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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä päiväkodin johtajien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuvata ja
ymmärtää varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyviä diskursseja sekä
tarkastella diskursseissa rakentuvia päiväkodin johtajan toimija-asemia.
Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimi sosiaalinen
konstruktionismi ja tutkimus toteutettiin diskurssintutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla erään kaupungin kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajia. Kerätty aineisto analysoitiin diskurssianalyysin avulla.
Tutkimuksessa päiväkodin johtajien puheesta tunnistettiin kolme diskurssia jäsentämään varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä: laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana, laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä sekä laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena. Diskursseissa päiväkodin johtajalle rakentui
kolme toimija-asemaa: mahdollistaja, yhteisön jäsen ja olosuhteiden armoilla olija.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että laadun kehittäminen vaatii jaettua pedagogista johtajuutta, jonka myötä käydään pedagogista
keskustelua sekä kehitetään työyhteisön osaamista. Johtajalta edellytetään johtamisosaamista laadun kehittämistä tukevien rakenteiden luomiseen ja laadun kehittämistä tukevan toimintakulttuurin rakentamiseen osin haastavassa toimintaympäristössä. Päiväkodin johtajan positiivinen asenne tulevaisuutta kohtaan
sekä ratkaisukeskeisyys auttavat laadun kehittämistä tukevien toimintojen ylläpitämisessä, mutta ne eivät poista erityisesti niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka
haastavat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen. Tutkimus antoi uutta tietoa
varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä ja siten tutkimuksen avulla on mahdollista edistää laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.
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1

JOHDANTO

Laadukas varhaiskasvatus, joka tukee lapsen hyvinvointia, oppimista ja kehitystä, on lapsen oikeus. Laadukkaan varhaiskasvatuksen taustalla on korkealaatuinen varhaiskasvatuksen johtaminen (mm. Repo ym., 2019; Soukainen, 2019).
Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus [OPH], 2018) ohjaavat päiväkodin johtajaa johtamaan varhaiskasvatuksen järjestämistä ja kehittämistä sekä edistämään laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Päiväkodin johtaja vastaa työyhteisön johtamisesta kohti yhteistä päämäärää eli laadukasta varhaiskasvatusta. Laadukas
varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa korostuu
pedagogiikka (OPH, 2018, 7–8).
Varhaiskasvatuksen laatutyö pohjautuu varhaiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018) sekä opetussuunnitelmaan (OPH,
2018). Lisäksi laatutyön taustalla on ajankohtainen asiantuntija- ja tutkimustieto
(ks. Vlasov ym., 2018; Repo ym., 2019). Varhaiskasvatuksen laatutyö nähdään
merkityksellisenä ja varhaiskasvatuslaki (540/2018) määritteleekin varhaiskasvatuksen arviointia koskevista velvoitteista. Lainsäädäntö ei kuitenkaan määrittele yksityiskohtaisesti arvioinnin toteuttamistavoista tai arviointia seuraavasta
laadun kehittämisestä (ks. Repo ym., 2019).
Varhaiskasvatuksen rooli suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä on vahvistunut viime vuosien aikana muun muassa uudistettujen varhaiskasvatuslain (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH,
2018) sekä hallinnonalan muutoksen johdosta. Varhaislapsuus on tärkeä ajanjakso ihmisen elämässä (Piaget, 1928; Vygotsky, 1978) ja varhaiskasvatuksen onkin todettu olevan merkittävä osa lapsen kehitystä, elinikäisen oppimisen polkua
ja hyvää lapsuutta (mm. Cortázar ym., 2020; Diale ym., 2021; Karila, 2016). Tutkimukset (mm. Karila, 2016; Whitebread ym., 2015) ovat kuitenkin osoittaneet,
että vain laadukkaalla varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia lapsen
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kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja kasvuun. Näin ollen varhaiskasvatuksen laatuun liittyvä tutkimus tulee nähdä merkityksellisenä osana varhaiskasvatuksen
ilmiötä.
Viime vuosina varhaiskasvatusalan tutkijat Suomessa sekä ulkomailla ovat
olleet kiinnostuneita varhaiskasvatuksen laadusta (mm. Alila, 2013; Megalonidou, 2020; Repo ym., 2019; Wyslowska & Slot, 2020), mutta laatua on tutkittu
lähinnä keskittyen laadun arvioinnin näkökulmaan, jolloin tutkimuksellisesti
mielenkiintoiseksi kysymykseksi jää arvioinnista seuraava varhaiskasvatuksen
laadun kehittäminen (ks. lisää Mikkola ym., 2017, 8–9). Näin ollen tämä tutkimus
vastaa tähän tutkimukselliseen aukkoon. Lisäksi tutkijat ovat olleet enenevissä
määrin kiinnostuneita varhaiskasvatuksen johtajuudesta (mm. Fonsén, 2014;
Movahedazarhouligh, 2021; Nivala, 1999; Rytkönen, 2019; Soukainen, 2019; Tiihonen, 2019) ja tutkimukset ovatkin osoittaneet, että varhaiskasvatuksen johtajuus on merkittävässä roolissa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa
(Fonsén & Keski-Rauska, 2018; Modise, 2019; Repo ym., 2019; Soukainen, 2019).
Tutkimuskentältä puuttuu kuitenkin diskursiivinen tutkimus varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä varhaiskasvatuksen johtajuuden näkökulmasta, jolloin tämä tutkimus tuo uutta tietoa varhaiskasvatusalalle.
Varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen kohdistuva tutkimus on ajankohtaista juuri nyt, sillä ensinnäkin suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun on
todettu olevan vaihtelevaa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin (Repo ym., 2019, 4, 157) mukaan varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat osassa yksiköistä hyvin, mutta osassa taas heikosti. Toiseksi
varhaiskasvatuksen laatuun ja sen kehittämiseen liittyvä tutkimus on yhteiskunnallisesti ajankohtaista, sillä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on parhaillaan menossa varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma. Vuosina
2020–2022 toteutettavan Oikeus oppia -kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa, ja siten mahdollistaa lasten tasaarvoinen alku oppimiselle. Kehittämishankkeen taustalla on ymmärrys laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikutuksista lapsen myöhempään oppimiseen sekä
erilaisista perhetaustoista tulevien lasten oppimiserojen tasaamiseen. (Opetus- ja
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kulttuuriministeriö, 2019.) Tämä tutkimus osallistuu keskusteluun varhaiskasvatuksen laadusta ja sen kehittämisestä sekä luo ymmärrystä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen edellytyksistä.
Tämän tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan sosiaalista todellisuutta tuotetaan vuorovaikutuksessa kielen avulla (ks. Berger & Luckmann, 1994; Burr, 1995, 3). Näin
ollen todellisuus on sosiaalinen konstruktio, jolloin todellisuus ei synny jaettuna
totuutena, vaan sosiaalisesti koko ajan uudestaan rakennettuna (Berger & Luckmann, 1994). Tässä tutkimuksessa laadun ilmiö nähdään muuttuvana, jolloin käsitys laadusta ja sen kehittämisestä rakentuu jatkuvasti uudestaan vuorovaikutuksessa (ks. Hujala, 2008). Tutkimuksessa olenkin kiinnostunut siitä, miten päiväkodin johtajat puhuvat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä. Tavoitteenani on ensinnäkin selvittää, kuvata ja ymmärtää varhaiskasvatuksen laadun
kehittämiseen liittyviä diskursseja, joita päiväkodin johtajat tuottavat puheellaan. Toiseksi tavoitteenani on tarkastella diskursseissa rakentuvia päiväkodin
johtajan toimija-asemia. Tutkimuksellani tavoittelen niitä varhaiskasvatuksen
laatutyöhön liittyviä merkityksenantoja, joita tarkastelemalla on mahdollista parantaa laadun kehittämisen edellytyksiä varhaiskasvatuksessa ja siten lisätä varhaiskasvatuksen laatua.
Tutkimusraportin teoriaosuus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsittelen varhaiskasvatusta, sen laatua sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Toisessa osassa jäsennän laadun kehittämiseen liittyviä tekijöitä varhaiskasvatuksen johtajuuden ja päiväkodin johtamistyön kautta. Teoriaosuuden
jälkeen esittelen tämän tutkimuksen tutkimustehtävän sekä tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen käsittelen tutkimuksen metodologisia valintoja ja tutkimuksen toteuttamista. Lopuksi siirryn tämän tutkimuksen tuloksiin sekä tulosten tarkasteluun ja johtopäätöksiin.
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2

VARHAISKASVATUKSEN LAATU

Laadulle ei ole yksiselitteistä ja tyhjentävää määritelmää, sillä se nähdään kontekstisidonnaisena ajasta ja paikasta riippuvaisena ilmiönä (ks. mm. Kekäle &
Lehikoinen, 2000, 35). Koska käsitys laadusta nähdään kontekstisidonnaisena,
Alila (2013, 45) toteaa laadun käsitteellistämisen ja jäsentämisen laadun arvioinnin lähtökohdaksi. Näin ollen myös tässä tutkimuksessa nähdään tärkeänä tarkastella laadun näkökulmia varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen lähtökohtana.
Tässä luvussa määrittelen ensin varhaiskasvatuksen tutkimuksen kontekstina. Lähestyn varhaiskasvatusta osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, jossa
laadukas varhaiskasvatus on osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua (ks. Karila,
2016; OPH, 2018). Tämän jälkeen tarkastelen laatua monimuotoisena ilmiönä
sekä pohdin varhaiskasvatuksen laatua ja sen arviointia suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Lopuksi liitän varhaiskasvatuksen laadun osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

2.1

Varhaiskasvatus osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja
hoidon kokonaisuudesta muodostuvaa toimintaa, jossa korostuu pedagogiikka.
Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito
sekä avoin varhaiskasvatustoiminta ja sitä voi järjestää kunta, kuntayhtymä tai
yksityinen palveluntuottaja. (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 1–2 §.) Varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä ohjaavat Suomen perustuslaki, varhaiskasvatuslaki, asetus päivähoidosta sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH, 2018, 8). Ohjaavat asiakirjat luovat kansallisen pohjan laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle.
Varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen lähtökohtana on varhaiskasvatuksen perustehtävä. Korhosen (2008, 37) mukaan perustehtävä voidaan kuvata
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organisaation toiminnan ytimeksi, jolloin perustehtävän tunnistamisen ja ymmärtämisen kautta voidaan määritellä toiminnan kehittämisen lähtökohdat. Varhaiskasvatuksen perustehtävä muotoutuu kontekstisidonnaisesti, jolloin perustehtävän määritelmässä korostuu se, mitä varten varhaiskasvatuspalvelut ovat
olemassa kussakin ajassa ja paikassa. (Dahlberg ym., 1999, 62; Karila & Nummenmaa, 2001, 10.) Alun perin Huttunen (1989, 25–27) on kuvannut varhaiskasvatuksen perustehtävää työvoimapoliittisen, perhepoliittisen, sosiaalipoliittisen ja
koulutuspoliittisen tehtävän kautta. Myöhemmin Alila ja kumppanit (2014, 11)
lisäsivät kuvaukseen lapsipoliittisen tehtävän muodostaen viiden päätehtävän
kokonaisuuden, jossa eri tehtävät painottuvat ajasta ja paikasta riippuen. Tässä
tutkimuksessa ymmärrys varhaiskasvatuksen perustehtävästä ja siten varhaiskasvatukselle asetetuista tavoitteista pohjautuvat sosiaaliseen konstruktionismiin, jolloin tulkinnat perustehtävästä ja tavoitteista ovat sosiaalisesti konstruoituja (ks. Dahlberg ym., 1999). Näin ollen yhteisen ymmärryksen luominen perustehtävästä työyhteisössä näyttäytyy laadun kehittämisessä tärkeänä.
Varhaiskasvatus on varhaiskasvatusikäisten lasten oikeus (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 1 §) ja se nähdään osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää
(Alila & Ukkonen-Mikkola, 2018, 1). Varhaiskasvatuksella pyritään vahvistamaan muun muassa elinikäisen oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista (Repo ym., 2018, 17; Sylva ym., 2004, 7). Varhaiskasvatuksen tehtävänä
nähdään myös lasten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen yhteiskunnassa
sekä mahdollisen syrjäytymisen ehkäiseminen (Karila ym., 2017, 11). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2018) todetaankin, että varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda jokaiselle lapselle tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa osaltaan lasten hyvinvoinnista.
(OPH, 2018, 8, 14.) Tutkimukset (mm. Cortázar, 2015; Cortázar ym., 2020; Diale
ym., 2021; Hill ym., 2015; Karila, 2016) osoittavatkin, että varhaiskasvatukseen
osallistuminen vaikuttaa positiivisesti lapsen kognitiivisiin, sosiaalisiin ja matemaattisiin taitoihin sekä myöhempään kouluttautumiseen ja siinä menestymiseen. Sekä suomalainen että kansainvälinen tutkimus on kuitenkin todennut, että
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varhaiskasvatuksen täytyy olla laadukasta, jotta sillä on positiivisia vaikutuksia
lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja kehitykseen sekä myöhempään elämään
(Cortázar, 2015; Dearing ym., 2009; Karila, 2016; Salminen ym., 2021; Whitebread
ym., 2015).

2.2

Laatu monimuotoisena ilmiönä

Laatu nähdään monimuotoisena ilmiönä, eikä sille ole yhtä tyhjentävää ja universaalia määritelmää. Varhaiskasvatuksen laadun ja sen kehittämisen kannalta
on kuitenkin oleellista ymmärtää laadun eri näkökulmia (ks. Alila, 2013, 45; Ebbeck & Waniganayake, 2004, 106). Käsitteenä laatua voidaan luonnehtia kontekstisidonnaiseksi, suhteelliseksi sekä sopimuksenvaraiseksi. Lisäksi laadun käsite
voidaan liittää kulttuuriin ja kieleen. (Kekäle & Lehikoinen, 2000, 35.) Dahlberg
ja kumppanit (2007, 87) toteavat laadun määrittyvän sitä määrittelevien tahojen
ja henkilöiden näkemyksistä. Näin ollen laadun määritys onkin riippuvaista
muun muassa henkilöstä, tahosta, asiayhteydestä, arvoista, uskomuksista ja kokemuksista. Parrilan (2002, 166) mukaan laatu käsitteenä liittyy tietyn asian arvon määrittämiseen eli tärkeänä ja vähemmän tärkeänä pidettävien asioiden
määrittämiseen. Käsitys tärkeänä ja vähemmän tärkeänä pidettävistä asioista
riippuu kohteen lisäksi laatua määrittävistä tahoista, jolloin eri osapuolilla voi
olla erilainen näkemys laadusta (Alila, 2013, 37; Vlasov ym., 2018, 15; Woodhead,
1997, 16). Tässä tutkimuksessa laatu liitetään sosiaaliseen konstruktionismiin, jolloin käsitys laadusta nähdään rakentuvan ja muovautuvan vuorovaikutuksen
kautta siinä todellisuudessa, jossa sitä tarkastellaan (ks. Burr, 2003, 2–5; Jokinen
ym., 2016, 26–29). Näin ollen varhaiskasvatuksen laadun määrittelyssä keskeistä
on se, millaisiksi lapsi ja lapsuus kielellisen vuorovaikutuksen kautta tehdään
siinä ajassa, paikassa ja kulttuurissa, missä niitä tarkastellaan.
Laadun määritelmät ovat lähteneet liiketoiminnasta, jossa laadun on ajateltu kuvaavan tuotteen tai laadun positiivisia tai negatiivisia ominaisuuksia. Yksinkertaisimmillaan laatu on määritelty alun perin sopivuudeksi käyttötarkoitukseen (Juran, 1989, 15). Toisaalta Zeithaml ja kumppanit (1988, 36) ovat tuoneet
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esiin, että havaittu laatu on käyttäjän odotusten ja havaintojen välinen suhde. Saman suuntaisesti Salmela (1997, 24) on todennut, että laatu kuvaa palvelun välitöntä onnistumista asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Yleisesti laatu on ajateltu organisaation kyvyksi täyttää asiakkaan tarpeet kaikista tehokkaimmalla ja
kannattavimmalla tavalla (Silén, 2001, 15), jolloin laatua tarkastellaan objektiivisesti asiantuntijakeskeisenä ja mitattavissa olevana.
Objektiivinen laadun paradigma tarkastelee laatua objektiivisena, ajasta ja
kontekstista irrallaan olevana kokonaisuutena. Paradigman taustalla nähdään
modernistinen ja positivistinen näkökulma, jolloin ajatellaan, että tieto voidaan
ottaa haltuun tieteen avulla. Tiede nähdäänkin arvovapaana, objektiivisena ja
universaalina tiedon tuottajana. Näkökulma nojaa asiantuntijoiden tuottamaan
objektiiviseen laatutotuuteen, jolloin laatu käsitetään universaalina yhtenä totuutena. (Parrila, 2002, 42–43; Parrila, 2004, 71–72.) Tämän näkökulman mukaan varhaiskasvatuksen laatu on asiantuntijoiden määriteltävissä eikä määrittelyssä
oteta huomioon muiden tahojen, kuten henkilöstön, vanhempien tai lasten käsityksiä (ks. Alila, 2013, 64–65). Objektiivinen näkökulma ei ota huomioon kontekstia, jolloin asiantuntijoiden tuottama tieteellinen totuus on ekologisesti validi
riippumatta kulttuurista, subjektiivisista näkemyksistä tai arvoista. Myöhemmin
objektiivinen näkökulma kohtasikin kritiikkiä tutkijoiden tuodessa esiin laadun
subjektiivisen näkökulman. (Parrila, 2004, 72.)
Subjektiivinen laadun paradigma tuo esiin laadun subjektiivisen luonteen
(Johansson & Cameron, 2002, 58; Dahlberg ym., 2007, 87). Näkökulma sijoittuu
lähtökohdiltaan postmodernismiin ja konstruktivismiin, jolloin ilmiöt voidaan
nähdä moninaisina ja kontekstiin liitoksissa olevina. Näin ollen tieteen keinoin
saavutettua objektiivista totuutta ei pidetä mahdollisena. (Alila 2013, 70–72.) Paradigma pohjautuu ajatukseen tiedosta subjektiivisesti rakentuvana, jolloin siihen vaikuttavat muun muassa arvot ja uskomukset (ks. Moss & Dahlberg, 2008,
5; Pence & Moss, 1994, 172). Subjektiivinen näkökulma kyseenalaistaa asiantuntijoiden laatiman varhaiskasvatuksen yleispätevän laatutotuuden ja korostaa
kontekstisidonnaisuutta laadun määrittelemisessä (Parila, 2004, 72). Näin ollen
laadun määrittämisessä tulee huomioida arvovälitteisyys, subjektiivisuus sekä
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dynaamisuus (Alila, 2013, 70). Rentzou (2017, 668) tarkentaa, että varhaiskasvatuksen laadun käsite nähdään olevan yhteydessä sosiaalisiin ja kulttuurillisiin
arvoihin sekä kansallisiin, taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin. Näin ollen varhaiskasvatuksen laatu voidaan käsittää jokaisessa ajassa, paikassa ja kulttuurissa
erilaisena ja muuttuvana ilmiönä.
Tässä tutkimuksessa laadun käsite nähdään intersubjektiivisen laadun paradigman kautta, jolloin laatu voidaan nähdä hahmottuvan sekä subjektiivisen
että objektiivisen ulottuvuuden avulla (ks. Dahlberg ym., 1999; Parrila, 2004). Näkökulma pitää sisällään jokaisen yksilön subjektiiviset käsitykset varhaiskasvatuksen laadusta, mutta ottaa huomioon sen, että yksilöiden käsitykset ovat aina
sidoksissa siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jota tuotetaan vuorovaikutuksessa
muiden ihmisten kanssa (Parrila, 2004, 72–73). Näin ollen laadun ilmiötä ei pidetä tässä tutkimuksessa yksinomaan yksilöön liittyvänä subjektiivisena käsityksenä, vaan se liitetään sosiaaliseen konstruktionismiin, jolloin yksilön toiminnan
ja ajattelun taustalla vaikuttavat sosiaalisesti rakentuneet merkitysrakenteet (ks.
Burr, 2003; Pietikäinen & Mäntynen, 2019).
Aiemmissa tutkimuksissa (Bjørnestad & Os, 2018; Brownlee ym., 2009; Moser ym., 2017; Puroila & Kinnunen, 2017; Sheridan, 2009; Vlasov ym., 2018) varhaiskasvatuksen laatua on tarkasteltu erilaisista näkökulmista. Sheridan (2009)
on jäsentänyt tutkimuksessaan varhaiskasvatuksen laatua prosessina, joka koostuu neljästä toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevasta pedagogisen laadun
ulottuvuudesta. Laadun kokonaisuuden ymmärtämiseksi laatua tarkastellaan
lapseen, opettajaan, oppimisympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ulottuvuuksien kautta. (Sheridan, 2009, 248–254.) Puroila ja Kinnunen (2017) ovat taas tarkastelleet varhaiskasvatuksen laadun käsitettä tutkimalla viime vuosien varhaiskasvatuksen laatua käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita. Jäsennyksen pohjalta he
löysivät neljä erilaista lähestymistapaa varhaiskasvatuksen laadun käsitteelle: tulostavoitteellinen, kehittämisorientoitunut, kokemuksellinen sekä materiaalisdiskursiivinen. (Puroila & Kinnunen, 2017, 27.)
Viime vuosina varhaiskasvatuksen laatua on jäsennetty sekä kotimaisessa
että kansainvälisessä tutkimuksessa (mm. Bjørnestad & Os, 2018; Brownlee ym.,
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2009; Moser ym., 2017; Vlasov ym., 2018) varhaiskasvatuksen laadun rakenne- ja
prosessitekijöiden kautta, jolloin laatu rakentuu toimintaa tukevien rakenteiden
sekä laatua säätelevien prosessien kautta. Laadun rakennetekijät kuvaavat niitä
varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä tekijöitä, jotka luovat reunaehdot ja
puitteet pedagogiselle toiminnalle. Tällaisia ovat erimerkiksi henkilöstörakenne
ja resurssit. Laadun rakennetekijöitä tarkastellaan kansallisella, paikallisella ja
pedagogisella tasolla. Laadun prosessitekijät taas kuvaavat varhaispedagogiikan
ydintoimintoja ja yksikön pedagogista toimintakulttuuria. Näitä ovat muun muassa aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä pedagoginen toiminta. Prosessitekijöitä tarkastellaan pedagogisen toiminnan tasolla. (Vlasov ym., 2018, 39–
40, 50, 63, 67–68.)
Tässä tutkimuksessa näkemys laadusta tavoittelee Puroilan ja Kinnusen
(2017) mukaisesti kokemuksellista ja materiaalis-diskursiivista lähestymistapaa.
Näin ollen laatuun liitätetään ensinnäkin sen subjektiivinen, arvoperustainen,
suhteissa rakentuva ja dynaaminen luonne. Toiseksi laatu nähdään moniulotteisena ja luonteeltaan diffraktiivisena, jolloin laadulle ole yhtä ennalta asetettuihin
tavoitteisiin perustuvaa määritelmää, vaan laadun ajatellaan muotoutuvan jokaisessa hetkessä uudestaan. (Puroila & Kinnunen, 2017, 27–31.) Lisäksi tässä tutkimuksessa laatu jäsentyy laadun rakenne- ja prosessitekijöiden kautta (ks. Bjørnestad & Os, 2018; Brownlee ym., 2009; Moser ym., 2017; Vlasov ym., 2018).

2.3

Laatu ja sen arviointi suomalaisen varhaiskasvatuksen
kontekstissa

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa kiinnostus laatua kohtaan heräsi 1980-luvun loppupuolella, kun Sosiaalihallitus julkaisi vuonna 1987 ”Mikä on laatua lasten päivähoidossa?” -raportin (Niiranen, 1987). Ennen tätä kiinnostus oli lähinnä
päivähoitopalvelujen määrällisessä riittävyydessä sekä päivähoitolain velvoitteiden täyttämisessä (ks. Huttunen & Niiranen, 1989, 9). Vähitellen 1990-luvun loppuun mennessä päivähoitopalveluissa oli siirrytty muiden työelämän alojen ta-
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voin tulosajattelusta laatuajatteluun (Tauriainen, 2000, 10, 13; ks. myös Alila-Paunonen, 2002; Nummenmaa, 2004, 82). Siirryttäessä 2000-luvulle suomalaisessa
varhaiskasvatuksen laadun tutkimuksessa keskeisenä nähtiin laadun subjektiivinen luonne (Parrila, 2002). Tultaessa 2010-luvulle laadun tutkimuksessa oli Alilan (2013, 88–89) mukaan nähtävissä lasten ja vanhempien osallisuuden, kasvatuskumppanuuden ja pedagogiikan korostumisen (ks. myös Kalliala, 2012; Raittila, 2008) sekä laadun arvioinnin menetelmien kehittämisen ja ammatillisen itsearvioinnin korostumisen (ks. myös Nummenmaa & Karila, 2011; Kupila, 2007)
lisääntyminen. Suomalaisessa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa laatua onkin
tutkittu lähivuosina lasten (mm. Pihlainen ym., 2019), vanhempien (mm. Sulkanen ym., 2020) ja henkilöstön (mm. Keränen ym., 2017; Tahkokallio, 2014) näkökulmasta. Lisäksi tutkimusnäkökulmina on näyttäytynyt pedagogiikka (mm.
Fonsén, 2014; Ranta, 2020) sekä laadun arvioinnin menetelmät ja niistä johdettu
laadun arviointi (mm. Vlasov ym., 2018; Repo ym., 2019). Viime vuosina laadun
tutkimuksen kiinnostus on kohdistunut myös varhaiskasvatuksen vaikutuksiin
lapsen kasvulle ja kehitykselle (mm. Saarinen, 2020) sekä vaikuttavuuteen (mm.
Karila, 2016).
Kuten aiemmin mainittiin, varhaiskasvatuksen laatu on sidoksissa siihen
kontekstiin, jossa sitä toteutetaan. Näin ollen kansallista varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää voidaan pitää merkityksellisenä osana varhaiskasvatuksen laadun ilmiötä. Vlasov ja kumppanit (2018, 14) korostavat varhaiskasvatusta ohjaavan lainsäädännön, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä asiantuntijaja tutkimustiedon tuovan keskeisimmät vaatimukset suomalaiselle varhaiskasvatuksen laadulle. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää on uudistettu viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Ensinnäkin vuonna
2013 varhaiskasvatus siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudesta opetusja kulttuuriministeriön alaisuuteen (mm. Alila ym., 2014), jonka myötä varhaiskasvatus nostettiin osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmää ja samalla varhaiskasvatuksesta tuli osa elinikäisen oppimisen polkua (ks. Fonsén & Vlasov, 2017).
Toiseksi varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö muuttui päivähoitolaista var-
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haiskasvatuslaiksi vuonna 2015, jolloin tavoitteena oli edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista ja varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden
toteutumista sekä ohjata varhaiskasvatuksen kehittämistä. Lisäksi uudistetussa
laissa haluttiin korostaa lapsen edun ensisijaisuutta. (Puroila & Kinnunen, 2017,
9–10.) Sittemmin vuosina 2016 ja 2018 varhaiskasvatuslakia muutettiin koskien
henkilöstöä, varhaiskasvatuksen järjestämistä ja varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Puroila & Kinnunen, 2017, 9–10; Varhaiskasvatuslaki, 540/2018). Lainsäädäntöuudistusten myötä varhaiskasvatuksen järjestäjiä velvoitetaan myös arvioimaan varhaiskasvatuksen toteuttamista sekä osallistumaan ulkopuoliseen arviointiin (ks. Varhaiskasvatuslaki, 540/2018). Kolmantena merkittävänä varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmään liittyvänä muutoksena varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muuttuivat suosituksesta velvoittavaksi asiakirjaksi vuonna
2016 (Repo ym., 2018, 15–16), jolloin varhaiskasvatustoimintaa ja sen laatua alkoi
velvoittaa kansallinen normittava ohjaus. Näin ollen varhaiskasvatukselle asetettiin kansalliset vaatimukset ja tavoitteet, joihin jokaisen toimijan tulee sitoutua.
Myöhemmin vuonna 2018 varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (OPH, 2018)
päivitettiin uudistetun varhaiskasvatuslain myötä, jolloin pedagogiikkaa korostettiin entisestään.
Varhaiskasvatuksen arviointi nähdään laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen edellytyksenä. Ensinnäkin varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö
asettaa varhaiskasvatuksen järjestäjille arviointivelvoitteen (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018) ja toiseksi arvioinnin avulla varhaiskasvatuksen järjestäjä ja henkilöstö pystyy tunnistamaan kehittämiskohteita, jolloin systemaattinen varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen mahdollistuu (Vlasov ym., 2018, 13). Karvi on
osana varhaiskasvatuksen kansallista ohjausjärjestelmää sekä tavoitetta systemaattisesta varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista ja kehittämisestä tuottanut
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suosituksen -asiakirjan (Vlasov ym., 2018). Asiakirja perustuu laadun rakenne- ja prosessitekijöihin ja se tukee varhaiskasvatuksen järjestäjiä itsearvioinnin toteuttamisessa ja siten laadun
jatkuvassa kehittämisessä (Vlasov ym., 2018, 13).
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2.4

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri ja laatu

Varhaiskasvatusorganisaatioilla, kuten kaikilla muillakin organisaatioilla, on
oma kulttuuri. Varhaiskasvatuksen kontekstissa organisaation kulttuurista käytetään usein käsitettä toimintakulttuuri (mm. Karila, 1997; Rytkönen, 2019; OPH,
2018). Tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuurin ja toimintakulttuurin käsitteitä käytetään synonyymeinä toisilleen. Organisaation kulttuuri näyttäytyy yhteisössä vallalla olevana tapana toimia, ajatella, tulkita ja ymmärtää (ks. Gioia
ym., 2013; Schein, 2004), jolloin kulttuuri ympäröi organisaation toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Siinä, missä varhaiskasvatusorganisaation
kulttuuri voi siis tukea laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista, voi se
myös estää sen. Kulttuuri on monimutkainen ihmisten toimintaa ja ajattelua ohjaava kokonaisuus, joka koostuu sekä tiedostetuista että tiedostamattomista tekijöistä (Schein, 1987).
Organisaation kulttuurin ymmärtäminen ei ole helppoa ja sitä onkin pyritty
ymmärtämään erilaisten näkemysten kautta. Smircich (1983, 342–343) on tunnistanut organisaatiokulttuurin tutkimuksessa kaksi erilaista näkökulmaa organisaatiosta ja kulttuurista yhdessä. Ensimmäinen näkökulma pohjautuu ajatukseen
organisaatiosta kulttuurina, jolloin organisaation sisällä olevat ihmiset muodostavat organisaation kulttuurin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tällöin ajatellaan, että kulttuuria ei ole mahdollista muuttaa vaan kulttuuri mukauttaa ihmiset osaksi itseään. Tämän suuntaisesti Schall`n (1983) määritelmässä organisaatiokulttuuri nähdään keskenään riippuvaisten arvojen, normien ja uskomusten järjestelmäksi, joka syntyy ryhmän jäsenten vuorovaikutusprosesseissa. Näin
ryhmän jäsenet pystyvät ymmärtämään, koordinoimaan sekä arvioimaan käyttäytymistään. Tästä seuraa yleisen merkityksen syntyminen ryhmän jäsenten kokemuksille.
Toinen näkemys näkee kulttuurin ikään kuin annettuna, jolloin voidaan todeta, että organisaatiolla on kulttuuri (ks. Smircich, 1983, 343). Näin ollen organisaation kulttuuria on mahdollista muuttaa ja kehittää johtamisen avulla (mm.
Schein, 1987). Kulttuurin avulla voidaan luoda yhteinen tahtotila, joka tähtää menestykseen. Tätä näkemystä edustaa muun muassa Schein (1987, 26), joka on
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määritellyt organisaatiokulttuurin perusoletusten joukoksi, jotka ryhmä on kehittänyt ulkoiseen sopeutumiseen ja sisäiseen yhdistymiseen liittyvien ongelmien käsittelyä varten ja jotka ryhmä opettaa uusille jäsenilleen. Tässä tutkimuksessa tunnistetaan organisaation kulttuurin vaikutus organisaation jäsenten vuorovaikutuksessa rakentamaan todellisuuteen (ks. Schall, 1983), mutta samalla
tutkimuksessa nähdään, että kulttuuria on mahdollista muuttaa johtamisen
avulla (ks. Schein, 1987).
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria on jäsennetty tutkimuksessa (Karila, 1997) käytäntöjen kokonaisuudeksi, joka kullekin toimintaympäristölle on
ominaista. Nämä toimintakäytännöt pohjautuvat fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH, 2018) luonnehtii toimintakulttuuria historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneeksi tavaksi toimia. Toimintakulttuuri muovautuu vuorovaikutuksessa ja se rakentuu muun muassa arvoista ja periaatteista, työtä ohjaavien normien tulkinnasta, henkilöstön osaamisesta ja kehittämisotteesta sekä johtamisrakenteista ja -käytännöistä. Toimintakulttuuri, jossa johtajan rooli ja johtamistoimet nähdään merkityksellisenä, vaikuttaa varhaiskasvatuksen toteuttamiseen sekä sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. (OPH, 2018, 28–29.)
Tässä tutkimuksessa organisaatio käsitetään diskursiivisesti ja sosiaalisesti
konstruoiduksi (ks. Matikainen, 1999), joka tukee tutkimuksen sitoutumista sosiaaliseen konstruktionismiin. Diskurssit syntyvät toimijoiden antamien erilaisen
merkitysten sekä organisaatiossa näille rakentuvien yhteisesti jaettujen merkityssysteemien kautta. Kussakin varhaiskasvatusorganisaatiossa tuotetaankin siis
yhteinen sosiaalinen konstruktio organisaation todellisuudesta (ks. Rytkönen,
2019, 37). Organisaatiokulttuuria rakennetaan koko ajan diskursiivisella toiminnalla, jolloin toiminta ei ole seurausta kulttuurista, vaan toiminta on kulttuuria
(ks. Matikainen, 1999, 223–224). Tässä tutkimuksessa korostetaan varhaiskasvatusorganisaation kulttuurin rakentumista sekä tiedostettujen ja tiedostamattomien tekijöiden kautta, joten organisaatiokulttuuria jäsennetäänkin seuraavaksi
Scheinin (1987, 2010) tasoajattelun avulla.
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Schein (1987; 2010) kuvaa organisaatiokulttuuria kolmen tason kautta.
Näitä ovat artefaktit, arvot ja perusolettamukset. Organisaatiokulttuurin näkyvin taso pitää sisällään artefaktit eli näkyvät rakenteet, toiminnalliset ilmiöt ja
ihmisten aikaansaannokset. Nämä organisaation fyysiset ja sosiaaliset ympäristöt on helppo havaita, mutta ne eivät yksinään kerro kulttuurista tarpeeksi. Keskimmäinen taso kuvastaa taas niitä ilmaistuja arvoja, joita organisaatio pitää tärkeänä ja arvostettavana. Arvot ovat tiedostettuja organisaation tavoiteltavia toimintatapoja, mutta saattavat olla ristiriitaisia todellisen toiminnan kanssa. Syvin
taso taas käsittää organisaatiokulttuurin tiedostamattomat ja itsestään selvät käsitykset, oletukset ja uskomukset, jotka ovat syntyneet ajan kuluessa. Nämä perusoletukset ohjaavat kulttuurin sisällä olevien jäsenten tapaa suhtautua asioihin, ihmisiin ja tilanteisiin. (Schein, 1987, 32–38; 2010, 23–28.)
Fonsén (2014) kuvaa varhaiskasvatusorganisaation kulttuurin rakentumista Scheinin (1987) tapaan julkilausutun ja julkilausumattoman kulttuurin osaalueista. Varhaiskasvatusorganisaation julkilausuttu kulttuuri pohjautuu yhteisen keskustelun kautta muodostettuihin virallisiin arvoihin ja toimintamalleihin,
joihin organisaation toiminta perustetaan. Keskustelun taustalla on varhaiskasvatusta ohjaavat normit sekä ajankohtainen tutkimustieto. Julkilausumaton kulttuuri taas rakentuu niistä ajan myötä vakiintuneista tavoista toimia ja ajatella,
joita ei tuoda yhteiseen keskusteluun. (Fonsén, 2014, 186–187.) Näitä talon tavoiksikin kutsuttuja toimintamalleja selitetään todeksi yhä uudelleen perityin selityksin, jolloin nämä rutiineiksi muodostuneet tavat siirtyvät organisaation jäseneltä
toiselle (Fonsén, 2018, 32; Fonsén & Keski-Rauska, 2018, 7), jolloin laadun kehittäminen ja toimintatapojen muuttaminen näyttäytyy haastavana. Fonsénin (2014,
187) mukaan organisaation kulttuuriin vaikuttaa aina sekä julkilausuttu että julkilausumaton kulttuuri, mutta johtamisella voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon julkilausumaton kulttuuri pääsee kasvamaan ja siten vaikuttamaan toimintaan ja sen kehittämiseen.
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3

VARHAISKASVUTUKSEN JOHTAJUUS

Varhaiskasvatuksen johtajuuden on todettu vaikuttavan varhaiskasvatuksen laatuun (mm. Fonsén ym., 2020; Kawai & Suhendri, 2021; Modise, 2019; Rytkönen,
2019; Soukainen, 2019; Waniganayake, 2013), jolloin johtajuus varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä näyttäytyy tärkeänä. Repo kumppaneineen (2019, 165)
toteaa, että johtajalla on kokonaisvastuu varhaiskasvatusyksikön pedagogisesta
työstä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumisesta. Varhaiskasvatuksen johtajuuden keskeinen osa-alue onkin varhaiskasvatuksen perustehtävän johtaminen (Hujala & Heikka, 2008, 32–35) ja päiväkodin johtajan tulee
omalla johtamistoiminnallaan luoda edellytykset laadukkaan perustehtävän toteuttamiselle (mm. Akselin, 2013; Rytkönen, 2019). Varhaiskasvatuksen johtajuudessa oleellista on tukea organisaation perustehtävän toteutumista sekä kehittämistä vahvan mission ja vision ohjaamana (Nivala, 2006, 129). Fonsénin ja kumppaneiden (2021, 54) mukaan johtajuus onkin liitettävissä osin perustehtävän määrittelemiseen, sillä se näyttäytyy eräänä vallan ilmenemismuotona varhaiskasvatuksessa.
Sutinen (2012, 54) on määritellyt varhaiskasvatuksen johtajuuden inhimilliseksi toiminnaksi, jossa johtajan pyrkimyksenä on saada itsensä sekä toiset ihmiset toimimaan yhdessä siten, että toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät.
Rodd (2013, 33) toteaa samansuuntaisesti, että johtajuus varhaiskasvatuksessa
voidaan nähdä varhaiskasvatuksen laatua ja yhteisön ammattimaisuutta lisäävänä voimana. Myös Hujala ja kumppanit (1999) korostavat johtajuuden määritelmässään henkilöstön sitouttamista varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämiseen
ja sen kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa johtajuus nähdään Sutisen (2012),
Rodd`n (2013) sekä Hujalan ja kumppaneiden (1999) tavoin inhimilliseksi toiminnaksi, joka tähtää laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
Tässä tutkimuksessa johtajuuden lähtökohtana on yksilön taitojen ja persoonallisuuden sijaan sosiaalinen vuorovaikutusprosessi (ks. Northouse, 2004, 5;
Tiihonen, 2019). Johtajuus nähdäänkin sosiaalisen konstruktionismin kautta, jol-
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loin johtajuutta pidetään sosiaalisena todellisuutena, joka näyttäytyy vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa muokkautuvana prosessina (ks. UhlBien, 2006, 664). Johtajuus voidaan tehdä näkyväksi diskurssien kautta ja Fonsén
kumppaneineen (2021) ovatkin tulkinneet varhaiskasvatuksen johtajuuden mahdollistamisen, läsnäolon, lain ja ohjausasiakirjojen tulkitsemisen sekä toisaalta
puuttuvan johtajuuden kautta. Johtajuus kuvautuu näin ollen ensimmäiseksi
varhaiskasvatustoiminnan edellyttämien resurssien ja rakenteiden mahdollistamisen kautta, toiseksi odotuksina läsnäolosta erityisesti pedagogiikan toteutumisen osalta, kolmanneksi johtajuus kuvautuu lakien ja ohjausasiakirjojen tuntemisen ja niiden kautta vedettyjen toimintaa ohjaavien suuntaviivojen muodostamisen kautta sekä neljänneksi johtajuus kuvautuu puuttuvana johtajuutena, jolloin
johtajuus ja siihen liittyvä valta siirtyy muualle ilman virallista asemaa. (Fonsén
ym., 2021, 62–68, 73–74.)
Tässä luvussa jäsennän ensin varhaiskasvatuksen johtajuuden ilmiötä pedagogisen johtajuuden ja jaetun johtajuuden kautta. Tämän jälkeen tarkastelen
varhaiskasvatuksen johtamistyötä hyvän johtajuuden ja johtajan osaamisen sekä
osaamisen johtamisen kautta. Jäsennys pohjautuu niihin varhaiskasvatuksen johtajuuteen liittyviin tekijöihin, joiden kautta laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen edellytykset mahdollistuvat. Jäsennystä vahvistaa aiempi tutkimus
(mm. Fonsén, 2014; Repo ym., 2019; Rytkönen, 2019; Sims ym., 2019; Soukainen
2019) varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä.

3.1

Varhaiskasvatuksen johtajuuden ilmiö ja laatu

Tässä luvussa lähestyn varhaiskasvatuksen johtajuuden ilmiötä pedagogisen
johtajuuden ja jaetun johtajuuden kautta. Pedagogisen johtajuus, joka toteutuu
jaettuna vastuuna perustehtävän toteuttamisesta, näyttäytyy tässä tutkimuksessa laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana. Jaettu pedagoginen johtajuus
liitetään tässä sosiaaliseen konstruktionismiin, jolloin jaettu vastuu pedagogiikasta rakentuu vuorovaikutuksessa (ks. Tiihonen, 2019).
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3.1.1

Pedagoginen johtajuus

Pedagogista johtajuutta voidaan luonnehtia kokonaisvaltaiseksi, sillä sen nähdään rakentuvan kaikista niistä johtajuuden osa-alueista, jotka vaikuttavat varhaiskasvatuksen laatuun. Osa-alueiksi voidaan näin ollen luetella organisaation
johtamisen, henkilöstöjohtamisen sekä pedagogiikan johtamisen (ks. Fonsén,
2014, 194). Kontekstista riippuen pedagogista johtajuutta on määritelty erilaisin
painotuksin. Taipale (2004, 72) on määritellyt pedagogisen johtajuuden yleisesti
organisaatioissa yhteisiin päämääriin ohjaamisena, määriteltyjen visioiden ja tavoitteiden näkyväksi tekemisenä sekä vuorovaikutuksen ymmärtämisen, tulkitsemisen ja hallitsemisen opettamisena. Fonsén (2014, 35) taas korostaa yleisessä
määrittelyssään pedagogisen johtajuuden luonnetta yhteisöllisenä ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä, jossa tavoitteena on organisaation kasvupotentiaalin ja
osaamisen kasvattaminen. Yllä olevat määritelmät eroavat toisistaan siinä määrin, missä pedagogisen johtajuuden lähtökohtana nähdään johtajan toiminta ja
jaettu prosessi. Tässä tutkimuksessa pedagogisen johtajuus painottuu ymmärrykseen pedagogisesta johtajuudesta jaettuna prosessina.
Varhaiskasvatuskontekstissa pedagoginen johtajuus nähdään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumisen edellytyksenä (mm. Repo ym.,
2019, 164), sillä pedagogisen johtajuuden päätavoitteena on kasvatushenkilöstön
toteuttama laadukas pedagogiikka, jonka keskiössä on kasvava, oppiva ja hyvinvoiva lapsi. Pedagoginen johtaminen nähdään varhaiskasvatuksen laadusta huolehtimisena ja lapsen edun puolesta puhumisena. (Fonsén, 2014, 180–183.) Näin
ollen tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen nähdään tapahtuvan pedagogisen johtajuuden kautta. Tätä tukee myös Fonsénin ja kumppaneiden (2020) sekä Cheung`n ja kumppaneiden (2019) tutkimustulos, jonka
mukaan hyvän pedagogisen johtajuuden ja korkeatasoisen pedagogiikan välillä
on yhteys. Pedagoginen johtajuus rakentuu arvoista, kontekstuaalisuudesta, organisaatiokulttuurista, ammatillisuudesta ja substanssin hallinnasta. Pedagoginen johtajuus nähdäänkin arvovalintana, joka läpäisee varhaiskasvatuksen johtamisen kokonaisuuden. (Fonsén, 2014, 180–183.)
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Aiemmin Hujala ja Heikka (2008, 32) ovat todenneet pedagogisen johtajuuden olevan vastuun ottamista varhaiskasvatustyöstä perustehtävän kehittämisen
ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen kautta. Fonsén ja Parrila (2016) taas
kuvaavat pedagogisen johtajuuden laajasti ensinnäkin henkilöstön oppimisen
johtamiseksi sekä koko organisaation toimintakulttuurin johtamiseksi kohti vahvaa pedagogiikka, ja toiseksi jaetuksi pedagogiseksi johtajuudeksi, jossa yhteisö
kantaa yhdessä vastuuta pedagogiikan laadusta ja sen kehittämisestä. (Fonsén &
Parrila, 2016; ks. myös Fonsén, 2014.) Laajasti ajateltuna pedagogista johtajuutta
voidaan kuvata varhaiskasvatusta koskevien käsitysten vahvistamisena sekä
varhaiskasvatuksen arvon ja varhaiskasvatuksen ammatillisuuden vahvistamisena (Heikka & Waniganayake, 2011, 510). Myös Heikka (2014, 35–36) jäsentää
pedagogisen johtajuutta sekä lasten oppimisen ja henkilöstön pääoman kehittämisen että laajemmin yhteiskunnassa olevien arvojen ja uskomusten kautta. Näin
ollen pedagoginen johtajuus näyttäytyykin johtajuutta ja johtajuustoimintoja raamittavana ilmiönä, joskin Fonsén (2014, 183) muistuttaa, että pedagogisen johtajuuden tulee olla toimintaa eikä vain ajatus kasvatusorganisaation johtajuuden
ilmiöstä.
Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus ja jatkuva varhaiskasvatuksen
kehittäminen on avain laadukkaaseen varhaiskasvatukseen (mm. Fonsén ym.,
2020). Fonsén (2014, 183) kuvaa tätä pedagogisen johtajuuden tuottamaa laadukasta varhaiskasvatusta alla esitetyn voimansiirto -mallin avulla (ks. kuvio 1),
jossa laadukkaan pedagogiikan avulla tavoitetaan lapsen hyvinvointi ja oppiminen.

Kuvio 1: Varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden voimansiirto -malli
(Fonsén, 2014, 195)
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Fonsénin (2014) mallissa laadukas pedagogiikka rakentuu kolmen toisiaan tarvitsevan tekijän avulla, joita ovat yhtenä arvokeskustelu, toiminnan reflektiivinen tarkastelu, kehittäminen ja pedagoginen visio, toisena johtamisosaaminen
sekä kolmantena pedagogiikan johtaminen. Näin ollen pedagogiikan johtamisen,
johtamisosaamisen sekä yhteisen keskustelun kautta saavutetaan laadukas pedagogiikka, jonka kautta taas saavutetaan hyvinvoiva ja oppiva lapsi. (Fonsén,
2014, 183, 194–195.)
3.1.2

Jaettu johtajuus

Jaettu johtajuus määritellään yhteiseksi ja tietoiseksi vastuuksi tavoitteista ja sovituista toimintatavoista (Hujala ym., 2009, 74), jolloin jaetun johtajuuden voidaan nähdä olevan vastuuta varhaiskasvatuksen laadukkaasta toteuttamisesta.
Jaettu johtajuus perustuu kaikkien työyhteisön jäsenten tietämyksen ja osaamisen hyödyntämiseen toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (Akselin, 2013; Burke ym., 2003; Fonsén, 2014; van Knippenberg ym., 2007). Toisaalta
jaetun pedagogisen johtajuuden nähdään tukevan henkilöstön sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen (Corrick & Reed, 2019). Varhaiskasvatuksen
johtajuudessa korostuu johtajuuden yhteisöllinen toteuttaminen ja johtajuuden
ajatellaankin liittyvän ennemmin usean henkilön työnkuvaan kuuluvaksi kuin
yksinään johtajan asemaan sidoksissa olevaksi (Harris, 2005; Tiihonen, 2019).
Myös Salovaara (2011, 97) toteaa, että jaetun johtajuuden myötä johtajuus nähdään koko organisaatiota ja kulttuuria koskevana prosessina ja laatuna. Ropo ja
kumppanit (2005) tuovat esille jaetun johtajuuden kaksi erilaista lähestymistapaa. Jaettu johtajuus voidaan nähdä toisaalta tehtävien ja vastuiden jakamisena
tavoitellen hallinnan ja järjestyksen aikaansaamista ja ylläpitämistä. Toisaalta jaettu johtajuus nähdään asioiden yhteiseksi tekemisen prosessina. Näin ollen jaettu johtajuus näyttäytyy kokemuksien, tiedon, arvostuksen, luottamuksen sekä
tietämättömyyden jakamisena. (Ropo ym., 2005, 19–20.) Tässä tutkimuksessa jaettu johtajuus nähdään Fonsénin (2014, 14, 26) tapaan yhteisenä prosessina, jossa
jokainen toimija kantaa vastuuta pedagogiikasta, mutta johtaja kantaa kokonaisvastuun varhaiskasvatusyksikön toiminnan laadukkaasta toteutumisesta.
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Jaetun johtajuuden edellytyksenä pidetään yhteistä ymmärrystä johtajuuden toteuttamisesta (Burke ym., 2003, 104–110). Ennen jaetun johtajuuden toteutumista johtajan tulee päättää jaetun johtajuuden käyttöönotosta (mm. Fonsén,
2014; Tiihonen, 2019). Lisäksi Pearce (2004, 1421) muistuttaa, että jaetun johtajuuden tulee olla koko organisaation yhteinen päätös ja jokaisen organisaation jäsenen tulee sitoutua sen toteuttamiseen. Jaettu johtajuus nähdään yhteisenä tekemisenä kohti yhteisiä tavoitteita (Juuti, 2013; Ropo ym., 2005), mutta Locke (2003)
ja Fonsén (2014) tuovat esille myös johtajan roolin jaetussa johtajuudessa. Fonsén
(2014, 27) toteaakin, että yksikön johtajan tulee kantaa esimiesasemaan liittyvä
vastuu johtajuuden jakamisen prosessista sekä varhaiskasvatuksen laadusta.
Johtajan roolin merkitys vaihtelee erilaisissa jaetun johtajuuden näkemyksissä. Kun Locke (2013) sekä Pearce ja Conger (2003) puhuvat johtajuuden tarpeellisuuden puolesta, esimerkiksi Houghton kumppaneineen (2003, 135–136)
toteavat, että itseohjautuvassa tiimissä johtajuuden tarpeellisuus poistuu täydellisen johtajuuden jakamisen myötä. Koska johtamisen ajatellaan olevan tilannesidonnaista, Spillane (2006) korostaa näkemyksessään johtajuuden tarpeellisuuden tai tarpeettomuuden sijaan ymmärrystä johtajuuden jakamisesta ja sen
käytänteistä ajassa ja paikassa. Hän toteaakin, että jaettua johtajuutta tarvitaan
erilaista tietoa ja osaamista vaativissa tilanteissa, kun taas ylhäältä alaspäin tulevaa johtajuutta tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa reagointia ja päätöksentekoa.
(Spillane, 2006, 6.) Myös Tiihonen (2019, 116) korostaa johtajuuskäytäntöjen rakentumista kontekstisidonnaisesti.
Jaetussa johtajuudessa korostuu vuorovaikutuksen ja dialogisuuden merkitys (Juuti, 2013, 215–225). Vesterinen (2006, 151–152) toteaakin, että vuorovaikutuksella on tärkeä rooli jaetun johtajuuden toteutumiselle, sillä vuorovaikutussuhteiden verkoston avulla työyhteisö kykenee ratkaisemaan ongelmia hyödyntäen työntekijöiden osaamista ja tietämystä. Myös Pearce ja Manz (2005, 133–134)
tuovat esiin dialogisuuden yhteisessä oppimisessa ja osallistumisessa sekä kaikkien organisaation jäsenten tiedon ja osaamisen hyödyntämisessä. Aiemmassa
tutkimuksessa Tiihonen (2019) on tutkinut varhaiskasvatuksen jaettua johta-
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juutta suhteiden kautta tapahtuvana ilmiönä, jossa oleellista on kaikkien osallistuminen johtajuuteen ja päätösten tekemiseen. Jaetun johtajuuden edellytyksenä
nähdään suhteiden luominen ja ylläpitäminen vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen mukaan päiväkodin johtajan tulee luoda rakenteet, jotka mahdollistavat yhteisen keskustelun sekä toiminnan reflektoinnin. Tutkimuksessa keskustelua tukevat rakenteet koostuvat yksikön viikkokokouksista, tiimien kokouksista sekä
pedagogisista kokouksista. Johtajuuden myötä tavoitellaan työyhteisöä, jossa
työntekijät voivat tuoda ajatuksiaan ja ideoita yhteiseen toimintaan. Henkilöstön
sitoutumista johtajuuteen tuetaan kunnioittavalla ilmapiirillä, palautteen antamisella ja saamisella sekä kannustamisella. (Tiihonen, 2019, 116–119.)

3.2

Johtamistyö osana varhaiskasvatuksen johtajuutta

Tässä luvussa tarkastelen johtamistyötä osana varhaiskasvatuksen johtajuutta.
Lähestyn johtamistyötä hyvän johtamisen ja johtajan osaamisen sekä osaamisen
johtamisen kautta. Sekä korkeatasoinen varhaiskasvatuksen johtamistyö että
osaava henkilöstö nähdään tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksen laatua edistävinä tekijöinä (ks. mm. Fonsén ym., 2021; Kawai & Suhendri, 2021; Modise,
2019).
3.2.1

Hyvä johtaminen ja johtajan osaaminen

Varhaiskasvatuksen johtamistyöhön ovat vaikuttaneet viime vuosikymmenten
aikana tapahtuneet lainsäädännölliset sekä hallinnonalaan liittyvät muutokset.
Lisäksi johtamiskokonaisuudet ovat muuttuneet suuremmiksi ja monimuotoisemmiksi. (Karila ym., 2017, 76.) Viime vuosina varhaiskasvatusalan tutkimus
(mm. Fonsén ym., 2021) onkin korostanut koulutuksen kautta hankittua johtamisosaamista sekä päiväkodin johtajan ammatillista osaamista varhaiskasvatuksen johtamisessa. Myös kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. Kawai & Suhendri,
2021; Modise, 2019) on noussut esiin johtajan johtamisosaamisen tarve laadukkaan varhaiskasvatuksen edistämisessä.
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Karvin selvityksen (Repo ym., 2019) mukaan hyvä johtaminen edistää varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä toteutumisen kehittämistä. Hyvä
johtaminen määritellään raportissa johtajan antaman pedagogisen tuen sekä johtamisen rakenteiden kautta. Sen lisäksi, että johtaja antaa pedagogista tukea henkilöstölle, johtajalla täytyy olla mahdollisuuksia, resursseja ja osaamista tukea
lapsiryhmien ja henkilöstön pysyvyyttä sekä johtajan täytyy mahdollistaa toiminnan suunnittelu, valmistelu ja arviointi. Lisäksi hyvä johtaminen mahdollistaa täydennyskoulutuksen. (Repo ym., 2019, 162.) Juuresaho (2008, 22–23) taas
korostaa hyvän johtamisen koostuvan asioiden priorisoinnista, avoimesta suunnitelmallisuudesta sekä tehdyistä suunnitelmista kiinni pitämisestä. Lisäksi
oleellista on olla avoin kaikille mahdollisuuksille, ylläpitää arvostavaa ja kaikkien ideoita kunnioittavaa ilmapiiriä sekä jakaa vastuuta ja luottamusta. Fonsén
(2014, 186–187) sen sijaan kuvaa hyvän johtamisen organisaation kulttuurin johtamisena, jolloin hyvä johtaja ymmärtää organisaatiokulttuurin olemusta ja pystyy kehittämään sitä kohti laadukkaamman varhaiskasvatuksen toteuttamista.
Tehokkaassa varhaiskasvatuksen johtajuudessa yhdistyy hallinnollisen
sekä kasvatustyön ja työyhteisön johtajuuden taidot (Ebbeck & Waniganayake,
2003, 10) painottuen kuitenkin pedagogiseen johtajuuteen (mm. Fonsén, 2014,
35–36). Varhaiskasvatuksen johtaminen nähdään kompleksisena (Hujala & Eskelinen, 2013) ja moniulotteisena (Fonsén, 2014, 108), jolloin johtajuus vaatii johtamiskompetenssia (ks. Kolari, 2010). Fonsén (2014, 169) korostaa pedagogisessa
johtamisessa substanssin hallintaa, henkilöstöjohtamiseen liittyviä taitoja sekä
organisaation kulttuurillisiin tekijöihin liittyvää osaamista. Myös RouhiainenNeunhäuserer (2009) toteaa substanssiosaamisen tärkeyden johtajan työssä. Hän
korostaa tutkimuksessaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä tietoperusteisessa organisaatiossa. Tutkimuksessa korostuu johtajan kyky organisaation vision ja strategian eteenpäin viemisessä ja johdettavien sitouttamisessa niihin,
kyky hankkia, merkityksellistää ja välittää tietoa, kyky luoda ja ylläpitää vuorovaikutusta ja vuorovaikutussuhteita, kyky ohjata työtä ja antaa palautetta sekä
kyky tukea johdettavien välisiä vuorovaikutussuhteita. (Rouhiainen-Neunhä-
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userer 2009, 174–177.) Sen sijaan Strehmel (2006, 347–353) korostaa omassa johtajuuden rooleja käsittelevässä artikkelissaan muun muassa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista, toimivien tiimien rakentamista, organisaation kehittämistä sekä varhaiskasvatuksen kentällä tapahtuvien muutosten seuraaminen ja
vieminen työyhteisöön. Tässä tutkimuksessa hyvä johtaminen liittyy ihmislähtöiseen johtamiseen, jossa varhaiskasvatuksen johtamistyötä voidaan luonnehtia
inhimilliseksi, vuorovaikutteiseksi ja kaksisuuntaiseksi toiminnaksi.
Fonsén (2014, 165) toteaa tutkimuksessaan toimivan johtajuuden rakantuvan positiivisuudesta suhtautumisesta muutokseen, suunnitelmallisuudesta,
luottamuksesta henkilöstöön, positiivisesta asenteesta johtajan työhön, mietityistä johtajuuden rakenteista, kyvystä johtaa pedagogista keskustelua sekä taidoista ylläpitää dialogista ja reflektoivaa keskustelua. Hän viittaa tutkimuksessaan Sergiovanniin (2005, 114), joka kuvailee toimivaa ja ei-toimivaa johtajuutta
aktiivisesti ja passiivisesti toiveikkaiden johtajien kautta. Aktiivisesti toiveikas
johtaja näkee ratkaisuja, uskoo kehitysmahdollisuuksiin ja pyrkii löytämään keinoja laadun parantamiseksi. Passiivisesti toiveikas johtaja taas ei pyri viemään
asioita eteenpäin eikä kykene näkemään parempaa tulevaisuutta. Fonsénin
(2014, 163–164) mukaan pedagogisten johtajien tarinat noudattivat Sergiovannin
(2005) jaottelua aktiivisesti ja passiivisesti toiveikkaista johtajista. Näin ollen toimiva johtajuus näyttäytyikin tulevaisuuteen suuntautuneina visioina, kehittämishaluna sekä ratkaisukeskeisyytenä, kun taas toimimaton johtajuus näyttäytyi
ongelmakeskeisenä ja tulevaisuuden näkymättömyytenä. Toimimattoman johtajuuden tausta rakentui johtajan esimiehen tuen puutteesta, riittämättömien henkilöstöresurssien saamattomuudesta, johtajan aikaresurssien riittämättömyydestä, kykenemättömyydestä kantaa vastuuta johtajan perustehtävästä, puutteellisista henkilöstöjohtamisen taidoista, henkilöstön sitoutumattomuudesta
sekä päätöksenteon haasteellisuudesta. (Fonsén, 2014, 163–164, 167).
Fonsén (2014) on koonnut pedagogiseen johtajaan kohdistuvia odotuksia.
Odotukset jakaantuvat neljään osa-alueeseen, joita ovat johtajan tietoihin, tietoisuuteen, taitoihin sekä kykyyn kohdistuvat odotukset. Ensinnäkin johtajalta odo-
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tetaan tietoa laadukkaasta pedagogiikasta. Toiseksi johtajalta odotetaan tietoisuutta toteutettavasta pedagogiikasta ja kolmanneksi taitoa ohjata henkilöstö toteuttamaan laadukasta pedagogiikkaa. Neljänneksi johtajalta odotetaan kykyä
pedagogiseen argumentointiin. (Fonsén, 2014, 192–193.) Parrila (2011; ks. myös
Fonsén & Parrila, 2017) taas jäsentää omassa tutkimuksessaan pedagogisen johtajan rooleja neljän ulottuvuuden kautta. Valmentajana johtaja innostaa ja ohjaa
henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen ja työn kehittämiseen. Roolissa korostuu kyky
synnyttää tahtotila, jonka avulla oppimisesta ja kehittämisestä tulee koko yhteisöä koskeva asia. Suunnannäyttäjän roolissa johtaja taas tekee työn periaatteet ja
tavoitteet näkyviksi pedagogista keskustelua ylläpitämällä. Johtaja hallitsee kokonaisuutta ja tekee päätöksiä. Tukijana johtaja hallitsee ryhmädynamiikkaa ja
ratkoo ristiriitatilanteita, jolloin johtaja tarvitsee emotionaalista kyvykkyyttä. Arvioijan roolissa johtaja taas reflektoi, antaa palautetta sekä toimii peilinä. Näiden
pedagogisen johtajan roolien keskiössä voidaan nähdä vuorovaikutus, jolloin
johtajan tulee luoda mahdollisuuksia keskustelulle, jonka kautta luodaan ymmärrystä ja uusia näkökulmia. (Fonsén & Parrila, 2017, 34–38; Parrila, 2011.) Akselin (2010, 180) tiivistää pedagogisen johtajan suunnannäyttäjäksi, innostajaksi
sekä mahdollisuuksien esiintuojaksi.
Rytkönen (2019) on tuonut varhaiskasvatuksen johtajuustutkimuksen kentälle palvelevan johtajuuden ilmiön, jossa korostuu kyky tukea työntekijöiden
hyvinvointia. Hyvinvoiva työntekijä nähdään laadukkaan varhaiskasvatuksen
edellytyksenä. Johtajan rooli nähdään palvelutehtävänä, jossa johtaja tukee työntekijöiden ja työyhteisön kasvua ja kehitystä sekä varhaiskasvatuksen perustehtävän toteuttamista. Näin ollen johtajan osaaminen kohdistuu ihmislähtöiseen
johtamiseen, jossa oleellista on vastata työntekijöiden hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen. Rytkönen ehdottaa, että varhaiskasvatuksen palvelevaa
toimintakulttuuria voidaan edistää johtajan kyvyllä ottaa sosiaalista vastuuta,
palvelevalla ja välittävällä asenteella, perustehtävän mahdollistamisella sekä
työntekijöiden ammatillista kehittymistä tukemalla. Näin ollen johtajalla tulisi
olla kykyä luoda ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita, kykyä toimia sensitiivisesti
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sekä kykyä etsiä tietoa ja viedä sitä toimintaan yhdessä työyhteisön kanssa. (Rytkönen, 2019, 5, 13–14, 140.) Myös Sims ja kumppanit (2019) ehdottavat varhaiskasvatuksen johtajuutta käsittelevässä tutkimuksessaan, että tehokas varhaiskasvatuksen johtaminen näyttäytyy henkilöstöstä huolehtimisena, jolloin johtaja tukee henkilöstöä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Tällöin johtajuudessa tärkeiksi tekijöiksi nousee henkilöstön motivointi ja mentorointi, henkilöstöstä välittäminen sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen. (Sims ym.,
2019.)
3.2.2

Osaamisen johtaminen

Työelämä perustuu nykyään enenevissä määrin jatkuvaan oppimiseen ja uudistumiseen (Taipale, 2008, 54). Jatkuva oppiminen voidaan tunnistaa myös varhaiskasvatusalalla, jossa yhteiskunnalliset muutokset sekä ajankohtainen tutkimusja asiantuntijatieto asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia ja tavoitteita työlle.
Tutkimukset (mm. Diale, 2021; Kalliala, 2011; Karila, 2016; OECD, 2012; Vlasov
ym., 2018; Repo ym., 2019) osoittavat, että laadukkaan varhaiskasvatuksen taustalla on osaava henkilöstö, jolla on ensinnäkin pedagoginen koulutus ja toiseksi
henkilöstö päivittää osaamistaan jatkuvasti. Egert ja kumppanit (2018, 425–426)
ovatkin todenneet omassa tutkimuksessaan, että henkilöstön ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla edistää laadukkaan
varhaiskasvatuksen toteutumista.
Jatkuvassa muutoksessa olevassa työelämässä puhutaan osaamisen johtamisesta, jolloin johtamistoiminnassa korostuu henkilöstön henkilökohtainen
osaaminen ja oppiminen sekä koko organisaation oppiminen (Viitala, 2002, 12–
15). Osaamisen johtamisen kautta yksilöiden tietotaito yhdistyy koko organisaation osaamiseen ja sen tavoitteisiin (Hyrkäs, 2009, 64). Osaamisen johtaminen
voidaan nähdä merkityksellisenä varhaiskasvatuksen laadun ja sen kehittämisen
kannalta, sillä päiväkodin johtajan tehtävänä on muun muassa huolehtia, että
henkilöstöllä on riittävä osaaminen toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikka (ks. mm. OPH, 2018; Repo ym., 2019). Merkityksellisem-
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mäksi sen tekee Revon ja kumppaneiden (2019, 161) tutkimustulos, jonka mukaan eräs laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen este on henkilöstön
osaamiseen liittyvät puutteet.
Aiemmassa tutkimuksessa Viitala (2002) on tutkinut esimiehiä osaamisen
johtajina. Tutkimuksessa hän löysi kolme erilaista esimiehen roolia ja tehtävää
osaamisen edistäjänä. Ensinnäkin esimies toimii suunnan selkeyttäjänä, toiseksi
ryhmätoiminnan rakentajana ja kolmanneksi yksilön kehittymisen tukijana.
Suunnan selkeyttäjänä esimies keskittyy organisaation visioon, strategiaan ja toiminnan tavoitteisiin. Esimies kirkastaa ja pitää esillä tavoitteita, jolloin oppimisen ja kehittymisen suunta, sisältö sekä taustalla olevat merkitykset selkiytyvät
henkilöstölle. Ryhmätoiminnan rakentajana esimies tukee ryhmän tarkoituksenmukaista osaamisten yhdistämistä sekä yhteisöllisyyden rakentumista. Ryhmä
näyttäytyi merkittävänä osaamisen mahdollistajana informaation ja osaamisen
leviämisen kautta. Yksilön kehittymisen tukijana esimies toimii yksilön oppimisen ohjaajana sekä tukijana. Esimiehen tehtävänä on tunnistaa alaisten osaamisia
ja mahdollisia kyvykkyyksiä sekä tuoda niitä esille. (Viitala, 2002, 121–126.)
Raasumaa (2010), joka tutki väitöskirjassaan perusopetuksen rehtoreita
opettajien osaamisen johtajina, toteaa osaamisen johtamisen ilmenevän sekä tarkoituksellisena että tahattomana johtamistoimintana. Osaamisen johtaminen
näyttäytyy laaja-alaisen pedagogisen johtamisen kautta. Tarkoituksellisella osaamisen johtamisella taataan perustehtävän toteutuminen ja tarpeellinen uudistuminen. Lisäksi tarkoituksellista osaamisen johtamista voidaan pitää onnistumisen mahdollistajana ja johtamisen navigaattorina sekä kasvatus- ja opetustyön
tarpeellisten resurssien takaajana. (Raasumaa, 2010, 289–299.)
Fredriksson ja Saarivirta (2015, 8) toteavat, että johtaja tukee oppimista ja
kehittymistä työyhteisössä olemalla sosiaalinen vaikuttaja, innostaja, mahdollistaja sekä ilmapiirin muovaaja. Myös Viitalan (2002, 127–136) mukaan johtaja voi
edistää oppimista työyhteisössä vuorovaikutuksen keinoin. Tärkeimpänä voidaan pitää keskustelun luomista sekä oppimista ja keskustelua edistäviä puitteita
ja ilmapiiriä. Raasumaa (2010) toteaa, että pedagogisen osaamisen kehittämistä
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voidaan tukea avoimen, sallivan ja dialogisen vuorovaikutuksen kautta. Raasumaan mukaan oleellista pedagogisen osaamisen kehittymisessä on johtajan itsensä johtaminen, kuuntelu, rohkaisu ja tukeminen, palautteenanto, palkitseminen, puuttuminen ja asemavallan käyttö, johtajuuden jakaminen, omalla esimerkillä johtaminen, ohjaaminen ja ryhmien muodostaminen, henkilöstöhankinta,
resursointi ja rakenteiden luominen, yksilö- ja ryhmäkeskustelujen toteuttaminen sekä kasvatukseen ja opetukseen osallistuminen. (Raasumaa, 2010, 140–143.)
Osaamisen johtamisen yhteydessä puhutaan oppivasta organisaatiosta, jota
kuvaillaan tavoiteltavana ihannetilanteena ja päämääränä (Mishra & Reddy,
2021, 541). Alun perin Senge (1990) kuvaili oppivan organisaation ajattelutavaksi,
joka ohjaa toiminnan kehittämistä. Oppivalle organisaatiolle ominaista on tietämyksen tuottaminen, hankkiminen ja siirtäminen, ympäristön vaatimusten mukaan sopeutuminen, muuttuminen ja uudistuminen sekä kokemuksista oppiminen ja oppimaan oppiminen. Oppivan organisaation voidaan ajatella käsittävän
sen jäsenet oppijoina, jotka oppimisen myötä kehittävät organisaatiota. (Senge,
1990, 3.) Myös Alavi ja Denford (2011, 107) sekä Laine (2007) ovat todenneet myöhemmin, että ihmisten työskennellessä yhdessä, organisaation osaamisresurssi
kasvaa, jolloin organisaatio kehittyy. Oppiva organisaatio mahdollistaa nopean
ja joustavan vastaamisen toimintaympäristön muutoksiin ja vaatimuksiin (Simpson, 2002). Schein (1987, 194) liittää organisaatiossa tapahtuvan osaamisen kehittämisen organisaatiokulttuurilliseksi tekijäksi, jolloin sosiaalisella ympäristöllä
on vaikutuksia organisaation jäsenten suhtautumiseen oppimista ja kehittämistä
kohtaan. Näin ollen voidaankin todeta oppimista ja kehittämistä tukevan organisaatiokulttuurin mahdollistavan muuttuviin vaatimuksiin vastaamisen sekä
jatkuvan uudistumisen. Tässä tutkimuksessa oppiva organisaatio nähdään varhaiskasvatusorganisaation osaamista lisäävänä, jolloin yksilöiden osaamisen leviäminen organisaation käyttöön mahdollistaa muutoksiin vastaamisen.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2018) puhutaan oppivasta yhteisöstä, joka laajentaa oppimisen koko yhteisön yhteiseksi prosessiksi,
jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. Oppivassa yhteisössä kannustetaan yhteisön jäseniä kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja ja sallitaan
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erehtyminen. Yhteisön jäsenet rohkaisevat toisiaan yrittämään ja kokeilemaan
yksin ja yhdessä, jonka myötä yhteisö vahvistuu. Henkilöstö reflektoi omaa toimintaansa ja jakaa osaamistaan muille, jolloin heidän ammatillinen osaamisensa
kehittyy. Oppimista kehittää myös palaute, arvioinnin saatu tieto sekä tutkimustieto. (OPH, 2018, 29.)
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4

TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella päiväkodin johtajien puhetta varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuvata ja ymmärtää varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyviä diskursseja,
joita päiväkodin johtajat puheellaan tuottavat. Lisäksi tutkimusprosessin aikana
toiseksi kiinnostuksen kohteeksi muodostui diskursseissa rakentuvat päiväkodin johtajan toimija-asemat. Tutkimus tuottaa tietoa niistä tekijöistä, jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen sekä niistä, jotka saattavat
estää sen. Näin ollen tutkimuksen kautta saadun tiedon avulla on mahdollista
edistää laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.
Lopulliset tutkimuskysymykset muotoutuivat tässä tutkimuksessa seuraavanlaisiksi:
1. Millaisia diskursseja päiväkodin johtajat tuottavat puhuessaan varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä?
2. Minkälaisia toimija-asemia näissä diskursseissa rakentuu?
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5

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tässä tutkimuksen toteuttamista kuvaavassa luvussa kuvaan ensin tutkimuskohdetta ja lähestymistapaa. Seuraavaksi pohdin metodologisia valintoja ja siihen liittyviä tieteenfilosofisia lähtökohtia. Tämän jälkeen kuvaan tutkimukseen
osallistujia, aineiston keruuta sekä aineiston analyysiä. Lopuksi pohdin tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä eettisiä ratkaisuja.

5.1

Tutkimuskohde ja lähestymistapa

Tutkimuskohteenani tässä tutkimuksessa on päiväkodin johtajien tuottama puhe
varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä. Tarkastelen ilmiötä varhaiskasvatuksen johtajuuden näkökulmasta, sillä päiväkodin johtajalla on kokonaisvastuu yksikön varhaiskasvatuksen laadusta ja sen kehittämisestä (ks. Fonsén, 2014). Lisäksi aiempi tutkimus osoittaa, että varhaiskasvatuksen korkeatasoinen johtajuus vaikuttaa positiivisesti varhaiskasvatuksen laatuun (mm. Repo ym., 2019;
Soukainen, 2019). Lähtökohtana tutkimuksen toteuttamiselle toimii laadukkaan
varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja myöhempään elämään (Cortázar, 2015; Dearing ym., 2009; Karila, 2016; Salminen
ym., 2021; Whitebread ym., 2015) sekä aiempi tutkimus (Repo ym., 2019) varhaiskasvatuksen vaihtelevasta laadusta.
Sitoudun tutkimuksessani sosiaaliseen konstruktionismiin, jolloin sosiaalisen todellisuuden ajatellaan rakentuvan sosiaalisen ja kielellisen vuorovaikutuksen kautta (ks. Burr, 1995, 3). Lähestyn ilmiötä diskursiivisesta näkökulmasta,
jolloin tutkimuksessani keskityn siihen, miten ilmiö rakentuu kielellisen toiminnan kautta. Diskurssintutkimus on laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa ollaan
kiinnostuneita kielenkäytöstä ja siinä rakentuvista merkityksistä (mm. Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 14, 20). Tässä tutkimuksessa toteutan diskurssintutkimuksen diskurssianalyysin keinoin.
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5.2

Metodologiset valinnat

Tässä luvussa tarkastelen ja perustelen tutkimukseni metodologisia valintoja.
Ensin käsittelen tutkimukseni sitoutumista sosiaaliseen konstruktionismiin. Tämän jälkeen kuvaan diskurssia käsitteenä sekä diskurssianalyysiä aineiston analyysimenetelmänä.
5.2.1

Sosiaalinen konstruktionismi

Tutkimukseni teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, jolloin varhaiskasvatuksen laadun ilmiö nähdään sosiaalisesti
konstruoiduksi. Tässä tutkimuksessa haluan löytää varhaiskasvatuksen laadun
kehittämiseen liittyviä kulttuurisesti ja sosiaalisesti tuotettuja merkityksiä ja jäsennyksiä. Sosiaalinen konstruktionismi haastaa näkemyksen objektiivisesta tiedosta ja ihmisestä tekemässä suoria havaintoja tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen
sosiaalisessa konstruktionismissa tieto nähdään subjektiivisina käsityksinä, jotka
rakentuvat kulttuurisesti ja sosiaalisesti jaettujen merkitysjärjestelmien kautta.
(Jokinen ym., 2016, 26–29.) Sosiaalisessa konstruktionismissa maailman olemassaolon tapoja pidetään historiallisesti ja kulttuurillisesti muuttuvina, jolloin asioiden tulkintaan ja ymmärtämiseen vaikuttavat aika ja paikka (Burr, 2003, 2–5).
Sosiaalisen konstruktionismin perusteoksena pidetään Bergerin ja Luckmanin vuonna 1966 kirjottamaa kirjaa The Social Construction of Reality. Teos pohjautuu ajatukseen ihmisistä yhdessä luomassa ja ylläpitämässä ilmiöitä sosiaalisten käytäntöjen kautta, jolloin todellisuutta voidaan kuvata sosiaalisesti konstruktioiduksi. Todellisuutta rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalisissa tilanteissa
kielellisen vuorovaikutuksen kautta. Näin ollen todellisuus ei synny jaettuna totuutena, vaan sosiaalisesti koko ajan uudestaan rakennettuna. (Berger & Luckmann, 1994.) Sosiaalinen konstruktionismi paikantuu myös 1960-luvun tutkimukselliseen muutokseen, jossa kieli sai keskeisen aseman tutkijoiden keskuudessa. Tämä kielelliseksi käänteeksi kutsuttu muutos nosti kielen tutkimuskohteeksi. (Kuortti ym., 2008, 25–26.)
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Tutkimuksessani olen kiinnostunut kielestä, sillä kielellä rakennetaan sosiaalista todellisuutta (ks. Burr, 2003, 3; Saaranen-Kauppinen & Puuniekka, 2006,
43–44). Kieli nähdään merkitysjärjestelmänä, jolla tuotetaan ja uusinnetaan sosiaalista todellisuutta. Näin ollen ihmiset luovat, ylläpitävät ja muuttavat maailmaa yhdessä ja yksin puheellaan ja vuorovaikutuksellaan. (Hujala, 2008, 22.)
Kieltä kuvataan aineistoksi, jota tietoisesti tai tiedostamatta muokkaamalla tai
käyttämällä luodaan erilaisia todellisuuksia eikä näin ollen ilmaistu kieli ole
suora totuus maailmasta tai ajatuksista (Kuortti ym., 2008, 27).
Tässä tutkimuksessa sosiaalinen konstruktionismi mahdollistaa varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen tarkastelun sosiaalisissa suhteissa ja kielessä
rakentuvana ilmiönä. Tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu diskursiivisesti rakentuneisiin merkityksiin (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 26). Tarkoituksenani ei ole etsiä yhtä ainoaa totuutta vaan tarkastella erilaisten todellisuuksien ja
tapahtumien merkityksellistämisen tapoja (ks. Kuortti ym., 2008, 28). Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut niistä päiväkodin johtajien tuottamista merkityksistä, joita he puheenkäytöllä haastattelutilanteessa synnyttävät. Tavoitteenani
on tunnistaa niitä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyviä diskursseja,
joita päiväkodin johtajat puheellaan tuottavat sekä diskursseissa rakentuvia päiväkodin johtajan toimija-asemia.
5.2.2

Diskurssi ja diskurssianalyysi

Tutkimukseni sijoittuu diskurssintutkimuksen kentälle, jolloin lähden liikkeelle
diskurssin käsitteen tarkastelemisesta. Diskurssin käsitteelle ei ole yhtä selkeää
määritelmää sen monitieteisen luonteen vuoksi. Määrittely vaihteleekin eri tieteenalojen ja tutkijoiden kesken sen mukaan, mitkä tieteenalan tavoitteet ja perinteet ovat. Toisaalta erilaiset merkitykset selittyvät myös diskurssintutkimuksen omista kehityskaarista. Diskurssin käsite tulee ranskankielisestä sanasta discours, jolla tarkoitetaan puhetta tai keskustelua. (Pietikäinen & Mäntynen, 2019,
27.) Ranskan kieleen sana discours on taas tullut alkujaan latinan kielen sanasta
discursus, jossa se tarkoittaa kiertämistä tai ympäri juoksemista (Pietikäinen &
Mäntynen, 2019, 27; Renkema, 2004, 48). Lehti ja kumppanit (2018) kuvaavatkin
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diskurssin ”juoksevan” kielenkäyttäjältä toiselle, jolloin se toistuu tekstistä toiseen.
Alun perin Foucault (2005, 155) on todennut diskurssin määritelmässään,
että diskurssi on lausumien kokonaisuus, jossa lausumat ovat peräisin samasta
diskursiivisesta muodostelmasta. Myöhemmin diskurssin käsitettä ovat pyrkineet jäsentämään useat tutkijat ja asiantuntijat. Jokinen kumppaneineen (2016,
34) kuvaavat diskurssia sosiaalisissa käytännöissä rakentuviksi ja sosiaalista todellisuutta rakentaviksi säännönmukaisiksi merkityssuhteiden systeemeiksi.
Pietikäinen ja Mäntynen (2019, 27–28) taas tuovat esiin tämänkin tutkimuksen
tutkimuskysymysten asettelua edustavan näkemyksen, jossa diskurssi määritellään vakiintuneiksi ja teksteistä toiseen toistuviksi puhekäytännöiksi, joissa tuotetaan ja rakennetaan diskurssin kuvaamaa ilmiötä. Tässä tutkimuksessa diskurssia kuvataan puhekäytännöiksi siitä, miten tutkittavasta ilmiöstä eli varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä puhutaan. Tutkimuksessani, jonka sidon sosiaaliseen konstruktionismiin, ajattelen, että päiväkodin johtajien puhuessa varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä, he konstruoivat eli merkityksellistävät
kielen käytön kohteita (ks. Jokinen ym., 2016, luku 1) ja näin ollen kielen nähdään
muodostavan merkityksiä (Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 26).
Tämän tutkimuksen tutkimusmetodina on diskurssianalyysi, jota voidaan
luonnehtia väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi ja metodologiaksi, jonka avulla
voidaan tehdä tutkimusta usealla eri tavalla (ks. Gee, 1999, 5; Jokinen ym., 2016,
21). Diskurssianalyysi pitää sisällään useita erilaisia tyyppejä ja orientaatioita, joten yksiselitteistä määritelmää metodille ei ole (Hepburn & Potter, 2014, 180). Jokinen ja kumppanit (2016) ovat kuitenkin listanneet diskurssianalyysille viisi teoreettista lähtökohtaoletusta, joiden painotus on riippuvaista tutkimusongelmasta
ja -asetelmasta. Ensimmäisenä lähtökohtaoletuksena mainitaan kielen käytön rakentavan sosiaalista todellisuutta, toisena usean rinnakkaisen merkityssysteemin
kilpailevan keskenään, kolmantena tuodaan esiin merkityksellisen toiminnan
olevan kontekstisidonnaista, neljäntenä toimijoiden olevan kiinnittyneitä merkityssysteemeihin sekä viidentenä kuvataan kielen käytön tuottavan seurauksia.
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(Jokinen ym., 2016, 25–26.) Tutkijan tulee tiedostaa diskurssianalyyttisen tutkimuksen monimuotoisuus ja tehdä valintoja sen mukaan, mikä sopii tutkimustehtävän selvittämiseen (Remes, 2003, 22). Diskurssianalyysin tieteenfilosofiset lähtökohdat voidaan jakaa kolmeen lähestymistapaan: empiristiseen, rationalistiseen sekä pragmaattiseen (Remes, 2006, 293–295). Toisaalta diskurssianalyysi
voidaan jaotella tradition perusteella riippuen siitä, minkälaisena tiedon ja ihmisen suhde todellisuuteen nähdään. Traditiot on nimetty angloamerikkalaiseksi,
ranskalaiseksi ja saksalaiseksi diskurssianalyyttiseksi traditioksi niiden syntyperän ja diskurssin käsitteen mukaan. (Remes, 2003, 27.)
Tässä tutkimuksessa diskurssianalyysi rakentuu tulkitsevaksi diskurssianalyysiksi, jolloin keskityn sosiaaliseen todellisuuteen ja sen moninaisuuteen.
Tavoitteenani on kuvata, millaiseksi päiväkodin johtajat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen puheellaan tuottavat. Tulkitsevan diskurssianalyysin voidaan
katsoa liittyvän ranskalaiseen diskurssianalyysin traditioon, jolloin diskurssit
nähdään syntyvän kulttuurin kautta. Näin ollen kulttuuri vaikuttaa ihmisten
vuorovaikutuksessa luomiin diskursseihin. (Remes, 2003, 39–40.) Tässä tutkimuksessa varhaiskasvatusta ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin nähdäänkin vaikuttavan siihen, millaisia diskursseja varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä vuorovaikutuksessa tuotetaan. Vaikka diskurssianalyysi rakentui tässä
tutkimuksessa ranskalaiseen diskurssianalyysiin liittyväksi, sai se tutkimusprosessin aikana piirteitä myös saksalaisesta diskurssianalyysin traditiosta, jolloin
ihminen nähdään toimijana, joka voi itse organisoida uutta sosiaalista todellisuutta tuottavia käytänteitä. Tällöin maailma nähdäänkin muutettavissa olevana
ihmisten tietoisuutta lisäämällä. (Remes, 2003, 45–49.) Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi nosti esiin päiväkodin johtajan aktiivisena toimijana, jolloin johtajan mahdollisuudet vaikuttaa todellisuuteen kuvautuivat mahdollisina (ks.
Ingram, 2010). Luvussa 5.5 kuvaan tarkemmin analyysiprosessia tässä tutkimuksessa.
Siinä, missä päiväkodin johtajat luovat puheellaan sosiaalista todellisuutta,
myös minä tutkijana kuvaan ja luon sitä tutkimustulosteni kautta (ks. Jokinen
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ym., 2016, luku 1). Näin ollen onkin tärkeää, että tiedostan oman toimintani kielenkäyttäjänä ja sosiaalisen todellisuuden tuottajana (ks. Juhila, 2016, luku 7).
Juhilan (2016, luku 7) mukaan tutkija asettuu joko analyytikon, tulkitsijan, asianajan tai keskustelijan positioon suhteessa tutkimuskohteeseen. Tässä tutkimuksessa asemoin itseni keskustelevaksi tulkitsijaksi, jolloin positioni on olla yhtä aikaa sekä tulkitsija että keskusteluun osallistuja. Tulkitsijan positiossa oleellista
on tutkijan vuorovaikutuksellinen suhde aineistoon, jolloin tutkija käy keskustelua aineiston kanssa. Näin ollen tässä tutkimuksessa minun oli tärkeä tulla tietoiseksi omasta esiymmärryksestäni, johon ovat vaikuttaneet opintoni ja työni
varhaiskasvatusalalla sekä yhteiskunnallinen keskustelu varhaiskasvatusalasta.
Lisäksi asettumalla keskustelijan positioon, osallistun varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyvään keskusteluun ja tarjoan tutkimuksellani näkökulman varhaiskasvatuksen laatutyöhön. Näin ollen asemoin tutkimukseni osaksi
julkista varhaiskasvatuksen laatuun liittyvää keskustelua.

5.3

Tutkimukseen osallistujat

Tutkimus toteutettiin eräässä keskikokoisessa kaupungissa ja tutkimukseen osallistui seitsemän päiväkodin johtajaa kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Tuomen ja Sarajärjen (2018), Rapleyn (2004, 17) sekä Pattonin (2002,
341) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että informanteilla on merkityksellinen näkökulma tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen sekä kunnallisten että
yksityisten päiväkotien johtajien osallistuminen tutkimukseen nähtiin aineiston
monipuolisuutta lisäävänä ja siten aineistoa rikastuttavana.
Aloitin informanttien rekrytoinnin lähestymällä kaupungin alueen kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajia (n=17) sähköpostiviestillä, jossa kerroin
tutkimuksesta, sen tavoitteista sekä tutkimusprosessista. Samalla olin yhteydessä kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen johtajaan ja hain tutkimukselleni
tutkimuslupaa. Kun ensimmäisestä yhteydenotosta oli kulunut viikko, soitin päiväkodin johtajille ja kysyin heidän halukkuuttansa osallistua tutkimukseen. Tut-

36
kimukseen lupautui alustavasti kahdeksan päiväkodin johtajaa, jolloin osallistujat valikoituivat satunnaisotannalla osallistujien halukkuuden perusteella. Loppujen lopuksi tutkimukseen osallistui seitsemän päiväkodin johtajaa yhden johtajan jättäytyessä tutkimuksesta pois. Tutkimuksen kannalta uusien informanttien rekrytoinnille en nähnyt tarvetta, sillä haastatteluvaiheessa huomasin haastatteluiden alkavan toistaa itseään eikä tutkimuskysymysten kannalta uutta tietoa näyttänyt enää tulevan (ks. Eskola & Suoranta, 2010, 62–63). Osallistujat olivat mukana tutkimuksessa vapaaehtoisesti.
Tutkimukseen osallistuneista seitsemästä (n=7) päiväkodin johtajasta viisi
(n=5) edusti kunnallista varhaiskasvatusta ja kaksi (n=2) yksityistä varhaiskasvatusta. Työkokemusta päiväkodin johtajana toimimisesta informanteilla oli
kahdesta vuodesta kuuteentoista vuoteen. Informanteista kuusi toimi hallinnollisena päiväkodin johtajana ja yksi ryhmässä olevana päiväkodin johtajana. Johdettavien yksiköiden määrä vaihteli yhdestä yksiköstä kolmeen yksikköön. Koulutukseltaan päiväkodin johtajat olivat joko sosionomeja (AMK/YAMK), kasvatustieteen kandidaatteja tai kasvatustieteen maistereita. Suurimpana ryhmänä
olivat sosionomit (n=4), sitten kasvatustieteen kandidaatit (n=2) ja pienimpänä
kasvatustieteen maisterit (n=1). Koska tutkimuksessa informanttien anonyymiyden säilyminen on tärkeää (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019), tarkemmat erittelyt päiväkodin johtajien taustatiedoista jätetään pois.

5.4

Aineiston keruu

Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla päiväkodin johtajia. Katsoin haastattelun sopivan tutkimukseni aineiston keruu menetelmäsi, sillä halusin tarkastella
päiväkodin johtajien puhetta varhaiskasvatuksen laadusta ja laadun kehittämisestä. Haastattelu on aineistonkeruumenetelmä, jossa tutkija ja haastateltava ovat
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Haastattelua voidaankin luonnehtia ihmisten väliseksi viestinnäksi, joka perustuu kielen käyttöön. Haastattelun etuna on
sen joustavuus, jolloin tutkija voi suunnata tiedonhankintaa haastattelun aikana.
(Hirsjärvi ja Hurme, 2011, 24, 48–52; Puusa, 2020, 106–107.) Tuomi ja Sarajärvi
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(2018, 71–73) toteavat, että haastattelun aikana tutkijan on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä sekä keskustella haastateltavan
kanssa. Haastattelu vuorovaikutteisena tapahtumana sopii hyvin sosiaaliseen
konstruktionismiin pohjautuvaan lähestymistapaan ja diskurssintutkimukseen
(Hepburn & Potter, 2004, 182). Tässä tutkimuksessa haastattelut muotoutuivat
haastattelijan ja haastateltavien välisiksi vuorovaikutustilanteiksi, joissa keskustelu eteni haastattelurungon (ks. liite 4) sekä haastateltavan vastausten perusteella.
Toteutin haastattelut puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jolloin etukäteen valitut aihealueet suuntasivat vuorovaikutusta tutkimuksen tavoitteita
kohti, mutta samalla antoi mahdollisuuden vastavuoroisen keskustelun rakentumiselle (ks. Patton, 2002). Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 48, 67) mukaan teemahaastattelun avulla voidaan tutkia ajatuksia, tuntemuksia, uskomuksia ja merkityksiä, joita tutkittavaan ilmiöön liittyy. Tavoitteena on ilmiön tarkastelu tutkijan
ja tutkittavan välisen vuorovaikutuksen kautta. Tässä tutkimuksessa, jossa kiinnostus suuntautuu diskursseihin, teemahaastattelun avulla tuotettu aineisto
mahdollisti päiväkodin johtajien varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen ilmiöille antamien tulkintojen ja merkityksenantojen tarkastelemisen (ks. SaaranenKauppinen & Puuniekka, 2006).
Haastattelutilanteissa motivoin haastateltavia dialogiin etukäteen mietittyjen aiheiden ja apukysymysten avulla (ks. liite 4) jättäen samalla tilaa haastateltavan omalle tiedonmuodostamiselle sekä omille jatkokysymyksilleni (ks. Hirsjärvi & Hurme, 2011, 47–48; Patton, 2002, 343; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tämän
tutkimuksen aineiston keruussa oleellista olikin antaa tilaa tutkittavien puheelle
samalla tiedostaen se, että ennakkoon mietityt aiheet ja aihetta pohjustavat kysymykset varmistavat haastattelun keskittyvän tutkittavaan ilmiöön (ks. Patton,
2002). Myös Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteavat, että etukäteen valitut aiheet auttavat haastateltavia vastaamaan niihin asioihin, joita tutkija on kiinnostunut tutkimaan. Vuorovaikutukseen motivoimiseksi lähetin teemahaastattelun aihealu-
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eet etukäteen haastateltaville, mutta haastattelutilanteissa keskustelu eteni vapaamuotoisesti aihealueita tarvittaessa vaihtaen ja syventäen (ks. Hirsjärvi &
Hurme, 2011, 66–67).
Toteutin haastattelut helmi- ja maaliskuussa 2021. Vallitsevan Covid-19 pandemian vuoksi haastattelut toteutettiin Zoom -videoyhteyden välityksellä.
Yhden haastatteluista toteutin puhelimen välityksellä haastateltavan toiveesta.
Lähtökohtaisesti aineiston keruussa pidin tärkeänä videoyhteyttä, sillä eleet ja
ilmeet ovat oleellinen osa haastattelua (ks. Hirsjärvi ja Hurme, 2011, 64). Toteutetussa puhelinhaastattelussa katsoin kuitenkin, että haastattelu muotoutui luontevaksi vuorovaikutustilanteeksi, jossa tuotetusta puheesta ja äänenpainoista
pystyin päättelemään esimerkiksi tarpeen kysymyksen tarkentamiselle ja jatkokysymyksille.
Sovin haastattelut joustavasti informanteille sopivaan aikaan. Hyvissä ajoin
ennen haastatteluajankohtaa lähetin informanteille sähköpostitse tiedotteen tutkimuksesta (liite 1), tietosuojailmoituksen (liite 2) sekä haastattelun aihealueet.
Lisäksi pyysin informantteja allekirjoittamaan kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta (liite 3). Haastattelut aloitettiin vapaasti keskustellen
tutkimuksesta ja aiemmin lähetetystä tietosuojailmoituksesta. Näin luotiin luottamuksellinen ja keskustelulle avoin ilmapiiri (ks. Puusa & Juuti, 2020, 81). Annoin informanteille myös mahdollisuuden kysyä mietityttämään jääneitä asioita.
Vapaan keskustelun jälkeen etenimme taustatietojen kautta varsinaisiin aiheisiin
ja niitä pohjustaviin kysymyksiin. Lopuksi informanteilla oli mahdollisuus tuoda
vapaasti esiin aiheeseen liittyviä asioita. Haastattelut kestivät 30 minuutista 52
minuuttiin. Nauhoitin haastattelut erilliselle sanelimelle, josta ne litteroin mahdollisimman pian haastattelun jälkeen.

5.5

Aineiston analyysi

Aloitin aineiston analyysin silmäilemällä litteroitua aineistoa, jota oli yhteensä 80
sivua (fonttikoko 12; riviväli 1,5). Litterointiin olin merkinnyt muuta kuin puhuttua toimintaa siltä osin, kun se oli alustavasti oleellista tutkimuksen luonteen
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kannalta (ks. Ruusuvuori & Tiittula, 2009, 16). Tällaisia olivat tässä tutkimuksessa pitkät tauot puheessa sekä sanojen painottaminen. Silmäilyn jälkeen luin
tutkimusaineiston läpi useampaan kertaan saadakseni yleiskuvan aineistosta
sekä päiväkodin johtajien tuottamasta varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen
liittyvästä puheesta.
Tässä tutkimuksessa analyysiprosessi ajateltiin hermeneuttisena kehänä,
jossa tutkija ja teksti ovat dialogissa (ks. Siljander, 1988). Hermeneuttinen kehä
kuvaa ymmärtämisen etenemistä kehämäisesti, jolloin ymmärrys ilmiöstä syvenee vähitellen prosessin edetessä (Kakkori, 2009, 278). Aineiston analyysin
tausta-ajatuksena olikin Pynnösen (2015, 37) kehittämä kolmivaiheinen analyysiprosessi, jossa edetään kerroksittain pinnalta syvemmälle tekstiin. Tämä syvenevä prosessi sisältää tekstuaalisen, tulkitsevan ja kriittisen analyysitason, jolloin
tutkimustehtävä huomioiden edetään tasolta toiselle. Tässä tutkimuksessa analyysiprosessi rakentui tulkinnalliseksi analyysiksi, joka sai tutkimusprosessin aikana kriittisen diskurssianalyysin piirteitä.
Aineistoon tutustumisen jälkeen käsittelin aineistoa sisällönanalyysin
avulla järjestäen aineistoa tiiviimpään ja selkeämpään muotoon (ks. Puusa, 2011;
Tuomi & Sarajärvi, 2018). Sisällönanalyysi mahdollistaa aineiston tiivistämisen
ilman, että sen sisältämä informaatio katoaa (Eskola & Suoranta, 2010; Tuomi &
Sarajärvi, 2018). Aluksi etsin ja alleviivasin aineistosta ne kohdat, jotka liittyvät
tutkimustehtävääni (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tämän jälkeen siirsin tutkimustehtävään liittyvät aineistokohdat erilliseen tiedostoon, jolloin aineistoa oli
yhteensä 40 sivua. Tässä analyysivaiheessa rajasin aineistoa tiukasti koskemaan
vain varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyvää puhetta, sillä diskurssianalyysille on tyypillistä tarkoin valittu aineisto (ks. Taylor, 2001, 25). Aineiston
rajauksen jälkeen pelkistin kyseiset aineiston kohdat taulukon yksi (ks. taulukko
1) mukaisesti tiiviimpään muotoon (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018).
Aineiston tiivistämisen jälkeen tarkastelin mitä ja miten varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä puhutaan. Tällä tekstuaalisen analyysin tasolla etsin
aineistosta niitä teemoja, joiden perusteella voitiin kuvata sitä, mitä ilmiöstä sa-
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notaan ja miten ilmiöstä puhutaan (ks. Pynnönen, 2015, 37–38). Kysyinkin aineistolta: Mitä varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä sanotaan? Miten varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä puhutaan? Näin ollen kiinnitin huomiota niihin varhaiskasvatuksen laatuun liittyviin sanoihin ja ilmiöihin, jotka toistuivat puheesta toiseen ja jotka rakensivat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen ilmiötä johtajien puheessa. Tekstuaalinen tarkastelu muodostui tässä tutkimuksessa johtajien
puheen purkajaksi, jotta puheen syvempi tarkastelu mahdollistui (ks. Pynnönen,
2013, 27). Tässä vaiheessa huomasin, että päiväkodin johtajat puhuivat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä seuraavanlaisten teemojen kautta: pedagogiikkapuhe, muutospuhe, osaamispuhe, resurssipuhe, henkilöstön jaksaminen puhe sekä arviointipuhe (ks. esimerkki taulukosta 1). Samalla tein alustavan huomion, että kunkin teeman sisältä löytyi karkeasti jaoteltuna puhekäytäntö, jossa
varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä puhuttiin positiivisen puheen kautta
sekä puhetapa, jossa laadun kehittämisestä puhuttiin negatiivisen puheen
kautta.
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Taulukko 1: Esimerkki ensimmäisestä analyysivaiheesta
AINEISTOSITAATTI
PELKISTYS
ALAKÄSITE
YLÄKÄSITE
J6: Eli tietysti tavoitteet tulee sieltä meijän firmalta, mutta sit ne tulee myös
sieltä niin kun työntekijöiden niinku omista niistä... öö… tavoitteista. Siitä,
Osaamisen kehittämisen
että miten... missä vaiheessa kukakin kulkee sillä omalla ammatillisella
myötä kehitetään
Osaamisen kehittäminen
polullaan, niin niistä niinku keskustelemalla ja kirjallisuutta hyödyntäen ja
varhaiskasvatuksen laatua
tota koulutuksia hyödyntäen ja näin niin… sitä kautta niinku kehitetään sitä
paremmaksi
toimintaa aina vaan sinne laadukkaammaksi.
J2: -- Sitten tota… No sitten yks semmonen mihinkä muut ei pääsekään niin
kauheesti vaikuttaa, niin on tämä rekrytointi ja henkilöstön sijoittelu, millä
mä sitten koitan paikata niitä osaamispuutteita, mitä missäkin yksikössä on.
-- eihän semmosta niinku... semmosta ideaalihenkilökuntaa, että kaikki
Opettajapulan vuoksi
sujuu hienosti laitat kenenkä.. kenenkä kanssa vaan. Ja niin kun, että… ja
rekrytoinnissa ei voida kysyä
niinku se, ettei siihen osaamiseenkaan… nyt on jo vaikeuksia saada niinku
osaamista
päteviä opettajia... Että ei siinä sitten paljon osaamisia kysytä, että otetaan
kaikki, ketkä saadaan niinku vakinaistettua. Että se on vähän semmosta
toiveajattelua, että sillä paljon pystyisi.
J6: Sitä (laatua) pitää kehittää. Se tulee… tutkimuksii julkastaan koko aika
lisää… varhaiskasvatus on aika tapetilla oleva asia tänä päivänä… ja hyvä
niin. Ja olla niinku siellä aallonharjalla siitä, että mitä on niinku tänä
päivänä sitä hyvää tutkittuu tietoo just siitä, mikä niille lapsille on niinku
parhaaks ja kehittää sitä toimintaa niin, että me pystytään sitä niinku
tuottaa. Sit totta kai just se, että yhteiskunta muuttuu, lapset muuttuu
yhteiskunnan mukana, perheet on erilaisia. Ei päde… lasten ja perheiden
kanssa ei enää päde samat asiat niinku vaikka kymmenen vuotta sitten…
Totta kai on tietyt, mitkä ei muutu mihinkään. Me pestään edelleen ne kakat
pois pyllyistä ja autetaan syömisessä ja pukemisessa ja niin edelleen, mutta
et sit niinku ne muut asiat siinä. Ja just se sem-monen viitekehys siellä
taustalla, niin se niinku vähä kehittyy ja muuttuu, niin meijän on niinku
pystyttävä mukautumaan siihen myös.
J3: Semmonen kehitysvastaisuus myöskin, et ei niinku haluta muuttua,
koska me ollaan tehty näin. Ne on semmosia ongelmia.

OSAAMISPUHE
Osaamisvaje

Yhteiskunnan muutoksen
mukana tulee pysyä

Muutosmyönteisyys

Työyhteisössä ei haluta
muutoksia, koska aina on
tehty tietyllä tavalla

Muutoskielteisyys

J2: Mun mielestä se vaatii semmosta niin kun... niin sitä, että on pakko
niinku priorisoida niitä laadun kehittämiseen liittyviä toimintoja. Että, kun
on ihan hirveesti kaikennäköstä hanketta ja projektia ja juttua niinku
Kehittäminen aikaresurssien
menossa… että niinkun… että jos ei… että tähän ei kertakaikkiaan jää
vähyydessä onnistuu, kun
aikaa, jos ei tähän niinku… tätä priorisoida. Aattelen, että siihen on jäätävä
priorisoidaan
ja löydettävä aikaa… että niin… sekä mun aikaa että työntekijöiden aikaa.
Että se on niinku mun mielestä tärkee asia.
J2: Yks iso on tietysti ajankäyttöön liittyvä ongelma. Että tota... että meillä
ainakin päi-väkodin johtajalla on ihan hirvee määrä semmosta niinku
semmosta… lähinnä nyt henkilöstöjohtamiseen, mutta myöskin
kaikennäköiseen muuhun, niin liittyvää tämmöstä sihteerin työtä ihan tosi
paljon. Että se niinku, et se vie aikaa. Ja siis meillä niinku sijaisjärjestelyt vie
mulla ihan niinku älyttömän älyttömän määrän aikaa. -- se vie niinku ihan
hirveen ajan… että niinku... nää ajankäytölliset ongelmat… ja ne on
kuitenkin niinkun… tai no voihan senkin aatella, et kun mä metsästän
sijaista, niin se on tota myöskin laadun… tota kehittämistä, taikka ainakin
Päiväkodin johtajan työn
ylläpitämistä sillain, koska mun on saatava sinne, niinku tota, säädösten
sirpaleisuuden vuoksi
mukanen henkilökunta, mutta se että niinkun… tarkotan sitä, että niinku
rauhoittuminen
mä niinku voisin rauhoittua ja omien ajatusteni kanssa olla ja miettiä jotain
kehittämiseen on vaikeaa
semmosta… niinku kunnolla sitä kehittämiseen liittyvää, niin se päivä on
niin semmonen sirpaleinen, että tota se semmoseen niinku keskittyminen on
hirvittävän vaikeeta. -- tää tehtävien määrä ja moninaisuus, niin tota, se on
niinku se, mikä on oikeesti niinku ainakin ittelle… ittelle niinku... ja enkä
ole ainut… on tosi tosi niinku haastavaa. Vaikka, kuinka pyrin itteeni
johtamaan, niin… en niin kovaa… tota kovaa johtajuutta omista, että
pystyisin saamaan tän oman.. oman päädyn niinku järjestykseen sen asian
suhteen, että kyllä se vaan vie… Se ajankäyttö on niinku ihan tosi haastavaa.

MUUTOSPUHE

Priorisointi

RESURSSIPUHE

Aikaresurssien puute

Jatkoin analyysiä, jolloin pyrin ymmärtämään diskursseja laajemmin. Tavoitteena oli etsiä diskurssien ominaisuuksia sekä löytää tapoja, joilla diskursseja
käytetään ja mitä varten (ks. Eriksson & Kovalainen, 2008, 234). Tätä voidaan
kutsua tulkitsevaksi diskurssianalyysin tasoksi. Tulkitsevan analyysin tavoitteena oli tässä tutkimuksessa tarkastella sitä, millaiseksi varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen päiväkodin johtajien puheen kautta tehdään (ks. Pynnönen,
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2015, 37–38). Tässä vaiheessa analyysiä konteksti tuli osaksi aineiston tulkintaa,
jolloin aineisto asetettiin tilanteiseen, intertekstuaaliseen ja yhteiskunnalliseen
kontekstiin. Jokisen ja kumppaneiden (2016, 36–47) mukaan kontekstin eli tapahtumatilanteen ulottuvuuksia ovat lause- ja episodikonteksti, vuorovaikutuskonteksti, kulttuurinen konteksti sekä reunaehdot. Tässä tutkimuksessa aineisto
kiinnitettiin varhaiskasvatuksen kontekstiin ja näin ollen kielenkäyttö suhteutettiin haastattelutilanteen ulkopuolelle. Peilasin aineistoa varhaiskasvatuksen kontekstiin ja pyrin tunnistamaan asioita, joiden tulkinta vaati minulta varhaiskasvatuksen ja sen laadun sekä varhaiskasvatuksen johtajuuden tuntemista (ks. Jokinen ym., 2016, 39). Tässä analyysin vaiheessa kysyin aineistolta: Miten ja millaisena varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen kuvataan? Millaisia merkityksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen tätä kautta saa? Palasin aiemmin muodostamiini
teemoihin ja tarkastelin niitä edellä mainittujen kysymysten valossa. Luin aineistoa läpi useampaan kertaan ja kiinnitin huomiota erityisesti teemojen sisällä
esiintyviin puhetapoihin. Selkeytin aineistoa jälleen sisällönanalyysillä, jolloin
aiemmin muodostamieni teemojen sisältä rakentui puhetapoja, joissa laadun kehittäminen rakentui yhteisen tahtotilan, kehittämiseen liittyvien haasteiden tunnistamisen ja niiden ratkaisemisen sekä johtajan voimattomuuden kautta (ks.
taulukko 2). Näin ollen muodostin lopulliset diskurssit, jotka nimesin seuraavasti: laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana, laadun kehittäminen johtajan
ratkaisukeskeisyytenä sekä laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena.
Laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana -diskurssi muodostui muutos-, pedagogiikka-, osaamis- ja arviointipuheesta. Laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä -diskurssi taas muodostui muutos-, pedagogiikka-, osaamis-, arviointi-, resurssi- ja henkilöstön jaksamispuheesta. Laadun kehittäminen johtajan
voimattomuutena -diskurssi muodostui muutos-, resurssi- sekä henkilöstön
osaamis- ja jaksamispuheesta.
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Taulukko 2: Esimerkki toisesta analyysivaiheesta
AINEISTOSITAATTI

PELKISTYS

J6: Eli tietysti tavoitteet tulee sieltä meijän firmalta, mutta sit ne tulee
myös sieltä niin kun työntekijöiden niinku omista niistä... öö…
Osaamisen
tavoitteista. Siitä, että miten... missä vaiheessa kukakin kulkee sillä
kehittämisen myötä
omalla ammatillisella polullaan, niin niistä niinku keskustelemalla
kehitetään
ja kirjallisuutta hyödyntäen ja tota koulutuksia hyödyntäen ja näin
varhaiskasvatuksen
niin… sitä kautta niinku kehitetään sitä toimintaa aina vaan sinne
laatua paremmaksi
laadukkaammaksi.
J6: Sitä (laatua) pitää kehittää. Se tulee… tutkimuksii julkastaan
koko aika lisää… varhaiskasvatus on aika tapetilla oleva asia tänä
päivänä… ja hyvä niin. Ja olla niinku siellä aallonharjalla siitä, että
mitä on niinku tänä päivänä sitä hyvää tutkittuu tietoo just siitä,
mikä niille lapsille on niinku parhaaks ja kehittää sitä toimintaa niin,
että me pystytään sitä niinku tuottaa. Sit totta kai just se, että
Yhteiskunnan
yhteiskunta muuttuu, lapset muuttuu yhteiskunnan mukana,
muutoksen mukana
perheet on erilaisia. Ei päde… lasten ja perheiden kanssa ei enää
tulee pysyä
päde samat asiat niinku vaikka kymmenen vuotta sitten… Totta kai
on tietyt, mitkä ei muutu mihinkään. Me pestään edelleen ne kakat
pois pyllyistä ja autetaan syömisessä ja pukemisessa ja niin
edelleen, mutta et sit niinku ne muut asiat siinä. Ja just se semmonen
viitekehys siellä taustalla, niin se niinku vähä kehittyy ja muuttuu,
niin meijän on niinku pystyttävä mukautumaan siihen myös.

VAIHE 1

Osaamisen
kehittäminen

VAIHE 2

Osaamispuhe

Laadun
kehittäminen
yhteisenä
tahtotilana
Muutosmyönteisyys

Muutospuhe

J2: Mun mielestä se vaatii semmosta niin kun... niin sitä, että on
pakko niinku priorisoida niitä laadun kehittämiseen liittyviä
toimintoja. Että, kun on ihan hirveesti kaikennäköstä hanketta ja
projektia ja juttua niinku menossa… että niinkun… että jos ei… että
tähän ei kertakaikkiaan jää aikaa, jos ei tähän niinku… tätä
priorisoida. Aattelen, että siihen on jäätävä ja löydettävä aikaa… että
niin… sekä mun aikaa että työntekijöiden aikaa. Että se on niinku
mun mielestä tärkee asia.

Kehittäminen
aikaresurssien
vähyydessä
onnistuu, kun
priorisoidaan

Priorisointi

Resurssipuhe

J2: -- Sitten tota… No sitten yks semmonen mihinkä muut ei
pääsekään niin kauheesti vaikuttaa, niin on tämä rekrytointi ja
henkilöstön sijoittelu, millä mä sitten koitan pai-kata niitä
osaamispuutteita, mitä missäkin yksikössä on. -- eihän semmosta
niinku... semmosta ideaalihenkilökuntaa, että kaikki sujuu hienosti
laitat kenenkä.. kenenkä kanssa vaan. Ja niin kun, että… ja niinku se,
ettei siihen osaamiseenkaan… nyt on jo vaikeuksia saada niinku
päteviä opettajia... Että ei siinä sitten paljon osaamisia kysytä, että
otetaan kaikki, ketkä saadaan niinku vakinaistettua. Että se on vähän
semmosta toiveajattelua, että sillä paljon pystyisi.

Opettajapulan
vuoksi
rekrytoinnissa ei
voida kysyä
osaamista

Osaamisvaje

Osaamispuhe

J2: Yks iso on tietysti ajankäyttöön liittyvä ongelma. Että tota... että
meillä ainakin päi-väkodin johtajalla on ihan hirvee määrä
semmosta niinku semmosta… lähinnä nyt henkilöstöjohtamiseen,
mutta myöskin kaikennäköiseen muuhun, niin liittyvää tämmöstä
sihteerin työtä ihan tosi paljon. Että se niinku, et se vie aikaa. Ja siis
meillä niinku sijaisjärjestelyt vie mulla ihan niinku älyttömän
älyttömän määrän aikaa. -- se vie niinku ihan hirveen ajan… että
niinku... nää ajankäytölliset ongelmat… ja ne on kuitenkin
niinkun… tai no voihan senkin aatella, et kun mä metsästän sijaista,
Päiväkodin johtajan
niin se on tota myöskin laadun… tota kehittämistä, taikka ainakin
työn sirpaleisuuden
ylläpitämistä sillain, koska mun on saatava sinne, niinku tota,
vuoksi
Aikaresurssien
säädösten mukanen henkilökunta, mutta se että niinkun… tarkotan
rauhoittuminen
puute
sitä, että niinku mä niinku voisin rauhoittua ja omien ajatusteni
kehittämiseen on
kanssa olla ja miettiä jotain semmosta… niinku kunnolla sitä
vaikeaa
kehittämiseen liittyvää, niin se päivä on niin semmonen sirpaleinen,
että tota se semmoseen niinku keskittyminen on hirvittävän
vaikeeta. -- tää tehtävien määrä ja moninaisuus, niin tota, se on
niinku se, mikä on oikeesti niinku ainakin ittelle… ittelle niinku... ja
enkä ole ainut… on tosi tosi niinku haastavaa. Vaikka, kuinka pyrin
itteeni johtamaan, niin… en niin kovaa… tota kovaa johtajuutta
omista, että pystyisin saamaan tän oman.. oman päädyn niinku
järjestykseen sen asian suhteen, että kyllä se vaan vie… Se
ajankäyttö on niinku ihan tosi haastavaa.
J3: Semmonen kehitysvastaisuus myöskin, et ei niinku haluta
muuttua, koska me ollaan tehty näin. Ne on semmosia ongelmia.

Työyhteisössä ei
haluta muutoksia,
koska aina on tehty
tietyllä tavalla

Muutoskielteisyys

Resurssipuhe

Muutospuhe

Laadun
kehittäminen
johtajan
ratkaisukeskeisyytenä

Laadun
kehittäminen
johtajan
voimattomuutena
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Muodostaessani lopulliset diskurssit, huomasin, että löytämissäni diskursseissa
päiväkodin johtajille rakentui erilaisia toimijuuksia (ks. Potter & Wetherell, 1987,
101–103), jolloin analyysiprosessi sai saksalaisen diskurssianalyysin piirteitä.
Tutkimuksessani huomio kiinnittyi johtajien määrittelemiin oman toimintansa
edellytyksiin, velvollisuuksiin ja rajoituksiin (ks. Jokinen ym., 2016, 44–46), jolloin tarkastelun kohteena oli diskursiivisisissä prosesseissa rakentuneet toimijaasemat. Näin ollen diskursseissa rakentuneet toimija-asemat eivät olleet johtajille
etukäteen asetettuja tai muodostuneita rooleja tai tehtäviä, joita puheessa mainitaan, vaan vuorovaikutuksessa rakentuneita asemia. Tutkimuskysymykseksi
olin muotoillut jo aiemmin: Millaisia diskursseja päiväkodin johtajat tuottavat
puhuessaan varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä? Tässä vaiheessa koin
tutkimuksen kannalta mielekkääksi asettaa tutkimukselle lisäkysymyksen: Minkälaisia toimija-asemia näissä diskursseissa rakentuu? Toimija-asemalla tarkoitetaan
sosiaalisessa toiminnassa tuotettua määrittelyä ihmisestä ja hänen toimintansa
mahdollisuuksista (mm. Jokinen ym., 2016, 44–46; Pietikäinen & Mäntynen,
2019), jolloin lähdin etsimään diskurssien sisältä löytyviä kohtia, joissa päiväkodin johtajat tuottivat erilaisia asemia itselleen. Analyysissä kiinnitin huomiota
puheeseen, jossa päiväkodin johtajat puhuivat toiminnan subjektista. Tässä vaiheessa analyysiä tein jokaiselle löytämälleni johtajan diskursseissa rakentamalle
toimija-asemalle oman miellekartan alla olevan esimerkin (ks. kuvio 2) mukaisesti.

Kuvio 2: Esimerkki toimija-asemien tunnistamisesta
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Kokosin kutakin asemaa koskevat aineiston kohdat miellekarttaan, jolloin pystyin näkemään ensinnäkin, minkälaisia toimija-asemia kustakin diskurssista löytyy ja toiseksi näin, millaisista asioista toimija-asemat rakentuvat. Löytämäni toimija-asemat nimesin: mahdollistaja, yhteisön jäsen sekä olosuhteiden armoilla
olija.

5.6

Eettiset ratkaisut

Tässä tutkimuksessa eettisten ratkaisujen pohdinta ovat tärkeässä roolissa. Eettiset kysymykset nähdään erityisen merkityksellisinä laadullisessa tutkimuksessa
sen määrällistä tutkimusta vapaamman muotonsa vuoksi (Tuomi & Sarajärvi,
2018). Kuula (2015, 18) toteaa, että eettisten kysymysten pohtiminen tulee olla
koko tutkimusprosessin läpäisevä toimintatapa ja jokainen valinta tulee tehdä
eettisyys huomioiden. Tässä tutkimuksessa eettisiä kysymyksiä on tarkasteltu jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. Eettisiä ratkaisuja on pohdittu muun muassa
hyvän tieteellisen käytännön (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012) sekä tutkimuksen eettisten periaatteiden kautta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta,
2019).
Ennen aineistonkeruun aloittamista hain tutkimusluvan hyvän tieteellisen
käytännön mukaisesti (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, 6) lähettämällä kaupungin varhaiskasvatuksen johtajalle kaupungin oman tutkimuslupahakemuksen sekä tutkimussuunnitelman. Tutkimusluvan saamisen jälkeen aloitin aineistonkeruun sopimalla haastatteluajankohdat tutkimukseen osallistuvien
informanttien kanssa. Tutkimuksen kohdistuessa ihmiseen ja hänen toimintaansa, on tärkeää kunnioittaa tutkittavan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
(Clarkeburn & Mustajoki, 2007; Kuula, 2015). Tutkimusta tehdessä tuleekin ajatella tutkittavaa ja hänen etuaan (Patton, 2002; Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Tässä tutkimuksessa informantit olivat mukana omasta tahdostaan
eikä heitä millään tavalla painostettu osallistumaan. Informanttien oli mahdollista perua osallistumisensa koska tahansa. Kerroin tutkimukseen osallistujille
kaiken oleellisen tiedon tutkimuksesta ja varmistin, että he olivat ymmärtäneet
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tiedon. Eettisyyden vuoksi on tärkeää, että tutkija on avoin eikä salaa tutkimukseen osallistujilta mitään sen nimissä, että saisi mahdollisesti paremman otoksen
aineistonkeruussa. Tutkimuksen eettisten periaatteiden (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019, 8) mukaan tutkimukseen osallistujan tulee saada tieota tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen käsittelystä sekä tutkimuksen käytännön toteutuksesta. Ennen aineistonkeruuta pyysin informanteilta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta.
Eettisyyden vuoksi on tärkeä huomioida tutkittavien anonymiteetin turvaamiseen liittyvät sekä aineiston käyttöön ja säilytykseen liittyvät kysymykset.
Informanttien tunnistamattomuudesta tulee pitää huoli koko tutkimusprosessin
ajan. (Ks. Kuula, 2015; Patton, 2002, 441.) Tämän tutkimuksen haastattelut tehtiin
poikkeuksellisesti etäyhteyden välityksellä, joten minun tuli kantaa oma vastuuni siitä, että haastattelutilanne säilyi tutkijan ja tutkittavan välisenä. Näin ollen pidin huolen, että video- ja puhelinhaastatteluiden aikana kukaan ei ollut
kuuntelemassa haastattelutilanteita. Erityisen tärkeää oli huolehtia anonymiteetistä puhelinhaastattelun aikana, sillä puhelimen välityksellä tehdyssä haastattelussa tietosuoja ei ole Zoom -videoyhteyden tasolla. Tässä tutkimuksessa puhelinhaastattelu oli haastateltavan toive ja haastateltava oli tietoinen tietosuojakysymyksistä. Litterointivaiheessa aineistosta poistettiin nimitiedot sekä kaupunkien ja päiväkotien tunnistetiedot. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistujien tunnistamattomuus varmistettiin myös sellaisten tietojen tutkimusraportista
pois jättämiselle, joiden myötä voisi olla pääteltävissä informanttien henkilöllisyys. Raportissa ei tämän vuoksi ole eritelty yksityiskohtaisesti päiväkodin johtajien taustatietoja. Taustatiedot ovat sen sijaan lueteltu yleisellä tasolla. Tämän
tutkimuksen tutkimusaineisto säilytettiin koko tutkimusprosessin ajan salasanasuojatulla muistitikulla. Tulostetut litteroinnit säilytettiin sellaisessa paikassa,
jonne vain tutkijalla oli pääsy. Tutkimusaineisto tuhottiin täydellisesti tutkimuksen valmistumisen jälkeen.
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6

TULOKSET

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen tuloksia. Luvussa 6.1. esittelen päiväkodin
johtajien puheellaan tuottamia diskursseja varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä. Diskurssit ovat nimeltään laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana,
laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä sekä laadun kehittäminen
johtajan voimattomuutena. Käytän tulos- ja pohdintaluvuissa diskursseista luettavuuden vuoksi myös lyhenteitä: tahtotiladiskurssi, ratkaisukeskeisyysdiskurssi sekä voimattomuusdiskurssi kuvaamaan diskursseja. Luvussa 6.2. tarkastelen diskursseissa rakentuneita päiväkodin johtajien toimija-asemia. Toimijaasemia löytyi kolme, jotka ovat nimeltään mahdollistaja, yhteisön jäsen sekä
olosuhteiden armoilla olija. Luvussa 6.3 esittelen tulosten yhteenvedon. Alla
olevassa kuviossa (kuvio 3) esittelen kootusti tutkimuksen päätulokset.

Kuvio 3: Tutkimuksen päätulokset
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6.1

Päiväkodin johtajien tuottamat diskurssit varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä

Tässä luvussa tarkastelen päiväkodin johtajien tuottamia diskursseja varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä. Laadun kehittäminen kuvautuu päiväkodin
johtajien puheessa yhteisen tahtotilan, johtajan ratkaisukeskeisyyden sekä johtajan voimattomuuden kautta.
6.1.1

Laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana

Ensimmäinen varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyvä diskurssi on
laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana. Puhetavassa laadun kehittäminen
kuvautuu tapana toimia ja tehdä työtä, jolloin se rakentuu yhteiseksi tahtotilaksi.
Kehittäminen kuvautuu varhaiskasvatuksen laatua ylläpitäväksi, jolloin puheessa korostuu halu vastata jatkuvaan muutokseen ja ajankohtaiseen ymmärrykseen lapsen parhaasta.
Muutos
Laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana -puheessa esiintyy puhetta kehittämisestä tapana tehdä työtä sekä jatkuvaan muutokseen vastaamisena. Varhaiskasvatuksen työotetta kuvataan kehittäväksi, jolloin kehittäminen nähdään tavaksi tehdä työtä. Kun kehittäminen koetaan yhteiseksi ja tärkeäksi asiaksi, laadun kehittäminen nähdään varhaiskasvatuksen laatua ylläpitävänä ja välttämättömänä. Näin ollen varhaiskasvatuksen laatua ”pitää kehittää koko ajan”, kuten
seuraavissa sitaateissa johtajat kuvaavat:
J1: Meillä on sellanen kehittävä työote koko ajan, että tavallaan se (laatu) pysyy yllä.
J5: … kyllä aina pitää kehittää, että kyllä se on se tapa toimia.

Ylemmässä sitaatissa johtaja yhdistää jatkuvan kehittämisen ja kehittävän työotteen laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitämiseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytykseksi onkin tulkittavissa jatkuva kehittäminen. Sitaateissa johtajat kuvaavat kehittämistä ”tavaksi tehdä työtä”. Laadun kehittämistä kuvataan
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”koko ajan” läsnä olevaksi, jolloin kehittämisen voidaan ajatella olevan osa työtä
eikä sitä näin ollen nähdä perustehtävästä irrallisena työtehtävänä.
Päiväkodin johtajat puhuvat jatkuvasta muutoksesta. Johtajat korostavat
maailman muutosta ja lisääntyvää tietoa lapsen parhaasta, jolloin varhaiskasvatuksen kehittäminen kuvataan kunkin ajan ja paikan tarpeisiin vastaamisena.
Näin ollen varhaiskasvatus kuvautuu jatkuvaa kehittämistä vaativaksi. Puheessa
korostuu lapsinäkökulma, jolloin kehittäminen on tulkittavissa lapsen etua edistäväksi. Puheesta onkin nähtävissä tahto tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta
kehittämisen avulla, kuten seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa:
J6: Sitä (laatua) pitää kehittää. Se tulee… tutkimuksii julkastaan koko aika lisää… varhaiskasvatus on aika tapetilla oleva asia tänä päivänä… ja hyvä niin. Ja olla niinku siellä aallonharjalla siitä, että mitä on niinku tänä päivänä sitä hyvää tutkittuu tietoo just siitä,
mikä niille lapsille on niinku parhaaks ja kehittää sitä toimintaa niin, että me pystytään
sitä niinku tuottaa. Sit totta kai just se, että yhteiskunta muuttuu, lapset muuttuu yhteiskunnan mukana, perheet on erilaisia. Ei päde… lasten ja perheiden kanssa ei enää päde
samat asiat niinku vaikka kymmenen vuotta sitten… Totta kai on tietyt, mitkä ei muutu
mihinkään. Me pestään edelleen ne kakat pois pyllyistä ja autetaan syömisessä ja pukemisessa ja niin edelleen, mutta et sit niinku ne muut asiat siinä. Ja just se semmonen viitekehys siellä taustalla, niin se niinku vähä kehittyy ja muuttuu, niin meijän on niinku pystyttävä mukautumaan siihen myös.

Sitaatissa johtaja kuvaa kehittämistä vastaamisena uuteen tutkimustietoon lapsen parhaasta sekä lapsiin ja perheisiin liittyvään yhteiskunnalliseen muutokseen. Tieto ja ymmärrys maailmasta sekä lapsen parhaasta muuttuu koko ajan,
jolloin työyhteisön on ”pystyttävä mukautumaan” muutokseen. Mukautuminen
voidaan tulkita tässä yhteisenä velvollisuutena kehittää toimintaa lasten tarpeita
vastaavaksi tietyssä ajassa ja paikassa.
Pedagogiikka
Päiväkodin johtajien puheessa esiintyy puhetta jatkuvasta pedagogisesta keskustelusta. Pedagogisen keskustelun käyminen nähdään tärkeänä tekijänä varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen mahdollistajana, kuten seuraava johtajan sitaatti osoittaa:
J2: Mää nään, että se pedagogisen keskustelun käyminen on yks laadun niinku kehittämisen tärkein asia.
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Puhe pedagogisesta keskustelusta yhdistetään diskurssissa pedagogisen keskustelun käymiseen, kokousrakenteisiin sekä johtajan rooliin pedagogisessa keskustelussa. Pedagoginen keskustelu kuvautuu diskurssissa säännölliseksi koko työyhteisöä koskevaksi ammatilliseksi keskusteluksi, jonka avulla pyritään jatkuvaan varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen.
Pedagogisen keskustelun käyminen nähdään yhteistä ymmärrystä luovana
sekä varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä tukevana. Pedagoginen keskustelu
kuvautuu yhteisenä paikkana, jossa mahdollistuu ajankohtaisen tiedon jakaminen ja sisäistäminen, kehittämiskohteiden esiin tuleminen sekä tavoitteiden asettaminen ja niiden jalkauttaminen. Keskustelun käyminen nähdään myös yhteisen suunnan etsimisenä, jolloin ensinnäkin työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus
”avoimeen pedagogiseen keskusteluun”, joka mahdollistaa avun pyytämisen ja
avun saamisen. Keskustelun kautta muodostuu lisäksi tavoitteet kehittämistyölle, jolloin luodaan yhteistä halua ja tahtoa kehittää varhaiskasvatuksen laatua. Puheessa korostuu sekä johtajan mahdollisuus käydä keskustelua johtajakollegoiden ja esihenkilöiden kanssa että varhaiskasvatusyksikössä tapahtuva keskustelu. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa pedagogista keskustelua:
J7: Jotta se laadun kehittäminen mahdollistuu, on tietenkin se, että mulla on hyvät työntekijät, jotka on tietoisesti… on tietoisia siitä, mihin me ollaan menossa tai mitä heiltä vaaditaan… ja tota, mä tiedän esimiehenä mihin me ollaan menossa, mitä mä vaadin työntekijöiltä… plus pedagoginen apulaisjohtaja… ja me katotaan myös sitä samanlaisilla vasulaseilla sitä meidän työtä, niin se on yksi semmonen, mitä tarvitaan mun yksiköitten kehittämisessä. -- Mulla on tosiaan näin mahtava mahdollisuus, et mulla on tää pedagoginen apulaisjohtaja, jonka kanssa me peilataan näitä asioita ja opettajien pedat meillä on
hyviä ja me ollaan saatu kiitosta siitä. Se on joka maanantai, että kun meillä on se vuosikello siellä, ni me puhutaan asiaa, me puhutaan siitä pedagogiikasta.

Sitaatissa johtaja korostaa sekä johtajan ja apulaisjohtajan että koko työyhteisön
yhteisten ymmärryksen merkitystä. Johtaja kuvaa yhteistä ymmärrystä ”tietoisuutena siitä, mihin me ollaan menossa”, jolloin sitaatista on tulkittavissa pedagogisen keskustelun tärkeys. Johtaja kuvaakin ”mahtavaksi mahdollisuudeksi”
käydä pedagogista keskustelua pedagogisen apulaisjohtajan kanssa. Lisäksi
säännölliset opettajien kanssa käytävät pedagogiset kokoukset kuvastuvat keskeisiksi pedagogisen keskustelun paikoiksi, joissa ”puhutaan asiaa”. Sitaatista on
tulkittavissa, että pedagoginen keskustelun myötä syntynyt yhteinen tietoisuus

51
pedagogisista tavoitteista on se ydinasia, jota varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen edellyttää.
Säännöllisen pedagogisen keskustelun käyminen yhdistetään sujuviin kokousrakenteisiin, jolloin aikataulutetut kokoukset varmistavat pedagogisen keskustelun käymisen. Puheessa korostuukin kokousten järjestäminen säännölliseksi osaksi toimintaa. Koska pedagogisen keskustelun käymistä kuvataan tärkeäksi laadun kehittämistä tukevaksi tekijäksi, onnistuneet kokousrakenteet
nähdään laatua tuottavina. Seuraavissa sitaateissa johtajat kuvaavat kokousten
järjestämistä:
J1: No ainakin se, että mää mahdollistan sen, että tulee niitä tilaisuuksia, että me päästään
ammatillista keskustelua käymään.
J6: Meillä on säännölliset palaverit…

Ensimmäisessä sitaatissa johtaja kuvaa yhteisen ammatillisen keskustelun käymisen mahdollistamista, jolloin kokousrakenteiden luominen kuvautuu yhteisen
pedagogisen keskustelun käymisen varmistamiseksi. Toisessa sitaatissa johtaja
kuvaa säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan yhdessä pedagogiikasta ja sen
kehittämisestä. Näin ollen ”päästään etenemään” ja tuottamaan laadukkaampaa
varhaiskasvatusta. Sitaateista on tulkittavissa ensinnäkin tarve luoda aika ja
paikka säännölliselle pedagogiselle keskustelulle. Toiseksi sitaateissa kuvastuu
yhteisössä tapahtuvan pedagogisen keskustelun välttämättömyys varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen toteuttamiseksi.
Diskurssissa esiintyvä puhe päiväkodin johtajan roolista pedagogisen keskustelun käymisessä on ensinnäkin liitettävissä aiemmin mainittuun sujuvien
kokousrakenteiden luomiseen. Toiseksi johtajan rooli kuvautuu pedagogiseen
keskusteluun osallistujana, jolloin johtaja nähdään yhtäältä keskustelun ylläpitäjänä ja toisaalta yhteiseen keskusteluun osallistujana. Johtajan rooli nähdään
osana jaettua johtajuutta, jolloin johtaja kuvataan osaksi laajempaa kokonaisuutta. Vaikka päiväkodin johtaja kuvautuukin osana jaettua johtajuutta, jossa
pedagoginen johtajuus jakautuu kaikille, johtaja nähdään pedagogisen johtajuuden keskiössä. Seuraavissa sitaateissa johtajat kuvaavat omaa osallistumistaan
pedagogiseen keskusteluun:

52
J4: … sitten mitä se kehittäminen on, niin on nää pedatiimit ja mun mielestä on tosi tärkeetä, että johtaja on mukana niissä, koska se on sitä pedagogista keskustelua ja se, et mä
oon tietoinen, et mitä niissä ryhmissä tapahtuu, et vaikka mä en ole… vaikka mä olen
hallinnollinen johtaja, niin… mä itseasiassa tiedän enemmän kuin mä tietäsin ryhmässä
olevana johtajana, koska sillon mä olisin keskittynyt siihen omaan ryhmääni tietysti.
J6: … mä oon tietysti miettinyt niitä semmosii osa-alueita ja niitä ajankohtasii asioita, että
just sen pedagogiikan kannalta että… ja sen laadun kannalta.. että koska se pedagogiikka
tähtää aina siihen laadukkaampaan varhaiskasvatukseen, niin niihin on niinku miettiny
sitten, että mitkä… mitä teemoja käsitellään ja mitä kautta sit päästään taas niinku etenemään.

Ensimmäisessä sitaatissa johtaja kuvaa oman osallistumisensa tärkeyttä pedagogiikkaa käsitteleviin kokouksiin. Ensinnäkin johtaja kuvaa kokouksiin osallistumista pedagogiseen keskusteluun osallistumisen kautta ja toiseksi ryhmien tilanteista tietoiseksi tulemisen kautta. Toisessa sitaatissa johtaja korostaa omaa rooliaan ajankohtaisten teemojen tuomisessa yhteiseen keskusteluun. Diskurssissa
johtaja onkin tunnistettavissa yhtäältä tavoitteiden kokoajaksi, ajatusten herättäjäksi, ajankohtaisten asioiden esiintuojaksi sekä punaisen langan ylläpitäjäksi ja
suunnannäyttäjäksi. Toisaalla johtaja kuvastuu työntekijöiden ajatusten, ideoiden ja havaintojen kuuntelijaksi, kuten seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa:
J6: Siis mahdollisimman hyvä se semmonen läsnä oleminen, että… ja semmonen niinku,
et työntekijöillä on semmonen olo, että olen helposti lähestyttävä, että heillä on niinku
sitten myöskin se rohkeus tulla sanomaan niistä niinku epäkohdista esimerkiks, mitä he
huomaa siellä arjessa.

Sitaatissa johtaja korostaa omaa läsnä olemistaan, jolloin työntekijöillä on ”rohkeus tulla sanomaan” arjen havainnoistaan. Kehittämiskohteiden huomaaminen
kuvautuukin koko yhteisöä koskevaksi, jolloin johtajan tehtävänä on kuunnella
työntekijöitä ja viedä heidän havaintojansa eteenpäin. Sitaatista on tulkittavissa,
että työntekijöiltä saadut havainnot eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan
johtajan tulee luoda ilmapiiri, jossa hän on ”helposti lähestyttävä”.
Osaaminen
Laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana -puheeseen liittyy osaamispuhetta,
jossa osaamisen lisääminen nähdään ensinnäkin mahdollisena ja toisesi osaamisen lisääntyminen nähdään laadun kehittymisen edellytyksenä. Osaamisen kehittäminen kuvataan osaamista ylläpitävänä ja osaamista lisäävänä. Jatkuva oppiminen ja sitä myöten osaamisen kehittyminen liitetään jatkuvaan muutokseen,
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jolloin muutokset varhaiskasvatuksessa vaatii osaamisen kehittämistä ajan tarpeita vastaavaksi. Johtajat järjestävät täydennyskoulutuksia henkilöstölle ja kannustavat heitä oppimaan uutta. Koulutusten nähdään vahvistavan ymmärrystä
ja lisäävän tietoa. Päiväkodin johtajat puhuvatkin omasta halukkuudestaan vastata henkilöstön ammatillisiin tavoitteisiin ja edistää siten henkilöstön ammattitaitoa, kuten johtaja seuraavassa sitaatissa kuvaa:
J6: Eli tietysti tavoitteet tulee sieltä meijän firmalta, mutta sit ne tulee myös sieltä niin kun
työntekijöiden niinku omista niistä... öö… tavoitteista. Siitä, että miten... missä vaiheessa
kukakin kulkee sillä omalla ammatillisella polullaan, niin niistä niinku keskustelemalla ja
kirjallisuutta hyödyntäen ja tota koulutuksia hyödyntäen ja näin niin… sitä kautta niinku
kehitetään sitä toimintaa aina vaan sinne laadukkaammaksi.

Yllä olevassa sitaatissa johtaja kuvaa osaamiseen liittyvien tavoitteiden tulevan
yhtäältä yrityksen asettamista tavoitteista ja toisaalta ”sit ne tulee myös” henkilöstön omista kehittymistarpeista ja -haluista. Johtaja korostaa henkilöstön
”omaa ammatillista polkua”, jolloin johtaja pitää tärkeänä tukea henkilöstön ammatillista kehittymistä. Varhaiskasvatuksen laadun nähdäänkin kehittyvän yrityksen tavoitteisiin vastaamisena, mutta lisäksi henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen vastaamisena.
Osaamispuheessa korostuu myös osaamisen jakaminen ja siihen liittyvät
järjestelyt. Osaamisen jakaminen kuvautuu merkittäväksi laadun kehittämistä
edistäväksi toiminnaksi. Johtajat näkevätkin osaamisen jakamiseen liittyvät rakenteet tärkeinä, jolloin osaamisen jakamiselle järjestetään aika ja paikka. Johtajat
kuvaavat kannustavansa henkilöstöä jakamaan osaamista ja toivovat, että osaamisen jakamisesta tulee osa toimintakulttuuria. Näin osaamisen lisääminen kuvautuu yhteiseksi toiminnaksi, josta jokainen ottaa vastuuta. Samalla puheessa
kuvataan ilmapiiriä, jossa innostetaan kokeilemaan uutta ja sallitaan erehtyminen. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa osaamisen jakamista, josta seuraa varhaiskasvatuksen laadun kehittymistä:
J1: … se jakaminen siitä osaamisesta… se on myös sitä kehittämistä. Et se ei jäis vaan sille
yhelle ihmiselle, joka sen koulutuksen käy, vaan se saatas jaettua koko työyhteisölle. Et
me ollaan siihen tehty tällasia erilaisia… et meillä on pari iltapalaveria niinku kauden aikana. Toinen iltapalaveri on sit sellanen, missä jaetaan osaamista. Et on niinku sellasia
työpajoja, jossa tavallaan… sulla on se joku osaaminen, niin sä jaat sitä ja sit vaihdetaan…
ja sit saa sillain välitettyä sitä ja sit me vähän kehiteltiin sellasta, et kun meillä on aina
molemmissa taloissa info loppuviikosta, niin kun infoasiat on ohi, ni sit siinä on sellanen
15-20 minuuttia joku pieni... et yks ottaa aina ja kolme viikkoo peräkkäin vetää sen saman, et sit siihen pääsee kaikki osallistuu. Et se voi olla ihan hyvin joku pikkujuttu, et
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näytetään vaikka joku uusi ohjelma pädiltä tai siis joku tämmönen… mikä nyt sit kehittää
kaikkia. Sit siihen voi tuoda sitä, että kaipaisin osaamista tämmöseen, et kuka osaisi kertoa tai sit voi käräyttää kaverin, et hei toi kaveri osaa muuten semmosen jutun ja se vois
jakaa meille tai itte voi myös tuoda sen, et mulla olis tämmönen juttu, et mä oon tätä kokeillut, että tää on kiva. Että tavallaan sekin on sitä… eteenpäin viemistä. Yritetään, että
kaikki hyötyis siitä… et kun on kalliita koulutuksia, et muutkin sais siitä sen hyödyn. Ja
sit siinä se matalakynnys, et sen ei tarvi olla mitään, et mä oon käyny jonku hienon yliopistokoulutuksen ja mä tuon sen sieltä, vaan se voi olla joku juttu, minkä mä oon niinku
hokannu siinä lasten kanssa... vaikka mitä me ollaan tehty ja sit voi viedä sitä ideaa muihinkin ryhmiin. Et se on sitä tavallaan liittyen tähän kehittämiseen, et se tuo sitä laatua.
Opitaan uutta ja tuodaan uusia juttuja sit sinne.

Sitaatissa johtaja kuvaa osaamisen jakamista, jonka myötä varhaiskasvatuksen
laatu kehittyy. Johtaja näkee ensinnäkin tärkeänä, että koulutuksista saatu osaaminen ”ei jäisi vain sille yhdelle henkilölle”. Näin ollen ”koulutuksista saatu
hyöty” halutaan jakaa kaikille. Toiseksi johtaja korostaa, että jaetun osaamisen ei
tarvitse olla ”hienon yliopistokoulutuksen” antia, vaan osaamisen jakamisessa
on tärkeää tuoda niitä asioita toisille, joita on ”hokannu siinä lasten kanssa”. Näin
ollen puheesta kuvautuu, että kaikki osaaminen on tärkeää ja jokaisella henkilöstön jäsenellä on osaamista, jota jakaa toisille. Kaikkea osaamista arvostetaan ja
kaikkien oivalluksia pidetään tärkeinä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle. Samalla sitaatissa kuvautuu halu luoda toimintakulttuuria, jossa jatkuva
oppiminen on läsnä koko ajan. Työyhteisössä kehitetään menetelmiä jakaa osaamista systemaattisesti sekä kannustetaan kysymään ”kuka osaisi kertoa” ja jakamaan vinkkejä ”lasten kanssa hyväksi koetuista” asioista.
Arviointi
Diskurssissa esiintyy puhetta arvioimisesta, joka koostuu varhaiskasvatuksen
laadun arvioinnista sekä arjen havainnoimisesta. Laadun arviointi nähdään merkityksellisenä ja oleellisena osana laatutyötä. Arviointi kuvataan kehittämisen
rinnalla kulkevaksi jatkuvaksi toiminnaksi ja arviointia luonnehditaan kehittämistä ylläpitäväksi sekä kehittämistä todentavaksi. Arviointi liitetäänkin voimaantumiseen, yhteisen tahtotilan lisääntymiseen sekä eteenpäin menemiseen.
Arvioinnista puhutaan systemaattisena arviointina yhtäällä valmiiden arviointivälineiden kautta toteutettavana ja toisaalla jatkuvana puheena, kuten johtajat
seuraavissa sitaateissa kuvaavat:
J3: … Laatua pystytään myös arvioimaan -- ja sitten, että meillä on siihen sitten tarvittavat mittarit, että millä sitä laatua sitten arvioidaan…
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J7: Ja miten varmistetaan laadun kehittäminen. No se on se arvioiti. Että… Mutta se ei
tarvi olla mitään ihmeellisiä indikaattoreita ynnä muuta. Sitä voidaan tehdä ihan siellä,
että mites meillä nyt on tällä viikolla menny, mitä meidän pitäis parantaa, miten meillä
tänään meni… ja sitä puhetta.

Ensimmäisessä sitaatissa johtaja toteaa arvioinnin vaativan, että ”meillä on siihen
tarvittavat mittarit”. Näin ollen arvioinnin katsotaan toteutuvan mittaristojen
kautta. Toisessa sitaatissa taas arviointi kuvataan enemmänkin yhteisen keskustelun kautta toteutuvana, jolloin ”sitä voidaan tehdä ihan siellä”. Näin ollen arvioinnin ei tarvitse tapahtua ”minkään ihmeellisten indikaattoreiden” avulla, jolloin arviointi sekä sitä kautta laadun kehittäminen nähdään enemmän jatkuvana
arjessa tapahtuvana toimintana.
Diskurssissa puhutaan myös arjessa tapahtuvasta havainnoimisesta, jolloin
puhe keskittyy ensinnäkin kehittämistarpeiden löytymiseen ja toiseksi voimaantumiseen. Havainnointia kuvataan yhteisenä jatkuvana toimintana, jonka avulla
huomataan kehittämistarpeita. Seuraavissa sitaateissa johtajat kuvaavat havainnointia laadun kehittämistä edistävänä:
J5: … ja sitten siinä arjessa se, että mä kuuntelen niitä ihmisiä, kun ne tekee ite siellä niitä
havaintoja ja näkee niitä pieniäkin tai sit isompia sellasia asioita… kehittämisenpaikkoja.
Kuuntelen niitä aidosti ja oikeesti ja myöskin innostun niistä heijän asioistaan... puolin ja
toisin… Että tota niin… ja sit tehdään asioita, että saadaan prosesseja käynnistymään..
Suhtaudutaan niinku sil tavalla yhtälailla arvostavasti sitten... Ja ne on itseasiassa useesti,
ne on hyvin arvokkaita ne heijän havainnoistaan lähteneet ajatukset ja ideat.
J1: … Nähdään sitä kehitystä lapsissa ja nähdään, että me ollaan jotain suunniteltu ja
meillä on joku tavoitteena ja päästään siihen, niin sitten se semmonen yhteinen, tavallaan
onnistumisen tunne, niin se vie sitä eteenpäin.

Yllä olevissa sitaateissa johtajat kuvaavat ensinnäkin havainnointia kehittämistarpeiden huomaamisen kautta ja toisaalta tavoitteiden saavuttamisen huomaamista jatkuvaan kehittämiseen innostavana. Ensimmäisessä sitaatissa johtaja kuvaa itseään kuuntelemassa ”niiden ihmisten havaintoja kehittämisenpaikoista”
ja kuvaa näistä havainnoista lähteviä kehittämisprosesseja. ”Puolin ja toisin innostuminen” nähdään tärkeänä, jolloin kaikkien toimijoiden havainnot nähdään
tärkeinä. Johtaja korostaa, että ”itseasiassa heidän havainnoista lähteneet ideat
on usein hyvin arvokkaita”, jolloin henkilöstöä ja heidän ajatuksiaan pidetään
merkittävinä. Toisessa sitaatissa havaintoja kuvataan ”yhteisinä onnistumisen
tunteina”, kun työyhteisössä nähdään tavoitteiden mukaista toimintaa ja niiden
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vaikutuksia lapsiin. Kehittämisessä onnistumista kuvataan eteenpäin vieväksi ja
näin ollen se kuvautuu voimaannuttavana.
Johtajien puheessa korostuu halu kuunnella perheitä, lapsia, työntekijöitä
sekä ulkopuolisia tahoja. Siinä, missä henkilöstön ja yhteistyötahojen arviointeja
ja havainnointeja arvostetaan, myös vanhempien ja lasten mielipiteitä varhaiskasvatuksesta ja sen laadusta pidetään tärkeinä. Varhaiskasvatustoiminnassa halutaankin vastata perheiden ja lasten tarpeisiin, jolloin asiakastyytyväisyyttä mitataan ja toimintaa pyritään kehittämään sen mukaisesti. Seuraavassa sitaatissa
johtaja kuvaa asiakkaiden mielipiteitä kehittämistä suuntaavana:
J3: … niinku se, miten ehkä minä näen, että mitä se varhaiskasvatuksen laatu… tai mitä
laadukas varhaiskasvatus voisi olla, niin se ei ole ehkä sama, mitä niinku asiakas näkee,
niin siks mää koen, että meidän niinku asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja muut on
niinku äärimmäisen tärkeitä meille. Et miten meidän asiakas kokee, että onko meillä minkälaista varhaiskasvatusta, et onks he tyytyväisiä… Et sehän on meillä niinku myöskin se
yks niinku tavoite, että meillä perheet on tyytyväisiä. Heillehän tätä tehdään eikä meille.

Sitaatissa johtaja kuvaa, kuinka ”asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut on äärimmäisen tärkeitä meille”. Asiakkaiden käsitys laadukkaasta varhaiskasvatuksesta
nähdään merkityksellisenä, jolloin asiakkaiden antama palaute kuvautuu laadun
kehittämistä suuntaavana. Johtaja näkee asiakkaiden tyytyväisyyden tärkeänä,
sillä ”heille tätä tehdään”, jolloin yksi kehittämisen tavoitteista onkin vastata asiakkaiden tarpeisiin.
6.1.2

Laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä

Toinen aineistosta tulkittu varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyvä diskurssi on laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä, jolloin puhe rakentuu laadun kehittämiseen liittyvien haasteiden tiedostamisesta ja näiden
haasteiden ratkaisemisesta. Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen nähdään
tärkeänä, jolloin haasteiden ratkaiseminen nähdään merkityksellisenä. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa kehittämistä helposti unohtuvana:
J1: … et on tavallaan sitä… et on aikaa ja paikka sille keskustelulle ja arvioinnille ja kaikelle kehittämiseen nähden ja että tota… Se hyvin äkkiä unohtuu tai ei ehkä löydy sitä
aikaa, jos sitä ei järjestetä sinne… ja on sellaset paikat, jonne ne aina kuuluu.
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Sitaatissa johtaja kuvaa, kuinka kehittäminen ”hyvin äkkiä unohtuu tai ei löydy
aikaa, jos sitä ei järjestetä”. Kehittäminen kuvautuu arjessa kiireen alle helposti
jääväksi, jos sille ei suunnitella paikkoja, jonne kehittämiseen liittyvät toiminnat
”aina kuuluu”. Näin ollen jatkuva kehittäminen vaatiikin rakenteet, joiden
myötä kehittäminen kuuluu osaksi toimintaa. Jatkuvaan varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyviksi haasteiksi johtajat mainitsevat muutokseen, kehittämiseen sitoutumiseen, johtajan työnkuvaan, osaamiseen, arviointiin, resursseihin sekä henkilöstön jaksamiseen liittyvät haasteet.
Muutos
Laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä -diskurssissa esiintyvä
puhe muutoksesta keskittyy yhtäällä kehittämisen tärkeyden korostamiseen
”tässä muuttuvassa maailmassa” ja toisaalla muutosvastaisuuden kuvaamisena.
Muutoksen vastustamista kuvataan haluna tehdä asiat, kuten ”ne on aina tehty”,
jolloin puheessa kuvautuu niin sanottujen talon tapojen eläminen. Johtajat kuvaavat, kuinka he innostavat, kannustavat sekä vaativat henkilöstä pysymään
muutoksessa mukana, jotta varhaiskasvatuksen laatu ei kärsi. Muutosmyönteisyys ja kehittäminen kuvataan työnä, jossa johtajan täytyy olla hereillä, kuten
seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa:
J3: Se vaatii työtä… Et se ei oo niinku itsestään selvä asia, että niinku, että kaikki haluaisivat jotenkin niinku sit sitä kehittää kunnolla, et se vaatii työtä… ja varsinkin johtajalta
sitä, että vaatii niiltä kasvattajilta sitä niinku mukautumista ja muuttumista sen maailman
mukana… Että ei anna niinku kasvattajien jäädä siihen, että me ollaan tehty näin jo kymmenen vuotta, eikös me voida tehdä näin, vaan sit niinku, et se vaatii niinku työtä. Ja se
vaatii myös sitä innokkuutta myös iteltä, et uusia asioita mitä tulee, niin niitä innokkaasti
esittelee kasvattajille, et hei että tällasia uusia, et voidaanko ottaa käyttöön… ja et voitteks
te… voitasko me tehdä joku asia näin.

Sitaatissa johtaja kuvaa kehittämisen vaativan työtä, sillä ”ei ole itsestään selvää,
että kaikki haluaisivat kehittää”. Johtaja näkee omana tehtävänään vaatia henkilöstöltä, ettei toiminta perustu vanhoihin toimintamalleihin, vaan toimintaa mukautetaan muuttuvan maailman tarpeita vastaavaksi. Sitaatissa johtaja korostaa
hänen omaa rooliaan olla varmistamassa, ettei henkilöstö ”jää siihen, miten ollaan aina tehty”. Lisäksi johtaja kuvaa oman innostumisensa tärkeyttä, jolloin
johtaja ”innokkaasti esittelee uutta” ja siten luo muutokselle mahdollista ilmapiiriä.
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Pedagogiikka
Laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä -puheessa pedagogiikkapuhe keskittyy pedagogiseen johtajuuteen sekä jaettuun johtajuuteen. Pedagogisessa johtajuudessa korostuu pedagogisen keskustelun luominen ja ylläpitäminen sekä ymmärryksen lisääminen. Johtaja pedagogiseen keskustellun osallistujana kuvataan tärkeänä, jolloin johtaja pystyy sitouttamaan henkilöstöä kehittämistyöhön perustelemalla kehittämistyön tavoitteita, luomalla ymmärrystä kehittämistyön taustoista sekä kuuntelemalla henkilöstön ajatuksia. Alla olevissa
sitaateissa johtajat kuvaavat rooliaan pedagogisessa keskustelussa:
J5: Mun pitää sitä viedä ja tuoda ja johdatella kaiken aikaa ja niinku varmistaa se, et ne
olennaiset asiat jotenki ei niinku häviä sen takia, että ei koetakkaan niin kiinnostavina tai
ei oo niin helppo innostua. Et perustelua ja perustelua ja kaikenlaista puhetta pitää pitää
yllä -- sinnehän ne leviää ja hajoaa kaiken, tota noin, muun alle, jos sitä ei koe… jos se
koetaan vaikeena ja haastavana.. jos se. Se on hirveen tärkee se ymmärrys niinku ihmisillä, että miks tätä tehään, mitä tällä tavotellaan ja millä tavalla tehdään. Se on äärimmäisen tärkeetä, että on… vaikee odottaa… eikä kannata edes mitään sitoutumista sellaseen,
jonka merkitys ei oo itelle ihan selvä.
J7: … mä oon sitä mieltä, että nyt, kiitos koronankin, mutta et mä oon aina ollut oikeastaan 99 prosenttisesti näissä pedapalavereissa mukana. Elikkä edes jommassa kummassa
yksikössä tai sitten meillä on yhteinen Teams -pedapalaveri, niin kyl se tuo semmosta
niin kun… Mä tiedän, mitä missäkin tapahtuu, mä tiedän mitä opettajat ajattelee, mä
voin viedä sitä mun omaa pedagogista näkemystä eteenpäin ja tuoda sitä esille. Jos ei sitä
olisi, niin mä väitän, että työntekijät voisivat olla tyytymättömämpiä, koska he kokis, et
mä en tietäis edes senkään vertaa, mitä siellä tapahtuu, mä en kuulisi heitä ja mä olisin
vähä vielä kaukasempi johtaja mitä mä nyt oon, mutta eihän mulla ole aikaa, tai en mä
tiedä onks aikaa… aika on rajallista ja sit olemaan niinku varsinaisesti tiimeissä.

Ensimmäisessä sitaatissa johtaja toteaa pedagogisen keskustelun olevan tärkeää
ymmärryksen lisäämisen kannalta, sillä ”asiat häviää helposti, jos niitä ei koeta
kiinnostavina”. Näin ollen kehittämistyö kuvataan perusteluja vaativaksi, jolloin
henkilöstölle muodostuu ymmärrys siitä, miksi kehittämistyötä tehdään. Johtaja
korostaakin sitaatissa, että ”ihmisten ymmärrys siitä, miksi tätä tehdään, mitä
tällä tavoitellaan ja millä tavalla” on tärkeää, jotta henkilöstön on helpompi sitoutua kehittämistyön tavoitteisiin. Toisessa sitaatissa johtaja näkee tärkeänä
oman osallistumisensa pedagogiikka käsitteleviin kokouksiin, jotta ensinnäkin
johtaja voi tuoda omaa pedagogista näkemystään esille. Toiseksi johtaja näkee
osallistumisensa henkilöstön kuulluksi tulemisen kautta. Sitaatissa kuvautuu
johtajan rooli pedagogiseen keskusteluun osallistumisessa siitä huolimatta, että
johtajan aika on rajallista eikä johtajalla ole aikaa olla tiimeissä. Johtaja näkee, että
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hän ”olisi vielä vähän kaukaisempi johtaja, mitä mä nyt oon”, jos hän ei osallistuisi mahdollisuuksien mukaan pedagogiseen keskusteluun.
Diskurssissa päiväkodin johtajan työnkuvan laajuus ja moninaisuus nähdään varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä haastavana tekijänä, jolloin vastuuta kehittämisestä jaetaan henkilöstölle. Puheessa kuvataankin jaetun johtajuuden merkitystä laadun kehittämisen mahdollistajana. Johtajan rinnalla täytyy
olla ”keskeisiä toimijoita siellä”, jotka vievät kehittämistyötä eteenpäin arjen toiminnassa. Seuraavissa sitaateissa johtajat kuvaavat jaetun johtajuuden merkitystä kehittämistyölle:
J1: Kun siellä palaverissa jotain sovitaan tai kun me kehitetään jotain asiaa… sit ne jaetaan ne vastuut, et se ei vaan jää, et me ollaan sovittu näin, mut kukaan ei oikein tiedä kenen tehtävä se oli… Et jaetaan niitä tehtäviä… et vähän niinku jaettua johtajuutta sitten
koko porukalla -- kun ei yksin sitä kukaan voi tehdä ja tavallaan se, et jos aattelee mitä
mää tuon siinä, niin et mä oikeesti saan sen sinne jalkautettua… sen sinne toimintaan ja
se lähtee kehittymään siellä se laadukas varhaiskasvatus, että se ei jää vain puheen tasolle
sinne johki palaveriin vaan sitä oikeesti tehdään.
J5: … jos se jostain syystä tavallaan sen asian ylläpitäminen kaatuu liikaa vaikka mun…
Se jää liikaa mun vastuulle tai mun osaks, koska mulla on ne kolme yksikköö… Mä oon
ehkä päivän viikosta läsnä siellä yksikössä, niin sillon siinä niinku pitää olla sellasii keskeisii toimijoita tai mulla niinku rinnalla… niitä, jotka johtaa sitä tai tukee tai kannattelee
tai jollain lailla niinku organisoi tai mitä se sit onki, niin mä tarvin niitä ihmisiä siihen rinnalle, et se ei voi olla pelkästään mun se sellanen tietty vastuu siinä sitte, että tota... koska
se jää muuten liian sellaseks satunnaiseks ja ohueks. Mulla on laaja tehtävänkuva ja tää
on yks osa sitä ja jotkut nää prosessit vaan on sellasia, että siin tarvitaan ihan sitä läsnäoloo.

Ensimmäisessä sitaatissa johtaja korostaa kehittämistyöhön liittyvien tehtävien
ja vastuiden jakamista, jotta ”se ei jää vain puheen tasolle sinne johki palavereihin
vaan sitä oikeasti tehdään”. Johtaja kuvaa, kuinka ”yksin sitä ei voi kukaan
tehdä”, jolloin jaettu vastuu tukee kehittämistyön toteutumista. Sitaatissa kuvautuu, kuinka jaetun johtajuuden kautta johtaja saa ”oikeasti jalkautettua sen sinne
toimintaan”. Näin ollen varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen nähdään jaettuna vastuuna sovittujen kehittämistehtävien toteuttamisesta. Toisessa sitaatissa
johtaja kuvaa läsnäolon merkitystä kehittämistyössä, jolloin johtaja näkee merkityksellisenä ”keskeisten toimijoiden” olemassaolon arjessa. Johtaja korostaa laajaa tehtävänkuvaansa, jolloin kehittäminen ”on vain yksi osa sitä” ja näin ollen
vastuu kehittämistyön jalkauttaminen ei voi jäädä pelkästään johtajalle. Henkilöstö, joka kannattelee kehittämistyötä arjen toiminnassa, kuvautuukin tärkeänä
laadun kehittymisen kannalta.
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Osaaminen
Osaaminen liitetään ratkaisukeskeisyyspuheessa johtajan kykyyn lisätä yksiköiden ja tiimien osaamista. Johtajat kuvaavat yhtäällä olemassa olevaa osaamisvajetta ja toisaalla omaa rooliaan osaamisen kehittymisen mahdollistajana. Johtajat
näkevät tärkeänä herättää henkilöstön ajatuksia sekä tarjota henkilöstölle koulutuksia, jotka edistävät työyhteisön osaamista ja ymmärrystä. Puheessa korostuu
osaamisen jakaminen ja vertaisoppiminen, jolloin johtaja muodostaa tiimejä siten, että ”henkilöstön osaaminen tulee käytettyä”. Johtajat kuvaavat, kuinka tiimien rakentamisessa on mahdollista lisätä tiimin jäsenten osaamista ”vähän sillein mestari – kisälli -periaatteella”. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa omaa
rooliaan tiedon ja ymmärryksen lisääjänä muun muassa osaamisen huomioimisena rekrytoinnissa ja tiimien muodostamisessa:
J5: … niinkun mä sanoin, että täytyy sitä tietoo ja ymmärrystä varmistaa... tuottaakin ja
lisätä ja pitää yllä eli mä huolehdin siitä… Ihan lähtien siitä, että kun mä mietin ja suunnittelen tiimejä ja ryhmärakenteita ja työntekijöitä rekrytoin ja… niin mulla on niinku se
ajatus, että mitä tänne tarvitaan, et.. minkälaista osaamista ja minkälaista asennetta -- että
yritän niin pitkälle kuin mahdollista… Tosin tänä päivänä on hyvin, tota niin, haastavaa
löytää ylipäätään pätevii työntekijöitä, niin se tuo siihen oman juttunsa, mutta silti sitä
yritetään… yritetään.. ja viimeistään siinä vaiheessa… Mulla on kuitenkin aika paljon
siinä niitä toimijoita, että mä pystyn tiimien muodostamisessa huomioimaan tiettyjä asioita, että olis sellanen toimiva kokonaisuus. Ettei nyt vaan olis vaikka se yks tiimi rakennettu niin, missä on ne kaikki joilla… kaikki ty… kolme jäsentä, jotka… joilla ei oikeestaan enää oo sellastta tahtotilaa tai asennetta kehittää omaa työtä.

Sitaatissa johtaja puhuu tiedon ja ymmärryksen varmistamisesta, lisäämisestä ja
ylläpitämisestä, jolloin johtaja ”huolehtii siitä”. Näin ollen johtaja näkee omana
tehtävänään osaamisen varmistamisen. Johtaja kuvaa hänellä olevan ”se ajatus,
mitä tänne tarvitaan”, jolloin rekrytoinnissa tavoitteena on löytää henkilöstöä,
jotka vastaavat osaamistarpeeseen. Toisaalla johtaja toteaa, kuinka tänä päivänä
on haastavaa saada ”ylipäänsä päteviä työntekijöitä”, jolloin osaamistarpeeseen
ei voi välttämättä vastata rekrytoinnilla. Tästä huolimatta johtaja korostaa yrittävänsä varmistaa osaamista ”viimeistään tiimien muodostamisessa”.
Arviointi
Diskurssissa esiintyvässä arviointipuheessa arviointi nähdään ”lapsen kengissä
olevana” vaikka samalla sitä luonnehditaan tärkeäksi varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyvänä toimintana. Arviointia kuvataan vaikeaksi, jolloin
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sitä ”opetellaan vielä sellasena jatkuvana toimintana”. Systemaattinen arviointi
nähdään uutena ”uuden vasun ja Karvin myötä” tulleena asiana, jolloin ymmärryksen lisääminen arvioinnin merkityksestä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle kuvataan tärkeänä. Näin ollen puheessa kuvautuukin johtaja arviointiin liittyvän ymmärryksen luojana. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa,
kuinka hän yhdessä pedagogisen apulaisjohtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa auttaa henkilöstöä arvioinnissa:
J7: Se on hirveen tärkeetä se laatu ja mitä mä... ja sen kehittäminen, mutta mikä niinku
tällä hetkellä ainakin mun yksiköissä vielä on lapsen kengissä, on tää arviointi... että tavallaan työntekijät kokee… opettajat kokee sen hirveen vaikeena, vaikka se ei sitä ole ja
laadun kehittämisessä arviointi on tosi tärkee asia… Ja meijän tehtävänä, mun ja mun pedagogisen apulaisjohtajan, tehtävänä on, ja myös meijän varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on, auttaa työntekijöitä siinä arvioinnissa, josta saadaan sitten niitä vähän
matalemman tason laadun kehittämisen juttuja.

Yllä olevassa sitaatissa johtaja kuvaa laadun arvioinnin todella tärkeänä, sillä sen
avulla ”löydetään niitä matalamman tason laadun kehittämisen juttuja”. Johtaja
kuvaa henkilöstön kokevan arvioinnin kuitenkin haastavaksi, jolloin hänen, pedagogisen apulaisjohtajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä
on auttaa henkilöstöä arvioinnissa. Johtaja toteaa, että ”arviointi ei ole vaikeaa”,
joten sitaatista on tulkittavissa, että johtajan, apulaisjohtajan ja erityisopettajan
tarjoaman tuen avulla arvioinnista saadaan helpompaa ja laadun kehittämistä
tukevaa.
Resurssit
Diskurssissa esiintyvässä resurssipuheessa korostuu aika- ja henkilöstöresurssien vähyyteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen. Aikaresurssien vähyys kuvataan varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä haittaavaksi ongelmaksi, mutta
sitä ei nähdä kuitenkaan estävänä tekijänä. ”Ainaisessa aikapulassa” laadun kannalta merkittävimpien kehittämistehtävien valintaa kuvataan tärkeäksi, jolloin
kehittäminen kohdistuu niihin asioihin, jotka tuottavat laatua juuri siinä kyseisessä varhaiskasvatusyksikössä. Näin ollen kehittämistä kuvataankin enemmän
arjen toimintojen kehittämisenä kuin isojen kehittämishankkeiden toteuttamisena. Seuraavissa sitaateissa johtajat kuvaavat kehittämistä aikapulassa:
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J6: No ei se (kehittäminen) kyll helppoo oo. Että tota... totta kai siinä on niinku se ainainen aikapula, mikä on niinku tietysti joka paikassa, ja tällä alalla varmaan hyvin tyypillistä se semmonen riittämättömyyden tunne siitä, että haluais tehä enemmän ja tietää.
Olis… ja niinku olis paljon niinku asioita, mihin haluais panostaa lisää ja syvemmin
mennä ja uppoutua niihin, mutta vuorokaudessa ei riitä tunnit ja vuodessa ei riitä viikot,
mutta tota.. ää.. et ei se niinku helppoo oo… Ei se myöskään oo mitenkään sellasta niinku
mahdotonta… Että tavallaan sitten, kun miettii, että se kehittäminen lähtee myös aika
pienistä asioista, et ei tarvi niinku haukata mitään isoo... isoo palaa kerralla.
J2: Mun mielestä se vaatii semmosta niin kun... niin sitä, että on pakko niinku priorisoida
niitä laadun kehittämiseen liittyviä toimintoja. Että, kun on ihan hirveesti kaikennäköstä
hanketta ja projektia ja juttua niinku menossa… että niinkun… että jos ei… että tähän ei
kertakaikkiaan jää aikaa, jos ei tähän niinku… tätä priorisoida. Aattelen, että siihen on
jäätävä ja löydettävä aikaa… että niin… sekä mun aikaa että työntekijöiden aikaa. Että se
on niinku mun mielestä tärkee asia.

Ensimmäisessä sitaatissa johtaja kuvaa yhtäällä, kuinka kaikkiin kehittämistehtäviin ei riitä aika. Johtaja kuvaa ”tyypillistä riittämättömyyden tunnetta”, joka
liittyy kehittämiseen. Toisaalla johtaja taas toteaa, että kehittämien mahdollistuu,
kun keskitytään pieniin kehittämiskohteisiin. Näin ollen sitaatista on tulkittavissa, että aikaresurssien ollessa vähäiset, on tärkeää keskittyä pieniin laatua kehittäviin tehtäviin. Toisessa sitaatissa johtaja korostaa priorisointia, kun ”on ihan
hirveesti kaikennäköistä hanketta ja projektia menossa”. Kaikkiin isoihin kehittämishankkeisiin ei ole johtajan eikä työntekijöiden aikaa, jolloin niiden priorisointi kuvataan tärkeänä.
Johtajat kuvaavat diskurssissa myös henkilöstöresursseja pätevien opettajien puutteen kautta. Pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa, jolloin
opettajien työtehtäviin on palkattu lastenhoitajia. Tämän nähdään heijastuvan
varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen, mutta ”kekseliäisyydellä” (pätevän)
henkilöstön puute ei ole este laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa pedagogisen apulaisjohtajan antamaa tukea:
J7: Meillä on onneksi tää pedagoginen apulaisjohtaja, jolla on aikaa olla siellä... varsinkin
näiden lastenhoitajien tukena. Että siihen me ollaan niinku keskitytty erityisesti ja kiinnitetty siihen huomioo ja ollaan näiltä lastenhoitajilta, jotka tekee sitä opettajuutta, saaneet
kiitosta. Että se on niinku auttanu siinä (laadun kehittämisessä).

Yllä olevassa sitaatissa johtaja kuvaa, kuinka yksikössä on keskitytty tukemaan
opettajan työtehtävään palkattuja lastenhoitajia. Johtaja korostaa, kuinka ”meillä
on onneksi tää pedagoginen apulaisjohtaja, jolla on aikaa olla siellä”. Johtajan
rinnalla pedagogisen apulaisjohtajan aikaresurssi kuvautuukin merkityksellisenä laadun kehittämistä tukevaksi. Apulaisjohtajan tuki kuvautuu tärkeänä ja
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sitaatissa johtaja kuvaa, kuinka opettajuutta tekevät lastenhoitajat kokevat tuen
auttavan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.
Henkilöstön jaksaminen
Laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä -puheessa johtajat puhuvat
henkilöstön työssä jaksamisesta, jolloin johtajan tehtävä on tukea henkilöstön
jaksamista ja rajata rohkeasti kehittämistehtäviä. Diskurssissa kuvataan, kuinka
liian suuret ja ”korkealentoiset” sekä ”perustehtävän ohi” menevät kehittämishankkeet kuormittavat henkilöstöä, josta seuraa väsyminen kehittämiseen. Ylhäältäpäin tulevat jatkuvat hankkeet nähdään riittämättömyyden tunnetta tuottavana, jolloin henkilöstö kokee, että heillä ei ole aikaa sekä perustehtävälle että
isoille kehittämishankkeille. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa henkilöstön
kuormittumista jatkuvien kehittämishankkeiden alla:
J7: Mulla on nyt pitkä kokemus myös toisesta kunnasta. -- ni tuntuu, että niinku… mä
käytän tällaista karskiakin sanaa, että mentiin niinku takapuoli eellä puuhun… Että kehitetään kovaa vauhtia, mutta sitten ei ookkaan aikaa niinku, mitenkä sen nyt sanois, ettei
niinku sillä käytännön tasolla toteuttaa sitä rauhassa ja niin kun mutustella, mitä tää on ja
arvioida ja tehdä ja näin, kun sitten jo tulee uus joku kehittämishanke siihen päälle ja sitten tulee sitä pirstaleisuutta ja mä väitän, että se on yks osa siihen, että opettajat niinku
kokee... ja lastenhoitajat sitä, että apua, et meidän pitäis tehdä tätä ja tota ja tota näin. Ja
sitten kuitenkin meidän pitäis olla vuorovaikutuksessa niiden lasten kanssa, huomata jokainen lapsi yksilöllisesti -- sellasia tunteita se mussa herättää, että maltti on valttia. -Voin sanoa ihan suoraan, että sillon kun mennään, mä puhuin siitä korkealentosesta, et
sitten kun mennään korkeelta ja kovaa… jos me ihmetellään, että miks meijän työntekijät
väsyy, miks opettajat kokee työkuormaa, niin sitten tavallaan ne laadun kehittämistä
eteenpäin vievät tahot voi katsoo peiliin… ja tota... elikkä siinä tulee tosiaan se esimiehen
tehtävä karsia tai sanoo, että tehkää… tää on riittävä.

Sitaatissa johtaja kuvaa päällekkäisten isojen kehittämishankkeiden tuovan
”pirstaleisuutta” ja ”työkuormaa”, jolloin kehittämishankkeiden jalkauttaminen
osaksi toimintaa kärsii. Päällekkäisten isojen ja ylhäältäpäin tulevien kehittämishankkeiden sekä perustehtävän toteuttaminen yhtä aikaa kuvataan henkilöstöä
kuormittavaksi, jolloin johtaja kuvaakin ”maltin olevan valttia”. Johtajan tulee
kertoa henkilöstölle, mikä on riittävää ja karsia kehittämistehtäviä, jotta henkilöstön työssä jaksaminen ei kärsi.
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6.1.3

Laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena

Kolmas aineistosta tulkittu varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyvä
diskurssi on laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena. Puhetavassa laadun kehittäminen rakentuu muiden asioiden ”jyräämäksi” ja lähes mahdottomaksi ulkoapäin tulevien laadun kehittämiseen liittyvien haasteiden vuoksi.
Laadun kehittäminen nähdään tärkeänä ja tavoiteltavana, mutta haasteiden
edessä päiväkodin johtaja kuvautuu voimattomaksi. Puhetavassa ei ole tunnistettavissa ratkaisupyrkimyksiä haasteisiin, jolloin puhetapa näyttäytyy ongelmakeskeisenä.
Muutos
Diskurssissa johtajat puhuvat muutoksesta talon tapojen kautta, jolloin puheen
keskiössä on päiväkotiyksiköihin pitkällä aikavälillä juurtuneet toimintatavat,
jotka rakentuvat yhä uudelleen yhteisön sisällä. Talon tavat yhdistetään puheessa henkilöstön kehitysvastaisuuteen ja vanhoista toimintatavoista kiinnipitämiseen, jolloin talon tavat voidaan tulkita negatiivisiksi ja varhaiskasvatuksen
laadun kehittämistä estäväksi tekijäksi. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa kehitysvastaisuutta:
J3: Semmonen kehitysvastaisuus myöskin, et ei niinku haluta muuttua, koska me ollaan
tehty näin. Ne on semmosia ongelmia.

Sitaatissa johtaja kuvaa laadun kehittämisen ongelmaksi henkilöstön haluttomuuden tehdä muutoksia. Sitaatista on tulkittavissa, että henkilöstön mielestä
on parempi tehdä ”niin kuin on aina tehty” kuin kehittää, vaikka johtaja itse näkisikin kehittämistarpeen. Näin ollen tämä kuvataan ongelmaksi.
Diskurssissa talon tavat nähdään vaikeasti muutettavina, sillä tapojen kuvataan siirtyvän, vaikka johtaja pyrkisikin sen estämään. Toisaalta talon tapojen
muuttamisen estää henkilöstön haluttomuus muutokseen. Toisaalta taas talon tapojen nähdään elävän tiedostamattomina toimintoina toimintakulttuurissa, kuten seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa:
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J5: Mulla on kolme yksikköö ja kaikissa on oma toimintakulttuurinsa ja omat toimintatapansa ja joka… mikä on tosi mielenkiintosta, et vaiks mä kierrätän ihmisiä yksiköiden välillä, niin sieltä jostain seinistä ja jalkalistoista se talon toimintakulttuuri, se vaan imeytyy
niihin uusiinkin toimijoihin, et ne on niinku todella todella syvässä ja vahvassa sellaset
talojen tavat. Ja sehän ei saa olla yhtä kuin toimintakulttuuri tai siitähän voi tulla toimintakulttuuri. Sillon se ei oo niinku välttämättä sitte iha pedagogisesti niin… hmm… laadukasta tai tavoteltavaa, kun sen pitäis olla.

Sitaatissa johtaja kuvaa talon tapojen ”imeytyvän seinistä ja jalkalistoista”,
vaikka johtaja pyrkiikin työntekijöitä kierrättämällä purkamaan syvällä olevia
toimintatapoja. Sitaatista on tulkittavissa, että toimintakulttuurin ei tulisi rakentua näistä juurtuneista talon tavoista, sillä laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on vanhoista toimintatavoista irti päästäminen ja sitä kautta jatkuva
kehittäminen. Tämä luo ristiriitaisuutta, sillä toisaalta johtaja kuvaa, kuinka talon
tavat imeytyvät osaksi uuden työntekijän toimintaa ja näin ollen talon tapojen
mukaiset toimintatavat vahvistuvat aina uudelleen vahvemmaksi osaksi toimintakulttuuria.
Resurssit
Diskurssissa esiintyy puhetta riittämättömistä resursseista, jolloin päiväkodin
johtajat kuvaavat henkilöstön saatavuutta sekä aikaresursseja. Pätevä henkilöstö
nähdään varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen kannalta tärkeänä, mutta säädösten mukaisen henkilöstön saatavuutta kuvataan diskurssissa haastavaksi tai
lähes mahdottomaksi. Diskurssissa korostuu koko varhaiskasvatusalaa koskeva
pula koulutetusta henkilöstöstä. Alaa kuvataan ”houkuttelemattomaksi”, jolloin
henkilöstöpula on tulkittavissa yhteiskunnallisesti ratkaistavaksi eikä päiväkodin johtajalla nähdä olevan mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Seuraavassa sitaatissa johtaja kuvaa henkilöstöpulaa:
J6: Jos miettii sillai yhteiskunnallisesti, niin se, että niinku varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen on ehdottomasti hyvä asia -- ja et niinku sanoin tossa, että sen täytyy olla
niinku oikeenlainen ja riittävä koulutus henkilökunnalla ja tota... Pakko sanoo, että mua
vähän huolettaa tää mihin… mitä tää nykyinen varhaiskasvatuslaki nyt niinku tästä on
opet… varhaiskasvatuksen opettajien, johtajien, sosionomien ja lähihoitajien niinku työnkuvista, et mihin tää ollenkaan nyt on sitten niinku menossa. Tällä hetkellä opettajista on
järkyttävä pula, se on ihan uskomatonta se pula. Hoitajia nostetaan tekeen opettajien tehtäviä ja sitten taas niinku sitä kautta on hoitajista niinku pulaa.

Sitaatissa johtaja kuvaa yhtäältä, että laadun kehittämisen kannalta henkilöstöllä
tulee olla ”riittävä ja oikeanlainen koulutus” ja toisaalla, että opettajista on ”uskomaton pula”. Päteviä opettajia ei ole saatavilla säädösten mukaista määrää,
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jolloin hoitajia nostetaan tekemään opettajien työtehtäviä. Tästä seuraa pula varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Sitaatissa viitataan uudistettuun varhaiskasvatuslakiin, joka asetetaan ulkopuoliseksi syyksi henkilöstöpulaan. Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen nähdään ”hyvänä asiana”, mutta se on tulkittavissa
haastavaksi pätevän henkilöstön saatavuuteen liittyvien ongelmien vuoksi.
Diskurssissa esiintyvä aikaresurssipuhe kuvaa kehittämiseen käytettävissä
olevaa aikaa ja sen puutetta. Toisaalta ajan puuttumista kuvataan koko varhaiskasvatusalaa koskevana, jolloin ”muut asiat” menevät laadun kehittämisen
edelle, eikä johtaja pysty priorisoimaan laadun kehittämistä osaksi varhaiskasvatustyötä. Toisaalta kehittämiseen käytettävissä olevan ajan puuttuminen liitetään
päiväkodin johtajan työnkuvaan, jolloin puhe koostuu johtajan moninaisesta
työnkuvasta. Johtajan työn kuvataan painottuvan arjen toimintaedellytyksien
ratkaisemiseen, jolloin työ on tulkittavissa enemmänkin hetkessä selviytymisen
mahdollistamiseksi kuin laadukkaan varhaiskasvatuksen johtamiseksi. Johtajan
työnkuva nähdäänkin ongelmallisena laadun kehittämiseen nähden, kuten johtaja seuraavassa sitaatissa kertoo:
J2: Yks iso on tietysti ajankäyttöön liittyvä ongelma. Että tota... että meillä ainakin päiväkodin johtajalla on ihan hirvee määrä semmosta niinku semmosta… lähinnä nyt henkilöstöjohtamiseen, mutta myöskin kaikennäköiseen muuhun, niin liittyvää tämmöstä sihteerin työtä ihan tosi paljon. Että se niinku, et se vie aikaa. Ja siis meillä niinku sijaisjärjestelyt vie mulla ihan niinku älyttömän älyttömän määrän aikaa. -- se vie niinku ihan hirveen ajan… että niinku... nää ajankäytölliset ongelmat… ja ne on kuitenkin niinkun… tai
no voihan senkin aatella, et kun mä metsästän sijaista, niin se on tota myöskin laadun…
tota kehittämistä, taikka ainakin ylläpitämistä sillain, koska mun on saatava sinne, niinku
tota, säädösten mukanen henkilökunta, mutta se että niinkun… tarkotan sitä, että niinku
mä niinku voisin rauhoittua ja omien ajatusteni kanssa olla ja miettiä jotain semmosta…
niinku kunnolla sitä kehittämiseen liittyvää, niin se päivä on niin semmonen sirpaleinen,
että tota se semmoseen niinku keskittyminen on hirvittävän vaikeeta. -- tää tehtävien
määrä ja moninaisuus, niin tota, se on niinku se, mikä on oikeesti niinku ainakin ittelle…
ittelle niinku... ja enkä ole ainut… on tosi tosi niinku haastavaa. Vaikka, kuinka pyrin itteeni johtamaan, niin… en niin kovaa… tota kovaa johtajuutta omista, että pystyisin saamaan tän oman.. oman päädyn niinku järjestykseen sen asian suhteen, että kyllä se vaan
vie… Se ajankäyttö on niinku ihan tosi haastavaa.

Sitaatissa johtaja kuvaa päiväkodin johtajan työnkuvaa moninaiseksi, jossa sijaisjärjestelyt ja sihteerin työt vievät ”älyttömän määrän aikaa”. Johtajan työ nähdään sirpaleisena, jossa johtajan omasta pyrkimyksestä huolimatta hänelle ei jää
aikaa keskittyä kehittämistyöhön. Sitaatista on tulkittavissa, että laadun kehittäminen nähdään tavoiteltavana, mutta johtajan työnkuvasta johtuen johtajalla ei
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ole riittävästi aikaa siihen. Aikaresurssin puute kuvautuu puheessa enemmän
päiväkodin johtajan työnkuvaan liittyväksi kuin johtajan kykyyn johtaa itseään.
Henkilöstön jaksaminen ja osaaminen
Laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena -puheessa esiintyy puhetta henkilöstön jaksamisesta ja osaamisesta, jotka diskurssissa kuvautuu osin toisiinsa
liittyviksi. Henkilöstön jaksamisen kuvataan olevan ”suorassa yhteydessä” varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen. Diskurssissa henkilöstön työssä jaksamiseen liittyy kuitenkin ongelmia, joiden edessä johtaja kuvataan voimattomana.
Seuraavassa keskustelupätkässä johtaja kuvaa henkilöstön väsymistä jatkuvien
muutosten kautta:
T: Minkälaisia asioita sä oot kohdannut tai semmosia ongelmia ehkä, jotka hankaloittaa
sen laadun kehittämistä?
J3: Aa, no tommonen… ehkä semmonen niinku yleinen semmonen väsymys, uupumus
työhön. Et sellasta on, että ei jotenkin löydä sitä sellasta -- et mä vaan käyn töissä täällä,
mut et ei haluu tavallaan sen enempää tehä sen oman duunin eteen. Et ehkä semmoset
jatkuvat muutokset, mitä on ehkä ollut… Et tota, et tääkin on sillain hankala välillä selittää tätä päiväkodin arkee niinku johtajan näkökulmasta myöskin, et välillä joutuu tekee
niinku uusia lapsiryhmiä ja siirtää jonkun johonkin.

Sitaatissa johtaja kuvaa lapsiryhmiin ja henkilöstöön kohdistuvien ”jatkuvien
muutosten” aiheuttamaa uupumusta. Sitaatista on tulkittavissa, että työntekijät
väsyvät jatkuviin muutoksiin eivätkä ole siten valmiita panostamaan laadun kehittämiseen. Tilanne kuvautuukin ristiriitaisena, jossa johtajan on pakko tehdä
muutoksia toimintaedellytysten säilyttämiseksi, mutta samalla työntekijät väsyvät jatkuvista muutoksista. Sitaatista on tulkittavissa, että siinä missä johtaja pyrkii muutosten avulla mahdollistamaan paremmat edellytykset toiminnalle, henkilöstön väsyminen muutoksiin heikentävät heidän sitoutumistaan ”tehdä
enemmän kuin käydä vain töissä”.
Työssä jaksamiseen liittyvät haasteet kuvataan myös henkilöstön osaamisen kautta, jolloin jaksamishaasteet yhdistetään osaamisvajeeseen. Seuraavassa
sitaatissa johtaja kuvaa henkilöstön jaksamishaasteiden vaikutusta laadun kehittämiseen:
J4: No se yks on henkilöstön jaksaminen. Se on… öö… sillon, kun se rupee tuleen, niin ei
enää (kehitetä), sillon vaan selvitään siitä arjesta. Mut semmonen, se siis se semmonen
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itsensä johtamisen taidot, jolloin se jaksaminen sit sieltä tulee, ni ne on heikkoja monella...
ja se aiheuttaa sen.

Sitaatissa johtaja kuvaa henkilöstön heikkoja itsensä johtamisen taitoja ja niiden
vaikutusta varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen. Heikot itsensä johtamisen
taidot nähdään tuovan haasteita työssä jaksamiseen, josta seuraa ”pelkkää arjesta
selviytymistä”. Haasteet työssä jaksamisessa kuvataan ”tulevan” ja sen jälkeen
”vaan selvitään”. Näin ollen johtajan mahdollisuudet vaikuttaa henkilöstön
työssä jaksamiseen ja siten laadun kehittämisen toteutumiseen on tulkittavissa
vähäisiksi.
Puhe henkilöstön jaksamisesta ja osaamisesta linkittyy riittämättömiin resursseihin, sillä osin jaksamisen ja osaamisen taustalle on tulkittavissa haasteet
pätevien ja osaavien työntekijöiden saatavuudessa. Henkilöstön osaamisesta puhutaan vallitsevan osaamisvajeen kautta. Osaaminen nähdään varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen edellytyksenä, mutta osaamista ei ole saatavilla tarpeeksi. Alla olevassa sitaatissa johtaja kuvaa osaamispuutteiden paikkaamista lähes mahdottomana tehtävänä:
T: Miten sä näät sun oman roolin varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä?
J2: … sitten tota… No sitten yks semmonen mihinkä muut ei pääsekään niin kauheesti
vaikuttaa, niin on tämä rekrytointi ja henkilöstön sijoittelu, millä mä sitten koitan paikata
niitä osaamispuutteita, mitä missäkin yksikössä on. -- eihän semmosta niinku... semmosta
ideaalihenkilökuntaa, että kaikki sujuu hienosti laitat kenenkä.. kenenkä kanssa vaan. Ja
niin kun, että… ja niinku se, ettei siihen osaamiseenkaan… nyt on jo vaikeuksia saada
niinku päteviä opettajia... Että ei siinä sitten paljon osaamisia kysytä, että otetaan kaikki,
ketkä saadaan niinku vakinaistettua. Että se on vähän semmosta toiveajattelua, että sillä
paljon pystyisi.

Sitaatissa johtaja kuvaa yhtäällä omaa pyrkimystään ”paikata osaamispuutteita”
varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen mahdollistamiseksi rekrytoinnin ja
henkilöstön sijoittelun avulla. Myöhemmin sitaatissa johtaja kuitenkin kuvaa
voimattomuuttaan osaamisvajeen korjaamisessa, sillä rekrytoinnissa ei ole varaa
palkata varhaiskasvatuksen opettajia osaamisen perusteella vaan ”otetaan
kaikki, ketkä saadaan”. Näin ollen johtaja kuvaa osaamisvajeen korjaamisen
enemmänkin ”toiveajatteluna” kuin mahdollisuutena kehittää laatua henkilöstöllä olevan osaamisen kautta.
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6.2

Diskursseissa rakentuvien päiväkodin johtajan toimijaasemien tarkastelu

Laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana, laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä sekä laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena -puheesta
oli löydettävissä kolme erilaista päiväkodin johtajan toimija-asemaa: mahdollistaja, yhteisön jäsen sekä olosuhteiden armoilla olija. Tässä luvussa esittelen
nämä kolme diskursseista tulkittua toimija-asemaa.
6.2.1

Mahdollistaja

Mahdollistaja -toimija-asema kuvaa päiväkodin johtajan vastuun kantajan, joka
vastaa yksikön varhaiskasvatuksen laadusta ja sen kehittämisestä. Puhetta ilmentää minä -puhe. Johtaja kuvautuu toimintaa valvovana ja osin hierarkkisessa
suhteessa alaisiin olevana. Johtajan työtä ilmentää johdattelu, huolehtiminen,
varmistaminen ja vaatiminen. Johtaja on mahdollistaja, joka ensinnäkin huolehtii, että työntekijöillä on mahdollisuus kehittää varhaiskasvatusta sitä ohjaavien
asiakirjojen mukaiseksi ja toiseksi johtaja varmistaa, että lapsilla on mahdollisuus
saada sellaista varhaiskasvatusta kuin sitä ohjaavat asiakirjat lupaavat.
Päiväkodin johtaja kuvautuu vahvana pedagogisena johtajana, joka määrittelee varhaiskasvatusyksikön vision. Johtaja kuvautuu mahdollisesti muita kyvykkäämpänä ja osaavampana. Näin ollen päiväkodin johtaja kuvautuukin ymmärryksen luojana, joka oman pedagogisen näkemyksensä sekä ajankohtaisen
tiedon avulla tuo työyhteisöön tarvittavan tiedon ja osaamisen. Johtajan pedagoginen osaaminen nähdään tärkeänä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen kannalta, jolloin johtajan aktiivista osallistumista pedagogiseen keskusteluun
pidetään tavoiteltavana.
Tässä toimija-asemassa johtaja nähdään aktiivisena osapuolena, joka osallistaa muut toimijat. Muut toimijat nähdään osallistamista tarvitsevina. Osallistaminen näyttäytyy toisaalta innostamisena, kannustamisena ja rohkaisemisena
ja toisaalta vaatimisena ja määräämisenä. Osallistaminen on avainasemassa siinä,
että muut toimijat lähtevät mukaan kehittävään työotteeseen. Johtaja voidaan
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nähdä omaavan auktoriteettiaseman, jonka valtuuttama hän voi osallistaa muut
toimijat.
Mahdollistaja -toimija-asema rakentuu laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana sekä laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä diskursseissa
siten, että määrällisesti sitä esiintyy enemmän ratkaisukeskeisyysdiskurssissa.
Sen sijaan laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena -diskurssissa mahdollistaja -toimija-asemaa ei rakennu lainkaan. Ratkaisukeskeisyysdiskurssissa toimija-asema painottuu enemmän johtajan auktoriteettiaseman myötä tehtävään
työn organisoimiseen. Tahtotiladiskurssissa taas toimija-asema näyttäytyy vastuun kantamisena pedagogiikasta.
6.2.2

Yhteisön jäsen

Yhteisön jäsen -toimija-asemassa päiväkodin johtaja on kontekstista riippuen
varhaiskasvatusorganisaation, päiväkotiyksikön tai tiimin jäsen. Johtaja kuvautuu vahvasti osana yhteisöä, jolloin puheessa käytetään usein me -ilmaisua. Tässä
toimija-asemassa johtaja ei näyttäydy erityisen auktoriteettiaseman kautta, vaan
jokainen on yhtä lailla osaava ja kyvykäs tuomaan näkemyksiään yhteisön käytettäväksi.
Tässä toimija-asemassa johtaja jakaa vastuuta varhaiskasvatuksen laadusta
ja sen kehittämisestä kaikille toimijoille, jolloin johtajuus näyttäytyykin jaetun
johtajuuden kautta. Johtaja kuvautuukin osaksi meitä. Vaikka johtaja kuvautuukin osana yhteisöä ja jaettua johtajuutta, se ei näytä poistavan johtajan roolia, sillä
johtajan osallistuminen muun muassa yhteisiin kokouksiin nähdään erityisen
tärkeänä.
Yhteisön jäsen -toimija-asema rakentuu laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana sekä laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä diskursseissa.
Toimija-asema ilmenee vahvana tahtotiladiskurssissa. Tahtotiladiskurssissa johtaja kuvautuu työyhteisöön osallistujana ja osana jaettua johtajuutta. Ratkaisukeskeisyysdiskurssissa, jossa yhteisön jäsen -toimija-asema rakentuu jossain
määrin, johtaja kuvautuu lähinnä yhteiseen keskusteluun osallistujana. Laadun
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kehittäminen johtajan voimattomuutena -diskurssissa tätä toimija-asemaa ei ole
tunnistettavissa.
6.2.3

Olosuhteiden armoilla olija

Olosuhteiden armoilla olija -toimija-asema kuvaa johtajan osin alisteisessa suhteessa muihin toimijoihin. Päiväkodin johtaja kuvautuu toimijoiden välissä olevana, jolloin johtajaa vedetään useampaan suuntaan ilman, että johtajalla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Näin ollen puhetta ilmentää he -ilmaisut. Johtaja näyttäytyy vastaanottajana, joka edistää varhaiskasvatuksen laadun
kehittämistä hänelle annetuin vähäisin edellytyksin ja resurssein.
Tässä toimija-asemassa johtaja kuvautuu lähtökohtaisesti halukkaaksi toteuttamaan omaa johtajuuttaan aktiivisesti kohti laadukkaampaa varhaiskasvatusta. Johtaja ei kuitenkaan pääse käyttämään omaa pedagogista asiantuntijuuttaan, sillä johtaja joutuu selviämään sekä yhteiskuntaan ja varhaiskasvatuksen
hallintoon että henkilöstöön liittyvistä vaatimuksista. Aktiivinen johtaja kuvautuukin lopulta passiiviseksi johtajaksi, kun johtajan mahdollisuudet toteuttaa
omaan perustehtäväänsä eivät toteudu.
Olosuhteiden armoilla olija -toimija-asema kuvaa päiväkodin johtajan selviytyjäksi, joka yrittää selvitä kehittämisvastaisuudesta ja osaamispuutteista kärsivän henkilöstön sekä oman tehtävänkuvansa laajuuden ja sirpaleisuuden
kanssa. Johtaja kuvautuu myös muualta tulevien määräysten, rajoitusten ja vaatimusten kanssa kamppailevana, jolloin päiväkodin johtaja joutuu toimimaan rajoitetuin edellytyksin. Johtaja näyttäytyykin enemmän arjen selviytyjänä kuin
lapsen edun mahdollistajana. Tämä toimija-asema rakentuu vain laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena -diskurssissa.
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6.3

Yhteenveto

Päiväkodin johtajien puheesta tunnistetuista diskursseista laadun kehittäminen
yhteisenä tahtotilana -diskurssi on hallitsevin eli hegemonisin diskurssi (ks. Jokinen & Juhila, 2016, luku 3). Toiseksi hallitsevimpana näyttäytyy laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä -diskurssi ja vähiten hallitsevana laadun
kehittäminen johtajan voimattomuutena -diskurssi. Alla oleva kuvio (kuvio 4)
kuvaa diskurssien esiintymistä johtajien puhuessa varhaiskasvatuksen laadun
kehittämisestä. Tahtotila- ja ratkaisukeskeisyysdiskurssi on tunnistettavissa
kaikkien päiväkodin johtajien puheesta. Sen sijaan voimattomuusdiskurssia ei
esiinny kaikkien haastateltavien puheessa vaikkakin sitä esiintyy lähes kaikkien
puheessa. Päiväkodin johtajien tuottamissa diskursseissa rakentuu kolme toimija-asemaa: mahdollistaja, yhteisön jäsen sekä olosuhteiden armoilla olija.

Laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana
Laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä
Laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena

Kuvio 4: Päiväkodin johtajien tuottamien diskurssien esiintyminen
Voimattomuusdiskurssi näyttäytyy jännitteisenä tahtotila- ja ratkaisukeskeisyysdiskurssin kanssa. Voimattomuusdiskurssissa puhe on ongelmakeskeistä ja tulevaisuuteen suhtaudutaan kriittisesti. Tässä diskurssissa johtaja kuvautuu toivottomana. Tahtotila- ja ratkaisukeskeisyysdiskurssissa taas mahdollisia haasteita
lähdetään ratkaisemaan ja tulevaisuus näyttäytyy positiivisena. Näissä diskursseissa johtajan puhe näyttäytyy toiveikkaana. Diskurssit näyttäytyvät toisilleen
jännitteisinä myös sen suhteen, minkälaisena päiväkodin johtaja niissä kuvautuu. Tahtotiladiskurssissa käytetään usein me -ilmaisua, jolloin johtaja kuvautuu
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yhteisön jäseneksi. Ratkaisukeskeisyysdiskurssissa taas käytetään minä -ilmaisua, jolloin puheessa korostuu johtamistoiminta. Voimattomuusdiskurssissa on
havaittavissa haasteiden ulkoistamista, jolloin puheesta on tulkittavissa heidän
muiden merkitys. Voidaan todeta, että tahtotila- ja ratkaisukeskeisyysdiskurssissa
johtaja kuvautuu vastuun kantajana ja vallan käyttäjänä sekä näiden jakajana.
Sen sijaan voimattomuusdiskurssissa vastuu ja valta rakentuu muille toimijoille.
Huomion arvoista on myös se, että tahtotila- ja ratkaisukeskeisyysdiskurssissa
pääpaino on laadun prosessitekijöissä, kun taas voimattomuusdiskurssissa korostuu laadun rakennetekijät. Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) esitän diskurssit
ja niissä rakentuvat toimija-asemat sekä niiden pääpiirteet.

Kuvio 5: Diskurssit ja niissä rakentuvat toimija-asemat sekä näiden pääpiirteet
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7

POHDINTA

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatusikäisten lasten oikeus (Varhaiskasvatuslaki,
540/2018) ja se on osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää (Alila & Ukkonen-Mikkola, 2018). Varhaiskasvatuksen tulee kuitenkin olla laadukasta, jotta se vaikuttaa myönteisesti lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja kehitykseen (Karila, 2016;
Salminen ym., 2021). Toimiva varhaiskasvatuksen johtajuus nähdään laatua tuottavana tekijänä, jolloin päiväkodin johtajaa voidaan luonnehtia oleelliseksi toimijaksi laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitämisessä (ks. Fonsén, 2014;
Fonsén & Keski-Rauska, 2018; Soukainen, 2019).
Tutkimuksessani tarkastelin varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä päiväkodin johtajien näkökulmasta. Tavoitteenani oli selvittää, kuvata ja ymmärtää
varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyviä diskursseja sekä tarkastella
diskursseissa rakentuvia päiväkodin johtajan toimija-asemia. Päiväkodin johtajat
puhuivat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä yhteisen tahtotilan, johtajan
ratkaisukeskeisyyden sekä johtajan voimattomuuden kautta. Diskursseissa päiväkodin johtajalle rakentui mahdollistajan, yhteisön jäsenen sekä olosuhteiden
armoilla olijan toimija-asema. Luvussa 7.1 tarkastelen tutkimukseni tuloksia ja
esittelen johtopäätökset. Luvussa 7.2 pohdin taas tutkimukseni luotettavuutta ja
esitän tutkimukseeni liittyviä jatkotutkimushaasteita.

7.1

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen taustalla on lapsen edun ensisijaisuus
(ks. Karila, 2016; OPH, 2018), joka tässä tutkimuksessa näyttäytyi asiakasnäkökulman, uuden tiedon, yhteiskunnallisen muutoksen sekä varhaiskasvatusta
normittavien asiakirjojen kautta. Tämän tutkimuksen tuloksissa kehittäminen
kuvautui jatkuvana toimintana, joka tähtää lapsen parhaan varmistamiseen ja
asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen sekä yhteiskunnallisten muutosten ja ajankohtaisen tutkimustiedon huomioimiseen. Toisaalta laadun kehittäminen ku-
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vautui tuloksissa ongelmallisena kehittämiseen liittyvien haasteiden edessä. Diskursseissa laadun kehittäminen liitettiin muutokseen, pedagogiikkaan, arviointiin, henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen sekä aika- ja henkilöstöresursseihin.
Tämä havainto vahvistaa aiempia tutkimuksia (mm. Fonsén, 2014; Repo ym.,
2019; Tiihonen, 2019; Viitala, 2002), joissa yhtäältä toimiva pedagoginen johtajuus
ja henkilöstön osaamisen ja jaksamisen tukeminen sekä toisaalta johtajan johtamisosaaminen ja johtajalle annetut riittävät resurssit edistävät laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.
Päiväkodin johtajien puheessa varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen rakentui yhteisen tahtotilan, johtajan ratkaisukeskeisyyden sekä johtajan voimattomuuden kautta. Laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana -diskurssissa johtajat
puhuivat laadun kehittämisestä tapana tehdä työtä, jolloin laadun kehittämistä
ohjasi yhteinen tahto toimia lain ja ohjausasiakirjojen mukaisesti sekä halu vastata ajankohtaiseen tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja asiakkaiden tarpeisiin.
Laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä -diskurssissa taas johtajat
rakensivat laadun kehittämisen yhtäältä laadun kehittämisen tärkeyden ja toisaalta laadun kehittämiseen liittyvien haasteiden kautta. Haasteet kuvautuivat
kuitenkin ratkaistaviksi johtajuuden avulla. Laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena -diskurssissa johtajat puhuivat laadun kehittämisestä muiden asioiden alle jäävänä, jolloin ulkoapäin tulevat haasteet estivät kehittämisen. Haasteiden edessä johtaja näyttäytyi voimattomana.
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri kuvautui tuloksissa merkittäväksi
varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyväksi tekijäksi. Tahtotiladiskurssi
rakensi toimintakulttuurin, jossa kehittäminen näyttäytyi koko varhaiskasvatustoimintaa läpäisevänä arvona ja toimintatapana. Kehittämistä tukeva toimintakulttuuri kuvautui yhteisenä tahtotilana ylläpitää laadukasta varhaiskasvatusta
kehittämällä sitä. Aiempien tutkimusten (Fonsén, 2014; Fonsén & Keski-Rauska,
2018; Alila, 2013) mukaan varhaiskasvatusyksiköissä on kuitenkin nähtävissä
ajan kuluessa vakiintuneita toimintatapoja, jotka perustuvat lain, ohjausasiakirjojen sekä ajankohtaisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon sijaan julkilausumatto-
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miin kulttuurillisiin tekijöihin. Myös tämän tutkimuksen tuloksissa rakentui toimintakulttuuri, jossa nämä juurtuneet niin sanotut talon tavat hidastivat eteenpäin menemistä tai estivät sen kokonaan. Ratkaisukeskeisyys- ja voimattomuusdiskurssissa toimintakulttuurista rakentuikin osiltaan muutosvastainen ja aikuislähtöinen, jolloin toimintaa ohjasi ajan kuluessa vakiintuneet ja vanhentuneet toimintatavat. Sekä Fonsén (2014) että Fonsén ja Keski-Rauska (2018) ovat
tuoneet esille, kuinka vakiintuneita tapoja selitetään todeksi yhä uudelleen ja
näin ollen tavat siirtyvät yhteisön jäseneltä toiselle ja rutinoituvat yhteisön tavaksi toimia ja ajatella. Myös tämän tutkimuksen tuloksissa kuvautui, kuinka
varhaiskasvatusorganisaation kulttuuria rakennetaan jatkuvasti diskursiivisella
toiminnalla (ks. Matikainen, 1999), jolloin organisaatio näyttäytyi sosiaalisena todellisuutena, jota tuotetaan ja uusinnetaan tiedostaen ja tiedostamatta vuorovaikutuksessa toisten kanssa (ks. Hujala, 2008).
Aiempien tutkimusten (mm. Fonsén, 2018; Fonsén & Keski-Rauska, 2018;
ks. myös Schein, 2010) mukaan varhaiskasvatusorganisaation kulttuuri rakentuu
julkilausutusta ja julkilausumattomasta kulttuurista, jolloin julkilausuttu kulttuuri rakentuu virallisista yhteisesti keskustelluista arvoista ja toimintamalleista
ja julkilausumaton kulttuuri taas niistä ajan myötä vakiintuneista tavoista toimia
ja ajatella, joita ei tuoda yhteiseen keskusteluun. Fonsénin (2014) mukaan johtamisella on kuitenkin mahdollista vaikuttaa siihen, millaiseksi varhaiskasvatusorganisaation kulttuuri muokkautuu, ja kuinka paljon julkilausumaton kulttuuri
ottaa valtaa organisaatiossa. Tämä kuitenkin edellyttää johtajalta ymmärrystä organisaatiokulttuurin olemuksesta. Tämän tutkimuksen tuloksissa johtajan mahdollisuudet vaikuttaa organisaation kulttuurin muodostumiseen rakentui ristiriitaisena. Siinä, missä tahtotila- ja ratkaisukeskeisyysdiskurssissa korostui johtajan pyrkimys saavuttaa yhteinen ymmärrys pedagogisen keskustelun kautta,
voimattomuusdiskurssissa julkilausumattomasta kulttuurista rakentui voimakas kehittämistä estävä todellisuus, jonka edessä johtaja kuvautui voimattomana.
Aiemmin Rouhiainen-Neunhäuserer (2009) on korostanut vuorovaikutusosaamisen merkitystä johtajan työssä, jolloin johtajalta vaaditaan kykyä organisaation vision ja strategian eteenpäin viemisessä ja johdettavien sitouttamisessa
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niihin, kykyä hankkia, merkityksellistää ja välittää tietoa, kykyä luoda ja ylläpitää vuorovaikutusta ja vuorovaikutussuhteita, kykyä ohjata työtä ja antaa palautetta sekä kykyä tukea johdettavien välisiä vuorovaikutussuhteita. Tämän tutkimuksen tuloksissa jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitäminen näyttäytyi laadun kehittämistä tukevana toimintana, jolloin päiväkodin johtaja ylläpiti yhteistä
vuorovaikutusta, sitoutti henkilöstöä kehittämistyöhön, innosti, kannusti ja vaati
henkilöstöä kehittämään varhaiskasvatusta sekä antoi palautetta henkilöstölle.
Tämä havainto vahvistaa aiempia tutkimuksia (mm. Fonsén, 2014, Hujala &
Heikka, 2008; Rouhiainen-Neunhäuserer 2009; Tiihonen, 2019), joiden mukaan
jatkuvan vuorovaikutuksen ja dialogisuuden ylläpitäminen varhaiskasvatuksen
työyhteisössä luo edellytykset laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle.
Tässä tutkimuksessa vuorovaikutus kuvautui jatkuvaksi pedagogiseksi keskusteluksi, jonka kautta luotiin suunta kehittämiselle sekä varmistettiin yhteinen
ymmärrys tavoitteista. Tahtotiladiskurssissa vuorovaikutus ja jatkuva keskustelu näyttäytyi jaetun pedagogisen johtajuuden kautta, jolloin päiväkodin johtaja
yhdessä muiden toimijoiden kanssa arvioi, kehitti ja ylläpiti varhaiskasvatustoiminnan laatua. Ratkaisukeskeisyysdiskurssissa taas päiväkodin johtajalle rakentui vastuu pedagogisen keskustelun käymisestä, jolloin johtaja sitoutti henkilöstöä kehittämistyöhön luomalla ymmärrystä kehittämistyön taustoista, perustelemalla kehittämistyön tavoitteita sekä kuuntelemalla henkilöstön ajatuksia.
Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Fonsén & Parrila, 2017; Parrila, 2011; Tiihonen, 2019) jatkuva vuorovaikutus näyttäytyy jaetun pedagogisen johtajuuden perustana, jolloin päiväkodin johtajan tehtäväksi kuvautuu varhaiskasvatusta laadukkaammaksi muovaavan ammatillisen keskustelun mahdollistaminen. Tämän tutkimuksen tuloksissa korostui vuorovaikutusta tukevien rakenteiden luominen, jolloin johtaja mahdollisti kokousten toteutumisen. Kokouksilla käsitettiin Tiihosen (2019, 117) tapaan yksikön viikkokokoukset, tiimien kokoukset sekä
yhteisön pedagogisen kokoukset. Varhaiskasvatusta leimasi tuloksissa jatkuva
kiire, mutta samalla diskursseissa korostui ammatillisen keskustelun tärkeyden
ymmärtäminen. Näin ollen etukäteen mietityt kokousrakenteet takasivat amma-
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tillisen keskustelun käymisen hektisen arjen keskellä. Ongelmallisena tämän tutkimuksen tuloksissa näyttäytyi päiväkodin johtajan mahdollisuudet osallistua
kokouksiin, sillä johtajan työnkuva kuvautui rikkonaisena, jolloin johtajan työaika meni enemmän arjen toimintaedellytysten mahdollistamiseen kuin pedagogiikan johtamiseen. Kuten aiempi tutkimus (Tiihonen, 2019) osoittaa, myös tämän tutkimuksen tulosten perusteella on tulkittavissa, että päiväkodin johtajan
kiinnostus henkilöstön ajatuksista, ideoista ja tavoitteista luo yhteistä sitoutumista ja motivaatiota laadun kehittämiseen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen
toteuttamiseen. Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella johtajan työnkuvan
moninaisuus ja laajuus, jonka Karila ja kumppanitkin (2017) ovat todenneet,
näyttäytyy huolestuttavana varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen kannalta,
sillä ilman kehittämiseen sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä kehittämistehtävät eivät jalkaudu toimintaan.
Kuten aiemmat tutkimukset (mm. Kalliala, 2011; OECD, 2012; Vlasov ym.,
2018; Repo ym., 2019) ovat osoittaneet, myös tämän tutkimuksen tulosten mukaan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen vaati koulutetun, osaavan
ja riittävän henkilöstön. Tuloksissa päiväkodin johtajat tukivat henkilöstön osaamisen kehittymistä ja sitä kautta laadun kehittymistä. Aiemmin Raasumaa (2010)
on todennut, että osaamisen johtamisella taataan perustehtävän toteutuminen ja
sen tarpeellinen uudistaminen. Tahtotila- ja ratkaisukeskeisyysdiskurssissa kuvautui johtajan halu kehittää henkilöstön osaamista sekä tahto vastata henkilöstön koulutustarpeeseen. Osaamista kehitettiin täydennyskoulutuksilla, mentoroinnilla sekä vertaisoppimisella. Oleellista oli tiimien muodostaminen sellaisiksi, joissa yksilöiden osaaminen kehittyi vertaisoppimisen avulla. Tällöin osaamisen johtaminen näyttäytyi samansuuntaisena kuin Viitalan (2002) tutkimuksessa, jossa johtaja toimi suunnannäyttäjänä, ryhmätoiminnan rakentajana ja yksilön kehittämisen tukijana. Lisäksi havainto vahvistaa Strehmel’n (2006) huomiota johtajasta toimivien tiimien rakentajana. Sen sijaan voimattomuusdiskurssissa oli havaittavissa työntekijöiden haluttomuutta tunnistaa itsessään osaamisen kehittämisen paikkoja, jolloin johtaja näki työyhteisön osaamisen johtamisen
haastavana. Osin työntekijöiden haluttomuus reflektoida omaa toimintaansa ja
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kehittää sitä oli tulkittavissa työntekijöiden hyvinvointiin liittyväksi, jolloin väsyneet ja uupuneet työntekijät eivät pystyneet motivoitumaan muuhun kuin arjen toimintojen suorittamiseen. Henkilöstö- ja aikaresurssien vähyys nähtiin
omalta osaltaan lisäävän väsymistä ja uupumista, sillä olemassa olevilla resursseilla varhaiskasvatuksen vähimmäisvaatimusten ylläpitäminen vaati johtajan ja
työntekijöiden säännöllistä mukautumista ja venymistä. Siinä, missä Raasumaa
(2010) toi tutkimuksessaan esiin henkilöstöhankinnan ja työn resurssoinnin osaamisen johtamisessa, ei tämän tutkimuksen mukaan johtajalla ollut välttämättä
mahdollisuutta toteuttaa niitä koulutettujen ja osaavien työnhakijoiden puutteen
sekä käytettävissä olevien aikaresurssien vuoksi.
Aiemmin muun muassa Modise (2019) ja Soukainen (2019) ovat osoittaneet,
että hyvä varhaiskasvatuksen johtaminen edistää laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. Osaltaan hyvän johtamisen toteutuminen kuitenkin vaatii, että
johtajalla on tarpeeksi resursseja käytettävissään (Repo ym., 2019). Tämän tutkimuksen tuloksissa korostui varhaiskasvatusalaa koskeva henkilöstöpula. Voimattomuusdiskurssissa pula koulutetuista ja osaavista varhaiskasvatuksen opettajista synnytti varhaiskasvatusyksiköihin osaamisvajeen, jolloin varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen kuvautui haastavana. Tämä havainto vahvistaa Revon ja kumppaneiden (2019) huomiota siitä, että yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen este on henkilöstön osaamiseen liittyvät puutteet. Tämän
tutkimuksen tuloksissa johtajan mahdollisuudet korjata osaamisvajetta kuvautui
vähäisinä tai olemattomina, sillä rekrytoinnissa ei ollut mahdollisuutta huomioida hakijan osaamista. Tutkimuksen tuloksissa kuvattiin myös aikaresursseja.
Yhtäällä päiväkodin johtajat kuvasivat priorisointia, jolloin aikaresurssien ollessa
vähäiset, kehittäminen kohdistui pieniin asioihin isojen kehittämishankkeiden
sijaan. Aiemmin Juuresaho (2008) onkin todennut, että hyvä johtaminen koostuu
esimerkiksi kyvystä priorisoida asioita. Toisaalla johtajat kuvasivat taas omia laadun kehittämiseen käytettävissä olevia aikaresurssejaan, jotka rakentuivat tuloksissa vähäisiksi. Siinä, missä johtajien mahdollisuudet priorisoida kehittämishankkeita kuvautui hyvinä, johtajien mahdollisuudet priorisoida kehittämiseen
liittyviä toimintoja omassa työssään kuvautuivat heikoiksi.
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Tämän tutkimuksen tuloksissa päiväkodin johtajille rakentui mahdollistajan, yhteisön jäsenen sekä olosuhteiden armoilla olijan toimija-asema. Tahtotilaja ratkaisukeskeisyysdiskurssissa johtaja kuvautui aktiiviseksi laadun kehittämisen edistäjäksi. Johtaja suhtautui positiivisesti tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin kehittämisen mahdollistajana ja suunnannäyttäjänä. Johtaja halusi
viedä omaa visiota työyhteisöön ja arvosti muiden työyhteisön jäsenten ajatuksia
ja mielipiteitä. Johtajalla oli halu ratkaista eteen tulevat haasteet eikä haasteiden
annettu tulla kehittämisen tielle. Voimattomuusdiskurssissa johtaja taas kuvautui passiiviseksi arjesta selviytyjäksi, joka ei uskonut mahdollisuuksiinsa edistää
varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä hänelle annetuilla resursseilla, jolloin
johtaja näytti vierittävän vastuuta muille toimijoille. Johtaja näki todellisuuden
ongelmakeskeisenä eikä hän uskonut parempaan tulevaisuuteen. Tuloksia voi
verrata alun perin Sergiovannin (2005) ja myöhemmin Fonsénin (2014) tutkimuksiin, joissa toimivaa pedagogista johtajuutta kuvataan aktiivisesti toiveikkaiden
johtajien ja passiivisesti toiveikkaiden johtajien kautta. Toimiva johtajuus näyttäytyy aktiivisesti toiveikkaan johtajan ratkaisukeskeisyytenä, tulevaisuuteen
suuntautuneena ja kehittämishalukkuutena. Ei-toimiva johtajuus taas näyttäytyy
passiivisesti toiveikkaan johtajan ongelmakeskeisyytenä ja tulevaisuuden näkymättömyytenä. Tässä tutkimuksessa kehittämisen näytti mahdollistavan toimiva
johtajuus, jossa johtaja suhtautui toiveikkaasti tulevaisuuteen ja kehittämisen
mahdollisuuksiin. Tämä havainto vahvistaa aiempia johtajuustutkimuksia (mm.
Akselin 2013; Nivala 1999; 2001; 2006).
Tämä tutkimus osoittaa, että päiväkodin johtajat näkevät varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen tärkeänä ja tavoiteltavana varhaiskasvatustyöhön kuuluvana toimintana, jonka avulla voidaan vastata lapsen edun toteutumiseen tässä
muuttuvassa maailmassa. Tutkimus osoittaa, että laatutyötä halutaan tehdä ja
lähtökohtaisesti sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä varhaiskasvatusyksiköissä. Tämän tutkimuksen tuloksissa toistui päiväkodin johtajien pyrkimys johtaa työyhteisöä kohti yhteistä päämäärää eli laadukasta varhaiskasvatusta (ks.
Rodd, 2013; Sutinen, 2012), ja näin ollen päiväkodin johtajat tunnistivatkin pääsääntöisesti oman vastuunsa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa
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(ks. Fonsén, 2014). Tämä tutkimus vahvistaa aiempia tutkimuksia (mm. Akselin,
2013; Rytkönen, 2019), joiden mukaan päiväkodin johtajan tehtävänä on omalla
johtamistoiminnallaan luoda edellytyksiä laadukkaan perustehtävän toteuttamiselle.
Tämän tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen
ei kuitenkaan näyttäydy itsestäänselvyytenä ja selkeästi jäsentyneenä. Laadun
kehittäminen kuvautui osittain haasteiden kautta, jolloin johtaja joko ratkaisi kehittämiseen liittyvät haasteet tai jäi haasteiden edessä voimattomaksi. Varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyvinä haasteina tässä tutkimuksessa tunnistettiin henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen, henkilöstön jaksamiseen, aikaresursseihin, muutosvastaisuuteen sekä johtajan työnkuvan moninaisuuteen
liittyvät haasteet. Tämän tutkimuksen perusteella kehittämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen edellyttää jaettua pedagogista johtajuutta, jolloin johtaja yhdessä muiden toimijoiden kanssa
käy pedagogista keskustelua vahvistaen yhteistä ymmärrystä varhaiskasvatuksen tavoitteista sekä kehittää henkilöstön ja koko yhteisön osaamista. Johtajalla
tulee olla vahvaa johtamisosaamista, sillä johtajan tulee luoda laadun kehittämistä edistäviä rakenteita sekä hänen tulee kyetä rakentamaan ja vahvistamaan
laadun kehittämistä tukevaa toimintakulttuuria osin haastavassa toimintaympäristössä. Johtajan positiivinen asenne tulevaisuutta kohtaan sekä ratkaisukeskeisyys haasteiden edessä tukee tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen laadun
kehittämistä, mutta se ei poista niitä erityisesti rakenteellisia tekijöitä, jotka haastavat kehittävän työotteen ylläpitämisen ja jatkuvan kehittämisen varhaiskasvatusyksiköissä. Tutkimus antoi uutta tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä ja siten tutkimuksen avulla on mahdollista edistää laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista
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7.2

Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet

Tutkimukseni luotettavuuden arvioinnin lähtökohtana on diskurssintutkimukselle ominainen näkökulma siitä, että aineiston tulkinnalle ei ole yhtä ainoaa tapaa, vaan aineisto mahdollistaa monenlaisia tulkintoja tutkijasta riippuen (ks.
Juhila ym., 2016, luku 8; Pynnönen, 2015, 38). Sosiaaliseen konstruktionismiin sitoutuneessa tutkimuksessa analyysit nähdään subjektiivisina ja tulkinnallisina,
jolloin analyysi on vain yksi vaihtoehto kaikista niistä analyyseistä, joita aineistosta voi suorittaa (Burr, 1995, 171–172). Näin ollen tässä tutkimuksessani muodostuneet diskurssit ovat minun ja tutkimusaineiston vuorovaikutuksessa syntyneitä, jolloin joku toinen tutkija olisi saattanut muodostaa samasta aineistosta
aivan erilaiset diskurssit. Tutkimukseni tulosten ei näin ollen ole tarkoitus olla
”ainoa totuus”, vaan tarkoituksenani on lisätä ymmärrystä varhaiskasvatuksen
laadun kehittämisen ilmiöstä. Koska diskurssintutkimus on luonteeltaan monitasoista ja joustavaa, eikä sille ole olemassa aukotonta ja yleistettävyyteen pyrkivää analyysiä (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 249), olen kiinnittänyt huomiota tutkimusprosessiin ja sen aikana tehtyjen valintojen tarpeeksi kattavaan
esittelyyn (ks. Eskola & Suoranta, 2010, 210). Näin varmistan, että lukija voi osaltaan arvioida tutkimustani ja tutkimukseni luotettavuutta (ks. Tuomi & Sarajärvi,
2018, 163–164.)
Tutkimukseni luotettavuuden arvioinnissa pitäydyn laadulliselle tutkimukselle ominaisissa kriteereissä, jolloin tarkastelen tutkimukseni tuloksia vastaavuuden, uskottavuuden, sovellettavuuden ja siirrettävyyden näkökulmasta
(ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 249). Luotettavuuden tarkastelussa otan huomioon diskurssintutkimukselle luonteenomaiset piirteet. Pietikäisen ja Mäntysen
(2019) mukaan vastaavuudella ja uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tulokset
ovat todenmukaisia. Tulosten todenmukaisuus perustuu ensinnäkin siihen, että
tulokset ovat aineistosta nousseita ja toiseksi siihen, että sekä tiedeyhteisö että
tutkittavat näkevät tutkimustulokset mahdollisina. Kun tutkimustulokset täyttävät vastaavuuden kriteerin, luo se tuloksille uskottavuutta. Sovellettavuus ja siirrettävyys tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteerinä taas liittyy tulosten
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hyödynnettävyyteen sekä tulosten tiedeyhteisölle ja tutkittaville tuottamaan
merkitykseen. (Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 249–250.)
Tässä tutkimuksessa vastaavuuden ja uskottavuuden nähdään muodostuvan riittävän läpinäkyvästä tutkimusprosessin kuvauksesta, teorian, tutkimusmenetelmien ja tutkimuskysymysten harmoniasta sekä tutkijan oman position
tarkastelemisesta (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 249). Olen kuvannut tutkimusprosessin selkeästi, johdonmukaisesti ja rehellisesti sellaisena kuin se tutkijan näkökulmasta eteni (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). Näin ollen
lukijan on mahdollista seurata prosessin kulkua ja ymmärtää, miten tutkimustuloksissa esitetyt diskurssit ovat muodostuneet. Diskurssintutkimus on saanut
osaltaan kritiikkiä siitä, että se on luonteeltaan enemmän spekulointia kuin oikeaa tieteen tekemistä (Juhila & Suoninen, 2016, luku 8), joten diskurssintutkimuksessa on tärkeä luoda ymmärrettävä kuvaus tutkimusprosessin kulusta ja
tehdyistä valinnoista, jotta lukija voi havaita tulosten nousseen aineistosta eikä
tutkijan spekuloinnista. Lisäksi olen valinnut mahdollisimman kuvaavia aineistoesimerkkejä tukemaan tutkimustulosten kuvausta, jotta lukijalla on mahdollisuus tehdä omia tulkintoja ja uudelleenanalysointeja (ks. Nikander, 2010, 434).
Tutkimusprossin kuvaamisen rajoitteena voidaan nähdä se, että tutkija alkaa pitämään valintojaan itsestään selvänä eikä näin ollen kuvaa vaiheita tarpeeksi tarkasti. Olen tiedostanut tämän rajoitteen, jolloin olen kuunnellut tarkasti henkilöitä, jotka ovat lukeneet tutkimusraporttini prosessin aikana. Näin ollen olen
testannut tutkimusprosessin kuvauksen selkeyttä ja läpinäkyvyyttä.
Tutkimukseni teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmälliset valinnat
sekä tutkimuskysymykset on liitetty toisiinsa harkitusti ja perustellen. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, joka
seuraa koko tutkimusprosessia. Diskurssintutkimus on luontainen metodologinen valinta sosiaaliseen konstruktionismiin sitoutuneessa tutkimuksessa. Lisäksi
tutkimuskysymykset ohjasivat tutkimustani diskurssianalyysin suuntaan, sillä
kyseisellä analyysimenetelmällä on mahdollista tutkia kieltä ja siinä rakentuvia
merkityksiä (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019). Diskurssianalyysille ei ole yhtä
selkeää teoriaa (mm. Juhila & Suoninen, 2016, luku 8), jolloin analyysiprosessi
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tässä tutkimuksessa syntyi metodikirjallisuuden sekä tutkimusaineiston ja tutkimuskysymysten kautta. Teoreettisen viitekehyksen taustalla taas nähdään olevan oma esiymmärrykseni, aiempi tutkimus sekä alustava tutkimusaineiston tarkastelu. Myös tämän tutkimuksen tuloksiin peilatessa teoreettisen viitekehyksen
rakentuminen näyttäytyy tutkimusta tukevalta, joka korostaa tutkimukseni uskottavuutta.
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin yksi osa-alue on tutkijan oman
aseman tarkasteleminen (mm. Juhila, 2016, luku 7; Pietikäinen & Mäntynen, 2019,
249). Diskurssintutkimuksessa tutkijan aseman pohtiminen nähdään tärkeänä,
sillä ensinnäkin tutkijan oma kokemus on aina läsnä ja toiseksi tutkija on osa sosiaalista todellisuutta (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019). Näin ollen omasta
esiymmärryksestäni tietoiseksi tuleminen oli tärkeää, sillä laadullisessa tutkimuksessa ja erityisesti diskurssintutkimuksessa tutkija on subjektiivinen tulkitsija (ks. Eskola & Suoranta, 2010, 212). Tutkimusprosessin alussa pohdin omaa
esiymmärrystäni tutkittavasta ilmiöstä, jolloin totesin, että omaan esiymmärrykseeni vaikuttaa omat kokemukseni varhaiskasvatuksesta sekä tieteellinen ja yhteiskunnallinen keskustelu varhaiskasvatuksen ilmiöstä. Työskentelen varhaiskasvatusalalla, mutta en kaupungissa, jonka päiväkodin johtajia haastatteluihin
osallistujat olivat. Näin ollen minulla ei ollut etukäteen tietoa juuri tämän kaupungin varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä, joten asemoiduin ulkopuoliseksi tarkastelijaksi suhteessa tutkittaviin varhaiskasvatusyksiköihin. Tutkimusprosessissa annoin omalle esiymmärrykselleni mahdollisimman vähän valtaa, mutta tulkinnallisen analyysin luonteeseen kuuluvasti tiedostan, että minulla tutkijana on tietoa, joka vaikutti tulkintojen syntyyn (ks. Pynnönen, 2015,
38). Tässä tutkimuksessa positioin itseni keskustelevaksi tulkitsijaksi, jolloin tunnistan itseni kulttuuriseksi toimijaksi (ks. Juhila, 2016, luku 7; Pynnönen, 2015,
36–38). Koska tutkija kulttuurisena toimija ei voi kokonaan päästä irti esiymmärryksestään ja kokemuksistaan (Juhila, 2016), tässä tutkimuksessa näen omat tietoni ja ymmärrykseni analyysiä syventävänä ja lisäarvoa tutkimukselle tuottavana. Ymmärrykseni näkyi esimerkiksi teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa sekä aineiston hankinnassa ja rajaamisessa.
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Tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa sovellettavuus ja siirrettävyys ottaa huomioon sen, että laadullinen tutkimus ei pääsääntöisesti pyri löytämään yleistettävissä olevia tuloksia (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 73). Diskurssintutkimus on kontekstisidonnaista ja tutkimustulokset ovat siten vain yksi versio todellisuudesta (Eskola & Suoranta, 2010, 211–212). Näin ollen tässä tutkimuksessa siirrettävyyden kriteeriin voidaan katsoa liittyvän rajoitteita (ks. Jokinen ym., 2016). Tutkimusotteeni ollessa diskursiivinen voidaan kuitenkin ajatella, että käytetyn kielen taustalla on kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti jaettu
tapa tulkita ympäröivää maailmaa (ks. Goodman, 2008, 268), jolloin tämän tutkimuksen tulokset voidaan nähdä laajemmin varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä kuvaavina ja selittävinä. Lisäksi Pietikäinen ja Mäntynen (2019, 249–250)
ehdottavat, että diskurssitutkimus sosiaalista toimintaa tarkastelevana metodina, mahdollistaa tutkimuksen tulosten soveltamisen vastaavaan ilmiöön eri
kontekstissa. Tässä tutkimuksessa olen lisännyt ymmärrystä varhaiskasvatuksen
laadun kehittämisen ilmiöstä diskursiivisesta näkökulmasta sekä suhteuttanut
tulokset aiempiin tutkimuksiin, jolloin tutkimukseni sovellettavuus ja siirrettävyys luotettavuuden arviointikriteereinä vahvistuvat (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 250).
Tutkimukseni luotettavuuden arvioinnissa on syytä tarkastella lisäksi tutkimusaineistoa (ks. Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 232). Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto tuotettiin tätä tutkimusta varten, jolloin tutkimustehtävä ohjasi aineiston keruuta. Näin ollen Aineisto kerättiin haastattelemalla päiväkodin johtajia ja aineiston keruu tuotti monipuolisen ja kattavan aineiston (ks. Pietikäinen &
Mäntynen, 2019, 234). Aineistoa kertyi tarpeeksi, sillä aineisto saavutti saturaation eli kyllääntymisen kriteerin. Kyllääntymisen voi nähdä tapahtuvan, kun aineisto alkaa toistaa itseään suhteessa tutkimuskysymyksiin (Pietikäinen & Mäntynen, 2019, 236–237). Tutkimusaineiston avulla oli mahdollista vastata tutkimuskysymyksiin ja näin ollen katson aineiston sopivaksi tähän tutkimukseen.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin päiväkodin johtajien tuottamia varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyviä diskursseja sekä niissä rakentuvia
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päiväkodin johtajan toimija-asemia. Tämän tutkimuksen avulla saatiin tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä päiväkodin johtajan näkökulmasta. Ensinnäkin tuloksissa kuvautui aiempien tutkimusten (mm. Fonsén, 2014; Soukainen, 2019) mukaisesti johtajuuden merkitys laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa, mutta samalla tuloksissa kuvautui muiden toimijoiden merkitys
varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä. Tutkimuksen avulla ei kuitenkaan
ollut mahdollista saada tietoa laadun kehittämisestä muiden toimijoiden näkökulmasta. Näin ollen tärkeänä jatkotutkimushaasteena olisikin tarkastella kehittämistä esimerkiksi henkilöstön näkökulmasta. Lisäksi oleellista olisi tarkastella
sitä, ovatko päiväkodin johtajien ja muiden toimijoiden tuottamat diskurssit samansuuntaisia.
Toiseksi tämän tutkimuksen tulosten perusteella varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri näyttäytyi tärkeänä varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä tukevana tekijänä, mutta samalla se rakensi osaltaan toimintakulttuuria, jossa kehittäminen näyttäytyi haastavana julkilausumattomien kulttuurillisten tekijöiden rakentamassa todellisuudessa. Tämän tutkimuksen avulla ei kuitenkaan
saatu tietoa siitä, miten päiväkodin johtaja voi tukea julkilausutun kulttuurin
vahvistumista varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Näin ollen tarpeellisena
jatkotutkimushaasteena olisikin lähteä tarkastelemaan niitä tekijöitä, jotka tukevat kehittämistä tukevan toimintakulttuurin rakentumista. Toimintakulttuuria
olisi tärkeä tarkastella päiväkodin johtajan näkökulman lisäksi henkilöstön näkökulmasta, sillä tämän tutkimuksen perusteella eräs kehittämisen este on henkilöstön muutosvastaisuus.
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LIITTEET
Liite 1: Tiedote tutkimuksesta
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä
Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja ylläpitäminen osana päiväkodin johtajan työtä.
Rekisterinpitäjänä toimii Hanna-Mari Autioniemi.
Pyyntö osallistua tutkimukseen
Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä
ja ylläpitämistä osana päiväkodin johtajien työtä. Tarkoituksena on selvittää, kuvata ja ymmärtää
varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tekijöitä. Sinua pyydetään tutkimukseen, koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita päiväkodin johtajien kertomista laadun kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvistä tekijöistä. Päiväkodin johtajilta saatua tietoa pidetään tässä
tutkimuksessa tärkeänä varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen ja ylläpitämisen ymmärryksen
kannalta. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä.
Mukaan pyydetään yhteensä 17 tutkittavaa.
Tietoja ei kerätä muista lähteistä.
Vapaaehtoisuus
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa.
Tutkimuksen kulku
Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten päiväkodin johtajat puhuvat vahaiskasvatuksen
laadun kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Lisäksi tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita laadun kehittämisen ja ylläpitämisen toteutumisesta varhaiskasvatusyksiköissä sekä niistä haasteista, joita päiväkodin johtajat mainitsevat laadun kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Tutkimusaineisto kerätään
haastattelemalla päiväkodin johtajia etäyhteyden välityksellä tammi- ja helmikuussa 2021. Haastateltavaa haastatellaan kertaluontoisesti ja haastattelu kestää noin 30-45 minuuttia. Haastateltava
saa haastatteluteemat sähköpostilla etukäteen. Haastattelutilanne aloitetaan käymällä läpi tutkimusta koskevat tiedot sekä tarkastamalla haastateltavan suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Haastateltavalla on mahdollisuus kysyä tutkimuksesta sekä tutkimukseen osallistumiseen
liittyvistä asioista. Haastattelussa edetään teemojen kautta vapaasti keskustellen.
Tutkimuksen kustannukset
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.
Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset
Tutkimustulokset julkaistaan pro gradu -tutkielmassa kesällä 2021. Tutkimus on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa (https://jyx.jyu.fi/) sen valmistuttua.
Tutkittavien vakuutusturva
Tutkittavan on hyvä olla tietoinen siitä, että Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen
tapaturmavakuutuksen.
Lisätietojen antajan yhteystiedot
Hanna-Mari Autioniemi
xxx
xxx
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Liite 2: Tietosuojailmoitus
Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14,
30 artikla)
1. Tutkimuksessa ” Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja ylläpitäminen osana päiväkodin johtajan työtä” käsiteltävät henkilötiedot
Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on selvittää, kuvata ja ymmärtää varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tekijöitä päiväkodin johtajien kertomana.
Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä äänitallenne.
Tämä tietosuojailmoitus on lähetetty tutkittavalle sähköpostilla.
2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa
☒Tutkittavan nimenomainen suostumus (EU 679/2016 9.2 a)
3. Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle
Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.
4. Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. Haastateltavan nimi, puhelinnumero ja
sähköposti säilytetään tutkimuksen valmistumiseen saakka salasanasuojatulla muistitikulla lukollisessa
kaapissa. Alkuperäiset ääninauhoitteet sekä litteroitu aineisto säilytetään tutkimuksen valmistumiseen
saakka salasanasuojatulla muistitikulla lukollisessa kaapissa.
5. Tunnistettavuuden poistaminen
Litterointivaiheessa suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja).
6. Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan
☒ käyttäjätunnuksella ☒ salasanalla ☐ käytön rekisteröinnillä ☐ kulunvalvonnalla (fyysinen tila) ☐ muulla
tavoin, miten:
7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
☒ Tutkimusrekisteri hävitetään tutkimuksen valmistuttua (12/2022 mennessä)
8. Rekisterinpitäjä ja tutkimuksen tekijä
Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:
Hanna-Mari Autioniemi
xxx
xxx
9. Rekisteröidyn oikeudet
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
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Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit
myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua
tai täydennystä.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei
kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista
tieteellisessä tutkimuksessa.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on mahdollista ja käsittely
suoritetaan automaattisesti.
Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään ja tutkimuksen
tekijään.
Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU)
2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu
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Liite 3: Suostumus tutkimukseen ja henkilötietojen käsittelyyn
Suostumus tieteelliseen tutkimukseen ja henkilötietojen käsittelyyn
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen ”Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja ylläpitäminen osana päiväkodin johtajan työtä”.
Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen ja saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta sekä henkilötietojeni käsittelystä. Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Selvitykset antoi Hanna-Mari Autioniemi. Minulla on
ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista.
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus, milloin tahansa
tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. Tutkimuksen keskeyttämisestä ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia.
Voin myös, milloin tahansa peruuttaa suostumukseni tutkimukseen ja suostumuksen peruuttamisesta ei
aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia.
Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn tiedotteessa ja tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla tässä tutkimuksessa.
Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti tutkittavaksi
sekä annan luvan edellä kerrottuihin asioihin.
____________________________
Päiväys
______________________________________________________________________________________________
Allekirjoitus
Nimen selvennys
Suostumus vastaanotettu
___________________________________________________
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus
___________________________________________________
Nimen selvennys

Alkuperäinen allekirjoitettu suostumus jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon ja kopio annetaan
tutkittavalle. Suostumusta säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin aineisto on tunnisteellisessa muodossa. Jos aineisto anonymisoidaan tai hävitetään suostumusta ei tarvitse enää säilyttää.
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Liite 4: Haastattelurunko
HAASTATTELURUNKO
1.

HAASTATELTAVAN TAUSTATIEDOT
- Koulutus?
- Tämänhetkinen toimenkuva?
- Kunnallinen vai yksityinen päiväkoti?
- Johdettavan yksikön koko?
- Aika, jonka olet toiminut päiväkodin johtajana?

2.

LAATU VARHAISKASVATUKSESSA
- Kuvaile laadukasta varhaiskasvatusta.
- Kuka tai ketkä vastaavat varhaiskasvatuksen laadusta yksikössäsi?
- Minkälaisissa tilanteissa varhaiskasvatuksen laatu tulee esiin omassa työssäsi
päiväkodin johtajana?

3.

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN
- Miten ymmärrät varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen?
- Ajatukset, joita varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen herättää.
- Kuka tai ketkä vastaavat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä yksikössäsi?
- Oma roolisi varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä yksikössäsi?
- Varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen prosessi. Miten laadun kehittämisen
tarve ilmenee? Miten varmistetaan laadun kehittyminen?

4.

VARHAISKASVATUKSEN LAATUUN JA LAADUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT
TEKIJÄT
- Tekijät, jotka mahdollistavat laadukkaan varhaiskasvatuksen.
- Tekijät, jotka estävät laadukkaan varhaiskasvatuksen.
- Tekijät, jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen. Mitä tarvitaan, jotta varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen mahdollistuu?
- Tekijät, jotka estävät varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen. Mitä ongelmia
varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen voi liittyä?

