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Millaista on hyvä opetuksen kehittäminen? Yliopistoopetuksen kehittämistyön
taustaolettamuksia etsimässä
Mari Simola, Helsingin yliopisto
mari.simola@helsinki.fi

Tarkastelen esityksessäni suomalaisissa yliopistoissa tehtävää opetuksen kehittämistyötä.
Esittelen oppimiselle, opettamiselle ja kehittämiselle, sekä näitä toimintoja kehystäville ja
niihin linkittyville johtamisen, hallinnon ja tutkimuksen käytännöille teksteissä
rakentuvia ja niiden edelleen rakentavia merkityksiä sekä näiden taustalla löydettäviä
oletuksia hyvästä ja toivottavasta tavasta olla tutkijaopettaja, kehittäjä ja opiskelija.
Tutkimusaineistoni koostuu yliopistoopetuksen kehittämisen teemalehti PedaForumissa
vuosina 1994–2007 julkaistuista artikkeleista ja analyysini perustuu kriittiseen
diskurssianalyysiin sekä hyödyntää dekonstruktiivisen luennan periaatteita. Esitys
perustuu käynnissä olevaan väitöskirjatutkimukseeni opetuksen kehittämistyön
professionalistumisesta suomalaisessa yliopistossa.

Työyhteisöjen pedagogisen kehittämisen haasteet – kuka kehittää ja mitä
Leena Halttunen, Jyväskylän yliopisto
leena.halttunen@jyu.fi

Väitöstutkimukseni tavoitteena oli tarkastella päivähoitotyötä ja johtajuutta hajautetussa
organisaatiossa. Päivähoidon hajautetussa organisaatiossa yhden johtajan alaisuudessa on
useampi fyysisesti erillään oleva toimintayksikkö. Haastattelu, havainnointi ja
kyselyaineisto kerättiin kahdesta hajautetusta organisaatiosta.
Esityksessäni paneudun niihin näkemyksiin, joita tutkimuksessani ilmeni johtajan ja
työntekijöiden välisestä työnjaosta. Tutkimukseni tulosten mukaan johtajuus hajautetun
organisaation rakenteessa toteutui jaetun johtajuuden hengessä. Työntekijöiden ja
johtajan välillä vallitsi hyvin vuorovaikutteinen työorientaatio. Silti työntekijät
kohdensivat niin sanottuun viralliseen johtajuuteen ristiriitaisia odotuksia: toisaalta
johtajan odotettiin vaikuttavan toimintayksiköihinsä erityisesti linjaamalla käytäntöjä,
mutta toisaalta sallivan henkilökunnalle itsenäisen työorientaation. Yllättävän vähän
työntekijät kuitenkin asettivat odotuksia, joissa johtaja nimenomaan toimisi työn
kehittäjänä.
Tämä johtajan ja työntekijöiden välisen suhteen ristiriita nostaa kysymyksen muun
muassa siitä, millainen uudenlaisessa, laajentuneessa organisaatiorakenteessa on johtajan
ja työntekijöiden välinen työnjako työyhteisön pedagogisessa kehittämisessä. Olisiko
aika tarkastella työyhteisöjä toisenlaisin silmin eli entistä enemmän jaetun johtajuuden
hengessä? Tutkimuksen kohteena ollut organisaatiorakenteen muutos edellyttääkin
työyhteisöissä yhteistä pohdintaa siitä, mitä odotuksia ei vain johtajalle vaan kaikille
työntekijöille esimerkiksi suhteessa työyhteisön pedagogiseen kehittämiseen asetetaan.

mailto:mari.simola@helsinki.fi
mailto:leena.halttunen@jyu.fi


Tulokseni herättävät myös kysymyksen siitä, onko työntekijöiden toteama johtajan
vähäinen pedagoginen ja pedagogiikan kehittäminen jäänyt takaalalle niin käytännössä
kuin odotuksissa hallintotyön viedessä eniten aikaa. Samalla kun pohditaan kaikkien
vastuuta kehittämistyöstä, tulisi silti arvioida johtajan mahdollisuutta toimia
kehittämistyön vetäjänä.

The role of school leadership in learning at work and professional development
Raimo Rajala, University of Lapland
raimo.rajala@ulapland.fi

In research on teachers’ professional development, professional development and
learning at work are used more or less interchangeably. They are however conceptually
different things and thus need to be separated from each other. Learning experiences with
and without work promote professional development. Research has also showed that
teachers’ professional orientation is related to learning at work and professional
development (Weiss, 1999). Rantanen (1997) has stressed the role of school leadership in
teachers’ learning at work and professional development.
The aim of the paper is to analyze teachers’ conceptions about school leadership,
teaching community, learning at work and opportunities for professional development.
The research material was collected via focused interviews among Finnish (n=11) and
Portuguese (n=30) school teachers. The data were analyzed qualitatively by each
conceptual theme. The focus of the analysis was produce different conceptual categories
within each theme. The results of the qualitative data are compared with the quantitative
data on opportunities for professional development in Finland, Portugal and Serbia.
Conception about PD were divided into categories: optimistic, pessimistic,
developmentally oriented and community oriented teachers. Learning at work was
analyzed to take place on three different levels: learning from others, learning with others
and learning for the whole community. The majority of teachers reported to learn from
and with others. Learning for the community emphasized such things as willingness to
improve the school. This type of learning was almost nonexistant. Conceptions about
teaching community were rather individually oriented. Only few teachers thought that
teaching has also a social dimension and the work has a community practice. Teachers
appraised the role of school leadership important to their professional development. The
majority of teachers viewed the principal as an encourager or even a facilitator. Some
teachers criticized their principal of being too technical in making decisions on inset
courses.
The results are discussed with respect to development of school leadership and inservice
training to better meet teachers’ needs.

Johtajuuden kehittäminen ja kehityskeskustelut
Marjatta Takala, Helsingin yliopisto
marjatta.takala@helsinki.fi
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Tässä esitetään tulokset kahdesta tutkimuksesta, joiden tavoitteet olivat: (1) selvittää
millaisissa asioissa liikemaailman yritysjohtajat (N=190) haluavat kehittyä ja (2) Miten
kehityskeskustelut koetaan yliopistomaailmassa (N=61) ja (3) Mitä yhteistä näissä
tutkimuksissa voidaan havaita?
Tutkimusten data kerättiin kyselyillä ja ne analysoitiin sisällön analyysin avulla. Lisäksi
käytettiin frekvenssejä. Esityksessä kuvataan yritysjohtajien itselleen asettamia
kehitystavoitteita (2–5 kpl/hlö). Tavoitteet olivat sellaisia joissa esimiehet kokivat
tarvetta kehittyä. Kaikkein yleisimmät kehitystarpeet kohdistuivat omiin
vuorovaikutustaitoihin, toisten kehityksen ohjaamiseen ja työyhteisön
voimaannuttamiseen.
Esityksessä kuvataan lisäksi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (Sokla)
kehityskeskusteluja. Henkilökunnasta 61 osallistui kyselyyn, jonka perusteella
keskustelun yleisimmät sisällöt ja puutteet tulivat näkyviksi. Keskustelussa tärkeää on
luottamus, molemminpuolisuus, alaisen työtilanteeseen syventyminen ja se, että yksikön
keskustelut vedetään yhteen ja niistä seuraa jotain konkreettista yhteiseksi hyväksi.
Esityksessä pohditaan, miten kehityskeskusteluja kannattaa käyttää ja miten ne
heijastavat johtajien ja alaisten kehitystarpeita.
Johtajuus on yliopistolla ollut melko heikkoa, lähinnä professorien varassa. Professorit
oman alueensa asiantuntijoina eivät ole johtamisen ammattilaisia ja tästä seuraa kovin
monenlaista johtamista. Yritysmaailmassa johtajuus on juurtuneempaa ja joitain malleja
voi sieltä ottaa. Pohditaan, onko kehityskeskustelu johtamisen työkalu ja miten sitä
kannattaisi käyttää.
Avainsanat: johtajuus, kehityskeskustelu

Kohti kouluhyvinvointia. Opettajien yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen
koulukiusaamisen ehkäisemisessä.
Tuija UkskoskiAhonen, Jyväskylän yliopisto
tuija.ukskoskiahonen@jyu.fi

Koulukiusaaminen on yksi suurimmista oppimisen ja hyvinvoinnin esteistä
kouluyhteisössä. Siihen tulee kouluissa edelleen kiinnittää huomiota ja kehittää tapoja
kiusaamiseen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi. Kuitenkin opettajat, vanhemmat ja
oppilaat tuntevat usein suurta keinottomuutta kiusaamistilanteiden kohtaamisessa.
Puuttumisen malleja kouluille on nykyään runsaasti, mutta ongelmana on niiden vähäinen
vaikuttavuus pitempiaikaisesti tarkastellen. (Smith, Ryan & Cousins 2007; Smith, ym.
2004.)
Tässä esityksessä tuon keskusteluun meneillään olevan väitöstutkimukseni
tutkimusasetelman, jossa koulukiusaamista lähestytään kouluhyvinvoinnin näkökulmasta
ja tarkastellaan sitä ”opettajien silmin”, opettajayhteisön kokemana ja opettajien
asiantuntijuuden kehittymisen kautta. Väitöstutkimuksen empiirinen osio toteutetaan
vuoden 2009 aikana kahdessa peruskoulussa Hamaruksen (2006; 2008; Hamarus &
Kaikkonen 2008) Vaakamalliin® perustuvassa interventiossa. Vaakamalli® tuo
koulukiusaamisen tarkasteluun puuttumisen lisäksi ennalta ehkäisevän ja yhteisöllisen
näkökulman. Interventiossa pyritään käynnistämään koulun käytänteisiin soveltuva ja
opettajien osaamista hyödyntävä sekä kehittävä prosessi. Intervention tavoitteena on
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koulukiusaamista ennalta ehkäisevän työskentelytavan rakentuminen osaksi opettajan
arkityötä.
Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa on Tynjälän (2007; 2008) integratiivinen
pedagogiikka.
Tutkimuksen tavoitteena on toimintatutkimuksellisella otteella ja kehittävän evaluaation
menetelmin tarkastella opettajien yhteisöllisen asiantuntijuuden muotoutumista
kouluhyvinvointia kehittävässä prosessissa. Lisäksi tavoitteena on ymmärryksen
lisääminen haasteista ja mahdollisuuksista, joita teorian ja käytännön integroiva ja
muutokseen pyrkivä prosessi tuo esiin koulun arjessa.

Johtajuuspuhe varhaiskasvatuksen perustehtävän rakentajana
Eeva Hujala & Johanna Heikka, Tampereen yliopisto
eeva.hujala@uta.fi

Varhaiskasvatuksen nykyinen diskurssi sivuaa yhä enemmän laatua ja nyt on selkeästi
tiedostettu, että laadun taustalla on toimiva johtajuus. Päätöksenteossa ja hallinnoinnissa
on pohdittu sitä, kuka vastaa laadusta kun päivähoidon johtajuus jakaantuu ministeriöstä
kuntaan ja sitä kautta yksittäisille päivähoitoyksiköille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena
on selvittää sitä, miten johtajuus ja päivähoidon perustehtävä hallinnoinnin eri tasoilla
ymmärretään ja pohtia johtajuuden ja laadun kytkentöjä.
Tutkimustehtävänä on vertailla millaiseksi puhe päivähoidon perustehtävästä ja sen
johtamisesta muotoutuu opetustoimen ja sosiaalitoimen hallinnoimassa päivähoidossa.
Johtajuuspuhe on perustehtävän näkyväksi tekemistä ja määrittämistä käytännön työn
perustaksi. Johtajuuspuhetta tutkitaan focus group menetelmällä neljässä ryhmässä:
päivähoitohenkilöstö ja johtajat sekä virka ja luottamusmiesjohto. Tutkimusaineisto
kerättiin 19 kunnassa ja analysoitiin kvalitatiivisella sisällönanalyysillä.
Tutkimushypoteesina oli, että puhe johtajuudesta ilmentää sitä ajattelua, miten tutkittavat
perustehtävän näkevät ja minkälaisia odotuksia visioita heillä on perustehtävän
toteutumisen suhteen. Tuloksia johtajuudesta, perustehtävästä ja johtamisesta esitellään
johtajuuden kontekstuaalisen hahmottamisen pohjalta. Tutkimus tuottaa teoreettista tietoa
johtajuuden rakentamisesta organisaation mission pohjalta sekä käytännön tietoa
erilaisten hallintomallien toimivuudesta johtajuuden näkökulmasta. Se antaa kunnille
perustaa arvioida omia hallintoratkaisujaan ja niiden vahvuuksia, heikkouksia ja
toimivuutta päivähoidon johtamisessa.

Päiväkoti tiedon luomisen ja henkilöstön oppimisen tilana
Tiina Kirvesniemi, Joensuun yliopisto
tiina.kirvesniemi@pp.inet.fi

Tekeillä olevassa jatkotutkimuksessani tutkin päiväkodin henkilöstön tiedon luomisen ja
oppimisen tiloja. Keskeinen tutkimusongelma on se, millaisia tiedon luomisen ja
oppimisen tilojen elementtejä voidaan löytää päiväkodin työyhteisössä. Kiinnostavaa on
myös se, millaista tietoa päiväkodin arjessa syntyy ja tuotetaan. Tutkimuksessani etsitään
myös esteitä sille, miksi tietoa ei voida luoda. Tutkimusstrategiana oli casetutkimus,

mailto:tiina.kirvesniemi@pp.inet.fi


jossa tapausta tutkin kolmen ryhmähaastattelun, yksilöhaastattelun, kolmen
päiväkotiryhmän ja yhden henkilöstökokouksen havainnoinnin sekä dokumenttiaineiston
avulla. Tutkimuksen kohteena oli yksi päiväkoti KaakkoisSuomessa. Tutkimukseni
taustateorioina ovat Nonakan tiedon luomisen teoria ja Blackerin tiedon luokittelu teoria.
Toisaalta lähestyn tutkimuskohdettani aineistolähtöisesti, jolloin kuvataan esiin nousevia
päiväkotityötä kuvaavia seikkoja.
Tutkimushankkeeni merkityksenä näen päiväkotityön avaamisen tiedonluomisen
näkökulmasta. Tällöin voidaan nähdä laajemmin toiminnan taustalla ja lähtökohtina
olevat prosessit, jotka syventävät tarkastelua johtamis ja hallintokontekstin lisäksi.
Päiväkodissa on mahdollisuus luoda omia tiedon luomisen ja jakamisen tapoja, jotka
voivat olla paljon muutakin kuin formaalisia koulutuksia. Työn organisoinnin avulla
nähdään mahdolliseksi saada aikaan oppimista, joka voi olla myös oheis tai
satunnaisoppimista. Varhaiskasvatussuunnitelmatyön lähtökohtana valtakunnallisesti on
lapsen yksilöllinen huomioiminen ja toiminnan suunnittelua lapsilähtöisesti. Laadukkaan
varhaiskasvatuksen perustalla tulee olla tieto, joka lapsilta ja lapsista nousee. Mikäli
päiväkoti organisaationa pystyy hyödyntämään yksilöiden osaamisen täysipainoisesti ja
kehittymään organisaationa, on se kansantaloudellisestikin merkityksellistä sekä
resurssien tehokkaan käytön että toiminnan tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Koetun yhteistyön laatu: päivähoito vanhempien silmin
Päivi Pihlaja, Jarmo Kinos & Matti Mäntymäki, Turun yliopisto
paivi.pihlaja@utu.fi

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida vanhempien näkemyksiä koetusta suhteestaan
päivähoitoa kohtaan. Tarkasteltavina käsitteinä ovat tyytyväisyys, luottamus ja
sitoutuminen. Aiemmissa tutkimuksissa markkinoinnin palvelujen piirissä on testattu
tyytyväisyyden, luottamuksen ja sitoutumisen välisiä kausaalisuhteita varsin laajasti.
Tämän vuoksi tutkimuksemme keskittyy kausaalisuuksien etsimisen sijaan
tarkastelemaan tyytyväisyyttä, luottamusta ja sitoutumista päivähoitosuhteen itsenäisinä
mutta toisiinsa kytkeytyvinä päivähoitosuhteen koetun laadun komponentteina.
Aiemmissa tutkimuksissa koetun yhteistyösuhteen laatu nähdään onnistuneen
vuorovaikutuksen tuloksena. Koetun suhteen laadulla on perustava merkitys asenteiden
muodostumiselle palveluntuottajaa kohtaan. Avainasioina tässä suhteen koetussa ladussa
ovat tyytyväisyys palveluntarjoajan toimintaan, luottamus ja sitoutuminen. (Baker et al.
1999; Crosby et al. 1990; Dorsch et al. 1998, Garbarino & Johnson 1999; Palmer &
Bejou 1994; Smith 1998.) Ravaldin ja Grönroosin (1996) mukaan koetun suhteen laadun
aste vaihtelee ajan kuluessa. Tyypillisesti suhteen alkuvaiheessa asiakkaan yksitäisissä
palvelukokemuksissa ja tilanteissa kokemalla arvolla on suuri merkitys. Ajan kuluessa ja
suhteen kehittyessä yksittäisten palvelukokemusten merkitys vähenee, kun taas
kokonaisarvion eli suhteen koetun laadun merkitys kasvaa. Asiakkaan odotukset
kehittyvät siis ajan kuluessa transaktionaalisesta painotuksesta relationaaliseen suuntaan.
Olennainen asia on tunnistaa muuttujia tai affektiivisia reaktioita jotka liittyvä asiakkaan
suhteen laadun määrittelyprosessiin.
Tutkimus toteutettiin kyselynä kolmessa Varsinaissuomalaisessa kunnassa. Kyselyyn
vastasi yhteensä 232 vanhempaa. Vastaajista suurimman ryhmän muodostivat 31–40



vuotiaat vanhemmat (68 %). Alle 30vuotiaita vastaajista oli noin 16 prosenttia ja yli 40
vuotiaita 15 prosenttia. Vastaajien päivähoidossa olevat lapset olivat iältään 2–7
vuotiaita. Kysymyksissä käytettiin 5portaista Likertasteikkoa. Tyytyväisyyden osalta
kysely sisälsi sekä päiväkotia että päivähoitotoimistoa mittaavia väittämiä. Luottamus
sisälsi kolme ulottuvuutta, jotka olivat luotettavuus, hyväntahtoisuus ja asiantuntemus.
Sitoutumisen osalta väittämillä pyrittiin mittaamaan sekä vastaajien yleisen tason
sitoutumista että valmiutta panostaa lapsensa päivähoitosuhteeseen.
Tulokset osoittivat vanhempien olevan tyytyväisiä päivähoitopalveluita kohtaan. Myös
tyytyväisyys oman lapsen päiväkotiin on erittäin korkealla tasolla. Henkilökunnan
pätevyyteen ja osaamiseen luotetaan. Kriittisimmin vanhemmat suhtautuvat kunnan
päivähoitoviraston osaamiseen tuottaa korkealaatuista palvelua. Tulokset osoittavat, että
vanhemmat kokevat olevansa sitoutuneita päiväkodin toimintaan. Kuitenkin
konkreettinen oma panostaminen ja oma osallistuminen saavat selvästi alemmat arvot.
Päiväkodin vaihtaminen koetaan vaivalloisena, mikä osaltaan vaikuttaa kognitiiviseen
sitoutumiseen. Tuloset osoittavat, että vanhemmilla on vahva luottamus päiväkodin
osaamiseen sekä tapaan, jolla heitä kuullaan ja huomioidaan lapsensa hoitoon liittyvissä
asioissa. Vanhempien oma sitoutuminen ja panostaminen nykyistä enemmän tähän
yhteistyösuhteeseen eivät ole itsestään selvyyksiä verrattuna luottamuksen ja
tyytyväisyyden saamiin arvioihin. Vastaajien verraten positiivinen suhtautuminen
päivähoitosuhteeseensa käy ilmi myös vastausten jakautumisesta. Tulokset antavat
aihetta pohtia mistä näin positiivinen näkemys juontaa.

Tunteet ja toiveet yliopistoesimiesten identiteettikehityksen kuvaajina
Soili Keskinen, Turun yliopisto
soili.keskinen@utu.fi

Työn herättämien tunteiden tutkiminen ja tunteiden säätelyssä kehittyminen ovat
kasvatustieteissä vielä alullaan. Tunteet ovat informaatiota yksilön suhteesta työhönsä,
omaan kehittymiseensä ja itseensä. Työtunteita tutkimalla voidaan tehdä päätelmiä
työntekijän ammatillisesta identiteetistä ja siinä kehittymisestä. Turun yliopistossa
toteutettiin vuoden mittainen akateemisen johdon valmennusohjelma, jonka päätteeksi
haastattelin koulutukseen osallistuneet esimiehet. Yksilöhaastatteluissa oli useita teemoja,
mutta tässä esitelmässä analysoidaan ainoastaan haastateltavien (N=20) pohdintaa siitä,
millä tavalla tunteet omaa esimiehisyyttä kohtaan olivat muuttuneet koulutuksen aikana
ja millaisia toiveita heillä oli oman työtulevaisuutensa suhteen koulutuksen jälkeen.
Haastatteluaineisto on analysoitu kvalitatiivisesti ja aineistolähtöisesti pyrkien löytämään
kaikki erilaiset tunteiden kokemisen, ilmaisemisen ja säätelyn ilmiöt sekä toiveiden kirjo
mahdollisimman monipuolisena. Tunnetyöstä puhuttaessa voidaan erottaa toisistaan
tunteen kokeminen, ilmaiseminen ja säätely erillisinä prosesseina. Tunteiden kokeminen
ei automaattisesti tunnu liittyvän esimiestyöhön, koska esimiehistä neljäsosa ei joko
kyennyt tai halunnut eritellä esimiehisyyteensä liittyviä tunteita, verrattuna siihen, että
kaikki haastatellut nimesivät useita toiveita, yhteensä 60 erilaista. Esimiestyö mielletään
järkiperäiseksi, tietämisen avulla säädellyksi toiminnaksi, jossa tunteiden kokemista
saatetaan pitää hämmentävänä, jopa pelottavana, hallinnan tunnetta heikentävänä. Kahta
esimiestä lukuun ottamatta muut kokivat tunteensa muuttuneen koulutuksen aikana.
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Tyypillisimpiä muutoksia tunteissa olivat helpottuneisuuden, varmuuden ja rohkeuden
tunteiden lisääntyminen. Esimiesten ilmaisemat tunteet olivat voittopuolisesti positiivisia.
Yksi esimies raportoi, että ”mitä pikemmin esimieskausi loppuisi, sitä paremmalta
tuntuisi”. Esimiesidentiteetin jäsentymisestä kertovat kokemukset siitä, että tietoisuuden
tunne omasta roolista, tehtävistä ja vastuista selkiytyi. Identiteetin jäsentymisestä kertoo
sekin, että esimies raportoi hämmennyksen tunteistaan, kun huomaa, miten paljon häneltä
odotetaan empatiaa muita kohtaan tai miten voimakkaiden tunteiden kohteeksi
esimiehenä voi joutua. Toiveiden tyypillisimmät sisältöluokat liittyivät resurssien
saamiseen, tutkimustyöhön siirtymiseen ja esimiehenä kehittymiseen.

Varhaispedagogiikan reflektiivinen kehittäminen VKKMetrossa
Mikko Ojala, Helsingin yliopisto
mikko.o.ojala@helsinki.fi

VKKMetro on pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)
varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin
yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen varhaiskasvatuksen tutkimusyksikön
kanssa. Kehittämisyksikön tehtävänä on tutkia ja kehittää varhaiskasvatuksen käytännön
toimintaa, kouluttaa henkilöstöä ja hyödyntää pääkaupunkiseudun kuntien synergiaetuja
ja sitä kautta vapauttaa kapasiteettia uusia haasteita varten.
Reflektioon perustuva pedagoginen kehittäminen perustuu ajatukselle jossa käytännön
toimijat voivat löytää itselleen sopivan tavan kehittää omaa työtään syvenevän reflektion
kautta. Reflektion olemusta ja sen käytännön toimivuutta on pyritty mallintamaan. Erään
lähestymistavan ovat kehitelleet Korthagen ym. (1999; 2001), jotka ovat nimenneet
mallinsa ALTAC malliksi. Malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan teorian ja käytännön
kohtaaminen voisi edetä viiden toisiinsa liittyvän osaprosessien kautta: (a) toiminta, (b)
toiminnan reflektointi, (c) tietoisuus olennaisista tekijöistä, (d) vaihtoehtoisten
toimintatapojen kehittäminen, ja (e) uusi toiminta. Hieman toisenlaisen mallin perustuu
Östermanin ja Kotkampin (1993) kehittämä kokemuksellisen oppimisen mallii. Tämä
malli on edellistä yleisemmällä tasolla, mutta siinä on myös samoja osatekijöitä.
Kokemuksellisen oppimisen mallin keskeiset osatekijät ovat (a) konkreettiset
kokemukset, (b) havainnointi ja analyysi, (c) uudelleen jäsentyvä käsitteellistäminen, ja
(d) aktiivinen kokeilu. Pedagoginen dokumentointi tarjoaa erityisesti reflektiiviselle
varhaispedagogiikan kehittämiselle monia käyttökelpoisia esimerkkejä.
VKKMetron kehittämisprosessin aikana on muodostunut kymmenen toimintaa ohjaavaa
periaatetta, joiden katsomme olevan tärkeitä päiväkotityön arjen kehittämisessä.

VKKMetron tutkimuspäiväkodeissa toteutunut kehittämisprosessi toimintavuonna
2008–2009
Tuulikki Venninen, Helsingin yliopisto
tuulikki.venninen@helsinki.fi

Kahden vuoden välein vaihtuva tutkimuspäiväkotiverkosto (21 kpl) on VKKMetron
kehittämistoiminnan selkäranka. Tutkimuspäiväkodit valitsevat yhteisen teeman alla
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itselleen omista tarpeistaan lähtevän kehittämiskohteen. Ensimmäisen verkoston yhteinen
teema oli havainnoinnin, dokumentoinnin ja arvioinnin kehittäminen. Yksittäisten
päiväkotien kehittämiskohteet vaihtelivat pienistä ja konkreettisista (esim. tietynlaisen
havainnointilomakkeen kehittäminen) laajempiin kokonaisuuksiin (esim. aikuisten ja
lasten välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen).
Kuvaan tutkimuspäiväkotien matkaa oman kehittämistehtävänsä toteuttamisessa yhden
vuoden aikana. Kehittämisprosessia eri tavoin seuraamalla pyrittiin saamaan näkymää
niihin asioihin, jotka toimivat joko kehittämistä tukevina tai sitä estävinä asioina niin
yksilö, tiimi, kuin työyhteisötasollakin. Myös ohjaajan ja johtajan roolin kehittymistä
seurattiin ja niiden merkitystä arvioitiin.
Prosessissa kerättiin tutkimustietoa (a) alku ja loppuhaastattelujen avulla, jotka samalla
toimivat tutkimuksellisina interventioina (b) kuukausittaisella prosessin seurannalla, joka
koski vuorokuukausin yksittäisiä työntekijöiltä ja tiimejä. Myös ohjaajat ja johtajat
vastasivat joka kuukausi omaan kyselyyn. (c) Lisäksi kokemuksia on kerätty
kehittämisen tueksi suunnitellun toteutus ja arviointilomakkeen pohjalta, erilaisten
kirjoitelmien pohjalta sekä tutkimuspäiväkotien reflektioseminaarissa keväällä 2009.
Perinteisen tutkimusraportin tilalle kirjoitettuun, tutkimuspäiväkotien prosesseista
kertovaan (ilmaiseen) julkaisuun jokainen tutkimuspäiväkoti on itse kuvannut oman
matkansa. Niiden ympärille kehittämisprosessissa mukana olevat asiantuntijat ovat
kuvanneet teoriaa, tuloksia ja omia kokemuksiaan. Yhteisen kirjan tarkoituksena on
nostaa kentän kehittäjien omalla äänellä esille niitä kokemuksia, joita he oman työnsä
kehittäjinä ovat saaneet.

Osaaminen näkyväksi ja osaksi ammatillista tietoisuutta
Birgitta Vilpas, Helsingin yliopisto
birgitta.vilpas@helsinki.fi

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKKMetron yhtenä
haasteena on tavoittaa mahdollisimman suuri osa alueensa varhaiskasvatuksen
ammattilaisista. Kentän työntekijöillä on sellaista pedagogista osaamista, joka olisi hyvä
saada laajan yleisön tietoisuuteen.
Varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja erilaisten pedagogisten käytänteiden levittämisessä
videomateriaalien tuottaminen ja niiden hyödyntäminen ovat nousseet yhdeksi tärkeäksi
työskentelytavaksi VKKMetron toiminnassa.
Tähän mennessä olemme tuottaneet kolme kasvatuksen ammattilaisten haastatteluihin
pohjautuvaa dvd:tä, joissa kentän työntekijät ovat esitelleet omaa osaamistaan. Kahdessa
ensimmäisessä haastattelun teemat nousivat VKKMetron suorittamien laajalle kentälle
suunnattujen sähköisten kyselyiden pohjalta. Kolmannessa videossa esitellään
monipuolisesti yksi kentällä käytössä oleva pedagogisen toiminnan dokumentointitapa,
kasvun kansiot. Videon pohjana olevat haastattelut ovat toimineet pienimuotoisina
interventioina, joissa käytännön työntekijät ovat arvioineet omaa toimintaansa.
Osa toteuttamistamme videoiden aiheista on tullut kentältä. Edelleen olemme kuulolla
uusille kentältä nouseville aiheille. Yhtenä mahdollisuutena on selvittää, kuinka turvata
pedagoginen keskustelu hektisessä päiväkodin arjessa. Edelliset kokemukset ovat
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rohkaisseet meitä kokeilemaan videoinnin hyödyntämistä muissakin yhteyksissä (esim.
stimulated recalling, luentovideoinnit ja lapsihavainnointi).
Käytäntöön liittyvässä tutkimuksessa, jonka tavoitteena meidän tapauksessamme on
varhaiskasvatusosaamisen kehittäminen ja laajentaminen, kentän ammattilaiset ovat
pääroolissa.


