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1 Johdanto 
 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää metsäesiopetusryhmissä työskentele-

vien varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ja kokemuksia työhyvinvoinnista. Var-

haiskasvatuksen opettajien työuupumus ja -stressi ovat olleet aktiivisesti esillä julkises-

sa keskustelussa sekä uutisoinnissa (ks. esim. Aamulehti 2017; Helsingin Sanomat 

2017; Yle Uutiset 2018). Olen opintojeni ohessa sijaistanut esiopetuksessa ja huoman-

nut myös työpaikoilla ilmenevän huolen uupumisesta varhaiskasvatuksen opettajan 

työssä.  

 

Uutiset metsäesiopetuksesta ovat sen sijaan lähes poikkeuksetta positiivissävytteisiä (ks. 

esim. Keskisuomalainen 2018; Kouvolan Sanomat 2018; Yle Uutiset 2016). Lisäksi 

metsäesiopetukseen liittyvissä tutkimuksissa on havaittu myönteisiä vaikutuksia tervey-

teen ja hyvinvointiin (esim. Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman 1997; 

Fjørtoft 2001; Lehtimäki, Laatikainen, Karkman, von Hertzen, Haahtela, Hanski & 

Ruokolainen 2018). Kuitenkin uutisointi ja tutkimukset metsäesiopetuksen vaikutukses-

ta hyvinvointiin keskittyvät pääosin lasten näkökulmaan. Lasten hyvinvointi on ehdot-

tomasti tärkeää, mutta mielestäni olisi kiinnostavaa tuoda esille myös varhaiskasvatta-

jien näkemyksiä: millaisena varhaiskasvatuksen opettajat kokevat hyvinvointinsa työs-

kennellessään metsässä, jossa oleskelu tunnetusti lisää terveyttä? 

 

Vuoden 2018 syyskuun alussa voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä lasten-

tarhanopettaja-nimike on vaihtunut varhaiskasvatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen 

sosionomi -nimikkeiksi (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Tästä syystä olen myös tut-

kielmassani korvannut aiemmin käytetyn lastentarhanopettaja-nimikkeen varhaiskasva-

tuksen opettaja -nimikkeellä. Haasteeksi muodostuu aiempien tutkimusten referointi, 

sillä lastentarhanopettaja-nimikkeellä työskennelleet tutkittavat ovat voineet olla joko 

ammattikorkeakoulu- tai yliopistotaustaisia. Olen tutkimuksessani päätynyt selkeyden 

vuoksi käyttämään varhaiskasvatuksen opettaja -nimikettä myös aiempia tutkimuksia 

referoidessani. 

 

Lisäksi työhyvinvointia käsitellessäni käytän työhyvinvointi-käsitteen rinnalla termejä 

työuupumus, työstressi, työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen (ks. esim. Onnismaa 
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2010, 43). Hakasen (2005, 27) mukaan tutkimuksissa työhyvinvointia on perinteisesti 

lähestytty työuupumuksen ja työstressin kautta. Kuitenkin työhyvinvointitutkimuksen 

kentällä entistä useammin keskitytään myös työn positiivisiin tekijöihin, kuten työtyy-

tyväisyyteen ja työssä jaksamiseen (Mäkiniemi, Bordi, Heikkilä-Tammi, Seppänen & 

Laine 2014, 36).  

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisena varhaiskasvatuksen opettajat kokevat 

työhyvinvointinsa työskennellessään metsäesiopetuksessa. Lisäksi tavoitteenani on eri-

tellä metsäesiopetuksessa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoin-

tia lisääviä, heikentäviä ja kehittäviä tekijöitä. Koska pyrin selvittämään tutkittavien yk-

silöllisiä käsityksiä ja kokemuksia työhyvinvoinnista, käytän tutkimusmenetelmänä 

teemahaastattelua (ks. Hirsjärvi & Hurme 2008, 28). 
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2 Luontopäiväkodit ja metsäesiopetus 
 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen luontopäiväkoteja ja metsäesiopetusta aiempien tut-

kimusten ja kirjallisuuden avulla. Alaluvussa 2.1 luon katsauksen metsämörritoiminnan, 

design-suuntautuneen pedagogiikan sekä seikkailukasvatuksen historiaan, tavoitteisiin 

ja nykytilanteeseen. Lisäksi paneudun metsäesiopetuksen piirteisiin suomalaisen, ruot-

salaisen, norjalaisen ja tanskalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Alaluvussa 2.2 

puolestaan erittelen aiempia metsäesiopetukseen liittyviä tutkimuksia ja niistä saatuja 

tuloksia.  

 

2.1 Varhaiskasvatuksen luontolähtöiset menetelmät 
 

2.1.1 Metsämörritoiminta ja Luonnossa kotonaan -pedagogiikka  

 

1950-luvulla Ruotsissa kehitettiin suosittujen hiihtokoulujen oheen myös ulkoilukouluja 

eri-ikäisille lapsille. Hiihtokouluissa aktiivisesti toiminut Gösta Frohm (1908-1999) oli 

huolissaan ruotsalaislasten luontosuhteen heikentymisestä ja leikkipaikkojen siirtymi-

sestä kaduille ja parkkipaikoille. (Nikkinen 2000, 11.) Frohm tahtoi saada lapset jälleen 

luontoon leikkimään, joten hän kehitti Metsämörri-satuhahmon (ruots. Skogsmulle), 

jonka kautta lapset oppivat metsästä ja luonnon suojelemisesta (Joyce 2012, 84; Nikki-

nen 2000, 16). Frohmin mukaan kaikilla aisteilla koetut luontoelämykset sekä Metsä-

mörristä kertovat sadut ja mielikuvitusleikit luovat lapselle tunnesiteen luontoon, joka 

kestää läpi elämän (Nikkinen 2000, 17-18). 

 

Metsämörritoiminnassa päiväkotiryhmällä on samana pysyvä mörripaikka, jonne ret-

keillään viikoittain säällä kuin säällä. Metsämörri-hahmon avulla luontotieto yhdistetään 

satuihin ja leikkeihin. Lisäksi lapsia opetetaan valitsemaan säähän sopivat varusteet se-

kä huolehtimaan mörripaikan siisteydestä ja omista tavaroistaan. (Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 113-114.) Metsämörritoiminnassa keskeistä on lapsilähtöisyys, jossa 

valmiin vastauksen sijaan lasten annetaan ihmetellä ja pohtia itsenäisesti. Aikuisen teh-

tävänä on rohkaista lapsia havaintojen tekemiseen luonnossa ja tutkia yhdessä heidän 

kanssaan. (Nikkinen 2000, 35-37.) 
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Suomessa metsämörritoiminta alkoi 1970-luvulla ruotsinkielisen Finlands Svenska Id-

rott rf -järjestön luotsaamana. Suomenkielinen metsämörritoiminta sai alkunsa vuonna 

1992, kun Suomen Latu alkoi tehdä yhteistyötä ruotsalaisen Friluftsfrämjandet-järjestön 

kanssa. Nykyään Suomen Ladun kouluttamia metsämörriohjaajia on jo yli 12 000 ja 

kymmenet tuhannet lapset osallistuvat metsämörritoimintaan vuosittain. (Suomen Latu 

2018b.) 

 

Luonnossa kotonaan -pedagogiikka on saanut alkunsa ruotsalaisesta I Ur och Skur -

päiväkotimallista, jonka kehitti ryhmä metsämörriohjaajia tavoitteenaan toteuttaa met-

sämörri-ideologiaa päiväkotien jokapäiväisessä toiminnassa. Toiminnan tarkoituksena 

on viettää päivittäin aikaa ulkona retkeillen ja leikkien säästä riippumatta, kaikkina 

vuodenaikoina. Vuonna 1985 avattiin ensimmäinen I Ur och Skur -päiväkoti Tukhol-

maan. Suomeen I Ur och Skur -toiminta rantautui 1990-luvulla ja ensimmäinen Luon-

nossa kotonaan -päiväkoti avattiin Helsinkiin vuonna 1999. Tällä hetkellä Luonnossa 

kotonaan -päiväkoteja on 36. Ruotsissa I Ur och Skur -päiväkoteja ja -kouluja on jo 

noin 200. (Suomen Latu 2018a.) 

 

2.1.2 Design-suuntautunut pedagogiikka 

 

Design-suuntautunut pedagogiikka (ent. Case Forest -pedagogiikka) on oppimisen mal-

li, joka liittyy design-perustaiseen tutkimukseen (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 104; 

Vartiainen 2014, 55-56). Design-suuntautunutta pedagogiikkaa on kehitetty osana kan-

sainvälistä Case Forest -pedagogy towards sustainable development -hanketta, jossa ke-

hitettiin menetelmä metsien ja kestävän kehityksen opetuksen helpottamiseen (Vartiai-

nen 2014, 44). Design-suuntautunut pedagogiikka perustuu yhteistoiminnallisuuteen, 

lapsilähtöisyyteen sekä ongelmalähtöiseen työskentelyyn (Parikka-Nihti 2011, 50-52). 

Toiminnan tavoitteena on luoda lapselle perusta elinikäiseen ja syvälliseen oppimiseen 

(Parikka-Nihti & Suomela 2014, 104). 

 

Design-suuntautunutta pedagogiikkaa toteutetaan ongelmalähtöisenä projektityöskente-

lynä, joka sisältää neljä vaihetta. Prosessi aloitetaan yhteisellä keskustelulla johonkin 

ajankohtaiseen aiheeseen liittyen, minkä pohjalta muodostetaan tutkimusongelma ja -

kysymys, jota tahdotaan lähteä tutkimaan. Varhaiskasvatuksen kontekstissa yhteinen 

keskustelu voi liittyä esimerkiksi aikuisen lukemaan tarinaan tai retkeen luontoympäris-
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tössä. On tärkeää, että jokainen lapsi saa keksiä kysymyksiä aiheeseen liittyen. Kaikki 

kysymykset kirjataan ylös ja niistä valitaan yksi esimerkiksi äänestämällä. Seuraavaksi 

pohditaan yhteisesti, mistä tietoa kysymykseen voidaan lähteä selvittämään. Suunnitel-

man pohjalta toteutetaan tiedonhankinta esimerkiksi opintovierailun avulla. Lopuksi tu-

lokset kootaan yhteen ja ne esitellään. (Enkenberg, Liljeström & Vartiainen 2010, 4–5; 

Parikka-Nihti 2011, 52–54.) 

 

Design-suuntautunutta pedagogiikkaa voidaan toteuttaa eri mittaisina projekteina lapsi-

ryhmästä, tutkimusaiheesta ja toimintaan varatuista resursseista riippuen (Parikka-Nihti 

2011, 54). Esimerkki design-suuntausta hyödyntävästä projektista on Vartiaisen (2014) 

väitöskirjan osatutkimus, jossa toteutettiin koululaisryhmien museovierailu design-

perustaisen oppimismallin mukaisesti. Design-suuntautunutta pedagogiikkaa käytetään 

myös varhaiskasvatuksen puolella. Esimerkiksi Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen met-

säryhmien toiminta perustuu suurelta osin kyseiseen menetelmään (Hämeenlinnan kau-

punki 2018). 

 

2.1.3 Seikkailukasvatus 

 

Suomalaisen seikkailuperinteen voidaan nähdä syntyneen jo 600-luvulla alkaneesta 

eränkäynnin traditiosta (Karppinen & Latomaa 2015, 96). Kuitenkin tavoitteellisen 

seikkailukasvatuksen käyttö alkoi Suomessa vakiintua vasta 1980-luvun ja 1990-luvun 

vaihteessa, jolloin siihen haettiin innoitusta Saksan ja Iso-Britannian seikkailukasvatus-

perinteistä (Karppinen & Latomaa 2015, 300). Tunnetuin elämys- ja seikkailupedago-

giikan kehittäjä oli saksalaissyntyinen reformipedagogi Kurt Hahn (1886–1974), joka 

otti oppeihinsa vaikutteita muun muassa Platonin, Reddien, Lietzin ja Goethen teoksista 

(Karppinen 2005, 32; Telemäki 1998, 13). Hahnin kasvatustavoitteiden kulmakivenä on 

luonteen kehittäminen lujaksi, oikeudenmukaiseksi ja vastuulliseksi. Hänen mukaansa 

näihin tavoitteisiin päästään parhaiten fyysisten harjoitusten, kuten retkeilyn, kautta. 

(Telemäki 1998, 14–15.) 

 

Varhaiskasvatuksen seikkailupedagogiikassa hyödynnetään luonnossa tapahtuvia elä-

myksiä, kokemuksia ja moniaistillisuutta lasten luontosuhteen vahvistamisessa (Karppi-

nen & Latomaa 2015, 140; Kokljuschkin 1999, 31, 34).  Seikkailukasvatus onkin ko-

kemuksellista oppimista, jossa lapsi on keskeinen toimija. Monipuolisella luonnossa 
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toimimisella voidaan tukea varhaiskasvatusikäisen lapsen persoonallista, sosiaalista ja 

motorista kehitystä. Lisäksi seikkailutoimintaan kiinteästi liittyvät ryhmätehtävät kehit-

tävät lasten yhteistyötaitoja. (Kokljuschkin 1999, 31, 35–39.) Parhaimmillaan seikkailu 

on varhaiskasvattajalle työväline, jonka avulla hän kykenee havainnoimaan ja kehittä-

mään lapsiryhmän toimintaa. Samalla hän voi hyödyntää seikkailullisuutta esimerkiksi 

opettamalla matematiikan ja äidinkielen alkeita sekä luonnontietoa toiminnallisin mene-

telmin. (Kokljuschkin 1999, 35, 58.) 

 

Tällä hetkellä Suomessa käytetään seikkailukasvatusta tavanomaisesti nuorisotyössä, 

aikuiskoulutuksessa sekä perusopetuksen retkillä ja leirikouluissa (Karppinen & Lato-

maa 2015, 134, 142). Seikkailukasvatus sopii myös varhaiskasvatuksen kontekstiin, 

mutta sen toteuttaminen vaihtelee päiväkotien henkilökunnan aktiivisuudesta ja osaami-

sesta riippuen (Karppinen & Latomaa 2015, 138). Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa 

yleistyneet luonto-opetus ja metsäpedagogiikan käyttö sisältävät seikkailukasvatukseen 

liittyviä elementtejä (Karppinen & Latomaa 2015, 142: Parikka-Nihti & Suomela 2014, 

108; Polvinen, Pihlajamaa & Berg 2012, 40). 

 

2.1.4 Metsäesiopetus 

 

Monissa Pohjoismaissa on pitkät ja pääosin yhtenevät perinteet luonnossa tapahtuvalle 

varhaiskasvatukselle (esim. Beery 2013, 32–35; Waller, Ärlemalm-Hagsér, Sandseter, 

Lee-Hammond, Lekies, & Wyver 2017, 245). Lisäksi Pohjoismaita yhdistää jokamie-

henoikeudet, eli mahdollisuus liikkua luonnossa riippumatta siitä kuka alueen omistaa 

(Beery 2013, 49–50). Näiden syiden vuoksi käsittelen tässä alaluvussa metsäesiopetusta 

neljän Pohjoismaan kontekstissa, vaikka metsäpedagogiikkaa toteutetaan aktiivisesti 

myös muissa maissa, kuten Saksassa ja Iso-Britanniassa (Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 108). 

 

Ruotsissa järjestetään metsäesiopetusta kahdella eri tavalla: Friluftsfrämjandetin alaisis-

sa luontopäiväkodeissa (I Ur och Skur) sekä luontopäiväkodeissa jotka eivät kuulu mi-

hinkään tiettyyn järjestöön. I Ur och Skur -päiväkoteja on huomattavasti järjestöön kuu-

lumattomia enemmän. I Ur och Skur -päiväkodeissa kasvattajien tulee käydä Frilufts-

främjandetin järjestämä koulutus. Päiväkodeissa on yleensä tavalliset päiväkotiraken-
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nukset, joiden ulkotiloissa käytetään sekä tavallisia että luontoelementtejä. Piha on 

usein aidattu. (Waller ym. 2017, 245.) 

 

Suomalainen metsäpedagogiikka pohjautuu Ruotsissa kehitettyyn I Ur och Skur -

toimintaan (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 107). Metsäesiopetusta järjestetään eri puo-

lilla Suomea. Vuoteen 2016 mennessä Suomeen on perustettu noin 30 metsäesiopetus-

ryhmää ja toiminta kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Osassa luontopäiväkodeista toiminta 

tapahtuu kokonaan ulkona, joissakin taas esimerkiksi esiopetusajan verran. Metsäryh-

män tukikohtana voi toimia esimerkiksi kota tai laavu, jonka yhteydessä on puuvarasto 

ja käymälä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 109, 128; Yle Uutiset 2016.)  

 

Norjassa metsäpäiväkodit ovat yleisimmin yksityisiä päiväkoteja ja ne sijaitsevat usein 

lähellä luontoa (Lysklett & Berger 2017, 95, 101). Rakennukset ovat tyypillisesti taval-

lisia päiväkotirakennuksia, mutta vanhimmat luontopäiväkodit käyttävät tukikohtanaan 

esimerkiksi mökkejä tai majoja. Joissakin perinteisissä päiväkodeissa on myös luonto-

ryhmiä, joilla on pienet majat tai teltat päiväkodin alueella. Lisäksi osalla luontoryhmis-

tä on käytössään bussi. Suurimman osan ajasta ryhmät ovat retkeilemässä, jolloin majo-

ja käytetään kokoontumispaikkoina aamulla ja iltapäivisin tai linja-autoa paikasta toi-

seen siirtymiseen. (Waller ym. 2017, 246.) 

 

Tanskassa luonnossa tapahtuvaa varhaiskasvatusta järjestetään monin eri tavoin. Yksi 

tapa on siirtyä keskustassa sijaitsevasta päiväkodista linja-autolla metsään, rannikolle tai 

maaseudulle. Kaupungin ulkopuolella sijaitsevassa toimipisteessä on yleensä hyvät tilat: 

keittiö, wc, pukuhuone sekä ruokailu- ja leikkialue. Päiväkoti voi myös sijaita luonnon 

keskellä, jolloin metsäopetusta on helppo järjestää ulkona. Lisäksi joillakin luontopäi-

väkodeilla on käytössään linja-auto, joka toimii opetusryhmän tukikohtana. Linja-auto 

voi olla ainoastaan kulkuväline tai se voi sisältää wc:n, keittiön sekä opetus- ja leikki-

tarvikkeet. (Waller ym. 2017, 245.) 

 

Pohjoismaisten metsäesiopetusryhmien toiminnassa on useita samankaltaisuuksia (Wal-

ler ym. 2017, 250). Metsäesiopetuksen tavoitteina ovat muun muassa lasten luontosuh-

teen ja luontotietouden parantaminen, liikunnan lisääminen sekä kestävään elämänta-

paan kasvattaminen (Polvinen ym. 2012, 37–39). Metsäesiopetuksessa pyritään myös 

kehittämään lasten selviytymis-, ongelmanratkaisu- sekä ryhmätyötaitoja (Parikka-Nihti 
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& Suomela 2014, 108). Kasvattajan tehtävänä on luoda metsäryhmän toimintaan kan-

nustava, innostunut ja avoin ilmapiiri (Polvinen ym. 2012, 40). Lisäksi kasvattaja tutkii 

luontoa yhdessä lapsen kanssa ja tukee lasta havaintojen teossa (Sjöstrand Öhrfelt 2015, 

119). 

 

Luontopäiväkodeissa ja -esiopetusryhmissä suurin osa ajasta vietetään retkeillen ulkona 

vaihtelevissa ympäristöissä, minkä vuoksi lasten ja aikuisten tulee pukeutua huomioiden 

esimerkiksi sade, lumi ja kylmyys. Päiväkodista ja maasta riippuen lapset voivat kantaa 

repuissaan vaihtovaatteita ja eväitä ja aikuisilla on mukanaan ensiapupakkaus, juomat, 

wc-tarvikkeet sekä opetusvälineet. Retkipaikkaan kävellään yhdessä esimerkiksi parijo-

nossa tai yhteisestä köydestä kiinni pitäen. Köyttä käytetään apuvälineenä erityisesti, jos 

maasto on vierasta tai alueella on runsaasti liikennettä. Retkikohteessa käydään usein 

läpi päivän opetettava asia, minkä jälkeen lapset saavat leikkiä vapaasti. (Waller ym. 

2017, 246–247.) 

 

Monissa luontopäiväkodeissa ei ole aitoja rakennusten ympärillä. Sen sijaan lasten 

kanssa on sovittu esimerkiksi tietty kivi tai polku, jota pidemmälle ei saa mennä. Päivä-

kotialueen ulkopuolella sääntönä voi olla esimerkiksi, että lapsen tulee aina nähdä joku 

aikuisista. (Lysklett & Berger 2017, 102.) Lisäksi kasvattajat voivat käyttää esimerkiksi 

pilliä merkkiäänenä, jonka kuullessaan lasten tulee kokoontua ennalta sovittuun paik-

kaan (Waller ym. 2017, 247). Kasvattajat tyypillisesti kokevat luontoympäristön lapsille 

turvalliseksi (Bentsen & Jensen 2012, 207) sekä opetuksen kannalta aidattua tilaa hyö-

dyllisemmäksi (Lerstrup & Refshauge 2016, 394). Luontopäiväkodeissa on kuitenkin 

tavallista päiväkotia suurempi mahdollisuus eksymiseen tai katoamiseen, joten on eri-

tyisen tärkeää, että lapset kunnioittavat yhteisiä sopimuksia (Lysklett & Berger 2017, 

102; Sandseter 2009, 19; Waller ym. 2017, 247). 

 

2.2 Aikaisemmat tutkimukset metsäesiopetuksesta 
 

Kasvattajat uskovat yleisesti metsäpedagogiikan olevan hyväksi lapsille, mutta tutki-

mustietoa aiheesta on rajallisesti (Fjørtoft 2001, 111; Waller ym. 2017, 250). Metsä-

esiopetukseen liittyvää tutkimusta on tehty muun muassa luonnon vaikutuksesta lasten 

terveyteen ja hyvinvointiin (Fjørtoft 2001; Grahn ym. 1997; Lehtimäki ym. 2018), op-
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pimiseen (MacQuarrie, Nugent & Warden 2015; Szczepanski 2013) ja leikkiin (Fjørtoft 

2004; Sandseter 2009). Lisäksi on tutkittu luontokasvatuksen käytänteitä (Bentsen & 

Jensen 2012; Lysklett & Berger 2017; Sjöstrand Öhrfelt 2015), metsäesiopetukseen va-

litun ympäristön ominaisuuksia (Lerstrup & Refshauge 2016) sekä lasten käsityksiä ja 

kokemuksia luontopäiväkodeista (Jørgensen 2014; Klaar & Öhman 2014). 

 

Tutkimusten mukaan luonto tarjoaa lapsille mahdollisuuden mielikuvitusleikkeihin. 

Näin toteaa esimerkiksi Jørgensen (2014, 70), jonka mukaan metsän valot, varjot, vaih-

televa maasto ja luonnonmateriaalit innostavat lapsia mielikuvitusleikkeihin sekä tar-

joavat lapsille monipuolisen, virikkeellisen ja haasteellisen leikkiympäristön. Tätä puol-

taa myös Grahnin ym. (1997, 86) tutkimus, jonka mukaan metsäpäiväkodeissa olevat 

lapset leikkivät mielikuvituksellisimpia ja vaihtelevampia leikkejä kuin tavallisissa päi-

väkodeissa olevat lapset. Niin ikään Fjørtoftin (2004, 37) mukaan metsäesiopetuksessa 

leikitään usein mielikuvituksellisia ja sosiaalisia leikkejä, kuten koti-, piilo-, intiaani- ja 

cowboyleikkejä. 

 

Luontoympäristössä lapset voivat lisäksi kehittää vuorovaikutustaitojaan. Jørgensenin 

(2014, 73) mukaan luonto on tärkeä paikka sosiaalisten taitojen kehittymiselle, sillä siel-

lä saadaan yhteisiä kokemuksia ja luodaan merkityksiä, joiden avulla on helpompi har-

joitella sosiaalista vuorovaikutusta ja luoda ihmissuhteita. Fjørtoftin (2004, 37) tutki-

muksessa puolestaan havaittiin, että luontoympäristössä ollessaan lapset ottivat muut 

leikkiin mukaan sukupuoleen tai ikään katsomatta. Lisäksi Grahnin ym. (1997, 86) tut-

kimuksessa metsäpäiväkodeissa olevilla lapsilla ilmeni vähemmän konflikteja kuin ta-

vallisissa päiväkodeissa olevilla lapsilla. 

 

Luonnossa leikkimiseen saattaa kuitenkin sisältyä myös riskejä. Sandseterin (2009, 10) 

mukaan ulkoleikkeihin liittyviä riskejä luovat ympäristön ja yksilön eri piirteet, kuten 

korkeat paikat, vauhti, vaaralliset esineet ja ympäristöt, riehuminen sekä eksyminen. 

Jørgensenin (2014, 71) tutkimuksessa lapset kuitenkin näkivät luonnon uhkien sijaan 

mahdollisuutena. Esimerkiksi rankat sateet nähtiin tilaisuutena leikkiä vesileikkejä. 

Lapset eivät myöskään pelänneet luontoa, vaan olivat uteliaita ja kokivat metsän sisäl-

tävän runsaasti tutkimuskohteita. (Jørgensen 2014, 71.) Bentsenin ja Jensenin (2012, 

207) sekä Lysklettin ja Bergerin (2017, 103, 105) tutkimusten mukaan myös metsäpäi-
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väkotien kasvattajat kokevat luontoympäristön turvalliseksi lapsille ja heillä on vahva 

luottamus lasten kykyyn noudattaa yhteisiä sääntöjä. 

 

Luontoa voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Szczepanskin (2013, 13) tutkimuksen 

mukaan metsä tarjoaa kasvattajalle mahdollisuuden käyttää luokkahuonetta moniulottei-

sempia ja laajempia oppimisympäristöjä, hyödyntää moniaistillisuutta ja kehollisuutta 

oppimisen tukena sekä opettaa ympäristökasvatusta havainnollisin keinoin. Bentsenin ja 

Jensenin (2012, 209–210) tutkimuksessa kasvattajat hyödynsivät metsäympäristöä 

muun muassa biologian, matematiikan ja liikunnan opetuksessa. Lisäksi Klaarin ja Öh-

manin (2014, 233, 240) mukaan luontolähtöisessä opetuksessa lapset oppivat huolehti-

maan luonnosta sekä saavat konkreettisia esimerkkejä luonnollisista ilmiöistä ja proses-

seista. 

 

Metsäpedagogiikkaa on kuitenkin myös kritisoitu. Bentsenin ja Jensenin (2012, 213) 

mukaan osa kasvattajista pitää haasteellisena pedagogisesti ja didaktisesti suunnitellun 

toiminnan toteuttamista metsäympäristössä. Lisäksi aiemmin käytettyjen opetusmene-

telmien muuntaminen luokkahuoneen ulkopuolelle sopiviksi voidaan kokea ongelmalli-

sena (Bentsen & Jensen 2012, 213). Edellä kuvatut ongelmat saattavat kuitenkin painot-

tua perusopetuksen kontekstiin. Lysklettin ja Bergerin (2017, 105) mukaan lasten vapaa 

luonnossa liikkuminen on olennainen osa esiopetuksen pedagogiikkaa. Niin ikään 

MacQuarrien ym. (2015, 14) mukaan luontopäiväkodeissa korostuu näkemys lasten 

omaehtoisesta tutkimisesta ja oppimisesta, minkä vuoksi ennalta suunniteltua ja tiettyyn 

tavoitteeseen ohjaavaa toimintaa jopa vältetään. Klaar ja Öhman (2014, 249) lisäävät, 

että esiopettajien tulisi pedagogiikassaan hyödyntää erityisesti spontaaneja oppimistilan-

teita, joita ilmenee lasten leikkiessä luonnossa. 

 

Luonnossa liikkumisella voi lisäksi olla vaikutuksia lasten terveyteen. Lehtimäen ym. 

(2018, 319) tutkimuksen mukaan metsäpäiväkodeissa olevilla lapsilla havaittiin vä-

hemmän astman ja heinäallergian oireita. Niin ikään Grahnin ym. (1997, 84) tutkimuk-

sen mukaan metsäpäiväkodin lapsilla oli vähemmän sairauspoissaoloja kuin tavallista 

päiväkotia käyvillä lapsilla. Lisäksi sekä Fjørtoftin (2001, 115) että Grahnin ym. (1997, 

79) tutkimuksissa metsäpäiväkotia käyvät lapset suoriutuivat tavallista päiväkotia käy-

viä lapsia paremmin motorisia taitoja mittaavissa tehtävissä. Fjørtoftin (2001, 116) tut-

kimuksen mukaan erityisesti koordinaatio ja tasapaino kehittyivät paremmiksi metsä-
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esiopetuksessa olevilla lapsilla. Samaan tapaan Grahnin ym. (1997, 76–77) tutkimuksen 

mukaan metsässä leikkivillä lapsilla oli parempi tasapaino ja koordinaatio ja he olivat 

lisäksi nopeampia. Grahn ym. (1997, 77) toteavat luonnon epätasaisen maaston tarjoa-

van lapsille fyysisiä haasteita, mikä parantaa heidän motorisia taitojaan.  

 

Aiemman tutkimustiedon perusteella luontopäiväkodissa olemisella voi toisin sanoen 

olla useita lapsen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Koska aiemmat tutki-

mukset metsäpäiväkodeista keskittyvät pääosin lasten näkökulmaan, olisi tärkeää tutkia 

luontoympäristön vaikutuksia myös päiväkotihenkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Esi-

merkiksi Polvisen ym. (2012, 44) teoksessa haastateltua päiväkodin johtajaa huoletti 

metsäesiopetusryhmän perustamisen vaikutus työntekijöiden jaksamiseen. Hän oli kui-

tenkin huomannut metsäesiopetuksessa työskentelemisen jopa vähentäneen työntekijöi-

den sairauspoissaoloja (Polvinen ym. 2012, 44). Tätä näkemystä vahvistaa myös Ruot-

sissa tehty laaja tutkimus, jonka mukaan luontopäiväkodeissa työskentelevillä varhais-

kasvatuksen opettajilla havaittiin merkitsevästi vähemmän sairauspoissaoloja kuin ta-

vallisten päiväkotien opettajilla (Söderström 1998, 36). Lisää ajantasaista tutkimusta 

kuitenkin tarvitaan. 
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3 Työhyvinvointi 
 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen työhyvinvointia aiemman tutkimuskirjallisuuden 

avulla. Alaluvussa 3.1 paneudun työhyvinvointiin ilmiönä sekä työhyvinvoinnin eri 

määritelmiin. Alaluvussa 3.2 käsittelen aiempia varhaiskasvatuksen opettajien työhy-

vinvointiin liittyviä tutkimuksia ja niissä ilmeneviä työuupumuksen ja -stressin sekä 

työtyytyväisyyden osatekijöitä. 

 

3.1 Työhyvinvoinnin määritelmiä 
 

Työhyvinvointi on käsitteenä laaja ja sitä on määritelty monin eri tavoin (Nakari 2003, 

19; Onnismaa 2010, 5). Perinteisesti työhyvinvointiin liittyvä tutkimus on keskittynyt 

negatiivisiin tekijöihin (Hakanen 2005, 27), jolloin työhyvinvointi on nähty esimerkiksi 

työuupumukseen liittyvien oireiden puuttumisena (Maslach & Leiter 1997) tai työ-

uupumuksen vastakohtana (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker 2002). Toi-

saalta positiivisen psykologian yleistyminen työhyvinvointitutkimuksen kentällä on siir-

tänyt näkökulmaa kohti työn myönteisiä tekijöitä (Mäkiniemi ym. 2014, 36). 

 

Hakanen (2005) tarkastelee väitöskirjassaan työhyvinvointia työuupumuksen ja työn 

imun käsitteiden kautta. Työuupumuksella tarkoitetaan työssä pitkän ajanjakson aikana 

muodostuvaa tilaa, jonka oireita ovat tyypillisesti fyysinen ja henkinen väsymys, nega-

tiivinen työskentelyasenne sekä ammatillisen itsetunnon lasku (Hakanen 2005, 22–24; 

Maslach & Leiter 1997, 41). Työn imu puolestaan on Jari Hakasen suomennos termistä 

work engagement ja sillä tarkoitetaan pitkäaikaisena jatkuvaa motivaation tilaa, jolloin 

henkilö työskentelee toimeliaasti ja työhönsä syventyen (Hakanen 2005, 229; Schaufeli 

ym. 2002, 74). Vaikka työuupumusta ja työn imua tutkitaan perinteisesti erikseen ja eri-

laisilla mittareilla, eivät ne kuitenkaan sulje toisiaan pois. Onkin todennäköistä, että 

työyhteisöistä löytyy sekä työuupumukseen että työn imuun liittyviä tekijöitä. (Hakanen 

2005, 20, 228.) 

 

Vesterinen (2006) puolestaan määrittelee työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisen työkyvyn 

käsitteen avulla. Hänen mukaansa työhyvinvointi koostuu neljästä osa-alueesta: työyh-

teisöstä, työympäristöstä, työntekijöiden osaamisesta sekä yksilön fyysisestä työkyvys-
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tä. Koska työhyvinvoinnin näkökulmasta yksilö, työympäristö ja työyhteisö muodosta-

vat dynaamisen kokonaisuuden, tulee yksilön työhyvinvointia parantaessa huomioida 

kaikki työhön liittyvät osa-alueet. (Vesterinen 2006, 31–33.)  

 

Rauramo (2004) on Maslowin tarvehierarkian pohjalta kehittänyt työhyvinvoinnin por-

taat -mallin (ks. kuvio 1). Tässä mallissa työhyvinvointia lähestytään ihmisen kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin kautta, jossa työ ja vapaa-aika ovat kiinteästi sidoksissa toisiin-

sa. Maslowin motivaatioteoriassa ihmisen tarpeet asetetaan hierarkkiseen järjestykseen 

ja korkeimpana tavoitteena on itsensä toteuttaminen. Samaan tapaan työhyvinvoinnin 

portaat -mallissa työhyvinvointiin liittyvät tarpeet etenevät portaittain siten, että seuraa-

valle askelmalle pääsee vasta kun alemman tason tavoitteet ovat toteutuneet. (Rauramo 

2004, 39–40.) 

 

 
KUVIO 1 Työhyvinvoinnin portaat -malli Rauramoa (2004) mukaillen 

 

Työhyvinvoinnin portaat koostuvat viidestä askelmasta, jotka etenevät psykofysiologi-

sista tarpeista turvallisuuden, liittymisen, arvostuksen sekä lopulta itsensä toteuttamisen 

tarpeeseen. Portaita hyödynnetään työyhteisön kehittämiskohteiden havaitsemiseen ja 

parantamiseen. Tarkoituksena on asettaa työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiselle ta-

voitteet, antaa konkreettisia ohjeita etenemiseen sekä muodostaa aikataulu tavoitteisiin 

pääsemiselle. (Rauramo 2004, 40, 48.)  
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3.2 Työhyvinvointi päiväkotityössä 
 

Opettajien työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta on tehty runsaasti, mahdollisesti jopa 

enemmän kuin muihin ammatteihin liittyen (Onnismaa 2010, 6). Tutkimukset ovat tyy-

pillisesti kohdistuneet ala- ja yläkoulun opettajiin, kun taas varhaiskasvatuksen opetta-

jien työhyvinvointia kartoittavia tutkimuksia on tehty verraten hyvin vähän (Kelly & 

Berthelsen 1995, 345; Tsai, Fung & Chow 2006, 365). Varhaiskasvatuksen opettajiin 

kohdistuvaa tutkimusta kuitenkin tarvitaan, sillä sen avulla voidaan muun muassa vai-

kuttaa varhaiskasvatustyöhön liittyvään poliittiseen päätöksentekoon ja siten edistää hy-

vinvointia työpaikoilla (Hujala & Puroila 1998, 297). Seuraavaksi käsittelen aiempia 

varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja pyrin niiden pe-

rusteella määrittelemään, millaiset tekijät saattavat aiheuttaa työstressiä ja -uupumista 

tai vaihtoehtoisesti työtyytyväisyyttä varhaiskasvatuksen opettajan työssä. 

 

3.2.1 Tutkimukset varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnista 

 

Varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia kartoittavissa tutkimuksissa on nähtävis-

sä kaksi erilaista teemaa: työstressi ja -uupumus sekä työtyytyväisyys. Suomessa var-

haiskasvatuksen opettajien työstressiä ovat tutkineet Soili Keskinen ja Arja Läärä. Kes-

kinen (1985) on tutkinut päiväkotihenkilöstön työtyytyväisyyttä ja psyykkistä hyvin-

vointia. Lisäksi Keskinen (1992) selvitti väitöskirjatutkimuksessaan varhaiskasvatuksen 

opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sisäisten mallien yhteyttä työviihtyvyy-

teen, työn rasittavuuteen ja ammatti-identiteettiin. Läärän ja Keskisen (1993) tutkimuk-

sessa sen sijaan vertailtiin suomalaisten ja japanilaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemaa työstressiä. 

 

Varhaiskasvatuksen opettajien työstressiin ja työuupumukseen liittyviä tutkimuksia on 

tehty myös Suomen ulkopuolella. Baumgartner, Carson, Apavaloaie ja Tsouloupas 

(2009) selvittivät tutkimuksessaan yhdysvaltalaisten varhaiskasvatuksen opettajien ylei-

simpiä stressitekijöitä ja selviytymisstrategioita stressaavissa tilanteissa. Clipa ja 

Boghean (2015) tutkivat romanialaisten varhaiskasvatuksen opettajien stressitekijöitä ja 

ratkaisukeinoja työuupumukseen. Kellyn ja Berthelsenin (1995) tutkimuksessa kartoi-

tettiin australialaisten varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia työstressistä. Tsai, 
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Fung ja Chow (2006) tutkivat hongkongilaisten varhaiskasvatuksen opettajien stressin 

syitä ja ilmenemismuotoja. Whitaker, Dearth-Wesley ja Gooze (2015) puolestaan tutki-

vat yhdysvaltalaisten varhaiskasvatuksen opettajien kokeman stressin vaikutusta opetta-

ja-lapsi-suhteen laatuun. 

 

Varhaiskasvatuksen opettajien työtyytyväisyyttä on tutkittu eri vuosikymmeninä. 1980-

luvulla Jorde-Bloom (1988) kartoitti tutkimuksessaan tekijöitä, jotka vaikuttivat yhdys-

valtalaisten varhaiskasvatuksen opettajien työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen. 

2000-luvulla Papanastasiou ja Zembylas (2005) tutkivat kyproslaisten varhaiskasvatuk-

sen opettajien työtyytyväisyyden eroja julkisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Taleb 

(2012) puolestaan tutki työympäristön vaikutusta jordanialaisten varhaiskasvatuksen 

opettajien työtyytyväisyyteen. 

 

3.2.2 Työstressi ja työuupumus 

 

Stressi nähdään yksilön kokemuksena, jossa jokin tilanne aiheuttaa psyykkisiä ja fyysi-

siä oireita kuten vihaa, ahdistusta, masennusta, passiivisuutta tai aggressiivisuutta (At-

kinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema 2000, 486, 492). Työelämässä stres-

siä voivat aiheuttaa useat eri tekijät ja ne vaihtelevat työympäristön ja yksilön mukaan. 

Kuitenkin eri ammattiryhmillä ilmenee omia tyypillisiä stressitekijöitä. (Nakari 2003, 

71.) Työstä aiheutuva stressi voi pitkittyessään muuttua työuupumukseksi (Marjala 

2009, 184). Työuupumuksen keskeisiä oireita ovat fyysinen ja henkinen väsymys, kyy-

nisyys sekä ammatillisen itsetunnon heikentyminen (Hakanen 2005, 22–24; Maslach & 

Leiter 1997, 41). 

 

Varhaiskasvatuksen opettajan työssä on aiemman tutkimuksen mukaan useita vuorovai-

kutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa stressiä. Kellyn ja Berthelsenin 

(1995, 353) tutkimuksessa haasteellisena pidettiin positiivisen työilmapiirin ylläpitämis-

tä sekä moniammatillista yhteistyötä. Baumgartnerin ym. (2009, 243) tutkimuksen mu-

kaan stressiä lisäsi kollegoiden poissaolo ja kouluttamattomat avustajat. Lisäksi Senval-

lin, Keskisen ja Keskisen (2005, 283–284) tutkimuksessa ilmeni, että päiväkotien ilma-

piiri koetaan huonommaksi ja enemmän rasitusta aiheuttavaksi, jos esimiehet yliarvioi-

vat johtamistaitonsa. Sen sijaan esimiehen realistinen arvio johtamisestaan oli yhteydes-

sä parempaan työilmapiiriin (Senvall ym. 2005, 284). 
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Niin ikään yhteistyö lasten ja heidän vanhempiensa kanssa voi olla vaativaa. Usean tut-

kimuksen mukaan lasten haastava käytös koettiin stressaavana (Baumgartner ym. 2009, 

243; Kelly & Berthelsen 1995, 350; Keskinen 1985, 48). Sekä Baumgartnerin ym. 

(2009, 243) että Kellyn ja Berthelsenin (1995, 352) tutkimuksissa vuorovaikutus van-

hempien kanssa koettiin haastavaksi, jos perheet olivat vaativia. Stressiä lisäsi myös, jos 

vanhempien lastenkasvatus koettiin taitamattomana (Clipa & Boghean 2015, 913), van-

hemmat eivät osallistuneet kasvatukseen tai vanhemmat eivät arvostaneet varhaiskasva-

tuksen opettajan työtä (Kelly & Berthelsen 1995, 352). Kelly ja Berthelsen (1995, 352) 

toteavat, että muutokset perheiden rakenteessa ja työskentelyssä ovat vaikeuttaneet vuo-

rovaikutusta vanhempien kanssa. Yksinhuoltaja- ja uusioperheet sekä entistä enemmän 

töitä tekevät vanhemmat ovat joutuneet tilanteeseen, jossa lasten kasvatukseen on usein 

vaikea osallistua ja tällöin kasvatus ulkoistetaan päiväkodille (Kelly & Berthelsen 1995, 

352). 

 

Myös monet tekijät päiväkodin työympäristössä voivat aiheuttaa varhaiskasvatuksen 

opettajille stressiä. Stressiä koetaan aiheuttavan lasten itku ja melu (Baumgartner ym. 

2009, 243; Clipa & Boghean 2015, 913; Läärä & Keskinen 1993, 345) sekä päiväko-

deissa kiertävät sairaudet ja bakteerit (Clipa & Boghean 2015, 913). Usean tutkimuksen 

mukaan varhaiskasvatuksen opettajat pitävät myös suuria lapsiryhmiä stressaavina (Cli-

pa & Boghean 2015, 912; Hujala & Puroila 1998, 302; Keskinen 1985, 48; Perho & 

Korhonen 2012, 23; Tsai ym. 2006, 368). Suuret lapsiryhmät voivat olla haastavia (Per-

ho & Korhonen 2012, 23), ne voivat tuottaa lisätöitä (Clipa & Boghean 2015, 912) ja 

niihin suhteutettuna opetustilat voivat näyttäytyä liian pieninä ja puutteellisina (Hujala 

& Puroila 1998, 302). 

 

Työstressi ja -uupumus voivat niin ikään lisääntyä, jos ammattia ei koeta arvostettavan. 

Arvostuksen puute voi ilmetä vuorovaikutuksessa lasten vanhempien kanssa (esim. 

Keskinen 1985, 48; Kelly & Berthelsen 1995, 352), mutta myös yleisissä yhteiskunnal-

lisissa asenteissa ja käytännöissä. Useassa tutkimuksessa 1980-luvulta 2010-luvulle il-

menee, etteivät varhaiskasvatuksen opettajat koe olevansa tyytyväisiä työnsä arvostuk-

seen (Kelly & Berthelsen 1995, 353–354; Keskinen 1985, 50; Läärä & Keskinen 1993, 

345; Perho & Korhonen 2012, 23; Taleb 2012, 149). Päättäjillä ei koeta olevan koke-

musta varhaiskasvatuksen kentältä (Kelly & Berthelsen 1995, 353–354), palkkausta pi-
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detään työn määrään ja vastuuseen verrattuna liian pienenä (Clipa & Boghean 2015, 

912; Keskinen 1985, 50; Perho & Korhonen 2012, 23; Taleb 2012, 149) ja työsuhde-

edut koetaan riittämättöminä (Jorde-Bloom 1988; Taleb 2012, 149). Lisäksi arvostuksen 

puute voi ilmetä henkilöstöön liittyvissä päätöksissä. Perhon ja Korhosen (2012, 29) 

tutkimuksessa henkilöstöratkaisut nousivat yhdeksi merkittäväksi työuupumusta lisää-

väksi tekijäksi. Kuntien säästötoimien vuoksi sijaisia ei saanut palkata, jolloin työnteki-

jöiden henkilökohtainen työmäärä lisääntyi ja pedagoginen toiminta heikentyi (Perho & 

Korhonen 2012, 29). 

 

Varhaiskasvatuksen opettajan työssä stressiä voivat aiheuttaa myös aikaan liittyvät teki-

jät. Erityisesti kiire ja ajanpuute nousevat tutkimuksissa esiin merkittävinä stressiteki-

jöinä (Clipa & Boghean 2015, 912–913; Keskinen 1985, 50; Läärä & Keskinen 1993, 

345; Hujala & Puroila 1998, 302). Ajanpuutteeseen vaikuttavat esimerkiksi paperityöt, 

joita koetaan olevan liikaa tai joiden tekemiseen ei ole varattu riittävästi työaikaa (Clipa 

& Boghean 2015, 912; Kelly & Berthelsen 1995, 350; Tsai ym. 2006, 368). Lisäksi ai-

kaa voivat viedä suuresta lapsiryhmästä aiheutuvat lisätyöt (Clipa & Boghean 2015, 

912), materiaalien hankinta, puhelimeen vastaaminen sekä siivoaminen (Kelly & Bert-

helsen 1995, 350–351). Kellyn ja Berthelsenin (1995, 351) mukaan jopa työhön liittyvä 

kouluttautuminen voi tapahtua työajan ulkopuolella. Tsain ym. (2006, 368) tutkimuk-

sessa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että heidän täytyy tehdä useita asioita sa-

maan aikaan, tehtäviä ei ehtinyt tehdä loppuun ja jopa keskustelut tuli käydä mahdolli-

simman nopeasti. 

 

Niin ikään työstressiä voivat lisätä yksityiselämään liittyvät tekijät. Baumgartnerin ym. 

(2009, 243–244) tutkimuksen mukaan kotiin ja opiskeluun liittyviä stressitekijöitä oli 

vaikea siirtää taka-alalle työaikana. Tsain ym. (2006, 368) tutkimuksessa varhaiskasva-

tuksen opettajat kokivat, että omat menot täytyi siirtää työn vuoksi. Sama ilmeni Kellyn 

ja Berthelsenin (1995, 352) tutkimuksessa, jossa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat 

joutuvansa luopumaan omista tarpeistaan ja laittamaan muiden toiveet omiensa edelle. 

 

Päiväkotityöhön liittyvät piirteet voivat myös olla syynä stressiin. Kellyn ja Berthelse-

nin (1995, 350) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat opetussuunnitelman 

noudattamisen haasteelliseksi, jos samanaikaisesti oli myös muita velvollisuuksia ja 

vaatimuksia hoidettavana. Keskisen (1985, 50) tutkimuksessa puolestaan haasteellisena 
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pidettiin vaatimusta keksiä jatkuvasti uudenlaista toimintaa. Sekä Baumgartnerin ym. 

(2009, 244–245) että Clipan ja Bogheanin (2015, 913) tutkimuksissa varhaiskasvatuk-

sen opettajat kokivat siirtymät esimerkiksi lounaalle, ulkoiluun ja päiväunille stressaa-

vina. Baumgartner ym. (2009, 245) toteavat, että siirtymien aikana ilmenee tyypillisesti 

useita päällekkäisiä stressitekijöitä. Esimerkiksi aamut koetaan stressaavina, sillä silloin 

lapset siirtyvät kodista päiväkotiin, mistä aiheutuu itkua ja melua sekä samaan aikaan 

täytyy toimia yhteistyössä haastavien lasten tai vanhempien kanssa (Baumgartner ym. 

2009, 245). 

 

Lisäksi stressiä voivat aiheuttaa päiväkotityöhön liittyvät pedagogiset ratkaisut. Keski-

sen (1985, 49–50) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat haastavaksi kul-

lekin lapselle sopivan kasvatusmenetelmän löytämisen. Kellyn ja Berthelsenin (1995, 

351) tutkimuksessa stressaavana pidettiin varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämistä, sillä 

oppimista edistävän ympäristön luominen, lasten spontaanien ideoiden toteuttaminen 

sekä lasten yksilöllisten oppimistapojen tukeminen koettiin haastavaksi. Lisäksi lasten 

erityisvaikeudet koettiin stressaavina, jollei ollut riittävää tietotaitoa kohdata ja auttaa 

esimerkiksi lasten kielivaikeuksissa, emotionaalisissa tarpeissa sekä riittävässä koko-

naisvaltaisessa hyvinvoinnissa (Kelly & Berthelsen 1995, 350). Niin ikään Perhon ja 

Korhosen (2012, 29) tutkimuksessa yleisimmin mainittu haaste olivat erityistä tukea 

tarvitsevat lapset. Lasten erityisvaikeuksien koettiin jatkuvasti lisääntyneen, mutta re-

surssit ja asiantuntemus nähtiin riittämättöminä (Perho & Korhonen 2012, 29). 

 

Koska opettamista pidetään yhtenä kaikkein stressaavimpana ammattina (ks. esim. Cli-

pa & Boghean 2015, 914), tulee varhaiskasvatuksen opettajien kokeman stressin vaiku-

tuksiin suhtautua vakavasti. Tsain ym. (2006, 368) tutkimuksessa hongkongilaisten var-

haiskasvatuksen opettajien kokema stressi johti epävarmuuden, haavoittuvuuden sekä 

ahdistuksen tunteisiin sekä fyysiseen uupumiseen ja voimattomuuteen. Jatkuessaan nä-

mä tuntemukset voivat Tsain ym. (2006, 368) mukaan johtaa itsetuhoiseen käytökseen 

ja jopa itsemurha-ajatuksiin. 

 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemalla työhyvinvoinnilla voi olla myös muita kuin 

henkilökohtaisia vaikutuksia. Whitakerin ym. (2015, 62, 66) tutkimuksen mukaan var-

haiskasvatuksen opettajien kokeman stressin määrä vaikuttaa opettajan ja lasten välisen 

vuorovaikutuksen laatuun, minkä vuoksi paljon stressiä kokeva opettaja ajautuu hel-
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pommin konflikteihin lasten kanssa. Taleb (2012, 151) puolestaan toteaa opettajien työ-

tyytyväisyydellä olevan vahva yhteys lasten oppimistulosten kanssa. 

 

Työhyvinvointiin liittyvät tekijät oletettavasti myös muuttuvat yhteiskunnallisten muu-

tosten myötä. Osviittaa suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnin 

muutoksista voi saada Perhon ja Korhosen (2012) tutkimuksesta, jossa selvitettiin 30 

vuoden ajan varhaiskasvatuksen opettajien työuupumusta ja työn imua. Seurantatutki-

muksessa havaittiin, että vuosien 1976–2007 aikana varhaiskasvatuksen opettajien ko-

kemat vaatimukset ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet, mutta sen sijaan resurssit 

ovat vähentyneet. Tutkittavat kokivat muutosten alkaneen 1990-luvun lamasta, jonka 

jälkeen säästäminen on jatkunut. (Perho & Korhonen 2012, 31.) On kuitenkin huomion-

arvoista, että eri vuosikymmeninä toteutettujen tutkimusten tuloksissa ilmenee useita 

samankaltaisuuksia. Esimerkiksi iso lapsiryhmä, lasten haastava käytös sekä varhais-

kasvatuksen opettajien matala status ilmenevät stressiä aiheuttavina tekijöinä tutkimuk-

sissa 1980-luvulta 2010-luvulle. 

 

Selviytymisstrategiat ja ratkaisukeinot 

 

Työstressiin ja -uupumiseen on harvoin yhtä tiettyä syytä, vaan tyypillisesti stressiä ai-

heuttavia tekijöitä on useita ja ne ovat keskenään päällekkäisiä (ks. esim. Baumgartner 

ym. 2009, 247). Tekijöiden päällekkäisyyden vuoksi voi olla hankala tunnistaa stressin 

perustana olevaa todellista syytä tai ongelmaa (Baumgartner ym. 2009, 248). Lisäksi 

varhaiskasvatuksen opettajat eivät välttämättä pysty vaikuttamaan kaikkiin stressiä ai-

heuttaviin tekijöihin, kuten esimerkiksi yhteiskunnallisiin asenteisiin (Baumgartner ym. 

2009, 248; Kelly & Berthelsen 1995, 354). Nämä tekijät voivat vaikuttaa keinoihin, joil-

la varhaiskasvatuksen opettajat pyrkivät selviytymään stressistä. (Baumgartner ym. 

2009, 248.) 

 

Baumgartnerin ym. (2009) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajien keinot selviy-

tyä stressistä oli jaettu kolmeen osa-alueeseen: tunnekeskeiseen, välttelevään ja ongel-

makeskeiseen. Tunnekeskeisillä keinoilla pyrittiin lieventämään stressistä aiheutuneita 

tunnereaktioita esimerkiksi meditoimalla, rukoilemalla, positiivisella puheella itselle, 

kahvin tai virvoitusjuoman juomisella sekä makeisten ja suklaan syömisellä. Välttele-

vien keinojen tarkoituksena oli päästä pois stressiä aiheuttavasta tilanteesta. Niihin sisäl-
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tyivät tietokoneella pelaaminen, tauon pitäminen, lukuhetkeen osallistuminen sekä vuo-

rovaikutus muiden aikuisten kanssa. Ongelmakeskeisillä keinoilla puolestaan pyrittiin 

vaikuttamaan stressiä aiheuttavaan tekijään. Näitä olivat ongelmasta keskusteleminen 

lapsen vanhempien kanssa, ulkona kävely ratkaisua pohtien, vuorovaikutus lasten kans-

sa esimerkiksi pelaamalla, tietyt opetus- ja kasvatusmetodit sekä avun pyytäminen asi-

aan perehtyneeltä henkilöltä, kuten mielenterveyden asiantuntijalta, kokeneelta kollegal-

ta tai päiväkodin johtajalta. (Baumgartner ym. 2009, 245–247.) 

 

On mielenkiintoista, että Baumgartnerin ym. (2009) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen 

opettajat turvautuivat tunnekeskeisiin ratkaisuihin, vaikka aiempien tutkimusten mu-

kaan ongelmakeskeiset keinot vähentävät tehokkaammin työstressiä. Tämä johtuu mitä 

ilmeisimmin siitä, ettei varhaiskasvatuksen opettajilla ole usein mahdollisuutta vaikuttaa 

stressiä aiheuttaviin tekijöihin. Ongelmakeskeisiä keinoja käytettiin tyypillisesti vuoro-

vaikutustilanteissa lasten tai heidän vanhempiensa kanssa, sillä tällöin varhaiskasvatuk-

sen opettajat kykenivät konkreettisesti vaikuttamaan tilanteeseen. (Baumgartner ym. 

2009, 247–248.) 

 

Clipan ja Bogheanin (2015) tutkimuksessa keinot selvitä stressistä jaoteltiin varhaiskas-

vatuksen opettajien yksilöllisiin mahdollisuuksiin sekä hallinnollisiin muutoksiin. Ylei-

simmät yksilölliset selviytymisstrategia olivat harrastukset, ulkoilu ja urheilu. Kuten 

Baumgartnerin ym. (2009) tutkimuksessa, myös Clipan ja Bogheanin (2015) tutkimuk-

sessa ratkaisukeinoina pidettiin rukoilua sekä keskustelua vanhempien kanssa. Lisäksi 

lääkitys tai työpaikan vaihtaminen nousivat esiin keinoina lieventää stressiä. (Clipa & 

Boghean 2015, 913.) Hallinnollisia ratkaisukeinoja olivat palkan nostaminen, ryhmä-

koon pienentäminen sekä opetusmateriaalien lisääminen. Näistä useimmin mainittu kei-

no oli palkan nostaminen. (Clipa & Boghean 2015, 914.) Samaan tapaan Papanastasiou 

ja Zembylas (2005, 163) toteavat, että palkan määrä ei välttämättä vaikuta opettajan 

ammatin valitsemiseen, mutta se vaikuttaa opettajien statukseen ja siten työhyvinvoin-

tiin.  

 

Myös päiväkodin johtajalla voi olla olennainen merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Kel-

ly ja Berthelsen (1995, 354) toteavat, että varhaiskasvatuksen opettajat voivat kokea 

voimattomuutta hallinnollisten stressitekijöiden edessä. Kyseisen ongelman ratkaisemi-

sessa johtajat ovat Tsain ym. (2006) mukaan avainasemassa. Tsai ym. (2006, 368) to-
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teavat, että päiväkotien johtajat voivat mahdollisuuksien mukaan tarjota varhaiskasva-

tuksen opettajille lisäresursseja sekä vaikuttaa hallinnollisiin päätöksiin, jotta työtaakka 

helpottuisi. Lisäksi johtajat voivat Baumgartnerin ym. (2009, 249) mukaan auttaa var-

haiskasvatuksen opettajia tunnistamaan ja erittelemään stressin syitä sekä löytämään 

niihin ratkaisuja. 

 

Päiväkotien johtajilla on niin ikään vastuu työyhteisön ilmapiiristä. Tsain ym. (2006, 

368) mukaan stressin kokeminen on yksilöllistä, minkä vuoksi päiväkodin työntekijöi-

den tulisi kiinnittää huomiota myös kollegoiden tunnetiloihin ja mielialanmuutoksiin. 

Tästä syystä johtajilla on olennainen rooli työyhteisön kollegiaalisten suhteiden ja tuki-

verkoston muodostumisessa (Tsai ym. 2006, 369). Suomalaisten päiväkotien kontekstis-

sa tämä voi kuitenkin olla haaste. Senvallin ym. (2005, 281) mukaan päiväkodin johta-

jan roolit voivat olla ristiriitaisia, sillä johtaja toimii usein samanaikaisesti sekä esimie-

henä että kollegana lapsiryhmässä. Toisaalta vastuu työyhteisön hyvinvoinnista ei ole 

pelkästään johtajalla. Keskisen (1992, 16–17) mukaan koko päiväkotiorganisaation tu-

lee ylläpitää kunnioittavaa ilmapiiriä ja huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. 

 

3.2.3 Työtyytyväisyys 

 

Vesterisen (2006, 41) mukaan työtyytyväisyys tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijä suh-

tautuu positiivisesti työhönsä, työskentelee mielellään ja myös panostaa työhönsä. Pa-

panastasiou ja Zembylas (2005, 150) tähdentävät työtyytyväisyyden ilmenevän tunneti-

loina, joihin työtilanne vaikuttaa. Työtyytyväisyys liittyy olennaisesti myös työssä jak-

samiseen. Työssä jaksaminen voidaan nähdä työn aiheuttamana kuormituksena (Lind-

ström 2002, 16), mutta myös positiivisena asiana, uupumuksen vastakohtana (Juuti & 

Vuorela 2002, 67). Tällöin työn mielekkyys ja siten työssä koettu tyytyväisyys edesaut-

tavat työssä jaksamista (Juuti & Vuorela 2002, 68). 

 

Työhön liittyvät ihmissuhteet ovat keskeisessä roolissa myös työtyytyväisyyden koke-

misessa. Useiden tutkimusten mukaan lapset ovat yksi keskeisin varhaiskasvatuksen 

opettajien työtyytyväisyyttä lisäävä tekijä (Keskinen 1985, 43; Perho & Korhonen 2012, 

30; Puroila 2002, 135; Taleb 2012, 148–149). Perhon ja Korhosen (2012, 30) tutkimuk-

sessa lasten ja heidän kehityksensä seuraaminen koettiin innostavaksi ja motivoivaksi. 
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Baumgartnerin ym. (2009, 248) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat olivat työs-

sään tyytyväisimpiä niinä hetkinä, kun lapset olivat iloisia ja tottelevaisia.  

 

Niin ikään kollegoilla ja esimiehellä voi olla keskeinen rooli työtyytyväisyyden koke-

misessa. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen opettajien työtyytyväisyyttä lisäävät 

toimiva työyhteisö ja kannustava ilmapiiri (Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 

135; Senvall ym. 2005, 284), toimivat vuorovaikutussuhteet kollegoiden ja päiväkodin 

johtajan kanssa (Taleb 2012, 148–149) sekä johtajan myönteisyys (Keskinen 1985, 86). 

Lisäksi toimiva vuorovaikutus lasten vanhempien kanssa koetaan keskeisenä työtyyty-

väisyyttä lisäävänä tekijänä (Keskinen 1985, 88; Perho & Korhonen 2012, 30; Taleb 

2012, 149). Perhon ja Korhosen (2012, 30) tutkimuksen mukaan yhteistyössä vanhem-

pien kanssa tärkeänä pidettiin vanhempien osoittamaa arvostusta sekä molemminpuolis-

ta kunnioitusta.  

 

Varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvaan ja työympäristöön liittyvät tekijät voivat 

myös lisätä tyytyväisyyttä. Keskisen (1985, 88) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuk-

sen opettajat olivat tyytyväisiä työnsä monipuolisuuteen. Baumgartnerin ym. (2009, 

248) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat innostusta työssään, kun he 

pelasivat tai retkeilivät lasten kanssa. Lisäksi Talebin (2012, 146) tutkimuksessa var-

haiskasvatuksen opettajat olivat tyytyväisiä fyysiseen työympäristöönsä, kuten ulkoilu-

alueisiin, rakennuksiin ja luokkahuoneisiin. Papanastasioun ja Zembylasin (2005, 162) 

tutkimuksessa erityisesti yksityisten päiväkotien työntekijät olivat tyytyväisiä fyysiseen 

työympäristöönsä. 

 

Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien työtyytyväisyyteen saattaa vaikuttaa työkokemus. 

Baumgartnerin ym. (2009, 249) mukaan työkokemus vaikuttaa työssä koetun stressin 

hallintaan, sillä pitkään alalla työskennelleet varhaiskasvatuksen opettajat ovat todennä-

köisesti pystyneet kehittämään tehokkaampia stressinratkaisukeinoja. Niin ikään Perhon 

ja Korhosen (2012, 30) tutkimuksessa pitkään työskennelleet varhaiskasvatuksen opet-

tajat kokivat ammatillista varmuutta ja rohkeutta, jolloin työssä ilmenevät vaikeatkaan 

haasteet eivät pelottaneet ja yhteistyö lasten vanhempien kanssa tuntui helpolta. Puroi-

lan (2002, 135) mukaan vastavalmistuneilla varhaiskasvatuksen opettajilla suhtautumi-

nen lapsiin ja työhön oli tunnepitoisempaa kuin pitkään alalla työskennelleillä. Nuoret 

varhaiskasvatuksen opettajat suhtautuivat työhön liittyviin onnistumisiin ja epäonnistu-
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misiin henkilökohtaisesti, jolloin esimerkiksi syitä lasten käytökseen haettiin omasta it-

sestä (Puroila 2002, 137). 

 

On kuitenkin tärkeä tiedostaa, että työtyytyväisyyteen liittyy useita monimutkaisia teki-

jöitä, minkä vuoksi kokemukset työtyytyväisyydestä vaihtelevat yksilöllisesti (esim. 

Papanastasiou & Zembylas 2005, 162). Eri aikoina, eri maissa ja eri työpaikoissa tehdyt 

tutkimukset voivat antaa hyvinkin vaihtelevia tuloksia varhaiskasvatuksen opettajien 

työtyytyväisyydestä. Esimerkiksi Jorde-Bloomin (1988, 114) tutkimuksessa varhaiskas-

vatuksen opettajat olivat ilmeisen tyytyväisiä työhönsä, sillä 629 tutkittavasta 83% va-

litsisi työuran varhaiskasvatuksen opettajana, jos saisivat valita uudelleen. Niin ikään 

Keskisen (1992, 207) tutkimuksessa suurin osa varhaiskasvatuksen opettajista oli tyyty-

väisiä työhönsä. Sen sijaan Talebin (2012, 146) tutkimuksen perusteella varhaiskasva-

tuksen opettajat olivat vain kohtalaisen tyytyväisiä työhönsä. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä 

ja kokemuksia työhyvinvoinnista metsäesiopetusryhmissä. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaisena metsäesiopetusryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat 

kokevat työhyvinvointinsa? 

a) Mitkä ovat työhyvinvointia lisääviä seikkoja? 

b) Mitkä ovat työhyvinvointia heikentäviä seikkoja? 

2. Millaisia toimintatapoja ja ehdotuksia varhaiskasvatuksen opettajilla on työhy-

vinvoinnin kehittämiseksi? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Seuraavissa alaluvuissa perehdyn tutkimukseni toteutuksen eri vaiheisiin. Alaluvussa 

5.1 tarkastelen tutkimusprosessini etenemistä. Luvussa 5.2 perehdyn laadulliseen tutki-

mukseen ja teemahaastatteluun sekä perustelen niiden käyttöä tutkimuksessani. Luvussa 

5.3 puolestaan kuvailen tutkimukseni kohteena olleita henkilöitä. Viimeisessä alaluvus-

sa 5.4 erittelen tutkimukseni analyysiin käytettyä menetelmää ja analyysin eri vaiheita. 

 

5.1 Tutkimusprosessin eteneminen 
 

Aloitin tutkimukseni tekemisen pro gradu -seminaarissa tammikuussa 2018. Metsä-

esiopetus kiinnosti minua aiheena jo ennen seminaarin alkua ja päädyin tarkentamaan 

aiheeni varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin tehdessäni keväällä sijaisuuksia 

esiopetusryhmissä. Kevään aikana perehdyin aiheesta tehtyyn tutkimuskirjallisuuteen ja 

opinnäytetöihin, muodostin alustavat tutkimuskysymykset sekä kirjoitin tutkimussuun-

nitelman ja esittelin sen seminaariryhmässä. Kesällä jatkoin tutkimuskirjallisuuteen pe-

rehtymistä ja kirjoitin tutkimukseni teoriataustan. 

 

Syyslukukauden 2018 alussa muodostin haastattelurungon ohjaajani kanssa. Tämän jäl-

keen aloin kartoittaa sopivia haastateltavia etsimällä metsäesiopetusryhmiä internetistä 

ja ottamalla yhteyttä pääkaupunkiseudulla toimiviin päiväkoteihin. Sain myös kahdelta 

opiskelutoveriltani vinkin päiväkodeista, joissa toimii metsäesiopetusryhmä. Eskola, 

Lätti ja Vastamäki (2018, 31) pitävät sosiaalista mediaa ja sähköpostia luontevimpana 

tapana ottaa yhteyttä mahdollisiin haastateltaviin. Tästä syystä lähetin metsäesiopetusta 

tarjoavien päiväkotien johtajille sähköpostia, jossa kerroin tutkimuksen aiheesta, haas-

tatteluiden toteutuksesta sekä pyysin välittämään viestin metsäesiopetusryhmän opetta-

jalle. Lisäksi yhteen ryhmään otin yhteyttä sosiaalisen median kautta.  

 

Lopulta kaikki tutkimukseeni haastateltavaksi suostuneet opettajat olivat kahden opiske-

lutoverini suosittelemia henkilöitä. Haastateltavat löytyivät toisin sanoen lumipallo-

otannalla, jota Hirsjärvi ja Hurme (2008, 59–60) kuvailevat menetelmäksi, jossa tutkija 

löytää tutkimuksensa haastateltavat tiettyjen avainhenkilöiden kautta. Olin suunnitellut 

haastattelevani 5–7 varhaiskasvatuksen opettajaa. Lopulta sain tutkimukseeni viisi haas-
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tateltavaa. Kriteerinä valinnalle oli, että haastateltava joko työskentelee tai on työsken-

nellyt varhaiskasvatuksen opettajana metsäesiopetusryhmässä. 

 

Syyskuussa 2018 testasin haastattelurunkoa ja äänityksen toimivuutta epävirallisella 

esihaastattelulla. Esihaastattelusta saatujen kommenttien pohjalta muokkasin haastatte-

lurungon lopulliseen muotoonsa. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 74) mukaan teemahaas-

tattelua tehdessä on tärkeää, että haastattelulle on varattu rauhallinen ja viihtyisä tila. 

Tällöin voi olla edullista, että haastateltava saa itse päättää haastattelupaikasta (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 74). Tästä syystä tutkimukseni haastateltavat saivat itse valita haastatte-

lun paikan ja ajankohdan. Toteutin haastattelut lokakuussa 2018 joko yliopiston tiloissa 

tai haastateltavien työpaikoilla. Haastattelut kestivät 35–90 minuuttia. Keskimääräinen 

haastattelun kesto oli 50 minuuttia. 

 

Litteroin eli muutin nauhoitetut haastattelut kirjoitettuun muotoon haastatteluiden jäl-

keen lokakuussa 2018 (liite 1). Viidestä haastattelusta litteroitua aineistoa kertyi kaiken 

kaikkiaan 82 sivua. Litteroidun aineiston pohjalta muodostin tutkimukseni analyysin 

laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Loka-marraskuun 2018 aikana kirjoitin tutkiel-

mani metodi-, analyysi- ja pohdintaosiot. Joulukuussa 2018 esittelin lähes valmiin tut-

kielmani seminaarissa, minkä jälkeen muodostin lopullisen version opponentin ja ohjaa-

jan kommenttien avulla. Tutkielmani lopullinen versio valmistui tammikuussa 2019. 

 

5.2 Laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu 
 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 164) toteavat laadullisen tutkimuksen keskiössä 

olevan tutkittavien mielipiteet ja näkemykset. Niin ikään Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 

28) mukaan laadullisilla tutkimusmenetelmillä voidaan tavoittaa tutkittavien näkökul-

mia ja merkityksiä, joita he antavat tutkittaville ilmiöille. Koska tutkimuksessani halu-

sin selvittää varhaiskasvatuksen opettajien yksilöllisiä käsityksiä ja kokemuksia työhy-

vinvoinnista metsäesiopetuksessa, oli laadullinen tutkimusmenetelmä minulle luonnol-

linen valinta. Lisäksi valintaani vaikutti suomalaisten metsäesiopetusryhmien ja siten 

mahdollisten tutkittavien on rajallinen määrä. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoi-

tus tehdä yleistyksiä tutkittavasta aiheesta, vaan kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdolli-

simman kattavasti. Tästä syystä aineiston koko ei ole tutkimuksen kannalta kaikkein 
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olennaisin seikka. Keskeistä sen sijaan on, että kohdejoukolla on aiempaa tietoa ja ko-

kemusta tutkittavasta asiasta. (Hirsjärvi ym. 2009, 161, 164, 181; Tuomi & Sarajärvi 

2011, 85.) 

 

Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelu on strukturoidun ja 

avoimen haastattelun välimuotona tunnettu puolistrukturoitu menetelmä (Hirsjärvi ym. 

2009, 208; Tuomi & Sarajärvi 2011, 75). Haastattelumenetelmät eroavat toisistaan ky-

symysten avoimuuden asteen mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2011, 77). Strukturoidussa 

haastattelussa kysymysten muoto ja järjestys on ennalta tarkkaan määritelty (Hirsjärvi 

ym. 2009, 208). Avoimessa eli strukturoimattomassa haastattelussa haastattelutilanne on 

sen sijaan keskustelunomainen ja kysymykset ovat avoimia (Hirsjärvi ym. 2009, 209).  

Puolistrukturoidussa haastattelussa puolestaan jokin haastattelun osa on määritetty en-

nalta, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Teemahaastattelussa on määritel-

ty ennalta aihepiirit eli teemat, joita pyritään tarkentamaan kysymysten avulla (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 48, 66). 

 

Haastatteluteemojen suunnittelu on teemahaastattelussa hyvin tärkeää (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 66). Tuomen ja Sarajärven (2011, 75) mukaan haastatteluteemat pohjau-

tuvat tutkimuksen viitekehykseen. Eskola ym. (2018, 41) puolestaan korostavat hyvän 

teemarungon muodostuvan tutkijan omien ideoiden ja tietämyksen sekä aiemman tut-

kimuskirjallisuuden yhteisvaikutuksesta. Teemoja valitessaan tutkijan tulee myös tar-

koin miettiä, kuinka teemat suuntaavat haastattelua. Tuomen ja Sarajärven (2011, 76–

77) mukaan on varmistettava, että haastateltavat ymmärtävät teemojen käsitteet yhden-

mukaisesti, jotta vastaukset liittyvät samaan aiheeseen. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 

66) mukaan haastateltavan elämäntilanne ja aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, 

kuinka hän ymmärtää jonkin teeman. Teemojen tuleekin olla riittävän laajoja, jotta il-

miöön liittyvät monipuoliset käsitykset pääsevät esiin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 67).  

 

Tutkimuksessani hyödynsin teemahaastattelun suomaa vapautta kysymysten esittämisen 

suhteen. Toisin kuin muissa puolistrukturoiduissa haastatteluissa, teemahaastattelussa 

kysymykset ja niiden muodot voivat vaihdella haastattelusta riippuen (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 48; Hirsjärvi ym. 2009, 208). Haastattelija voi esimerkiksi itse päättää, 

kuinka paljon hän käyttää samoja kysymyksiä eri haastateltavien kanssa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2011, 75). Niin ikään teema-alueiden järjestystä voi vaihdella (Hirsjärvi & Hur-
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me 2008, 34). Teemarunko on kuitenkin tärkeä pitää mielessä, sillä kaikki aiheet tulee 

käydä läpi jokaisen haastateltavan kanssa (Eskola ym. 2018, 43; Hirsjärvi & Hurme 

2008, 48). 

 

Tuomen ja Sarajärven (2011, 73) mukaan haastattelukysymykset on suotavaa lähettää 

haastateltaville etukäteen, jotta haastattelun avulla voidaan kerätä mahdollisimman pal-

jon informaatiota tutkittavasta aiheesta. Tästä syystä tutkimukseeni osallistuneet haasta-

teltavat saivat tutustua haastattelurunkoon (liite 2) etukäteen. Lisäksi Hirsjärven ja 

Hurmeen (2008, 66) mukaan haastattelun aikana voidaan käyttää lomakkeita, joissa tut-

kimukseen liittyviä aiheita on käsitelty tiiviisti. Hyödynsin vastaavasti tutkimuksessani 

lomaketta (liite 3), johon olin koonnut aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta nousseita 

teemoja työhyvinvointiin liittyen.  

 

Pyrin haastatteluissa noudattamaan teemahaastatteluun soveltuvia toimintatapoja. Tee-

mahaastattelussa kiinnostus kohdistuu tutkittavan yksilöllisiin kokemuksiin, käsityksiin, 

uskomuksiin ja tulkintoihin tutkimuksen teemoihin liittyen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

48). Haastattelun aikana tutkittava on aktiivinen toimija, joka luo merkityksiä (Hirsjärvi 

ym. 2009, 205). Haastattelijan tehtävänä on puolestaan syventää saatuja vastauksia esi-

merkiksi tarkentavilla kysymyksillä (Hirsjärvi ym. 2009, 205) sekä luoda käsitys haas-

tateltavan tuntemuksista, ajatuksista ja kokemuksista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41). Li-

säksi haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija saa osallistua esimerkiksi 

elein ja kommentein (Eskola ym. 2018, 28). Olennaista haastattelijalle on reagoida nii-

hin aiheisiin, jotka ovat haastateltavalle tärkeitä (Eskola ym. 2018, 45). 

 

5.3 Tutkimuksen kohde 
 

Tutkimukseeni osallistui viisi varhaiskasvatuksen opettajaa pääkaupunkiseudulta. Haas-

tateltavista neljä oli valmistunut 2010-luvulla kasvatustieteen kandidaatiksi ja yksi 

1990-luvulla Ebeneser-säätiöstä varhaiskasvatuksen opettajaksi. Haastateltavien koke-

mus varhaiskasvatuksen opettajana toimimisesta vaihteli kolmesta kuukaudesta 22 vuo-

teen. Enemmistö oli työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana muutaman vuoden 

verran.  
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Moni tutkimukseeni osallistunut varhaiskasvatuksen opettaja oli haastattelujen aikaan 

työskennellyt metsäesiopetuksessa vain muutaman kuukauden ajan. Pisimpään metsä-

esiopetuksessa työskennellyt haastateltava oli toiminut metsäesiopetusryhmän opettaja-

na puolitoista vuotta. Osa haastateltavista oli kuitenkin työskennellyt nuorempien lasten 

metsäryhmissä ennen metsäesiopetusryhmää. 

 

Haastateltavien yleisimmät syyt metsäesiopetusryhmään hakeutumiseen olivat halu 

haastaa itseään ja kokeilla uutta. Toisaalta esiopetusryhmään päädyttiin myös käytännön 

syistä, kuten esiopetuspätevyyden vuoksi. Moni haastateltava kertoi tietäneensä hyvin 

vähän metsäopetuksesta ja osa kertoi kokeneensa metsän melko vieraana ennen metsä-

esiopetusryhmään hakeutumista. Sitä vastoin yhdelle haastateltavalle metsäesiopetus-

ryhmässä työskentely oli ollut tavoitteena jo opintoihin hakeutuessa. 

 
H1: Vähän vahingossa sinnekin. Meil siis, se joka alotti tän metsäeskarin [päiväkodin nimi]:ssa, 

niin jäi opintovapaalle ja hyppäsin sit hänen tilalle. Täältä kyseltiin kuka on kiinnostunu ja toi-

saalta mä oon tykänny haasteista aina. -- Et mä hain itellekin jotain uutta ja itellekin jotain haas-

tavaa. Ja mist mulla ei ainakaan etukäteen ei ollu ihan hirveesti tietoo. Et mulla ei ollu mitään 

metsäkoulutuksia ennenku tulin, eikä juuri muuta. Mut sit kiinnosti se haaste siinä. 

 

H2: Joo, no se oli ihan oikeestaan selkee. Kun mä lähin opintoihin, niin mä tiesin, et mä haluan 

olla niinku, mä lähdin niihin opintoihin, et mä saisin joko itse perustaa metsäeskarin tai toimia, 

mieluummin kunnallisella puolella, mutta metsäeskarissa. Se oli oikeestaan koko ajan se juttu. 

 

Tutkimukseeni osallistui sekä yksityisessä että kunnallisessa päiväkodissa työskentele-

viä varhaiskasvatuksen opettajia. Metsäryhmien koko vaihteli 14 ja 19 lapsen välillä. 

Haastateltavilla oli työparinaan yksi tai kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, riippu-

en ryhmän koosta. Kaikki ryhmät viettivät vähintään esiopetusajan ulkona, tyypillisesti 

päiväkodin lähimetsissä.  

 

Alastalon ja Åkermanin (2010, 383) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on yleistä 

käyttää tutkittavista pseudonyymejä nimityksiä henkilöllisyyden suojaamiseksi. Ano-

nymiteetin säilyttämiseksi käytin tutkimuksessani haastateltavista nimityksiä H1, H2, 

H3, H4 ja H5. Helppolukuisuuden vuoksi käytän tekstissä esimerkiksi nimitystä haasta-

teltava 2 kun tarkoitan haastateltavaa H2. 
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5.4 Aineiston analyysi 
 

Käytin tutkimukseni analyysissa laadullista sisällönanalyysia. Laadullinen sisällönana-

lyysi on yleinen analyysimenetelmä, jota voidaan hyödyntää monenlaisissa laadullisissa 

tutkimuksissa (Tuomi & Sarajärvi 2011, 91). Laadullisen sisällönanalyysin tavoitteena 

on tiivistää aineisto yksinkertaiseen ja selkeään muotoon. Analyysi voidaan toteuttaa 

kolmella tavalla: aineistolähtöisellä, teoriaohjaavalla ja teorialähtöisellä menetelmällä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2011, 107–108.) Käytin tutkimuksessani teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysia. Tuomen ja Sarajärven (2011, 117) mukaan teoriaohjaavan ja teorialähtöi-

sen analyysin keskeinen ero näkyy siinä, valitaanko aineistosta tiettyyn teoriaan sopivia 

tekijöitä vai aineistosta itsestään esiin nousevia tekijöitä. Teoriaohjaavan analyysin ta-

voin valitsin aineistostani tekijöitä aineiston ehdoilla, mutta aiempi teoriakirjallisuus 

vaikutti tutkimukseni haastatteluteemoihin sekä aineiston ryhmittelyssä muodostunei-

siin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi 2011, 117). 

 

Analyysissani (liite 4) mukailin Tuomen ja Sarajärven (2011) teoksessa esiteltyjä laa-

dullisen sisällönanalyysin vaiheita. Aluksi luin litteraatit muutamaan kertaan ja muodos-

tin aineistosta yleisen käsityksen. Valitsin tutkimukseni analyysiyksiköksi puheenvuo-

rot, joiden pituus vaihteli yhdestä lauseesta ajatuskokonaisuuksiin. Tämän jälkeen aloi-

tin aineiston pelkistämisen valikoimalla ja koodaamalla puheenvuorot, jotka liittyivät 

tutkimuskysymyksiini. Seuraavaksi ryhmittelin eli klusteroin pelkistetyt ilmaukset eri 

alaluokkiin. Ryhmittelyn jälkeen aloitin abstrahoinnin eli yhdistin eri alaluokkia yhte-

neviksi yläluokiksi ja yläluokat edelleen pääluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 109–

112.) Analyysiini muodostui 51 alaluokkaa ja 15 yläluokkaa. Yläluokat jakautuivat 

kolmeen pääluokkaan, jotka olivat työhyvinvointia lisäävät tekijät, työhyvinvointia hei-

kentävät tekijät sekä työhyvinvointia kehittävät tekijät. 

 

Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010, 16) mukaan sisällönanalyysia on kritisoi-

tu analyysin pinnallisuudesta, jolloin analyysi jää aineiston luokittelun ja suorien lai-

nauksien tasolle, eikä aineistoa analysoida syvällisemmin. Niin ikään Hirsjärven ym. 

(2009, 221) mukaan analyysin kuuluu olennaisesti myös tulkintojen ja johtopäätösten 

tekeminen aineistosta. Analyysissani pyrin välttämään pelkän luokittelun kuvailemalla 
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tutkittavien luomia käsityksiä eri aiheista, tuomalla näkyväksi luokittelun taustalla ole-

via merkityksiä ja havainnollistamalla päätelmiäni suorilla aineistolainauksilla. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tutkimukseni tulokset tutkimuskysymysten mukaisessa 

järjestyksessä. Lisäksi yhdistän omia tulkintojani ja niihin liittyviä aineistokatkelmia 

aiempiin tutkimustuloksiin. Alaluvussa 6.1 pyrin kuvailemaan sitä, millaisena työhy-

vinvointi näyttäytyy haastateltaville ja millaiseksi he kokevat työhyvinvointinsa. Alalu-

vussa 6.2 erittelen haastateltavien vastauksista nousseita työhyvinvointia lisääviä teki-

jöitä. Alaluvussa 6.3 puolestaan keskityn haastateltavien työhyvinvointia heikentäviin 

tekijöihin. Viimeisessä alaluvussa 6.4 käsittelen niitä toimintatapoja ja ehdotuksia, joi-

den avulla työhyvinvointia voitaisiin haastateltavien mukaan kehittää. 

 

6.1 Työhyvinvointi käsitteenä ja kokemuksena 
 

Haastateltavat kuvailivat työhyvinvointia jaksamisen ja hyvinvoinnin kautta. Haastatel-

tavien mukaan yksilön tulee viihtyä työssä ja voida hyvin sekä työpaikalla että sen ul-

kopuolella. Lisäksi työhyvinvointiin liitettiin työympäristöön ja työyhteisöön liittyviä 

tekijöitä. 

 
H1: Jaksamista töissä. Hyvää oloa töissä. Motivaatiota tehä työtä. Sellasta yleistä hyvää oloa. On 
kiva tulla, on kiva olla. 
 
H5: No yksinkertaisimmillaan sitä, että voi hyvin töissä. Että siellä on niinku mukava ja jotenki 
sopivan rento olla. Ja että voi olla silleen niinkun oma itsensä. Ja tehdä sitä työtä niinkun oman 
näkösesti. 
 
H3: Työhyvinvointi on sitä et sä jaksat töissä, et sä koet hallitsevas sen sun jotenki aineksen, sen 
ammatillisen aineksen ja et jotenki on semmonen hyvä ja rento olo. Ja et se työyhteisö kannatte-
lee sitä niinku sinua ja sitä työn tekemistä, ni sitä on mun mielestä työhyvinvointi. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat työhyvinvoinnin tärkeänä asiana. Osa perusteli työhyvin-

voinnin merkitystä sillä, että työ on keskeinen osa elämää ja siten työssä koettu hyvin-

vointi heijastuu myös vapaa-aikaan. Toisaalta työssä haluttiin voida hyvin myös siksi, 

että työtä voitaisiin tehdä mahdollisimman hyvin. Osalle työhyvinvoinnin merkitys oli 

puolestaan korostunut aiempien haastavien työkokemusten vuoksi. 
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H5: Kyl se merkitsee aika paljon.  Että mä en kyl, mulle työ on silleen aika iso osa elämää, että 
mun olis hirveen vaikee tehä työtä, jota mä niinku, joka ei tuntuis musta tärkeeltä. Ja myöskin 
sitten niinkun.. Jotenki, en vois kuvitella, että pystyisin olla työpaikassa, jossa mulla ei olis hyvä 
olla, että. Et vaikka kuinka sitte kotielämä tasapainottais, mut kylhän ne sitte työpaikan.. Jos 
työssä olis paha olla, niin kylhän se sitte heijastuis kotiinki. Kyl se on tosi tärkee asia. 
 
H2: No kyl se on tärkee. Just noiden asioiden kannalta, et hommat sujuu. Sitä se oikeestaan on. 
Ja se, et mä pääsen siihen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, mist mä kuitenki saan mun sit 
niinku työn iloni ja työtyydytykseni. 
 
H4: Siis se on osa elämää. Et ei niinku.. Tavallaan jos sä uuvut työstä, niin se välittyy sinne 
muuallekki. Et kyllähän sitäki on kokenu. Joskus on ollu raskaita ryhmiä, joiden kans on niinku 
tullu aika voimaton olo. Ja sit on ajatellu, silloin on ollu niinku vielä päiväkodissa, mut on ajatel-
lu et ei, en mä jaksa tätä. Et miks mä oon tässä ammatissa. Et mä en niinku selviä. 

 

Haastatteluhetkellä osallistujat luonnehtivat työhyvinvointiaan joko melko hyväksi tai 

todella hyväksi. Pääosin haastateltavat kokivat voivansa hyvin työssään, mutta paran-

nettavaa myös löytyi. Vastaukset olivat samansuuntaisia aiempien varhaiskasvatuksen 

opettajien työtyytyväisyyteen liittyvien tutkimusten kanssa, joissa suurin osa tutkituista 

varhaiskasvatuksen opettajista olivat tyytyväisiä työhönsä (esim. Jorde-Bloom 1988; 

Keskinen 1992).  Työhyvinvointiin liittyviä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä kuvaan 

tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

 

6.2 Työhyvinvointia lisäävät tekijät 
 

6.2.1 Työn yleiset piirteet 

 

Työyhteisö 

 

Talebin (2012, 149) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajien työtyytyväi-

syyttä lisää toimiva vuorovaikutus päiväkodin johtajan kanssa. Keskisen (1985, 86) tut-

kimuksessa puolestaan johtajan myönteinen asenne lisäsi varhaiskasvatuksen opettajien 

työtyytyväisyyttä. Niin ikään omassa tutkimuksessani päiväkodin johtajalla koettiin 

olevan keskeinen merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Haastateltavien mukaan on tärke-

ää, että johtaja kannustaa ja toisaalta myös haastaa. Johtajalla tulee myös olla selkeä 

rooli ja työnkuva. Lisäksi johtajan tuen, luottamuksen sekä työntekijöiden mielipiteiden 

huomioimisen koettiin lisäävän työhyvinvointia. 
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H5: No siitä voi sanoa, että meillä on tosi hyvä johtaja kyllä niinku. Hän ottaa vastaan ja kuunte-
lee. Tuntuu et pystyy vaikuttamaan. Ja et on kiinnostunu niinku työntekijöiden hyvinvoinnista. 
 
H4: Johtaminen tietysti tukee niinku sitä.. Hyvä johtaminen tukee työhyvinvointia. Mut et mä 
ymmärrän kyllä, mitä niissä on niinkun, et johtajienki pitää niinku tehdä. Niil vaan niinku on, 
niil on joku taas joka sanoo et mitä pitää tehdä. Et kyllä mä sen ymmärrän. Mut oikeesti.. Hänel-
lekki voi siis niinku, mikä meillä on kulttuurina, et hän voi määrätä et sä siirryt tänne näin. Sä 
voit sanoo, et mä en pidä tästä et mut siirretään, mut siltiki se tapahtuu. Mut tavallaan hän kuulee 
sen, mikä se tunne siel taustalla on ja hänelle voi sanoo sen. Mikä on musta tosi arvokasta. 

 

Myös toimiva ja kannustava työyhteisö on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen opettajan 

työtyytyväisyyttä lisäävä tekijä (Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 135; Sen-

vall ym. 2005, 284; Taleb 2012, 148). Yhtä lailla tutkimukseni haastateltavien mukaan 

työyhteisö vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin. Haastateltavat pitivät tärkeänä työ-

yhteisöä, jossa yksilöllistä näkemystä työn tekemisestä arvostetaan. Samaan aikaan tär-

keänä pidettiin samankaltaista näkemystä siitä, millainen toiminta on hyvää. Hyvinvoin-

tia lisäsi myös jos työyhteisössä panostetaan yhteistyöhön ja jaetaan osaamista. Työyh-

teisön lisäksi toimivia tiimejä pidettiin työhyvinvoinnin kannalta tärkeinä. 

 
H3: No itellä on käyny aika hyvä tuuri siinä, että on löytyny semmonen jotenki työyhteisö, missä 
jotenki tuntee et voi oikeesti tehdä sitä työtä sillä lailla miten itse kokee et tää on niinku hyvää. 
Nii myös se edistää omaa työssä jaksamista tosi paljon. 
 
H5: Mul on tosi tärkeetä se, et on samanlainen näkemys siitä, että miten me tätä työtä tehään ja 
mikä on sille lapselle hyväksi. 
 
H4: Ja se, että muistaa sen, et tääl ei oo yksin. Et meitä on muitaki tekemäs. Siks tää on ihana 
tehdä tiimissä töitä. Et se tiimityön tärkeys on jotenki.. Et saa sen tiimin toimimaan, puhaltamaan 
yhteen hiileen. 

 

Työyhteisöltä saatava tuki oli niin ikään haastateltavien mukaan keskeinen työhyvin-

vointia lisäävä tekijä. On tärkeää, että työyhteisössä on turvallinen olo. Niin ikään koet-

tiin tärkeänä, että työyhteisöltä saa tukea haastavissa tilanteissa. Erityisesti uran alussa 

kokeneilta kollegoilta saatua tukea pidettiin erittäin merkityksellisenä. Haastateltavat 

myös korostivat, että työyhteisöltä on tärkeää saada tukea niissä asioissa, jotka eivät ole 

omia vahvuuksia. Työyhteisön lisäksi tukea voi saada myös muilta kuin työpaikan kol-

legoilta, esimerkiksi mentorointiryhmistä sekä työpsykologilta. 

 
H1: No mä en oo kovin vahva musiikkipedagogi, se ei oo mun vahvuus. Nii sen takii auttaa, 
meil talos toinen eskariopettaja onki taas siinä tosi vahva. Eli hänelt on saanu tosi paljo vinkkejä. 
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H5: Sit meil on iltapalaverit kerran viikossa. Meillä osallistuu koko kasvatushenkilökunta eli se 
kuus kasvattajaa. Nii ne on kyllä ehdottomasti sellaset, mikä edistää. Se on kaks tuntia aina ker-
ran viikossa. Nii siellä jos on joku asia, mikä hiertää tai -- niinku jaksamisen kans ollu vaikeuk-
sia. Nii sitte ku siitä asiasta on puhuttu siellä palaverissa, ni se ainaki mä oon ite kokenu, et heti 
pelkästään et sen jakaa ihmisten kanssa ja sitte että kaikki tulee tietoiseksi siitä. Vaikkei oo vält-
tämättä tehty mitään konkreettisia muutoksia hirveesti, ni se on jo niinku helpottanu ja tuonu sitä 
hyvinvointia sit sillä tavalla tai vähentänyt pahaa oloa. 
 
H2: Mä oon siin mentorointiryhmässä, et mä saan kollegiaalista tukea. Se on todella ihana ryh-
mä. Tärkeä, suosittelen kaikille käymään sen. Se on mulle todella tärkee, et saa jutella toisten 
lastentarhanopettajien kaa, jotka ei oo tästä päiväkodista. Kuulla erilaisii ratkasui ja miettii.. Ta-
vallaan se on jatkumoa, mikä on koulussa. Mä olin hirveen kiinnostunu kaikist meijän keskuste-
luist mitä oli, nii mä olin hirveen huolissani et nyt ne loppuu. Nyt toi mentorointi antaa sitä. 

 

Lisäksi aiempien tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen opettajien työtyytyväisyyttä 

lisää työyhteisön kannustava ilmapiiri (Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 135; 

Senvall ym. 2005, 284). Myös omassa tutkimuksessani työpaikan ilmapiiriä pidettiin 

tärkeänä. Hyvään ilmapiiriin vaikuttaa haastateltavien mukaan tuen saaminen kollegoil-

ta. Lisäksi koettiin tärkeäksi, että työhön liittyvistä asioista puhutaan avoimesti. Ilmapii-

ri vaikuttaa myös siihen, miten toinen kohdataan työpaikalla. 

 
H3: Työpaikan ilmapiiri on mun mielest jotenki meidän työpaikas aika keskeisel sijalla. Meil on 
tosi avoin ilmapiiri, et tai just ku on se yhteisöllisen itsekasvatuksen eetos jotenki. Et niist asioist 
oikeesti puhutaan, eikä vaan puhuta jostain siit asian vierestä. Se on tosi paljo lisänny semmost 
niinku avoimuutta ehkä muutenkin siihen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen siellä. Ja koska 
sillä, miten aikuiset on vuorovaikutukses keskenään, on suora vaikutus siihen miten lapset joten-
ki reagoi ja toimii, nii se on ollu semmonen positiivinen kierre kyllä siellä. 
 
H4: Työpaikan ilmapiiri on tosi tärkee asia. Se miten tota niin, miltä tuntuu tulla tänne. Se on to-
si tärkee, miten ihmiset otetaan vastaan kun ne tulee tänne. 

 

Vuorovaikutus 

 

Perhon ja Korhosen (2012, 30) tutkimuksessa toimiva yhteistyö ja molemminpuolinen 

arvostus vanhempien kanssa oli tärkeä työtyytyväisyyttä lisäävä tekijä. Samaan tapaan 

tutkimukseni haastateltavien mukaan toimiva vuorovaikutus lasten vanhempien kanssa 

lisää työhyvinvointia. Vanhemmilta saatavaa positiivista palautetta pidettiin tärkeänä. 

On myös tärkeää, että vanhemmat arvostavat päiväkodin työntekijöitä ja heidän teke-

määnsä työtä. Niin ikään vanhempien halua tehdä yhteistyötä päiväkodin kanssa pidet-

tiin merkityksellisenä. 
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H3: Meil on aika.. Suurin osa asiakasperheistä on kauheen jotenki yhteistyöhalusia. Vanhemmat 
on oikeesti tosi kinnostuneita lastensa asioista ja haluu tehdä yhteistyötä ja haluu olla mukana, ni 
aika vähän on sellasii ikään kuin vaikeita vanhempia, mist välil kuulee puhuttavan, tota, niinku 
päivähoidossa. 
 
H1: Mut sit myös toisaalta lapsilta, vanhemmilta tuleva palaute on myös se, mistä saa myös 
voimaa. Et nyt vaikka ku on ollu LEOPS-keskusteluissa täs kuussa, nii sieltä kun kuitenki saa.. 
Vanhemmat sanoo, että hei, heijän lapsi tuli tänne ja hänt jännitti tosi paljon kun se ei tunne ke-
tään. Mut sil on menny tosi kivasti ja te teette kaikkia hienoja juttuja, nii se on sellanen. Se on 
voimaa antavaa myös se vuorovaikutus vanhempien kanssa. 

 

Yhtä lailla vuorovaikutusta lasten kanssa pidettiin tärkeänä. Työhyvinvointia lisää lap-

silta saatava positiivinen palaute ja arvostus. Yleisesti lasten kanssa työskentelyn koet-

tiin lisäävän hyvinvointia. Työhyvinvoinnin koettiin lisääntyvän myös jos haastavissa 

lapsissa osaa nähdä ongelmien sijaan myös hyviä ominaisuuksia. Haastateltavien käsi-

tykset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, joissa lapset ovat olleet yksi 

olennainen varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia lisäävä tekijä (Keskinen 

1985, 43; Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 135; Taleb 2012, 148–149). 

 
H5: Ja sit kylhän se ihan se lasten kanssa oleminen parhaimmillaan sitä tuo. Ja just se, vaikka et-
tä lasten kanssa vaikka saa olla ulkona ja nauttii siitä ihanasta ilmasta ja saa hassutella ja.. 
 
H4: Eikä tää tuen tarve niin.. Lapset on erilaisia, ne tarvii erilaista tukee. Et tavallaan siitä me ol-
laan saatu palautet et me nähdään lapset niinku lapsina, vaikka nillä on se joku tarve. Tavallaan 
se haaste ei määritä sitä lasta. Seki auttaa siihen hyvinvointiin, et ymmärtää sen et ei kukaan 
niinku tavallaan tahallaan tee mitään. Et tavallaan hyväksyy sen. Etsii niit vahvuuksia. 

 

Talebin (2012, 149) tutkimuksen mukaan työtyytyväisyyttä lisää toimiva vuorovaikutus 

kollegoiden kanssa. Tutkimuksessani vuorovaikutus kollegoiden kanssa on niin ikään 

keskeistä työhyvinvoinnin kannalta. Kaikkien haastateltavien mukaan kollegoilta on 

mukava saada arvostusta ja positiivista palautetta. Lisäksi haastateltava 5 piti tärkeänä, 

että kaikkien näkemystä arvostetaan koulutustaustaan katsomatta. 

 
H2: Me työkavereina kyllä arvostamme varmasti toisiamme, on sellanen kokemus itsellä ainaki. 
 
H5: Nii, toi on myös totta toi vuorovaikutus, että sehän on kyllä.. Sitä on, tai kyllä mä siitä var-
maan jossain määrin puhuin.. Mutta onhan se ihan.. Jotenkin mun mielestä ne meidän iltapalave-
rit on siitä myös tosi hyviä, että siinä ollaan me kaikki. Ja siinä niinku, siin niinku häviää osalta 
se.. Tai siis se eri koulutustausta tai se, et jaetaan sitä osaamista, nii se tulee tosi hyvin siitä. Eikä 
tuu sellasta turhaa erottelua. Sitte jotenki myös se, että.. Kyllä se mun mielestä edistää sitä hyvää 
vuorovaikutusta, ku ollaan koko porukalla. 
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Ammattitaito 

 

Perhon ja Korhosen (2012, 30) tutkimuksen mukaan työkokemus vaikuttaa työtyytyväi-

syyteen ammatillisen varmuuden ja rohkeuden lisääntyessä. Samaan tapaan tutkimukse-

ni haastateltavien mukaan työhyvinvointia lisää kokemuksen myötä opittu omien rajo-

jen asettaminen. Haastateltavien mukaan työkokemuksen lisääntyminen on tuonut nä-

kemystä siitä, mikä on riittävää. Lisäksi yksi haastateltava toi ilmi, että kokemuksen 

myötä uskaltaa sanoa jos jotain asiaa ei ole ehtinyt tehdä. 

 
H3: No just se et on niinku muitaki asioita. Ja se, ettet sä vaadi itseltäs niinku mahdottomia. Mä 
oon aika hyvin pystyny jotenki omaksumaan itelleni semmosen mindsetin, että jotenki et sillon 
ku tekee työnsä hyvin, niin sit se riittää. Ja jotenki, et sen on riitettävä. Et me tehdään se mitä me 
voidaan ja sit joku muu jatkaa siitä. Esimerkiks vaikka jossain lastensuojelutapauksessa, nii ei se 
jotenki auta, ei se vie sitä asiaa eteenpäin, et jos mä vatvon sitä asiaa kotona vaan niinku päivät 
läpeensä ja yöt läpeensä ja menetän yöuneni sen takia ja tuun väsyneenä töihin. Päin vastoin, se-
hän tekee ikään kuin hallaa sille tilanteelle. Ja jotenki se ei tarkota sitä, että et mä en välittäis siit 
tilanteesta, mut mun mielest sen ei tarvi tapahtuu sen oman hyvinvoinnin kustannuksella. Jollain 
lailla. Niin se, et no niin et on se taito et sä osaat päästää irti niist työasioist. 
 
H4: Se on hyvä kysymys. Se ammatti-identiteetti. Jotenki sä.. Et sä osaat pitää huolta siitä niinku 
milloin on töissä ja milloin ei. Tavallaan siihen se raja. Ja sit et niinku jotenki ymmärtää se, et 
meidän aika on rajallista ja me tehdään se, mitä me.. Mihin me pystytään. Koska täähän on sel-
lanen työ, et sä niinku.. Koska täs pystyis tekemään ihan vaikka mitä. Joskus tulee sellanen olo, 
et ei me ehditä millään, ku haluis tehä tätä ja tätä ja tätä. Mut sit täytyy vaan se rajaamisen taito. 
Et nyt me keskitytään tähän, me tehdään tämä.  

 

Ammattitaitoa tahdottiin myös kehittää. Haastateltavat pitivät kouluttautumisen mah-

dollisuutta työhyvinvointia lisäävänä tekijänä. Niin ikään työhön liittyvien asioiden hal-

litseminen ja jo saatu työkokemus koettiin työhyvinvointia lisääviksi tekijöiksi. Asian-

tuntijuus näkyi yhden haastateltavan mukaan siinä, että osaa priorisoida työssään olen-

naiset asiat sekä huomioida lasten aloitteet toiminnan suhteen. Osa haastateltavista puo-

lestaan korostivat työn sisällöllisen hallitsemisen vähentävän työssä koettavaa kuormi-

tusta. 

 
H1: Ehkä semmonen oma tiedonhalu auttaa ainaki mua jaksamaan. Mä tosi paljon luen just kir-
jallisuutta ja opiskelen lisää sen takii, et sais lisää tietoo ja lisää.. Jotain niinku lisää siihen omaan 
opettajuuteen. Vähän syventää sitä sitä omaa asiantuntijuutta. Ja ehkä on alkanu hankkii tietoo 
niihin asioihin, mitkä ei oo mun vahvuuksia. Kokee et kaikki esiopsin asiat, mitkä ei oo mulla 
niin vahvoilla, nii sit.. Tuntuu että jos on epävarma, tulee sellasii niinku riittämättömyyden tun-
teit. Et mä en osaa toteuttaa tätä. Nii auttaa se kun on nyt lukenu ja hankkinu tietoo ja käyny 
koulutuksia. 
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Struktuuri 

 

Työhyvinvointiin vaikuttavat myös työyhteisön yhteiset toimintatavat ja kasvatusnäke-

mykset. Haastateltavien mukaan työhyvinvointia lisää tietynlaiseen toimintatapaan ja 

kasvatusnäkemykseen sitoutuminen. Lisäksi yhteiset arvot työyhteisön kesken luovat 

varmuutta ja selkeyttä työskentelyyn. Haastateltavat myös korostivat, että pedagogisista 

ratkaisuista täytyy keskustella työyhteisön kanssa. 

 
H5: Mihin liittyy myös se, että.. Nii täällä must siihen auttaa se, että jotenki tää on aika selkeesti 
sitoutunu tietynlaiseen tapaan toimia. Et se miten toimitaan pedagogisesti, tai se on aika hyvin 
määritelty. Ja sit ku meit on vaan kuus ja kaikki on siihen sitoutunu, ni sitä pystyy toteuttamaan. 
 
H3: Mutta kaiken sen pohjal pitäis mun mielest olla sellanen yhteinen arvokeskustelu ja myös se 
niinkun, ikään kuin päivän rytmin hyvin jotenki tarkka semmonen läpikäyminen. Et jotta sulla 
on itselläs työntekijänä varma olo siitä, et mitä sä teet ja missä kohtaa jotenki sun pitää tehdä mi-
täki asioita, koska sit se vapauttaa sitä omaa päätöksentekoo just muihin asioihin. Et sun ei koko 
ajan tarvi, se ei oo sul päällimmäisenä mielessä, et voi ei mis kohtaa mun kannattaa nyt olla ja 
voi ei nyt toi lapsi meni tonne ja nyt tää lapsi meni tänne, vaan jotenki et sul on selkeesti mietit-
ty. Ja se et sun kommunikointi pelaa yhteen sun tiimin kanssa ja sen työparin kanssa, jotta ne on 
yhteisesti keskusteltuja asioita, jotta kaikki jotenkin voi olla varmoi siitä, et jokainen hoitaa 
oman tonttinsa. 

 

Lisäksi työhyvinvointia lisää työpaikan selkeä struktuuri. Haastateltavien mukaan sel-

keä struktuuri luo rauhaa työn tekemiselle. Haastateltavan 5 mukaan selkeyttä luo lasten 

elämään kuuluva selkeä päivärytmi sekä tietyn lapsiryhmän kanssa toimimisen pysy-

vyys. Haastateltava 4 puolestaan korosti toimivan tiedonkulun merkitystä muuttuvissa 

tilanteissa. Haastateltavalle 3 sen sijaan aiemmissa työpaikoissa ilmennyt struktuurin 

puute oli opettanut arvostamaan nykyisen työpaikan selkeitä toimintatapoja. 

 
H5: Semmonen pysyvyys, et niinkun tutut lapset ja tuttu lapsiryhmä ja tutut aikuiset, kenen 
kanssa sitä tekee. Mun mielest se edesauttaa.  
 
H4: Ja kyllähän se sit, talossa pitää olla hyvät rakenteet. Juuriki sen takia, et jos joku puuttuu, nii 
tiedetään mitä tapahtuu. Et ei tarvi niihin käyttää sit energiaa.  
 
H3: Aikasemmis työpaikois, kyl ne oli ihan mukavii työpaikkoi mis mä olin töis, ei siinä mitään, 
mutta ei ollu semmost samanlaista oloo siit et jotenki niinku et olis semmonen rauha sille työn 
tekemiselle jollain lailla, vaan et koko ajan oli jotenki semmonen pieni vipatus et nyt taas tapah-
tuu jotain, nyt taas tapahtuu jotain, mitenköhän mun pitää suhtautuu, miten mun täytyy itteni nyt 
sovittaa tähän näin. Niin sen takii toi on jotenki työyhteisönä erityinen jollain lailla myös.  
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6.2.2 Metsäesiopetukseen liittyvät tekijät 

 

Metsä ympäristönä 

 

Baumgartnerin ym. (2009, 248) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat in-

nostusta työssään retkeillessään lasten kanssa. Samaan tapaan tutkimukseni haastatelta-

vien mukaan metsä innostaa oppimaan uutta. Haastateltavien mukaan metsäympäristö 

tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää lasten tunnetaitoja. Metsää pidettiin 

myös motivoivana työympäristönä, jota voi hyödyntää vaikkei tietäisi kaikkea ennes-

tään. Kellyn ja Berthelsenin (1995, 351) tutkimuksessa lasten spontaanien ideoiden to-

teuttaminen koettiin haastavaksi. Sen sijaan tutkimukseni haastateltavat kokivat, että 

metsässä on helppo toteuttaa lasten spontaaneja ideoita. Esimerkiksi haastateltava 3 ker-

toi tilanteesta, jossa tienreunasta löydetylle kuolleelle päästäiselle oli pidetty lasten toi-

veen mukaisesti hautajaiset ja samalla pystyttiin käsittelemään tunnetaitoja konkreetti-

sella ja lapsille merkityksellisellä tavalla. 

 
H1: Mä ainaki koen, et se lisää mun hyvinvointia. Se lisää.. Vähä ehk siltä kannalta toki myös, et 
mä tykkään niist haasteista ja tykkään selvittää uutta. Nii se motivoi mua se ympäristö mietti-
mään, et miten niitä samoja asioita voi toteuttaa siel metsässä sillä materiaalil mitä siel on, siinä 
ympäristössä. Se on mun mielest motivoivaa. 
 
H2: Plus et kaikki mitä noi myötätunto ja muut mitä opitaan siellä metsässä, niinku muita pie-
nempiä kohtaan. Ja sit pikku hiljaa se varmaan aikuisuudes mä uskoisin et se niinku näkyy. Ku 
sä välität luonnosta ja pienemmistä ötököistä ja asioist mitä sielt löytyy, nii sä oot niinku kiin-
nostunu, mutta samalla sä kasvat myötätuntoiseks aikuiseks. Sä oot loppujenlopuks sitä myös 
toisille ihmisille. Näin mä nyt uskon ainaki. 
 
H3: Jollain lailla se on aika hauska, miten luonto sit välillä kans tarjoo niit mahdollisuuksii tolla 
lail niinku kultatarjottimella. Et tässä on kuollut päästäinen, et niinku haudatkaa se, tehkää sille 
jotain. Niin jotenki se oli kauheen hämmentävää ja jotenki tosi hieno juttu. 

 

Työssä koettua hyvinvointia lisää haastateltavien mukaan myös metsän tarjoama laaja 

liikkumatila. Vastauksissa korostui erityisesti suuren tilan hyödyllisyys liikunnallisten ja 

vilkkaiden lasten kanssa. Haastateltavan 1 mielestä on hyvä asia, että lasten leikkejä ei 

tarvitse rajoittaa tiettyyn alueeseen, vaan ne saattavat olla jopa kaksisataa metriä suun-

taansa. Haastateltava 2 puolestaan koki konfliktien vähentyneen, kun lapsilla on enem-

män tilaa ympärillään. Baumgartnerin ym. (2009, 248) tutkimuksessa varhaiskasvatuk-

sen opettajat olivat tyytyväisimpiä työhönsä lasten ollessa tottelevaisia. Tutkimukseni 
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haastateltavien mukaan suuri tila ja aktiivinen toiminta vaikuttavat myönteisesti lasten 

käytökseen ja siten myös työhyvinvointiin. 

 
H1: Siel on enemmän tilaa myös niille lapsille, jotka vaatii leikkiinsä suuren tilan tai on muuten 
fyysisiä, liikunnallisia. Siel on mahollisuus purkaa sitä energiaa. Mikä vaikuttaa sit mun mielest 
siihen, et iltapäivisin tässä ryhmässä ainaki jaksetaan tosi hyvin sit myös sisäleikkejä rakentaa ja 
leikit on pitkäkestosia ja. 
 
H5: Et vaikkakin siinä on todellaki se, et se rauhottaa lapsia kun ne on paljon ulkona ja itteäänki 
rauhottaa ja just noilla.. Ja siinä on niinku.. Joskus tommonen sadesää saattaa olla niinku se kai-
kista rauhottavin, ku lapset keskittyy johonki muta- ja vesileikkeihin. 

 

Aiempien tutkimusten mukaan lasten itku ja melu aiheuttavat varhaiskasvatuksen opet-

tajille stressiä (Baumgartner ym. 2009, 243; Clipa & Boghean 2015, 913; Läärä & Kes-

kinen 1993, 345). Sen sijaan tutkimukseni haastateltavien vastauksissa korostui met-

säympäristön mahdollistama melukuormituksen väheneminen. Meluhaitan vähenemistä 

pidettiin hyvänä asiana sekä lasten että kasvattajien kannalta. Haastateltavien mukaan 

ulkona lapsille ei tarvitse huomauttaa kovaäänisistä leikeistä. Lisäksi yksi haastateltava 

piti myönteisenä asiana, että yleensä melusta häiriintyvät lapset pystyvät paremmin 

osallistumaan toimintaan ulkona. 

 
H1: Se vähentää melukuormitusta, et ollaan siel metsässä. Varsinki eskareilla mun mielestä me-
lun määrä nousee tuolta, mitä isommille lapsille mennään, leikit. Vaikka kukaan ei huutais ja 
kukaan ei riitelis tai ei tulis sellast niinku huutoääntä. Mut se, et ihan leikistä kuuluu jo paljo ään-
tä. Nii se vähentää ainaki itelläni sellast melukuormitusta selkeesti se ympäristö. 
 
H2: Itku, melu, kaikki nää. Ihan selviä juttuja. Et meil ei ulkona, ei siel oo sellast ku melu. Meil 
on luonnon äänet ja välil me huudetaan lauluja tai lauletaan tosi hiljaa. Nii sillon se kuuluu sii-
hen asiaan. Ja huomaan, et muutamia lapsiaki, joil on vaikee olla tuol. Tai niinku ne hakeutuu 
niinku rauhallisempiin tiloihin, mitä ollaan järjestetty. Nii ulkona ei tavallaan tarvi. Ne pystyy 
olla siin porukas ihan erilailla. 

 

Lisäksi aiempien tutkimusten perusteella metsäesiopetus vaikuttaa positiivisesti lasten 

terveyteen ja hyvinvointiin (esim. Fjørtoft 2001; Grahn ym. 1997; Lehtimäki ym. 2018). 

Tutkimukseni kohteena olleet aikuiset kokivat niin ikään ulkona olemisen lisäävän hy-

vinvointia. Haastateltavien mukaan ulkona olemisesta nauttii, siitä tulee hyvä olo ja se 

tekee hyvää. Metsäympäristö myös tarjoaa arjen liikuntaa, minkä koettiin vaikuttavan 

positiivisesti hyvinvointiin. Lisäksi fyysinen rasitus ja sen aikaansaama rentoutunut olo 

edesauttavat hyvinvointia sekä työssä että vapaa–ajalla. 
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H1: No ainaki tää siis, no ympäristö. Mun mielestä se metsässä vaikuttaa positiivisesti. Se vai-
kuttaa positiivisesti lapsiin, se vaikuttaa positiivisesti aikuisiin ja omaan työhyvinvointiin. Vai-
kuttaa mun mielest se.. No raikas ilma, ei oo samanlaisii ehkä.. No ei tääl muutenkaan, mut siis 
sisäilmaongelmia. Mut ei ehkä tuu, sä oot enemmän siellä luonnossa, nautit itekki siitä ilmasta. 
 
H5: Toki se on myös semmosta monipuolista halonhakkuuta ja muuta sellasta fyysistä rasitusta, 
et se on niinku hyväksi. 

 

Metsä tukena 

 

Kaikki haastateltavat korostivat kiireettömän ilmapiirin olevan yksi metsäesiopetuksen 

keskeinen työhyvinvointia edistävä tekijä. Haastateltavien mukaan asiat voi tehdä rau-

hassa omaan tahtiin kun metsässä vietetään koko esiopetusaika. Metsässä pääsee myös 

eroon muista päiväkodin arkeen liittyvistä asioista, kuten paperitöistä, ylimääräisestä in-

formaatiosta sekä työpaikan asioiden järjestelemisestä. Lisäksi metsäympäristö koettiin 

hyvänä paikkana rentoutua työnteon lomassa. 

 
H2: Ja varmasti itselläki ihan sama, et mä jotenki uskon et me aikuisetki ollaan.. Just ku me ei 
olla tässä arjen hälinässä, mitä täällä, nää muuttuvat tilanteet, vaan me ollaan siel ihan rauhassa. 
Jotenki meilläki on semmonen niinku lepponen olo kaikilla. Semmonen turha jännitys lähtee 
pois, mikä tulee sit täällä vastaan, ku tääl tulee niin paljo tietoo, niin paljo informaatiota ja kaik-
kee muuttuvia tilanteita, aikuiset taas.. Ni joutuu ihan eri lailla ruksuttaan aivot täällä, et sitte no 
kuka menee, minne menee ja miten me tää toiminta tehään. Ku sit taas siellä meil on se kolme 
aikuista, nii se vaan niinku soljuu ne päivät. Ne on tosi erilaisia. 
 
H4: Kyllähän metsä lisää hyvinvointia. Stressitaso laskee. Ja juuriki senki takia, et nää ei kulje 
mukana, nää paperit, et sä niinku olet siellä, sä keskityt olemaan siellä. Nii kyl metsä on lisänny 
ihan hirveesti sitä hyvinvointii ja jaksamista. 
 
H3: Meidän päiväkodissa on jotenki paljon aikaa semmoseen ja oikeestaan sitä niinku haetaanki 
sitä sellast et aikuist niinku asettuu rauhassa sinne metsäpaikalle ja jotenki et on niinku lasten 
saatavilla jollain lailla. Et on se aika ihanaa ku siin ehtii jotenki ite oikeen niinku hengittää sy-
vään ja niinku hengähtää ulos kaikki ne jotenki ylimääräset asiat ja myös aatella, et mulle mak-
setaan palkkaa tästä, et mä oon tääl ihanas metsän keskellä niinku näiden lasten kanssa. 

 

Haastateltavien mukaan metsässä työskentely auttaa niin ikään jaksamaan muussa työs-

sä. Metsässä työskentelyä kuvailtiin voimaannuttavaksi sekä kannattelevaksi. Haastatel-

tavat, jotka työskentelivät metsässä joka toisen viikon, korostivat erityisesti metsäviik-

kojen merkitystä työssä jaksamisen kannalta. 

 
H2: Mut siis kuitenkin kaikki mitä siel metsässä, miten me liikutaan ja ollaan, nii se itse metsä-
hän antaa niinku niin paljon. Et ollaan täs ihan ehdottomasti plussan puolella koko ajan siinä et 
jaksaa ja on.. Mut jos mul ei ois noit metsäviikkoi, nii mä oisin varmasti kyl enemmän lukossa ja 
miettisin et pystynks mä sopeutuun tällaseen työympäristöön, mis on näin paljon muuttuvii tilan-
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teita. Ne metsäviikot on siinä kyl erityisen tärkeitä. Oman työviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin 
kannalta. 
 
H4: Se on hirveen tasapainottava. Et sit ku sä oot ollu metsässä viikon ja sä tuut tänne, nii sit taas 
tavallaan jaksaa tän. Ja sit jo kaipaa, et okei, nyt mä pääsen taas metsään. Et toki nää on osa työ-
tä, et pitää tehdä ja pitää kirjata, et kylhän ne kuuluu siihen. Mut tavallaan sä pystyt vähä rytmit-
tään niitä. Et ne ei oo koko ajan sulla täällä takaraivossa. 

 

6.3 Työhyvinvointia heikentävät tekijät 
 

6.3.1 Työn yleiset piirteet 

 

Ajanpuute 

 

Aiempien tutkimusten mukaan ajanpuute on merkittävä varhaiskasvatuksen opettajien 

työhyvinvointia heikentävä tekijä (Clipa & Boghean 2015, 912–913; Keskinen 1985, 

49; Läärä & Keskinen 1993, 345; Hujala & Puroila 1998, 302). Niin ikään tutkimukseni 

haastateltavat kokivat ajanpuutteen yhtenä keskeisenä työhyvinvointia heikentävänä te-

kijänä. Kuten aiemmissa tutkimuksissa (ks. (Clipa & Boghean 2015, 912; Kelly & Bert-

helsen 1995, 350; Tsai ym. 2006, 368) ajanpuute ilmenee erityisesti paperitöiden kasau-

tumisena ja suunnitteluajan käyttämättä jättämisenä. Moni haastateltava toi esiin vai-

keuden valita lapsiryhmässä toimimisen ja suunnitteluajan pitämisen välillä. Tekemättä 

jäävät suunnittelu- ja paperityöt aiheuttavat haastateltavien mukaan stressiä ja koke-

muksia työssä epäonnistumisesta. Toisaalta vaatimukset paperitöistä tuntuivat kohtuut-

tomilta, sillä ne vievät aikaa lasten kanssa toimimisesta, jota pidettiin tärkeämpänä. Li-

säksi yksi haastateltava koki lapsiryhmästä poistumisen suunnittelun vuoksi olevan tur-

vallisuusriski, sillä ryhmään jää liian vähän aikuisia lasten määrään nähden. 

 
H1: Sit toki sellanen.. No kiire nyt on välillä itse luotuu, mut sellanen niinku ajanpuute. Mikä 
kuormittaa ainaki mua. Ja vaikka.. Tosi upeeta et SAK-aika on nyt se viis tuntia sun työajasta, 
niin konkreettisesti mä en oo ainakaan saanu sitä pidettyä kaikkea. 
 
H5: Mut se kyllä kuormittaa jos ei saa tehdä sitä työtä mitä on tullu tekemään, vaan joutuu käyt-
tää sen aikansa johonki. Ja sit se on vähän ristiriitasta mun mielestä, että jos niinku tavallaan.. Et 
aikaa menee keskusteluun ja niinku kirjaamisiin ja kaikkeen suunnitteluun ja muuhun, mut jos 
sitä sit ei oo, millä keskustelet lapsesta jonka kanssa oot tosi vähän aikaa. 

 

Ajanpuute näkyy haastateltavien mukaan myös toteutumattomana tiimiaikana. Kiireen 

vuoksi tiimipalaverit jäävät usein toteutumatta, jolloin yhteistä suunnittelua ei voi työ-
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parin kanssa tehdä. Tällöin yhteissuunnittelu täytyy toteuttaa lyhyinä keskusteluina 

muun työn ohessa, mikä koettiin uuvuttavana. Sama ilmeni Tsain ym. (2006, 368) tut-

kimuksessa, jossa varhaiskasvatuksen opettajat ehtivät keskustella kollegoidensa kanssa 

vain lyhyitä hetkiä kerrallaan ja keskustelut tuli käydä mahdollisimman nopeasti. Lisäk-

si tutkimuksessani haastateltava 2 koki, että työpaikalla tiimiaika kannustettaan pitä-

mään muun ryhmän turvallisuuden kustannuksella. Sen sijaan haastateltavan 5 mukaan 

liian vähäiseen tiimiaikaan on voinut vaikuttaa ja lisää aikaa on saatu järjestettyä. 

 
H2: Se on vaan niin, se on niin uskomaton, miten vahva vaikutus sillä no sit jotenki. Että pysty-
täänkö pitämään tiimipalavereita. Ja aina meille sanotaan, et pitäkää vaan ja.. Mut ku mä oon 
niin uus, nii mä en tavallaan hyväksy sitä, että se tilanne, että sit siel on yks aikuinen todella suu-
ren ryhmän kaa tai kahen ryhmän kanssa. Tavallaan.. Mä en voi tehä sellast, mikä ei must tunnu 
niinku oikeelta. Sit me ollaan peruttu niitä palavereita sen sijaan. Ja yritetty järjestää toiseen het-
keen. Nää kaikki niinkun suoraan sanottuna ärsyttää aina kun tapahtuu. Ja sit just se, et just tii-
mipalaverin tarkotus olis tiimin kans puhuu niistä yhteisist asioista ja muuta. Nii nehän jää sit 
käsittelemättä. Et tavallaan semmoset.. Ei asioita voi lykätä. Ne on sen takia ne tiimipalaverit, et-
tä ne edistäis meidän ryhmäkommunikaatiota ja saatais yhdessä suunniteltua ja käsiteltyä lasten 
asioita. Jos ne ei toteudu, nii must tuntuu, et taas lähti pala siit mun duunista, jota mä en saa tehä.  
 
H5: Sitte toi on ollu, meil ei oo ollu hirveesti aikaa mun työparin kanssa niinku. Sitte tota meil ei 
oo taas niinku ollu sitä niinku tavallaan tiimiaikaa. Mutta se on kyllä ollu semmonen asia, että 
nyt meillä oli heti perjantaina yks palaveri, et. Et sinällään se on kyllä asia, mihin on heti niinku 
pystyny vaikuttamaan ku sen on tuonu esiin. Et nyt tuntuu, et meil pitäis olla aikaa jutella ja 
suunnitella kahestaanki. Mutta tota.. Huomas et siinä kävi silleen, et arjessa vaan huomas et ei 
vitsi, ei me olla ehditty tätäkään käydä läpi. 

 

Resurssien puute 

 

Haastateltavien vastauksissa resurssien puute näyttäytyy työhyvinvointia keskeisesti 

heikentävänä tekijänä. Resurssien puute ilmenee erityisesti siten, että aikuisia on liian 

vähän verrattuna lapsiryhmän kokoon. Aikuisten vähäinen määrä johtuu haastateltavien 

mukaan pääosin siitä, ettei sijaisia saada poissaolevien kollegoiden tilalle. Lisäksi aikui-

sia siirrellään päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen jos sijaisia ei saada hankittua. Aikuis-

ten siirtely koettiin erityisen uuvuttavana, sillä sen vuoksi oman ryhmän kanssa suunni-

teltu toiminta jää tyypillisesti tekemättä. Niin ikään aiempien tutkimusten mukaan  kol-

legoiden poissaolot (Baumgartner ym. 2009, 243) sekä sijaisten saamisen haastavuus 

(Perho & Korhonen 2012, 29) olivat stressiä aiheuttavia tekijöitä varhaiskasvatuksen 

opettajan työssä. 
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H2: Eniten kuormittaa just toi aikuisten määrän vaihtelevuus. Se on ihan yks yksittäinen. -- Ja 
mä ymmärrän et on kipeenä ja muuta, mut se et me ei saada [sijaispalvelun nimi] väkee. Elikkä 
aikuisten resurssien määrä vaikuttaa heti kaikkeen. 
 
H4: Et tavallaan niinku se, just toi käyttöaste niinku. Ku muistaa ajan ku joskus sitä ei seurattu 
niin tarkkaan. Nii sit jos oli vähemmän lapsia ni ei kuitenkaan siirrelty aikuisia mihinkään. Sit 
sai olla sen pienemmän ryhmän kanssa ja ehti tekemään sit eri tavalla. Ehkä paneutumaan sit 
niihin lasten niinku, jos jollaki oli jotain haasteita, nii tekemään hänen kanssa sit vähä intensiivi-
semmin juttuja. Mut nyt tavallaan, jos sulla on vähä lapsia, nii sit sä tiedät, okei, no sit täst joku 
lähtee jonnekki. 

 

Resurssien puute näyttäytyy haastateltavien mukaan myös vaikeutena saada lapsille eri-

tyistä tukea. Erityisryhmäpaikkoja koettiin olevan huomattavasti vähemmän kuin niitä 

tarvitsevia lapsia. Lisäksi erityisopettajia on vähennetty säästösyistä. Niin ikään haasta-

vien lapsiryhmien kanssa kaivattiin apua, mutta avustajia on vähäisten resurssien vuoksi 

vaikea saada. Samaan tapaan Perhon ja Korhosen (2012, 29) tutkimuksessa varhaiskas-

vatuksen opettajat kokivat lasten tarvitsevan huomattavasti enemmän erityistä tukea 

kuin resurssien puitteissa oli mahdollista tarjota. 

 
H1: No eniten mun mielestä sellanen resurssien puute. Mikä näkyy mun mielest tällä hetkellä 
tällä alueella ainaki voimakkaammi erityislasten kohalla. Ei oo riittävästi integoitujen erityis-
ryhmien paikkoja. -- Jotenkin se on mun mielestä se kuormittavin tekijä. Ei se, että sulla on eri-
tyislapsia ryhmässä, vaan se että se tuntuu ehkä niitten lasten kannalta väärältä. Et he ei saa tar-
peeksi apua. 

 

Struktuurin puute 

 

Haastateltavat kokivat työhyvinvointia heikentävän muuttuvat tilanteet työpaikalla. 

Muuttuvia tilanteita ovat esimerkiksi työparin yllättävä sairastuminen, siirto toiseen lap-

siryhmään tai tavallisesta poikkeavat työtehtävät. Yhden haastateltavan mukaan johtajan 

epäselvä toimenkuva ja työtehtävät ovat johtaneet tilanteeseen, jossa työntekijät kokevat 

epävarmuutta sekä altistuvat jatkuvasti muuttuville tilanteille. Samoja piirteitä ilmeni 

myös aiemmissa tutkimuksissa: Kellyn ja Berthelsenin (1995, 352) tutkimuksessa var-

haiskasvatuksen opettajat kokivat joutuvansa muuttamaan suunnitelmiaan ja luopumaan 

omista tarpeistaan toisten vaatimusten vuoksi. Keskisen ja Keskisen (2005, 283–284) 

tutkimuksessa puolestaan päiväkotien esimiesten epärealistinen näkemys johtamisestaan 

aiheutti kuormitusta varhaiskasvatuksen opettajille. 

 
H1: Et helposti joutuu just vaihtaa suunnitelmii lennosta ja jos työkaveri on vaikka sairaana, ni.. 
Se on vielä eri asia jos on kolme kasvattajaa niinku et on kaks. Se muuttaa tosi paljon. Muuttaa 
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siis just sellasii suunnitelmia, mitkä mua just kuormittaa eniten. Et jää vähän aikaa vaikka val-
mistella keskusteluja vanhemman kanssa. Ja sit meet vähä silleen puolvalmistuneena sinne. 
 
H2: Henkilökohtasesti mun työhyvinvointiin vaikuttaa eniten se, et jos meillä on kolme aikuista, 
mä oon sanonu aina et kaikki sujuu, sillon me ollaan laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Mut 
niit muuttuvii tilanteit on niin paljon päivässä, et yhtäkkii meit onki vaan kaksi ja mä en tiedä si-
tä etukäteen. Aina noi niinku, aikuisten siirtäminen on kaikista huonoin ratkaisu. Ja sit ku sitä te-
hään talon sisäl sillain, et me siirretään joka ryhmästä jotain aikuista, nii se tuntuu jo ihan päät-
tömältä. 

 

On mielestäni huomion arvoista, että haastateltavien kokemukset jakautuivat erityisesti 

työn struktuurin suhteen. Haastateltavat, jotka kokivat työyhteisön tarjoavan selkeän 

struktuurin työskentelylle, korostivat sen olevan työhyvinvointia lisäävä tekijä. Toisten 

haastateltavien vastauksissa struktuurin puute puolestaan näyttäytyi vahvana työhyvin-

vointia heikentävänä tekijänä. Tästä syystä koen struktuurin olevan tutkimuksessani yk-

si keskeinen työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. 

 

Vaatimukset 

 

Haastateltavien mukaan työyhteisön ulkopuolelta tulevat vaatimukset vaikuttavat työ-

hyvinvointiin heikentävästi. Haastateltavat kokivat, että vaatimukset ovat lisääntyneet 

esimerkiksi paperitöiden, erilaisten hankkeiden sekä digitalisaation myötä. Vaatimusten 

kasvaessa resursseja ei kuitenkaan ole lisätty, mikä aiheuttaa uupumista ja riittämättö-

myyden tunnetta. Haastateltavat eivät myöskään pitäneet kaikkia uudistuksia tarpeelli-

sina, vaan ne nähtiin lähinnä ylimääräisenä työnä.  

 
H5: Ulkopuolelta tulee myöskin hirveen paljon niinku vaatimuksia tai semmosia. Jotain et on jo-
ku vaikka kunnan hanke tai alueen hanke, et nyt kaikki liikkuvat ulkona.. Tai siis nyt kuulosta 
hassulta et mä otin nyt tän esimerkin, mut sit kuulostaa et kaikki mun mielestä mitkä tulee ulko-
puolelta, niin ne jotenki stressaa ainaki mua. Koska sen kaiken pitäis lähtee siitä, että mikä mei-
jän kasvattajien näkemys on siitä et mitä ne lapset tarvii. Eikä niin et joku ulkopuolelta tulee sa-
nomaan, että hei tää olis nyt. 

 

Vaatimuksia ilmeni myös työyhteisön sisällä. Osa haastateltavista koki, että johtaja tai 

kollegat vaativat kohtuutonta työhön sitoutumista. Tämä näkyy vaatimuksina sekä työs-

sä että työn ulkopuolella, mikä aiheuttaa esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta ja it-

sensä vertailua kollegoihin. Osa haastateltavista puolestaan koki, että he itse vaativat it-

seltään liikaa, mikä osaltaan heikentää työhyvinvointia.  
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H3: Mutta tota, tuol on ehkä myös semmonen tietynlainen, ku kaikil on niin kova jotenki työmo-
raali ja kaikki haluu tehdä työnsä hyvin, ni jotenki välil tulee tuolla ehkä sellanen tietynlainen, en 
mä nyt voi sanoo et johtaja odottaa et sä uhraat itses työlle, mut vähän sellanen ajatus jollain lail-
la, niinku et sun on annettava kaikki itsestäsi koko ajan, nii se on aika raskasta kyllä välillä. 
 
H1: Ja sit siit tulee mulle ainakin, kun oon ehkä vähä semmonen perfektionisti, ni tulee sellanen 
riittämättömyyden tunne. Et mul on tää lapsi mun ryhmässä, mut mä en osaa auttaa sitä tarpeeksi 
hyvin. Mä en oo erityislastentarhanopettaja, mä.. Tai mä en riitä. 

 

Vaikka haastateltavat kokivat yhteistyön vanhempien kanssa yhtenä työhyvinvointia 

edistävänä tekijänä, on se toisinaan myös kuormittavaa. Työhyvinvointia koettiin hei-

kentävän vanhemmat, joiden kanssa yhteistyö on haastavaa tai joiden vaatimukset esi-

opettajia kohtaan tuntuvat liiallisilta. Erityisen vaativiksi koettiin tilanteet, joissa haas-

tavan vanhemman kanssa tulee keskustella lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta. Lisäksi 

vanhempien innokas yhteistyö saattaa välillä uuvuttaa, vaikka se nähtiinkin pääosin po-

sitiivisena asiana. Vanhempien vaatimukset koettiin stressiä aiheuttavana tekijänä myös 

Baumgartnerin ym. (2009, 243) sekä Kellyn ja Berthelsenin (1995, 352) tutkimuksissa. 

 
H5: Ja sitte, nii sit se on yks asia, minkä huomaa, on huomannu joissaki vanhemmissa. Että tota, 
et vaikka he suhtautuu tosi myönteisesti tähän ulkoiluun ja metsäelämään, niin nyt ku alko esi-
koulu, nii odotukset on yhtäkkiä niinku.. Huomaa että odotetaan semmosta ohjatumpaa toimintaa 
tosi paljon enemmän. Et sitä on joutunu.. Et mä huomaan, et mä otan siitä vähän paineita. 

 

6.3.2 Metsäesiopetukseen liittyvät tekijät 

 

Metsä lisätyönä 

 

Kaikkien haastateltavien mukaan metsäesiopetus aiheuttaa toisinaan lisätyötä. Usean 

ympäristön hyödyntäminen saa aikaan sen, että toiminnan suunnittelu ja opetusmateri-

aalien kuljettaminen tuntuu toisinaan vaativan kolminkertaisen työn. Lisäksi metsä-

esiopetuksessa nähtiin olevan vastuualueita ja tehtäviä, joita taas tavallisessa päiväkoti-

ryhmässä ei ole. Esimerkiksi osa metsäesiopetusryhmistä ruokailee ja lepää metsässä, 

mikä haastateltavien mukaan aiheuttaa lisätyötä. Lisätyöt aiheuttivat kuormitusta var-

haiskasvatuksen opettajille myös Clipan ja Bogheanin (2015, 912) sekä Kellyn ja Bert-

helsenin (1995, 350–351) tutkimuksissa, vaikka lisätyöt eivät kyseisissä tutkimuksissa 

johtuneetkaan ulkona vietetystä ajasta. 
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H3: Ku et ollaan koko päivä ulkona, ni se on keholle haastavaa ja sit siin on erilaisii vastuualuei-
ta, siin on erilaisii hoidettavii asioita mitä sit taas normipäiväkodis ei oo. Paljo turvallisuuteen 
liittyvii juttuja ja sit sellasii yhteisesti sovittui niinku arjen käytäntöjä, joita sun täytyy hoitaa, 
jotta ikään kun se päivä sujuis mahdollisimman jotenki jouhevasti. 

 

Lisäksi metsässä vietetty aika vaikeuttaa muiden varhaiskasvatuksen opettajan työnku-

vaan liittyvien tehtävien tekemistä. Haastateltavien mukaan suunnittelu- ja kirjaamis-

työlle on vaikea löytää sopivaa hetkeä, kun päivät vietetään ulkona. Metsässä olo niin 

ikään vaikeuttaa yhteisten suunnittelu- ja palaveriaikojen löytämistä. Metsäryhmissä on 

myös tavallisia ryhmiä haastavampaa joustaa tilanteissa, joissa joku kasvattajista on 

poissa ryhmästä. 

 
H1: Kyl se konkreettisesti vaikuttaa siihen, siis vaik siihen kirjaamisaikaan mitä sulla on. Nii sitä 
on vaan vähemmän, kun arkipäivät ollaan siel luonnossa. 
 
H4: Ja sit tietysti vaikka se SAK-aika on, nii sen.. Se on kyllä niin herkkä myös sille, varsinki ku 
ollaan metsässä ja täällä, nii meidän yhteinen, esiopettajien yhteinen aika niinku.. Jos joku on 
pois, nii se aika nopeesti kyllä sit haavottuu. 

 

Fyysinen kuormitus 

 

Vaikka metsässä liikkuminen koettiin hyväksi asiaksi fyysisen kunnon ylläpitämisen 

kannalta, tuo se työhön myös haasteita. Fyysiset tehtävät, kuten vesikanistereiden ja 

rinkan kantaminen, kärryjen työntäminen sekä pitkien matkojen käveleminen koettiin 

kuormittaviksi. Niin ikään sääolosuhteet saattavat koetella haastateltavien jaksamista. 

Yksi haastateltava ei yleensä kokenut metsässä työskentelyä kuormittavaksi, mutta oli 

haastatteluhetkellä tilanteessa, jossa metsässä työskentely oli huomattavasti aiempaa 

haastavampaa. 

 
H3: No se fyysinen kuormitus on ehkä se jotenki isoin mitä mä sanoisin et metsäeskariin liittyy. 
Me myös kävellään välillä aika pitkii matkoja ja tota ja siis se ulkona oleminen on siis niinku 
kropalle raskasta. 
 
H5: Niinku sanoin tos, et se jatkuva pihalla oleminen oli lapsille rankkaa, nii kyl.. Ja kyl se niin-
ku tuntuu, et itellekki oli, et jos on semmonen niinku.. Et kylhän se on ikään ku sään armoilla, et 
on hirveen.. Et pitkältihän se on varustautumiskysymys, mutta niinku.. Joku kerta kun me kaikki 
paleltiin, tuol ruokapöydäs ja syötiin, niin tuntu siltä et onko täs nyt mitään järkee. Se oliki vii-
mesii kertoi ku me syötiin eväitä, et oli ehkä aika siirtyy sisä- ja kotaelämään. 

 

Mielestäni on kuitenkin tärkeää huomioida, että yleisesti metsäesiopetusta ei pidetty 

työhyvinvointia heikentävänä tekijänä. Useat haastateltavat korostivat metsäesiopetuk-
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sen olevan työhyvinvointia lisäävä tekijä ja työhyvinvointia puolestaan heikentävän 

työn muut ominaisuudet. Metsäesiopetukseen liittyviä heikentäviä tekijöitä ei myöskään 

pidetty yhtä merkityksellisinä työhyvinvoinnin kannalta kuin muita tekijöitä. 

 
H3: Et kyl se osaltaan varmasti niinkun vaikuttaa siihen työhyvinvointiin, mut mun mielest se ei 
oo niinku ratkaiseva tekijä. Tai mä en oo ainakaan omalla kohdallani kokenu sitä, et se olis rat-
kaseva tekijä siin työhyvinvoinnissa, et enemmän ne on mun mielestä noi niinku aikasemmat 
asiat. 

 

6.4 Työhyvinvoinnin kehittäminen 
 

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen 

 

Haastateltavien mukaan työn ja vapaa-ajan pitäminen erillään on yksi keskeinen keino 

työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Vapaa-ajalla on haastateltavien mukaan tärkeää keskit-

tyä muihin kuin työasioihin. Erityisesti perheen ja ystävien merkitys korostuu työhyvin-

voinnin ylläpitämisessä, sillä heidän kanssaan pystyy sekä keskustelemaan mieltä pai-

navista asioista että unohtamaan työhön liittyvät ajatukset. 

 
H3: Se et on se sosiaalinen tukiverkko siinä, joka ymmärtää sua ja niinku osaa nähdä myös sitä 
niinku sun jaksamista. Jollain lailla ja ehkä et antaa jotain vinkkei tai neuvoi et jos huomaa että al-
kaa se oma jaksaminen menee ehkä vähä huonompaan suuntaan, nii. No itel se on ollu puoliso aika 
lailla et hän on niinku paljon ollu jotenki tukena. 
 
H5: Ja ystävät tietysti. Niinku se, että tekee ylipäätänsä niinkun asioita mistä tykkää ihmisten 
kanssa, joista tykkää. 

 

Clipan ja Bogheanin (2015, 913) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat pyrkivät 

vähentämään työstressiä harrastusten ja urheilun avulla. Sama ilmeni tutkimuksessani, 

sillä kaikki haastateltavat korostivat fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisen olevan tär-

keä keino työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Harrastukset ovat haastateltavien mukaan 

keino päästää irti kontrollista, purkaa työn aiheuttamaa stressiä sekä saada ylipäätään 

elämään muuta sisältöä työn rinnalle. Haastateltavat myös pitivät kunnon ylläpitämistä 

tärkeänä, sillä metsäesiopetuksessa työskentely on fyysisesti kuormittavaa. Harrastusten 

lisäksi riittävä lepo on haastateltavien mielestä tärkeä työhyvinvointia ylläpitävä tekijä. 

 
H1: No ihan yleisesti mun mielest se työ on aika vaativaa, nii sit se et sä pidät huolta itestäs. Tällä-
set niinku arjen asiat, et nukkuu tarpeeks, syö hyvin, liikkuu ite. Varsinki tos metsäs mun mielest 
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korostuu se oma kunto sillälail. Ihan sama missä ryhmäs oot, nii varhaiskasvatus on aika liikkuvaa 
työtä, myös välillä tosi fyysistä työtä. Ja tos metsässä etenki sä oot pitkiä.. Sellanen arjen liikunnan 
määrä, hyötyliikunnan määrä on aika suurta päivisin. Nii se et pitää huolta itestään, et jaksaa kä-
vellä itekki ne matkat ja jaksaa leikkiä sitä hippaa ja jaksaa seistä päivät pitkät, ni. 
 
H3: No mul on esimerkiks harrastuksii töiden ulkopuolella --. Yritän ainaki liikkua tai niinku har-
rastaa liikuntaa kohtalaisen säännöllisesti, et tulis just sitä kontrollin irtipäästämistä. 
 
H4: Et sä palaudut, ehdit palautua työpäivän jälkeen. Niin pää ku kehoki. Ja saat nukuttua, nii on 
tosi tärkeetä. 

 

Resurssien lisääminen 

 

Haastateltavien mukaan resurssien lisääminen edistäisi merkittävästi työhyvinvointia. 

Resursseja toivottiin erityisesti aikuisten riittävän määrän varmistamiseen. Haastatelta-

vien mukaan olisi tärkeää, että poissaolevan kollegan tilalle saataisiin sijainen, eikä ai-

kuisia siirreltäisi ryhmästä toiseen. Haastateltavien mukaan riittävä aikuisten määrä vä-

hentäisi myös työhön liittyvää kiirettä, sillä esimerkiksi suunnittelu- ja paperitöiden te-

keminen sekä tiimipalavereiden pitäminen olisi helpompaa. 

 
H2: Et meil olis ne aikuiset ja sit on varahenkilö sillon kun on sairauksia ja muuta ja saatais si-
jaisia. 
 
H1: Haluaisin saada just enemmän aikaa sellaseen arviointiin ja suunnitteluun. Mä suunnittelen 
tällä hetkellä.. Se on ehkä mun tapaki, et mä suunnittelen tosi paljo pään sisällä. Mut ehkä mä 
haluisin saada myös sitä aikaa kirjottaa ylös johonkin niitä asioita, et mitä tehään. 

 

Resursseja tahdottaisiin kohdentaa myös lasten tukemiseen. Haastateltavien mukaan 

pienemmät lapsiryhmät edistäisivät hyvinvointia sekä lasten että kasvattajien kannalta. 

Niin ikään Clipan ja Bogheanin (2015, 914) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat 

toivoivat resurssien lisäämistä, jotta ryhmäkoot olisivat pienempiä. Lisäksi haastatelta-

vien mukaan olisi tärkeää tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille enemmän pienryh-

mäpaikkoja tai vastaavasti lisätä avustajia, jotta heitä voitaisiin tukea tavallisessa ryh-

mässä.  

 
H1: No mun mielest siis resurssit. Se et olis enemmän, olis pienemmät ryhmät. -- Erityispäivähoi-
don resurssit pitäis olla mun mielestä tosi paljo suuremmat [kaupungin nimi]:ssa. 
 
H5: Olemme tänäkin syksynä kaipailleet ryhmäämme, et saatais yks henkilö lisää niinku avusta-
maan. Just näissä tilanteissa, joissa joku lapsi niinku tarvii selkeestikin niinku yhden aikuisen täy-
den huomion. 
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Aiemmissa tutkimuksissa palkan nostaminen nähtiin keinona lisätä varhaiskasvatuksen 

opettajan työn arvostusta sekä vähentää työssä koettua stressiä (Clipa & Boghean 2015, 

914; Papanastasiou & Zembylas 2005, 163). Myös omassa tutkimuksessani osa haasta-

teltavista nosti esiin palkan lisäämisen keinona edistää työn arvostusta. Palkan lisäämi-

sen ei kuitenkaan nähty suoranaisesti vaikuttavan työhyvinvointiin: vaikka palkankoro-

tusta toivottiin, ei sen koettu olevan työhyvinvointia automaattisesti lisäävä keino. Tär-

keämmäksi koettiin työhyvinvointia heikentäviin tekijöihin puuttuminen. 

 
H1: Must on hienoa, et kaupungit nyt nostaa palkkoja, ainaki pääkaupunkiseudul, mut se ei oo 
myöskään mun mielest niinku ratkasu niihin ongelmiin, mitä varhaiskasvatuksessa on. Vaikka se 
sataseiskytviis euroo, mikä on tosi hienoo, nii ei sillä uutta lastentarhanopettajaa saada. Tai ei sillä 
saada motivoituu kukaan tänne jäämään jos työolot muuttuu sellasiks, et työntekijät uupuu ja vä-
syy. 

 

Työskentelyn helpottaminen 

 

Baumgartnerin ym. (2009, 247) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat pyrkivät 

selviytymään työstressistä terveydenhuollon asiantuntijoiden sekä kollegoiden tuen 

avulla. Tuen tarve ilmeni myös tutkimukseni haastateltavien vastauksissa. Haastatelta-

vien mukaan työhyvinvointia tulisi kehittää siten, että tukea tarjottaisiin tämänhetkistä 

enemmän. Erityisesti uran alkuvaiheessa työterveyden aktiivisempi läsnäolo koettiin 

tärkeänä. Lisäksi yksi haastateltava toivoi enemmän vertaistukiryhmiä, joissa voisi kes-

kustella varhaiskasvatuksen opettajan työhön liittyvistä aiheista. 

 
H3: No myös toi tota työterveyden ehkä semmonen aktiivisempi mukana oleminen niinku ensim-
mäisinä työvuosina. -- että oikeesti konkreettisesti opetettais niit taitoja siihen niinku oman hyvin-
voinnin ja oman jaksamisen jotenki säätelyyn ja tunnistamiseen. 

 

Haastateltavien mukaan työhyvinvointia edistäisi niin ikään käytäntöjen ja pelisääntöjen 

kehittäminen työpaikalla. Haastateltavat toivoivat konkreettisia keinoja esimerkiksi 

haastavien vanhempien kohtaamiseen. Myös yhteisiin suunnittelukäytäntöihin sekä 

viestintään eri ryhmien välillä toivottiin selkeämpiä toimintatapoja. Toisaalta käytäntö-

jen toivottiin olevan selkeitä, mutta myös joustavan tarvittaessa. Lisäksi yksi haastatel-

tava toivoi selkeämpää työnkuvaa päiväkodin johtajalle ja sen myötä myös varhaiskas-

vatuksen opettajille. Niin ikään Tsain ym. (2006, 368–369) mukaan päiväkodin johtajal-

la on keskeinen merkitys työyhteisön käytäntöjen ja kollegiaalisten suhteiden muotou-

tumisessa. 
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H3: Se vaikuttaa ihan suoraan siihen omaan työssä jaksamiseen, et sul on niit konkreettisii työka-
luja, millä tarttuu niihin asioihin. Eikä sit tarvi stressata kotona sitä, et voi ei, miten mä otan pu-
heeks tän asian sen vanhemman kanssa, koska tää jännittää mua nyt niin kauheesti. 
 
H4: Toisaalta ymmärtää et ku on uusia ihmisiä, meillä menee aikaa ennenku me saadaan niinku 
nää suunnittelukäytännöt toimimaan niinku tän, näiden niinku kahden esiopetusryhmän välillä.  
Nii tavallaan siihen ehkä niinku, et sais sen selkeyden et nyt on.. Nyt se on niin haavoittuvaista 
kaiken kaikkiaan. 

 

Haastateltavien vastauksissa ilmeni myös yhtenevyys työssäoloajan ja työhyvinvoinnin 

kehittämistarpeiden välillä. Työuransa alkuvaiheessa olevat haastateltavat nostivat esiin 

huomattavasti enemmän kehityskohteita sekä painottivat vastauksissaan kehityksen 

välttämättömyyttä. Pidempään työskennelleet haastateltavat sen sijaan korostivat epä-

kohtien hyväksymistä ja oman asenteen merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. 

 
H2: Mut ku mä oon niin uus, nii mä en tavallaan hyväksy sitä -- En tule hyväksymään sitä asiaa, 
vaan tulen tästä sanomaan niin kauan kunnes jotain muutosta tälle tulee. 
 
H4: Nää pitää hyväksyy nää työn piirteet. Ne on meidän velvollisuuksii, vaatimuksii ja toisaalta 
meidän ilo. 

 

Metsätoiminnan kehittäminen 

 

Metsäesiopetuksen kehitystarpeet liittyivät pääosin varustukseen ja rakennuksiin. Haas-

tateltavat, joiden metsäryhmillä ei ollut kiinteää tukikohtaa metsässä, toivoivat sellaista. 

Haastateltavien mukaan kota tukikohtana helpottaisi toiminnan suunnittelua sekä paran-

taisi työoloja. Niin ikään haastateltava, jolla oli ryhmälleen kiinteä tukikohta, korosti 

sen olevan merkityksellinen ja tärkeä tekijä metsäesiopetuksen kannalta. Lisäksi yksi 

haastateltava nosti esiin sään mukaisen pukeutumisen sekä riittävän energiansaannin 

keinoina parantaa työhyvinvointia metsäesiopetuksessa. 

 
H2: Joo, se metsätoiminta ja sit se, et meil olis joku tukikohta siel metsässä. Vaik se kota. Nii se 
viel lisäis sitä, et pystyi sillain suunnitella vähän erilailla mitä lasten kans tehään. Ja sitte niinä het-
kinä ku on vaikka vilu, nii me päästäis vaik sinne lämmittelee ja ottaan mehua ja kuumaa juomaa, 
mikä nostattaa sit taas tunnelmaa kaikilla ja.. Sit seuraavaa toimintaa ja osa toimintaa sit järjestääki 
siel kodas. Kyl se olis semmonen viel todella ihana lisä. Et jos jatkan tätä, niin kyl mä semmoseen 
paikkaan hakeutuisin. Tai sit kaupungilta penäisin, että meijän metsäeskariryhmä, jos täällä jatkan, 
ni sais jonku sellasen kotapaikan. 
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7 Luotettavuus 
 

Valitsin tutkimusaiheekseni metsäesiopetuksessa toimivien varhaiskasvatuksen opetta-

jien työhyvinvoinnin oman kiinnostukseni sekä aiempien sijaiskokemusteni vuoksi. 

Päätin tutkia aihetta laadullisen teemahaastattelun avulla. Toisenlaisella tutkimusmene-

telmällä olisin voinut saada erilaista tietoa ja siten päätyä erilaisiin tuloksiin. Koin kui-

tenkin teemahaastattelun oman tutkimukseni kannalta parhaimmaksi vaihtoehdoksi, sil-

lä siten pystyin tavoittamaan tutkittavien yksilöllisiä käsityksiä ja kokemuksia tutkitta-

vista ilmiöistä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 28). Valitessani laadullisen tutkimuksen otin 

myös huomioon, ettei tutkimukseni luotettavuutta tarkastellessa voida huomioida tulos-

ten reliaabeliutta toistettavuuden näkökulmasta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 186). Sen si-

jaan laadullisen tutkimuksen reliaabelius muodostuu siitä, kuinka luotettavasti tutkija on 

käsitellyt ja analysoinut saatua aineistoa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189). 

 

Tutkimukseni luotettavuutta voi heikentää haastateltavien valikoituminen pääkaupunki-

seudun alueelta. Eri henkilöillä ja laajemmalla alueella toteutetulla tutkimuksella olisi 

mahdollisesti voinut saada toisenlaisia vastauksia. Tuomen ja Sarajärven (2011, 85) 

mukaan tutkijan aikataulu voi vaikuttaa tutkimukseen valittavien henkilöiden määrään. 

Myös omassa tutkimuksessani opinnäytetyön valmistumisen tavoiteajankohta oletetta-

vasti vaikutti siihen, että tutkimukseeni valikoitui viisi haastateltavaa. Kaikki tutkittavat 

kuitenkin osallistuivat tutkimukseen omasta tahdostaan ja heillä oli kokemusta tutkitta-

vasta asiasta, jolloin myös pienellä osallistujamäärällä oli mahdollista saada tutkimuk-

sen kannalta merkittävää tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 59). 

 

Myös itse haastattelutilanteessa on useita tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia teki-

jöitä. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 184) mukaan on tärkeää, että tutkimuksen haastatte-

lurunko on huolellisesti mietitty ja myös lisäkysymyksiä on pohdittu etukäteen. Pyrin li-

säämään tutkimukseni luotettavuutta muodostamalla riittävän avoimia haastattelukysy-

myksiä, jotta tutkittavaan ilmiöön liittyvät moninaiset käsitykset tulisivat esiin haastat-

telun aikana (Hirsjärvi & Hurme 2008, 66–67). Lisäksi pyrin kehittämään sopivia lisä-

kysymyksiä ensimmäisten haastattelukokemusten myötä. Lisäkysymysten pohtimiseen 

auttoi haastattelupäiväkirjan pitäminen, joka on Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 184) mu-

kaan myös yksi tutkimuksen luotettavuutta lisäävä tekijä. Kuitenkin kokemattomuuteni 
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haastattelijana vaikutti siihen, että huomasin vasta myöhemmin monia asioita, joista oli-

si voinut tehdä tarkentavia kysymyksiä. 

 

Haastattelumenetelmän heikkoutena nähdään yhtä lailla se, että haastateltavat yleensä 

pyrkivät antamaan mahdollisimman sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 35; Hirsjärvi ym. 2009, 206). Lisäksi Alastalo ja Åkerman (2010, 383) 

huomauttavat, että kollegat voivat tunnistaa haastateltavan anonymisoinnista huolimat-

ta. Koska otin haastateltaviin yhteyttä päiväkodin johtajien kautta, vähintään johtaja ja 

mahdollisesti myös kollegat tietävät haastateltavan osallistuneen tutkimukseeni. Mieles-

täni tämä saattaa lisätä painetta antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Pyrin kui-

tenkin haastattelujen alussa korostamaan, että halusin kuulla haastateltavien omia nä-

kemyksiä ja että kaikki mielipiteet olivat tutkimukseni kannalta tärkeitä. 

 

Myös tutkijan roolilla on vaikutusta haastattelutilanteessa. Hirsjärven ym. (2009, 206) 

mukaan haastattelun luotettavuus heikentyy jos haastateltava ei koe oloaan hyväksi 

haastattelutilanteen aikana. Pyrin lisäämään haastattelutilanteen luontevuutta antamalla 

haastateltaville mahdollisuuden päättää haastattelupaikasta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

74). Lisäksi aloitin haastattelut kysymällä aluksi yleisluontoisia kysymyksiä (ks. liite 2), 

jotta haastateltavat voisivat rentoutua ja kokea olonsa luontevaksi haastattelun aikana 

(Eskola ym. 2018, 37). 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös aineiston analyysiin käytetyt menetelmät. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 185) mukaan tutkimuksen luotettavuutta heikentävät 

vaihteleva litterointitapa sekä aineiston luokittelun sattumanvaraisuus. Omassa tutki-

muksessani pyrin litteroimaan haastatteluaineiston mahdollisimman pian haastattelujen 

jälkeen sekä noudattamaan kaikissa litteraateissa samoja kriteereitä. Aineiston luokitte-

lussa pyrin luotettavuuteen valikoimalla teemoja, jotka ilmenivät kaikissa tai lähes kai-

kissa haastatteluissa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että analyysissa on kyse tutkijan 

näkökulmasta tehdyistä tulkinnoista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189). Toinen tutkija voi-

si päätyä tulkitsemaan ja luokittelemaan aineistoani hyvin eri tavalla.  

 

Lisäksi käytin haastattelun tukena lomaketta (liite 3), johon oli tiivistetysti kerätty 

aiemmissa tutkimuksissa ilmenneitä varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin liit-

tyviä tekijöitä. Tämän voi nähdä ohjaavan haastateltavien vastauksia aiempien tutki-
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musten tulosten mukaisiksi. Huomioin tämän riskin esittelemällä lomakkeen tutkittavil-

le vasta haastattelun lopussa. Lisäksi otin analyysissani huomioon lomakkeista noussei-

ta mielipiteitä ainoastaan niissä tapauksissa, joissa haastateltava oli puhunut aiheesta jo 

aiemmassa haastattelun vaiheessa. 
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8 Pohdintaa 
 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena metsäesiope-

tuksessa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat kokevat työhyvinvointinsa sekä 

mitkä tekijät lisäävät tai vastaavasti heikentävät heidän työhyvinvointiaan. Työhyvin-

vointi näyttäytyi kaikille tutkittaville merkittävänä asiana. Työhyvinvoinnin merkitystä 

perusteltiin sillä, että sen koettiin heijastuvan sekä työn laatuun että vapaa-aikaan. 

Kaikki haastateltavat myös kokivat työhyvinvointinsa joko melko hyväksi tai todella 

hyväksi. Tulos voidaan nähdä samansuuntaisena aiempien tutkimusten kanssa, joiden 

mukaan varhaiskasvatuksen opettajat olivat pääosin tyytyväisiä työhönsä (Jorde-Bloom 

1988; Keskinen 1992). 

 

Tutkimuksessa nousi esiin useita työhyvinvointia lisääviä tekijöitä. Työhyvinvointia 

nähtiin lisäävän toimiva ja kannustava työyhteisö, arvostava vuorovaikutus lasten, van-

hempien ja kollegoiden kanssa, ammattitaito ja sen kehittäminen sekä työyhteisön sel-

keät näkemykset ja toimintatavat. Metsäesiopetuksen koettiin lisäävän työhyvinvointia 

pedagogisten ratkaisujen, laajan liikkumatilan, melun vähenemisen sekä kiireettömän 

ilmapiirin kautta. Metsäympäristössä työskentelyn nähtiin myös itsessään tukevan yleis-

tä hyvinvointia ja työssä jaksamista. 

 

Myös aiemmissa tutkimuksissa varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia lisäsivät 

ammattitaito (Perho & Korhonen 2012, 30), työyhteisön toimivuus (Taleb 2012, 148; 

Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 135; Senvall ym. 2005, 284), hyvä ilmapiiri 

(Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 135; Senvall ym. 2005, 284) sekä vuoro-

vaikutus lasten (Keskinen 1985, 42; Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 135; 

Taleb 2012, 148–149), vanhempien (Perho & Korhonen 2012, 30) ja työyhteisön (Kes-

kinen 1985, 88; Taleb 2012, 149) kesken. Sen sijaan tutkimuksessani ilmenneet työyh-

teisön yhtenevät toimintatavat ja kasvatusnäkemykset sekä selkeä struktuuri olivat teki-

jöitä, joita aiemmissa tutkimuksissa ei noussut esiin. 

 

Koska työhyvinvointia ei käsittääkseni ole aiemmin tutkittu metsäesiopetuksen näkö-

kulmasta, tutkimukseni metsäesiopetukseen liittyvät tekijät eivät olleet erityisen yhtene-

viä aiempien tutkimustulosten kanssa. Mielestäni tutkimuksessani kuitenkin ilmeni 
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ikään kuin ratkaisuja joihinkin aiemmissa tutkimuksissa koettuihin työhyvinvointia hei-

kentäviin tekijöihin. Aiempien tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen opettajien työ-

hyvinvointia heikensivät muun muassa vaikeus toteuttaa lasten spontaaneja ideoita 

(Kelly & Berthelsen 1995, 351) sekä lasten itku ja melu (Baumgartner ym. 2009, 243; 

Clipa & Boghean 2015, 913; Läärä & Keskinen 1993, 345). Sen sijaan metsäympäris-

tössä lasten ideoiden toteuttamista pidettiin helppona ja meluhaitan koettiin olevan 

huomattavasti pienempi kuin tavallisessa päiväkotiympäristössä. 

 

Työhyvinvointia nähtiin puolestaan heikentävän ajan-, resurssien ja struktuurin puute 

sekä liialliset vaatimukset. Ajanpuute ilmeni paperitöiden kasautumisena ja vaikeutena 

löytää yhteistä suunnitteluaikaa. Resurssien puute näkyi aikuisten vähäisenä määränä 

lapsilukuun nähden sekä vaikeutena saada lapsille erityistä tukea. Struktuurin puute sen 

sijaan ilmeni muuttuvina tilanteina työpaikalla. Lisäksi liiallisia vaatimuksia koettiin tu-

levan hallinnolliselta, työyhteisön sisäiseltä sekä henkilökohtaiselta tasolta. Metsä-

esiopetukseen liittyviä heikentäviä tekijöitä olivat puolestaan lisääntynyt työmäärä sekä 

fyysinen kuormitus. 

 

Suurin osa tuloksista vahvisti aiempia varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnista 

saatuja tutkimustuloksia. Aiemmissa tutkimuksissa erityisesti ajanpuute näyttäytyi ylei-

senä työhyvinvointia heikentävänä tekijänä (Clipa & Boghean 2015, 912–913; Keski-

nen 1985, 50; Läärä & Keskinen 1993, 345; Hujala & Puroila 1998, 302). Lisäksi  puut-

teet resursseissa (Baumgartner ym. 2009, 243; Perho & Korhonen 2012, 29) sekä struk-

tuurissa (Kelly & Berthelsen 1995, 352) aiheuttivat aiempien tutkimusten mukaan var-

haiskasvatuksen opettajille stressiä. Aiempien tutkimusten mukaan vanhempien vaati-

mukset koettiin niin ikään stressaavana tekijänä (Baumgartner ym. 2009, 243; Kelly & 

Berthelsen 1995, 352). Lisäksi metsäesiopetukseen liittyvistä tekijöistä lisätyöt ilmeni-

vät työhyvinvointia heikentävänä tekijänä myös aiemmissa tutkimuksissa (Clipa & 

Boghean 2015, 912; Kelly & Berthelsen 1995, 350–351). 

 

Toisella tutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään, millaisia toimintatapoja ja ehdo-

tuksia varhaiskasvatuksen opettajilla on työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Omasta hyvin-

voinnista huolehtimisen harrastusten, liikunnan ja riittävän unen avulla nähtiin edistä-

vän hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla. Niin ikään vapaa-ajan viettämistä läheisten ih-

misten kanssa pidettiin tärkeänä. Muutoksia haluttiin erityisesti resursseihin sekä työssä 
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tarjottuun tukeen. Resursseja tahdottiin lisätä, jotta voitaisiin varmistaa riittävä aikuisten 

määrä sekä antaa enemmän tukea lapsille. Lisäksi toivottiin selkeitä toimintatapoja työ-

yhteisöihin sekä tukea työssä jaksamiseen. Metsäesiopetukseen liittyvä kehityskohde oli 

lähinnä kiinteiden tukikohtien saaminen metsään. 

 

Niin ikään aiemmissa tutkimuksissa harrastukset ja urheilu (Clipa & Boghean 2015, 

913), resurssien lisääminen (Clipa & Boghean 2015, 914; Papanastasiou & Zembylas 

2005, 163) sekä työntekijöiden tukeminen (Baumgartner ym. 2009, 247) nähtiin keinoi-

na kehittää varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia. Lisäksi aiempien tutkimus-

ten perusteella työkokemus voi vaikuttaa työtyytyväisyyteen (Baumgartner ym. 2009, 

249; Perho & Korhonen 2012, 30; Puroila 2002, 135). Myös omassa tutkimuksessani 

työkokemus oletettavasti vaikutti siihen, kuinka herkästi varhaiskasvatuksen opettajat 

hyväksyivät työtään heikentävät piirteet.  

 

Kaiken kaikkiaan metsäesiopetus näyttäytyi tutkimukseni perusteella tavanomaista fyy-

sisempänä työympäristönä, joka kuitenkin sisälsi monia innostavia ja kiireettömyyttä 

luovia piirteitä. Metsässä työskentely nähtiin pääosin työhyvinvointia lisäävänä tekijänä 

ja työhyvinvointia koettiin heikentävän muut varhaiskasvatuksen opettajan työhön liit-

tyvät piirteet. Metsäesiopetusta myös pidettiin tärkeänä, sillä sen avulla koettiin jaksa-

van paremmin varhaiskasvatuksen opettajan työssä. 

 

Tutkimukseni tulokset olivat pääosin hyvin samankaltaisia aiempien varhaiskasvatuksen 

opettajien työhyvinvointiin liittyvien tutkimusten kanssa. Esimerkiksi tutkimukseni 

keskeiset työhyvinvointia heikentävät tekijät, vaatimukset ja resurssien puute, olivat 

vahvistuneet Perhon ja Korhosen (2012, 31) tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuk-

sen opettajien työssä 1990-luvulta lähtien. Niin ikään Keskisen (1985, 48–50) tutkimuk-

sessa vanhempien vaatimukset sekä yleinen arvostuksen puute näyttäytyivät varhais-

kasvatuksen opettajien työhyvinvointia heikentävinä tekijöinä jo 1980-luvulla. Hujala ja 

Puroila (1998, 308–309) korostavat päiväkodin rakenteiden muutoksen tarpeellisuutta, 

mutta pitävät sitä haasteellisena. Ovatko työhyvinvointia heikentävät tekijät sidoksissa 

varhaiskasvatuksen opettajan työhön myös jatkossa vai voidaanko asioihin saada muu-

tos, jotta varhaiskasvatuksen opettajat voisivat työssään paremmin? 
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Pyrin tutkimuksellani kuvailemaan metsäesiopetuksessa työskentelevien varhaiskasva-

tuksen opettajien työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Tutkimustani voivat siten hyödyn-

tää esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat, jotka mahdollisesti tahtoisivat työskennel-

lä metsäesiopetusryhmässä. Lisäksi tutkimukseni voi olla hyödyllinen niille päiväkodin 

johtajille, jotka harkitsevat metsäesiopetusryhmän perustamista omaan päiväkotiyksik-

köönsä. 

 

Kaikki tutkimukseeni valikoituneet henkilöt olivat työskennelleet metsäesiopetusryh-

missä alle kaksi vuotta. Tästä syystä olisi mielenkiintoista tutkia, muuttuvatko metsä-

esiopetusryhmissä työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin liit-

tyvät tekijät jos tutkimukseen valittaisiin esimerkiksi yli viisi vuotta metsäesiopetus-

ryhmissä työskennelleitä henkilöitä. Lisäksi olisi kiinnostavaa selvittää, millaiset tekijät 

vaikuttavat metsäesiopetuksessa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien työhy-

vinvointiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
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Liitteet 
 

LIITE 1. Esimerkki litteroinnista 
 

T: Mitkä sun mielest yleisesti aiheuttaa kuormitusta tai uupumista varhaiskasvatuksen 
opettajan työssä? 
 
H1: No eniten mun mielestä sellanen resurssien puute. Mikä näkyy mun mielest tällä 
hetkellä tällä alueella ainaki voimakkaammi erityislasten kohalla. Ei oo riittävästi in-
tegoitujen erityisryhmien paikkoja. Et sinne hakee vuosittain hirvee määrä lapsia, joist 
ihan murto-osa pääsee. Samoin nyt esimerkiks kuulin, et MOVA-ryhmiin [kaupungin 
nimi]:ssa, nii aukee nolla paikkaa ens vuonna. Jotenkin se on mun mielestä se kuormit-
tavin tekijä. Ei se, että sulla on erityislapsia ryhmässä, vaan se että se tuntuu ehkä niitten 
lasten kannalta väärältä. Et he ei saa tarpeeksi apua. Ja sit siit tulee mulle ainakin, kun 
oon ehkä vähä semmonen perfektionisti, ni tulee sellanen riittämättömyyden tunne. Et 
mul on tää lapsi mun ryhmässä, mut mä en osaa auttaa sitä tarpeeksi hyvin. Mä en oo 
erityislastentarhanopettaja, mä.. Tai mä en riitä. Ja sitten se kun sä haet lapselle jotain, 
se ei saakaan sitä, nii se on turhautuminen siitä. Samoin tällä alueella on vähennetty kel-
toja siitä kun mä oon tässä ollu, vähennetty S2-opettajia.. Et sillon kun mä tulin tänne, 
tääl oli kaks keltoo ja kaks S2-opettajaa ja nyt on vain yksi. Et mun mielest se on iso 
konkreettinen heikennys siihen resursseihin. Ja samoin sitte kun ennen on kaks ihmistä 
jakanut sen jonka jakaa yks, nii se tuen määrä on vähentyny selkeesti. Et ei oo sillä kel-
tolla aikaa tietenkää käydä ihan kaikkialla samal taval, paneutua kaikkien ryhmien tilan-
teeseen. Meijän talossa on toki oma elto, tai relto, nii se tota.. Hänelt saa paljo vinkkejä. 
Mut hänkään, hänelki on ne tietyt lapset, hän on tietyis ryhmissä. 
 
H1: Sit toki sellanen.. No kiire nyt on välillä itse luotuu, mut sellanen niinku ajanpuute. 
Mikä kuormittaa ainaki mua. Ja vaikka.. Tosi upeeta et SAK-aika on nyt se viis tuntia 
sun työajasta, niin konkreettisesti mä en oo ainakaan saanu sitä pidettyä kaikkea.  
 
T: Tuleeks siitä just semmosii muita esimerkkejä, just tosta ajanpuutteesta, et miten se 
näkyy arjessa esimerkiks? 
 
H1: No.. Siihen vaikuttaa aika monet asiat toki. Ja tää metsä vaikuttaa siihen ajanpuut-
teeseen sil taval, et ku ollaan arkipäivisin siel metsässä, nii muista ryhmist. Ku oon itek-
ki ollu ja on enemmän aikaa siinä aamupäivällä. Et jos lapset vaikka kaikki ulkoilee sa-
maan aikaan, nii sä pystyt kirjaamaan tai sä pystyt valmistelemaan. Ja täs se kaikki aika 
on iltapäivällä ja on ehkä enemmän haavottuvaista ku on kahen aikusen ryhmä. Just 
monetki mulla SAK-ajat on jääny pois, koska työkaveri on sairas ja sillon ei oo voinu 
ite poistuu ryhmästä.  
  



 

LIITE 2. Teemahaastattelurunko 
 

Aihe Kysymykset 

Taustatiedot - Millainen koulutustausta sinulla on ja milloin olet valmistunut?  
- Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana? 
- Entä kuinka kauan olet työskennellyt metsäeskarissa? 
- Miten olet päätynyt varhaiskasvatuksen opettajaksi? 
- … ja metsäeskariin? 

Tämänhetkinen 
työyhteisö ja -
ympäristö 

- Millaisessa ryhmässä työskentelet tällä hetkellä?  
- Millainen on tyypillinen työpäiväsi? 

Työhyvinvoinnin 
käsite 

- Mitä sinun mielestäsi on työhyvinvointi ? 
- Mitä se merkitsee sinulle?  
- Millaiseksi koet työhyvinvointisi tällä hetkellä?  

Työhyvinvointia 
lisäävät tekijät 

- Mitkä tekijät edesauttavat varhaiskasvatuksen opettajien jaksamista? 
- Mitkä tekijät edesauttavat eniten sinun työssä jaksamistasi? 

Työhyvinvointia 
heikentävät tekijät 

- Mitkä tekijät aiheuttavat kuormitusta tai uupumista varhaiskasvatuksen 
opettajan työssä? 
- Mitkä tekijät kuormittavat sinua omassa työssäsi eniten? 

Työhyvinvoinnin 
edistäminen 

- Mitä tekijöitä muuttaisit, jotta jaksaisit varhaiskasvatuksen opettajan 
työssä paremmin? 
- Millä keinoin itse edistät omaa työssä jaksamistasi? 

 

  



 

LIITE 3. Haastattelussa käytetty lomake 
 

Tutkimuskirjallisuudesta esiin nousseita teemoja: 

- Ympäristö (rakennettu- ja luontoympäristö) 

- Työympäristö (itku, melu, lapsiryhmän koko, opetustilat) 

- Johtaminen 

- Vuorovaikutus (vanhemmat, kollegat, lapset) 

- Työpaikan ilmapiiri 

- Arvostus 

- Aika (kiire, ajanpuute, paperityöt) 

- Työn piirteet (EOPS, VASU, velvollisuudet, vaatimukset) 

- Pedagogiset ratkaisut (kasvatusmenetelmät, laadun ylläpitäminen, tuen tarve) 

- Työkokemus 

  



 

LIITE 4. Esimerkkejä analyysista 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty  
ilmaus 

Alaluokka Yläluokka 

"Nii täällä must siihen auttaa se, että jotenki tää 
on aika selkeesti sitoutunu tietynlaiseen tapaan 
toimia. Et se miten toimitaan pedagogisesti, tai 
se on aika hyvin määritelty. Ja sit ku meit on 
vaan kuus ja kaikki on siihen sitoutunu, ni sitä 
pystyy toteuttamaan." 
 

Yhteiseen  
toimintatapaan  
sitoutuminen. 

Yhteiset  
toimintatavat 

Struktuuri 

"Ja nää on tosi tärkeit nää pedagogiset ratkai-
sut. Et mitä sen kulloisenki ryhmän kanssa teh-
dään. Niin et siel on kaikilla hyvä olla. Koska 
kyllä se tiimin hyvinvointi heijastuu lapsiin niin 
vahvasti. Nii sen tiimin täytyy toimia, et se lap-
siryhmä pääsee toimimaan ja kukoistumaan." 
 

Pedagogisiin  
ratkaisuihin  
sitoutuminen. 

Yhtenevät  
kasvatus-
näkemykset 

Struktuuri 

"Jotenki et se tuo semmosta rauhaa ja turvaa ku 
on semmost pysyvyyttä ja.. Jokaisella kasvatta-
jalla on seittemän omaa lasta ikään ku. Joiden 
kanssa sitten syödään, esimerkiksi näiden seit-
temän kanssa pelkästään." 
 

Pysyvät toimin-
tatavat luovat 
rauhaa ja turvaa. 

Selkeä  
struktuuri 

Struktuuri 

"Suurin osa asiakasperheistä on kauheen joten-
ki yhteistyöhalusia. Vanhemmat on oikeesti to-
si kinnostuneita lastensa asiosita ja haluu tehdä 
yhteistyötä ja haluu olla mukana, ni aika vähän 
on sellasii ikään kuin vaikeita vanhempia, mist 
välil kuulee puhuttavan, tota, niinku päivähoi-
dossa." 
 

Sujuva yhteistyö  
vanhempien 
kanssa. 

Vanhemmat Vuorovaikutus 

"Ja sit kylhän se ihan se lasten kanssa oleminen 
parhaimmillaan sitä tuo. Ja just se, vaikka että 
lasten kanssa vaikka saa olla ulkona ja nauttii 
siitä ihanasta ilmasta ja saa hassutella ja.." 
 

Ilo lasten kanssa 
työskentelystä. 

Lapset Vuorovaikutus 

"Me työkavereina kyllä arvostamme varmasti 
toisiamme, on sellanen kokemus itsellä ainaki." 
 

Arvostus kolle-
goiden kesken. 

Kollegat Vuorovaikutus 

 


