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Tutkimustiedosta pedagogiikkaan 

1. Kehitystehtävien työstäminen 2011-2013 

Kevät 2011 
Keväällä 2010 tehtiin laaja tutkimus (Orientaation lähteillä), jossa pyrittiin selvittämään mitä 

päivähoidossa todella tapahtuu, miten lasten näkemykset vaikuttavat toimintaan, miten lasten 

taidot näkyvät toiminnassa sekä miten oppimisympäristö on yhteydessä lasten ja aikuisten 

toimintaan. Syksyllä 2010 – keväällä 2011 tuloksia on analysoitu intensiivisesti. Tulokset 

antavat päivähoidosta rikkaan ja yllätyksellisenkin kuvan. Tulokset antavat runsaasti viitteitä 

siihen, minkälaiset asiat toimivat ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Se mitä pitää tehdä ja 

miten ei ole kuitenkaan aina aivan selvää. Kehittämisen parhaita asiantuntijoita ovat 

varhaiskasvatustyön tekijät. Kehitystyötä varten on laadittu runsaasti kehitystehtäviä, jotka 

esitellään henkilöstölle 17.5.2011.  Kesän aikan henkilöstö tutustuu tehtäviin ja sen perustana 

olevaan tutkimukseen.  13.9.2011 mennessä tehtävät on valittu ja aloitetaan tehtävän 

suorittamiseen tarvittava ryhmäprosessi. Henkilöstöstä valitaan kolme vastuuhenkilöä, jotka 

kokoavat ja työstävät henkilöstön  näkemyksiä kehitystehtävään kolmesta eri näkökulmasta: 1. 

Kehitystehtävän erilaiset mahdollisuudet 2. Kehitystehtävän epävarmuustekijät ja Kaaos 3. 

Kehitystehtävän motiivit.  

Syyskuu 2011 
Syyskuussa tai lokakuussa yksikön johtaja järjestää tilaisuuden, jonka järjestelyssä seuraava 

malli on osoittautunut toimivaksi. Seinälle on kiinnitetty neljä suurta paperia (mielellään A2, 

myös A3 käy), jotka on otsikoitu harmonia (toimii), kaaos (ristiriita), motiivi ja mahdollisuus. 

Paperit on aseteltu nelikentän muotoon. Osallistujille jaetaan paperilappuja (kooltaan 

esimerkiksi 6 cm kertaa 20 cm tai post-it lappuja) ja sinitarraa. Pienissä päiväkodeissa 

osallistujille jaetaan 10 tai 15 paperilappua, sillä jos henkilöstöä on vähän, heidän täytyy tuottaa 

enemmän ainesta, jotta aineistosta saadaan monipuolinen. 

1. Osallistujat kirjoittavat omalle lapulleen jonkin asian, joka heidän mielestään 

toimii kehitystehtävän suhteen päivähoidossa hyvin ja johon he ovat erityisen 

tyytyväisiä. Kysymyksessä on siis asia joka jo on olemassa, käytännössä hyvin 

toimiva toimintatapa tai asia. Kukin osallistuja käy kiinnittämässä lapun oikealla 

alhaalla olevaan harmonia-paperiin. Keskustellaan osallistujien näkemyksistä. 

Pyritään muuttamaan lappujen sijaintia siten, että toisiaan lähellä olevat asiat 

tulisivat vierekkäin. Lisäksi järjestetään laput siten, että asiat, joihin kuuluu 

vähiten ristiriitoja tai parannettavaa tulevat harmonia-paperin oikeaan alareunaan 

(kaakkoon).  

2. Osallistujat kirjoittavat toiselle lapulle jonkin toiminnan tai asian, joka on 

kehitystehtävän osalta ristiriitainen, epäselvä tai ongelmallinen. Asiaan voi liittyä 

tietämättömyyttä tai epävarmuutta. Kukin osallistuja käy kiinnittämässä lapun 

vasemmalla alhaalla olevaan kaaos-paperiin. Käydään läpi löytyneet asiat. 

Mietitään liittyvätkö jotkut asiat toisiinsa ja sijoitetaan ne lähekkäin. Asiat joihin 

kuuluu vähiten toimivia tai lupaavia piirteitä sijoitetaan kaaos-paperin 

vasempaan alareunaan (lounaaseen).  

3. Osallistujat kirjoittavat kolmannelle lapulle jonkin asian, joka on 

kehitystehtävässä erityisen tärkeä, mutta ei vielä ainakaan täysin toteudu. Mikä 

on kehitystehtävän tarkoitus? Miksi kehitystehtävään tulee kiinnittää huomiota 

vai onko sen motiivi kyseenalainen? Kukin osallistuja käy kiinnittämässä lapun 
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vasemmalla ylhäällä olevaan motiivi-paperiin. Käydään läpi motiivit. Mietitään 

liittyvätkö jotkin asiat toisiinsa ja sijoitetaan sellaiset lähekkäin. Asiat jotka ovat 

vielä vähiten todellisuutta, sijoitetaan motiivi-paperin vasempaan yläkulmaan 

(luoteeseen). (Tässä harjoituksessa käytetään motiivi-sanaa tavoitteen sijasta, 

sillä kehitystehtävällä voi olla muitakin syitä kuin positiiviset tavoitteet.) 

4. Neljännessä osiossa tarvitaan irtonaisuutta. Osallistujat kirjoittavat neljännelle 

lapulle jonkin asian, jonka toteuttaminen saattaisi antaa lisäaineksia 

kehitystehtävän ratkaisuun. Mikä uusi ja kokeilemisen arvoinen näyttää 

houkuttelevalta tai herättää uteliaisuutta? Mikä voisi vaikuttaa lupaavalta mutta 

on vielä tutkimatta? Tässä kohtaa liioittelu ja epärealistisuus voi lisätä tehoa. 

Ideoinnin jälkeen kukin osallistuja käy kiinnittämässä lapun oikealla ylhäällä 

olevaan mahdollisuus-paperiin. Käydään läpi mahdollisuuksia ja rikastetaan niitä 

lisää. Kukin osallistuja kirjaa viidennelle paperille idean joka edelleen rikastaa 

esitettyjä ajatuksia ja kiinnittää sen muiden joukkoon. Laput saavat mennä 

lomittain tai päällekkäin. Laput jätetään joksikin ajaksi päiväkodin seinälle. 

13.9.2011 koulutusiltapäivässä käymme vielä ryhmäprosessin läpi ja Taiwanilaiset 

kollegat kuvaavat oman vastaavan projektinsa kulkua ja tuloksia. 

Syksy 2011 
Syksyllä 2011 vastuuhenkilöt keskustelevat tehdyn nelikentän pohjalta sekä henkilökohtaisesti 

että tiimeissä kehitystehtävästä omasta näkökulmastaan:  

5. Mahdollisuuksien osalta etsitään kehitystehtävän kaikkia puolia: Miten me 

saamme kehitystehtävän avattua, jotta sen kaikki ulottuvuudet saadaan esiin? 

Mitä erilaisia sävyjä kehitystehtävään saattaa liittyä (alussa tyhmältä tuntuvat 

ajatuksetkin ovat tervetulleita)? Voisiko joku ennen kokeilematon olla ratkaisu 

kehitystehtävään? Miten kehitystehtävää voisi kokeilla ja testata?  

6. Kaaoksen osalta haravoidaan epävarmoja ja tuntemattomia asioita: Mitä huolta ja 

murhetta kehitystehtävään voi liittyä? Liittyykö kehitystehtävään jotakin 

tarpeetonta painolastia, jota voitaisiin vähentää? Voisiko porrastus, eriyttäminen, 

työnjako, roolittaminen, vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen tai 

verkostoituminen auttaa? Tarvitaanko valmius- ja kriisisuunnitelmaa? Jatkuva 

kriisi ei käy, mistä olemme valmiit tinkimään?  

7. Motiivien osalta pyritään saamaan esiin kehitystehtävän todellinen tarkoitus: 

Miksi kehitystehtävä tarvitsee ratkaisun? Onko motiivissa jotain kyseenalaista? 

Mikä on reitti (vaiheet, osatavoitteet), jolla kehitystehtävä voitaisiin ratkaista? 

Mitä esteitä meillä on ja miten saamme ne raivatuksi? Miten lisäämme 

suunnitteluprosessin niin tehokkaaksi, että voimme ratkaista kehitystehtävän? 

Miten teemme kehitystehtävästä toimivan käytännön?  

Vastuuhenkilöt myös esittelevät kokoamansa koosteen toisen päiväkodin henkilöstölle tai 

vastuuhenkilöille marras tai joulukuussa 2011, jonka henkilöstö tekee kysymyksiä ja antaa 

tehtävästä rakentavaa palautetta. Vaikka yksi ihminen vastaakin oman näkökulmansa 

koostamisesta, on tärkeätä keskustella kysymyksistä kollegoiden kanssa (esim. kahvitunnilla, 

ryhmässä, palaverissa jne.). Mikäli kollegoiden mielipiteet johonkin asiaan jäävät keskustelun 

jälkeenkin erilaisiksi, se ei haittaa. Tällöin molemmat mielipiteet tuodaan koosteeseen. 

Kehitystehtävän luonteesta riippuen vanhempien ja lasten näkemykset saattavat olla tärkeitä, 

joskus ratkaisevia. Syksyn prosessoinnin tulos, kehitystehtävän kolme näkökulmaa, täytyy 

puristaa todella tiukkaan pakettiin, syksyn kartoituksen jälkeen vastuuhenkilö puristaa työn 

enintään puolen sivun (A4-Times New Roman 12) yhteenvetoon. 
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Kevät 2012 
Keväällä 2012 kokeillaan käytännön keinoja kehitystehtävän suorittamiseksi syksyn valmistelun 

pohjalta. Ratkaisua haettaessa mielellään kokeillaan erilaisia ratkaisutapoja, mutta riippuen 

kehitystehtävästä joskus on tyydyttävä suunnitelmiin. Vastuuhenkilön (esim. yksikön johtajan) 

valmistelemissa palavereissa muotoillaan malleja tehtävän ratkaisua kuvaamaan ja sovitaan 

käytännön järjestelyistä. Johtajille järjestetään koulutustilaisuus erilaisten toimintamallien 

käytöstä ja soveltuvuudesta eri tarkoituksiin. Yksikön johtaja myös käy valmisteluprosessia läpi 

muiden johtajien kanssa kuntien kehitysjohtajien kanssa. Johtajilla on käytössään runsaasti 

esimerkkejä malleista helpottamaan oman mallin koostamista, mutta malli saa olla erilainenkin 

ja sen tyyli voi vaihdella. Ratkaisumalli täytyy myös puristaa tiiviiseen enintään yhden A4-

sivun kuvioon. Kuntien projektijohtajat tukevat prosessia pyrkien pitämään punaisen langan 

näkyvissä. Toukokuussa 2012 järjestetään konferenssi Järvenpää-talossa, jossa henkilöstö 

esittelee kehitystehtäviensä tuloksia. 

2013 
Taiwanissa järjestetään konferenssi, joissa arvioidaan prosessia ja vaihdetaan kokemuksia. 

Tuloksista, kehitystehtävistä ja malleista kootaan kirja, jossa on kehitystehtävien pohjana 

olevien tulosten lyhyt esittely, yksiköiden kehitystehtävien tiiviit tulokset tai keväällä 2012 

muokattu kuvio tai molemmat. Projektin eräs mahdollisuus on avata ovi tietoisemmalle 

päivähoidolle, jossa muutokseen voitaisiin suhtautua tilanteen edellyttämällä tavalla. 
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2. Kehitysjohtajien tehtävät 
Kussakin kunnassa on projektiin valittu kehitysjohtaja, joka ohjaa tiimejä kehitystehtävien 

toteuttamisessa: 

 

 Merja Kivistö, Hyvinkää. merja.kivisto@hyvinkaa.fi 

 Helena Nurmi, Hämeenlinna. helena.nurmi@hameenlinna.fi 

 Taija Pölkki, Järvenpää. taija.polkki@jarvenpaa.fi 

 Heli Söderqvist, Kerava. heli.soderqvist@kerava.fi 

 Merja Hietala, Mäntsälä ja Pornainen. merja.hietala@mantsala.fi 

 Marita Käyhkö, Nurmijärvi. Marita.Kayhko@nurmijarvi.fi 

 Vesa Joronen, Tuusula. vesa.joronen@tuusula.fi 

 

Projektin aikana pidetään kerran kuukaudessa kehitysjohtajien kokous.  Kehitysjohtajat toimivat 

yhteyshenkilöinä kuntien hallinnon ja henkilöstön välillä. Kehitysjohtajien työn tarkoituksena on 

edesauttaa tuoreeseen ja syvälle luotaavaan tutkimukseen perustuvan tiedon jalostuminen 

toimivaksi ja rikkaaksi pedagogiikaksi. Kehitysjohtajien rooli tiimien kehitystehtävien tukijoina 

muotoutuu prosessin kuluessa. Kehitystehtävien suoritustapa on suunniteltu siten, että tiimit voivat 

suorittaa tehtävät tarvittaessa itsenäisesti, mutta yhteinen prosessointi ja palaute lienee kaikkien etu. 
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