk-

kaaminen ja työyhteisön yhteinen ymmärrys varhaiskasvatuksen suunnittelusta, 

arvioinnista ja kehittämisestä.  

Organisaation tasolla tärkeänä nähtiin SAK-työaikaan kuuluvien tehtävien 

selkeyttäminen. Tämä nähtiin tärkeänä sekä opettajan SAK-työajan tarkoituksen-

mukaisena käyttönä että koko työyhteisön ymmärryksenä SAK-työajan merki-

tyksestä varhaiskasvatuksen toteuttamisen kannalta. Samalla pidettiin tärkeänä 

miettiä, mikä on kunkin ammattiryhmän tarkoituksenmukaisin työaika organi-

saatiossa:  

”…ni missä on se maksimaalinen hyöty sen opettajan olla, niin en näkis sitten että se olis 
ne äärivuorot olla, mutta sitten on se, että työntekijät ei riitä ja se mitotus ei oo kun-
nossa.” (VO 3, 1251) 

Haastateltavien mukaan yksilöllinen tapa järjestää SAK-työ tuki suunnittelu-, ar-

viointi- ja kehittämistyötä. Tärkeänä pidettiin sekä yksilön että yhteisön jousta-

vuutta suhteessa SAK-työaikaan. SAK-työtä pidettiin luovana työnä ja haastatel-

tavien mukaan liian tiukat rakenteet rajoittivat luovuutta SAK-työssä:  

”…kyllähän se sillä tavalla tietyllä tavalla on sitä luovaa työtä… että pitäis olla se, että 
tunnistaa se, että mikä se on se oma aika paras ja kertoo se…” (VO 1, 497-504) 

Yksilöllisen SAK-työajan järjestämisen lisäksi opettajat kokivat, että rakenteen pi-

täisi joustaa opettajien yhteisten SAK-työaikojen suhteen. Työvuorosuunnittelun 

tulisi mahdollistaa osittainen opettajien yhteinen SAK-työaika. Eräs opettaja 
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kuvasi työvuorosuunnittelujärjestelmää, johon oli ”sisäänrakennettu yks tunti opet-

tajien yhteistä suunnitteluaikaa, niinku ryhmän opettajien yhteistä” (VO 4, 1608-1609). 

Järjestelmä tuki lapsiryhmän opettajien mahdollisuutta yhteisen SAK-työajan pi-

tämiseen, mutta ei eri lapsiryhmien opettajien yhteistä aikaa. Haastateltavien 

mukaan varhaiskasvatuksen opettajien yhteinen SAK-työaika oli tärkeää etenkin 

pedagogisen ”peruspohdinnan” (VO 3, 1181-1186) kannalta. Haastateltavat koki-

vat, että opettajien pitäisi voida käydä yhdessä keskustelua pedagogisista perus-

kysymyksistä. Haastateltavat kuvasivat opettajien yhteisen SAK-työajan olevan 

kuitenkin vähäistä. 
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7 POHDINTA 

Varhaiskasvatuksen opettajien lapsiryhmän ulkopuolinen työaika kasvoi vuo-

den 2018 toukokuussa 13 prosenttiin työajasta eli noin viiteen tuntiin viikossa. 

SAK-työaika toi päiväkodin organisaatiokulttuurin muutoksen, jonka läpi viemi-

nen vaatii sekä pintapuolisten että syvällä olevien ajatusten ja toimintatapojen 

muutoksen (ks. Schein 1987, 33-36). Jotta muutokset voivat tapahtua, täytyy aja-

tukset ja toimintatavat ensin tiedostaa ja muutokseen edellyttävät tekijät tunnis-

taa (Mäkisalo 1998, 42-45).  

Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemuksia SAK-työajasta. Tarkastelukohteena oli opettajien kokemukset SAK-

työajan toteutumisesta, SAK-työajan merkityksestä varhaiskasvatuksen toteutta-

miseen sekä organisaation antamat edellytykset SAK-työajan tarkoituksenmu-

kaiseen toteuttamiseen. Tässä luvussa tarkastelen ensiksi tutkimukseni tuloksia 

ja niistä saatuja johtopäätöksiä. Lopuksi arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja 

esitän tutkimukseeni liittyviä jatkotutkimushaasteita.

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tuloksissa kävi ilmi, että haastatelluilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli saman-

kaltaisia kokemuksia SAK-työajasta. SAK-työaika nähtiin tärkeänä osana var-

haiskasvatustyötä ja SAK-työajalla koettiin olevan positiivinen merkitys varhais-

kasvatuksen toteuttamiselle. SAK-työaika mahdollisti opettajien kokemuksissa 

suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen. Lisäksi opettajat kuvasivat arvioinnin ja 

kehittämisen luovan tavoitteellista varhaiskasvatusta. Suunnittelun, arvioinnin 

ja kehittämisen nähtiin vahvistavan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sekä ole-

van varhaiskasvatuksen laadun takeena. Tämä toistaa samoja tuloksia kuin Ka-

rilan ym. (2018) tuottamat tulokset varhaiskasvatuksen laatutekijöistä.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että SAK-työaikaan liittyvä organisaa-

tiokulttuurin muutos on tapahtunut lähinnä pintapuolisten ja näkyvien asioiden 

muutoksilla (ks. Schein 1987, 33-36). Tämä näkyi tila-, väline- ja 
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henkilöstöresurssien lisäämisenä. Tuloksissa kävi ilmi, että kehitys oli eteenpäin 

vievää, joka edisti opettajien oikeutta SAK-työaikaan. Etenkin pedagogisten va-

rahenkilöiden palkkaaminen oli lisännyt SAK-työajan parempaa toteutumista. 

Lisäksi tiloja ja välineitä SAK-työaikaa varten oli lisätty. Opettajat kokivat tosin 

silti tilojen ja välineiden suhteen osittain ei-riittäviä resursseja. Resurssien lisäksi 

tuloksissa korostui työaikasuunnittelu, sillä työaikasuunnittelija oli kaikissa työ-

yhteisöissä se, joka määritteli, milloin kukin opettaja on SAK-työajalla. Opettajien 

toiveita otettiin työaikasuunnittelussa huomioon mahdollisuuksien mukaan, 

mutta toiveiden esittäminen koettiin osittain hankalaksi ja aikaa vieväksi. Tulos-

ten perusteella työaikasuunnittelua tulisi kehittää joustavammaksi ja työntekijöi-

den tulisi voida vaikuttaa entistä enemmän työaikajärjestelyiden suunnitteluun. 

Tuloksissa kävi ilmi, että SAK-työtä kuvaa luovuus ja opettajat toivoivatkin yk-

silöllisiä työaikaratkaisuja sekä viikko- että vuositasolla. SAK-työaika järjestely 

tulisi olla opettajien kokemuksissa joustavampi ja rakenteeltaan työntekijälähtöi-

nen. Tämä tutkimus osoittaa, että olisi tarkoituksenmukaisempaa, jos opettaja 

yhdessä tiimin kanssa saisi määrittää milloin opettajan olisi hyödyllisintä pitää 

SAK-työaika. Myös Pihlajasaari (2015) toteaa, että osallistuva työaikasuunnittelu 

lisää työntekijöiden työmotivaatiota ja sitoutumista työhön sekä luo työnteki-

jöille vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta. Otegbeye ym. (2015) kuvaavat työai-

kasuunnitteluun osallistumisen korostavan työntekijän asiantuntijaroolia 

omassa työtehtävässään. Varhaiskasvatuksen opettajan toivottu asiantuntijarooli 

näyttäytyy sekä tässä tutkimuksessa että Fonsenin (2014) tutkimuksessa. 

Vaikka tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että muutosta on tapahtu-

nut näkyvissä rakenteissa, ei se riitä todellisten muutosten tekemiseen. Todellis-

ten muutosten tekeminen vaatii yksilöiden ajattelutapojen ja organisaation syvä-

rakenteen muuttumista (Mäkisalo 1998). Tulokset kuvaavat tilannetta, jossa 

muutoksen edellyttämät käytännön rakenteet on muodostettu, mutta muutoksen 

syvempää rakennetta ei ole käsitelty. Tämä näkyy SAK-työajan epäselvyytenä 

koko työyhteisössä. Tuloksissa ilmenee muun muassa epäselvyyttä SAK-työai-

kaan kuuluvista tehtävistä ja tiedostamattomuutta SAK-työajan merkityksestä 

lapsiryhmälle sekä tehtävien epäselvyyttä eri ammattiryhmien kesken. Myös 
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Kallialan & Onnismaan (2010) ovat todenneet eri ammattiryhmien tehtävien epä-

selvyyden. SAK-työaikaan liittyvän todellisen muutoksen kannalta oleellista on 

näiden tulosten perusteella käydä dialogista, vuorovaikutteista ja reflektoivaa 

keskustelua kaikkien työyhteisön jäsenten välillä (ks. Mäkisalo 1998; Murto 

1992), jolloin mahdollistuu yhteisen ymmärryksen saavuttaminen varhaiskasva-

tuksen opettajan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöstä (ks. Isaacs 2001; 

Mönkkönen 2002; Mönkkönen & Roos 2009). Dialogisuuden avulla pystytään 

luomaan myös yhteinen ymmärrys tavoitteista (Mönkkönen 2002; Mönkkönen & 

Roos 2009). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella opettajat kuvaavat tavoit-

teeksi, että SAK-työajan tulisi olla läpinäkyvä rakenne, jonka merkitys varhais-

kasvatuksen toteuttamiselle ja lapsiryhmälle tunnistettaisiin.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta neljän laadulliselle tutkimukselle tyy-

pillisen kriteerin avulla. Kriteerit ovat uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja 

vahvistuvuus. (Eskola & Suoranta 1998, 211-212; Tauriainen 2000, 13.)  

 Ensimmäisenä tarkastelen uskottavuutta. Uskottavuuden vaatimuksen 

mukaan noudatin koko prosessin ajan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimus on 

tehty rehellisesti ja raportoitu läpinäkyvästi. Uskottavuutta korostaa informant-

tien äänen säilyttäminen tutkimustuloksissa (ks. Eskola & Suoranta 1998, 211-

212). Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin tarkasti, jotta pystyin palaamaan niihin 

tutkimusprosessin aikana. Analyysivaiheessa pidin tärkeänä säilyttää informant-

tien ajatukset joka vaiheessa. Tutkimukseni tuloksissa käytän suoria lainauksia, 

jotta informanttien ääni välittyy selkeästi ja todenmukaisesti.  

Toisena pohdin tutkimukseni siirrettävyyttä, jolla tarkoitan tutkimustulos-

teni yleistettävyyttä (ks. Eskola & Suoranta 1998, 211-212). Tutkimukseni infor-

mantteina toimi neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, jolloin tutkimusotos oli 

melko pieni. Koska tutkimukseni tarkoituksena ei ollut yleistysten löytäminen 

vaan tutkittavan ilmiön syvempi ymmärrys, ei pienellä tutkimusotoksella ollut 

merkitystä tutkimuksen luotettavuuteen.  
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Kolmantena tarkastelen varmuutta. Tutkimukseni varmuutta lisäsin pohti-

malla ennen tutkimuksen aloittamista omia ennakko-oletuksia. Tarkastelemalla 

omia oletuksia, tulin niistä tietoiseksi ja pystyin suhteutumaan saamaani haas-

tatteluaineistoon objektiivisesti. (ks. Eskola ja Suoranta 1998, 212.) Pidin koko tut-

kimusprosessin ajan omat näkemykseni pois tutkimuksesta ja tuotin tulokset in-

formanttien tuomien tietojen perusteella. 

Neljäntenä tarkastelukriteerinä on vastaavuus, joka tarkoittaa tutkimustu-

losteni vastaavuutta suhteessa aikaisempiin tutkimustuloksiin aiheesta (Eskola 

& Suoranta 2008, 211-212). SAK-työaikaa koskevaa tutkimusta ei ole vielä saata-

villa, sillä SAK-työaika ilmiönä on uusi. Tutkimukseni teoreettiseksi näkökul-

maksi valittiin varhaiskasvatus suunnitelmallisena ja tavoitteellisena toimintana 

sekä päiväkoti organisaationa ja organisaatiokulttuurin liittyvä muutos. Näiden 

näkökulmien avulla voitiin luoda ymmärrystä SAK-työaikaa ja sen tuomaa muu-

tosta kohtaan. Tulokset tukivat aiempaa teoria- ja tutkimustietoa. Tulokset osoit-

tivat organisaatiokulttuurin muutoksen vaativan tyypillisiä muutostoimenpi-

teitä. Tutkimukseni tulokset osoittivat, että päiväkoti on samanlainen organisaa-

tio kuin mikä tahansa muu organisaatio. Koska aiempaa tutkimustietoa ei SAK-

työajasta ole, tutkimukseni antaa ymmärryksen siitä, missä vaiheessa SAK-työ-

aikaan liittyvä organisaatiokulttuurin muutos on.  

Jatkotutkimuksissa olisi hyvä ottaa huomioon päiväkotien toimintakulttuu-

rien erilaisuus ja huomioida se tutkimusotannan laajuudessa. Tässä tutkimuk-

sessa ilmeni, että eri työyhteisöissä SAK-työaikaan liittyvät tekijät olivat hyvin 

eri tavalla järjestetty. Vaikka tämän tutkimuksen informanteilla oli samankaltai-

sia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä, heidän kokemuksissa ilmeni, että monissa 

muissa paikoissa rakenne oli erilainen. Lisäksi mielenkiintoista olisi ottaa tutki-

mukseen mukaan yksityiset päiväkodit ja niiden varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemukset. Tutkimusta tehdessäni huomasin myös, että olisi tärkeä tutkia kaik-

kien ammattiryhmien kokemuksia SAK-työajan merkityksestä.  
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LIITTEET 

Liite 1: Tutkimuskirje varhaiskasvatuksen opettajille 
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Liite 2: Haastattelurunko 

 

 

 

SAK-työaika 
HAASTATTELURUNKO 

I. TAUSTATIEDOT 

1) Syntymävuosi? 

2) Koulutus ja ammattinimike? 

3) Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana (lastentarhanopettajana)? 

4) Minkä ikäisten lasten ryhmässä toimit tällä hetkellä? 

5) Minkälainen ryhmän henkilöstörakenne on? Ketä ryhmän kasvattajatiimiin kuuluu? 

II. VARHAISKASVATUS 

1) Miten ymmärrät varhaiskasvatuksen perustehtävän? Mikä varhaiskasvatuksen tarkoitus 

on? 

2) Mitä sinulle tarkoittaa suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus? 

III. SUUNNITTELU-, ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖ 

1) Miksi ajattelet lapsiryhmän ulkopuolisen työajan lisääntyneen viime toukokuussa? 

2) Minkälainen merkitys lapsiryhmän ulkopuolisella työajalla sinulle varhaiskasvatuksen 

opettajana on? 

3) Mitä suunnittelu, arviointi ja kehittäminen merkitsee sinulle työssäsi? 

4) Minkälainen merkitys mielestäsi valtakunnallisella varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla 

ja lapsen vasulla on suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöhön? 

5) Kuvaile mitä sinä teet SAK-työajalla? 

6) Miten SAK-työaika mielestäsi tukee varhaiskasvatuksen toteuttamista? 

7) Mitä ajattelet suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyön tuomisesta näkyväksi koko 

kasvattajatiimille? 

IV. SAK-TYÖAJAN TOTEUTUMINEN 

1) Miten SAK-työaika toteutuu työssäsi? Millaisissa pätkissä SAK-työaikaa toteutetaan? 

2) Missä SAK-työaikaa toteutetaan? Kerro työtiloista, jossa SAK-työaikaa toteutat? 

3) Miten huolehditaan SAK-työajan toteutumisesta? Miten SAK-työajan ajoitus määritellään? 

Entä miten SAK-työaika merkitään työvuoroluetteloon? 

4) Miten menetellään, jos suunniteltu SAK-työaika ei toteudu? 

5) Miten SAK-työajan toteutuminen tukee sen tarkoitusta? 

6) Käytätkö SAK-aikaa yksin vai yhdessä muiden varhaiskasvatuksen opettajien kanssa? 

V. SAK-TYÖAJAN KEHITTÄMINEN 

1) Oletko kohdannut ongelmia SAK-työaikaan liittyen? Jos olet, millaisia? 

2) Miten SAK-ajan käytänteitä voisi kehittää, jotta SAK-työaika tukisi paremmin tarkoitustaan? 
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Liite 3: Esimerkki aineistoanalyysistä 

 

 

 


