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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Espoon alueella työskentelevien lastentarhanopettajien käsityksiä työstään ja työoloistaan. Erityisesti
tarkastellaan hyvinvointia työssä, jota mitataan pääasiassa työtyytyväisyydellä ja työn kuormittavuudella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää
eroaako julkisen ja yksityisen sektorin lastentarhanopettajien työssä koetun hyvinvoinnin arviot toisistaan. Tutkimuksessa tarkastelun painopiste
on siis lastentarhanopettajien subjektiivisten kokemusten tarkastelussa. Tutkimus on rajattu koskemaan vain työhön ja työyhteisöön liittyviä
asioita.
Teoreettisessa osassa tarkastellaan työn ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Hyvinvointia työssä on pohdittu työtyytyväisyys-, stressi- ja
kuormituskäsitteiden avulla. Tutkimuksen työtyytyväisyysmittari on laadittu lähinnä Herzbergin kaksifaktoriteoriassa esiintyvien tekijöiden
pohjalta. Psyykkisten kuormitustekijöiden selvittämisessä on käytetty Niemelän, Teikarin ja Järvenpään esittämiä malleja.
Tutkimuksen empiirinen osa perustuu vuoden 1999 helmikuussa Espoon alueen lastentarhanopettajille lähetettyyn postikyselyyn. Kysely tehtiin
sekä julkisen että yksityisen sektorin lastentarhanopettajan työssä toimiville henkilöille, ei kuitenkaan päiväkodin johtajille. Tutkimuksen
kohdejoukkona oli 100 satunnaisesti valittua Espoon kaupungin suomenkielisissä päiväkodeissa lastentarhanopettajan nimikkeellä olevaa
henkilöä ja kaikki (n=73) Espoon alueen yksityisissä päiväkodeissa työskentelevät lastentarhanopettajat. Vastausprosentiksi julkisella sektorilla
saatiin 73 % ja yksityisellä sektorilla 71 %.
Tutkimusaineiston analysoinnissa on käytetty muun muassa ristiintaulukointia, faktorianalyysia, varianssianalyysia ja t-testejä. Faktorianalyysin
avulla saatua tietoa täydennettiin summamuuttujien avulla. Avovastaukset luokiteltiin sisällönanalyysia apuna käyttäen. Tutkimusote on pääosin
kuvaileva.
Yleisesti ottaen lastentarhanopettajat viihtyivät työssään hyvin. Lastentarhanopettajista 81 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä työhönsä. Viidennes
vastaajista ilmoitti kuitenkin melko usein tai jatkuvasti viimeisen kuluvan vuoden aikana miettineensä työpaikan vaihtoa. Etenkin suuret
lapsiryhmät, vähäinen henkilökunnan määrä, palkkaus ja työn arvostus aiheuttivat tyytymättömyyttä. Tyytyväisimpiä lastentarhanopettajat olivat
työn sisältöön ja yhteistyöhön lasten vanhempien kanssa. Yksityisen sektorin lastentarhanopettajat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan paremmin
itseään koskeviin asioihin työpaikalla kuin julkisen sektorin lastentarhanopettajat. Julkisen sektorin lastentarhanopettajat kokivat työnsä
huomattavasti useammin henkisesti rasittavaksi kuin yksityisen sektorin lastentarhanopettajat. He arvioivat myös useammin, että heillä oli liian
vähän aikaa työnsä tekemiseen kunnolla. Julkisella sektorilla oltiin kuitenkin paremmin selvillä päiväkodin tehtävistä ja tavoitteista kuin
yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin lastentarhanopettajat kokivat myös ilmapiirin työpaikallaan paremmaksi kuin yksityisen sektorin
lastentarhanopettajat.
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