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Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa verrataan 12 pitkän ja 12 lyhyen aikaa työssä olleiden lastentarhanopetta-
jien käsityksiä työnsä tavoitteista ja tehtävistä. Teoreettinen perusta rakentui kasvatusfilosofi-
sesta ja - sosiologisesta ajattelusta. Aineiston keruussa käytettiin teemahaastattelua ja aineisto 
analysoitiin fenomenografisesti. Opettajien käsitysten samanlaisuus koski erityisesti lasten ko-
konaisvaltaista hyvinvointia, hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuutta sekä opettajan 
työn vastuullisuutta ja suunnittelua. Käsitysten erilaisuus liittyi lasten oloon päiväkodissa sekä 
omaan työskentelyyn ja itseen. Käsityksissä esiintyi yhtä aikaa samanlaisuutta ja erilaisuutta 
koskien yhteistyötä vanhempien, lapsiryhmän jäsenten ja eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. 
Lastentarhanopettajien samanlaisuutta kuvaavat käsitykset liittyivät lähinnä yksilöllistämisteh-
tävään. Erilaisuutta kuvaavissa käsityksissä pitkään työssä olleiden opettajien käsitykset heijas-
tivat emotionaalis-sosiaalista ja humaania sekä sivistystehtävään orientoitunutta ajattelua. Ly-
hyen aikaa työssä olleiden opettajien käsitykset heijastivat sosiaalis-kognitiivista, suorituskes-
keistä ja yhteiskunnallisesti suuntautunutta ajattelua. 

 
 

 
 

Johdanto 

Päiväkodeissa työskentelevät kasvattajat ovat vanhempien ohella tärkeitä pienten lasten 

kasvattajia ja heidän elämäänsä vaikuttavia merkittäviä aikuisia. Charlesworth, Hart, 

Burts ja Harnandez (1991) mainitsevat, että se kuinka kasvattajat ajattelevat ja toimivat, 

on yhteydessä paitsi lasten kasvuun ja kehitykseen, myös heidän omien käsitystensä ja 

uskomustensa muotoutumiseen. Eräiden tutkijoiden mukaan (Stipek & Byler 1997; 
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Wallsh, Smith, Alexander & Ellwain 1993) tieto kasvattajien käsityksistä on tärkeää py-

rittäessä ymmärtämään päiväkotien kasvatus- ja opetustyötä kasvattajien itsensä näkö-

kulmasta ja pyrittäessä kehittämään heidän työtään.  

 

Varhaiskasvattajien käsityksiin ja ajatteluun kohdistuvaa tutkimusta on tehty metafori-

sesta (Black & Halliwell 2000; Nummenmaa & Karila 2005), ammatillisen kasvun ja ke-

hityksen (Brown, Knoche, Edwards, & Sheridan 2009; Happo 2006; Egan 2009; Sheri-

dan, Edwards, Marvin & Knoche 2009) ja kasvattajien pedagogisen toiminnan (Dickin-

son 2002; Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bell 2002; Stipek & Byler 1997;) 

näkökulmasta. Kasvattajien käsityksiä on sivuttu myös työntekijöiden ja vanhempien 

yhteistyötä (Karila 2005; Knopf & Swick 2007; Pianta, Sheri, Nimetz & Bennett 1997) ja 

varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia (Alvestad & Pramling Samuelsson 1999; Gui-

marães & McSherry 2002; Oberheumer 2005; Vartuli & Rohs 2006) koskevissa tutki-

muksissa. Tässä kirjoituksessa selvitetään pitkän ja lyhyen aikaa työssä olleiden lasten-

tarhanopettajien käsityksiä työlleen asettamista tavoitteista ja tehtävistä. Aihe on kiin-

nostava, sillä helposti ajatellaan, että pitkän ja lyhyen aikaa työssä olleet työntekijät tar-

kastelevat työtään eri tavoin. Eräät tutkimukset (Lortie 1975) osoittavat, lyhyen aikaa 

työssä olleet työntekijät helposti omaksuvat pitkään työssä olleiden työntekijöiden ajat-

telutavan.  

 

 

Tutkimuksen teoreettisesta perustasta 

Teoreettisesti kasvattajien käsityksiä tavoitteista ja tehtävistä lähestytään kasvatusfilo-

sofisesta näkökulmasta. Tämän mukaan suomalaisen kasvatustyön on katsottu ammen-

tavan arvonsa humanistisesta ja ihmiskeskeisestä perinteestä, jonka lähtökohdat perus-

tuvat ihmiskäsitykseen, ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon korostaen yksilön subjektivi-

suutta, vapautta ja vuorovaikutusta (Airaksinen 1994; Hirsijärvi 1976, 1984; Hirsijärvi 

& Huttunen 1995; Nummenmaa 2006; Peters 1966; Tiilikka 2005). Varhaiskasvatukses-

sa tärkeimpänä arvona pidetään lapsen ihmisarvoa, lapsuuden vaalimista ja lapsen oh-

jaamista ihmisenä kasvamisessa. (Laki lasten päivähoidosta 1973; Lapsen oikeuksien 

julistus 1959; Opetushallitus 2000; Sosiaali- ja terveysministeriö 2002; Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2005; Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989.)  

  

Kasvatustyössä arvot toimivat kriteerinä kasvatustavoitteiden asettelussa ja osoittavat, 

mihin suuntaan kasvatustyötä tulee suunnata (Hirsijärvi 1977; Nummenmaa 2006; Puo-

limatka 2002, 112–113; Siljander 2002; Törmä 1996). Yhteiskunta vaikuttaa lainsää-

dännöllään ja ohjeillaan kasvatustavoitteiden määräytymiseen, mutta niiden toteutumi-

sen määräävät kasvattajat (Hilpelä 1987). Siten kasvattajat joutuvat työssään pohti-

maan, asettavatko he tavoitteet yhteiskunnan asettamien tavoitteiden suuntaisesti vai 
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lapsen olemisesta lähtien määräytyneinä vai lasten vanhempien odotusten pohjalta vai 

omien näkemysten mukaan (vrt. Takala 1974; Värri 1996).  

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteet kuvataan varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevissa 

opetussuunnitelmien perusteissa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005), joissa tavoitteeksi asetetaan lapsen ko-

konaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, lapsen itsenäisyyden asteittainen lisääminen, 

toiset huomioon ottavien käyttäytymis- ja toimintatapojen vahvistaminen, myönteisen 

suhtautumisen oppiminen toisiin ja erilaisiin kulttuureihin sekä kotien kasvatustehtä-

vän tukeminen ja lasten persoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen yhdessä kotien 

kanssa. Tiilikan (2005) päiväkotilasten äitien käsityksiä koskeva tutkimus kasvatusta-

voitteista paljasti, että äidit pitivät edellä mainittujen suunnitelman perusteiden tavoin 

päiväkodin tärkeinä tavoitteina lasten yksilöllisyyden ja erilaisuuden huomioon ottamis-

ta sekä sosiaalisuutta. Lisäksi äidit painottivat tapakasvatusta, työn kasvattavaa merki-

tystä ja oman kulttuurin identiteetin omaksumista. 

 

Kasvatuksessa tavoitteet ovat sidoksissa tehtäviin, joiden tarkastelu kiinnitetään kasva-

tusfilosofiseen ja -sosiologiseen ajatteluun. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2005, 11, 15, 19) kasvatustehtävät ovat samoja kuin kasvatustavoitteet. Lisäksi tehtäviä 

ovat suunnittelu ja toimintaympäristön rakentaminen. Tehtävät vaihtelevat leikkiin 

osallistumisesta havainnointiin.  

 

Kasvatuksen tehtävää muihin tehtäviin verrattuna voidaan pitää erityisenä (Hilpelän 

1987), jolloin kyse on hyvän elämän vaalimisesta ja noudattamisesta lapsen parhaaksi 

(Siljander 1988). Tässä tehtävää tarkastellaan Sijanderin (2002), mutta myös eräiden 

muiden tutkijoiden (Wilenius 1987; Airaksinen 1993; Kivelä 1997; Puolimatka 1996) 

ajatuksiin nojautuen sivistys-, sosialisaatio- ja identiteettitehtävänä. Sivistystehtävässä 

on kyse huomion kohdistamisesta lapsessa piileviin mahdollisuuksiin ja lapsen auttami-

sesta kasvamaan sellaisiksi kuin hän aidosti on (Airaksinen 1993). Sivistystehtävässä 

tähdätään siihen, että kasvavasta tulee itsenäinen ja yksilöllisen identiteetin omaava 

subjekti (Kivelä 1997, 41; Siljander 2002, 48–49). Jotta lapsi voisi kehittyä ja käyttää 

koko potentiaaliansa, kasvattajan tehtävä on luoda mahdollisuuksia sen toteutua (Pelto-

nen 1997, 36). Sosialisaatiotehtävä sisältää yhteiskunnallisen ja yksilöllistymisen tehtä-

vät. Kasvattajan yhteiskunnalliseen tehtävään kuuluu yhteiskunnan arvostamien val-

miuksien siirtäminen nuoremmille jäsenille ja johdattaa heidät yhteiskunnan arvosta-

maan kulttuuriin (Siljander 2002, 42). Tehtäviin kuuluu myös siirtää elämänkokemus ja 

vallitsevat toimintatavat ja -säännöt sekä auttaa lapsia hankkimaan aikuisten maailmas-

sa tärkeänä pidettyjä tietoja ja taitoja (Antikainen 1998; Hilpelä 1987; Siljander 2002; 

Takala 1974;). Yksilöllistymistehtävässä on kyse lapsen saattamisesta yhteiskunnan täy-

sivaltaiseksi jäseneksi ja kehittää kasvatettavassa aktiivista roolia uudistaa myöhemmin 

aikuisena sosiaalisia rakenteita ja kulttuurissa vallitsevia käsityksiä (Hilpelä 1987; Puo-

limatka 1996, 94–109; Siljander 2002, 44). Sivistys- että sosialisaatiotehtävään sisälty-
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vän identiteettitehtävän tarkoituksena on ohjata lapsen identiteetin muotoutumista si-

ten, että lasten kehittyminen yksilölliseksi persooniksi tapahtuu sosiaalisesti hyväksyt-

tävällä tavalla ja yhteisön määrittelemien sosiaalisten reunaehtojen puitteissa (Siljander 

2002, 48-49). 

 

 

Tutkimuskysymykset ja metodi 

Käsitykset ovat yksi kiinnostavista alueista selvittää kasvattajien näkemyksiä kasvatus-, 

hoito- ja opetustoiminnasta (Andersson & Lawenius 1983; Larsson 2003). Fenomeno-

grafisen lähestymistavan mukaan käsitykset ilmenevät ihmisen ja maailman välisessä 

suhteessa, jossa myös kokemukset, asiayhteydet ja näkökulmat rakentuvat (Marton 

1986; Marton & Booth 1997; Marton & Ming Fai 1999). Käsitysten syntymisen edellytys 

on, että ne suuntautuvat ilmiöön ja heijastavat ihmisen kokemusta ilmiöstä sellaisena, 

kun hän sen kokee (Marton 1981, 177 - 200). Ihmisten ajatellaan käsittävän ja ymmär-

tävän asioita omalla tavallaan riippuen heidän persoonallisesta historiasta, kokemuksis-

ta, asioihin liittyvistä näkökulmista ja asiayhteyksistä (Marton 1986, 31; Marton & Ming 

Fai 1999; Richardson, 1996).  

 

Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraaviksi: 1) Onko pitkän ja lyhyen aikaa työssä 

olleiden lastentarhanopettajien tavoite- ja tehtäväkäsityksissä samanlaisuuksia ja jos on, 

niin millaisia ne ovat? 2) Onko pitkän ja lyhyen aikaa työssä olleiden lastentarhanopetta-

jien tavoite- ja tehtäväkäsityksissä erilaisuuksia ja jos on, niin millaisia ne ovat? 3) Onko 

pitkän ja lyhyen aikaa työssä olleiden lastentarhanopettajien tavoite- ja tehtäväkäsityk-

sissä samanaikaisesti sekä samanlaisuutta että erilaisuutta ja jos on, millaisissa ne ovat? 

 

Tutkimukseen osallistui 45 vapaaehtoista lastentarhanopettajaa, joista 12 oli toiminut 

päiväkotityössä 20 vuotta tai enemmän (jatkossa pitkään työssä olleet opettajat) ja 12 

oli toiminut päiväkotityössä 5 vuotta tai vähemmän (jatkossa lyhyen aikaa työssä olleet 

opettajat). Pitkään työssä olleet opettajat olivat kaikki pitkälti yli 40-vuotiaita ja suurin 

osa heistä oli valmistunut 2-vuotisesta lastentarhanopettajaseminaarista, ja muutama 2-

vuotisesta yliopistotasoisesta ULO -koulutuksesta (Kokeiluluontoinen Uudenmuotoinen 

Lastentarhanopettajakoulutus). Lyhyen aikaa työssä olleet opettajat olivat alle reilusti 

37-vuotiaita ja he olivat kahta lukuun ottamatta suorittaneet yliopistossa 3-vuotisen 

varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon.  

 

Kasvattajien käsityksiä selvitettiin teemahaastattelulla, jonka käyttöä puolsi mahdolli-

suus tehdä haastattelutilanteessa tarkentavia kysymyksiä sekä yhteen sovittaa haastat-

telijan ja haastateltavien aikataulut (Alastalo 2005, 72–77; King 2000, 176–180; Kvale 

2007, 91–100). Haastatteluaineisto litteroitiin kysymyksittäin. Pitkään työssä olleille 

opettajille annettiin koodit A1… A12 ja lyhyen aikaa työssä olleille B1…B12. Analyysi-

prosessin aluksi aineisto luettiin kokonaisuutena ja sitten kysymyksittäin. Sen jälkeen 
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erotettiin pitkän (aineisto A) ja lyhyen (aineisto B) aikaa työssä olleiden opettajien ai-

neistot, joita luettiin erikseen tekstejä tiivistäen. Luokituskriteerinä käytettiin lausetta. 

Kummastakin aineistoista muodostettiin ensin erikseen ala- ja yläkategorioita, joita sit-

ten verrattiin keskenään ja yhdenmukaistettiin. Aineiston analyysi osoitti, että monilla 

opettajista tavoitteet ja tehtävät näyttivät kietoutuvan puheissa usein toisiinsa (ks. Kor-

honen 2008).  

 

 

Tavoitteiden ja tehtävien samanlaisuus kohdistui lasten hyvinvointiin, 

kehitykseen, kasvuympäristöön sekä työn suunnitteluun 

Tulokset osoittivat, että pitkän ja lyhyen aikaa työssä olleiden opettajien työlleen aset-

tamien tavoitteiden ja tehtävien samanlaisuus liittyi lasten kokonaisvaltaiseen ja yksilöl-

liseen hyvinvointiin, joka tarkoitti lasten turvallisuutta, hyvää oloa ja viihtymistä päivä-

kodissa, aikuisen läsnäoloa ja lasten luottamusta aikuiseen. Turvallisuudella viitattiin 

erityisesti päiväkodin ilmapiiriin, fyysiseen ympäristöön ja aikuisen tarjoamaan turvalli-

suuden tunteeseen sanoen ”…et pystyis olemaan tukena ja turvana” (B9). Lasten hyvästä 

olosta mainittiin ”…sen lapsen päivä täällä olis hyvä ” (A4). Lasten luottamuksesta aikui-

siin kerrottiin, ”… et ne, lapset pystyy kertomaan miulle jos niillä on jotakin huolta” (B12). 

Turvallisuus tehtävänä tarkoitti psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta huolehti-

mista ja ajan antamista lapsille.  

 

Samanlaisuus ilmeni myös siten, että opettajat asettivat tavoitteekseen ja tehtäväkseen 

lasten hoidon, kehityksen, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden. ”Lapset… heijän 

kasvuun, kehitykseen tuota opetukseen, hoitoon siihen kiinnitetään huomioo ja pyritään 

antamaan paras mahollinen” (A10). Tehtävät sisälsivät hyvän hoidon turvaamisen, ke-

hittämisen ja opettamisen sekä kasvattamisen hyvin. Hyvä hoito tarkoitti ruokailua, pu-

keutumista, ulkoilua, wc:ssä käyntiä, peseytymistä ja päivälepoa. Opettaminen liittyi 

perustoimintoihin ja uusiin asioihin. Oppimisen katsottiin tapahtuvan leikin avulla. Ke-

hityksellä viitattiin lapsen kokonaiskehityksen ja sen hetken kehitystarpeiden huomioon 

ottamiseen ja siihen, että ”… kehittää lasta sillä tavalla, mistä lapset tykkää, mistä ne 

nauttii, mitä ne tarvihtee…” (B5).  

  

Käsitysten samanlaisuus koski myös kasvuympäristön virikkeellisyyttä sekä kouluval-

miuksia. ”Päiväkodin tavoite on valmistaa lasta koulumaailmaan ja siihen, että pärjäis 

siellä isompien kanssa ja osais itsenäisesti huolehtia itsestään” (B3). Myös lasten kouluun 

siirtymisen helpottamista painotettiin. ”Opettajan täytyy luoda siltaa, jota pitkin lapsen 

on helppo siirtyä kouluun” (A7). Tehtävänä opettajat pitivät lasten valmistamista kou-

luun eri tavoin.  Edelleen samanlaisuus tavoitteena koski työn kokonaisvaltaisuutta, vas-

tuullisuutta ja toiminnan suunnittelun osaamista, jonka katsottiin perustuvan lasten iän 

ja kehitystason tuntemiseen. ”Pitää osata suunnitella ja toteuttaa sellaista lapsen kehitys-

tasoon sopivaa toimintaa” (B5). ”Lapsen ikä ja kehitystaso ja eri kehitysvaiheiden tunte-
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minen ja tietäminen ja sen pohjalta sitten … toiminnan suunnittelu” (A8). Tehtävinä mai-

nittiin monipuolisen suunnittelun toteuttaminen, lasten ja erityislasten suunnitelmien 

sovittaminen vuosisuunnitelmaan. 

 

 

Tavoitteiden ja tehtävien erilaisuus kohdistui lasten oloon päiväko-

dissa sekä kasvattajien omaan työskentelyyn ja itseen 

Lastentarhanopettajien työlleen asettamien tavoitteiden erilaisuus liittyi lapsiin. Pitkään 

työssä olleet opettajat pitivät tavoitteena lasten oikeutta hyvään ja laadukkaaseen päi-

vähoitoon. Lapset ovat tyytyväisiä ja saavat tehdä asioita rauhassa ja kiireettömässä il-

mapiirissä, eikä heiltä vaadita ”hirveesti”. Lapsilla on kivaa ja he saavat elämyksiä ja ko-

kemuksia. Tavoitteina pidettiin myös lasten tunnetta saada kuulua ryhmään sekä toisten 

kuuntelemista ja vuoron odottamisen oppimista. Vastaavasti lyhyen aikaa työssä olleet 

opettajat asettivat tavoitteeksi, etteivät lapset kuormitu liikaa päiväkodissa. Lapset saa-

vat kasvaa sosiaalisessa ympäristössä, heillä on kavereita ja he oppivat hyvää ryhmä-

henkeä sekä harjoittelevat ryhmässä sosiaalisia taitoja. 

 

Lasten kanssa toimimisessa ilmeni erilaisuus siten, että pitkään työssä olleet opettajat 

pitivät tavoitteena lasten tunnetilaan eläytymistä, lasten verbaalisten ja non-

verbaalisten viestien huomioimista. Tavoitteena pidettiin myös lasten hyviksi ihmisiksi 

kasvamista. Tehtävinä pidettiin vuorovaikutusta, lasten kuuntelemista ja kannustamista, 

tuen antamista ja myönteisten kasvatusmenettelyjen käyttöä. Lyhyen aikaa työssä olleet 

opettajat korostivat tavoitteissa oikeudenmukaisuutta, emotionaalisen ja sosiaalisen 

kehityksen sekä ajattelun huomioon ottamista. Tavoitteina mainittiin myös tuokiot, lau-

luhetket ja liikunta. Nämä opettajat pitivät tehtävänä lasten kasvattamista mahdolli-

simman hyvin, auttamista elämässä eteenpäin, eväiden antamista elämää varten ja yh-

teiskuntaan sopeutumiseksi. Tehtävinä mainittiin lasten koulukypsyyden huomioiminen 

ja lasten ikänormien mukaisen kehityksen tunteminen, akateemisten taitojen opettami-

nen sekä sisällölliset orientaatiot ja toiminnan eriyttäminen. 

  

Omaa työskentelyä ja itseä koskevissa käsityksissä ilmeni erilaisuutta siten, että pitkään 

työssä olleet opettajat asettivat tavoitteeksi työn tekemisen hyvillä mielin, tietoisena 

olemisen siitä maailmasta, jossa lapsi elää. Tehtävät liittyivät ”kaikenlaisten” asioiden 

tekemiseen perushoidosta alkaen. Lyhyen aikaa työssä olleet opettajat pitivät tavoittee-

na ja tehtävinä työskentelyä velvollisuudentuntoisesti ja motivoituneesti, oman toimin-

nan ja itsen kriittistä tarkastelua. 
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Tavoitteiden ja tehtävien sekä samanlaisuus että erilaisuus kohdistui 

yhteistyöhön tiimin jäsenten, vanhempien ja muiden asiantuntijoiden 

kanssa 

Pitkän ja lyhyen aikaa työssä olleiden lastentarhanopettajien työn eräissä tavoitteissa ja 

tehtävissä oli samanaikaisesti sekä samanlaisuutta että erilaisuutta koskien yhteistyötä 

vanhempien, tiimin ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Samanlaisuus koski luottamuk-

sellisia ja turvallisia suhteita vanhempiin ja yhteisyön sujumista heidän kanssaan. Teh-

tävät liittyivät vanhempien kanssa yhdessä lasten parhaaksi toimimiseen ja vanhempien 

kasvatustyön tukemiseen. Erilaisuus ilmeni siten, että pitkään työssä olleet lastentar-

hanopettajat asettivat työnsä tavoitteeksi vanhempien kuuntelemisen, heidän tunneti-

laansa eläytymisen ja perheen hoidon tarpeen huomioimisen. Tehtävinä mainittiin tie-

toisena oleminen perheiden taustoista ja erilaisista arvoista. Lyhyen aikaa työssä olleet 

opettajat asettivat tavoitteeksi ilmapiirin luomisen yhteisille keskusteluille ja vanhempi-

en rinnalla lasten valmentamisen kouluun. Nämä opettajat mainitsivat sekä tavoitteena 

että tehtävänä päivittäisen yhteydenpidon vanhempiin.  

 

Molemmat opettajaryhmät asettivat tavoitteeksi lapsiryhmässä tapahtuvan kasvattajien 

välisen yhteistyön sekä yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. Tehtävänä pidettiin yh-

teisesti sovittujen arvojen mukaan työskentelyä ja pedagogisena ohjaajana toimimista. 

Erilaisuus ilmeni siten, että pitkään työssä olleet opettajat pitivät tavoitteenaan työn 

kehittämistä yhdessä lapsiryhmän kasvattajien ja koulun kanssa. Lyhyen aikaa työssä 

olleet opettajat pitivät tavoitteena moniammatillista yhteistyötä tiimissä ja tehtävänä 

pedagogisia keskusteluja lastentarhanopettajien ja muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa. 

 

 

Tulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä 

Tulokset osoittivat, että pitkän ja lyhyen aikaa työssä olleiden opettajien tavoite- ja teh-

täväkäsityksissä ilmeni samanlaisuutta, joka kohdistui lasten hyvinvointiin, hoitoon, 

kasvatukseen ja oppimiseen, kouluvalmiuksiin, kasvuympäristöön sekä työn vastuulli-

suuteen ja suunnitteluun. Tulokset voivat kertoa siitä, että tämän vuosituhannen alussa 

voimaan tulleisiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmien perusteisiin liitty-

nyt valtakunnan tasolta aina yksittäiseen päiväkotiin ulottunut koulutus ja suunnitelmi-

en teon yksityiskohtainen ohjeistus ovat yhdenmukaistaneet tutkimuksen kohteena ol-

leiden opettajien ajattelua ja tehnyt heistä myös enenevässä määrin julkisen vallan var-

haiskasvatustyölle asetettujen näkemysten toteuttajia. Tulokset voivat kertoa myös siitä, 

että lastentarhanopettajien koulutuksissa mainitut asiat ovat opetuksen keskiössä. 

  

Näiden tulosten tarkastelu osoittaa, että opettajien tavoite- ja tehtäväkäsitykset kiinnit-

tyivät lasten kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen hyvinvointiin, joka on ominaista sekä 
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suomalaiselle että pohjoismaiselle päivähoitotoiminnalle, päiväkotilasten vanhempien 

odotuksille ja hyvinvointivaltiota koskevalle keskustelulle (Brostöm 2003; Einarsdottir 

& Wagner 2006; Tiilikka 2005; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005). Huomion 

suuntaamista lasten hyvinvointiin on pidetty myös kasvattajien työn eettisenä perusta-

na (Branden1994; Goldstein 1997; Erikson 1968;). Yksilöllisen hyvinvoinnin korostami-

seen on alettu suhtautua kriittisesti, koska sen katsotaan jättävän vaille huomiota lapsi-

ryhmän ja päiväkotiyhteisön hyvinvoinnin merkityksen yksilön hyvinvoinnille (esim. 

Alvestad & Duncan 2006).   

 

Opettajien käsitysten samanlaisuus koski myös lasten hoidon, kehityksen, kasvatuksen 

ja opetuksen kokonaisuutta, lasten kehityksellisten häiriöiden huomioon ottamista sekä 

kunkin lapsen iän, kehitystasoa ja -vaiheita. Tulokset vahvistavat päivähoidossa vallalla 

olevaa EduCare -ajattelua (Hujala 2002), ovat yhdensuuntaisia Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden (2005) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa 

(2000). Molempien opettajaryhmien näkemykset yllä mainituista tavoitteista jäävät 

maininnan tasolle, kuten tapahtuu myös varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2005).  Broströmiin (2006) nojaudutaan siinä, että hoidon, kasvatuksen, kehi-

tyksen ja opetuksen tavoitteiden tulisi sisältää sisällöllistä kuvaamista tavoitteellisen 

työskentelyn takaamiseksi.  

 

Molempien opettajaryhmien samanlaisuutta kuvaavat käsitykset kiinnittyvät kehitys-

psykologiaan, joka näkemys on ollut ja on edelleen määräävässä asemassa päiväkotitoi-

minnassa (Hakkarainen 2008), Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) sekä 

lastentarhanopettajien koulutusten opetussuunnitelmissa (Karila, Kinos, Niiranen & Vir-

tanen 2005). Se, että päiväkodeissa kasvatustyö sidotaan kehityspsykologiseen, yksilön 

kehitystä korostavaan vaiheajatteluun, on riittämättöntä. Kasvatustyön tulisi perustua 

kehityspsykologian lisäksi myös sellaiseen ajatteluun, jossa painotetaan aikuisten ja las-

ten sekä lasten välistä vuorovaikutusta, ryhmän kehitystä ja dynamiikkaa (Egan 2009; 

Katz 1996; Rinaldi 2006), lasten oppimiskokemuksia ja oppimistapoja (OECD 2006; Ro-

goff 1998, 2003), kulttuuria ja ympäristötekijöitä (Dahlberg, Moss & Pence 1999; Kval-

sund 2004; Penn 2005) sekä lapsen tarkastelua subjektina ja yhteiskunnan demokraat-

tisena jäsenenä (Pramling & Sheridan 2003; Sheridan & Pramling Samuelsson 2001).  

 

Lastentarhanopettajien tavoite- ja tehtäväkäsityksissä erilaisuus liittyi lasten oloon päi-

väkodissa ja kasvattajien työskentelyyn. Pitkään työssä olleet opettajat painottivat las-

ten oikeutta laadukkaaseen päivähoitoon; lasten tyytyväisyyttä ja mukavaa oloa; ryh-

mään kuulumista, toisten kuuntelemista ja vuoron odottamisen oppimista ja elämysten 

saantia. Tärkeänä pidettiin lasten tunnetilaan eläytymistä, lasten kielellisten ja ei kielel-

listen viestien huomioimista ja sitä, että lapsilta ei vaadita liikaa ja he saavat toimia rau-

hassa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Oma työ haluttiin tehdä hyvin ja hyvillä mielin ja 

tyytyväisyyttä kokien. Itsen kehittämiseen sisältyi herkkyys muutoksille ja tietoisena 

oleminen siitä maailmasta, jossa lapsi elää. Pitkään työssä olleiden opettajien käsitykset 
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kuvaavat emotionaalis-sosiaalista, humaania ja sivistystehtävään orientoitunutta ajatte-

lua. Pedagogisesti käsitykset liittyvät fröbeliläisyyteen, jolle tunnusomaista on kiireetön 

ilmapiiri, lapset saavat olla lapsia, lapsilta ei vaadita liikaa ja lapset saavat tehdä asioita 

rauhassa. 

 

Lyhyen aikaa työssä olleiden opettajien käsityksissä korostuivat oikeudenmukaisuuteen 

pyrkiminen, lasten sosioemotionaalisen kehityksen huomioon ottaminen; lasten kave-

risuhteet, sosiaalisten taitojen harjoittelu ja kasvaminen sosiaalisessa ympäristössä; tie-

dollisten asioiden oppiminen ja se, etteivät lapset kuormitu liikaa. Myös lasten koulu-

kypsyyteen kiinnitettiin huomiota. Esille tuotiin myös sisällölliset orientaatiot, tuokiot, 

lauluhetket ja liikunta sekä lasten akateemisten taitojen opettaminen. Edelleen korostet-

tiin lasten kasvattamista hyvin sekä eväiden ja valmiuksien antamista yhteiskuntaan 

sopeutumiseksi. Omassa työssä korostettiin velvollisuudentuntoa, motivaatiota, oman 

työn ja itsen kriittistä tarkastelua ja uusien asioiden oppimista. Näiden opettajien käsi-

tykset heijastavat sosiaalis-kognitiivista, suorituskeskeistä ja yhteiskunnallisesti suun-

tautunutta ajattelua. Pedagogisesti käsitykset liittyvät didaktiikkaan, mikä ilmenee sel-

laisissa asioissa, kuten lasten koulukypsyyden huomiointi, oppiaineisiin verrattavat si-

sällölliset orientaatiot ja akateemisten taitojen opettaminen.   

 

Se, että opettajaryhmien tavoite- ja tehtäväkäsityksissä löytyi erilaisuutta, voi johtua 

paitsi erilaisista työkokemuksista, myös hankitusta koulutuksesta. Pitkään työssä olleet 

opettajat olivat valmistuneet joko 2-vuotisesta lastentarhanopettajaseminaarista tai 2-

vuotisesta ULO -koulutuksesta. Vastaavasti lyhyen aikaa työssä olleista opettajat pari 

lukuun ottamatta olivat suorittaneet 3-vuotisen varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkin-

non yliopistossa, jossa koulutus on integroitu luokanopettaja- ja aineenopettajakoulu-

tuksiin. Erilaisuus voi johtua myös yksityiselämään liittyvistä tekijöistä, kuten kokemuk-

sista omassa perheessä ja omien lasten hoidosta. Lyhyen aikaa työssä olleista opettajista 

harva oli perheellinen ja vain muutamalla heistä oli omia lapsia. Pitkään työssä olleet 

opettajat, jotka kaikki olivat perheellisiä ja heillä oli omia lapsia, mainitsivat omien las-

ten ja perheen sekä iän karttumisen tuoneen mukanaan sallivuutta, suvaitsevuutta ja 

joustavuutta suhtautumisessa työhön.  

 

Molempien opettajaryhmien tavoite- ja tehtäväkäsityksissä samanlaisuus ja erilaisuus 

tulivat samanaikaisesti esille vanhempien, oman lapsiryhmän aikuisten sekä eri tahojen 

ammattilaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Vanhempien kanssa tehtävässä yhteis-

työssä samanlaisuutta olivat luottamukselliset suhteet, yhteisyön sujuminen, vanhempi-

en kasvatustyön tukeminen sekä lasten parhaaksi toimiminen yhdessä. Tämä tulos ker-

too kasvatusyhteistyössä keskeisinä pidetyistä asioista. Tulos on yhdensuuntainen var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) kanssa, mutta poikkeaa siitä siinä, ettei-

vät opettajat maininneet vanhempien mukaan ottamista toiminnan suunnitteluun ja ar-

viointiin. Erilaisuus vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä paljasti, että pitkään 

työssä olleet opettajat painottivat perheen päivähoidon tarpeen huomioon ottamista, 
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tietoisuutta perheiden taustoista ja erilaisista arvoistaan. Nämä opettajat painottivat 

vanhempien kuuntelemista ja heidän tunnetilaansa eläytymistä samaan tapaan, mitä he 

toivat esille kuvatessaan toimintaa lasten kanssa.  Lyhyen aikaa työssä olleet opettajat 

korostivat yhteistyössä velvollisuutta pitää päivittäin yhteyttä vanhempiin, vanhempien 

rinnalla oloa valmennettaessa lasta kouluun ja elämään. Nämä opettajat painottivat hy-

vän ilmapiirin luomista vanhempien kanssa käytäville yhteisille keskusteluille samaan 

tapaan, mitä he kertoivat työstään tiimin jäsenten kanssa.  

 

Tuloksista paljastuu, että molempien opettajaryhmien tavoite- ja tehtäväkäsityksissä 

vähäiselle huomiolle jäivät kasvatuksen identiteettitehtävä koskien lasten kehittymistä 

kyvykkäinä ja itseohjautuvina subjekteina sekä yksilöllistymistehtävä koskien lasten 

kehittymistä toimimaan tulevaisuudessa yhteiskunnan demokraattisina jäseninä, sosiaa-

listen rakenteiden uudistajana ja muokkaajana. Tulokset pitkän ja lyhyen aikaa työssä 

olleiden lastentarhanopettajien sekä samanlaisuutta että erilaisuutta kuvaavat tavoite- 

ja tehtäväkäsitykset luovat haasteita käytännön pedagogiikan ja alan koulutusten ny-

kyistä syvemmälle tarkastelulle ja tutkimukselle.  
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