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Tutkimuksessa tarkasteltiin vuorohoitopäiväkodin pedagogista työtä. Tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä vuorohoidon
erityispiirteistä pedagogiikan näkökulmasta. Tutkimuksessa myös selvitettiin
millaisia asioita pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa huomioidaan, jotta toiminta toteutuisi mahdollisimman tasa-arvoisesti vuorohoidossa. Lisäksi selvitettiin millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagogisesta vastuusta vuorohoidossa.
Tutkimus pohjautui laadulliseen lähestymistapaan. Aineisto kerättiin varhaiskasvatuksen opettajilta (n=8) puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.
Tutkimustulosten mukaan vuorohoito pitää sisällään erityispiirteitä, jotka
ovat tärkeä huomioida vuorohoidon pedagogisen työn kannalta. Pedagogisen
toiminnan tasa-arvoisuuden mahdollistamiseksi, on tärkeää saman toiminnan
toistuvuus ja pitkäaikaisuus. Lasten yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen on kuitenkin merkityksellisempää kuin se, että kaikki lapset pääsevät
osallistumaan juuri samaan toimintaan. Myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien on sitouduttava pedagogisen toiminnan toteuttamiseen, jotta tasa-arvoinen
pedagogiikka varmistuisi. Vuorohoidossa opettajan pedagoginen vastuu on
laaja. Varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole aina paikalla, jonka vuoksi lastenhoitajat joutuvat ottamaan enemmän pedagogista vastuuta verrattuna tavanomaiseen varhaiskasvatukseen.
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JOHDANTO

Ensimmäiset vuorohoitoa tarjoavat varhaiskasvatuksen yksiköt perustettiin Suomessa vuonna 1972 (Peltoperä, Turja, Vehkakoski, Poikonen & Laakso 2018, 177;
Rönkä, Turja, Malinen, Tammelin & Kekkonen 2019, 378). Vuorohoidosta tiedetään siitä huolimatta vielä varsin vähän (Salonen, Laakso & Sevón 2016, 2031).
Aiemmin vuorohoitoa ei linjattu keskeisissä valtakunnan tason varhaiskasvatuksen asiakirjoissa tai lainsäädännöissä, vaan jokainen kunta määritteli vuorohoidon linjauksista (Palviainen 2008, 49; Rönkä ym. 2019, 378; Siippainen 2018, 14).
Ennen uutta Varhaiskasvatuslakia (2018), vuorohoitoa ei tunnettu edes omana
toimintamuotonaan (ks. Kekkonen, Rönkä, Laakso, Tammelin & Malinen 2014,
60). Uuden Varhaiskasvatuslain (2018) myötä vuorohoidon järjestämistä varhaiskasvatuksessa on kuitenkin linjattu. Myös uusimmassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 19) mainitaan ensimmäisen kerran vuorohoito omana
toimintamuotonaan sekä lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen epäsäännöllisyys vuorohoidossa, joka tulee huomioida pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Peltoperä, Vehkakoski, Turja ja Laakso (2020, 13) korostavat, ettei Varhaiskasvatuslaissa ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ole kuitenkaan
otettu riittävästi huomioon vuorohoidon erityispiirteitä, jonka vuoksi tämä saattaa aiheuttaa haasteita pedagogiikan toteuttamiseen vuorohoidossa. Vuorohoidon pedagogiikan lähtökohtana on, että jokaisella lapsella on oikeus monipuoliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, siitä huolimatta mihin aikaan lapsi
osallistuu varhaiskasvatukseen (Peltoperä ym. 2020, 13; Peltoperä & Hintikka
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2016, 164). Peltoperä ja Hintikka (2016, 149–150) tuovat kuitenkin esille, että vuorohoidon keskeisiä haasteita ovat monipuolisen pedagogisen toiminnan toteuttaminen sekä lasten koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen.
Näiden vuorohoidon haasteiden vuoksi tämän tutkimuksen tarkoituksena
on tarkastella varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista työtä vuorohoitopäiväkodissa. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on vuorohoidon erityispiirteistä pedagogiikan näkökulmasta. Vuorohoidon erityispiirteet vaikuttavat varhaiskasvatuksen opettajan
pedagogiseen työhön, jonka vuoksi on perusteltua selvittää vuorohoidon erityispiirteitä. Peltoperä, Dahlblom, Turja, Rönkä, Collin, Hintikka ja Teppo (2016a, 62)
myös huomauttavat, että vuorohoidolle ominaiset erityispiirteet tulisi huomioida toiminnan toteutuksessa nykyistä paremmin. Tämän vuoksi on hyvin ajankohtaista ja tärkeää selvittää, miten vuorohoito ja sen erityispiirteet huomioidaan
pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa käytännössä. Näin ollen tämän tutkimuksen avulla pyritään myös tuottamaan tietoa siitä, millaisia asioita pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa huomioidaan, jotta toiminta toteutuisi mahdollisimman tasa-arvoisesti vuorohoidossa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on
selvittää, millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagogisesta
vastuusta vuorohoidossa, koska Peltoperän ja muiden (2020, 13–14) tutkimuksen
mukaan opettajien pedagoginen vastuu lapsiryhmästään oletetaan jatkuvan
myös heidän oman työaikansa ulkopuolella.
Vuorohoidon kysymyksiä on käsitelty jonkin verran kansainvälisesti (Siippainen 2018, 14), mutta siitä huolimatta kansainvälinen tutkimus on vielä melko
vähäistä. Siippaisen (2018, 14) mukaan on kuitenkin huomioitava, että vuorohoidon järjestämisen tavat vaihtelevat suuresti eri maissa. Suomalainen tutkimustieto, kirjallisuus sekä muut julkaisut lasten vuorohoidosta ovat myös vähäisiä
(Malinen, Dahlblom & Teppo 2016, 12; Kekkonen ym. 2014, 52), vaikka vuorohoidon tarve on kasvussa (Kekkonen ym. 2014, 52). Vuorohoidon kentän tarpeisiin kuitenkin vastattiin OHOI – Osaamista vuorohoitoon -kehittämishankkeella,
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joka toteutettiin vuosina 2015–2016. Alkusykäyksen hanke sai Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhdessä toteuttamasta Perheet 24/7
-tutkimushankkeesta. (Teppo, Malinen & Dahlblom 2016, 25.)
OHOI-hankkeen myötä suomalainen tutkimustieto on hieman lisääntynyt,
mutta vieläkään ei voida sanoa, että vuorohoitoa olisi tutkittu tarpeeksi. Yksi
suomalainen väitöskirjatutkimus on tehty vuorohoitoon liittyen vuonna 2018
(Siippainen 2018) ja Pro gradu -tutkielmia on puolestaan tehty monia vuorohoidon eri näkökulmista. Tästä huolimatta pedagogista työtä vuorohoidossa on tutkittu vielä suhteellisen vähän. Vuorohoidon pedagogista työtä on kuitenkin tärkeä tutkia, sillä vuorohoidon erityispiirteet tuo omia haasteita varhaiskasvatuksen opettajan pedagogiseen työhön ja vastuuseen, joka on laaja vuorohoidon ympärivuorokautisuuden vuoksi.
Tutkimusraportin kolme ensimmäistä lukua muodostavat tutkimuksen
teoreettisen viitekehyksen. Tämän jälkeen esitellään tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat, jota seuraa tutkimuksen toteuttamisen kuvaus. Sen jälkeen käsitellään tutkimuksen tulokset. Viimeisessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia suhteessa aiempiin tutkimuksiin sekä muodostetaan tutkimuksen johtopäätökset.
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2

VUOROHOITO SUOMALAISESSA VARHAISKASVATUKSESSA

Vuorohoidon tarve on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi (Vuorohoidon
työryhmä 1998, 4), jonka seurauksena vuorohoito koskettaa nykyään merkittävää joukkoa suomalaisia lapsia (Salonen, Sévon & Laakso 2018, 194). Röngän
ynnä muiden (2019, 383) mukaan yksinhuoltajien sekä matalasti koulutettujen
vanhempien lapset ovat vahvasti edustettuina vuorohoidossa. Tarkemmin ottaen vuorohoito koskettaa 7 prosenttia kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuneita lapsia (Säkkinen & Kuoppala, 2017, 1), eikä sen tarve ole ainakaan vähenemässä globaalistuvassa 24/7 -yhteiskunnassa (Siljamäki 2017, 36).
Bardyn ynnä muiden (2001, 70) mukaan vuorohoidon tarve kertoo siitä, miten työelämä vaikuttaa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeeseen. 24/7-yhteiskunnan palveluiden saatavuuden myötä epäsäännölliset työajat ovat levinneet yhä
useammille sektoreille (Rönkä ym. 2019, 376). Tämän seurauksena yhä useampien lapsiperheiden vanhempien työt ajoittuvat iltoihin, viikonloppuihin ja öihin
(Rönkä ym. 2019, 376; Boyd-Swan 2015, 50). Vanhempien epäsäännöllisten työaikojen vuoksi lapsia on kunnan järjestämissä vuorohoitopäiväkodeissa (Repo &
Kröger 2009, 217; Bardy ym. 2001, 70; Salonen ym. 2016, 2031). Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ollut sopeutua näihin nopeisiin työmarkkinoiden muutoksiin
(Repo & Kröger 2009, 217).
Suomalaiseen varhaiskasvatusjärjestelmään on tuonut kuitenkin jännitteitä
kysymys siitä, kenen tarpeet ovat vuorohoidossa etusijalla, lasten vai vanhempien (Repo & Kröger 2009, 217). Laadukas varhaiskasvatus on lapsien ja perheiden oikeus, myös niille jotka osallistuvat vuorohoitoon (Halfon & Friendly 2015,

9
60). Tämän vuoksi laadukkuuden tulee olla pääkysymys, kun puhutaan vuorohoidossa toteutettavasta varhaiskasvatuksesta (Peltoperä ym. 2018, 187). Anme
ja Segal (2003, 142) myös korostavat, että varhaiskasvatuksen laadulla on suurempi merkitys lapsen kehitykselle kuin varhaiskasvatuksen toimintamuodolla.

2.1

Vuorohoidon järjestämiseen liittyvät käytänteet

Vuorohoidolla kuvataan varhaiskasvatuspalvelua, jota tarjotaan ennen klo 06 arkiaamuisin, klo 18 jälkeen arki-iltaisin, öisin, lauantaisin tai sunnuntaisin sekä
arki- ja juhlapyhinä (Varhaiskasvatuslaki 2018, 13 §; Malinen ym. 2016, 13). Vuorohoitoa voidaan tarjota kunnan omana palveluna päiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona tai ryhmämuotoisesti järjestettynä (Varhaiskasvatuslaki 2018, 13 §; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 19; Malinen ym.
2016, 13). Varhaiskasvatuslain (2018, 13 §) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden (2018, 19) mukaan vuorohoitoa on järjestettävä lapsen tarpeen mukaisesti vanhemman tai muun huoltajan työn tai opiskelun vuoksi.
Vuorohoidon tarve ei rajoitu ainoastaan Suomeen, mutta sen organisointi
on ainutlaatuista kansainvälisellä tasolla (Salonen ym. 2018, 195; Rönkä ym. 2019,
376). Monissa maissa tarjotaan nykyään päivittäin pidempiä aikoja varhaiskasvatusta, mutta vain Suomessa on julkisesti toimiva lakipohjainen järjestelmä,
jossa varhaiskasvatus taataan sekä epäsäännöllisinä että säännöllisinä aikoina
(Rönkä ym. 2019, 376). Vuorohoidon järjestämisen tavat kuitenkin vaihtelevat
suuresti eri maissa (Peltoperä ym. 2018, 177; Siippainen 2018, 14), jonka vuoksi
keskityn tässä tutkimuksessa pääosin suomalaiseen tutkimukseen. Vuorohoidosta on tehty myös kansainvälistä tutkimusta, mutta koska vuorohoidon järjestämisen tavat vaihtelevat suuresti eri maissa, ei kansainvälinen tutkimus ole niin
relevanttia tämän tutkimuksen kannalta, jossa tutkitaan suomalaista vuorohoitoa.
Suomen varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat erilaiset lait, asetukset,
asiakirjat ja säädökset, jotka määrittelevät muun muassa päiväkodin toimintaa,
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henkilökunnan ja lasten suhdelukuja sekä tilajärjestelyjä. Suomessa samaa lainsäädäntöä sovelletaan sekä normaaliin varhaiskasvatukseen että vuorohoitoon
(Rönkä ym. 2019, 388; Siippainen 2012, 118). Vuorohoidon tarjoaminen on kunnan velvoite, joka on kansallisesti järjestettyä ja valvottua (Peltoperä ym. 2018,
177). Lisäksi kunnilla on vastuu resursoida ja ohjeistaa varhaiskasvatuspalvelu
alueellaan siten, että varhaiskasvatus on laadukasta kaikissa olosuhteissa, myös
vuorohoidon osalta (Malinen ym. 2016, 18).
Keski-Suomen kunnissa on pyritty parantamaan vuorohoidon palvelujärjestelmän toimivuutta OHOI-hankkeen avulla. Muita hankkeen keskeisiä tavoitteita oli vuorohoidon työn laadun parantaminen sekä vuorohoidon työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen. (Teppo ym. 2016, 27.) Lisäksi
osana OHOI-hanketta Keski-Suomessa laadittiin vuorohoidon raamit varhaiskasvatukseen. Raamit on tehty työvälineeksi turvaamaan ja kehittämään varhaiskasvatuksen laatua sekä vuorohoidon erityispiirteiden huomioimiseksi. Vuorohoidon raamien keskiössä on lapsen etu ja oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. (Peltoperä, Dahlblom, Turja, Rönkä, Collin, Hintikka & Teppo 2016b, 1.)
Vuorohoidossa on tästä huolimatta ilmaistu huolenaiheita varhaiskasvatuksen
laatuun liittyen (Rönkä ym. 2019, 379). Tämän vuoksi tämä tutkimus pureutuu
vuorohoidon pedagogiseen työhön.
Aiemmin vuorohoitoa ei linjattu keskeisissä valtakunnan tason varhaiskasvatuksen asiakirjoissa tai lainsäädännöissä, vaan jokainen kunta määritteli vuorohoidon linjauksista (Palviainen 2008, 49; Rönkä ym. 2019, 378; Siippainen 2018,
14). Ennen uutta Varhaiskasvatuslakia (2018), vuorohoitoa ei edes tunnettu
omana toimintamuotonaan (ks. Kekkonen ym. 2014, 60). Ainoa vuorohoitoa koskeva ohjeistus oli vuonna 1998 laadittu vuorohoidon työryhmän muistio, mutta
se ei ole ollut kuitenkaan sitova. Yhteisten linjausten puuttumisen vuoksi kunnissa on erilaisia variaatioita siitä, kuinka vuorohoitoa toteutetaan. (Siippainen
2018, 14.) Uuden Varhaiskasvatuslain (2018) myötä vuorohoidon järjestämistä
varhaiskasvatuksessa on kuitenkin linjattu lain 9 §:ssä ja 13 §:ssä. Varhaiskasvatuslain 9 §:ssä mainitaan, että varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, pois lukien vuorohoidossa, jossa päivän
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pituus on lapsen tarpeen mukainen. Varhaiskasvatuslain 13 §:ssä puolestaan linjataan tarkemmin vuorohoidon järjestämisestä varhaiskasvatuksessa. Uusimmassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 19) myös mainitaan ensimmäisen kerran vuorohoito sekä lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen
epäsäännöllisyys vuorohoidossa, joka tulee huomioida pedagogisen toiminnan
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Varhaiskasvatuslaissa ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa vuorohoidon linjaukset ovat kuitenkin edelleen vielä melko suppeat. Peltoperä ja muut
(2020, 13) korostavat, ettei näissä asiakirjoissa ole otettu riittävästi huomioon
vuorohoidon erityispiirteitä. Rönkä ynnä muut (2019, 389) myös toteavat, että
vaikka vuorohoitoa tarjoavat suomalaiset yksiköt ovat tehneet uraa uurtavaa
työtä hyvien käytäntöjen kehittämisessä, tarvitaan kiireellisesti kansallisia ohjeita vuorohoitoa koskien. Esimerkiksi Röngän ja kumppaneiden (2019, 367) tutkimuksessa päiväkodinjohtajien mukaan johtamiseen liittyy haasteita vuorohoidossa, sillä kansalliset ohjeet puuttuvat. Vuorohoitopäiväkodissa esimiehen tehtäviin kuuluu varmistaa toiminnan pedagoginen laatu ympäri vuorokauden
(Peltoperä ym. 2016a, 72). Pedagogiikkaa ja toimintaa on kuitenkin vaikea kehittää ja suunnitella tilanteessa, jossa puuttuu tutkimus ja suuntaviivat. Vuorohoitopäiväkodit kehittävätkin suurimman osan käytännöistään itse ja johtaja vastaa
yleisten määräysten, ohjeiden ja käytäntöjen sopeuttamisen omiin olosuhteisiin
sopiviksi. (Rönkä ym. 2019, 367.) Vuorohoidon pedagogiikkaa käsittelevän tutkimuksen puutteen vuoksi, tämä tutkimus tuo lisää tietoa pedagogisista käytänteistä vuorohoidossa.

2.2

Vuorohoidon erityispiirteet

Peltoperän ja kumppaneiden (2016a) mukaan vuorohoitoon liittyy piirteitä, jotka
on huomioitava palvelua järjestäessä. Näiden erityispiirteiden huomiointi on
pohjana laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiselle sekä toiminnan suunnittelulle ja toteuttamiselle. (Peltoperä ym. 2016a, 65.) Viimeaikaisten tutkimusten
ja käytännön työssä tehtyjen havaintojen pohjalta vuorohoidon erityispiirteitä ei
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kuitenkaan ole riittävästi huomioitu laadukkaan sekä lapsia että perheitä tasaarvoisesti palvelevan varhaiskasvatuksen näkökulmasta (Malinen ym. 2016, 18).
Näin ollen vuorohoidolle ominaiset erityispiirteet tulisi huomioida varhaiskasvatusta ohjaavissa säädöksissä ja muissa ohjeistuksissa nykyistä paremmin (Peltoperä ym. 2016a, 62).
Vuorohoidolle on ominaista aikataulujen epäsäännöllisyys, erirytmisyys ja
ennakoimattomuus (Peltoperä ym. 2016a, 65). Nämä piirteet ovat seurausta lasten huoltajien epätyypillisistä työajoista, jotka vaikuttavat lasten hoitoaikoihin ja
näin ollen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vuorohoidossa (Peltoperä ym.
2016a, 65; Rönkä ym. 2019, 287). Vuorohoidossa lapsilla ja kasvattajilla ei ole
säännöllistä päivittäistä tai viikoittaista rytmiä, vaan sekä lapset että kasvattajat
tulevat ja menevät eri aikoihin, ja saattavat olla pois myös arkisin (Peltoperä ym.
2018, 177; Siippainen 2018, 117). Tämän johdosta opettajien ja lasten vuorot menevät ristiin. Lasten ja opettajien epäsäännölliset vuorot tuovat haasteita opettajan työskentelyyn, sillä jos vuorot menevät ristiin, niin opettaja ei pääse tutustumaan jokaiseen lapseen samalla tavalla. Opettajan on kuitenkin tärkeä tuntea jokainen lapsi, jotta lapsen yksilölliset tarpeet voidaan ottaa huomioon. Lisäksi aikataulut vaikuttavat kasvattajien mahdollisuuksiin vastata lasten tarpeisiin tasavertaisesti. (Rönkä ym. 2019, 386–388.)
Vuorohoidossa otetaan joustavasti huoltajien epäsäännölliset työajat huomioon (Salonen ym. 2016, 2023). Lasten huoltajat ilmoittavat joka viikko lasten
hoitotarpeet huoltajien työvuorojen perusteella (Peltoperä ym. 2018, 177). Peltoperän ynnä muiden (2016a 65–66) mukaan vuorohoidon järjestämisen kannalta
on tärkeää, että lasten hoitoajat ilmoitetaan ajoissa, jolloin lapselle voidaan tarjota
laadukasta varhaiskasvatusta silloin, kun hänen rytmeihinsä se parhaiten sopii.
Lasten hoitoaikoihin ja henkilöstön työvuoroihin saattaa kuitenkin tulla muutoksia äkillisesti, joten niiden ennakointi saattaa olla vaikeaa (Peltoperä & Hintikka
2016, 153).
Varhaiskasvatuksen opettajat tekevät pääsääntöisesti päivävuoroa, jolloin
suurin osa lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen (Peltoperä ym. 2020, 5). Var-

13
haiskasvatuksen lastenhoitajat tekevät puolestaan pääsääntöisesti ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroja (Peltoperä ym. 2020, 5; Teppo ym. 2016, 27). Näin ollen lastenhoitajilla on erilaiset työtehtävät vuorohoidossa kuin tavallisessa varhaiskasvatuksessa, koska he ovat usein yksin vastuussa opettajien poissa ollessa (Peltoperä
ym. 2020, 13). OHOI-hankkeeseen osallistuneet vuorohoidon työntekijät toivat
kuitenkin ilmi, että haluaisivat lisätä ilta- yö- ja viikonloppuvuoroja varhaiskasvatuksen opettajille (Peltoperä & Hintikka 2016, 157). De Schipperin, Tavecchion,
Van IJzendoornin ja Lintingin (2003, 323) tutkimuksen mukaan lasten hyvinvointia edistää kuitenkin samojen kasvattajien ja lapsiryhmien pysyvyys vuorohoidossa. Myös OHOI-hankkeessa tuotiin esille sellainen näkökulma, että opettajien
pysyminen tietyssä ryhmässä arkipäivisin lisää ennustettavuutta ja pysyvyyttä,
kun ainakin yksi tuttu aikuinen on paikalla säännöllisesti tiettyyn aikaan viikosta
(Peltoperä & Hintikka 2016, 152).
Vuorohoidossa on tärkeä huomioida myös vanhempien epäsäännöllisten
työaikojen vaikutus lasten hyvinvointiin (Sévon, Rönkä, Räikkönen & Laitinen
2017, 467). Vanhempien näkökulmasta vuorohoito helpottaa epäsäännöllisten
työaikojen ja perhe-elämän yhdistämistä. Lasten näkökulmasta tämä voi kuitenkin tarkoittaa vähemmän vakaata elämää (Salonen ym. 2016, 2023). Sévonin ynnä
muiden (2017, 463) sekä Salosen ja kumppaneiden (2018, 206) tutkimusten mukaan lapsilla on väsymykseen liittyviä haasteita epäsäännöllisen rytmin vuoksi.
Aikaisten aamujen seurauksena lapset saattavat myös olla surullisia tai levottomia (Sévon ym. 2017, 463). Lisäksi ääriaikoina lapset saattavat kokea ikävän tunteita (Siippainen 2018, 154). Vuorohoidossa ääriaikoina on kuitenkin paikalla vähemmän lapsia (Salonen ym. 2018, 206; Siippainen 2018, 153–154; Rönkä ym.
2019, 380), jolloin esimerkiksi ikävää kokevalle lapsille voidaan tarjota kahdenkeskisiä hetkiä, syliä ja läheisyyttä (Siippainen 2018, 154). Vuorohoidon ääriajat
nähdään toisaalta hyvin positiivisesti, koska tällöin lasten erilaiset tarpeet voidaan huomioida vapaammin ja lapset saavat yksilöllisempää huomiota (Rönkä
ym. 2019, 380; Salonen ym. 2018, 206). Sévonin ja kumppaneiden (2017, 467) tutkimuksessa vuorohoitoon osallistuvien lasten mieliala on pääosin positiivinen ja
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lapset ovat hyvinvoivia arjen epäsäännöllisyydestä huolimatta. Näin ollen voidaan todeta, että lapset reagoivat eri tavoin vuorohoidon epäsäännölliseen rytmiin.
Vuorohoidossa korostuu etenkin sosiaalisten suhteiden jatkuva muutos ja
liikkeellä olo. Tämän myötä ryhmädynamiikka muodostuu moninaiseksi sekä
lasten keskinäisissä suhteissa että lasten ja aikuisten välisissä suhteissa. (Siippainen 2012, 118.) Vuorohoidon epäsäännöllinen rytmi on herättänyt keskustelua
siitä, että heikentävätkö ennakoimattomat rytmit ja rutiinit lasten jatkuvuuden,
ennustettavuuden sekä vertaisryhmään kuulumisen tunnetta (Peltoperä ym.
2018, 177). Esimerkiksi epätyypillisinä aikoina lapsiryhmiä usein yhdistellään,
jolloin yhdessä ryhmässä on eri-ikäisiä lapsia (Peltoperä ym. 2020, 5). Lapsen
osallistuminen vuorohoitoon yksilöllisissä rytmeissä voi tuoda myös haasteita
vertaissuhteisiin ja ryhmäytymiseen, koska lapsen vireystila vaikuttaa lapsen
mahdollisuuteen osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen muiden lasten
kanssa (Peltoperä & Hintikka 2016, 156).
Siippaisen (2018, 121) mukaan vuorohoidossa lapsia ja aikuisia on paikalla
epätasaisesti. Valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (2018, 1 §:ssä)
mainitaan, että päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus-, ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden sekä yksi henkilö enintään seitsemää kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Nämä edellä mainitut suhdeluvut koskevat myös vuorohoitoa, mutta käytännössä suhdeluvut vaihtelevat
paljon päivän eri aikoina (Siippainen 2012, 129; Siippainen 2018, 122). Tähän vaikuttaa muun muassa se, että vuorohoidon henkilöstön työajat ja lasten hoitoajat
ovat epäsäännöllisiä ja niihin saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla.
Tämän vuoksi aikuisten ja lasten suhdeluvut saattavat ylittyä ajoittain. (Rönkä
ym. 2019, 384.)
Perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön on erityisen tärkeää kiinnittää
huomiota lasten hoidon, kasvun ja opettamisen turvaamiseksi (Vuorohoidon
työryhmä 1998, 5). Röngän ynnä muiden (2019, 386) mukaan vuorohoidossa tie-
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donkulku henkilöstön ja vanhempien välillä on vaikeaa, koska molemmat työskentelevät epäsäännöllisinä työaikoina. Epäsäännöllinen rytmi tuo haasteita suhteen rakentamiseen ja ylläpitämiseen lapsiin ja perheisiin (Halfon & Friendly
2015, 51). Tämän vuoksi opettajien on nähtävä vaivaa, että suhteet saadaan toimiviksi perheisiin (Rönkä ym. 2019, 386). Peltoperä ja Hintikka (2016, 149) korostavat, että henkilöstön ja vanhempien kohtaamisissa saattaa tulla pitkiäkin aikavälejä epäsäännöllisten työaikojen vuoksi. Toisaalta henkilöstön ja perheiden välinen suhde saattaa olla läheisempi vuorohoidossa (Halfon & Friendly 2015, 52;
Peltoperä & Hintikka 2016, 149), koska lapsia tuodaan ja haetaan myös hiljaisempina aikoina (Peltoperä & Hintikka 2016, 149). Lisäksi lasten vanhempien kanssa
käydään keskusteluja lasten hoitoaikoihin liittyen. Joissakin tilanteissa vanhempia voidaan pyytää tuomaan lapsi mieluummin ennen toiminnan alkua kuin kesken toiminnan, toiminnan keskeytymisen välttämiseksi. (Peltoperä & Hintikka
2016, 160.)
Lasten hoidon, kasvun ja opettamisen turvaamiseksi vuorohoidossa tulee
myös kiinnittää huomiota tiedonkulkuun henkilöstön välillä (Vuorohoidon työryhmä 1998, 5). Röngän ynnä muiden (2019, 387) tutkimuksessa yhteistyö työkavereiden kanssa nähdään haastavana, koska vuorohoidossa saattaa mennä pitkään, että on samassa työvuorossa tietyn henkilön kanssa. Halfonin ja Friendlyn
(2015, 51) tutkimuksen mukaan eri vuoroissa työskentely tuo haasteita myös tiimin sisäiseen kommunikointiin. Tämän vuoksi vuorohoidossa on tärkeää olla
aktiivinen ja kysellä paljon sekä lukea ryhmän viestivihkoa (Rönkä ym. 2019,
387).
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3

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGIIKKA

Varhaiskasvatuksessa korostuu sen pedagoginen tehtävä (Peltoperä ym. 2018,
177), jonka tarkoituksena on tukea lapsen oppimista ja kehitystä (Björklund &
Ahlskog-Björkman 2018, 91). Suomalaisessa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa
korostuu varhaiskasvatuksen kokonaisvaltainen näkemys, jossa pedagogiikka
rakentuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon ympärille (Varhaiskasvatuslaki 2018,
2 §). Tutkimuksen kannalta on olennaista määritellä varhaiskasvatuksen pedagogiikan käsitettä sekä tarkastella varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista
vastuuta. Näin voidaan hahmottaa varhaiskasvatuksen pedagogiikan merkitys
vuorohoidon pedagogisen työn kannalta.

3.1

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan määrittelyä

Pedagogiikka on käsitteenä monimerkityksinen, kiistanalainen ja osittain vaikeasti määriteltävissä (Watkins & Mortimore 1999, 1; Tahkokallio 2014, 1; Murray
2015, 1719), jonka seurauksena sitä on määritelty eri tavoin ajan saatossa (Murray
2015, 1719; Watkins & Mortimore 1999, 1–2). Varhaiskasvatuksen pedagogiikan
tulkinnat ovat sidoksissa sekä historialliseen että kulttuuriseen kehykseen, joten
erilaisissa ympäristöissä ja eri aikoina pedagogiikan painotukset myös vaihtelevat. Pedagogiikan määrittelyyn heijastuu se, mitä kulloinkin ajatellaan lapsuudesta, varhaiskasvatuksen tavoitteista ja tehtävistä, lapsen kehityksestä ja oppimisesta sekä lasten kasvatukseen soveltuvista pedagogisista menetelmistä. (Karila 2017, 9–10.)
Watkinsin ja Mortimoren (1999) mukaan pedagogiikka-termi tulee alun perin kreikankielestä, joka alun perin tarkoittaa lapsia ohjaavaa miestä tai poikien
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ohjaamista koulussa. Erään määritelmän mukaan pedagogiikka on opetuksen
tiedettä (Watkins & Mortimore 1999, 1, 2). Alexander (2001) määrittelee pedagogiikan sekä opettamiseksi että diskurssiksi, johon pedagogiikka on sisällytetty.
Opetustoiminta ja diskurssi ovat toisistaan riippuvaisia, jolloin opetusta ei voi
olla ilman pedagogiikkaa tai pedagogiikkaa ilman opetusta (Alexander 2001, 507,
513). Hämäläinen ja Nivala (2008, 15) puolestaan määrittelevät pedagogiikan teorian ja käytännön muodostamaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. On myös
esitetty, että olisi hyödyllistä käsitellä useita pedagogiikkoja yhden pedagogiikan
sijaan, koska ei ole olemassa ainoastaan yhtä tehokasta pedagogiikkaa (Murrayn
2015, 1719; Siraj-Blatchford & Sylva 2004, 720). Siraj-Blatchfordin ja Sylvan (2004,
724) tutkimuksessa tuodaan esille, että mitä suurempi määrä opettajalla on hyviä
pedagogisia käytäntöjä, sitä suurempi vaikutus sillä on lasten kognitiiviseen kehitykseen. Näin ollen pedagogiikan laadulla on myös vaikutusta lasten kognitiiviseen kehitykseen. (Siraj-Blatchford & Sylva 2004, 724).
Opettajan roolilla on suuri merkitys pedagogiikan kannalta (Haring 2003, 184;
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008, 638). Pedagogiikka on määritelty olevan opettajan ajattelua ja toimintaa, jonka avulla hän pyrkii edesauttamaan toisen henkilön oppimista (Haring 2003, 73; Watkins & Mortimore 1999, 3).
Haring (2003) määrittelee pedagogiikan pitävän sisällään toimintoja ohjaavan
ajattelun. Pedagogiikka voi näin ollen toteutua kaikissa tilanteissa, joissa pyritään pedagogisen ajattelun ja toiminnan avulla edistämään toisen henkilön oppimisprosessia. (Haring 2003, 8–9.) Björklund ja Ahlskog-Björkman (2018, 91) taas
puhuvat pedagogisista tavoitteista, joiden avulla pyritään saavuttamaan tieto tai
taito toisessa henkilössä. Helenius (2008, 52) puolestaan käyttää termiä pedagoginen prosessi, jolla tarkoitetaan kasvatuksen ja opetuksen tietoisesti johdettua
prosessia. Björklund ja Ahlskog-Björkman (2018) jatkavat, että tällaisen prosessin
järjestäminen on opettajan perustyötä eli millainen lähestymistapa opettajalla on opetettavaan tietoon ja sen opettamiseen. Opetuksen järjestämisessä on eroja opettajan
tietojen, menetelmien ja kokemuksen perusteella. (Björklund & Ahlskog-Björkman
2018, 91.)
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Murrayn (2015, 1718) mukaan varhaiskasvatuksen pedagogiikan tarkoitus
määräytyy aikuisten eli tässä tapauksessa opettajien näkemysten mukaan siitä,
mitä he pitävät tärkeänä lapsen kannalta. Opettajan henkilökohtaisilla arvoilla on
tärkeä merkitys opettajan pedagogiikassa (Ahonen 2015, 61; Haring 2003, 23).
Opettajan arvomaailmaan vaikuttavat opettajan aiemmat kokemukset ja emootiot sekä vallalla oleva käsitys totuutena pidetystä tiedosta. Opettajan pedagogiikan muodostumiseen vaikuttaa myös olennaisesti koulutus, jonka kautta määrittyy käsitys tiedon luonteesta tieteenalalla. Tieteellinen kirjallisuus, tutkimukset
ja menetelmät opettamisen, oppimisen ja ihmisen kehityksen aloilta muodostavat opettajan käsityksen opettamisen ja oppimisen prosesseista. (Haring 2003, 9,
23.)
Opetussuunnitelmat antavat myös vahvan pedagogisen perustan ja tavoitteet varhaiskasvatuksen pedagogiikalle (Niikko & Ugaste 2012, 483). Varhaiskasvatuksen pedagogiset tavoitteet määritellään opetussuunnitelmissa, jotka opettajan tulee sisäistää. Tämän avulla opettaja rakentaa ympäristön ja tarjoaa kokemuksia, jotka edistävät lapsen oppimista ja antavat mahdollisuuden ymmärtää
ympäröivää maailmaa. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008, 637.)
Ahosen (2015, 62, 168) mukaan pedagogiikkaan kuuluu myös olennaisesti
hyvä vuorovaikutussuhde varhaiskasvattajan ja lapsen välillä. Siraj-Blatchfordin ja
Sylvan (2004, 725) tutkimuksen mukaan johdonmukaisella ja positiivisella vuorovaikutuksella on suuri vaikutus lapsen kognitiivisen kehitykseen ja oppimiseen. Alvestadin (2004, 89) tutkimuksessa oppimista pidetään prosessina, joka
tapahtuu vuorovaikutuksessa ja vaatii aikuisen ohjausta.
Watkins ja Mortimore (1999) kuitenkin toteavat, että pedagogiikka-termissä
ei voida korostaa ainoastaan opettajan roolia ja toimintaa, vaikka opetukseen onkin hyödyllistä kiinnittää huomiota. Pedagogiikassa on otettava myös oppija
huomioon. (Watkins & Mortimore 1999, 2–3.) Varhaiskasvatuksen opettajalla on
vastuu siitä, että pedagogiikka vastaa lasten tarpeisiin ja vahvuuksiin sekä on
lasten edun mukaista (Heikka & Waniganayake 2011, 510). Siraj-Blatchfordin ja
Sylvan (2004, 727) mukaan tehokas pedagogiikkaa muodostuu opettajan tietoi-
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suudella lapsen osaamisen tasosta opeteltavaa aihetta kohtaan, lapsen tietoisuudesta siitä, mitä opetellaan sekä opeteltavan taidon edistämisestä. Opettajan tulee myös pyrkiä viemään oppimisen prosessia kohti lapsen potentiaalista tasoa
(Haring 2003, 68). Sekä opettaja että lapsi osallistuvat tähän oppimisprosessiin,
jossa on jatkuvaa jaettua ajattelua ja vuoropuhelua lapsen oppimisen edistämiseksi (Siraj-Blatchford & Sylva 2004, 727).

3.2

Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 18) ja varhaiskasvatuslaissa
(540/2018) linjataan, että pedagoginen vastuu kuuluu varhaiskasvatuksen opettajille. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuun merkitystä korostetaan, sillä sen
avulla voidaan varmistaa pedagogiikan laatu (Fonsén 2014, 188; Heikka, Halttunen & Waniganayake 2018, 149). Tarkemmin ottaen opettajan pedagoginen vastuu nähdään opettajajohtajuutena (Fonsén 2014, 188; Heikka ym. 2018, 143;
Heikka 2016, 36). Opettajajohtajuus muodostuu pedagogisesta vastuusta lapsiryhmässään ja kasvattajatiimissään sekä osallisuudesta johtajuuteen, kuten kehittämistyöhön ja opetussuunnitelmatyöhön (Fonsén 2014, 188; Heikka 2016, 36; Heikka,
Halttunen & Waniganayake 2016, 304; Heikka ym. 2018, 150). Opettajan pedagoginen johtaminen jakautuu päiväkodin johtajan sekä muiden yksikön varhaiskasvatuksen opettajien kanssa (Heikka ym. 2018, 148–149). Vuorohoidossa tätä
asiaa tulee kuitenkin tarkastella monipuolisemmin, koska vuorohoidossa pedagoginen vastuu on erilainen. Vaikka pedagoginen vastuu on opettajilla, niin käytännössä pedagogista vastuuta ottavat myös lastenhoitajat silloin, kun pedagogisesti koulutetut varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole paikalla.
Pedagogisesti koulutetut varhaiskasvatuksen opettajat ovat vastuussa yhden lapsiryhmän pedagogisesta toiminnasta (Fonsén 2014, 184; Heikka ym. 2018,
151). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 18) mukaan varhaiskasvatuksen opettajilla on kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta,
toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja sen kehittämisestä. Lisäksi ryhmätason opettajajohtajuus
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pitää sisällään sen varmistamisen, että pedagogiikka perustuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Opettajien johtajuutta pidetään myös välttämättömänä lasten
oppimisen kannalta. (Heikka ym. 2018, 148–149.) Niikon ja Ugasten (2012, 488)
mukaan opettajan pedagogiseen vastuuseen kuuluu myös pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen siten, että se on lasten iän ja kehitystason mukaista. Myös Fonsénin (2014, 116) väitöskirjassa varhaiskasvatuksen opettajat näkevät vastuunsa useimmiten lapsiryhmätasoisena vastuuna, jolloin lapsen kehityksen seuraamista ja toiminnan vastaavuutta lapsen kehitystasoon pidetään tärkeänä.
Fonsénin (2014) mukaan varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus ulottuu oman lapsiryhmänsä lisäksi myös opettajan omaan tiimiinsä. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on tuoda pedagogista tietämystä omaan
ryhmäänsä. (Fonsén 2014, 187–188.) Lisäksi on tärkeää, että opettajan koulutuksessa saatava tieto jaetaan tiimin jäsenille, sillä tiimin jäsenten ammattitaidosta ja
sen kehittämisestä huolehtiminen kuuluvat olennaisesti opettajan johtajuuteen
(Heikka ym. 2018, 149–150). Varhaiskasvatuksen opettajan vastuuseen kuuluu
myös antaa ohjeita lastenhoitajille, kuinka he ohjaavat lapsia pedagogisessa toiminnassa. Lisäksi opettajan tulee neuvoa, miten toimitaan yksittäisten lasten
käyttäytymiseen liittyvien haasteiden kanssa, jotka vaikuttavat heidän oppimiseensa. (Heikka ym. 2016, 302.) Heikan ja kumppaneiden (2016, 299) tutkimuksessa tuodaan esille, että opettajan pedagogiseen johtamiseen kuuluu myös toiminnan johtaminen sekä työnjaon tekeminen tiimin jäsenten välillä. Vastuun jakaminen ryhmän jäsenten kanssa on tärkeää, jotta keskeiset tavoitteet toteutuvat
(Heikka ym. 2018, 149). Opettajan vastuulla on myös ohjata lastenhoitajia ja lapsiryhmiä eri toimintoihin. Opettaja tekee työnjaon tiimin jäsenten välillä, jonka
mukaan siirrytään toiminnasta toiseen. (Heikka ym. 2016, 299.) Opettajan vastuulla on myös tehdä yhdessä tiimin kanssa tiimisopimus, joka ohjaa tiimin työskentelyä (Heikka ym. 2018, 151–152).
Opettajan rooliin kuuluu myös johtaa tiimipalavereja (Heikka ym. 2016,
304; Fonsén 2014, 188). Tiimipalavereissa opettajan vastuuseen kuuluu pedago-
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ginen johtaminen, laadunhallinnasta ja arvioinnista huolehtiminen sekä toiminnan suunnittelu ja järjestely tiimin kanssa (Heikka ym. 2018, 150). Varhaiskasvatuksen opettaja johtaa myös yhteisiä suunnittelukokouksia sekä tarkentaa toimintasuunnitelmaa yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa. Lisäksi hän valmistelee tuokiopohjia ja tuo erilaisia materiaaleja muiden tiimin jäsenten käyttöön. Näillä keinoilla opettaja pyrkii ohjaamaan pienryhmissä toteutettavaa pedagogiikkaa. (Fonsén 2014, 188.) Opettajan tulee myös keskustella tiimin kanssa
yhteisistä arvoista ja toimintatavoista. Lisäksi opettajan on tärkeä tuoda varhaiskasvatuksen ajankohtaisia keskusteluaiheita tiimin pohdittavaksi (Heikka ym.
2018, 150–151).
Heikan ynnä muiden (2018, 152) tutkimuksen mukaan muut tiimin jäsenet
myös odottavat varhaiskasvatuksen opettajilta tiimin johtamista. Opettaja tarvitsee kuitenkin tukea päiväkodin pedagogiselta johtajalta, pystyäkseen toimimaan
ryhmän ja tiimin pedagogisena johtajana (Heikka ym. 2018, 152; Tahkokallio
2014, 237). Viimekädessä pedagoginen vastuu kuuluu kuitenkin aina päiväkodinjohtajalle (Fonsén 2014, 26; Heikka ym. 2018, 149).
Pedagogisesti koulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien vastuuseen ja
rooliin kuuluu lisäksi pedagoginen kehittämistyö (Heikka 2016, 36; Heikka ym.
2018, 150). Tahkokallio (2014) korostaa, että opettajan roolin tulisi vahvistua ryhmän pedagogisena johtajana, mikäli halutaan tuoda kehittävää työotetta varhaiskasvatuksen kentälle. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajalta pitää myös vaatia laadullisesti erilaista työskentelyä kuin lastenhoitajilta. (Tahkokallio 2014, 237.)
Varhaiskasvatuksen opettajat myös osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön
päiväkodinjohtajien sekä yksikön muiden opettajien kanssa (Heikka ym. 2016,
304; Heikka ym. 2018, 150). Opetussuunnitelmatyössä opettajan tehtävänä on ohjata opetussuunnitelmat ryhmätasolle (Heikka ym. 2018, 150). Tällöin opettajajohtajuus voi toimia tehokkaasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käytäntöön viemisessä (Heikka 2016, 36). Lisäksi opettajan vastuulla on järjestää varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja laatia lasten varhaiskasvatussuunnitelmat yhdessä lasten huoltajien kanssa (Heikka ym. 2018, 151; Niikko & Ugaste
2012, 488; Rouvinen 2007, 170). Heikan ynnä muiden (2018, 151) tutkimuksessa
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opettajat ilmaisevat, että vastuun ottaminen yksittäisen lasten oppimisesta ja kehityksestä sekä lasten yksilölliset suunnitelmat että ryhmälle tehtävät suunnitelmat ovat tärkeimpiä osia opettajajohtajuudessa.
Varhaiskasvatuksessa on kuitenkin ilmennyt epäselvyyttä eri ammattiryhmien vastuissa ja työtehtävissä. (Karila & Kupila 2010, 25; Tahkokallio 2014, 236–
237; Puroila 2002, 106; Onnismaa, Tahkokallio, Reunamo & Lipponen 2017, 202–
203). Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista vastuuta ja tähän
liittyviä tehtäviä on pyritty selkeyttämään varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa laadukkaan pedagogiikan toteutumisen edellytyksenä (Onnismaa ym.
2017, 203). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 18) mukaan päiväkodin henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara silloin, kun kaikkien osaaminen otetaan käyttöön ja vastuut, tehtävät
sekä ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisesti. Isoherrasen (2005, 14)
mukaan moniammatillisuuden myötä yhteistyöhön tulee mukaan eri tiedon ja
osaamisen näkökulmia. Moniammatillisuuden periaate ei kuitenkaan näyttäisi
toteutuvan päiväkodeissa kovinkaan hyvin (Onnismaa ym. 2017, 202–203; Peltoperä ym. 2020, 3)
Moniammatillisuus on saanut päiväkotikontekstissa tulkinnan, jossa osaamisen erilaisuuden tiedostamisen sijaan lähtökohtana on tasavertainen toiminta,
jolloin ammattiryhmät tekevät samoja työtehtäviä ammattinimikkeestä riippumatta (Karila & Kupila 2010, 25; Tahkokallio 2014, 236–237; Puroila 2002, 106;
Onnismaa ym. 2017, 202–203). Tämä on saanut aikaan ”kaikki tekevät kaikkea” työkulttuurin, jossa ammatilliset vastuut eriytyvät esimerkiksi työvuorojen mukaan. Tässä tulkinnassa ei keskitytä siihen, millainen koulutus tai osaaminen
henkilöllä on työvuoron sisältämiin tehtäviin. (Karila & Kupila 2010, 25; Tahkokallio 2014, 236–237.) Vuorohoito tuo myös omia haasteita kaikki tekevät kaikkea
-työkulttuuriin, koska kaikissa vuoroissa työtehtäviä ei voida jakaa koulutuksen
tai osaamisen perusteella. Pedagoginen vastuu jää kuitenkin herkästi tällaisessa
työkulttuurissa epämääräiseksi (Perho & Korhonen 2012, 31).
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Puroilan (2002, 107) tutkimuksen mukaan kyseisessä työkulttuurissa on
pyrkimys yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, sillä kieltäytyminen jonkin työtehtävän suorittamisesta tulee herkästi tulkinta siitä, että kyseistä työtehtävää ei arvosteta ja sillä loukataan työtehtävästä muodollisesti vastuussa olevaa ammattiryhmää. Rouvinen (2007, 151) kuitenkin toteaa, että jokaisen koulutukseen perustuvan työn jakaminen on merkityksellistä, eikä se saisi olla uhka tasa-arvoiselle ja toisen työtä kunnioittavalle yhteistyölle. Tahkokallio (2014, 237) esittää
huolen, että tulevatko kaikki tekevät kaikkea -työkulttuurissa esiin työntekijöiden osaaminen, etenkin varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen osaaminen
käytetyksi parhaalla mahdollisella tavalla lasten hyväksi.
Heikan ja kumppaneiden (2018) tutkimuksessa opettajat itse ymmärsivät,
että varhaiskasvatuksen opettaja on se, jonka tulee toimia tiiminvetäjänä. Kaikki
tekevät kaikkea -työkulttuuriakaan ei juuri esiintynyt, koska lastenhoitajat osasivat odottaa opettajilta johtajan roolia (Heikka ym. 2018, 153). Tämä osoittaa sen,
että opettajan pedagogisen johtamisroolin omaksuminen on tärkeää (Heikka ym.
2016, 305). Johtamisroolin omaksumisen tärkeys korostuu entisestään vuorohoidossa, jossa varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole aina paikalla, mutta heidän
pedagoginen vastuu on siitä huolimatta laaja. Peltoperä ja muut (2020, 13–14) korostavat, että vuorohoidossa opettajien pedagoginen vastuu lapsiryhmästään
oletetaan olevan myös heidän oman työaikansa ulkopuolella.
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4

PEDAGOGINEN TOIMINTA VUOROHOIDOSSA

Vuorohoidon pedagogiikan lähtökohtana on, että jokaisella lapsella on oikeus
monipuoliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, siitä huolimatta mihin aikaan lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen (Peltoperä ym. 2020, 13; Peltoperä &
Hintikka 2016, 164). Vuorohoidon keskeisiä haasteita ovat tästä huolimatta monipuolisen pedagogisen toiminnan toteuttaminen sekä lasten koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen, etenkin sellaisten lasten kanssa, joiden hoitoaika painottuu iltoihin ja
viikonloppuihin (Peltoperä & Hintikka 2016, 149–150). Varhaiskasvatuksen yhtenä perusperiaatteena on kuitenkin edistää lasten tasa-arvoa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 14), jonka vuoksi tämä tutkimus pureutuu vuorohoidossa järjestettävän varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuteen pedagogisen toiminnan näkökulmasta.
Varhaiskasvatuslain (2018, 3 §) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on
myös tukea ja edistää oppimisen valmiuksia ja tasa-arvoisuuden toteutumista
elinikäisessä oppimisessa sekä koulutuksessa. Varhaiskasvatuksessa käsitellään
monia taitoja, jotka edistävät lasten kasvatuksellisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 24). Esiopetuksella on myös tasa-arvoisuuden edistämisen tehtävä, jolloin opetuksen tulee turvata riittävä yhdenvertaisuus Suomessa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 13).
Tutkimukseni painottuu erityisesti pedagogisen toiminnan suunnitteluun
ja toteuttamiseen vuorohoidossa, joten pääpaino pysyy näissä teemoissa seuraa-
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vissa alaluvuissa. Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi muodostavat kuitenkin toistuvan prosessin, jossa kaikki elementit ovat toisistaan riippuvaisia ja
välttämättömiä (Jones 2007, 577). Tämän vuoksi alaluvussa 4.3 käsitellään myös
pedagogisen toiminnan arviointia pääpiirteittäin.

4.1

Pedagogisen toiminnan suunnittelu

Suunnittelu on varhaiskasvatuksen kannalta tärkeää (Grisham-Brown & PrettiFrontczak 2003, 33), sillä suunnitteluvaihe on merkittävä asia pedagogisen toiminnan onnistumisen kannalta (Haring 2003, 64). Heleniuksen ja Korhosen
(2008, 184) mukaan suunnittelu on jatkuva ja monitahoinen prosessi, jossa kehityspsykologinen tieto sekä lapsituntemus ovat keskeisiä asioita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 18) mukaan varhaiskasvatuksen opettajilla
on vastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta.
Suunnittelulla opettaja voi varmistaa, että sekä strukturoitua että strukturoimatonta toimintaa on sopivassa suhteessa päivän aikana (Grisham-Brown &
Pretti-Frontczak 2003, 33). Varhaiskasvatuksen suunnitteluun liittyy Puroilan
(2002) mukaan erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Osa varhaiskasvatuksen opettajista painottaa suunnittelun olevan varhaiskasvatuksen keskeinen lähtökohta,
jolloin toimintoja suunnitellaan etukäteen. Osa puolestaan painottaa spontaania
toimintaa, jossa lasten aloitteisiin reagoidaan toiminnassa. (Puroila 2002, 71–72.)
Koska vuorohoidolle on ominaista aikataulujen epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus (Peltoperä ym. 2016a, 65), on toimintojen tarkka suunnittelu etukäteen
lähes mahdotonta. Lisäksi päivät etenevät vuorohoidossa harvoin siten, miten ne
ovat etukäteen suunniteltu (Siippainen 2012, 118). Tästä huolimatta tarvitaan
suunnitelmallisuutta sekä lasten hoitoaikojen huomioimista toiminnan suunnittelussa, jotta voidaan turvata lapsen oikeus osallistua monipuoliseen pedagogiseen toimintaan (Peltoperä ym. 2016a, 72).
Opettajat käyttävät toiminnan suunnittelussa apuna opetussuunnitelmia ja
tietoa siitä, mitä lasten tulisi oppia (Grisham-Brown & Pretti-Frontczak 2003, 39;
Haring 2003, 54). Opetussuunnitelman tavoitteet heijastavat maan arvoja ja sen
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historiallista, taloudellista, poliittista ja kulttuurista kehitystä (Niikko & Ugaste
2012, 482) sekä yhteiskunnallisia käsityksiä siitä, mitä lasten tulisi oppia varhaiskasvatuksessa, ennen koulun aloittamista (Alvestad & Sheridan 2015, 377).
Nämä opetussuunnitelmissa ilmaistut tavoitteet ohjaavat opettajan pedagogista
toimintaa (Niikko & Ugaste 2012, 482). Lisäksi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat lapsiryhmän toiminnan suunnittelun kulmakivinä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018,
37). Peltoperä ja kumppanit (2020, 13) huomauttavat, ettei Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ole kuitenkaan otettu riittävästi huomioon vuorohoidon erityispiirteitä.
Alvestadin ja Sheridanin (2015, 385) tutkimuksessa opettajat puoltavat laajempaa toiminnan suunnittelua, opetussuunnitelman tavoitteisiin suuntautuneen suunnittelun sijaan, sillä on tärkeää, että toiminnan suunnittelussa otetaan
huomioon lasten kiinnostuksen kohteet ja aiemmat kokemukset. Björkman ja Ahlskog-Björkman (2018, 102) lisäävät, että oppimisen kohteet saattavat tulla esiin
lasten ideoista ja kiinnostuksen kohteista, mutta samalla opettaja kuitenkin pyrkii kohti opetussuunnitelman tavoitteita. On siis tärkeää huomata, että vaikka
pedagoginen toiminta perustuisi lapsen kiinnostuksen kohteisiin ja kokemuksiin, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei toiminta voisi olla samaan aikaan opettavaista ja tavoitteellista toimintaa (Alvestad & Sheridan 2015, 389).
Suunnittelun yhtenä keskeisenä asiana voidaan pitää lasten kiinnostuksen
kohteiden, kehityksen (Haring 2003, 156–157) ja oppimisen havainnointia (Puroila
2002, 74). Lasten toimintaa havainnoimalla, varhaiskasvatuksen opettajan on
mahdollista tehdä lasten kehitystä tukevia menetelmällisiä ja toiminnallisia ratkaisuja sekä tarjota ohjausta ja tukea lapsille (Rouvinen 2007, 131). Myös lapsilähtöisen pedagogiikan lähtökohtana on, että opettaja havainnoi ja tunnistaa lasten kiinnostuksen kohteita sekä yksilöllisiä tarpeita (Tahkokallio 2014, 173). Ahonen (2015, 172–173) ja Peltoperä ynnä muut (2020, 1) korostavat, että lasten yksilölliset tarpeet tulisi olla pedagogisen toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Röngän ja kumppaneiden (2019, 385–386) tutkimuksessa kasvattajat ovat kuitenkin
huolissaan siitä, kuinka he pystyvät ottamaan vuorohoidossa huomioon lasten
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pedagogiset ja hoidolliset tarpeet. Tutkimuksessa toimintaa tarjotaan tasapuolisesti kaikille lapsille, mutta se on haastavaa, koska lasten rytmit ja vireystila vaihtelevat heidän hoitoaikojen vuoksi (Rönkä ym. 2019, 386).
Lapsen hoidon, kasvun ja oppimisen turvaamiseksi vuorohoidossa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota lapsen vireystilan vaihteluihin (Vuorohoidon
työryhmä 1998, 5). Lasten vaihtelevat vireystilat ovat haastaneet vuorohoidon
työntekijöitä pohtimaan sitä, millaista pedagogiikkaa on milloinkin mahdollista
toteuttaa ja mihin lapset jaksavat milloinkin keskittyä (Peltoperä & Hintikka
2016, 159). Vuorohoidossa on keskeistä tunnistaa ja huomioida, mitä lapsi tarvitsee minäkin vuorokauden aikana (Peltoperä ym. 2016a, 72; Peltoperä & Hintikka
2016, 165). Lisäksi vuorohoidon toiminnan suunnittelussa on tärkeää huomioida
viikonloput ja juhlat (Peltoperä ym. 2016a, 76), sillä osa vuorohoidon lapsista
osallistuu varhaiskasvatukseen viikonloppuisin ja juhlapyhinä.
Toiminnan suunnittelu kohdistuu myös lasten yksilöllisten tavoitteiden suunnitteluun (Puroila 2002, 73). Suunnittelun avulla opettajat pystyvät käsittelemään
lasten tavoitteita tarkoituksenmukaisesti. Tarkka suunnittelu edistää tehokasta
ajan ja resurssien käyttöä, sillä tällöin opettaja pystyy luomaan erilaisia oppimismahdollisuuksia, jotka vastaavat lasten yksilöllisiä tavoitteita. (Grisham-Brown
& Pretti-Frontczak 2003, 33.) Varhaiskasvatuksessa suunnitelmien ja niiden pohjalta toteutettavan toiminnan tulisi kuitenkin olla sekä yksilöllistä että samanaikaisesti
ryhmäkeskeistä. Opettajan tulee huomioida sekä lasten yksilölliset tarpeet että
suunnitella ja toteuttaa monipuolista toimintaa, joka kasvattaa ryhmän yhteenkuuluvuutta. (Tahkokallio 2014, 221.) Vuorohoidon epäsäännöllinen rytmi voi
tuoda kuitenkin haasteita ryhmän yhteenkuuluvuuteen ja ryhmäytymiseen (Peltöperä & Hintikka 2016, 156; Peltoperä ym. 2018,177). Tämän vuoksi opettajan on
tärkeä suunnitella sellaista toimintaa, joka ylläpitää lasten yhteenkuuluvuutta,
heidän epäsäännöllisestä rytmistänsä huolimatta.
Suunnitellessa lapsiryhmän toimintaa suunnitellaan sitä, mitä lapset oppivat
näiden toimintojen aikana (Grisham-Brown & Pretti-Frontczak 2003, 38). Tahkokallio (2014, 219) korostaa, että opettajan tulee huolellisesti suunnitella toimintaa
lapsiryhmän yhteisen toimintaintressin löytämiseksi. Huolellisen suunnittelun
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avulla opettaja pystyy kehittämään toimintaa, joka on mielenkiintoista ja suunnattu monipuolisesti ryhmän tarpeiden mukaan (Grisham-Brown & Pretti-Frontczak 2003, 33). Osa opettajista sisällyttää lasten tavoitteet päivän toimintaan ja
osa opettajista taas suunnittelee toiminnan lasten tavoitteiden ympärille
(Grisham-Brown & Pretti-Frontczak 2003, 40). Alvestadin ja Sheridanin (2015,
384) tutkimuksessa päivittäisen toiminnan suunnitteluun vaikuttaa se, millaisia
yksittäisiä lapsia ryhmässä on, millainen lapsiryhmä on sekä, mitä lasten leikeissä juuri silloin esiintyy.
Opetukseen liittyviä päätöksiä tehtäessä on myös merkityksellistä opettajan
menetelmä- ja sisältötieto (Haring 2003, 67–68), sillä opettajan vastuulla on valita
opetuksen menetelmät ja sisällöt (Niikko & Ugaste 2012, 488). Rouvisen (2007, 144)
mukaan pedagogisten menetelmien yksilöllisyydestä tulee huolehtia, sillä kaikille lapsille eivät sovi samanlaiset toiminnot. Opetuksessa myös integroidaan
eri sisältö- ja osaamisalueita (Björklund & Ahlskog-Björkman 2018, 100). Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeiset tavoitteet ja sisällöt rakentuvat
oppimisen alueista. Oppimisen alueet ohjaavat monipuolisen pedagogisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Oppimisen alueet ovat: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Nämä oppimisen alueet eivät ole toisistaan erillään olevia kokonaisuuksia, vaan niiden sisältöjä yhdistetään ja sovelletaan lasten kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen mukaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 40.)
Toiminnan suunnitteluun kuuluu myös oppimisympäristön suunnittelu (Haring 2003, 196; Puroila 2002, 74). Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ovat pedagogisesti monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 23). Oppimisympäristöillä viitataan tiloihin, paikkoihin,
välineisiin, yhteisöihin ja käytäntöihin, jotka tukevat lasten kasvua, oppimista ja
vuorovaikutusta (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 23). Ryhmätilaa on muutettava jatkuvasti, jotta se stimuloi ja motivoi lapsia (Niikko &
Ugaste 2012, 486). Vuorohoidon etuna on se, että siellä on mahdollista käyttää
muiden ryhmien tiloja sekä yhteisiä tiloja vapaammin (Siippainen 2018, 124), sillä
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pienet lapsiryhmät iltaisin ja viikonloppuisin mahdollistavat eri tilojen hyödyntämisen sekä yksikön sisällä että päiväkodin lähiympäristössä (Peltoperä & Hintikka 2016, 154; Peltoperä ym. 2016a, 76).
Lisäksi oppimisympäristön tulee olla rauhallinen, mutta myös kannustava,
jossa lapset voivat toimia ja leikkiä yksin tai yhdessä (Niikko & Ugaste 2012, 489).
Oppimisympäristö tulee suunnitella sekä fyysisesti että tiedollisesti sellaiseksi,
jossa lapsella on mahdollisuus olla aktiivinen ja tehdä aloite oppimiseen (SirajBlatchford & Sylva 2004, 726–727). Watkinsin ja Mortimoren (1999, 16) mukaan
opettajilta odotetaan, että heillä on paljon pedagogisia vaihtoehtoja, jotta he voivat luoda hyviä toimintaympäristöjä mahdollisimman monelle oppijalle.
Osa opettajista suunnittelee pedagogista toimintaa pääosin itsenäisesti
(Grisham-Brown & Pretti-Frontczak 2003, 38), mutta opettajat suunnittelevat toimintaa myös yhdessä muun henkilöstön (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 19; Tahkokallio 2014, 221; Grisham-Brown & Pretti-Frontczak 2003,
38–39; Haring 2003, 155; Heikka ym. 2016, 303) sekä lasten ja huoltajien kanssa
(Haring 2003, 155; Esiopetuksen oppimissuunnitelman perusteet 2014, 19). Rouvisen (2007, 148) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat pitävät toiminnan
yhteissuunnittelua tärkeänä. Niikko ja Ugaste (2012, 487) painottavat, että opettajan on tärkeä kuunnella tiimin muita jäseniä suunnittelutyössä. Yhteissuunnittelun haasteena voi kuitenkin olla yhteisen ajan löytyminen (Grisham-Brown &
Pretti-Frontczak 2003, 38–39). Vuorohoidossa yhteissuunnittelua haastaa vielä
entisestään työntekijöiden epäsäännölliset työvuorot (Peltoperä & Hintikka 2016,
152). Tiimin on yhdessä nähtävä vaivaa, että yhteissuunnittelulle löytyy aikaa
(Niikko & Ugaste 2012, 487; Vuorohoidon työryhmä 1998, 20). Yhteissuunnittelun avulla kasvatustoiminta on yhtenäistä henkilöstön kesken ja kasvatukselle
sekä hoidolle asetetut tavoitteet voidaan tällöin saavuttaa (Vuorohoidon työryhmä 1998, 20).
Jones (2007, 575) toteaa, että lapset on myös tärkeä ottaa mukaan toiminnan
suunnitteluun. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 30) mukaan lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun lisää heidän osallisuuttaan. Lasten
ollessa mukana vaikuttamassa pedagogiseen toimintaan, he oppivat samalla
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hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 19). Lasten osallistumista suunnitteluun tulisi tukea siten, että toiminnan sisällöt olisivat lapsille läheisiä aiheita
ja suunnittelun toteutusta voisi muokata lasten toimintatavoille sopiviksi (Rouvinen 2007, 132). Haringin (2003, 195), Puroilan (2007, 132) sekä Rouvisen (2007,
132) tutkimusten mukaan toiminnan suunnittelua tapahtuu aikuisen ja lasten yhteistyössä. Haringin (2003, 195) mukaan on tärkeää, että toimintaa suunnitellaan
myös opetuksen aikana yhdessä lasten kanssa, koska tällöin suunnittelu on vuorovaikutteista lasten kanssa.
Myös lasten vanhemmat ovat mukana suunnittelussa (Helenius & Korhonen
2008, 184; Haring 2003, 155). Lasten yksilöllisyyden varmistamiseksi on tärkeä
ottaa vanhemmat aktiivisesti mukaan lasten tavoitteiden suunnitteluun
(Grisham-Brown & Pretti-Frontczak 2003, 40). Grisham-Brow ja Pretti-Frontczak
(2003, 38) sekä Puroila (2002, 74) tuovat tutkimuksissaan kuitenkin esille, että lasten vanhempien osallistuminen ja vaikuttaminen suunnitteluun on melko vähäistä. Etenkin lasten oppimiseen ja sen tukemiseen liittyviä keskusteluja on varsin vähän (Puroila 2002, 74). Vuorohoidon henkilöstön ja vanhempien epäsäännöllisten työaikojen vuoksi kohtaamisissa saattaa tulla pitkiäkin aikavälejä (Peltoperä & Hintikka 2016, 149). Tämä saattaa osaltaan haastaa vanhempien osallistumista toiminnan suunnitteluun vuorohoidossa.
Puroilan (2002, 72) tutkimuksessa ilmenee, että varhaiskasvatuksen opettajat pitävät suunnittelua tärkeänä, mutta toiminnan suunnittelulle ei löydy tarpeeksi
aikaa. Myös vuorohoidossa on haasteita pedagogisen toiminnan suunnittelussa.
Röngän ynnä muiden (2019, 385) tutkimuksen mukaan ryhmäkokoonpanojen
muutosten ja henkilöstömäärien muutosten vuoksi pedagogisesti suunnitellun
toiminnan suunnittelussa on haasteita. Opettajien suunnitteluaika ei toteudu tai
suunniteltua toimintaa ei voida toteuttaa odottamattomien muutosten vuoksi.
(Rönkä ym. 2019, 385.) Lisäksi työntekijöiden ja lasten erirytmisyys tuottaa haasteita toiminnan suunnittelulle (Peltoperä & Hintikka 2016, 151).
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4.2

Pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan yhteisessä
toiminnassa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 36.) Varhaiskasvatuksen opettajilla on päävastuu pedagogiikasta, mutta he toteuttavat toimintaa
yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa (Heikka ym. 2018, 149). Peltoperän ja
kumppaneiden (2020) mukaan vuorohoidossa opettajat suunnittelevat toiminnan ja antavat lastenhoitajille ohjeet, kuinka toteuttaa pedagogista toimintaa silloin, kun opettaja ei ole paikalla. Näiden opettajan jakamien suunnitelmien pohjalta lastenhoitajat toteuttavat toimintaa. (Peltoperä ym. 2020, 10.)
Niikon ja Ugasten (2012) tutkimuksessa opettajat korostavat, että tiimityöskentelyssä on tärkeää keskustella yhteisistä tavoitteista ja toimia niiden mukaan.
Tiimikavereiden kuuntelu ja sitoutuminen tiimityöskentelyyn ovat edellytys
sille, että toiminnan tavoitteet saavutetaan. (Niikko & Ugaste 2012, 487, 489.) Pedagogiikan laadukas toteuttaminen vuorohoidossa edellyttää, että kaikki kasvattajat sitoutuvat yhdessä sovittuihin ammatillisiin toimintatapoihin (Peltoperä
ym. 2016a, 72). Lisäksi pedagogisten käytäntöjen toteuttaminen edellyttää tiimissä yhteisiä näkemyksiä siitä, mitä laadukas pedagogiikka tarkoittaa (Peltoperä ym. 2020, 13).
Ohjattu toiminta on keskeinen osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Siippaisen (2018) tutkimuksessa ohjattu toiminta sijoittuu vuorohoidossa pääsääntöisesti siihen kohtaan, jolloin henkilökuntaa on eniten paikalla. (Siippainen
2018, 111, 113.) Tästä huolimatta vuorohoidossa työskentely on kuitenkin itsenäisempää verrattuna tavanomaiseen päiväkotiin, sillä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin työskennellään usein yksin. Tämä tarjoaa etenkin lastenhoitajille pedagogisesti ammatillisia haasteita, sillä itsenäinen työskentely edellyttää henkilöstöltä
pedagogista osaamista sekä tietoa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisesta. (Peltoperä & Hintikka 2016, 152, 158.)
Pedagogiikka ei kuitenkaan toteudu ainoastaan ohjatuilla toimintatuokioilla, vaan se tulisi suunnitella luontevaksi osaksi lapsen arkea. Tämän vuoksi
arjen pedagogiikka on vuorohoidon keskeinen toimintatapa lasten oppimisen
ohjaamisessa ja tukemisessa, sillä arjessa tulee usein eteen oppimistilanteita, joita
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voi hyödyntää pedagogisesti. Yleisimmin arjen pedagogiset tilanteet liittyvät perushoitotilanteisiin, kuten ruokailuun, pukeutumiseen ja siisteyskasvatukseen.
(Peltoperä & Hintikka 2016, 162–164.)
Vuorohoidon toimintaa kuvataan kodinomaiseksi, joka on tunnelmaltaan kodin
ja päiväkodin rajapinnalla (Siippainen 2012, 118; Siippainen 2018, 121). Vuorohoito on lapsille kuin ”toinen koti”, jossa lapsilla on turvallinen paikka olla ja
toimia luotettavan aikuisen kanssa (Peltoperä ym. 2018, 184). Aamuisin ja iltaisin
päiväkodissa tapahtuu paljon sellaisia asioita, joita ei mielletä päiväkodin tehtäväksi, kuten hampaiden ja hiusten harjaamista (Siippainen 2012, 119) sekä television katsomista (Siippainen 2018, 151). Ääriaikoina henkilökunta korostaa lasten
hoitoa ja mukavuutta (Statham & Mooney 2003, 28), joten ohjattu toiminta korvataan usein kodinomaisella puuhastelulla ja hoivalla (Peltoperä ym. 2018, 184;
Siippainen 2018, 171; Statham & Mooney 2003, 28). Kodinomaisuutta korostetaan
iltaisin myös sen vuoksi, että lapset voivat olla väsyneitä, eikä kotonakaan lasten
tarvitse osallistua ohjattuun toimintaan (Peltoperä ym. 2020, 8).
Peltoperän ja kumppaneiden (2020) tutkimukseen osallistuneiden mukaan
pedagogiikkaa ei edes pidetä välttämättömänä lapsille, jotka osallistuvat varhaiskasvatukseen iltaisin ja öisin. Iltaisin korostuu enemmän kodinomaisuus ja fyysinen läheisyys, etenkin pienempien lasten kanssa. Vanhempien lasten kanssa
kuitenkin korostuu pedagogisen toiminnan järjestäminen. (Peltoperä ym. 2020,
8.) Peltoperä ynnä muut (2018, 184) kritisoivat sitä, että vuorohoidon kodinomaisuudessa korostetaan hoitoa, jossa ei vaadita erityistä pedagogista toimintaa.
Siippainen (2018) pohtii, että hoivan korostuminen vuorohoidossa voi johtua
siitä, että perinteisesti illat, viikonloput ja yöt on ajateltu perheen ajaksi. Kodinomaisuus ei saisi kuitenkaan sulkea pois pedagogisesti suunniteltua ja monipuolista toimintaa. (Siippainen 2018, 154, 171.)
Vuorohoidon työryhmän (1998, 21) mukaan vanhemmat toivovat, että
suunniteltua ja ohjattua toimintaa olisi enemmän iltaisin. Siippainen (2018, 171)
korostaakin, että vuorohoidon pedagogiikassa on vielä pohdittavaa, sillä hoitoaikojensa vuoksi tietyt lapset jäävät toistuvasti pedagogisesti suunnitellun toi-
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minnan ulkopuolelle. Vuorohoidon yhtenä haasteena voidaan nähdä pedagogisesti monipuolisen ja laadukkaan toiminnan tarjoaminen myös tavanomaisten
hoitoaikojen ulkopuolella (Peltoperä & Hintikka 2016, 152). Tämän vuoksi joskus
voi olla tarpeellista, että vuorohoitoon osallistuva lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen myös varsinaisten hoitoaikojen ulkopuolella. Tämän avulla lapsi pääsee
osallistumaan riittävästi vertaisryhmän yhteiseen pedagogiseen toimintaan. Toisaalta vuorohoidossa on myös hyväksyttävä se, että kaikki lapset eivät pysty
osallistumaan kaikkeen toimintaan. (Peltoperä ym. 2016a, 71, 76.)
Peltoperän ja kumppaneiden (2020) tutkimuksessa ilmenee, että vuorohoidossa on kuitenkin nykyään tapoja, joiden avulla pedagogista toimintaa toteutetaan
myös tavanomaisten hoitoaikojen ulkopuolella. Vuorohoidossa voidaan käyttää joko
standardoitua tai tilannekohtaista pedagogiikka. Standardoidun pedagogiikan
avulla pyritään ennalta määrättyihin tuotoksiin. Tällöin lapsille tarjotaan sama
toiminta, heidän hoitoajoistaan riippumatta. Tällä pyritään turvaamaan pedagogiikan jatkuvuus ja systemaattisuus. Tilannekohtaisessa pedagogiikassa otetaan
puolestaan huomioon lasten hoitoajat, ryhmien heterogeenisyys, lasten yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Tällöin keskitytään yksittäisiin prosesseihin tietyllä hetkellä. Tilannekohtaista pedagogiikkaa tarjotaan tyypillisesti pienemmille lapsille, jolloin siihen sisältyy aikuisen läheisyys ja leikki etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. (Peltoperä ym. 2020, 10–12.)
Opettajat voivat myös lähestyä opetusta ja toimintaa erilaisten projektien
kautta (Haring 2003, 188; Niikko & Ugaste 2012, 490). Erilaiset projektit ovat hyvin
tyypillisiä vuorohoidon pedagogisessa toiminnassa. Pitkäkestoiset projektit lisäävät lasten kuuluvuuden ja jatkuvuuden tunnetta, kun tuttu toiminta jatkuu
pitkien vapaidenkin jälkeen (Peltoperä & Hintikka 2016, 164; Peltoperä ym.
2016a, 77). Pitkäkestoiset projektit parantavat lasten mahdollisuutta päästä osalliseksi projekteihin riippumatta siitä, mihin aikaan he osallistuvat varhaiskasvatukseen (Peltoperä ym. 2016a, 77; Peltoperä & Hintikka 2016, 164).
Lasten määrä ja vuorokauden aika vaikuttavat myös vuorohoidon pedagogiseen toimintaan (Statham & Mooney 2003, 28), sillä suhdeluvuilla ja kellonajalla on paljon merkitystä lasten vaikutusmahdollisuuksiin (Peltoperä & Hintikka
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2016, 149; Peltoperä ym. 2020, 11; Siippainen 2012, 120). Lapsilla on suurempi
valinnanvapaus vaikuttaa toiminnan kulkuun iltaisin, öisin ja viikonloppuisin,
kun lapsia on vähemmän paikalla (Peltoperä & Hintikka 2016, 149; Peltoperä ym.
2020, 11; Salonen ym. 2018, 206). Lasten runsaat vaikutusmahdollisuudet korostavat myös kodinomaista ja rentoa tunnelmaa vuorohoidossa. Lisäksi ilta-aikaan
pedagoginen ohjaus korvataan usein lasten toiveiden mukaisella toiminnalla.
Kun lapsia on paikalla vähemmän, saatetaan sääntöjä myös löysätä. Vuorohoidossa jotkin asiat ovat sallittua tiettyyn aikaan vuorokaudesta, kun johonkin aikaan ne ovat kiellettyjä. Esimerkiksi ilta-aikaan omilla leluilla leikkiminen on sallittua, kun taas päivällä omat lelut ovat kiellettyjä. Vuorohoidossa lapset ovat
myös usein tietoisia ääriaikojen mahdollistamista poikkeavuuksista, jolloin toiminta on erilaista kuin muulloin. (Siippainen 2018, 118–119, 122, 150–151.)
Peltoperä ja muut (2020, 12) sekä Siippainen (2018, 114) tuovat ilmi, että lasten omaehtoisella leikillä täytetään erityisesti ääriaikojen aikataulua. Vuorohoitoryhmissä on tämän vuoksi paljon lasten omaehtoista leikkiä ohjatun toiminnan
sijaan (Siippainen 2012, 119; Siippainen 2018, 150). Tämän myötä vuorohoidossa
lapsilla on enemmän aikaa leikille verrattuna tavanomaiseen varhaiskasvatukseen (Siippainen 2018, 114). Toisaalta leikki on varhaiskasvatuksessa keskeinen
toimintatapa lasten oppimiselle (Niikko & Ugaste 2012, 448; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 38; Rouvinen 2007, 138), koska leikki ja oppiminen
ovat molemmat luonnollisia asioita lapsen arjessa (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008, 623). Näin ollen leikki on myös keskeinen menetelmä lasten
opettamiselle (Niikko & Ugaste 2012, 492). Tämän vuoksi opettajan roolina on
toimia lapsilähtöisesti ja suunnata leikkiä samanaikaisesti oppimistavoitteisiin
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008, 638). Koska leikki tukee lasten
oppimista, tulee sille antaa tarpeeksi aikaa, eikä pitää toissijaisena tekemisenä,
joka väistyisi muiden toimintojen alta (Niikko & Ugaste 2012, 488; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008, 638; Rouvinen 2007, 138).
Pedagogisen toiminnan toteuttamisessa tulee lisäksi huomioida lasten yksilöllisyys ja yksilölliset tarpeet. Lasten mielipiteiden ja ideoiden huomioiminen pe-
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dagogisessa toiminnassa sekä heidän mahdollisuutensa vaikuttaa toiminnan sisältöön sen toteutusvaiheessa kuuluvat kiinteästi lasten yksilölliseen huomiointiin (Alvestad 2004, 92; Niikko & Ugaste 2012, 490; Rouvinen 2007, 130, 132). Vuorohoidossa lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen vuoksi lasten oppimisen ohjaamiseksi tarvitaan erityisesti yksilöllistä huomiointia ja arjessa eri tilanteiden hyödyntämistä pedagogisesti. Lasten yksilöllisen huomioimisen apuvälineenä käytetään etenkin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. (Peltoperä & Hintikka 2016,
155.) Peltoperän ja muiden (2020) tutkimuksen mukaan on kuitenkin tärkeää, että
pedagogiikan tavoitteet keskittyvät lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja hyvinvointiin.
Jos tavoitteet tulevat ainoastaan opetussuunnitelmasta, on se tällöin kapea määritelmä pedagogiikasta. (Peltoperä ym. 2020, 12.)
Ryhmämuotoinen kasvatus, jota varhaiskasvatuksessa toteutetaan, edellyttää
opettajalta ryhmänhallinnan taitoja (Tahkokallio 2014, 219). Lapsiryhmien ollessa suuria, opettajilla ei ole kuitenkaan aikaa vastata lasten yksilöllisiin tarpeisiin (Niikko & Ugaste 2012, 490). Vuorohoidon hiljaisten aikojen pienet ryhmät
kuitenkin mahdollistavat lasten yksilöllisen huomioimisen. Kun paikalla on vähemmän lapsia, niin myös lasten on mahdollista tulla paremmin kuulluksi. (Peltoperä & Hintikka 2016, 157.) Peltoperän ja muiden (2016a, 72) mukaan erityisesti
iltaisin ja viikonloppuisin on mahdollista huomioida lapsia yksilöllisesti ja tarjota
sellaisia toimintoja, jotka ovat suurten lapsiryhmien kanssa haastavampia toteuttaa.
Suurten lapsiryhmien haasteiden vuoksi varhaiskasvatuksessa keskeinen
toimintamuoto on pienryhmätoiminta. Ahosen (2015) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat pitävät pienryhmätoimintaa merkittävänä pedagogisena ratkaisuna. Tällöin opettaja on vuorovaikutuksessa vain osaan lapsiryhmästä samanaikaisesti. (Ahonen 2015, 170.) Pienryhmätoiminnan avulla lapsia pystyy
huomioimaan myös yksilöllisemmin (Ahonen 2015, 171; Rouvinen 2007, 142).
Haringin (2003) mukaan pienryhmätoiminnan etuna on se, että opettajalla on
mahdollisuus tarkkailla ja varmistaa lasten oppiminen. Lisäksi pienryhmätyöskentely nähdään parhaana tapana edistää lasten oppimista, koska tällöin lapset
pystyvät keskittymään paremmin. (Haring 2003, 178.) Pienryhmätoiminnan
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avulla pyritään myös varmistamaan lasten osallistuminen toimintaan (Rouvinen
2007, 142).
Vuorohoidossa lasten yksilöllinen rytmi tulee huomioida pedagogiikan toteuttamisessa (Peltoperä & Hintikka 2016, 158). Vuorohoidon työryhmän (1998,
21) mukaan toiminnassa tulee huomioida päivän ja illan vaihtelu, jotta lapsen on
helpompi hahmottaa päivän kulku. Lisäksi vuorohoidossa toteutettavalle pedagogiikalle on keskeistä selkeän struktuurin rakentaminen toimintaympäristöön.
(Peltoperä ym. 2016a, 73). Päivittäiset rutiinit tuovat lapsille turvallisuuden tunnetta, jatkuvuutta ja ennustettavuutta (Sévon ym. 2017, 467) sekä edistävät hyvinvointia (Peltoperä ym. 2016a, 73). Toisaalta vuorohoidon rutiineissa on myös
enemmän joustavuutta (Statham & Mooney 2003, 28), sillä päivät etenevät vuorohoidossa harvoin siten, miten ne ovat etukäteen suunniteltu (Siippainen 2012,
118).
Lasten ja henkilökunnan määrän vaihtelut ja vaihtuvuus vaikuttavat osaltaan
pedagogisen toiminnan toteuttamiseen (Peltoperä & Hintikka 2016, 152–153), esimerkiksi siten, että arki on hyvin joustavaa (Siippainen 2012, 120). Tämän vuoksi
aikataulujen joustavuus myös korostuu vuorohoidossa (Siippainen 2018, 123).
Etenkin jos lasten hoitoajat ovat epäsäännöllisiä tai viime tipassa muuttuvia, vaatii toiminnan toteutus paljon joustavuutta (Peltoperä & Hintikka 2016, 151). Jos
lasten hoitoaikoihin tulee muutoksia, on pedagoginen toiminta myös spontaanimpaa, kun toimintaa ei voi suorittaa suunnitellulla tavalla (Rönkä ym. 2019,
385). Toisaalta tämä voidaan nähdä vuorohoidon etuna. Sillä jos lapsia on paikalla vähän, ovat spontaani toiminta ja suunnitelmien muutokset myös mahdollisia. (Siippainen 2018, 122; Siippainen 2012, 120.)

4.3

Pedagogisen toiminnan arviointi

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 37) mukaan laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksenä on se, että toimintaa arvioidaan, dokumentoidaan ja kehitetään jatkuvasti. Rouvisen (2007, 8) mukaan arviointi liittyy olennai-
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sesti varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, sillä arvioinnin pohjalta tehdään muutoksia suunnitteluun ja sen myötä myös toimintaan. Jones (2007, 575) puolestaan
korostaa, että arvioinnin tulee olla jatkuva prosessi. Haring (2003, 189) huomauttaa, että toiminnan suunnittelu ja toteutus jää hyödyttömäksi ilman arviointia.
Arvioinnilla pyritään edistämään varhaiskasvatuksen laatua ja tunnistamaan pedagogisen toiminnan vahvuuksia sekä tuodaan esille kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa. Pedagogisen toiminnan arvioinnin tulee olla sekä suunnitelmallista että säännöllistä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 61), jota
varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat sekä yksilöllisesti että yhdessä lastenhoitajien kanssa (Heikka ym. 2016, 303). Jones (2007, 575) toteaa, että lapset on myös
tärkeä ottaa mukaan toiminnan arviointiin, jotta he pääsevät mukaan opetus- ja
oppimisprosesseihin.
Varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä on pedagoginen dokumentointi. Pedagoginen dokumentointi on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentointi ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta tuovat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 37.) Lasten havainnointi ja dokumentointi ovat keskeisiä menetelmiä myös vuorohoidossa. Näiden menetelmien
avulla tiedetään mihin toimintaan lapset ovat päässeet osallistumaan. Lisäksi lasten tekemisten kirjaaminen on konkreettinen väline työntekijöiden kommunikointiin lapsesta. (Peltoperä & Hintikka 2016, 165.) Pedagoginen dokumentointi
luo myös lapsille ja huoltajille mahdollisuuden osallistua toiminnan arviointiin,
suunnitteluun ja jatkuvaan kehittämiseen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 37). Rintakorpi (2018, 15) määrittelee pedagogisen dokumentoinnin
olevan kokonaisvaltainen tapa kuulla ja pohtia lapsen kehitystä, oppimista ja näkemyksiä. Alvestadin ja Sheridanin (2015, 388) tutkimuksen mukaan suunnittelu
ja dokumentointi liittyvät myös läheisesti toisiinsa.
Suunnittelun ja dokumentoinnin avulla opettajat voivat arvioida ovatko he
onnistuneet saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteet työskennellessään lasten kanssa. (Alvestad & Sheridan 2015, 388.) Opetussuunnitelmat antavat lisäksi
mahdollisuuden arvioida pedagogisen työn laatua ja tavoitteiden saavuttamista
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kansallisella tasolla (Niikko & Ugaste 2012, 482). Arviointi voi keskittyä sekä lasten oppimisen että opettajan opettamisen arviointiin. Lasten oppimiseen kohdistuva arviointi perustuu lapseen, opettajan asettamiin tai opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä lapsiryhmän tasoon. (Haring 2003, 189.) Opettajan on tärkeä arvioida lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista. Arvioinnin yhteydessä henkilöstö, lapsi ja huoltajat pohtivat yhdessä, miten yhdessä kirjatut toiminnan tavoitteet on huomioitu sekä miten ne ovat toteutuneet varhaiskasvatuksen toiminnassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tavoitteellinen itsearviointi on
myös keskeinen asia varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 62.) Opettajan opettamisen
arvioinnilla on myös keskeinen merkitys suunnittelun ja työn kehittämisen perustana (Haring 2003, 189).
Seuraavaksi esitetään vielä loppukoonti tutkimuksen teoriataustasta, jota
on edellä käsitelty aiemman tutkimustiedon pohjalta. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat erilaiset lait, asetukset, asiakirjat ja säädökset, joita sovelletaan
myös vuorohoitoon. Näissä asiakirjoissa ei ole kuitenkaan otettu tarpeeksi huomioon vuorohoidon erityispiirteitä, jonka vuoksi vuorohoitopäiväkodit kehittävät päiväkodinjohtajan johdolla suurimman osan käytänteistään itse. Vuorohoidon pedagogiikan lähtökohtana on lasten oikeus monipuoliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, siitä huolimatta mihin aikaan he osallistuvat varhaiskasvatukseen. Vuorohoidon haasteena on kuitenkin monipuolisen pedagogisen
toiminnan turvaaminen sekä lasten koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen.
Tämän vuoksi on erityisen tärkeää huomioida vuorohoidon erityispiirteet pedagogisen toiminnan kannalta, jotta varhaiskasvatuksen laatu voidaan turvata vuorohoidossa. Myös varhaiskasvatuksen opettajien pedagogisen johtamisroolin
omaksuminen korostuu vuorohoidon laadukkuuden näkökulmasta, koska opettajien pedagoginen vastuu ulottuu opettajien oman työajan ulkopuolelle.
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5

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tässä luvussa käsittelen tutkimustehtävää ja tutkimusongelmia sekä kerron tarkemmin tutkimuksen etenemisestä ja sen toteutuksesta. Esittelen tutkimuksen
lähestymistavan, tutkimukseen osallistujat sekä aineiston keruun ja sen analysoinnin. Lopuksi vielä pohdin aineistonkeruun ja analyysin luotettavuutta sekä
eettisiä ratkaisuja.

5.1

Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella varhaiskasvatuksen opettajan
pedagogista työtä vuorohoitopäiväkodissa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen
avulla haluan selvittää, millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on
vuorohoidon erityispiirteistä pedagogiikan näkökulmasta. Vuorohoidon erityispiirteistä tiedetään ennestään jo jonkin verran, mutta koska kyseessä on tapaustutkimus, on tärkeä selvittää kyseisen vuorohoitopäiväkodin erityispiirteitä, sillä
vuorohoitoa voidaan toteuttaa eri käytäntein. Vuorohoidon erityispiirteet vaikuttavat myös varhaiskasvatuksen opettajan pedagogiseen työhön, jonka vuoksi
on perusteltua selvittää kyseisen vuorohoitopäiväkodin erityispiirteitä.
Toisessa tutkimuskysymyksessä keskitytään vuorohoidon pedagogisesti
suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuuteen. Vuorohoidon erityispiirteiden vuoksi
herää kysymys siitä, onko pedagogisesti suunniteltu toiminta vuorohoidossa
tasa-arvoista lasten kesken riippumatta siitä, mihin vuorokauden aikaan lapset
osallistuvat vuorohoitopäiväkodissa järjestettävään varhaiskasvatukseen. Näin
ollen toisen tutkimuskysymyksen avulla haluan selvittää, millaisia asioita peda-
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gogisesti suunnitellussa toiminnassa huomioidaan, jotta toiminta toteutuisi mahdollisimman tasa-arvoisesti vuorohoidossa. Kolmannen tutkimuskysymyksen
avulla haluan selvittää, millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on
pedagogisesta vastuusta vuorohoidossa, kun opettajien työvuoro kattaa vain
osan lasten läsnäoloajasta. Täten tutkimuskysymykset on muodostettu seuraavalla tavalla:

1. Millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on vuorohoidon erityispiirteistä pedagogiikan näkökulmasta?
2. Millaisia asioita pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa huomioidaan,
jotta toiminta toteutuisi mahdollisimman tasa-arvoisesti vuorohoidossa?
3. Millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagogisesta
vastuusta vuorohoidossa?
Näiden tutkimuskysymysten avulla pyritään saamaan tietoa varhaiskasvatuksen
opettajan pedagogisesta työstä vuorohoitopäiväkodissa. Tutkimuksen pääpaino
on vuorohoidon pedagogisessa toiminnassa ja pedagogisessa vastuussa. Tästä
huolimalla on tärkeä käsitellä myös vuorohoidon erityispiirteitä, jotta saadaan
laajempi kuva siitä, mitkä asiat vaikuttavat varhaiskasvatuksen opettajien pedagogiseen työhön ja pedagogiseen vastuuseen vuorohoidossa.

5.2

Tutkimuksen lähestymistapa

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullisen lähestymistavan tavoitteena on selvittää tutkimukseen osallistujien yksilöllisiä näkemyksiä tutkittavasta ilmiöstä (Hesse-Biber 2016, 6; Puusa & Juuti 2011, 47). Tämän avulla pyritään ymmärtämään ja jäsentämään teoreettisesti tutkittavaa ilmiötä (Hesse-Biber 2016, 6). Tämän tutkimuksen avulla pyrin ymmärtämään ja
jäsentämään vuorohoidon pedagogista työtä.
Tutkimuksessa on tapaustutkimukselle ominaisia piirteitä, sillä tutkimus
toteutettiin yhdessä vuorohoitopäiväkodissa. Halusin saada yksityiskohtaista
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tietoa tietyn kunnan vuorohoitopäiväkodissa toteutettavasta varhaiskasvatuksesta, jotta tutkimuspäiväkoti saisi arvokasta tietoa pedagogisesta työstään ja
voisi tämän pohjalta tehdä kehittämistyötä. Tapaustutkimukselle on ominaista,
että tutkija on valinnut tutkimuksen kohteeksi jonkin yksikön, jonka kautta tiettyä ilmiötä tutkitaan yksityiskohtaisesti (Flyvbjerg 2011, 301). Lähtökohtanani oli
kerätä mahdollisimman monipuolinen aineisto ja saada tarkka ja perusteellinen
kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Tarkoituksenani oli myös lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja sen olosuhteista. (ks. Laine, Bamberg & Jokinen 2007,
10.)
Tapaustutkimuksen avulla voidaan pyrkiä kuvaamaan jotain tiettyä ilmiötä. Tavoitteena voi myös olla tulosten yleistettävyys suhteessa muihin samankaltaisiin tapauksiin. (Laine ym. 2007, 31.) Tapaustutkimuksen tulokset eivät
itsessään ole yleistettävissä, mutta yksittäisten tapausten tutkiminen antaa välineitä ymmärtää erilaisia ilmiöitä myös muissa toimintaympäristöissä (Häikiö &
Niemenmaa 2007, 48–49). Tavoitteenani onkin kuvata yhden vuorohoitopäiväkodin pedagogista työtä, jonka tuloksena saataisiin lisää ymmärrystä pedagogisen työn erityispiirteistä vuorohoitopäiväkodin kontekstissa.

5.3

Tutkimukseen osallistujat

Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan varhaiskasvatuksen opettajaa. Tutkimuksen osallistujat olivat Länsi-Suomen alueelta, yhdestä kunnallisesta vuorohoitopäiväkodista. Olin asettanut tutkimukseen osallistujille tiettyjä kriteereitä, jolloin voidaan Pattonin (2002, 238) mukaan puhua kriteeriotannasta. Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli se, että toimii varhaiskasvatuksen opettajana vuorohoitopäiväkodissa. Haastateltaviksi valittiin tarkoituksenmukaisesti
vuorohoitopäiväkodissa toimivia varhaiskasvatuksen opettajia, sillä halusin
kuulla heidän näkemyksiään vuorohoidon erityispiirteistä, vuorohoidon pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä pedagogisesta vastuusta. Tutkimukseen osallistujat valittiin näin ollen tarkoituksenmukaisesti ja tarkkaan harkiten
(Patton 2002, 230). Perustelen yhden päiväkodin valinnan sillä, että kyseessä on
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iso päiväkoti, jossa on useampi vuorohoitoryhmä. Lisäksi halusin syventyä yhteen vuorohoitopäiväkotiin, sen erityispiirteisiin ja pedagogiseen työhön.
Mahdollisimman monipuolisen aineiston saamiseksi, tutkimukseen osallistujat työskentelivät eri-ikäisten lasten ryhmissä. Jokaisella tutkimukseen osallistujalla oli kokemusta sekä vuorohoidon että normaalin varhaiskasvatuksen puolelta. Tutkimukseen osallistujilla työkokemus varhaiskasvatuksen opettajana
vaihteli 10 kuukaudesta lähes 20 vuoteen. Tutkimukseen osallistujat olivat myös
eri-ikäisiä. Nuorin osallistuja oli 24-vuotias ja vanhin 58-vuotias. Näin ollen tutkimukseen osallistujat olivat taustatiedoiltaan monipuolisesti valittuja.

5.4

Aineiston keruu

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä oli yksilöhaastattelu. Haastattelut ovat yleisin menetelmä kerätä laadullista aineistoa (DiCicco-Bloom &
Crabtree 2006, 314). Haastattelussa tutkittavilta kysytään heidän omia mielipiteitään tutkittavasta ilmiöstä ja vastaus saadaan puhutussa muodossa (Hirsjärvi &
Hurme 2008, 41). Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, sillä haastattelun avulla voidaan tuoda esiin tutkimukseen osallistuneiden näkemyksiä
tutkittavasta ilmiöstä (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 14). Haastattelun etuna on sen
joustavuus, sillä haastattelija voi toistaa kysymykset, oikaista väärinkäsityksiä
sekä selventää sanamuotoja haastattelutilanteessa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85).
Haastattelun avulla voidaan korostaa ihmisen subjektiuutta, jolloin haastateltavalla on mahdollisuus tuoda itselleen merkityksellisiä asioita esiin mahdollisimman vapaasti (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35).
Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin tarkemmin ottaen puolistrukturoidun teemahaastattelun. Tuomen ja Sarajärven (2018, 88) mukaan haastattelujen avulla voidaan löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävään. Teemahaastatteluissa teemat valitaan etukäteen ja ne perustuvat tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88), jotka olivat tässä tutkimuksessa vuorohoidon erityispiirteet, pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoinen toteutuminen lasten
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kesken sekä varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu vuorohoidossa.
Haastattelurunko on kokonaisuudessaan nähtävillä liitteessä 1. Teemahaastattelun avulla haastattelut etenevät tiettyjen keskeisten teemojen varassa (Hirsjärvi
& Hurme 2008, 48). Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa käydään läpi samat teemat, mutta kysymysten järjestys ja muotoilu voivat vaihdella haastatteluista riippuen (Eskola & Vastamäki 2010, 28; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11).
Teemahaastatteluissa on yleensä ennalta määrättyjä avoimia haastattelukysymyksiä, mutta lisäksi haastatteluissa kysytään kysymyksiä, jotka syntyvät haastattelijan ja haastateltavan välisessä vuoropuhelussa (DiCicco-Bloom & Crabtree
2006, 315).
Ennen aineistonkeruun aloittamista lähestyin päiväkodinjohtajaa henkilökohtaisesti ja pyysin lupaa aineiston keräämiseen kyseisessä päiväkodissa. Sain
suullisen suostumuksen ja lisäksi tein kirjallisen tutkimuslupahakemuksen päiväkodinjohtajalle. Tutkimusluvan saannin jälkeen menin kertomaan kyseisen
päiväkodin talonpalaveriin tutkimuksen aiheesta, sen tarkoituksesta sekä aineistonkeruumenetelmästä. Jaoin samalla jokaiseen vuorohoitoryhmään tutkimustiedotteen, jossa kerroin tarkemmin tutkimuksesta. Lähestyin tutkimuksen kohderyhmää vielä erikseen sähköpostitse, jonka avulla kartoitin tutkimukseen osallistujia. Kerroin tutkimukseen osallistujille sähköpostitse jo etukäteen haastattelussa käsiteltävät teemat, sillä Tuomen ja Sarajärven (2018, 85–86) mukaan tämä
edesauttaa haastattelujen onnistumista ja siten tutkittavasta ilmiöstä saadaan
mahdollisimman paljon tietoa. En kuitenkaan kertonut tarkkoja haastattelukysymyksiä etukäteen, sillä kyseessä oli teemahaastattelu, jolloin kysymysten muotoilu vaihteli haastattelukohtaisesti. Koska haastattelun aihe pohjautui vuorohoitopäiväkodissa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien arkeen ja työnkuvaan, en nähnyt tarpeelliseksi kertoa tarkkoja kysymyksiä etukäteen. Tämä antoi
myös mahdollisuuden tehdä tarkentavia kysymyksiä saamieni vastausten perusteella.
Haastattelut toteutettiin joulukuu 2018 – tammikuu 2019 välisenä aikana
päiväkodissa yhteisesti sovittuina ajankohtina. Haastatteluja oli yhteensä kahdeksan ja ne kestivät keskimäärin noin 30 minuuttia. Lyhimmän haastattelun
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kesto oli 20 minuuttia ja pisimmän haastattelun kesto 46 minuuttia. Haastatteluaineiston määrän riittävyyttä määritteli saturaatio. Aineiston riittävyyttä voidaan määritellä saturaatio-käsitteen avulla, jolla tarkoitetaan aineiston kyllääntymistä. Aineisto on saturoitunut silloin, kun uuden tapauksen mukaan ottaminen ei tuota enää uutta tietoa. (Hänninen 2016, 110; Guest, Bunce & Johnson 2006,
59.)
Haastatteluille oli varattu rauhallinen tila, jossa pystyttiin keskittymään
haastatteluun ilman keskeytyksiä (Eskola & Vastamäki 2010, 29). Haastattelut
olivat yksilöhaastatteluja, sillä halusin, että tutkimukseen osallistujat saavat vapaasti kertoa näkemyksistään. Haastattelut tallennettiin äänentallentimella.
Haastatteluiden tallentaminen mahdollistaa sen, että haastattelutilanteeseen pystyy palaamaan myöhemmin uudelleen, jolloin äänite toimii tulkintojen tarkastamisen välineenä (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 14). Haastatteluiden tallentaminen
on myös tärkeää, jotta saadaan tallennettua haastateltavien sanomat oikein, eivätkä haastattelut perustu ainoastaan tutkijan muistiin. Tällöin tutkijan ei myöskään tarvitse tehdä muistiinpanoja, vaan voi olla tarkkaavaisempi haastateltavaa
kohtaan. (Patton 2002, 380–381.)

5.5

Aineiston analyysi

Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Laadullista sisällönanalyysia käytetään yleisesti laadullisen aineiston analyysimenetelmänä (Elo,
Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014, 1; Vaismoradi, Jones, Turunen & Snelgrove 2016, 100). Aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysiä käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa ilmiötä käsiteltäviä aiempia tutkimuksia ei juurikaan ole tai jos tietämys on hajanaista (Elo & Kyngäs 2008, 107). Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, 16) kuitenkin huomauttavat, että puhdas
aineistolähtöisyys on käytännössä mahdotonta, sillä tutkijan tulkintoihin vaikuttaa aiempi teoreettinen perehtyneisyys.
Analyysiprosessi alkaa usein jo aineistonkeruun aikana, kun tutkija alkaa
havaita ja etsiä merkityksiä ja muita mahdollisesti kiinnostavia asioita aineistosta
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(Braun & Clarke 2006, 86). Haastattelujen tekemisen yhteydessä pidin päiväkirjaa, johon kirjoitin ajatuksia ylös, jotka jäivät mieleeni haastattelujen jälkeen.
Ruusuvuori ynnä muut (2010, 11) myös painottavat päiväkirjan pitämistä haastattelujen tekemisen yhteydessä syntyneistä ajatuksista, sillä haastattelujen tekemisen yhteydessä syntyy jo alustavia tulkintoja aineistosta.
Aloitin varsinaisen analysoinnin kuuntelemalla haastattelut ja samalla litteroin eli kirjoitin haastattelut tekstimuotoon sanatarkasti. Litterointi on tärkeä
osa aineistoon tutustumisessa (Ruusuvuori ym. 2010, 11), sillä litterointi lisää aineison perusteellisempaa ymmärrystä (Braun & Clarke 2006, 88). Litteroitua aineistoa muodostui yhteensä 71 sivua (fontti calibri, koko 11, riviväli 1). Haastattelujen uudelleen kuunteleminen on myös tärkeää, sillä haastattelujen kuuntelu
tuo esiin haastatteluista uusia sävyjä, joita ei ensikuulemalta ole välttämättä huomioinut ollenkaan (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 15). Lisäksi litteroidun aineiston
lukeminen ennen varsinaisen analyysin aloittamista on tärkeää (Braun & Clarke
2006, 87), joten luin aineiston useamman kerran läpi ennen varsinaisen analyysin
aloittamista.
Varsinainen analyysiprosessi etenee kolmen päävaiheen kautta, jotka ovat
valmistelu, järjestely ja tulosten raportointi (Elo & Kyngäs 2008, 109–110). Analyysin valmisteluvaihe alkaa analyysia ohjaavan analyysiyksikön määrittämisestä, joka voi olla esimerkiksi yksittäinen sana tai ajatuskokonaisuus (Elo & Kyngäs 2008, 109; Tuomi & Sarajärvi 2018, 122). Aineisto analysoitiin jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla erikseen siten, että analyysiyksikkönä toiminut yksittäinen sana, lause tai ajatuskokonaisuus ohjasi analyysia. Valitsin analyysiyksiköt tutkimuskysymysten perusteella. Tässä vaiheessa etsin aineistosta ilmaisuja,
jotka kuvasivat vuorohoidon erityispiirteitä pedagogiikan näkökulmasta.
Tämän jälkeen sisällönanalyysissa siirrytään aineiston järjestelyvaiheeseen
(Elo & Kyngäs 2008, 109), joka alkaa Tuomen ja Sarajärven (2018, 122) mukaan
aineiston redusoinnilla eli pelkistämisellä. Tässä sisällönanalyysin vaiheessa litteroitu aineisto pelkistetään siten, että aineistosta karsitaan tutkimuskysymysten
kannalta kaikki epäoleellinen pois, jolloin aineisto tiivistyy (Tuomi & Sarajärvi
2018, 123). Pelkistäminen tapahtuu siten, että litteroidusta aineistosta etsitään
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tutkimusongelmaa kuvaavia ilmaisuja (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123), jotka siirsin
erillisille Word-tiedostoille. Tein jokaista tutkimuskysymystä varten omat tiedostot, joille keräsin ilmaisuja analyysiyksikön perusteella. Aineistosta poimittiin
systemaattisesti kaikki ilmaisut, joissa opettajat kuvasivat vuorohoidon erityispiirteitä pedagogiikan näkökulmasta. Lisäksi luin haastattelut kokonaisuudessaan läpi, jotta oli mahdollista poimia ilmaisuja myös niistä kohdista, joissa tutkimukseen osallistujat kuvasivat analyysiyksikön mukaisia asioita epäsuorasti.
Kun olin käynyt läpi koko aineiston ja jättänyt kaiken epäolennaisen pois, luin
jokaisen aineistolainauksen läpi ja tein niistä pelkistettyjä ilmaisuja. Esimerkiksi
aineistosta otettu opettajan ilmaus: ”…niinku täytyy pystyä tiimissä tekemään
työvuoromuutoksia…” tiivistettiin muotoon työvuoromuutokset. Tässä vaiheessa yhdestä aineistolainauksesta saattoi myös muodostua useampikin pelkistetty ilmaus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124), joka sopi useamman tutkimuskysymyksen alle. Tämän jälkeen tein vielä omat Word-tiedostot pelkistetyille ilmaisuille jokaisen tutkimuskysymyksen mukaan, jolloin aineisto oli pienemmässä
koossa ja tällöin myös helpommin käsiteltävissä. Tuomen ja Sarajärven (2018,
123–124) mukaan tämä vaihe luo myös pohjaa klusteroinnille eli ryhmittelylle.
Aineiston ryhmittelyssä alkuperäisdatasta muodostetut pelkistetyt ilmaukset käydään tarkasti läpi, ja etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa ilmiötä kuvaavat asiat ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi.
Näin saadaan alaluokat, jotka nimetään luokan sisällön mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla pelkistetyt ilmaukset luokiteltiin samankaltaisuuksien perusteella alaluokkiin, jolloin alaluokkia
tuli yhteensä 24.
Aineiston ryhmittelyn jälkeen aineisto abstrahoitiin eli käsitteellistettiin.
Ryhmittelyn katsotaan kuitenkin olevan jo osa käsitteellistämisprosessia. (Tuomi
& Sarajärvi 2018, 125.) Luokittelua jatketaan siten, että alaluokkia yhdistelemällä
syntyy yläluokkia ja yläluokkia yhdistelemällä pääluokkia, jotka nimetään aineistosta pohjautuvaa ilmiötä kuvaavan sisällön mukaan. Lopuksi vielä muodostuu näitä yhdistävä luokka, joka on yhteydessä tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124–125.) Käsitteellistämistä jatketaan yhdistelemällä luokituksia
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niin pitkään, kun sen koetaan olevan mahdollista (Elo & Kyngäs 2008, 111; Tuomi
& Sarajärvi 2018, 125). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kanssa luokittelua jatkettiin pääluokkiin asti. Alaluokkia yhdisteltiin samankaltaisuuksien perusteella
seitsemään yläluokkaan. Esimerkiksi alaluokat ”opettajien työvuorot”, ”lastenhoitajat tekevät enemmän iltavuoroja”, ”työvuoromuutokset” ja ”työkaverit
vaihtelevat työpäivän mukaan” muodostivat yläluokan ”epäsäännöllinen rytmi
työskentelyssä”. Yläluokat ”lasten epäsäännöllinen rytmi ja sen vaikutus lapsiin”
ja ”epäsäännöllinen rytmi työskentelyssä” taas muodostivat pääluokan ”epäsäännöllinen rytmi”. Luokittelusta syntynyt taulukko on kokonaisuudessaan
nähtävillä liitteessä 2.
Kahden muun tutkimuskysymyksen osalta analyysi eteni systemaattisesti
samaan tapaan kuin ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla etsin ilmauksia, jotka liittyivät pedagogisesti suunniteltuun toimintaan, toiminnan tasa-arvoisuuden näkökulmasta. Tästä näkökulmasta olevia ilmauksia ryhmiteltiin yhteensä 16 alaluokkaa. Alaluokkia yhdisteltiin vielä samankaltaisuuksien mukaan viiteen yläluokkaan. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla luokittelua jatkettiin yläluokkiin asti. Luokittelusta syntynyt
taulukko on nähtävillä liitteessä 3.
Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla etsin ilmauksia, jotka kuvasivat
varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista vastuuta vuorohoidossa. Tästä näkökulmasta olevia ilmauksia ryhmiteltiin yhteensä 10 alaluokkaa. Alaluokkia yhdistettiin samankaltaisuuksien mukaan kolmeen yläluokkaan. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla luokittelua jatkettiin myös yläluokkiin asti. Luokittelusta syntyneet taulukot ovat nähtävillä liitteessä 4.
Braun ja Clarke (2006) huomauttavat, että aineiston analyysi ei ole suoraviivainen prosessi, jossa siirrytään vaiheesta toiseen, vaan se on enemmänkin jatkuvaa edestakaisin liikkumista analyysin kaikissa vaiheissa. He myös korostavat,
ettei aineiston analyysiprosessia pidä kiirehtiä (Braun & Clarke 2006, 86–87). Tätä
tutkimusta tehdessä tein pitkällisen analyysityön ja erilaisia luokitteluja, jonka
jälkeen päädyin liitteissä 2, 3 ja 4 kuvattuihin luokkajakoihin. Aineiston analyysia
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seuraa tulosten raportointi (Braun & Clarke 2006, 93), joka on analyysiprosessin
viimeinen vaihe (Elo & Kyngäs 2008, 109–110).

5.6

Aineiston keruun ja analyysin luotettavuus

Tarkastelen aineiston keruun ja analyysin luotettavuutta tutkimusmenetelmien,
aineiston keruun, tutkimukseen osallistujien valinnan ja analyysin luotettavuuden näkökulmista. Tutkimusmenetelmien luotettavuuden kannalta on keskeistä, että
valitun aineistonkeruumenetelmän avulla saadaan aineisto, jonka varassa pystytään vastaamaan tutkimuskysymyksiin (Elo ym. 2014, 3). Tämän vuoksi on tärkeää, että menetelmät vastaavat tutkimuksen tavoitteisiin (Braun & Clarke 2006,
80). Valitsin tutkimusmenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun, sillä
pyrin saamaan varhaiskasvatuksen opettajilta mahdollisimman paljon tietoa etukäteen suunnitelluista teemoista. Pidin kuitenkin tärkeänä, että voin kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä, kun haastattelu ei ole täysin strukturoitu etukäteen.
Haastattelu oli sopiva tutkimusmenetelmä, koska haastattelujen avulla pystyttiin
vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Haastattelussa käsiteltävät teemat ja kysymykset muodostettiin tietämykseni pohjalta, jota minulla on vuorohoidon erityispiirteistä, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta ja pedagogisesta vastuusta. Lisäksi teoriaan perehtymisen kautta olen saanut lisää tietoa, joka tukee
aiempaa tietämystäni. Aiempi tietämykseni vuorohoidosta ja teoriaan perehtyneisyys vahvistavat myös aineistonkeruun luotettavuutta.
Aineiston keruun luotettavuuden näkökulmasta on keskeistä pohtia, miten aineiston keruu on tapahtunut (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163–164). Tutkijan valitessa puolistrukturoidun tiedonkeruumenetelmän, tulee tutkijan olla varovainen, ettei ohjaa haastateltavien vastuksia haastattelukysymyksillään, saadakseen
mahdollisimman paljon induktiivista tietoa (Elo ym. 2014, 4). Myös DiCiccoBloomin ja Crabtreen (2006, 316) mukaan haastattelukysymysten muotoiluun tulee kiinnittää huomioita, etteivät ne johdattele haastateltavan vastauksia. Luotettavuuden näkökulmasta pyrin esittämään haastattelukysymykset siten, että en
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johdattelisi haastateltavia. Johdattelulta ei voinut kuitenkaan täysin välttyä, joka
tulee huomioida aineiston keruun luotettavuudessa.
Tutkimukseen osallistujien valinnan luotettavuutta on keskeistä tarkastella tutkimuksen luotettavuuden kannalta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163–164). Guest ja
muut (2006, 79) mainitsevat, että tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkimukseen osallistujat on valittava huolellisesti. Tutkimukseen osallistujien etsinnässä
kriteerinä oli se, että toimii varhaiskasvatuksen opettajana vuorohoitopäiväkodissa, sillä halusin kuulla heidän näkemyksiään vuorohoidon erityispiirteistä,
vuorohoidon pedagogisesta toiminnasta sekä pedagogisesta vastuusta. Cruz ja
Tantia (2017) korostavat, että laadullisessa tutkimuksessa osallistujat valitaan
juuri heidän tietämyksensä perusteella tutkimuksen aiheeseen liittyen. Laadullisessa tutkimuksessa ei niinkään painotu osallistujien lukumäärä, vaan ennemminkin tutkittavien laadukas valinta. (Cruz & Tantia 2017, 85.) Pyrin valitsemaan
tutkittavat laadukkaasti käyttäen kriteeriotantaa.
Haastattelukutsu jaettiin yhden vuorohoitopäiväkodin jokaiseen ryhmään.
Tämän lisäksi haastattelukutsu lähetettiin sähköpostitse kyseisen päiväkodin
kaikille varhaiskasvatuksen opettajille. Tutkimuksesta kiinnostuneet opettajat
olivat minuun yhteydessä, jonka myötä sain kahdeksan tutkimukseen osallistujaa. Hännisen (2016, 111) mukaan on tärkeää miettiä, missä suhteessa tutkimukseen osallistujat poikkeavat muista teoreettiseen kohdejoukkoon kuuluvista eli
tässä tapauksessa varhaiskasvatuksen opettajista. Koska osallistujat ovat itse ilmoittautuneet tutkimukseen mukaan haastattelukutsun perusteella, on Hännisen (2016, 111) mukaan tutkimukseen osallistujat todennäköisesti keskivertoa aktiivisempia, sanavalmiita ja kokevat tutkimuksen aiheen itselleen tärkeäksi.
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko on pääsääntöisesti melko pieni
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Siitä huolimatta tutkimukseen osallistujien riittävä
määrä on keskeinen kysymys. Tutkimukseen osallistujien määrä ei todennäköisesti ole riittävä, jos tiedon laatu on huono. Osallistujien riittävää määrää voidaan
kuitenkin mitata esimerkiksi saturaation avulla. (Guest ym. 2006, 59–60, 79.) Tällöin aineistosta voidaan huomata sisällöllisten asioiden toistuvuus, eikä haastatteluissa ilmene uutta tietoa tutkimusongelman kannalta (Tuomi & Sarajärvi 2018,
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99). Haastatteluja tehdessä huomasin, että varhaiskasvatuksen opettajat puhuivat samoista asioista, jonka vuoksi voidaan todeta, että saturaatio on ainakin jossain määrin toteutunut.
Analyysin luotettavuutta lisää puolestaan analyysiprosessin eri vaiheiden
selkeä ja yksityiskohtainen raportointi (Cruz & Tantia 2017, 85; Elo & Kyngäs
2008, 122; Tuomi & Sarajärvi 2018, 165). Lisäksi analyysin luotettavuuden kannalta on keskeistä analyysin systemaattinen tekeminen (Ruusuvuori ym. 2010,
27). Analyysiprosessin eri vaiheet on raportoitu tarkasti ja analyysi on tehty systemaattisesti koko aineistolle, jonka vuoksi tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Lisäksi taulukoiden käyttäminen tulosten ja aineiston yhteyden osoittamiseksi lisää tutkimuksen luotettavuutta (Elo & Kyngäs 2008, 112). Taulukoiden
lisäksi tulosten yhteydessä on käytetty runsaasti aineistolainauksia, osoittaakseen tulosten ja aineiston yhteyden. Aineistolainausten avulla lukija voi Graneheimin ja Lundmanin (2004, 110) mukaan myös arvioida tutkijan tekemiä tulkintoja ja etsiä muita vaihtoehtoisia tulkintoja. Tulosten tulkintojen luotettavuuden
kannalta onkin keskeistä koko tutkimusprosessin läpinäkyvyys (Elo & Kyngäs
2008, 112).
Laadullinen analyysi perustuu tutkijan tekemiin tulkintoihin (Graneheim
& Lundman 2004, 110–111), joka voi tämän vuoksi heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Ruusuvuori ynnä muut (2010, 13) korostavat, että tutkijan tulee luopua ennakko-odotuksista ja olla avoin aineistolleen, sillä tällöin tutkijalla on tilaisuus löytää ja tuoda julki haastateltavien puheessa esiintyviä jäsennyksiä. Tutkimukseen ryhtyessäni pyrin luopumaan ennakko-odotuksista, jotta pystyisin
avoimesti tulkitsemaan aineistoa. Luin huolellisesti aineiston kokonaisuudessaan useaan otteeseen läpi sekä analysoin aineiston systemaattisesti. Pyrin huolellisesti arvioimaan tehtyjä tulkintoja ja luokitteluja. Lisäksi tuloksia kirjoittaessa
etsin vielä hakusanalla Word-tiedostoista, että löytyykö kyseisestä luokasta vielä
jotain, joka on jäänyt huomioimatta aiemmassa analyysivaiheessa. Näillä keinoilla pyrin tulkitsemaan haastateltavien kertomaa ja huomioimaan kaiken oleellisen asian.
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5.7

Eettiset ratkaisut

Eettiset kysymykset ovat keskeinen osa kaikkea tutkimustyötä (Clarkeburn &
Mustajoki 2007, 52), jonka vuoksi niitä on tärkeä pohtia tutkimuksen eri vaiheissa. Ensinnäkin tutkimusaiheen valinnan eettisyyttä on hyvä pohtia, eli
kuinka aihe on valittu ja miksi tutkimukseen ryhdytään (Tuomi & Sarajärvi 2018,
153–154). Vuorohoidon pedagogista työtä on tärkeä tutkia, sillä sitä on tutkittu
vielä suhteellisen vähän. Vuorohoidon erityispiirteet tuovat omia haasteita varhaiskasvatuksen opettajan pedagogiseen työhön ja vastuuseen, jonka vuoksi
vuorohoidon pedagogisen työn tutkiminen ja selventäminen on tärkeää. Edellä
mainittujen syiden vuoksi ryhdyin tutkimaan kyseistä aihetta.
Tutkimuksen eettisyyden kannalta on merkityksellistä, että tutkija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 150). Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija noudattaa tutkimuksessa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä arvioinnissa
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) 2012, 6). Kuulan (2011, 51) mukaan
oikeanlaisen viittaustekniikan käyttö on myös tärkeää, sillä sen avulla pyritään
kunnioittamaan aihetta aiemmin käsitelleitä tutkijoita. Tutkimusta tehdessäni
pyrin selkeästi erottamaan, mitkä ovat toisten tutkijoiden lähteitä. Clarkeburn ja
Mustajoki (2007, 104) myös korostavat, että viittaamisessa on huomioitava, että
lähde on kirjattu asianmukaisesti ja viittaus toistaa alkuperäisen lähteen perusajatusta.
Anoin tutkimuslupaa tutkimuspäiväkodin päiväkodinjohtajalta ennen aineistonkeruun aloittamista, joka on Eskolan ja Suorannan (2008, 52) mukaan yksi
eettisen tutkimuksenteon periaate. Eettisiä kysymyksiä liittyy myös tutkimuksen
tarkoituksen riittävään informointiin (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006, 319). Eskolan ja Suorannan (2008, 56) mukaan jokaiselle tutkimukseen osallistujalle tulee
antaa riittävästi informaatiota tutkimuksen tavoitteesta ja luonteesta. Lisäksi on
eettisesti perusteltua kertoa tutkimukseen osallistujalle, mitä aihetta tutkimuksessa käsitellään (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86), koska tutkimuksesta annettava informaatio ratkaisee usein sen, haluavatko ihmiset osallistua tutkimukseen
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(Kuula 2011, 72). Tutkimusluvan saannin jälkeen menin kertomaan kyseisen päiväkodin talonpalaveriin tutkimuksen aiheesta, sen tarkoituksesta sekä aineistonkeruumenetelmästä. Jaoin samalla jokaiseen vuorohoitoryhmään tutkimustiedotteen, jossa kerroin tarkemmin tutkimuksesta. Lisäksi kerroin tutkimukseen
osallistujille sähköpostitse haastattelussa käsiteltävät teemat.
Eskolan ja Suorannan (2008, 56) mukaan jokaiselle tutkimukseen osallistujalle tulee korostaa osallistumisen vapaaehtoisuutta. Lisäksi tutkimukseen osallistujien tulee tietää, että heillä on oikeus jättäytyä pois tutkimuksesta milloin tahansa (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006, 319). Tutkimukseen osallistuminen oli
täysin vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistujilla oli mahdollista jättäytyä tutkimuksesta pois missä vaiheessa tahansa. Tämä oli myös raportoitu tietosuojailmoitus -lomakkeessa, joka jaettiin tutkimukseen osallistuneille ennen haastattelujen aloittamista. Pyysin myös haastattelujen yhteydessä tutkimukseen osallistujia allekirjoittamaan kirjallisen suostumuksen haastatteluun osallistumisesta,
joka lisää tutkimuksen eettisyyttä.
Eettisyyden kannalta on tärkeää kertoa tutkimukseen osallistujille, mihin
aineistoa tullaan käyttämään (Kuula 2011, 71), sekä miten tietoja säilytetään (Hyvärinen 2017, 27). Ennen haastatteluja kerroin tutkimukseen osallistujille, että tulen käyttämään aineistoa ainoastaan tähän tutkimukseen sekä miten tulen tietoja
säilyttämään. Ranta ja Kuula-Luumi (2017) korostavat, että tutkimukseen kerättyä aineistoa tulee säilyttää ja käsitellä huolellisesti, eikä tutkimusaineistoa saa
luovuttaa kenellekään ulkopuoliselle. Lisäksi tutkimuskäytössä oleva aineisto tulee hävittää välittömästi, kun tutkimus valmistuu. (Ranta & Kuula-Luumi 2017,
360.) Noudatin näitä edellä mainittuja ohjeita tarkasti aineiston säilyttämisessä ja
hävittämisessä.
Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti tulee suojata (DiCicco-Bloom &
Crabtree 2006, 319). Rannan ja Kuula-Luumin (2017, 361) mukaan tutkimukseen
osallistuneiden nimiä ei saa mainita tutkimuksessa. Jos aineiston sisältö ei keskity suoraan tutkimukseen osallistuneiden elämään, riittää aineiston anonymisoimiseksi tutkimukseen osallistujien nimitietojen poistaminen (Kuula
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2011, 79). Haastatteluja litteroidessani nimesin tutkimukseen osallistujat koodeilla VO1–VO8. Mikäli opettajat mainitsivat haastatteluissa esimerkiksi jonkun
työkaverinsa nimen, muutin nimen tilalle peitenimen. Lisäksi tutkimuksen tulokset tulee esittää siten, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastu (Eskola & Suoranta 2008, 57). Tulosten raportoinnissa käytin ainoastaan sellaisia aineistolainauksia, joissa tutkittavien henkilöllisyys ei paljastu. Lisäksi litteroidessani muutin murresanoja yleiskielelle, suojellakseni tutkimukseen osallistuneiden anonymiteettiä.
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6

VUOROHOIDON ERITYISPIIRTEET PEDAGOGIIKAN NÄKÖKULMASTA

Tässä luvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, joka käsittelee varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä vuorohoidon erityispiirteistä pedagogiikan näkökulmasta. Vuorohoidon erityispiirteet on jaettu kolmeen pääluokkaan,
jotka ovat: epäsäännöllinen rytmi, monivivahteinen pedagoginen työ ja tiivis yhteistyö.
Tulosten raportoinnissa hyödynnän aineistolainauksia varhaiskasvatuksen
opettajien kanssa käydyistä yksilöhaastatteluista. Varhaiskasvatuksen opettajista
käytetään lyhennettä (VO1–VO8) ja haastattelijasta lyhennettä (H). Aineistolainauksissa käytetään varhaiskasvatuksen opettaja nimikkeen rinnalla nimikettä
lastentarhanopettaja, sillä haastatteluja tehtäessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden nimikkeisiin oli juuri tullut muutoksia varhaiskasvatuslakiin (2018). Lastentarhanopettaja nimike oli kuitenkin vielä vahvasti juurtunut varhaiskasvatuksen opettajien puheeseen. Vaikka tulosten raportoinnissa käytetään sekä varhaiskasvatuksen opettaja että lastentarhanopettaja nimikettä, tarkoitetaan niillä samaa asiaa.

6.1

Epäsäännöllinen rytmi

Epäsäännöllinen rytmi -pääluokka pitää sisällään yläluokat: lasten epäsäännöllinen rytmi ja sen vaikutus lapsiin sekä epäsäännöllinen rytmi työskentelyssä.
Luokittelu alaluokittain on esitetty taulukossa 1.
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TAULUKKO 1. Epäsäännöllinen rytmi
Pääluokat

Ylä- ja alaluokat

Epäsäännöllinen rytmi

Lasten epäsäännöllinen rytmi ja sen vaikutus
lapsiin
 Lasten epäsäännölliset hoitoajat
 Lapset väsyneitä
 Lapsiryhmät levottomia
 Lapset eivät voi sitoutua harrastuksiin
 Lapset menevät sekaisin vuorokaudenajasta
Epäsäännöllinen rytmi työskentelyssä
 Opettajien työvuorot
 Lastenhoitajat tekevät enemmän iltavuoroja
 Työvuoromuutokset
 Työkaverit vaihtelevat työpäivän mukaan

Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat puhuivat vuorohoidon epäsäännöllisestä
rytmistä. Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat lasten epäsäännöllisestä rytmistä
ja sen vaikutuksesta lapsiin. Jokainen haastatteluun osallistunut varhaiskasvatuksen opettaja oli sitä mieltä, että vuorohoidon yhtenä erityispiirteenä on lasten
epäsäännölliset hoitoajat (esimerkit 1 ja 2).
Esimerkki 1: VO5: …Ja sitte vuorohoidossa ehkä näkyy vielä se että osa lapsista voi…olla
tosi paljon hoitoaikoja, tosi pitkiä putkia. Sit osa lapsista voi olla ihan niinku silloin tällöin vaan. Ja sitte tiedäks vaikka ilta-aikaan. Tai että ne on siinä mielessäki joo vaihtelevampia. (VO5)
Esimerkki 2: H: …Kuinka paljon lasten hoitoajat vaihtelee? VO8: Ne vaihtelee tosi paljon.
Ja siinä on justiin haasteita senki takia, ku osa lapsista tulee vaan yöksi esimerkiksi. Et
meillä on semmosia lapsia, jotka saattaa olla viikon aikana, öö muutaman kerran viikos
paikalla ja ne tulee vasta niinkun iltapainotteisesti. Että ne voi tulla vaikka vasta puoli kaheksalta ja ne on yötä ja ne haetaan aamulla. (VO8)

Epäsäännöllinen rytmi vaikuttaa lapsiin useamman opettajan mielestä siten, että
lapset ovat väsyneitä (esimerkki 3). Eräs opettaja myös mainitsi, että vuorohoidossa esiopetusryhmissä on lapsille sängyt lepohetkeä varten, toisin kuin joissain
muissa esiopetusryhmissä. Opettaja kuitenkin perusteli lepohetken tärkeyttä
sillä, että vuorohoidossa olevien lasten vuorokausirytmin epäsäännöllisyys lisää
lasten levon tarvetta.
Esimerkki 3: VO8: …Sit huomaan lapsistaki, että ne voi olla väsyneitä. Et se, et ne on heränny joskus neljältä kotona ja. H: Niin, jaksaaks ne sitte kuinka keskittyä vaik johonki

56
toimintaan, jos ne on niin aikasin. VO8: Kyllä osasta huomaa, et ne on, ne on tosi väsyneitä. Että on niinku haastava ja tulee semmosia kiukuttelukohtauksia tai, tai tämmösiä
muuta, osottaa mieltä, tottakai. Kyllähän itelläki olis väsy. (VO8)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja oli sitä mieltä, että lapsiryhmät ovat levottomampia, koska lapsilla ei ole säännöllistä rytmiä (esimerkki 4).
Esimerkki 4: H: No sitten näistä vuorohoidon erityispiirteistä. Että onks sun mielestä
siellä jotaki muutaki sellasta erityispiirteitä…? VO4: No sillä lailla et on huomannu jotenki, että lapsiryhmät on jotenki niinku levottomampia, koska niillä lapsilla ei oo sitä
rytmiä… (VO4)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja puhui taas siitä, kuinka lapset eivät voi
sitoutua harrastuksiin epäsäännöllisen rytmin vuoksi (esimerkki 5). Eräs opettaja
mainitsi, että vuorohoidossa olevat lapset käyvät puolestaan enemmän esimerkiksi Hoplopissa, sillä sinne ei tarvitse varata etukäteen aikaa.
Esimerkki 5: VO7: Niin no yks asia mikä niinku korostuu tässä vuorohoidossa, mikä ei
ehkä tullu tässä esille. Se että, että nää lapset todella vähän pystyy sitte osallistumaan mihinkään… harrastuksiin sitte enää iltasella. Elikä hyvin harvoilla on esimerkiks mitään
liikuntaharrastuksia… Että harvat pääsee sit osallistumaan mihinkään… jumppiin tai
sählyporukoihin, jääkiekkoo harrastamaan…Ei ne pysty sitoutumaan. Et ne joutuu sit
maksaa turhasta sitte, et ku ne ei pysty lastansa viemään. Mutta sen huomaa sitte, että ne
käy paljon sitte tämmösissä missä ei… tarvitse varata vuoroja. He käyvät paljon…
Hoplopissa. Ne paljon usein puhuvat siitä, että oltiin siellä. Että vanhemmat järjestää sit
semmosta toimintaa sitte, mihkä pystyy sitte extemporee mennä. (VO7)

Yksi opettaja taas kertoi, että lapset menevät sekaisin vuorokaudenajasta, koska
lapsilla on niin epäsäännöllinen rytmi. Tämän vuoksi vuorohoidossa korostuu
opettajan mielestä kuvien käyttö. Opettaja myös sanoi, että heillä on seinällä päiväjärjestys, joka selkeyttää lapsille päivän struktuuria ja sitä, missä kohtaa päivää
mennään (esimerkki 6).
Esimerkki 6: VO4: …Niillä lapsilla ei oo sitä rytmiä… Et meijän pitää hirveesti käyttää
noita kuvia. Et tota enemmänki vielä pitäis käyttää. Että lapset esim. ei niinku tunnis, jos
mennään syömään, niin niil ei oo aina kuva, et mitä me tehdään sen jälkeen, et mikä ruokailu se on meneillään. Että ne on tullu vaikka illalla, ollut yön tai ne tulee aamulla. Et
vaihtelee se, et onko yötä vai päivää. Niin lapsi on aika sekasin siinä. Että mikä tilanne on
nyt… menossa. Että se ku niillä ei ole sitä rytmiä… H: Joo. Onko teillä seinällä sit joku
semmonen, että lapset, et miten se päiväjärjestys menee ja et jotenki selkeyttää sitä lapsille. VO4: Joo, joo, mm kyllä. (VO4)

Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat, että vuorohoidossa on epäsäännöllinen
rytmi työskentelyssä. Varhaiskasvatuksen opettajat tekevät kyseisessä päiväkodissa kaikkia vuoroja, paitsi yövuoroja (esimerkki 7). Esiopetusryhmissä opettajat tekevät kuitenkin ainoastaan aamuvuoroja arkisin, eikä heillä ole iltavuoroja.
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Esimerkki: 7: H: Mm, joo. No minkälaisia työvuoroja opettajat sit teette? VO2: No me tehään kaikkia muita paitsi öitä. Et me tehään viikonloppuja ja ja tota iltoja. H: Kuinka
usein teillä tulee iltoja? VO2: No me suunnitellaan ilta niinku yks viikkoon. Mut sit jos sä
teet viikonlopun niin sit tulee yleensä 2 iltaa. Mut se suunnitelma on niinku et yks ilta ja
sitte yks viikonloppu per kolmen viikon lista. (VO2)

Kuten edellisestä esimerkistä ilmenee, niin opettajat tekevät vuorohoidon puolella kerran viikossa iltavuoron ja yhden viikonlopun kolmen viikon aikana.
Muutama varhaiskasvatuksen opettaja kertoi, että varhaiskasvatuksen opettajien
työvuorot ovat kuitenkin vaihdelleet ajansaatossa, eikä tilanne ole aina ollut se,
että myös opettajat tekevät ilta- ja viikonloppuvuoroja (esimerkit 8 ja 9).
Esimerkki 8: H: Okei. Ootteks te aina tehny iltoja vai onks tää niinku? VO5: Ei oo aina
tehty. Silloin ku mä alotin… lastentarhanopettajatki heti otti sen iltavuorot. Me oltiin
yheksään asti. Mutta… ennen mua oli sillan, et ne teki vaan kuuteen asti. Joo, et sitte ku
mä tulin, niin sitte me vaihdettiin sillain. Että se oli vähän hyödytön ehkä, jos lastentarhanopettaja on kuuteen. Niin silloin jos tarvii vielä illasta yheksään asti apua, niin sitte
olis pitäny olla vielä se lastenhoitaja. Et se oli parempi, että se venytetään heti sillain…
(VO5)
Esimerkki 9: H: Otteeks te aina tehny noin et ootte tehny iltaa…? VO4: Tää on vaihdellu
hirveesti tästä alusta saakka. Että välillä… lastentarhanopettajat teki vaan seitsemään
saakka illalla. Välillä teki vain lauantai ja päivävuoron. Mutta se on vähä joka vuosi vähä
katotaan erilailla. (VO4)

Yksi varhaiskasvatuksen opettaja kuitenkin mainitsi, että hänen mielestään on
hyvä, että opettajat tekevät kaikkia vuoroja, sillä tällöin pääse havainnoimaan
lapsia monipuolisemmin erilaisissa tilanteissa (esimerkki 10).
Esimerkki 10: VO1: No varmaan sitte ehkä seki hyvä puoli, että myös niinku, et me tehään kaikkia vuoroja. Ettei oo, et me oltais pelkästää arkipäivisin. Koska… monestaki
lapsesta tehny niitä havaintoja, että ne lapset on tosi erilaisia päivällä, ku on yheksän
lasta siinä ympärillä tai sitte illalla. Et jos siinä on yks tai kaks kaveria, nii mun mielestä
se on niinku taas niinku semmosta tosi tärkeetä tietoo. Ja niinku pystyy hyvin havainnoimaan niitä lapsia sit taas niinku erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa, erikokosissa ryhmissä. Niin se on mun mielestä tosi hyvä. (VO1)

Eräs opettaja taas puolestaan harmitteli sitä, että välillä on sellaisia päiviä, että
varhaiskasvatuksen opettaja ei näe tuonti- eikä hakutilanteita, koska vuorot ovat
niin epäsäännöllisiä (esimerkki 11).
Esimerkki 11: VO8: Kyllä, et se on niinku tosi inhottavaa. Koska jos ite ois suurin piirtein
samassa vuorossa joka päivä, niin mä… näkisin enemmän vanhempia ja pystyis keskustella niitten kans. Koska on semmosia päiviä, että sä et oo välttämättä nähny tuontitilannetta tai hakutilannetta ollenkaan… (VO8)
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Vuorohoitoryhmissä on pääsääntöisesti kaksi opettajaa ja useampi lastenhoitaja.
Tämä tarkoittaa sitä, että lastenhoitajat tekevät enemmän iltavuoroja (esimerkki
12). Lisäksi heidän vastuulla on yövuorojen tekeminen.
Esimerkki 12: VO5: Lastenhoitajille tulee vähän enemmän iltoja. Mutta meijän ryhmässä
just se on se, että ku lastentarhanopettajat on ottanu yhen illan ja yhen viikonlopun.
Niin… tosi tyytyväistä palautetta saatu lastenhoitajilta. Koska joissain toisissa ryhmissä
niillä voi olla tosi iltapainotteista ja viikonloppupainotteista se. (VO5)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja mainitsi, että vuorohoidossa tulee työvuoromuutoksia (esimerkki 13). Eräs opettaja mainitsi, että pääsääntöisesti työvuoromuutoksia tulee iltavuorosta aamuvuoroon, jos lapsia ei tule iltahoitoon.
Kyseinen opettaja kuitenkin korosti, että kun työvuorolistan on saanut, ei työvuoroa tarvitse sen jälkeen vaihtaa, ellei itse halua. Esimerkissä 13 opettaja painottaa, että vuorohoidon puolella tiimissä tulee kuitenkin pystyä tekemään työvuoromuutoksia, että saadaan kaikki hommat hoidettua.
Esimerkki 13: VO6: …Että sen tiimin täytyy toimia ja niinkun täytyy pystyä tiimissä tekemään työvuoromuutoksia. Hei venytätkö tätä, sopiiko tuut tuolla myöhemmin, että saadaan tää hoidettua loppuun asti että. Mutta… se vaatii semmost hyvin avointa ja tiivistä
tiimityöskentelyä… Mä sanosin että se on niinku vuorohoidon puolella vielä tärkeempää,
koska päivähoidon puolella sä pystyt tekemään, et mun vuoro on tää ja mä hoidan nää
hommat. Ja niinkun, että siihen voidaan tietyllälailla tuudittautua, mutta ei vuorohoidon
puolella. Et se, et tää kaatuis koko homma, jos niinku kaikki ois kiveen hakattu niinkun
etukäteen et ei. Koska tilanteet voi vaihtua hyvinkin nopeesti… (VO6)
Esimerkki 14: VO6: …Mutta tota, että normi ryhmässä tuolla, niin sä tiedät et nää on sun
työkaverit tänään ja näin… Meillä… sä katot listasta, että ketkä tänään on ja ketkä lapset
tuli ja siit lähetään. Ja niinkun jos lähetään johonki, ollaan lähös muuallekki niinku pidemmille retkille tai muualle, niin kyl meijän täytyy niinku se kattoo työvuorojen mukaan. Et me tiedetään, että se meidän ryhmäavustaja ei ole just silloin vapaapäivällä, ku
se on ollu viikonloppuna… Et vähän erilaista kun tuolla päiväpuolella. (VO6)

Epäsäännöllinen rytmi vaikuttaa myös siihen, että työkaverit vaihtelevat aina
työpäivän mukaan, eikä joka päivä ole samat työkaverit (esimerkki 14). Tämä
saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa tiettyä työkaveria ei näe pitkään aikaan, jos työvuorot eivät satu kohtaamaan.

6.2

Monivivahteinen pedagoginen työ

Monivivahteinen pedagoginen työ -pääluokka pitää sisällään yläluokat: pedagoginen toiminta ja pedagogisen työn haasteet. Luokittelu alaluokittain on esitetty
taulukossa 2.
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TAULUKKO 2. Monivivahteinen pedagoginen työ
Pääluokka

Ylä- ja alaluokat

Monivivahteinen pedagoginen työ

Pedagoginen toiminta
 Pidempi aikaväli, johon tulee olla
suunniteltua toimintaa
 Suunnitelmista joustaminen
 Lasten vireystilan huomioiminen
 Liikuntaan panostaminen
 Kodinomaisuuden huomioiminen
Pedagogisen työn haasteet
 Harvoin koko ryhmä paikalla
 Lapset eivät pääse osallistumaan
kaikkeen toimintaan

Vuorohoidossa pedagogisen työn voidaan katsoa olevan monivivahteista. Vuorohoidon pedagogisen toiminnan kannalta se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suunniteltua toimintaa tulee olla pidemmällä aikavälillä, sillä päiväkoti on koko ajan
auki, eikä toiminta rajoitu vain arkeen klo 6.30–17 väliselle ajalle (esimerkit 16 ja
17). Esimerkissä 16 eräs opettaja kuitenkin mainitsee, että lapsille annetaan myös
tilaa vapaalle leikille ja lasten toiveille. Vuorohoidon toiminnan suunnittelu ja
toteuttaminen siis eroavat tavanomaisesta varhaiskasvatuksesta siten, että toimintaa tule olla suunniteltuna sekä aamu- että iltapäivälle (esimerkki 17).
Esimerkki 16: VO1: …Jos pysähtyy nyt niinku vertaamaan tonne päiväpuolelle, niin tavallaan siellähän… riittää ku sitä toimintaa on viitenä päivänä viikossa. Et tavallaan
niinku onhan meillä niinku ajallisesti paljon pidempi se aikahaarukka, mihin… toimintaa
pitää olla. Mutta sit taas ehkä me ollaan otettu niinku noita iltojaki vähä rennommin, että
on annettu enempi tilaa sille vapaalle leikille ja niillle et mitä ne lapset haluaa tehdä. Et
jos ne haluu pitkään istua sylissä ja kuunnella kirjaa, niin sit voidaan pitkään tehä niitä
juttuja… (VO1)
Esimerkki 17: VO3: Et päiväryhmässä se päivärytmin suunnittelu on siinä mielessä helpompaa, että et lapset, suurin osa lapsista tulee 9 mennessä ja suurin osa lapsista lähtee
kolmen jälkeen. Et siinä on se aktiivisin toiminta-aika päiväryhmässä on siitä yhdeksästä
kolmeen… Ja sitten vastaavasti ku me suunnitellaan sitä viikko-ohjelmaa. Meillä on
viikko-ohjelma siinä ovessa. Niin siinä on… periaattees kaks riviä. Et siinä on aamupäivälle suunniteltua ohjelmaa ja iltapäivälle suunniteltua ohjelmaa. (VO3)

Lisäksi opettajan tulee suunnitella jokaiselle päivälle toimintaa, vaikka ei olisikaan työvuorossa (esimerkki 18). Eräs opettaja kuitenkin mainitsi, että ei suunnittele toimintaa ihan jokaiselle omalle vapaapäivälleen. Tähän vaikuttaa esimerkiksi kiire. Opettaja myös kertoi sen syyksi, että ryhmän lapset ovat niin pieniä.
Tämän vuoksi he ovat antaneet ison merkityksen vapaalle leikille, eikä ohjattua
toimintaa voi olla ihan koko päivää (esimerkki 19).
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Esimerkki 18: VO4: …Ei voi ajatella sitä, et no jaa ens viikko, mä en ookkaan siellä ku yhtenä päivänä… aamussa tai kahtena päivänä aamussa. Että kyllä se vastuu on sulla,
vaikka sinä et ole paikalla. Nii vastuu on kuitenki… että kyllä se vastuu on koko ajan ja
pitää olla sitä niinku mietittynä näitä joka päivälle niitä asioita. (VO4)
Esimerkki 19: VO1: Mm. Et tietenki ainahan ei sitte niinku kerkee ja ehdi välttämättä
suunnitella niinku niille päiville, et jos ei oo ite töissä nii toimintaa. Tai sitte niinku noiki
on sen verran pieniä, että me ollaan annettu iso merkitys myös sille vapaalle leikille. Että
ei voi olla sitä ohjattua toimintaa niinku ihan koko sitä päivää. Et justiin jos meillä on
vaikka joku vesileikkipäivä, niin ei olla välttämättä sitte niinku suunnittelemalla suunniteltu siihen erityisesti mitään. Et sit jos on joku sellanen lapsi, jolla on vaik joku askartelu
tekemättä, niin voi tehä niitä ja sitte käydään vähä ulkona leikkimässä ja näin... (VO1)

Muutama opettaja korosti suunnitelmista joustamisen olevan erityispiirre vuorohoidon pedagogisessa toiminnassa. Kaksi opettajaa kertoi, että suunnitelmista
tulee olla valmis joustamaan, sillä lasten hoitoaikoihin tulee paljon muutoksia
(esimerkit 20 ja 21). Eräs opettaja taas korosti, että vuorohoidossa opettajan tuleekin olla joustava ja ajatella asioita pitkällä tähtäimellä, sillä vuorohoidossa eletään paljon tilanteen mukaan.
Esimerkki 20: VO7: …Et kyllä siinä pitää koko ajan niinku… olla valmis joustamaan. Että
vaikka sä oot tavallaan suunnitellu, et huomenna tehdään… Hoitovuorothan vaihtuu tosi
usein niillä lapsilla. Niin sitte täytyy taas joustaa, et ei tehdäkään tänään ja säästetään tää
vaikka ens viikolle tämä juttu. (VO7)
Esimerkki 21: VO6: Niin. Mut et on se hyvinki erilaista ja siin täytyy niinku siin ryhmässä
ottaa ihan erilailla asioita huomioon. Että kun on projekteja tai muita, niin sä et voi suunnitella et tänään me tehdään näin. Vaan tai sä voit tehä niinkun karkeen suunnitelman,
mutta sä joudut aamulla kattoon sen, että ketkä lapset on paikalla. Koska vaikka sulla ois
eilen ollut tämä tieto, mutta koska vuorohoidossa vuorot vaihtuu hyvinkin nopeesti...
Niin sä et voi olla sit koskaan varma, ennen ku sä tulet töihin… (VO6)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja näki lasten vireystilan huomioimisen tärkeänä pedagogisen toiminnan kannalta vuorohoidossa. Esimerkissä 22 opettaja
korostaa, että opettajan tulee joustaa suunnitelmista sen mukaan, mikä lapsen
vireystila on.
Esimerkki 22: VO5: No kyllä niinku tossa niinku jos miettii yleensäki vuorohoitoa, niin
siinä vaikuttaa niin paljon enemmän, mitä mietit päivähoitoryhmään just se, että sun pitää vähän kattoo, että lapsi voi tulla iltavuoroon, mut se voi olla tosi väsyny. Niin sun on
turha alkaa mitään semmosta, hei nyt on suunniteltu tällanen ja tällanen. Koska se ei sille
lapselle anna sillä hetkellä mitään. Että tollasta joustavuutta pitää olla tosi paljon… Tai sit
joku voi olla tosi innokas, hei nyt tehdäänkö sitä, että sitten myös siitä lähteä, tietenki
mahdollisuuksien mukaan… (VO5)

Eräs opettaja mainitsi, että lapsen ollessa väsynyt, on turha suunnitella sellaista,
mihin lapsi ei jaksa keskittyä, sillä se ei anna siinä tilanteessa lapselle mitään.
Tällöin toiminnan tulee olla sellaista, joka on lapsen kannalta parempi vaihto-
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ehto. Toinen opettaja taas mainitsi, että lapsen jaksaminen ja vointi tulee huomioida toiminnassa. Lapsilta ei esimerkiksi vaadita, että heidän tulisi tehdä kaikki
tekemättömät tehtävät siltä ajalta, kun on ollut vapaalla.
Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa puhui siitä, että vuorohoidossa panostetaan liikuntaan, koska lapset eivät voi sitoutua harrastuksiin (esimerkki 23).
Opettajat korostivat, että vuorohoidossa on tämän vuoksi tärkeää liikkua lasten
kanssa paljon ja tarjota heille uusia liikunnallisia kokemuksia.
Esimerkki 23: VO6: …Mut että kyllä me joudutaan… niinku esimerkiks liikuntaan niinku
panostamaan paljon vuoden aikana just sen takia, että tavallaan koska niillä ei ole samalla lailla mahdollisuutta siihen harrastamiseen ja muuta. Niin tuetaan sitä fyysistä kehitystä niinkun… Sit ne tarvii paljon toistoa… ja tavallaan ne on monelle uusia kokemuksia, koska niil ei ole siihen mahdollisuutta. Niin sitten tavallaan me tarjotaan... (VO6)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja puhui kodinomaisuuden huomioimisen
tärkeydestä vuorohoidon pedagogisessa toiminnassa. Opettajat perustelivat tätä
sillä, että lapset ovat enemmän ”kuin kotonaan” vuorohoidossa, sillä he ovat tottuneet viettämään viikonloppuja ja iltoja siellä (esimerkki 24). Tämän vuoksi kodinomaisuuden tuleekin korostua toiminnassa heidän mielestään. Eräs opettaja
myös mainitsi, että vuorohoidossa harjoitellaan normaalia varhaiskasvatusta
enemmän omatoimisuutta, esimerkiksi nukkumaanmenoa, aamuheräämisiä ja
siisteyskasvatusta (esimerkki 25).
Esimerkki 24: VO7: Kyllä ja mun mielestä tuntuu, että niinku lapset on enempi ehkä niinkun kotonaan. Että ku ne on tottunu sitte olemaan viikonloppuja ja iltoja. Niin, niin tota
se kodinomaisuus mun mielestä vuorohoidossa täytyyki niinku korostua. (VO7)
Esimerkki 25: VO4: …Harjotellaan tätä niinkun, sanotaan, että ehkä jotakin pedagogisesti
omatoimisuutta ja tällästä niinkun sillä lailla enemmän… Siin on tottakai ne rituaalit, ne
nukkumaan menot ja aamuheräämiset, että harjotellaan niitä niinkun se siisteyskasvatusta tai tällästä… niinku enemmän sitte vielä. (VO4)

Useampi varhaiskasvatuksen opettaja mainitsi, että pedagogiseen työhön liittyy
haasteita vuorohoidossa. Vuorohoidossa ryhmäkoot vaihtelevat vuorokauden aikana lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen vuoksi. Tämän johdosta vuorohoidossa on vaikea suunnitella ja toteuttaa sellaista toimintaa, että koko ryhmä olisi
paikalla, koska se on niin harvinaista (esimerkki 26).
Esimerkki 26: VO6: …Ja sitten sä niinkun on hankala niinkun tehdä jotain sellaista, missä
sulla pitäisi olla kaikki sun ryhmän lapset paikalla, koska se on niin hyvin harvinaista…
(VO6)
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Esimerkki 27: VO5: …Sit se pitää kuitenki huomioida, et joillaki voi just vuorohoidon takia olla tiedäks, et ne on yhtäkkiä vaikka viikonki tai kaks poissa. Niin se vaan pitää hyväksyä. Et sit taas ku hän tulee, niin sit hänel on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua
kaikkeen toimintaan. Että niinhän se on aina, et joku jää pois, mut sit toisella kertaa saa
taas sit jotain muuta. (VO5)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja piti vuorohoidon pedagogisen työn haasteena sitä, että lapset eivät pääse osallistumaan kaikkeen toimintaan. Esimerkissä
27 eräs opettaja kuitenkin mainitsee, että vuorohoidossa se pitää vain hyväksyä,
että kaikki lapset eivät pääse osallistumaan kaikkeen toimintaan, jos he ovat pitkään pois.

6.3

Tiivis yhteistyö

Tiivis yhteistyö -pääluokka pitää sisällään yläluokat: yhteistyö ryhmien välillä
tiiviimpää, yhteistyö perheiden kanssa tiiviimpää sekä tiedonkulku ja sen haasteet tiimissä. Luokittelu alaluokittain on esitetty taulukossa 3.

TAULUKKO 3. Tiivis yhteistyö
Pääluokka

Ylä- ja alaluokat

Tiivis yhteistyö

Yhteistyö ryhmien välillä tiiviimpää
 Lapset vaihtavat ryhmiä
 Tiedonkulku ryhmien välillä
 Tuen antamisen vastuu useammalla
ryhmällä
Yhteistyö perheiden kanssa tiiviimpää
 Hoitoaikojen järjestely
 Eroperheet
Tiedonkulku ja sen haasteet tiimissä
 Tiedonkulun apuvälineet
 Harvoin koko tiimi samaan aikaan
paikalla
 Informaatiokatkokset

Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan yhteistyöhön liittyy erityispiirteitä vuorohoidossa. Osan mielestä yhteistyö on ryhmien välillä tiiviimpää vuorohoidon puolella. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että jotkut lapset vaihtavat ryhmiä eri
vuorokauden aikoihin. Aikaiset aamut ja myöhäiset illat sekä yöt tapahtuvat eri
ryhmässä. Tämän vuoksi vuorohoidon työntekijät tekevät tiiviimmin yhteistyötä
ryhmien välillä.
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Tiedonkulku ryhmien välillä korostuu vuorohoidossa etenkin, jos lapsilla
tulee hoitoaikoihin muutoksia (esimerkki 28). Lisäksi ryhmät tekevät päivittäin
yhteistyötä, kun he miettivät iltahoidon järjestämistä (esimerkki 29). Eräs varhaiskasvatuksen opettaja mainitsi, että muiden ryhmien tulee olla tietoisia lasten
allergioista. Toinen opettaja taas mainitsi, että muihin ryhmiin tulee myös tiedottaa lasten tärkeistä asioista. Nämä kuvaavat ryhmien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua ryhmien välillä.
Esimerkki 28: VO6: …Niinkun et sen tiedon pitää… kulkea kyllä ja niinkun vanhemmille,
kun he hoitoaikoja ilmottaa… Suurin osa on tehny whatsappi-ryhmiä tai muita…, koska
lapset saattaa liikkua kolmen ryhmän… Niin he laittaa sit samantien työvuorot sinne
whatsappiin, niin et kaikki kolme ryhmää näkee sen kerralla… Että se tieto kulkee… Ja
laittavat sinne, jos ovat sairaana tai muuta… Koska silloin kaikki ryhmät saa sen kerralla,
eikä meidän tarvi juosta sit eri ryhmästä, hei tiedättekö muuten ettei tuu. Että siinä on
sitte jo… pelkästään siis, että henkilökuntaa on iltasin ja öisin riittävästi… (VO6)
Esimerkki 29: H: Niin, että te joudutte aika paljon tekee sit… niinku yhteistyötä kyllä.
VO6: Kyllä et kyllä päivittäin niinkun. Ja koska meidän lapsia menee niin kyllä… Ne kävelee niiden iltahoitokansioiden kanssa tossa puolin sun toisin niinkun meille. Ja niinkun
aina varmistetaan… ja keskustellaan siitä, että tuleeko ryhmäavustaja mukaan vai ei.
Mikä on niinkun meidän ryhmän tilanne ja mikä heidän iltatilanne… Vaikka oiski meiltä
haastava tulos, mut jos siellä on jo henkilökuntaa ja siellä ei oo ketään muuta tulossa,
niin… silloin ei ole järkee, et meiltä tulee sit toista tai kolmatta työntekijää sinne. Että et
järki pitää, maalaisjärki pitää… niinkun toimia kuitenki. (VO6)

Ryhmien välisessä yhteistyössä korostuu yhden opettajan mielestä se, että tuen
antamisen vastuu on useammalla ryhmällä, joissa lapsi on, kun hän osallistuu
varhaiskasvatukseen (esimerkki 30).
Esimerkki 30: H: Okei, no koeks sä, että kaikki lapset saa sitte myös niinku tarpeeks tukea… tai jotka… on vaikka paljon illassa tai viikonloppusin, että turvataanko niille se
tuki sun mielestä… ihan hyvin? VO7: No kyllä ne, jotka on paljon illassa ja viikonloppusin, niin meidän ryhmän antama tukihan on silloin niinku vähästä. Että silloin se painottuu vielä enemmän sit se yhteistyö niitten toisten ryhmien kanssa. H: Niin et siinä… on
välillä haasteita niinku tämmösessä? VO7: Kyllä. Et niitä täytyy sit erityisesti pohtia, jos
semmonen tilanne tulee…, että sitte lapsi saa sen tuen niis muissa ryhmissä. Ettei tieto
katoa johonki matkalle. (VO7)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja mainitsi, että yhteistyö perheiden kanssa on
tiiviimpää verrattuna niin sanotun tavallisen päiväkodin varhaiskasvatukseen.
Tähän vaikuttaa muun muassa se, että vanhempien kanssa neuvotellaan hoitoajoista ja niiden järjestelyistä useammin kun tavallisessa päiväkodissa (esimerkki
31). Esimerkissä 31 eräs varhaiskasvatuksen opettaja mainitsee, että vuorohoitoa
ei voi käydä läpi pintapuolisesti. Useampi varhaiskasvatuksen opettaja myös pu-
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hui siitä, että vuorohoidossa on paljon eroperheiden lapsia. Eräs varhaiskasvatuksen opettaja mainitsikin, että perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tiiviimpää vuorohoidossa, sillä vuorohoidossa on enemmän eroperheiden lapsia (esimerkki 32).
Esimerkki 31: VO6: Että tää on sillälailla vuorohoito, mä sanoisin myös erilaista suhteessa
normi ryhmään…, koska täs joudutaan niin paljon miettimään ja neuvottelemaan niinku
vanhempien kanssa näitten hakujen ja hoitopäivien ja muuta. Eli perheet tulee hirveen
niinkun läheisiksi, ja niinkun sä tiedät niinkun, et se yhteistyö on hirveen tiivistä… Sä
opit tunteen niinku perheen hyvin, etkä vaan pintaa. Joo et kukaan perhe tai laps ei pysty
niinkun käymään tätä läpi sillain pintapuolisesti…, koska siin joudutaan niin monista asioista keskustelemaan ja niinku kyselemään... Niin se perhearki avautuu sielt toisella
lailla. (VO6)
Esimerkki 32: H: …Eroaako se vuorohoito jotenki siitä tavallisesta päiväkodin varhaiskasvatuksesta? VO7: Kyllä se eroaa paljokin. H: Joo, millä tavalla? VO7: No yhteistyö
vanhempien kans on tiiviimpää, monenki eri asian takia. Yks on se, että vuorohoidossa
kyllä on enemmän niinku erolapsenperheitä, ja silloin se yhteistyö niinkun täytyy olla tiiviimpää. (VO7)

Vuorohoidon erityispiirteisiin kuuluu myös olennaisesti tiedonkulku ja sen
haasteet tiimissä, sillä vuorohoidossa on isot työtiimit ja työtekijät ovat eri vuoroissa (esimerkki 33). Erilaisia viesti- tai raporttivihkoja ja tiimipalaverilomaketta
on kuitenkin yritetty hyödyntää tiimeissä tiedonkulun apuvälineinä (esimerkit
34 ja 35).
Esimerkki 33: VO8: No aina välillä voi olla haasteita siinä et sovituista asioista. Niinkun
vaikka on kuinka ihana tiimi, niin sit ku sopii jotain asioita ja on paljon henkilökuntaa,
niin joku kuitenki jää silleen et ai mä en oo ikinä kuullukkaan. Tai ai mä en tiennykkään
tota… (VO8)
Esimerkki 34: VO1: …Meillä on ehkä vähä silleen työn alla, et justiin ku meki, ku henkilökuntaki ollaan niin eri aikaan paikalla. Niin se et meillä on nyt se viestivihko, mihin pystyy kirjaamaan niinku päällimmäisiä, tärkeimpiä juttuja. Sitte me ollaan mietitty ihan
niinku sellasta sähköstä versiota, mihin pystyis joka lapsesta kirjaamaan sitte niinku ihan
niinku havaintoja ja tälläsiä… (VO1)
Esimerkki 35: VO1: …Me ollaan paljo käytetty sitä, mikä on se tiimipalaverilomake
niinku pohja, missä on, että mitä lapsille kuuluu, mitä perheille kuuluu. Nii tavallaan
niitä kysymyksiä ku ollaan käsitelty tiimis, nii sitte sieltä nousee, et ainiijoo tämän lapsen
äiti sanoi tätä ja tämän isä sano tätä. VO1)

Työntekijöiden epäsäännöllisten työvuorojen takia on harvoin sellaisia tilanteita,
että koko tiimi olisi samaan aikaan paikalla. Kyseisessä vuorohoitopäiväkodissa
tiimeillä on kuitenkin kerran kolmessa viikossa tiimi-ilta, johon osallistuu koko
tiimi (esimerkki 36). Näiden tiimi-iltojen ansiosta tiimeille järjestyy myös yhteistä
keskusteluaikaa.
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Esimerkki 36: VO3: …Meil ei välttämättä oo aina molemmat opettajat myöskään perjantaisin paikalla, että ku tehdään niitä viikonloppuja tai on vapaapäiviä…Niinku joka listassa meil on yksi tiimi ja siihen me pyritään, et siihen tulis kaikki paikalle. Se on oikeestaan ainoo aika, jolloin me kaikki ollaan yhtä aikaan paikalla. Esimerkiks perjantain tiimiin, niin ei meil oo koskaan kaikki paikalla. (VO3)
Esimerkki 37: VO8: …Että vaikka kuinka meilläki on rapsavihkoo, minne kirjotetaan ja
on tiimipalavereita ja muita. Mutta sit vaan niinku mä en tiedä mistä se johtuu. Mutta
niinku jotenki se informaatio ei niinku kulje. Ja sit välillä vanhemmat saattaa sanoa
omasta lapsestaan jotain jollekki aikuiselle jossain tilanteessa ja hän unohtaa kirjottaa siitä
tai mainita siitä ja sit se muistaaki kuukauden päästä. Ainiin muuten joo, se on sanonu
siitä jotaki. H: Niin just et sitä tietokatkoa… tapahtuu. VO8: Kyllä, et se on niinku tosi inhottavaa. Koska jos ite ois suurin piirtein samassa vuorossa joka päivä, niin mä, mä näkisin enemmän vanhempia ja pystyis keskustella niitten kans. Koska… se informaatio jotenki huonosti kuitenki kulkee. Vaikka sitä koko ajan yritetään parantaa ja vaikka mitä
whatsapp-ryhmiä ja muita… Et se on oikeesti tosi vaikee. (VO8)

Kuten esimerkistä 37 ilmenee, niin viesti- ja raporttivihoista sekä yhteisistä tiimiilloista huolimatta tiedonkulun haasteita esiintyy tiimeissä. Muutaman varhaiskasvatuksen opettajan mukaan tiedonkulun haasteiden vuoksi vuorohoidossa
syntyy informaatiokatkoksia.
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7

TASA-ARVOISEN PEDAGOGIIKAN MAHDOLLISTAMINEN VUOROHOITOPÄIVÄKODISSA

Tässä luvussa vastaan toiseen tutkimuskysymykseen, joka käsittelee varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä siitä, millaisia asioita pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa tulee huomioida, jotta toiminta on tasa-arvoista vuorohoidossa. Pedagogisesti suunniteltuun toimintaan liittyvät asiat on jaettu viiteen
yläluokkaan, jotka ovat: saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus, lasten
tarpeiden ja toiveiden huomiointi, epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa, tiimin sitoutuneisuus ja toimintaan osallistumisen seuraaminen. Yläluokat on jaettu vielä täsmentäviin alaluokkiin.

7.1

Saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus

Pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuutta lisää saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus. Saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus -yläluokkaan kuuluu
kolme alaluokkaa, jotka on esitetty taulukossa 4.

TAULUKKO 4. Saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus
Yläluokat
Saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus

Alaluokat
 Pitkäaikaset projektit ja teemat
 Sama toiminta sekä aamu- että iltavuorossa
 Sama toiminta useampana päivänä
peräkkäin
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Jokainen tutkimukseen osallistunut varhaiskasvatuksen opettaja kertoi, että pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuutta lisää saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus. Opettajat kertoivat, että pitkäaikaisten projektien ja teemojen avulla
lapset pääsevät osallistumaan projektiin tai teemaan mukaan riippumatta siitä,
milloin he osallistuvat varhaiskasvatukseen (esimerkit 38 ja 39).
Esimerkki 38: VO2: …Ja nyt me just puhuttiin siitä, että me yritetään nyt keväällä ruveta
tekee sellai, et… koko viikko tehtäis vähä niinku samaa juttua niinku tietyllä tavalla. Et
sit varmistus vielä se, et kaikki pääsee niinku osallistuu tavallaan niinku siihen samaan.
Et esimerkiks nyt ens viikolla me nyt suunniteltiin vähä sellasta niinku satuteemaa. Et on
sadutusta, on sadun lukua, vähä niinku kaikkee päivittäin. Niin sit niinku ainaki kaikki
niinku pääsee siihen mukaan. (VO2)
Esimerkki 39: H: No sitte tää pedagogisen toiminnan suunnittelu. Että miten sä otat toiminnan suunnittelussa huomioon nää lasten epäsäännölliset hoitoajat? VO4: No yleensäkki se, että se pitää olla pitkäjänteistä toimintaa. Ei voi olla jotain viikon kestävää toimintaa, koska siihen ei pääse kaikki osallistumaan silloin. Että meillä on pitkiä projekteja,
teemoja, mitä me tehdään. Että kaikki pääsee silloin osallistumaan. Ja jotain ku alotetaan
tekemään, no tietysti nämä äitienpäivät, isänpäivät, joulut, niin me tehdään niitä pidempään. Alotetaan aikasemmin tekemään, että… kaikilla on mahdollisuus olla mukana.
(VO4)

Pitkäaikaset projektit tai teemat eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki pääsisivät osallistumaan juuri samaan toimintaan, koska se on mahdotonta lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen vuoksi. Pitkäaikaiset projektit ja teemat kuitenkin
mahdollistavat sen, että kaikki lapset pääsevät osalliseksi kyseiseen projektiin tai
teemaan (esimerkki 40).
Esimerkki 40: VO3: …Tavallaan juuri sen takia me ollaan luovuttu siitä semmosesta, että
meillä ois joku lista, kaikki tekis… tietyt askartelut. Meillä on teemat. Esimerkiks jouluna
oli se, et tehdään kaikenlaisia joulusia juttuja. Mä uskon, et jokainen teki jotakin jouluun
liittyvää… Joku teki ehkä vähän enemmän askarteluja ku joku toinen. Mut että kaikki
pääsi osalliseksi siihen. Että tavallaan ne teemat, mitä meillä on, niin on pidempiaikasia…
(VO3)

Pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuutta pyritään opettajien mukaan tukemaan
sillä, että sama toiminta toteutetaan sekä aamu- että iltavuorossa. Useassa vuorohoitoryhmässä on tapana, että sekä aamu- että iltavuorossa toteutetaan sama
toiminta, jolloin kaikki lapset pääsisivät osallistumaan päivän toimintaan (esimerkki 41). Toisaalta useampi varhaiskasvatuksen opettaja mainitsi, että joissakin tilanteissa saman toiminnan toteuttaminen sekä aamu- että iltavuorossa on
haastavaa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi lasten epäsäännölliset hoitoajat (esimerkki 42). Samaa toimintaa on myös haasteellista toteuttaa sekä aamu- että iltavuorossa, jos iltapäivällä lapset ovat eri pienryhmistä, koska niillä on usein eri
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projektit meneillään. Lisäksi henkilökunnan vähäisyys tuo haasteita. Muutamat
opettajat kuitenkin kertoivat, että ratkaisuksi on keksitty se, että illan toiminta
toteutetaan jo ennen päivällistä, jolloin ryhmässä on paikalla enemmän henkilökuntaa. Tällä pyritään turvaamaan sitä, että lapset pääsevät osallistumaan päivän pedagogisesti suunniteltuun toimintaan mukaan.
Esimerkki 41: VO8: …Esimerkiks tänäänki on ainoastaan yks lapsi, joka ei ole osallistunut
päivän toimintaan. Niin me silti nyt järjestetään hänelle se, mitä ollaan niinku aamupäivällä tehty. Et nyt vaan katottiin, että mihin asti on henkilökuntaa paikalla, ja okei tohon
väliin nyt hänelle. Ja ku hän niinku halus vielä oikeen, että kai tänään tehdään tätä ja tätä.
(VO8)
Esimerkki 42: VO8: …Ja sitte se hankaloittaa myös, että jos ois tarkotus lähtee sinne retkelle kolmelta ja joku lapsi tuleeki neljältä tai joku haetaanki puoli neljältä. Niin… sä et
vaan voi lähtee. H: Niin, niin. Se rajottaa kuitenki, ku on niin epäsäännöllistä. VO8: Kyllä,
että, että tosi paljon niinku. Ja varsinki se, että jos ei saa niinkun toiselta ryhmältä apua.
Tai siinä omas ryhmäs on jo niinku sillä lailla, et sä oot siinä yksin. Niin sä et vaan pysty
toteuttaa sitä semmosta toimintaa välttämättä…, mitä on suunnitellu, nii kaikkien lasten
kaa. (VO8)

Eräs opettaja mainitsi, että joissakin tilanteissa samaa toimintaa ei toteuteta iltavuorossa, sillä se saattaa stressata lasta liikaa, jos hänellä on monta asiaa tekemättä. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi lasten kanssa, jotka eivät osallistu lähes
koskaan aamupäivisin varhaiskasvatukseen. Jotkut opettajat taas kertoivat, että
pyrkivät ennemminkin siihen, että aamu- ja iltavuoron toiminnassa olisi sama
runko, eikä juuri sama toiminta. Osa lapsista osallistuu pedagogiseen toimintaan
sekä aamu- että iltapäivällä, jonka vuoksi toiminta saattaa olla hieman erilaista
aamu- ja iltapäivällä.
Lisäksi muutama opettaja mainitsi, että saman toiminnan voi tehdä useampana päivänä peräkkäin. Lapselle annetaan siihen seuraavana päivänä mahdollisuus, mikäli hän ei osallistu juuri kyseisenä päivänä varhaiskasvatukseen. Yksi
opettaja oli puolestaan sitä mieltä, että samaa toimintaa ei toteuteta enää seuraavana päivänä, sillä muuten olisi niin paljon keskeneräisiä projekteja.

7.2

Lasten tarpeiden ja toiveiden huomiointi

Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuuden kannalta on tärkeää lasten tarpeiden ja toiveiden huomiointi. Lasten tarpeiden ja toiveiden huomiointi yläluokka sisältää viisi alaluokkaa, jotka on esitetty taulukossa 5.
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TAULUKKO 5. Lasten tarpeiden ja toiveiden huomiointi
Yläluokat
Lasten tarpeiden ja toiveiden huomiointi

Alaluokat
 Toiminnan suunnittelu ja toteutus
lähtee lasten tarpeiden pohjalta
 Lasten yksilöllinen huomiointi
 Varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat suunnittelua
 Toimintaan osallistuminen vapaapäivänä
 Lapset mukana toiminnan suunnittelussa

Useampi varhaiskasvatuksen opettaja kertoi, että toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tulee lähteä lasten tarpeiden pohjalta. Esimerkissä 43 opettaja kertoo,
että suunnittelee sen perusteella toimintaa, mitä paikalla olevat lapset tarvitsevat. Vuorohoidossa on myös tapana toteuttaa sama toiminta sekä aamu- että iltavuorossa. Kaksi opettajaa kuitenkin korosti sitä, että on tärkeämpää huomioida
toimintaan osallistuvien lasten tarpeet, kuin toteuttaa juuri sama toiminta sekä
ilta- että aamuvuorossa (esimerkki 44).
Esimerkki 43: VO7: No siinä ku mä rupeen suunnittelemaan, niin kyl mä katton… mitä
ne lapset tarvii justiin, jotka on sillon paikalla. Että mä en suunnittele semmosta toimintaa sille päivälle…, jotka on pois, jotka niinku erityisesti tarvis jotaki, vaikka jotaki hahmotusharjotuksia tai tämmöstä… (VO7)
Esimerkki 44: VO6: …Iltapäivästä näin kun… tulee iltahoitolapsia ja muuta, niin se, että
kun sä teet yhden tai kahden kanssa siinä, niin me voidaan vähän varioida sitä… niiden
lasten… tarpeiden mukaan. Et se ei aina ole niin puhtaasti samaa, kuin se toinen ryhmä
(on aamupäivällä tehnyt). Että jos toisella ryhmällä… tietää vaikka, et näillä on kielihaasteita tai matemaattisii, niin me saatetaan paljon enemmän paneutua johonkin tiettyyn juttuun siinä ja painottaa sitä sen takia… (VO6)

Muutama varhaiskasvatuksen opettaja puhui siitä, että nykypäivänä lapsilla on
niin paljon haasteita ja tarpeita, jonka vuoksi niihin paneudutaan ja toteutetaan
yksilöllistä toimintaa näiden lasten kanssa. Etenkin iltapäivisin tämä on mahdollista, kun on vähemmän lapsia paikalla. Eräs opettaja mainitsi uskovansa, että
lapset pääsevät tasa-arvoisesti osallistumaan toimintaan, koska lapsilla on niin
erilaiset tarpeet ja näitä yksilöllisiä tarpeita tukemalla toiminta on tasa-arvoista
(esimerkki 45).
Esimerkki 45: H: …Tuntuuks susta et se toteutuu teillä ihan hyvin, et ne pääsee kaikki sillai tasa-arvosesti siihen osallistumaan? VO5: No kyllä tavallaan niinku ajattelee, et jokainen lapsi kyllä varmasti tulee kuulluks ja nähdyks, ja saa niinku toteutettua. Koska lapsilla voi olla niin sitte tiedäks erilaisia ne tarpeetki, mitä ne haluaa. Että uskon, että ne tulee kuitenki sillai… (VO5)
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Pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuutta lisää myös lasten yksilöllinen huomiointi. Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat, että vuorohoidon etuna on se, että
välillä on hiljaisempia hetkiä, jolloin lapsille pystyy antamaan yksilöllistä huomiota (esimerkit 46 ja 47).
Esimerkki 46: VO4: …Se vaatii sen ajan, et sä pääset niinkun lapsen kanssa sillee vähä
niinku näkemään, et…, minkälainen se lapsi on todellisuudessa. Ja sit nää on ollut tosi
hyviä nää viikonloput sit hiljasia, et on saanu sit olla ihan kaheestaan. Ja välillä… siinä
joutuu pitkään niinku sitä lasta havainnoimaan ja tutkimaan, kattomaan ja. H: Niin, toisaalt se voi olla teillä kyllä etuki, et teillä välillä on niitä hiljasempia hetkiä... VO4: Joo, joo
se on. Vuorohoidossa on myöskin hyviä puolia. (VO4)
Esimerkki 47: VO1: No varmaan se mikä tietenki vaikuttaa aika paljon siihen toimintaan,
niin noi illat ja viikonloput. Toisaalta ne on se rikkaus, et jos on vähä lapsia, nii pystyy
antaa tosi paljo aikaa ja huomiota. Et jos on vaikka kahden tai kolmen lapsen kanssa silloin illalla… (VO1)

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat myös ohjaavat suunnittelua (esimerkki 48).
Lisäksi eräs varhaiskasvatuksen opettaja korosti ryhmävasun tärkeyttä vuorohoidossa (esimerkki 49). Näiden avulla pyritään huomioimaan lasten tarpeita ja
toiveita. Sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat että ryhmän yhteiset varhaiskasvatussuunnitelmat lisäävät pedagogisesti suunnitellun toiminnan
tasa-arvoisuutta vuorohoidossa.
Esimerkki 48: H: …Miten sä huolehdit siitä, että jokainen lapsi pääsee tasa-arvoisesti…
osallistumaan siihen pedagogiseen toimintaan? VO5: No just mitä meillä on näitä vasukeskustelujaki, niin sieltä mitä nousee näitä, mitä vanhemmatki tuo esille. Niin pyritään,
että ne kaikki niinku huomioitais siellä. Että mitä on kenenki lapsen toiveet, ja sitte sillä
tavalla, että ku… meillä on jollekki päivälle joku toiminta, niin sit kattoo, et kaikki lapset
pääsee osalliseks siihen… (VO5)
Esimerkki 49: VO3: …Et tavallaan kun me keskitytään… lasten niihin mielenkiinnon kohteisiin ja sen pohjalta tehdään se ryhmävasu. Niin ja meillä on sekä aamupäivällä toimintaa että iltapäivällä toimintaa, niin silloin myös kaikki lapset pääsee siihen osallistumaan.
Että tavallaan sillä tavalla… taataan se, että…oli niitä hoitoaikoja miten… sitten sattuu,
niin silti se toiminta, kaikki pääsee siihen jollain lailla osalliseksi. (VO3)

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa kertoi, että joissakin tilanteissa vanhempien
kanssa keskustellaan, jos lapsi voisi osallistua varhaiskasvatukseen, vaikka hänellä olisi vapaapäivä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi spesiaalitoiminta (esimerkki 50), lasten tuen tarve (esimerkki 51), iltavuoropainotteisuus tai pitkät vapaat (esimerkki 52). Molemmat opettajat kuitenkin korostivat, että lapsilta ei kuitenkaan vaadita liian pitkiä läsnäolojaksoja sen takia, että he pääsisivät osallistumaan toimintaan.
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Esimerkki 50: VO7: Riippu et miten paljon ne on sitte viikossa hoidossa. Et pitää tulla se
kaks vapaapäivää kuitenkin. Että sitte ei taas niinku ylipitkää päivää… niinku yli kymmenen tuntia… Mut jos on jotaki meillä semmosta erityistä, että mennään teatteriin tai
mennään jäähalliin, mitä on sitte muutaman kerran vuodessa. Niin silloin sitte, jos vaan
lapsi jaksaa, niin pyydetään, et jos tulee vaikka iltaan, et se tulis. Jos vanhempi vaan pystyy kuljettaa, niin tulis vaikka sen luistelun ja haetaan sit sen jälkeen… Et… ehtii olla kotona sitte siinä välissä, ennen ku tulee sitte hoitoon. (VO7)
Esimerkki 51: VO6: …Et jos esimerkiks on liikunnallisia haasteita, niin vanhempien
kanssa paljon keskustellaan. Et vaikka jos ois vapaapäivä, niin tulkaa nyt ihmeessä. Niinkun on hiihtopäivää tai muuta…, että tulkaa koska tiedetään, että kuinka tosi tärkee se on
sille lapselle. (VO6)
Esimerkki 52: VO6: …Jokaisen perheen kanssa neuvotellaan siitä, että jos on pitkiä vapaita, että hei voitteko tulla sit vaikka… aamupäivän ajaksi. Vaan sen takia, ettei tuu niin
pitkää taukoa. Et vaikka vanhemmalla oliski sitten niinkun vapaata… Et ne tulee sit vaan
aamupäiväks sen takia, että et vaikka ne on viikonloput. Ei kukaan meist seittemää päivää tee…Ei aikuset eikä lapset. Mutta se, että aina katotaan niinku pidemmällä aikavälillä
kokonaisvaltasesti sitä niinku lapsen… rytmiä ja niinku vanhemman työvuoroja. (VO6)

Lisäksi eräs varhaiskasvatuksen opettaja mainitsi, että esiopetuksessa lasten epäsäännöllisiin hoitoaikoihin joudutaan puuttumaan ja keskustelemaan vanhempien kanssa myös sen takia, että lapset saisivat jotain esiopetusvuodelta. Esiopetusvuosi on kuitenkin velvoittava ja tärkeä vuosi esimerkiksi ryhmäytymisen,
kaveritaitojen ja muiden taitojen kannalta, jotka ovat merkityksellisiä seuraavana
vuonna koulussa. Tällä pyritään tukemaan pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuutta vuorohoidossa.
Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuutta tuetaan myös sillä,
että lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Kaikki varhaiskasvatuksen
opettajat kertoivatkin, että he suunnittelevat toimintaa yhdessä lasten kanssa ja
kuuntelevat samalla lasten toiveita (esimerkki 53).
Esimerkki 53: H: Joo, kyllä. No onko teillä sitte lasten kanssa sellasta suunnittelua? VO5:
Noo, kyllä mä monesti kysyn niinku lapsilta just…, että no mitäs me voitais tehdä. Ja
sieltä tulee paljon ideoita mitäs tehdään. Niinku nyt vaikka viime viikolla sano, että haluis tehdä lumiukkoja. Niin sit me ollaan nyt askarreltu lumiukkoja… Ja sit niinku leipomista ja tommosta, nii yleensä ne tulee lapsilta ne, mitä ne haluaa tehdä. Ja jokaiselta yritetään kysyä, et jokainen saa vuorollaan toivoa. (VO5)

Osa varhaiskasvatuksen opettajista sanoi, että erityisesti viikonlopun ja iltojen
toiminta lähtee enemmän lasten toiveista. Viikonloppuisin ja iltaisin on enemmän mahdollista joustaa suunnitelmista, kun lapsiakin on vähemmän paikalla.
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7.3

Epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa

Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuuden kannalta on tärkeää
epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa. Epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa -yläluokka pitää sisällään kolme alaluokkaa, jotka on esitetty taulukossa 6.
TAULUKKO 6. Epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa
Yläluokat
Epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa

Alaluokat
 Lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen
huomioiminen toiminnan suunnittelussa
 Lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen
huomioiminen toiminnan toteutuksessa
 Vanhempien tiedottaminen ajoissa

Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuutta tukee varhaiskasvatuksen opettajien mielestä se, että opettaja huomioi lasten epäsäännölliset hoitoajat
jo toimintaa suunnitellessa. Esimerkistä 54 kuitenkin ilmenee, että vaikka lasten
epäsäännölliset hoitoajat huomioitaisiin jo suunnitteluvaiheessa, siitä huolimatta
se ei aina onnistu.
Esimerkki 54: H: …Miten sä otat siinä toiminnan suunnittelussa huomioon nää lasten
epäsäännölliset hoitoajat? VO5: No siinä onki hyvä haaste. Että sit ku niitä tehdään, niin
pitää yrittää jotenki kattoo niinku, että niihin juttuihin mahollisimman moni pääsisi mukaan. Mutta joskus se on mahotonta, et se ei aina onnistu… (VO5)

Toiminnan tasa-arvoisuutta lisää myös lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen huomioiminen toiminnan toteutuksessa. Vuorohoidossa on tärkeää odottaa, että
mahdollisimman moni lapsi on saapunut päiväkotiin, ennen toiminnan aloittamista. Ne lapset, jotka eivät ehdi osallistua hoitoaikojensa vuoksi aamupäivän
toimintaan, pääsevät iltapäivän toimintaan mukaan (esimerkki 55).
Esimerkki 55: VO8: No se pitää tottakai huomioida. Aina katotaan aamulla, että mihin
aikaan on kaikista eniten lapsia paikalla. Et kuinka ne tulee, et me odotellaan… yleensä
aina yheksään, ennen ku me alotetaan mikään toiminta. Et siihen mennessä on suurin osa
lapsista tullu. Ja sit katotaan, että ne jotka tulee myöhemmin, et pystyykö ne osallistumaan iltapäivällä siihen samaan toimintaan, mitä ollaan suunniteltu aamupäivälle… Mut
pyritään kattoon, että ne jotka tulee vaikka esimerkiksi kymmeneltä, ne ei ehdi yheksältä
alkavaan toimintaan, niin ne pääsee sit iltapäivällä mukaan. (VO8)
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Suurin osa opettajista kertoi, että lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen vuoksi joidenkin lasten on kuitenkin vaikea osallistua toimintaan. Tällaisia tilanteita tulee
etenkin, jos lapsella on pitkät vapaat, lapsi tulee vasta myöhään illalla päiväkotiin
(esimerkki 56) tai lapsella on lyhyet hoitopäivät (esimerkki 57). Esimerkissä 57
opettaja kuitenkin toteaa, että toisaalta on ymmärrettävää, että lapsi, jolla on lyhyet hoitopäivät ei ehdi osallistumaan pedagogiseen toimintaan yhtä paljon kuin
lapsi, jolla on pitkät hoitopäivät.
Esimerkki 56: H: No koeks sä et onks se sit aikasemmin sillain toteutunu hyvin tai, tai
onks se niinku ollu vaikeet sitte? VO2: Niinku et kaikki pääsee tasa-arvoisesti? H: Niin.
VO2: No kyl se vähä on joo. Et et just toi kaikilla on niin epäsäännölliset… Ja sitte joillain
voi olla just, että tyyliin yks viikko pelkästään… jotain yöhoitoo. Nii eihän se… osallistu
niinku millään lailla siihen toimintaan… Sit se vaihtuu viikko, kaikki askartelut ja kaikki
on tehty viime viikolla, nii sit… se väkisin jää välillä… (VO2)
Esimerkki 57: VO1: …Kyllä se oikeesti on niinku aika vaikeeta loppupeleis niinku taata
tavallaan ihan jokaselle lapselle ihan kaikki, niinku samat jutut. Et just varsinki ne, joilla
on tosi vähä hoitopäiviä. Jos niillä on lyhkäsiä hoitopäiviä, nii ne vaa yksinkertasesti, ne
ei ehdi niinku niin moneen juttuun mukaan. Mutta ehkä se sit taas toisaalta on ymmärrettävää, ku jos ne on lyhyemmän aikaa täällä, niin eihän ne kerkee tehdä niin paljoo, ku ne
jotka on täyttä päivää. (VO1)

Lisäksi eräs varhaiskasvatuksen opettaja mainitsi, että vanhemmille tulee tiedottaa hyvissä ajoin pedagogisesta toiminnasta, kuten uinnista ja teatterikäynneistä,
jotta vanhemmilla on mahdollisuus järjestelyihin ja mahdollisiin vuoronvaihtoihin. Toinen opettaja puolestaan kertoi, että vuorohoitoryhmissä tulee ottaa huomioon lasten epäsäännölliset hoitoajat ja tiedottaa vanhemmille mihin aikaan
lähdetään retkelle. Tämän avulla pyritään myös turvaamaan lasten tasa-arvoinen
osallistuminen pedagogisesti suunniteltuun toimintaan.

7.4

Tiimin sitoutuneisuus

Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuuden kannalta on merkityksellistä tiimin sitoutuneisuus. Tiimin sitoutuneisuus -yläluokka sisältää kaksi
alaluokkaa, jotka on esitetty taulukossa 7.
TAULUKKO 7. Tiimin sitoutuneisuus
Yläluokat
Tiimin sitoutuneisuus

Alaluokat
 Muu henkilökunta sitoutuu toteuttamaan suunniteltua toimintaa
 Tiimissä samat toimintasäännöt
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Useat varhaiskasvatuksen opettajat korostivat tiimin sitoutuneisuuden merkitystä. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on suunnitella toimintaa koko viikolle, vaikka ei olisikaan paikalla. Tasa-arvoisen pedagogisen toiminnan kannalta on tärkeää, että muu henkilökunta sitoutuu toteuttamaan suunniteltua toimintaa silloin, kun opettaja ei ole paikalla. Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat
mainitsivat, että opettaja suunnittelee toiminnan sille ajalle, kun ei ole töissä, jolloin muu henkilökunta toteuttaa toiminnan (esimerkki 58). Muutama opettaja
kuitenkin sanoi, että mikäli lastenhoitajalla on joku parempi idea tai hän haluaa
toteuttaa toimintaa lasten kiinnostuksen kohteista, voi opettajan suunnitelmat
unohtaa (esimerkki 59). Joissakin ryhmissä toimintaa taas suunnitellaan yhdessä
tiimin jäsenten kanssa ja ne, ketkä sattuvat olemaan viikolla töissä, toteuttavat
suunnitellun toiminnan lasten kanssa.
Esimerkki 58: VO1: …Tosi kivasti niinku näitä. Et jos mäki oon niinku suunnitellu jotaki
juttuja ja sit mulla on itellä vapaapäivä tai iltavuoro. Ja sitte mä oon antanu niinku lastenhoitajille ohjeita, et hei mä oon nyt aatellu tähän tällästä, että toteutatteko tän. Niin kumminki sitte ne kantaa niinku sen vastuun siitä, että jos on vähän niinku valmisteltua juttua, niin kantaa sen vastuun... (VO1)
Esimerkki 59: VO4: …Meil on myöskin ihan loistavia lastenhoitajia... Että mä tiedän, et ne
osaa toteuttaa. Ne… näkee, et mitä lapsi tarvii… Ne osaa ottaa sieltä lapsesta, tuleekin
joku kiinnostuksen kohde tai joku, mitä ne alkaa sitte työstämään siinä. Et sit mun suunnitelmat voidaan unohtaa mun mielestä ihan täysin, jos lapsista nousee joku… (VO4)

Eräs opettaja sanoi sen olevan tärkeää, että jokainen sitoutuu toteuttamaan toimintaa. Muuten pedagoginen toiminta toteutuu vain välillä (esimerkki 60). Tasaarvoisen pedagogisen toiminnan toteutumisen haasteena nähtiinkin se, jos muu
henkilökunta ei toteuta toimintaa opettajan poissa ollessa.
Esimerkki 60: VO3: … Mut että se on oikeesti haaste se…, että sitoutuuko se tiimi… Jos
siinä tiimissä on esimerkiks yksikin, joka ei allekirjota. Esimerkiksi tiimipalaverissa sopii,
et joo joo tehdään näitä näin, mutta hän ei halua niihin sitoutua. Niin valitettavan usein
sitten käy silleen, että välillä se pedagoginen toiminta toteutuu, välillä ei… (VO3)
Esimerkki 61: VO7: Ja paljonhan me jutellaan siinä meidän tiimipalaverissa justiin näistä
lasten tuen… tarpeista. Että koko ryhmä niinku tietää sen samallalailla tukea ku minä ja
(toinen ope)… Ja nyt tänä vuonna varsinki ku meillä painottuu tämmönen tunnekasvatus
ja tunteiden sanottaminen ja tämmönen näin, niin sehän on tosi tärkeetä, et kaikki vedetään yhtä köyttä siinä ja… samat toimintasäännöt. (VO7)

Lisäksi muutama varhaiskasvatuksen opettaja piti tärkeänä, että tiimissä on samat toimintasäännöt, jonka mukaan toimitaan. Esimerkissä 61 eräs opettaja korostaa, että samat toimintasäännöt ovat tärkeitä, jotta jokainen tiimin jäsen tukee
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lasten tarpeita pedagogisessa toiminnassa samalla tavalla. Tämän avulla pyritään lisäämään pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuutta.

7.5

Lasten toimintaan osallistumisen seuraaminen

Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuuden kannalta on tärkeää, että
opettajat seuraavat lasten toimintaan osallistumista. Lasten toimintaan osallistumisen seuraaminen -yläluokkaan kuuluu kolme alaluokkaa, jotka on esitetty taulukossa 8.

TAULUKKO 8. Lasten toimintaan osallistumisen seuraaminen
Yläluokat
Lasten toimintaan osallistumisen seuraaminen

Alaluokat
 Listat ja muistiinpanot
 Läsnäololistat
 Kommunikointi tiimissä

Varhaiskasvatuksen opettajilla oli erilaisia keinoja käytössä, joiden avulla he pystyvät seuraamaan, ketkä lapset ovat päässeet osallistumaan toimintaan. Kuusi
opettajaa kahdeksasta mainitsi käyttävänsä erilaisia listoja ja muistiinpanoja apunaan, joihin merkitsee, ketkä lapset ovat päässeet osallistumaan mihinkin toimintaan (esimerkki 62). Erään opettajan mukaan listojen ja muistiinpanojen avulla
pysyy myös paremmin mukana lasten mielenkiinnon kohteista ja tuen tarpeista
sekä niistä näkee nopeasti, mitä lasten kanssa tulee ottaa huomioon. Toinen opettaja oli puolestaan sitä mieltä, että listat stressaavat sekä lapsia että työntekijöitä,
jonka vuoksi hän ei pitänyt listaa, mitä kukin lapsi on tehnyt (esimerkki 63).
Esimerkki 62: H: …Miten huolehdit siitä, että jokainen lapsi pääsee tasa-arvoisesti osallistumaan pedagogiseen toimintaan? VO4: No meillä on paljon listoja… Meidän on pakko
jollakin tavalla. Tai sit ne on mulla jossaki omassa vihossa, mihin mä laitan niinku et
kuka on tehny. Et me niinku sillalailla katotaan, että kaikki on. Koska me ei sitä pysty
muuten niinkun muistamaan millään. Et me tehdään ihan listoja, mihinkä pannaan rasti,
kuka on tehny mitäkin ja keneltä puuttuu vielä jotain. (VO4)
Esimerkki 63: VO3: …Meillä saattaa olla muutamia monisteita, joita lapset itse tykkää
tehdä… Mut nekään ei oo semmosia, et me seurattais sitä, että jokaisen tehtävän kohalla
olis lapsiryhmän rastit, olenko tehnyt tämän ja kuinka monta kertaa… Me ollaan siinä
niinku joustettu, et ei stressata itseämme sillä, eikä myöskään niitä lapsia… Meil on sellasia lapsia, jotka ei juuri koskaan oo täällä aamupäivisin, niin sehän stressais sitä lasta. Että
et ku hän tulee iltaan, et: ”hei sul on nyt tämä tekemättä, tämä tekemättä, tämä tekemättä”.... Ja sit lapsi: ”mut ku mä vaan haluasin leikkiä”… (VO3)
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Lasten läsnäololistat auttavat myös seuraamaan, kuinka lapset ovat paikalla ja
mihin he pääsevät osallistumaan. Neljä varhaiskasvatuksen opettajaa kertoi, että
he hyödyntävät läsnäololistoja, jotta pysyvät mukana, mihin toimintaan lapset
ovat päässeet osallistumaan (esimerkki 64). Eräs varhaiskasvatuksen opettaja
myös kertoi, että vuorohoidon puolella on monipuolisempi läsnäololista käytössä, joka auttaa hahmottamaan, että jokainen lapsi pääsee päivän aikana osallistumaan toimintaan (esimerkki 65).
Esimerkki 64: VO6: …Mutta et kun me joudutaan lukee sitä niinku läsnäololistaa. Se on
se meidän raamattu, joka määrittelee sen meidän päivän kaikin puolin. Että, et et jokainen laps huomioidaan ja jos mahdollista, niin se katotaan, että kaikki saa. (VO6)
Esimerkki 65: VO7: Elikkä meillä on semmonen läsnälista lapsista, joka on vähän niinku
monipuolisempi, mitä yleensä on… Siin on valmiiks laitettu nimet ja aamuvuorolainen
laittaa siihen hoitoajat ja siihen sitte kirjotetaan tietenki, jos on jotaki erityistä... Mutta siihen me myös ollaan laitettu aamupäivä… ja iltapäivä. Ja siihen me laitetaan se meidän
toiminta ja ketkä lapset siihen pääsee osallistumaan, ja ketkä tulee vasta iltapäivällä ja
mitä nii heidän kanssaan sitte tehdään. Ja sit siinä on vielä kohta muut, mihkä me pannaan sitte, jos sinä päivänä on palavereja. Ja henkilökunnan työvuorot yleensä vielä kirjataan kans sinne. (VO7)
Esimerkki 66: VO6: …Että se on semmost jatkuvaa kommunikaatiota tiimin kanssa. Et tää
ei voi toimia, jos ei se tiimi koko ajan puhu ääneen ja niinku havainnoi sitä, että hei kellä
on mikäkin nyt tekemättä ja mitä pitäis tehdä. Eli se on, se on ihan jatkuvaa semmosta.
(VO6)

Esimerkissä 66 opettaja puolestaan kertoo kommunikoinnin tärkeydestä tiimissä.
Tiimin on tärkeää koko ajan kommunikoida keskenään, jotta kaikki pysyvät mukana siitä, mitä lasten kanssa on tekemättä ja mitä heidän kanssa tulisi tehdä.
Kuusi kahdeksasta varhaiskasvatuksen opettajasta korosti kommunikoinnin tärkeyttä tiimissä.
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8

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ PEDAGOGISESTA VASTUUSTA VUOROHOIDOSSA

Tässä luvussa vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen, joka käsittelee varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä pedagogisesta vastuusta vuorohoidossa.
Varhaiskasvatuksen opettajien näkemykset pedagogisesta vastuusta on jaettu
kolmeen yläluokkaan, jotka ovat: pedagogisen vastuun jakautuminen, opettajan
pedagogista vastuunottoa helpottavat tekijät ja opettajan pedagogista vastuunottoa heikentävät tekijät. Yläluokat on jaettu vielä täsmentäviin alaluokkiin.

8.1

Pedagogisen vastuun jakautuminen

Varhaiskasvatuksen opettajat puhuivat jaetusta pedagogisesta vastuusta vuorohoidossa. Pedagogisen vastuun jakautuminen -yläluokkaan kuuluu kolme alaluokkaa, jotka on esitetty taulukossa 9.
TAULUKKO 9. Pedagogisen vastuun jakautuminen
Yläluokat
Pedagogisen vastuun jakautuminen

Alaluokat




Opettajilla pedagoginen vastuu
Kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuri
Lastenhoitajat joutuvat ottamaan
enemmän vastuuta vuorohoidossa

Kaikki tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvatuksen opettajat olivat samaa
mieltä siitä, että varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagoginen vastuu. Useim-
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mat opettajat kertoivat, että pedagoginen vastuu jakautuu tasaisesti ryhmän toisen opettajan kanssa. Joissain tilanteissa opettajat kokivat, että pedagoginen vastuu ei jakautunut aivan tasaisesti, mikäli toinen opettaja teki lyhempää viikkoa
tai toisella opettajalla ei ollut varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta. Pääsääntöisesti opettajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että vastuu jakautuu tasaisesti opettajien kesken.
Kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuria esiintyi jonkin verran kyseisessä päiväkodissa. Suurin osa varhaiskasvatuksen opettajista kuitenkin kertoi, että vastuualueita on jaettu tiimin sisällä ja jokainen vastaa omasta työstään oman työvuoronsa aikana. Eräs opettaja mainitsi, että lastenhoitajien vastuualueena ovat
perushoidolliset asiat, mutta toisaalta he myös vetävät ohjattua toimintaa, pääsääntöisesti opettajan suunnitelmien pohjalta (esimerkki 67).
Esimerkki 67: VO4: No ei sillä lailla oo, et kaikki tekee. Et kyllä meillä on niinkun ne
omat, omat juttumme mitkä kuuluu… Meil on niinku lastenhoitajat on toivonutkin, että
heille niinkun olis valmiina jo, että mitä he tekee. Ja kun eihän heillä oo sitä suunniteluaikaa tai mitään. Että se on meille kuuluu se suunnittelu ja se vastuu niistä asioista ja että
ne hoituu. Ja lapsen tuen arvioinnit ja kaikki nämä että ne kuuluu… varhaiskasvatuksen
opettajille… Enemmän se menee sit siihen perushoitoon ja sit siihen lastenhoitajilla. Ja sit
ne myöskin kyllä vetää näitä juttuja… (VO4)
Esimerkki 68: VO1: No kyllähän se väkisinki vuorohoidossa, kaikki on joskus yksin. Niin
silloin ei pysty hirveesti valikoimaan niitä hommia. Että kyllähän se ehkä niinku, et tiettyjä vastuujuttuja me ollaan niinku jaettu… Usein se on sit niinku lastenhoitaja tai päiväkotityöntekijä, joka pyyhkii pöytiä ja pesee ruokalappuja ja tälläsiä… Et sit ite pystyy
käyttämään sitä aikaa siihen toiminnan suunnitteluun, ku lapset on nukkumassa. Tottakai siihen vaikuttaa aina se, että kuinka on ihmisiä paikalla. Ja sitte vähä niinku et mitä
asioita menee tärkeysjärjestykseen… Et on sellasta niinku pientä jakoo siinä. Mutta ei mitään niinku kiveen hakattuja, että minä olen opettaja, minä en tee näitä. Ja sinä olet hoitaja ja sinä et tee näitä että. (VO1)

Esimerkissä 68 eräs opettaja kuitenkin mainitsee, että kaikki ovat vuorohoidossa
joskus yksin, jonka vuoksi silloin ei niinkään voi valikoida tai jakaa työtehtäviä.
Opettaja sanoi, että tiettyjä vastuualueita on jaettu, mutta opettajien ja hoitajien
välillä ei ole kiveen hakattuja työtehtäviä. Lisäksi yksi opettaja kertoi heillä olevan ennemminkin niin, että kaikki saavat tehdä kaikkea. Hän sanoi myös, ettei
oleta voivansa jättää tekemättä joitakin työtehtäviä vain siksi, että on varhaiskasvatuksen opettaja.
Esimerkki 69: VO2: No kyl se pääpaino (pedagogisesta vastuusta) on niinku mellä opettajilla. Mut mut enemmän ja enemmän koko ajan mun mielestä jotenki kuitenki lastenhoitajillakin, et niille niinku tuodaa, tuodaan sitä. Mut siis meillähän se niinku… (VO2)
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Esimerkki 70: VO5: …Vuorohoidossa niin siellä joutuu niinku ottaa enemmän vastuuta
yksin ja sen ehkä myös näkee työntekijöistä (lastenhoitajista). Et sitte ku heille kertoo,
niin he myös uskaltaa ottaa sitä vastuuta yksin… (VO5)

Pari opettajaa kertoi esimerkeissä 69 ja 70, että lastenhoitajat joutuvat koko ajan
ottamaan enemmän pedagogista vastuuta vuorohoidossa. Lastenhoitajien vastuu korostuu etenkin niinä päivinä, kun opettajat eivät ole paikalla.

8.2

Opettajan pedagogista vastuunottoa helpottavat tekijät

Vuorohoitopäiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu on
laaja, sillä päiväkoti on ympäri vuorokauden avoinna. Tämä tarkoittaa sitä, että
opettajalla on pedagoginen vastuu myös silloin, kun hän ei ole paikalla. Varhaiskasvatuksen opettajat kuitenkin nimesivät tekijöitä, jotka helpottavat opettajan
pedagogista vastuunottoa. Opettajan pedagogista vastuunottoa helpottavista tekijöistä muodostettiin yläluokka, joka sisältää neljä alaluokkaa. Nämä alaluokat
on esitetty taulukossa 10.

TAULUKKO 10. Opettajan pedagogista vastuunottoa helpottavat tekijät
Yläluokat
Opettajan pedagogista vastuunottoa helpot-

Alaluokat


tavat tekijät




Opettaja suunnittelee etukäteen toiminnan ja kertoo suunnitelmistaan
tiimille
Opettajan aktiivisuus
Opettaja hyödyntää kaikki tilanteet,
joissa pystyy antamaan lapsille tukea
Tiimin sitoutuneisuus

Opettajat kokivat, että pedagogisen vastuun ottamista helpottaa se, jos opettaja
miettii etukäteen, mitä lasten kanssa olisi hyvä tehdä silloin, kun hän ei ole paikalla. Lisäksi opettajan on tärkeä kertoa näistä suunnitelmista muulle henkilökunnalle (esimerkki 73 ja 74).
Esimerkki 73: H: No minkälaiseks sä sitte koet sen opettajan pedagogisen vastuunoton
vuorohoidossa, ku sä et aina pysty olemaan siellä paikalla? VO7: En mä oo siinä ainakaan
niinku ongelmaa kokenu… Vaikka mä en oo itse siinä iltavuoros, niin sitte mä oon niinku
miettiny. Jos mun pienryhmästä jää lapsi, että jos te pystytte toteuttamaan tämän niinku
iltapäivällä tämän jutun. Että mietin jo tavallaan sen mun lapsen kohdalla niinku sen, että
mikä sille olis hyvää sitte siellä… tehdä. (VO7)
Esimerkki 74: VO6: Se vaatii vaan sitä avoimuutta. Et tavallaan mun täytyy niinkun kertoo niistä mun suunnitelmista sille mun tiimille. Ja niinkun et kaikki ovat tietosia. Et
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vaikka mä olisin pois, niin ne tietää vähä mihinkä päin ohjata sitä ryhmää ja mitä siellä
on meneillään. Et kukaan ei voi olla niinku tietämättä siinä, mitä siellä on meneillään.
(VO6)

Eräs opettaja mainitsi, että opettajan aktiivisuus on tärkeässä roolissa vuorohoidossa pedagogisen vastuun kannalta (esimerkki 75). Lisäksi muutama opettaja
mainitsi, että opettajan tulee kysellä ja olla tietoinen, mitä päiväkodissa tapahtuu
sillä välin, kun hän ei itse ole töissä. Opettajan oma aktiivisuus auttaa opettajaa
pysymään tietoisena, mitä päiväkodissa tapahtuu hänen poissa ollessaan.
Esimerkki 75: VO3: …Et sit tavallaan mun vaan pitää pitää huoli… Mä myös pyrin itse
aktiivisesti kyselemään, et hei miten täällä on menny, mitä nyt on tapahtunut? Tai jos mä
oon esimerkiks pidemmällä lomalla, niin silloin mä kysyn, et hei mitä te ootte tehny ja. H:
Niin se varmaan korostuu viel entistä enemmän niinku vuorohoidos, et et pitää oikeesti
niinku kyselellä ja varmistaa. VO3: Kyllä, kyllä. Ja silloin se nimenomaan se opettajan aktiivisuus on siinä se tärkeässä roolissa. (VO3)

Yksi opettaja kertoi, että pedagogista vastuunottoa helpottaa kaikkien tilanteiden
hyödyntäminen, joissa opettaja pystyy antamaan tukea lapsille (esimerkki 76).
Esimerkki 76: VO7: Ja sit sen yrittää hyödyntää joka tilanteen niinku hyväksensä. Että
semmosia lapsia, jokka niinku tietää, että on iltaa ja viikonloppuja, niin sitä yrittää niinku
kaikki ruokailuhetket ja kaikki niinku sitte käyttää. H: Niinii et menee lähelle. VO7: Niin,
kyllä. Tänä vuonna mä oon pitäny sitte tossa lounaan aikaan semmosta meijän S2-ryhmän kerhoa samalla. Että tota me ollaan syöty tossa käytävällä… ja keskusteltu siinä.
(VO7)

Opettajat kertoivat, että pedagogisen vastuun kokeminen on tiimistä riippuvainen. Opettajat kertoivat, että pedagogisen vastuun ottamiseen vaikuttaa paljon
tiimin sitoutuneisuus toteuttaa pedagogista toimintaa silloin, kun opettaja ei ole
paikalla. Eräs opettaja kertoi, että jos tiimi sitoutuu yhdessä sovittuihin sääntöihin voi pedagoginen toiminta tapahtua missä vuorossa tahansa. Toinen opettaja
taas puhui siitä, että tiimin sitoutuneisuus vaikuttaa myös siihen, saavatko lapset
tukea opettajan poissa ollessa.
Useampi varhaiskasvatuksen opettaja kehui tiimiään ja suurimmaksi osaksi
opettajat olivat tyytyväisiä tiimeihinsä (esimerkki 77). Opettajat korostivat hyvän
tiimin merkityksen yhteyttä pedagogisen vastuun kokemiseen. Yksi varhaiskasvatuksen opettaja toi esille, että jos lastenhoitajat ottavat vastuun omasta roolistaan, voidaan tällä taata laadukas varhaiskasvatus vuorohoidossa myös silloin,
kun opettaja ei ole paikalla (esimerkki 78).
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Esimerkki 77: VO1: …Kaikki kantaa vastuuta kyllä meidän tiimis, et meil on tosi hyvä
tiimi, et kukaan ei sillälailla luistele hommistansa. (VO1)
Esimerkki 78: VO3: …Ja jos vielä lastenhoitajat ottaa niinku vastuun siitä omasta roolistaan. Ja silloin kun on, tekee lasten kans töitä. Niin aivan vallan mainiosti menee. H: Silloin voidaan taata se semmonen laadukas? O3: Kyllä, kyllä. Silloin voidaan… taata se laadukas. Ja ja jos oikeesti niinku keskitytään niihin lapsen tarpeisiin ja niihin oikeisiin asioihin… (VO3)

Useampi opettaja mainitsi pystyvänsä suurimmaksi osaksi luottamaan siihen,
että pedagoginen toiminta toteutuu vuorohoidossa, vaikka opettaja ei ole aina
paikalla. Välillä tuli kuitenkin tilanteita, jolloin toimintaa ei ole voitu toteuttaa,
mutta pääosin pedagoginen toiminta toteutui ryhmissä myös silloin, kun opettaja ei ollut paikalla.

8.3

Opettajan pedagogista vastuunottoa heikentävät tekijät

Varhaiskasvatuksen opettajat nimesivät myös tekijöitä, jotka puolestaan heikentävät opettajan pedagogista vastuunottoa. Opettajan pedagogista vastuunottoa
heikentävistä tekijöistä muodostettiin yläluokka, joka sisältää kolme alaluokkaa.
Nämä alaluokat on esitetty taulukossa 11.
TAULUKKO 11. Opettajan pedagogista vastuunottoa heikentävät tekijät
Yläluokat
Opettajan pedagogista vastuunottoa heikentävät tekijät

Alaluokat




Opettajan vuorot menevät ristiin lasten läsnäolon kanssa
Tiimityön haasteet
Opettajan turha kuormitus

Vuorohoidossa opettaja ei pysty olemaan aina paikalla, joten opettajan vuorot
menevät ristiin lasten läsnäolon kanssa. Opettajan pedagogista vastuunottoa
suurimpana heikentävänä tekijänä pidettiin sitä, että varhaiskasvatuksen opettajan vuorot menevät ristiin lasten läsnäolon kanssa. Eräs opettaja mainitsi, että
pedagoginen vastuu stressaa, koska ei voi aina olla paikalla. Hän vertasi pedagogista vastuutaan toiminnan suunnittelun osalta erilaiseksi vuohoidossa kuin
”päiväpuolella”, koska vuorohoidossa toimintaa tulee olla suunniteltuna jokaiselle viikonpäivälle sekä aamuksi että illaksi, kun päiväpuolella toimintaa tulee
olla viitenä päivänä viikossa. Opettaja stressasi ehtiikö hän suunnitella toimintaa
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myös omille vapaapäivilleen ja kuinka toiminta pyörii silloin, kun hän ei ole paikalla (esimerkki 79).
Esimerkki 79: VO1: No kyllähän se ehkä joskus vähä sillalailla niinku stressaa… Et jos pysähtyy nyt niinku vertaamaan tonne päiväpuolelle, niin tavallaan siellähän kumminki
suurimman osan päivästä se opettaja on siinä paikalla ite. Et ja riittää ku sitä toimintaa on
viitenä päivänä viikossa. Et tavallaan niinku onhan meillä niinku ajallisesti paljon pidempi se aikahaarukka, mihin mitä toimintaa pitää olla… Kyllä ehkä joskus siitä kantaa
sellasta pientä stressiä, että kerkeenkö mä nyt hirveesti suunnitella. Että niinku tavallaan
aattelee, et hei mun pitäis nyt suunnitella tähän jotaki, et mul on täs nyt pari vapaapäivää
ja sit mä tuun iltavuoroon, että kuinka täällä homma pyörii… (VO1)

Vuorojen ristiin meneminen tuo myös haastetta vasukeskustelujen pitämiseen,
jos opettaja ei ole nähnyt jotain tiettyä lasta hetkeen ja hänen tulisi pitää vasukeskustelu lapsen vanhempien kanssa (esimerkki 80). Lisäksi muutama opettaja
mainitsi, että tuen antaminen lapsille on haastavaa tällaisissa tilanteissa (esimerkki 81). Eräs opettaja myös mainitsi, että hänen mielestään jotkut lapset ”putoavat väliin” vuorohoidossa sen takia, että he eivät saa tarpeeksi tukea, kun
opettajan ja lapsen vuorot menevät ristiin (esimerkki 82).
Esimerkki 80: VO2: ...Joskus sattuu niinku niin, et esimerkiks me jaettiin niinku lapset, et
kelle me tehään… vasut… Sit sattu oleen just sellanen niinku poika, joka oli ollu sellasen
pitkän pätkän just pois. Tai sit just niinä päivinä, ku mä olin ollu vapaalla niin hoidossa
just ennen sitä vasua. Nii sit tuli vähä sellanen niinku, et… enhän mä tiiä, et miten sillä on
niinku täällä menny. Et kyl, kyl niitä välillä tulee sellasia. Et tai väkisin sä oot… toisten
kaa enemmän ku sitten toisten. (VO2)
Esimerkki 81: H: No koeks sä, että ne lapset saa tarpeeks tukea…, jos on jostain lapsesta
kova huoli, ja sä… et vaikka nää sitä. Niin koeks, että… se saa sen tuen, vaik sä et…
niinku pysty antamaan sitä sille? VO4: No sillä lailla tottakai on huomannu, et omatunto
välillä niinku, että pitäis vielä enemmän tukea näitä esimerkiks puheen kaa. Meillä on
paljon… puheen kanssa ongelmia. Niin enemmän pitäis vielä tukea. Mutta sit onneks on
niitä muitaki tukikeinoja näillä lapsilla. Että on puheterapeutit ja nämä muutkin. Mutta
niin paljon ku mahdollista, musta meidän pitäis ja vielä enemmän pitäis niinku tukea
näitä... (VO4)
Esimerkki 82: H: Koeks sä et kaikki lapset saa sitte tarpeeks tukea, et jos niillä vaikka jotaki tehostettuu tukee tai tällästä, ku sä et aina voi olla siellä? VO8: Mun mielestä ei…
Aika paljon niinku ne kyllä mun mielestä joutuu välillä putoo tohon väliin... (VO8)

Opettajat myös mainitsivat, että vuorojen ristiin meneminen tuo haastetta pedagogisen toiminnan arviointiin sekä lasten tavoitteiden arviointiin. Näissä tilanteissa opettajat kuitenkin mainitsivat tiimin tuen ja keskusteluyhteyden säilymisen tärkeyden tiimin kanssa. Tällöin opettajan pitää luottaa, mitä muut tiimin
jäsenet sanovat ja tehdä arviointia sen pohjalta. Toisaalta erilaiset dokumentointivälineet helpottavat arviointia näissä tilanteissa, koska kuvien ja videoiden perusteella arviointia voidaan tehdä yhdessä lasten kanssa.
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Opettajat kertoivat, että vastuun kokemiseen vaikuttaa tiimin yhteistyö.
Opettajat ilmaisivat tiimityön haasteiden olevan heikentävä tekijä opettajan pedagogisen vastuun ottamisessa. Eräs opettaja mainitsi, että jos tiimityöskentely
ei toimi, ei pedagoginen toiminta toteudu opettajan poissa ollessa (esimerkit 83
ja 84). Tällöin opettaja joutuu myös kantamaan suuremman vastuun.
Esimerkki 83: VO3: …Olen ollut myös… vuorohoitoryhmässä, jossa se tiimihenki ei ole
toiminut… Niin silloin siinä on kyllä todella paljo haasteita. Että oon ollu myös töissä
semmosessa ryhmässä, jossa… se pedagoginen toiminta tapahtui vain silloin, ku mä olin
paikalla. Että vaikka siitä oli yhdessä sovittu niin, että kuka tahansa kun on vuorossa,
niin tavallaan sitoudutaan näihin juttuihin. Mutta siinä ryhmässä se ei toiminut…Ja paljon kuulin myös semmosta… kommenttia, että oli sanottu, et no odotetaan kun (opettajan
nimi) tulee paikalle, et sitten tehdään tämä. Esimerkiks jos mä tulin iltavuoroon ja oli
sovittu, et aamuvuoros tapahtuu jotakin. Niin ei ollutkaan tapahtunut, vaan odotettiin et
(opettajan nimi) tulee ja sitten vasta tehdään. (VO3)
Esimerkki 84: VO3: …Mutta oon vetäny myös tosi kivirekiryhmiä… Silloin se on todella
raskasta se työ. Että silloin se on semmosta, et sit sä joudut ite niinku tavallaan kyselemään ja kattomaan, että se pedagoginen toiminta tapahtuu jokaisen lapsen kohdalla. Ja
silloin mä oon kokenut et silloin se pedagoginen toiminta ei tapahdu… Mutta se ei vaan
aina toteudu. Ja silloin siitä opettajana joutuu kantamaan niinkun suuremman vastuun.
(VO3)

Esimerkissä 85 eräs opettaja puhuu myös pedagogisen vastuun ottamisen haasteellisuudesta, jos yhteistyö ei toimi tiimissä. Lisäksi opettaja mainitsi, että tiimin
koon kasvaessa on vaikeampi pysyä perillä, miten muut toteuttavat pedagogista
toimintaa silloin, kun opettaja ei ole paikalla.
Esimerkki 85: H: … Onks se sun mielestä joskus haasteellista tai onks sun mielestä siinä
(pedagogisessa vastuussa) jotain? VO4: …Että kyllä tottakai haasteita välillä jonkun
kanssa yhteistyön toimiminen… Ku ollaan aikuisia ihmisiä, niin taas et mihinkä asti voi
mennä sanomaan toiselle. Että onhan se haastetta. Et toisten kans se sujuu hirveän hyvin.
Tietää justiin että homma hoituu… Sitte taas niinkun justiin tietää, että pitäis tehdä ja on
se vastuu siitä, että tehdään. Ja sitte tietää, et jossei siellä olekkaan tehty, niin niin kyllä se
on. Että me ollaan niin erilaisia. Toiki on iso ryhmä… Mä oon aiemmin tossa (ryhmän
nimi)-ryhmässä, missä meitä oli vaan niinkun, aluks… vaan kolme, sitte viisi. Mut mä tiesin just tiimini ja tiesin, mitä kaikkee tekee kaikki varmasti. Mut heti kun tulee enemmän
niin. (VO4)

Opettajan pedagogista vastuunottoa heikentävänä tekijänä voidaan lisäksi pitää
opettajan turhaa kuormitusta. Yksi haastatteluun osallistunut varhaiskasvatuksen opettaja kertoi, että opettajan vastuulle annetaan sellaisia asioita, jotka eivät
kuulu opettajan pedagogiseen vastuuseen (esimerkki 86). Tämä opettaja kertoi,
että tällaisia asioita ovat esimerkiksi puhelinsoitot tai viesteihin vastaaminen,
joka kuuluu kaikkien vastuuseen, ei ainoastaan opettajan. Kyseinen opettaja koki
tämmöiset asiat turhana kuormituksena (esimerkki 87).
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Esimerkki 86: H: No minkälaiseks sä sitte koet sen opettajan pedagogisen vastuunoton
vuorohoidossa, ku sä et aina pysty olemaan siellä paikalla? VO8: No tota välillä ehkä se,
että ku on semmosiaki asioita, mitä niinku lastenhoitajat voi tehdä. Niinkun ja mä koen,
että ehkä niitä täytyyki tehdä vuorohoidossa, koska täällä ei oo aina… lastentarhanopettajaa paikalla 6.30–21.30. Niin mä koen sen ite niinku vähä inhottavana siinä mielessä, et
välillä semmoset pienetkin asiat, mikä on ihan kaikkien vastuu, niin siitä niinku käännytään sit, hei sä oot lastentarhanopettaja, voiks sä tehdä tän. (VO8)
Esimerkki 87: VO8: Joo, että vaikka meilläki otetaan paljon vastuuta. Mut sit… esimerkiks
joku puhelinsoitto tai joku muu minkä mä koen itse, että voi tehdä ihan kuka tahansa. Tai
kuka tahansa voi vastata puhelimeen. Niin sitte monesti voi olla kaks päivää, että joistain
asioista ei oo soitettu, koska mä en oo ollu paikalla. Niin sit tuntuu niin hassulta, että
no… kyllä sä voit ottaa puhelimen ja soittaa. H: Okei, niin niin ja että kyllä se työn tekeminen täällä voi jatkua, vaikka sä et oo täällä paikalla. VO8: Kyllä, kyllä. Et niinku sen mä
ymmärrän, et tottakai lastentarhanopettajan tehtävät on lastentarhanopettajalla ja toiminnan suunnittelu ja tämmöset ja niistä otetaan vastuu. Mutta semmonen niinku turha
kuormitus… Koen, että välillä annetaan sen takia jotaki tehtäviä, että mä olen lastentarhanopettaja, vaikka kuka tahansa olis voinu hoitaa sen. (VO8)

Eräs opettaja kertoi pedagogisesta vastuusta puhuttaessa, että hän haluaisi pystyä tekemään vielä enemmän, mutta vuorohoidossa on tärkeä muistaa omat rajat,
sillä työtä ei pysty tekemään loputtomiin. Kyseinen opettaja kuitenkin korosti
sen olevan tärkeintä, että lapsilla on hyvä olla ja he viihtyvät päiväkodissa.
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9

POHDINTA

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista työtä vuorohoidossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuorohoidon erityispiirteitä, jotta saatiin laajempi kuva siitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä varhaiskasvatuksen opettajien pedagogisessa työssä ja pedagogisessa vastuussa
vuorohoidossa. Tutkimuksen pääpaino oli kuitenkin vuorohoidon pedagogisen
toiminnan tasa-arvoisuudessa ja pedagogisessa vastuussa. Tässä luvussa tarkastellaan tiiviisti tutkimuksen tulokset. Tuloksia pohditaan suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja muodostetaan sen pohjalta johtopäätökset. Lopuksi vielä pohditaan
koko tutkimuksen luotettavuutta ja merkitystä sekä esitellään jatkotutkimushaasteita.

9.1

Vuorohoidon erityispiirteiden merkitys pedagogiseen
työhön

Tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään
varhaiskasvatuksen

opettajien

näkemyksiä

vuorohoidon

erityispiirteistä

pedagogiikan näkökulmasta. Vuorohoidon merkittävimmät erityispiirteet
liittyivät epäsäännölliseen rytmiin, monivivahteiseen pedagogiseen työhön sekä
tiiviiseen yhteistyöhön. Epäsäännöllinen rytmi vaikuttaa sekä lapsiin että
työskentelyyn vuorohoidossa. Vuorohoidossa lapsilla on epsäännölliset hoitoajat
ja tämän myötä epäsäännöllinen rytmi arjessa. Epäsäännöllisen rytmin vuoksi
lapset ovat muun muassa väsyneitä ja levottomia. Myös Sévonin ynnä muiden
(2017, 463) sekä Salosen ja kumppaneiden (2018, 206) tutkimusten mukaan lapset
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ovat väsyneitä epäsäännöllisen rytmin vuoksi. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että
epäsäännöllinen rytmi vaikuttaa lisäksi siihen, että lapset eivät voi sitoutua
harrastuksiin.
Tutkimuksessa ilmeni, että lapset menevät sekaisin vuorokaudenajasta.
Vuorohoidon työryhmän (1998, 21) ohjeistuksen mukaan toiminnassa tulee
huomioida päivän ja illan vaihtelu, jotta lapsen on helpompi hahmottaa päivän
kulkua. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että vuorohoidossa on tärkeää selkeyttää
päivän stuktuuria ja etenemistä käyttämällä kuvia sekä seinällä olevaan
päiväjärjestystä. Sévonin ja kumppaneiden (2017, 467) tutkimuksen mukaan
vuorohoidon päivittäiset rutiinit tuovat lapsille turvallisuuden tunnetta,
jatkuvuutta ja ennustettavuutta.
Epäsäännöllinen rytmi vaikuttaa myös työskentelyyn vuorohoidossa. Tutkimuksen tuloksissa tuli ilmi, että kyseisessä vuorohoitopäiväkodissa opettajat
tekevät kaikkia vuoroja, paitsi yövuoroja. Esiopetusryhmissä opettajat tekevät ainoastaan aamuvuoroja arkisin, eikä heillä ole iltavuoroja ollenkaan. Muut opettajat tekevät kerran viikossa iltavuoron ja yhden viikonlopun kolmen viikon aikana. Tutkimuksessa tuotiin esille, että on hyvä kun opettajat tekevät kaikkia
vuoroja, sillä tällöin he pääsevät havainnoimaan lapsia monipuolisemmin erilaisissa tilanteissa. Lastenhoitajat tekevät puolestaan enemmän iltavuoroja ja heidän vastuullaan on myös yövuorojen tekeminen.
Myös

Peltoperän

ja

kumppaneiden

(2020)

tutkimuksen

mukaan

lastenhoitajat työskentelevät pääsääntöisesti aikaisin aamulla, illalla, yöllä ja
viikonloppuisin. Tutkimuksessa tuotiin kuitenkin esille, että opettajat tekevät
vuorohoitopäiväkodeissa pääsääntöisesti päivävuoroa, jolloin suurin osa
lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. (Peltoperä ym. 2020, 5.) Näin ollen
päiväkoti, jossa tein tutkimuksen eroaa muista vuorohoitopäiväkodeista siten,
että opettajat tekevät myös kaikkia muita vuoroja, paitsi yövuoroja. OHOI-hankkeeseen osallistuneet vuorohoidon työntekijät ilmaisivat, että haluavat lisätä iltaja yövuoroja myös varhaiskasvatuksen opettajille. Toisaalta on huomattu, että
opettajien pysyminen tietyssä ryhmässä arkipäivisin lisää ennustettavuutta ja
pysyvyyttä lasten näkökulmasta, kun ainakin yksi tuttu aikuinen on paikalla
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säännöllisesti tiettyyn aikaan viikosta. (Peltoperä & Hintikka 2016, 152, 157.) Tämän pohjalta voidaan todeta, että opettajien vuorotyöskentelyssä on sekä hyviä
että huonoja puolia. Pedagogiikan kannalta, olisi kuitenkin hyvä, että opettajat
tekisivät edes joskus muitakin vuoroja kuin ainoastaan päivävuoroa, koska tällöin opettajat pääsevät monipuolisemmin havainnoimaan lapsia.
Työskentelyn epäsäännöllistä rytmiä lisää myös työvuoromuutokset, jotka
ovat tyypillisiä vuorohoidossa. Myös Röngän ja kumppaneiden (2019, 384) tutkimuksessa käsitellään epäsäännöllisiä työaikoja, joihin saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että epäsäännöllisen rytmin
vuoksi työkaverit vaihtelevat työpäivän mukaan. Tämä saattaa aiheuttaa sellaisia tilanteita, ettei näe pitkään aikaan jotain tiettyä työkaveria, jos työvuorot eivät
satu kohtaamaan. Myös Röngän ynnä muiden (2019, 387) tutkimuksessa yhteistyö työkavereiden kanssa nähdään haastavana, koska vuorohoidossa saattaa
mennä pitkään, että on samassa työvuorossa tietyn henkilön kanssa.
Vuorohoidon pedagogiseen työhön liittyy myös erityispiirteitä. Tämän johdosta voidaan todeta, että pedagoginen työ on monivivahteista. Pedagogisen toiminnan kannalta monivivahteisuus ilmenee siten, että vuorohoidossa on pidempi aikaväli, johon tulee olla suunniteltua toimintaa, koska päiväkoti on ympärivuorokautisesti auki. Suunnitelmista joustaminen on myös erityispiirre vuorohoidon pedagogisessa toiminnassa erityisesti sen vuoksi, että lasten hoitoaikoihin tulee paljon muutoksia. Myös Peltoperä ja Hintikka (2016, 151) korostavat,
että etenkin jos lasten hoitoajat ovat epäsäännöllisiä tai viime tipassa muuttuvia,
vaatii toiminnan toteutus paljon joustavuutta. Toisaalta Röngän ja kumppaneiden (2019, 358) tutkimuksen mukaan pedagoginen toiminta on myös spontaanimpaa, jos lasten hoitoaikoihin tulee muutoksia, eikä toimintaa voi suorittaa
suunnitellulla tavalla.
Tulosten mukaan lasten vireystila tulee myös ottaa huomioon pedagogisessa toiminnassa. Peltoperä ja Hintikka (2016, 159) toteavat, että lasten vaihtelevat vireystilat ovat haastaneet vuorohoidon työntekijöitä pohtimaan, millaista
pedagogiikkaa on milloinkin mahdollista toteuttaa ja mihin lapset jaksavat mil-
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loinkin keskittyä. Tämän vuoksi vuorohoidossa on keskeistä tunnistaa ja huomioida, mitä lapset tarvitsevat minäkin vuorokauden aikana (Peltoperä ym. 2016a,
72; Peltoperä & Hintikka 2016, 165). Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksissa ilmeni,
että vuorohoidossa panostetaan liikuntaan, koska lasten on vaikea sitoutua harrastuksiin epäsäännöllisen rytmin vuoksi. Tämän takia vuorohoidossa on tärkeää liikkua lasten kanssa paljon ja tarjota heille uusia liikunnallisia kokemuksia.
Tätä tutkimustulosta ei ole ilmennyt aiemmassa tutkimuksessa.
Tutkimuksen tulosten mukaan vuorohoidon kodinomaisuus tulee ottaa
huomioon pedagogisessa toiminnassa. Vuorohoidon kodinomaisuus on tullut
esiin myös muissa tutkimuksissa (ks. Peltoperä ym. 2018, 184; Peltoperä ym.
2020, 8; Siippainen 2018, 121; Statham & Mooney 2003, 28). Peltoperän ja muiden
(2018, 184) tutkimuksessa kuitenkin kritisoidaan sitä, että vuorohoidon kodinomaisuudessa korostetaan erityisesti hoitoa, jossa ei vaadita pedagogista toimintaa (Peltoperä ym. 2018, 184). Siippainen (2018) puolestaan pohtii väitöskirjassaan, että hoivan korostuminen vuorohoidossa voi johtua siitä, että perinteisesti
illat, viikonloput ja yöt on ajateltu perheen ajaksi. Kodinomaisuus ei saisi kuitenkaan sulkea pois pedagogisesti suunniteltua ja monipuolista toimintaa. (Siippainen 2018, 154, 171.) Tämän vuoksi pedagogiikan toteutumisen kannalta on keskeistä löytää tapoja ylläpitää tasapainoa hoidon ja pedagogisen toiminnan välillä,
jotka hyödyttävät yksittäisten lasten oppimista ja kehitystä (Peltoperä ym. 2020,
13).
Vuorohoito tuo myös haasteita opettajan pedagogiseen työhön. Röngän
ynnä muiden (2019, 385) tutkimuksen mukaan pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa on haasteita ryhmäkokoonpanojen muutosten ja henkilöstömäärien
muutosten vuoksi. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella opettajien on vaikea
suunnitella ja toteuttaa toimintaa koko ryhmälle samanaikaisesti, sillä vuorohoidossa on harvoin sellaisia tilanteita, että koko ryhmä olisi paikalla. Pedagogisen
työn haasteena nähtiin myös se, että lapset eivät pääse osallistumaan kaikkeen
toimintaan mukaan. Peltoperä ja kumppanit (2016a, 71, 76) toisaalta korostavat,
että vuorohoidossa on hyväksyttävä, etteivät kaikki lapset pysty osallistumaan
kaikkeen toimintaan.
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Vuorohoito tuo lisäksi erityispiirteitä yhteistyöhön, jonka katsotaan olevan
tiivis vuorohoidossa. Erityisesti yhteistyö ryhmien välillä on tiiviimpää, koska
jotkut lapset vaihtavat ryhmiä eri vuorokauden aikoihin. Myös Peltoperän ja
kumppaneiden (2020, 5) tutkimuksen mukaan epätyypillisinä aikoina lapsiryhmiä usein yhdistellään. Tämän vuoksi tiedonkulku ryhmien välillä on tärkeää.
Vuorohoidon työryhmä (1998, 5) korostaa tiedonkulun tärkeyttä henkilöstön välillä, lasten hoidon, kasvun ja opettamisen turvaamiseksi vuorohoidossa. Tässä
tutkimuksessa ilmeni, että tuen antamisen vastuu on useamman ryhmän vastuulla, koska lapset vaihtavat ryhmiä eri vuorokauden aikoihin.
Niikko ja Ugaste (2012, 487) korostavat, että perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää varhaiskasvatuksessa. Tämän tutkimuksen mukaan perheiden
kanssa tehtävä yhteistyö korostuu vuorohoidossa ja se on tiiviimpää verrattuna
tavallisen päiväkodin varhaiskasvatukseen. Myös Halfonin ja Friendlyn (2015,
52) mukaan henkilöstön ja perheiden välinen suhde saattaa olla läheisempi vuorohoidossa. Tämän tutkimuksen perusteella tiiviiseen yhteistyöhön vaikuttaa
muun muassa se, että vanhempien kanssa neuvotellaan hoitoaikojen järjestelystä. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että vuorohoidossa on paljon eroperheiden
lapsia, jonka vuoksi yhteistyö on tiiviimpää. Rönkä ynnä muut (2019, 386) kuitenkin toteavat, että tiedonkulku saattaa olla myös haastavaa, koska sekä henkilöstö että vanhemmat työskentelevät epäsäännöllisinä työaikoina. Tämän vuoksi
Vuorohoidon työryhmä (1998, 386) korostaa, että on erityisen tärkeää kiinnittää
huomiota yhteistyöhön vanhempien kanssa.
Vuorohoidon erityispiirteisiin kuuluu myös olennaisesti tiedonkulku ja sen
haasteet tiimissä, sillä tiimit ovat isoja ja työntekijät työskentelevät eri vuoroissa.
Vuorohoidossa on tämän vuoksi hyödynnetty tiedonkulun apuna erilaisia viestija raporttivihkoja sekä tiimipalaverilomaketta. Myös Rönkä ja kumppanit (2019,
387) korostavat, että vuorohoidossa on tärkeää lukea ryhmän viestivihkoa. Epäsäännöllisten työvuorojen vuoksi on harvoin sellaista tilannetta, että koko tiimi
olisi samaan aikaan paikalla. Kyseisessä vuorohoitopäiväkodissa tiimeillä on
kuitenkin kerran kolmessa viikossa tiimi-ilta, johon koko tiimi pääsee osallistumaan. Viesti- ja raporttivihoista sekä yhteisistä tiimi-illoista huolimatta opettajat
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kertoivat, että vuorohoidossa syntyy informaatiokatkoksia. Myös Halfonin ja
Friendlyn (2015, 51) tutkimuksessa ilmenee, että eri vuoroissa työskentely tuo
haasteita tiimin sisäiseen kommunikointiin.
Vuorohoidon pedagogisen työn kannalta on merkityksellistä tiedostaa ja
huomioida vuorohoidon erityispiirteet. Vuorohoidolle ominaiset erityispiirteet
tulisi huomioida pedagogisessa toiminnassa nykyistä paremmin, koska vuorohoidon erityispiirteiden huomioiminen toimii laadukkaan varhaiskasvatuksen
järjestämisen ja toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen pohjana (Peltoperä ym.
2016a, 62, 65). Varhaiskasvatuslain (2018) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan varhaiskasvatuksen tulee taata korkealaatuinen pedagogiikka varhaiskasvatukseen osallistuville. Näissä asiakirjoissa ei ole kuitenkaan otettu huomioon vuorohoidon erityispiirteitä, jotka saattavat aiheuttaa
haasteita pedagogiikan toteuttamiseen vuorohoidossa. Pedagogiset erityispiirteet tulisi ottaa huomioon varhaiskasvatuksen henkilöstön esi- ja jatkokoulutuksessa, jotta varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet täyttyvät. Tällöin myös lasten yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin
turvataan vuorohoidossa. (Peltoperä ym. 2020, 13–14.)

9.2

Vuorohoidossa pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuus

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää asioita, joita otetaan
huomioon pedagogisesti suunnitellussa toiminnassa, jotta toiminta olisi tasaarvoista vuorohoidossa. Tasa-arvoisen pedagogisen toiminnan kannalta
merkittävimpiä asioita olivat saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus, lasten
tarpeiden ja toiveiden huomiointi, epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa
toiminnassa, tiimin sitoutuneisuus sekä lasten toimintaan osallistumisen seuraaminen.
Pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuutta lisää tutkimustulosten mukaan saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus. Haringin (2003, 188) väitöskirjassa sekä
Niikon ja Ugasten (2012, 490) tutkimuksessa mainitaan, että opettajat voivat lähestyä opetusta ja toimintaa erilaisten projektien kautta. Tässä tutkimuksessa korostui pitkäaikaiset projektit ja teemat. Pitkäaikaisten projektien ja teemojen
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avulla lapset pääsevät osallistumaan meneillään olevaan projektiin tai teemaan
riippumatta siitä, mihin aikaan he osallistuvat varhaiskasvatukseen. Myös Peltoperä ja kumppanit (2016a, 77) sekä Peltoperä ja Hintikka (2016, 164) korostavat
pitkäaikaisten projektien hyödyntämistä vuorohoidon pedagogisessa toiminnassa.
Tämän tutkimuksen mukaan sama toiminta pyritään toteuttamaan sekä
aamu- että iltavuorossa, jotta pedagoginen toiminta olisi tasa-arvoista. Myös
Peltoperän ja muiden (2020) tutkimuksen mukaan lapsille tarjotaan sama
toiminta, heidän hoitoajoista riippumatta. Tätä voidaan kutsua standardoiduksi
pedagogiikaksi, jonka avulla pyritään ennalta määrättyihin tuotoksiin. Tämän
avulla pyritään turvaamaan pedagogiikan jatkuvuus ja systemaattisuus
(Peltoperä ym. 2020, 11.) Saman toiminnan toteuttaminen sekä aamu- että iltavuorossa oli kuitenkin haastavaa joissakin tilanteissa. Saman toiminnan toistumiselle tuo haastetta esimerkiksi lasten epäsäännölliset hoitoajat sekä henkilökunnan vähäisyys. Henkilökunnan vähäisyyteen oli kuitenkin keksitty ratkaisuksi se, että illan toiminta toteutetaan jo ennen päivällistä, jotta henkilökuntaa
on enemmän paikalla. Siippaisen (2018, 113) väitöskirjassa myös mainitaan, että
ohjattu toiminta sijoittuu pääsääntöisesti siihen kohtaan, jolloin henkilökuntaa
on eniten paikalla. Lisäksi saman toiminnan voi tehdä useampana päivänä peräkkäin, jotta pedagoginen toiminta olisi tasa-arvoista.
Lasten tarpeiden ja toiveiden huomiointi on merkittävä asia pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuuden kannalta. Ensinnäkin toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tulee lähteä lasten tarpeiden pohjalta. Ahonen (2015, 172–173) korostaa
väitöstutkimuksessaan, että lasten yksilölliset tarpeet on tärkeä huomioida jo
suunnitteluvaiheessa. Peltoperän ja muiden (2020, 12) tutkimuksen mukaan on
tärkeää, että pedagogiikan tavoitteet keskittyvät lasten yksilöllisiin tarpeisiin.
Myös Grisham-Brownin & Pretti-Frontczakin (2003, 40) tutkimuksessa opettajat
yksilöivät opetusta ja samalla huomioivat lasten yksilöllisiä tavoitteita. Tässä tutkimuksessa korostui, että on tärkeämpää huomioida toimintaan osallistuvien lasten tarpeet kuin se, että toteutetaan juuri sama toiminta sekä ilta- että aamuvuo-
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rossa. Lapsilla on niin erilaisia tarpeita ja näitä lasten yksilöllisiä tarpeita tukemalla toiminta on tasa-arvoista. Peltoperä ja kumppanit (2020, 11) puhuvat tilannekohtaisesta pedagogiikasta silloin, kun keskitytään lasten yksilöllisiin tarpeisiin tietyllä hetkellä.
Pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuutta lisää myös lasten yksilöllinen huomiointi. Vuorohoidon etuna ovat viikonloppujen ja iltojen hiljaiset hetket, koska
tällöin lapsille pystyy antamaan yksilöllistä huomiota. Röngän ja kumppaneiden
(2019) sekä Salosen ja muiden (2018) tutkimusten mukaan tämä havainto on yhteneväinen. Heidän tutkimuksissaan vuorohoidon ääriajat nähdään hyvin positiivisesti, koska tällöin lasten erilaiset tarpeet voidaan huomioida vapaammin ja
lapset saavat yksilöllisempää huomiota (Rönkä ym. 2019, 380; Salonen ym. 2018,
206). Peltoperä ja Hintikka (2016, 155) mainitsevat, että vuorohoidossa lasten yksilöllisen huomioimisen apuvälineenä käytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Myös tässä tutkimuksessa lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä ryhmän yhteiset varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat suunnittelua ja
näin ollen lisäävät pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuutta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 37) mainitaan, että lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman rinnalla lapsiryhmän toiminnan suunnittelun kulmakivinä. Lisäksi Niikon ja Ugasten (2012, 483) tutkimuksen mukaan opetussuunnitelmat antavat vahvan pedagogisen perustan ja tavoitteet varhaiskasvatuksen pedagogiikalle.
Siippainen (2018, 171) korostaa väitöskirjassaan, että vuorohoidon pedagogiikassa on vielä pohdittavaa, sillä hoitoaikojensa vuoksi tietyt lapset jäävät toistuvasti pedagogisesti suunnitellun toiminnan ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa
ilmeni, että joissakin tilanteissa vanhempien kanssa keskustellaan, jos lapsi voisi
osallistua varhaiskasvatukseen vapaapäivästä huolimatta, jotta hän pääsisi osallistumaan toimintaan. Myös Peltoperä ja kumppanit (2016a, 71, 76) mainitsivat
tämän tarpeelliseksi, jotta lapset pääsevät osallistumaan riittävästi vertaisryhmän pedagogiseen toimintaan. Tämän tutkimuksen tuloksissa kuitenkin korostui se, että lapsilta ei tästä huolimatta vaadita liian pitkiä läsnäolojaksoja.
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Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuutta tuetaan sillä, että
lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun. Aiemmassa tutkimuksessa on
myös todettu, että lasten ottaminen toiminnan suunnitteluun mukaan on tärkeää
(Jones 2007, 575). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti viikonlopun ja
iltojen toiminta lähtee lasten toiveista. Siippaisen (2018) väitöstutkimuksessa ilmenee yhteneviä tuloksia. Väitöskirjan mukaan ilta-aikaan pedagoginen ohjaus
korvataan usein lasten toiveiden mukaisella toiminnalla (Siippainen 2018, 150).
Tässä tutkimuksessa ilmeni, että iltaisin ja viikonloppuisin on myös mahdollista
joustaa suunnitelmista, kun lapsiakin on vähemmän paikalla. Myös Peltoperän
ja Hintikan (2016, 149), Peltoperän ynnä muiden (2020, 11), Salosen ja muiden
(2018, 206) sekä Siippaisen (2012, 120) mukaan suhdeluvuilla ja kellonajalla on
paljon merkitystä lasten vaikutusmahdollisuuksiin.
Epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa on keskeinen
asia pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuuden kannalta. Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoisuutta tukee se, että opettajat huomioivat lasten hoitoajat sekä toiminnan suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Tähän havaintoon liittyen Peltoperä ynnä muut (2016a, 72) korostavat, että turvatakseen lapsen oikeuden osallistua monipuoliseen pedagogiseen toimintaan, tarvitaan suunnitelmallisuutta sekä lasten hoitoaikojen huomioimista toiminnan suunnittelussa. Tässä
tutkimuksessa ilmeni, että toimintaa toteuttaessa on tärkeää odottaa mahdollisimman monen lapsen saapuneen päiväkotiin ennen kuin toiminta aloitetaan. Ne
lapset, jotka eivät ehdi osallistua aamupäivän toimintaan, pääsevät iltapäivän
toimintaan mukaan. Lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen vuoksi joidenkin lasten on kuitenkin vaikea osallistua toimintaan. Tämän vuoksi vanhemmille tulee
hyvissä ajoin tiedottaa pedagogisesta toiminnasta, jotta vanhemmilla on mahdollisuus järjestelyihin ja mahdollisiin vuoronvaihtoihin.
Tiimin sitoutuneisuuden merkitys korostuu pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuuden kannalta. Tasa-arvoisuuden kannalta on tärkeää, että muu henkilökunta sitoutuu toteuttamaan suunniteltua toimintaa silloin, kun opettaja ei ole
paikalla. Opettajat suunnittelevat toiminnan myös sille ajalle, kun eivät ole töissä,
jolloin muu henkilökunta toteuttaa toiminnan. Myös Peltoperän ja muiden (2020)
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tutkimuksessa opettajat antoivat lastenhoitajille ohjeita, kuinka toteuttaa pedagogista toimintaan, silloin kun opettaja ei ollut paikalla. Lastenhoitajat toteuttivat
toimintaa näiden ohjeiden mukaan. Peltoperä ja muut kuitenkin huomauttavat,
että opettajien jakaessa suunnitelmia lastenhoitajalle, voi herätä ajatus, että pedagogiikka olisi siirrettävissä oleva asiantuntemus, jota opettajat voivat lainata lastenhoitajille antamalla heille ohjeita, kuinka opettaa lapsia. (Peltoperä ym. 2020,
10.) Tätä onkin hyvä pohtia siitä näkökulmasta, kuinka lastenhoitajat toteuttavat
toimintaa opettajan ohjeiden pohjalta. Tasa-arvoisen pedagogisen toiminnan toteutumisen haasteena tässä tutkimuksessa nähtiin kuitenkin se, jos muu henkilökunta ei toteuta toimintaa opettajan poissa ollessa.
Tutkimuksessa ilmeni, että lastenhoitajat saavat poiketa opettajan suunnittelemasta toiminnasta, jos heillä on jokin parempi idea tai halu toteuttaa toimintaa lasten kiinnostuksen kohteista. Myös Peltoperän ynnä muiden (2020, 11)
tutkimuksen mukaan lastenhoitajat voivat tarvittaessa luopua etukäteen
tehdyistä suunnitelmista, jos lapsen tarpeet ovat jotain täysin erilaista siinä
tilanteessa. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että joissakin ryhmissä suunnitelmat
tehdään yhdessä tiimin kanssa ja ne, jotka sattuvat olemaan viikolla töissä, toteuttavat suunnitellun toiminnan lasten kanssa. Niikko ja Ugaste (2012, 487) sekä
Heikka ja muut (2016, 303) painottavat, että opettajan on tärkeä ottaa muut tiimin
jäsenet mukaan suunnittelutyöhön. Lisäksi tässä tutkimuksessa pidettiin tärkeänä, että tiimissä on samat toimintasäännöt. Myös Heikan ja muiden (2018)
tutkimuksessa on yhteneväisiä tuloksia. Tutkimuksessa korostetaan, että opettajan tulee keskustella tiimin kanssa yhteisistä arvoista ja toimintatavoista. (Heikka
ym. 2018, 150.) Tämän tutkimuksen mukaan samojen toimintatapojen avulla jokainen tiimin jäsen tukee lasten tarpeita pedagogisessa toiminnassa samalla tavalla.
Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajilla on erilaisia keinoja, joiden avulla he pystyvät seuraamaan lasten toimintaan osallistumista. Opettajat käyttävät apuna erilaisia listoja ja muistiinpanoja, joihin he merkkaavat, ketkä
lapset ovat osallistuneet mihinkin toimintaan. Peltoperän ja Hintikan (2016, 165)
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mukaan lasten havainnointi ja dokumentointi ovat keskeisiä menetelmiä vuorohoidossa, joiden avulla tiedetään mihin toimintaan lapset ovat päässeet osallistumaan. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että listat ja muistiinpanot auttavat pysymään mukana lasten mielenkiinnon kohteista ja tuen tarpeista sekä niistä näkee
nopeasti, mitä lasten kanssa tulee huomioida. Lisäksi lasten läsnäololistat auttavat seuraamaan, miten lapset ovat paikalla ja mihin he pääsevät osallistumaan.
Näiden lisäksi tiimin kommunikoinnin tärkeyttä korostettiin, jotta kaikki pysyvät mukana siitä, mitä lasten kanssa on tekemättä ja mitä heidän kanssa tulisi
vielä tehdä. Peltoperä ja Hintikka (2016, 165) myös korostavat, että lasten tekemisten kirjaaminen on myös konkreettinen väline työntekijöiden kommunikointiin lapsesta.
Vuorohoidon pedagogisen toiminnan toteutuksessa on käytetty sekä standardoitua että tilannekohtaista pedagogiikkaa (Peltoperä ym. 2020, 11). Tämän
tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että näitä molempia pedagogisia keinoja
käytetään turvaamaan lasten tasa-arvoisen pedagogiikan toteutumista vuorohoidossa. Peltoperän ja kumppaneiden (2020, 11) tutkimuksessa todetaan, että lasten
yksilöllisyys tulisi kuitenkin olla suunnittelun lähtökohtana, eikä pedagogiikka
ole ainoastaan sitä, että kaikki lapset tekevät samat tehtävät, vaan se liittyy prosesseihin, miten asiat tehdään lasten kanssa opetustilanteessa. Pedagogisen toiminnan tasa-arvoisuuden näkökulmasta voidaan todeta, että kaikista tärkeintä
on lasten tarpeiden täyttyminen ja huomioiminen niin toiminnan suunnittelussa
kuin toteuttamisessakin. Lasten tarpeiden huomioinnin tulee olla vuorohoidossa
tärkeämpi kriteeri kuin se, että kaikki pääsevät osallistumaan kaikkeen toimintaan, koska sitä kriteeriä on mahdotonta täyttää. Tämän kriteerin täyttyminen ei
tulisi olla edes tavoiteltava asia, koska kaikilla lapsilla on niin erilaisia tarpeita.
Lisäksi nykyään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan lasten
yksilöllisiä vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita sekä tuen tarpeita. Myös lasten
yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään näiden pohjalta.
Vuorohoidoin epäsäännöllinen rytmi on tuonut huolta, että heikentävätkö
ennakoimattomat rytmit ja rutiinit lasten jatkuvuuden tunnetta (Peltoperä ym.
2018, 177). Tämän vuoksi on perusteltua, että vuorohoidossa on tilannekohtaisen

96
pedagogiikan rinnalla standardoitua pedagogiikkaa. Standardoidun pedagogiikan avulla pyritään turvaamaan pedagogiikan jatkuvuus vuorohoidossa (Peltoperä ym. 2020, 11). Pedagogista jatkumoa voidaan luoda pitkäaikaisten projektien ja teemojen avulla. Näiden avulla saadaan säilytettyä lasten osallistumisen
kokemus vuorohoidossa. Pitkäaikaisten projektien ja teemojen on kuitenkin lähdettävä lasten kiinnostuksen kohteista ja tarpeista, jotta tasa-arvoisuus säilyy. Todettakoon kuitenkin, että oli sitten käytössä standardoitu tai tilannekohtainen
pedagogiikka, kaikista tärkeintä on, että koko tiimi sitoutuu toteuttamaan pedagogista toimintaa, jotta pedagogisesti suunniteltu toiminta toteutuisi mahdollisimman tasa-arvoisesti vuorohoidossa.

9.3

Vuorohoidon pedagoginen vastuu on laaja

Tutkimuksen kolmannen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagogisesta vastuusta vuorohoidossa. Pedagogisen vastuun kannalta merkittävimmät tulokset liittyivät pedagogisen vastuun jakautumiseen sekä siihen, että opettajan pedagogiseen vastuuseen
kuuluu sekä helpottavia että heikentäviä tekijöitä vuorohoidossa.
Pedagogisen vastuun jakautumisen kannalta korostui se, että varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagoginen vastuu. Tämä linjataan myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 18) ja Varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Varhaiskasvatuksen opettajien johtamisen merkitystä korostetaan, sillä sen avulla
voidaan varmistaa pedagogiikan laatu (Fonsén 2014, 188; Heikka ym. 2018, 149).
Kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuri tuo kuitenkin haasteita ammatillisten vastuiden jakautumiseen (Karila & Kupila 2010, 25; Tahkokallio 2014, 236–237). Peltoperän ja muiden (2020, 12) tutkimuksen mukaan vuorohoidossa ei ole yhteistä
jaettua ymmärrystä pedagogiseen vastuuseen liittyvistä asioista. Tässä tutkimuksessa kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuria esiintyi myös jonkin verran. Suurimmaksi osaksi vastuualueita kuitenkin jaettiin tiimin sisällä ja jokainen vastasi
omasta työstään oman työvuoronsa aikana. Huomionarvoinen tutkimustulos on
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kuitenkin se, että kaikki ovat vuorohoidossa joskus yksin, jonka vuoksi silloin ei
niinkään voi valikoida tai jakaa työtehtäviä.
Vuorohoidon pedagogisen vastuun erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että
lastenhoitajat joutuvat koko ajan ottamaan enemmän pedagogista vastuuta. Tällaisia tilanteita on etenkin sellaisina päivinä, kun opettajat eivät ole paikalla. Peltoperän ja muiden (2020, 13) tutkimuksen mukaan lastenhoitajilla on erilaiset
työtehtävät vuorohoidossa kuin tavallisessa varhaiskasvatuksessa, koska he ovat
usein yksin vastuussa aikaisista aamuista, illoista, öistä ja viikonlopuista opettajien poissa ollessa (Peltoperä ym. 2020, 13). Tämä tarjoaa erityisesti lastenhoitajille pedagogisesti ammatillisia haasteita, sillä itsenäinen työskentely edellyttää
henkilöstöltä pedagogista osaamista sekä tietoa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisesta (Peltoperä & Hintikka 2016, 152, 158).
Vuorohoitopäiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu on laaja, sillä päiväkoti on ympäri vuorokauden avoinna. Tämä tarkoittaa,
että opettajalla on pedagoginen vastuu, vaikka hän ei olisi paikalla. Myös Peltoperä ja muut (2020, 13–14) toteavat, että opettajien pedagoginen vastuu lapsiryhmästään oletetaan olevan heidän oman työaikansa ulkopuolella. Varhaiskasvatuksen opettajat toivat esille opettajan pedagogista vastuunottoa helpottavia tekijöitä.
Opettajan vastuunottoa helpottaa se, että opettaja suunnittelee etukäteen toiminnan ja kertoo suunnitelmista muulle henkilökunnalle. Opettajan oma aktiivisuus
on myös tärkeässä roolissa pedagogisen vastuun kannalta. Opettajan tulee kysellä ja olla tietoinen, mitä päiväkodissa tapahtuu silloin, kun hän ei itse ole
töissä. Myös Rönkä ja kumppanit (2019, 387) korostavat, että vuorohoidossa on
tärkeää olla aktiivinen ja kysellä paljon. Lisäksi pedagogista vastuunottoa helpottaa se, että opettaja hyödyntää kaikki tilanteet, joissa pystyy antamaan tukea
lapsille. Peltoperä ja Hintikka (2016, 155) mainitsevat, että vuorohoidossa lasten
epäsäännöllisten hoitoaikojen vuoksi lasten oppimisen ohjaamiseksi on keskeistä, että arjen eri tilanteita hyödynnetään pedagogisesti.
Pedagogisen vastuun ottamiseen vaikuttaa tiimin sitoutuminen toteuttaa
pedagogista toimintaa, silloin kun opettaja ei ole paikalla. Heikan ja muiden
(2018, 149) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajilla on päävastuu
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pedagogiikasta, mutta he toteuttavat toimintaa yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että mikäli tiimi sitoutuu yhdessä sovittuihin sääntöihin, voi pedagoginen toiminta toteutua missä vuorossa tahansa. Lisäksi tiimin sitoutuneisuus vaikuttaa paljon siihen, saavatko lapset tukea opettajan poissa ollessa. Peltoperä ja muut (2020) toteavat tutkimuksessaan, että vastuun ottamista pedagogisesta toiminnasta voidaan pitää positiivisena sitoutumisena työhön. Jos pedagogiikan sijoittaa vain muiden kasvattajien tehtäväksi, voi
se puolestaan osoittaa heikentynyttä sitoutumista. (Peltoperä ym. 2020, 13.) Tämän tutkimuksen perusteella merkityksellistä on, että lastenhoitajat ottavat vastuun omasta roolistaan. Tällöin voidaan taata laadukas varhaiskasvatus vuorohoidossa myös silloin, kun opettaja ei ole paikalla.
Opettajat pitivät opettajan pedagogista vastuunottoa suurimpana heikentävänä
tekijänä sitä, että varhaiskasvatuksen opettajan vuorot menevät ristiin lasten läsnäolo kanssa. Myös Röngän ynnä muiden (2019, 386–388) tutkimuksessa ilmenee, että opettajan ja lasten vuorojen ristiin meneminen tuo haasteita opettajan
työskentelyyn. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan vuorojen ristiin meneminen tuo haasteita muun muassa pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, vasukeskustelujen pitämiseen ja tuen antamiseen. Tässä tutkimuksessa
tuotiin esille, että jotkut lapset ”putoavat väliin”, koska eivät saa tarpeeksi tukea
opettajan ja lapsen vuorojen ristiin menemisen vuoksi. Myös Röngän ynnä muiden (2019, 386–388) tutkimuksen mukaan vuorojen ristiin meneminen vaikuttaa
kasvattajien mahdollisuuksiin vastata lasten tarpeisiin tasapuolisesti.
Vuorojen ristiin meneminen tuo lisäksi haastetta toiminnan arviointiin ja
lasten tavoitteiden arviointiin. Tällaisissa tilanteissa opettajan pitää luottaa muiden tiimiläisten sanomisiin ja tehdä arviointia sen pohjalta. Toisaalta Heikan ja
muiden (2016, 303) mukaan varhaiskasvatuksen opettajien tulee arvioida pedagogista toimintaa sekä yksilöllisesti että yhdessä lastenhoitajien kanssa. Tulosten
mukaan erilaiset dokumentointivälineet helpottavat arviointia näissä tilanteissa,
koska kuvien ja videoiden perusteella arviointia voidaan tehdä yhdessä lasten
kanssa. Jones (2007, 575) toteaakin, että lapset on tärkeä ottaa mukaan toiminnan
arviointiin, jolloin he pääsevät mukaan opetus- ja oppimisprosesseihin.
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Lisäksi tiimityön haasteet on yksi opettajan pedagogisen vastuun ottamisen
heikentävä tekijä. Mikäli tiimityöskentely ei toimi, ei pedagoginen toiminta toteudu silloin, kun opettaja ei ole paikalla. Tällaisessa tilanteessa opettaja joutuu
kantamaan suuremman vastuun. Niikon ja Ugasten (2012, 489) tutkimuksessa
opettajat korostavat, että tiimikavereiden kuuntelu ja sitoutuminen tiimityöskentelyyn ovat edellytys sille, että toiminnan tavoitteet saavutetaan. Tutkimustulosten mukaan tiimin koon kasvaessa on myös vaikeampi pysyä perillä, miten muut
toteuttavat pedagogista toimintaa silloin, kun opettaja ei ole paikalla. Yhtenä pedagogista vastuunottoa heikentävänä tekijänä voidaan lisäksi pitää opettajan turhaa kuormitusta. Haasteena nähtiin opettajan vastuulle annetut asiat, jotka eivät
kuulu opettajan vastuuseen.
Näiden tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että tiimillä on suuri merkitys opettajan pedagogisen vastuun kokemiseen. Vuorohoidon pedagogisen
vastuun laajuuden vuoksi on keskeistä, että lastenhoitajat ottavat myös vastuuta
pedagogisesta toiminnasta, eikä sijoita pedagogiikkaa ainoastaan muiden kasvattajien tehtäväksi (ks. Peltoperä 2020, 13). Myös Heikka ja kumppanit (2018,
149) korostavat tutkimuksessaan, että vastuun jakaminen ryhmän jäsenten
kanssa on tärkeää, jotta keskeiset tavoitteet toteutuvat. Varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen johtamisroolin omaksuminen on kuitenkin keskeistä, koska
sen avulla voidaan varmistaa pedagogiikan laatu (Fonsén 2014, 188; Heikka ym.
2018, 149). Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu linjataan
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 18) sekä Varhaiskasvatuslaissa
(540/2018), ja näiden asiakirjojen noudattaminen on myös varhaiskasvatuksessa
velvoittavaa.
Tutkimustulosten pohjalta voidaan lisäksi todeta, että kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuri tuo vuorohoitoon vielä entistä enemmän ristiriitaisuutta. Tällaisessa työkulttuurissa ei keskitytä siihen, millainen koulutus tai osaaminen
henkilöllä on työvuoron sisältämiin tehtäviin, vaan ammatilliset vastuut eriytyvät esimerkiksi työvuorojen mukaan (Karila & Kupila 2010, 25; Tahkokallio 2014,
236–237). Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa kuitenkin korostetaan sitä, että se
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vaatii monipuolista asiantuntemusta, jossa kaikilla kasvattajilla on asiantuntemusta heidän koulutustasostaan, kokemuksistaan, ominaisuuksistaan ja mieltymyksistään riippuen (Peltoperä ym. 2020, 10). Rouvinen (2007, 151) jatkaa, että
jokaisen koulutukseen perustuvan työn jakaminen on merkityksellistä. Vuorohoidossa tämä on kuitenkin mahdotonta, koska jokainen toimii joskus yksin, eikä
asiantuntemus voi olla täysin siirrettävissä. Tämä herättää huolen, onko pedagogiikka ja moniammatillisuuden mukana tuoma asiantuntemus yhtä laadukasta
vuorohoidossa kuin tavallisessa varhaiskasvatuksessa.
Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki tekevät kaikkia vuoroja, jotta moniammatillisuus turvataan myös muulloinkin kuin ainoastaan päivävuorossa, jolloin
opettajat pääsääntöisesti työskentelevät. Tutkimuspäiväkodissa kaikki opettajat,
paitsi esiopetuksen opettajat, tekivät kuitenkin kaikkia muita vuoroja paitsi yövuoroja. Tämä tukee moniammatillisuuden toteutumista sekä opettajan pedagogisen vastuun ottamista. Näiden keinojen avulla opettajan pedagoginen vastuu
voi toteutua vuorohoidossa sen laajuudesta huolimatta.

9.4

Tutkimuksen luotettavuus

Tieteellisen tutkimuksen koko tutkimusprosessin luotettavuuden arviointi on
oleellista (Eskola & Suoranta 2008, 210). Tarkastelin aineiston keruun ja analyysin
luotettavuutta jo tutkimuksen luvussa 5.6, jonka vuoksi keskityn tässä luvussa
tarkastelemaan koko tutkimuksen prosessin luotettavuutta. Laadullisessa tutkimuksessa yksi luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, sillä tutkija on tutkimuksensa keskeinen työväline (Eskola & Suoranta 2008, 210). Luotettavuuden näkökulmasta on myös tärkeä pohtia, ovatko koko prosessiin sisältyvät ratkaisut onnistuneita ilmiön saavuttamisen kannalta. Kallio, Pietilä, Johnson ja Kangasniemi
(2016, 2963) korostavat, että tutkimusprosessin tarkka kuvaus on yksi tutkimuksen luotettavuutta määrittävä tekijä. Tarkan kuvauksen avulla lukija saa mahdollisuuden arvioida koko tutkimusprosessin luotettavuutta. Olen pyrkinyt kuvaamaan tarkasti tutkimukseeni liittyviä valintoja, jotka ovat luotettavuuden arvi-
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oinnin kannalta keskeisiä asioita. Tämän tutkimuksen luotettavuutta parantavana tekijänä voidaankin pitää tarkkaa ja huolellista tutkimusprosessin kuvausta. Koko tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella tarkemmin neljän
luotettavuuskriteerin näkökumista, jotka ovat uskottavuus, siirrettävyys, varmuus sekä vahvistettavuus (Lincoln & Guba 1985, 301–319).
Uskottavuus (credibility) kuvaa sitä, miten tutkittavan ilmiön totuus on tavoitettu (Lincoln & Guba 1985, 301–316). Tällä tarkoitetaan sitä, että vastaako tutkijan tulkinnat tutkittavien näkemyksiä (Eskola & Suoranta 2008, 211), eli tässä
tilanteessa varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä. Uskottavuuden näkökulmasta luotettavuutta heikentää kuitenkin omat tulkintani tutkijana, koska ne eivät mahdollisesti vastaa varhaiskasvatuksen opettajien alkuperäisiä näkemyksiä.
Ei ole kuitenkaan saatu varmuutta, että voidaanko tutkimuksen uskottavuutta
lisätä, vaikka tutkittavat saisivat arvioida tulkintoja (Eskola & Suoranta 2008,
211), jonka vuoksi tutkimukseen osallistujat eivät ole arvioineet tulkintojani. Tutkimuksen tuloksissa on kuitenkin käytetty runsaasti aineistoesimerkkejä, jotta
lukija voi arvioida aineiston analyysissa tekemiäni tulkintoja.
Laadullista tutkimusta arvioidessa pohditaan myös tutkimuksen siirrettävyyttä (transferability) (Aaltio & Puusa 2011, 156; Lincoln & Guba 1985, 316). Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että voisivatko tutkimustulokset olla siirrettäviä
toiseen kontekstiin (Aaltio & Puusa 2011, 156; Lincoln & Guba 1985, 316), ja olisiko mahdollista päätyä samankaltaisiin lopputuloksiin, mikäli aihetta tutkittaisiin uudestaan (Aaltio & Puusa 2011, 156). Eskola ja Suoranta (2008) lisäävät, että
tutkimustulosten siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin. Yleisesti naturalistisessa paradigmassa kuitenkin katsotaan, että yleistykset eivät ole mahdollisia
sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen (Eskola & Suoranta 2008,
211). Tutkimustulokset eivät näin ollen ole yleistettävissä koskemaan kaikkia
vuorohoitopäiväkoteja Suomessa, mutta osa tuloksista voi kuitenkin olla suuntaa
antavia ja siirrettävissä muihin vuorohoitopäiväkoteihin Suomessa.
Tutkimuksen luotettavuutta voi pohtia myös varmuuden (dependability)
näkökulmasta (Eskola & Suoranta 2008, 212; Lincoln & Cuba 1985, 316–318). Tutkimuksen varmuutta voidaan arvioida sen perusteella, että onko tutkimuksen
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toteuttamiseen liittyvät tekijät vaikuttanut tutkimuksen luotettavuuteen (Lincoln
& Guba 1985, 316–318). Tutkimuksen varmuutta lisätään ottamalla huomioon
tutkijan ennakko-oletukset (Eskola & Suoranta 2008, 212) sekä muut tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat ulkoiset tekijät (Eskola & Suoranta 2008,
212; Lincoln & Guba 1985, 316–318). Tutkimusta tehdessä pyrin siihen, etteivät
omat ennakko-oletukseni vaikuttaisi tutkimusprosessiin. Bergerin (2015, 230)
mukaan tutkijan on myös pysyttävä valppaana, ettei tarkastele osallistujien kokemuksia omien kokemusten pohjalta. Olen kuitenkin työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana vuorohoitopäiväkodissa, jonka vuoksi minulla on ennakkooletuksia tutkimusaiheesta, jotka ovat saattaneet vaikuttaa tutkimusprosessiin ja
tutkimuksen tuloksiin. Bergerin (2015) mukaan tutkijan tuleekin tiedostaa oma
roolinsa tiedon luomisessa. Tutkijan tulee kiinnittää huomiota omien henkilökohtaisten kokemusten ja vakaumusten vaikutukset tutkimukseen. (Berger 2015,
220.) Lisäksi tutkimuksen varmuutta vahvisti se, että haastatteluihin osallistuneet opettajat kertoivat innostuneesti tutkittavasti aiheesta. Eräs opettaja mainitsi, että tutkimuskysymykset oli hyvin valittu vuorohoidon kontekstiin.
Vahvistettavuuden (confirmability) avulla taas tarkastellaan tutkimuksen objektiivisuutta ja subjektiivisuutta (Lincoln & Guba 1985, 318–319). Tutkimuksen
vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksesta tehdyt tulkinnat saavat
tukea toisista tutkimuksista, joissa on tarkasteltu vastaavaa ilmiötä (Eskola &
Suoranta 2008, 212). Tutkimuksen tuloksissa ilmeni yhtäläisyyksiä aiempaan tutkimukseen, jonka vuoksi tutkimusta voidaan pitää luotettavana.

9.5

Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimushaasteet

Tämä tutkimus tuo lisää tietoa vuorohoidon erityispiirteistä sekä pedagogisesta
työstä vuorohoidossa. Teoreettinen tieto vuorohoidon pedagogisesta työstä on
suppeaa, jonka vuoksi tämä tutkimus on tarjonnut arvokasta ja merkittävää tieteellistä tietoa. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää vuorohoidon pedagogisen työn teoreettisessa tarkastelussa. Tämä tutkimus antaa
myös tarpeellista tietoa vuorohoidon käytännöntyöstä erityisesti vuorohoidossa
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työskenteleville varhaiskasvatuksen opettajille ja muulle henkilöstölle. Vuorohoitopäiväkodit voivat lisäksi käyttää tätä tutkimusta kehittämistyönsä apuna.
Vuorohoidon pedagogista työtä on tutkittu vielä melko vähän, jonka vuoksi
jatkotutkimuksia olisi tärkeä tehdä kyseisestä aiheesta. Myös Peltoperä ja kumppanit (2020, 3) toteavat, että pedagogiikan tutkiminen vuorohoidon näkökulmasta on lähes laiminlyöty, jonka vuoksi jatkotutkimusten tekeminen on tärkeää.
Tutkimuksen perusteella olisi mielenkiintoista selvittää, miten varhaiskasvatuksen lastenhoitajat kokevat pedagogisen vastuun lisääntymisen, kun he työskentelevät vuorohoidossa, jossa varhaiskasvatuksen opettaja ei ole aina paikalla. Saman tutkimuksen voisi näin ollen toistaa vain eri kohderyhmälle eli tässä tilanteessa vuorohoitopäiväkodissa työskenteleville varhaiskasvatuksen lastenhoitajille. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka paljon varhaiskasvatuksen opettajien ja
lastenhoitajien näkemykset eroavat vuorohoidon pedagogisesta työstä ja opettajan pedagogisesta vastuusta.
Mielenkiintoista olisi myös selvittää saataisiinko erilaisia tutkimustuloksia
erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä
käytettiin laadullista teemahaastattelua. Millaisia tuloksia saataisiin laajalla kyselytutkimuksella, joka analysoidaan määrällisesti. Entä saisiko havainnoinnin
avulla erilaisia tuloksia vuorohoidon arjesta ja siellä toteutettavasta pedagogisesta työstä. Siippainen (2018, 14) korostaa, että vuorohoidon yhteisten linjausten
puuttumisen vuoksi kunnissa on erilaisia variaatioita siitä, kuinka vuorohoitoa
toteutetaan. Tämä tutkimus tuo esille, kuinka pedagogista työtä toteutetaan yhdessä Länsi-Suomen alueen kunnallisessa vuorohoitopäiväkodissa, mutta jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia eroaako vuorohoidon pedagoginen työ eri
kuntien välillä.
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LIITTEET
Liite 1 Haastattelurunko

Taustatietoja:
-Ikä?
-Kuinka kauan olet ollut varhaiskasvatuksen opettajana?
-Millainen lapsiryhmä sinulla on tällä hetkellä? Ikä ja määrä?
-Kuinka monta aikuista ryhmässäsi työskentelee? Millaisia ammattinimikkeitä?
-Kuinka kauan olet työskennellyt vuorohoidossa?
-Oletko työskennellyt aina vuorohoidossa vai onko sinulla kokemuksia myös normaalista päiväkodista?
-Jos on niin miten vuorohoito eroaa ns. ”tavallisesta” päiväkodin
varhaiskasvatuksesta? ->Millaisia erityispiirteitä vuorohoidossa
on?

1. Vuorohoidon erityispiirteet:
-Miten ryhmäsi lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen?
-Kuinka paljon lasten hoitoajat vaihtelevat?
-Miten lapsimäärät vaihtelevat vuorokauden aikana?
-Millaisia työvuoroja varhaiskasvatuksen opettajat tekevät?

2. Pedagogisen toiminnan suunnittelu:
-Miten otat toiminnan suunnittelussa huomioon lasten epäsäännölliset hoitoajat?
-Suunnitteletko toiminnan myös sille ajalle, kun et itse ole työvuorossa?
-Millaista yhteissuunnittelua muun henkilökunnan kanssa on?
-Millaista suunnittelua lasten kanssa on?

3. Pedagogisen toiminnan toteutus:
-Miten toteutatte pedagogisen toiminnan vuorohoidossa?
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-Miten pedagoginen toiminta toteutetaan silloin kun varhaiskasvatuksen opettaja ei ole vuorossa?
-Onko pedagogisesti suunniteltua toimintaa myös viikonloppuisin?
-Millaisia erityispiirteitä vuorohoitopäiväkodissa toteutettavaan pedagogiseen
toimintaan kuuluu? (esim. pedagogisia toimintatapoja, arjen pedagogiikkaa)
Vertaa esim. päiväpuoleen.

4. Pedagogisen toiminnan arviointi:
-Miten arvioit pedagogista toimintaa?
-Millaista arviointi on, jos vuorot sattuvat menemään niin, ettet näe usein jotain
lasta?
-Esim. lasten tavoitteiden arviointi, saavatko lapset tarpeeksi tukea?

5. Pedagogisesti suunnitellun toiminnan tasa-arvoinen toteutuminen lasten
kesken:
-Miten huolehdit siitä, että jokainen lapsi pääsee tasa-arvoisesti osallistumaan
pedagogiseen toimintaan?
-Miten se teillä toteutuu?
-Millaisia haasteita olette kokeneet?
-Tuleeko mieleen parannusehdotuksia?

6. Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu vuorohoidossa:
-Miten pedagoginen vastuu jakautuu ryhmässäsi?
-Millaiseksi koet varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen vastuunoton vuorohoidossa, kun et pysty olemaan aina paikalla?
(Pedagoginen vastuu pitää sisällään mm. vastuu lapsiryhmän toiminnasta sekä
yksittäisten lasten tavoitteiden suunnittelu ja arviointi + vastuu kasvattajatiiminsä pedagogisesta toiminnasta)
-Onko jokaisella ammattiryhmällä omat työtehtävät vai tekevätkö kaikki kaikkea? Jos on niin millaisia?

Lopuksi:
-Onko jotain lisättävää?
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Liite 2 Aineiston luokittelu ensimmäisen tutkimuskysymyksen
osalta, varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä vuorohoidon
erityispiirteistä
Pääluokat

Ylä- ja alaluokat

Epäsäännöllinen rytmi

Lasten epäsäännöllinen rytmi ja sen vaikutus
lapsiin
 Lasten epäsäännölliset hoitoajat
 Lapset väsyneitä
 Lapsiryhmät levottomia
 Lapset eivät voi sitoutua harrastuksiin
 Lapset menevät sekaisin vuorokaudenajasta
Epäsäännöllinen rytmi työskentelyssä
 Opettajien työvuorot
 Lastenhoitajat tekevät enemmän iltavuoroja
 Työvuoromuutokset
 Työkaverit vaihtelevat työpäivän mukaan
Pedagoginen toiminta
 Pidempi aikaväli, johon tulee olla
suunniteltua toimintaa
 Suunnitelmista joustaminen
 Lasten vireystilan huomioiminen
 Liikuntaan panostaminen
 Kodinomaisuuden huomioiminen
Pedagogisen työn haasteet
 Harvoin koko ryhmä paikalla
 Lapset eivät pääse osallistumaan
kaikkeen toimintaan
Yhteistyö ryhmien välillä tiiviimpää
 Lapset vaihtavat ryhmiä
 Tiedonkulku ryhmien välillä
 Tuen antamisen vastuu useammalla
ryhmällä
Yhteistyö perheiden kanssa tiiviimpää
 Hoitoaikojen järjestely
 Eroperheet
Tiedonkulku ja sen haasteet tiimissä
 Tiedonkulun apuvälineet
 Harvoin koko tiimi samaan aikaan
paikalla
 Informaatiokatkokset

Monivivahteinen pedagoginen työ

Tiivis yhteistyö
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Liite 3 Aineiston luokittelu toisen tutkimuskysymyksen osalta,
pedagogisesti suunniteltuun toimintaan liittyvät asiat, jotta toiminta olisi tasa-arvoista vuorohoidossa
Yläluokat
Saman toiminnan toistuvuus ja pitkäaikaisuus

Lasten tarpeiden ja toiveiden huomiointi

Epäsäännöllisen rytmin huomioiminen pedagogisessa toiminnassa

Tiimin sitoutuneisuus

Lasten toimintaan osallistumisen seuraaminen

Alaluokat
 Pitkäaikaset projektit ja teemat
 Sama toiminta sekä aamu- että iltavuorossa
 Sama toiminta useampana päivänä
peräkkäin
 Toiminnan suunnittelu ja toteutus
lähtee lasten tarpeiden pohjalta
 Lasten yksilöllinen huomiointi
 Varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat suunnittelua
 Toimintaan osallistuminen vapaapäivänä
 Lapset mukana toiminnan suunnittelussa
 Lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen
huomioiminen toiminnan suunnittelussa
 Lasten epäsäännöllisten hoitoaikojen
huomioiminen toiminnan toteutuksessa
 Vanhempien tiedottaminen ajoissa
 Muu henkilökunta sitoutuu toteuttamaan suunniteltua toimintaa
 Tiimissä samat toimintasäännöt
 Listat ja muistiinpanot
 Läsnäololistat
 Kommunikointi tiimissä
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Liite 4 Aineiston luokittelu kolmannen tutkimuskysymyksen
osalta, varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä pedagogisesta
vastuusta vuorohoidossa
Yläluokat

Alaluokat

Pedagogisen vastuun jakautuminen





Opettajan pedagogista vastuunottoa helpot-



tavat tekijät



Opettajan pedagogista vastuunottoa heikentävät tekijät






Opettajilla pedagoginen vastuu
Kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuri
Lastenhoitajat joutuvat ottamaan
enemmän vastuuta vuorohoidossa
Opettaja suunnittelee etukäteen toiminnan ja kertoo suunnitelmistaan
tiimille
Opettajan aktiivisuus
Kaikkien tilanteiden hyödyntäminen
tuen antamiselle
Tiimin sitoutuminen
Opettajan vuorot menevät ristiin lasten läsnäolon kanssa
Tiimityön haasteet
Opettajan turha kuormitus

