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1 Johdanto 
 
 
Varhaiskasvatuksessa on Suomessa viimeisten vuosien aikana tapahtunut useita posi-

tiivisia muutoksia, jotka ovat osaltaan vahvistaneet varhaiskasvatuksen kasvatukseen ja 

opetukseen nojautuvaa perustehtävää. Hallinnonalan muutos vuonna 2013 opetus- ja 

kulttuuriministeriöön sosiaali- ja terveysministeriöstä, vuonna 2015 ja 2018 uudistettu 

varhaiskasvatuslaki sekä vuoden 2016 velvoittavat varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet ovat korostaneet varhaiskasvatuksen pedagogista merkitystä entisestään ja vahvis-

taneet sen roolia ja asemaa entisestään osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. 

(Fonsén & Keski-Rauska 2018; Karila, Kosonen & Järvenkallas 2017.) Tämän nähdään 

tuovan osaltaan merkittäviä muutos- ja uudistumisvaatimuksia sekä selkiyttävän varhais-

kasvatuksen merkitystä yleisesti ja toisaalta tuovan uudenlaisia vaatimuksia osaami-

selle. 

 

Kiinnostus johtajuuden tulevaisuuteen ja siihen liittyviin tekijöihin juontuu omasta työroo-

listani tuoreena päiväkodin johtajana. Johtajan uraani on oletettavasti jäljellä useampia 

vuosikymmeniä, joten perehtyminen tulevaisuuden johtajuuteen ja sen mahdollisiin nä-

kymiin, haasteisiin sekä erilaisiin tekijöihin on itselleni arvokasta, mutta myös innostavaa. 

Varhaiskasvatuksen johtajuuden kehittäminen on otettu huomioon Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön kehittämisohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää varhaiskasvatusalan joh-

tamista sekä parantaa varhaiskasvatuksen laatua erilaisin toimenpitein. Varhaiskasva-

tuksen johtajuuden tutkiminen tulevaisuuden näkökulmasta on merkittävää, sillä johta-

juudella on tunnistettu olevan keskeinen merkitys erityisesti varhaiskasvatuksen laadun 

ja sisällön arvioinnissa sekä kehittämisessä. (Fonsén & Keski-Rauska 2018; Karila, Ko-

sonen & Järvenkallas 2017.)  

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksessa toimivien johtajien kä-

sityksiä johtajuudesta tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen johtajuuden teoreettinen vii-

tekehys kytkeytyy johtajuuden moninaisuuteen, kontekstuaalisuuteen sekä jaetun peda-

gogisen johtajuuden näkökulmiin. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää tulevaisuu-

dessa vaadittua osaamista varhaiskasvatuksen johtajuuteen liittyen. Osaamiseen liittyvä 

teoreettinen viitekehys nojaa viimeaikaisiin selvityksiin osaamisen tarpeista sekä tulevai-

suuden osaamisesta luoduille malleille ja viitekehyksille. 
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2 Varhaiskasvatuksen johtajuus ja osaaminen 
 

Teoreettisessa viitekehyksessä tullaan kuvaamaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen pe-

rustuen näkökulmia varhaiskasvatuksen johtajuuteen sekä näihin liittyvään osaamiseen. 

Teoreettisessa viitekehyksessä erilaiset näkökulmat kiinnittyvät neljään tulokulmaan: 

moniulotteisuus, kontekstuaalisuus, pedagoginen jaettu johtajuus sekä johtaminen työ-

tehtävänä varhaiskasvatuksessa.  

 

2.1 Näkökulmia johtamiseen ja johtajuuteen varhaiskasvatuk-
sessa 

 
Johtajan ja johtajuuden merkitys on tunnistettu keskeiseksi varhaiskasvatuksen laadulle 

ja sen kehittämiselle. Tästä syystä johtajuuden tutkimus on tärkeää. Johtajuuden ym-

märretään olevan moniulotteinen ilmiö, jota on vaikea määritellä tai käsitteellistää yksi-

selitteisesti (mm. Ropo 2011; Rytkönen 2019). Johtajuus on Roddin (1998) mukaan tu-

levaisuuteen orientoitunutta toimintaa, johon liittyy keskeisesti visio, empatia, kyky vai-

kuttaa toisiin ja tehdä yhteistyötä sekä halu voimaannuttaa ja mahdollistaa muiden on-

nistumista. Johtajuuteen liittyy myös ymmärrys ammatillisten arvojen mukaisten päätös-

ten ja niiden reflektoinnin näkökulmasta sekä suunnittelua niin organisaation kuin peda-

gogiikan näkökulmista. (mt. 130.) Johtajuus sisältää myös perustehtäväpohjaisen kehit-

tämistyön, muutosjohtamisen sekä ihmisten johtamisen. (Hujala, Heikka & Halttunen 

2012, 290). Varhaiskasvatuksessa perustehtävä liittyy lasten oppimisen, kasvun ja hy-

vinvoinnin edistämiseen (Hujala 2013, 47). Johtajuus varhaiskasvatuksessa on siis en-

nen kaikkea vuorovaikutteinen prosessi, joka rakentuu kontekstuaalisesti, perustehtävän 

suuntaisesti. (Nivala 1999; Hujala, Heikka & Halttunen 2012, 290.)  

 

2.1.1 Varhaiskasvatuksen johtajuuden kontekstuaalisuus 
 

Varhaiskasvatuksen johtajuuteen on Suomessa kohdistunut kasvava kiinnostus 2000-

luvulla. Veijo Nivalan (1999) tutkimus päiväkodin johtajuudesta suomalaisen varhaiskas-

vatuksen kontekstissa on luonut pohjaa tulevalle johtajuuden ja johtamisen tutkimukselle 

suomessa. Johtajuuden ydintavoitteena on Nivalan (2002a) mukaan aina edistää orga-

nisaation perustehtävän toteutumista. Näin ollen johtajuus sekä sen kehittäminen tapah-

tuvat kontekstuaalisesti, toimintaympäristöönsä integroituvana sekä holistisena eli koko-

naisvaltaisena (mt. 195). Nivala (1999) esittelee väitöskirjassaan kontekstuaalisen joh-

tajuuden mallin varhaiskasvatuksessa. Kyseinen malli pohjautuu Brofenbrennerin eko-

logisen teorian pohjalta rakentuvalle kontekstuaalisen kasvun teorialle. (mt. 83–85.) Kon-

tekstuaalisen kasvun ajatus pohjaa ymmärrykseen siitä, että varhaiskasvatus toteutuu 
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lapsen kannalta kasvatuksellisena yhteistyönä, toteutuen lapsen elämänpiirissä toimi-

vien ihmisten välillä. (Hujala, Heikka & Halttunen 2012, 288– 289). 

 

Varhaiskasvatuksen kontekstissa johtajuuden rakentuminen konktekstuaalisen mallin 

mukaisesti kuvaa eri tasojen vaikutusta toisiinsa mikro- ekso-, makro- ja mesotasojen 

avulla. Mikrotasolla kontekstuaalisen johtajuuden mallissa ovat perheet ja lapset, työyh-

teisö ja johtaja. Taso nähdään johtamisen välittömäksi toimintaympäristöksi ja johtajalla 

ymmärretään olevan merkityksellinen vaikutus mikrotason toiminnan ja yhteisön muoto-

tutumisessa. Eksotaso viittaa kuntien hallinto-organisaatioihin sekä esimerkiksi paikalli-

sen tason työtä määrittäviin asiakirjoihin. Makrotaso paikantuu valtionhallinnon tasoon 

sekä lainsäädäntöön ja valtakunnallisiin asiakirjoihin, jotka määrittävät varhaiskasvatuk-

sessa tapahtuvaa toimintaa. Mesotaso puolestaan kuvaa eri tasojen väliseen vuorovai-

kutukseen ja vastavuoroiseen toimintaan. (Nivala 1999, 80–84; Nivala 2002a, 198).  

 

Makrotasolla tapahtuvat muutokset, kuten varhaiskasvatuksen hallinnonalan muutos 

vuonna 2013 sosiaalihallinnon alaisuudesta opetushallintoon tai lainsäädännön ja ohjaa-

vien asiakirjojen uudistukset vuosina 2016 ja 2018 vaikuttavat aina väistämättä suoraan 

mikro- ja eksotasoille ja näin ollen näkemyksiin perustehtävästä. Perustehtävän paino-

tuksen siirryttyä päivähoidosta varhaiskasvatukseen ja sosiaalipalvelusta oppimisen 

edistämiseen, on se vaikuttanut ja tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan johtajuu-

den sekä siihen liittyvän osaamisen sisältöön ja edellytyksiin, pedagogisuuden ja peda-

gogiikan painottuessa aikaisempaa voimakkaammin. (Fonsén & Keski-Rauska 2018; 

Karila, Kosonen & Järvenkallas 2017, 76.) Myös eksotason rakenteet ja niihin kohdistu-

vien muutosten, kuten varhaiskasvatusorganisaatioiden johtajuuteen ja päätöksente-

koon liittyvien rakenteiden, nähdään vaikuttavan päiväkodin johtajien johtamistyöhön ja 

pedagogiseen johtajuuteen joko edistämällä tai estämällä sen toteutumista (Fonsén 

2009, 35; Akselin 2013). Näin ollen makro- ja eksotasot luovat kontekstin varhaiskasva-

tuksen johtajuudelle sekä varhaiskasvatustoiminnalle, ja mesotason vuorovaikutuksen 

laatu ymmärretään keskeiseksi johtajuuden ja johtamisen onnistumisen kannalta. 

(Fonsén 2014, 153, 198.)  

 
2.1.2 Johtajuus varhaiskasvatuksessa 

 
Johtajuudessa varhaiskasvatuksen kontekstissa on aina kyse pedagogisen organisaa-

tion johtamisesta ja johtajuudesta (Soukainen 2015, 152). Nivala (2002a) erottaa toisis-

taan käsitteet johtaminen ja johtajuus. Johtamisella viitataan konkreettisiin johtamisen 

toimintoihin, kun taas puhuttaessa yleisellä tasolla tai ilmiönä viitataan käsitteeseen joh-
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tajuus. Laajasti ymmärrettynä johtajuus sisältää sekä päivittäisjohtamiseen liittyvät teh-

tävät ja asiat, että organisaation suuntautumisen tulevaisuuteen. Johtajuus on sekä ih-

misten että asioiden johtamista. (mt. 189 – 190.) Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuu-

dessa käytetään kahta termiä johtajuuteen liittyen. Leadership termiin viitataan tarkoitet-

taessa ihmisten johtamiseen liittyviä tekijöitä ja termiä management käytetään tavalli-

sesti asioiden johtamisen yhteydessä. Johtamiseen liittyvään hallintotyöhön viitataan ter-

millä administration (Soukainen 2015, 29 – 30.)  

 

Nivalan (2002a) mukaan päivittäisjohtamisen ymmärretään sisältävän säännöllisesti 

suoritettua arkeen liittyvää työtä, kuten palavereita, neuvotteluita henkilöstön kanssa, 

työvuoroihin liittyvää suunnittelua ja järjestelyä (mt. 189–190). Päivittäisjohtaminen voi 

lisäksi liittyä sekä asioihin että ihmisiin. Ihmisiin suuntautuessaan päivittäisjohtaminen 

voi liittyä muun muassa henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen tai kouluttautumiseen liit-

tyviin keskusteluihin ja suunnittelukokouksiin sekä niiden järjestämiseen. Johtamistyö-

hön voidaan liittää lisäksi käsitteet tehokkuuden ja tuloksellisuuden johtamisesta talou-

delliset seikat huomioiden sekä johtajan suorittama hallintotyö. Hallinnollinen työ liittää 

johtamisen kiinteästi osaksi isompaa kokonaisuutta, esimerkiksi julkisjohtamisessa 

osaksi muuta hallintoa. Hallintotyö koostuu sekä lainsäädännöstä, että muun muassa 

ylemmän organisaation tekemiin päätöksiin sekä hallinnollisiin sääntöihin ja ohjeisiin liit-

tyviin tehtäviin. Hallintotyön voidaan ymmärtää liittyvän tilastointiin ja toiminnan jälkikä-

teiseen dokumentointiin, jonka nähdään auttavan arviointia toiminnan onnistumiseen ta-

voitteiden mukaisesti. (mt. 191–192.)  

 

Nivala (2002a, 193–194) esittää, että edellä mainitut johtamiseen ja johtajuuteen liittyvät 

käsitteet nivoutuvat tiiviisti toisiinsa, sillä johtajuus tulevaisuuteen tähtäävänä toimintana 

tarvitsee toteutuakseen konkreettisia toimenpiteitä päivittäisjohtamisen sekä hallinnolli-

sen johtamisen avulla. Varhaiskasvatuksen johtajuudelta odotetaan yhä enemmän pe-

rinteisen hallinnoinnin sijaan tulevaisuuteen suuntautuvaa johtajuutta, jossa keskeistä on 

perustehtävän kehittäminen, ihmisten johtaminen sekä muutosjohtajuus. (Hujala, Heikka 

& Halttunen 2012, 290.) Tässä tutkielmassa käytetään johtamisen sijaan johtajuuden 

käsitettä, sillä sen ymmärretään viittaavan johtajuuteen laajempana, kokonaisvaltaisena 

ilmiönä. 

 

Varhaiskasvatuksen johtajuuden ominaispiirteeksi on 2000-luvun aikana todettu johta-

juus hajautetuissa organisaatioissa (Halttunen 2009; Soukainen 2015). Hajautettu orga-

nisaatio määritellään Soukaisen (2015) mukaan ihmisten joukoksi, jotka työskentelevät 
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eri paikoissa ja eri aikaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Hajautettujen organi-

saatioiden johtajuudelle haasteita tuo työntekijöiden työskenteleminen fyysisesti eri pai-

koissa. Lisäksi johtajien johtamiskokonaisuuksiin saattaa kuulua eri varhaiskasvatuksen 

muotoja. (Soukainen 2015, 57–61.) Hajautettujen organisaatioiden johtajien keskeistä 

osaamista on kyky delegoida sekä jakaa vastuuta (Rodd 2013, 87). Vastuiden jakamisen 

lisäksi olennaiseksi muodostuu myös kokonaisuuden hallinnata. Tällöin keskeistä on, 

että vastuualueet ovat johtajuudessa selkeät. (Hujala & Eskelinen 2013.) 

 

Erityisesti muutaman viimeisen vuosikymmenen ajan varhaiskasvatuksen johtamiseen 

liittyvässä tutkimuksessa on huomattu ristiriita vahvan hallintotyön, tehokkuuteen ja ta-

loudellisuuteen keskittyvän sekä perustehtävään ja substanssiin painottavan johtamisen 

välillä. Tämän tunnistetun ristiriidan myötä on noussut vaatimus vähentää hallintotyön 

vaatimusten ylikorostumista ja korostaa aiempaa vahvemmin varhaiskasvatuksessa or-

ganisaatioiden pedagogisen johtajuuden eli kasvatustyön ja työyhteisöjen johtamisen 

merkitystä. (Nivala 1999, 189–194; Soukainen 2019; Hujala, Heikka & Halttunen 2012, 

297; Hujala & Eskelinen 2013.) Varhaiskasvatuksen johtajuuden haasteena niin nyky-

päivänä kuin tulevaisuudessa onkin löytää ratkaisuja siihen, miten johtaa erilaisia muu-

toksia yhdessä henkilöstön kanssa ottaen huomioon samalla hallinnolliset määräykset 

ja rajoitukset. Hallinnollisten ratkaisujen tulisi tukea varhaiskasvatuksen toteuttamista 

laadukkaasti. (Heikka & Waniganayake 2010, 103–105).  

 

2.1.3 Päiväkodin johtajan työn moninaisuus 
 
Viimeaikaisessa tutkimuksessa päiväkodinjohtajuus näyttäytyy moniulotteisena ilmiönä 

ja se rakentuu kahdesta laajasta tehtäväalueesta: sisäisestä johtajuudesta sekä ulkois-

ten suhteiden hoitamisesta (Hujala, Heikka & Halttunen 2012, 296). Tutkimuksessa on 

tunnistettu ja tunnustettu johtajuuden moniulotteisuus, monikerroksisuus ja holistisuus 

sekä johtamisen vaatimusten kompleksisuus. Johtajien odotetaan toimivan talouden, pe-

dagogiikan ja henkilöstön johtajina sekä liikkuvan näiden tehtävien välillä joustavasti päi-

vittäisessä työssään. (Hujala, Waniganayke & Rodd 2013, 13–14). Johtajuuteen vaikut-

tavat arvot, osaaminen, ymmärrys ja kokemus johtajuudesta sekä konteksti. Johtaminen 

ja johtajuus rakentuvat muuttuvassa ja vaativassa kontekstissa, missä johtajien tulee 

osata vastata eri tahojen erilaisiin, toisinaan vastakkaisiinkin vaatimuksiin ja tarpeisiin. 

(Rodd 2013b, 33–34.) Erilaiset yhteiskunnalliset sekä maailmanlaajuiset muutokset vai-

kuttavat myös johtajuuteen. Erityisesti moninaiset perhemuodot, maahanmuuton lisään-
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tyminen sekä maailman ja yhteiskunnan epävakaammaksi muuttuminen vaativat muut-

tamaan johtajuutta varhaiskasvatuksessa, sillä perinteisten johtajuusmallien ei nähdä 

vastaavan muuttuviin tarpeisiin. (Fonsén 2014, 47–48; Rytkönen 2019, 37.)  

 

Tämä tutkimus kiinnittyy varhaiskasvatuksen johtajuuden mikrotason kontekstiin, eli päi-

väkodissa tai varhaiskasvatusyksikössä tapahtuvaan johtajuuteen. Tästä syystä on tar-

peellista tarkastella varhaiskasvatuksen johtajuutta päiväkodin johtajan työtehtäviä sekä 

niiden moninaisuutta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH 2018, 18) mu-

kaan päiväkodeissa tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Päiväkodin johtajan tehtä-

viksi määritellään erityisesti toimintakulttuurin johtaminen ja sen kehittäminen. Johtami-

sen lähtökohdaksi määritellään lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, tavoit-

teena laadukas pedagoginen toiminta. Toimintakulttuurin kehittämisen ja sen johtamisen 

ymmärretään vaativan tavoitteellisia ja suunnitelmallisia johtamistekoja, arviointia sekä 

kehittämistä. (OPH 2018, 28.) Hujalan (2013, 48) mukaan johtajuuden ja sen kehittämi-

sen määrittely opetussuunnitelmissa on ollut verrattain vähäistä.  

 

Päiväkodin johtajan tehtävän- ja toimenkuvaa voidaan peilata pohjautuen koulujen joh-

tajina toimivien rehtoreiden tehtäviin. Kuviossa 1. rehtorin toimenkuvaan liittyvät tehtävät 

jakautuvat hallinnollisiin, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviin tehtäviin.  

 

 
 

Kuvio 1. Suomen rehtorit ry:n laatima rehtorien toimenkuva (OPH 2013,42) 
 

Hallinnollisiin tehtäviin liittyvät tehtävän jakautuvat yleishallinnollisiin, henkilöstöhallinnol-

lisiin sekä taloushallinnollisin tehtäviin. Yleishallinnollisiin tehtäviin lukeutuu myös yhtey-

denpito erilaisiin sidosryhmiin, kuten hallintoon, muihin toimialoihin ja vanhempaintoimi-

kuntaan. Päiväkodin johtamisen kontekstissa yleishallinnollisiin tehtäviin kuuluvat muun 
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muassa erilaisiin hallinnollisiin kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, hallinnollinen ra-

portointi sekä johtajan ammatillisen tiedon päivittäminen. Henkilöstöhallinnollisiin tehtä-

viin liittyvät päiväkodin työtiimien muodostaminen, työnjakoon liittyvät kysymykset ja työ-

vuorojen laadinta sekä henkilöstön rekrytointiin liittyvät tehtävät. Taloushallinnolliset teh-

tävät liittyvät puolestaan talouden seurantaan ja määrärahojen käytön suunnitteluun ja 

valvontaan sekä laskujen hyväksymiseen. (vrt. OPH 2013, 42–45.) 

 

Johtamisen tehtävät jakautuvat rehtorien toimenkuvassa pedagogiseen johtamiseen, 

henkilöstöjohtamiseen sekä työjärjestyksen laatimiseen. Päiväkodin johtajien työtehtä-

vissä pedagogiseen johtamiseen liittyvät rehtorien tavoin opetussuunnitelmatyön ja toi-

minnan johtamista, ohjaamista ja organisointia, kehittämishankkeiden ja tavoitteiden in-

novointia ja tukemista, työilmapiirin, työrauhan ja turvallisuuden edistämistä. Henkilöstö-

johtamiseen liittyvät henkilöstön tukemiseen, kehityskeskusteluiden pitämiseen sekä 

koulutusten organisoimiseen ja osaamisen vahvistamiseen liittyvät tehtävät. (vrt. OPH 

2013, 42–45) 

 

Kehittämiseen lukeutuvia tehtäviä ovat strategiseen suunnitteluun, arviointiin ja tiedotta-

miseen liittyvät tehtävät. Strategiseen suunnitteluun liittyy päiväkodin kontekstissa kun-

tatasoisten strategioiden toteutuksen organisoinnin, arvioinnin ja seurannan lisäksi yksi-

kön oman strategisen toiminnan suunnittelua, visiointia ja toteutuksen organisointia pe-

rustehtävän suuntaisesti ja yksikön kehittämistarpeet huomioiden. Arviointiin liittyvät päi-

väkodin johtamisen kontekstissa työyhteisön toimintaan ja kehittämiseen liittyvä arviointi, 

että työhyvinvointiin liittyvä arviointi. Tiedottamiseen liittyvät tehtävät liittyvät sekä sisäi-

seen että ulkoiseen tiedottamiseen erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen ja tiedottamisen 

organisointiin. (vrt. OPH 2013, 42–45) 

 

Hujala & Eskelinen (2013) määrittelevät varhaiskasvatuksessa johtajan tehtäväalueiksi 

lukeutuvan päivittäisjohtamisen, talousjohtamisen sekä henkilöstöjohtamisen lisäksi 

myös pedagogisen johtamisen, palvelujohtamisen, muutosjohtamisen sekä verkostojoh-

tamisen. Tärkeimmiksi tehtäväalueikseen johtajat itse nimeävät pedagogiikan johtami-

sen, henkilöstöjohtamisen sekä päivittäisjohtamisen ja näihin liittyvät tehtävät. (Hujala & 

Eskelinen 2013, 214, 218–223.) On todettu, että johtajuuteen liittyy moninaisia vaatimuk-

sia osaamiselle ja johtajien tulee olla asiantuntijoita, ohjaajia, opettajia, kannustajia, roh-

kaisijoita, pelastajia, voimaannuttajia ja auttajia. Osaamisen, johtamisen tehtävien ja roo-

lien moninaisuus saattaa vaikeuttaa johtajia hahmottamaan sekä kuvaamaan selkeästi 

johtamistoiminnan kompleksisuutta ja monikerroksisuutta omassa työssään. (Rodd 

2013b, 33–34.) 
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2.1.4 Jaettu pedagoginen johtajuus  
 
Pedagoginen johtajuus laaja-alaisesti ymmärrettynä sisältää organisaation toimintakult-

tuurin johtamisen, henkilöstön oppimisen johtamisen sekä arvioinnin, kehittämisen ja 

vastuun kantamisen yhdessä henkilöstön kanssa toiminnan pedagogisesta laadusta. 

Pedagogisen johtajuuden varhaiskasvatuksen kontekstissa voidaan ymmärtää tavoitte-

levan lasten oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin edistämistä työtä määrittävien asiakirjo-

jen sekä lainsäädännön suuntaisesti. (Fonsén & Parrila 2016, 24–25.) Pedagogisen joh-

tamisen monikerroksellisuus sisältää myös käsityksen sekä johtajan itsensä johtamiseen 

liittyvistä tekijöistä, että yhteisössä käytävän yhteisen positiivisen vuorovaikutuksen ja 

kehittämisen merkityksestä. (Soukainen 2019.) Yksinkertaisimmillaan pedagogisen joh-

tajuuden ymmärretään olevan kasvatustyön ja työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittä-

mistyöstä vastuun ottamista varhaiskasvatuksessa (Hujala, Heikka & Halttunen 2012, 

297.) 

 

Varhaiskasvatuksen kontekstissa pedagogisen johtajan työtehtävän on perinteisesti 

mielletty kuuluvan erityisesti päiväkodin johtajan tehtäviin. Kuitenkin toteutuakseen vai-

kuttavalla tavalla lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, tulee pedagogisen joh-

tajuuden kuulua osaksi jokaisen organisaatiossa työskentelevän työntekijän työnkuvaa 

(Fonsén 2014, 194–195). Tällöin viitataan jaettuun johtajuuteen, minkä tarkoituksena on 

tuoda perinteisen yksilö- ja sankarijohtajuuden rinnalle näkemys yhteisestä johtajuu-

desta. Viimeaikaisessa tutkimuksessa jaettu johtajuus nähdään varhaiskasvatuksen joh-

tajuuden keskeisenä menetelmänä ja toteuttamisen muotona. Sen sisäistämisen, hyväk-

symisen, edistämisen ja kehittämisen ymmärretään olevan merkityksellistä kaikkien var-

haiskasvatuksen eri tasoilla toimivien kesken. (Heikka 2016, 44–45; Hujala, Wani-

ganayke & Rodd 2013, 29)  

 

Jaettu pedagoginen johtajuus puolestaan ymmärretään varhaiskasvatuksen kontekstiin 

ja perustehtävään kiinnittyvänä, kehittämiseen tähtäävänä toimintana, jossa keskeistä 

on pedagogisen keskustelun ylläpitäminen, perustehtävän kirkastaminen ja määrittely 

sekä henkilöstön pedagoginen ohjaaminen (Heikka & Hujala 2008, 10–12).  Se on yh-

teistä jaettua toimintaa, vastuuta, tietoisuutta ja sitä voidaan toteuttaa osallistamalla ja 

vahvistamalla koko henkilöstöä sekä jakamalla johtamistehtäviä ja –vastuita (Heikka 

2016, 44–45). Jaettu johtajuus korostaa tiimityön, yhdessä tekemisen, yhteiseksi teke-

misen sekä asiantuntijoiden ja henkilöstön osaamisen hyödyntämistä sekä osallisuutta 

perinteisen yksilöä painottavan johtajakäsityksen sijaan. Tällöin johtajuus käsitetään en-

nemminkin paikkaan ja aikaan sidottuna, situationaalisena ja kontekstuaalisena ilmiönä. 
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(Ropo 2011, 201, 205.) Jaetun johtajuuden määritelmä sisältää käsityksen siitä, että use-

ampi henkilö osallistuu johtajuuteen ja johtamiseen, kasvatuksellisten tavoitteiden ja 

päämäärien asettamiseen sekä päätöksentekoon yhteisessä vuorovaikutuksessa. Ja-

ettu johtajuus ymmärretään varhaiskasvatuksessa pedagogisen johtajuuden keskeiseksi 

toteutustavaksi varhaiskasvatuksessa. (Heikka 2014, 38; Rodd 2013b, 33.) Tarve jae-

tulle johtajuudelle nousee erityisesti johtamisen rakenteissa tapahtuneista muutoksista, 

jotka liittyvät vahvasti päiväkodin johtajien tehtäväkentän laajentumiseen sekä johdetta-

vien määrän kasvuun viimeisten vuosikymmenten aikana (Fonsén & Parrila 2016, 18–

19).  

 

Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus näyttäytyy jaetun johtajuuden kautta jaet-

tuna yhteisenä prosessina, jonka keskiössä ovat yhteistyö ja vuorovaikutus. Tämä edel-

lyttää jatkuvaa ajatusten ja näkemysten vaihtoa. Lisäksi johtajuus vaatii varhaiskasva-

tuksen opettajilta sekä päiväkodin johtajilta yhteistyökykyä ja sitoutumista sekä avoi-

muutta kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan. Pedagoginen johtajuus sisältää myös on-

gelmanratkaisua, päätöksentekoa, muutosjohtajuutta sekä tiimityötä. Johtajuuden onnis-

tumisen kannalta keskiössä on kysymys siitä, miten tiimi tai työyhteisö saadaan toimi-

maan itseohjautuvasti yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. (Rodd 2013a, 12, 60.)  

 

Jaettua johtajuutta hyödyntämällä henkilöstölle nähdään tarjoutuvan mahdollisuus ko-

kea merkityksellisyyttä yhteisössä ja oman tiiminsä jäsenenä sekä vastuunottoon var-

haiskasvatuksessa tehtävästä työstä. Jaettu pedagoginen johtajuus vaatii jäsentyäkseen 

ymmärrystä eri tasojen erilaisista johtamistehtävistä liittyen pedagogiseen johtajuuteen. 

Mikrotasolla päiväkodinjohtajalle kuuluu kokonaisvastuu yksikön ja sen henkilöstön pe-

dagogisen toiminnan johtamisesta, lasten sijoittelusta, huoltajien palveluohjauksesta 

sekä yksikön työtiimien muodostamisesta. Lisäksi johtajalla on vastuu yksikkökohtaisen 

vision laatimisesta sekä sen mukaisten tavoitteiden asettamisesta. Henkilöstön vastuulla 

ymmärretään puolestaan olevan laadukkaan pedagogisen toiminnan toteuttaminen ja 

lasten yksiköllisten vasujen laatiminen sekä yhteistyö huoltajien kanssa.  Jaettu pedago-

ginen johtajuus sisältää yhteisen pedagogisen keskustelun ja sen ylläpitämisen lisäksi 

myös toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. (Fonsén 2008, 43, 47, 50–52.) 

 

Makro- ja eksotason tehtäviksi nähdään organisaation rakenteiden ja resurssien toimi-

vuuden ja riittävyyden varmistaminen, kentän tarpeista ylöspäin organisaatiossa viesti-

minen sekä kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien sekä muiden työtä ohjaavien asiakir-

jojen ja ohjeistusten sekä strategisen vision laatiminen. (Fonsen 2008, 43, 47, 50–52.) 

Laajasti ymmärrettynä ilmiönä pedagoginen johtajuus kuuluu kaikille edellä mainituille 
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tasoille ja edellyttää osaamista pedagogiseen johtajuuteen, pedagogisen keskustelun 

käymistä, vastuunottoa sekä perustehtävän johtamista ja kaikilla tasoilla. (Fonsén 2009, 

35; Akselin 2013; Fonsén 2014, 198.) Pedagogisen jaetun johtajuuden mesotason, eli 

eri tasojen välisen, erityisesti ekso- ja mikrotason välillä vuorovaikutuksen on nähty to-

teutuvan liian vähäisenä ja näin ollen haastavan osaltaan jaetun pedagogisen johtajuu-

den toteutumista. (Hujala 2004, 61.) Eri tasojen välisen vuorovaikutuksen vähäisen to-

teutumisen on arveltu liittyvän siihen, että mikrotasoa ylemmillä tasoilla toimivien johta-

jien nähdään etääntyneen mikrotason varhaiskasvatuksen toiminnasta. Tämän ymmär-

retään vaikuttavan puolestaan heidän kykyynsä rakentaa tehokkaita ja tarkoituksenmu-

kaisia strategioita pedagogiseen kehittämiseen. (Heikka 2014, 10–12.)  

 

Jaetun pedagogisen johtajuuden mukaisessa työskentelymallissa päiväkodinjohtajan 

työ ei vähene jakamalla vastuuta vaan se määrittyy erilaisten elementtien kautta. Heikan 

(2014) jaettua johtajuutta tutkivan väitöskirjan mukaan johtajuuden vastuita ei vielä riit-

tävällä tavalla jaeta, sillä aikaa tiedon ja asioiden yhteiseksi tekemiselle ei varhaiskasva-

tuksen arjessa ole riittävästi päiväkodin johtajien kokemuksen mukaan hallinnollisten ja 

päivittäisjohtamiseen liittyvien työtehtävien korostuessa. (mt. 56.) Johtajan tehtävänä on 

tällöin varata aikaa pedagogiselle jaetulle johtajuudelle ja ymmärtää sen merkitys perus-

tehtävän sekä laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen kannalta. Li-

säksi johtajan tulee luoda suunnitelmallisesti toimivia käytänteitä ja keskustelurakenteita 

yhteisen jaetun pedagogisen johtajuuden mahdollistamiseksi. Johtajan tulee myös osata 

tunnistaa, millaista osaamista työyhteisössä on sekä osata hyödyntää tämä osaaminen 

jaetun pedagogisen johtajuuden hyväksi. Tämä tulee huomioida erityisesti myös rekry-

toinneissa. Johtajalla tulee olla myös riittävä substanssin hallinta eli näkemys siitä, mitä 

on laadukas varhaiskasvatus sekä pedagoginen toiminta suhteessa ohjaaviin asiakirjoi-

hin sekä niiden vaatimuksiin. Lisäksi johtajan tulee osata johtaa itseään suunnitelmalli-

suuden ja oman työn organisoinnin avulla sekä henkilöstön työhyvinvointia rakentamalla 

ja mahdollistamalla positiivista, luottavaista, laadukkaan perustehtävän toteuttamiseen 

keskittyvää ilmapiiriä. (Fonsén & Parrila 2016, 26–31.) Yhteisen ymmärryksen rakenta-

minen johtajuudesta on edellytys laadukkaan ja toimivan jaetun johtajuuden toimivuu-

delle (Heikka 2013, 56). 
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2.2 Johtajuus ja osaaminen tulevaisuudessa 
 

Varhaiskasvatuksen johtajuutta koskevissa tutkimuksissa on noussut esiin huoli siitä, 

että johtajien systemaattinen osaamisen varmistaminen on sekä perus- että täydennys-

koulutuksissa ollut ohutta. Ainoa valmentautuminen tai koulutus johtajan työhön ja joh-

tajuuteen on usein muodostunut työssäoppimisen ja henkilökohtaisten työelämäkoke-

musten pohjalta työskenneltäessä opettajan ja johtajan tehtävissä. (Hujala, Wani-

ganayke & Rodd 2013, 13–14.) Tämän vuoksi on merkittävää tutkia, millaista osaamista 

johtajien ymmärretään tulevaisuudessa tarvitsevan.  

 

2.2.1 Johtajuuden ulottuvuuksia ja näkökulmia tulevaisuudessa 
 
Peruskoulun kontekstissa Marjo Kyllönen on väitöskirjansa Tulevaisuuden koulu ja joh-

taminen – Skenaariot 2020-luvulla (2011) tuloksissa hahmotellut kolme erilaista ske-

naariota tulevaisuuden johtajuudelle. Skenaariot rakentuivat toivotun ja uhkakuvien 

sekä todennäköisen tulevaisuuden kuvauksiin. Peruskoulun johtajuus ja johtaminen 

ovat yhtä lailla varhaiskasvatuksen kontekstin kanssa pedagogisen organisaation joh-

tajuutta ja johtamista. Varhaiskasvatuksen kontekstissa johtajuuteen liittyen ei ole jul-

kaistu toistaiseksi tämänkaltaista hahmotelmaan erilaisista skenaarioista, joten tässä 

tutkielmassa on päädytty hyödyntämään peruskoulun kontekstiin luotuja skenaarioita.  

 

Toivottu tulevaisuus –skenaario rakentaa näkymän tulevaisuudesta, jossa johtamiseen 

panostetaan ja resursoidaan sekä luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaiselle yhteisöjen 

johtamiselle. Tällöin johtajuus rakentuu tasapainoisuudelle, jossa johtajuuden eri osa-

alueet (henkilöstön, hallinnon, talouden ja pedagogiikan johtaminen) ovat tasapai-

nossa. Verkostoituminen sekä kumppanuuksien ja organisaatiorajojen ylittäminen näh-

dään olevan toivotussa tulevaisuuden skenaariossa arkipäivää. Johtajuuden ja vastui-

den jakaminen on keskeistä ja se toteutuu toivotussa skenaariossa myös tasapainoi-

sena ilman johtajuuden kokonaisuuden pirstoutumista yhteisöllistä osaamista kehit-

täen. Johtajuus on avointa ja läpinäkyvää sekä vuorovaikutteista. Sillä tähdätään aitoon 

osallisuuteen, dialogiin sekä koko yhteisön oppimiseen visionäärisesti ja dynaamisesti 

muutosta johtaen. (Kyllönen 2011, 121–129.)  

 

Tulevaisuuden uhat –skenaariossa johtajuus on hyvin byrokraattista sekä hallinnollista 

valvonnan ja kontrollin lisäännyttyä. Johtajien aika kuluu ylhäältä asetettujen vaatimus-

ten ja määräysten suorittamiseen ja täyttämiseen, jolloin perinteinen yksilöjohtaminen 

sekä hierarkkisuus korostuvat. Johtamistoiminnassa henkilöstöjohtaminen korostuu 
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heikkojen olosuhteiden vaikuttaessa henkilöstön sitoutumiseen ja vaihtuvuuteen paino-

tuen henkilöstön jaksamisen tukemiseen sekä henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämi-

seen. Opetustehtävissä toimivien, muiden kuin pedagogisen koulutuksen saaneiden 

määrä on kasvanut. Johtajien koulutus ei välttämättä ole pedagoginen, näin ollen peda-

goginen ulottuvuus jää johtamisessa ja johtajuudessa vähäiseksi. Tämä vaikuttaa myös 

koulun ja yhteisön kehittämiseen ja oppimiseen. Tuloksellisuus ja taloudellisuus määrit-

tävät koulujen toiminnan johtamista. Uudistumiselle ei ole tilaa, aikaa eikä resursseja, 

sillä johtajan työaika kuluu järjestelmän ylläpitämiseen. (Kyllönen 2011, 132–133, 136.) 

 

Todennäköinen tulevaisuus –skenaariossa muutosjohtajuus, visionäärisyys ja sen 

osaaminen korostuvat toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutosten (kuten monikult-

tuurisuus ja moninaisuus) lisääntyessä ja haastaessa johtajuutta. Huoltajien tukeminen 

on keskeistä lasten ja oppilaiden kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Työyhteisöjen 

oppimisen ja osaamisen kehittäminen korostuu moniammatillisuuden verkostoitumisen 

lisääntyessä. Johtajuus ei ole pelkkää yksinjohtamista vaan ollaan siirrytty jaetun johta-

juuden malliin, jossa vastuuta ja valtaa jaetaan yhteisössä, sillä johtamisen vastuut ja 

tehtävät ovat laajentuneet ja monimutkaistuneet. Hallinnolliset tehtävät eriytyvät arjen 

johtamisesta ja johtaminen ammattimaistuu. Todennäköinen tulevaisuus –skenaariossa 

työvoimapula näyttäytyy alalla rekrytointiongelmina ja henkilöstön sitoutuminen sekä 

pysyminen alalla on haastavaa. (Kyllönen 139–140, 143.) 

 

2.2.2 Johtajuuteen ja osaamiseen vaikuttavia tekijöitä tulevaisuudessa 
 

Työelämä 2020 –hankeessa on selvitetty suomalaisen johtamisen nykytilaa ja tulevai-

suutta. Hankkeesta tuotetun julkaisun mukaan suomalaista johtajaa on helppo lähestyä 

organisaatioiden matalan hierarkian vuoksi, johtajien asia- ja prosessiosaaminen on vah-

vaa ja luottamus johdon ja työntekijöiden välillä nähdään melko hyvänä. Henkilöstön in-

nostaminen ja työn merkityksellisyyden korostaminen jäävät sen sijaan vähemmälle. Ke-

hittämisen painopisteinä on nostettu esille keskustelukulttuurin luominen, ihmislähei-

sempi johtamisote sekä rohkeampi ja kunnianhimoisempi osaamisen hyödyntäminen. 

Prosesseihin ja asioihin keskittyminen johtamisessa vie huomiota inhimilliseltä, ihmislä-

heiseltä johtamisotteelta. Johtamisen merkitys tulevaisuudessa tunnistetaan ja tulevai-

suuden johtajilta odotetaan tulevaisuudessa enemmän läsnäoloa ja vuorovaikutusta yh-

teiskunnan monimuotoistumisen ja kansainvälistymisen myötä. (Suomalaisen johtami-

sen tila ja tulevaisuus, 2018, 19–21) 
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Eri tahot, niin kuntaorganisaatio, huoltajat kuin varhaiskasvatuksen henkilöstö odottavat 

tarkoituksenmukaista tutkimukseen perustuvaa johtajuutta, joka ohjaa, valmentaa ja var-

mistaa toiminnan toteutumisen laadukkaiden varhaiskasvatuksen pedagogisten käytän-

töjen avulla (Rodd 2013b, 33–34). Odotukset ja vaatimukset varhaiskasvatuksen johta-

juuteen sekä päiväkodin johtajan rooleihin ja vastuisiin ovat voimakkaasti lisääntyneet. 

Tutkimusten perusteella johtajuuden moniulotteisuus ja kompleksisuus sekä johtajuuden 

kehittäminen vaatisivatkin onnistuakseen enemmän koulutusta johtajille eri tasoilla. (Hu-

jala 2013, 49.) Opetus- ja kulttuuriministeriön Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon 

kehittämisohjelmassa on otettu kantaa varhaiskasvatuksen johtajuuteen varhaiskasva-

tuksen laadun parantamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Toimenpiteinä johtamiseen 

liittyen ohjelmassa tavoitteen saavuttamiseksi on päätetty toteutettavaksi selvitys johta-

juuden nykytilanteesta, luoda valtakunnallinen varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus-

ohjelma, tukea varhaiskasvatussuunnitelmien paikallista johtamista, toteutumisen seu-

rantaa sekä arviointia ja kehittämistä hankkeen avulla sekä lisäksi laatia johtamisen tu-

eksi sivusto. (Opetus- ja kulttuuriministeriö). 

 

Varhaiskasvatuksen kontekstissa osaamiseen liittyvät haasteet ovat kasvaneet viimei-

sen vuosikymmenen aikana lainsäädäntöön ja hallinnonalaan liittyvien muutosten 

myötä. Kuten jo aikaisemmissakin luvuissa viitattiin, on yhden päiväkodinjohtajan vas-

tuulla nykyään yhä suurempien johtamiskokonaisuuksien ja useampien toimipisteiden 

johtaminen. Eri kuntien ja kaupungin organisaatioissa onkin tehty erilaisia ratkaisuja joh-

tajuusrakenteissa sekä johtamiskokonaisuuksiin sisältyviin erilaisiin varhaiskasvatuspal-

veluihin. Johtajien työhön ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa lainsää-

däntöön ja ohjaaviin asiakirjoihin liittyneet uudistukset, joiden nähdään vaativan myös 

johtamisen uudistumista. Johtajien tulee hallita ja ymmärtää viimeaikaisiin uudistuksiin 

liittyvät keskeiset tekijät sekä tunnistaa ja ymmärtää eri ammattiryhmien keskeisen ydin-

osaamisen merkitys varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja siihen liittyvän muutoksen 

kannalta. (Karila, Kosonen & Järvenkallas 2017, 76). Muutosten johtaminen ja kulloinkin 

ajankohtainen kehittyminen edellyttävät johtajilta perehtymistä ja ajan tasalla pysymistä 

erilaisista yhteiskunnallisista muutoksista sekä varhaiskasvatuksen alan uusimmista tut-

kimuksta (Akselin 2010, 184). 

 

Uuden toiminnan ja toimintakulttuurin edistäminen vaatii siis varhaiskasvatuksen eri ta-

soilla toimivilta johtajilta asioiden laajaa hallintaa sekä yhteistä keskustelua ja vuorovai-

kutusta muutosten tarkoituksesta ja merkityksestä varhaiskasvatuksen työkäytänteissä 

sekä eri ammattiryhmien osaamisen ja roolien kannalta. Lisäksi mikrotasolla johtajan tu-

lee johtaa henkilöstöä ja yksikön toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
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sekä paikallisten suunnitelmien pohjalta. Johtajan tulee ohjata henkilöstöä siihen, että 

toiminnan tulee perustua pedagogisesti perusteltuihin ratkaisuihin niin, että varhaiskas-

vatuslain ja velvoittavien asiakirjojen keskeiset tavoitteet toteutuvat. Arviointia painote-

taan entistä enemmän toimintakulttuurin sekä toiminnan kehittämisen keskeisenä teki-

jänä. Myös tämä vaatii johtajilta uudenlaista osaamista. (Karila, Kosonen & Järvenkallas 

2017, 76). 

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on selvittänyt varhaiskasvatussuunnitel-

mien toteutumista päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Selvitystä varten toteutettu arvi-

ointi perustui itsearviointiin. Raportista ilmenee, että varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee 

vaikka isossa osassa päiväkoteja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällölliset 

tavoitteet toteutuivat hyvin. Arvioinnin mukaan varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den toteuttamista edesauttaa arviointiin osallistuneiden mukaan hyvä johtaminen, konk-

reettinen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, sopiva työkuorma sekä henkilöstön 

saama täydennyskoulutus. Hyvällä johtamisella tarkoitetaan tässä sitä, että johtaja pystyi 

antamaan henkilöstölle riittävästi pedagogista tukea, hänellä oli mahdollisuuksia, osaa-

mista ja resursseja tukea lapsiryhmien pysyvyyttä sekä henkilöstön pysyvyyttä ja lisäksi 

mahdollistaa riittävä aika toiminnan suunnitteluun, valmisteluun sekä arviointiin. (Vlasov 

ym. 2019, 162)  

 

Puutteet henkilöstön pedagogisessa osaamisessa, johtamisen rakenteissa sekä toimin-

nan rakennetekijöissä, kuten henkilöstön vaihtuvuus ovat vastaajien mukaan esteenä 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumiselle. Toimenpide-ehdotuksina ra-

portissa esitetään, että toimintakulttuurin muutos, jossa varhaiskasvatuksen monipuoli-

nen pedagoginen toiminta toteutuu laajasti, edellyttää varhaiskasvatuksen järjestäjien ja 

päättäjien yhteistä ymmärrystä ja tahtotilaa varhaiskasvatuksen riittävästä resursoin-

nista, laadukkaan koulutuksen saaneen henkilöstön riittävyydestä ja pysyvyydestä sekä 

riittävästä ja oikein suunnatusta täydennyskoulutuksesta huolehtimisesta sekä henkilös-

tölle että johtajille. Arvioinnista saatuun tietoon perustuen näyttää olevan keskeistä arvi-

oida myös varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää sekä lisätä osaamista liittyen toi-

minnan arviointiin ja sen pohjalta tehtävään kehittämiseen. Arvioinnin mukaan puutteita 

ilmenee myös johtajien perehtyneisyydessä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 

ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. (Vlasov ym. 2019, 162–164.) 
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2.2.3 Osaaminen tulevaisuudessa 

Tässä tutkielmassa hyödynnetään Kereluik, Mishra, Fahnone & Terryn (2013) luomaa 

viitekehystä tulevaisuuden osaamiseen ja oppimiseen liittyen (21st century learnining 

framework) jäsentämään erilaisia ulottuvuuksia ja näkökulmia varhaiskasvatuksen joh-

tajuudelta vaadittavaan osaamiseen tulevaisuudessa. Viitekehystä hyödynnetään ai-

neiston analyysissä teoriaohjaavasti. Kereuik ym. (2013) viittaavat viitekehyksessä ter-

meihin knowledge, skills ja learning. Tässä tutkielmassa on päädytty hyödyntämään sel-

keyden vuoksi osaamisen käsitettä. Kereluik ym. (2013) tarkoittavat osaamisella tietämi-

sen, toimimisen ja arvojen kokonaisuuteen, joka on aina sidoksissa erilaisiin aikaan ja 

kontekstiin liittyviin tekijöihin.  

Kereluikin ym. (2013) hahmottelema tulevaisuuden osaamisen viitekehys nojautuu elin-

ikäisen oppimisen ideologiaan. Sen ajatuksena on, että esimerkiksi opettajankoulutuk-

sen aikana hankittu osaamisen ei enää nähdä riittävän kattamaan opettajan koko työ-

uraa, vaan omaa osaamista tulee kehittää myös peruskoulutuksen jälkeen. Näin elin-

ikäisen oppimisen ideologiaan perustuen yksilön tulee kehittää osaamistaan ja taito-

jaan läpi työuran vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän kulloisiakin vaatimuksia. 

(OKM 2016, 6; Saari 2016.) 

Kereluik ym. (2013) rakentama viitekehys pohjautuu kolmeen pääkategoriaan: perus-

osaaminen (Foundational Knowledge), metaosaaminen (Meta Knowledge) ja inhimilli-

nen osaaminen (Humanistic Knowledge). Jokainen pääkategoria rakentuu edelleen kol-

meen alakategoriaan kuvion 2. mukaisesti. Perusosaamisen -kategoria jakautuu alaka-

tegorioihin substanssiosaaminen (Core Content Knowledge), informaatio- ja digitaalinen 

osaaminen (Digital/ICT Literacy) sekä laaja-alainen tai monialainen osaaminen (Cross-

disciplinary Knowledge). Metatietämys puolestaan rakentuu alakategorioihin ongelman-

ratkaisu- ja kriittisen ajattelun osaamiseen (Problem Solving & Critical Thinking), kom-

munikaatio-osaamiseen ja yhteistyöhön (Communication & Collaboration) sekä luovuu-

teen ja innovatiivisuuteen (Creativity & Innovation). Inhimillisen osaamisen alakategori-

oiksi on kyseisessä viitekehyksessä määritelty työelämä- ja johtamisosaaminen (Life/Job 

Skills), kulttuurinen osaaminen (Cultural Competence) sekä eettinen ja emotionaalinen 

osaaminen (Ethical/Emotional Awarness). (mt. 138–140.) 
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Kuvio 2. Tulevaisuuden osaamisen viitekehys (Kereluik ym. 2013) 
 

Kereluik ym. (2013, 138) nostavat tulevaisuuden osaamiseen liittyen esiin substanssi-

osaamiseen, talouteen ja liiketoimintaan liittyvän osaamisen, osaamisen liittyen kansa-

laistaitoihin ja –oikeuksiin sekä eri tieteenaloille spesifisti liittyvien sisältöjen osaamisen. 

Substanssiosaamisen voidaan nähdä kiinnittyvän varhaiskasvatuksen kontekstissa 

perustehtävään, mikä rakentuu kasvatukseen, opetukseen, terveyteen ja hoitoon, ope-

tussuunnitelmiin, lapsen kehitystä sekä oppimista sekä pedagogiikkaa ja hyvinvointia 

koskevasta osaamisesta. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtamisen substanssiin liittyy 

osaaminen varhaiskasvatusta ja esiopetusta säätelevistä laeista ja ohjausasiakirjoista 

(Karila ym. 2017, 75). Informaatio- ja digitaalinen osaaminen sisältää ymmärrystä, 

osaamista sekä taitoa teknologisista ohjelmistoista ja laitteista. Siihen liittyy myös taito 

hyödyntää erilaisia työkaluja sekä välineitä tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti sekä 

osaamista löytää, kerätä ja hyödyntää erilaista informaatiota vaikuttavasti ja tehokkaasti. 

Laaja-alainen osaaminen käsittää taitoa liittyen monialaisen tiedon yhdistelyyn, tiivistä-

miseen, vertailuun, yhteenvetoon ja näiden esittämiseen sekä niiden hyödyntämiseen 

uusien ideoiden kehittelyssä ja toiminnan kehittämisessä. Lisäksi siihen liittyy ymmärrys 

ihmisten motivointiin ja sen edistämiseen. (Kereluik ym. 2013, 138–140.)  

Ongelmanratkaisu- ja kriittisen ajattelun osaaminen rakentuu taidosta perustella, 

hyödyntää yhteistä ajattelua ja tehdä perusteltuja päätelmiä ja päätöksiä. Se vaatii osaa-

mista hyödyntää tietoa ja tietämystä ongelmanratkaisussa sekä ongelmien pilkkomista 

pienempiin osiin ja ymmärrystä siitä, mitä tietoa ja osaamista ongelmien ratkaisemiseksi 
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tarvitaan. Kommunikaatio-osaaminen ja yhteistyötaidot vaativat osaamista kommu-

nikoida tehokkaasti ja vaikuttavasti niin verbaalisesti, non-verbaalisti kuin kirjoittamalla 

sekä taitoa työskennellä kunnioittavasti erilaisten ihmisten ja tiimien kanssa. Luovuus 

ja innovatiivisuus vaativat ymmärrystä hyödyntää laajasti erilaisia ideoita, osaamista 

rakentaa ideat toiminnaksi, hyödyntää huumoria, luovuutta, ihmettelyä ja improvisaatiota 

sekä kannustaa suunnitteluun, riskien ottoon ja innovatiivisuuteen. (Kereluik ym. 2013, 

138–140.) 

Työelämä- ja johtamisosaaminen sisältää osaamista hyödyntää asiantuntijuutta, vuo-

rovaikutusta ja oppimista osaamisen edistämiseksi sekä taitoa priorisoida, suunnitella 

sekä johtaa erilaisia ihmisiä saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Tähän liittyy myös taitoa 

johtaa itseään sekä omaa oppimista. Kulttuurinen osaaminen edellyttää ymmärrystä 

erilaisista yhteiskunnallisista ja globaaleista asioista sekä erilaisista kulttuureista. Lisäksi 

siihen sisältyy taitoa ymmärtää, ilmaista ja tehdä johtopäätöksiä erilaisista käsitteistä, 

ajatuksista, mielipiteistä ja faktoista myös vieraalla kielellä sekä taitoa mahdollistaa osal-

lisuutta ja arvostaa erilaisia näkökulmia. Eettinen ja emotionaalinen osaaminen vaatii 

taitoa hyödyntää intuitiota, tunnistaa ja tulkita ihmisten tunteita sekä auttaa ihmisiä hyö-

dyntämään emootioitaan positiiviseen ja tuottavaan. Lisäksi se vaatii taitoa tunnistaa oi-

kea ja väärä sekä pyrkiä positiiviseen toimintaan ja hedelmälliseen lopputulokseen. (Ke-

reluik ym. 2013, 138–140.) 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Johtajuuden merkitys varhaiskasvatuksen laadulle ja sen vaikuttavuudelle on tunnistettu 

viimeisten vuosikymmenien aikana julkaistuissa tutkimuksissa ja selvityksissä. (Nivala 

2002b; Fonsén & Keski-Rauska 2018; Vlasov 2019). Tämän tutkielman tarkoituksena on 

selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen johtajilla on liittyen varhaiskasvatuksen 

johtajuuteen tulevaisuudessa. Lisäksi selvitetään, millaisia vaatimuksia osaamiselle var-

haiskasvatuksen johtajien nähdään tulevaisuudessa tarvitsevan. Varhaiskasvatuksen 

johtajalla viitataan tutkielmassa päiväkodin johtajiin sekä varhaiskasvatuksen aluepääl-

likköinä toimineisiin vastaajiin. Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraaviksi: 

 

1. Millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen johtajilla on erilaisista tekijöistä, jotka vai-

kuttavat tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen johtamiseen ja johtajuuteen?  

 

2. Millaista osaamista varhaiskasvatuksen johtajien käsitysten mukaan varhaiskas-

vatuksen johtajuus ja johtaminen tulevaisuudessa edellyttää? 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

on kuvata ja ymmärtää jotakin tapahtumaan, toimintaa tai ilmiötä sekä rakentaa siitä teo-

reettisesti mielekäs tulkinta. Laadullinen tutkimus pyrkii siis rakentamaan ja tuomaan 

esiin aineistosta teoreettisesti kestäviä näkökulmia, ei pelkästään kuvaamaan aineistoa. 

(Eskola & Suoranta 1999, 61–62.) Laadullista tutkimusta on luonnehdittu myös arvoituk-

sen ratkaisemiseksi, jolla viitataan siihen, että aineistoa pelkistämällä ja siitä tuotettujen 

johtolankojen sekä vihjeiden perusteella tehdään merkitystulkintoja tutkittavaan ilmiöön 

liittyen. (Alasuutari 1994, 30–45; Varto 2005, 28–30)  

 

4.1 Tutkimusaineisto ja sen hankinta 
 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty kahdessa eri hankkeessa tuotettua aineistoa. Ai-

neisto on saatu käyttöön Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksesta. Aineisto 

koostuu sekä EduLeaders -hankkeessa kerätyistä puolistrukturoiduista yksilöteema-

haastatteluista (n=6), että Helsingin yliopiston Koulutuksen Arviointikeskuksen (HEA) ke-

räämästä kyselyaineistosta. Kyselyaineisto liittyy kasvatus- ja opetusajan johtamisen 

opintojen (15op) arviointiin, ja koostuu kyseiseen täydennyskoulutukseen osallistuneille 

kohdistetusta alkukartoituskyselyn avovastauksista (n=37). EduLeaders hanke on Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön, OKM:n rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke 

vuosille 2018-2020. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kasvatus- ja opetusalan pe-

rus- ja aineopintoja eri asteiden opettajankoulutuksia varten sekä arvioida koulutukseen 

osallistuvien ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä opintojen soveltuvuudesta erilaisiin 

kasvatus- ja opetusalan johtajuutta edellyttäviin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Han-

keesta on vastannut yliopiston lehtori Elina Fonsén, ja tutkijana hankkeessa toimii KT 

Raisa Ahtiainen. (OKM, 2018; EduLeaders 2020.)  

 

Yksilöteemahaastatteluihin osallistujien valinta suoritettiin hankkeen työryhmän omien 

verkostojen kautta niin, että haastatteluihin osallistujat olivat isoista kunnista ja eri työ-

tehtävistä. Valinnassa on otettu huomioon se, että eritaustaiset yksiköt ja oppilaitokset 

ovat edustettuina. Aineiston vastaajina on ollut sekä varhaiskasvatuksessa sekä perus-

koulussa työskennelleitä johtajia. Tämän tutkimuksen vastaajiksi on tutkimusongelma ja 

–kysymykset huomioon ottaen valikoitu varhaiskasvatuksessa työskentelevien johtajien 

vastaukset. Sekä yksilöhaastatteluiden että kyselyn vastaajat olivat ammattinimikkeel-

tään päiväkodin johtajia ja varhaiskasvatuksen aluepäälliköitä. Tästä syystä vastaajista 

käytetään yhtenäistä nimitystä varhaiskasvatuksen johtajat. Yksilöhaastatteluaineisto on 
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saatu valmiiksi litteroituna Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksesta. Aineis-

toista ja hankkeista on saatu tietoa Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja 

koulutusryhmä KAJO:n tutkijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden kautta sekä hank-

keen nettisivuilta. 

 

Kyselyn ja haastattelun ero voidaan nähdä liittyvän tiedonantajan toimintaan tiedonke-

ruun aikana. Kysely ymmärretään menettelytavaksi, jossa tutkittavat itse täyttävät heille 

esitetyn kyselylomakkeen. Haastattelu puolestaan tarkoittaa henkilökohtaista haastatte-

lua, jossa haastattelija esittää kysymyksen suullisesti ja tallentaa tutkittavan vastauksen 

muistiin. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 75.) Laadullisen aineiston hankkimisessa haastattelun 

avulla tavoitteena on selvittää mitä tutkittavalla on mielessään tutkittavaan aiheeseen tai 

teemaan liittyen. Haastattelua on luonnehdittu eräänlaiseksi keskusteluksi, joka tapahtuu 

tutkijan aloitteesta ja hänen johdattelemanaan. Haastattelu nähdään vuorovaikutuksena 

tutkijan ja haastateltavan kesken, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Tässä 

tutkielmassa hyödynnettyjen yksilöhaastatteluiden toteutus oli teemahaastattelu, jossa 

tutkittavat aihepiirit tai teema-alueet on määritelty etukäteen. Tällä varmistetaan, että 

kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastattelussa läpi edes jossain muo-

dossaan kaikissa haastatteluissa. Kysymysten järjestys tai tarkka muoto eivät kuiten-

kaan välttämättä ole sama kaikissa tehdyissä haastatteluissa. (Eskola & Suoranta 1999, 

86–88.)  

 

Tässä tutkielmassa on hyödynnetty yksilöteemahaastatteluista hankitusta aineistosta 

erityisesti teemoja ja kysymyksiä, joiden nähdään liittyvän varhaiskasvatuksen kentän 

tulevaisuuden näkymiin johtajuuden näkökulmasta. Aineistosta on hyödynnetty kohtia, 

joissa kuvataan miltä haastateltavan mielestä kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tule-

vaisuus näyttää sekä niitä, joissa haastateltavat kuvaavat millaista osaamista johtajilta 

heidän mielestään edellytetään tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen aineistona hyö-

dynnetyssä alkukartoituskyselyssä oli sekä strukturoituja että puolistrukturoituja kysy-

myksiä. Tutkielmassa hyödynnettiin vastaajien puolistrukturoituun kysymykseen liittyviä 

vastauksia, jossa vastattiin kysymykseen ”Millaisena näet kasvatus- ja opetusalan joh-

tamisen tulevaisuudessa? Millaisia vaatimuksia se asettaa työlle?”. Puolistrukturoidut 

laadulliset kysymykset ovat kaikille vastaajille samat kuten strukturoiduissakin kysymyk-

sissä, mutta haastateltava saa vastata kysymykseen omin sanoin toisin kuin struktu-

roiduissa kysymyksissä vastaaja valitsee vastauksensa valmiista vaihtoehdoista. (Es-

kola & Suoranta 1999, 86–88.) Tutkimuseettisiin periaatteisiin kuuluu vaatimus anonymi-
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teetistä, eli haastateltavat esiintymisestä tutkimuksessa anonyymisti. (Leino-Kilpi & Väli-

mäki, 2014). Tässä tutkielmassa anonymiteetti on huomioitu ja säilyy läpi koko tutkiel-

man raportoinnin ja tutkimuksen kulun ajan.  

 

4.2 Aineiston analyysi 
 
Tämän tutkimuksen aineiston analysoinnissa on käytetty sekä aineistolähtöistä että teo-

riaohjaavaa sisällönanalyysiä. Aineistolähtöistä lähestymistapaa hyödynnettiin ensim-

mäisen tutkimuskysymyksen osalta ja teoriaohjaavaa puolestaan toisen tutkimuskysy-

myksen osalta. Laadullisen aineiston sisällönanalyysissä aineisto pilkotaan ensin pie-

nempiin osiin, käsitteellistetään sekä lopuksi järjestetään ja rakennetaan uudeksi koko-

naisuudeksi. Teoriaohjaavassa tai teoriasidonnaisessa aineiston analyysissä analyysi ei 

perustu suoraan teoriaan vaikkakin kytkennät siihen ovat nähtävissä. (Saaranen-Kaup-

pinen & Puusniekka, 2006.) Teoriaohjaava analyysi etenee kuten aineistolähtöisessä 

analyysissä. Ero kuitenkin aineistolähtöiseen analyysiin on siinä, miten abstrahoinnissa 

eli aineiston käsitteellistämisessä teoreettiset käsitteet pohjautuvat teoriassa viitattuihin, 

ilmiöstä tunnettuihin käsitteisiin ja näin ollen teoriaa hyödynnetään analyysin etenemi-

sessä. Tällöin aineistosta tehtyihin löydöksiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin myös etsitään 

teoriasta nousevia selityksiä tai vahvistusta ja aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyysiä. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Tuomi & Sarajärvi 2003, 98,116.) Myös ai-

neistolähtöisessä analyysissä tunnustetaan teorian merkitys analyysin rakentumisessa, 

sillä teoriattomuus ei ole tutkimuksessa mahdollista Eskola & Suoranta 1999, 187).  

 

Aineiston analyysi eteni pääpiirteittäin Miles & Huberman (1994), joihin Tuomi & Sara-

järvi viittaavat (2003, 110–115), kuvaamassa järjestyksessä. Kuten edellä todettu, yksi-

löhaastatteluaineisto saatiin tutkimusta varten valmiiksi litteroituna ja auki kirjoitettuna 

vastaajittain omille word- tiedostoille. Tutkimuskysymysten kannalta merkityksellistä ai-

neistoa oli yksilöhaastattelujen osalta yhteensä neljä sivua fonttikoolla 11, fontilla Times 

New Roman ja rivivälillä 1. Alkukartoituskyselyn tulokset saatiin excel -tiedostona, jonka 

joukosta poimittiin tämän tutkimuksen kannalta olennaisiksi valittujen vastaajien vastuk-

set taulukkona omalle word –tiedostolleen. Tämän jälkeen vastauksia luettiin useita ker-

toja, jotta sisältöön perehtyminen oli mahdollista ja voitiin aloittaa tutkimuskysymysten 

kannalta olennaisten ilmausten etsiminen aineistomassan joukosta tutkimuskysymyksit-

täin. Analyysiyksikkönä hyödynnettiin ajatuskokonaisuutta, joka saattoi vaihdella yksit-

täisestä sanasta kokonaiseen lauseeseen. (vrt. mt. 110–115.) Pelkistetyt ilmaukset nos-

tettiin alkukartoituskyselyn vastauksista omaan sarakkeeseen alkuperäisilmausten vie-
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reen. Yksilöhaastatteluihin liittyvät olennaiset alkuperäisilmaukset nostettiin etsinnän jäl-

keen niin ikään omaan word -tiedostoon luotuun taulukkoon ja pelkistetyt ilmaukset lisät-

tiin omaan sarakkeeseen alkuperäisilmausten viereen. Näin toimien saatiin listaus pel-

kistetyistä ilmauksista molemmista aineistoista tutkimuskysymyksittäin.  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta pelkistettyjä ilmauksia aloitettiin yhdistele-

mään ja saatiin muodostettua alaluokkia etsimällä ilmauksista samankaltaisuuksia ja 

eroavuuksia.  Tämän jälkeen alaluokkia yhdisteltiin ja muodostettiin niistä kolme yläluok-

kaa, joiden voitiin nähdä vastaavan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. (vrt. Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 110–115.) Esimerkki analyysin etenemisestä löytyy liitteistä 1 ja 2. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta pelkistettyjä ilmauksia aloitettiin pelkistettyjen ilmaus-

ten listauksen jälkeen sijoittelemaan analyysissä apuna hyödynnetyn viitekehyksen (Ke-

reluik ym. 2013) valmiiden yläluokkien ja näihin liittyvien alaluokkien alle. Pelkistetyt il-

maukset sijoitettiin ensin jokainen sopivaan alaluokkaan, minkä jälkeen samanlaisia pel-

kistettyjä ilmauksia yhdisteltiin ja tiivistettiin jotta eri alaluokkiin kuuluvista ilmauksista 

saatiin yhtenäinen kokonaisuus. Joidenkin samankaltaisten ilmausten kohdalla, jotka liit-

tyivät esimerkiksi muutosjohtamiseen, pedagogiseen tai jaettuun johtamiseen päädyttiin 

sijoittamaan eri alaluokkiin. (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2003, 110–115.) Esimerkki analyysin 

etenemisestä löytyy liitteistä 3 ja 4. 

 

Vastaajista käytettiin analyysissä lyhenteitä V (1-37), joka viittaa alkukartoituskyselyn 

vastaajaan ja H (1-5) viittaa puolestaan haastattelun vastaajaan. Esimerkit aineiston pel-

kistämisestä ja analyysin etenemisestä molempien tutkimuskysymysten osalta kuvataan 

liitteessä 1-4.  
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5 Tutkimustulokset ja yhteenveto 
 

5.1 Tulevaisuuden johtajuuteen vaikuttavia tekijöitä 
 
Tämä tulosluku vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Millaisia käsityksiä var-

haiskasvatuksen johtajilla on erilaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa var-

haiskasvatuksen johtajuuteen? Analyysin pohjalta hahmottui kolme yläluokkaa ja yhdek-

sän alaluokkaa, mitkä avataan ja kuvataan aineistositaatein tässä alaluvussa sekä kuvi-

ossa 3.  

 

 

Kuvio 3. Johtajuuteen vaikuttavat tekijät tulevaisuudessa 
 
 

Talous, resurssit ja johtamiskokonaisuudet nousivat esiin aineistosta tulevaisuuden 

johtajuuteen vaikuttavina tekijöinä (kuvio 4). Kuntatalouden tiukkojen raamien nähtiin tu-

levaisuudessa vaikuttavan laadukkaan toiminnan toteutukseen ja kehittämiseen varhais-

kasvatuksessa. Resurssien ja taloudellisten raamien ajateltiin niukkenevan tulevaisuu-

dessa entisestään ja johtajien johtamiskokonaisuuksien ja vastuiden kasvavan.  

 

Resurssit niukkenevat koko ajan kentän "vaatimusten" lisääntyessä. Ymmärrystä ja tietoa kasva-
tus- ja opetusalan nykytilasta pitäisi lisätä päättäjien suuntaan. V12 

 

Aineistosta ilmeni myös, että isojen yksikkökokojen ja johtamiskokonaisuuksien myötä 

tulevaisuudessa lapsimäärän ja henkilöstön määrän kasvun nähtiin entisestään lisäävän 

johtajien työnmäärää ja erkaannuttavan johtajan arjesta koko ajan enemmän. Vastuiden 

arveltiin entisestään kasvavan ja työtehtävien monipuolistuvan ja lisääntyvän. Lisään-

tyvä työmäärä huoletti ja sen ymmärrettiin aiheuttavan kuormitusta johtajille. Näistä teki-

jöistä johtuen johtajien työn nähtiin tulevaisuudessa olevan myös entistäkin enemmän 

rikkonaista, pirstaleista ja hektistä, kuten seuraavasta sitaatista ilmenee. 

Johtajuuteen 
vaikuttavat 

tekijät 
tulevaisuudessa

Talous, resurssit 
ja 

johtamiskokonai-
suudet

Yhteiskunnalliset 
muutokset ja 
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Johtajuuden 

onnistumisen 
edellytykset ja 
vaatimukset
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Työ on muuttunut hyvin rikkonaiseksi ja sisältää paljon pientä sälää, mikä olisi helposti siirrettävissä 
esim. sihteerille --- Tehtävä kokonaisuudet vain kasvavat, jolloin työn painopiste siirtyy vain enem-
män ja enemmän tulipalojen sammuttamiseksi. V28 

 

Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja pätevyys nousivat aineiston vastauksista myös 

esiin. Vastaajat kokivat, ettei ala tulevaisuudessakaan houkuttele pätevää ja osaavaa 

henkilöstöä työhön. Palkkaus nähtiin tekijänä, joka vaikuttaa työntekijöiden vaihtuvuu-

teen ja saatavuuteen. Erityisesti pieni palkka vastuuseen nähden liitettiin vastauksissa 

työntekijöiden saatavuuteen vaikuttavana tekijänä etenkin nuorien työntekijöiden koh-

dalla. Tämän nähtiin johtavan siihen, että johtajan työaika kuluu riittävän, osaavan ja 

pätevän henkilöstön jatkuvaan rekrytoimiseen ja perehdyttämiseen.  

 

Johtamisen tulevaisuus näyttää haastavalle: työ ei houkuttele, paikoin työvoimapulaa alalla, aina-
kin suurta vaihtuvuutta. V2 

 
 

Aineistossa viitattiin varhaiskasvatuksen laadun ja kehittämisen kärsivän lyhytaikaisista 

sijaista, tilapäisratkaisuista sekä jatkuvasta ”Seuren pyörittämisestä”, eli sijaispalvelun 

käytöstä. Erityisen haasteelliseksi tämä nimettiin etenkin sellaisten ryhmien näkökul-

masta, joissa lapsilla on paljon tuen tarvetta.  

 

Että jotenkin aattelen, että etenkin sellaiset ryhmät, missä on paljon tuen tarvetta, integroidut ryh-
mät ensisijaisesti varmaankin, niin tota voidaan vuosi kaudet hakea muodollisesti pätevää ja kun 
ei löydy, niin aina joku tekee sit semmosia tilapäisratkaisuja ja seure pyörii kyllä vilkkaana. H2 

 

Aineistosta ilmeni myös pohdintaa epäpätevien työntekijöiden palkkaamisen vaikutuk-

sista. Vaikka epäpäteville maksetaan samaa palkkaa kuin päteville, nähtiin ettei peda-

goginen taito ja osaaminen tästä huolimatta pysy samalla tasolla vaan sen sijaan madal-

tuu. Työhyvinvointiin panostamisen nähtiin olevan keskeisessä asemassa työntekijöiden 

vaihtuvuuteen ja pätevän henkilökunnan saamiseen liittyen. Ammattitaitoinen ja pätevä 

henkilöstö ymmärrettiin välttämättömänä toiminnan pedagogisen laadukkuuden näkö-

kulmasta, mutta aineistossa ilmeni myös neuvottomuutta pätevien saatavuuteen sekä 

henkilöstön pysyvyyteen liittyvissä haasteissa. 

 

Että todella haasteellista tulee olemaan niinkun johtaminen kun tota työntekijöiltä puuttuu se niin 
sanottu muodollinen pätevyys, vaikka nyt näille muodollisesti epäpäteville maksetaan niin tota se 
sama palkka kun pätevillekin niin siitä huolimatta mun mielestä se osaaminen ja se pedagoginen 
taito alkaa se madaltuu. Että se tekee niinkun musta tästä todella haasteellista tulevaisuudessa, 
etten ymmärrä mitä keinoja sitten vois käyttää tähän, et saatais sitä pysyvyyttä niinkun tähän hen-
kilökunnan pitämiseksi niinkun omissa yksiköissä. H2 
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Kuvio 4. Talous, resurssit ja johtamiskokonaisuudet 
 

Yhteiskunnalliset muutokset ja tarpeet nousivat myös tulevaisuuden johtajuuteen vai-

kuttaviksi tekijöiksi aineistossa (kuvio 5). Yhteiskunnallisiin muutoksiin viittaavissa vas-

tauksissa nousivat esiin haasteet liittyen työyhteisöjen moninaistumiseen ja monikulttuu-

risuuteen sekä oppimisen siirtymisestä työelämään entistä voimakkaammin tulevaisuu-

dessa. Nopealla tahdilla muuttuvan maailman ja yhteiskunnan muutoksissa mukana py-

symisen nähtiin myös tuottavan haasteita johtamiseen tulevaisuudessa. Aineistosta il-

meni kuitenkin myös, että muutokset tulisi työyhteisöissä kokea haasteena eikä taak-

kana ja, että muutokset tulisi hyödyntää ja välittää eteenpäin.  

 
Maailma, yhteiskunta ja elämä on jatkuvan muutoksen tuulissa - nämä muutokset pitää hyödyntää 
ja välittää eteenpäin huolehtien kuitenkin perustehtävän toteutumisesta ja henkilöstön hyvinvoin-
nista. V32 
 
Koen, että vaikka koetaan suuriakin muutoksia, voimme oppia ja hyötyä muutoksista. V35 

 
 
Lapsiin ja huoltajiin liittyvät asiat nähtiin tämän aineiston valossa lähinnä johtajuuteen 

liittyvinä haasteina ja ymmärrettiin yhteiskunnan muutoksiin ja sen tarpeisiin liittyvinä te-

kijöinä. Johtajuutta haastoivat lasten tarpeiden muutokset ja lapsiaineksen muutokset, 

perheissä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset kuten monikulttuurisuus, moni-

naisuus ja lukutaidottomuus. Aineistossa nousivat esiin myös tietoiset, korkeakoulutetut 

ja vaativat huoltajat. Näiden huoltajien nähtiin tietävän kaikki oikeutensa sekä vaativan 

laadukasta toimintaa ja opetusta lapsilleen. Moninaisten asiakasperheiden nähtiin ai-

heuttavan painetta päiväkodin johtajaa sekä henkilöstöä kohtaan. 

 
On hyvin vaativia, monella tavalla vaativia asiakkaita ja toisaalta niitä lukutaidottomia maahanmuut-
tajaperheitä ja sit hyvin korkeasti koulutettuja perheitä jotka tietävät kaikki oikeutensa. H5  
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Yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyen aineistosta ilmeni myös varhaiskasvatuksen alaan 

liittyviä viimeaikaisia muutoksia. Varhaiskasvatuslain tuomat uudet tavoitteet ja vaati-

mukset koettiin osaltaan paineita ja ristiriitaisuutta tuottavana, sekä vaativan johtajilta 

paljon. Johtajuuden koettiin olevan useiden yhtäaikaisten muutosten keskellä ja johtajien 

olevan niitä, jotka joutuvat vaatimaan työntekijöiltään jatkuvasti lisää, jotta varhaiskasva-

tuslain sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin ja vaatimuksiin 

päästään. Ristivetoa ja painetta tuottivat lisäksi tietoisuus lain vaatimuksista ja toisaalta 

haasteet liittyen pätevien opettajien saatavuuteen. 

 

H3 ”…sit kuitenkin meil henkilöstöresurssit on todella hälyttävät, et kylhän jokainen tiedetään se et 

elävän lastentarhanopettajan ohi käveleminen on niinku jo suuri aplodien paikka, et eletään niin 

hirveen ristiriitaisessa tilanteessa, laki edellyttää sitä, ja [resurssit] ovat aivan olemattomat.” 

 

Varhaiskasvatuslakiin sekä alaan liittyvien viimeaikaisten muutosten koettiin kuitenkin 

myös tuovan helpotusta johtamiseen sekä alalle. Varhaiskasvatuslain myötä pedagogii-

kan korostuminen sekä henkilöstörakenteen muutos ja koulutustason nosto nähtiin alan 

kannalta hyvänä, alaa eteenpäin vievänä tekijänä. Aineiston perusteella johtajat kokivat 

opettajien määrän lisäämisen helpottavan ja muuttavan heidän omaa pedagogiseen joh-

tamiseen liittyvää työtä, mutta myös vahvistavan varhaiskasvatuksen laadukkuutta ja pe-

dagogisuutta sekä työyhteisössä että lapsiryhmissä. 

 

H1 ”…ja tietysti mitä mä toivon, on se, että me saadaan yliopistosta koulutettuja opettajia kentälle, 

et se helpottaa sitä päiväkodin johtajan hommaa. On tavallaan niinkun johtajilla tiedossa, että mihin 

se pedagogiikka nojaa, ja silloin se on helppoa tota se varmistaminen ja yhdessä tota sen toiminnan 

suunnittelu ja tietysti se, että nyt vielä tota yritetään saada niinku lakiin pohjautuen, niin meidän 

henkilöstömitoituskin oikein niin tota kyllä se tota sit saadaan sitä pedagogiikkaa vahvemmaksi.” 

 

 
 

Kuvio 5. Yhteiskunnalliset muutokset ja tarpeet 
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Johtajuuden onnistumisen edellytykset ja vaatimukset nousivat aineistosta tulevai-

suuden johtajuuteen vaikuttavina tekijöinä (kuvio 6). Johtajuuden kehittymiseen liittyen 

johtajuuden tehtävien toivottiin tulevaisuudessa entistä vahvemmin painottuvan pedago-

giseen johtajuuteen.  

 
Toivon ja näen, että johtamisessa pedagogisen johtamisen merkitys kasvaa. V21 
 
No tota kyl mä toivoisin että se menis siihen varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtamiseen ja se 
painopiste nousis sieltä. H1 

 
Pedagogiikan johtaminen jaetun johtamisen mallilla nähtiin tulevaisuudessa keskeisim-

mäksi työtehtäväksi. Jaetun johtajuuden ymmärrettiin aineiston tulosten mukaan mah-

dollistavan johtajan työn paremman organisoinnin vastuiden jakautumisen myötä. Tällöin 

johtajalla olisi aikaa enemmän osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä läsnäoloon, eikä 

hänen aikansa menisi vastuiden ja tehtävien toteutumisen varmistamiseen. Erään vas-

taajan mukaan jaetun johtajuuden työskentelytapa mahdollistaisi kaikille keskittymisen 

pedagogiikkaan. Jaetun johtamisen ymmärrettiin lisäksi mahdollistavan osaamisen laa-

jentumisen: kun tehtävät ja vastuut on jaettu useamman henkilön kesken, ei yhden joh-

tajan tarvitse osata kaikkea niin laajasti. Jaettu pedagoginen johtajuus vie johtajuutta 

tulosten mukaan tiimien johtamisen ja opettajan pedagogisen johtamisen suuntaan. Tä-

män edellytti koko henkilöstöltä itsenäisempää työotetta ja vastuun ottamista työn tavoit-

teellisuuden edistämisessä. Opettajien pedagoginen johtajuus nostettiin jaetun johtajuu-

den yhteydessä esiin ja tiimien johtamisen merkityksen nähtiin korostuvan tulevaisuu-

dessa. 

 

Pedagogista johtajuutta tulee jakaa enemmän opettajille, jotka vievät asioita käytäntöön tiimeis-
sään. V5 
 
Yksittäisten ihmisten johtamisen sijaan johtaja johtaa tiimejä, jotka edellyttävät tiimien jäsentymistä 
itsenäisemmiksi ja vastuullisemmiksi organisaation tavoitteiden edistäjiksi. V3 

 

Johtajuuden tueksi nimettiin aineistossa johtajien oma työhyvinvointi sekä erilaisten ta-

hojen tuki johtamistyölle sekä johtamista tukevat ohjelmistot ja välineet. Johtajan työhy-

vinvointiin liittyen vastaajat nostivat esiin omien voimavarojen hallinnan, työnohjauksen 

sekä johtoryhmän tuen.  

 

Tukea pitäisi olla vielä helpommin saatavilla, nyt joutuu kysymään tukea ympäri kaupunkia, eikä 
silti voi olla varma saako oikean vastauksen. Edelleenkin jos suuntaus on tämä, niin se ei ole hyvä 
asia. Toiminnan kehittäminen kärsii siitä. V7 
 
 

Oman työhyvinvoinnin sekä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia pidettiin tulevai-

suudessa keskeisinä. Myös johtajien koulutustason nosto maisteriksi näyttäytyi tämän 
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tutkimuksen tulosten valossa positiivisena ja sen nähtiin tuovan lisäosaamista johtami-

seen ja kasvatus- ja opetustyöhön. Ylipäätään johtajien kouluttamiseen ajateltiin panos-

tettavan entistä enemmän tulevaisuudessa. Aineistosta ilmeni myös tukikeinojen ja 

oman osaamisen kehittämisen mahdollistamisen merkitys tulevaisuudessa liittyen lain ja 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden vaatimuksiin. Johtamisen tukeen liittyivät 

myös erilaiset tieto- ja viestintäteknologiset ohjelmistot ja välineet, joiden nähtiin tulevai-

suudessa helpottavan johtajan työtä. Myös pedagogisen johtajuuden tueksi toivottiin vä-

lineitä. 

 

Arvokeskustelun ylläpitäminen ja sen mukaisen toiminnan toteuttamisen mahdollistamisen tarvi-
taan oikeita välineitä ja menetelmiä. V18 

 

Sähköisten järjestelmien ja välineiden kehittymisen nähtiin auttavan johtajaa ajanhallin-

nassa ja mahdollistavan johtajalle keskittymistä pedagogiikan johtamiselle ja kehittämi-

selle. Aineistosta ilmeni lisäksi erilaisten talous- ja kiinteistönhoidon johtamiseen liittyvien 

työkalujen selkiyttäminen, työvuorojen suunnittelun ja sijaisjärjestelyihin liittyvä automa-

tisointi sekä palveluohjauksen ja lasten sijoittelun kehittäminen. 

 
Tieto-ja viestintätekniset ohjelmistot yms. helpottavat monissa johtajan töissä ja aikaa jää näin 
enemmän aitoon osallistumiseen ja vaikuttamiseen niin oman yksikön sisällä kuin lähiyhteisössä ja 
ympäristössä. V25 

 

Meidän välineet sitten tietysti niinku kaikki ohjelmat pitäis olla sellasia, et ne palvelee sitä johta-
jahommaa, että siitä pääsee niinku, se on väistämättä niinku koneella tehtävää asiaa aika paljon ja 
tota et sen pitäis palvella siihen, jotta sitä aikaa jäis sitten siihen pedagogiikkaan ja sen kehittämi-
seen. H1 

 

Johtamisrakenteisiin liittyen parijohtajuuden tai apulaisjohtajajärjestelmän laajentuminen 

yksiköihin nähtiin johtajuutta mahdollistavaksi tekijäksi tulevaisuudessa. Erään vastaa-

jan mukaan kummallakin johtajalla tulee kuitenkin tulevaisuudessakin olla substanssi-

osaamista varhaiskasvatukseen. Tämän kaltaisilla malleilla nähtiin voivan vastata tule-

vaisuudessa edelleen laajentuvien yksikkökokojen haasteisiin.  

 

Et tota ei haittais vaikka tota tulisi joku hallinnollinen johtaja sit sen rinnalle pedagoginen johtaja. 
H1 

 

Et yksiköiden koot kasvaa, et sitten toisaalta se voi tuoda myös sit semmosta mahdollisuutta, et 
puhutaan niinku kahden johtajan talosta, et pystytään jakaa sitä johtamista ja kokonaisuuksia et se 
ois toisaalta yks mahdollisuus. H4 

 

Johtamisrakenteisiin ymmärrettiin kuuluvan myös johtajan työn ja vastuiden uudelleen 

tarkastelu. Toisaalta aineistossa tuotiin myös esiin johtajan työnkuvan ja tehtävien mää-

rän uudelleen tarkasteluun myös nykyisen johtajuusrakenteen säilyessä.  
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H4 ”että kyl tätä työtä ehkä pitää ruveta tarkastelemaan vähän eri tavoin, et jotenkin löytää uusia 
ratkaisuja sit siihen, miten yksi johtaja pystyy ja hoitaa kaiken, mitä siihen johtamiseen kuuluu täs-
säkin yhden yksikön alla.” 
 

 

Kuvio 6. Johtajuuden onnistumisen edellytykset ja vaatimukset 
 

 

5.2 Osaaminen tulevaisuudessa 
 
Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia käsityksiä johtajan osaamista tulevaisuudessa var-

haiskasvatuksen kontekstissa vastaajilla oli. Luku vastaa tutkimuksen toiseen tutkimus-

kysymykseen: Millaista osaamista varhaiskasvatuksen johtajien käsitysten mukaan var-

haiskasvatuksen johtajuus ja johtaminen tulevaisuudessa edellyttää? Analyysissä on 

hyödynnetty Kereluik ym. (2013) tulevaisuuden osaamiseen liittyvää viitekehystä ja tu-

lokset esitellään viitekehyksen mukaisessa alkuperäisessä järjestyksessä. Esimerkki 

analyysin etenemisestä löytyy liitteistä 3 ja 4. 

  

Johtajuuden 
onnistumisen 
edellytykset ja 
vaatimukset

Johtajuuden 
kehittyminen

Työkalut ja tuki

Johtamisrakenteet 
ja vastuut
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Taulukko 1. Perusosaaminen 

PERUSOSAAMINEN 
 
SUBSTANSSIOSAAMINEN 
 

INFORMAATIO- JA DIGITAALI-
NEN OSAAMINEN 

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 

Kasvatustieteellistä ja teoreet-
tista osaamista  

Taitoa ja osaamista hyödyntää 
ja käyttää tieto- ja viestintätek-
nologisia välineitä ja ohjelmis-
toja 

Tietoisuutta ympäröivän maail-
man tapahtumista  

 

Talouteen liittyvää osaamista Osaamista tuoda omaa työtä ja 
substanssiin kuuluvia sisältöjä 
näkyväksi erilaisissa verkos-
toissa 

Tietämystä tulevaisuudessa tar-
vittavista taidoista ja tiedoista 

Osaamista varhaiskasvatukseen 
liittyvistä laeista ja niiden vaati-
muksista 

 Kykyä pysyä mukana nopeissa 
ja vaihtuvissa muutoksissa 

Osaamista arvokeskustelun yllä-
pitämiseen ja arvojen mukaiseen 
toimintaan ohjaamiseen  

 Osaamista johtaa, hyödyntää 
sekä viedä eteenpäin muutosta 

Näkemys opetussuunnitelmista 
ja kunnan linjauksista työtä oh-
jaavina 

 Osaamista toimia varhaiskasva-
tuksen asiantuntijana ja yhteis-
kunnallisena vaikuttajana 

Osaamista varhaiskasvatuslain 
ja varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden mukaisen toiminnan 
johtamiseen 

 Taitoa hallita laajoja kokonai-
suuksia ja jakaa valtaa 

Osaamista tuoda esiin ja peda-
gogisia näkökulmia sekä varmis-
taa perustehtävän toteutuminen  

 Osaamista ohjata tiimejä itsenäi-
semmiksi ja vastuullisemmiksi 
yhteisten tavoitteiden edistäjiksi 

Osaamista huomioida lasten ja 
perheiden osallisuus  
 

 Osaamista edistää työssäoppi-
mista 

  Kykyä saada erilaiset ihmiset 
osallisiksi työn kehittämiseen, 
toteuttamiseen ja arviointiin 

 

Perusosaamiseen liittyvät ilmaukset vastaajien näkyvät taulukosta 1. Substanssiosaa-

miseen liittyen aineistossa viitattiin, että johtajuus vaatii lakien, ohjaavien asiakirjojen ja 

niiden vaatimusten tuntemista sekä talousosaamista. Lisäksi aineistossa ilmeni myös, 

että arvokeskustelun ylläpitäminen ja niiden mukaisen toiminnan toteuttamisen johtami-

nen ovat osaamista, jota johtajalla tulee olla. Myös pedagogisten näkökulmien esillä pi-

täminen ja perustehtävän toteutumisen varmistaminen ovat keskeistä substanssiosaa-

misessa.  

 

Kyl se edellyttää ihan selkeesti sitä, et meidän täytyy niinku hallita sekä ne opetussuunnitelman 
tuomat tavallaan velvoitteet sille työlle, mitä sais vietyä eteenpäin täällä, mutta sitten taas johtajan 
täytyy hallita myös se kaupunkitasoinen semmonen strateginen työ, ja semmonen painopisteet ja 
mitkä nousee sit meilläkin esimerkiks kaupunki tuloskortille tai muuten, et se työ kulkee siellä mu-
kana.H4 

 

Johtajuuden perusosaamiseen liittyviä ilmauksia aineistosta löytyi vähiten liittyen infor-

maatio- ja digitaaliseen osaamiseen liittyen. Nämä ilmaukset liittyivät erityisesti osaa-

miseen hyödyntää työssään erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja ohjelmis-
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toja sekä oman työn ja substanssin näkyväksi tekemiseen ja avaamiseen erilaisissa ver-

kostoissa. Eräs vastaajista toi informaatio-osaamiseen liittyvää osaamista esiin seuraa-

vasti. 

Sitten sen päiväkodin johtaja ei toimi vaan sinne sisäänpäin yksikköön vaan hän on osa sitä mo-
nialaista verkostoa siellä toimintaympäristössään, että pitää osata myös ulospäin toimia. H5 

 

Laaja-alainen osaaminen vaatii tulevaisuuden johtajuudelta tietoisuutta yhteiskuntaan 

ja ympäröivään maailmaan liittyvistä muutoksista sekä kykyä pysyä mukana niissä. Li-

säksi aineistossa mainittiin, että erilaisia muutoksia tulisi osata hyödyntää ja kehittää 

sekä johtaa niitä eteenpäin. Laaja-alaiseen osaamiseen liitettiin myös taito hallita laajoja 

ja muuttuvia kokonaisuuksia sekä osaamista jakaa valtaa työyhteisön jäsenille. Tiimien 

johtaminen ja motivoiminen itsenäisemmiksi ja vastuullisemmiksi yhteisten tavoitteiden 

edistämisessä nähtiin osaksi laaja-alaista osaamista. Johtajuus vaatii aineiston mukaan 

tulevaisuudessa myös kykyä saada erilaiset ihmiset osalliseksi työn kehittämiseen, to-

teuttamiseen ja arviointiin, kuten seuraavassa sitaatissa viitataan. 

 

Ehkä uutena vaatimuksena voisi ajatella kykyä tuoda omaa työtään entistä näkyvämmäksi ja kykyä 

saada eri ihmiset osallisiksi sen työn kehittämiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen. V21 

 
 
Taulukko 2. Metaosaaminen 
METAOSAAMINEN 
 
ONGELMANRATKAISUTAIDOT 
JA KRIITTINEN AJATTELU 
 

KOMMUNIKAATIO- JA YHTEIS-
TYÖTAIDOT 

LUOVUUS JA INNOVATIIVI-
SUUS 

Taitoa pohtia ja keskittyä työssä 
siihen, mikä on olennaista 

Taitoa johtaa tiimejä ja yksilöitä Taitoa uusien asenteiden ja ajat-
telun juurruttamiseen 

Osaamista oikeiden ratkaisujen 
ja päätösten tekemiseen 

Yhteistyö- ja verkostoitumistai-
dot 

Osaamista uudistua ja kehittyä 
alan muutosten myötä 

Osaamista hallita pirstaleista 
työtä ja priorisoida työkokonai-
suuksien kasvaessa 

Osaamista jakaa pedagogista 
johtajuutta enemmän opettajille 

Osaamista pysyä ”ajan her-
molla”  

Osaamista ammatillisen rajauk-
sen tekemiseen asiakkaiden 
kanssa 

Taitoa ja osaamista viestiä ja toi-
mia erilaisissa verkostoissa 
 

Osaamista innovatiiviseen johta-
juuteen ja kehittävään työottee-
seen  

 Taitoa pyytää ja antaa tukea 
 

 

 Vuorovaikutustaidot 
 

 

 Taitoa aidosti osallistua ja vai-
kuttaa toimintaympäristössä 

 

 Osaamista käydä dialogista kes-
kustelua 
 

 

 Osaamista asiakkaiden kohtaa-
miseen  

 

 
 

Metaosaamiseen liittyvät ilmaukset aineistosta on koottu taulukkoon 2. Ongelmanrat-

kaisutaitoihin ja kriittiseen ajatteluun nähtiin liittyvän aineistossa olleet ilmaisut, joissa 



 

32 
 

johtajuuden ymmärrettiin vativan osaamista priorisointiin ja pirstaleisen työn hallintaan. 

Lisäksi tähän luokkaan nähtiin kuuluvan myös taidot keskittyä työssä olennaiseen ja 

osaamiseen liittyen oikeiden ratkaisujen ja päätösten tekemiseen. Metaosaamiseen liit-

tyen suurin osa ilmauksista nähtiin liittyväksi kommunikaatio- ja yhteistyötaitoihin. Johta-

juuden nähtiin tulevaisuudessa edellyttävän taitoa dialogiseen keskusteluun sekä asiak-

kaiden kohtaamiseen. Vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot sekä tiimien johtamisen tai-

dot nousivat esiin useissa vastauksissa keskeisinä johtajuuteen liittyvinä tulevaisuuden 

taitoina, kuten seuraavista sitaateista ilmenee.  

 

Yhteistyötaidot ja verkostoitumistaidot tulevat koko ajan tärkeämmiksi. V37 

Siellä on niinku mä sanon, että se vuorovaikutusosaaminen on monella tavalla hirveän tärkeetä se 
korostuu kaikessa niinku tehdään ihmisten kanssa töitä ihmisille niin tota se on ihan se ydin. H5 
 
 

Luovuus ja innovatiivisuus -luokkaan nähtiin puolestaan kuuluvan osaaminen liittyen 

uudistumiseen ja kehittymiseen alan muutoksissa. Useassa ilmaisussa kuvattiin, että 

johtajan tulee kyetä pysymään ”ajan hermolla” sekä omattava taitoja uusien asenteiden 

ja ajattelun juurruttamiseen työyhteisössä. Aineiston pohjalta voidaan todeta, että tär-

keää osaamista oli myös kehittävä ote johtamistyössä sekä innovatiivinen johtajuus.  

 

Taulukko 3. Inhimillinen osaaminen 

INHIMILLINEN OSAAMINEN 
 
TYÖELÄMÄ- JA JOHTAMIS-
OSAAMINEN 
 

KULTTUURINEN OSAAMINEN EETTINEN JA EMOTIONAALI-
NEN OSAAMINEN 

Osaamista ja ymmärrystä muu-
tosten johtamiseen  

Osaamista omaksua uutta osaa-
mista ja uusia asenteita yhteis-
kunnan moninaistuessa 

Osaamista panostaa henkilös-
tön jaksamisen ja viihtymisen 
sekä työhyvinvointiin  

Uskallusta ja taitoa edistää työn-
tekijöiden ammatillista kasvua ja 
oppimista muutoksissa 

Osaamista moninaistuvien työ-
yhteisöjen johtamiseen 

Osaamista palvelevaan johta-
juuteen, rinnalla kulkija 

Osaamista pedagogiseen johta-
juuteen jaetun johtajuuden mallin 
avulla sekä vastuutehtäviä jaka-
malla 

Kykyä tehdä työtä erilaisista 
kulttuureista tulevien ihmisten 
kanssa 

Kykyä sietää epävarmuutta, 
hektisyyttä ja ristipainetta 

Osaamista johtaa erilaisia var-
haiskasvatuspalveluita 

 Osaamista sparrata keskitty-
mään haasteista huolimatta 

Omien voimavarojen ja työhyvin-
voinnin hallinta 

 Ihmissuhdeosaaminen 

Henkilöstöjohtamisen osaaminen 
 

 Osaamista vastata perheiden 
tarpeisiin ja tukea heitä 

Oman työn organisointi, rajaami-
nen, delegointi ja ajanhallinta 

 Suodattaminen ja jarruna olemi-
nen 

Aktiivisuuden ja vastuunoton 
edellyttäminen työntekijöiltä 

 Valmentavan johtamisen ja työ-
otteen osaaminen 

Osaamista toimia päämäärätie-
toisesti ja jämäkästi 

  

Hyvä itseluottamus ja itsensä 
johtaminen 

  

Osaamista hallita ja johtaa työ-
hön liittyviä prosesseja 
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Inhimilliseen osaamiseen liittyvät ilmaukset näkyvät taulukosta 3. Työelämä- ja johta-

misosaamiseen liittyen aineistosta löytyi eniten ilmauksia. Johtamisosaamiseen liitettiin 

osaaminen muutosten johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, pedagogiseen johtajuuteen 

jaetun johtajuuden mallin avulla sekä oman työn organisointiin, rajaamiseen, delegointiin 

ja ajanhallintaan. Johtajan ymmärrettiin myös tarvitsevan osaamista ja uskallusta edistää 

työntekijöiden ammatillista kasvua ja oppimista ajankohtaisissa muutoksissa sekä osaa-

mista hallita ja johtaa erilaisia prosesseja työssään. Johtajien tulee myös osata johtaa 

erilaisia varhaiskasvatuspalveluita. Työelämäosaamiseen liittyen johtajalla tulee aineis-

ton mukaan olla taitoa hallita omia voimavaroja ja työhyvinvointia sekä hyvä itseluotta-

mus ja osaamista itsensä johtamiseen. Lisäksi johtajien ymmärrettiin tarvitsevan osaa-

mista ohjata henkilöstöä aktiivisuuteen ja vastuunottoon sekä toimia päämäärätietoisesti 

ja jämäkästi.  

 
Ehkä sellasta niinkun kun tää työ on niin monisäikeistä ja monisyistä ja leviää niinkun joka osaan 
niin ehkä semmosta että johtaja pysyisi ite niinku semmoisena päämäärätietoisena ja pyrkisi pitää 
sen suunnan, ettei lähde niinkun tiedätsä kaikki asiat leviämään ja mihinkään et päässyt tarttumaan 
kunnalla, elikkä semmosta johtajuutta, että se olis niinkun jämäkkää sit et johtaja tietää minkälaisia 
valintoja siinä johtamistyössä tekee, et hän pysyy niin sanotusti polulla. H2 

 

Kulttuuriseen osaamiseen liittyen ilmaisuja löytyi niukasti. Yhteiskunnan moninaistu-

essa johtajien ymmärrettiin tarvitsevan osaamista uusien asenteiden omaksumiseen, 

moninaistuvien työyhteisöjen johtamiseen sekä kykyä työskennellä ja tehdä työtä erilai-

sista kulttuureista tulevien työntekijöiden, perheiden ja lasten kanssa. 

 

Eettiseen ja emotionaaliseen osaamiseen liittyi ilmauksia, joissa ymmärrettiin johtajan 

tarvitsevan osaamista palvelevaan johtamiseen, henkilöstön jaksamiseen ja viihtymi-

seen sekä työhyvinvointiin.  

 

Ja tietenkin kun mä olen myös yrittäjä, mun pitää saada porukka viihtymään ja jaksamaan. H3 

 

Johtajien tulee myös olla kykyä sietää työssään epävarmuutta, hektisyyttä ja ristipainetta 

sekä osata kannustaa ja ”sparrata” henkilöstöä ja itseään keskittymään työhön liittyvistä 

haasteista huolimatta. Johtajuuden nähtiin myös vaativan ihmissuhdeosaamista, val-

mentavan johtamisen osamaista sekä suodattamista ja jarruna olemista. Myös perhei-

den ja lasten tarpeisiin ja heidän tukemiseen liittyviä ilmauksia nousi aineistosta liittyen 

johtajien tarvitsemaan osaamiseen tulevaisuudessa. 
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5.3 Yhteenveto tuloksista 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen johtajuuteen tulevaisuudessa 

vaikuttivat tämän tutkielman aineiston vastaajien mukaan kolmenlaiset avaintekijät: 1) 

talous, resurssit ja johtamiskokonaisuudet 2) yhteiskunnalliset muutokset ja tarpeet sekä 

3) johtajuuden onnistumisen edellytykset ja vaatimukset. Lisäksi johtajuuden osaamisen 

nähtiin muodostuvan moninaisista, kasvavista vaatimuksista. Johtajuuteen liittyvän 

osaamisen nähtiin tämän tutkimuksen aineiston valossa olevan entistä moniulotteisem-

paa sekä vaativan aiempaa monipuolisempaa osaamista kuvion 7. mukaisesti. Osaami-

sen vaatimuksissa korostuivat vaatimukset entistä enemmän laaja-alaiseen osaamiseen 

ja monipuolisempaan substanssiosaamiseen sekä työelämä- ja johtamisosaamiseen. Li-

säksi keskeisiä ovat tämän tutkimuksen aineiston valossa erityisesti kommunikaatio- ja 

yhteistyötaidot sekä eettiseen ja emotionaaliseen osaamiseen liittyvät taidot.  

 

 
 

Yhteiskunnalliset muutokset ja tarpeet näyttäytyivät merkittävinä tekijöinä ja kontekstu-

aalisen johtajuuden mallin mukaisesti (Nivala 1999) vaikuttavat varhaiskasvatuksen joh-

tajuuteen tulevaisuudessa makrotasoon liittyvinä ilmiöinä. Tutkielman tulosten perus-

teella muutokset koettiin osittain haasteellisina osittain eteenpäin vievinä. Erityisesti 

maailman ja yhteiskunnan kiivastahtisten muutosten, monikulttuurisuuden ja moninais-

tumisen sekä lasten ja huoltajien tarpeiden näkökulmasta johtajuuden osaamiselta vaa-

dittiin erityisesti kulttuuriseen osaamiseen, laaja-alaiseen osaamiseen sekä työelämätai-

toihin liittyvää osaamista muutosjohtajuuden sekä muutoksien tiedostamisen ja eteen-

päin viemisen näkökulmasta. Lisäksi erilaiset yhteiskunnalliset ja globaalit muutokset 

Varhaiskasva-
tuksen 

johtajuus 
tulevaisuudessa

Talous, resurssit ja 
johtamiskokonaisuudet

Yhteiskunnalliset 
muutokset ja tarpeet

Johtajuuden 
onnistumisen 
edellytykset ja 

vaatimukset

Johtajuuden kasvavat 
sekä moninaiset 

osaamisen vaatimukset

Kuvio 7. Varhaiskasvatuksen johtajuus tulevaisuudessa 
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haastavat johtajia pysymään uuden tiedon äärellä, mutta samaan aikaan myös sietä-

mään epävarmuutta. Myös aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on todettu erilaisten yh-

teiskunnallisten sekä maailmanlaajuisten muutosten vaikuttavan johtajuuteen myös var-

haiskasvatuksen kontekstissa (Fonsén 2014, 47–48; Rytkönen 2019, 37). Johtajuus ra-

kentuu varhaiskasvatuksessa muuttuvassa ja vaativassa kontekstissa, jossa erilaiset 

vaatimukset ja tarpeet luovat sille vaatimuksia. (Rodd 2013b, 33 – 34). 

 

Varhaiskasvatuksen alaan liittyvät muutokset, kuten viimeaikaiset muutokset varhais-

kasvatuslakiin sekä työtä määrittäviin asiakirjoihin koeitiin osaltaan myönteisenä, mutta 

osaltaan näiden nähtiin kuormittava johtajia ja johtajuutta tulevaisuudessa. Pedagogi-

suuden lisääntyminen uusien työtä määrittävien asiakirjojen mukaisesti nähtiin yleisesti 

alaa ja laatua vahvistavana tekijänä. Varhaiskasvatuksen viimeaikaisten muutosten on 

tunnistettu haastavan johtajuutta ja johtamista varhaiskasvatuksessa. Johtajan tulee kui-

tenkin hallita ja ymmärtää viimeaikaisia uudistuksia ja niihin liittyviä keskeisiä tekijöitä 

onnistuakseen edistämään uudenlaista, haluttua toimintakulttuuria ja muutosta (vrt. Ka-

rila, Kosonen & Järvenkallan 2017, 76). Kyllösen (2011) hahmottelemista tulevaisuuden 

skenaarioista todennäköinen tulevaisuus –skenaariossa muutosjohtajuutta ja visionääri-

syyttä vaaditaan sekä hyödynnetään toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutoksien 

eteenpäin viemisessä ja haasteiden torjumisessa. Todennäköinen tulevaisuus -skenaa-

riossa huoltajien tukeminen näyttäytyy tärkeänä lasten ja oppilaiden oppimisen ja hyvin-

voinnin tukemiseksi. Tämä vaikutti myös moniammatillisuuden ja verkostoitumisen li-

sääntymiseen. (mt. 139–140, 143.) 

 

Tutkielman tulosten mukaan kuntatalouden tulevaisuuden kehityksen nähtiin vaikuttavan 

voimakkaasti varhaiskasvatukseen ja sen johtajuuteen. Kontekstuaalisen mallin mukai-

sesti talouteen ja resursseihin sekä johtamiskokonaisuuksiin liittyvien tekijöiden ymmär-

rettiin olevan ekso-tasoisia eli kuntatasoisia tekijöitä ja vaikuttavan osaltaan varhaiskas-

vatuksen johtajuuteen (Nivala 1999). Tutkielman tulosten mukaan talouden johtamisen 

arveltiin olevan entisestään niukkuudessa selviytymistä ja tämän nähtiin vaikuttavan sii-

hen, että tulevaisuudessa yksiköiden koot kasvoivat entisestään sekä johtamiskokonai-

suuden ja vastuut laajenivat. Suurien yksikkökokojen haasteeksi nähtiin, ettei johtajilla 

ole tulevaisuudessa aikaa keskittyä henkilöstöjohtamiseen ja pedagogiseen johtajuu-

teen sekä kuormittavan johtajia entisestään. Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus 

–selvityksen (2018) mukaan tulevaisuuden johtajilta vaaditaan ihmisläheisempää työ-

otetta. Tällöin johtajien työn keskittyminen liiaksi prosesseihin ja asioihin sekä hallinnol-

lisiin työtehtäviin, ei mahdollista tai ainakin vaikeuttaa läsnäoloa ja vuorovaikutusta hen-

kilöstön kanssa. (ks. Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus 2018, 19–21.) Tämän 
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kaltainen kehitys hahmottelee johtajuuden suuntaa tulevaisuudessa samankaltaisena 

kuin Kyllösen (2011) tulevaisuuden uhat –skenaariossa tuloksellisuuden ja taloudellisuu-

den määritellessä organisaatioiden toiminnan johtamista ja kehittämistä. Työn sirpale-

maisuus ja hektisyys kuvastavat myös osaltaan johtajan työajan kulumista järjestelmän 

ylläpitämiseen uudistumisen ja kehittämisen sijaan. (Kyllönen 2011, 132–133.) 

 

Laajentuvien tehtävä- ja yksikkökokonaisuuksien nähtiin vaikuttavan myös siihen, että 

tulevaisuudessa työ on entistä sirpaleisempaa, johtajan tuleekin osata vahvasti jakaa 

vastuuta, delegoida sekä rajata työtään. Tämä kiinnittyi johtajien tulevaisuudessa tarvit-

semaan osaamiseen liittyen tulosten mukaan johtajien työelämä- ja johtamisosaamiseen 

sekä ongelmanratkaisutaitoihin ja kriittiseen ajatteluun. Kasvaneet johtamiskokonaisuu-

det sekä laajentuneet vastuut on tunnistettu myös viimeaikaisissa selvityksissä varhais-

kasvatuksen johtajuuteen liittyvinä haasteina (Karila, Kosonen & Järvenkallan 2017). On 

myös todettu, että varhaiskasvatuksen järjestäjien ja päättäjien tulee varmistaa taloudel-

listen resurssien ja henkilöstön riittävyys, jotta varhaiskasvatuksen monipuolisen ja laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen voidaan varmistaa (Vlasov ym. 2019). Var-

haiskasvatuksen henkilöstön, erityisesti pätevien opettajien saatavuus ja pysyvyys ovat 

olleet varhaiskasvatuksessa haasteena jo muutaman vuosikymmenen ajan (Heikka & 

Hujala 2008). Myös tämän tutkielman tuloksissa huoli henkilöstön riittävyydestä ja saa-

tavuudesta, erityisesti pätevien opettajien osalta, nähtiin tulevaisuudessa haasteena var-

haiskasvatuksen laadukkaan toteutumisen ja johtajuuden kannalta. Aineistosta kuitenkin 

ilmeni, että osa johtajista luotti siihen, että osaamisen lisääntyminen henkilöstörakenteen 

muutoksen myötä nostaa varhaiskasvatuksen laatua sekä helpottaa johtajuutta ja lisäksi 

nostaa varhaiskasvatuksen laatua tulevaisuudessa. 

 

Tulevaisuuden johtajuuden vaatimukset ja edellytykset liittyivät tulosten pohjalta johta-

juuden kehittymiseen, johtajuuden tukeen sekä johtamisrakenteisiin ja vastuisiin kietou-

tuen toisiinsa. Johtajuuden vaatimukset ja edellytykset avaintekijät kuvasivat johtajuu-

teen panostamisen ja resursoimisen näkökulmasta samankaltaista tulevaisuuden ske-

naariota kuin Kyllösen (2011) toivottu tulevaisuus –skenaariossa. Toivottu tulevaisuus -

skenaariossa johtajuuden vastuun jakautuminen sekä avoimuus ja vuorovaikutteisuus 

sekä työn eri osa-alueiden jakautuminen tarkoituksenmukaisesti mahdollistaa tasapai-

noisen johtamistyön edellytyksiä luoden mahdollisuuden myös kokonaisvaltaiseen yhtei-

söjen johtamiseen.  
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Tutkielman tulosten mukaan johtajuuden kehittymisen edellytysten kannalta nähtiin vält-

tämättömänä, että johtajien työnkuvaa ja tehtäviä sekä vastuita selkiytetään yksikköko-

kojen suurentuessa. Pari- tai apulaisjohtajajärjestelmän laajentuminen yksiköihin nähtiin 

vastaajien mukaan johtajuutta mahdollistavaksi tekijäksi. Myös Fonsén & Keski-Rauska 

(2018) ovat kuvanneet yhteisen johtajuuden antavan potentiaalisia mahdollisuuksia var-

haiskasvatuksen johtajuuden kehittämiselle. Ahtiaisen ym. (2019) mukaan tarve jaettuun 

johtajuuteen nousee johtamisen rakenteissa ja johdettavien määrissä tapahtuneista 

muutoksista. Jaettu johtajuus korostaa johtajuutta yhteisön tai ryhmän yhteisenä ominai-

suutena, tällöin oletetaan, että osaaminen on jaettu useammille, ei vain harvoille. Lisäksi 

jaettu johtajuus avaa johtajuuden erilaisille ryhmille toisin kuin perinteisessä yksilöjohta-

misessa. Jaettu johtajuus korostaakin yhteistyön, tiimityön sekä yhteiseksi tekemisen 

merkitystä johtajuudessa (Ropo 2011, 201, 205) ja mahdollistaa jokaisen työyhteisön 

jäsenen roolia oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjänä. (Fonsén 2014, 194–195). Tulevai-

suudessa vaadittavaan johtajuuden osaamiseen liittyen inhimillisen osaamisen osa-alu-

eet korostuvat, erityisesti työelämä- ja johtajuus osaaminen sekä eettinen ja emotionaa-

linen osaaminen, joissa painottuu ihmisten johtamisen näkökulma. 

 

Tulosten mukaan laaja-alaiseen osaamiseen liitetty tiimien johtamisen osaaminen sekä 

kyky ohjata työntekijöitä osalliseksi työn kehittämiseen ja arviointiin näyttäytyvät tär-

keinä, sillä varhaiskasvatuksessa työtä tehdään lähtökohtaisesti tavallisimmin tiimeissä. 

Tällöin tärkeää on, että sekä johtajilla ja opettajilla on ymmärrystä vastuista ja rooleista 

pedagogiseen johtajuuteen liittyen. Johtaja vastaa ensisijaisesti yksikön pedagogiikan 

johtamisesta, mutta opettajien rooli tiiminsä pedagogiikan johtajana on välttämätön, 

tämä varmistaa osaltaan organisaatioiden rakenteellisen johtajuuden toimivuutta. 

(Fonsén 2008; 51–52).  Keskeistä on kuitenkin henkilöstön asiantuntijuuden tunnistami-

nen ja tunnustaminen jaetun pedagogisen johtajuuden toteutumiseksi. (Heikka & Hujala 

2008, 10). Tutkielman tulosten pohjalta voidaan myös todeta, että tiimityön lisääntyminen 

vaatii henkilöstöltä itsenäistä työotetta vahvistuvan opettajien pedagogisen johtajuuden 

lisäksi. Saman johtajuuden haasteen ovat tutkimuksessaan tunnistaneet Heikka & Hu-

jala (2008, 10–11.) Itsensä johtaminen ja omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä 

jatkuva kouluttautuminen nähtiin edellytyksinä johtajille tulevaisuudessa. Itsensä johta-

minen suunnitelmallisuuden ja oman työn organisoinnin keinoin on nähty keskeisiksi 

vaatimuksiksi myös tutkimuskirjallisuudessa (Fonsén & Parrila 2016, 26–31; Soukainen 

2019). 
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Jaetun johtajuuden avulla pedagogisen johtajuuden nähtiin mahdollistuvan johtajien kä-

sitysten mukaan tulevaisuudessa keskeiseksi johtajien työtehtäväksi. Pedagogisella joh-

tajuudella tähdätään laaja-alaisesti koko yhteisön oppimisen ja hyvinvoinnin edistämi-

seen. Pedagogisen jaetun johtajuuden painottuminen on keskeistä, sillä tarkoituksenmu-

kaisen ja toimivan kasvatus- ja opetustyön toteutumiseksi laadukkaasti yksiköt tarvitse-

vat johtajaa, jonka työn keskiössä on vastuun kantaminen henkilöstön ja pedagogisen 

toiminnan johtamisesta (Fonsén 2008, 50; Opetushallitus 2013, 27). Tärkeäksi nähtiin 

myös se, että johtajat saivat hallinnosta ja työnantajalta tukea, perehdytystä sekä työtä 

helpottavat työkalut työn tekemiselle.  
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6 Eettisyys ja luotettavuus 
 

Eskola & Suoranta (1999) viittaavat tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa siirrettä-

vyyden, uskottavuuden, varmuuden sekä vahvistuvuuden käsitteisiin. Tämän tutkielman 

siirrettävyyttä on pyritty varmistamaan kuvaamalla tutkimuksen jokainen vaihe mahdolli-

simman perusteellisesti luvussa 4. Lisäksi liitteistä 1-4 on nähtävissä esimerkit aineiston 

pelkistämisestä ja aineiston analyysin etenemisestä. Tutkielman aineistossa vastaajiin 

kuului varhaiskasvatuksessa toimivia johtajia. Tutkimuksen siirtäminen toiseen ympäris-

töön tai tutkimuksen toteuttaminen uudelleen jonkun toisen tutkijan toimesta saattaisi 

tuottaa toisenlaisia tuloksia. Tutkielmaa tehdessä on myös ymmärretty, että tutkija toimii 

tutkimuksensa keskeisenä tutkimusvälineenä. Uskottavuutta on pyritty vahvistamaan li-

säämällä tuloksiin tarkoituksenmukaisella tavalla vastaajien sitaatteja alkuperäisestä ai-

neistosta. Lisäksi tämän tutkielman tulosten vahvistuvuutta lisää se, että tuloksista teh-

dyille tulkinnoille on pyritty löytämään tukea aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä. Var-

muutta on pyritty lisäämään kuvaamalla johdannossa tutkielman tekijän tämän hetkistä 

positiota työelämässä sekä noudattamalla avoimuuden periaatetta läpi työn toteuttami-

sen. (ks Eskola & Suoranta 1999, 212–213.) 

 

Tutkielman eri vaiheissa on pyritty hyvään tieteelliseen käytäntöön ja eettisiin ratkaisui-

hin. Muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia on pyritty käsittelemään niitä asianmukaisesti 

huomioiden. Tutkielman aihe ei sinällään ole erityisen arkaluonteinen, mutta yleistä huo-

lellisuutta ja tarkkuutta on noudatettu jokaisessa tutkielman vaiheessa sekä tulosten esit-

tämisessä ja tulkitsemisessa. Tutkielman aineisto on saatu käyttöön Helsingin yliopiston 

Koulutuksen Arviointikeskus HEA:lta ja tutkielman toteuttajana en ole näin ollen ollut mu-

kana aineiston hankinnan eri vaiheissa. Aineistosta ja siihen liittyvistä hankkeista on kui-

tenkin saatu tietoa Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä 

KAJO:n tutkijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden kautta, ja aineiston käsittelyyn liittyen 

on tehty yhteiset sopimukset. Osallistujille on saatettu ymmärrykseni mukaan tietoon se, 

että heidän vastauksiaan tullaan käyttämään osana tutkimusta ja tutkimukseen osallis-

tujien tietoja ei ole ollut laajemmin saatavilla aineistossa, jotka työn toteuttamiseksi on 

annettu käyttööni. Osallistuneiden johtajien henkilöllisyys ei siis ole selvinnyt saamastani 

aineistosta eikä mahdollisia tunnistetietoja ole tuotu tutkielmassa esille tuloksia esiteltä-

essä. Raportissa viitattujen sitaattien tunnisteista ei voi päätellä kenestä vastaajasta on 

kyse. Osallistujat ovat halutessaan voineet myös jättää vastaamatta kyselyyn. Tulok-

sissa ei esitellä yksittäisten henkilöisen käsityksiä ilmiöstä vaan keskeistä on ollut koko 
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tutkittavien joukossa muodostuneet käsitykset. Tutkielman toteuttamisessa on nouda-

tettu yhteisiä laadittuja sopimuksia aineiston käytöstä sekä rehellisyyttä tutkimuksen kai-

kissa eri vaiheissa. 
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7 Pohdintaa 
 

Tässä tutkielmassa tuotiin esiin varhaiskasvatuksessa toimivien johtajien näkemyksiä 

johtajuudesta sekä siihen liittyvästä osaamisesta tulevaisuudessa. Tutkimusaiheen ajan-

kohtaisuus paikantuu sekä yhteiskunnallisten muutosten että varhaiskasvatuksen johta-

juuden ja johtamisen merkityksellisyyteen lasten ja oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Kuten Nivala (2002, 189–190, 195) ilmaisee, johtaminen ja johtajuus täh-

täävät aina organisaation perustehtävän laadukkaaseen toteutumiseen ja suuntautumi-

seen tulevaisuuteen. 

 

Aineistosta on nähtävissä, että varhaiskasvatuksen johtajat nostavat esiin sekä aikare-

surssin että suuret johtamisen kokonaisuudet ja vastuiden laajenemisen. Aikaresurs-

seista puhe paikantuu vastaajien kuvaillessaan työtä hektiseksi, sirpalemaiseksi, kii-

reiseksi sekä edellyttävän entistä vahvemmin myös tulevaisuudessa kykyä johtaa itse-

ään ja työtään. Olisikin keskeistä pohtia, miten talous ja resurssit, hallinnollisten tehtä-

vien sekä pedagogisen johtajuuden kokonaisuus saataisiin tasapainoiseksi niin, että joh-

tajat varhaiskasvatuksessa voisivat tulevaisuudessa entistä enemmän kokea työssä on-

nistumista kuormittumisen ja ylityöllistyneisyyden kokemuksen sijaan. Näiden haastei-

den ratkaisussa tarvitaan näkemykseni mukaan, kuten myös Hujala (2004, 61) ilmaisee, 

vuorovaikutuksen vahvistamista eri tasojen, mikro-, ekso- ja makrotasojen välillä. Mikro-

tasolla johtajille kuuluu kokonaisvastuu yksikön toiminnasta, sen resursoinnista sekä yh-

teisön johtamisesta yhteisesti luodun vision mukaisesti. Eksotason tehtävänä on organi-

saation rakenteiden ja resurssien varmistaminen niin, että yksikkötason kasvatus- ja 

opetustoiminta tosiasiallisesti mahdollistuu sekä kuntatasoisten suunnitelmien ja laajem-

man strategisen vision laatiminen sellaiseksi, että sekä tukee perustehtävän toteutta-

mista ja sen kehittämistä. (Fonsén 2008, 43, 47, 50–52.) Vain riittävien resurssien sekä 

osaamisen varmistaminen takaa sen, että kasvatukselle ja opetukselle sekä hoidolle 

asetettuihin tavoitteisiin voidaan vastata.  

Johtajuuden jakaminen ja siihen liittyvä osaaminen näyttäytyy aineiston tulosten perus-

teella merkittävältä vastaajien mukaan tulevaisuudessa. Johtajuuden jakaminen ei kui-

tenkaan tulisi olla pelkästään mekaanista työtehtävien jakamista, vaan keskeistä on 

luoda rakenteita, joissa työyhteisöllä ja johtajalla on aikaa suunnata ajattelua ja vuoro-

vaikutusta yhteisen perustehtävän kirkastamiseen, kehittämiseen ja arviointiin (Ahtiainen 

ym. 2019). Vain tämän kaltaisten rakenteiden ja vuorovaikutuksen luomisen avulla hen-

kilöstön on mahdollista kokea jaetun johtajuuden tavoittelemaan sitoutumisen, merkityk-
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sellisyyden ja vastuunoton kokemuksia omassa työssään ja yhteisössään (Opetushalli-

tus 2013, 27–18). On myös keskeistä pyrkiä ratkaisemaan varhaiskasvatuksen alan 

haasteita pätevien opettajien saatavuuden ja pysyvyyden näkökulmasta. Jaettu johta-

juus vaatii onnistuakseen osaavat ja työhönsä sitoutuneet opettajat. 

Tehtävien moninaisuuden ja laajojen tehtävänkuvien on nähty vaikeuttavan johtajia itse-

ään hahmottamaan selkeästi oman toiminnan kompleksisuutta ja monikerroksellisuutta. 

(Rodd 2013, 33–34). Myös tämän tutkimuksen tuloksissa oli nähtävissä johtajien vaati-

viksi koettujen vastuiden ja tehtävien laaja-alaisuus. Johtajuuden moniulotteisuus sekä 

kokemus työn painottumisesta hallinnollisiin tehtäviin herättää kysymyksen siitä, onko 

toisaalta pedagogisen johtajuuden, mutta myös jaetun johtajuuden ulottuvuuksia, mah-

dollisuuksia, tilanteita ja rakenteita hahmotettu vielä riittävän selkeästi. Tämän varmista-

miseksi johtajien tulisi tulevaisuudessa saada entistä enemmän täydennyskoulutusta, 

ohjausta sekä valmennusta yksikön pedagogiseen jaettuun johtajuuteen. On myös kiin-

nostavaa, ettei tämän tutkielman tuloksista noussut esille arviointi ja siihen liittyvä osaa-

minen tai johtajien tarve perehtyä syvemmin työtä määrittäviin valtakunnallisiin ja paikal-

lisiin asiakirjoihin. Erityisesti varhaiskasvatuksen viimeaikaisten muutosten on nähty vaa-

tivan johtajilta arviointiin liittyvää osaamista, arvioinnin pohjalta tehtävän kehittämisen 

osaamista. Samaisessa selvityksessä myös ilmeni puutteita johtajien perehtyneisyy-

dessä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikallisiin varhaiskasvatussuunni-

telmiin. (Vlasov ym. 2019, 162–164.) 

Oman työni kautta saadun kokemuksen pohjalta, liittyen kuntien laajempien strategisten 

visioiden laatimiseen varhaiskasvatukseen ja ylipäätään kasvatus- ja opetusalalle, herää 

myös kysymys siitä, viitoittavatko ja auttavatko kuntien laatimat strategiat yksiköiden joh-

tajia viestimään strategiset ydinvisiot sekä niistä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet tosi-

asiallisesti perustehtävän suuntaisesti yksikön pedagogiseen kehittämisen ja varhais-

kasvatuksen viimeaikaisten muutosten edistämiseksi. Tällöin tuloksistakin nouseva tule-

vaisuudessa korostuva muutosjohtajuus ja sen keskeiset lähtökohdat ja perustelut voivat 

jäädä liiaksi yksikön johtajien ja työyhteisöjen tulkittavaksi ja rakennettavaksi. Makrota-

solla laadittujen määrittävien asiakirjojen sekä esimerkiksi lakiuudistuksiin liittyvät uudis-

tumisen ja kehittämisen tavoitteet vaativat myös eksotason toimijoita ja asiantuntijoilta 

tulevaisuudessa ymmärrystä ja kykyä keskittyä palvelun saatavuuden varmistamisen tai 

hallinnoinnin sijaan vastuun ottamiseen osaltaan entistä vahvemmin pedagogisen johta-

juuden ja kehittämisen tehtäviin. Perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä johtajille että 

opettajille tulisikin tämän tutkielman aineiston ja tulosten valossa pureutua laaja-alaisesti 

johtajuuden eri osa-alueiden ja osaamisvaatimuksiin paikantuviin tekijöihin esimerkiksi 

Kereluik ym. (2013) osaamisen viitekehyksen mukaisesti.  
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Tässä tutkielmassa on tunnistettu erilaisia tekijöitä tulevaisuuden johtajuuteen ja osaa-

miseen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tulokset osoittavat, että mahdollisuudet var-

haiskasvatuksen johtajuuden suunnasta ja kehityksestä tulevaisuudessa ovat riippuvai-

sia sekä mikrotasoisista sisäisistä tekijöistä että ulkoisista makro- ja eksotason tekijöistä. 

Tutkielman tuloksista on tulkittavissa, että muutoksia tarvitaan eri tasoilla, jotta kehitty-

misen edellytykset olisivat tulevaisuudessa suotuisat. (vrt. Kyllönen 2011, 164.) Tulosten 

valossa näyttäisi siltä, että johtajuuteen liittyvän osaamisen monimuotoistuminen sekä 

moniulotteisuus ovat kiihtymässä jatkossa entisestään.  

Tässä tutkielmassa keskityttiin varhaiskasvatuksen johtajien näkemyksiin johtajuudesta 

tulevaisuudessa. Tutkielman tulosten valossa olen jäänyt pohtimaan johtajuuden edelly-

tysten sekä toiveikkuutta luovien tekijöiden merkitystä tulevaisuuden johtajuutta. Jat-

kossa voisikin olla kiinnostavaa tutkia ja syventyä näihin aiheisiin. Toiveikkuutta herättä-

vät tekijät sekä toiveikkuuden johtaminen ovat keskeistä tulevaisuuden sekä erilaisten 

muutosten vaikuttavan johtamisen näkökulmasta. Lisäksi kokonaisvaltaisemman sekä 

moninaisemman kuvan tavoittamiseksi varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä esimer-

kiksi varhaiskasvatuksen ylemmän johdon näkemykset laajemmin olisivat arvokkaita. 

Myös suuremman vastaajamäärän tavoittaminen voisi täydentää tämän tutkielman ta-

voittamaa kuvaa johtajuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta tulevaisuudessa.  
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9 Liitteet 
 

LIITE 1 

ALKUPERÄISILMAUKSET 
 

PELKISTETTY ILMAUS 

”Resurssit niukkenevat koko ajan kentän "vaatimusten" lisäänty-
essä.” V12 

Resurssien niukkeneminen 

”Taloudelliset raamit tulevat pienentymään, se tuo ehdottomasti 
omat haasteensa” V30 

Talouden raamit pienentyvät 

”Suhteellisen haastavalta, et kyl musta tuntuu et meidän niinku joh-
tamiskokonaisuudet kasvaa kokoajan,” H4 

Johtamiskokonaisuudet kasvavat 

”Vastuu johtamisesta kasvaa, työtehtävät lisääntyvät ja monipuolis-
tuvat. Tällä hetkellä on jo selkeästi nähtävissä työtehtävien lisään-
tyminen, joka kuormittaa johtajia varhaiskasvatuksen alalla.” V9 

Vastuut kasvavat, työtehtävät li-
sääntyvät ja monipuolistuvat 

”Mutta saatavuus, se on suuri ongelma, et pätevän henkilökunnan 
saatavuus on todella haasteellista, jos osaa kiviä kääntää niin sieltä 
vois joku löytyä. Mutta tota sit kun saat esimerkiksi rekrytoitua jon-
kun pätevän, niin hän on hetken aikaa, niin sit huomaa, et naapuri-
kunnissa ruvetaan maksaa vähän korkeampaa palkkaa.” H2 

Ammattitaitoisen ja pätevän hen-
kilöstön puute 

”Johtaja joutuu olemaan se, joka vaatii alaisiltaan jatkuvasti lisää, 
jotta uuden vakalain ja valtakunnallisen vasun vaatimuksiin pääs-
tään.” V10 

Varhaiskasvatuslakiin liittyvät 
muutokset  

”Mutta uusi varhaiskasvatussuunnitelman ja yleisesti pedagogiikan 
vahvistuminen varhaiskasvatuksessa on hieno asia.” V20 

Vasun perusteet ja pedagogiikan 
vahvistuminen 

”Suurimmat haasteet löytyvät nopealla tahdilla muuttuvasta maail-
masta, yhteiskunnasta ympärillä.” V15 

Nopealla tahdilla muuttuva maa-
ilma ja yhteiskunta 

”Maailma, yhteiskunta ja elämä on jatkuvan muutoksen tuulissa - 
nämä muutokset pitää hyödyntää ja välittää eteenpäin huolehtien 
kuitenkin perustehtävän toteutumisesta ja henkilöstön hyvinvoin-
nista.” V32 

Jatkuvat muutokset ja niiden hyö-
dyntäminen 

”Johtaminen on entistä haasteellisempaa, koska asiakkaat ovat en-
tistä monikulttuurisempia, vanhemmat ovat tietoisia ja osaavat vaa-
tia laadukasta toimintaa ja opetusta.” V14 

Asiakkaat monikulttuurisempia, 
vanhemmat tietoisempia ja osaa-
vat vaatia 

”Tulevaisuudessa myös työyhteisömme tulevat moninaistumaan ja 
se tuo uusia haasteita johtamiseen.” V3 

Työyhteisöjen moninaisuus 

”Pedagogista johtajuutta tulee jakaa enemmän opettajille, jotka vie-
vät asioita käytäntöön tiimeissään.” V5 

Opettajien pedagoginen johta-
juus 

”Toivon ja näen, että johtamisessa pedagogisen johtamisen merki-
tys kasvaa.” V21 

Pedagogisen johtamisen merki-
tys kasvaa 

”Toivottavasti päiväkodinjohtajan työkaluja talous- ja kiinteistönhoi-
don johtamisen osalta on selkiytetty. Työvuorojen suunnittelu- ja si-
jaisjärjestelyt on automatisoitu, niin ettei se vie työajasta kuin 10%. 
Varhaiskasvatusyksikön johtajalla on apulaisjohtaja, jonka työaikaa 
lapsiryhmätyössä on rajattu.” V23 

Työkaluja selkiytetty ja työvuoro-
jen suunnittelu- ja sijaisjärjestelyt 
automatisoitu 

”Johtamistyössä johtajien omien voimavarojen hallinta, kehittämi-
nen, johtoryhmän tuki, työnohjaus, oma hyvinvointi erittäin tär-
keää.” V27 

Johtamistyön tuki 

”Ja sit kyl musta tuntuu et meidän täytyy kaupunkitasoisesti myös 
miettii ehkä enemmän sitä, et mitä se johtajuus tällä tasolla on, et 
meillä on aika niinku selkeet hallinnosta tulevat niinku rakenteet, 
jotka elää ja niinku alueittain on hyvä johtamisjärjestelmä, mutta 
että ehkä tarkastella nyt tässä lähiesimiestasolla uudestaan sitä.” 
H4 

Johtajuuden jakaminen ja johta-
misrakenteet 

 
 
 
 
 
 
  



 

49 
 

LIITE 2  
 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Resurssien niukkeneminen 
 

Talous ja resurssit  
 

Talous, resurssit ja johtamis-
kokonaisuudet 

Talouden raamit pienentyvät 
 

Johtamiskokonaisuudet kasva-
vat 

Johtamiskokonaisuu-
det 
 Vastuut kasvavat, työtehtävät 

lisääntyvät ja monipuolistuvat 

Ammattitaitoisen ja pätevän 
henkilöstön puute 

Henkilöstön saata-
vuus, pysyvyys ja pä-
tevyys 
 

Varhaiskasvatuslakiin liittyvät 
muutokset  

Varhaiskasvatuslakiin 
ja alaan liittyvät viime-
aikaiset muutokset 
 

Yhteiskunnalliset muutokset 
ja tarpeet sekä alaan liittyvät 
muutokset Vasun perusteet ja pedagogii-

kan vahvistuminen 

Nopealla tahdilla muuttuva 
maailma ja yhteiskunta 

Yhteiskunnalliset 
muutokset 
 Jatkuvat muutokset ja niiden 

hyödyntäminen 

Asiakkaat monikulttuurisempia, 
vanhemmat tietoisempia ja 
osaavat vaatia 

Moninaisuus ja tar-
peet 

Työyhteisöjen moninaisuus 
 

Opettajien pedagoginen johta-
juus 

Johtajuuden kehitty-
minen 
 
 

Johtajuuden onnistumisen 
edellytykset ja vaatimukset 

Pedagogisen johtamisen mer-
kitys kasvaa 

Työkaluja selkiytetty ja työvuo-
rojen suunnittelu- ja sijaisjär-
jestelyt automatisoitu 

Työkalut ja tuki 

Johtamistyön tuki 
 

Johtajuuden jakaminen ja joh-
tamisrakenteet 

Johtamisrakenteet ja 
vastuut 
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LIITE 3 

ALKUPERÄISILMAUKSET PELKISTETTY ILMAUS 

”Entistä enemmän pitää osata lakipykäliä, taloustiedettä ja sa-
malla pitää olla kasvatustieteellinen koulutus.” V1 

Kasvatustieteellistä ja teoreettista 
osaamista 

Talouteen liittyvää osaamista 

”Johtajalla tulee entistä enemmän olla näkemystä siitä, mihin ope-
tussuunnitelma ja kunnan linjaukset ohjaavat työtä.” V5 
 

Näkemys opetussuunnitelmista ja 
kunnan linjauksista työtä ohjaa-
vina 

”Tieto-ja viestintätekniset ohjelmistot yms. helpottavat monissa 
johtajan töissä” V25 

Taitoa ja osaamista hyödyntää ja 
käyttää tieto- ja viestintäteknologi-
sia välineitä sekä ohjelmistoja 

”Johtamiselta vaaditaan paljon tietoa ja osaamista, joka pitäisi vä-
littää eteenpäin ja hyödyntää arkeen.  Maailma, yhteiskunta ja 
elämä on jatkuvan muutoksen tuulissa - nämä muutokset pitää 
hyödyntää ja välittää eteenpäin” V32 

Osaamista johtaa, hyödyntää sekä 
viedä eteenpäin muutosta 

”Tulevaisuudessa uskon johtamista haastavan ammatillisen osaa-
misen yhä suurempi oppimisalueiden siirtyminen työelämässä op-
pimisen haasteeksi. Koulutuspolut nopeutuvat ja osaamisalueet 
laaja-alaistuvat. Työntekijät eivät tule täsmäkoulutettuina tehtä-
viinsä, vaan oppivat työssä tehtävänsä soveltaen ja hyödyntäen 
kulloisenkin koulutusosaamista taustalla.” V3 

Osaamista edistää työssäoppi-
mista 

”Pitää pystyä niinku asiakkuuksia, nykyään on hyvin vaativia, mo-
nella tavalla vaativia asiakkaita --- Ja paine päiväkodin johtajaa 
kohtaan on aika suuri ihan tässä asiakkuuksissakin, että millalailla 
sä luot sellaisen hyvän vuorovaikutuksen mutta osaat löytää sen 
ammatillisen rajan että tota näin täällä toimitaan ja me tehdään ja 
mä palvelen mut mä en niinku se ei mee sinne ihon alle et se on 
musta sii johtajan työssä kaikista tärkein” AP1 

Osaamista ammatillisen rajauksen 
tekemiseen asiakkaiden kanssa 

”Pedagogista johtajuutta tulee jakaa enemmän opettajille, jotka 
vievät asioita käytäntöön tiimeissään.” V5 

Osaamista jakaa pedagogista joh-
tajuutta enemmän opettajille 

”Mutta tota kyllä johtaja tarvii paljon sellasta dialogista oppimista, 
keskustelua ja vuorovaikutustaitoja ja vuorovaikutus nyt on var-
maan kaiken a ja o, et tota se toimii” H1 

Osaamista käydä dialogista kes-
kustelua 
 

Vuorovaikutustaidot 

”Ajan hermolla pysyminen haastavaa, kun lakimuutoksia ym. tu-
lee.” V12 

Osaamista pysyä ”ajan hermolla” 

”Johtamistyössä johtajien omien voimavarojen hallinta, kehittämi-
nen, johtoryhmän tuki, työnohjaus, oma hyvinvointi erittäin tär-
keää.” V27 

Omien voimavarojen ja työhyvin-
voinnin hallinta 

”…että kyllä pitää olla semmonen 360-kyky katsoa niinku 360, että 
ei voi mennä sillä et koska näin on ollu ja näin, ja ennusteta, et 
muutosjohtaminen on varmaan semmonen tulevaisuuden niinku 
jatkuvaa ylläpidettävä taito.” H3 

Osaamista ja ymmärrystä muutos-
ten johtamiseen 

”Tulevaisuudessa myös työyhteisömme tulevat moninaistumaan ja 
se tuo uusia haasteita johtamiseen.” V3 

Osaamista moninaistuvien työyh-
teisöjen johtamiseen 

”Tulevaisuuden johtajilta vaaditaan hyvää epävarmuudensietoky-
kyä” V17 
 

Kykyä sietää epävarmuutta, hekti-
syyttä ja ristipainetta 

”Tehtävä kokonaisuudet vain kasvavat, jolloin työn painopiste siir-
tyy vain enemmän ja enemmän tulipalojen sammuttamiseksi.” V28 
 

”Tai sun täytyy olla todella hyvin ajan tasalla ja ajan hermolla ja 
kouluttaa ittees jatkuvasti, ja pitää se tietotaito niinku yllä ja sit 
siinä samassa tulee niin paljon sävyjä, jotka kyllä vetää semmo-
seen niinku ristipaineeseen sitte,” H3 

”Johtajan tulee panostaa työhyvinvointiin siten, että työntekijöiden 
vaihtuvuus vähenee ja pätevää henkilökuntaa saadaan töihin.” 
V18 

Osaamista panostaa henkilöstön 
jaksamiseen ja viihtymiseen sekä 
työhyvinvointiin 

”…että täytyy olla niinku sen henkilöstöjohtamisen ohella se on se 
vaa yks pieni osa, mut mä itse koen sen tärkeänä, ja tietenkin kun 
mä olen myös yrittäjä, mun pitää saada porukka viihtymään ja jak-
samaan.” H3 
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LIITE 4 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Kasvatustieteellistä ja teo-
reettista osaamista 

 
SUBSTANSSIOSAAMINEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERUSOSAAMI-
NEN 
 

Talouteen liittyvää osaa-
mista 

Näkemys opetussuunnitel-
mista ja kunnan linjauk-
sista työtä ohjaavina 

Taitoa ja osaamista hyö-
dyntää ja käyttää tieto- ja 
viestintäteknologisia väli-
neitä sekä ohjelmistoja 

INFORMAATIO- JA DIGITAA-
LINEN OSAAMINEN 

Osaamista johtaa, hyödyn-
tää sekä viedä eteenpäin 
muutosta 

LAAJA-ALAINEN OSAAMI-
NEN 

Osaamista edistää työssä-
oppimista 

Osaamista ammatillisen 
rajauksen tekemiseen asi-
akkaiden kanssa 

ONGELMANRATKAISUTAI-
DOT JA KRIITTINEN AJAT-
TELU 

 
 
 
METAOSAAMINEN Osaamista jakaa pedago-

gista johtajuutta enemmän 
opettajille 

KOMMUNIKAATIO- JA YH-
TEISTYÖTAIDOT 

Osaamista pysyä ”ajan 
hermolla” 

LUOVUUS JA INNOVATIIVI-
SUUS 
 

Omien voimavarojen ja 
työhyvinvoinnin hallinta 

TYÖELÄMÄ- JA JOHTAMIS-
OSAAMINEN 

 
 
 
 
 
INHIMILLINEN 
OSAAMINEN 

Osaamista ja ymmärrystä 
muutosten johtamiseen 

Osaamista moninaistuvien 
työyhteisöjen johtamiseen 

KULTTUURINEN OSAAMI-
NEN 
 

Kykyä sietää epävar-
muutta, hektisyyttä ja risti-
painetta 

EETTINEN- JA EMOTIONAA-
LINEN OSAAMINEN 

Osaamista panostaa henki-
löstön jaksamiseen ja viih-
tymiseen sekä työhyvin-
vointiin 

 

 


