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1 JOHDANTO 
 

 

Varhaiskasvatuksella viitataan suomalaisen koulutusjärjestelmän kokonaisuuteen, joka 

koostuu suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kasvatuksesta, hoidosta ja opetuksesta. 

Varhaiskasvatuksella on tärkeä, kokonaisvaltainen ja kauaskantoinen vaikutus lapsen 

kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Varhaiskasvatuksen kauaskantoisilla vaikutuksilla 

nähdään olevan keskeinen rooli yhteiskunnan kehityksessä kohti vakaampaa ja tasa-ar-

voisempaa tulevaisuutta. (Karila, Kosonen & Järvenkallas, 2017, 11; Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet, 2018.) Karila (2016, 21) kuitenkin huomauttaa, että varhaiskas-

vatuksen positiiviset vaikutukset eivät vain ilmaannu, vaan ne perustuvat muun muassa 

varhaiskasvatuspalveluiden laajaan saatavuuteen ja korkeaan laatuun. Laadukkaan var-

haiskasvatuksen toteutumisessa keskeinen ja tärkeä rooli nähdään olevan arvioinnilla. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 61). 	

  	

Varhaiskasvatuksen arviointi tuli velvoittavaksi kaikille varhaiskasvatuksen tahoille, uu-

den varhaiskasvatuslain (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) 

myötä. Arviointi nähdään tärkeänä osana varhaiskasvatuksen kaikkea toimintaa ja edel-

lytyksenä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle. Varhaiskasvatuksessa arviointi 

tulee toteuttaa kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti sen eri tasot huomioiden. Arviointia 

toteutetaan kansallisella, yksikkö- ja ryhmätasolla unohtamatta lapsen yksilöllisistä arvi-

ointia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 61, 62.) Itsearviointi on yksi arvi-

oinnin muodoista, jossa arvioinnin kohde ja tekijä ovat sama henkilö. Itsearvioinnissa 

omaa toimintaa tarkastellaan sille asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. (Virtanen, 2007, 

178; Yan & Brown, 2017.) Selvitykset varhaiskasvatuksen arviointikäytännöistä osoitti-

vat tarpeen varhaiskasvatuksen kansalliselle laadun arviointimallille, jossa epäselvyydet 

varhaiskasvatuksen arviointien tavoitteista ja laadun määrittelystä oikaistaan varhaiskas-

vatuksen tavoitteiden suuntaisesti (Mikkola ym., 2017).  	

  	

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi lokakuussa 2018 Varhaiskasva-

tuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset –asiakirjan. Asiakirjassa esitellään tut-

kimustuloksiin perustuen laadun arvioinnin ja kehittämisen malli. Malli esittää varhais-



 

kasvatukseen kansalliset tavoitteet laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Varhaiskasvatuk-

sen laadun nähdään mallissa koostuvan laadun rakenne- ja prosessitekijöistä, jotka yh-

dessä mahdollistavat laadukkaan varhaiskasvatuksen. Arvioinnin ja kehittämisen mallin 

myötä esitellään varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit, jotka luovat pohjan varhaiskas-

vatustoiminnan arviointi- ja kehittämistyölle.  (Vlasov ym., 2018, 13, 39.)  

  	

Opinnäytetyön vallitsevana teemana toimii varhaiskasvatuksen laatu. Työn teoriaosuus 

koostuu kolmesta osakokonaisuudesta. Ensimmäinen kokonaisuus käsittelee laajemmin 

laatukäsitteen muotoutumista varhaiskasvatuksen kontekstissa. Siinä keskitytään varhais-

kasvatuksen laadun määrittelyyn ja varhaiskasvatuksen laatututkimuksen käännekoh-

tiin.  Toisessa osassa käsitellään arviointia varhaiskasvatuksen konseptissa: arvioinnin 

toteuttaminen ja arviointitiedon hyödyntäminen.   Kolmannessa osuudessa keskitytään 

varhaiskasvatuksen laadun osatekijöiden tarkasteluun lähemmin suomalaisen varhaiskas-

vatuksen näkökulmasta.  	

 	

Opinnäytetyön empiirisessä osassa tarkastellaan varhaiskasvatuksen prosessilaatua, Kar-

vin prosessilaadun indikaattoreiden pohjalta. Tutkimus kohdistuu varhaiskasvatuksen 

henkilöstön itsearviointeihin – oman toiminnan arviointi prosessilaadun näkökul-

masta.   Tutkimuksen tavoitteena on kuvata varhaiskasvatuksen prosessilatua heikentäviä 

tekijöitä ja näin löytää mahdollisia prosessilaatua koskevia kehityskohteita. Lisäksi Tut-

kimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaustan vai-

kutusta itsearviointeihin. Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti laajemman ja ko-

konaisvaltaisemman tiedon saamiseksi varhaiskasvatuksen prosessilaadusta.  

 

  



 

2 VARHAISKASVATUS JA LAATU 
 

 

Tässä luvussa perehdytään tarkastelemaan tarkemmin laatukäsitteen muotoutumista var-

haiskasvatuksen kontekstissa. Aluksi tarkastellaan käsitteen määrittelyä, jonka jälkeen 

perehdytään varhaiskasvatuksen laatututkimuksen käännekohtiin. Viimeisenä luvussa 2.4 

esitellään aiempaa tutkimusta varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista. 

 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen laadun määrittely 
 

Moss ja Dahlberg (2008) kuvaavat nykymaailmaa laadun aikakaudeksi, missä laatu näh-

dään merkitsevänä osana palveluiden tuottamista. Haastetta laadun tarkkailuun tuo laa-

dun määritteleminen.   Alila (2013) kuvaa laadun määrittelyä hankalaksi, koska se muut-

tuu ajan, kulttuurin ja kontekstin mukana. Koska laatu on arvoista, tarpeista ja tavoitteista 

riippuva monimerkityksellinen ja suhteellinen ilmiö, on myös sen käsitteen määrittely 

hankalaa.  (Hautamäki, 2000, 7; Parrila, 2002, 34.)  	

 	

Varhaiskasvatuksen kontekstissa käsitys laadusta vaikuttaa siihen mihin laadun määrit-

tely pohjimmiltaan perustuu.  (Ojala, 2015, 93.) Laadun käsitykset voidaan karkeasti ja-

otella kahteen lähestymistapaan: analyyttiseen ja dynaamiseen. Huomattavaa kuitenkin 

on, että lähestymistavat eivät ole toisia poissulkevia, vaan pohjimmiltaan toisiaan täyden-

täviä.  Analyyttisessa lähestymistavassa laatu määritellään objektiivisesti perustuen ylei-

siin indikaattoreihin, kriteereihin ja mitattaviin ominaisuuksiin.  Dynaamisessa lähesty-

mistavassa laatu taas nähdään subjektiivisena ja kokonaisvaltaisena kontekstisidonnai-

sena ilmiönä, jonka mittaaminen ja arviointi on kyseenalaistettu tutkijoiden ta-

holta. (Ojala, 2015, 93-94; Hujala, Fonsén & Elo, 2012.) Puroila ja Kinnunen (2017) sel-

vityksessään jäsentävät puolestaan laadun käsitettä ja määritelmää neljään eri lähestymis-

tapaan, joita ovat tulostavoitteellinen, kehittämisorientoitunut, kokemuksellinen ja mate-

riaali-diskursiivinen lähestymistapa. Lähestymistavat noudattelevat osin jakoa edellä 

mainittuihin laadun käsityksen luokkiin.  Tässä tutkimuksessa laatua lähestytään koko-

naisvaltaisesti, yhdistäen analyyttista ja dynaamista näkökulmaa.	

 	



 

Näkemykset ja käsitykset varhaiskasvatuksen laadusta jakavat tutkijoissa mielipi-

teitä. Varhaiskasvatuksen laatua ei pystytä yksiselitteisesti märittelemään vaan on tukeu-

duttava ilmiön keskeisten laatutekijöiden tarkasteluun ja niiden välisten suhteiden ja vuo-

rovaikutuksen löytämiseen. (Alila, 2013, 37; Hujala, Fonsén & Elo, 2012.)    

 

 

2.2 Varhaiskasvatuksen laatukeskustelu 
 

Moderni varhaiskasvatuksen laatukeskustelu on lähtöisin Yhdysvalloista, joka on tänä 

päivänäkin varhaiskasvatuksen laadun tutkimuksen edelläkävijä (Fenech 2011, 

105).  Laatukeskustelu levisi Yhdysvalloista Eurooppaan ja se oli jo 90-luvun loppupuo-

lella hyvin laaja-alaista sekä hyödynsi nykyaikaisia menetelmiä   laadun arvioimisessa ja 

mittaamisessa (Alila, 2013, 25; Hujala 1996, 136). 2000- luvulla varhaiskasvatuksen laa-

dun tutkimus yleistyi kansainvälisesti mutta laadun käsitteen määrittely jäi tutkimuk-

sissa vielä vähäiseksi.  Suomeen Varhaiskasvatuksen laatukeskustelu rantautui Yhdysval-

loista 1990- luvulla.    (Alila, 2013, 26, 29.) 

 

Keskustelu varhaiskasvatuksen laadusta on jatkuvassa murroksessa ja viime vuosikym-

meninä siinä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.  Laadun tarkkailu ja sen tutkimus voi-

daan sanoa saapuneeksi osaksi varhaiskasvatusta viitenä, osin erillisenä ja osin päällek-

käisenä, aaltona 1970-luvulta alkaen. (Hujala, Fonsén & Elo, 2012; Fenech, 

2011; Scarr & Eisenberg, 1993.)  Ensimmäistä aaltoa voidaan kuvata kotihoidon ja päi-

vähoidon vastakkainasetteluna, jossa keskityttiin vertailemaan lasten hoitoa äidillisestä ja 

ei-äidillisestä näkökulmasta. Lapsen hoidon subjektiivinen luonne jätettiin paljolti huo-

mioimatta 1970-luvun laatupuheessa. Tarkastelun ja huolen kohteena tutkimuksissa oli-

vat niin sanotun ei äidillisen eli päivähoidon vaikutukset lapsen kehitykselle.  Tutkimuk-

sissa tyypillistä oli, että päivähoidon tai kotihoidon laatu jätettiin paljolti tutkimuk-

sissa huomioimatta. (Scarr & Eisenberg, 1993.) 	

 	

Toisessa aallossa tutkimukset tarkastelivat lähemmin päivähoidon laatua ja monimuotoi-

suutta, jolloin kiinnostus laadun tärkeydestä heräsi ja tutkimuksissa pääsääntöisesti kes-

kityttiin tarkastelemaan yksittäisten laadun osatekijöiden sekä eri päivähoitomuoto-



 

jen vaikutusta lasten kehitykselle. Päivähoidon subjektiivinen luonne alkoi korostua päi-

vähoidon laatupuheessa ja –tutkimuksissa. (Scarr & Eisenberg, 1993; Tauriainen, 2000, 

9.) 	

 	

 Kolmannessa aallossa kiinnostus varhaiskasvatuksen vaikutuksesta lapsen kehitykselle 

laajeni tutkimaan myös perheen ja lasten yksilöllisten ominaisuuksien vaikutuksia lasten 

kehitykselle. Kiinnostus varhaiskasvatuksen lähivaikuttavuudesta alkoi kasvaa varhais-

kasvatuksen kauaskantoisempiin vaikutuksiin. Lapsen ja perheiden yksilöllisiin eroihin 

kiinnitettiin myös enemmän huomiota, kuten laadun vaihteluun varhaiskasvatuksen ken-

tällä. (Hujala, Fonsén ja Elo, 2012; Fenech, 2011, 103; Scarr & Eisenberg, 1993.)   	

 	

Neljättä aaltoa kuvaa hyvin monitahoinen laadunmäärittely, jossa korostui laadun subjek-

tiivinen luonne: laatuun vaikuttavat muun muassa aika ja paikka sekä konteksti. (Tauri-

ainen, 2000, 9.) Näkemys siitä, että laatua tulee tutkija ja tarkastella laaja-alaisesti eri 

näkökulmista ja käsityksistä, korostui laatututkimuksissa. Laadun määrittely nousi myös 

laatukeskustelun johtavaksi puheenaiheeksi. (Pence & Moss, 1994, 174.) 	

 	

Alila (2013) kuvaa tekstissään viidennen aallon olevan saapumassa varhaiskasvatuksen 

laadun tutkimuksen kontekstiin, jossa korostuvat asiakasosallisuus, kumppanuus ja peda-

gogiikka. Viides aalto tuo mukanaan uusia lähestymistapoja ja tunnusmerkkejä laatutut-

kimukseen. Esimerkiksi yleisesti arviointi ilmiönä sekä tarkemmin henkilöstön ammatil-

linen itsearviointi ja reflektiivinen työote ovat nousseet tutkimuksissa ja keskuste-

lussa pinnalle. (Nummenmaa & Karila, 2011; Venninen, 2007.) 	

 

 

2.3 Varhaiskasvatuksen laadun paradigmat 
 

Varhaiskasvatuksen laadun tutkimuksissa esiintyy pääsääntöisesti kolme keskeistä para-

digmaulottuvuutta, mitkä ovat objektiivinen, subjektiivinen ja intersubjektiivinen. Para-

digmojen avulla voidaan määritellä viitekehykset, joiden sisällä varhaiskasvatuksen laa-

dun tutkimus ja käsitteellistäminen kulloinkin toteutetaan.  (Alila, 2013, 63; Parrila, 2002, 



 

41.)   Varhaiskasvatuksen laatukeskustelu ja –tutkimus ovat saaneet osakseen myös pal-

jon kritiikkiä, joka on mahdollistanut eri laatuparadigmojen kehittymisen ja ajattelumal-

lien syntymisen (Alila, 2013, 64).  

 

Modernismiin pohjautuva objektiivinen laatuparadigma hallitsi varhaiskasvatuksen laa-

tukeskustelua yleisesti maailmalla 1980-luvulta 2000-luvulle saakka.  Objektiivisessa 

laadun paradigmassa keskeistä on tutkijoiden mielipide siitä, että varhaiskasvatuksen 

laatu on asiantuntijoiden määritettävissä. (Alila, 2013, 66.) Eksklusiivinen laadun para-

digma kuvastaa myös modernismiin pohjautuvaa laatuajattelua, missä korostuu asiantun-

tijoiden asema laadun määrittelijöinä. (Tauriainen, 2000, 21.) Objektiiviseen paradig-

maan liittyy myös käsitys laadun objektiivisuudesta ja irrallisuudesta ajasta ja konteks-

tista. Laadun nähdään koostuvan osista, joita voidaan jakaa ja käsitellä erillään toisis-

taan. Näin ollen ajatuksena on, että tutkimukseen pohjautuen voitaisiin todentaa objektii-

vinen laatutotuus, johon laadun määritelmä ja arviointi perustuvat. (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2007, 94; Parrilla, 2002, 42.) Tietoisuuden lisääntyminen laadun moninaisuudesta 

ja konteksisidonnaisuudesta synnytti tutkijoissa kritiikkiä objektiivista ajattelumallia 

kohtaan (Alila, 2013, 66).  	

   	

Kritiikistä objektiivista laatuparadigmaa kohtaan, syntyi postmoderni ja merkityksiä pai-

nottava laatuparadigma, subjektiivinen laatutulkinta (Alila, 2013, 70).  Postmodernis-

missa korostuu ilmiön ja käsitysten moninaisuus, vaihtelevuus ja arvosidonnaisuus. Ilmi-

öille ja käsityksille ei näin voida tieteellisesti määrittää yleispäteviä totuuksia. Asioi-

den mahdollinen järjestys ja säännönmukaisuus nähdään vain väliaikaisina mää-

reinä. (Dahlberg, Moss & Pence, 2005, 21-24.) Subjektiivisessa laatutulkinnassa tiedon 

ei nähdä rakentuvan objektiivisesti, vaan sen nähdään koostuvan yksilön kokemuksien 

kautta. Näin ollen subjektiivinen laatutulkinta kumoaa objektiivisen näkemyksen laa-

dun rakentumisesta asiantuntijoiden laatimina yleispätevinä laatukriteereinä. Subjektiivi-

nen laadunparadigma painottaa laadun dynaamisuutta, subjektiivisuutta ja kiinnitty-

mistä ilmiön arvoihin. Laatu koetaan ilmiönä, joka näyttäytyy ja määrittyy henkilöille eri 

tavoin. Subjektiivinen paradigma toi muutoksia myös tutkimusmenetelmiin, jolloin laa-

dullisten tutkimusmenetelmien käyttö yleistyi tutkimuksissa. (Alila, 2013,70; Parrila, 

2002, 43-44; Moss, Dahlberg & Pence. 2000.)   	

   	



 

Laatututkijat mieltävät selkeän erottelun laadun subjektiiviseen ja objektiiviseen ulottu-

vuuteen, ehkä tärkeimpänä lähtökohtana laadun määrittelyssä. Ovatko ulottuvuudet kui-

tenkaan toisiaan täysin poissulkevia? Pikemminkin laadun subjektiivisuus ja objektiivi-

suus voitaisiin nähdä toisiaan tukevina ja täydentävinä ulottuvuuksina laatua jäsenneltä-

essä. (Parrila, 2002, 44.) Parrila (2002) määrittää tutkimuksessaan intersubjektiivisen laa-

dun paradigman näkemyksenä siitä, että laatu täysin subjektiivisena käsitteenä ei voi 

olla koskaan täysin mahdollista. Yhteisön ja kulttuurin arvoista, normeista ja rakenteista 

koostuva sosiaalinen todellisuus, jossa yksilö elää, vaikuttaa aina yksilön kokemaan kä-

sitykseen ilmiön laadusta. (Parrila, 2002, 44.) Intersubjektiivinen paradigma voidaan yh-

distää suhteellisen uuteen ajattelu- ja arvomaailmaan, transmodernismiin, jossa painottuu 

yhteisöllisyyden, ihmisten välisen vuorovaikutuksen sekä ympäristön merkitys kokemus-

ten rakentumiselle (Alila, 2013, 75).    

 
Kuva 1. Varhaiskasvatuksen laadun tutkimusaallot ja paradigmat 

 
 

 

 

 

 

1.	Aalto:	Kotihoito	
vs.	Päivähoito	
(1970-luku)
• Modernismi

2.	Aalto:	Yksittäiset	
laatutekijät	(1970	
luvun	loppu-1980	
luvun	alku)
• Modernismi	ja	
postmodernismi

3.	Aalto:	Laadun	
kokonaisvaltainen	
vaikutus	(1980	
luvun	loppu- 1990	
luvun	alku)
• Postmodernismi

4.	Aalto:	Laadun	
määrittelyn	
monitahoisuus	
(1990	luvun	loppu)
• Postmodernismi

5.	Aalto:	
Yhteistyön	ja	
pedagogiikan	
merkitys (2010-
luku)
• Postmodernismi	ja	
Transmodernismi



 

2.4 Aikaisempi tutkimus varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista 
 

Varhaiskasvatuksen laatua on tutkittu kansallisesti ja kansainvälisesti paljon sekä monista 

eri näkökulmista.  Luvussa 2.4 keskitytään tarkastelemaan varhaiskasvatuksen laatutut-

kimuksia laadun arvioinnin näkökulmasta. Laadun arviointia on toteutettu muun mu-

assa varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kautta. Laatua on arvioitu varhaiskasvatuksen 

henkilöstön, varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien sekä lasten näkökulmista. Li-

säksi tarkastellaan kansainvälistä tutkimustietoa, koskien muun muassa arvioinnissa käy-

tettäviä välineitä, mittareita ja niiden luotettavuutta. 	

 	

Hujala, Fonsén ja Elo (2012) ovat artikkelissaan tarkastelleet Suomen varhaiskasvatuksen 

laatua. Tutkimuksessa tarkasteltiin huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä 

varhaiskasvatuksen laadusta. Tutkimuksen mukaan sekä huoltajat, että varhaiskasvatuk-

sen opettajat pitävät varhaiskasvatuksen laatua hyvänä.  Positiivinen kokemus ylei-

sesti varhaiskasvatuksesta nousi myös Pihlaisen, Reunamon, Sajaniemen ja Kär-

nän (2020) artikkelista, missä puolestaan varhaiskasvatuksen laatua arvioi lapset. Tutki-

muksen tarkoituksena oli tähdentää lapsen mielipiteen tärkeyttä suhteessa varhaiskasva-

tuksen laatuun. Artikkelissa tuodaan esille lasten negatiivisia kokemuksia varhaiskasva-

tuksesta.  Lasten välinen vuorovaikutus korostui negatiivisissa kokemuksissa varhaiskas-

vatuksesta. Tutkimuksen tulokset osoittavat kehityskohteita, joita ovat muun muassa las-

ten sinnikkyyden ja ryhmään kuulumisen kokemuksen tukeminen ja lisääminen varhais-

kasvatuksen ammattilaisten toimesta. (Pihlainen ym., 2020.) Hujalan, Fonsénin ja Elon 

(2012) tutkimuksen tuloksista taas ilmeni, että vaikka laatu arvioitiin yleisesti hy-

väksi, varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee merkittävästi organisaatioittain. Laadun tasa-

arvoistaminen varhaiskasvatuksen kentällä koettiin tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Alila 

(2013) samantapaisesti toteaa, että varhaiskasvatuksen laatupuhe kaipaa kokonaisvaltai-

sempaa jäsentämistä. 	

 	

Karila (2016) tuo raportissaan esille tutkimuksista ja hankkeista saadun tiedon siitä, että 

varhaiskasvatuksen laatu koostuu monista osatekijöistä: henkilöstön koulutus ja osaami-

nen, henkilöstön työolot ja mahdollisuus ammatilliseen kehittämiseen sekä lasten ja van-

hempien osallisuus toiminnan kehittämiseen kulttuuritaustasta tai sosiaaliekonomisesta 

asemasta huolimatta. Merkittäväksi osatekijäksi tutkimuksissa on todettu henkilöstön 



 

osaaminen ja koulutus. (Karila, 201 6). Egert, Fukkink ja Echardt (2018) tutkivat myös 

varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisuutta.  Tutkimuksessa tarkasteltiin ammatilli-

sen osaamisen vaikutusta muun muassa varhaiskasvatuksen laatuun. Tutkimuksen tulok-

set osoittavat samantapaisesti Karilan (2016) raportin kanssa, että ammatillinen osaami-

nen, sen kehittäminen ja mahdollisuus lisäkouluttautumiseen vaikuttavat edistävästi var-

haiskasvatuksen laatuun. 	

   	

Bjørnstad ja Os (2018) sekä Bjørnestad, Broekhuizen, Os ja Baustad (2020) artikkeleis-

saan tarkastelevat varhaiskasvatuksen laatua Norjassa. Bjørnstadin ja Osin (2018) tutki-

muksessa varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan käyttämällä ITERS-R- mittaria1. Tutki-

muksen tarkoituksena on löytää mahdollisia yhteyksiä laadun ja valittujen rakenneteki-

jöiden välillä. Rakennetekijöiksi tutkimuksessa asetettiin: omistajuus, pätevät ja koulute-

tut opettajat, henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku sekä ryhmän rakenne. Varhaiskas-

vatuksen prosessilaatua tutkittiin myös Bjørnestadin ym. (2020) artikkelissa. Prosessilaa-

dun tarkastelussa käytettiin CIP-mittaria2. Tutkimuksessa tutkittiin varhaiskasvattajien 

vuorovaikutustaitoja sekä vertailtiin opettajien ja hoitajien mittaustuloksia vuorovaiku-

tuksen laadusta. Molemmat tutkimukset osoittavat tarpeen laadukkaammalle varhaiskas-

vatukselle, johon henkilöstön ammatillisella osaamisella ja mahdollisuuksilla täydennys-

koulutuksiin oli tärkeä rooli. Bjørnstad ja Os (2018) esittävät myös jatkuvan laadun arvi-

oinnin ja lisätutkimuksen tärkeyden varhaiskasvatuksen laadun parantamisessa. 	

 	

Løkkenin, Børnestadin, Broekhuizenin ja Moserin (2018) tutkimuksessa tarkasteltiin 

kahden varhaiskasvatuksen laadun rakennetekijän vaikutusta varhaiskasvatuksen proses-

silaatuun. Laadun rakennetekijöinä tutkimuksessa toimivat organisaation muoto ja hen-

kilöstön ja lapsen välinen suhdeluku. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaatio-

muoto, missä on pienet ja vakaat ryhmät, lisäsi varhaiskasvatuksen prosessilaatua. Hen-

kilöstön ja lasten välisen suhdeluvun vaikutus varhaiskasvatuksen prosessilaatuun, ei tu-

loksien mukaan ollut yhtä selkeää. Henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun positiivinen 

                                                
1 The Early Childhood Environment Rating Scale-Revised 
2 The Caregiver Interaction Profile 



 

vaikutus prosessilaatua kohtaan vaihteli prosessilaadun ulottuvuuksien välillä. Tutkimus-

tulokset osoittavat, Bjørnstad ja Os (2018) sekä Bjørnestad, ym. (2020) artikkelien kal-

taisesti, lisäkoulutuksen tarpeen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 	

 	

 	

Linbergin, Kluczniokin, Burghardtin ja Freundnin (2017) artikkelissa tarkastellaan var-

haikasvatuksen laadun arviointia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää: voi-

daanko varhaiskasvatuksen laatua arvioida kyselylomakkeiden avulla luotettavasti.  Ky-

sely toteutettiin varhaiskasvatuksen henkilöstöllä käyttäen ITERS-3 ja FCCERS-4 mitta-

reita. Tutkimuksessa vertailtiin kyselylomakkeilla sekä observoimalla saatuja tuloksia 

laadusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vain vähän alle puolet varhaiskasvatuksen 

laadun vaihtelusta voidaan selittää kyselylomakkeilla saaduista vastauksista. Samantapai-

sesti Rentzou (2017) artikkelissaan kuvaa varhaiskasvatuksen luotettavan laadun arvioin-

nin vaativan useampien ja erilaisten arviointiasteikkojen ja –tapojen käyttöä. 	

 	

Perman, Brunsek, Hepditch, Gray ja Falenchuck (2017) artikkelissaan tarkastelevat var-

haiskasvatuksen laadun arviointia uuden AQI- mittarin avulla. Mittari perustuu laaja-alai-

seen havainnointiin. Van Schaik, Leseman ja de Haan (2018) artikkeli kohdistuu myös 

havainnoinnin lähtökohtiin, jossa ryhmäkeskeisen lähestymistavan käyttöä tarkastellaan 

prosessilaadun arvioinnissa. Tulokset osoittavat ryhmäkeskeisen lähestymistavan hyödyn 

laadun arvioinnissa. Lähestymistavalla on mahdollista saada kokonaisvaltaisempi kuva 

varhaiskasvatuksen prosessilaadusta. Samantapaisesti Perman ym. (2017) osoittavat var-

haiskasvatuksen laadun kokonaisvaltaisemman arvioinnin, olevan mahdollista AQI-mit-

tarilla5, joka koettiin tehokkaaksi ja lupaavaksi arvioinnin välineeksi.  

 

 

 

                                                
3 Infant/Toddler Environment Rating Scale 
4 Family Child Care Environment Rating Scale 
5 Assessment for Quality Improvement 



 

Varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen laatu on ollut laajalti myös kansainvälisen kiin-

nostuksen kohteena. OECD6 on kansainvälinen organisaatio, taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen tukemiseen sekä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Organisaatio on 

tuottanut muun muassa kansainvälistä ja vertailukelpoista tietoa varhaiskasvatuksesta. 

Suomi on ollut myös mukana OECD:n laatimissa hankkeissa, joissa laatu on ollut tär-

keänä ja hallitsevana teemana.   

 

OECD:n Starting Strong (2001) sarjan tavoitteena on ollut kansainvälisen ja laadulli-

sen tiedon lisääminen varhaiskasvatuksesta sekä tukea ja kannustaa maita oman varhais-

kasvatusjärjestelmän läpikäymiseen ja sen kehittämiseen.  Starting Strongin (2012) kol-

mannessa julkaisussa (A quality Toolbox for Early Childhood Education and Care) keski-

tytään varhaiskasvatuksen laadusta nousseisiin kysymyksiin. Julkaisun tarkoituksena on 

määritellä varhaiskasvatuksen laatu ja täsmentää positiivisempaan muutokseen johtavia 

käytäntöjä. Julkaisussa esitetään viisi suuntaviivaa antavaa käytäntöä varhaiskasvatuksen 

laadun parantamiseksi: selkeät ja tarkat päämäärät, opetussuunnitelmat ja oppimiskäytän-

nöt, varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisuus ja työolot sekä huoltajaien ja kun-

tien osallistaminen sekä tutkimuksen ja seurannan lisäämien.  (OECD, 2012.) Star-

ting Storngin neljännessä (2015) (Monitoring Quality in Early Childhoo Education and 

Care) julkaisussa tarkastellaan varhaiskasvatuksen laadun seurantaa ja arviointia. Jul-

kaisu esittää tapoja varhaiskasvatuksen kehittämiselle lapsen kehitystä tukevaksi. Var-

haiskasvatuksen laadun seuranta ja arviointi nähdään julkaisussa monitahoisena ja haas-

tavana. Varhaiskasvatuksen laadun seuranta nähdään kohdistuvan varhaiskasvatuksessa 

kolmelle osa-alueelle: tuotettuun palveluun, henkilöstöön sekä lapsen kehitykseen ja saa-

vutuksiin.  Julkaisu esittää huomioitavia asioita, kun ollaan arvioimassa varhaiskasvatuk-

sen laatua: arvioinnin tarkoitus, laadun määritelmä, johdonmukaisuus ja arviointitiedon 

laaja-alainen hankkiminen.  

 

Varhaiskasvatuksen laatu on ollut laajan kiinnostuksen kohteena niin kansallisesti, kuin 

kansainvälisesti, jossa laatukäsityksen dynaamisuus on vaikuttanut laatututkimuksen laa-

juuteen ja monipuolisuuteen. Kansallinen tutkimus varhaiskasvatuksen laadun arvioin-

                                                
6 Organisation for Economic Co-operation and Development 



 

nista on osoittanut, että varhaiskasvatuksen laatua pidetään yleisesti hyvänä. Vaikka laa-

tua pidetään yleisesti hyvänä, tutkimukset osoittavat myös kehittämiskohteita muun mu-

assa laadun tasa-arvoistamisesta ja kokonaisvaltaisemmasta jäsentämisestä. Kehittämis-

kohteissa merkittävässä roolissa ovat varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen osaa-

minen ja mahdollisuudet ammatilliseen lisäkouluttautumiseen. Kansainväliset tutkimuk-

set osoittavat varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin moniuloitteiseksi prosessiksi, jossa 

luotettava laadun arviointi vaatii erilaisten arviointimenetelmien kokonaisvaltaista käyt-

töä yhdessä toisiaan tukemassa. Laadukas varhaiskasvatus vaati osakseen monipuolista, 

luotettavaa ja jatkuvaa laadun arviointia, jota toteutetaan monitahoisesti ja systemaatti-

sesti varhaiskasvatuksessa toteutettavan pedagogisen toiminnan kehittämiseksi.  

 	

 



 

3 ARVIOINTI OSANA LAADUKASTA VARHAISKASVATUSTA 
 

  	

Arviointia on nyky-yhteiskunnassa kaikkialla ja sen ymmärtäminen on mahdollista 

vain tarkastelemalla arvioinnin yhteyksiä toiminnan kehittämisen moniin eri muotoi-

hin. (Virtanen, 2007,12.) Arviointi kohdistetaan siihen toimintaan, josta halutaan saada 

arviointitiedon myötä näyttöön perustuvaa informaatiota.  Arviointia tehdään ja arvioin-

titietoa kerätään myös toiminnan kehittämisen takaamiseksi. Arvioinnilla tarkoitetaan toi-

minnan tarkastelua toiminnalle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Jotta arviointia 

voidaan toteuttaa, pitää toiminnan tavoitteet ja ominaisuudet olla tiedossa ja määritet-

tyinä. (Vlasov ym., 2018, 27; Virtanen 2007, 2; Luostarinen & Ouakrim-Sovio, 2019.)   	

 

 

3.1 Kehittävä arviointi varhaiskasvatuksen arvioinnin viitekehyksenä 
 

Kehittävää arviointia (developmental evaluation) voi pitää tiedonhankintaprosessin ko-

konaisuutena, jonka lähtökohtana on kohteen kehittäminen, uudistaminen ja parantami-

nen. Kehittävä arviointi sijoittuu vaihtoehtona summatiivisen ja formatiivisen arvioinnin 

rinnalle, yhdeksi arvioinnin muodoksi. Summatiivisen arvioinnin keskittyessä kohteen 

lopputuloksen arviointiin ja formatiivisen arvioinnin kohdistuessa tarkkojen arvioin-

tien suorittamiseen ja mallien hienosäätämiseen, kehittävä arviointi kohdistuu laajempien 

ja monimutkaisempien tilanteiden arvioimiseen. (Atjonen, 2015, 67,81.) Kehittävä arvi-

ointi mahdollistaa kokonaisvaltaisen prosessin, jonka lähtökohtana on jatkuvaan arvioin-

tiin ja kehittämiseen orientoitunut toimintakulttuuri (Vlasov ym., 2018, 34).  	

 	

Patton (2016) on teoksessaan kuvannut kehittävän arvioinnin oleellisia lainalaisuuk-

sia. Kehittävän arvioinnin periaatteet koostuvat kahdeksasta osa-alueesta, joita ovat ke-

hittämisorientoituneisuus, systemaattisuus, hyötykäytön korostus, innovatiivisuus, mo-

ninäkökulmaisuus, systeemiajattelu ja yhteistyön merkitys sekä palautteen oikeanaikai-

suus. Pattonin mukaan kehittävän arvioinnin periaatteet tulee huomioida kehittävää arvi-

ointia toteutettaessa, mutta osa-alueiden painostusalueiden vaihtelevuus riippuu kohteen 

tarpeista ja ominaisuuksista. (Patton, 2016, 3-4.) Atjonen (2015, 72) kuvaa samansuun-



 

taisesti kehittävän arvioinnin keskeisimpiä ominaisuuksia Suomalaisessa konteks-

tissa. Keskeisemmiksi periaatteiksi hän nostaa arvioinnista saatavan hyödyn merkityksel-

lisyyden käyttäjille, arvioinnin mukautuvuuden kohteen tarpeiden ja ominaisuuksien mu-

kaan, arviointitiedon saatavuuden ja ajoittumisen käyttäjälähtöisesti sekä arvioitavien 

osallisuuden mahdollistamisen. Vaikka kehittävälle arvioinnille ominaista on eri arvioin-

tielementtien hyödyntäminen, on huomattava kehittävän arvioinnin keskeiset lähtökoh-

dat, joita ovat toiminnan kehittäminen ja tulevaisuussuuntautunut ote. (Atjonen, 2015, 

67.) Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa arviointia voidaan kuvata kehittävän arvioinnin 

kautta (Vlasov, 2018, 35). 	

 	

Vlasov ym. (2018) kuvaavat kehittävän arvioinnin periaatteita suomalaisessa varhaiskas-

vatuksessa. Kehittävän arvioinnin periaatteet on kuvattu samansuuntaisesti Atjo-

sen (2015) periaatteiden kanssa. Vlasovin ym. (2018) määrittämät periaatteet koostu-

vat neljästä ominaisuudesta: osallisuudesta, monimenetelmällisyydestä, mukautuvuu-

desta ja läpinäkyvyydestä.  	

 	

Osallisuuden periaatteella viitataan kaikkien arvioitavien kohteiden osallistamiseen arvi-

oinnin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Arvioinnin osallisuuden muodot vaihte-

levat arvioinnin kohteista ja tavoitteista riippuen. Osallisuutta on muun muassa yhtei-

set keskustelut arvioinnin kohteista, tavoista ja arviointitiedon käytöstä.  Monimenetel-

mällisyys kuvattiin yhtenä kehittävän arvioinnin periaatteista. Arviointia tulee toteut-

taa monin eri menetelmin. Menetelmien valintaan vaikuttaa arvioinnin tavoitteet, kohteet 

ja ominaisuudet. Menetelmien monipuolinen käyttö mahdollistaa laaja-alaisen arvioin-

nin eri ilmiöistä. Mukautuvuuden periaatteella puolestaan viitataan arvioinnin konteksti-

sensitiivisyyteen eli arvioinnin toteuttamisen mukauttamiseen tapauskohtaisesti. Arvi-

ointi toteutetaan prosessinomaisesti, missä tärkeinä ominaisuuksina pidetään arvioinnin 

aikana tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista. Arvioinnin aikana tapah-

tuva oppiminen mahdollistaa arviointitiedon hyödyntämisen välittömästi toimintaan ja 

käytänteisiin.  Läpinäkyvyyden periaatteella puolestaan tarkoitetaan toiminnan esiin nos-

tamista muille tahoille ja toimioille, jotta toiminnan arviointi olisi mahdollisimman mo-

nitahoista ja laajaa. (Vlasov ym., 2018, 35-37.) Vlasovin ym. (2018) kuvaamista periaat-

teista on havaittavissa yhteinen näkökulma - arvioitavan kohteen yksilöllinen ja arvos-

tukseen perustuva huomioiminen.  

 



 

 

3.2 Arviointi varhaiskasvatuksessa 
 

Varhaiskasvatusta koskeva ohjausjärjestelmä on ollut uudistamisen kohteena. Muutokset 

koskevat muun muassa varhaiskasvatuksen arviointia. Uuden varhaiskasvatuslain (540/ 

2018) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) myötä varhaiskasvatuksen jär-

jestäjiä sekä toimintamuotoja koskee arviointivelvoite.  Arviointia tulee toteuttaa laaja-

alaisesti kansallisella, paikallisella sekä pedagogisen toiminnan tasolla.  Varhaiskasva-

tuksen järjestäjällä on myös velvollisuus arvioida tuottamaansa varhaiskasvatusta sekä 

osallistua ulkopuolisen toimintansa arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24§.) Ar-

vioinnin kohteena on henkilöstön toiminta, jonka tavoitteet on säädetty kansallisesti var-

haiskasvatuslaissa (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018). 	

 	

Hujala, Fonsén ja Vlasov (2020) korostavat kokonaisvaltaisen arvioinnin tärkeyttä var-

haiskasvatuksen laadun kehittämisessä. Arvioinnin myötä saadaan tärkeää informaatiota 

varhaiskasvatuksen kehittämiskohteista ja pedagogisen toiminnan vahvuuksista.  Hu-

jala, Fonsén ja Vlasov (2020) ja Vlasov ym. (2018) nostavat molemmat arvioinnissa esille 

systemaattisuuden. Systemaattinen arviointi nähdään tärkeänä, koska se mahdollistaa ke-

hittämistyölle tärkeät ominaisuudet, jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden. Laaja-alai-

sesti muodostettu arviointitieto luo myös pohjan varhaiskasvatuksen systemaattiselle ke-

hittämistyölle. (Vlasov ym., 2018, 20, 27; Hujala, Fonsén & Vlasov, 2020.) Vlasov ym. 

(2018) kuvaavat varhaiskasvatuksen arvioinnin toteuttamisen monipuolisuutta. Arvioin-

nin toteuttaminen lähtee liikkeelle toiminnalle asetettujen tavoitteiden ja pohjalta, joihin 

arviointityökalujen rakentaminen perustuu. Arvioinnin eri menetelmät vaihtelevat koh-

teen tarpeiden mukaan. Arviointimenetelminä varhaiskasvatuksessa toimivat muun mu-

assa erilaiset kyselyt, havainnoinnit ja dokumentoinnit. Kehittämiseen, kehittymiseen ja 

yrittämiseen kannustaminen nähdään varhaiskasvatuksen arvioinnin perimmäisinä tavoit-

teina. (Vlasov ym., 2018, 27, 28, 31.) 	

 	

Hujala, Fonsén ja Vlasov (2020) kuvaavat arviointia kehittäväksi ja ohjaavaksi työväli-

neeksi, jolla mahdollistetaan pedagogiikan toteutuminen ja varhaiskasvatuksen kokonais-

valtainen kehittäminen. Arviointi kohdistetaan varhaiskasvatuksessa pedagogisen toimin-

nan toteuttamiseen ja henkilöstön toimintaan, jolloin henkilöstön ammatillista työtä ana-



 

lysoidaan laadun arvioinnin myötä. Henkilöstön ammatillisuuden kehittäminen pohjau-

tuu näin arviointeihin varhaiskasvatuksen laadusta.  (Hujala, Fonsén & Vlasov, 

2020.) Vlasov ym. (2018) korostavat laadun arvioinnissa yhteisen keskustelun ja luotta-

muksen sekä osallisuuden tärkeyttä henkilöstön sitouttamisessa arviointiin ja kehittämi-

seen. Lähtökohtana on arviointikäytäntöjen integroituminen osaksi varhaiskasvatuksen 

jokapäiväistä toimintakulttuuria. (Vlasov ym., 2018, 34.) Varhaiskasvatuksen arvioinnin 

tarkoituksena on varhaiskasvatuksen kehittäminen, jotta lapsen kehityksen, oppimisen ja 

hyvinvoinnin edistäminen olisi laadukasta (Vlasov ym., 2018, 18-20).  

 
	

3.3 Itsearviointi varhaiskasvatuksessa 
 

Itsearviointi on yksi arvioinnin toteutustavoista, jossa arvioinnin kohteena on esimerkiksi 

organisaatio, hanke tai oma toiminta. Itsearvioinnissa huomioitavaa on, että arvioinnin 

kohde ja arvioinnin tekijä ovat sama henkilö. (Virtanen, 2007, 178.) Itsearvioinnilla vii-

tataan prosessiin, jonka aikana henkilö arvioi omaa toimintaansa, sille asetettujen tavoit-

teiden kautta (Nieminen, 2019). Itsearviointi liittyy vahvasti oppimiseen ja oppivaan yh-

teisöön. Oppivalla yhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka kriittisesti arvioi omaa toimin-

taansa ja tiedostaa ennakkoluulottoman kyseenalaistamisen tärkeyden. Itsearviointia voi-

daan toteuttaa eri tasoissa (yksilö, työyhteisö ja organisaatio). Itsearvioinnin tasot erottu-

vat toisistaan eri kriteerien myötä, joita ovat itsearvioinnin motiivit, itsearvioinnista saa-

tavat hyödyt ja sen toteuttamistavat. (Virtanen, 2007, 178.)  	

 	

 Reflektiivisyys ja reflektiivinen ote liittyvät vahvasti itsearviointiin. Reflektiivisyydellä 

tarkoitetaan kykyä ymmärtää ja käsitellä omaa toimintaa sekä sen ohjaamista ja muutta-

mista (Atjonen, 2007, 82).   Yan ja Brown (2017) artikkelissaan kuvaavat itsearviointia 

monivaiheiseksi prosessiksi, joka alkaa oman toimintansa arvioimisesta, sille asetettujen 

tavoitteiden valossa. Itsearvioinnissa henkilö pohtii toimintaansa niin sisäisen, kuin ul-

koisen palautteen pohjalta, jonka jälkeen itsereflektio eli oman toiminnan aito tarkastelu 

on mahdollista. Itsereflektion jälkeen tehdään johtopäätöksiä omasta toiminnasta, joita 

jälleen verrataan kyseiselle toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Itsearvioinnin avulla on 

mahdollista tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia. Omien vahvuuksien ja heikkouk-

sien myötä pystytään tarkastelemaan omia, yhteisön ja organisaation kehittämiskoh-

teita (OECD, 2015).  	



 

 	

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) mää-

rittävät myös itsearviointivelvoitteesta, joka astui voimaan vuonna 2015. Mikko-

lan ym. (2017) valtakunnallinen selvitys kuitenkin osoittaa varhaiskasvatuksen itsearvi-

ointikäytäntöjen vaativan parempaa jäsentämistä. Selvityksen tulokset osoittavat, että it-

searviointien käytännöt ja kehityslinjaukset eroavat toisistaan varhaiskasvatuksen palve-

lunjärjestäjien suhteen. Tarve varhaiskasvatuksen kansalliselle laadun arviointimallille, 

jossa epäselvyydet varhaiskasvatuksen itsearviointien tavoitteista ja laadun määrittelystä 

oikaistaan varhaiskasvatuksen tavoitteiden suuntaisesti, nousee esille selvityksen tulok-

sista. (Mikkola ym., 2017.) Vlasovin ym. (2018) kehittämä kansallinen varhaiskasvatuk-

sen laadun arvioinnin ja kehittämisen malli julkaistiin vuonna 2018.  

 	

Varhaiskasvatuksessa itsearviointia tulee toteuttaa sekä paikallisella, että pedagogisen 

toiminnan tasolla.  Paikallisen tason arvioinnilla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjes-

täjien ja yksityisien palvelutuottajien arviointeja palvelun järjestämisen kokonaisuuk-

sista ja paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä niiden toteutumisesta. (Varhais-

kasvatuslaki 540/2018; Vlasov ym., 2018, 19-20.) Vlasov ym. (2018) määrittävät peda-

gogisen toiminnan tason lapsiryhmässä tehtäväksi varhaiskasvatukseksi kaikissa sen toi-

mintamuodoissa.   Pedagogisen toiminnan tason arviointi toteutetaan yleisesti itsearvioin-

tina, missä tarkoituksena on arvioida varhaiskasvatuksen henkilöstön toimintaa ja lapsen 

kohtaamaa varhaiskasvatuksen laatua. Henkilöstön arvioi omaa pedagogista toimintaansa 

varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on laadun parantaminen ja ke-

hittäminen, itsearviointien pohjalta havaittujen kehittämiskohteiden myötä. (Vlasov ym., 

2018, 23-25.) 	

  



 

4 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN OSATEKIJÄT 
 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen osalta tärkeitä varhaiskasvatuksen laatuun vaikutta-

via osatekijöitä – varhaiskasvatuksen kenttä ja varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin 

malli. Ensimmäisessä osassa (4.1) varhaiskasvatuskentällä viitataan tutkimuksessa var-

haiskasvatuksen ryhmäkokoihin, aikuisten ja lasten väliseen suhdelukuun, varhaiskasva-

tuksen henkilöstörakenteeseen ja koulutustaustoihin, joita säädellään varhaiskasvatus-

lailla (540/2018) ja muilla asetuksilla.  

 

 

4.1 Varhaiskasvatusta säädellään lailla 
 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä ja tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityk-

sen edistäminen kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatuksen moninaisuus vaatii laaja-alaista 

osaamista, joka on mahdollista monipuolisen ammatillisen osaamisen myötä. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet, 2018.) Karila ym. (2016, 70) selvityksessään osoittaa 

varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen olevan yksi tärkeimmistä laatu-

tekijöistä. Lisäksi lapsiryhmien koolla sekä henkilöstön ja lasten välisellä suhdeluvulla 

nähdään olevan vaikutusta varhaiskasvatuksen laatuun (Karila, 2016, 25–26). Edellä mai-

nittuja varhaiskasvatuksen laatutekijöitä säädellään Suomessa varhaiskasvatuslailla 

(540/2018) ja muilla varhaiskasvatusta määrittävillä asiakirjoilla. 

 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön rakenne ja mitoitus 

 

Varhaiskasvatuksen kentän muotoutuminen nykyiseen muotoonsa ei ole tapahtunut het-

kessä. Muutoksia varhaiskasvatuksen kenttään on aiheuttaneet muun muassa erilaiset yh-

teiskunnalliset ja ideologiset uudistukset ja muutokset. (Alila ym., 2014, 9.) Seuraavaksi 

kuvataan varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaustojen muotoutumista nykyiseen 

malliinsa sekä henkilöstön rakennetta ja mitoitusta varhaiskasvatuksen kentällä.   	

 	



 

Varhaiskasvatus perustuu moniammatilliseen osaamiseen, jonka kelpoisuusvaatimukset 

ovat määriteltynä varhaiskasvatuslaissa (540/2019). Varhaiskasvatuksessa voi esimer-

kiksi työskennellä varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, var-

haiskasvatuksen sosionomit, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, perhepäivänhoitajat ja 

avustajat. Henkilöstön rakenne tulee määrittää aina yksilöllisesti lapsiryhmän tarpeiden 

mukaan. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, luku 6)   

 

Lastentarhanopettajan koulutus siirtyi kandidaattitutkinnoksi yliopistoihin kokonaisuu-

dessaan 90-luvun puolivälissä. Yliopistotasoinen koulutus sai aikaan myös varhaiskasva-

tuksesta tuotetun tutkimustiedon lisääntymisen sekä tutkimusperustaisen toimintakulttuu-

rin kehittymisen.  Ammattikorkeakoulututkinnolla, sosionomi, on voinut valmistua las-

tentarhanopettajan tehtäviin tietyin vaatimuksin7, 90-luvun loppupuolelta alkaen. Sosio-

nomien pätevöityminen lastentarhanopettajan tehtäviin on aiheuttanut alalla paljon kes-

kustelua. Keskustelua on herättänyt muun muassa koulutuksen pohjautuminen sosiaali- 

ja terveysalan viitekehykseen, jolloin koulutuksesta saatu osaaminen poikkeaa laa-

jasti kandidaattitutkinnon osaamisesta. (Alila ym., 2014, 17.) Myös lastenhoitajien kou-

lutuspohja on ollut muutoksessa lastenhoitajan ja päivähoitajan koulutusten yhdistymisen 

kautta. Koulutukset yhdistettiin laajaan lähihoitaja-koulutukseen 90-luvun alkupuo-

lella. Lastenhoitajana toimivan lähihoitajan koulutukseen tulee myös sisältyä erikoistu-

misjakso koulutusohjelmaopinnoissa (lasten ja nuorten hoito ja kasvatus). Koulutukselli-

sen fuusion on saanut aikaan, laajoihin sosiaali- ja terveysalan työelämätarpeisiin vastaa-

minen. Moninaisten koulutusten yhdistäminen lähihoitaja-koulutukseksi nähdään ongel-

mallisena, koska erikoistumisjakson suppeus varhaiskasvatusopintojen osalta ei nähdä 

vastaavan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työn haasteellisuuteen. (Alila ym., 

2014, 17,18)  

 	

Kritiikki ja keskustelu varhaiskasvatuksen ammatillisesta osaamisesta on herättänyt tut-

kijoissa myös kiinnostusta aiheen parissa. Esimerkiksi Onnismaan, Kallialan ja Tahko-

kallion (2017) artikkelissa korostetaan pedagogiikan ja yliopistokoulutuksen tärkeyttä 

varhaiskasvatuksen kentällä. Artikkelin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön koulu-

tustaustat ovat aiheuttaneet koulutuspoliittisen paradoksin – varhaiskasvatuksen ollessa 

                                                
7 Tutkintoon tulee sisällyttää 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja 



 

osa koulutusjärjestelmää, suurimmalla osalla henkilöstöstä on silti sosiaali- ja terveysalan 

koulutus.  Kirjoittajat ehdottavat korjausliikkeen, jonka myötä lastentarhanopettajan teh-

täviin soveltuisi vain kandidaattitutkinnon suorittaneet lastentarhanopettajat. Muutos 

nähdään luonnollisena, koska varhaiskasvatus määritellään nykyään osana koulutusjär-

jestelmää, ei sosiaalipalveluita. Kahn (2014) puolestaan puolustaa sosiaalialan osaajien 

paikkaa varhaiskasvatuksessa. Hän korostaa sosiaalialan ammattilaisten osaa-

mista niin lapsen kasvun, oppimisen ja kehityksen, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

näkökulmasta. Kahnin mukaan sosiaalialan osaajat ovat tärkeitä juuri vähempiosaisten 

perheiden tukemisessa, sekä varhaiskasvatukseen kiinnittymisessä. Hän myös huomaut-

taa, että osaamisensa puolesta sosiaalialan työntekijät voivat tukea ja korostaa varhais-

kasvatuksen arvoja, näkökulmia ja käytänteitä varhaiskasvatuksen kontekstista käsin.  	

 	

Koulutus- ja kulttuuriministeriö julkaisi varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan 2017–

2030, jonka tavoitteena oli muun muassa antaa kehittämisideoita varhaiskasvatuksen hen-

kilöstön osaamiseen, henkilöstörakenteeseen ja koulutuksen parantamiseen. Uusi var-

haiskasvatuslaki (540/2018), joka pohjautuu tiekartassa nousseihin kehittämisehdotuksiin 

sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tausta-aineistoon, lapsen edun ensisijaisuudesta var-

haiskasvatuslain uudistamisessa, astui voimaan elokuussa 2018. (Karila, Kosonen & Jär-

venkallas, 2017; Alila, 2014 & HE 40/18) 	

 	

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) muutti varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteita, kelpoi-

suusvaatimuksia ja ammattinimikkeitä. Uusi laki nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön 

koulutustasoa ja näin pyrkii parantamaan varhaiskasvatuksen laatua. (Karila, 2016.) Var-

haiskasvatuslaki (540/2018) määrittää 37§:ssä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen: 

varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla korkeakou-

lututkinto, joista vähintään puolella pitää olla vähintään varhaiskasvatuksen opettajan kel-

poisuus ja yhdellä kolmasosalla täytyy olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

tutkinto. Varhaiskasvatuksen henkilöstön uudet ammattinimikkeet ovat: Varhaiskasva-

tuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja var-

haiskasvatuksen erityisopettaja sekä päiväkodin johtaja. (540/2018, 26§-31§.) Kelpoi-

suusvaatimuksia muutettiin sosionomien ja päiväkodin johtajien osalla seuraavasti: vuo-

den 2023 jälkeen valmistuneet sosionomit eivät enää saa varhaiskasvatuksen opettajan 

pätevyyttä ja 2030 vuoden jälkeen päiväkodin johtajalla tulee olla ylempi korkeakoulu-

tutkinto, kasvatustieteen maisteri. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018; HE 40/2018.)   	



 

 	

Varhaiskasvatuslain (540/2018) luvussa seitsemän säädetään varhaiskasvatuksen henki-

löstön rakenteesta ja mitoituksesta sekä lapsiryhmien muodostuksen lähtökohdista. Var-

haiskasvatuksessa muodostettavien ryhmien rakentamisen lähtökohdat tulee olla varhais-

kasvatukselle asetetuissa tavoitteissa ja niiden saavutettavuudessa.  Varhaiskasvatuksessa 

muodostettujen ryhmien kokoa on myös rajoitettu. Yhdessä ryhmässä saa olla enintään 

kolmea varhaiskasvatuksen työtehtävissä toimivan henkilön vastaava määrä lapsia. Hen-

kilöstön ja lasten välinen suhdeluku määräytyy niin lasten iän, tuentarpeen kuin hoitoajan 

perusteella. Valtioneuvoston asetus (753/2018) määrittää henkilöstön ja lasten välistä 

suhdelukua: yhtä varhaiskasvatuksen työntekijää kohden saa olla enintään kahdeksan 

kolme vuotta täyttänyttä lasta tai neljä alle kolmevuotiasta lasta.  Varhaiskasvatuslain ja 

ohjaavien asiakirjojen tarkoituksena on taata kansallisesti tasa-arvoinen ja laadukas var-

haiskasvatus.    

 

Tutkimukset (esim. Karila, 2016; Bjørnstad ja Os, 2018) osoittavat, että varhaiskasvatuk-

sen henkilöstöllä on suuri vaikutus varhaiskasvatuksen laatuun, jonka takeena nähdään 

henkilöstön ammatillinen osaaminen ja lisäkouluttautumisen mahdollisuus. Varhaiskas-

vatuksen henkilöstöä säädellään varhaiskasvatuslailla (540/2018), jonka tarkoituksena on 

varmistaa varhaiskasvatukselle säädettyjen kansallisten tavoitteiden saavutettavuus ja ta-

savertaisesti laadukas varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksessa työskennellään tarkoituk-

senmukaisesti monialaisessa yhteistyössä, jolloin kaikkien ammatillista osaamista tarvi-

taan laaja-alaisten työtehtävien suorittamiseen sekä perheiden ja lasten moninaisten tar-

peiden vastaamiseen. Tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen kasvun ja 

kehityksen edistäminen. 

 

 

4.2 Varhaiskasvatuksen arvot ohjaavat laadun määrittelyä 
 

Arvoilla määritetään hyvän varhaiskasvatuksen päämääriä, jolloin arvot muodostavat 

pohjan kansalliselle varhaiskasvatuksen laadun määrittelylle.  Suomalaisen varhaiskas-

vatuksen arvoperusta mukailee yhteiskunnan yleistä arvoperustaa ja on tarkemmin mää-

ritelty varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 2§-4§) ja varhaiskasvatussuunnitelman perus-



 

teissa (2018, 20). Varhaiskasvatuksen arvoperusta pohjautuu perustuslain lisäksi kansain-

välisiin sopimuksiin: YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) ja YK:n vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (2007).  
	

Suomen varhaiskasvatuksen arvoperustassa korostuvat lapsen edun ensisijaisuus ja lasten 

oikeudet. Lapsella on oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun sekä kulttuuriin, 

leikkiin ja taiteisiin. Lapset nähdään ainutlaatuisina ja arvokkaina, joilla on oikeus tulla 

kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi yksilöinä ja ryhmän jäseninä. Varhaiskasvatuksen 

tulee edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta ja olla avoin ja kunnioittava 

perheiden monimuotoisuutta kohtaan. Terveellisen ja kestävän elämäntavan edistäminen 

kuuluu myös varhaiskasvatuksen arvoperustaan. (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, 

1989; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 19-21.)  
	

Suomalainen varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, jonka keskeisimpiä tavoitteita 

on lisätä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, luoda mahdollisuuksia avoimelle demo-

kratialle ja hyvinvoinnille sekä ennaltaehkäistä lasten syrjäytymistä. Lapsen edun vaali-

minen sekä jokaisen lapsen oikeus kokonaisvaltaiselle kasvulle, oppimisille ja kehityk-

selle ovat myös varhaiskasvatuksen tavoitteiden keskiössä. (Varhaiskasvatuslaki, 

540/2018, 2§, 12§.)  

 

 

4.3 Karvin laatima laadun arvioinnin ja kehittämisen malli 
 

Varhaiskasvatuksen laadun määrittely pohjautuu varhaiskasvatuksen arvoihin. Arvot oh-

jaavat varhaiskasvatuksen tavoitteita ja tärkeinä pidettyjä asioita ja vastaavat kysymyk-

siin, miten ja miksi jotakin tehdään. Varhaiskasvatuksen arvot konkretisoituvat toimin-

taa ja laatua ylläpitävien rakenne- ja prosessitekijöiden kautta. Suomalaisessa varhaiskas-

vatuksessa on käytössä kehittävä arviointi, jolle ominaista on arvioinnin ja kehittämisen 

prosessimaisuus. Toimintaa arvioidaan järjestelmällisesti tavoitteena toiminnan ja laadun 

jatkuva kehittämien (Vlasov ym., 2018, 39.) 	

 	

Varhaiskasvatuksen laatu nähdään koostuvan prosessitekijöistä ja rakennetekijöistä, jotka 

esiintyvät niin kansallisella, paikallisella ja pedagogisen toiminnan tasolla. Laadun raken-



 

netekijöillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevia tekijöitä: lait, asetuk-

set ja valtakunnalliset asiakirjat. Laadun rakennetekijät luovat raamit laadun prosessite-

kijöille eli varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle. (Repo ym., 2019, 18.) 	

 

 
Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät 

 
Puhuttaessa varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöistä tarkoitetaan ryhmässä tapahtu-

vaa pedagogista toimintaa, jota ohjaavat lakiin perustuvat valtakunnalliset opetussuunni-

telmat: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet (2014). Varhaiskasvatuksessa prosessilaatu ilmenee päivittäin vuorovaiku-

tustilanteissa: henkilöstön ja lapsen sekä henkilöstön ja huoltajan välillä. Prosessilaadun 

tekijöiksi määritellään pedagogisen toiminnan johtaminen, suunnittelu, toteutus, arviointi 

ja kehittäminen liittyen opetussuunnitelmissa säädettyihin varhaiskasvatuksen tavoittei-

siin. (Vlasov ym., 2018, 5.)   	

  	

Vlasov ym. (2018) on tehnyt tutkimuskoonnin varhaiskasvatuksen laadun prosessiteki-

jöistä, jossa prosessilaadun nähdään koostuvan seitsemästä osa-alueesta: henkilöstön ja 

lapsen välinen vuorovaikutus, pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja ke-

hittäminen, pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt, johtaminen pedagogisen toimin-

nan tasolla, vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri, henkilöstön keskinäinen vuorovai-

kutus ja monialainen yhteistyö sekä henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus. Tut-

kimuksessa prosessilaatu määritetään Vlasovin ym. (2018) tutkimuskoonnin myötä. Näin 

ollen prosessilaadun seitsemää osa-aluetta kuvataan vain tutkimuskoonnin (2018) poh-

jalta.   	

   	

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus nähdään merkityksellisenä prosessilaa-

dun osatekijänä, varhaiskasvatuksen arvopohjan ja lainsäädännön korostaessa vuorovai-

kutuksen merkityksellisyyttä lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Vuorovaikutuksen laa-

tuun vaikuttavat tutkimuskoonnin mukaan useat eri tekijät.  (Vlasov ym., 2018, 51)   	

 	

Vlasov ym. (2018) kuvaavat aikuisen tarjoaman tunnetuen merkittävyyttä vuorovaiku-

tuksen laatuun. Tunnetuella tarkoitetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön sensitiivistä 



 

otetta kohdat ja vastata lasten tarpeisiin, lapsen näkökulma huomioiden. Myönteisen il-

mapiirin luominen yhteisen kunnioituksen ja yhdessä olon myötä lukeutuvat myös aikui-

sen tarjoamaan tunnetukeen.  Lapsiryhmän toiminnan organisointi ja hallinta vaikutta-

vat henkilöstön ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laatuun. Ryhmän toiminnan organi-

soimisella viitataan varhaiskasvatuksen henkilöstön ennakoiviin ja systemaattisiin kei-

noihin, joilla vahvistetaan lasten myönteistä käyttäytymistä. Ohjauksellisella tuella viita-

taan vuorovaikutukselliseen tukeen, joka vahvistaa lapsen kehitystä ja oppimista. Rikas ja 

monipuolinen kielen käyttö jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa, on varhaiskasva-

tuksen henkilöstön tuottamaa ohjauksellista tukea. Rikkaalla ja monipuolisella kielen 

käytöllä on mahdollista tukea lasten oppimisprosesseja.  Kaikessa henkilöstön ja lapsen 

välisessä vuorovaikutuksessa tärkeää on huomioida toiminnan lapsilähtöisyys sekä sensi-

tiivisyys. Aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta tulee huomioida ja vahvistaa moni-

puolin menetelmin varhaiskasvatuksen arjessa. (Vlasov ym., 2018, 51–53.) 	

   	

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen luovat pohjan 

laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Pedagoginen suunnittelu pohjau-

tuu niin kansalliseen, kunnalliseen, yksikön ja ryhmän sisäiseen sekä lapsen henkilökoh-

taiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatussuunnitelmissa olevien tavoittei-

den ja sisältöjen tuominen osaksi ryhmän toimintaa, on pedagogisen suunnittelun lähtö-

kohta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) määrittävät varhaiskasvatuksessa 

toteutettavan pedagogisen toiminnan raamit. Pedagogisen toiminnan tarkoituksena on 

olla monipuolista ja luovaa sekä lapsia oppimaan haastavaa ja innostavaa. Pedagogisella 

dokumentoinnilla varhaiskasvatuksessa tehtävää pedagogista toimintaa tuodaan esille ja 

arvioidaan yhdessä lasten kanssa. Pedagogisella dokumentoinnilla on mahdollista kehit-

tää ja monipuolistaa varhaiskasvatuksen toimintaa.  Varhaiskasvatuksessa tehtävällä pe-

dagogisella arvioinnilla tarkoitetaan henkilöstön toiminnan ja lapsen kokeman varhais-

kasvatuksen laadun arviointia. Pedagoginen arviointi edellyttää pedagogista dokumen-

tointia ja mahdollistaa pedagogisen toiminnan kehittämisen. (Vlasov ym., 2018, 57–58, 

62.)   	

   	

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt korostuvat varhaiskasvatuksen toimin-

nassa ja arjessa.	Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta koostuu suunnitelmallisesta 

kolmen osa-alueen kokonaisuudesta - kasvatus, opetus ja hoito. Varhaiskasvatuksen laa-



 

dun takeena nähdään olevan lasten perustarpeiden huomioiminen sekä kehityksen, oppi-

misen ja hyvinvoinnin tukeminen. Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa pidetään 

prosessilaadun yhtenä ydintekijänä. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan perus-

tana toimii Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) –asiakirja, joka toimii velvoit-

tavana ohjeistuksena varhaiskasvatuksen toiminnalle. (Vlasov ym., 2018, 54-56.)    
	

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskiössä on oppiva ja hyvinvoiva lapsi, 

jolla tapa oppia on kokonaisvaltaista. Lapsi oppii aisteillaan ja kehoaan käyttäen; osallis-

tumalla, kokemalla, toimimalla, leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja ilmaisemalla. Var-

haiskasvatuksen arvoperusta ja oppimiskäsitys luovat pohjan pedagogiselle toiminnalle, 

jota ohjaavat oppimisen alueet ja lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä laaja-alai-

sen osaamiset tavoitteet. Tutkimuskoonnissa leikkiä kuvataan tärkeäksi prosessilaadun 

tekijäksi. Leikki mahdollistaa laadukkaan vuorovaikutuksen lapsen ja aikuisen välille 

sekä tuetun leikin avulla lapset leikkivät paremmin ja oppivat enemmän. (Vla-

sov ym., 2018, 54–56; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 36.)   	

 	

Varhaiskasvatuksen monipuoliset oppimisympäristöt jakautuvat fyysiseen ja psyykki-

seen oppimisympäristöön, jossa lapset yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa 

toteuttavat monipuolista leikkiin, liikuntaan, tutkimiseen, luomiseen ja ilmaisemiseen 

kannustavaa toimintaa. Oppimisympäristöjä kehitetään ja muokataan yhteistyössä lasten 

ja henkilöstön kanssa. Lasten ja henkilöstön kokemuksiin oppimisympäristöissä vaikut-

tavat yksikön jaettu ja dynaaminen toimintakulttuuri. (Vlasov ym., 2018, 55-57.)   	

  	

Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla   liitetään osaksi varhaiskasvatuksen toi-

mintakulttuuria.	Yhteisen näkemyksen siirtäminen arjen toimintaan, johon lukeutuvat 

henkilöstön perustehtävien ymmärtäminen ja yhteinen pedagogisen näkemyksen raken-

tuminen, korostuu varhaiskasvatuksen johtamisessa. Varhaiskasvatuksessa käytetään jae-

tun johtajuuden periaatteita, jolloin pedagogisen toiminnan tasolla lapsiryhmän pedago-

gisesta ja tavoitteellisesta suunnittelusta, toiminnasta, arvioinnista ja dokumentoinnista 

vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Tutkimuksissa opettajajohtajuus nähdään jaettuna 

pedagogisena johtajuutena, joka pyrkii mahdollistamaan henkilöstön ammatillisen kehit-

tymisen sekä pedagogisen että organisaation muutoksen. Jaetussa pedagogisessa johta-



 

juudessa tärkeää on toimivat organisaatiorakenteet, mahdollistava työilmapiiri ja tu-

keva vuorovaikutus sekä varhaiskasvatuksen opettajan oma asenne jaettuun johtamiseen. 

(Vlasov ym., 2018, 57.) 	

 	

Varhaiskasvatuksen lainsäädännössä, arvopohjassa ja toteuttamisessa keskeisessä ase-

massa ovat lasten vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri. Lasten vertaissuhteilla 

tarkoitetaan ikä- tai kehitystasoltaan samantasoisiin lapsiin ja lapsiryhmiin. Myöntei-

set vertaissuhteet ja vuorovaikutus vaikuttavat positiivisesti lapsen kokonaisvaltai-

seen kehitykseen.  Varhaiskasvatuksessa toteutetaan yhteisöllistä oppimista, mikä toteu-

tuu lasten välisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan myötä. Yhteisöllisen oppimisen 

myötä lapsen sosiaaliset ja yhteistyötaidot kehittyvät. Kokemus ryhmään kuuluvuu-

desta vaikuttaa positiivisesti lapsen vuorovaikutustaitoihin ja sosiaalisten suhteiden luo-

miseen. Lasten vertaisvuorovaikutuksen ja ryhmän myönteisen ilmapiirin luomisessa tär-

keää on aikuisen sensitiivisyys ja erilaiset kielelliset, toiminnalliset ja materiaaliset keinot 

ja käytänteet. (Vlasov ym., 2018, 59–60, 63.) 	

 	

Vlasov, ym. (2018) kuvaavat henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen ja monialai-

sen yhteistyön olevan avainasemassa pedagogiikan toteutumisessa varhaiskasvatuksen 

toiminnassa. Henkilöstön välisen vuorovaikutuksen laatuun nähdään positiivisesti vaikut-

tavan rakentava ja ammatilliseen kehitykseen kannustava sekä selkeät tavoitteet yhtei-

selle toiminnalle luova toimintakulttuuri. Monialaista yhteistyötä edistää avoin toiminta-

kulttuuri, yhteistyötaidot ja joustavuus hallintorakenteissa. Monialaisen yhteistyön lähtö-

kohtana on rakentaa tukiverkko lapsen kehitykselle. Monialaiseen yhteistyöhön sisältyy 

myös yhteistyö eri ryhmien ja yksikköjen välillä, joka mahdollistaa sujuvat siirtymät ryh-

mistä ja yksiköistä toisiin. Näin ollen on mahdollista rakentaa lapsen kasvulle, opetuk-

selle ja kehitykselle pedagogisesti muodostettu jatkumo. (Vlasov, ym. 2018, 60–61, 63.) 	

 	

Varhaiskasvatuksen kasvatustoiminta perustuu henkilöstön ja huoltajien väliseen vuo-

rovaikutukseen.  Varhaiskasvatuksessa olennaista on luoda luottamukseen ja tasavertai-

seen vuorovaikutukseen perustuva yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten 

huoltajien välille. Tavoitteena on monipuolinen yhteistyö, joka edistää lapsen kasvua, ke-

hitystä ja oppimista. Huoltajien osallistaminen mukaan varhaiskasvatuksen toimintaan 

on myös yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista. Lapsen aloitus varhaiskas-



 

vatuksessa nähdään otollisimpana aikana huoltajien osallisuuden rakentumisessa, jol-

loin positiivinen ja avoin suhtautuminen koko perheeseen on tärkeää. Varhaiskasvatuksen 

henkilöstö ja lapsen huoltajat jakavat yhdessä kasvatusvastuun, joka on hedelmäisimmil-

lään toimivassa ja avoimessa vuorovaikutuksessa. (Vlasov ym., 2018, 61.)   

 

Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät koostuvat varhaiskasvatuksessa toteutuvasta 

pedagogisesta toiminnasta. Laadukkaan pedagogisen toiminnan mahdollistaa puolestaan 

varhaiskasvatuksen laadunrakennetekijät, jotka määrittävät varhaiskasvatuksen tavoit-

teita ja toimintatapoja. Varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa korostuvat sen 

suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja vuorovaikutuksellisuus. Arki varhaiskasvatuksessa 

sisältää lukuisia kohtaamisia ja vuorovaikutustilanteita, joiden ratkominen edellyttää hy-

viä vuorovaikutustaitoja. Kaikissa vuorovaikutustilanteissa tärkeää on sensitiivisyys, 

luottamus ja kunnioitus. Vuorovaikutustilanteet vaihtelevat päivän mittaan muun muassa 

lapsen ja aikuisen, lapsen ja lapsen sekä aikuisen ja aikuisen välisissä tilanteissa, joissa 

jokaisessa on huomioitava omat erityispiirteensä. Päivittäisten kohtaamisten ja vuorovai-

kutustilanteiden lähtökohtana voidaan pitää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä 

kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä. (Vlasov ym., 2018.)  



 

5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen prosessilaatua, Karvin prosessilaadun 

indikaattoreiden pohjalta. Tutkimus kohdistuu varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearvi-

ointeihin – oman toimintansa arviointi prosessilaadun näkökulmasta. Näin ollen tutki-

muksessa tapahtuva arviointi kohdistuu henkilökunnalla pedagogisen toiminnan tasolle 

eli itsearvioinnin kohteena on oma pedagoginen toiminta sekä lapsen kohtaama ja ko-

kema varhaiskasvatuksen laatu.  Tutkimuksen tavoitteena on kuvata varhaiskasvatuk-

sen prosessilatua heikentäviä tekijöitä ja näin löytää mahdollisia prosessilaatua koskevia 

kehittämiskohteita. Lisäksi Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen 

henkilöstön koulutustaustan vaikutusta itsearviointeihin.  

 

Tutkimuskysymykset ovat:   

  

1. Minkälaiset tekijät varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee vaikuttavan negatiivi-

sesti varhaiskasvatuksen prosessilaatuun? 

 

2. Miten varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearvioinnit eroavat henkilöstön koulu-

tustaustan suhteen?     



 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

Tutkimuksen toteutus-osassa kuvataan tutkimuksessa käytettävää tutkimusmenetelmää ja 

siihen vaikuttavia ontologisia ja epistemologiasia lähtökohtia. Tutkimusasetelma-osassa 

esitellään tutkimukseen liittyviä empiirisiä valintoja. Lopuksi luvussa 6.3 kuvataan sitä, 

miten tutkimuksen aineisto on koottu. 

 

 

6.1 Tutkimusmenetelmä 
 

Monimenetelmällisyys (Mixed methods) on tutkimusmenetelmänä vasta aluillaan oleva, 

mutta tutkimusperinteenä varsin vanha. Monimenetelmällisen tutkimuksen taustalla on 

ollut tutkimusten tarpeisiin ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen. (Johnson, Onwueg-

buzie & Turner, 2007, 112-113; Cohen, Manion & Morrison, 2018, 33.) Johnson, On-

wuegbuzie ja Turner (2007, 112) artikkelissaan tuovat esille monimenetelmällisen tutki-

muksen asettumisen laadullisen ja määrällisen tutkimuksen rinnalle, kolmanneksi tutki-

mussuuntaukseksi. Hesser-Biber ja Johnson (2013,103) artikkelissaan lisäävät monime-

netelmällisen tutkimuksen soveltuvuuden erilaisille metodologisille lähestymistavoille ja 

tarkoituksille.  	

 	

Monimenetelmälliselle tutkimukselle ominaista on yhdistellä ideoita ja käytän-

teitä sekä huomioida ja kunnioittaa eri näkökulmia ja asetelmia niin laadullisesta, kuin 

määrällisestä tutkimuksesta.  (Cohen, Manion & Morrison, 2018, 32-33).  Hal-

comb ja Hickman (2015, 5) lisäävät, että määrällisen ja laadullisen tutkimuksen yhdistä-

misen myötä on mahdollista hyödyntää molempien tutkimusmenetelmien vahvuuksia ja 

samanaikaisesti kääntää niiden heikkoudet saavuttamaan kattavamman, monipuolisem-

man ja luotettavamman ymmärryksen tutkittavasta ilmiöstä.  Green (2007, 20) teokses-

saan kuvaa ja kertoo monimenetelmällisestä ajattelusta, jota Seppänen-Järvelä, Åkerblad 

ja Haapakoski (2019, 332) artikkelissaan täsmentävät ajatuksena siitä, että yksittäisten 

lähestymistapojen vuorovaikutus mahdollistaa syvemmän ja monipuoleisemman käsityk-

sen tutkittavasta ilmiöstä.  	

  	



 

Monimenetelmällisen tutkimuksen ontologiset lähtökohdat näkevät yhden menetel-

män tarjoavan vain puutteellista ja yksipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Epistemolo-

giset oletukset pohjautuvat pragmaattisille lähtökohdille, tutkimusmenetelmien yhdistä-

misestä. Yhdistämisen myötä tutkittavan ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen on 

mahdollista. Pragmaattisen paradigman lähtökohtana on tutkimusongelma ja tutkimusky-

symykset sekä niihin vastaaminen, jolloin kaikki ongelman ratkaisuun soveltuvat keinot 

ovat sallittuja. Pragmatismin tarveperustainen “kaikki käy”-periaate on saanut osak-

seen myös kriittisyyttä. Kriittisyydellä tarkoitetaan muun muassa valintojen ja ratkaisujen 

vaatimaa täsmällistä perustelua (Cohen, Manion & Morrison, 2011, 116; Seppänen-Jär-

velä ym., 2019, 335.)  	

   	

Seppänen-Järvelä ym. (2019) tuovat artikkelissaan esille monimenetelmällisen tutkimuk-

sen määrittelyn haasteellisuuden. Keskustelua on herättänyt muun muassa yhdistelyn mo-

nimuotoisuus.  Mertens, Bowleg, Fielding, Maxwell, Molina-Azorin ja Niglas (2016) ar-

tikkelissaan huomauttavat liiallisen ja tiukan monimenetelmällisen tutkimuskentän mää-

rittelyn haitallisuudesta.  Tutkimusotteelle ominaista on tutkimusvalinnoissa ja -ratkai-

suissa mahdollisuus joustavuuteen ja luovuuteen. Liiallinen luokittelu nähdään esteenä 

monimenetelmällisen tutkimuksen monimuotoisuudelle. Mertens ym. (2016) lisää-

vät kuitenkin minimikriteerien asettamisen tärkeydestä monimenetelmälliselle tutkimuk-

selle.   

 

 

6.2 Tutkimusasetelma 
 

Tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksen laatu nähdään määrittyvän rakenne- ja prosessi-

tekijöistä, jotka perustuvat Vlasovin ym. (2018) kehittämään laadun arvioinnin ja kehit-

tämisen malliin (ks.). Laadun arvioinnin ja kehittämisen malli toimii tutkimuksen laa-

dun viitekehyksenä. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella varhaiskasvatuksen henki-

löstön itsearviointeja prosessilaadun kontekstissa. Tutkimuksessa varhaiskasvatuksen 

prosessilaadulle on määriteltynä indikaattorit, joiden pohjalta varhaiskasvatuksen henki-

löstö tutkimuksessa reflektoi omaa toimintaansa, ja kokemuksiaan (Vlasov ym., 

2018).  Oman toiminnan ja kokemuksien tarkastelu tapahtuu itsearvioinnin myötä. Itsear-

vioinnit tuottavat arviointitietoa, joka mahdollistaa muun muassa pedagogisen toiminnan 



 

tason tarkastelun varhaiskasvatuksen kentällä. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tun-

nistaminen on myös mahdollista itsearvioinnin avulla, jonka myötä voidaan havaita mah-

dollisia kehittämiskohteita. (OECD, 2015) 	

 	

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti, jossa lähtökohtana on laadullisen ja määräl-

lisen aineiston ja analyysin yhdistäminen (aineistotriangulaatio) syvemmän, laajemman 

ja kokonaisvaltaisemman ymmärryksen saamiseksi varhaiskasvatuksen laadusta.  (Eskola 

& Suoranta, 2003, 68-70; Cohen, Manion & Morrison, 2018, 265-269.) Renzoun (2017) 

tutkimuksen tulokset osoittavat, että luotettava ja kokonaisvaltainen laadun arviointi edel-

lyttää erilaisten arviointitapojen ja aineistojen yhdistelyä. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivi-

sen menetelmän yhdistäminen toteutuu tutkimuksessa sen eri vaiheissa. Tutkimuksen ai-

neisto kerättiin käyttämällä rinnakkain kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää: en-

siksi väittämään vastattiin Likert-asteikolla, jonka jälkeen vastaajalla oli mahdollista vas-

tata tarkentavaan avoimeen kysymykseen.  Aineistojen yhdistäminen toteutuu toisiaan 

täydentävästi ja kuvailevasti, tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä. Aineistojen yh-

distämisen myötä pyritään näin vastaamaan luotettavasti ja kattavasti tutkimuksen tutki-

muskysymyksiin, varhaiskasvatuksen prosessilaadusta. (Johnson, Onwuegbuzie & Tur-

ner, 2007, 112–113; Hirsjärvi & Hurme, 2011, 29-30.) Monimenetelmällinen tutkimusote 

sopii hyvin varhaiskasvatuksen laadun tarkasteluun, koska ilmiö on luonteeltaan moni-

nainen ja dynaaminen sekä haastava jäsentää (Green, 2007).  	

 	

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) muutti muun muassa varhaiskasvatuksen henkilöstöra-

kenteita, kelpoisuusvaatimuksia ja ammattinimikkeitä sekä nosti varhaiskasvatuksen hen-

kilöstön koulutustasoa. Muutosten lähtökohtana on varhaiskasvatuksen laadun paranta-

minen. (Karila, 2016.)  Varhaiskasvatuslaki ja siinä tehdyt muutokset osin johdattelivat 

tutkimuksen ongelman asettelua. Tutkimuksessa on näin mielekästä tarkastella Itsearvi-

ointeja eri näkökulmista. Aineiston itsearviointeja tarkastellaan kokonaisuutena koulu-

tustausta riippumatta sekä osina koulutustaustojen mukaan.  

 

 

 

 
	



 

6.3 Tutkimusaineiston koonti 
 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka toimi tutkimuksen mitta-

rina.  Tutkimuksen aineiston keruu tapahtui kyselylomakkeen myötä, jotta ilmiön havain-

noiminen ja tiedon tuottaminen olisi mahdollisimman objektiivista. (Metsämuuronen, 

2000, 43.) Kyselylomakkeen käyttöön vaikutti myös covid-19-pandemian aiheuttama ti-

lanne.  Tutkimukseen kehitetty mittari pohjautuu Karvin (2018) esittämiin prosessilaadun 

indikaattoreihin. Kyselylomakkeen väittämien jäsentämisessä apuna käytet-

tiin myös Fonsénin ja Hujalan (julkaisematon) tutkimuksen kyselypohjaa, joka osin poh-

jautui myös Karvin prosessilaadun indikaattoreihin. 	
	

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, jotka valittiin tut-

kimukseen yksinkertaisella satunnaisotannalla. Satunnaisotanta toteutettiin sähköi-

sesti, jossa kysely lähetettiin sosiaalisenmedian (Facebook), varhaiskasvatuksen henki-

löstölle tarkoitettujen suljettujen ryhmien, kautta. Varhaiskasvatuksen henkilölle tarkoi-

tettuihin ryhmät olivat suljettuja, joten ryhmiin oli mahdollista liittyä vastaamalla kysy-

myksiin, jotka koskivat ryhmän teemaa. Suljetut ryhmät vahvistavat tutkimukseen vas-

tanneiden henkilöiden kuulumista tutkimuksen kohderyhmään. (Nummenmaa, 2004, 

22.) Tutkimuksen aineisto koostuu 202 vastaajasta ja 260 avoimesta vastauksesta.     

 	

Tutkimuksen kyselylomake (Liite 1.) koostuu 49:stä väittämästä, joihin vastattiin viisias-

teikollisella likert-asteikolla8. Jokaisen väittämän jälkeen vastaajalla oli mahdollisuus 

vastata vapaaehtoiseen avoimeen kysymykseen: Haluan tarkentaa?  Mittarilla saatu ai-

neisto sisältää niin määrällistä kuin laadullista dataa, mahdollistaen laajemman tiedon 

saamisen varhaiskasvatuksen prosessilaadusta (Eskola & Suoranta, 2003, 70). 	

 	

  

                                                
8 1= vahvasti erimieltä, 2= erimieltä, 3= jossain määrin samaa mieltä, 4= samaa mieltä, 

 5 =vahvasti samaa mieltä 



 

7 AINEISTON KUVAILU JA JÄRJESTÄMINEN 
 

 

Tutkimukseen osallistui 202 vastaajaa, jotka koostuivat varhaiskasvatuksen henkilös-

töstä. Vastaajilta kysyttiin taustamuuttujina: sukupuoli, ikä, työkokemus vuosina, koulu-

tustausta ja tehtävänimike.    	

  	

200 vastaajista on naisia, 1 mies ja 1 määrittämätön sukupuoli. Vastaajista 23 % on iäl-

tään 20–30-vuotiaita, 30 % on 31–40-vuotiaita, 28 % 41–50-vuotiaita ja 18 % yli 50-vuo-

tiaita. Työkokemusta yli puolella (52 %) on yli 10 vuotta, 5–10 vuoden työkokemus on 18 

% vastaajista, 1–5 vuoden työkokemus on 26 % vastaajista ja 4:llä % vastaajista on alle 

1 vuoden työkokemus.    	

  	

Vastaajien koulutustausta jakaantui kasvatustieteiden maisteriin (varhaiskasvatus) 11 

%, kasvatustieteiden kandidaattiin (varhaiskasvatus) 26 %, sosionomiin (AMK) 27 %, lä-

hihoitajiin 23 % ja muuhun koulutustaustaan 13 %. Muuhun koulutustaustaan lukeu-

tuu avoimien vastauksien perusteella: lastentarhanopettajia, opistotasoisia lastentarhan-

opettajia, lastenhoitajia, sairaanhoitajia, päivähoitajia, Yo-päivähoitajia, sosiaalikasvatta-

jia ja perhepäivähoitajia. Tehtävänimikkeet jakautuivat 202 vastaajalla: Päiväkodin joh-

tajaan 1,5 %, Varhaiskasvatuksen erityisopettajaan 6 %, Varhaiskasvatuksen opettajaan 

64 %, Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaan 23 % ja muuhun tehtävänimikkee-

seen 5,5 %.  Muuhun tehtävänimikkeeseen lukeutuu avoimien vastauksien perusteella 

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja, perhepäivänhoitajiin, ryhmäperhepäivähoita-

jiin, varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, aluejohtaja, esiopettaja ja perhetyön 

diakoni.    	

  	

Tutkimuksen aineisto koostuu myös 260 avoimesta vastauksesta. Avoimet vastaukset 

vaihtelevat yhden sanan vastauksista useamman virkkeen vastauksiin. Avoimissa vas-

tauksissa kuvataan prosessilaatua monialaisesti eri näkökulmista.   Alla olevassa taulu-

koissa on esiteltynä vastaajat tehtävänimikkeiden (Taulukko 1) ja koulutustaustan (Tau-

lukko 2.) mukaan.  Kolmannessa taulukossa (Taulukko 3.) on esiteltynä avoimien vas-

tauksien jakautuminen koulutustaustan ja tehtävänimikkeiden mukaan. 	

   	



 

Taulukko 1. Kyselyyn vastaajat tehtävänimikkeiden mukaan. 

Tehtävänimike var-

haiskasvatuksessa    

Vastaajien määrä    Prosentuaalinen määrä aineistosta    

Päiväkodin johtaja    

    

3    1,5 %    

Varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja    

    

12    6 %    

Varhaiskasvatuk-

sen opettaja    

    

130    64 %    

Varhaiskasvatuksen 

lastenhoitaja    

    

46    23 %    

Muu    11    5,4 %    

    

 

 Taulukko 2. Kyselyyn vastaajat koulutustaustojen mukaan. 

Koulutustausta     Vastaajien määrä     Prosentuaalinen määrä ai-

neistosta    

Kasvatustieteen maisteri 

(varhaiskasvatus)    

    

22    11 %    

Kasvatustieteen kandi-

daatti (varhaiskasvatus)    

    

52    26 %    

Sosionomi (AMK)    

    

55    27 %    

Lähihoitaja    

    

46    23 %    

Muu    

    

27    13 %    

   	



 

Taulukko 3. Kyselyn avoimet vastaukset koulutustaustan ja tehtävänimikkeiden mukaan. 

 Koulutustausta     Tehtävänimike     

Kasvatustieteen 

maisteri  

65  Päiväkodinjohtaja  19  

Kasvatustieteen 

kandidaatti  

50  Varhaiskasvatuk-

sen erityisopettaja  

13  

Sosionomi, AMK  80  Varhaiskasvatuk-

sen opettaja  

183  

Lähihoitaja  14  Varhaiskasvatuk-

sen lastenhoitaja  

  

41  

  

Muu  48   Muu  1  

 	
	

 Alla olevassa taulukossa (Taulukko 4.) on esitelty itsearviointien keskiarvot koulutus-

taustojen mukaan. Taulukossa itsearvioinnit ovat jaoteltuna muodostettujen summamuut-

tujien perusteella. Itsearvioinnit toteutettiin viisiasteikollisella likert-asteikolla, jossa 5 

kuvaa korkeinta osakokonaisuuden toteutumista ja 1 korkeinta toteutumisen puuttumista. 

 

Taulukko 4. Itsearviointien kesiarvot koulutustaustojen mukaan. 

 Henkilös-

tön ja lap-

sen välinen 

vuorovai-

kutus 

Pedagogi-

nen suunnit-

telu, doku-

mentointi, 

arviointi ja 

kehittämi-

nen 

Pedagoginen 

toiminta ja op-

pimisympäris-

töt 

Vertaisvuorovai-

kutus ja ryhmän 

ilmapiiri 

Henkilös-

tön keski-

näinen vuo-

rovaikutus 

ja monialai-

nen yhteis-

työ 

Henkilös-

tön ja huol-

tajien väli-

nen vuoro-

vaikutus 

Kasvatustie-

teen maisteri 
4.5 3.9 4.3 4.4 4.2 4.1 

Kasvatustie-

teen kandi-

daatti 

4.4 3.8 4.2 4.4 4.2 4.0 

Sosionomi 

(AMK) 
4.5 3.9 4.3 4.5 4.4 4.2 

Lähihoitaja 4.5 3.8 4.2 4.5 4.3 4.2 
Muu 4.6 3.8 4.2 4.5 4.3 4.2 



 

Tutkimuksen aineisto siirrettiin analyyseja varten IBM SPSS Statisticks 25-analysoin-

tiohjelmaan.   	

   

Tutkimuksen muuttujista muodostettiin summamuuttujat tutkimuksen myöhempiä vai-

heita varten. Aineiston muuttujille tehtiin reliabiliteettianalyysi eli valituille summamuut-

tuja oletetuille muuttujille laskettiin keskinäinen korrelaatio. Muuttujat valittiin kuulu-

vaksi tiettyihin summamuuttujiin teorian ja Karvin (2018) prosessilaadun indikaattorien 

pohjalta. Reliabiliteettianalyysilla saatiin selville, kuinka hyvin summamuuttujaan kuulu-

vat muuttujat mittaavat samaa ilmiötä ja voidaanko summamuuttujat muodostaa. Relia-

biliteettianalyysista tarkastellaan summamuuttujien Cronbachin alphoja. Cronbachin 

alphat tulee olla suurempia kuin 0.7, jotta summamuuttujat voidaan muodostaa. (Num-

menmaa, 2004, 264; Löfgren, 2019.) Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3.) on esitettynä 

summamuuttujien Cronbachin alphat.  Muuttujille tehdyn reliabiliteettianalyy-

sin myötä muodostettiin kuusi summamuuttujaa; 1. Henkilöstön ja lapsen välinen vuo-

rovaikutus, 2. Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittämien, 

3. Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt, 4. Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän 

ilmapiiri, 5. Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö ja 

6. Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus.    

 

Parametrisyystarkastelut tehdään kaikille tutkimuksen summamuuttujille, tulevissa ana-

lyyseissä tehtävien testien valitsemisen vuoksi. Tulevien testien valitsemiseen vaikuttaa 

aineiston jakautuminen parametrisesti tai epäparametrisesti, koska parametriset testit 

yleisesti vaativat aineistolta normaalijakautuneisuutta. Summamuuttujien normaalijakau-

tuneisuus testataan Kolmogorov-Smirnovin testillä, joka sopii hyvin tutkimuksen aineis-

tolle aineiston ollessa suuri (N>50).  (Nummenmaa, 2004, 142-144.) Aineiston muuttu-

jille ajettiin Kolmgorov-Smirnovin testi, jonka mukaan muuttujat eivät ole parametri-

siä (p<0,05). Alla olevasta taulukosta (Taulukko 5) voidaan nähdä summamuuttujien pa-

rametrisyydet, Cronbachin alfat, keskiarvot, kesihajonnat ja summamuuttujien vinou-

det, huipukkuudet sekä niiden keskivirheet.   	

  

 



 

Taulukko 5. Summamuuttujien Crohnbachin alfa, tunnusluvut ja parametrisyys tarkaste-

lut. 
Summa-

muuttuja    

Kolmogo-

rov-Smir-

novin testi    

Crohn-

bachin alfa    

Summa-

muuttu-

jan kes-

kiarvo   

Keski-

ha-

jonta    

Vi-

nous    

Vinou-

den 

keski-

virhe    

Hui-

puk-

kuus    

Huipuk-

kuuden-

keski-

virhe     

    

Henkilöstön 

ja lapsen vä-

linen vuoro-

vaikutus     

p<0,001    0,84    4,48    0,38    -0,64    0,17    0,48    0,34    

Pedagogi-

nen suunnit-

telu, doku-

mentointi, 

arviointi ja 

kehittämi-

nen    

p<0,001    0,77    3,76    0,57    -0,32    0,17    0,64    0,34    

Pedagogi-

nen toiminta 

ja oppimis-

ympäristöt    

p<0,02    0,81    4,24    0,38    -0,34    0,17    0,03    0,34    

Vertaisvuo-

rovaikutuk-

sia ryh-

mänilma-

piiri    

p<0,001    0,87    4,78    0,41    -0,65    0,17    -0,27    0,34    

Henkilöstön 

keskinäi-

nen vuoro-

vaikutuk-

sia monia-

lainen yh-

teistyö    

p<0,001    
    

0,8    4,29    0,57    -1,21    0,17    3,50    0,34    

Henkilöstön 

ja huolta-

jien välinen 

vuorovaiku-

tus    

p<0,001    
    

0,71    4,11    0,50    -0,44    0,17    0,11    0,34    
    



 

 

 8 AINEISTON ANALYSOINTI 
 

Mäntylä ym. (2013, 40) kuvaavat sopivan analyysimenetelmän kriteerejä. Analyysime-

netelmän on oltava järkevä suhteessa käytettävään aikaan ja resursseihin sekä sovittava 

omaan tutkimusaineistoon sekä oltava sellainen, jonka perusteet ja periaatteet tutkija ym-

märtää. Tärkeimpänä kriteerinä voidaan pitää sitä, että analyysimenetelmä on sellainen, 

joka auttaa tutkijaa löytämään vastaukset tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 2007, 216)  

 

 

8.1 Määrällisen aineiston analysointi  
 

Määrällisen analyysin lähtökotana on usein tutkittavan ilmiön syy-seuraussuhteiden sel-

vittäminen tai ilmiöiden välisten yhteyksien selittäminen tilastollisen ja numeraalisen ai-

neiston avulla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 219.) Yksisuuntainen varianssiana-

lyysi on käyttäytymistieteissä eniten sovellettu tehokas, mutta yksinkertainen tilastolli-

nen menetelmä aineiston tilastollisen yhteyden tai sen puuttumisen tarkasteluun.  Vari-

anssianalyysia käytetään, silloin kun on kiinnostuttu tutkimaan eroavatko ryhmien kes-

kiarvot tilastollisesti merkittävästi toisistaan.  Varianssianalyysin ideana on ver-

tailla ja tarkastella muuttujien kesiarvojen hajontaa eli varianssia ja löytää mahdolliset 

tilastollisesti merkittävät vaihtelut. Varianssianalyysissa tarkastellaan riippuvien muuttu-

jien keskiarvoja suhteessa riippumattomiin muuttujiin. Varianssianalyysia käytetään ryh-

mien keskiarvojen vertailuun, kun ryhmiä on enemmän kuin kaksi. (Tabachinck & Fi-

del, 2007, 37-38.) Varianssianalyysi voidaan jakaa yksisuuntaiseen ja kaksisuuntai-

seen varianssianalyysiin, joissa erottavana tekijänä on riippumattomien muuttujien 

määrä. Yksisuuntaisessa varianssianalyysissa on vain yksi riippumaton muuttuja, kun 

kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa niitä on vähintään kaksi. (Nummenmaa, 2004, 

173). 	

 	

Tutkimuksen aineisto oli jo aikaisemmin siirretty IBM SPSS Statisticks 25-analysoin-

tiohjelmaan, missä määrällinen analysointi myös suoritetaan. Tutkimuksen määrälli-



 

nen analyysi toteutetaan yksisuuntaisella varianssianalyysilla, jossa vertaillaan koulutus-

taustojen merkitystä varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearviointeihin. Halutaan siis sel-

vittää eroavatko henkilöstön itsearvioinnit tilastollisesti merkittävästi toisistaan koulutus-

taustojen suhteen. Tarkasteltaessa koulutustaustojen vaikutusta itsearviointeihin, koulu-

tustaustat toimivat analyysissa riippumattomana muuttujana. Varianssianalyysi siis sel-

vittää onko koulutustaustojen välinen vaihtelu isompaa, kuin koulutustausto-

jen sisäinen vaihtelu.  Tutkimuksessa aineistosta aiemmin muodostetut summamuuttujat 

toimivat analyysissa riippuvina muuttujina, joiden ryhmäkeskiarvoja siis tarkastel-

laan. Varianssianalyysin olettaa muuttujilta eri asteikkotyyppien ominaisuuksia - Sum-

mamuuttujien tulee olla välimatka-asteikollisia ja koulutustaustat järjestysasteikollisia 

muuttujia, jotka aineistossa toteutuvat. (Metsämuuronen, 2001, 104; Metsä-

muuronen, 2000, 45, 47)	 	

 	

Yksisuuntainen varianssianalyysi olettaa aineistolta myös normaalijakautuneisuutta ja 

homogeenisyyttä, jotta analyysi voidaan aineistolla toteuttaa. Summamuuttujille teh-

dyn parametrisyystarkastelun (Taulukko 3.) myötä, aineisto todetaan olevan epäparamet-

rinen, joten tutkimuksen aineistolle käytetään epäparametrisiä vastineita. Varianssiana-

lyysille epäparametrittömänä vastineena toimii Kruskall –Wallisin -testi. Kruskall – Wal-

lisin -testi toimii kuten yksisuuntainen varianssianalyysi, mutta ei vaadi aineistolta vari-

anssianalyysin odotuksia. Kruskall –Wallisin -testin nollahypoteesina (p>0.05) on, 

että koulutustaustojen keskiarvot eivät poikkea tilastollisesti merkittävästi toisis-

taan. (Nummenmaa, 2004, 255.) Kruskall-Wallisin -Testillä saadaan siis selville, jos kou-

lutustaustojen välillä on tilastollisesti merkittävää vaihtelua. Se ei kuitenkaan vielä kerro 

minkä koulutustaustan välillä merkittävä ero on. Tuloksia tulee siis verrata parivertailussa 

(Pairwise comparisons). Parivertailusta selviää minkä koulutustaustan välillä tilastolli-

sesti merkittävät erot sijaitsevat. (Taanila, 2020.)  

 
	

8.2 Laadullisen aineiston analysointi  
 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmää, jolla 

voidaan toteuttaa monenlaista tutkimusta. Sisällönanalyysi kuuluu niiden laadullisten 

analyysien joukkoon, joihin erityyppisten teoreettisten ja epistemologisten lähtökoh-



 

tien soveltamien on mahdollista ja sallittua. Sisällönanalyysi on erilaisten dokument-

tien sisältöjen analyysia, joiden tarkoituksena on saavuttaa tiivistetty kuvaus tutkittavasta 

aiheesta eli toisin sanoen analyysissa huomio suunnataan siihen, mistä asioista ja aiheista 

kerätty tutkimusaineisto koostuu. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 103) Vaikka analyysin ta-

voitteena on saavuttaa tiivistetty ja selkeä kuvaus ilmiöstä, pyritään kasvattamaan aineis-

ton sisältämää informaatioarvoa. Informaatioarvon kasvattaminen on mahdollista tuotta-

malla hajanaisesta aineistosta selkeää ja kiinnostavaa. (Eskola & Suoranta, 2003, 

137.) Sisällönanalyysin tarkoituksena on kuvata tutkittavan ilmiön inhimillisiä merkityk-

siä systemaattisesti objektiivisesta näkökulmasta.  (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 121–122.) 	

 	

Tutkimuksen laadullisen aineiston analyysi on luonteeltaan teoriasidonnainen sisäl-

lönanalyysi, jossa teoria toimii analyysin apuna sitä liikaa ohjaamatta. Analyysin lähtö-

kohdat ja analyysiyksiköt pohjautuvat aineistoon aineistolähtöisen analyysin tavoin, 

mutta analyysissa tiedostetaan aikaisemman tiedon ja teorian merkitys. Teoriaohjaava ai-

neiston analyysi alkaa hyvin aineistolähtöisesti siirtyen loppua kohden tunnista-

maan aiemman tiedon merkitys tutkimuksen ilmiöstä.  Teoriasidonnaisessa analyysissä 

käytetään abduktiivista päättelyn logiikkaa, jolloin tutkijan ajatteluprosessi liikkuu ai-

neistolähtöisyyden ja jo olemassa olevan tiedon ja mallien välillä.  (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 108–110) Sisällönanalyysi koostuu pääpiirteisesti kolmesta vaiheesta: aineiston 

pelkistämisestä, ryhmittelystä ja teoreettisten käsitteiden luomisesta. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 122, 133.) Tutkimuksen sisällönanalyysit ja niiden eteneminen ovat kuvattuna seu-

raavaksi. 	

 	

Tutkimuksen laadullisen aineiston analyysi alkoi aineiston läpikäymisellä. Aineisto siir-

rettiin ja luokiteltiin edellä muodostettujen summamuuttujien mukaisesti osakokonai-

suuksiin. Laadullinen aineisto koostuu 260 avoimesta vastauksesta, mikä edellytti tutki-

jalta aineiston tarkkaa ja monivaiheista läpikäyntiä tutkimuskysymyksien valossa.  	

 	

Vastaukset luettiin moneen otteeseen sekä yhtenä kokonaisuutena, että erikseen osako-

konaisuuksittain. Aineiston kokonaisvaltaisessa alustavassa tarkkailussa tutkija sai laajan 

kokonaisvaltaisen käsityksen laadullisesta aineistosta. Analyysissa analyysiyksikkönä pi-

detään vastauksen sisältämää ajatuskokonaisuutta (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 122). Tä-

män alustavan aineiston läpikäymisen jälkeen alkoi laadullisen aineiston pelkistämis-

vaihe (Redusointi), jossa muun muassa jätettiin aineistosta tutkimukselle epäolennainen 



 

aines pois. Aineistoa pelkistämällä oli mahdollista löytää siinä toistuvia teemoja ja yh-

teyksiä. Aineistoa pelkistettiin haravoimalla aineistosta tutkimuskysymystä kuvaavia aja-

tuskokonaisuuksia. Pelkistämisvaiheessa apuna käytettiin värikoodausta, visuaalisena 

apukeinona, jossa tietty väri ilmaisia tiettyä ajatuskokonaisuutta. Ajatuskokonaisuuden 

sisältäessä kahta eri teemaa, lisättiin se kuuluvaksi osin molempiin kokonaisuuksiin.  Ko-

konaisvaltaisen pelkistämisvaiheen jälkeen alkoi aineiston ryhmittely. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, 122–124) 	

 	

Ryhmittelyvaiheessa (Klusterointi) aineistosta pelkistetyt kokonaisuudet käytiin tarkkaan 

ja huolellisesti läpi. Jo käsitellystä aineistosta etsittiin yhteyksiä, samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia, jotka yhdisteltiin samankaltaisten ilmaisujen ryppäiksi eli luokiksi. Ala-

luokat muodostettiin ilmaisujen sisältämien ominaisuuksien ja piirteiden mukaan.  Sa-

mankaltaiset alaluokat tämän jälkeen yhdistettiin toisiinsa, jolloin saatiin muodostet-

tua yläluokat. Tutkimuksen laadullinen analyysi jatkui jälleen yhdistelyllä, jolloin saman-

kaltaiset yläluokat yhdisteltiin pääluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124–126; Hirsjärvi 

& Hurme, 2011, 32.)  	

  	

Luokkien muodostamisen ollessa analyysin kriittisin vaihe, perustellaan tulkinnat luok-

kien muodostumisesta tarkasti (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 103). Sisällönanalyy-

sien apuna käytettiin sille ominaista menetelmää, miellekarttojen tekemistä. Lattialle 

muodostettiin Post-it®-lappukartastoja, joissa eriväriset laput merkitsivät eri luokkia ja 

niiden sijoittumista toisiinsa. Tämä visuaalinen apukeino tuki tutkijan havaintoja ja va-

lintoja sekä perusteluita luokkien muodostamisessa. Aluksi aineistoa pelkistettiin ja luo-

kiteltiin muodostettujen osakokonaisuuksien sisällä, jonka jälkeen jo muodostetut luokat 

jälleen kerran koottiin ja ryhmiteltiin luokkiin. Huomioitavaa on, että tämä viimeinen ryh-

mittely- ja luokitteluvaihe koski koko laadullista aineisto huomioimatta muodostettujen 

kuuden osakokonaisuuden rajoja.  	

 	

Analyysin ryhmittelyvaihetta seuraa aineiston käsitteellistäminen (Abstrahointi). Aineis-

tosta erotetaan tutkimuksen osalta olennainen informaatio aineiston käsitteellistämisen 

vaiheessa, jolloin alkuperäisaineiston informaatio muutetaan teoreettisiksi käsitteiksi ja 

johtopäätöksiksi. Analyysin käsitteellistämisvaihe jatkaa totuttua rataa, yhdistelyä. Yh-

distelyä jatketaan niin kauan kuin se on aineiston sisällön kannalta mahdollista. Pääluokat 



 

yhdistetään yhdistäväksi luokaksi, jotka liitetään jo valmiiksi tiedettyihin teoriakäsittei-

siin. Lopulta käsissä on tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset. (Tuomi & Suo-

ranta, 2018, 125-127.) 	

 	

Aineistolle tehtiin kaksi erillistä sisällönanalyysia, kahden erillisen tutkimuskysymyksen 

mukaan. Ensimmäisessä analyysissa aineistosta hahmottui näkökulma tutkimuskysymyk-

sen mukaisesti, varhaiskasvatuksen prosessilaadun negatiivisiin tekijöihin.  Toinen ana-

lyysi pohjautui itsearviointien tarkasteluun koulutustaustojen näkökulmasta, täydentä-

vänä ja kuvailevana lisänä määrällisen analyysin rinnalle.     

 

 

  



 

 9 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 
 

 

Tutkimuksen tulokset ovat esiteltynä tutkimuskysymyksien mukaan. Ensiksi vastataan 

kysymykseen: Minkälaiset tekijät koetaan vaikuttavan negatiivisesti varhaiskasvatuksen 

prosessilaatuun? Toisena tarkastellaan kysymystä: Miten varhaiskasvatuksen henkilöstön 

itsearvioinnit eroavat henkilöstön koulutustaustan suhteen? Lopuksi tutkimuksen tulokset 

kootaan yhteen yhdessä aiemman tutkimus- ja teoriatiedon kanssa. 

 

9.1 Varhaiskasvatuksen prosessilaatua heikentäviä tekijöitä 
 

Laadullisen aineiston temaattisen analyysin myötä saatiin kolme pääluokkaa: Ammatil-

lisuus, Resurssit ja Monialainen yhteistyö. Pääluokka, Ammatillisuus muodostui ai-

neiston pohjalta ja jakaantui kahteen yläluokkaan: Vähäinen ammatillinen osaaminen 

ja Vähäinen ammatillisen osaamisen arvostus, jotka taas jakaantuivat erillisiin alaluok-

kiin. Toinen pääluokka, Resurssit nousi aineistosta vahvasti esiin ja jakaantui kolmeen 

alaluokkaan. Viimeinen pääluokka: Monialainen yhteistyö muodostui myös aineis-

ton pohjalta ja jakaantui kahteen alaluokkaan.  Huomattavaa pääluokissa on se, että ne 

kuvastavat ominaisuutensa puutetta ja näin negatiivista vaikutusta varhaiskasvatuksen 

prosessilaatua kohtaan. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 1) on esiteltynä luokittain laadul-

lisen aineiston tulokset.   

 

 
Kuva 2. Varhaiskasvatuksen prosessilaatua heikentäviä tekijöitä 

Varhaiskasvatuks
en prosessilattua 
heikentäviä 
tekijöitä

AMMATILLISUUS Vähäinen ammatillinen 
osaaminen

Työtehtävien epäselvyys

"Kaikki tiimissä ei toteuta sovittuja toimia"

Vähäinen ammatillisen 
osaamisen arvostus 

Vähäiset vaikuttamismahdollisuudet

Vahvuuksien ja osaamisen vähäinen arvostus

RESURSSIT Henkilöstön vähäisyys ja työvoimapula

Materiaalien vähyys ja tilojen sopimattomuus

Kiire ja ajan puute

MONIALAINEN 
YHTEISTYÖ

Moniammatillisen yhteistyön hitaus

Huoltajien osallistamisen haastavuus



 

 

Seuraavaksi käydään läpi laadullisen aineiston analyysin tulokset. Tulokset esitellään 

osakokonaisuuksittain: henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus, pedagoginen suun-

nittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittämien, pedagoginen toiminta ja oppimisympä-

ristöt, vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri, henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus 

ja monialainen yhteistyö sekä henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus.  Aineis-

tosta kuvattujen suorien lainauksien vastaajat ovat kuvattuna kirjain- ja numerokoodein. 

Esimerkiksi V1 tarkoitta vastaaja 1, V2 tarkoittaa vastaaja 2 ja niin edelleen. 

 

 

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus 	

 	

Henkilöstön ja lapsen välistä vuorovaikutusta mitattiin kymmenen väittämän avulla. Hen-

kilöstön ja lapsen välisen vuorovaikutus osakokonaisuus sisältää 45 avointa vas-

tausta ja monivalintavastausten keskiarvo on 4.48.  	

 	

Resurssien puute nousi monista avoimista vastauksista, sisältäen kiireen ja ajan puut-

teen. Muun muassa muut työt kuten “opehommat” koettiin määrältään liiallisiksi aikaan 

nähden, jotka olivat estävinä tekijöinä muun muassa lapsiryhmään sitoutumisessa, kaik-

kien lapsien yksilöllisessä huomioimisessa ja monipuolisen ja rikkaan kielenkäytön to-

teutumisessa. Resurssien puutetta kuvataan vastauksissa myös toistuvana työvoimapu-

lana ja liian vähäisenä henkilöstön määränä suhteessa lasten määrään. Henkilöstön vä-

hyys nähtiin heikentävänä tekijänä sensitiivisen varhaiskasvatuksen toteutumisessa ja 

kaikkien lasten huomioimisessa. Myös lasten osallisuuden ja aloitteiden tukeminen koet-

tiin estyvän henkilöstövajeen myötä. 	

 	

Velvoitteet sitoutua tietokoneeseen painavat päälle, kun samaan aikaan pitää myös suun-

nitella, arvioida, dokumentoida, ja kehittää. (V1). 	

 	

Opettajalla on niin paljon erilaisia työtehtäviä, että mahdollisesti sitoutuminen eri tilan-

teisiin voi myös kärsiä. (V2). 	

 	

Lapsia paljon, lastentarhanopettaja paljon ryhmästä pois, niin suhdeluku kahdelle hoi-

tajalle lapsia liikaa (---) (V3). 	

 	



 

Suuressa ryhmässä on mietittävä mitä ja mitkä lasten aloitteet voi huomioida ja toteut-

taa. Resurssit eivät aina riitä kaikkeen. (V4). 	

 	

Työvoimapula ajaa liian usein vain selviytymään päivästä (---) (V5). 	

 	

 

 

Teemaan Ammatillisuus liitetään vastaukset niin vähäisestä ammatillisesta osaamisesta, 

kuin vähäisestä ammatillisen osaamisen arvostuksesta. Vähäistä ammatillista osaamista 

koskevissa vastauksissa arviointi kohdistui sekä omaan, kuin muiden tiimin jäsenten toi-

mintaan.  Vastauksissa huomio kiinnitettiin tiimiläisten ymmärtämättömyyteen tai halut-

tomuuteen sitoutua yhteisesti hyväksyttyihin toimintamalleihin. Kokemus oman amma-

tillisen osaamisen kehittämistarpeista nousi myös esille vastauksista. Erityisesti sensitii-

vinen toiminnan ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen rakentaminen lasten kanssa tuli-

vat esiin ammatillisen osaamisen kehittämisen kohteina. Vähäinen ammatillisen osaami-

sen arvostus nousi taas varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vastauksista, omien kokemuk-

sien arvioinneissa. Erityisesti kokemus siitä, että varhaiskasvatuksen lasten hoitajalla ei 

ole mahdollisuutta toteuttaa sensitiivistä toimintaa varhaiskasvatuksessa, nousi esiin vas-

tauksissa. 	

 	

Joskus tiimissä voi olla sellaisia työntekijöitä, jotka eivät ymmärrä tätä (Sensitiivi-

nen toiminta) asiaa. (V6). 	

 	

 (---) kaikilla osallisilla pitää olla ymmärrys merkityksistä ja siitä yhteisestä järjestel-

mästä missä toimitaan (V7). 	

 	

Tämä (sensitiivinen toiminta) on henkilökohtaisena kehittymisen kohtanani. (V8).	

 	

Tekisin enemmän, jos olisi mahdollisuus, lastentarhanopettaja kun en ole ei pysty niin 

paljon tähän (sensitiivisyyteen) vaikuttamaan. (V9). 	

 

 

 

 

 



 

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittämien 	

 	

Varhaiskasvatuksen pedagogista suunnittelua, dokumentointia, arviointia ja kehittämistä 

mitattiin viiden väittämän avulla. Osakokonaisuus sisältää 44 avointa vastausta. Huomat-

tavaa on, että osakokonaisuuden: pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja 

kehittäminen keskiarvo monivalinta- kysymysten perusteella on alhaisin, 3.77. 	

 	

Resurssien puute nousi vahvasti avoimista vastauksista, joissa koettiin määrällisesti ajan 

olevan riittämäksi jokaiselle työtehtävälle, jolloin työtehtävistä valittiin oman arvion mu-

kaan tärkeimmät. Kokonaisvaltaisesti vastauksista on huomattavissa ajan puutteen nega-

tiivinen vaikutus niin suunnittelulle, dokumentoinnille, arvioinnille kuin kehittämiselle. 

Kuitenkin erityisesti ajan riittämättömyys koettiin estäväksi tekijäksi pedagogisen doku-

mentoinnin ja suunnittelun sekä lasten osallistamisen toteutumiselle. Henkilöstövaje ko-

ettiin myös niin havainnointia kuin dokumentointia haittaavaksi asiaksi.  	

 	

Dokumentoinnille pitäisi saada enemmän aikaa. Suunnittelu, opetuksenjärjestäminen ja 

muut open työt vievät enemmistön ajasta ja silloin dokumentointi jää vähemmälle. (V10).	

 

Halua olisi toteuttaa tätäkin (pedagogista dokumentointia) paremmin aika ei riitä. Olen 

valinnut mielummin suuremman ajan lasten kanssa läsnäoloon. (V11).	

  	

Koen haastavana ajan löytymisen, henkilöstömäärä ei mielestäni ole riittävä (---) (V12)	
	

 	

Ammatillisuuden teema korostui vastauksissa, missä se jakaantui kahteen eri kategori-

aan: ammatillisen osaamisen vähyyteen ja vähäiseen ammatillisen osaamisen arvostami-

seen. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat vastauksissaan kokivat, että heidän osaamistaan 

ei arvosteta eikä heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niin pedagogiseen dokumentointiin, 

kuin suunnitteluunkaan. Ammatillisen osaamisen vähyyteen liitettiin arviointeja muiden 

toiminnasta ja osaamisesta. Tiimiläisten saaminen sitoutumaan pedagogiseen dokumen-

tointiin, koettiin haasteena. Osa vastauksista, jotka liitettiin kuuluvaksi ammatillisen 

osaamisen vähyyteen, liittyivät oman kiinnostuksen ja motivaation puuttumiseen niin 

suunnittelua, dokumentointia, arviointia kuin kehittämistä kohtaan.  	
 	

 	



 

 	

Ei lastenhoitajana ole mahdollisuutta suunnitella mitään. (V13).	

 	

Tiimin sitouttaminen erityisesti dokumentointiin ja havainnointiin on haastavaa. (V14). 
	

Ehkä liikaa vaadittu toisinaan. (suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittämi-

nen) (V15).	
	

 	

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt 	

 	

Pedagogista toimintaa ja oppimisympäristöjä mitattiin 12 väittämän avulla. Monivalinta-

kysymysten keskiarvo on 4.26, joka on osakokonaisuuksien välillä keskitasoa. Avoi-

mia vastauksia pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristöjen osakokonaisuudessa on 

yhteensä 60.  	

 	

Resurssien puute korostui erityisesti vastauksista, joihin liitettiin niin kiire, ajan ja henki-

löstön vähyys, kuin tilojen ja materiaalien puutteellisuus. Myös leikki- ja oppimisympä-

ristöjen kehittäminen koettiin tarpeellisina. Erityisesti kiireen ja ajan vähyys nähtiin vai-

kuttavan negatiivisesti muun muassa lasten kanssa yhdessä toteutettuun leikkiin, lap-

sille merkitykselliseen ja oppimista edistävään toimintaan sekä arjen perustoimintojen pe-

dagogiseen huomioimiseen.  Henkilöstövajeen nähtiin vaikuttavan estävästi erityi-

sesti lapsen huomioimiseen yksilöllisesti. 	
 	

leikkiympäristöjä voisi aina parantaa (V16).	

  	

 	

En ehdi mukaan leikkiin niin usein, kun lapset tarvitsevat (V17).	

 	

Paperilla hienoina suunnitelmilla onnistuu, hetkinen arki. Päivät, jolloin vain selvitään 

päivästä henkilökunnan vähyyden vuoksi. (V18).	

 	

 (---) liian vähän henkilökuntaa itse toiminnassa ja arjessa. (V19).	

 	

 	



 

Ammatillisuus muodostui kokemuksesta, ammatillisen osaamisen arvostamisen vähyy-

destä sekä ammatillisen osaamisen vähyydestä. Ammatillisen osaamisen arvostuksen vä-

hyyteen liitettiin vastaukset varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vaikuttamisen mahdolli-

suuksista. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat kokivat, ettei heillä ollut erityisesti mahdol-

lisuuksia vaikuttaa yhteistyöhön huoltajien kanssa koskien lapsen tuen tarpeita ja toteu-

tumista. Vaikuttamisen mahdollisuudet, lasten kanssa taiteisiin pohjautuvaan toimin-

taan tai oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittämiseen, koettiin vastauksissa myös 

vähäisiksi. Kokemus tarpeesta oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen liitettiin am-

matillisen osaamisen vähyyteen. Vastauksista kävi ilmi, että kehittämiskohteina olivat 

muun muassa lasten tukeminen heidän omien vahvuuksien löytymisessä sekä lasten osal-

listaminen oppimisympäristöä koskevan kehittämisen suunnitteluun. 	

 	

Ainoastaan lto saa tehdä tätä. (yhteistyö huoltajien kanssa, lapsen tukiasioista) Ja se on 

suoraan sanoen väärin. (V20).	

 	

Olisi tuohon osaamista (taiteisiin pohjautuva toiminta) mutta en pysty vaikuttamaan las-

tenhoitajana. (V21).	

  	

Voisin ottaa enemmän huomioon lasten omat ajatukset oppimisympäristön suhteen 

(V22).	

 	

 	

Monialaiseen yhteistyöhön liitettiin vastaukset huoltajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön 

liittyen lapsen tuen tarpeista ja niiden toteutumisesta sekä arvioimisesta. Haastavuutta 

huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön koettiin aiheuttavan, yhteisymmärryksen muo-

dostaminen lapsen tuen tarpeista. Myös huoltajien tiedon ja ymmärryksen määrä liit-

tyen lasten kehitykseen herätti kysymyksiä. Lasten tuen arviointi koettiin toteutuvan hy-

vin, mutta tuen toteutumisesta ei ollut samankaltaisia kokemuksia. Haastavaksi koettiin 

myös moniammatillinen yhteistyö ja sen joustava toteutuminen. Vastausten perusteella 

moniammatillinen yhteistyö toimi harmillisen yksipuolisesti ja hitaasti, jolloin lapsen 

tuen tarpeisiin vastaaminen viivästyi. Hankaluutta lisäsi myös varhaiskasvatuksen henki-

löstön vaihteleva osaaminen ja kouluttautuneisuus. 	

 	

 	



 

Aika monesti haaste on saada vanhemmat mukaan heti alkuun (tuen tarpeen ilmaannut-

tua) (V23).	

 	

Tämä on haasteellinen kysymys, sillä onko vanhemmilla aina riittävää ymmärrystä siitä, 

mitä esim. Lapsen kielen kehityksen tuen tarve tarkoittaa eli mitä asioita kielen kehityk-

seen sisältyy. (V24).	

 	

Varhaiskasvatuksen lisäten tukitoimien lisäksi tukea on toisinaan odotettava liian kauan, 

eikä mielestäni varhaiskasvatuksen opettajan arvioon tukitoimien tarpeellisuudesta luo-

teta riittävästi. (V25).	

 	

Tämä (lapsen tuen arviointi) on hankalaa paikoin. Johtuen koulutustaustojen ja osaami-

sen vaihtelusta. (V26).	

  
	

Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri 	

 	

Vertaisvuorovaikutusta ja ryhmän ilmapiiriä mitattiin 12 väittämällä, joiden monivalin-

tavastusten keskiarvo on 4.48. Avoimia vastauksia on 46 vertaisvuorovaikutuksen ja ryh-

män ilmapiirin osakokonaisuudessa. 	

 	

 	

Resurssien puutteeseen liitettiin kuuluvaksi aineiston pohjalta erityisesti henkilöstön vä-

hyys suhteessa lasten määrään. Huomattavaa kuitenkin on, että muihin varhaiskasvatuk-

sen prosessilaatua kuvaavista osakokonaisuuksista poiketen, vastauksissa ei resurssien 

puutteisiin koettu liittyvän kiirettä tai ajan riittämättömyyttä.  Henkilöstön riittämättö-

myys koettiin vaikuttavan negatiivisesti lapsen kokemuksiin varhaiskasvatuksesta. Eri-

tyisesti lasten kokemukset kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta sekä kokemuksesta ryh-

mään kuulumisesta koettiin jäävän toteutumatta. Myös jokaisen lapsen mahdollisuu-

det osallistua yhtäläisesti toteutettuun toimintaan estyivät henkilöstövajeen myötä.    	

 	

 	

Voisi toteutua paremmin, kun olisi sitä henkilökuntaa enemmän (kokemus kuulluksi ja 

arvostetuksi tulemisesta) (V27).	

 	

Henkilökuntavaje estää liian usein. (kokemus ryhmään kuulumisesta). (V28).	



 

 	

Erityisentuen tarve ja resurssit eivät kohtaa (lapsen osallistuminen toimintaan estyy). 

(V29).	

 	

 	

Ammatillisuus muodostui vastaajien kokemuksesta, ammatillisen osaamisen vähyydestä. 

Ammatillisen osaamisen vähäisyyteen liitettiin vastausten perusteella kuuluvaksi arvioin-

teja oman tiimiläisten toteuttamasta ja luomasta varhaiskasvatuksen ilmapiiristä sekä las-

ten osallistumisen mahdollisuuksista. Vastaukset osoittavat vastaajien tyytymättömyyttä 

tiimiläistensä luomaa ilmapiiriä ja osallistumiseen mahdollistavaa toimintaa kohtaan.  	

 	

 	

Pyrin tähän, joskus tiimissä tai yksikössä on henkilöitä, joiden vuorovaikutustaitoihin 

vaikuttaminen on todella vaikeaa. (V30). 	

 	

Jokainen aikuinen on itse vastuussa, sitä minkälaisen ilmapiirin hän on tiimissä mukana 

luomassa. Kaikki eivät kuitenkaan huomaa miten itse käyttäytyy ja itsearviointi on haas-

tavaa. (V31).	

 	

Ryhmien välillä on suuria eroja (toimintaan osallistumisen mahdollistajina) kasvattajista 

johtuen. (V32). 	

 	
	

Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö  	

 	

Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö osakokonaisuutta mi-

tattiin viiden väittämän perusteella, joiden keskiarvo on 4.29. Avoimia vastauksia osako-

konaisuudesta on yhteensä 36. 	

 	

Resurssien puutteeseen liitettiin kokemukset työn ja työtehtävien määrän liiallisuudesta 

käytettävään aikaan nähden. Työtehtävien määrä koettiin haitallisena niin henkilöstön 

osaamisen hyödyntämiseen kuin henkilöstön välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen ra-

kentamiseen. 	

 	

En pysty, sillä esiopetustyö estää muiden opettajien kanssa tehtävän yhteistyön ja työn 

tukemisen. (V33).	



 

 	

 	

 	

Ammatillisuus teeman alle liitettiin vastaukset niin vähyydestä ammatilliseen osaami-

seen ja työtehtävien epäselvyydestä sekä ammatillisen osaamisen arvostamisen vähyy-

destä. Vähäinen ammatillisen osaaminen sisälsi kokemuksia muun muassa tulehtu-

neista väleistä työympäristössä, työntekijöiden osaamisen huomiotta jättämi-

sestä sekä luottamuspulasta työyhteisössä. Edellä mainitut kokemukset vaikuttivat nega-

tiivisesti niin ammatillisen vuorovaikutuksen rakentamiseen, työkavereiden arvostukseen 

ja kunnioitukseen sekä henkilöstön erilaisen osaamisen hyödyntämiseen varhaiskasva-

tuksessa. Oma ammatillinen osaaminen, yhteistyötahojen ja omien ammatillisten vastui-

den ja työtehtävien taholta, koettiin myös ammatillisina kehittämiskohteina. 	

 	

Joo ja vähän ehkä ihmettelen kun sitä kun kaikki eivät selvästikään luota työkavereihin. 

(V34).	

 	

(---) tulehtunut vuorovaikutus esimiehen ja työntekijöiden välillä tekee tämän (ammatil-

lisen vuorovaikutuksen rakentamisen) haastavaksi. (V35).	

 	

Vielä on paljon opittavaa. (V36).	

 	

 	

Työtehtävien epäselvyys koettiin haittaavan henkilöstön eriammattien ammatillisten vas-

tuiden ja osaamisen sekä oman ammatillisen vastuun ja osaamisen tunnistamista ja hyö-

dyntämistä. Ammatillisen osaamisen arvostus koettiin myös vähäiseksi, joka nousi esiin 

erityisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kokemuksissa. Ammatillisen osaamisen vä-

häinen arvostus nähtiin heikentävän sellaisen vuorovaikutuksen rakentumista, missä kun-

nioitetaan, arvostetaan ja luotetaan henkilöstön osaamiseen. Työntekijöiden eri osaamis-

ten hyödyntäminen nähtiin myös estyvän vähäisen arvostuksen myötä.  	

 	

Tunnistan, mutta en voi hyödyntää täysipainoisesti, jos vallalla on kaikki-tekee-kaikkea - 

kulttuuri. Sen poiskitkemiseksi ei yksi ope riitä.  (V37).	

 	

Selkeytymättömyys (työtehtävistä ja vastuista) kuormittaa tunnollista. (V38). 	

 	



 

Kymmeniä vuosia työskennelleen lastenhoitajan kokemusta pitäisi arvostaa. Nyt vasta 

valmistunut opettaja, vielä vailla ideoita ja omia oivalluksia nostetaan korokkeelle. 

(V39).	

  	

Sen mitä mahdollisuuksia siihen saa. (monialaiseen yhteistyöhön) Lastentarhanopettaja 

suunnittelee itse ei ota huomioon muiden osaamista ja taitoa. Vastuu tulee kyllä kannet-

tua. (V40).	

 	
	

Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus.   	

 	

Henkilöstön ja huoltajien välistä vuorovaikutusta mitattiin viiden väittämän avulla, joiden 

keskiarvo on 4.11. Osakokonaisuus kostuu myös 36:sta avoimesta vastauksesta. 	

 	

Resurssien puutteeksi liitettiin kokemukset riittävän ajan vähyydestä erityisesti kasvatus-

yhteistyön tapojen suunnitteluun yhdessä vanhempien kanssa. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

huoltajien kanssa koettiin haasteelliseksi. Haastavaksi osoittautui erityisesti huoltajien 

osallistaminen mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koronan 

tuomat rajoitukset koettiin myös haittaavan yhteisen toiminnan suunnittelua ja toteu-

tusta.  	

 	

Pyrin tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa. Tällekään ei anneta kovinkaan paljoa ai-

kaa. (V41).	

 	

Koen tarjoavani mahdollisuuksia, vanhemmat eivät usein itse koe mielenkiintoa osallis-

tua vaan jättävät vastuun meille ammattilaisille. (V42). 	

 	

Vanhempia on hieman haastavaa saada mukaan. (V43).	

 	

No koronan takia kaikki pitäisi olla etänä eikä vanhempia juurikaan saisi nähdä. (V44) 
	

 	

Ammatillisuuteen liitettiin kokemukset ammatillisen osaamisen puutteista sekä arvostuk-

sen vähyydestä koskien ammatillista osaamista. Lisää osaamista ja keinoja koettiin tar-

vittavan vanhempien osallisuuden lisäämiseen koskien varhaiskasvatuksen laaja-alaista 



 

toimintaa. Lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajat kokivat, että heillä ei ollut mahdol-

lisuuksia: suunnitella huoltajien kanssa kasvatusyhteistyötä varhaiskasvatuksessa, osal-

listaa huoltajia varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin sekä luoda 

luottamukseen perustuvaa suhdetta huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 

kokivat oman ammatillisen osaamisen arvottomaksi huoltajien kanssa tehtävän yhteis-

työn kannalta.  	

 	

Tätä (huoltajien osallistaminen) haluaisin kehittää enemmän. Tuntuu, että tämä on ikui-

suus kysymys, johon kaivataan kovasti vinkkejä. (V45).	

 	

Ei mahdollista, lastenhoitajana (suunnitella kasvatusyhteistyötä). (V46). 	

 	

Mutta vain lto saa jutella ns. ongelma-asioista (V47).	
	

	

	

9.2 Varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearvioinnit koulutustaustoittain 
 

Tutkimuksen määrillisen aineiston analyysissa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen henkilös-

tön koulutustaustojen vaikutusta itsearviointeihin – oman pedagogisen toiminnan arvi-

ointi varhaiskasvatuksen prosessilaadun näkökulmasta.  Koulutustaustojen vaikutusta it-

searvioinneille mitattiin varianssianalyysin tavoin, Kruskall-Wallisin-testillä. Testin tu-

lokset osoittavat, että koulutustaustoilla suhteessa itsearviointeihin ei ollut tilastollisesti 

merkittäviä vaihteluita tai eroavaisuuksia. 	

 	

Itsearviointien avoimia vastauksia tarkasteltiin myös henkilöstön koulutustaustojen suh-

teen. Temaattisen analyysin myötä voidaan todeta, että korkeastikoulutettun9 henkilös-

tön koulutustaustat eivät eroa itsearviointien ominaisuuksiltaan. Huomattavaa kuitenkin 

                                                
9 Tutkimuksessa korkeakoulutaustaisilla tarkoitetaan kasvatustieteen maistereita, kasva-

tustieteen kandidaatteja sekä ammattikorkeakoulupohjaisia sosionomeja. 



 

on, että toisin kuin määrällisen aineiston analyysissa, ammatillisen10 koulutuksen henki-

löstön itsearvioinnit erosivat muista koulutustaustoista. Itsearvioinnit erosivat muiden 

koulutustaustojen itsearvioinneista yhden ominaisuuden perusteella. Varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajana työskentelevät työntekijät kokivat, että heille ei anneta mahdollisuuksia 

vaikuttaa varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 3) 

on esiteltynä ominaisuudet ja niiden esiintyminen itsearvioinneissa koulutustaustojen 

suhteen.  

 

 
Kuva 3. Varhaiskasvatuksen prosessilaatua kuvaavat ominaisuudet 

 

 

Tutkimuksen määrälliselle aineistolle ajettiin Kruskall – Wallisin-testi, jossa riippumat-

tomana muuttujana on koulutustausta ja riippuvana muuttujina aiemmin muodostetut 

summamuuttujat. (Nummenmaa, 2014, 258.) Kruskall – Wallisin testi osoitti, 

että eri koulutustalla suhteessa henkilöstön ja lapsen väliseen vuorovaikutuk-

seen (X2(4)=6,60, p=0.16)), pedagogiseen suunnitteluun, dokumentointiin, arviointiin ja 

kehittämiseen (X2(4)=7.12, p=0.13)), pedagogiseen toimintaan ja oppimisympäristöihin 

(X2(4)=2.83, p=0.56)), vertaisvuorovaikutukseen ja ryhmän ilmapiiriin (X2(4)=5.16, 

                                                
10 Tutkimuksessa ammatillisella koulutuksella viitataan 2. asteen koulutuksiin: lähihoi-

taja, lastenhoitaja ja päivähoitaja. 

Varhaiskasvatuksen	
prosessilaatua	
kuvaavat	ominaisuudet

TOTEUTUMINEN Korkeakoulututkinto Kasvatustieteen	maisteri

Kasvatustieteen	kandidaatti

Sosionomi	(AMK)

2.	asteen	tutkinto Lähihoitaja

Lastenhoitaja

Päivähoitaja

VAIKUTTAVAT	
TEKIJÄT

Korkeakoulututkinto Kasvatustieteen	maisteri

Kasvatustieteen	kandidaatti

Sosionomi	(AMK)

2.	asteen	tutkinto Lähihoitaja

Lastenhoitaja

Päivähoitaja

KEHITTÄMISKOHTEET Korkeakoulututkinto Kasvatustieteen	maisteri

Kasvatustieteen	kandidaatti

Sosionomi	(AMK)

2.	asteen	tutkinto Lähihoitaja

Lastenhoitaja

Päivähoitaja

"EI	ANNETA	
MAHDOLLLISUUKSIA	
VAIKUTTAA"

2.	asteen	tutkinto Lähihoitaja

Lastenhoitaja

Päivähoitaja



 

p=0.27)), henkilöstön keskinäiseen vuorovaikutukseen ja monialaiseen yhteistyöhön 

(X2(4)=3.20, p=0.53)) tai henkilöstön ja huoltajien väliseen vuorovaikutukseen 

(X2(4)=7.89, p=0.10)) ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Näin ollen  Kruskall – Wal-

lisin testin nollahypoteesi, ryhmien keskiarvojen poikkeamattomuudesta tilastolli-

sesti merkittävästi toisistaan, jää voimaan.   	

  	

 	

Avoimien vastauksissa esiintyneet piirteet luokiteltiin temaattisen analyysin myötä omai-

suuksiensa mukaan viiteen eri luokkaan. Luokat muodostuivat sen perusteella, miten vas-

tauksessa kuvattiin varhaiskasvatuksen prosessilaatua kunkin väittämän kohdalla. Vas-

tauksissa kuvattiin prosessilaatua: 1. Toteutumisen, 2. Vaikuttavien tekijöiden, 3. Kehit-

tämiskohteiden ja 4. Omien vahvuuksien tai osaamisen sekä 5. Ei annettujen vaikutus 

mahdollisuuksien näkökulmista. Kuvatut ominaisuudet eivät esiintyneet vastauk-

sissa aina yksittäin vaan useissa vastauksissa oli havaittavissa useampia ominaisuuksia ja 

näkökulmia. Ominaisuudet olivat itsearvioineissa kuvattuna sekä positiivista, kuin nega-

tiivisista näkökulmista. Näkökulmat positiivisiin ja negatiivisiin jakaantuivat itsearvioin-

neissa tasaisesti koulutustaustojen suhteen, joten niitä ei ole tuloksissa sen tarkemmin 

eritelty. 	
	

Prosessilaadun toteutumista kuvaaviin vastauksiin liitettiin muun muassa kuvaukset eri-

laisten tapojen ja menetelmien käytöstä. Vastauksissa nostettiin esille myös toteutumisen 

määrää ja vähyyttä sekä sen laatua. Toteutumista kuvaavissa vastauksissa kuvattiin myös 

toteutumista estäviä tekijöitä, jotka liitettiin prosessilaatua vaikuttavien tekijöiden alle. 	

 	

Käytössämme on mm. sähköinen toiveiden taulu vanhemmille (Sosionomi)  	

 	
Lapsia paljon, lastentarhanopettaja paljon ryhmästä pois, niin suhdeluku kahdelle hoitajalle 	 	

lapsia liikaa, ei pysty toteuttamaan niin kuin haluaisi. (Lähihoitaja)  	

 	

Pedagogista draamaa käyttäen. (Kasvatustieteen maisteri) 	

 	

Metsäeskarissa painotuksemme on ympäristökasvatuksessa, joten sen mukaan myös taide ja 	 	

kulttuuriperintö (Kasvatustieteen kandidaatti) 	

 	



 

Prosessilaatuun vaikuttuvia tekijöitä kuvattiin myös kaikissa koulutustaustoissa, joihin 

liitettiin kuuluvaksi kuvaukset niin resurssien puutteista, omasta, työkavereiden ja huol-

tajien toiminnasta sekä ammatillisesta osaamisesta. Yhteistä näille kaikille kuvauksille 

oli niiden vaikutus prosessilaatua kohtaan.  	

 	
haluaisin enemmänkin esim. havainnoida systemaattisesti mutta aika ei riitä. (Sosionomi) 	

 	
Tämä (lapsen tuen tarpeen arviointi ja toteuttaminen) on hankalaa paikoin. Johtuen koulutustaus-

tojen ja osaamisen vaihtelusta. (Kasvatustieteen maisteri) 	

 	
Tähän (sensitiivinen toiminta) vaikuttaa esimerkiksi oma vireystila. Pyrkimys on kuitenkin vastata 

jokaisen lapsen tunteisiin sensitiiviseti ja auttaa heitä sanoittamaan tunteensa (---) (Kasvatustie-

teen kandidaatti) 	

 	

 	

Koulutustaustoista riippumatta itsearvioinneissa kuvattiin laajalti myös kehittämistar-

peita. Kehittämistarpeet liittyivät vastauksissa: oman ammatillisen osaamisen kehittämi-

seen, toimintakulttuurin ja työtehtävien jäsentämisen kehittämiseen sekä erilaisten mene-

telmien, ympäristöjen ja ajan käytön kehittämiseen. Omia vahvuuksia ja osaamista ku-

vattiin myös kaikkien koulutustaustojen itsearvioinneissa. 	

 	
Tähänkin (toiminnan pedagoginen arviointi) taas vaikuttaa se millainen toimintakulttuuri on 

luotu. Jos on perinteinen "vuorokohtaiset tehtävät" niin se ei juurikaan anna mahdollisuutta jat-

kuvasti tehdä sak-asioita. (Kasvatustieteen maisteri) 	

 	
Monipuolisia menetelmiä en ole vielä ottanut tarpeeksi käyttöön (Sosionomi) 	

 	
Tätä (Huoltajien osallistamisen mahdollistaminen) haluaisin kehittää enemmän. Tuntuu, että tämä 

on ikuisuus kysymys, johon kaivataan kovasti vinkkejä. (Kasvatustieteen kandidaatti) 	

 	
Tämän (oppimisympäristöjen suunnittelu) asian toteuttamiseen toivoisin enemmän aikaa. (Lähi-

hoitaja) 	

 	
Kymmeniä vuosia työskennelleen lastenhoitajan kokemusta pitäisi arvostaa. (Lähihoitaja)  	

  	

 	



 

Ainoa vastauksissa kuvattu ominaisuus, joka esiintyy vain yhden koulutustaustan vas-

tauksissa, oli kokemus siitä, että ei ole vaikutus mahdollisuuksia. Lähihoitajat/lastenhoi-

tajat kokivat, että heillä ei oman ammattialansa myötä ollut mahdollisuuksia vaikuttaa 

varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan. Lähihoitajat/Lastenhoitajat kuvaavat vas-

tauksissaan kokemuksia myös siitä, että heidän työtään ei arvosteta.  	

 	
Olisi tuohon (monipuoliseen taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvan toiminnan toteuttaminen) 

osaamista mutta en pysty vaikuttamaan lastenhoitajana (Lastenhoitaja) 	

 	
Kymmeniä vuosia työskennelleen lastenhoitajan kokemusta pitäisi arvostaa. Nyt vasta valmistunut 

opettaja, vielä vailla ideoita ja omia oivalluksia nostetaan korokkeelle (Lähihoitaja) 	

	

Hoitajia ei kuunnella. Ainoastaan lton sana painaa. (Lastenhoitaja)  

 

 

9.3 Keskeiset tutkimustulokset 
 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että prosessilaatua heikentäviksi tekijöiksi koettaan 

puutteet niin resursseissa, ammatillisuudessa, kuin monialaisessa yhteistyössä varhais-

kasvatuksen kontekstissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että korkeasti koulute-

tun henkilöstön itsearvioinnit erosivat ammatillisen koulutuksen saaneen henkilöstön it-

searvioinneista, yhden ominaisuuden kohdalla. 	

 	

Prosessilaatua heikentäviksi tekijöiksi liitettiin ajan riittämättömyys ja kiireen olemassa-

olo.  Esimerkiksi monissa vastauksissa korostui työtehtävien määrän liiallisuus sille an-

netun ajan puitteissa. Henkilöstön määrä suhteessa lapsien määrään koettiin myös vä-

häiseksi. Lisäksi isot lapsiryhmät ja jatkuva työvoimapula nähtiin prosessilaatua heiken-

täviksi tekijöiksi laajalti kaikissa prosessilaadun osakokonaisuuksissa. Karila (2016, 26) 

tuo julkaisussaan myös esille lapsiryhmien koon ja aikuisten ja lasten suhdekuvun mer-

kityksen varhaiskasvatuksen laadulle. Vastaavanlaisesti isot ryhmät ja aikuisten riittämät-

tömyys vaikuttavat vuorovaikutusympäristön muodostumiseen sekä varhaiskasvatuk-

sen prosessilaatuun heikentävästi myös Bjørnstadin ja Osin (2018) tutkimuksen tuloksien 

mukaan. Tilojen sopimattomuus sekä materiaalien ja välineiden vähyys nousivat vastauk-

sissa tekijöiksi, jotka vaikuttivat negatiivisesti pedagogisen toiminnan ja laadukkaan var-



 

haiskasvatuksen toteutumiseen ja toteuttamiseen. Bjørnstad ja Os (2018) pääsivät tutki-

muksessaan osittain myös samankaltaisiin tuloksiin. Varhaiskasvatuksen laatuun heiken-

tävästi nähtiin vaikuttavan puutteet lelujen, välineiden ja materiaalien saatavuu-

dessa (Bjørnstad & Os, 2018). 	

  

 Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillista osaamista ja kouluttautuneisuutta voidaan 

pitää yhtenä tärkeimmistä laadun osatekijöistä (Karila, 2016, 25). Ammatillisuus 

oli myös valitsevana teemana tutkimuksen itsearviointien avoimissa vastauksissa osako-

konaisuuksista riippumatta. Vastauksissa kuvattiin puutteita myös henkilöstön ammatil-

lisuudessa ja ammatillisessa osaamisessa, jotka vaikuttivat negatiivisesti varhaiskasva-

tuksessa toteutuvaa prosessilaatua kohtaan. Ammatillisuuden teema, jakaantui ylei-

sesti vastauksissa kahteen kategoriaan: Vähäinen ammatillinen osaaminen ja vähäinen 

ammatillisen osaamisen arvostus.  	

 	

Työtehtävien epäselvyys ja toimintakulttuurin toimimattomuus sekä tarve oman amma-

tillisuuden kehittämiseen korostuivat vastauksissa vähäisestä ammatillisesta osaamisesta. 

Arvioinnit kohdistuivat niin omaa, kuin muiden toimintaa kohtaan. Työkavereiden ym-

märtämättömyys ja haluttomuus toimia yhteisesti sovittujen toimintamallien mukai-

sesti sekä yhteisössä valitseva tulehtunut ilmapiiri ja luottamuspula, koettiin prosessilaa-

tua heikentäviksi tekijöiksi. Myös Karila (2016) nostaa raportissaan esille työolosuhtei-

den ja toimintakulttuurin vaikutuksen varhaiskasvatuksen laadulle. Jatkuva kiire ja tois-

tuvat muutokset sekä epäselvät ja laajat työtehtävät työpaikalla nähdään heikentävän 

työnhyvinvointia ja työnmielekkyyttä sekä varhaiskasvatuksen laatua. (Karila, 2016, 39-

40.) Edellä mainittujen lisäksi tutkimuksen vastauksissa korostui tarve oman ammatilli-

sen osaamisen kehittämiseen, pedagogisen toiminnan ja varhaiskasvatuksen laadun tuke-

miseksi. Mahdollisuus oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi erilais-

ten lisäkoulutuksien myötä nähdään myös aiempien tutkimusten valossa tärkeänä tekijänä 

varhaiskasvatuksen laadun mahdollistajana (Egert, Fukkink & Echardt, 2018; Bjørnstad, 

Broekhuizen, Os & Baustad, 2020).	

  

 
	



 

Ammatillisen osaamisen vähäiseen arvostukseen liitettiin kokemukset omien vahvuuk-

sien ja osaamisen vähäisestä arvostamisesta ja huomioimisesta varhaiskasvatuksen ken-

tällä ja arjessa. Myös kokemus siitä, että itsellä ei oman ammatin puitteissa ole vaikutus-

mahdollisuuksia toteutettavaan pedagogiseen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen tai 

arviointiin, luettiin prosessilaatua heikentäviksi tekijöiksi. 	

 	

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018, 33) määrittävät varhaiskasvatuksessa to-

teutettavasta monialaisesta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on tukea lapsen yksilöllistä 

kehitystä, kasvua ja oppimista sekä varmistaa pedagogisen toiminnan laadukkuus. Tutki-

muksessa vaivattoman ja toimivan monialaisen yhteistyön toteutumisen haasteet koettiin 

vaikuttavan negatiivisesti varhaiskasvatuksen prosessilaatuun. Moniammatillista yhteis-

työtä kuvattiin kankeaksi ja hitaaksi, jolloin laadukas pedagoginen toiminta ja lasten yk-

silöllisiin tarpeisiin vastaaminen estyi ja viivästyi. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

koettiin myös arvioinneissa haasteelliseksi. Erityisesti yhteisymmärryksen luomi-

nen ja huoltajien osallistaminen varhaiskasvatuksen toiminta koettiin vaativan paran-

nusta. OECD (2012) julkaisussaan kuvaa tekijöitä varhaiskasvatuksen laadun paranta-

miseksi, joista yksi oli huoltajien osallistaminen mukaan varhaiskasvatuksen toimintaan. 

Tutkimuksen tulokset osittavat saman suuntaisesti OECD:n julkaisun kanssa huoltajien 

osallisuuden vaikuttavuudesta varhaiskasvatuksen laatuun niin edistävänä, kuin estävänä 

tekijänä. Myös Karila (2016, 41) julkaisussaan nostaa esille huoltajien osallisuuden tär-

keänä tekijänä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa.   

 	

Monivalintakysymysten (määrällisen aineiston) pohjalta varhaiskasvatuksen henkilöstön 

koulutustaustojen itsearviointien keskiarvojen välillä ei ollut tilastollisesti merkittä-

viä eroavaisuuksia, kuitenkin itsearviointien avoimien vastauksien tarkastelu tuotti hie-

man erilaisia tuloksia. Korkeakoulutaustaiset koulutukset eivät eronneet toisistaan itsear-

viointien suhteen. Huomattavaa kuitenkin on, että ammatillisen koulutuspohjan omaavan 

henkilöstön itsearvioinnit erosivat muista koulutustaustoista yhden ominaisuuden myötä.  

 

Itsearvioinnit jakaantuivat ominaisuuksien mukaan viiteen osa-alueeseen, joista yksi 

esiintyi vain ammattikoulutaustaisilla varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla. He olivat ai-

noita, jotka kokivat, ettei heillä ollut mahdollisuuksia vaikuttaa pedagogisen toiminnan 

suunnitteluun, toteutukseen tai arviointiin. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat kokivat 

myös muita enemmän oman ammatillisen osaamisen arvostuksen puutetta. Robbins ja 



 

Judge (2016) käsittelevät teoksessaan työtyytyväisyyttä. Työtyytyväisyys nähdään laa-

jana ilmiönä, johon vaikuttavat positiivisesti muun muassa työntekijöiden vaikuttamis-

mahdollisuudet, autonomisuus ja lisäkouluttautuminen sekä työpaikalla vallitseva ilma-

piiri ja sosiaaliset suhteet. Teoksessa tuodaan myös ilmi, että työtyytyväisyys ja työn te-

hokkuus ja laadukkuus ovat yhteydessä keskenään. Näin ollen työtyytyväisyyden lisään-

tyessä työn laatu kasvaa. (Robbins & Judge, 2016, 64, 66.) Tutkimuksen tuloksen saman 

kaltaisesti osoittavat puutteet työtyytyväisyydessä vaikuttavan heikentävästi varhaiskas-

vatuksen prosessilaatua kohtaan.  

 

 

9.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 

Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden mahdollistajana toimii se, että tutkimus toteu-

tetaan hyvien tieteellisten käytäntöjen periaatteiden mukaisesti. Periaatteiden tavoitteena 

on lisätä hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja samalla ehkäistä epärehellisyyttä tieteellisen tut-

kimuksen toteuttamisessa. (Hirvonen, 2006, 31.) Hyvät tieteelliset käytännöt koostuvat 

monesta osa-alueesta, jotka koko tutkimusprosessissa tulee huomioida. Vastuu käytäntö-

jen noudattamisesta on ensisijaisesti tutkijalla itsellään. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta, 2012.) 	

  	

Tutkimuksessa on kokonaisuudessaan noudatettu hyviä tieteellisiä käytänteitä. Tutkimus-

työssä ja tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä arvioinneissa on noudatettu huolel-

lisuutta ja tarkkuutta sekä rehellisyyttä. Avoimuus ja vastuullisuus huomioidaan muun 

muassa tutkimusmenetelmien ja analyysien valinnassa ja toteutuksessa. Aineiston han-

kinta on toteutettu eettisesti huomioimalla tutkittavien vapaaehtoisuus ja anonyymiys. 

Tutkimukseen osallistumisen edellä mainitut periaatteet, olivat tutkittavilla tiedossa en-

nen kyselyyn vastaamista.  Tutkimukseen vastaaminen oli myös mahdollista keskeyttää 

ja osallistumisensa tutkimukseen peruuttaa, missä kyselyn vaiheessa tahansa. Tutkijalla 

ei missään tutkimuksen vaiheessa ole ollut tietoa vastaajien henkilöllisyydestä, jolloin 

tutkijan objektiivisuus tutkittavia kohtaan ja tutkittavien anonyymiys on varmistettu. Tut-

kimuksen aineisto säilytetään salasanan takana tietokoneella, joka hävitetään asianmu-

kaisin keinoin tutkielman valmistuttua. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012; Hirs-

järvi & Hurme, 2011, 19-20.)  	



 

 	

Toisten tutkijoiden aiemmat työt ja saavutukset otetaan tutkimuksessa huomioon. Tutki-

muksessa viitataan muiden tekemiin teksteihin ja tutkimuksiin asianmukaisilla tavoilla ja 

käytänteillä, jolloin mahdollistetaan toisten tutkijoiden saavutuksille arvoisensa kunnioi-

tus ja arvostus. Tutkimus suunniteltiin, toteutettiin sekä raportoitiin asianmukaisin ja tut-

kimuseettisin käytäntein; avoimesti, rehellisesti ja kattavasti. Tutkijalla on ollut myös tie-

dossa omat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet, koskien tutkimuksen toteuttamista. Tutki-

muksen aineiston kerääminen sosiaalisen median kautta, ei vaatinut erillisiä tutkimuslu-

pia. Tutkimukseen vastaaminen, annettujen tietojen pohjalta, oli vastaajan omalla vas-

tuulla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 150–151) 	

 	

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on tutkimusprosessia lähestyttävä johdonmu-

kaisena kokonaisuutena, joka koostu tutkijan perustelluista valinnoista ja johtopäätök-

sistä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 135). Tutkimus on toteutettu monimenetelmällisesti, jo-

ten tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu pohjautuu sen moniin näkemyksiin. Tutkimuk-

sien luotettavuuden arvioineissa lähdetään usein liikkeelle tutkimuksen toistettavuu-

desta ja luotettavuudesta (reliaabelius) sekä pätevyydestä (validius). Tutkimuksen toistet-

tavuuden, luotettavuuden ja pätevyyden ominaisuuksia voidaan arvioida monin eri me-

netelmin. Menetelmät vaihtelevat kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen kohdilla, 

mutta perusperiaate on sama: tutkimuksen ja tutkimustuloksien luotettavuuden todistami-

nen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 226.) 	

 	

Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen tutkimuksessa käytetyn mittarin 

luotettavuuteen. Mittarin luotettavuus piilee mittaustulosten toistettavuudessa ja sen ky-

vyssä mitata sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata. Tutkimuksen mittari 

on luotu perustuen aiempaan teoriaan ja tutkimustietoon (Vlasov ym., 2018; Hujala 

& Fonsén, julkaisematon), jolla pyrittiin vahvistamaan mittarin validiutta. (Metsä-

muuronen, 2002, 10.) Mittarin kehittely oli monivaiheinen prosessi, joka alkoi mittarin 

raakaversion tarkastelukierroksella, muilla tutkijoilla, jonka jälkeen mittariin tehtiin kor-

jauksia ja muutoksia. Muutosten jälkeen mittaria testattiin pienimuotoisesti pilottitutki-

muksen avulla, johon perustuen tehtiin viimeiset muutokset ja lisäykset. Lopulta mittari 

oli valmis tutkimuskäyttöön. (Metsämuuronen, 2000, 44.) Vaikka mittari on tehty huo-

lella ja monivaiheisesti, huomioon on otettava se, että vastaajat ovat voineet ymmär-

tää väittämät eri tavalla, kuin tutkija on ne ajatellut (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 187). 	



 

 	

Tutkimuksen eri vaiheita, valintoja ja johtopäätöksiä on tutkimuksessa avattu tarkasti ja 

huolellisesti, mikä puolestaan lisää tutkimuksen luotettavuutta. Määrälliselle aineistolle 

ajetut analyysit on toteutettu huolellisesti niin tilastollisten testien, kuin aineiston käsitte-

lyn ja säilytyksen kohdalla. Laadullisen aineiston analyysien teko on kuvattu kattavasti 

ja läpinäkyvästi. Tutkimustulokset on avattu kuvaavasti hyödyntäen suoria lainauksia ai-

neistosta. Suorien lainauksien käyttö avaa lukijalle tien tutkijan ajatuksiin ja johtopäätök-

siin tutkimustuloksista. Molempien aineistojen analyyseissä on pyritty aineiston moni-

puoliseen käyttöön. (Hirsjärvi ym., 2007, 227–228.) Tutkimuksessa on myös hyödyn-

netty aineisto- ja menetelmätriangulaatiota, jonka avulla voidaan vahvistaa tutkimuksen 

pätevyyttä ja luotettavuutta. Triangulaatiolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan erilaisten 

aineistojen ja menetelmien käyttöä saman aikaisesti. (Eskola & Suoranta, 2003, 69–

70; Tuomi & Sarajärvi, 2002, 140, 142.) 	

 	

Tutkimuksesta saatuja tuloksia ja johtopäätöksiä on kattavasti tuettu aikaisemmalla ja 

ajankohtaisella tutkimustiedolla ja teorialla, koskien varhaiskasvatuksen laatua. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, 136–137.) Tutkimustuloksissa merkityksellisinä on pidetty esiintyneet 

yhtäläisyydet, mutta myös löytyneet eroavaisuudet. Tutkimuksen aineiston hankinta, ky-

selylomakkeita käyttäen, vahvisti tutkijan objektiivista otetta tutkittaviin nähden.   

  



 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatuksessa toteutuvaa laatua, laadun prosessiteki-

jöiden näkökulmasta. Prosessitekijöiden tarkastelu toteutettiin tutkimuksessa varhaiskas-

vatuksen henkilöstön itsearviointien pohjalta. Varhaiskasvatusta koskee arviointivel-

voite, jonka myötä esimerkiksi pedagogisen tason toimintaa arvioidaan ja sen kehittämis-

kohteita selvitetään. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Tutkimuksessa varhaiskasvatuksen 

henkilöstö arvioi omaa pedagogista toimintaansa perustuen varhaiskasvatukselle asetet-

tuihin tavoitteisiin.  Jotta varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä voitiin arvioida, 

täytyi prosessitekijät varhaiskasvatuksen kentällä ensin määritellä.  Varhaiskasvatuksen 

laadun ollessa monimerkityksellinen ja suhteellinen sekä riippuvainen varhaiskasvatuk-

sen arvoista, oli tutkimuksen kohdalla loogista määritellä laatu pohjautuen kansallisiin 

laadun arvioinnin suosituksiin (Vlasov ym. 2018).  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata varhaiskasvatuksen prosessilaatua heikentäviä te-

kijöitä, joiden myötä mahdolliset kehittämiskohteet oli mahdollista paikantaa. Lisäksi tut-

kimuksessa selvitettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaustan vaikutusta itsear-

viointeihin. Tutkimuksen toteuttaminen monimenetelmällisesti mahdollisti laajemman 

kuvan saamisen varhaiskasvatuksessa toteutuvasta prosessilaadusta. Tutkimuksen ai-

neisto koostuu sekä määrällisestä, että laadullisesta aineistosta, joita analysoitiin soveltu-

vin analyysein. Aineistoja käytettiin yhdessä ja erikseen lähtökohtana tutkimuskysymyk-

siin vastaamien.  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, e-kyselyllä, joka jaettiin varhaiskas-

vatuksen henkilöstölle sosiaalisen median kautta. Kysely kattoi prosessilaadun osa-alueet 

laajasti. Kyselyn laajuuden haasteena pidettiin vastaajien keskittymisen ylläpitämistä 

sekä kyselyn loppuun asti viemistä. Tämän takia prosessilaadun indikaattorien seitsemän 

osa-aluetta tiivistettiin kuuteen laajempaan osa-alueeseen. Jotta kysely olisi kattava ku-

vaus prosessilaadun tekijöistä sekä siihen vastaaminen olisi mielekästä, väittämät olivat 

suhteellisen kokonaisvaltaisia ja sisälsivät ammatillista sanastoa. Huomioon on siis otet-

tava mahdolliset väärinymmärrykset. Oletettavaa kuitenkin on, että varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset ovat tietoisia ja ymmärtävät ajankohtaista ammatillista sanastoa. Lisäksi 



 

vastaajien määrä oli suuri (N=202), joka vähensi väärinymmärrysten merkittävyyttä tut-

kimuksen tuloksissa. Kyselyn pohjalta saatiin myös 260 avointa vastausta. Avoimet vas-

taukset liittyivät kunkin väittämään erikseen Haluan tarkentaa –osiolla. Kysymyksen ol-

lessa hyvin avoin ja määrittelemätön, mahdollisti se puolestaan vastauksien monipuoli-

suuden ja laajuuden. Vastaajalla oli näin mahdollista tuoda esille omia mielipiteitä, koke-

muksia tai arviointeja aiheesta ilman kysymyksen sisältämää johdattelua.  

 

Tutkimuksen aineisto oli hyvin laaja, joka vaati tarkkaa ja systemaattista järjestämistä 

tutkimuskysymysten ja tutkimusongelman pohjalta. Aineiston kuvailun ja järjestämisen 

vaiheessa aineistoa jäsenneltiin ja yhdisteltiin. Aineistosta muodostettiin summamuuttu-

jat, jotka helpottivat laajan aineiston jatkokäsittelyä ja tulevia analyyseja. Aineistoa tar-

kasteltiin myös taustamuuttujien suhteen, jolloin huomiota kiinnitettiin vastaaja määrien 

jakautumisen koulutustaustojen ja tehtävänimikkeiden mukaan epätasaisesti (Taulukko 

2.). Vastaajamäärien valitettava epätasaisuus otettiin huomioon tulevien analyysien ja tu-

losten luotettavuuden tarkastelussa. Aineiston analyysit toteutettiin soveltuvin osin sisäl-

lönanalyysin ja variannsianalyysin keinoin. Laadullisen aineiston tulososiossa tärkeänä 

ja tutkimuksen luotettavuutta parantavana keinona käytettiin suoria lainauksia tutkimus-

aineistosta. Suorat lainaukset koostuvat suurimmalta osalta vastauksista, jotka ovat suo-

raan kohdistettuna kyseiseen väittämään, jolloin pelkkä vastaus ei kerro lukijalle mihin 

aiheeseen vastaaja on vastauksensa kirjoittanut. Tällöin on lainaukseen sisälle, sulkujen 

ja alleviivauksen avulla, ilmoitettu kyseinen teema tai aihealue. Näin lukija saa käsityksen 

siitä, mihin lainauksella viitataan. Tutkimukseen valitut suorat lainaukset on valittu sat-

tumanvaraisesti, mutta kuitenkin niin, että valitut lainaukset antavat mahdollisemman to-

denmukaisen kuvan tutkimuksen aineistosta. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat tarpeen varhaiskasvatuksen laadun kokonaisvaltaiselle 

kehittämistyölle. Vaikka tutkimus kohdistuu varhaiskasvatuksessa laadun prosessiteki-

jöihin, itsearvioinneista ilmenee kehittämistarve myös laadun rakennetekijöitä koskien. 

Laadun rakennetekijät luovat perustan varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle eli 

laadun prosessitekijöille (Vlasov ym., 2018, 39). Näin ollen puitteet rakennetekijöissä 

tulee olla kunnossa, jotta laadukas pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksen kentällä on 

mahdollista toteuttaa.  



 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittää muun muassa varhaiskasvatuksen henkilöstön 

rakenteesta ja mitoituksesta, joilla on suuri merkitys arjessa toteutuvan laadukkaan ja pe-

dagogisen toiminnan kannalta. Tutkimuksen mukaan suuret lapsiryhmät ja aikuisten ja 

lasten välinen suhdeluku koettiin estävän laadukkaan pedagogisen toiminnan toteutumi-

sessa. Kokemuksiin varhaiskasvatuksen laadun rakennetekijöiden puutteista liitettiin 

myös näkemykset henkilöstön määrän vähyydestä ja jatkuvasta työvoimapulasta. Raken-

netekijöitä voidaan kuvata itsestä riippumattomina tekijöinä, joihin ei kukaan voi omalla 

pedagogisella toiminnallaan vaikuttaa. Tutkimuksessa edellä mainituilla itsestä riippu-

mattomilla tekijöillä viitataan tutkimuksessa kuvattuihin resurssitekijöihin.  

 

Laadun rakennetekijöiden toteutuminen, esimerkiksi riittävän ja osaavan henkilöstön 

sekä sopivien tilojen ja materiaalien saatavuus, tulisi olla varhaiskasvatuksessa itsestään 

selvyys. Miten voidaan olettaa laadukkaan pedagogisen toiminnan toteutuminen varhais-

kasvatuksessa ilman, että rakenteellinen perustus olisi kunnossa ja kestävä. Resurssien 

puute varhaiskasvatuksen arjessa ei ole uusi ilmiö, vaan varhaiskasvatusta on jo pitkään 

kiusannut esimerkiksi työvoimapula ja pätevien työntekijöiden hankala saatavuus ja py-

syvyys. Uutisotsikot ympäri Suomen ilmaisevat tasaisin väliajoin huolensa varhaiskasva-

tuksen tilasta ja henkilöstön vajeesta. (esim.  Sarolahti, 2019.) Osa uskoo, että palkan 

nostaminen sekä työn arvostuksen lisäämien ja työn kuormittuvuuden vähentäminen oli-

sivat keinoja työvoimapulaan ja työntekijöiden pysyvyyteen. (esim. Eskonen, 2018) Laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen vaikutukset on tunnistettu niin lapsen kuin yhteiskunnan tu-

levaisuuden kannalta tärkeiksi, kuitenkin vain laadukkaalla varhaiskasvatuksella on to-

dettu olevan vaikuttavuutta (Karila, Kosonen & Järvenkallas, 2017, 11; Karila, 2016, 21). 

Yhteiskunnan kannalta olisi näin olennaista ja tärkeää priorisoida resursseja kokonaisval-

taisesti varhaiskasvatuksen laatutekijöihin, joita voisi pitää kustannustehokkaana sijoi-

tuksena kohti tasa-arvoisempaan ja vakaampaa tulevaisuutta.  

 

Varhaiskasvatuksen prosessilaatua heikentäväksi tekijöiksi koettiin myös puutteet henki-

löstön ammatillisuudessa sekä monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen henkilös-

tön ammatillinen osaaminen koettiin osin puutteellisena ja lisäkoulutuksen tarve nähtiin 

yhtenä vaikuttamisen mahdollisuutena ammatillisen osaamisen edistämiselle. Toisaalta 

ammatillisen osaamisen vähyyteen koettiin vaikuttavan myös henkilöstön kiinnostuksen, 

yhteisymmärryksen ja luottamuksen sekä vuorovaikutustaitojen puutteellisuus, jotka oli-

vat laajemmin yhteydessä henkilökemioiden ja luonteiden kohtaamattomuuteen.  



 

Varhaiskasvatus on luonteeltaan tiimityötä, joka koostuu eri ammattialojen osaajista ja 

huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä lapsen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen kehi-

tyksen edistämiseksi. Kun toimitaan tiimeissä, on tärkeää yhteisen ja toimivan toiminta-

kulttuurin muodostaminen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) määrittävät 

varhaiskasvatuksessa vallitsevaa toimintakulttuuria, jolla viitataan yhteisön tapoihin toi-

mia. Toimintakulttuuri muodostuu ajan saatossa yhteisön vastavuoroisessa vuorovaiku-

tuksessa. Toimintakulttuuri pitää sisällään muun muassa yhteisön arvot ja yhteistyön pe-

riaatteet sekä vuorovaikutuksen ja ilmapiirin unohtamatta henkilöstön ammatillista osaa-

mista. Toimiva toimintakulttuuri luo puitteet varhaiskasvatuksen laadun edistämiselle ja 

varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet, 2018, 28.) Toimintakulttuurin muodostumisessa ja sen kehittämisessä tär-

keä rooli on päiväkodin johtajalla. Pedagoginen johtajuus mahdollistaa varhaiskasvatuk-

sen toiminnalle suotuisan toimintakulttuurin kehittymisen. Pedagogisella johtamisella 

viitataan varhaiskasvatustoiminnan suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen johtamiseen, ar-

vioimiseen ja kehittämiseen. Pedagoginen johtaminen mahdollistaa työyhteisössä hyvät 

työolosuhteet, työhyvinvoinnin, ammatillisen osaamisen hyödyntämisen sekä laadukkaan 

pedagogisen toiminnan toteuttamisen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 

28–29; Fonsén, 2014, 187.) 

 

Edellä kuvatut tutkimuksen tulokset ovat osin samansuuntaisia ja löydettävissä aiemman 

tutkimustiedon ja teorian pohjalta. Kuitenkin tutkimuksen tulokset varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajien kokemuksista pedagogisen toiminnan toteuttamismahdollisuuksista, oli-

vat aiemman tutkimustiedon ja kokemuksen valossa vähemmän edustettuna. Vaikka var-

haiskasvatuksen lastenhoitajat arvioivat oman pedagogisen toimintansa itsearvioinneissa 

suhteessa muihin itsearviointeihin korkeasti, avoimien vastausten pohjalta oli havaitta-

vissa laadun prosessitekijöiden osakokonaisuuksien ylittävä näkemys siitä, että heillä ei 

ollut mahdollisuuksia vaikuttaa pedagogiseen toiminnan, suunnitteluun, toteutukseen tai 

arviointiin. Vastauksissa oli aistittavissa turhautumista, epätoivoa ja pettymystä vallitse-

vaan tilanteeseen varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ammatillisen osaamisen vähäisestä 

arvostamisesta. Itsearviointien pohjalta voidaan olettaa, että varhaiskasvatuksen lasten-

hoitajat kokivat oman pedagogisen toimintansa laadukkaaksi, jota ei arvostettu muun 

henkilöstön toimesta.  Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat toivat myös useasti esille oman 

osaamisen ja halun pedagogisen toiminnan, työyhteisön kehittämisen tai yhteistyön to-

teuttamiseen, jolle ei työyhteisön puolesta annettu mahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksen 



 

lastenhoitajien kokemuksien lisäksi myös muulla varhaiskasvatuksen henkilöstöllä oli sa-

mantapaisia kokemuksia siitä, että heidän ammatillista osaamistaan ei työyhteisössä ar-

vosteta. Muun varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemukset, työn arvostamisen vähyy-

destä, olivat suhteessa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kokemuksiin nähden huomat-

tavasti vähäisempiä. Varhaiskasvatus on luonteeltaan moniammatillista yhteistyötä lap-

sen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi, jossa jokaisen ammattitaitoa tarvitaan kasva-

tustyön moninaisten haasteiden selvittämiseksi (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2018). Näin ollen voidaanko toisen ammattialan ammatillista osaamista pitää vähemmän 

arvokkaana tai sitä väheksyä? 

 

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa sille asetetut arvot (varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet, 2018, 20). Varhaiskasvatuksen arvoissa korostuvat hyvinvointi, huolenpito, yh-

denvertaisuus ja tasa-arvoisuus. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan näitä arvoja lapsen 

kasvatuksessa, hoidossa ja opetuksessa. Vaikka varhaiskasvatuksen arvot ovat kohdis-

tettu lapsen kanssa toimimiseen, tulisi varhaiskasvatuksen arvot koskea koko varhaiskas-

vatusyhteisöä. Henkilöstön tulisi siis noudattaa näitä arvoja myös työyhteisössä toimies-

saan. Töissä henkilöstöllä tulisi olla hyvä ja turvallinen sekä terveellinen työilmapiiri, 

jossa korostetaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Hakanen (2020) 

kuvaa työnhyvinvointia työntekijän subjektiivisena kokemuksena siitä, että työ on miele-

kästä, palkitsevaa, arvostettua sekä tarpeellista. Työnhyvinvointi työyhteisön näkökul-

masta koostuu toimintakulttuurista, ilmapiiristä ja ihmissuhteista, jolla on tärkeä merkitys 

esimerkiksi työn laadussa ja työntekijöiden vaihtuvuudessa ja poissaoloissa. (Hakanen, 

2020; Virolainen, 2012, 13.) 

 

Tutkimus osoittaa tarpeen varhaiskasvatuksen laadun kokonaisvaltaiselle kehittämis-

työlle, huomioiden sekä laadun rakenne-, että prosessitekijät (Vlasov, 2018). Tarkempia 

kehittämiskohteita ovat tutkimuksen mukaan muun muassa varhaiskasvatuksen laadun 

rakennetekijöiden turvaaminen – lain määrittämät henkilöstörakenteet, ryhmäkoot ja ai-

kuisten ja lasten välinen suhdeluku. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työnhyvinvoinnin 

edistäminen nähdään myös tärkeänä kehittämiskohteena, jota laadukkaan pedagogisen 

johtamisen ja toimivan toimintakulttuurin myötävaikutuksella voidaan kehittää. Työnhy-

vinvointi liittyy myös vahvasti toteutetun työn laatuun ja sen kehittämiseen, joka vaatii 

kaikkien työyhteisön jäsenten toimimista yhteisesti sovittujen työtapojen mukaan sekä 



 

kaikkien ammattialojen ammatillisen osaamisen arvostamista. Lisäksi nähdään tarve var-

haiskasvatuksen henkilöstön ammatilliselle kehittymiselle. Varhaiskasvatuksen henkilös-

tön ammatillinen kehitys on mahdollista esimerkiksi lisäkoulutuksien sekä toimivien mo-

nialaisten yhteistyömallien kehittämisen myötä. Esitettyjä kehityskohteita voidaan pitää 

laadukkaan pedagogisen toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin työkaluina.  

 

Varhaiskasvatuksen laatua on tutkittu laajalti mutta vaati silti jatkuvaa tutkimusta ja ajan-

kohtaista tutkimustietoa monitahoisesti ja eri näkökulmista. Tutkimuksen pohjalta jatko-

tutkimuskohteita voisi olla esimerkiksi työhyvinvoinnin merkitys laadukkaan varhaiskas-

vatuksen toteutumiselle. Tutkimuksessa olisi myös tarkoituksen mukaista selvittää miten 

varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi omaa työhyvinvointiaan sekä työhyvinvoinnin vai-

kutusta toteutettuun pedagogiseen toimintaan ja varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaiseen 

laatuun. Ajankohtaisen ja laadukkaan tutkimustiedon avulla on mahdollista toteuttaa laa-

dukasta varhaiskasvatusta, jolla pystytään rakentamaan tulevaisuuden yhteiskunnasta en-

tistä vakaampi ja tasa-arvoisempi. Huomattavaa kuitenkin on, että pelkkä laadukas tutki-

mustieto ei yksin mahdollista muutosta, jos muutokselle ei mahdollisteta konkreettisia 

toimia ja resursseja.  
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LIITTEET 
 

 

 

LIITE 1. Itsearvioinnin kyselypohja. 
	

Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöiden arviointi väline/kysely	

	

Varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearviointi prosessilaadun 

tuottajana 

Kysely kohdistuu siihen, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö arvio omaa toimintaansa pro-

sessilaadun näkökulmasta. itsearvioinnin kohteena on oma ja lapsen kohtaama pedagoginen 

toiminta. 

 

Kyselyn väittämät rakentuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tekemiin 

varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin ohjeisiin ja suoituksiin (2018). Vastatessasi voit tulkita 

väittämiä oman ymmärryksesi mukaan, ja vastata tämän mukaisesti.  

 

Kysely toteutetaan anonyymisti. Näin turvataan vastaajien henkilötietojen pysyminen sa-

lassa. 

 

 

  

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus  

 

1. Luon myönteistä ja kannustavaa vuorovaikutusta itseni ja lapsen/lapsiryhmän 

välille.  

 

2. Sitoudun työssäni lapseen/lapsiryhmään.  

 

3. Olen vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa tavalla, joka vastaa las-

ten kehitystä.    

 



 

5. Toimin varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa sensitiivisesti. 

 

6. Tuen lasten osallisuutta ja toimijuutta huomioimalla lasten tekemät aloitteet var-

haiskasvatuksessa/esiopetuksessa. 

 

7. Käytän kieltä työssäni mahdollisimman rikkaalla ja monipuolisella tavalla, ot-

taen huomioon lapsen/lasten ikä- ja kehitystason.  

 

8. Sanoitan lapsen/lasten toimintaa kielellisesti arjen toiminnoissa.  

 

9. Innostan lapsia osallistumaan päivittäiseen kielelliseen vuorovaikutukseen huo-

mioiden lasten edellytykset ja taidot.   

 

10. Huomioin ryhmän kaikki lapset arjen eri toiminnoissa.  

 

11. Huomioin lapsen/lasten tunteet ja vastaan niihin sensitiivisesti 

 

 

 

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen  

 

 

12. Suunnittelen varhaiskasvatuksen toimintaa opetussuunnitelman mukaisesti lap-

sen oppimista ja kehitystä tukevalla tavalla.  

 

13. Dokumentoin varhaiskasvatuksen toimintaa opetussuunnitelman mukaisesti lap-

sen oppimista ja kehitystä tukevalla tavalla.  

 

14. Arvioin varhaiskasvatuksen toimintaa opetussuunnitelman mukaisesti lapsen op-

pimista ja kehitystä tukevalla tavalla.  

 

15. Havainnoin ja dokumentoin lasten arkea varhaiskasvatuksessa säännöllisesti ja 

systemaattisesti ymmärtääkseni lapsen kokemusmaailmaa.   

 



 

16. Hyödynnän yhdessä lasten kanssa monipuolisin menetelmin tuotettua tietoa toi-

minnan suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

 

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt  

 

 

17. Tarkoituksenani on toteuttaa varhaiskasvatuksen toiminta niin, että se on lap-

sille merkityksellistä ̈, oppimaan haastavaa sekä̈ innostavaa.  

 

18. Toteutan yhdessä lasten kanssa monipuolista pedagogista toimintaa, joka tar-

joaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia.   

 

19. Toteutan yhdessä lasten kanssa monipuolista leikkiin perustuvaa pedagogista 

toimintaa. 

 

 

20. Toteutan yhdessä lasten kanssa monipuolista liikkumiseen perustuvaa pedago-

gista toimintaa. 

 

21. Toteutan yhdessä lasten kanssa monipuolista taiteisiin ja kulttuuriperintöön pe-

rustuvaa pedagogista toimintaa. 

 

22. Toteutan lasten kanssa yhdessä toimintaa, joka edistää oppimisen alueiden sekä 

laaja-alaisen osaamisen mukaisten tavoitteiden toteutumista.  

 

23. Huomioin lapsen yksilöllisyyden niin, että jokainen lapsi oppii tunnistamaan 

omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. 

 

 

24. Kehun lapsia yrittämisestä, jotta lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja iloa 

oppimisesta. 

 

 



 

25. Huomioin arjen perustoimintojen (ruokailutilanteet, lepohetket, pukemistilan-

teet) toteutuksessa pedagogisen tavoitteellisuuden ja johdonmukaisuuden niin, 

että päiväin kokonaisuus on lapsen hyvinvointia ja oppimista tukeva.   

 

 

26. Arvioin yhdessä muun henkilöstön ja huoltajien kanssa lapsen tuen tarvetta ja 

huolehdimme yksilöllisen tuen toteutumisesta monialaisessa yhteistyössä. 

 

 

27. Suunnittelen yhdessä lasten kanssa oppimisympäristöt niin, että ne kannustavat 

lapsia omien leikki- ja toimintaideoiden toteuttamiseen. 

 

28. Huomioin, että lapsille tarkoitetut leikkimateriaalit ja välineet ovat lasten it-

sensä saatavilla. 

 

 

29. Huomioin päivittäisten siirtymätilanteiden rakentamisessa joustavuuden ja joh-

donmukaisuuden niin, että päivän kokonaisuus tukee lapsen hyvinvointia ja op-

pimista. 

 

 

Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri  

 

 

30. Rakennan varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa myönteistä oppimisympäristöä 

lapsille. 

 

31. Varhaiskasvatus/esiopetusryhmäni ilmapiiri on turvallinen, lämmin, välittävä ja 

oppimaan innostava. 

 

32. Varhaiskasvatus/esiopetusyksikössäni mahdollistetaan kaikkien lasten mielekäs 

osallistuminen toimintaan. 

 

33. Tuen lasten ryhmätoimintaa ohjaten ja esimerkkiä antaen. 



 

 

 

34. Huolehdin siitä, että jokainen lapsi saa kokea olevansa ryhmän jäsen ja tuntee 

kuuluvansa ryhmään. 

 

 

35. Tuen toiminnallani lasten monipuolisten kaverisuhteiden muodostumista ja yl-

läpitämistä. 

 

36. Autan lapsia ratkaisemaan ristiriita tilanteita. 

 

37. Varmistan, että jokaisella lapsella on hyvä olla varhaiskasvatuksessa/esiopetuk-

sessa. 

 

38. Varhaiskasvatus/esiopetusryhmäni lapset kokevat tulevansa kuulluksi sekä ar-

vostetuksi sellaisina kuin ovat. 

 

 

39. Kunnioitan lasten yksilöllisyyttä ja perheiden erilaisuutta, huomioiden ne toi-

minnassa. 

 

40. Luon ja ylläpidän ilmapiiriä, jossa arvostetaan erilaisia kulttuureja, uskontoja ja 

katsomuksia sekä lasten yksilöllisiä eroja. 

 

 

41. Tuen lasten monikielisyyttä varhaiskasvatus-/esiopetusryhmässä. 

 

 

 

Henkilöstön	keskinäinen	vuorovaikutus	ja	monialainen	yhteistyö		

	

 

 



 

42. Rakennan luottamukseen, arvostukseen ja kunnioitukseen perustuvaa ammatil-

lista vuorovaikutusta osana varhaiskasvatuksen/esiopetuksen toimintakulttuuria. 

 

 

43. Tunnistan varhaiskasvatuksen/esiopetuksen eri ammattiryhmien ammatilliset 

velvollisuudet, osaamisen ja vastuut osana varhaiskasvatustyön kokonaisuutta. 

 

44. Varhaiskasvatus/esiopetusyksikössäni hyödynnetään henkilöstön erilaista osaa-

mista varhaiskasvatustyössä ja sen kehittämisessä. 

 

45. Tunnistan omat ammatilliset vastuut ja osaamisen sekä hyödynnän niitä monia-

laisessa yhteistyössä. 

46. Tunnistan varhaiskasvatuksen/esiopetuksen yhteistyötahojen ammatilliset vas-

tuut ja osaamisen sekä hyödynnän niitä monialaisessa yhteistyössä. 

  

  

Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus   

 

 

47. Tekemäni kasvatusyhteistyön lähtökohtana on lapsen ja hänen huoltajiensa ar-

vostaminen sekä avoin, tasavertainen ja luottamuksellinen suhde. 

 

48. Vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa kunnioitan huoltajien tuntemusta heidän 

lapsestaan.  

 

49. Vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa näkyy kunnioitus omaa ammatillista tie-

toani ja osaamistani kohtaan. 

 

 

   

 

50. Mahdollistan huoltajien osallisuuden varhaiskasvatuksen/esiopetuksen suunnit-

teluun, toimintaan ja arviointiin. 



 

51. Suunnittelen erilaisia kasvatusyhteistyön muotoja ja toimintatapoja yhdessä 

huoltajien kanssa. 

 

 

Väittämiin vastataan 5-portaisella likert-asteikolla. 

1= vahvasti erimieltä, 2=erimieltä, 3= jossain määrin samaa mieltä, 4= samaa 

mieltä, 5= vahvasti samaa mieltä 

 

Muuttujat: 

Sukupuoli: Nainen/Mies/Muu 

Työkokemus vuosina: alle 1, 1-5, 5-10, yli 10 

Koulutustausta: Kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatus), Kasvatustieteen kandi-

daatti (varhaiskasvatus), Sosionomi (amk), lähihoitaja, muu (mikä) 

Tehtävänimike varhaiskasvatuksessa: Päiväkodin johtaja, Varhaiskasvatuk-

sen erityisopettaja, Varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lasten-

hoitaja, muu (mikä) 

 

 

 	

  	
	

	

	

	

 

 


