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TIIVISTELMÄ	  
	  
Asiantuntijuutta	  on	  tutkittu	  monista	  eri	  näkökulmista.	  Asiantuntijuus	  on	  ensinnäkin	  
nähty	  taitavana	  yksilöllisenä	  tiedonhankintana	  ja	  tiedon	  käsittelynä.	  Toiseksi,	  
asiantuntijuuden	  on	  nähty	  kehittyvän	  asiantuntijakulttuuriin	  osallistumisena,	  jossa	  
yksilön	  identiteetin	  kehittymisellä	  on	  keskeinen	  sija.	  Kolmanneksi,	  tiedon	  luomista	  ja	  
asiantuntijuuden	  kehityksen	  prosessia	  on	  tähdennetty	  myös	  sosiaalisena	  ja	  
yhteisöllisenä	  tiedonrakentamisena.	  (Hakkarainen,	  Palonen	  &	  Paavola	  2002,	  448–452.)	  
Tässä	  artikkelissa	  käsittelen	  erityisesti	  viimeksi	  mainittua	  näkökulmaa,	  
asiantuntijuuden	  kehittymisen	  sosiaalista	  näkökulmaa	  varhaiskasvatuksen	  
asiantuntijuudessa.	  
	  
Artikkelin	  taustalla	  on	  väitöskirjatutkimukseni	  (Kupila	  2007),	  joka	  kohdistui	  
varhaiskasvatuksen	  maisteriopiskelijoiden	  asiantuntijuuden	  rakentumiseen.	  
Asiantuntijuutta	  lähestytään	  erityisesti	  merkitysperspektiivin	  kehyksestä	  käsin.	  
Asiantuntijuuden	  kehittymisen	  oletetaan	  sisältävän	  merkitysperspektiivin	  muutosta.	  
Merkitysperspektiivin	  muutos	  tapahtuu	  reflektion	  tuloksena	  sekä	  yksilöllisessä	  että	  
sosiaalisessa	  ja	  yhteisöllisessä	  kontekstissa.	  Artikkelissa	  esitellään	  tutkimuksessa	  
saatuja	  tuloksia	  sosiaalisen	  toiminnan	  merkityksestä	  asiantuntijuuden	  kehittymisessä,	  
merkitysperspektiivin	  rakentumisessa.	  Tutkimus	  oli	  luonteeltaan	  fenomenologinen	  
tapaustutkimus,	  jossa	  ensisijainen	  tutkimusaineisto	  muodostui	  haastatteluista.	  
	  
Asiasanat:	  varhaiskasvatuksen	  asiantuntijuus,	  sosiaalinen	  ja	  yhteisöllinen	  reflektio,	  
sosiokulttuurinen	  lähestymistapa	  
	  
	  
VARHAISKASVATUKSEN	  ASIANTUNTIJUUS	  KEHITTYY	  SOSIOKULTTUURISESTI	  
	  
Varhaiskasvatuksen	  asiantuntijaksi	  kehittyminen	  sisältää	  teoreettisen	  
varhaiskasvatustiedon	  lisäksi	  käytännöllisen	  tiedon	  hankkimista	  osallistumalla	  
varhaiskasvatuksen	  työhön	  ammattialan	  eri	  toimintaympäristöissä.	  Asiantuntijuus	  
nähdään	  yksilöllisen	  kehittymisen	  lisäksi	  prosessina,	  jossa	  tullaan	  jäseneksi	  
varhaiskasvatuksen	  ammattikunnan	  kulttuuriin	  (ks.	  Boshuizen,	  Bromme	  &	  Gruber	  
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2004,	  4).	  Asiantuntijuus	  perustuu	  yksilöllisten	  kykyjen,	  työyhteisöjen	  ja	  
organisaatioiden	  välisiin	  dynaamisiin	  suhteisiin	  ja	  verkostoihin,	  joiden	  välityksellä	  
tietoa	  ja	  osaamista	  jaetaan.	  (Hakkarainen	  ym.	  2002,	  458,	  460.)	  
	  
Asiantuntijuus	  ja	  osaaminen	  perustuvat	  näin	  sekä	  yksilölliseen	  että	  yhteisölliseen	  
asiantuntijuuteen	  ja	  sosiaalisesti	  jaettuun	  kognitioon	  ja	  kyvykkyyteen	  (Palonen	  2003,	  
10).	  Yhä	  enemmän	  onkin	  huomioitu	  tiedon	  sosiaalista	  rakentumista	  erilaisissa	  
oppimistilanteissa.	  Sosiaalinen	  ulottuvuus	  ei	  kiellä	  yksilöllisten	  ominaisuuksien	  ja	  
taitojen	  tai	  kykyjen	  merkitystä.	  Tiedon	  rakentamisen	  prosessi	  edellyttää	  myös	  korkeasti	  
kehittyneitä	  tiedollisia	  ja	  sosiaalisia	  taitoja	  osallistujiltaan.	  Yksilöllisen	  sekä	  sosiaalisen	  
ja	  yhteisöllisen	  näkökulman	  voikin	  nähdä	  täydentävän	  toisiaan.	  Yhteisöllisyys	  liittyy	  
yksilöllisyyteen	  (Sarja	  2002,	  82).	  Näiden	  kahden	  näkökulman	  voi	  ajatella	  olevan	  eri	  
tasoja,	  joista	  käsin	  asiantuntijuutta	  voi	  tarkastella.	  (Hakkarainen,	  Palonen,	  Paavola	  &	  
Lehtinen	  2004,	  212.	  
	  
Asiantuntijaksi	  oppimisen	  ja	  tiedon	  kontekstisidonnaisuus	  korostuu	  sosiokulttuurisessa	  
lähestymistavassa,	  joka	  perustuu	  vygotskilaiseen	  ajatteluun.	  Vygotsky	  (1981,	  161;	  1994,	  
176)	  korostaa	  yksilön	  sosiaalista	  luonnetta	  ja	  roolia	  ryhmän	  jäsenenä.	  Sosiokulttuurinen	  
näkökulma	  tähdentää	  yksilöllisten	  saavutusten,	  ihmisten	  välisten	  suhteitten	  ja	  
kulttuuristen	  toimintojen	  yhteyttä	  (John-‐Steiner	  &	  Mahn	  1996).	  Kulttuurisen	  kontekstin	  
painotuksesta	  huolimatta	  tulee	  huomioida	  myös	  henkilökohtainen	  taso,	  jolla	  
tarkoitetaan	  yksilöllisten	  kognitioiden,	  emootioiden,	  käyttäytymisen,	  arvojen	  ja	  
uskomusten	  huomioonottoa.	  Kontekstista	  johtuen	  taas	  tulee	  huomioida	  ihmisten	  
välinen	  tai	  sosiaalinen	  taso,	  joka	  sisältää	  yhteisön	  kommunikaation,	  roolit,	  dialogin	  ja	  
yhteistyön.	  Institutionaalisen	  yhteisötason	  tarkastelu	  puolestaan	  käsittää	  yhteisen	  
historian,	  säännöt,	  uskomukset	  ja	  identiteetin.	  Yksilöt,	  heidän	  kumppaninsa	  ja	  
sosiokulttuurinen	  kontekstinsa	  edustavat	  tämän	  kokonaisuuden	  eri	  näkökulmia.	  
Sosiokulttuurinen	  lähestymistapa	  korostaa	  näiden	  kolmen	  tason	  erottamattomuutta.	  
(Rueda,	  Gallego	  &	  Moll	  2000.)	  Yksilön	  ja	  sosiaalisen	  ympäristön	  välinen	  riippuvuus	  ja	  
vuorovaikutus	  tiedon	  rakentamisessa	  ovat	  siis	  keskeisiä.	  Merkityksellistä	  on	  myös	  
osallistumisen	  tuoma	  emotionaalinen	  vaikutus	  (Dewey	  1950,	  26).	  
	  
	  
ASIANTUNTIJUUS	  YHTEISÖIHIN	  OSALLISTUMISENA	  
	  
Varhaiskasvatuksen	  asiantuntijuuden	  vuorovaikutteista	  rakentumista	  voi	  tarkastella	  
kasvatusyhteisöön	  osallistumisena.	  Päivähoidon	  käytännöissä	  onkin	  korostettu	  
yhteisöllistä	  toimintatapaa.	  Keskinäinen	  kollegiaalisten	  kokemusten	  ja	  ajatusten	  
jakaminen	  on	  tärkeää.	  Varhaiskasvatustyössä	  tämä	  ilmenee	  opetus-‐	  ja	  
kasvatuskumppanuutena.	  Opettajat	  ja	  kasvattajat	  tarvitsevat	  myös	  mahdollisuuksia	  
harjoitella	  ja	  oppia	  jaettua	  päätöksen	  tekoa,	  kommunikaatiota	  ja	  suunnittelua	  (Kluth	  &	  
Straut	  2003).	  Kollegoiden	  välinen	  dialogi	  myötävaikuttaa	  jatkuvaan	  ammatilliseen	  
kasvuun	  ja	  merkityksellisen	  tiedon	  uudelleen	  jäsentämiseen	  (Daley	  2001;	  Venninen	  
2005).	  
	  
Kasvatuskumppanuus	  on	  keskeistä	  myös	  varhaiskasvatuksen	  asiantuntijan	  ja	  perheen	  
yhteistyössä.	  Kasvatuskumppanuudella	  tarkoitetaan	  vanhempien	  ja	  henkilöstön	  
tietoista	  sitoutumista	  toimimaan	  yhdessä	  lapsen	  kasvun,	  kehityksen	  ja	  oppimisen	  
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tukemiseksi	  (Välimäki	  2003,	  43).	  Myös	  lasten	  tulee	  saada	  yhteisössä	  sananvalta	  itseään	  
ja	  hyvinvointiaan	  koskevassa	  keskustelussa.	  Lapset	  tulee	  nähdä	  yhteistyökumppaneina	  
sekä	  osallistujina	  ja	  kokemustiedon	  lähteinä	  (Tauriainen	  2000;	  Turja	  2004).	  
	  
Yhteisön	  sisäisen	  toiminnan	  lisäksi	  yhteisöjen	  välinen	  vuorovaikutus	  määrittää	  
asiantuntijan	  toimintaa.	  Varhaiskasvatuksessa	  lapsille	  ja	  heidän	  perheilleen	  annettavat	  
laadukkaat	  palvelut	  vaativat	  asiantuntijalta	  vuorovaikutusta	  toimintaympäristöön	  ja	  
integrointia	  lapsen	  ja	  perheen	  muiden	  palvelujen	  tarjoajien	  kanssa.	  Samoin	  
asiantuntijalta	  edellytetään	  kykyä	  liikkua	  organisaatioiden	  rajojen	  yli	  ja	  hakea	  
tarvittavaa	  tietoa	  ja	  välineitä.	  Ammattilaisten	  odotetaan	  toimivan	  moniammatillisessa	  
yhteistyössä	  erilaisen	  koulutuksen	  ja	  tehtäväkentän	  omaavien	  työtovereiden	  kanssa.	  
	  
Jaettu	  asiantuntijuus	  ja	  verkostoituva	  yhteistyö	  ylittävät	  organisationaaliset,	  
tieteenalakohtaiset	  ja	  myös	  maantieteelliset	  rajat	  (Wesley	  &	  Buysse	  2001,	  114–115).	  
Kaikki	  tahot	  tuovat	  oman	  ymmärryksensä	  ja	  näkökulmansa	  asiaan.	  Eri	  katsantokannat	  
huomioimalla	  ja	  niitä	  yhdistelemällä	  pystytään	  näkemään	  ongelma	  entistä	  
kokonaisvaltaisemmin	  ja	  laajemmin.	  Asiantuntijuus	  laajenee	  yhteisen	  keskustelun,	  
neuvottelun	  ja	  erilaisten	  perspektiivien	  ja	  käsitteiden	  kautta.	  
	  
	  
SOSIAALINEN	  REFLEKTIO	  ASIANTUNTIJAN	  MERKITYSPERSPEKTIIVIN	  
UUDISTAJANA	  
	  
Merkitysperspektiivin	  käsite	  liittyy	  erityisesti	  transformatiiviseen	  oppimiseen	  (esim.	  
Mezirow	  1991,	  2000).	  Mezirow	  (1991,	  6;	  1995,	  42)	  kuvaa	  merkitysperspektiivin	  
psykologisten	  ja	  kulttuuristen	  oletusten	  rakenteena.	  Merkitysperspektiivi	  muovaa	  
havaintoja	  itsestä,	  toisista	  ja	  ympäristöstä	  sekä	  määrittää	  sitä,	  miten	  kokemusta	  
tarkastellaan	  ja	  ohjaa	  siten	  yksilön	  toimintaa	  ja	  asenteita.	  Omien	  merkitysperspektiivien	  
tiedostaminen	  ja	  arviointi	  on	  oleellinen	  osa	  transformatiivista	  oppimista.	  Tässä	  
prosessissa	  on	  keskeistä	  reflektio.	  
	  
Sosiaalinen	  reflektio	  auttaa	  oppijoita	  tutkimaan	  perspektiivien	  erilaisuutta	  ja	  auttaa	  
oppijaa	  lisäämään	  ymmärrystään	  ja	  sensitiivisyyttään	  siitä,	  miten	  toiset	  havaitsevat,	  
ajattelevat	  ja	  tuntevat.	  Sosiaalinen	  yhteisö	  määrittää	  merkityksen	  luomista	  ja	  
kehittymistä	  (Dewey	  1950,	  344).	  Nopeasti	  muuttuvassa	  yhteiskunnassa	  ja	  muuttuvissa	  
olosuhteissa	  joutuu	  merkityksistä	  jatkuvasti	  neuvottelemaan	  (Mezirow	  2000,	  3).	  
Tulemalla	  tietoiseksi	  eriävistä	  näkökulmista	  voi	  ymmärtää	  myös	  omaa	  perspektiiviä.	  
	  
Sosiaalinen	  reflektio	  edistää	  ja	  kehittää	  merkitysperspektiivin	  muutosta.	  Yhteisen	  
arvioinnin	  avulla	  yksilö	  jakaa	  kokemuksiaan,	  arvioi	  erilaisia	  tulkintoja,	  tutkii	  
vaihtoehtoisia	  näkökulmia	  ja	  käyttää	  toisten	  kokemuksia	  omien	  
merkitysperspektiiviensä	  arvioimiseksi.	  Tässä	  mielessä	  reflektio	  on	  sosiaalinen	  prosessi	  
ja	  keskeinen	  merkityksen	  muodostamiselle.	  (Ks.	  Mezirow	  2000,	  8,	  10.)	  
	  
	  
TUTKIMUSKYSYMYS	  JA	  TUTKIMUKSEN	  KONTEKSTI	  
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Tutkimuskysymyksenä	  oli	  valottaa	  merkitysperspektiivin	  yksilöllistä	  ja	  sosiaalista	  
rakentumista.	  Tutkimuskysymyksen	  tarkastelussa	  kuvataan	  sitä,	  miten	  sosiaaliset	  
oppimisen	  käytännöt	  tukevat	  merkitysperspektiivin	  rakentumista,	  asiantuntijuuden	  
yksilöllistä	  kehittymistä.	  Aiemman	  tutkimuksen	  perusteella	  oletin,	  että	  vuorovaikutus	  
toisten	  kanssa	  myötävaikuttaa	  merkitysperspektiivin	  kehittymiseen.	  Tutkimuksen	  
kohderyhmänä	  olivat	  kasvatustieteen,	  erityisesti	  varhaiskasvatuksen,	  opintoja	  
suorittavat	  opiskelijat	  Jyväskylän	  yliopiston	  varhaiskasvatuksen	  laitoksella.	  
Tutkimuksessa	  oli	  mukana	  kaksi	  opiskelijaryhmää	  lukuvuosilta	  1997–1998	  (12	  
opiskelijaa)	  ja	  1998–1999	  (14	  opiskelijaa).	  Tutkimuksen	  kontekstina	  oli	  
maisterikoulutuksen	  ensimmäiseen	  vuoteen	  sijoittuva	  asiantuntijuutta	  tarkasteleva	  
valinnainen	  opintojakso.	  
	  
Tutkimuksen	  tekijä	  toimi	  opintojakson	  opettajana.	  Opiskelijoista	  kaksi	  oli	  miehiä,	  loput	  
naisia.	  Opiskelijat	  olivat	  päteviä	  lastentarhanopettajia,	  kasvatustieteen	  kandidaatteja.	  
Työkokemuksen	  määrä	  vaihteli	  vasta	  työelämään	  siirtymisen	  vaiheesta	  runsaaseen	  
kymmeneen	  vuoteen.	  
	  
Opintojakson	  aikana	  opiskelijoita	  rohkaistiin	  pohtimaan	  ja	  tutkimaan	  kehittyvää	  
asiantuntijuuttaan,	  ammatillista	  kehitystään	  ja	  kokemuksiaan	  varhaiskasvatuksessa.	  
Reflektio	  tapahtui	  sekä	  itsereflektiona	  että	  sosiaalisena	  reflektiona.	  Oppimisen	  
sosiaalisena	  muotona	  käytettiin	  erityisesti	  kollegiaalista	  vertaisryhmää,	  joka	  tarkoitti	  
kolmen	  -‐	  neljän	  opiskelijan	  suuruista	  pienryhmää.	  Keskinäinen	  kollegasuhde	  oli	  siten	  
yksi	  sosiaalista	  vuorovaikutusta	  jäsentävä	  tekijä.	  Vertaisryhmän	  kohtaamiset	  sisälsivät	  
lisäksi	  yhteisten	  oppimistehtävien	  toteuttamista,	  kirjallisuuden	  työstämistä	  sekä	  
prosessin	  ylläpitämistä.	  Tutkimus	  oli	  luonteeltaan	  tapaustutkimus.	  Aineistoa	  lähestyttiin	  
fenomenologisesti.	  Tutkimuksen	  pääaineiston	  muodostivat	  puolistrukturoidut	  ja	  
strukturoimattomat	  yksilö-‐	  ja	  ryhmähaastattelut,	  joihin	  osallistui	  yhteensä	  20	  
opiskelijaa.	  Tarkka	  metodologinen	  kuvaus	  esitetään	  väitöskirjassa	  (Kupila	  2007).	  
	  
	  
ASIANTUNTIJUUDEN	  SOSIAALINEN	  RAKENTUMINEN	  
	  
Tulokset	  osoittavat	  sosiaalisen	  ulottuvuuden	  keskeisyyden	  merkitysperspektiivin	  
muutoksessa,	  asiantuntijuuden	  kehittymisessä.	  Merkitysperspektiivin	  muutosta	  edisti	  
sosiaalinen	  ja	  yhteisöllinen	  reflektio.	  Vuorovaikutus	  ja	  yhteinen	  tiedon	  rakentaminen	  oli	  
merkityksellistä.	  Oppimisyhteisö	  oli	  tärkeä	  sosiaalisen	  vuorovaikutuksen	  konteksti.	  
Tulokset	  osoittavat	  vertaisryhmän	  keskeisen	  tuen	  ja	  merkityksen	  asiantuntijuuden	  
kehittymisessä.	  Tulosten	  perusteella	  voi	  painottaa	  sosiaalista	  ja	  kollegiaalista	  reflektiota	  
ja	  yhteisen	  oppimisen	  merkitystä	  myös	  työyhteisössä.	  
	  
	  
1)	  Vertaisryhmän	  merkitys	  asiantuntijuuden	  kehittymisessä	  
	  
Kollegiaalisesta	  vertaisryhmästä	  muodostui	  opiskelijoille	  merkityksellinen	  yhteinen	  tila,	  
jossa	  asioitten	  jakaminen	  oli	  tärkeää.	  Vertaisryhmässä	  työskenneltiin	  yhteiseen	  
tavoitteeseen	  -‐	  asiantuntijuuden	  kehittämiseen	  -‐	  pyrkien.	  Toimintaa	  ohjasi	  sisäinen	  
motivaatio	  rakentaa	  omaa	  asiantuntijuutta.	  Opiskelijat	  kokivat,	  että	  ryhmä	  tuki	  ja	  
kannusti	  yksittäisen	  ryhmän	  jäsenen,	  oppijan	  kehittymistä.	  Vertaisryhmän	  toiminnan	  
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avulla	  opiskelijat	  selkiyttivät	  omaa	  osaamistaan	  ja	  tekivät	  sitä	  itselleen	  näkyvämmäksi.	  
Ryhmässä	  opiskelijat	  vertasivat	  keskenään	  ajatuksiaan	  ja	  näkemyksiään.	  Opiskelijat	  
kokivat	  tällaisen	  peilauksen	  toisiinsa	  tärkeäksi,	  sillä	  se	  auttoi	  löytämään	  ja	  tiedostamaan	  
omia	  vahvuuksia	  ja	  kehittämisalueita.	  
	  
Vertaisryhmässä	  tapahtuvat	  yhteiset	  keskustelut	  tukivat	  myös	  tunteitten	  käsittelyä.	  
Luottamuksellinen	  ilmapiiri	  nähtiin	  tunnetason	  tarkastelun	  edellytykseksi,	  sillä	  
"keskusteluun	  lähtö	  merkitsee	  myös	  riskin	  ottamista"	  (Piia).	  Muilta	  saatu	  tuki	  oli	  tärkää.	  
Kohtaamiset	  myös	  vapaa-‐aikana	  ja	  muissa	  tilanteissa	  olivat	  luonnollisia	  hetkiä	  
tunteitten	  prosessointiin.	  Prosessi	  yhdisti	  ryhmän	  jäseniä	  toisiinsa.	  Vertaisryhmän	  
jäsenet	  saattoivat	  toimia	  myös	  malleina	  sekä	  esikuvina	  omalle	  kehittymiselle	  ja	  
oppimiselle.	  Yksi	  opiskelija	  toi	  esille	  kohtaamansa	  merkittävät	  
lastentarhanopettajapersoonat	  tärkeinä	  itseensä	  ja	  omaan	  oppimiseensa	  vaikuttavina	  
tekijöinä.	  
	  
Ryhmä	  tuki	  ja	  syvensi	  oppimista	  myös	  kirjallisuutta	  opiskeltaessa	  ja	  oppimistehtävien	  
tekemisessä.	  Opiskelijat	  kokivat,	  että	  yhteiset	  oppimistehtävät	  vaativat	  enemmän	  kuin	  
yksilötyöt.	  Mielipiteitten	  ja	  erilaisten	  vaatimusten	  yhteensovittaminen	  toisten	  kanssa	  oli	  
aikaa	  vievää.	  Se	  ei	  ollut	  aina	  yksinkertaista	  eikä	  helppoa,	  mutta	  yhteistyö	  ja	  ryhmä	  
antoivat	  kuitenkin	  oppimiselle	  enemmän	  kuin	  yksintyöskentely.	  Yhteisten	  ajatusten	  
löytyminen	  toisten	  kanssa	  oli	  palkitsevaa	  ja	  toi	  oppimisen	  iloa.	  Vertaisryhmässä	  
työskentelystä	  muodostui	  jollekin	  opiskelijalle	  tähän	  asti	  paras	  ryhmäkokemus:	  
"Työskentely	  ryhmässä	  oli	  suunnattoman	  antoisaa,	  ehkä	  parasta	  koko	  jaksossa."	  
	  
Pari	  opiskelijaa	  ei	  korostanut	  ryhmän	  merkitystä	  niin	  tärkeänä.	  Yksi	  opiskelija	  koki	  
olevansa	  yksinäinen	  sielu:	  "Oon	  tottunu	  yksin	  toimimaan."	  Silti	  tämäkin	  opiskelija	  koki	  
ryhmän	  ja	  siinä	  työskentelyn	  tukevan	  omaa	  oppimistaan.	  
	  
	  
2)	  Sosiaalinen	  ja	  kollegiaalinen	  vuorovaikutus	  olennaisena	  tukena	  
	  
Opiskelijat	  kokivat,	  että	  mielipiteitten	  jakaminen,	  omien	  näkemyksien	  sanominen	  
ääneen	  ja	  toisten	  kuunteleminen	  syvensi	  omaa	  ajattelua.	  Toisilta	  saatiin	  erilaisia	  
näkökulmia	  ja	  ajatuksia	  varhaiskasvatuksen	  asiantuntijuuteen	  ja	  ammattialaan.	  Toisten	  
työ-‐	  ja	  elämänkokemuksien	  kuunteleminen	  oli	  tärkeää.	  Lisäksi	  omaa	  ymmärrystä	  saattoi	  
tarkistaa	  toisilta.	  Sosiaalisen	  reflektion	  merkityksellisyydestä	  huolimatta	  useat	  
opiskelijat	  painottivat	  myös	  itsereflektiota.	  
	  
Erilaiset	  kokemukset	  ja	  erilaiset	  kehitysvaiheet	  saivat	  ryhmässä	  tilaa.	  ”Noviisi-‐	  ja	  
eksperttiopiskelijoiden”	  välinen	  vuorovaikutus	  oli	  toimivaa	  ja	  antoisaa.	  Kumpikin	  taho	  
oppi	  toiseltaan.	  Kokeneet	  ammattilaiset	  näkivät	  työelämäänsä	  vasta	  aloittavalla	  ja	  usein	  
nuoremmalla	  olevan	  tuoreita	  näkökulmia	  ja	  mielipiteitä.	  Noviisiopiskelijat	  taas	  näkivät	  
työelämästä	  tulevien	  kokemukset	  ja	  kokemustiedon	  tärkeäksi	  voimavaraksi	  ja	  peilasivat	  
itseään	  työelämässä	  pitempään	  olleisiin.	  Heidän	  mielestään	  työelämästä	  tulevat	  
opiskelijat	  olisivat	  voineet	  enemmänkin	  tuoda	  oppimisympäristöön	  
työelämäkokemuksiaan,	  jotta	  olisi	  saatu	  erilaisia	  näkökulmia	  eri	  työtilanteisiin.	  Ryhmän	  
heterogeeninen	  koostumus	  nähtiin	  mielekkääksi	  oman	  kehityksen	  tukemisessa.	  
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Opiskelijat	  totesivat,	  ettei	  sosiaalisen	  reflektion	  toteutuminen	  tai	  käynnistyminen	  ole	  
kuitenkaan	  yksinkertaista	  tai	  tapahdu	  itsestään.	  Toimivan	  reflektiokulttuurin	  
kehittyminen	  vaatii	  aikaa	  ja	  keskustelussa	  alkuunpääseminen	  tarvitsee	  yhteistä	  
lämmittelyä.	  Hyvin	  moni	  opiskelija	  esitti	  toivomuksenaan,	  että	  yhteistä	  keskustelua	  olisi	  
pitänyt	  olla	  vielä	  enemmän	  ja	  sille	  olisi	  pitänyt	  varata	  enemmän	  aikaa.	  
	  
Parin	  opiskelijan	  toiveena	  oli	  luoda	  suurryhmässä	  käydylle	  keskustelulle	  selkeämpi	  
struktuuri	  ja	  rakenne.	  Heidän	  mielestään	  ohjaajaa	  tarvitaan	  pitämään	  keskustelun	  
rakenne	  koossa	  ja	  huolehtimaan	  keskustelun	  etenemisestä.	  Samoin	  ohjaajan	  toivottiin	  
tuovan	  keskusteluun	  teoriatietoa	  ja	  käsitteitä.	  Reflektio	  saattaa	  juuttua	  paikalleen	  ja	  
syntyy	  tilanne,	  ettei	  löydä	  enää	  uutta.	  Tällöin	  oppimisen	  ohjaajan	  tulisi	  tehdä	  
lisäkysymyksiä	  ja	  kommentteja.	  Yhden	  opiskelijan	  mielestä	  myös	  
vertaisryhmäkeskustelun	  olisi	  pitänyt	  olla	  strukturoidumpi	  ja	  systemaattisempi	  ja	  
hänen	  mielestään	  kolmen	  tai	  neljän	  opiskelijan	  pienryhmä	  olisi	  toimiva	  
keskusteluympäristönä.	  Tällöin	  myös	  ne,	  jotka	  eivät	  uskalla,	  viitsi	  tai	  heittäytyvät	  vain	  
toisten	  antiin,	  sitoutuisivat	  paremmin.	  
	  
	  
3)	  Reflektio	  ja	  yhdessä	  oppiminen	  työelämän	  käytännöissä	  
	  
Opiskelijoiden	  mielestä	  sosiaalisen	  reflektion	  ja	  yhteisen	  oppimisen	  tulisi	  laajeta	  entistä	  
enemmän	  varhaiskasvatuksen	  työelämään	  ja	  sen	  toimintaympäristöihin.	  Opiskelijat	  
tähdensivät	  yhteistyökulttuurin	  merkitystä	  asiantuntijuuden	  kehittämisessä.	  Erityisesti	  
työelämästä	  tulevat	  opiskelijat	  painottivat	  reflektion	  merkitystä	  työelämässä	  ja	  sitä,	  
miten	  tärkeää	  on,	  että	  ammattilaiset	  yhdessä	  pohtivat	  työnsä	  perusteita.	  
	  
Työyhteisön	  itsearviointi,	  sisällöllisistä	  kysymyksistä	  keskusteleminen	  ja	  yhteisten	  
lähtökohtien	  pohdinta	  nähtiin	  keskeiseksi	  myös	  työn	  profiilin	  nostamisen	  kannalta.	  
Opiskelijat	  pohtivat	  myös	  laajemmin	  ryhmän	  merkitystä	  työyhteisössä.	  Oman	  
osaamisen	  sijaan	  tulisi	  hyödyntää	  enemmän	  ihmisten	  erilaista	  osaamista;	  "Se	  on	  musta	  
niinkun	  vielä	  aika	  vähäistä	  tänä	  päivänä	  tai	  kentällä."	  
	  
Joku	  opiskelija	  muisteli	  työelämässä	  koettuja	  kollegiaalisia	  hetkiä,	  tuen	  antamista	  ja	  
vastavuoroista	  palautteen	  antamista	  palkitsevana	  kokemuksena.	  Työyhteisön	  tuki	  ja	  
työlle	  yhteisesti	  asetetut	  tavoitteet	  olivat	  myötävaikuttaneet	  myös	  työssä	  
tapahtuneeseen	  oman	  työn	  arviointiin.	  Toisten	  merkitys	  työyhteisössä	  nähtiin	  
olennaisena	  tekijänä	  omalle	  oppimiselle.	  
	  
Usea	  opiskelija	  toi	  esille,	  miten	  juuri	  päivähoidossa	  työn	  luonne	  ja	  työn	  laatu	  asettaa	  
yhteisöllisyydelle	  erityisvaatimuksensa.	  Opiskelijat	  tähdensivät	  sitä,	  miten	  päiväkodin	  
työyhteisössä	  tehdään	  työtä	  ryhmissä	  tai	  tiimeissä.	  Ryhmässä	  toimimisen	  taidot	  ovat	  
välttämättömiä	  osaamisen	  vaatimuksia.	  Työtä	  tehdään	  sekä	  rinnakkain	  että	  yhdessä	  ja	  
toisinaan	  joutuu	  tekemään	  myös	  kompromisseja.	  Opiskelijat	  toivat	  esille	  sen,	  että	  
päivähoidossa	  paljolti	  tiedostetaan	  yhteisten	  keskustelujen	  merkitys	  ja	  joissakin	  
työyhteisöissä	  keskustelukäytännöt	  ovat	  varsin	  pitkälle	  kehitettyjä.	  Usein	  tiimit	  toimivat	  
yhteisenä	  keskusteluympäristönä.	  Tiimin	  kollegat	  ovat	  rikkaus	  ja	  tuki	  ja	  vaikuttavat	  
ammatilliseen	  osaamiseen	  ja	  kehittymiseen	  myönteisesti.	  Työntekijöiden	  vastuulla	  on	  
myös	  kehittämisilmapiirin	  luominen.	  Avoin	  ilmapiiri	  on	  olennaista.	  Työelämän	  arjessa	  
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yhteiseen	  reflektioon	  ei	  kuitenkaan	  aina	  ollut	  löytynyt	  aikaa,	  mahdollisuutta	  eikä	  
voimavarojakaan.	  Henkilöstön	  vaihtuvuuden	  koettiin	  myös	  rikkovan	  yhteisön	  tiiviyttä.	  
	  
	  
	  
ASIANTUNTIJUUDEN	  SOSIAALISEN	  RAKENTUMISEN	  TARKASTELUA	  
	  
Sosiaalinen	  reflektio	  nosti	  esiin	  merkitysperspektiivien	  erilaisuutta	  ja	  moninaisuutta.	  
Vuorovaikutus	  lisäsi	  ymmärrystä	  omasta	  merkitysperspektiivistä.	  Toisten	  kokemukset	  
nousivat	  merkityksellisiksi	  omien	  käsitysten	  arvioimisessa.	  Tulosten	  perusteella	  voi	  
todeta,	  että	  reflektio	  luonteeltaan	  sosiaalisena,	  vuorovaikutteisena	  ja	  kollegiaalisena	  
näkemysten	  jakamisena	  ja	  prosessointina	  rikastutti	  ja	  syvensi	  yksilön	  
merkitysperspektiivin	  kehittymistä.	  
	  
Opiskelijoiden	  ryhmäkokemukset	  voi	  nähdä	  myös	  oppimisyhteisön	  kehittymisenä	  ja	  
muodostumisena.	  Sosiaaliset	  oppimisen	  käytännöt,	  vuorovaikutteisuus	  ja	  keskinäisen	  
vastuun	  ottaminen	  toivat	  yhteenkuuluvuuden	  kokemuksia	  ja	  loivat	  ryhmään	  
yhteisöllisyyttä.	  Reflektiivistä	  ja	  vuorovaikutuksellista	  vertaisryhmää	  voi	  tällöin	  
tarkastella	  oppivana	  yhteisönä,	  jolla	  itsessään	  on	  kapasiteetti	  oppia.	  Opiskelijoiden	  
kokemuksista	  ilmeni	  keskinäisen	  oppimisyhteisön	  merkitys.	  Sitä	  kehitti	  myös	  yhteisten	  
oppimistehtävien	  tekeminen	  ja	  yhteinen	  vastuu	  niiden	  tekemisestä	  ja	  oppimisesta.	  
Tärkeä	  osuutensa	  yhteisöllisyyden	  syntymisessä	  oli	  myös	  erilaisilla	  vapailla	  ja	  
epävirallisilla	  tilanteilla.	  
	  
Yhteinen	  tunteitten	  käsittely	  vahvisti	  ja	  loi	  sosiaalista	  yhteyttä	  ryhmän	  jäsenten	  välillä	  ja	  
välille.	  Luottamus	  ja	  toisen	  kuuntelu	  olivat	  merkityksellisiä.	  Vuorovaikutus	  oli	  tärkeää	  
myös	  emotionaalisen	  tuen	  vuoksi.	  Ryhmässä	  tapahtuneen	  tunteiden	  tarkastelun	  voi	  
tulkita	  yhdeksi	  tekijäksi	  ryhmän	  jäseniä	  tukevan	  oppimisyhteisön	  luomisessa.	  
	  
Sosiaalinen	  vuorovaikutus	  myötävaikutti	  asiantuntijuuden	  kehitykseen.	  Sosiaalista	  
reflektiota	  voi	  tarkastella	  myös	  yhteisenä	  ammatillisena	  ja	  kollegiaalisena	  toimintana	  ja	  
mahdollisuutena	  työskennellä	  yhdessä	  toisten	  kanssa	  asiantuntijuuden	  
ymmärtämiseksi.	  Opiskelijat	  kokivat	  olevansa	  oppijoita	  suhteessa	  toisiinsa	  ja	  olivat	  
myös	  halukkaita	  oppimaan	  toisiltaan.	  Opiskelijakollega	  saattaa	  näin	  olla	  paras	  tuki	  
kehityksen	  haastamiseksi	  ja	  tukemiseksi.	  Toisen	  vertaisopiskelijan,	  kollegan,	  
kokemuksia	  vasten	  voi	  peilata	  omaa	  asiantuntijuuttaan	  ja	  kehittymistään	  (Kupila	  1997).	  
Vuorovaikutuksessa	  ja	  dialogissa	  toinen	  voi	  vahvistaa	  toisen	  identiteettiä.	  
	  
Samoin	  tulokset	  osoittavat,	  että	  sekä	  eri-‐ikäisten	  että	  erilaista	  kokemusta	  omaavien	  
noviisi-‐	  ja	  eksperttiopiskelijoiden	  keskinäinen	  vuorovaikutus	  rikasti	  oppimista.	  
Kokeneet	  työntekijät	  oppivat	  noviiseilta.	  Työelämäänsä	  vasta	  aloittavat	  saivat	  
mahdollisuuden	  oppia	  kokeneitten	  ammattilaisten	  kokemustiedosta	  samoin	  kuin	  
kokeneet	  ammattilaiset	  oppivat	  noviisien	  tuoreesta	  teoreettisesta	  tiedosta	  ja	  
näkemyksistä.	  Tuloksissa	  näkyi	  myös	  mallien	  ja	  esikuvien	  merkitys	  oppimiselle.	  
Eteläpelto	  (1997,	  90)	  toteaakin,	  miten	  samastumisen	  kautta	  voidaan	  oppia	  sellaista	  
asiantuntijuutta,	  joka	  on	  jo	  valmiiksi	  olemassa.	  
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Asiantuntijuus	  ja	  osaaminen	  perustuivat	  yksilölliseen	  ja	  yhteisölliseen	  asiantuntijuuteen	  
sekä	  sosiaalisesti	  jaettuun	  tietoon	  ja	  kyvykkyyteen,	  kuten	  Palonen	  (2003)	  ja	  Tynjälä	  
(2003)	  esittävät.	  Tuloksia	  pohdittaessa	  on	  kuitenkin	  syytä	  ottaa	  huomioon,	  ettei	  
oppimisen	  yksilöllisyyttä	  ja	  sosiaalisuutta	  voitu	  erottaa	  toisistaan.	  Toimintaympäristö	  
tuottaa	  kehitystä	  yksilössä	  ja	  yhtä	  lailla	  ryhmä	  ja	  yhteisö	  kehittyvät.	  Oppimisyhteisöön	  
ja	  siihen	  kuuluminen	  oli	  merkityksellistä	  opiskelijoille,	  mikä	  ilmenee	  sosiokulttuurisissa	  
oppimistutkimuksissa.	  Opiskelijoiden	  luoma	  oppimisyhteisö	  oli	  keskeinen	  sosiaalinen	  
tila	  tiedon	  ja	  asiantuntijuuden	  jakamiselle	  sekä	  kehittämiselle,	  kuten	  Lave	  ja	  Wenger	  
(1991)	  sekä	  Wenger	  (1998)	  tähdentävät.	  Lisäksi	  opiskelijat	  toivoivat	  sosiaalisen	  
reflektion	  ja	  yhteisen	  oppimisen	  entisestään	  laajenevan	  varhaiskasvatuksen	  työelämän	  
käytännöiksi.	  
	  
Tulosten	  perusteella	  voi	  todeta,	  että	  on	  tärkeä	  pyrkiä	  luomaan	  sosiaalisia	  
oppimisympäristöjä	  sekä	  edistää	  erilaisia	  osallistumisen	  muotoja	  sosiaalisen	  ja	  
yhteisöllisen	  reflektion	  tueks.	  Yhdessä	  työskentelevä	  ryhmä	  on	  riippuvainen	  sen	  
jäsenistä,	  kunkin	  työ-‐	  ja	  elämänkokemuksista	  sekä	  osaamisesta.	  Tulosten	  perusteella	  voi	  
myös	  pohtia	  kollegiaalisten	  vertaisryhmien	  hyödyntämistä	  ja	  vertaisryhmätoiminnan	  
kehittämistä	  työelämän	  käytäntöihin	  systemaattisemmaksi	  työmuodoksi.	  Työuraansa	  
aloitteleva	  tarvitsee	  usein	  tukea	  työelämän	  käytäntöjen	  monimuotoisuudessa	  
selvitäkseen.	  Samoin	  vertaisryhmä	  voisi	  työyhteisökäytännöissä	  tukea	  noviisi-‐	  ja	  
eksperttivaiheessa	  olevien	  vuorovaikutusta	  mielekkäällä	  tietämyksen	  jakamisella.	  
	  
Työelämän	  monitahoisuus	  edellyttää	  varhaiskasvatuksen	  asiantuntijalta	  entistä	  
enemmän	  valmiutta	  toimia	  yhteistyössä	  ja	  työyhteisönä	  sekä	  ottaa	  kollektiivisesti	  
vastuuta	  lasten	  hyvästä	  elämästä	  ja	  sen	  tukemisesta.	  Näin	  ollen	  yhteisöllisyyden	  ja	  
yhteistyökyvyn	  kehittyminen	  on	  keskeistä.	  Asiantuntijayhteisöissä	  on	  syytä	  luoda	  
yhteiseen	  ongelmanratkaisuun,	  keskusteluun	  ja	  pohdintaan	  perustuvia	  
toimintamuotoja.	  Yhteistyön	  päämäärä	  ei	  ole	  päästä	  yhteisymmärrykseen	  vaan	  
pikemminkin	  sitouttaa	  yksittäinen	  kasvatusalan	  asiantuntija	  omaa	  asiantuntijuutta	  
tukevaan	  ja	  samalla	  kollegiaaliseen	  prosessiin,	  jotta	  hän	  löytäisi	  ammatillisiin	  
kysymyksiin	  uusia	  merkitysperspektiivejä.	  Tässä	  mielessä	  sosiaalinen	  ja	  yhteisöllinen	  
reflektio	  voidaan	  nähdä	  ajatuksia	  herättävänä	  ja	  merkitysperspektiiviä	  laajentavana	  
tapahtumasarjana.	  Hyvän	  ja	  toimivan	  kommunikaation	  edellytyksenä	  on	  valmius	  yrittää	  
ymmärtää	  toisten	  merkitysperspektiivejä	  ja	  nähdä	  asia	  heidän	  näkökulmastaan.	  
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