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“The true measure of a nation’s standing is how well it attends to its children –
their health and safety, their material security, their education and socialization,
and their sense of being loved, valued, and included in the families and societies into which they are born.” (UNICEF, 2013)
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Johdanto

Lasten hyvinvoinnista puhutaan tällä hetkellä paljon. Helmikuun lopussa 2018
lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovutti eduskunnalle kertomuksen Suomen
lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta (ks. Bardy, Sauli & Järventie, 2018).
Kertomuksen tekijät ovat huolissaan siitä, että hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti
kaikille lapsille. Lasten köyhyys on lisääntynyt Suomessa ja huono-osaisuus
näyttää yhä enemmän periytyvän sukupolvelta toiselle. Yhteiskunnan säästöt ja
leikkaukset vaikeuttavat eniten jo ennestään heikoimmassa asemassa olevien
elämää. Hyvinvointi ei siten ole pelkästään yksilön asia, vaan myös yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen kysymys. Tutkimusten (ks. esim. Sirniö, 2016) mukaan
kasvatuksella ja koulutuksella pystytään tehokkaimmin vaikuttamaan lasten hyvinvoinnin kasvuun. Tutkimustuloksista huolimatta suomalainen koulutuspolitiikka on ollut viime aikoina poukkoilevaa, mikä näyttäytyy sanojen ja tekojen ristiriidassa. (Bardy ym., 2018.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016)
varhaiskasvatuksen tavoitteeksi asetetaan lapsen kokonaisvaltaisen kasvun,
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Päiväkodin johtajana tunnen toisinaan
voimattomuutta tavoitteiden ja arkipäivän haasteiden ristitulessa. Tämä tutkimus
on saanut alkunsa juuri tästä ongelmasta. Millaiset mahdollisuudet minulla johtajana on vaikuttaa lasten hyvinvointiin päiväkodissa?

Johtaminen on nostettu esille myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa
(2016, 28) ja se nähdään keinona vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja oppimiseen.
Päiväkodin johtajana minua kiinnostaa, millainen johtajuus tuottaa mahdollisimman paljon hyvinvointia lapsille. Kiinnostus varhaiskasvatuksen johtajuutta,
erityisesti pedagogista ja jaettua johtajuutta kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Viimeaikaisissa tutkimuksissa (Karila, 2016; Fonsén 2014) varhaiskasvatuksen laadun ja pedagogisen johtajuuden välillä on esitetty olevan yhteys. Toisaalta varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta ei ole olemassa tutkimustuloksia,
jotka voitaisiin suoraan siirtää suomalaiseen varhaiskasvatuskulttuuriin (Karila,
2016, 12–13). Heikan (2014) mukaan myös kunnissa nähdään, että pedagoginen johtajuus on keskeisin keino kehittää varhaiskasvatusta ja johtajuuden ja-
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kaminen koetaan tavoiteltavaksi. Jaettu johtajuus tuntuu olevan tällä hetkellä
”muodikasta”, mutta herättää silti edelleen ihmetystä. Tein kandidaatin tutkielmani myös aiheesta ja silloin kolme vuotta sitten sain johtajakollegoilta hämmästelyä osakseni. Toteutuuko jossain jaettu johtajuus? Voiko jaettu johtajuus
toimia päiväkodissa? Mitä jaettu johtajuus oikeastaan on? Haluankin nyt selvittää, onko jaetusta johtajuudesta hyötyä lapsille, erityisesti heidän hyvinvoinnilleen, vai jaetaanko johtajuutta ensisijaisesti aikuisten näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen alalla ei ole tutkittu jaetun johtajuuden vaikutusta lapsiin, siten tämä tutkimus tuo mielenkiintoisen ja tärkeän lisän varhaiskasvatuksen tutkimukseen.

Varhaiskasvatuksen johtajuudesta on tehty aivan viime vuosina useita tutkimuksia (Akselin, 2013; Fonsén, 2014; Halttunen, 2009; Heikka, 2014; Soukainen, 2015). Näissä tutkimuksissa puhutaan varhaiskasvatuksen tai päivähoidon
johtamisesta. Päiväkodin johtamisesta ei Nivalan väitöksen (1999) jälkeen juurikaan puhuta. Soukainen (2015, 31) pohtii, johtuuko tämä siitä, että päivähoitoa
ei enää nähdä vanhempien työssäkäynnin mahdollistavana sosiaalipalveluna,
vaan ymmärretään lapsen oikeutena varhaiskasvatukseen. Ajattelen myös, että
lasten näkökulmasta käsite varhaiskasvatus on perusteltu, mutta päivähoitotermi on edelleen laajasti käytössä. Lisäksi päivähoito ja päiväkoti ovat kaksi eri
asiaa. Tässä tutkimuksessa puhunkin päiväkodin johtamisesta, koska tutkimuksen aineisto on kerätty päiväkodeissa ja koska lähes kaikki (92 %) päiväkotien
esimiehet ovat edelleen ammattinimikkeeltään päiväkodin johtajia (OAJ, 2017).
Lisäksi minua kiinnostaa tässä tutkimuksessa johtajuus erityisesti päiväkotikontekstissa.

Tämän tutkimuksen teoreettisena tausta-ajatuksena on Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria. Ekologinen teoria herättää ajattelemaan johtajuutta
osana lapsen toimintaympäristöä ja nostaa esiin seuraavia kysymyksiä: Millainen päiväkotiympäristö on? Keitä ja mitä kaikkea päiväkotiympäristöön kuuluu?
Mitä päiväkotiympäristössä tehdään? Ja erityisesti miten toiminnat vaikuttavat
lapseen ja erityisesti hänen hyvinvointiinsa? Ekologinen teoria nähdään lapsen
kehityksen ja nykyään myös kasvatuksen teoriana (ks. esim. Puroila & Karila,
2001). Varhaiskasvatuslain (1973) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on

3
lapsen hyvinvointi. Siten näen, että ekologinen teoria sopii myös tämän tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi. Bronfenbrennerin ekologinen teoria on
myös päiväkodin johtajuuden kontekstuaalisen näkökulman taustalla, johon lähes kaikki suomalaiset varhaiskasvatuksen johtajuutta käsittelevät tutkimukset
pohjautuvat. Myös tässä tutkimuksessa aloitan johtajuuden tarkastelun kontekstuaalisesta johtajuudesta.

Lasten hyvinvointia tarkastelen Allardtin (1976) hyvinvoinnin osa-alueiden näkökulmasta. Vaikka lasten hyvinvointia on tutkittu viime aikoina paljon, on alle
kouluikäisten lasten hyvinvointitutkimus kuitenkin vielä vähäistä. Tämän tutkimuksen tuloksia vertaan mm. Puroilan, Estolan ja Syrjälän (2011) tutkimukseen
päiväkoti-ikäisten lasten omakohtaisista hyvinvoinnin kokemuksistaan.

Tutkimukseni taustalla vaikuttavat siten aikaisemmat tutkimukset sekä päiväkodin johtajuudesta että lasten hyvinvoinnista. Tutkimukseni on määrällinen tutkimus, jonka aineisto on osa laajaa Orientaatioprojektin (Reunamo, 2018) aineistoa. Orientaatioprojektin tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen todellisuutta lapsia havainnoiden sekä henkilökuntaa ja päiväkodin johtajia kuunnellen.
Tässä tutkimuksessa pyrin vertailemaan lapsihavaintoja, varhaiskasvatuksen
henkilöstön arviointeja lasten toiminnasta ja oppimisympäristöistä sekä päiväkodin johtajien arviointeja päiväkodin johtajuudesta lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, löytyykö päiväkodin jaetun johtajuuden ja lapsen hyvinvoinnin välillä yhteyttä. Mikäli yhteys löytyy, millainen se
on ja mistä se kertoo?
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2

Näkökulmia päiväkodin johtajuuteen

2.1

Johtajuuden ja johtamisen määrittelyä

Johtaminen on ensi sijassa vaikuttamista ja visiointia, määrittelee Rodd (2006).
Johtaja on siten ihminen, joka osaa vaikuttaa muiden ihmisten käytökseen, jotta
yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Johtajuus ymmärretään siis yhteisöllisenä
toimintana, jossa johtaja yhdessä yhteisön kanssa saavuttaa positiivisia ja eettisesti hyväksyttäviä tuloksia. Siten johtajalla täytyy olla selkeä näkemys perustehtävästä mutta myös unelmia, joita kohden hän vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa pyrkii. (Rodd 2006, 11–12.) Myös Juuti (2013, 10–11) näkee johtamisen vuorovaikutuksena. Juutin mukaan johtaminen kuuluu koko työyhteisölle
ja edellyttää työntekijöiltä työyhteisötaitoja. Mitä parempaa johtaminen on, sitä
parempi on työyhteisön ilmapiiri ja sitä sitoutuneempia ihmiset ovat työhönsä ja
sitä parempaa tulosta organisaatio tuottaa.
Sydänmaanlakka (2004, 106) on samoilla linjoilla, mutta korostaa johtamisen
prosessiluonnetta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sydänmaanlakan mukaan johtamisen tarkoituksena on vaikuttaa myös käyttäytymisen takana oleviin
ajattelumalleihin. Myös Kuitunen (2018) näkee, että johtamisen tavoite on vaikuttaa ihmisten ajatteluun. Kuitusen mukaan johtaminen on lisäksi mahdollistamista: ”Johtaminen on sitä, että auttaa toista onnistumaan siinä, mitä hän tekee.” Yhteistä edellä mainituille on, että johtamisella pyritään vaikuttamaan sekä
henkilöstön ajatteluun että toimintaan. Lisäksi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi täytyy työyhteisön perustehtävän olla kaikille kirkas. Tavoiteltava johtaminen perustuu siten vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen.

Johtajuus voidaan jaotella sen mukaan, miten johtamistehtävät painottuvat.
Voidaan puhua ihmissuuntautuneesta tai asiasuuntautuneesta johtamisesta.
Ihmisten johtaminen (leadership) liittyy prosessien johtamiseen, uusien ajattelumallien luomiseen ja ihmisten sitouttamiseen. Ihmisten johtaminen on heidän
toimintaansa tai mielipiteisiinsä vaikuttamista. Asioiden johtaminen (management) liittyy usein ennalta tiedettyihin asiatavoitteisiin, joihin johtamisella pyri-
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tään. Management voidaan nähdä myös suorittamisena ja velvollisuuden hoitamisena. Asioiden ja ihmisten johtamisen erottaminen ei kuitenkaan ole helppoa, koska molemmissa tapauksissa pyritään lopulta vaikuttamaan ihmiseen.
Juuti (2009, 203) viittaa Hickmaniin (1990), jonka mukaan johtajalla pitäisikin olla ”ihmisten johtajan sielu ja asioiden johtajan ajattelutapa”. Nivala (1999, 23)
liittää management-käsitteeseen päivittäisjohtamisen, joka on johtajan säännöllisesti toistamaa arjen johtamistyötä. Kolmas englanninkielinen johtamistermi on
administration, joka voidaan suomentaa hallinnoinniksi. Tämä pitää sisällään
erilaisia kirjallisia tehtäviä, kuten kirjallisten päätösten tekoa. Hallinnointi voidaan siten nähdä osana päivittäisjohtamista. (Fonsén 2014, 28; Halttunen 2009,
25; Juusenaho 2008, 23; Juuti 2009, 202; Pennanen 2009, 82–83.)

Nivala (1999, 1–2) kiteyttää johtamisen ja johtajuuden eroavuuden seuraavalla
tavalla: Johtaminen käsitteenä kuvaa johtajan tekoja, joista johtajuus muodostuu. Johtajuus on siten johtamisen yläkäsite, joka sisältää monenlaisia johtamisen määrittelyjä. Selkeyden vuoksi käytän tutkimuksessani tästä eteenpäin johtajuus-käsitettä. Paitsi, jos viittaan suoraan johtajan toimintaan, käytän sanaa
johtaminen.

2.2

Kontekstuaalinen johtajuus

Seuraavassa esittelen päiväkotijohtajuuden kontekstuaalisen mallin (Nivala,
1999), koska malli on pohjana usealle myöhemmälle suomalaiselle varhaiskasvatuksen johtajuutta koskevalle tutkimukselle (Akselin, 2013; Fonsén, 2014;
Heikka, 2014; Hujala, 2002; 2004). Kontekstuaalisessa mallissa tarkastellaan
johtajuutta erilaisissa toimintaympäristöissä sen perustehtävästä käsin (ks.
myös Bronfenbrenner, 1979). Päiväkoti työyhteisönä toiminta- ja kasvatuskäytäntöineen muodostaa yhden toimintaympäristön. Työyhteisö sekä lapset ja
vanhemmat muodostavat tässä mallissa johtajuuden mikrosysteemin. Päiväkodin johtajan työhön vaikuttavat myös yhteiskunnan rakenteet, lainsäädäntö, hallinto ja arvot, jotka muodostavat johtajuuden makrotason. Nykyään yhä enemmän makrotasoon vaikuttavat lisäksi globaalit kulttuuri- ja talousjärjestelmät.
Näiden tasojen väliin jää eksotaso, joka rakentuu sekä kunnan hallintoorganisaatiosta että päiväkodin henkilökunnan, johtajan ja asiakasperheiden
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elinympäristöistä. Lisäksi tässä mallissa erotetaan mesotaso, joka kuvaa mikrotason eli perheiden, henkilöstön ja johtajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa.
(Nivala 1999, 80–83.)

Kuvio 1. Kontekstuaalinen johtajuusmalli (Nivala, 1998 ja Hujala, 2004)
Hujalan (2004, 67) mukaan johtajuuden toimintaympäristö määrittelee johtajuuskulttuurin. Makrotason johtajuuspuhe keskittyy toiminnan linjauksiin ja rahoitukseen. Makrotasolla johtajuuteen liitetään käsitteet tehokkuus, vastuullisuus ja
talous. Mikrotason johtajuuspuhe taas painottaa koulutusta, pedagogiikkaa ja
ohjausta. Tärkeitä käsitteitä mikrotason johtajuudelle ovat hoito, kasvatus ja
koulutus. Hujalan (2013, 52) mukaan eri toimijoiden yhteistyö ja vuorovaikutus
näiden eri tasojen välillä ohjaavat johtajuuden toteutumista käytännössä ja antavat suunnan varhaiskasvatuksen kehittämiselle. Myös Fonsén (2008, 40) korostaa varhaiskasvatuksen eri tekijöiden yhteistyön merkityksellisyyttä onnistuneen johtajuuden tekijänä.

Johtajuuden kontekstuaalisessa mallissa päiväkodin johtajuutta ei tarkastella
johtajakeskeisesti vaan korostetaan työyhteisön ja yhteistoiminnan merkitystä.
Siten työyhteisön vuorovaikutus ja toiminta määrittävät johtajuutta. (Nivala
1999, 82.) Hujala (2013) puhuu visionäärisestä, kontekstuaalisesta johtamisesta, joka perustuu varhaiskasvatuksen perustehtävän selkeyttämiseen ja keskeisten sisältöjen kehittämiseen. Siten varhaiskasvatus määrittää johtajalta
vaadittavat tiedot ja taidot. Näin pyritään varmistamaan suunnitelmien ja haa-
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veiden toteuttaminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Johtajan tehtävänä
on tukea henkilöstöä kehittämään varhaiskasvatustyötä mutta myös itseään ja
omaa hyvinvointiaan. (Hujala 2013, 56.)

Kontekstuaalinen johtajuus rakentuu johtajuuden, perustehtävän ja vision kautta, joita yhdistää strateginen kehittäminen (Heikka & Hujala 2008, 3). Johtajan
vastuulla on koordinoida työntekijöiden kyvyt sekä muotoilla yhteinen visio, arvot, perustehtävä ja strateginen suunta siten, että koko työyhteisö voi hyväksyä
sen osaksi jokapäiväistä toimintaa ja sitoutua siihen. Visio antaa suunnan ja
tarkoituksen päätöksille, auttaa uusien työskentelytapojen suunnittelussa ja parantaa tuottavuutta. Vision pitäisi olla selkeä ja yksinkertainen ja sen pitäisi perustua ammatillisiin arvoihin. (Rodd 2006, 26–27.) Hujalan (2014) mukaan kontekstuaalinen eli perustehtäväpohjainen johtajuus on ainoa oikea tapa toteuttaa
varhaiskasvatuksen johtajuutta. Hujala katsoo, että lapsen hyvän on oltava kaiken johtamisen perusta ja visiona tulee nähdä lapsen elämän laatu.

2.3

Pedagoginen johtajuus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) painottuu pedagogiikka. Tämä edellyttää päiväkodin johtajalta varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista.
Pedagogisen johtamisen tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta ja tukea henkilöstön osaamista. (OAJ,
2017.) Seuraavassa tarkastelen päiväkodin pedagogista johtajuutta erityisesti
Fonsénin (2014) tutkimuksen pohjalta.

Pedagogisen johtajuuden arvostus on noussut viime aikoina. Pedagoginen johtaminen on varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaista kehittämistyötä, kuten Hujala
ja Heikka (2008, 32) kiteyttävät. Jotta varhaiskasvatusta voidaan kehittää, täytyy koko työyhteisön tuntea organisaation toiminta-ajatus ja tavoitteet, joita jatkuvasti arvioidaan (Their, 1994, 89). Theirin mukaan pedagoginen johtajuus perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, jonka avulla löydetään yhteinen suunta
työlle. Varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa varhaiskasvatussuunnitelman sisällön ja tavoitteiden syvällistä tiedostamista, sekä tämän tiedon sitomista arkeen yhteisten arvojen mukaan. (Their 1994, 90.) Myös Hujala ja Heikka (2008,
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32) näkevät työyhteisön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen olevan
oleellinen osa pedagogista johtajuutta. Henkilöstön osallisuus toiminnan kehittämisessä aina päätöksentekoon asti edistää työn merkityksellisyyden kokemuksia, mutta myös lisää henkilöstön sitoutumista työhön.

Fonsén (2014) on tutkinut varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta. Narratiiviseen tutkimukseen osallistui varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta
vastaavia henkilöitä, jotka edustivat monta eri ammattiryhmää. Siten hänen tutkimuksensa käsitteli pedagogisen johtajuuden lisäksi myös johtajuuden jakamista varhaiskasvatuksessa. Fonsénin (2014, 157–163) tutkimuksessa löytyi
tekijöitä, jotka edistävät pedagogisen johtajuuden toteutumista. Työn rajaaminen ja tehtävien määrittely on tärkeää, jotta työ on hallittavissa. Johtaja tarvitsee
aikaa pedagogisen keskustelun suunnitteluun. Fonsénin mukaan johtajan ei
tarvitse olla kaikissa keskusteluissa mukana, mutta hänen tulee varmistaa, että
niitä käydään. Lisäksi johtajan tulee olla tietoinen siitä pedagogiikasta, mitä päiväkodissa toteutetaan, jotta hän voi ohjata sen kehittämisessä. Johtajan säännöllinen läsnäolo esimerkiksi tiimipalavereissa edistää tietoisuutta. On tärkeää
aktiivisesti arvioida ja kehittää pedagogisia käytänteitä. Tällöin on hyvä, jos työyhteisöstä löytyy muitakin aktiivisia jäseniä, jotka innostuvat ja tukevat kehittymistä. Lisäksi tarvitaan selkeät, määritellyt menetelmät pedagogisista linjoista.
Fonsén (2014, 168–170) on tutkimuksessaan määritellyt pedagogiselle johtajuudelle ne tekijät, jotka mahdollistavat sen toteuttamisen. Ensiksikin johtajalla
tulee olla oman esimiehensä luottamus ja tuki, mikä näyttäytyy siten, että johtajan toimenkuva on selkeästi määritelty ja hänellä on riittävästi aikaa johtamiseen. Lisäksi johtajaa kuullaan ja hänen asiantuntemukseensa luotetaan esimerkiksi henkilöstöresursseihin liittyen. Sijaisjärjestelmä on toimiva. Johtajalla
on riittävät henkilöstöjohtamisen taidot, jotka tukevat henkilöstön sitouttamisessa työhönsä. Johtajalla on osaamista pedagogiikan johtamiseen, jotta hän voi
olla uskottava pedagoginen johtaja. Hän kykenee johtamaan laadunarviointia ja
motivoimaan henkilöstön pedagogiseen kehittämistyöhön. Riittävä pedagoginen
tietotaito ja johtamisosaaminen lisäävät johtajan työnhallintaa ja varmuutta. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös suhteisiin organisaation ylätasolle, jolloin johtaja kykenee vaikuttamaan argumentoinnillaan varhaiskasvatuksen kehittämi-

9
seen. Hän osaa perustella johtamistaan sekä puhuu lapsen edun ja varhaiskasvatuksen laadun puolesta.

Heikka ja Waniganayake (2011) näkevät, että pedagoginen johtajuus on keino
kehittää varhaiskasvatusta. Heidän mukaansa pedagogisella johtajuudella tavoitellaan yhteisöllistä oppimista. Sillä pyritään vaikuttamaan lasten oppimiseen,
varhaiskasvatuksen ammatillisuuden kasvuun mutta myös arvojen ja uskomusten kautta laajemmin yhteiskuntaan. He yhdistävät pedagogiseen johtajuuteen
myös opettajan pedagogisen työn lapsiryhmässä ja vanhempien kanssa. Opettajalla nähdään olevan merkittävä rooli pedagogisen keskustelun johtajana. Siten pedagoginen johtajuus on heidän näkemyksensä mukaan jokaisen opettajan vastuulla. Pedagoginen johtajuus tarkoittaa vastuun ottamista lapsen oppimisesta ja opetuksesta (Heikka 2014, 35). Heikka (2014, 36) huomauttaa, ettei
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa vuodelta 2005 mainita johtajuutta tai
pedagogista johtajuutta sanallakaan. Muutos johtajuuspuheeseen on kuitenkin
tapahtumassa. Uusimmassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016,
28) johtajuus nostetaan keskeiseksi keinoksi vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja
oppimiseen. Pedagogiikan johtaminen määritellään tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi johtamiseksi, arvioinniksi ja kehittämiseksi. Pedagogiikan johtaminen nähdään myös keinoksi lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja hyödyntää
ammatillista osaamista.

Fonsénin (2014) mukaan pedagoginen johtajuus on koneisto (Kuvio 2), jonka
avulla tuotetaan laadukasta pedagogiikkaa. Laadukasta pedagogiikkaa tarvitaan, jotta lapsen hyvinvointi ja oppiminen turvataan. Fonsénin ja Parrilan
(2016, 25–26) mukaan pedagoginen johtajuus rakentuu pedagogiikan johtamisesta, johtamisosaamisesta sekä ennen kaikkea arvokeskustelusta, toiminnan
arvioinnista ja kehittämisestä, joka pohjautuu kriittiseen arviointiin. Lisäksi tarvitaan yhteinen visio, joka määrittää tavoitteet laadukkaalle toiminnalle.
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Kuvio 2. Pedagogisen johtajuuden voimansiirto (Fonsén, 2014)

Viime kädessä pedagogisen johtajuuden tavoitteena on siis laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen (Fonsén 2014, 14). Heikan (2014, 12) tutkimuksen mukaan pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen johtajuuden perusta
kaikkien varhaiskasvatuksen toimijoiden, kuten henkilökunnan, varhaiskasvatusyksiköiden johtajien ja ylempien johtajien mielestä. He ovat yksimielisiä myös
siitä, että tätä pedagogista johtajuutta jaetaan liian vähän.

2.4

Jaettu johtajuus

Seuraavassa määrittelen jaettua johtajuutta, erityisesti sen mahdollisuuksia ja
haasteita, aikaisempien tutkimusten valossa.
2.4.1 Jaetun johtajuuden määrittelyä
Perinteinen johtajuus perustui ajatukseen sankarillisesta, karismaattisesta moniosaajasta, joka yksinään huolehti johtamisesta. Nykyään korostetaan yhteistyötä, monensuuntaista vuorovaikutusta ja kumppanuutta. Tätä vuorovaikutusprosesseihin perustuvaa johtajuutta kutsutaan jaetuksi johtajuudeksi ja se nähdään keinoksi parantaa laatua ja varmistaa organisaation kehitys. Jaetussa johtajuudessa juuri vuorovaikutus yksilöiden välillä on erittäin tärkeää. Juutin
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(2016, 10) mukaan johtajuuden kehittäminen on prosessi, joka voi parhaimmillaan näkyä jaettuna johtajuutena. Jaettu johtajuus on kuitenkin mahdollista vasta, kun johtaja on voittanut työyhteisön luottamuksen ja saanut työyhteisön toimimaan yhdessä tietyn tavoitteen suunnassa (Juuti 2016, 15). Jaettu johtajuus
tarkoittaa Juutin (2016, 16) mukaan sitä, että kukin työyhteisön jäsen käyttää
osaamistaan ja vahvuuksiaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Jaetulle johtamiselle on useita englanninkielisiä käsitteitä, joista distributed leadership ja shared leadership ovat eniten käytettyjä. (Collinson, 2008, 2; Ropo,
Eriksson, Sauer, Lehtimäki, Keso, Pietiläinen & Koivunen, 2005, 19.) Käsitteet
eroavat toisistaan, vaikka niitä usein käytetään toistensa synonyymeina. Vaikuttaa siltä, että käsitteille ei ole olemassa yhteisesti sovittuja merkityksiä, vaan
niiden käyttöä perustellaan omista lähtökohdista. (ks. esim. Fitzsimons, D.,
Turnbull James, K. & Denyer, D., 2011; Seashore, Leithwood, Wahlstrom &
Anderson, 2010). Heikka, Wanigayanake ja Hujala (2013) kritisoivat tätä, koska
näkevät, että käsitteiden epämääräinen käyttö vaikeuttaa tutkimusten vertailtavuutta ja siten niiden luotettavuutta. Kasvatuksen ja opetuksen alalla ainakin
Suomessa ja Australiassa käsite distributed leadership on vallitseva (Heikka,
Wanigayanake & Hujala (2013) ja on noussut tutkimuksen kohteeksi 2000luvulla (ks. Heikka, 2014, 32). Varhaiskasvatuksen piirissä jaettua johtajuutta on
tutkittu vasta viime vuosina ja se on siten suhteellisen uusi käsite suomalaisessa varhaiskasvatuksessa (ks. esim. Heikka 2014; Heikka & Hujala 2013).

Heikka, Wanigayanake ja Hujala (2013) ovat vertailleet jaetusta johtajuudesta
2000-luvulla tehtyjä tutkimuksia kasvatuksen ja opetuksen alalla. Suurin osa
tutkimuksista on tehty käyttäen monimenetelmällisiä tutkimusmenetelmiä, kuten
haastatteluja, kyselyjä, observointeja, dokumenttien analyysejä tai tapaustutkimuksia. Näiden tutkimusten mukaan jaetulla johtajuudella on myönteisiä vaikutuksia sekä opettajiin, johtajiin että itse koulutukseen. Mutta ollakseen tehokasta, täytyy jaetun johtajuuden olla hyvin johdettua, suunnitelmallista, tavoitteellista ja sitä tulee jatkuvasti kehittää. Suomalainen varhaiskasvatuksen johtajuustutkimus on kokonaisvaltaista ja korostaa sosio-kulttuurisen kontekstin vaikutusta.
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2.4.2 Jaetun johtajuuden mahdollisuudet

Jaettu johtajuus voidaan nähdä kahdella tavalla. Toisaalta johtajan tehtävät ja
vastuut voidaan jakaa. Delegoinnin ja uudelleen organisoinnin avulla voidaan
tavoitella työnhallintaa ja järjestystä organisaatiossa. Toisaalta jaettu johtajuus
nähdään ”yhteiseksi tekemisen prosessina”. Tämä tarkoittaa sitä, että työyhteisössä jaetaan kokemuksia ja tietoja, mutta myös luottamusta ja toinen toisensa
arvostamista. Oleellista molemmille näkökannoille on, että johtajuus on vuorovaikutteista toimintaa yhteisen tavoitteen suunnassa. (Ropo ym. 2005, 19–20.)

Jaetun ja pedagogisen johtajuuden käsitteissä on päällekkäisyyksiä. Niiden yhdistäminen tarkoittaa johtamisen kehittämistä vuorovaikutuksellisempaan suuntaan, jolloin tavoitteena on tiedon jakaminen. Jaettu johtajuus edistää siis pedagogisen johtajuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Koska pedagoginen
johtajuus merkitsee yhteistä ymmärrystä lapsen oppimisen ja opettamisen tavoitteista ja menetelmistä, on opettajilla suuri rooli ja vastuu laadukkaan varhaiskasvatuksen tuottamisessa. (Heikka 2014, 37–38.) Päiväkodin johtajalla
taas on vastuu rakentaa sellainen työ- ja oppimisyhteisö, jossa jokaisen työntekijän tehtävänkuva on tiedostettu ja tehtävät jaettu kykyjen mukaan (Fonsén
2014, 185).

Heikka (2014) tutki varhaiskasvatuksen johtajuutta suomalaisissa kunnissa. Aineisto hankittiin ryhmäkeskusteluissa, joihin osallistui kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstä sekä mikro- että makrotasoilta. Tarkoituksena oli tutkia varhaiskasvatuksen johtamisvastuiden jakautumista ja rakentaa kokonaisvaltainen
ymmärrys jaetun pedagogisen johtajuuden toteutumisesta kunnissa. Heikan
mukaan varhaiskasvatuksen ja koulun konteksteissa tehtyä jaetun johtajuuden
tutkimusta ei voida suoraan verrata keskenään. Sen sijaan Heikan tutkimuksesta (2014) löytyy yhteneväisyyksiä aikaisempaan jaetun johtajuuden tutkimukseen varhaiskasvatuksessa. Heikka näkeekin, että tarvittaisiin syvempää tutkimusta kaikista toisistaan riippuvista johtajuuden tasoista. Näin voitaisiin löytää
uusia menettelytapoja, joilla voisi vaikuttaa johtajuuteen ja sen myötä organisaatioon, työntekijöihin ja oppimiseen. Loppujen lopuksi tavoitteena on vaikut-
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taa varhaiskasvatuksen käytäntöihin ja johtajuuden teorian luomiseen. (emt.
88–89.)

Jaetun pedagogisen johtajuuden kulmakivet rakentuvat Heikan (2014, 39–40)
mukaan kolmesta osasta. Ensiksikin johtamiseen osallistuu useampia henkilöitä
omien vahvuuksiensa mukaan. Toiseksi jaettu pedagoginen johtajuus hyväksytään koko varhaiskasvatuksen kontekstissa. Kolmanneksi johtajuudessa ymmärretään ja hyväksytään toimijoiden keskinäinen riippuvuus, jotta yhteiseen
päämäärään voidaan päästä. Tavoitteena on työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti, vaikka työyhteisössä ollaankin toisista riippuvaisia.

Heikka (2014, 85–86) korostaa lastentarhanopettajan roolin merkitystä jaetun
pedagogisen johtajuuden kehittämisessä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.
Pedagoginen kehittäminen ajatellaan Heikan (2014) tutkimuksessa erityisesti
johtajan ja varajohtajan jaettavaksi. Heikka näkee kuitenkin tärkeänä, että päiväkodeissa johtajuutta jaettaisiin myös opettajille heidän mielenkiinnon kohteidensa ja taitojensa mukaan. Johtajan tulisi tuntea henkilökunta niin hyvin, että voisi tunnistaa joukosta ne, joilla on eniten vaikutusvaltaa muiden joukossa.
Johtajan tehtävänä on organisoida ja ohjeistaa tämä epävirallinen toiminta. Vastuun määrää voi kasvattaa työntekijän taitojen ja mielenkiinnon mukaan. Johtajuuden jakaminen opettajien kanssa edellyttää asiantuntijuutta, jatkuvaa johtamisen kehittämistä, suunnittelua, luottamusta ja yhteistyötä. Myös rakenteet, yhteinen visio ja hallinnon tuki henkilökunnalle ovat keskeisiä seikkoja, kun johtajuutta jaetaan.

Jaetun johtajuuden vaikutuksista lasten oppimiseen on vasta vähän tutkimustietoa. Pohjois-amerikkalainen tutkimus ( ym., 2010) kuvaa johtajuuden jakamista
kouluympäristössä ja sen merkitystä oppilaiden koulumenestykseen monella eri
tasolla. Kun johtajuutta jaetaan opettajien kesken (collective leadership), sillä
on merkittävästi vaikutusta sekä opettajiin että oppilaisiin. Vahvimmin jaettu johtajuus vaikutti opettajien työtapoihin ja työmotivaatioon. Opettajien motivaatiolla
ja henkilökunnan tiimeillä oli voimakkain positiivinen yhteys. Oppilaiden saavutuksiin vaikutusta näytti olevan nimenomaan opettajien motivaation kautta. Kun
opettajat olivat motivoituneita työhönsä ja sen kehittämiseen, myös oppilaat op-
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pivat paremmin. Myös opettajien ja rehtorien jaetulla johtajuudella oli myönteisiä
vaikutuksia. Kun rehtorit ja opettajat jakavat johtajuutta (shared leadership),
opettajien keskinäinen yhteistyö on vahvempaa ja oppilaiden opiskelutulokset
parempia. Kun rehtorit jakavat keskenään johtajuutta (distributed leadership),
tavoitellaan ”ihmisten kehittämistä”. Rehtoreiden keskinäisellä johtajuuden jakamisella ei näyttänyt olevan merkitystä oppilaiden koulumenestykseen. Seashore ym. (2010) korostavat, että parhaat tulokset jaetulla johtajuudella saavutetaan, kun koulun tavoitteet ovat selvät.

Harris (2009) on myös tutkinut jaettua johtajuutta koulukontekstissa. Hänen mukaansa suurin hyöty jaetusta johtajuudesta on nimenomaan opettajien ammatilliselle kasvulle. Opettajien tehokkuus ja sitoutuneisuus näyttää korreloivan
myös oppilaiden sitoutuneisuuden ja motivaation kanssa. Harrisin (2009) mukaan tutkimustulokset ovat lupaavia, mutta lisää tutkimusta tarvitaan varsinkin
organisaatioiden kehityksen ja oppimisen näkökulmasta.

Edellä mainittujen kouluympäristöön sijoittuvien tutkimusten tulokset ovat lupaavia myös varhaiskasvatusta ajatellen. Yhteistä näille tutkimuksille on, että
jaettu johtajuus näyttää lisäävän opettajien motivaatiota kehittää omaa työtään.
Kun opettajat ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin, sillä on myönteinen vaikutus myös oppilaiden koulumenestykseen. Ymmärrän Heikan (2014, 88) näkemyksen, etteivät koulun tulokset ole täysin verrattavissa varhaiskasvatukseen.
Silti on rohkaisevaa, että johtajuudella voidaan selvästi vaikuttaa opettajien sitoutumiseen ja työmotivaatioon.

Pedagogiikan johtaminen onkin parhaimmillaan saumatonta yhteistyötä. Jaetun
johtajuuden avulla rakennetaan ammatillista asiantuntijuutta valtuuttamalla ihmisiä ja vahvistetaan monimuotoisuutta, ja siten pyritään luomaan uudenlainen
oppimiskulttuuri. Johtajuutta jaettaessa on oleellista ymmärtää asiantuntijuuden
merkitys. Vaikka varhaiskasvatuksen johtamisteoriat tukevat yhteistyön merkitystä laadun takeena, hyödynnetään jaetun johtajuuden teoriaa ja tutkimuksia
varhaiskasvatuksessa kuitenkin harvoin. (Heikka ym., 2013.) Säännöt ja ohjeet
ainoastaan eivät riitä jaetun johtajuuden ylläpitämiseen. Jotta jaettu johtajuus
toimisi, täytyy arvostaa erilaisuutta ja pyrkiä ihmisten aitoon, keskinäiseen kun-
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nioittamiseen. Tämä onnistuu vain sellaisessa työyhteisössä, jossa oman keskeneräisyytensä voi tunnustaa ja hyväksyä. (Juuti 2016, 18–19.) Juutin (2016,
63–65) mukaan hyvä johtaja ei pelkää virheitä, vaan ymmärtää ne itselleen ja
henkilökunnalleen kasvun mahdollisuuksiksi. Esimiehenä kasvamista voikin verrata ihmisenä kasvamiseen. Hyvä johtaja osaa asettua toisten asemaan ja pystyy sillä tavoin vaikuttamaan muihin. Saman näkemyksen jakaa Gronn (2008),
jonka mukaan jaetun johtajuuden myötä työntekijöiden osallisuus on lisääntynyt,
samoin inhimillisyys ja yksilöllisyys. Toisaalta hän esittää sitä vastaan kritiikkiä,
koska näkee, etteivät kaikki päiväkodin työntekijät kykene jakamaan vastuuta.

2.4.3 Jaetun johtajuuden haasteet

Jaettu johtajuus ei tarkoita johtajan vastuun pienentämistä, kuten Fonsén (2014,
27) korostaa. Johtaja vastaa siitä, että yhteinen näkemys perustehtävästä ja arvoista toteutuu ja lapsen kokonaisvaltainen hyvä mahdollistuu. Siten johtajan
kokonaisvastuu varhaiskasvatuksen laadusta säilyy, vaikka jokainen työntekijä
kantaisikin vastuun työnsä pedagogisesta laadusta. Työntekijöillä on vastuu ja
oikeus olla osallisena pedagogiikan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jaettu johtajuus onkin sitoutumista yhteiseen tapaan työskennellä.

Johtajuutta tulisi jakaa enemmän päiväkodin johtajan ja lastentarhanopettajien
välillä, jolloin puhutaan pedagogiikan kehittämisestä yhdessä. Tämä edellyttää
henkilöstöltä pedagogista osaamista, yhteisen toimintakulttuurin muokkaamista
ja säännöllistä arviointia. (Heikka, 2016, 52–53.) Pedagoginen kehittäminen tiimeissä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Tiimit voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Työntekijöiden koulutuspohjat voivat olla monenlaiset, mikä vaikuttaa myös käsitykseen pedagogiikan menetelmistä ja tavoitteista. Lastentarhanopettajien määrä tiimeissä vaihtelee. Tiimeiltä saattaa puuttua johtajuus ja
vallan käyttö voi olla hierarkkista tai epädemokraattista. Siten myöskään johtajuuden jakaminen ei välttämättä onnistu. Hierarkkisuus voi näkyä päiväkodeissa
muutenkin. Esimerkiksi tiimejä ja epävirallisia työryhmiä voidaan johtaa hierarkkisesti, vaikka tarkoituksena olisikin johtajuuden jakaminen. Jaettu johtajuus ei
siten tarkoita sitä, että jokainen työyhteisön työntekijä voisi toimia johtajan roo-
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lissa. (Heikka, Waniganayake & Hujala 2013.) Heikka (2014, 86) katsookin, että
opettajat tarvitsevat johtajan tukea tiimin pedagogiikan kehittämisessä.

Jaettu johtajuus päiväkodissa tarkoittaa sitä, että lastentarhanopettaja saa ja ottaa vastuuta pedagogiikan kehittämisestä sekä koko päiväkodissa että omassa
tiimissä. Tämä opettajajohtajuus (teacher leadership) on määritelty opettajan
toiminnaksi esimerkiksi Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Norjassa (ks.
esim. Böe & Hognestad, 2015). Heikka (2016, 54–55) esittää, että opettajajohtajuuden avulla voitaisiin Suomessakin edistää pedagogiikan muutosta ja henkilöstön ammatillista kehittymistä. Heikka näkee, että opettajajohtajuus voisi olla
hyvä keino tavoitella laadukasta varhaiskasvatusta sekä lasten ja henkilöstön
hyvinvointia. Opettajajohtajuus toimii päiväkodissa kahdella tasolla. Toisaalta
lastentarhanopettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat pedagogiikan kehittämistyötä tiiviissä yhteistyössä johtajan kanssa, toisaalta he kantavat pedagogisen vastuun tiimeissä. Suomessa on ollut pitkään tapana korostaa, että kaikki
päiväkodin kasvattajat tekevät kaikkea. Tämä saattaa vaikeuttaa opettajajohtajuuden toteuttamista. Heikka kyseenalaistaa ”kaikki tekevät kaikkea” - käytännön ja näkee tärkeäksi opettajien pedagogisen asiantuntemuksen esiin tuomisen ja hyödyntämisen jokapäiväisessä toiminnassa. Päiväkodin johtajilla on
tässä suuri merkitys. Heidän tulee tukea lastentarhanopettajia työssään luomalla päiväkotiin toimintakulttuuria, joka vahvistaa lastentarhanopettajien pedagogista roolia. (Heikka, 2016, 55–57.) Harris (2009) toteaa, että epävirallinen opettajajohtajuus voi näkyä tiimeissä myös tehottomuutena. Siksi on tärkeää, että
johtajuus ja sen tavoitteet on määritelty kaikilla tasoilla.

Heikka (2016, 51–52) painottaa, että ainoastaan pedagogisen johtajuuden vastuita jakamalla voidaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehittää pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää sitä, että päiväkodin johtajuutta tuetaan organisaation
ylätasolta luomalla toimivat rakenteet pedagogisen johtajuuden toteuttamiselle.
Myös pedagogiikan laadun pitkäaikainen arviointi tukee pedagogista johtajuutta.
Päiväkodin johtajat ja lastentarhanopettajat kokevat, ettei heillä ole riittävästi
mahdollisuuksia päätöksentekoon. Kunnissa johtaminen näyttäytyy edelleen perinteisesti ylhäältä alas johtamisena, mikä koetaan tehottomana tapana johtaa.
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Spillane (2008) on tutkinut jaettua johtajuutta koulukontekstissa ja näkee siinä
myös haasteita. Spillanen mukaan jaettu johtajuus on yksi näkökulma tarkastella johtajuutta. Se ei ole vastaus kaikkiin ongelmiin, eikä välttämättä toimintasuunnitelma tehokkaan johtajuuden saavuttamiseksi. Kuvailevan teorian rakentaminen on oleellista, jotta voidaan nähdä yhteys jaetun johtajuuden, kehittymisen ja oppilaiden tulosten välillä. Jaetun johtajuuden heikkous on, että empiirinen tutkimus sen vaikuttavuudesta on vähäistä. Toisaalta tämä ei ongelma, jos
se tiedostetaan. Tärkeämpää, kuin jaetaanko johtajuutta, onkin, miten johtajuutta jaetaan. Jaetun johtajuuden käytäntöjä pitää ajatella kokonaisuutena, jossa
kaikki vaikuttaa kaikkeen.
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3

Lapsen hyvä päiväkodin johtajuuden tavoitteena

3.1

Kohti laadukasta varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatus on osa yhteiskunnallista koulutusjärjestelmää. Suomalainen
varhaiskasvatus perustuu sekä valtakunnalliseen että kunnalliseen ohjaukseen.
Lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait ja asetukset määrittelevät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteilla vaikutetaan varhaiskasvatuksen sisältöön ja laatuun sekä ohjataan
kuntien omien varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Varhaiskasvatuksen toteutumiseen päiväkodeissa vaikuttavat em. asiakirjojen lisäksi päiväkotien omat
varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi jokaiselle lapselle tulee laatia oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman yhdenvertainen
varhaiskasvatus koko maassa. Tällä hetkellä määrällisen yhdenmukaisuuden
tavoite ei kuitenkaan toteudu, koska varhaiskasvatuslaissa (1973) varhaiskasvatuksen järjestäjälle annetaan mahdollisuus rajata oikeus 20 tuntiin viikossa.
Lisäksi lopulta lapsen huoltajat päättävät, osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen. Siten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen vaihtelee kunnasta ja
perheen tilanteesta riippuen. (Varhaiskasvatuslaki, 1973; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016.)

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen
kasvu, terveys ja hyvinvointi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016)
ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) lapsen hyvinvointi nähdään monesta eri näkökulmasta. Lapsen hyvinvointiin pyritään tarjoamalla lapsen iän ja kehitystason mukaista monipuolista pedagogista toimintaa, joka tukee oppimista myönteisellä tavalla. Lasta arvostetaan ja häntä kohdellaan ainutlaatuisena yksilönä riippumatta sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustasta. Varhaiskasvatusympäristön tulee olla terveellinen, turvallinen ja kehittävä. Lapsiryhmät tulee muodostaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Lapsella on
myös oikeus tarvitsemaansa pedagogiseen tai rakenteelliseen tukeen. Mahdollisimman vähän vaihtuva, osaava henkilökunta ja pysyvä vertaisryhmä tukevat
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osaltaan lapsen kasvua. Yhteiskunnan näkökulmasta varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014; Varhaiskasvatuslaki, 1973; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 8) velvoittavat varhaiskasvatuksen järjestäjiä toteuttamaan näiden tavoitteiden mukaista, laadukasta varhaiskasvatusta. Tutkimusten (Kalliala, 2009; Puroila, Estola & Syrjälä, 2011) perusteella voidaan kuitenkin sanoa, ettei suomalainen varhaiskasvatus ole laadullisestikaan yhdenmukaista, vaan vaihtelee jopa saman kunnan sisällä.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan, että lapsen
kehittymisen kannalta opeteltavia tietosisältöjä tärkeämpää on pohtia, miten
lapsen oppimista ja hyvinvointia tuetaan. Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin perustana nähdään toimintakulttuuri, jossa oppimisympäristö, henkilöstön ammattitaito ja johtaminen ovat kunnossa. Lisäksi nähdään, että sekä lasten keskinäisen, lasten ja aikuisen välisen ja aikuisten keskinäisen vuorovaikutuksen laadulla on merkitystä hyvinvointiin. Vuorovaikutuksen tulee olla kunnioittavaa, välittävää ja rohkaisevaa.

Opetushallituksen tilannekatsauksessa (Karila, 2016) tarkastellaan varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja siihen liittyvää tutkimusta. Tutkimusten mukaan ainoastaan laadukas varhaiskasvatus voi vaikuttaa positiivisesti lapsiin. Varhaiskasvatuksen laatu muodostuu monesta eri tekijästä, jotka vasta yhdessä riittävät
takaaman laadukkaan varhaiskasvatuksen. Keskeiseksi tekijäksi nähdään henkilökunnan pedagoginen osaaminen ja päiväkodin ammatilliset käytännöt.

3.2

Hyvinvoinnin yleistä määrittelyä

Hyvinvoinnin filosofinen historia alkaa antiikin Kreikasta. Jo Aristoteles liitti hyvinvointiin onnellisuuden, joka rakentuu ihmisyyden tarkoituksesta ja yhteisöön
liittymisestä. Hyvinvointi oli Aristoteles´n mukaan enemmänkin well-doing kuin
well-being. Tavoitteena oli elää elämänsä hyvin, tekemällä oikeita asioita ja tulla
hyväksi ihmiseksi. Filosofisesta näkökulmasta hyvinvoinnilla tavoitellaankin laajasti hyvää elämää. (Estola, Farquhar & Puroila, 2014.) Inhimilliselle hyvinvoin-
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nille ei ole yleistä, yhteisesti hyväksyttyä määritelmää, vaan erilaisia tulkintoja.
Hyvinvointia ei voida myöskään suoraan havainnoida tai mitata. Hyvinvointi on
moniulotteinen ilmiö ja siihen liitetään monenlaisia käsitteitä, kuten elämän laatu, tarpeiden tyydyttäminen, toimeentulo, kehittyminen, kyvykkyyden tunne, menestys ja onnellisuus. (McGillivray & Clarke, 2006, 3.)

Hyvinvoinnille on olemassa useita englanninkielisiä termejä, kuten welfare, wellbeing ja quality of life. Welfare-käsite viittaa yhteiskunnalliseen toimintaan, joka
mahdollistaa ja tukee kansalaisten hyvinvointia. Hyvinvointia on pitkään tutkittu
Pohjoismaissa juuri welfare-käsitteen näkökulmasta, jolloin tavoitteena on ollut
selvittää hyvinvoinnin taustalla vaikuttavia tosiasioita mahdollisimman objektiivisesti. Well-being-käsitteen näkökulmasta tutkimus selvittää ihmisten hyvinvointia, onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011.)

Hyvinvointia tulkitaan perinteisesti kahdesta näkökulmasta, objektiivisesta ja
subjektiivisesta. Subjektiivinen hyvinvointi merkitsee ihmisen henkilökohtaisia
kokemuksia hyvinvoinnistaan. Objektiivinen hyvinvointi taas kuvaa ulkoisia hyvinvoinnin edellytyksiä. Hyvinvoinnin tutkimus jaetaan kahteen ryhmään hyvinvoinnin määrittelyn mukaan. Objektiivinen hyvinvoinnin mittaaminen perustuu
mittareihin, jotka ovat riippumattomia mitattavasta kohteesta. Subjektiivinen mittaaminen taas huomioi yksilön ja hänen tunteensa ja liittyy usein onnellisuuteen
sekä elämäntyytyväisyyteen. Hyvinvoinnin mittareiden valintaan vaikuttaa lisäksi, mitataanko yksilöitä, ryhmiä vai kokonaisia alueita. Mittarit myös täydentävät
toisiaan, jolloin tutkittavasta aiheesta voidaan saada luotettavampi kuva. (Allardt, 1976, 32; THL, 2018; Vornanen, 2001, 21.)

3.3

Lasten hyvinvoinnin tutkimus

Ihmisen hyvinvoinnin mittaamiseen on luotu lukuisia mittareita. Nykyään hyvinvointia mitataan entistä useammin muustakin kuin taloudellisesta näkökulmasta.
Taloudellinen mittaaminen ei riitä hyvinvoinnin mittaamiseen ja jopa taloustieteilijät kritisoivat bruttokansantuotteen (BKT) käyttämistä hyvinvoinnin mittarina.
Inhimillisen kehityksen indeksi, HDI (engl. Human Development Index), joka on
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Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) luoma mittari, muodostuu
elinajan odotteesta, koulutuksesta ja bruttokansantuotteesta (BKT). Objektiivisten hyvinvoinnin mittareiden lisäksi tutkitaan myös subjektiivista hyvinvointia.
(McGillivray & Clarke, 2006, 4–5.) OECD tutkii alueellisia hyvinvointieroja
OECD-maissa laajemmin kuin bruttokansantuotteen ja taloudellisten tilastojen
valossa. OEDC:n mittauksissa (Better Life Index) huomioidaan mm. koulutus,
ympäristö, turvallisuus ja elämään tyytyväisyys. OECD:n tarkoituksena on auttaa yhteiskuntia luomaan yhä parempaa hyvinvointia asukkailleen. (OECD,
2018.)

Myös Unicef tutkii lasten hyvinvointia viiden eri hyvinvoinnin ulottuvuuden mukaan; aineellinen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus, koulutus, ympäristö sekä
käyttäytyminen ja riskit. Unicefin raporteissa on kiinnitetty huomiota siihen, että
Suomessa lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen selvästi harvemmin kuin
muissa kehittyneissä maissa. Esimerkiksi vuonna 2010 4–6-vuotiaista suomalaislapsista alle 75 % oli varhaiskasvatuksen piirissä. Suomalaislapset näyttävät
kuitenkin voivan keskimäärin erittäin hyvin. Lasten näkökulmasta suurin vaikutus heidän hyvinvointiinsa näyttäisi olevan perheellä ja vertaisilla. Tosin Unicefin
tilastoista puuttuvat aivan nuorimpien lasten hyvinvoinnin tilastot, koska sellaisia
ei ole saatavilla. Tämä on puute, sillä sekä neuro- että sosiaalitieteiden mukaan
varhaiset kokemukset vaikuttavat aivojen kehittymiseen ja ovat kaiken myöhemmän kehityksen lähtökohta. Siksi on tärkeää, että lasten hyvinvointi ja kehitys otetaan yhteiskuntien kehittämisen ja suojelun kohteeksi. Varhaislapsuus on
vasta viime aikoina nähty myös poliittisesti merkittäväksi. Poliittinen päätöksenteko tarvitsee myös tutkimuksen tuomia perusteita rahankäytölle. Lisäksi hyvinvointitutkimuksen avulla voidaan asettaa tavoitteita toiminnalle ja mitata kehitystä pitkälläkin aikavälillä. (UNICEF, 2013).

Fattore, Mason ja Watson (2007) korostavat, että lasten ja aikuisten hyvinvoinnin mittaamisen pitää olla erilaista, koska heidän sosiaalinen ja kulttuurinen
elinympäristönsä eroavat toisistaan. Jos aikuisten hyvinvoinnin mittaamiseen
suunniteltuja mittareita käytetään, täytyy varmistua, että ne sopivat myös lasten
hyvinvoinnin mittaamiseen. Viime vuosina myös lasten hyvinvointia on tutkittu
monelta eri puolelta; sosiaalitieteiden, lääketieteen, psykologian, talouden ja
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kasvatuksen näkökulmasta sekä näitä yhdistellen. Yleensä pyrkimys on määritellä ja mitata hyvinvointia numeerisesti. Fattore ym. (2007) kritisoivat indikaattoriperusteista hyvinvointitutkimusta siitä, ettei se huomioi lasten kokemuksia tai
ympäröivää kulttuuria. He myös näkevät, että se sallii syiden ja seurausten
manipulointia ja ohjaa siten tulevaisuuden yhteiskunnan investointeja ehkä virheellisesti. Perinteisesti lasten hyvinvointia on tutkittu elämänlaadun, alueellisen
tutkimuksen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä ”Lapsuuden tila”-tutkimuksen näkökulmista. Lisäksi tutkimus on perehtynyt enemmän hyvinvointia estäviin tekijöihin kuin sitä lisääviin tekijöihin. Fattore ym. (2007) näkevätkin, että hyvinvointitutkimuksessa pitäisi ottaa enemmän huomioon lapsen sosiaalinen ympäristö
ja lasten omat näkemykset myönteisestä näkökulmasta. Mitä pienempi lapsi, sitä vähemmän heidän kokemuksiaan omasta hyvinvoinnistaan on kuultu. Tähän
on kiinnitetty huomiota myös Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun toimisto julkaisi
ensimmäisen Lapsibarometrin vuonna 2016. Tavoitteena on julkaista säännöllisesti tutkimusta 6-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista. Tutkimuksissa halutaan
kuulla etenkin lasten omakohtaisia elämänkokemuksia. (Lapsibarometri, 2016.)

3.4

Lasten hyvinvointi päiväkodissa

Lasten hyvinvointia on tutkittu 2000-luvulla monesta eri näkökulmasta. Puroila,
Estola ja Syrjälä (2011) tutkivat lasten subjektiivisia hyvinvoinnin kokemuksia
päiväkotiympäristössä. He käyttivät Allardtin (1976) hyvinvoinnin mallia omien
tutkimustulostensa analysoinnissa. Allardtin teoria on siten edelleen käyttökelpoinen tutkittaessa lastenkin hyvinvointia, vaikka malli perustuu aikuisille tehtyyn yhteispohjoismaiseen haastattelututkimukseen.

Allardt (1976) on jakanut hyvinvoinnin kolmeen osa-alueeseen: having, loving ja
being. Having liittyy elintasoon ja perustarpeiden tyydyttämiseen. Esimerkiksi
Maslowin mukaan ihmisen ”alempien” tarpeiden tulee olla tyydytetyt ennen korkeamman tason tarpeita. Allardt (1976, 41) ei kuitenkaan aseta tarpeita tärkeysjärjestykseen, vaan näkee, että läheisyyden ja rakkauden tarpeet ajavat joskus
fysiologistenkin perustarpeiden ohi. Silti elämän laadun kannalta on tärkeää, että kaikilla ihmisillä olisi riittävä aineellisen hyvinvoinnin perustaso. Myös uusim-
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man tutkimuksen (Main, Montserrat, Andresen, Bradshaw & Lee, 2017) mukaan
kodin, koulun ja valtion aineellisilla resursseilla on merkitystä myös lasten subjektiivisiin hyvinvoinnin kokemuksiin. Siksi myös hyvinvoinnin näkökulmasta on
tarkoituksenmukaista, että päiväkotien fyysisen oppimisympäristön laatu huomioitaisiin mahdollisimman laajasti.

Loving on suomennettu yhteisyyssuhteiksi. Yhteissyyssuhteet tarkoittavat ihmisten välisiä suhteita, tarvetta kuulua joukkoon ja olla rakastettu. Yhteisyyssuhteet
liittyvät selkeimmin onneen ja viihtyvyyteen. Allardt korostaa muiden kuin aineellisten tarpeiden merkitystä. Rakkauden, kumppanuuden ja yhteen kuulumisen tarpeet määrittävät sitä, miten ihminen liittyy muihin ihmisiin. Being liittyy itsensä toteuttamiseen sekä yksilön ja yhteisön suhteeseen. Yksilö voi toteuttaa
itseään, kun häntä arvostetaan, hänellä on mielekästä tekemistä ja kun hän voi
vaikuttaa ympäristöönsä (Allardt, 1976, 49). Helavirran (2011, 77) tutkimuksessa tuli esille osallisuuden tärkeys lasten näkökulmasta. Erityisesti kuulluksi tulemisen tärkeyttä korostettiin.

Allardtin (1976, 51) mukaan hyvinvoinnin osatekijät voidaan nähdä kahdella tavalla. Ne voivat olla sekä hyvinvoinnin syy että seuraus, voimavara että tavoite.

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1) olen koonnut Allardtin (1976) hyvinvoinnin
muodot ja Puroilan ym. (2011) näkemykset siitä, miten lasten hyvinvointi toteutuu päiväkodissa.
Taulukko 1. Lapsen hyvinvoinnin muodot päiväkodissa (Allardtia, 1976 ja Puroilaa, Estolaa ja Syrjälää, 2011, mukaillen)

Hyvinvoinnin muodot

Merkitys

Toteutuminen päiväkodissa

HAVING

Aineellinen hyvinvointi Perustarpeiden tyydytys
Fyysinen oppimisympäristö
Tavarat ystävyyssuhteiden voimavarana
Tavarat identiteetin rakentajina
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LOVING

Ihmissuhteet
Tunteet

BEING

Yhteisön osana
Oppiminen
Kasvaminen

Lapsen ja aikuisen välinen suhde hoidon
näkökulmasta; kiintymys, tunneilmaisu,
kestävä vuorovaikutus
Lapsen ja aikuisen välinen suhde erillisyyden
näkökulmasta; vähäinen vuorovaikutus,
tunneilmaisun välttäminen, aikuisen
kontrolloiva rooli
Vertaissuhteet; ystävät, kuuluminen ryhmään,
torjutuksi tuleminen, sosiaalinen status
Lapsi yksilönä ja erilaisissa ryhmissä
Lapsikeskeisyys, aikuisjohtoisuus
Ryhmän rutiinit ja tavat vs. lasten toiveet

Puroilan ym. (2011) tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että lasten terveydestä
ja fyysisestä turvallisuudesta huolehditaan päiväkodeissa. Lisäksi pyritään varmistamaan, että myönteiselle kehitykselle on aineelliset mahdollisuudet. Päiväkodeissa tarjotaan päivittäin lämmin ruoka ja tilat ovat lapsille suunniteltuja ja
siistejä. Merkityksellistä on myös, että jokaisella lapsella on oma naulakkopaikkansa ja tuolinsa, sillä omistajuuden kokemukset rakentavat lasten yhteisöllisyyttä. Myös lasten omat tavarat, kuten lelut ja vaatteet, näkyvät päiväkotien arjessa monella tavalla. Ne vaikuttavat lasten statukseen ja kaveruussuhteisiin.

Päiväkodin sosiaalisilla suhteilla näyttää olevan suuri merkitys lasten hyvinvoinnille. Aikuisten ja lasten väliset vuorovaikutussuhteet ovat merkityksellisiä. Tutkimusten (Kalliala, 2009; Puroila ym., 2011) mukaan aikuisten ja lasten vuorovaikutuksen laatu päiväkodeissa vaihtelee. Puroilan ym. (2011) mukaan aikuisten ja lasten vuorovaikutus näyttäytyy joissakin päiväkodeissa lähinnä lasten
kontrolloimisena tai käytäntöjen järjestämisenä. Jotkut aikuiset näyttävät välttävän kosketusta ja tunteiden ilmaisemista. Lisäksi aikuiset eivät näytä rohkaisevan lapsia tunteiden ilmaisussa. Toisaalta tutkimuksissa (Kalliala, 2009; Puroila
ym., 2011) löytyy myös lämpimiä, sensitiivisiä aikuisten ja lasten kohtaamisia.
Repo (2015, 105–107) on tutkinut kiusaamista päiväkodeissa ja myös hänen
mukaansa päiväkodin henkilökunnalla on iso rooli ja vastuu lasten hyvinvoinnista. Hänkin korostaa aikuisten sensitiivisyyden merkitystä lapsen kuulemisessa
ja lapsen tarpeisiin vastaamisessa. Revon mukaan aikuisten velvollisuus on
luoda ilmapiiri, jossa lasta kannatellaan myönteisen vuorovaikutuksen keinoin.
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Vertaissuhteet ovat lapsille keskeinen osa heidän päivittäistä elämäänsä päiväkodissa ja niillä on merkittävä vaikutus heidän hyvinvointiinsa. Lapsilla on erilaisia rooleja olla vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa, mikä vaikuttaa heidän
statukseensa ryhmässä. Toiset lapset ovat suositumpia kuin toiset, kun taas
toisten lasten on vaikea päästä osalliseksi ryhmään. Päiväkodit ovatkin julkisia
tiloja, joissa on omat sosiaaliset ja kulttuuriset piirteensä. (Puroila ym., 2011.)
Puroila ym. (2011) ei pyri tutkimuksellaan saavuttamaan objektiivista totuutta
lasten hyvinvoinnista, vaan kuulemaan lasten näkökulman omaan hyvinvointiinsa havaintojen ja keskustelujen avulla. Ainoastaan lasten kertomuksia käyttäen
tutkimuksella ei saavuteta kokonaiskuvaa lasten hyvinvoinnista, siksi on tärkeää
osallistua lasten elämään lasten omissa ympäristöissä monenlaisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksella haluttiin selvittää lasten sekä hyvät että
huonot kokemukset hyvinvointiinsa päiväkotiympäristössä. Parhaimmat kokemukset liittyivät innostavaan oppimisympäristöön, sensitiivisiin aikuisiin, hyviin
ystäviin ja mahdollisuuteen osallistua merkitykselliseen toimintaan. Huonoimmat
kokemukset taas liittyivät joustamattomiin toimintatapoihin, lasten eroon aikuisista, vertaissuhteista eristäminen sekä se, ettei lasta kohdella subjektina. Puroila ym. (2011) näkevät, että lapsikeskeistä ja lapsia osallistavaa tutkimusta tulisi kehittää, jotta lasten näkökulma omaan hyvinvointiinsa tulisi esille.

Edellä mainitut tutkimukset ovat vaikuttaneet ajatteluuni ja siten myös tutkimuksen toteutukseen. Tässä tutkimuksessa ei pyritä selvittämään lasten subjektiivisia näkemyksiä heidän hyvinvoinnistaan. Sen sijaan tavoitteena on kuvata päiväkodin johtajien ja henkilökunnan arviointien ja havaintojen avulla saatua aineistoa sekä tulkita sitä lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa
tarkastelen johtajuutta osana lapsen toimintaympäristöä Bronfenbrennerin ekologisen teorian näkökulmasta.
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3.5

Ekologinen näkökulma lasten hyvinvoinnin tutkimukseen

Seuraavassa avaan Bronfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa (ecological
systems theory). Nykyään teoriaa kutsutaan myös bioekologiseksi systeemiteoriaksi tai sosiaalistumisteoriaksi. Alun perin ekologinen teoria on kehityspsykologinen teoria, joka kuvaa ihmisen kehitystä ja sosiaalistumista yhteiskuntaan.
Bronfenbrenner on luonut ekologisen systeemiteorian Kurt Lewinin käyttäytymisen kaavasta kehityksen kaavaksi seuraavalla tavalla: D= f(PE). Tämä tarkoittaa sitä, että kehittyminen (D) on yksilön (P) ja ympäristön (E) vuorovaikutuksen
tulos (f). Härkönen (2008, 25) näkee, että kasvatus on myös ympäristötekijä (E)
ja, että kasvatuksen tavoitteena ja seurauksena on kehittyminen. Bronfenbrenner lisäsi myöhemmin kaavaan myös ajallisen näkökulman, koska kehittyminen
on prosessi. Ekologisen teorian avulla voidaan siten tutkia ympäristötekijöiden
ja yksilöiden erilaisia vuorovaikutussuhteita, tehtäviä ja prosesseja. (Bronfenbrenner, 2002, 223–226; Härkönen, 2008, 21–25.)

Bronfenbrennerin ekologinen teoria perustuu kolmeen oletukseen: 1) kehittyvä
yksilö vaikuttaa aktiivisesti omaan ympäristöönsä, 2) ympäristö ohjaa yksilöä
toimimaan sen ehtojen ja edellytysten mukaan vuorovaikutuksessa ja 3) ympäristö nähdään kokonaisuutena, johon kuuluu sisäkkäisiä järjestelmiä (mikro-,
meso-, ekso- ja makrojärjestelmät/systeemit) sekä niiden yhteydet. (Bronfenbrenner, 1979, 21–22; Härkönen, 2008, 26.)

Mikrojärjestelmä on henkilön lähin ympäristö, johon hän on välittömässä kontaktissa. Se on kokonaisuus, joka sisältää siihen kuuluvien henkilöiden toiminnan,
roolit, sosiaaliset suhteet sekä heidän persoonalliset piirteensä. Yhdellä ihmisellä voi olla useita mikroympäristöjä sen mukaan, mihin hän kuuluu. Mikroympäristöillä on suurin vaikutus henkilöön, hänen kasvuunsa ja kehitykseensä. Mesojärjestelmä taas sisältää henkilön mikroympäristöjen väliset suhteet ja prosessit.
Mesojärjestelmä tarkoittaa siten mikrojärjestelmien systeemiä. Eksojärjestelmä
taas käsittää eri ympäristöjen välisiä prosesseja ja vuorovaikutuksia. Näistä
ympäristöistä yksi tai useampi on sellainen, johon henkilö ei kuulu itse, mutta
joiden toiminta liittyy häneen. Makrojärjestelmä on sosio-kulttuurinen kokonai-
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suus, johon mikro-, meso- ja eksojärjestelmät kuuluvat. Makrojärjestelmässä
vaikuttavat kaikki em. järjestelmät voimavaroineen, vaaroineen, mahdollisuuksineen, elämänkulkuineen ja vuorovaikutuksineen. Siten makrojärjestelmä luo
mahdollisuuden kehitykselle tai rajoittaa sitä. Viidentenä järjestelmänä nähdään
kronojärjestelmä, joka kuvaa tiettyä ajanjaksoa henkilön ympäristöissä. (Bronfenbrenner, 1979, 22–26; 2002, 236, 263–267; Härkönen, 2008, 27–32.)
Tässä tutkimuksessa päiväkotiryhmä muodostaa mikroympäristön, jossa lapsen
kavereilla ja ryhmän kasvattajilla on suuri merkitys lapselle. Mesojärjestelmä sisältää kodin ja päiväkodin yhteistyön kaikki muodot. Tällöin esimerkiksi vanhempien ja kasvattajien yhteistyön laadun ajatellaan vaikuttavan lapseen. Eksojärjestelmä sisältää päiväkodin johtajuuden ja varhaiskasvatuksen tavoitteisiin
liittyvät prosessit. Nämä vaikuttavat lapseen välillisesti esimerkiksi kasvattajien
toiminnan tai päiväkodin käytäntöjen ja oppimisympäristöjen kautta. Päiväkotiyhteisö toimintatapoineen ja johtamiskulttuureineen on osa makrojärjestelmää,
johon yhteiskunnan lait ja asetukset, arvot ja asenteet ja tavat vaikuttavat. Päiväkodin toimintaa ohjaavat esimerkiksi lasten oikeudet, varhaiskasvatus- ja päivähoitolaki. Lisäksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksella on
merkitystä varhaiskasvatuksen suunnitelmien toteuttamiseen. Päiväkotikontekstissa kronojärjestelmänä voidaan pitää esimerkiksi sitä ajanjaksoa, jolloin lapsi
on osa päiväkotiyhteisöä.
Amerijckx & Humblet (2014) ovat vertailleet 209 lasten hyvinvointitutkimusta ja
jaotelleet nämä tutkimukset sen mukaan, ovatko ne teoreettisia, metodologisia
vai empiirisiä tutkimuksia. Suurin osa tutkimuksista oli empiirisiä tutkimuksia,
joista 78 % oli kuvailevia analyysejä lasten tilanteista. Ympäristön merkitys lasten hyvinvoinnille oli tutkimusten mukaan merkittävä. Tutkimukset ryhmiteltiin
Bronfenbrennerin ekologisen teorian mukaan niihin lapsen ympäristöihin, jotka
vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa. Suurin osa tutkimuksista (65 %) koski lapsen
mikroympäristöjä, joihin hän osallistuu suoraan. N. 5 % tutkimuksista koski lapsen mesoympäristöjä, ts. niitä ympäristöjä, jotka sisältävät mikrosysteemien välisiä suhteita. Nämä tutkimukset ottavat huomioon yhteisön osallisuuden muokkaamassa lapsen elämää. N. 8 % tutkimuksista liittyi eksosysteemeihin, jotka
koskevat ympäristöjä, joihin lapset eivät suoraan osallistu, mutta jotka vaikutta-
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vat lapsiin silti. Näitä muuttujia ovat esim. vanhempien ammatti ja perheen taloudellinen tila. Makrosysteemi on se laaja ympäristö, johon kaikki muut systeemit liittyvät. Makrosysteemeihin liittyviä tutkimuksia oli 23 % kaikista tutkimuksista. Lasten hyvinvointia koskeva tutkimus onkin monenmuotoista, eikä siitä vallitse yhteisymmärrystä. Amerijckx ym. (2014) korostavat, että lasten hyvinvointia pitäisi tulevaisuudessa tutkia enemmän positiivisesta, subjektiivisesta,
henkisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta.
Puroila & Karila (2001, 204–205) näkevät, että Bronfenbrennerin ekologinen
teoria auttaa analysoimaan varhaiskasvatusta laajemmasta näkökulmasta. Ekologinen teoria korostaa eri ympäristöjen ja niiden vuorovaikutusprosessien merkitystä yksilön kasvulle ja kehitykselle. Siten esimerkiksi päiväkodissa lapsen
kasvuun, kehitykseen ja oletettavasti myös hyvinvointiin vaikuttavat kaikki ympäristön tasot ja niihin liittyvät prosessit sekä henkilöt ja heidän vuorovaikutuksensa.
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4

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin jaettu johtajuus on
yhteydessä lasten hyvinvointiin päiväkodissa. Pyrin löytämään tämän yhteyden
vertaamalla jaetun johtajuuden summamuuttujaa päiväkodin henkilökunnan tekemiin lapsiarviointeihin ja oppimisympäristöarviointeihin sekä lapsihavaintoihin.
Tarkoituksena on syventää ja täydentää aikaisempien tutkimusten (Allardt,
1976; Puroila ym., 2011) tuloksia lasten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lisäksi vertaan jaetun johtajuuden summamuuttujaa muihin johtajuuden muuttujiin. Tarkoituksena on näin syventää ymmärrystä jaetusta johtajuudesta osana
päiväkodin johtajuutta.

Tutkimuskysymykset:

1. Millä tavoin päiväkodin jaettu johtajuus on yhteydessä muuhun johtajuuteen päiväkodissa?

2. Millä tavoin päiväkodin jaettu johtajuus näkyy lasten hyvinvoinnissa päiväkodin henkilökunnan arviointien perusteella?

3. Millä tavoin päiväkodin jaettu johtajuus näkyy lasten hyvinvoinnissa lapsihavaintojen perusteella?
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5

Tutkimuksen toteutus

5.1

Tutkimuksen luonne

Tutkimukseni perustuu omakohtaiseen mielenkiintoon päiväkodin johtajuuden
vaikuttavuudesta. Bronfenbrennerin (1979; 2002) ekologinen teoria vaikuttaa
tutkimukseni taustalla. Lapsi on osa yhteisöään, johon vaikuttavat monet eri tekijät monessa eri tasossa. Ajattelen, että siten myös päiväkodin johtajuus vaikuttaa lapseen ja luultavasti myös hänen hyvinvointiinsa monesta eri näkökulmasta. Näitä näkökulmia pyrin tässä tutkimuksessa avaamaan.

Toteutin tämän tutkimuksen määrällisenä, koska käytettävissä oli valmis, tilastollinen Orientaatioprojektin (Reunamo, 2018) aineisto. Tätä aineistoa analysoimalla pyrin löytämään tutkimuskysymyksiin vastauksia, joita voi yleistää
koskemaan koko suomalaista varhaiskasvatusta (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2012, 140). Tavoitteena on saada mahdollisimman luotettavaa tietoa jaetun johtajuuden yhteydestä lasten hyvinvointiin päiväkotikontekstissa Orientaatioprojektin aineistoa analysoimalla. Tutkimukseni on sekä kuvaileva että vertaileva, koska pyrin kuvaamaan lasten hyvinvoinnin ja päiväkodin jaetun johtajuuden yhteyttä. Vertaan tuloksia myös aikaisempiin tutkimuksiin ja teoriaan. Näin
ollen tavoitteena on aktiivinen keskustelu teorian ja tutkimustulosten välillä. Aineistoa analysoimalla on tarkoituksena pyrkiä tekemään päätelmiä. (ks. Hirsjärvi ym., 2012, 144)

Aikaisemmat tutkimukset ja teoriat luovat määrälliselle tutkimukselle perustan
(Hirsjärvi ym., 2012, 140). Aloitin tutkimusprosessin kartoittamalla päiväkodin
johtajuuteen liittyviä viimeaikaisia tutkimuksia. Aikaisemmista tutkimuksista
(esim. Heikka, 2014; Hujala 2002, 2004; Fonsén, 2014) ja teoriasta nousseet
ajatukset ovat ohjanneet sekä aiheen valintaa että tutkimuksen kulkua. Teoriasta nousevat myös käsitteet, jotka vaikuttavat sekä tutkimuksen sisältöön että tulosten oikeellisuuteen (Metsämuuronen, 2011, 40). Olen siten pyrkinyt määrittelemään keskeiset käsitteet mahdollisimman tarkasti. Näkökulma tarkentui päiväkodin jaettuun johtajuuteen. Pohdin jaetun johtajuuden mahdollisuuksia päi-
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väkotikontekstissa jo kandidaatin tutkielmaa tehdessäni. Silloin päättelin uusimpaan tutkimukseen (Heikka, 2014; Fonsén, 2014) nojautuen, että päiväkodin
johtajuuden jakaminen ainoastaan päiväkodin johtajan ja apulaisjohtajan kesken ei riitä, mikäli halutaan vahvistaa myös lastentarhanopettajien pedagogisia
vaikuttamismahdollisuuksia työyhteisössä.

5.2

Aineisto ja aineiston keruu

Tutkimukseni aineisto kerättiin Orientaatioprojektin toisessa vaiheessa vuonna
2015. Toiseen vaiheeseen osallistui Suomesta 13 kuntaa; Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku, Tuusula ja Vantaa. Aineisto koostuu päiväkotien henkilöstön tekemistä lapsiarvioinneista ja oppimisympäristöarvioinneista, lapsihavainnoinneista
sekä päiväkodin johtajien tekemistä johtajuusarvioinneista. (ks. Reunamo,
2018).

Orientaatioprojektin ensimmäisen vaiheen jälkeen observointimittareita parannettiin. Observoijille järjestettiin kolme erisisältöistä havainnointikoulutusta syksyllä 2014. Havainnointi tapahtui kaikissa kunnissa tammi-toukokuun välillä
vuonna 2015 seitsemänä päivänä neljä tuntia kerrallaan siten, että kuusi havainnointia suoritettiin aamupäivisin ja yksi iltapäivisin. Havainnoijat eivät observoineet oman ryhmänsä lapsia, vaan yleensä havainnointiparinsa päiväkodin
satunnaista ryhmää.

Lasten havainnointi keskittyi yhdeksään osa-alueeseen:


Lapsen toiminnan yleinen kehys (mitä lapsen kuuluu tehdä)



Lapsen oma toiminta (mitä lapsi tekee)



Lapsen pääasiallinen huomion kohde



Lähin sosiaalinen lapsikontakti (jos on havaittavissa)



Lapsen fyysinen aktiivisuus



Lapsen sitoutuneisuus



Emootio (muutaman sekunnin havainto emootiosta riittää)



Sosiaalinen orientaatio tämänhetkisessä ryhmässä
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Myös havainnoitavien ryhmien henkilökunnalle järjestettiin koulutus tammihelmikuussa 2015. Havainnoitavien ryhmien kasvattajat tekivät yhdessä lasten
arvioinnin (Liite 1) kaikista tutkimusluvan saaneista lapsista sekä oppimisympäristön (Liite 2) arvioinnin keväällä 2015. Lapsiarviointi toteutettiin viisiportaisella
(ei kuvaa lasta lainkaan – kuvaa lasta erittäin hyvin) kyselyllä, jossa oli 20 eri
väittämää. Oppimisympäristöarviointi koostui 68 väittämästä viisiportaisella (ei
kuvaa – kuvaa erittäin hyvin) Likert-asteikolla.

Päiväkotien johtajat tekivät johtajuusarviot (Liite 3) niistä päiväkodeista, jotka
osallistuivat tutkimukseen keväällä 2015. Johtajuusarvio oli kaksiosainen ja sisälsi taustatieto-osuuden ja seitsenportaisen (ei kuvaa lainkaan – kuvaa erittäin
hyvin) johtajuusarvion, jossa oli 85 väittämää sekä kolme avointa kysymystä.

Tämän tutkimuksen aineistosta on poistettu perhepäivähoidossa olleiden lasten
osuus, koska tarkoituksena on tutkia jaetun johtajuuden vaikutusta nimenomaan
päiväkotikontekstissa. Tutkimukseen osallistui siten 2 838 lasta. Sukupuolen
merkintä puuttui 20,4 % (N=579) lapsista. Lapsista 53,1 % (N=1 200) oli poikia
ja 46,9 % (N=1 059) oli tyttöjä. Lasten iän merkintä puuttui 20,7 % (N=588) lapsista. Lapsista nuorimmat oli 13 kk ja vanhimmat 7 v 5 kk ikäisiä. Alle 3vuotiaiden osuus lapsista oli 9,8 % (N=220). 3–6-vuotiaiden osuus oli siten 90,2
% (N=2 039). Määrällisesti eniten oli 6–7-vuotiaita, joita oli 42,2 % (N=996) tutkimukseen osallistuneista.

Aineistossa on 150 johtajuuskyselyn vastausta. Tämä ei kuitenkaan kerro kyselyyn vastanneiden johtajien lukumäärää, sillä osalla johtajista on useampi päiväkoti johdettavanaan. Tällöin sama johtaja on voinut tehdä useamman johtajuusarvion. Oppimisympäristökyselyyn vastasi niin ikään 150 tiimiä, koska tutkimukseni koostuu vain niiden päiväkotien aineistosta, joihin johtajat ovat vastanneet.
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5.3

Aineiston analyysi

Määrällisen aineiston analyysillä pyritään selittämään tutkittavaa ongelmaa ja
tekemään siitä päätelmiä sekä tulkitsemaan sitä (Hirsjärvi ym. 2012, 224).
Määrällisen aineiston analyysi tapahtuu yleensä tilastollisesti. Käytin aineiston
analyysiin SPSS (Statistical Package for Social Sciences) -ohjelmistoa, joka on
suunniteltu kvantitatiivisen aineiston analysointiin (ks. Metsämuuronen, 2007,
462). Tarkastelen tutkimuksessa kahta laajaa käsitettä, jaettua johtajuutta ja
lasten hyvinvointia päiväkotikontekstissa. Molemmat ovat monimuotoisia muuttujia, mikä vaikuttaa niiden mittaamiseen. Kumpaakaan muuttujaa ei voida mitata vain yhden ominaisuuden perusteella. Orientaatioprojektin aineistossa on 85
johtajuuteen liittyvää väittämää, joista valitsin jaetun johtajuuden summamuuttujaan neljä väittämää. Perustelut näille muuttujille löytyivät jaetun johtajuuden
teoriasta. Lisäksi sain vahvistuksen tälle summamuuttujalle faktorianalyysin
avulla. Faktorianalyysin avulla voidaan selvittää muuttujat, joilla on samoja sisällöllisiä ominaisuuksia. Lisäksi voidaan tarkistaa, pitävätkö ennakkokäsitys ja
teoria paikkansa muuttujien suhteen. (ks. Valli, 2015, 121–122.)

Jaetun johtajuuden summamuuttujaksi valikoituivat seuraavat väittämät:


Johtajan tehtäviä on delegoitu henkilöstölle. Päätösvaltaa on delegoitu
henkilöstölle.



Johtaminen päiväkodissa on yhteisvastuullista.



Varajohtajan toimenkuva on kirkas ja toimiva.



Kullakin työntekijällä on omat vastuualueensa.

Tutkimuksen tavoitteena on yleistää otoksen tuloksia perusjoukkoon. Tässä tutkimuksessa halusin selvittää jaetun johtajuuden ja lasten hyvinvoinnin välistä
yhteyttä. Tällöin puhutaan muuttujien välisistä riippuvuuksista. Riippuvuus tarkoittaa sitä, että muuttujien arvot eivät vaihtele sattumanvaraisesti, vaan niillä
on yhteys. Tätä muuttujien arvojen välistä johdonmukaista vaihtelua kutsutaan
yhteisvaihteluksi. (Nummenmaa, 2009, 264–265.) Tätä yhteisvaihtelua pyrin
selvittämään korrelaatiokertoimella. Korrelaatiokertoimen avulla saadaan selville muuttujien välisen lineaarisen yhteyden voimakkuus. Jotta korrelaatiokerroin
voidaan laskea, pitää muuttujien olla normaalisti jakautuneita ja havaintoja tulisi
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olla mielellään yli 100. (Nummenmaa, 2007, 267.) Tähän tutkimukseen osallistui
2 838 lasta, joten korrelaatiokertoimen laskemiselle ei tältä osin ole esteitä. Korrelaatiokerroin saa arvoja -1 ja +1 välillä. Kun kerroin saa arvoja lähelle +1, se
tarkoittaa, että muuttujilla on voimakas positiviinen yhteys. Tämä tarkoittaa, että
toisen muuttujan arvojen suurentuessa, myös toisen muuttujan arvot suurenevat. Kun taas kerroin on lähellä -1, on muuttujien välillä voimakas negatiivinen
yhteys. Tällöin toisen muuttujan arvojen kasvaessa, toisen saamat arvot pienenevät. (emt, 268.)

Toisaalta korrelaatiokertoimen suuruuden tulkitseminen ei ole yksiselitteistä.
Korrelaatiokertoimien tulkinnalle on annettu joitakin esimerkkiarvoja. Kun korrelaatiokerroin saa arvoja 0,8–1,0 välillä, voidaan yhteys määritellä erittäin korkeaksi. Yhteys on korkea tai voimakas, mikäli korrelaatiokerroin saa arvoja 0,6 –
0,8 välillä. Kun korrelaatiokerroin on 0,4 – 0,6 välillä, muuttujien välinen yhteys
melko korkea tai kohtuullinen. Kuitenkin esimerkiksi käyttäytymistieteissä jo
0,50 kertoimet kertovat voimakkaasta yhteydestä muuttujien välillä. (Metsämuuronen, 2007, 359–360; Nummenmaa, 2007, 278.) Tässä tutkimuksessa jaetun
johtajuuden summamuuttujan ja muiden johtajuuden arvioiden välinen yhteys
saa korkeampia arvoja, koska yhteyttä etsitään samasta aineistosta. Sen sijaan
jaetun johtajuuden summamuuttujan vertaaminen lapsiarviointeihin, oppimisympäristöarvioihin ja lapsihavaintoihin tuottaa vain matalia korrelaatiokertoimen arvoja, koska vertailtavana ovat eri aineistot.

Korrelaatiokertoimen merkitsevyyteen vaikuttavat sekä otoksen koko että korrelaatio. Jos otos on pieni, ei suurikaan korrelaatio kerro tilastollisesta merkitsevyydestä. Sitä vastoin, hyvinkin pieni korrelaatio voi olla tilastollisesti merkitsevä, jos otos on suuri. (Metsämuuronen, 2007, 432–434.) Tässä tutkimuksessa
otoskoko on suuri (N vaihtelee 2004 – 2404 välillä), joten pienikin korrelaatio riittää todistamaan tilastollisesta merkitsevyydestä. Tosin korrelaatiot on laskettu
lapsikohtaisesta aineistosta, jossa kaikki saman ryhmän lapset ovat saaneet
saman johtajan arvion. Näin ollen korrelaation merkitsevyyteen täytyy suhtautua
varovaisesti. Korrelaatioiden N on siten johtajuusarvioissa ja oppimisympäristöarvioissa yli 2000, vaikka niiden pohjana on vain 150 johtajuusarviota ja 150
henkilökunnan oppimisympäristöarviota.
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Lisäksi korrelaatiokertoimelle voidaan laskea p-arvo, joka kertoo, johtuuko korrelaatio sattumasta vai onko se todellinen. Korrelaatio eroaa tilastollisesti merkittävästi nollasta, jos p-arvo alittaa tietyn rajan (esim. p< 0,05). SPSS-ohjelma
helpottaa tämän arviointia, sillä se osoittaa asteriskilla (*) automaattisesti tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot. (Nummenmaa, 2007, 278–279.) Tähän tutkimukseen olen poiminut ainoastaan ne muuttujat, joiden p-arvo kertoo erittäin
korkeasta tilastollisesta merkitsevyydestä.
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6

Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa

Tässä tutkimuksessa tarkastelen jaetun johtajuuden yhteyttä lasten hyvinvointiin, mutta myös muuhun päiväkodin johtajuuteen. Tässä kappaleessa esittelen
tutkimustulokset, jotka perustuvat muuttujien yhteisvaihtelun vertaamiseen korrelaatiokertoimien avulla. Lisäksi tarkastelen yhteyden tilastollista merkitsevyyttä. Vaikka korrelaatiot eivät ole kovin vahvoja, ovat kaikki yhteydet tilastollisesti
erittäin merkitseviä. Pyrin myös tulkitsemaan tuloksia aikaisempien tutkimusten
ja teorian pohjalta.

6.1

Jaetun johtajuuden yhteys muihin johtajuusarvioihin päiväkodissa

Seuraavassa esittelen jaetun johtajuuden summamuuttujan korrelaatiot kaikkiin
muihin johtajuuden arviointeihin verrattuna. Ensin vertaan jaetun johtajuuden
positiivista yhteyttä ja sen jälkeen negatiivista yhteyttä muihin johtajuuden arviointeihin.

Jaetun johtajuuden positiivinen yhteys muihin johtajuusarvioihin
Jaetun johtajuuden summamuuttujan muuttujista ”Johtajan tehtäviä on delegoitu
henkilöstölle. Päätösvaltaa on delegoitu henkilöstölle.” vaikuttaa eniten summamuuttujan vahvuuteen. Tämä kertoo nähdäkseni motivaatiosta jakaa johtajuutta. Johtamisen yhteisvastuullisuus kuvaa myös voimakkaasti jaettua johtajuutta. Varajohtaja on tärkeä osa toimivaa jaettua johtajuutta, kuten myös jokaisen työntekijän vastuualueiden määrittely. Päiväkodin varajohtajan merkitys johtajuuskokonaisuudelle tiedostetaan myös muissa tutkimuksissa (Halttunen,
2009; Soukainen, 2015), mutta on silti edelleen erittäin vähän tutkittu ja vähän
hyödynnetty voimavara. Tutkimuksissa korostetaan varajohtajuuden määrittelyn
tärkeyttä päiväkodin johtajuuden selkeyttäjänä. Jotta varajohtajuus voi onnistua,
täytyy siihen olla aikaa. Yksi keino vaikuttaa päiväkodin varajohtajan tehtävänkuvaan, olisi muuttaa ammattinimike apulaisjohtajaksi, joka kuvaa paremmin
johtajan ja apulaisjohtajan työparityöskentelyä. Näin on toimittu jo esimerkiksi
omassa kunnassani Keravalla.
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Tulosten mukaan näyttää siltä, että jaetun johtajuuden summamuuttuja korreloi
kaikkein vahvimmin, ollen melko korkea (korr. = + 0,447 ja + 0,484), onnistuneiden sijaiskäytäntöjen kanssa. Päiväkodeissa, joissa johtajuutta jaetaan, on etukäteen suunniteltu sijaisjärjestelyt henkilökunnan poissaolotilanteissa sekä huolehditaan sijaisten perehdytyksestä. Tämä vaikuttaa johdonmukaiselta, sillä jaettu johtajuus liittyy työtehtävien jakamiseen. Kun päiväkodin henkilökunnan
tehtävänkuvat ovat selkeät, varaudutaan myös tilanteisiin, jolloin koko henkilökunta ei ole paikalla. Myös päiväkodin oman henkilökunnan perehdyttäminen
näyttää olevan kunnossa.

Nähdäkseni sekä Varhaiskasvatussuunnitelma että päiväkodin toimintasuunnitelma ovat näissä päiväkodeissa arjen työkaluja, joiden laatimiseen henkilökunta on aktiivisesti osallistunut. Lisäksi em. asiakirjoja käytetään yhteisten tavoitteiden suunnassa. Jaettu johtajuus korreloi positiivisesti myös työyhteisön hyvinvoinnin ja henkilökunnan innostuneisuuden kanssa. Päiväkodin johtajat, joiden päiväkodissa johtajuutta jaetaan, kokevat olevansa ennen kaikkea työyhteisön kehittäjiä. Lisäksi he kokevat onnistuvansa pedagogisessa johtajuudessa ja
huolehtivansa monipuolisesti päiväkodin turvallisuudesta. Päiväkodin johtaja
huolehtii myös, että henkilökunnalla on riittävästi suunnitteluaikaa. Jaettu johtajuus näyttää tässä liittyvän siten myös pedagogiseen johtajuuteen.

Myös henkilökunnan työaikajärjestelyt näyttävät perustuvan laadukkaaseen perustehtävän toteuttamiseen ja liittyvän jaettuun johtajuuteen.
Taulukko 2. Jaetun johtajuuden tilastollisesti erittäin positiiviset korrelaatiot johtajien arvioihin päiväkodin toiminnasta
Päiväkodinjohtajien arvio päiväkodin toiminnasta
16Johtajan tehtäviä on delegoitu henkilöstölle. Päätösvaltaa
on delegoitu henkilöstölle.
17Johtaminen päiväkodissa on yhteisvastuullista
18Varajohtajan toimenkuva on kirkas ja toimiva
19Kullakin työntekijällä on omat vastuualueensa
30Sijaisuuksissa työnjako on etukäteen määritelty
31Sijaisten perehdytys on paneutunutta ja pätevää
2Henkilöstö on paneutunut vasun laatimiseen perusteellisesti

Korr. Til.merk.
0,812
0,742
0,726
0,588
0,484
0,447
0,417

0
0
0
0
0
0
0

N
2368
2383
2342
2404
2350
2358
2346

38
55Johtajana olen ennen kaikkea työyhteisön kehittäjä
7Päiväkodin toimintasuunnitelma on keskeinen yhteisen vision toteuttamisessa
40Työyhteisössä voidaan hyvin
13Kasvatuskumppanuuden toteutumista tuetaan vahvasti
15Oma pedagoginen johtamiseni on erinomaista
64Pidän monipuolisesti ja jatkuvasti huolta päiväkodin turvallisuudesta
47Johtajana pidän huolta että henkilöstöllä on päivittäin aikaa
suunnitella työtään
50Henkilöstö kehittää työtään innostuneesti ja monipuolisesti
10Uudet työntekijät perehdytetään aina talon toimintatapoihin
1Jokainen henkilöstön jäsen on osallistunut vasun työstämiseen
28Työaikajärjestelyjä ohjaa laadukkaan perustehtävän toteutumisen vaatimukset

0,404

0

2391

0,4
0,396
0,394
0,385

0
0
0
0

2383
2388
2353
2378

0,379

0

2392

0,37
0,37

0
0

2404
2367

0,359

0

2362

0,357

0

2346

0,356

0

2395

Jaetun johtajuuden negatiivinen yhteys muihin johtajuusarvioihin
Jaetun johtajuuden summamuuttujan negatiiviset korrelaatiot olivat selvästi heikompia kuin positiiviset korrelaatiot. Korrelaatio on vahvimmillaankin alle -0,4,
mikä kertoo siitä, että yhteys on olemassa, muttei ole kovin vahva. Yhteistä näille negatiivisille korrelaatioille on, että ne kertovat henkilöstön ristiriidoista, ongelmista ja erityistarpeista, jotka vievät päiväkodin johtajan aikaa ja resursseja.
Jos päiväkodissa ei ole jaetun johtajuuden käytäntöjä, se näyttäisi lisäävän päiväkodin johtajan kielteisiä kokemuksia omasta työstään. Kiireen kokemus vaikuttaa johdonmukaiselta seuraukselta sille, että johtaja tekee kaiken itse. Lisäksi päiväkodin yleinen ilmapiiri vaikuttaa kaoottisemmalta, mikäli johtajuutta ei
jaeta. Tämä antaa heikon kuvan sekä johtajuuden hallinnasta että sen kehittämisestä.

Taulukko 3Jaetun johtajuuden tilastollisesti erittäin merkitsevät negatiiviset korrelaatiot johtajien arvioihin päiväkodin toiminnasta
Päiväkodinjohtajien arvio päiväkodin toiminnasta
Korr. Til.merk
77Viime aikoina oma työni on ollut erittäin vaikeaa
-0,374
0
39Henkilöstön keskinäiset ristiriidat vievät paljon aikaa ja resursseja
-0,295
0
38Henkilöstön ongelmat ja erityistarpeet vievät eniten aikaani ja
resursseja
-0,267
0

N
2387
2404
2404

39
81Viime aikoina oma työni on ollut umpikujassa
-0,209
79Viime aikoina oma työni on ollut erittäin kiireistä
-0,137
73Päiväkodissa on viime aikoina ollut häiriötä, epätietoisuutta,
turhautumista ja kaaosta
-0,135

6.2

0
0

2404
2404

0

2404

Jaetun johtajuuden yhteys päiväkodin henkilökunnan oppimisympäristöarviointeihin

Seuraavassa esittelen tulokset, jotka olen saanut vertaamalla jaetun johtajuuden summamuuttujaa päiväkodin henkilökunnan tekemiin arviointeihin oppimisympäristöistä. Ensimmäisessä taulukossa (Taulukko 4) ovat jaetun johtajuuden positiiviset korrelaatiot henkilöstön arvioihin oppimisympäristöistä. Toisessa
taulukossa (Taulukko 5) esittelen jaetun johtajuuden negatiiviset korrelaatiot
henkilöstön arvioihin oppimisympäristöistä.

Jaetun johtajuuden positiivinen yhteys henkilökunnan oppimisympäristöarvioihin

Jaetulla johtajuudella on kaikkein vahvin positiivinen korrelaatio lasten toimivien
sosiaalisten suhteiden kanssa. Jos ristiriitoja kuitenkin tulee, henkilökunta ratkoo niitä aktiivisesti yhdessä lasten kanssa. Perushoito-, pukemis- ja siirtymätilanteet koetaan rauhallisiksi. Ryhmässä on hyväksyvä ja huomioiva ilmapiiri.
Päiväkodissa toimitaan pienryhmissä ja toimintaa eriytetään. Edellä mainittujen
muuttujien informaatiota tukee harmonian summamuuttuja, joka kertoo siitä, että päiväkodin tunnelma on yleisesti rauhallinen ja harmoninen.

Lisäksi henkilöstö näyttää paneutuvan erilaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen. Päiväkodissa myös retkeillään paljon. Lasten osallisuus
huomioidaan ja mahdollistetaan. Lasten omat ehdotukset huomioidaan toimintaa suunniteltaessa. Osallistava summamuuttuja tukee tätä huomiota. Lapset
myös dokumentoivat toimintaansa runsaasti. Henkilökunnan mukaan, he ovat
mukana lasten leikeissä ja rikastavat niitä. Henkilökunta kokee Vasun olevan
toimiva työväline. Tämä näkemys on yhteneväinen johtajan mielikuvan kanssa

40
Vasun ja toimintasuunnitelmien tärkeyden tiedostamisesta näissä päiväkodeissa.

Jaettu johtajuus ja lapsikeskeinen toimintakulttuuri näyttävät korreloivan positiivisesti keskenään. Henkilökunta näyttää myös arvioivan oman toimintansa laadukkaaksi varhaiskasvatukseksi.

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö näyttäytyy erittäin merkityksellisenä näissä henkilökunnan vastauksissa. Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa,
keskinäinen luottamus ja kunnioitus korostuvat korrelaatioissa jaetun johtajuuden kanssa. Vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö ei ollut tutkimuksen kohteena, mutta on kiinnostavaa, että se nousee tuloksissa niin vahvasti
esille. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 31–32) korostetaan
vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välisen kasvatuskumppanuuden merkitystä lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle ja lapsen edun ja oikeuksien toteuttamiselle. Aineisto kerättiin vuonna 2015, jolloin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) olivat ohjanneet varhaiskasvatusta jo kymmenen
vuoden ajan. Saattaa olla, että kun henkilökunta ottaa vastuuta johtamisesta, se
näyttäytyy myös tahtona työskennellä vanhempien kanssa yhteisten tavoitteiden suunnassa. Tätä ajatusta tukee Heikan ja Wanigayanaken (2011) näkemys
siitä, että pedagoginen johtajuus näkyy lastentarhanopettajan roolissa pedagogisen keskustelun ylläpitäjänä vanhempien kanssa.

Taulukko 4. Jaetun johtajuuden tilastollisesti erittäin merkitsevät positiiviset korrelaatiot henkilöstön arvioihin oppimisympäristöistä
Henkilöstön arviot oppimisympäristöstä
64Lasten väliset sosiaaliset suhteet ovat tällä hetkellä erittäin
toimivia ja kehittyviä
52Kasvatuskumppanuudessa panostamme perheiden kuunteluun
ja päivittäisiin keskusteluihin
53Kasvatuskumppanuudessa keskinäinen luottamus ja kunnioitus
näkyvät arjessa
29Teemme paljon retkiä ja hyödynnämme lähiympäristöä
57Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä
31Tilamme on jaettu moniin pienempiin nurkkauksiin ja toiminta-

Korr. Til.merk.

N

0,149

0 2198

0,145

0 2213

0,137
0,134
0,133
0,132

0
0
0
0

2213
2213
2213
2213
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pisteisiin
34Päiväkotimme vasu on hyvä arjen työkalu
1Kasvatustoiminta tapahtuu pienryhmissä ja eriyttäen (alle 8 lasta)
63Lasten ajattelu, ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat ryhmässämme
32Aikuiset tukevat paljon lasten leikkejä ja rikastavat niitä
Harmonia (17,23,28,56,59,64,65) alfa=.871
Kouluarvosanalla arvioiden, miten hyvin ryhmässä toteutuu tällä
hetkellä laadukas päivähoito?
16Lasten ristiriidat käydään läpi ja tutkitaan yhdessä lasten kanssa
35Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin
Osallistava (9,12,13,30,35,47,57) alfa=.861
3Lapset dokumentoivat toimintaansa runsaasti
37Ryhmässä on paljon draamaleikkejä (esityksiä, näytelmiä)
23Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia
26Kasvattajat aktiivisesti kehittävät ulkotoimintaa lasten kanssa
28Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset suhteet
kehittyvät hyvin
65Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan virta, jatkuvuus ja harmonia
kuvaavat hyvin työtämme
12Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan suunnitteluun

0,131

0 2213

0,124

0 2213

0,124
0,123
0,116

0 2213
0 2213
0 2213

0,114
0,11
0,11
0,106
0,101
0,101

0
0
0
0
0
0

0,098
0,094

0 2196
0 2213

0,094

0 2213

0,089
0,084

0 2213
0 2213

2004
2191
2193
2213
2197
2213

Jaetun johtajuuden negatiivinen yhteys henkilökunnan oppimisympäristöarvioihin

Mitä vähemmän päiväkodissa jaetaan johtajuutta, sitä varmemmin lapset osallistuvat päivittäin yhteiseen ryhmäkokoontumiseen. Lisäksi musiikki- ja lukuhetket sekä muut toiminnan sisältöalueet määrittävät päivän rakennetta. Struktuurista huolimatta henkilökunta kokee, että ryhmän toiminta on hajanaista ja kaoottista. Lisäksi henkilökunta kokee, ettei päiväkodissa ole riittävästi iloa ja hyvinvointia. Henkilökunta myös toivoisi, että lasten tunneilmaisu olisi myönteisempää. Kaaoksen summamuuttujan korrelaatio tukee näiden muuttujien luomaa mielikuvaa. Edellä kuvatun perusteella on johdonmukaista, että henkilökunta toivoo sekä henkilöstön työn kehittämistä että pedagogisen johtajuuden
vahvistamista päiväkotiinsa.
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Näyttää siltä, että päivittäiset ryhmäkokoontumiset ja muut toiminnalliset, ohjatut
tilanteet kuuluvat niiden päiväkotien toimintakulttuuriin, joissa johtajuutta ei jaeta. Nämä negatiiviset korrelaatiot voivat kertoa päiväkodin perinteisestä, aikuiskeskeisestä toimintakulttuurista. Puroila ym. (2011) kritisoivat esimerkiksi yhteisiä aamupiirejä, koska heidän tutkimuksensa mukaan niissä ei huomioida lasten
tarpeita ja toiveita. Heidän mukaansa pitäisi pyrkiä lapsikeskeiseen toimintaan,
joka lisää lasten hyvinvointia päiväkodissa. Myös Repo (2015, 171–172) on
omaa tutkimusta tehdessään huomannut, että aamupiirit ovat usein pedagogisesti suunnittelemattomia tilanteita, joissa enemmänkin tavoitellaan lasten paikallaan istumista kuin lapselle innostavien kokemusten luomista. Sekä Repo
(2015) että Kalliala (2012) kaipaavat laadukasta pikkulapsipedagogiikkaa, minkä avulla yhteisistä kokoontumisista tulee tavoiteltavia toimintamuotoja.

Näistä negatiivisista korrelaatioista nousee esille kaksi kiinnostavaa muuttujaa,
joita seuraavaksi tarkastelen. Mitä vähemmän päiväkodissa jaetaan johtajuutta,
sitä vähemmän henkilökunta vaihtuu. Näin siitäkin huolimatta, että henkilökunta
kokee kielteisiä tunteita sekä johtajuutta että lasten toimintaa kohtaan. Kertooko
tämä siitä, että henkilökunta on jollain tavalla luovuttanut, eikä todellisuudessa
edes tavoittele parempia työoloja? Vai kertooko se siitä, että näissä päiväkodeissa on vahva johtaja, jota halutaan ”seurata”, vaikkei työ olisikaan sitä, mitä
voisi toivoa? Näihin pohdintoihin en saa vastausta tämän tutkimuksen perusteella. Toinen muuttuja taas kertoo, että niissä päiväkodeissa, joissa ei ole jaetun johtajuuden kulttuuria, henkilökunta käyttää runsaasti informaatioteknologiaa. Muuttujassa ei eritellä, mihin tarkoitukseen näitä tietokoneita, tabletteja ja
älypuhelimia käytetään. Tästä ei siten voi päätellä, käytetäänkö informaatioteknologiaa lasten kanssa pedagogisiin tarkoituksiin vai ovatko em. laitteet enemmänkin aikuisten käytössä.

Taulukko 5. Jaetun johtajuuden tilastollisesti erittäin merkitsevät negatiiviset
korrelaatiot henkilöstön arvioihin oppimisympäristöistä
Henkilöstön arvioinnit oppimisympäristöstä
Korr. Til.merk.
11Koko lapsiryhmä osallistuu joka päivä yhteiseen ryhmäkokoontumiseen
-0,207
0
39Ryhmässä luetaan lapsille paljon
-0,188
0

N
2213
2213
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24Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväisessä kasvatuksessa
44Sisällölliset orientaatiot ovat toimintamme lähtökohta
66Työ ja ryhmän toiminta on usein hajanaista, epätietoista ja
kaoottista
18Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa yksikössämme
Kaaos (5,14,15,18,19,66) alfa=.728
21Henkilöstön vaihtuvuus on pieni
45Lasten toimintaa eriytetään ryhmissä lasten taitojen perusteella
14Jostakin syystä ilo ja hyvinvointi on ollut ryhmässä vähän hukassa viime aikoina
15Lasten tunneilmaisu saisi olla positiivisempaa
19Henkilöstön oman työn kehittämistä tulisi vahvistaa yksikössämme
41Kasvattajat käyttävät runsaasti informaatioteknologiaa (tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia)

6.3

-0,145
-0,134

0
0

2213
2213

-0,118
-0,116
-0,114
-0,108

0
0
0
0

2192
2193
2213
2213

-0,085

0

2213

-0,073
-0,065

0,001
0,002

2199
2186

-0,063

0,003

2213

-0,063

0,003

2213

Jaetun johtajuuden yhteys lapsiarviointeihin ja havaintoihin

Seuraavassa esittelen tulokset, jotka olen saanut vertaamalla jaetun johtajuuden summamuuttujaa henkilökunnan tekemiin lapsiarviointeihin ja havaintoihin.
Ensimmäisessä taulukossa (Taulukko 6) ovat jaetun johtajuuden positiiviset korrelaatiot lapsiarviointeihin ja havaintoihin. Toisesta taulukosta (Taulukko 7) löytyvät jaetun johtajuuden negatiiviset korrelaatiot lapsiarviointeihin ja havaintoihin.

Jaetun johtajuuden positiivinen yhteys lapsiarviointeihin ja havaintoihin

Jaettu johtajuus korreloi positiivisesti kaikkein vahvimmin lapsen tunnetilan
kanssa, joka kuvaa valppautta, uteliaisuutta, jännitystä ja hämmästystä. Lisäksi
lapsi on osallistuva, avoin, vuorovaikutteinen ja kykenee yhteistyöhön. Tosin
lapsi vaikuttaa olevan läheisessä vuorovaikutuksessa lähinnä vertaisten kanssa. Hän leikkii sääntöleikkejä tai ns. vapaata leikkiä. Hänen toimintansa on kestävää, intensiivistä ja luovaa. Myös positiivisten tunteiden summamuuttuja korreloi positiivisesti jaetun johtajuuden summamuuttujan kanssa.
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Toisaalta lapsen vuorovaikutus ryhmän aikuisiin on vähäistä. Henkilökunta näyttää olevan vuorovaikutuksessa lähinnä muiden aikuisten, kuten vanhempien tai
kollegojen, kanssa. Toisaalta jaettu johtajuus korreloi positiivisesti myös siihen,
että henkilökunta havainnoi aktiivisesti lapsia. Joka tapauksessa tulos, että päiväkodin henkilökunnan aktiivinen vuorovaikutus lasten kanssa on vähäisempää,
jos päiväkodissa jaetaan johtajuutta, herättää kysymyksiä ja on tarkastelun arvoinen. Miksi näin on? Vaikuttaako johtajuuden jakaminen henkilökunnan työnkuvaan siten, ettei heillä ole aikaa keskittyä lapsiin? Jaetun johtajuuden summamuuttujassa suurin paino on muuttujalla: ”Johtajan tehtäviä on delegoitu
henkilöstölle. Päätösvaltaa on delegoitu henkilöstölle”. Tämä saattaa selittää tätä tulosta. Johtajien tehtävien delegoiminen lisää ymmärrettävästi henkilöstön
johtajuuteen liittyvien työtehtävien määrää. Aikaisemmissa tutkimuksissa (esim.
Halttunen, 2009; Heikka, 2014) onkin korostettu, että jaettu johtajuus ei voi olla
pelkästään tehtävien delegointia. Lisäksi lastentarhanopettajilla tulee olla aikaa
ja resursseja hoitaa johtajuuteen liittyviä tehtäviä. Tämä tutkimus vahvistaa tätä
näkemystä myös lasten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lähikontaktien prosenttiosuus vaikuttaa myös korreloivan jaetun johtajuuden
summamuuttujan kanssa. Edellä mainittujen tulosten perusteella näyttää siltä,
että lapset viettävät aikaa enemmän keskenään, mikäli johtajuutta jaetaan. Lasten positiiviset tunteet korostuvat, vaikka aikuisten läsnäolo lasten kanssa on
vähäistä. Tähän tulokseen saattaa vaikuttaa se, että tutkimukseen osallistuneista lapsista lähes puolet (42,2 %) oli 6-7-vuotiaita. Nähdäkseni tämän ikäiset lapset nauttivat itsenäisistä leikeistä kavereiden kanssa, eivätkä välttämättä tarvitse tai haluakaan aikuisen jatkuvaa läsnäoloa leikeissään.

Taulukko 6. Jaetun johtajuuden tilastollisesti erittäin merkitsevät positiiviset korrelaatiot lapsiarviointeihin ja havaintoihin
Lapsiarvioinnit ja havainnot
Hämmästys, valppaus, uteliaisuus, jännitys
Ei lapsikontaktia mutta aikuiskontakti (keskustelee esim. vanhemman tai kollegan kanssa)
Sääntöleikki (esim. pallopeli, lautapeli, elektroninen peli, pysyvät
säännöt, kilpailu)

Korr. Til.merk.
N
0,141
0 2394
0,111

0 2395

0,101

0 2394
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Osallistuva, vuorovaikutteinen, avoin, tekee yhteistyötä
Ei lapsikontaktia
Yhdessäolo muiden kanssa (esim. hengailee/kävelee kavereiden
kanssa, juttelee kiipeilytelineellä)
Kestävä intensiivinen toiminta, keskittyminen, luovuus, energia
ja sitkeys
Ei voida määrittää
Vapaa leikki sisällä
PositTunne
Toinen lapsi (mukana voi olla myös leluja ja muita eisosiaalisia
kohteita esim. lapsen kädessä)
Lähikontaktien prosenttiosuus
Ei lapsikontaktia mutta havainnoi lapsia (voi esim. tehdä muis
tiinpanoja samalla)

0,098
0,085

0 2396
0 2395

0,083

0 2394

0,078
0,073
0,068
0,068

0
0
0,001
0,001

2396
2396
2397
2394

0,064
0,061

0,002 2391
0,003 2404

0,06

0,003 2395

Jaetun johtajuuden negatiivinen yhteys lapsiarviointeihin ja havaintoihin

Mitä vähemmän johtajuutta jaetaan päiväkodissa, sitä enemmän henkilökunta
vaikuttaa olevan vuorovaikutuksessa koko lapsiryhmän kanssa. Aikuinen näyttää lukevan, leikkivän tai keskustelevan lasten kanssa aktiivisemmin, mitä vähemmän johtajuutta jaetaan. Lasten ja aikuisten kontaktien määrä on muutenkin
suurempi. Lapset keskittyvät toimintaan suhteellisen hyvin ja tunnelma on rauhallinen ja tyyni. Näissä korrelaatioissa on myös kiinnostava ristiriita. Mitä vähemmän johtajuutta jaetaan, sitä enemmän aikuiset ovat vuorovaikutuksessa
koko lapsiryhmän kanssa ja sitä useammin lapset näyttävät vetäytyvän sosiaalisista tilanteista. Tämä saattaa kertoa siitä, että koko lapsiryhmän tilanteissa
kaikkien lasten tarpeisiin ei pystytä riittävästi vastaamaan. Tällöin osa lapsista
reagoi tilanteeseen vetäytymällä.

Taulukko 7. Jaetun johtajuuden tilastollisesti erittäin merkitsevät negatiiviset
korrelaatiot lapsiarviointeihin ja havaintoihin
Lapsiarvioinnit ja havainnot
Korr. Til.merk.
Jatkuva toiminta jossa intensiivisiä hetkiä, tarkkaavaisuus ei
helposti hajoa
-0,112
0
Lapsikontakti
-0,085
0
Vuorovaikutus koko lapsiryhmän kanssa (opetus, ohjaus, keskustelu, satu, leikki ym.)
-0,07
0,001

N
2396
2395
2395
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Neutraali, tyyni, rauhallinen
-0,067
Vetäytyy sosiaalisesta tilanteesta, ei-sosiaalinen, eivuorovaikutteinen
-0,061
Lukeminen, opettaja lukee tai lapsi lukee/selaa kirjaa itse
-0,055

6.4

0,001

2394

0,003
0,007

2396
2394

Jaetun johtajuuden yhteys lasten hyvinvointiin päiväkodissa

Seuraavassa esittelen jaetun johtajuuden yhteyttä lasten hyvinvointiin. Vertaan
tutkimuksen tuloksia Allardtin (1976) hyvinvoinnin osa-alueisiin ja Puroilan ym.
(2011) tutkimukseen lasten hyvinvoinnista päiväkodissa. Kaikkia Puroilan ym.
(2011) tutkimuksessa esiin tulleita hyvinvoinnin muotoja ei tämän tutkimuksen
aineistosta pystynyt päättelemään. Olen koonnut lasten hyvinvoinnista kertovat
ilmiöt henkilökunnan oppimisympäristöarvioista, lapsiarvioista sekä havainnoista. Aluksi kuvaan niitä myönteisiä vaikutuksia, joita tutkimukseni perusteella jaetulla johtajuudella näyttäisi olevan lasten hyvinvointiin päiväkodissa.

Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että jaettu johtajuus on monella tavalla
myönteisesti yhteydessä lasten hyvinvointiin päiväkodissa. Päiväkodin fyysinen
oppimisympäristö vaikuttaa aineelliseen hyvinvointiin (having). Kun päiväkodin
johtajuutta jaetaan, näyttää siltä, että erityisesti lähiympäristön mahdollisuudet
oppimisympäristönä huomioidaan. Lasten kanssa tehdään retkiä ja toimintaympäristöä muokataan pienryhmätoimintaan sopivaksi.

Tässä tutkimuksessa henkilökunnan lapsiarvioiden ja oppimisympäristöarvioiden perusteella jaetulla johtajuudella näyttää olevan myönteinen yhteys lasten
toimiviin vertaissuhteisiin päiväkodissa. Tämä tulee esille erityisesti sosiaalisen
oppimisympäristön laadussa. Lapset vaikuttavat kokevan yhteenkuuluvuutta ja
huomioivat toisiaan. Lapsiryhmässä on hyväksyvä ilmapiiri. Lapsihavaintojen
perusteella korostuvat lasten positiiviset tunteet, kuten hämmästys, uteliaisuus,
valppaus ja jännitys. Ihmisten väliset suhteet (loving) vaikuttavat Allardtin (1976)
mukaan eniten inhimillisen onnellisuuden kokemuksiin. Näin ajatellen lasten ihmissuhteiden ja tunteiden merkitys hyvinvoinnin näkökulmasta ovat erittäin tärkeitä. Myös muissa tutkimuksissa (Helavirta, 2011; Puroila ym., 2011; Salmi &
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Lipponen, 2013) korostuvat erityisesti vertaissuhteiden merkitys lasten hyvinvoinnille.

Kolmas hyvinvoinnin osa-alue (being) kuvaa lasta oppivana ja kehittyvänä yhteisön jäsenenä. Jaettu johtajuus näyttää lisäävän lasten osallisuuden mahdollisuuksia päiväkodissa. Lasten osallisuus näkyy sekä henkilökunnan arvioissa että lapsihavainnoissa. Näin ollen ajattelen, että lasten osallisuudella ja jaetulla
johtajuudella on luotettava yhteys. Revon (2015, 130) mukaan osallisuus voi toteutua vain, mikäli ryhmän ilmapiiri on turvallinen. Turvallinen ilmapiiri taas syntyy, kun aikuinen kantaa vastuun ja huolehtii lasten hyvinvoinnista.

Henkilökunnan arviointien perusteella lasten oppimaan oppimisen ja ajattelun
taitoihin kiinnitetään erityistä huomiota. He myös näkevät, että lapsia ohjataan
aktiivisesti ratkomaan ristiriitoja. Havaintojen mukaan lapset myös keskittyvät
toimintaan intensiivisesti.

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 8) olen koonnut ne hyvinvoinnin muodot, jotka tämän tutkimuksen mukaan näyttävät toteutuvan päiväkodissa ja olevan yhteydessä jaetun johtajuuden kanssa.

Taulukko 8. Jaetun johtajuuden myönteinen yhteys lasten hyvinvointiin
Hyvinvoinnin muodot ja merkitys
HAVING, aineellinen hyvinvointi

LOVING, ihmissuhteet ja tunteet

Toteutuminen päiväkodissa
Fyysinen oppimisympäristö: Lähiympäristön
hyödyntäminen, retket, toimintaympäristön
muokkaaminen
Lasten vertaissuhteet toimivat ja kehittyvät
Sosiaalinen oppimisympäristö on harmoninen:
yhteenkuuluvuus, yhteiset säännöt, hyväksyntä
Aikuiset aktiivisesti mukana lasten leikeissä
(henkilökunnan oma arvio, mikä on ristiriidassa havaintojen kanssa)
Lasten positiiviset tunteet korostuvat, erityisesti hämmästys, valppaus, uteliaisuus, jännitys
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BEING, yhteisön osana, oppiminen, kasvami- Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa, tonen
teuttamisessa ja arvioinnissa (dokumentointi)
korostuvat
Lapsia ohjataan ajattelemaan, oppimaan ja
ratkomaan ristiriitoja
Lapset keskittyvät toimintaan

Tutkimukseni mukaan jaetulla johtajuudella näyttää olevan myös kielteisiä vaikutuksia lasten hyvinvointiin päiväkodissa. Tämä tulee erityisesti esille henkilökunnan ja lasten vuorovaikutuksen määrässä. Tutkimustuloksissa on myös ristiriitaisuuksia sen mukaan, miten aineistot on kerätty. Henkilökunnan omissa arvioissa lasten ja aikuisten vuorovaikutus näyttäisi hyvältä. Aikuiset kertovat leikkivänsä lasten kanssa ja tukevansa heidän leikkejään. Havainnot eivät kuitenkaan tue tätä mielikuvaa. Havaintojen perusteella päiväkodin henkilökunnan ja
lasten vuorovaikutus näyttää jäävän sitä vähäisemmäksi, mitä enemmän päiväkodin johtajuutta jaetaan. Tämä tulee esille sekä positiivisten että negatiivisten
korrelaatioiden perusteella.
Aikaisemmat tutkimukset korostavat vuorovaikutuksen ja lasten hyvinvoinnin
yhteyttä. Puroilan ym. (2011) mukaan lasten ja aikuisten välinen suhde on merkityksellinen hyvinvoinnin tekijä. Mikäli aikuisen ja lapsen välinen suhde on hyvä, se näyttäytyy kiintymyksenä, kestävänä vuorovaikutuksena ja myönteisenä
tunneilmaisuna. Suhosen (2009, 97) tutkimuksen mukaan aikuisten sensitiivinen ja rohkaiseva vuorovaikutus tukee parhaiten lasten sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia päiväkodissa. Myös Bronfenbrenner (1979, 56–58) kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen laatuun. Vastavuoroisuus sitouttaa yhä parempaan vuorovaikutukseen. Bronfenbrennerin mukaan positiiviset tunnesuhteet
vaikuttavat myönteisesti myös lasten kehitykseen. Edelleen lasten ja aikuisten
vähäinen vuorovaikutus, tunneilmaisun välttäminen ja aikuisten kontrolloiva rooli
lisäävät lasten erillisyyden kokemuksia. Tällä taas on ymmärrettävästi kielteinen
vaikutus lasten hyvinvointiin. (Puroila ym., 2011.)
Tässä tutkimuksessa johtajuuden yhteys lasten hyvinvointiin on välillistä ja näyttäytyy henkilöstön toiminnan ja eri ympäristöjen kautta (ks. Bronfenbrenner,
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1979). Jaettu johtajuus näyttää vaikuttavan lasten hyvinvointiin mikrojärjestelmässä erityisesti vertaissuhteiden kautta, mikä tulee esille harmonisessa ilmapiirissä ja lasten keskinäisen vuorovaikutuksen laadussa. Lisäksi lapset saavat
osallistua oman ympäristönsä suunnitteluun ja ylläpitämiseen. He myös näyttävät arvioivan omaa ympäristöään ja sen toimintaa dokumentoinnin avulla. Myös
päiväkodin aikuisten hyvinvointi tuottanee lapsille hyvinvointia. Mesojärjestelmässä johtajuus vaikuttaa lasten hyvinvointiin vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön muodossa. Tämän tutkimuksen mukaan kodin ja päiväkodin tiiviillä ja
luottamuksellisella yhteistyöllä on positiivinen yhteys jaetun johtajuuden kanssa.
Eksojärjestelmässä jaetun johtajuuden merkitys näkyy oppimisympäristöjen
suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasten hyvinvointiin vaikuttavat muiden tutkimusten (ks. Kalliala, 2008; Soukainen, 2015) mukaan myös henkilöstön koulutus ja johtajuuden rakenteet. Henkilöstön koulutukseen ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella voi ottaa kantaa.

Olen kuvannut seuraavaan kuvioon (Kuvio 3) ne lapsen ympäristöt, joihin hän
päiväkodissa liittyy ja joihin hän on vuorovaikutuksessa, joko suoraan tai välillisesti. Nämä ympäristöt osaltaan vaikuttavat myös lapsen hyvinvointiin.
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Makrosysteemi
Eksosysteemi
Varhaiskasvatuksen johtajuus

Varhaiskasvatusta
ohjaavat
arvot,
tavat, lait

Mesosysteemi
vk:n
tavoitteet

Mikrosysteemi
Päiväkotiryhmä

Päiväkodin
johtajuus

Oppimisympäristöt
Lapsi

Henkilöstön
osaaminen

Kaverit

Kasvattaja
Käytännöt
Kodin ja päiväkodin
yhteistyö
Arvot

Poliittinen
päätöksenteko

Henkilöstön
koulutus

Kuvio 3. Ekologinen näkökulma lapsen hyvinvointiin vaikuttavista ympäristöistä
päiväkotikontekstissa (Bronfenbrenneriä, 2002, mukaillen)
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7

Luotettavuus

Seuraavassa tarkastelen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja. Tutkimukseni pohjautuu Orientaatioprojektin aineistoon, jota en ole itse hankkinut.
Siten olen pyrkinyt arvioimaan aineiston hankintaan liittyviä seikkoja mahdollisimman tarkkaan niiden lähteiden perusteella, joita minulla on käytössä. (ks.
Reunamo, 2018.)

Tutkimuksella tavoitellaan mahdollisimman luotettavaa tietoa. Luotettavuutta
kuvataan reliabiliteetti- ja validiteettikäsitteillä. Reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että
sattuma ei vaikuta tutkimuksen tuloksiin. Tavoitteena on tutkimuksen mahdollisimman hyvä toistettavuus. Reliabiliteetti voidaan jakaa stabiliteettiin ja konsistenssiin. Stabiliteetti tarkoittaa sitä, että aika ei vaikuta mittarin tuloksiin. Tämä
tutkimus voidaan toistaa samanlaisena samaa aineistoa ja samoja analyysimenetelmiä käyttämällä. Konsistenssi taas merkitsee sitä, että mittarin muuttujat
mittaavat samaa asiaa. Summamuuttujan konsistenssi voidaan mitata Gronbachin alfa-kertoimen avulla. Määrittelin jaetun johtajuuden summamuuttujan
reliabiliteetin SPSS-ohjelman avulla. Jotta summamuuttuja on sisäisesti johdonmukainen, ajatellaan, että alfa-kertoimen tulee olla vähintään 0,60. (Hirsjärvi
ym., 2012, 231–233; Kananen, 2008, 79–80; Valli, 2015, 142–143.) Tässä tapauksessa summamuuttujan alfa-kerroin on 0,692, joten se riittää osoittamaan
jaetun johtajuuden summamuuttujan luotettavuutta.
Lisäksi reliabiliteettia voidaan tarkastella siten, että samaa asiaa mitataan kahdella eri tavalla ja sitten vertaillaan esimerkiksi tulosten korrelaatiokertoimia
(Kananen, 2008, 80). Tässä tutkimuksessa vertasin jaetun johtajuuden summamuuttujaa johtajuusarvioihin, henkilökunnan oppimisympäristö- ja lapsiarviointeihin sekä havaintoihin. Näistä tutkin sekä positiivisia että negatiivisia korrelaatioita. Eri menetelmin saadut tulokset osoittautuvat monilta osin yhdenmukaisiksi (ks. tutkimustulokset) ja siten lisäävät tulosten luotettavuutta. Toisaalta jotkut eri menetelmin samasta aiheesta saadut tulokset eroavat toisistaan. Tällöin
suhtaudun esim. henkilöstön oppimisympäristökyselyn vastausten luotettavuu-
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teen kriittisesti.

Validiteetti voidaan suomentaa sanalla pätevyys, joka tarkoittaa, että mitataan
sitä, mitä on aikomuksenakin mitata. Validiteettia on monenlaista. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tulosten yleistettävyyttä, johon määrällisessä tutkimuksessa
pyritään. Tavoitteena on mahdollisimman edustava otos tutkittavasta perusjoukosta, jotta tuloksia voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. Siten
otoksen koolla on merkitystä. Mitä tarkempia tuloksia halutaan saada, sitä suurempi pitää myös otoksen olla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2012, 180; Kananen, 2008, 81.) Tämän tutkimuksen otannat on tehty osittain satunnaisotannalla. Mukana olevat kunnat ovat olleet halukkaita osallistumaan tutkimukseen.
Mukana on isoja, yli 100 000 asukkaan kaupunkeja (Helsinki, Espoo, Vantaa ja
Turku), keskikokoisia, 30 000 – 100 000 asukkaan kuntia (Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Nurmijärvi ja Tuusula) ja alle 30 000 asukkaan maaseutumaisia kuntia (Mäntsälä ja Sipoo). Mukana on siten myös kaksikielinen Sipoo. Kuntarakenteen osalta tuloksia voidaan yleistää jokseenkin hyvin. Tosin kaikki mukana olevat kunnat ovat eteläisimmästä Suomesta, mikä
vähentänee jonkin verran tulosten yleistettävyyttä. Mukana olevat päiväkodit ja
lapset on arvottu satunnaisotannalla. Tämän tutkimuksen aineistossa on mukana 2 839 lasta, 150 päiväkodin tiimiä sekä em. tiimien päiväkodin johtajat. Johtajien tarkkaa lukumäärää ei siis tässä tapauksessa pysty kertomaan.

Sisäinen validiteetti osoittaa tutkimusprosessin järjestelmällistä luotettavuutta
(Kananen, 2008, 83). Olen tavoitellut tässä tutkimuksessa luotettavuutta selostamalla tutkimuksen kulun mahdollisimman tarkasti. Lisäksi olen pyrkinyt selittämään tulkinnat, joita olen tuloksista esittänyt. Olen perustellut tulkinnat aikaisempien tutkimusten ja teorian perusteella.

Tiedostan, ettei Orientaatioprojektin aineistoa ole kerätty lasten hyvinvoinnin
tutkimukseen. Aluksi pohdinkin, voinko käyttää aineistoa hyvinvointitutkimukseen. Aineistoon ja aikaisempiin tutkimuksiin (Allardt, 1976; Puroila ym., 2011)
tutustuttuani koin kuitenkin, että aineistoa voi tutkia myös lasten hyvinvoinnin
näkökulmasta. Tämän aineiston hankintaan on käytetty lapsihavaintoja ja henkilöstön arviointeja sekä lapsista että oppimisympäristöstä. Lisäksi aineisto on
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suuri. Siten uskoin saavani luotettavan ja laajan kuvan tutkimusongelmaan valmista aineistoa analysoimalla.

Tutkimuksen aineisto on siis hankittu eri menetelmiä käyttäen. Tässä tutkimuksessa lasten ääni on tuotu esille havainnoimalla. Asioita voi tarkastella lasten
näkökulmasta myös ilman, että niistä kysytään lapsilta. Aivan pienimpien lasten
mielipiteitä ei saada kysymällä selvillekään. (Opetus- ja kulttuuriministeriö,
2011.) Puroila ja Estola (2012) korostavatkin, että pieniä lapsia tutkittaessa perinteinen ”aikuinen kysyy, lapsi vastaa”-malli antaa hyvin kapean kuvan lasten
hyvinvoinnista. Lapset ilmaisevat omaa hyvinvointiaan monella tavalla, kehollisesti, kokonaisvaltaisesti, monikanavaisesti ja vuorovaikutuksellisesti. Lasten
hyvinvointia voidaankin tutkia monella tavalla, keskustellen, kuunnellen ja erityisesti havainnoimalla. Tässä tutkimuksessa näkökulma lasten hyvinvointiin on
pyritty saamaan selville analysoimalla sekä havaintoja että henkilökunnan arvioita lapsista ja oppimisympäristöistä.

Johtajien ja päiväkodin henkilökunnan kyselyillä on pyritty saamaan selville heidän ajatuksiaan ja arvioitaan johtajuudesta, oppimisympäristöistä ja yksittäisten
lasten toiminnasta ja taidoista. Kyselytutkimukseen liittyy kuitenkin haasteita.
Vastaajat eivät ehkä vastaa kyselyyn rehellisesti tai ymmärtävät asioita eri tavalla kuin kyselyssä on tarkoitettu. (Hirsjärvi ym., 2012, 195.)

Tässä tutkimuksessa suuri osa aineistosta on saatu havainnoimalla lasten, mutta myös jonkin verran henkilöstön toimintaa. Päiväkodin johtajat ovat itse vastanneet omaa työtään koskeviin kysymyksiin, samoin kuin päiväkodin henkilökunta on vastannut oppimisympäristöjä koskeviin kysymyksiin. Henkilökunnan
vastaukset olivat jonkin verran ristiriidassa havaintojen kanssa. Jotkut oppimisympäristöä koskevat kysymykset mittasivat osin samoja asioita johtajuuskyselyn kysymysten kanssa. Nämä vaikuttivat olevan linjassa keskenään, mikä
taas lisää näiden vastausten luotettavuutta. Toisaalta johtajien työ ei ollut havaintojen kohteena, toisin kuin henkilöstön työ lapsihavaintoja tehtäessä. Henkilökunta itse arvioi myönteisemmin esimerkiksi leikkeihin osallistumisen ja niiden
rikastamisen. Tämä on ristiriidassa lapsihavaintojen kanssa, joiden mukaan aikuiset näyttävät olevan enemmän vuorovaikutuksessa muiden aikuisten (kolle-
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gan tai vanhemman) kanssa. Hirsjärven ym. (2012, 212) mukaan kyselyjen ja
havaintojen tulokset eroavat toisistaan, erityisesti jos mitataan arvoja ja arvostuksia. Puheen ja toiminnan tasolla ihmisten arvot eivät olekaan yhteneväiset.
Tämä selittänee tässä tutkimuksessa henkilökunnan arviointien ja havaintojen
ristiriitaisuuksia. Havaintojen avulla saadaankin luotettavampaa tietoa siitä, mitä
todella tapahtuu. Siten toisistaan poikkeavissa vastauksissa olen luottanut
enemmän havaintoihin kuin henkilöstön arviointeihin.

Olen tietoinen myös niistä ennakkokäsityksistä, joita kokemukseni päiväkodin
johtajana ja lastentarhanopettajana saattaa aiheuttaa. Siksi olenkin pyrkinyt tulkitsemaan tuloksia mahdollisimman objektiivisesti aikaisemmat tutkimukset
huomioiden. Mutta toisaalta on tärkeää nähdä asiat myös päiväkodin johtajan
silmin, jolloin ne kertovat yhdenlaisen näkemyksen todellisuudesta. Tämän todellisuuden haluankin tuoda pohdinta-osiossa esille.
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8

Pohdintaa

Ajatus tämän tutkimuksen toteuttamiseen ja tarpeeseen nousi siitä ristiriidasta,
mitä koen päiväkodin johtajan työssäni lähes päivittäin. Haluan varmistaa kaikille päiväkotini lapsille parhaat mahdolliset olosuhteet hyvinvoinnille joka päivä.
Koen, että päiväkodin johtajana minulla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa päiväkotini pedagogiseen toimintaan ja siten myös lasten hyvinvointiin. Olen asettanut johtamiselleni tavoitteet, joiden myötä pedagogiikan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa voisi onnistua. Valitettavasti pedagoginen kehittämistyö henkilöstön kanssa jää usein liian vähälle huomiolle arkipäivän kiireiden
vuoksi. Arjen hallinnointiin ja yllättäviin, suunnittelemattomiin töihin kuluu liikaa
aikaa. En ole yksin näiden huolten kanssa. OAJ:n tutkimuksen (OAJ, 2017) mukaan 70 % päiväkodin johtajista kokee, ettei heille jää tarpeeksi aikaa päiväkodin pedagogiseen johtamiseen.

Voisiko johtajuuden jakaminen olla keino, jolla pedagogiselle johtajuudelle saataisiin lisää aikaa ja resursseja? Viime vuosien varhaiskasvatuksen johtajuuteen
liittyvä tutkimus (ks. esim. Fonsén, 2014; Heikka, 2014; Soukainen, 2015) on
liittynyt vahvasti sekä pedagogiseen että jaettuun johtajuuteen. Näkökulma on
ollut lähes kaikissa yhteneväinen: Pedagogista johtajuutta tulee jakaa, jotta laadukasta varhaiskasvatusta voidaan aidosti tavoitella.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella päiväkodin jaetun johtajuuden
yhteyttä erityisesti lasten hyvinvointiin, mutta myös muuhun johtajuuteen päiväkodissa. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että johtajuus vaikuttaa
lapsen hyvinvointiin monella tavalla ja monella tasolla.

Tässä tutkimuksessa jaetun johtajuuden summamuuttuja ei korosta pedagogisen johtajuuden jakamista, vaan lähtee siitä ajatuksesta, että johtajuutta ylipäätään jaetaan. Siten tämän tutkimuksen perusteella ei voi vetää suoria johtopäätöksiä jaetun pedagogisen johtajuuden vaikutuksista lasten hyvinvointiin. Toisaalta jaetun johtajuuden summamuuttuja korreloi melko vahvasti sellaisten
muuttujien kanssa, jotka viittaavat pedagogiseen johtajuuteen. Jaetun johtajuu-
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den yhteyttä pedagogiseen johtajuuteen vahvistaa myös niiden päiväkotien,
joissa johtajuutta ei jaeta, henkilökunnan arviot pedagogisen johtajuuden kehittämisen tarpeesta. Näin ollen näyttää siltä, että tässä tutkimuksessa jaetulla
johtajuudella on yhteys myös pedagogiseen johtajuuteen.

Jaettu johtajuus on aikaisempien tutkimusten (Heikka, 2014; Fonsén, 2014)
mukaan yhteistä ymmärrystä pedagogiikasta ja jaettua vastuuta sen toteuttamiseksi. Siten jaettu johtajuus voidaan nähdä keinoksi nostaa varhaiskasvatuksen
laatua. Myös tämän tutkimuksen mukaan johtajuuden jakamisella on yhteys
laadukkaaseen pedagogiikkaan. Sekä henkilökunnan että päiväkodin johtajien
vastauksissa korostuvat heidän tietoisuutensa siitä, mitä hyvältä pedagogiikalta
odotetaan. He myös kokevat, että heidän päiväkodeissaan sekä johtajuus että
muu toiminta on pedagogisesti laadukasta. Johtajuus näyttää perustuvan yhteisöllisiin toimintatapoihin. Yhteiset asiakirjat, kuten vasu ja toimintasuunnitelmat,
ohjaavat päiväkotien toimintaa ja henkilöstö on mukana aktiivisesti mukana niiden laatimisessa.

Tutkimuksen näkökulma vahvistui tutkimuksen edetessä aikuisten toiminnasta,
johtajuudesta, lapsilähtöisyyteen, lapsen hyvinvoinnin ensisijaisuuteen. Nähdäkseni lapsinäkökulma perustelee tämän tutkimuksen tarpeen, kuten myös
johtajuuden tarpeen. Tutkimuksen aikana ajatuksiini vaikuttivat erityisesti Kallialan (2009, 2012) ja Hujalan (2014) näkemykset siitä, että kaiken varhaiskasvatuksen lähtökohtana täytyy olla lapsen hyvinvointi. Viittaan tässä tutkimuksessa useasti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mielestäni varhaiskasvatus
voi olla laadukasta ainoastaan, mikäli se mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin. Kalliala (2009; 2012) korostaa aikuisen vastuuta lapsen hyvinvoinnin edistäjänä ja mahdollistajana. Parhaimmillaan aikuiset johtavat – suunnittelevat ja toteuttavat – varhaiskasvatusta siten, että lapsi nähdään ja kuullaan, toimitaan hyvässä vuorovaikutuksessa. Jotta voidaan tietää, millainen toiminta tukee lapsen hyvinvointia, täytyy henkilökunnan tietää ja tuntea lapset.
Tämä vaatii henkilökunnalta tietoista vuorovaikutusta ja aitoa läsnäoloa lasten
kanssa.
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Tämän tutkimuksen mukaan jaetulla johtajuudella on myönteinen yhteys lasten
hyvinvointiin kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden (ks. Allardt, 1976) kautta. Vahvimmin tuli esille jaetun johtajuuden yhteys lasten osallisuuden kanssa. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että lasten mielipiteitä kuunnellaan ja huomioidaan, jolloin he saavat vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja päiväkodin toimintaan. Myös oppimisympäristön ja vuorovaikutuksen merkitykset nousevat tutkimuksessa esille. Lasten positiiviset tunteet korostuvat korrelaatioissa. Lisäksi
sosiaalisen oppimisympäristön merkitys näyttäytyy hyvissä vertaissuhteissa ja
lämpimässä ilmapiirissä.

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ollut selvittää, onko jaettu johtajuus yhteydessä
henkilökunnan hyvinvointiin. Korrelaatioiden perusteella näyttää kuitenkin siltä,
että jaettu johtajuus vaikuttaa myönteisesti myös päiväkodin henkilökunnan hyvinvointiin. Tätä havaintoa tukee, että jaetun johtajuuden puuttuminen on yhteydessä kielteisiin kokemuksiin työnhallinnasta. Tämä tutkimustulos on yhteneväinen aikaisempien tutkimusten (Harris, 2009; Seashore, ym. 2010) kanssa, joissa jaettu johtajuus vaikutti myönteisesti erityisesti opettajien motivaatioon
ja työtapoihin. Päiväkodin henkilökunta näyttää hyötyvän johtajuuden jakamisesta, mikä vaikuttaa heidän omaan työhyvinvointiinsa ja työssä viihtymiseen.
Voisikin kuvitella, että tyytyväinen henkilöstö vaikuttaa myönteisesti myös lapsiin.

Repo (2015, 106–107) esittelee ns. hyvinvoinnin kehän, jossa toinen toisistamme huolehtimalla lisäämme sekä toistemme että itsemme hyvinvointia. Aikuisten vastuulla on kannatella lasten hyvinvointia ja huolehtia luottamuksen ilmapiiristä. Tämä kannattelu lisää sekä lasten että aikuisten hyvinvointia. Tällaisessa
ilmapiirissä lapsi kokee olonsa turvalliseksi. Lisäksi aikuinen, joka kokee itse
kannattelua, kykenee ja pyrkii kannattelemaan lasta. Tällä tavalla lapsen hyvinvointi lisääntyy. Aikuisen on helppo olla hyvinvoivan lapsen kanssa. Näin ollen
kannattelun seurauksena myönteinen kehä laajenee ja hyvinvointi lisääntyy.
Jotta aikuinen voi kokea kannattelua työssään, täytyy johtamisen olla kunnossa.
Nähdäkseni aikuisen kokema kannattelu lähtee päiväkodin johtajuudesta, mutta
myös työyhteisön toimivuudesta. Kannattelu on siten johtajan toimintaa, joka tukee työyhteisön hyvinvointia ja sillä tavoin myös lasten hyvinvointia.
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Toisaalta jaettu johtajuus näyttäisi vaikuttavan henkilökunnan toimintaan siten,
että he keskittyvät enemmän muihin aikuisiin kuin lapsiin. Tämä on huolestuttavaa ja onkin syytä pohtia, mistä tämä kertoo. Miten johtajuuden käytännöt on
määritelty ja kuka ne on määritellyt? Onko johtajuuden jakamisen tavoitteena
ensisijaisesti henkilökunnan ja johtajan hyvä vai lasten hyvä? Mikäli henkilökunnalle delegoidut johtamistehtävät vievät ajan ja/tai mielenkiinnon perustehtävältä, on johtajuuden jakamisessa silloin nähdäkseni epäonnistuttu.

Jaettu johtajuus ei saakaan olla yritys siirtää johtajan perustyötä apulaisjohtajalle tai lastentarhanopettajille. Se ei myöskään saa olla päiväkodin johtajan töiden
suoraa delegointia lastentarhanopettajille, koska heillä pitää olla aikaa tärkeimmälle eli lasten kanssa työskentelylle. Jaetusta johtajuudesta ei saa tulla ”turhan
tekemisen vitsaus”, kuten Kalliala (2012, 114) määrittelee käytännöt, jotka
markkinoidaan ylhäältäpäin kuulematta työntekijöitä ja jotka vievät opettajien
ajan pois lapsilta. Siksi varhaiskasvatuksen jaetun johtajuuden tavoitteet ja menetelmät tulee määritellä tarkasti, jolloin yhteinen päämäärä ohjaa toimintaa
kohti laadukasta varhaiskasvatusta. Ainoastaan siten voidaan tukea lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onkin tärkeämpää pohtia, miten johtajuutta jaetaan, kuin jaetaanko sitä, kuten myös Spillane (2008) korostaa.

Myös johtajan on voitava työssään hyvin. Jotta tämä mahdollistuu, täytyy johtajalla olla oman esimiehensä luottamus ja tuki, riittävät resurssit sekä koulutuksen tuomaa tietotaitoa (ks. Fonsén, 2014). Tämän tutkimuksen mukaan jaettu
johtajuus on yhteydessä myös johtajan itsensä työssä jaksamiseen. Tämä tulee
esille erityisesti johtajuusarvioiden ja jaetun johtajuuden negatiivisissa korrelaatioissa. Johtajan kielteiset kokemukset työstään ovat yhteydessä vähäiseen johtajuuden jakamiseen. Näyttää siltä, että myös henkilökunnan tuki johtajalle on
merkityksellistä johtajan jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Tämän tutkimuksen aineistosta ei voi päätellä henkilökunnan koulutusta, eikä
tässä siten voida arvioida sen merkitystä lasten hyvinvoinnille. Toisaalta muissa tutkimuksissa (Kalliala, 2008, 270; Suhonen, 2009, 101) on tullut esille, että
koulutus vaikuttaa positiivisesti varhaiskasvatuksen laatuun lapsen näkökulmas-
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ta. Enemmän koulutetut sitoutuvat vuorovaikutukseen lasten kanssa sensitiivisemmin kuin he, joilla on vähemmän koulutusta. Olen aikaisemmin tässä tutkimuksessa perustellut (ks. Allardt, 1976; Puroila ym., 2011) sosiaalisten suhteiden merkityksen lasten hyvinvoinnille. Hyvinvoinnin näkökulmasta on siten tärkeää korostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksen merkitystä. Jotta
lastentarhanopettajat voivat johtaa tiimiensä pedagogiikkaa, täytyy heillä olla
pedagogisen koulutuksen tuomaa pedagogista osaamista.

Koulutuksen ja pedagogisen osaamisen yhteys tiedostetaan myös Opetus- ja
kulttuuriministeriön raportissa (Karila, Kosonen & Järvenkallas, 2017). Karila
ym. (2017, 106–109) näkevät, että kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien osaamisen tasoa tulisi kasvattaa. Lastenhoitajien osallisuutta kasvattajatiimin jäsenenä pitäisi lisätä siten, että he osallistuisivat entistä enemmän toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Lastenhoitajien työn keskiöön nostettaisiin
”sensitiivinen vuorovaikutus lasten kanssa.” Lastentarhanopettajien (kasvatustieteen kandidaatin tutkinto) koulutukseen toivotaan sisällytettävän aikuisten ohjaukseen ja tiimin johtamiseen liittyviä opintoja. Päiväkotien ja varhaiskasvatuksen johtajille esitetään erillistä johtamisen täydennyskoulutusta. Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutus sisältäisi mm. pedagogiikan johtamista,
osaamisen ja kehittämisen johtamista sekä työyhteisötaitoja. Nähdäkseni em.
tavoitteet kertovat siitä, että Karila ym. (2017) toivovat varhaiskasvatuksen johtajuutta kehitettävän jaetun pedagogisen johtajuuden suuntaan.

Myös Fonsén (2014, 191–192) näkee päiväkodin johtajien koulutustarpeen ja
esittää päiväkodin johtajille samankaltaista pätevöittämiskoulutusta kuin rehtoreiltakin vaaditaan. Pelkkä johtajuuskoulutus ei kuitenkaan riitä, vaan myös päiväkodin johtajilta voisi edellyttää tulevaisuudessa myös kasvatustieteen maisterin koulutusta. Ainoastaan riittävä pedagoginen kompetenssi mahdollistaa pedagogisen keskustelun sekä päiväkodeissa että laajemminkin organisaatiossa.

Jaettu johtajuus perustuu vuorovaikutukseen. Tämänkin tutkimuksen mukaan
vuorovaikutuksen laatu korostuu sekä lasten että aikuisten hyvinvoinnissa.
Myös Bronfenbrennerin (1976) ekologinen teoria korostaa vuorovaikutuksen
merkitystä erilaisissa kasvuympäristöissä ja niiden välillä. Näen, että ekologinen
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teoria tukee osaltaan päiväkodin johtajuuden merkitystä lapsen hyvinvoinnin
edistäjänä. Eri ympäristöjen vaikutusta lapsen hyvinvointiin on tutkittu aikaisemmin paljonkin (ks. Amerijckx ym., 2014). Tämän tutkimuksen tarkoituksena
oli tutkia jaetun johtajuuden vaikuttavuutta päiväkotikontekstissa. Tässä tutkimuksessa ekologisen systeemiteorian merkitys ei siten ole lapsen kasvussa ja
kehityksessä, vaan johtajuuden yhteydessä lapsen hyvinvoinnille päiväkotiympäristössä. Johtajuus läpäisee kaikki ympäristöt ja siten vaikuttaa lasten toimintaan, kasvuun ja kehitykseen sekä näin ollen myös lapsen hyvinvointiin. Tämä
tutkimus oli kuitenkin vasta pintaraapaisu johtajuuden yhteydestä lasten hyvinvointiin.

Poliittinen päätöksenteko ohjaa Suomessakin resurssien suuntaamista, millä on
merkitystä lasten hyvinvointiin päiväkodeissa. Toivoisin, että päätökset sekä
kunnan että yhteiskunnan tasolla perustuisivat entistä useammin tutkimuksin
perusteltuun tietoon. Näenkin tärkeäksi, että päiväkodin johtajuuden vaikuttavuutta sekä lasten että henkilökunnan hyvinvointiin tutkitaan jatkossa entistä
enemmän. Pelkkä tutkimus ei kuitenkaan riitä, vaan edellyttää myös asiantuntijoilta ja päättäjiltä halua perehtyä tutkimuksiin ja huomioida ne päätöksiä tehtäessä, kuten Fonsénkin (2014) painottaa.
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