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Puhuttaessa työntekijöiden osallisuudesta käytetään usein käsitettä ’voimaantuminen’,  
’toimijuus’, ’sitoutuminen’ tai ’työn imu’. Tärkeänä työn osallisuutta lisäävänä tekijänä 
pidetään työntekijän mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon tai kehittämiseen omassa 
työyhteisössään ja sitä kautta vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin (esim. Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Schaufeli 2001).  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan päiväkodin 
työntekijöiden kokemia vaikutusmahdollisuuksia omassa työyhteisössään. 
 

Osallisuuden lähtökohtia 
 
Työntekijän rohkaistuminen oman työnsä kehittäjäksi (voimaantuminen) vaatii paneutumista 
reflektiiviseen työotteeseen. Se tulee esille oman havainnoinnin, ajattelun ja toiminnan 
jatkuvana kriittisenä reflektiona. Arjen työkokemukset, omista virheistä oppiminen ja jatkuva 
itsensä testaaminen korostuvat tällaisessa kehitysprosessissa (Eteläpelto 1997). Erityisesti 
oman työn alistaminen toisten arvioinnille voi tuntua vaikealta ja pelottavaltakin (Ojala & 
Venninen 2011), siksi omien ja muiden tunnereaktioiden reflektointi on tärkeää (Kupila 
2007).  
 
Työn kehittämisen yhteydessä on huomattu, ettei keskittyminen ongelmiin ja uhkiin tuota 
kestäviä ratkaisuja, joten on kiinnostuttu työn positiivisista puolista ja niiden tuomista 
myönteisistä vaikutuksista työelämään (Hakanen 2009). Hakanen (2004) on väitöskirjassaan 
suomentanut ja ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön Hollannissa kehitetyn termin ’työn 
imu’ (work engagement) kuvaamaan työhyvinvoinnin positiivista ilmenemistä. Aktivaatio ja 
mielihyvä työstä nousevat oleellisiksi asioiksi. Jokaiselle työntekijälle on tärkeää kokea 
hallitsevansa työnsän kunniallisesti. Selviytymistä määrittävät kunnia, sosiaalinen arvonanto, 
ryhmään kuuluminen sekä jäseneksi tunnistaminen. (Järvensivu ym. 2011.) Osallistuminen ja 
vaikuttaminen päiväkodissa on haasteellisinta erityisesti niille työntekijöille, joille se on uutta 
ja jotka eivät vielä omaa siitä kokemusta (Nummenmaa, Karila, Joensuu & Rönnholm 2007). 
Kokoavasti voidaan sanoa, että inhimillinen ja ammatillinen kietoutuvat kasvatustyössä 
vahvasti yhteen.  
 
Työn imu on kokonaisvaltainen tunteita sisältävä ja tiedollinen olotila, johon kuuluvat 
energisyys sekä vahva kiinnittyminen omaan työhön. Työn imua kuvastavat kolme 
ominaisuutta: tarmokkuus, omistautuminen ja työhön uppoutuminen. Tarmokkaalla 
työntekijällä on energiaa ja henkistä sinnikkyyttä työskentelyssään sekä rohkeutta kohdata 
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haasteita aktiivisesti. Tarmokkuus liittyy läheisesti motivaation käsitteeseen, sillä tarmokas 
työntekijä on myös motivoitunut tekemäänsä. Omistautuva työntekijä ilmentää työssään 
innokkuutta, inspiroitumista sekä ylpeyttä ja osoittaa halua vastata uusiin haasteisiin. Näin 
omistautuminen muistuttaa hieman sitoutumisen käsitettä. (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris 
2008). Myöhemmin on löydetty  neljäs työn imun osatekijä, ammatillinen itsetunto (Hakanen 
2004).  
 
Yksi työntekijän voimaantumista vahvistava tekijä sisältyy asioiden pohtimiseen yhdessä. 
Ryhmässä kasvava tutkimisen ja luomisen ilmapiiri on osallisuuden edellytys. (Esim. 
Hännikäinen 2006.) Tutkimuksissa (esim. Salanova, Agut & Peiro 2005) on todettu, että työn 
imu voi tarttua työntekijästä toiseeen ja parhaimmillaan muodostaa yhteisöllisen tunteen 
työpaikalla, jolloin energisyys ja innostuneisuus ovat jaettua ja yhteisiä. Osallistava toiminta 
voidaan nähdä keinona työn imun kasvattamiseen (Topp 2010). Näin osallisuuden kokemus 
jokaisen työntekijän kohdalla on merkityksellinen koko työyhteisölle.  
 
Yhteisöön liittyminen voidaan nähdä laajenevana osallisuuden prosessina, jolloin yhteisön 
toimintaan osallistumalla yksilö vähitellen tulee yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi (Lave & 
Wenger 1991) ja samalla rakentaa omalla toiminnallaan yhteisöä (Sfard 1998).  
Monissa oppimistutkimuksissa on korostettu voimakkaasti yhteisöihin osallistumisen 
merkitystä oppimisen kannalta (Gauvain 2001). Työtä koskevat aloitteet ovat yksi tapa 
rakentaa yhteisöä.  
 
Edellä olevien ajatusten pohjalta kiteytämme artikkelin neljä tutkimuskysymystä seuraavaan 
muotoon: Millaisia aloitteita päiväkodin työntekijät omassa työssään tekevät? Millaisia 
vaikutuksia työntekijät ovat kokeneet aloitteillaan olevan? Mitkä asiat estävät aloitteiden 
tekemistä työyhteisössä? Mihin sellaisiin asioihin, joihin nyt eivät voi vaikuttaa, vastaajat 
haluaisivat vaikuttaa? 
 

Menetelmät  
 
Tämä artikkeli perustuu VKK-Metrossa keväällä 2011 tehtyyn lasten vanhempien ja 
henkilökunnan osallisuutta pääkaupunkiseudun päiväkodeissa kartoittavaan kyselyyn 
(Venninen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen & Purola 2011). Henkilökunnan osallisuutta 
selvitettiin viisi kysymystä sisältävällä. Kysely lähetettiin tiimeissä vastattavaksi kaikkiin 
kunnallisiin päiväkoteihin sekä ryhmäperhepäiväkoteihin Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa 
sekä Vantaalla huhtikuussa 2011. Vastanneissa päiväkotitiimeissä (N = 1588) työskenteli 
5262 työntekijää.  Vastausprosentti oli koko pääkaupunkiseudulla 77,6 %, ts. hieman yli 
kolme neljäsosaa kunnallisen päivähoidon tiimeistä. Vastaajilta pyydettiin yksilövastaukset 
aloitteiden määrään asteikollisella muuttujalla päivittäin, viikoittain, kuukausittain, 
puolivuosittain, harvemmin (kysymys 1. taulukko 1), minkä lisäksi heitä pyydettiin 
vastaamaan tiiminä seuraaviin avoimiin kysymyksiin: 2. Mistä asioista olette tehneet aloitteita 
työyhteisössänne? 3. Mihin asioihin ja millaisia vaikutuksia aloitteillanne on ollut? 4. Minkä 
asioiden näette työyhteisössänne estävän henkilökunnan osallisuutta. 5. Mihin asioihin 
haluaisitte vaikuttaa? Mihinkään kysymykseen vastaamista ei ollut määritelty pakolliseksi.  
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Näin kootun laadullisen aineiston analyysi aloitettiin vastauksia koskevan kokonaiskuvan 
hahmottamisella. Se tapahtui lukemalla kaikki kutakin aihekokonaisuutta koskevat vastaukset 
muutamaan kertaan sellaisenaan läpi. Kokonaiskuvan kautta päädyimme induktiiviseen 
analyysiin, sillä vastaukset eivät olleet loogisesti luokiteltavissa aiempien tutkimusten 
pohjalta syntyneiden kategorioiden mukaan.  Lisäksi halusimme nostaa mahdollisimman 
voimakkaasti esille vastaajien oman äänen ja säilyttää vastauksiin sisältyvän vahvan 
subjektiivisuuden. (Ks. Dey 1993.) 
 
Vastaukset käsiteltiin Atlas.ti -laadullisen aineiston tekstinkäsittelyohjelmalla. Aineistosta 
analysoitiin asiakokonaisuuksia, jotka saattoivat olla yhden sanan tai muutaman lauseen 
mittaisia kuvauksia, jotka käsittelivät tiettyä asiaa. Kuvauksille annettiin yhden tai useamman 
sanan mittainen pelkistetty koodinimi.  Joitakin koodinimiä löytyi useita satoja, toisia vain 
yksi tai muutama. Näin syntyivät alaluokat. Koodinimiä luokiteltiin keskenään sen mukaan, 
että ne sisältäisivät yhteisiä ominaisuuksia. Muodostuneille koodiluokille annettiin nimet, 
jotka kuvasivat niiden yhteisiä ominaispiirteitä. Näin syntyivät yläluokat. Yläluokat 
ryhmiteltiin edelleen sen mukaan, millaisia yhteisiä nimittäjiä niihin sisältyi. Sen perusteella 
syntyivät pääluokat. (Ks. Robson 2002.) 
 
Laadullisen aineiston luotettavuudesta huolehdittiin kuvaamalla analyysin eteneminen tarkasti 
ja liittämällä tulosten esittelyn yhteyteen autenttisia lainauksia alkuperäisestä aineistosta. 
Lainaukset pyrittiin valitsemaan mahdollisimman erilaisista vastauksista, ja niitä esittävien 
ilmiöiden painoarvo tuotiin esille muilla keinoin, esimerkiksi kvantifioimalla (mainintojen 
määriä laskemalla) koodeja. Tämän katsoimme avaavan lukijalle paremman mahdollisuuden 
päästä sisälle koko ilmiökenttään. Tutkimuksen määrällisiä tuloksia on esitetty pääasiassa 
tarkastelemalla muuttujien suhteellista vastausjakaumaa. (Ks. Ward 2010.) 
 
Suuren aineiston käsittelyä auttoi mahdollisuus tehdä erillisiä sanahakuja koko aineistosta ja 
sen avulla tarkastaa, ettei joskus hyvinkin tiiviistä ja luettelomaisista vastauksista jäänyt 
epähuomiossa joitain koodeja merkitsemättä. Edellä mainittu koodien kvantifiointi tai 
prosentuaalisten vastaajamäärien laskeminen auttoi kokonaisuuksien osien hahmottamisessa. 
(Ks. Ward 2010.) 
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Tulokset  
 
Työntekijöiden tekemät aloitteet  
 
Yksittäiset vastaajat (N = 5262) määrittelivät, kuinka usein tekevät omia asioita, päiväkodin 
sisäisiä asioita sekä päiväkodin ulkopuolisia asioita koskevia aloitteita (taulukko 1).  
 
TAULUKKO 1. Työntekijöiden tekemät aloitteet 

 
 
Suurin osa aloitteista koski vastaajien omia asioita, joista lähes yhdeksän kymmenestä 
vastaajasta koki tekevänsä aloitteita usein. Heistä 60 % teki aloitteita viikoittain ja 40 % 
päivittäin.  Työyhteisön sisäisiä asioita koskevia aloitteita arvioi tehneensä usein yli puolet 
(64 %) vastaajista . Työyhteisön ulkopuolisia asioita koskevat aloitteet painottuivat 
vähäisempää aloitteellisuutta kuvaavien vaihtoehtojen kohdalle. Kolmasosa (29 %) vastaajista 
koki tekevänsä työyhteisön ulkopuolisia asioita koskevia aloitteita harvoin tai ei lainkaan, ja 
kymmenesosa (9 %) pyrki vaikuttamaan näihin asioihin usein.  
 
Kuviosta 1 ilmenee, mihin asioihin liittyviä aloitteita vastaajatiimit (N = 1588) olivat tehneet. 
Samoin se tuo esille tehtyjen aloitteiden vaikutukset ja sen, missä määrin vastaajat haluaisivat 
vaikuttaa asioihin, mutta eivät koe voivansa sitä tehdä.  
 

 
KUVIO 1. Tehdyt aloitteet, niiden vaikutukset sekä vastaajien vaikutushalu (Mainintojen 
yhteismäärä 8435) 
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Omat asiat 

(F=4988) 

Sisäiset asiat 

(F=4955) 

Ulkoiset asiat 

(F=4963) 

Ei koskaan tai harvoin 1 % 3 % 29 % 

Toisinaan (kerran kuukaudessa - puolivuosittain) 10 % 33 % 63 % 

Usein (päivittäin - viikoittain) 89 % 64 % 9 % 
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Työskentelytapoja koskevat aloitteet  
 
Eniten (F = 1953) vastaajat kertoivat tehneensä yhteisiä työskentelytapoja koskevia aloitteita, 
jotka liittyivät työjärjestelyihin tai yhteistyöhön työyhteisön sisäkkö tai ulkopuolella. Suurin 
osa (f = 520) sisäisiä asioita koskevista aloitteista koski työvuoroja ja lomia (esim. Kaikki 
aika menee työvuoroista sopimiseen.”) sekä yhteisiä tapahtumia ja yhteistä toimintaa. 
Päiväkodin sisäiseen yhteistyöhön liittyvistä maininnoista pieni osa (f = 8) koski päiväkodin 
tilojen käyttöä, jota seuraava esimerkki kuvaa:  

Tilojen käyttö/ uudelleen järjestely -> selvitään yhdellä aikuisella nukkarissa -> 
muulle henkilökunnalle tulee siinä enemmän suunnittelu-/valmisteluaikaa. Lasten 
leikki on parantunut tilojen järjestelyjen myötä, tilojen käyttö parantunut. Leikkitiloja 
eriyttämiseen on enemmän.  

 
Tässä luokassa työyhteisön sisällä päiväkodin yleisiä sääntöjä (f = 83) ja toisaalta toimintaa 
koskevia yhteisiä sopimuksia (f = 72) koskevia aloitteita oli tehty suurin piirtein yhtä paljon. 
Aloitteita oli tehty myös työtovereiden auttamisesta, työn organisoinnista ja aikataulutuksesta, 
tiedonkulusta ja perehdytyksestä sekä koulutuksista ja palavereista. Lasten turvallisuutta 
koskevia aloitteita oli tehty paljon (f = 119).  Myös kestävän kehityksen vaatimuksia oli 
nostettu esille.  

 
Suurin osa (f = 102) päiväkodin lähiympäristöön suuntautuvista yhteistyöaloitteista liittyi 
lasten vanhempien kanssa tapahtuvaan toimintaan.  Muut lähiympäristöön liittyvät ehdotukset 
liittyivät esimerkiksi huoltotyötä ja sen suorittamista tai yhteistyötä keittiötyöntekijöiden ja 
siivoustyöntekijöiden kanssa. Myös yhteydet kouluun, lähipäiväkotiin, kirjastoon, 
seurakuntaan, neuvolaan ja lastensuojeluun nousivat esille.  
 
Varhaiskasvatusta koskevat aloitteet 
 
Seuraavaksi eniten (F = 1249) kuvattiin varhaiskasvatukseen liittyviä aloitteita. Ne koskivat 
sekä ammatillisia (f = 247) että niihin läheisesti liittyviä pedagogisia asioita (f = 1006).  
 
Varhaiskasvatuksen ammatillisista aloitteista suuri osa liittyi muutostoiveisiin omia 
työtehtäviä kohtaan ja toiseksi eniten niitä oli tehty henkilöstön koulutusta ja konsultaatiota 
koskien. Ammatillisuuteen liittyvien aloitteiden kautta keskustelujen määrä oli noussut 
voimakkaasti, vaikka suoranaisia ehdotuksia keskustelujen lisäämiseksi olikin tehty harvoin. 
Vastaajat kokivat, että kaikissa tapauksissa tiedon ja osaamisen jakamisen nostamisesta esille 
oli ollut hyötyä.   
 
Pedagogisuuteen liittyvät aloitteet kuvattiin usein varsin abstraktisti, yleensä mainintana oli 
ainoastaan ”pedagogiikkaan liittyvät aloitteet”; yksilöidyt maininnat koskivat liikuntaa, 
leikkiä, taidetta ja esiopetusta sekä ryhmissä toimimista ja erilaisia kerhoja. Erityisesti 
varhaiskasvatussuunnitelmia, pienryhmä- ja kerhotoimintaa sekä toiminnan kehittämistä oli 
ehdotettu. Oppimisympäristö oli aihe, jota koskevia suoria aloitteita oli tehty vain vähän, 
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mutta siihen liittyviä ehdotuksia hankinnoista oli nostettu runsaasti esille. Ulkoilua kohtaan 
oli tehty vain yksittäisiä aloitteita, sen sijaan retkikohteita oli ehdotettu useammin.  
 
Työhyvinvointia koskevat aloitteet 
 
Kolmas luokka, työhyvinvointia koskevat aloitteet (F = 385), koostuvat sekä henkistä että 
fyysistä työhyvinvointia koskevista maininnoista. Suurin osa vastauksista nosti esille 
työhyvinvoinnin yleisellä tasolla (f = 150). Illanvietot ja tyky-päivät olivat usein henkistä 
työhyvinvointia koskevien aloitteiden aiheina. Ilmapiiri ja työturvallisuus olivat seuraavalla 
sijalla. Kiire (f = 40) nousi esille, samoin työssä jaksaminen. Esimiehen tukea kaivattiin lisää. 
Yksittäiset tiimit nostivat esille saamansa palautteen vähäisen määrän. Fyysisen 
työhyvinvoinnin suurin ryhmä oli ergonomiaan liittyvät aloitteet, kuten seuraava lainaus 
kuvaa: ”Ergonomiaan liittyvät asiat. Saatu säädettäviä pyörällisiä tuoleja, aikuisten kokoiset 
tuolit ja korkeammat pöydät ryhmään, pukemispenkki.” Myös sosiaaliseen ympäristöön 
liittyviä asioita oli nostettu jonkin verran esille, esimerkiksi näin:   

Omassa ryhmässämme henkilökunnan liikkuvuus toisia auttamassa näkyy lasten 
levottomuuden lisääntymisenä ja kaikkiin kasvatustavoitteisiin on tällöin vaikeampi 
päästä. Lähes joka päivä joutuu sopimaan toisten tiimien kanssa päivän sujuvuudesta. 
Se vaikuttaa työmotivaatioon, kun suunnitelmia joutuu muuttamaan paljon ja koko 
ajan vaaditaan paljon joustavuutta  

 
Ulkopuolista ohjausta koskevat aloitteet 
 
Neljäs ja pienin luokka, ulkopuolista ohjausta koskevat aloitteet (F = 106), liittyvät joko 
hallinnollisiin päätöksiin tai asiakkaisiin. Kaikissa näissä nostettiin esille henkilökunnan 
määrä.   Seuraava lainaus kuvaa sitä, miten voimattomiksi vastaajat usein kokivat itsensä:  

Ulkopuolelta nopeassa tahdissa tulevat "kehittämisenkohteet", joita ei ehdi sisäistää 
omaksi työmenetelmäksi, kun jo seuraava uudistus on tuloillaan. Meillä ei ole aikaa 
syventyä uusiin/vanhoihinkaan hankkeisiin. Lapsiryhmästä ei voi olla pois niin paljon 
kuin tarvitsisi, että kerkiäisi LUKEMAAN uusia ohjeistuksia. Työn iloa ei näy 
työyhteisössämme. 
 

Tehtyjen aloitteiden vaikutukset ja vaikuttamishalu 
 
Kuviosta 1 kävi ilmi, että ulkopuolista ohjaamista koskevilla aloitteilla ei koettu olleen 
minkäänlaista vaikutusta. Työhyvinvointia koskevista aloitteista oli toteutunut puolet (49 %). 
Työskentelytapoja koskevista aloitteista oli toteutunut kolmasosa (22 %), ja jopa 58 % 
varhaiskasvatusta koskevista aloitteista oli toteutunut.  
 
Vastaajilta kysyttiin myös, mihin sellaisiin asioihin, joihin eivät nyt koe kykenevänsä 
vaikuttamaan, he haluaisivat vaikuttaa. Ehdoton enemmistö maininnoista (F = 1483) koski 
ulkopuolista ohjausta.  Ne olivat lähes täydellisesti sellaisia, joihin haluttaisiin vaikuttaa, 
mutta jota koskevia aloitteita oli tehty vain vähän. Erityistä on, ettei niitä koskevan yhdenkään 
asian kuvattu parantuneen aloitteen vaikutuksesta. Voimakkaimmin (f = 163) haluttaisiin 
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vaikuttaa ryhmässä hoidossa olevien lasten määrään sekä henkilökunnan määrää koskeviin 
asioihin (f = 670). Tähän liittyen suhdeluvut nousivat yleismainintana esille, kuten 
seuraavasta lainauksesta käy ilmi: ”Käyttö-/ja täyttöasteet, ei voi itse vaikuttaa.” Jatkuvat 
henkilöstömuutokset koettiin rasittavina, siksi vastaajat haluaisivat vaikuttaa 
määräaikaisuuksiin ja sijaisuuksien pituuteen. Palkka koettiin epäsuhtaisena työn vastuuseen 
nähden. Osin siitäkin johtuen ammattitaitoisen henkilökunnan puutteeseen ja avustajien 
määrään haluttaisiin vaikuttaa. Yksittäiset tiimit haluaisivat jopa poistaa kokonaan 
subjektiivisen päivähoito-oikeuden.  
 
Henkilökunnan osallisuuden esteet  
 
Kartoitimme kyselyssä myös niitä esteitä, joita vastaajat kokivat omaa osallisuuttaan kohtaan.  
Ne koostuvat arjen työskentelyyn liittyvistä, päivähoidon reunaehtojen määrittelemistä, 
taustavaikuttajiin liittyvistä sekä tukeen liittyvistä esteistä.  
 
Arjen työskentelyyn liittyvät esteet (F = 889) koostuivat voimakkaimmin työjärjestelyitä 
koskevista puutteista. Ne liittyivät suurimmaksi osaksi kiireeseen ja aikatauluihin, mutta myös 
tiedonkulkuun, perehdytykseen ja työvuoroihin liittyvät esteet nousivat vahvasti esille. 
Vähäisempi määrä mainintoja liittyi sairaslomajärjestelyihin, palaverikäytäntöihin, yhteistyön 
tai suunnitteluajan puutteeseen ja tiimien muutoksiin. Arjen työskentelyyn liittyvät esteet 
koskevat myös työn erityistä luonnetta. Yhteisen ajan löytämisen vaikeus nousi vahvasti 
esille, kuten seuraava maininta osoittaa: ”Koko työyhteisön vähäisen yhteisen suunnitteluajan 
takia kaikkien ääni ei pääse kuuluviin ja jaettavaksi.” Sen jälkeen näyttäytyvät kokousten 
edustuksellisuus ja työn hektisyys ja kuormittavuus. Vähäisempiä mainintoja tuotiin esille 
läsnäolotarpeesta omassa lapsiryhmässä sekä yhteistyötahojen haluttomuudesta.  

 
Reunaehtoihin liittyvät ympäristön esteet (F = 770) koostuivat suurimmaksi osaksi fyysisen 
ympäristön esteistä, mutta myös työvälineiden ja tarvikkeiden puute nousi esille. Hallintoon 
ja ulkopuoliseen ohjaukseen liittyneiden esteiden koettiin rajoittavan henkilökunnan 
mahdollisuuksia ratkaista työtään koskevia asioita itsenäisesti. Suhdelukujen seuranta ja sitä 
kautta jatkuva suuri lapsimäärä ja henkilökunnan poissaolot nousivat esille. Myös byrokratia 
yleismainintana nostettiin esille, ja osin siihen liittyvät sijaisuuksien pituudet tai palveluiden 
ulkoistaminen. Kaksi kolmasosaa ympäristön esteistä liittyi laajempaan fyysiseen 
ympäristöön, loput liittyivät työvälineiden ja tarvikkeiden puutteeseen.  
 
Ehdoton enemmistö, lähes puolet (F = 730) varhaiskasvatuksen ammatillisiin 
taustavaikuttajiin viittaavista maininnoista liittyi työyhteisön toimintakulttuuriin, esimerkiksi 
motivaatioon tai asenteeseen.  Työntekijöiden välinen vuorovaikutuksen laatu, 
henkilökemiaan liittyvät esteet sekä rutiineihin ja vanhoihin tapoihin liittyvä 
muutosvastaisuus nousivat esille. Perustyöhön liittymättömät ”muut työt” mainittiin joka 
kymmenennessä vastauksessa.  

 
Päättäjät katsovat liikaa vain käyttö- ja täyttöasteita. Jos lapsia vähemmän ryhmässä ja 
olisi aikaa tehdä esim. kirjallisia töitä ja suunnittelua, niin silloin saattaakin joutua 
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siirtymään toiseen ryhmään tai jopa toiseen taloon. Tästä seurauksena jatkuva kiire ja 
estää aikuisen keskittymisen työhön ja nimenomaan lapsiin ja lasten hyvinvointiin. Arki 
pyörii välillä liikaa liukuhihnalla.  
 

Henkilökohtaisista taustavaikuttajista selvästi yli puolet liittyi työntekijöiden persoonaan, 
esimerkiksi arkuuteen, joustamattomuuteen, voimakkuuteen ja itsekeskeisyyteen tai 
ennakkoasenteisiin. Tätä kuvaavat seuraavat lausumat: ”Arkuus ja ujous, pelko 
naurunalaiseksi joutumisesta. Mitätöidyksi tulemisen pelko. Kritiikin pelko.” ja ”Yksittäiset 
liian vahvat persoonat saattavat vaimentaa hiljaisimpien ja ujompien mielipiteitä.”   

 
Tukeen (F = 238) liittyvät työhyvinvointiesteet koostuivat voimakkaimmin väsymykseen ja 
jaksamiseen liittyvistä asioista, myös yleismaininta ”työhyvinvointi” liittynee samaan asiaan. 
Muut tähän luokkaan liittyvät maininnat koskivat työilmapiiriä ja epätasa-arvoisuuden 
kokemuksia. Esimieheen liittyvät asiat koostuivat suhteellisen tasaisesti esimieheltä saatavan 
tuen puutteesta, esimiehen vähäisestä läsnäolosta sekä esimiehen kielteisestä asennoitumisesta 
ja epäoikeudenmukaiseksi koetusta käyttäytymisestä.  
 

Pohdinta 
 
Vaikuttamismahdollisuus omaan arkeen työpaikalla muodostaa työntekijän osallisuutta 
tukevan kivijalan (Demerouti ym. 2001). On turha puhua työntekijöiden osallisuuden 
tukemisesta, jos heillä ei ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten toimivat omassa 
työssään. Tämän tutkimuksen perusteella päiväkoti on kuitenkin vuorovaikutteinen paikka, 
jossa voi tuoda esille tärkeinä pitämiään asioita. Vastaajat kokivat tehneensä erityisen paljon 
omia asioitaan koskevia aloitteita. Kuitenkin vastauksista ilmeni kokemuksia, ettei omaa 
mielipidettä oltu uskallettu tuoda esille. Jokaisessa työyhteisössä olisi hyvä pohtia, mahtuuko 
sinne erilaisia mielipiteitä. Myös Nummenmaan ym. (2007) huomiot vaikuttamisen 
haastavuudesta kokemattomien työntekijöiden kohdalla olisi tärkeää huomioida tarjoamalla 
heille riittävästi tukea.  
 
Pääkaupunkiseudun päiväkodeissa tehtiin paljon työhyvinvointia koskevia aloitteita, jotka 
myös usein tuottivat haluttuja vaikutuksia. Erityisesti fyysiseen työhyvinvointiin liittyvää 
ergonomiaa koskevat aloitteet olivat tuottaneet tulosta. Aloitteita tehtiin myös työyhteisön 
henkistä hyvinvointia lisäävistä asioista, kuten illanvietoista ja työhyvinvointipäivistä niihin 
sisältyvine koulutus- tai toiminta-aiheineen. Tämä kuvaa henkilöstön tarvetta kiinnittyä 
työtovereihinsa myös sosiaalisella tasolla ja lisätä näin yhteisöllisyyttä työpaikalla. 
 
Vastauksissaan työntekijät nostivat esille monia sellaisia osallisuutta ja työssä jaksamista 
estäviä tekijöitä, joihin he haluaisivat vaikuttaa, mutteivät olleet tehneet asiaa koskevaa 
aloitetta. Suurin tällainen ryhmä on lasten ja aikuisten määrää koskevat suhdeluvut, joihin 
vaikuttaminen koettiin lähes mahdottomana. Kuten aikaisemmassa tutkimuksessamme 
(Venninen, Leinonen, Lipponen & Ojala 2012) olemme todenneet, suomalaisissa 
päiväkotiryhmissä aikuisten lukumäärä on kansainvälisen vertailun suurimpia. Toisaalta 
Suomessa lasten hoitopäivien pituus on vertailumaita pidempi. Kysymys saattaa olla myös 
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päiväkotipäivän hektisyydestä ja kiireestä sekä henkilökunnan riittämättömyyden tunteesta. 
Oman työn hallinnan tunteeseen voi auttaa mahdollisuus toistuvasti pysähtyä arvioimaan ja 
jäsentämään omaa työtään. 
 
Rutinoituneihin työtapoihin vaikuttaminen koettiin niin ikään vaikeana. Tässä saattaa olla 
kyse ainakin osin aran työntekijän vaikeudesta puuttua huomioimiinsa epäkohtiin. Myös 
henkilökohtaiset taustavaikuttajat nousivat esille, niistä yhtenä voisi mainita käsityksen siitä, 
että vain aikuinen voi suunnitella tasokasta toimintaa lapsille (Leinonen & Venninen 2012). 
Päiväkodin työntekijät ovat usein hyvin empaattisia persoonia, joten puhumiseen olisi tärkeää 
rohkaista koko työyhteisössä. Ammatillisesti toisen paras ei aina ole hänen ajatustensa 
kritiikitön kannattaminen. Kasvatustyössä on tärkeää kysyä rohkeasti ja uskaltautua 
tarkastelemaan asioita hieman pintaa syvemmältä.  
 
Esille nostetut asiat, olipa kyse aloitteista tai saadusta palautteesta, lisäävät yhteistä 
keskustelua ja reflektointia työtavoista ja käytännöistä sekä syvimmillään arvoista ja 
asenteista näiden takana (Venninen ym. 2011). Vaikka oman työn altistaminen toisten 
arvioinnille voi tuntua vaikealta ja pelottavaltakin (Ojala & Venninen 2011), 
luottamuksellisessa ilmapiirissä toteutettu yhteinen reflektio palvelee ammatillista 
kehittymistä monelta kannalta. Sen avulla opitaan kuvailemaan työtä ja jäsentämään sitä. 
Myös omien tunnetilojen vaikutusten reflektointi henkilökohtaisiin suhtautumistapoihin eri 
henkilöiden tekemiä aloitteita kohtaan vaatii rohkeutta (vrt. Kupila 2007).  
 
Varhaiskasvatus on käytännönläheistä työtä, jossa ollaan päivittäin ”kädet savessa”, eikä 
mahdollisuuksia työtä koskevaan pohdintaan ja yhteisiin kokouksiin koeta olevan riittävästi 
(Ojala & Venninen 2011; Rodd 2004). Käytännön työtä koskevat ongelmat ovatkin 
henkilökunnan osallisuuden esteeksi nouseva konkreettinen tekijä, johon vaikuttaminen saa 
aikaan pieniä muutoksia ja lisää näin kokemuksia työn imusta. Sen luomisessa suuri merkitys 
on työntekijän omissa asenteissa ja ajatuksissa, mutta työympäristön ja -yhteisön vaikutus 
sekä esimiehen tuki ovat yhtä lailla tärkeitä asioita. Tämä tutkimus tukee Järvensivun ym. 
(2011) tuloksia siitä, että kunnialla omasta työstä selviytyminen koetaan tärkeäksi. Se nostaa 
esille jaetun asiantuntijuuden (Brown & Campione 1994) merkityksen, sillä yhtenä 
osallisuuden esteenä nähtiin riittämätön tuki omassa työssä. Jos työntekijä kokee jatkuvasti 
työskentelevänsä äärirajoillaan tai niiden yli, työssä jaksaminen kärsii ja kyynisyys valtaa 
alaa. (Topp 2010; Salanova, Agut & Peiro 2005) Olisi hyvä muistaa, että jokainen on oma 
persoonansa ja tarvitsee aikaa etsiäkseen oman tavan vaikuttaa työyhteisönsä asioihin.  
 
Työn uudelleen järjestelyä kuvattiin tapahtuneen aloitteiden ja yhteisen keskustelun 
lopputuloksena. Tällaiset kehittämiskokemukset saavat aikaan onnistumisen elämyksiä koko 
työyhteisölle.  Ryhmän tutkiva ilmapiiri voidaan nähdä osallisuuden edellytyksenä 
(Hännikäinen 2006). Varhaiskasvatuksen työyhteisössä osallisuus voikin kehittyä yksittäisten 
työntekijöiden vaikuttamiskokemuksista ilmapiiriksi, osallisuuden kulttuuriksi, jossa 
jokaisella yksilöllä on tilaa toimia ja vaikuttaa työyhteisön arkeen ja jossa työhön kuuluvia 
esteitä nostetaan rohkeasti esille ja niiden ratkaisemiseen lähdetään yhdessä.   
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