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1 JOHDANTO 

 

Pätevistä yliopistokoulutuksen saaneista lastentarhanopettajista on ollut pulaa jo pitkään 

(OAJ-verkkoselvitys 2009) ja samalla on syntynyt kuva siitä, että erityisesti nuoret 

lastentarhanopettajat vaihtavat herkästi alaa jo koulutuksen tai ensimmäisten työvuosien 

aikana. Kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että työuupumus ja epävarmuuden tunteet 

ovat yleisiä juuri nuorten, viisi vuotta tai vähemmän alalla olleiden keskuudessa, ja 

induktiovaiheen onnistumisella on merkittävä rooli työhön kiinnittymisen kannalta. 

(Goddard et. al. 2006; Heikkinen et. al. 2008, 109; Jack & Donnellan 2010.) 

Kyselytutkimuksessa, joka tehtiin viiden kunnan alueella lastentarhanopettajan tehtävissä 

toimiville (n= 490) havaittiin, että lastentarhanopettajan koulutuksen saaneiden 

sitoutuneisuus lastentarhanopettajan ammattiin oli vahvempaa kuin sosiaalialan 

koulutettujen. (Onnismaa, Tahkokallio, Lipponen & Reunamo 2013.) Haasteita työn 

aloituksessa siis varmasti on, vaikka lastentarhanopettajat eivät välttämättä vaihdakaan alaa 

yhtään sen enempää kuin muiden ammattien edustajat. 

 

Ammatillinen kehittyminen alkaa jo opintojen alussa ja jatkuu läpi työelämän. Toisaalta 

siihen vaikuttavat myös yksilön kokemukset ennen koulutusta ja sen aikana. 

Opettajaopiskelijoiden keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan motivaatio opiskeltavaa 

alaa kohtaan voi lisääntyä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, erityisesti positiivisten 

harjoittelukokemusten myötä (Sinclair 2008). Lastentarhanopettajista ollessa pulaa on 

erityisen tärkeää, että nuoret lastentarhanopettajat kiinnittyvät työhönsä varhain ja saavat 

positiivisia kokemuksia uransa alkuun, joiden voimalla pystyvät kehittämään työtään ja 

haluavat jatkaa valitsemallaan uralla.  

 

Induktiovaiheen opettajista huolehtiminen hyödyttää niin työnantajaa, nuorta opettajaa kuin 

koko työyhteisöä. Motivoitunut ja työnsä kehittämiseen suuntautunut ammattilainen voi 

parhaimmillaan tartuttaa innostustaan ja työhyvinvointia lähityöparista koko työyhteisöön 

(Perhoniemi & Hakanen 2013). Vahvan ammatti-identiteetin omaava opettaja pystyy myös 

tekemään työnsä niin, että lapset pystyvät oppimaan ja kasvamaan parhaassa mahdollisessa 

ympäristössä. 
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Tutkimukseni käsittelee Helsingin yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksesta 

valmistumassa olevien opiskelijoiden käsityksiä tulevasta työstään. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää Helsingin yliopiston valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden 

käsityksiä siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä lastentarhanopettajaopiskelijoiden haluun ja 

mahdolliseen epäröintiin toimia lastentarhanopettajan ammatissa, sekä miten opiskelijat 

kuvaavat sosiaalistumistaan lastentarhanopettajan ammattiin ja sen merkitystä työhön 

kiinnittymiselle. Teen Pro gradu -tutkielmani osana Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen 

tutkimusryhmän Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan 

työuralla – tutkimushanketta (Onnismaa, Tahkokallio & Lipponen). Hankkeen tutkijat 

Eeva-Leena Onnismaa ja Leena Tahkokallio ovat osallistuneet Pro gradu – työn ohjaukseen. 

Tutkielmaani varten sain käyttööni osan tutkimushankkeessa tehdyn opiskelijakyselyn 

aineistoa hankkeen tutkijoiden kanssa sovitulla tavalla. 
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2 TYÖHÖN KIINNITTYMINEN JA TYÖN HAASTEET 

INDUKTIOVAIHEESSA 

 

Eri opettajaryhmien piirissä on tehty paljon tutkimusta opettajien työssä jaksamisesta, työn 

haasteista ja työuupumuksesta. Erityisesti luokanopettajista on tehty myös induktiovaiheen, 

eli ensimmäisten viiden työvuoden aikaista tutkimusta työuupumuksesta. (ks. esim. Sinclair 

2008; Goddard et. al. 2006.) Nämä tutkimukset tuovat hyvin esiin juuri nuorten, 

vastavalmistuneiden opettajien tarpeet työelämässä. Myös lastentarhanopettajien 

työtyytyväisyydestä on jonkin verran tutkimusta, jota voidaan hyödyntää induktiovaiheen 

lastentarhanopettajuutta ja sen haasteita kuvatessa. Tässä luvussa kuvaan työhön 

kiinnittymistä sekä induktiovaiheelle tyypillisiä haasteita aiemman tutkimuksen perusteella. 

 

2.1 Työhön kiinnittyminen ja työn imu 

 

Työelämätutkimuksessa on 2000-luvulla kiinnitetty huomiota työn imuun. Työhön 

kiinnittymistä tutkittaessa on olennaista nähdä kehitettävät tekijät, jotka vaativat muutosta 

niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. Samalla on tärkeää selvittää niitä positiivisia tekijöitä, 

jotka pitävät ihmiset töissä. Myös induktiovaiheen, työn tekemisen motivaatiota ja työhön 

kiinnittymistä kuvaavissa tutkimuksissa tulee esiin sellaisia tekijöitä, jotka lisäävät nuoren 

opettajan jaksamista ja motivaatiota valittua ammattia kohtaan (Sinclair 2008; Jokisaari et. 

al. 2012). On olennaista tuntea motivaatiota ja työhön kiinnittymistä lisääviä tekijöitä, jotta 

koulutus ja työelämä voivat vastata nuoren opettajan tarpeisiin ja parantaa sitä kautta työssä 

jaksamista ja jatkamista.  

 

Työn imulla tarkoitetaan yksilön ”työhön liittyvää positiivista ja tyydyttävää olotilaa, missä 

korostuu tarmokkuus, omistautuneisuus sekä uppoutuminen” (Hakanen et. al. 2006, 498). 

Alun perin työn imun käsitteen Hollannissa kehittänyt Schaufeli (2002) ja hänen 

tutkimusryhmänsä, kuvaa työn imua pitkäaikaisena olotilana, jolloin yksilö nauttii työstään 

monipuolisesti. Tämä eroaa esimerkiksi niin sanotusta flow-tilasta, joka kuvaa paremmin 

lyhytaikaista uppoutumista työhön tai muuhun mielekkääseen toimintaan. Työn imuun 

liittyy kolme ulottuvuutta: uppoutuminen, tarmokkuus ja omistautuminen. Uppoutumista 

kuvaa syvä keskittyneisyys, jolloin aika kuluu kuin siivillä ja se voidaan jossain määrin 
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rinnastaa juuri flow-tilaan, vaikkakin flow-tila on huomattavasti moniulotteisempi käsite. 

Tarmokkuudella tarkoitetaan sitä, kun työntekijä todella haluaa panostaa työhönsä ja 

ponnistella läpi vastoinkäymisten. Omistautumisella taas tarkoitetaan sitä, kun työstä 

koetaan ylpeyttä ja sitä pidetään merkityksellisenä ja haasteellisena.  

 

Schaufelin ym. (2002) mukaan työn imu ja työuupumus ovat toisiaan täydentäviä käsitteitä, 

joita tulisi tutkia toisistaan riippumatta ja eri menetelmillä. Työn imun ulottuvuuksista 

tarmokkuuden vastakohtana voidaan nähdä väsymys ja omistautuneisuuden vastakohtana 

kyynistyminen. Uppoutumisella taas ei ole työuupumuksen kentässä varsinaista vastakohtaa. 

Työuupumuksen kentässä puhutaan kuitenkin myös ammatillisesta itsetunnosta, jonka on 

todettu heikkenevän jos työn vaatimukset ylittävät omat voimavarat. (Hakanen 2004, 160–

161; Hakanen et. al. 2006, 498) Valmistumisvaiheessa olevien opettajien kohdalla työn imu 

saattaa olla vielä kehittymässä, sillä työurakin on vasta aluillaan tai kokonaan alkamatta. 

Samoin työuupumuksesta voidaan puhua vasta työuran alettua. Molemmista voidaan 

varmasti nähdä merkkejä jo valmistumisvaiheen opettajilla, minkä vuoksi on tärkeää 

tunnistaa työn imun ja työuupumuksen merkitys työntekijän työssä jaksamiselle ja 

jatkamiselle jo koulutusvaiheessa. 

 

Hakasen (2004) tutkimuksessa esitettiin, että työn imu on erityisen korkeaa alle viisi vuotta 

opetusalan organisaatiossa toimineilla. Tämä on mielenkiintoista, sillä samalla toiset tutkijat 

ovat pitäneet juuri induktiovaiheen opettajien työuupumusta ongelmana (Goddard et. al. 

2006). Yhtenä syynä erilaisille tutkimustuloksille voidaan pitää sitä, miten työuupumus on 

milloinkin määritelty. Hakanen (2004) esittää yhtenä selityksenä, että työuupumus ja 

leipääntyminen työhön on sekoitettu keskenään, minkä vuoksi tulokset ovat vääristyneet. 

Toisaalta tulee myös huomioida, että Hakasen tutkimus ei käsitellyt nimenomaisesti 

induktiovaiheen opettajia, vaikkakin tulos tuo positiivista näkökulmaa vastavalmistuneiden 

opettajien työelämään. 

 

Aiempi tutkimus osoittaa, että alan valintaan liittyvät ja opintojen aikana syntyvät sisäiset ja 

ulkoiset motivaatiotekijät työtä kohtaan vaikuttavat haluun tehdä töitä. Sisäisiä 

motivaatiotekijöitä on pidetty merkittävänä työssä jaksamisen ja jatkamisen kannalta. 

Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi halu kehittää omaa osaamistaan, työstä saatu 

tyytyväisyyden tunne sekä uteliaisuuden täyttyminen. Ulkoisiksi motivaatiotekijöiksi 
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lasketaan sellaiset asiat, jotka tulevat ympäristöstä kuten erilaiset palkkiot ja ympäristön 

vaikutukset. (Bruinsma & Jansen 2010, 187–188.)  

 

Kaikki ulkoiset motivaatiotekijät eivät automaattisesti tarkoita epäonnistunutta työhön 

kiinnittymistä, vaan motivaatiotekijät voidaan jakaa vielä eteenpäin mukautuviin ja 

mukautumattomiin tekijöihin. Esimerkkinä mukautuvista ulkoisista motivaatiotekijöistä 

voidaan pitää muun muassa palkkaa ja toisilta saatua kiitosta, jotka eivät näyttäisi sulkevan 

pois työhön kiinnittymistä. Mukautumattomia ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi 

koulutusvalinnan toissijaisuus. (Bruinsma & Jansen 2010, 190–198.) Esimerkiksi Helsingin 

yliopistosta valmistuneiden lastentarhanopettajien kohdalla voidaan pohtia sitä, miten 

kaikkien opettaja-alojen yhteinen VAKAVA-koe vaikuttaa siihen saadaanko 

lastentarhanopettajakoulutukseen sellaisia opiskelijoita, jotka jatkavat lastentarhanopettajan 

ammattiin myöhemmin. 

 

Sinclairin (2008) tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden muuttuvista motivaatioista 

selvitettiin, mikä motivoi opiskelijoita työskentelemään opettajan ammatissa. Tutkimuksen 

mukaan opiskelijoita motivoi erityisesti lasten kanssa työskentely sekä työn älylliset haasteet 

ja työssä kehittyminen. Työhön kiinnittyminen näytti liittyvän myös altruismiin, 

henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä positiiviseen kuvaan itsestä 

opettajana. Ulkoisista motivaatiotekijöistä positiivinen vaikutus oli opetustyön luonteella, 

profession sopivuudella elämäntilanteeseen ja havaituilla työolosuhteilla. Perhon ja 

Korhosen (2012) pitkittäistutkimuksessa lastentarhanopettajien työn myönteisinä 

motivaatiotekijöinä ja voimavaroina tuli esiin hyvin samankaltaisia tekijöitä, mitä Sinclair 

(2008) mainitsee omassa tutkimuksessaan. Suurimpana tekijänä työssä viihtymiseen olivat 

lapset, minkä lisäksi lastentarhanopettajat näyttivät työssään arvostavan tiimityöskentelyä, 

työn vaihtelevuutta, koulutuksen merkitystä sekä lastentarhanopettajan työn arvokkuutta. 

Hargreaves (1998; 2000) puhuu opettajan työstä emotionaalisena työnä. Opettaja ei toimi 

vain substanssitietoa jakavana koneena, vaan tunteet ovat vahvasti mukana työssä ja 

useimmiten opettaja saa tyydytystä nähdessään oppilaiden viihtyvän ja oppivan lisää. 

 

Olennaista motivaatiosta ja työhön kiinnittymisestä puhuttaessa on, millaisia 

motivaatiotekijöitä opiskelijalla on hänen aloittaessaan opettajankoulutuksessa ja miten 

opiskelija pystyy muuttamaan ja tarkentamaan olemassa olevia skeemojaan ja käsityksiään 

opettajuudesta. (Sinclair 2008) Koulutuksen aikana, ja mahdollisesti vielä työelämään 
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siirryttäessä, opiskelija saattaa kohdata tekijöitä, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisten 

motivaatiotekijöiden kanssa. Näistä ristiriidoista selviytyminen on olennaista niin 

ammatillisen kehittymisen kuin työhön kiinnittymisen kannalta. 

 

2.2 Induktiovaiheelle tyypilliset haasteet 

 

Induktiovaiheen luonteeseen kuuluu tietty epävarmuuden tunne. Olennaista on, että 

induktiovaiheen opettaja saa tukea työssään, eikä koe epävarmuuden tunteita 

ylitsepääsemättöminä. On todettu, että jos opettaja jaksaa työssään yli induktiovaiheen, 

lähtee itsevarmuuden tunne kasvavamaan. (Kitching et. al. 2009, 45–46.) Induktiovaiheelle 

tyypilliset haasteet tulisi tiedostaa niin koulutuksen aikana kuin työelämään siirryttäessä, 

jotta valmistumisvaiheessa olevaa ja vastavalmistunutta opettajaa voidaan tukea työn 

aloituksessa. 

 

Monet induktiovaiheen tutkimukset tuovat esiin nuoren opettajan kokeman alkushokin. 

Alkushokki liittyy koulutuksessa opittujen päämäärien ja työelämän käytäntöjen 

yhteentörmäykseen ja mahdolliseen yhteensopimattomuuteen. Monet vastavalmistuneet 

opettajat kokevat myös yksinäisyyden tunteita ja kaipaisivat enemmän tukea työuran alkuun. 

Yksilön persoonasta ja aiemmista kokemuksista johtuen alkushokki ja sen koettu 

voimakkuus riippuu paljon tilanteesta. (Kane & Francis 2013; Flores & Day 2006.) Se, miten 

hyvin siirtyminen koulutuksesta työelämään sujuu ja miten voimakkaana yksilö kokee 

alkushokin, johtuu niin subjektiivisista kokemuksista kuin työpaikasta sekä näiden suhteesta 

(Flores & Day 2006, 220). Koulutuksen tehtävänä tulisi olla valmistaa opiskelijoita 

työelämään monipuolisilla tiedoilla ja taidoilla. Työnantajan taas tulisi varmistaa tasa-

arvoiset lähtökohdat kaikille aloitteleville lastentarhanopettajille riippumatta siitä, mihin 

työyhteisöön he päätyvät. Tässä tarvitaan myös koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kentän 

vuoropuhelua. 

 

Vastavalmistuneet kokevat itsensä ja voimavaransa usein riittämättömiksi ja erityisesti 

luokanopettajat kokevat ryhmänhallinnan ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön vievän 

kohtuuttomasti energiaa ensimmäisten vuosien aikana. Toisaalta induktiovaiheen työntekijät 

ja pidempään alalla olleet luokanopettajat eivät näyttäisi tässä juurikaan eroavan toisistaan. 

Perhon ja Korhosen (2012.) lastentarhanopettajia käsittelevässä seurantatutkimuksessa 
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todetaan, että huolestuneisuus luonteenpiirteenä sekä tukeutuminen omaan lähipiiriin 

ammatinvalinnassa lisäsivät kokemusta isojen ryhmien rasittavuudesta. Luokanopettajista ja 

lastentarhanopettajista tehtyjä tutkimuksia vertaillessa näyttäisi, että luokanopettajat kokevat 

ryhmänhallinnan vievän energiaa, kun taas lastentarhanopettajat kuvailevat yleisemmällä 

tasolla suuria ryhmiä raskaiksi (Kyriacou et. al. 2003; Keckman-Koivuniemi 1999; Perho & 

Korhonen 2012). Voi olla, että hieman erilainen näkökulma työn rasittavuuden tekijöihin 

liittyy siihen, että lastentarhanopettajia koskevissa tutkimuksissa ei ole eritelty nuoria 

opettajia. Toisaalta myös luokanopettaja on yksin vastuussa koko ryhmästä, kun taas 

lastentarhanopettajalla on pääosin tiimi tai työpari apuna koko päivän. 

 

Suurten ryhmien ja ryhmänhallinnan lisäksi myös niin sanotut hankalat lapset ja 

käytöshäiriöt aiheuttavat työuupumusta opettajilla työuran vaiheesta riippumatta. 

Induktiovaiheen luokanopettajista tehty tutkimus osoittaa myös, että syynä työuupumukseen 

ja stressiin eivät ole vain lasten käytöspulmat tai muut erityisen tuen tarpeet. Luokanopettajat 

kokevat, että erityisen tuen huomiointiin ei anneta riittävästi resursseja ja aikaa, mikä 

hankaloittaa työn tekemistä. (Kyriacou et. al. 2003; Keskinen 1985.) Lastentarhanopettajista 

tehty seurantatutkimus antaa samanlaisia viitteitä lastentarhanopettajien työn haasteista, 

vaatimuksista ja stressitekijöistä. Tutkimuksessa mukana olleet lastentarhanopettajat olivat 

valmiita vastaamaan erityislasten tarpeisiin, mutta kokivat samalla että riittämättömät 

resurssit estävät sen. Liian suuret lapsiryhmät, henkilöstörakenne ja sijaisten palkkaamatta 

jättäminen koettiin muutenkin kuin erityislasten kohdalla työtyytyväisyyttä alentavina 

tekijöinä. (Perho & Korhonen 2012, 29.) 

 

Lastentarhanopettajien työtyytyväisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa erityisesti 

yhteiskunnan ja vanhempien vähäinen arvostus ammattia kohtaan mainitaan yhtenä 

tyytymättömyyttä aiheuttavana tekijänä (Keckman-Koivuniemi 1999; Keskinen 1985). 

Toisaalta Perhon ja Korhosen (2012) tutkimuksessa vanhempien ja yhteiskunnan arvostus ei 

näyttäydy kovin suurena tekijänä lastentarhanopettajien työn imua ja ammatillista itsetuntoa 

selittävänä tekijänä. Luokanopettajien piirissä tehdyissä tutkimuksissa vanhempien kanssa 

tehtävä yhteistyö tulee esiin työuupumusta aiheuttavana tekijänä nimenomaan ensimmäisinä 

työvuosina. Opettajien kokema yhteiskunnan heikko arvostus näyttäisi niin luokanopettajilla 

kuin lastentarhanopettajilla olevan yksi suurimmista syistä alan vaihtoon ja 

työtyytymättömyyteen. (Kitching et. al. 2009; Keckman-Koivuniemi 1999.)  
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3 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN 

 

Koulutusaika on tärkeä osa lastentarhanopettajan ammatillista kehittymistä ja sen aikana 

opiskelija saa kokemuksia varhaiskasvatuksen ammatillisella kentällä toimimisesta. 

Työelämään siirryttäessä ensimmäiset kokemukset työpaikalla, erityisesti muiden 

työntekijöiden antama palaute on olennaista vastavalmistuneen jaksamisen kannalta 

(Jokisaari et. al. 2012, 4–6.). Tässä luvussa tarkastelen tarkemmin 

lastentarhanopettajakoulutusta ja sen merkitystä sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

merkitystä työhön kiinnittymiselle. 

 

3.1 Induktiovaihe osana ammatillista kehittymistä 

 

Induktiovaihe sijoittuu ammatillisen kehittymisen ajallisella jatkumolla oppilaitoksesta 

valmistumisen ja noin ensimmäisten viiden työvuoden kohtaan (Tynjälä & Heikkinen 2011, 

12–13). Induktiovaiheen lastentarhanopettajista on tehty melko vähän tutkimusta. 

Induktiovaihe ilmiönä on kuitenkin hyvin tunnettu ja esimerkiksi luokanopettajien piirissä 

tehtyä tutkimusta voidaan hyvin soveltaa myös lastentarhanopettajien induktiovaihetta 

kuvatessa. Ammatillisen kehittymisen on todettu olevan yhteydessä hyviin 

itsesäätelytaitoihin, työssä viihtyvyyteen, motivaatioon toimia valitussa ammatissa sekä 

alalle kiinnittymiseen (Hong 2012; Canrinus et. al. 2012). Ammatillinen kehittyminen tukee 

yksilön oppimista ja kehittävää työotetta (Karila & Kupila 2010). Tämän vuoksi 

induktiovaiheen työhön kiinnittymistä on tärkeä tarkastella suhteessa yksilön identiteetin 

kehittymiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. 

Yksilön identiteetin kehittyminen nähdään pitkänä ja muuttuvana prosessina, joka ei 

oikeastaan lopu koskaan. Ammatti-identiteetin kehittyminen myötäilee persoonallisen 

identiteetin kehittymisen linjoja. Ammatillisen identiteetin kehittymisestä puhutaan yleisesti 

tutkimuksissa silloin, kun kehittymiseen nähdään sisältyvän myös koulutusaika. Ammatti-

identiteetin kehittymisen nähdään taas pääosin tapahtuvan työelämässä. Voidaan myös 

puhua asiantuntijaksi kehittymisestä, mihin suomalaisissa tutkimuksissa viitataan erityisesti, 

kun halutaan korostaa ammatti-identiteetin sosiaalista puolta. (Stenström 1993, 31–42; 

Karila 1997; Kupila 2007.) Koska tutkimukseni käsittelee induktiovaihetta ja 

valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita, käytän tutkimuksessani pääosin termiä 
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ammatillinen kehittyminen. Tutkimustraditioista riippuen nämä termit voidaan kuitenkin 

nähdä rinnakkaisina, minkä vuoksi myös työssäni viittaan ajoittain ammatti-identiteetin ja 

asiantuntijuuden kehittymiseen (Tynjälä 2004, 174–175).  

Induktiovaiheessa nuori lastentarhanopettaja käy läpi erilaisia vaiheita, aivan kuten 

ammatillisessa kehittymisessä muutenkin. Induktiovaiheelle tyypillisiä haasteita ovat 

erityisesti oman paikan löytäminen työyhteisössä ja eri verkostoissa, opintoaikana 

syntyneiden ajatusmallien ja työelämän realiteettien yhteentörmäys, työajan käyttö, työn 

määrän hallinta sekä itseluottamuksen puute. (Jack & Donnellan, 2010; Blomberg 2008; 

Tynjälä & Heikkinen 2011.) Selviytyessään työelämän alussa koetuista vaikeista hetkistä 

noviisiopettajan voidaan sanoa siirtyvän seuraavan vaiheeseen, mikä kuitenkin on edelleen 

osa induktiovaihetta. Vähitellen noviisiopettaja tuntee olevansa hyväksytty muiden silmissä 

ja pystyy myös paremmin suuntaamaan toimintaansa opettajana kehittymiseen ja uusien 

metodien sisäistämiseen. (Vonk 1989.) Tynjälän tutkimuksessa (2009) opiskelijat kokivat 

työssäoppimisen hyvin tärkeänä osana omaa ammatillista kasvua. Jotta nuori opettaja pystyy 

vielä työelämään siirtymisen jälkeenkin oppimaan uutta ja saa riittävästi aikaa oman 

ajattelun kehittämiselle, tulee induktiovaiheen erityisyys huomioida työpaikolla. Tätä varten 

on kehitetty muun muassa erilaisia mentorointiohjelmia. 

 

Opettajien ammatillista kehittymistä voidaan tarkastella myös narratiivisena tapahtumana. 

Tässä näkökulmassa korostuu opettajan oma reflektiivisyys ja opetusuran aikaisten 

kokemusten perusteella luotu ammatillinen omaelämäkerta. (Kelchtermans & Vanderberghe 

1994) Katsottiin opettajien tai lastentarhanopettajien ammatillista kehittymistä sitten 

vaiheteorioiden tai narratiivisten näkökulmien valossa voitaneen todeta, että induktiovaihe 

on olennainen osa opettajaksi kasvua. Vastavalmistunut opettaja käy läpi merkittäviä, usein 

vahvasti tunteisiin vetoavia tilanteita, niin omien ajatusmalliensa, lasten kuin kollegoiden 

välillä. 

 

Luokanopettajan, lastentarhanopettajan tai opettajaksi opiskelevan ammatillisessa 

kehittymisessä olennaista on reflektio. Reflektion avulla yksilö tai yhteisö muokkaa 

ajatusmallejaan aiemmin opitun pohjalta, uusia havaintoja hyväksi käyttäen. Tarkoituksena 

on löytää syyt, jotka ohjaavat yksilön ajattelua ja näin syventää ajattelua. Mezirow (2000) 

jakaa reflektion kriittiseen reflektioon sekä kriittiseen itsereflektioon. Olennaista on, että 

reflektion avulla päästään ikään kuin pintaa syvemmälle. Kriittisellä reflektiolla Mezirow 
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tarkoittaa niitä tilanteita, missä reflektion kohteena ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmä tai 

muut ulkopuoliset tekijät. Kriittisen itsereflektion kohteena on taas yksilön tai yhteisön oma 

toiminta. (Kupila 2009, 50; Mezirow 1990, 12–13.)  

 

Reflektiivisen toiminnan voidaan ajatella auttavan induktiovaiheen läpikäynnissä, koska 

uusi opettaja kohtaa uransa alkuvaiheessa paljon uusia tilanteita ja asioita. Reflektiivisen 

otteen kautta noviisiopettaja pystyy syvällisesti jäsentämään ajatteluaan ja luomaan uusia 

toimintamalleja. Nuoren opettajan selviytyessä ensimmäisten työvuosien tuomista 

haasteista, vahvistuu myös ammatillinen identiteetti (Flores & Day 2006, 219–220). Tätä 

identiteettityötä voidaan pitää merkittävänä osana opettajaksi kasvua sekä onnistunutta 

työhön kiinnittymistä. Vahvan ammatti-identiteetin omaavan lastentarhanopettajan on 

helpompi jo induktiovaiheessa suhtautua erilaisiin muutoksiin ja kriittisesti arvioida 

varhaiskasvatusta ja omaa toimintaansa. 

 

3.2 Koulutus motivaation käynnistäjänä 

 

Tämän luvun tarkoituksena on avata lastentarhanopettajakoulutuksen sisältöjä sekä 

koulutuksen merkitystä opiskelijan motivaatioon. Matkalla lastentarhanopettajaksi voidaan 

lastentarhanopettajakoulutus ja siihen sisältyvät harjoittelut nähdä ensimmäisinä 

merkityksellisinä toimintaympäristöinä (Karila, K. 1997, 53–73.). Jo ensimmäisen vuoden 

harjoittelukokemuksilla on todettu olevan merkitystä motivaation lisääntymiselle 

opiskeltavaa alaa kohtaan (Sinclair 2008).  

 

Valtakunnallisen päivähoitoasetuksen (Asetus lasten päivähoidosta 1973) mukaan 

lastentarhanopettajan tehtävissä voi toimia henkilö, jolla on ”vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja 

terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja 

sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston 

asetuksella tarkemmin säädetään.” 

 

Lastentarhanopettajan koulutus piteni kolmevuotiseksi vuonna 1984, mitä ennen se oli ollut 

kaksivuotinen. Vuoteen 1973 saakka koulutusta järjestettiin yksityisissä 

lastentarhanopettajaseminaareissa, joista Ebeneser aloitti koulutuksen jo vuonna 1892. 
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Vuonna 1977 seminaarit valtiollistettiin ja niistä tuli lastentarhanopettajaopistoja. Vuonna 

1973 perustettiin lisäksi ns. uusimuotoisia lastentarhanopettajakoulutuksia Jyväskylän ja 

Joensuun yliopistoihin, myöhemmin myös Oulun ja Turun yliopistoihin. Koulutusten kesto 

oli sama kuin lastentarhanopettajaopistoissa, mutta koulutuksilla oli kiinteä yhteys 

sijaintiyliopistoihinsa. Lastentarhanopettajakoulutuksen sijoittumisesta käytiin keskustelua 

1990-luvun alussa ja vaihtoehtoina oli joko yliopisto tai perusteilla oleva 

ammattikorkeakoululaitos. Lastentarhanopettajakoulutus päätettiin sijoittaa yliopistoihin 

muun opettajankoulutuksen yhteyteen ja tutkintonimikkeeksi tuli kasvatustieteen 

kandidaatti. Yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus aloitettiin kokeiluluontoisena 

Oulussa vuonna 1991 ja vuonna 1995 lastentarhanopettajakoulutus vakinaistettiin 

yliopistoihin, jolloin käynnistyi myös varhaiskasvatuksen professuurien perustaminen. 

(Husa & Kinos 2001, 24–37; Kinos 1997, 39.) Tänä päivänä lastentarhanopettajaksi on 

mahdollista opiskella seitsemässä yliopistossa ympäri Suomen (Onnismaa, Tahkokallio & 

Kalliala 2015, 5). 

 

Kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtäviin oli päivähoitolain säätämisen jälkeistä 

työvoimapulaa pelätessä annettu myös sosiaalikasvattajille, joiden määrä pysyi kuitenkin 

pienenä aina 1990-luvulle saakka, jolloin sosiaalialan oppilaitokset laajensivat toimintaansa 

voimakkaasti.  Lastentarhanopettajakoulutuksen siirryttyä yliopistoihin, säilytettiin 

lastentarhanopettajan tehtäviin myös sosiaalialan koulutusväylä, jonka tutkintonimikkeeksi 

tuli ammattikorkeakoulujen perustamisen jälkeen sosionomi (AMK). Sosiaalialan 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtäviin on 

kuitenkin rajoitettu siten, ettei se tuota kelpoisuutta esiopetuksesta vastaavan opettajan 

tehtäviin. Tässä tutkimuksessa keskityn yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen 

saaneiden ammattiin kiinnittymisen kysymyksiin. 

 

Ammatillisen kehittymisen voidaan katsoa alkavan jo ennen kuin opiskelija valitaan 

lastentarhanopettajakoulutukseen. Opiskelijan oma elämänhistoria vaikuttaa hänen 

tekemiinsä valintoihin ja kiinnostuksen kohteisiin. (Heikkinen 1999.) Asiantuntijuuden 

kehittymisellä on kuitenkin sosiaalinen luonteensa, minkä vuoksi erilaiset 

toimintaympäristöt ovat olennaisessa osassa ammatillisessa kehittymisessä (Karila, K. 1997, 

53–73). Harjoitteluissa opiskelija saa ensimmäisiä kokemuksia varhaiskasvatuksen kentältä. 

Lastentarhanopettajakoulutuksessa, aivan kuten muissakin opettajakoulutuksissa, 

teoriaopinnot ja käytännön harjoittelut vuorottelevat koko opintojen ajan. 
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Harjoitteluissa ja niiden teoreettisissa viitekehyksissä on jonkin verran vaihtelua eri 

koulutusten välillä, mutta perusperiaatteet voidaan nähdä samanlaisina. Keskimäärin 

lastentarhanopettajakoulutukseen sisältyy noin 15 opintopisteen verran harjoitteluita. 

Helsingin yliopiston lastentarhanopettajakoulutukseen on kuulunut kolme harjoittelua, jotka 

ovat olleet laajuudeltaan yhteensä 15 opintopistettä. Helsingin yliopiston 

praktikumikäsikirjan (2009) mukaan ”ohjattu harjoittelu muodostaa kokonaisuuden, jonka 

yhteyteen muu opetus kiinteästi rakentuu”. Ensimmäinen ohjattu harjoittelu on varhaisessa 

vaiheessa opintoja, jotta opiskelijan omakohtaiset kokemukset olisivat heti alusta opintojen 

lähtökohtana. Jotta käytännön ja teorian vuorovaikutus jatkuisi läpi opintojen, on harjoittelua 

jokaisena opintovuonna ja jokaisella harjoittelulla on omat tavoitteensa. 

(Praktikumikäsikirja 2009, 26–27.) Harjoittelut suoritetaan yliopiston hyväksymissä 

kenttäpäiväkodeissa ja harjoittelunohjaajina toimivat siihen koulutetut lastentarhanopettajat. 

(Onnismaa, Tahkokallio & Kalliala 2015, 4–6; Lastentarhanopettajakoulutuksen 

tutkintovaatimukset 2014–2015.) Harjoittelun ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijan 

ammatillista kasvua, ohjata opiskelijaa pohtimaan kasvatus- ja opetustilanteita eri 

näkökulmista ja auttaa pedagogisten ja sisällöllisten ratkaisujen tekemisessä ja arvioinnissa 

(Nummenmaa 1994, 81–83). 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että optimistisuus ja tavoiteorientoituneet 

oppimisstrategiat lisäävät työssä jaksamista (Mäkikangas & Kinnunen 2003). 

Induktiovaiheen opettajista tehdyssä pitkittäistutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden 

sosiaalisia suhteita yliopisto-opintojen ja ensimmäisten työvuosien aikana. Tässä 

tutkimuksessa todettiin, että yliopisto-opintojen aikana lisääntynyt aktiivisten sosiaalisten 

strategioiden käyttö lisäsi työhön kiinnittymistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

Vastaavasti ne opiskelijat, jotka opintojen aikana olivat vetäytyneitä, eivätkä aktiivisesti 

hakeneet sosiaalista tukea, lähtivät myös herkemmin alalta. (Salmela-Aro et. al. 2010.) 

Yliopisto-opinnot voidaan siis nähdä ponnahduslautana niille taidoille, mitä myös 

työelämässä tarvitaan ja yliopiston opetussuunnitelmilla ja opetuksen järjestämisellä on 

tärkeä osa siinä, minkälaisia taitoja opiskelijat omaksuvat. 

 

Niin teoriaopinnoilla kuin harjoitteluilla on todettu olevan merkitystä opiskelijan 

motivaation ja opettajan ammattiin kiinnittymisen kannalta. Ensimmäisen vuoden 

opettajaopiskelijoiden motivaatiota tutkittaessa opiskelijat kuvasivat, että teoriaopinnot 
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lisäsivät itsetuntoa, oppivat opettajan työn merkityksestä ja saivat lisätietoa työn eri osa-

alueista sekä auttoivat työskentelemään ahkerammin tulosten saavuttamiseksi. 

Harjoitteluissa opiskelijat saivat vahvistuksen ammatinvalinnalleen ja kokivat ”oikeiden 

opettajien ja oppilaiden” kanssa työskentelyn antoisaksi ja uusien ideoiden saamisen 

tärkeäksi. Motivaatio opettajan työtä kohtaan lisääntyi niin teoriaopintojen kuin 

harjoitteluiden kohdalla, mutta harjoitteluilla oli suuremman opiskelijajoukon mielestä 

enemmän merkitystä oman motivaation kasvulle. (Sinclair 2008.)  

 

Harjoittelukokemuksien laadulla on todettu olevan vaikutusta siihen, että opiskelija päättää 

jatkaa valitsemallaan alalla. Positiivisten harjoittelukokemusten sekä laadukkaan 

opettajankoulutuksen on todettu vaikuttavan positiivisesti opiskelijan minä-pystyvyyden 

tunteeseen. Opiskelija, joka omaa hyvän minä-pystyvyyden tunteen jatkaa 

todennäköisemmin opettajan ammattiin ja myös pysyy alalla pidempään. (Rots et. al. 2007; 

Bruinsma & Jansen 2010.) On siis olennaista kiinnittää huomiota yliopistojen 

tutkintovaatimusten kehittämiseen, jotta opetus pysyy laadukkaana ja opiskelijat pääsevät jo 

opintojen aikana kehittämään omaa ammatti-identiteettiään.  

 

Vastavalmistunut opettaja on Suomessa muodollisesti täysin pätevä työhönsä ja tuntee 

varmasti monessa asiassa itsevarmuutta koulutuksesta valmistuessaan. Tilanne ei ole sama 

kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Englannissa, Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa on 

käytössä erilaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on seurata vastavalmistuneiden opettajien 

suoriutumista ja myöntää tai olla myöntämättä lopullinen pätevyys noviisiopettajalle niin 

sanotun pätevöittämisvuoden jälkeen. (Tynjälä & Heikkinen 2011.) Suomessa taas sekä 

teoriaopinnot että harjoittelu sijoitetaan opettajien koulutusaikaan, jonka jälkeen 

ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ovat täydennyskoulutuksen varassa. 

 

3.3 Aloittelevan lastentarhanopettajan sosiaalistuminen työyhteisöön 

 

Uuden työntekijän aloittaessa työpaikassa käy hän läpi sosiaalistumisprosessin. Tämän 

prosessin seurauksena uusi työntekijä oppii työlle olennaisia taitoja ja käytäntöjä, mikä 

auttaa työhön kiinnittymisessä sekä ammatillisessa kehittymisessä. Päästessään työyhteisön 

täysivaltaiseksi jäseneksi ja oppiessaan aktiiviseksi toimijaksi työpaikalla, voidaan nuoren 

työntekijän olettaa kasvavan ammattilaisena ja jatkavan ammatissa ja organisaatiossa 
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pidempään. (Jokisaari et. al. 2012, 1-6.) Sosiaalinen näkökulma induktiovaiheen työhön 

kiinnittymiseen tuo esiin, mitkä asiat korostuvat yksilön ajattelussa, mihin kiinnitetään 

huomiota ja millaisen kuvan opiskelija tai vastavalmistunut lastentarhanopettaja muodostaa 

valitsemastaan ammatista seuratessaan asiantuntijoiden toimintaa. Riippuu siis paljon 

yksilön omista kokemuksista ja mielenkiinnon kohteista, mihin kukin kiinnittää huomiota 

ympäristössään ja miten hyödyntää havaintojaan oman ajattelunsa uudelleen jäsentämisessä. 

(Heikkinen 1999; Järvinen 1999.) Toisaalta myös kokeneemmilla lastentarhanopettajilla on 

vastuu oman toiminnan kehittämisestä ja hvyän vuorovaikutussuhteen syntymisestä nuoren 

lastentarhanopettajan kanssa. 

Työhön kiinnittymisessä ovat ratkaisevassa osassa paitsi uuden työntekijän henkilökohtaiset 

odotukset ja tunteet, myös sosiaalistuminen työyhteisöön. Sosiokonstruktivistisen 

näkökulman mukaan ihmisten väliset sosiaaliset roolit ja vuorovaikutus ovat 

merkityksellisiä identiteetin rakentumiselle (Kupila 2007, 23). Nuoren lastentarhanopettajan 

aloittaessa uudessa työpaikassa, peilaa hän omia odotuksiaan ja taitojaan muuhun 

työyhteisöön, esimieheen ja työoloihin. Nuoren työntekijän vastaanotto uuteen työpaikkaan 

on erityisen merkityksellistä, koska nuorten opettajien työstä poistumista tutkittaessa on 

työyhteisön ja työn järjestämiseen liittyvien tekijöiden todettu olevan merkittävässä osassa. 

(Jokisaari et. al. 2012, 4–6.) 

Induktiovaiheessa nuori opettaja peilaa itseään ja toimintaansa suhteessa organisaatioon, 

professioon ja henkilökohtaisiin tekijöihin. (Jack & Donnellan 2010; Blomberg 2008, 3-6). 

Nuoren lastentarhanopettajan täytyy löytää paikkansa muun muassa pedagogina, tiimin 

vetäjänä, asiantuntijana muiden lastentarhanopettajien joukossa sekä vanhempien kanssa 

tehtävässä yhteistyössä. Lastentarhanopettajat eroavat muista opettajaryhmissä siinä, että he 

eivät joudu työskentelemään yksin, vaan ideaalissa tapauksessa saavat tukea 

moniammatilliselta tiimiltä ja mahdolliselta lastentarhanopettajatyöparilta. Toisaalta 

induktiovaiheen lastentarhanopettajalta vaaditaan myös kriittisen ajattelun taitoja, jotta 

sosiaalistuminen ei jää vain yksipuoliseksi tietojen ja taitojen kopioimiseksi. Työuraansa 

aloittelevan lastentarhanopettajan tulisi olla valmis arvioimaan uutta ympäristöään niin, että 

työyhteisöön saadaan myös uutta tietoa ja uusia käytäntöjä vastavalmistuneen työntekijän 

kautta. Samalla työyhteisöllä tulisi olla hyvin järjestetyt käytännöt siihen, miten uusi 

työntekijä otetaan vastaan työpaikalla. Jos induktiovaiheen työntekijän omat odotukset ja 

ensimmäiset kokemukset työpaikalta eivät kohtaa, työhön kiinnittyminen voi heikentyä 

(Jokisaari et. al. 2012, 4–5).  
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Vuonna 1988 tuli voimaan uusi asetus päiväkodin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 

Tämän asetuksen myötä lastentarhanopettajien määrä päiväkodeissa on laskenut noin 30 

prosenttiin. (Karila 2008, 214–215.) Induktiovaiheen lastentarhanopettajien kohdalla 

voidaan lastentarhanopettajien määrän vähenemisen nähdä vaikuttavan 

sosiaalistumisprosessiin. Siinä missä 1980-luvulla aloitteleva lastentarhanopettaja 

työskenteli kokeneemman lastentarhanopettajan työparina, 2000-luvun aloitteleva 

lastentarhanopettaja työskentelee useimmiten ryhmän ainoana opettajana työtovereinaan 

toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneita lastenhoitajia. Opettajilla voi olla 

yhteisiä kokouksia ja muita kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat kollegiaalisen 

reflektion, mutta tämä vaihtelee päiväkodeittain ja kunnittain. Voidaan jopa ajatella, että 

nykyään aloitteleva lastentarhanopettaja sosiaalistuu pääasiassa yhdeksi päiväkodin 

työntekijöistä, eikä nimenomaan lastentarhanopettajaksi. Nuoren opettajan voi olla vaikeaa 

kasvaa vastuurooliinsa työyhteisössä, jossa puuttuu malli lastentarhanopettajana 

toimimisesta. 

 

Aspfors ja Bondas (2013) korostavat, että uusi opettaja kaipaa erityisen paljon tukea 

kollegoiltaan, ja työyhteisön yleisellä ilmapiirillä sekä vuorovaikutuksella on suuri merkitys 

nuoren opettajan ammatti-identiteetin kehittymiselle. Sama ilmiö on havaittavissa 

esimerkiksi nuorten sosiaalityöntekijöiden joukossa. Nuoret työntekijät kaipaavat 

työympäristön vastavuoroista tukea ja se, miten heidät otetaan vastaan uudessa työpaikassa 

ja miten esimerkiksi johtaja omalla toiminnallaan auttaa noviisiopettajaa työuransa alussa, 

on merkityksellistä siinä jaksaako uusi opettaja työssään. (Goddard et. al. 2006; Jack & 

Donnellan 2010.) Työyhteisön innovatiivisuus taas näyttäisi olevan yhteydessä 

vastavalmistuneiden opettajien vähäiseen työuupumukseen (Goddard et. al. 2006, 868–869). 

 

Työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota paitsi yleiseen ilmapiiriin, myös työtehtäviin 

perehdyttämiseen. Perehdyttämisen tavoitteena on saada uusi työntekijä sisään työyhteisöön 

parhaalla mahdollisella tavalla. Työn imu lisääntyy työtehtävän, työn järjestelyiden ja 

johtamisen ollessa kunnossa (Perkiö-Mäkelä et. al. 2012, 104). Perehdytyksen tehtävä on 

selkiyttää nimenomaan tehtävänkuvaa ja kyseessä olevan työyhteisön toimintatapoja. 

Nuorten opettajien tueksi on kehitetty myös erilaisia mentorointiohjelmia, joiden avulla 

voidaan siirtää hiljaista tietoa kokeneelta ammattilaiselta nuoremmalle. Mentoroinnin 

pääasiallisena tehtävänä on nykykäsityksen mukaan yhteisten ajatusmallien työstäminen 
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sekä kollegiaalinen ongelmanratkaisu. (Heikkinen et. al. 2008, 110–112; Aspfors & Bondas 

2013, 171–172.) Samalla mentorointi tukee uusia opettajia emotionaalisella tasolla ja oman 

ammatti-identiteetin tarkentamisessa. Mentorin tulisi kuitenkin olla vapaaehtoisesti mukana 

toiminnassa ja saanut riittävän koulutuksen mentorina toimimiseen, jottei 

vuorovaikutussuhteesta muodostu opastavaa ja yksipuolista, vaan uutta luovaa ja avointa. 

(Hammond et. al. 2015, 148–151; Kane & Francis 2013, 364–365.)  

 

Leithwood (1992) korostaa rehtorin asemaa pedagogisena johtajana ja avainhenkilönä 

opettajien yhteiselle, tehokkaalle ongelmanratkaisulle. Rehtorin ollessa alaistensa tukena, 

myös alaiset itse pystyvät omaksumaan luovia työskentelytapoja ja tukemaan toisiaan 

työssään. Myös Työterveyslaitoksen (2012) teettämä raportti nuorten työntekijöiden 

sosialisaatiosta työpaikoilla osoittaa, että nuoren työntekijän ja esimiehen välinen hyvä 

suhde ennustaa positiivista työn imua ja vähäistä työuupumusta. Suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa johtajien aika pedagogiselle johtamiselle näyttäisi vähentyneen 

samalla kun johtamisesta on tullut yhä vahvemmin oma professionsa varhaiskasvatuksen 

kentällä (Soukainen 2015, 20). Suurin osa johtajista ei toimi lapsiryhmässä, vaan 

nimenomaan päiväkotiyksikön hallinnollisena ja pedagogisena johtajana. (Heikka & Hujala 

2013, 574.) Samalla kuitenkin tutkimus osoittaa, että positiivisella työilmapiirillä, 

ammatillisuuden ylläpitämisellä ja rakentavalla palautteella on keskeinen asema 

työviihtyvyyden ylläpidossa ja opettajien työssä pysymisessä. (Pietarinen et. al. 2013, 63–

65.) Seuraavassa luvussa käsittelenkin tarkemmin juuri päiväkotia toimintaympäristönä. 
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4 PÄIVÄKOTI TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ  

 

Valmistuttuaan koulutuksesta lastentarhanopettajaopiskelijan ensisijainen 

työllistymispaikka on päiväkoti. Päiväkoti voidaan nähdä moniulotteisena 

toimintaympäristönä erilaisine kehyksineen (Karila, K. 1997, 53–69; Puroila 2002). Työhön 

kiinnittymistä ja työuupumista tutkittaessa on huomattu, että toimintaympäristöllä on 

merkittävä osa siinä, miten työntekijä kokee omat voimavaransa (Hakanen et. al. 2006, 507–

508). Nuorilla työntekijöillä arjen organisointi korostuu jossain määrin, koska työntekoon 

liittyvät prosessit eivät ole vielä täysin automatisoituneet (Jack & Donnellan 2008). 

Muuttuvat tilanteet ja työsuhteet kuvaavat nykypäivän työelämää, myös varhaiskasvatusta, 

mikä voi osaltaan vaikuttaa siihen, miten hyvin työntekijä kiinnittyy ammattiin (Karila & 

Kupila 2010, 12). Tämän vuoksi on olennaista käydä läpi päiväkodin erityispiirteitä 

toimintaympäristönä. 

 

4.1 Päiväkotiarjen organisointi 

 

Laki lasten päivähoidosta (1973) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes / THL 

2005) määrittelee varhaiskasvatuksen tehtäväksi lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuudesta huolehtimisen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on statukseltaan 

suositus, toisin kuin esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelma. Päiväkodin toimintaa 

ohjailevat siis kirjalliset dokumentit ja niistä johdetut yksikön sisällä sovitut tavoitteet ja 

kasvatusnäkemykset. Päiväkotiyksiköt käyttävät työnsä apuna varhaiskasvatussuunnitelmia 

niin yksikkö- ryhmä- kuin lapsitasolla. Lähiesimiehen tehtävänä on johtaa tätä toimintaa 

hallinnollisella ja henkilöstötasolla. Esimiehen tulee olla tietoinen henkilöstönsä 

osaamisesta ja sen kehittämisestä sekä ylemmän organisaatiotason määräyksistä ja 

asetuksista. (Nummenmaa et. al. 2007, 19.) Aloittelevan lastentarhanopettajan kohdalla 

esimiehen tulisi huomioida, että uusi opettaja saa riittävän perehdytyksen organisaation 

tavoitteisiin ja käytettäviin asiakirjoihin. 

 

Päiväkotityön perustana on lasten hoidon, kehityksen ja oppimisen mahdollistaminen. 

Päiväkodeissa varhaiskasvatusta toteutetaan ryhmämuotoisena toimintana. Ryhmien 

muodostamista ohjaa muun muassa asetus lasten päivähoidosta, jonka mukaan alle 3-

vuotiaiden lasten ryhmässä saa olla enintään neljä lasta ja yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä 
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enintään seitsemän lasta yhtä työntekijää kohden (Asetus lasten päivähoidosta 1973). 

Vähintään joka kolmannella päiväkodin työntekijöistä tulee asetuksen mukaan olla 

kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtäviin. Ryhmien muodostaminen ja arjen toiminnan 

tarkempi toteuttaminen jää varhaiskasvatusyksikön esimiehen ja kasvatushenkilöstön 

vastuulle. 

 

Suhdelukuperiaatteen tulo säädöksiin on hämärtänyt ajatusta lapsiryhmästä pedagogisena 

yhteisönä. Koska kunnat valvovat varhaiskasvatuksen tehokkuutta tarkkailemalla 

päiväkotien käyttö- ja täyttöastetta, joutuvat päiväkodit täyttämään tilansa äärimmilleen. 

Päiväkodeissa perustetaan suurryhmiä tai ”kyläyhteisöjä”, joiden käytännön toiminta 

perustuu pienryhmätoiminnalle. Pienryhmät jaetaan suhdelukuperiaatteen mukaisesti 

aikuisten kesken, eivätkä pedagogiset perusteet tai työntekijöiden koulutustausta välttämättä 

ohjaa ryhmien muodostamista. Tämä toiminnan järjestämisen malli voi käytännössä johtaa 

siihen, että lasten päiväkotipäivää ja sen sisältöä ohjaa ensisijaisesti tilojen käyttö, eivät 

lasten tarpeet. Resurssien puutteen ja suurten ryhmien on todettu heikentävän työhön 

kiinnittymistä ja lisäävän työuupumusta, minkä vuoksi korkeat käyttö- ja täyttöasteet voivat 

osaltaan lisätä nuorten lastentarhanopettajien heikkoa työhön kiinnittymistä. 

 

Puroila (2002) kuvaa väitöstutkimuksessaan päiväkotiarjen organisointia kolmella tasolla: 

ihmisten, fyysisen ympäristön ja ajan yhteensovittamisena. Käytännön tason organisointia 

tapahtuu vakiintuneiden käytänteiden sekä yllättävien uusien tilanteiden sanelemalla 

uudelleenorganisoinnin tasolla. Kasvatushenkilöstön sijoittuminen päiväkotipäivän aikana 

riippuu lasten ja aikuisten läsnäoloista ja Puroilan tutkimuksessa tämä näyttäytyykin 

merkitsevimpänä tekijänä käytännön organisoinnin kannalta. Kasvatushenkilöstön 

työtehtävät päivän aikana näyttäisivät määrittyvän myös koulutustaustan, työvuorojen ja 

erilaisten lapsista lähtevän yllättävän toiminnan mukaan. Fyysinen ympäristö vaikuttaa 

osaltaan siihen, miten toimintaa järjestetään päiväkodissa ja minkälaisen toiminnan 

kasvattajat kokevat mahdolliseksi. Päiväjärjestys on hyvin samankaltainen päiväkodista 

riippumatta, mutta sen sisällä käytettävä aika ja kiireen tuntu vaihtelee riippuen 

päiväkotiyhteisön toimintakäytänteistä ja ajatusmalleista. (Puroila 2002, 113–126.) 

 

Opettajien työhön kiinnittymisellä ja työuupumuksella on todettu olevan yhteys työn 

resursseiden ja vaatimusten kanssa. Työn vaatimukset, kuten työtaakka ja työpaikan fyysiset 

tilat on nähty ennustavan työuupumusta. Työn resurssit, kuten työtovereilta saatu tuki ja työn 
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autonomia taas lisäävät työhön kiinnittymistä, kun resurssit ovat riittävät. Resurssien ollessa 

riittämättömät, voivat nekin lisätä työuupumusta. (Hakanen et. al. 2006, 507–508.) Työhön 

kiinnittymisen ja työuupumuksen tutkimus tukee Puroilan (2002) tutkimuksessa esiin 

tullutta tulosta siitä, että fyysisen ympäristön ja lasten poissaolojen koettiin vahvasti 

vaikuttavan siihen, miten toimintaa voitiin järjestää. Toisin sanottuna, kun työn vaatimukset 

ja resurssit koetaan raskaiksi, tyydytään selviämään päivän rutiineista. Silloin taas kun työn 

resurssit koetaan riittäviksi, koetaan työ mielekkäämmäksi niin aikuisille kuin lapsille. Myös 

muut tutkijat ovat nostaneet esiin työn hallinnan tunteen merkityksen suhteessa riskiin 

sairastua työuupumukseen. Kun työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työoloihin ja 

työn sisältöihin, hallinnan tunne kasvaa ja työn imu on todennäköisempää. (Soukainen 2015, 

48–49.) 

 

4.2 Moniammatillinen työyhteisö 

 

Päiväkodissa yhteisesti sovittuja kasvatuksellisia päämääriä kohti työskennellään 

moniammatillisessa työyhteisössä, joka koostuu yliopisto- tai sosionomikoulutuksen 

saaneista lastentarhanopettajan tehtäviin palkatuista työntekijöistä sekä lastenhoitajista. 

Päiväkodin aikuisten joukkoa voidaan nimittää yhteisöksi, koska sen oletetaan jakavan 

yhteisiä arvoja ja päämääriä, joita kohti työskennellään yhteistyötä tehden. Yhteisön 

toiminta ei ole koskaan staattista, vaan muutokset yhteisön kokoonpanossa sekä yhteisön 

aktiivinen vuorovaikutus mahdollistavat yhteisön toiminnan kehittämisen ja yksilöiden 

oppimisen. (Nummenmaa et. al. 2007, 22–23.)  

 

Yhteisöllisyydelle on ominaista vuorovaikutus ja tietylle ihmisryhmälle yhteiset asiat. 

Yhteisöllisyyden voidaan katsoa muodostuvan kahdella tapaa. Yhteisöllistyminen tarkoittaa 

sitä, kun ryhmä ihmisiä järjestää omaehtoisesti elämän tietyn yhteisön ympärille, esimerkiksi 

harrastustoiminnassa tai yhdistyksessä. Yhteisöllistämisestä puhutaan silloin, kun ryhmä tai 

tiimi muodostetaan ylhäältä ohjattuna. (Kuittinen & Kejonen 2012, 245–247.) Päiväkodin 

tiimityöskentelyn kohdalla voitaneen puhua yhteisöllistämisestä, sillä työn järjestäminen 

moniammatillisten tiimien ympärille on varhaiskasvatuksen johdon ja yhteiskunnan 

sanelema tapa toimia. 
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Päiväkodissa toimitaan paitsi yhtenä suurryhmänä, myös pienemmissä toimintayhteisössä 

eli tiimeissä. Yhden päiväkodin sisällä voi olla useita tiimejä, riippuen päiväkodin koosta ja 

ryhmien määrästä. Tiimien tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida kyseisen 

päiväkotiryhmän toimintaa. (Venninen 2007, 23–24.) Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa 

moniammatillisesta tiimityöstä on tullut kyseenalaistamaton periaate. Demokraattisuus on 

ymmärretty kaikki tekee kaikkea –kulttuurina, missä pyritään häivyttämään tiimin jäsenten 

keskinäiset koulutuserot. (Onnismaa & Kalliala 2010, 272–274.) Tutkimusten valossa 

tiimityön etuna on kuitenkin toisiaan täydentävä osaaminen ja yhteisen keskustelun ja 

tekemisen mahdollistaminen (Tahkokallio 2014, 236–237).  

 

Jokainen päiväkodin työntekijä näkee oman yhteisönsä myös subjektiivisesta näkökulmasta, 

mikä tekee vuorovaikuttamisesta sekä omien ja yhteisten näkemysten auki puhumisesta 

entistä merkittävämpää. (Nummenmaa et. al. 2007, 24–27.) Kuittisen ja Kejosen (2012) 

mukaan tiimityöskentelyssä olennaista onkin tunnustaa tiimin jäsenten erilaisuudet, jotta 

päästään aitoon vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. Jotta työyhteisön toiminta ja 

tiimityöskentely olisi onnistunutta, tulee kommunikaation olla sujuvaa ja keskustelulle 

avointa. Esimiehen tulee toiminnallaan mahdollistaa henkilöstön vuorovaikutus ja 

kasvatuskeskustelut ja toisaalta työyhteisön pitää osaltaan huolehtia siitä, että päiväkodin 

arjen lomassa on mahdollista järjestää aikuisten keskinäisiä palavereita. Floresin (2001) 

mukaan erityisesti nuoret opettajat kaipaavat esimieheltä niin henkistä kuin tiedollista tukea 

työhönsä epäröinnin ja vaikeuksien hetkillä. Esimieheltä vaaditaan siis paitsi pedagogista 

johtamista työn järjestämisen suhteen, myös aikaa nähdä jokainen työntekijä yksilönä. 

 

Rouvisen (2007) tutkimuksessa selvitettiin lastentarhanopettajien käsityksiä heidän 

toiminnastaan ja sen perusteista. Tutkimuksessaan Rouvinen kuvaa päiväkodin sisäistä 

yhteistyötä lastentarhanopettajien näkökulmasta ja erottelee tuloksissaan yhteistyön 

yhteisöllisyyden perusteisiin sekä yhteisöllisyyttä tukeviin toimintoihin. Tutkimuksen 

lastentarhanopettajat pitivät yhteisiin toimintaperiaatteisiin sitoutumista, johtajan toimintaa 

sekä säännöllisesti toteutettuja kokouksia tärkeinä yhteisöllisyyden perusteina. Vastaavasti 

yhteisöllisyyden ylläpitämiselle tärkeinä asioina pidettiin vuorovaikutukseen liittyviä 

tekijöitä, kuten palautteenantoa, epäonnistumisista ja riittämättömyydestä puhumista sekä 

työtoverin auttamista.  
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Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen tutkimusryhmän Koulutuksesta valmistuminen ja 

työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushankkeen osana selvitettiin 

työn autonomian ja työntekijöiden välisen yhteistyön suhdetta alalla pysymiseen. 

Tutkimusaineiston kvantitatiivisessa analyysissä selvisi, että ne opiskelijat jotka aikovat 

jatkaa lastentarhanopettajan ammattiin kokivat, että lastentarhanopettajan ammatissa 

autonomia ja tiimityöskentely ovat riittävässä tasapainossa. Ne opiskelijat, jotka epäröivät 

ammattiin jäämistä kaipasivat taas enemmän autonomiaa työhönsä. (Onnismaa, 

Tahkokallio, Lipponen & Reunamo 2014.) 

 

Työssä koettu riittävä autonomisuus on yhdessä työntekijöiden välisen yhteistyön kanssa 

oletettu edistävän ammatillisuutta ja kriittistä suhdetta työhön (Tahkokallio 2014, 236). 

Työn autonomisuus ei ole kuitenkaan käsitteenä yksiselitteinen. Autonomisuutta voidaan 

nähdä syntyvän olosuhteiden pakosta, jolloin työntekijällä ei yksinkertaisesti ole aikaa tai 

mahdollisuutta kollegiaaliseen yhteistyöhön. Autonomisuus voi johtua myös opettajan 

kokemasta liiallisesta paineesta, jolloin hän vetäytyy muusta työyhteisöstä. Työntekijä voi 

myös itse valita autonomisuuden ja määritellä tilanteet, missä yksinäinen työskentely on 

olennaista työn tekemisen ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta. (Clement & 

Vandenberghe 2000, 85.)  

 

Työn autonomian ja aidosti vuorovaikutteisen tiimityön välillä tulisi löytää tasapaino, missä 

kaikki työntekijät voivat toteuttaa itseään ja saavat mahdollisuuden myös yhteisölliseen 

reflektioon. Näin pystyttäisiin hyödyntämään jokaisen ammattiryhmän erityisosaaminen ja 

toisaalta mahdollistettaisiin jokaisen yksilöllinen ammatillinen kehittyminen. Karilan ja 

Kupilan (2010) tekemässä selvityksessä päiväkodin työidentiteettien muodostumisesta 

nuoret lastentarhanopettajat kokivat olevansa päteviä työhönsä lastentarhanopettajina, mutta 

eivät osanneet tarkentaa omaa osaamistaan suhteessa muihin työntekijöihin. Ammatillinen 

identiteetti oli siis jossain määrin jäsentymätön. Tiimeissä kokemuksellisuus ohitti eri 

koulutusten tuoman asiantuntijuuden toimintaa suunniteltaessa ja arvioitaessa. Karilan ja 

Kupilan havainnot tukevat muiden tutkijoiden käsityksiä siitä, että päiväkodin eri 

ammattilaisten erilaiset vahvuudet tulisi selkeämmin tunnustaa. Lastentarhanopettajan 

ammatin erityisluonteeseen paneudun seuraavassa alaluvussa. 
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4.3 Lastentarhanopettajan ammatti ja sen erityisluonne 

 

Perinteisesti vakiintuneiksi professioiksi luetaan sellaiset ammatit, jotka ovat saavuttaneet 

yhteiskunnassa merkityksellisen aseman. Olennaista professiosta puhuttaessa on myös 

koulutuksen osuus ja nimenomaan akateemisen tutkimuksen ja opetuksen olemassaolo. 

Professiolle on myös tunnusomaista se, että oikeus harjoittaa kyseistä ammattia on rajattu ja 

kyseisellä ammattikunnalla on mahdollisuus kontrolloida ammattiin pääsyä esimerkiksi 

vahvan ammattijärjestön avulla. Myös lainsäädäntö rajaa sitä, kenellä on oikeus harjoittaa 

esimerkiksi lääkärin ammattia. Ammatillisuus tai professio voidaan määritellä usealla eri 

tavalla, mihin usein lukeutuu yksilön, organisaation, kulttuurin ja poliittisten päätösten 

vaikutukset. 1990-luvulla professiotutkimuksessa alettiin korostaa myös ammatin historian 

merkitystä. Professioksi voidaan nähdä sellaiset ammatit, jotka ovat onnistuneesti 

syrjäyttäneet kilpailevat alat omalta ammattikentältään. Lastentarhaopettajan ja opettajan 

ammatti, samoin kuin monet muut naisvaltaiset alat, ovat olleet niin sanotun puoliprofession 

asemassa jo pitkään riippumatta siitä, että ammatti edellyttää yliopistotutkintoa. (Karila 

2008; Kinos 2008.) 

 

Suomalainen varhaiskasvatus on kehittynyt alkujaan fröbeliläisestä lastentarha-aatteesta ja 

sittemmin vanhempien työssäkäynnin mahdollistamisesta lapsen subjektiiviseen oikeuteen 

saada paikka päivähoidossa. Päivähoitolakiin sisältyy myös kasvatuksellinen tavoite, mikä 

on perustana sille, että alalla tarvitaan myös pedagogisen koulutuksen saanutta 

ammattiryhmää. Vuonna 2013 päivähoito ja siihen sisältyvä varhaiskasvatus siirrettiin 

valtakunnallisella tasolla opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen ja samalla painotettiin 

lapsen näkökulmaa varhaiskasvatuksen asiakkaana. Varhaiskasvatuksen asema 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on vaikuttanut siihen, mikä nähdään olennaisena 

osaamisena varhaiskasvatuksen kentällä. 1990-luvun alussa päivähoidon henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksia muutettiin ja nykyään päiväkodeissa vähintään yhdellä kolmesta 

hoito- ja kasvatustehtävissä toimivasta tulee olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. 

Lastentarhanopettajana voi toimia lastentarhanopettajakoulutuksen suorittaneet henkilöt 

sekä sosiaalialan koulutuksen saaneet työntekijät. Perhon ja Korhosen (2012) 

pitkittäistutkimuksessa lastentarhanopettajat kokivat, että työn pedagogisten edellytysten 

heikkeneminen on seurausta juuri toimenkuvien muutoksesta ja resurssien heikkenemisestä. 
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Henkilöstön koulutustaustojen moninaisuus sekä erimielisyydet siitä, mikä on 

varhaiskasvatuksen pääasiallinen tehtävä, voidaan nähdä myös estävän 

lastentarhanopettajan profession kehittymistä (Karila 2008).  

 

Esiopetuksessa on päästy yhteiskunnallisesti lähemmäs muita opettaja-aloja profession 

kehittymisessä (Kinos 2008). Esiopetuksesta tuli vuonna 1996 kaikille maksutonta ja 

vuodesta 2015 alkaen esiopetus on velvoittavaa. Esiopetuksen opettajan 

kelpoisuusvaatimukset eroavat hieman yleisistä lastentarhanopettajan tehtävien 

kelpoisuusvaatimuksista, sillä esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla joko 

luokanopettajan tai lastentarhanopettajan tutkinto. Vuoteen 2004 saakka työssä olleilla tai 

sosionomikoulutukseen hyväksytyillä sosionomeilla ja sosiaalikasvattajilla oli mahdollisuus 

täydentää koulutuksensa siten, että se antoi kelpoisuuden esiopetukseen. (Asetus 

opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1999.) Voidaan siis nähdä, että siinä 

missä lastentarhanopettajan ammatti ei ole onnistunut syrjäyttämään muita aloja 

työkentältään, on esiopetuksessa selvemmin löydetty opetukseen ja kasvatukseen painottuva 

näkökulma. 

 

Lastentarhanopettajan ammatista puhuttaessa voidaan hyödyntää pitkälti muiden 

opettajaryhmien piirissä tehtyä tutkimusta ammatin erityisluonteesta. Opettajan 

ammatillinen kehittyminen on erityisasemassa siinä suhteessa, että opettajien työhön ja 

ammatti-identiteettiin liittyy läheisesti arvo- ja päämääräkysymykset (Heikkinen 1999, 283–

285). Samalla kuitenkin tiukat normistot työn tekemiselle puuttuvat ja ammattiin liittyy 

vahva oman persoonan ilmentäminen, eli niin sanottu positiivinen ihmissidonnaisuus 

(Nurminen 1993). Lait ja asetukset ohjaavat lastentarhanopettajan työtä jossain määrin, 

mutta ne jättävät paljon jokaisen yksilöllisten päätösten ja harkinnan varaan (Asetus lasten 

päivähoidosta 1973). Lastentarhanopettajaliitto (2005) on julkaissut oman 

Lastentarhanopettajan eettiset periaatteet – julkaisun, joka niin ikään toimii apuna 

yksittäisen opettajan työssä, mutta ei sitouta mihinkään. Lisäksi virka- ja työehtosopimukset 

linjaavat lastentarhanopettajan käytännön työtä ja työtehtäviä (KVTES 2014). Voidaan 

ajatella, että vastavalmistuneella lastentarhanopettajalla on työelämään siirryttäessä vielä 

paljon opittavaa ja pohdittavaa, kun tarkat normistot puuttuvat vielä varhaiskasvatuksen 

kentältä.  
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Lastentarhanopettajien ammatissa autonomian voidaan sanoa olevan suuressa osassa, sillä 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ei ole velvoittava asiakirja toisin kuin 

esimerkiksi esiopetussuunnitelman perusteet (1996). Lastentarhanopettajalle jää paljon 

mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa haluamallaan tavalla, mutta toisaalta myös työn vastuu 

on suuri (Tahkokallio 2014, 237). Autonomia suhteessa opetussuunnitelmiin erottaa 

lastentarhanopettajan esimerkiksi luokanopettajasta. Toisaalta luokanopettaja toimii pääosin 

yksinäisesti, jolloin työssä korostuu toisenlainen autonomia.  

 

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kentällä voidaan nähdä monia eri kasvatusnäkemyksiä 

sekä tavoitteita toiminnalle, mikä osaltaan hämärtää ammatin määrittelyä. Myös kuntien 

määritelmät varhaiskasvatuksen perustehtävästä vaihtelevat jonkin verran, mikä johtaa 

lastentarhanopettajan ammatin erilaisiin määritelmiin (Karila 2008). Tahkokallion (2014) 

mukaan ”opettajan työn autonomiaa on pidetty laajasti tavoiteltavana ammatillisuuden 

mittana ja työn mielekkyyden kokemuksen keskeisenä lähteenä”. Lastentarhanopettajien 

työn kohdalla saatetaan kuitenkin autonomiaa viedä väärään suuntaan, jos yhteiskunta 

määrittelee toisaalta henkilöstön kelpoisuusvaatimuksilla varhaiskasvatuksen painotuksen 

hoitotyöhön, mutta asiakirjojen tavoitteet ja sisältö viittaavat opetus- ja kasvatustyöhön. 

Karilan ja Kupilan (2010) selvityksessä ilmeni, että nuoret lastentarhanopettajat kokivat, että 

pedagogisen vastuun ottaminen on liiaksi yksilön vastuulla. Induktiovaiheen opettajan 

ammatti-identiteetti on vielä jäsentymätön, minkä lisäksi nuoren lastentarhanopettajan tulisi 

itsenäisesti määritellä työtehtävänsä ja paikkansa työyhteisössä. Tämä voi pahimmillaan 

johtaa alalta poistumiseen, kun vastavalmistunut opettaja tuntee riittämättömyyttä, eikä saa 

tukea oman työnkuvansa selkiyttämiseen. 

 

Lastentarhanopettajan ja muiden opettajaryhmien työn ero voidaan nähdä suhteessa lapseen, 

sidosryhmiin, yhteiskuntaan ja työn sisältöön. Varhaiskasvatuksessa työn keskiössä on pieni, 

alle kouluikäinen lapsi, joka tarvitsee hyvin kokonaisvaltaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

Alle kouluikäinen lapsi on myös haavoittuvainen ja lastentarhanopettajan tulisi 

sensitiivisesti kuunnella ja ohjata lasta. (Oliveira-Formosinho 2001.) Suomessa 

varhaiskasvatus nähdään myös vahvasti vanhempien kasvatustyötä tukevana ja 

päiväkotityössä kasvatuskumppanuus ja vanhempien osallisuus ovat keskeisiä käsitteitä. 

Karila (2008) korostaakin vuorovaikutusta vanhempien ja muiden alojen asiantuntijoiden 

kanssa lastentarhanopettajien ammatin erityispiirteenä. 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin yliopiston valmistumisvaiheessa 

olevien opiskelijoiden käsityksiä siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä 

lastentarhanopettajaopiskelijoiden haluun ja mahdolliseen epäröintiin toimia 

lastentarhanopettajan ammatissa, sekä miten opiskelijat kuvaavat sosiaalistumistaan 

lastentarhanopettajan ammattiin ja sen merkitystä työhön kiinnittymiselle. 

 

Selvittämällä opiskelijoiden käsityksiä lastentarhanopettajan ammatissa työskentelyn 

positiivisista ja negatiivisista puolista, saadaan tärkeää tietoa siitä, miten induktiovaiheen 

lastentarhanopettajia voidaan tukea työn aloituksessa ja työhön kiinnittymisessä niin 

koulutuksen kuin työnantajan näkökulmasta. 

 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: 

 

1. Mitkä tekijät ovat yhteydessä lastentarhanopettajaksi opiskelevien haluun jatkaa 

lastentarhanopettajan ammatissa? 

 

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä lastentarhanopettajaksi opiskelevien epäröintiin toimia 

lastentarhanopettajan ammatissa? 

 

3. Miten lastentarhanopettajaopiskelijat kuvaavat sosiaalistumistaan 

lastentarhanopettajan ammattiin ja sen merkitystä työhön kiinnittymiselle? 
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5.2 Tutkimusstrategia 

 

Tutkimukseni aihe nousi Helsingin yliopiston Koulutuksesta valmistuminen ja työssä 

pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushankkeen kautta. 

Valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta oli jo kerätty kyselyaineiston avulla vastauksia 

liittyen työhön kiinnittymiseen ja lastentarhanopettajan ammatin hyviin ja huonoihin 

puoliin. Yhdessä tutkimushankkeen tutkijoiden Eeva-Leena Onnismaan ja Leena 

Tahkokallion kanssa lähdin hahmottelemaan oman tutkimukseni linjoja niin, että siitä olisi 

hyötyä myös koko tutkimushankkeelle.  

 

Tutkimukseni toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tukena käytin pienissä määrin 

määrällisiä menetelmiä. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi sijoittuvat fenomenologis-

hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen, jonka tarkoituksena on tuoda käsitteelliselle tasolle 

tutkittava ilmiö, eli tulkinnan kautta selittää ihmisen kokemusmaailmaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 30–36.) Patton (2002) kuvaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen 

olennaisena erona juuri sitä, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusjoukko on 

tarkoituksenmukaisesti valittu ja analyysilla haetaan syvällisempiä merkityksiä tutkittavasta 

ilmiöstä. Avointen kysymysten sisällönanalyysin kautta pyrin selvittämään 

lastentarhanopettajaopiskelijoiden käsityksiä asettamieni tutkimuskysymysten mukaisesti. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin kvalitatiivisen sisällönanalyysin, koska sen avulla pystytään 

selvittämään merkityksiä kyselyaineiston avoimista vastauksista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

105–106.) Sisällönanalyysin avulla voidaan järjestelmällisesti etsiä tutkimusaineistosta 

useasti toistuvia vastauksia ja samalla peilata näitä luokkia aiempaan tutkimukseen. 

(Silverman 2006, 159–164.) Määrällisten tutkimusmenetelmien käyttö rajoittui tutkimuksen 

edetessä lähinnä lukumäärien tarkasteluun ja tutkimukseen osallistuneiden taustatietojen 

selvittämiseen.  

 

5.3 Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkimuksen aineistona käytettiin Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen tutkimusryhmän 

Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – 

tutkimushankkeeseen kerättyä kyselyaineistoa. Kyselyaineisto on kerätty Helsingin 
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yliopiston lastentarhanopettajaopiskelijoilta kevään ja syksyn 2012, kevään 2013, syksyn 

2013 sekä kevään 2014 päättöharjoitteluiden yhteydessä Helsingin yliopiston e-lomakkeelle. 

Opiskelijat olivat pääosin kolmannen, eli viimeisen vuosikurssin 

lastentarhanopettajaopiskelijoita. Tutkimukseni alkaessa kyselyyn oli vastannut yhteensä 

166 opiskelijaa vuosien 2012–2014 aikana. 

 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 162 oli naisia ja 4 miehiä. Ikäjakauma vastaajilla 

sijoittui syntymävuosien 1965 ja 1992 välille, eli vastaushetkellä opiskelijat olivat 22 – 49- 

vuotiaita. Vastaajien syntymävuosien frekvenssejä SPSS-ohjelmalla tarkastellessa 

näyttäytyi, että vuonna 1983 tai sen jälkeen syntyneitä oli vastaajien joukossa 118, kun taas 

ennen vuotta 1983 syntyneitä oli vain 47. Tämän perusteella voidaan sanoa, että yli kaksi 

kolmasosaa vastaajista oli 22–30- vuotiaita. 45 prosentilla vastaajista oli ennen 

lastentarhanopettajankoulutukseen hakeutumista hankittu ammatillinen koulutus tai muu 

tutkinto. 

 

Kyselylomakkeeseen on lisätty kysymyksiä syksyn 2012 jälkeen. Tämän vuoksi kaikki 

vastanneet eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja vastaajien määrä vaihtelee hieman 

kysymyksestä riippuen. Kyselyaineisto koostui yhteensä 21 eri osiosta, joihin sisältyi kuusi 

taustatietoihin liittyvää kysymystä, 35 monivalintakysymystä sekä kymmenen avointa 

kysymystä. Omaa tutkimustani varten lähdin aluksi tutustumaan seitsemään avoimeen 

kysymykseen tutustuakseni aineistoon. Aineistoon tutustumalla pyrin löytämään oman 

tutkimukseni kannalta merkitykselliset osiot aineistosta. Tutkimuskysymysten tarkentuessa 

valitsin tarkempaan analyysiin seuraavat neljä avointa kysymystä:  

 

9. Kirjoita oheiseen tekstikenttään, millaiset asiat ovat vahvistaneet motivaatiotasi 

LTO:n ammattia kohtaan? 

 

11. Mikäli suunnittelet jatkavasi LTO:n ammatissa seuraavat 5 vuotta tai enemmän, 

mitkä ovat tärkeimmät syyt, miksi uskot pysyväsi LTO:n ammatissa ja työtehtävissä?  

 

12. Mikäli suunnittelet hakeutumista toiseen ammattiin lähimpien viiden vuoden 

aikana, mitkä ovat tärkeimmät syyt jättää LTO:n ammatti?  

 

20. Mitä muuta haluaisit sanoa LTO:n ammatista ja työstä? 



 29 

 

Näistä neljästä kysymyksestä kysymys 9 ei ollut mukana vuoden 2012, eikä kevään 2013 

kyselyissä, mikä vaikuttaa vastausten määrään. Yhteensä vastauksia kysymykseen 9 oli 54. 

Kysymykseen 11 oli vastattu yhteensä 112, kysymykseen 12 yhteensä 86 ja kysymykseen 

20 yhteensä 98 kertaa kevään 2012 ja kevään 2014 välillä. Aineiston vastausten 

yhteenlaskettu määrä oli 350. Yhteensä tässä tutkimuksessa mukana oli 166 opiskelijan 

vastaukset 281 opiskelijan perusjoukosta. Vastausprosentti kyselyyn oli siis 59 %. 

 

5.4 Aineiston analyysi  

 

Perinteisesti laadullisessa analyysissä puhutaan deduktiivisesta ja induktiivisesta 

analyysistä. Induktiivisessa analyysissä tutkimuksen tulkinta toteutuu yksityisestä yleiseen, 

ja deduktiivisessa analyysissä yleisestä yksityiseen. Pattonin (2002) mukaan induktiivista 

tutkimusotetta kuvaa lokeroimattomuus, koska analyysiä ei ohjaa valmiit teoreettiset mallit. 

Kahtiajakoa induktiiviseen ja deduktiiviseen analyysiin on pidetty ongelmallisena ja sen 

tilalle on tarjottu kolmijakoa aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen 

analyysiin. Teoriasidonnainen analyysi tuo päättelyn logiikkaan abduktiivisen luonteen, 

mikä tarkoittaa aineistolähtöisyyden ja valmiiden mallien vuorottelua aineistoa 

analysoidessa. Teoriasidonnaisesta analyysistä voidaan puhua myös teoriaohjaavana 

analyysinä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–100.) Olennaista tutkimuksen analyysin kannalta 

onkin, että tutkija tunnistaa milloin on järkevää turvautua mihinkin analyysitapaan (Patton 

2002, 56–57). 

 

Oman tutkimukseni aineiston analyysiä kuvaa parhaiten juuri teoriaohjaava sisällönanalyysi. 

Ensimmäisessä vaiheessa lähdin teemoittelemaan seitsemän avoimen kysymyksen 

vastauksia käyttäen apunani aiemmin tehtyjä tutkimuksia induktiovaiheesta ja nuorten 

opettajien työhön kiinnittymisestä. Ensimmäisen analyysivaiheen tarkoituksena oli saada 

yleiskuva aineistosta ja löytää tämän tutkimuksen kannalta olennainen tieto laajasta 

aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Tekstinkäsittelyohjelmaa ja 

taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen pyrin etsimään aineistosta uudestaan toistuvia 

merkityksellisiä ajatuskokonaisuuksia. Luokittelemalla ajatuskokonaisuuksia lähdin 

erittelemään aineistosta, miten moni opiskelija on maininnut ao. kuvauksen. Tässä vaiheessa 
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analyysia minulla oli käytössäni kolme luokkaa: 1. organisaatioon liittyvät tekijät, 2. 

henkilökohtaiset tekijät ja 3. professioon liittyvät tekijät. 

 

Tutustuttuani aineistoon perusteellisesti, vahvistui ajatus ottaa tarkempaan analyysiin neljä 

avointa kysymystä. Tässä vaiheessa päätin myös käsitellä aineistoni kysymyksiä yhtenä 

aineistona sen sijaan, että olisin lähtenyt analysoimaan jokaista kysymystä erikseen. Kaikki 

avoimet kysymykset käsittelivät tutkimuskysymyksieni mukaisia teemoja ja analysoimalla 

neljää avointa kysymystä yhtenä aineistona pystyin löytämään vastauksista monipuolisesti 

selittäviä tekijöitä tutkimuskysymyksiini.  

 

Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa lähdin tarkastelemaan aineistoani 

aineistolähtöisemmin. Analyysin toisessa vaiheessa pystyin erottamaan aineistosta useasti 

toistuvia luokkia, jotka liittyivät opiskelijoiden haluun ja epäröintiin toimia 

lastentarhanopettajan ammatissa. Tässä vaiheessa minulla oli käytössäni muun muassa 

seuraavia luokkia: päiväkodin käytännöllinen kehys, päiväkoti sosiaalisena ympäristönä, 

kutsumus alalle, yksilön subjektiiviset kokemukset, koulutus, harjoittelut, työkokemus, oma 

osaaminen ja sen kehittäminen, hallinnan tunne sekä työn laajempi merkitys. Vähitellen 

pystyin erottamaan aineistosta neljä selkeästi isompaa teemaa: lastentarhanopettajan 

ammatin arvostus, koulutuksen merkitys, opiskelijan subjektiiviset kokemukset sekä 

päiväkoti työympäristönä. Koska nämä neljä teemaa nousivat selkeimmin esiin, lähdin 

analysoimaan aineistoani eteenpäin näitä pääluokkia käyttäen. 

 

Sisällönanalyysin edetessä pystyin erottamaan aineistosta yhä selkeämmin tutkimukseni 

kannalta olennaiset asiat ja vähitellen sain tiivistettyä tutkimusaineiston 

tutkimuskysymysten kannalta olennaiseen muotoon (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87–124). 

Aineistossa samanlaisina toistuvien vastausten kautta päädyin seuraavaan luokitteluun, jota 

avaan tarkemmin luvussa 7: 

 

 Oman persoonan ja lastentarhanopettajan ammatin yhteensopivuus  

- ”Lapset on se minkä takia haluan tehdä tätä työtä.”  

- Lastentarhanopettajan työn sisällöt suhteessa omaan persoonaan 

- Elämänvaiheen merkitys ammatillisesti 

 

 Koulutuksen aikaiset kokemukset ja oman toiminnan kehittäminen 
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- Harjoitteluissa saadaan tärkeitä oppimiskokemuksia 

- Teoriaopinnot ja niiden aikana käytävä vuoropuhelu 

- Oman osaamisen kehittäminen houkuttelee sekä lastentarhanopettajaksi että 

muihin tehtäviin 

 

 Päiväkoti toimintaympäristönä 

- Heikot edellytykset työn teolle saa epäröimään omaa alanvalintaa 

- Työnkuvien epäselvyys: ” Pelkään, ettei lto:na kentällä pääse tekemään sitä 

mihin on koulutettu” 

- Työyhteisön tuki auttaa induktiovaiheessa 

 

 Lastentarhanopettajana suomalaisessa yhteiskunnassa 

- Opiskelijoiden kokemuksia ammatin arvosta ja arvostuksesta 

- Heikko palkkaus työntää pois alalta 

 

Luokittelemalla aineiston vastauksia ja palaamalla systemaattisesti tutkimukseni kannalta 

olennaiseen kirjallisuuteen, pyrin mahdollisimman luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti 

löytämään tutkimuskysymysten kannalta olennaiset seikat aineistosta.  

 

Käytin apuna tekstinkäsittelyohjelmaa sekä taulukkolaskentaohjelmaa, jotta pystyin 

näkemään aineistosta vastausten ja eri luokkien lukumääriä. Näin pystyin myös määrällisesti 

tarkastelemaan aineistoni kyllääntymistä. Sisällönanalyysiä tehdessä pyrin löytämään 

samanlaisina toistuvia vastausluokkia aineistosta, mutta samalla vertailin jonkin verran 

myös yksittäisten opiskelijoiden vastauksia keskenään. Näin pystyin analysoimaan 

vastauksista yksittäisen opiskelijan perusteluita suhteessa toisiinsa. Tämä oli olennaista 

tutkimuksen kannalta, koska yksittäinen opiskelija saattaa epäröidä ammatinvalintaansa 

yhdestä syystä, mutta samalla omata vahvan motivaation tehdä työtä jostain toisesta syystä. 

Induktiovaiheen luonteeseen kuuluu tietty epäröinti, ja ammatillinen kehittyminen on 

jatkuvaa reflektiivistä toimintaa (Flores & Day 2006), minkä vuoksi sen tutkimuksenkaan ei 

tulisi olla mustavalkoista. 

 

Ammatillinen kehittyminen on luonteeltaan moniulotteista ja siihen liittyy niin 

henkilöhistoria, henkilökohtaiset motivaatiotekijät kuin sosiaalinen ympäristö. Tämä näkyi 

aineiston analyysivaiheessa siinä, että monet asiat menivät opiskelijoiden vastauksissa 
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päällekkäin. Sisällönanalyysiä tehdessäni olen pyrkinyt löytämään vastauksista 

merkityksellisiä ajatuskokonaisuuksia, mutta vastausten päällekkäisyydestä en päässyt, enkä 

oikeastaan halunnutkaan eroon. Tämä on selkeästi lomakkeella tehdyn kyselyaineiston 

heikkous esimerkiksi haastatteluun verraten, sillä en ole pystynyt tarkentamaan 

opiskelijoiden antamia vastauksia edelleen. Toisaalta kyselyaineistolla on tavoitettu 

huomattava osa viimeisen vuoden opiskelijoita useana eri vuonna. 

 

  



 33 

 

6 TULOKSET 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni kannalta olennaiset tutkimustulokset ja pyrin vastaamaan 

asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät ovat 

yhteydessä lastentarhanopettajaopiskelijoiden haluun ja mahdolliseen epäröintiin toimia 

lastentarhanopettajan ammatissa, sekä miten opiskelijat kuvaavat sosiaalistumistaan 

lastentarhanopettajan ammattiin ja sen merkitystä työhön kiinnittymiselle. 

 

Tässä luvussa olen käyttänyt autenttisia lainauksia aineistostani. Lainausten tarkoituksena 

on lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja havainnollistaa lukijalle sitä, miten olen tuloksiin 

päätynyt. Kyselyistä otetuissa lainauksissa olen käyttänyt kahta peräkkäistä ajatusviivaa (- -

) silloin kun katkelmasta on poistettu osa tai osia. 

 

6.1 Oman persoonan ja lastentarhanopettajan ammatin yhteensopivuus 

 

6.1.1 ”Lapset on se minkä takia haluan tehdä tätä työtä.” 

 

Suurimpana syynä sille, miksi opiskelija haluaa toimia lastentarhanopettajana näyttäytyivät 

niin sanotut sisäiset motivaatiotekijät ja altruistiset syyt, kuten lasten kanssa työskentely ja 

halu opettaa. Aineistosta löytyi jopa 70 mainintaa liittyen niin sanottuihin altruistisiin syihin. 

Myös aiemmat tutkimukset induktiovaiheesta ja opettajien työhön kiinnittymisestä nostavat 

esiin altruismin olennaisena tekijänä (Sinclair 2008). 

”Kyky ymmärtää lapsia ja eläytyä aidosti heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa. Aito 

kiinnostus varhaislapsuutta ja lapsia kohtaan” 

 

”Varhaiskasvatus ja mahdollisuus olla merkittävä ihminen lasten elämässä ovat minulle 

tärkeitä.” 

 

Lastentarhanopettajaopiskelijat tuovat esiin, että lasten kanssa työskentely ja heidän 

tarpeisiinsa vastaaminen on itsessään mielihyvää tuottavaa toimintaa, mikä lisää 

motivaatiota toimia lastentarhanopettajan tehtävissä. Hargreaves (2000) on tutkimuksessaan 

tuonut esiin, että myös perusopetuksen opettajien keskuudessa juuri oppilailta saatu palaute 

sekä heidän kehityksen ja oppimisen tukeminen tuottaa mielihyvää. Luokkahuoneen 

tapahtumat ja vuorovaikutus oppilaiden kanssa määrittelee myös sitä, miten opettaja kokee 
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ammattinsa laajemmassa kontekstissa. Perhon ja Korhosen (2012) pitkittäistutkimus tuo 

esiin, että lastentarhanopettajille lapset ovat vahvempi motivaatiotekijä kuin 

luokanopettajille, mikä myötäilee tämän tutkimuksen vahvaa tulosta siitä, että 

lastentarhanopettajaksi opiskelevia motivoi tulevaan ammattiin erityisesti lapset ja heidän 

kanssaan työskentely. 

  

Opiskelijat kokivat, että voivat työssään vaikuttaa lasten tulevaisuuteen ja samalla päästä 

toteuttamaan omia unelmiaan lastentarhanopettajan ammatissa. Monet opiskelijat 

mainitsivat vastauksissaan, että lastentarhanopettajan ammatti on heille kutsumus. 

”Minulle LTO:n työ on kutsumusammatti. Nuorempana olin kaupallisella alalla enkä 

kokenut sitä työnä tarpeeksi mielekkääksi, mielestäni LTO:n työ on todella tärkeää ja 

myös antoisaa. Mielestäni mikään ei ole maailmassa tärkeämpää kuin lapset, he todella 

ovat tulevaisuus ja meillä tämän päivän aikuisilla on suuri vastuu siinä miten lapsia 

kasvatamme ja hoidamme.” 

 

”kutsumusammatti minulle. En keksi sopivampaa ammattia itselleni” 

 

”Koen, että lto:n työ on minulle kutsumusammatti. Työstä saatavat onnistumisen 

kokemukset ja hetket palkitsevat ja auttavat jaksamaan työssä.” 

 

Opiskelijat kokivat, että lastentarhanopettajan työssä yhdistyy mahdollisuus tehdä töitä 

lasten kanssa sekä mielekkäät työn sisällöt.  

 

6.1.2 Lastentarhanopettajan työn sisällöt suhteessa omaan persoonaan 

 

Vastauksissa näkyi myös opiskelijoiden tyytyväisyys ammatinvalintaan työn sisältöjen 

tasolla. Vastauksissaan opiskelijat perustelivat lastentarhanopettajan työn houkuttelevuutta 

erityisesti työn sisältöjen monipuolisuudella ja vapaudella toteuttaa työtä itselleen sopivalla 

tavalla. Koska työn kohteena on pieni lapsi, on lastentarhanopettajan ammatissa tärkeä 

huomioida oppimisen kokonaisvaltaisuus (Oliveira-Formosinho 2001). Tämän tutkimuksen 

valossa juuri ammatin monipuolisuus sekä varhaispedagogiikan kokonaisvaltaisuus 

näyttäytyy positiivisena suhteessa opiskelijoiden haluun toimia lastentarhanopettajana. 

”Päiväkodin rutiinit rytmittävät päivää mukavasti, ammatti antaa tilaa luovuudelle ja 

hetkessä elämiselle, ja lasten kohtaaminen ja ideoiden kuunteleminen pitää toiminnan 

monipuolisena ja yllätyksellisenäkin.” 

 

”ammatin monipuolisuus esim. eri orientaatioiden kautta” (motivoi jatkamaan lto:n 

ammattiin) 
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Opiskelivat pohtivat myös tulevan työnsä houkuttelevuutta ja omaa haluaan tehdä 

lastentarhanopettajan töitä suhteessa siihen, miten hyviksi kokevat omat taitonsa. 

Itseluottamus varhaiskasvatuksen substanssiosaamisesta tuntui liittyvän haluun jatkaa alalla. 

” - - Uskon että minulla on paljon annettavaa varhaiskasvatukselle, haluan myös 

kehittää varhaiskasvatusta ja tuoda esille varh.kasv,tieteen kandin osaamista. - - ” 

 

” - - pääsen käyttämään siinä (työssä) luovuuttani ja ongelmanratkaisukykyäni - - ” 

 

Vastaajat kuvasivat haluaan toimia lastentarhanopettajana mahdollisuutena päästä 

toteuttamaan osaamistaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Näyttäisi siltä, että 

opiskelijoiden oman ammatti-identiteetin ja lastentarhanopettajan ammatin eri puolten 

ollessa sopusoinnussa, myös halu tehdä lastentarhanopettajan töitä on vahva. Myös Hongin 

(2012) tutkimus induktiovaiheen luokanopettajien työhön kiinnittymisestä tuo esiin, että 

aloittelevan opettajan käsitys siitä, että hän voi olla hyvä opettaja ja kehittyä ammatissaan 

korreloi positiivisesti ammatissa pysymisen kanssa. 

 

6.1.3 Elämänvaiheen merkitys ammatillisesti 

 

Yksilön ammatillinen kehittyminen ja muu identiteetin kehittyminen kulkevat vahvasti käsi 

kädessä (Kupila 2007). Tämän takia on olennaista tarkastella induktiovaiheen 

lastentarhanopettajan halua ja epäröintiä toimia lastentarhanopettajana myös suhteessa 

yksilön muuhun elämään. Hakanen (2004) on tuonut esiin, että yksilön omat motiivit 

saattavat helposti sekoittua ulkoisiin tekijöihin silloin, kun puhutaan työuupumuksesta. 

 

Tämän tutkimuksen aineistosta nousi 14 mainintaa oman elämänvaiheen vaikutuksesta 

epäröintiin tehdä lastentarhanopettajan töitä. Vastauksissa näkyi, että opiskelijat halusivat 

kokeilla eri asioita ja osa opiskelijoista omasi jonkun toisen koulutuksen tai harrastuksen, 

mitä he halusivat toteuttaa lastentarhanopettajan ammatin sijasta tai lisäksi. Yksi 

opiskelijoista kuvasi elämäntilannettaan seuraavalla tavalla:  

” Urheilu-ura ja säännöllinen työ ovat tällä hetkellä vaikeasti yhteensovitettavat, joten 

opiskelu sopii elämäntilanteeseeni paremmin.” 
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Osa opiskelijoista mainitsi nimenomaan nuoren ikänsä syynä epäröinnilleen toimia 

lastentarhanopettajan ammatissa. Nämä opiskelijat kokivat, että haluavat vielä nuorena 

kokeilla muitakin ammatteja ja mahdollisesti opiskella lisää. 

 

Työllistymismahdollisuudet olivat yksi syy, mikä sai opiskelijat pohtimaan 

lastentarhanopettajana toimimista. Sellaiset opiskelijat, joilla oli useampi koulutus kertoivat 

kotikuntansa työllisyystilanteen vaikuttavan päätöksiin siitä, missä ammatissa he aikovat 

toimia. Pääosin vastauksista välittyi kuitenkin kuva, että lastentarhanopettajien 

työllistymismahdollisuuksia pidettiin hyvänä ja se myös houkutteli jatkamaan ammattiin. 

 

Muita syitä epäröintiin toimia lastentarhanopettajana olivat oma terveys, perheen 

perustaminen sekä yleinen epäröinti siitä, mitä elämältään haluaa. Tutkimusjoukko oli melko 

homogeeninen ja suuri osa vastaajista oli alle 30-vuotiaita. Tämä näkyy jossain määrin 

kautta aineiston siinä, miten opiskelijat pohtivat omaa elämäänsä suhteessa 

lastentarhanopettajana toimimiseen. Yhden opiskelijan vastaus tiivistää hyvin tämän 

elämänvaiheen ytimen:  

”Minulla on kaksi koulutusta ja ajattelen, että voin vaihdella eri alojen välillä ja näin 

ylläpitää omaa mielenvirkeyttäni ja työssä jaksamista. En ajattele putkimaisesti 

"hylkääväni" toista ammattia, vaan nämä ovat vuorotellen tai lomittain pinnassa. 

Mielestäni tämä on nykypäivää. Jokaisessa ihmisessä on potentiaalia eri asioihin ja 

ihmettelen aina tutkimuksia, joissa oletetaan, että ihminen voi 18-vuotiaana päättää 

loppuelämästään. Maailma ja työelämä muuttuu kovaa vauhtia eikä ihminen ajattele 

muutenkaan asioista samoin 20- tai 50-vuotiaana.” 

 

6.2 Koulutuksen aikaiset kokemukset ja oman toiminnan kehittäminen 

 

6.2.1 Harjoitteluissa saadaan tärkeitä oppimiskokemuksia 

 

Tutkimukseni aineistossa koulutus näyttää suurella osalla opiskelijoista vahvistaneen halua 

toimia lastentarhanopettajana. Suuressa osassa vastauksia mainittiin nimenomaan 

harjoittelut ja niissä tapahtuva vuorovaikutuksellinen oppiminen tärkeänä syynä sille, miksi 

oma motivaatio tehdä lastentarhanopettajan töitä on kasvanut.  

”Positiiviset kokemukset harjoitteluista sekä laitoksella tehdyt opetuskokeilut 

lapsiryhmille. Näissä pääsee harjoittelemaan omaa toimintaansa opettajana ja niistä 

saatu palaute lisää motivaatiota.” 
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Tulosta tukee saman tutkimushankkeen määrällinen analyysi (Onnismaa, Tahkokallio, 

Lipponen & Reunamo 2014). Vuosien 2012–2014 aikana tehtyjen kyselyiden vastaajista (n 

= 178) 124 opiskelijaa antoi asteikolla 1-5 arvosanan 4 harjoittelujen toteutumiselle.  

 

Harjoittelut olivat tärkeässä roolissa opiskelijoiden perustellessa haluaan jatkaa 

lastentarhanopettajana. Useat opiskelijat nostivat esiin myös harjoittelua ohjanneen 

lastentarhanopettajan merkityksen. Myös Nummenmaa (1994) korostaa ohjaavan opettajan 

merkitystä ja herkkyyttä lukea jokaisen opiskelijan yksilöllisiä tarpeita. Harjoittelun 

ohjaajan tehtävänä on yhdessä opiskelijan kanssa hahmottaa sitä todellisuutta, mikä 

muodostuu teorian ja käytännön kohdatessa (Praktikum-käsikirja 2008, 9-13). 

Harjoitteluiden ohjaajia pidettiinkin hyvin merkittävänä osana siinä, että sosiaalistuminen 

varhaiskasvatuksen kentälle alkaa positiivisesti ja opiskelija saa intoa jatkaa 

lastentarhanopettajan ammattiin.  

”Minulle osui kohdalle hyvät harjoittelupäiväkodit ja harjoittelujen ohjaajat ja 

liputankin niiden merkitystä motivaation ylläpitämisessä.” 

 

Yksikään opiskelija ei maininnut harjoitteluiden vähentäneen motivaatiota tehdä 

lastentarhanopettajan töitä. Tosin muutamat opiskelijat olisivat toivoneet pidempiä 

harjoittelujaksoja, mutta tämä ei näyttänyt vaikuttavan työhön kiinnittymiseen. 

Harjoitteluiden lisäksi useat opiskelijat mainitsivat myös teoriaopinnot merkityksellisenä 

osana lastentarhanopettajaksi kasvamista. 

 

6.2.2 Teoriaopinnot ja niiden aikana käytävä vuoropuhelu  

 

Tutkimusaineistossa opiskelijat toivat esiin koulutuksen merkityksen oman motivaation 

kasvulle ja aineistosta erottui selvästi tietotaidon lisääntymisen merkitys omalle 

motivaatiolle. Opiskelijat mainitsivat vastauksissa koulutuksen lähinnä yleisellä tasolla ja 

vain muutamat vastaajat erittelivät syitä tarkemmin. Joka tapauksessa aineistosta nousi esiin 

se, että teoriatiedon lisääntyminen sai odotukset työlle näyttäytymään positiivisina. 

”- - hyvät ainedidaktiset tietotaidot sekä lapsen kehityspsykologinen tietämys on 

kasvattanut motivaatiota koulutuksen kautta” 

 

”Olen saanut koulutuksesta sen mitä halusinkin, eli nyt pystyn vastaamaan kysymykseen 

MIKSI. Pystyn perustelemaan tekemiäni ratkaisuja, osaan suunnitella toimintaa lapsen 

kannalta mielekkääksi jne.” 
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”Koulutus on ylittänyt kaikki odotukseni. En tiennyt alasta etukäteen mitään, ja 

mielestäni siitä on saanut kattavan kuvan hyvine ja huonoine puolineen. Tämä varmasti 

auttaa työelämään siirtyessä; ei tule suuria yllätyksiä vastaan (toivottavasti). Koulutus 

on saanut minut innostumaan tulevasta ammatistani, ja toivon, että innostus pysyy 

työelämässä yllä.” 

 

Myös vuoropuhelu yliopisto-opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa koettiin tärkeänä, 

kun opiskelijat kuvasivat kasvanutta motivaatiotaan tehdä lastentarhanopettajan töitä. 

Dialogin merkitys motivaatiolle ja työhön kiinnittymiselle on nähtävissä myös aiemmissa 

tutkimuksissa. Salmela-Aron (2010) pitkittäistutkimuksessa todettiin, että sosiaalisesti 

aktiiviset opiskelijat, jotka hakivat muiden tukea opintojen aikana, jatkoivat todennäköisesti 

pidempään ammatissaan. Seuraavat opiskelijoiden kommentit kuvaavat hyvin sitä, miten 

opiskelijat kaipaavat ja arvostavat vastavuoroisuutta myös teoriaopinnoissa:  

”luennoilla käytävät keskustelut kasvatusasioista, taitavat ja motivoituneet 

opiskelutoverit sekä keskustelut varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä” 

 

”- - Lisäksi myös kurssien ryhmätunnit ovat lisänneet motivaatiota” 

 

Suuri osa opiskelijoista näytti arvostavan opintoaikaisia vuoropuheluita toisten 

opiskelijoiden, lehtoreiden ja jo työelämässä olevien lastentarhantarhanopettajien kanssa. 

Aineistosta tuli myös kuva, että yliopisto oli onnistunut tarjoamaan mahdollisuuksia 

opiskelijoiden reflektiolle.  

 

6.2.3 Oman osaamisen kehittäminen houkuttelee sekä lastentarhanopettajaksi että 

muihin tehtäviin 

 

Kyselyaineiston vastauksissa mainittiin 37 kertaa halu toimia lastentarhanopettajana 

liitettynä mahdollisuuteen kehittää omaa osaamistaan. Suuri osa opiskelijoista koki oman 

osaamisen kehittämisen lastentarhanopettajuuden eri osa-alueiden kehittämisenä, eikä 

suoranaisena ylentymisenä esimerkiksi johtotehtäviin. 

”Ammatti mahdollistaa itsensä loputtoman kehittämisen, mikä on mielestäni jo 

työhyvinvoinninkin kannalta tärkeää.” 

 

”Työssä on mahdollisuus (ja vaatimus) kehittyä koko ajan, moneen suuntaan.” 

 

Oman osaamisen kehittämiseen liittyvissä vastauksissa näkyi jossain määrin myös 

ammatillisen kehittymisen teorioissa esiintyvä identiteettityön jatkuvuus (Kelchtermans & 
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Vanderberghe 1994). Opiskelijoiden vastauksista on havaittavissa käsitys siitä, että 

lastentarhanopettajaksi kasvaminen on pitkä prosessi ja tullakseen hyväksi 

lastentarhanopettajaksi tarvitaan aikaa ja oman työn aktiivista kehittämistä. 

”Uskon, että alku tulee olemaan hankala, mutta haluan kehittyä ja nähdä millaiseksi 

lto:ksi kehityn ja saada hyvän kokemuspohjan lto:n työstä - - ” 

 

” - - Haluan tehdä lastentarhanopettajan töitä pitkään, jotta oppisin hyväksi 

lastentarhaopettajaksi.” 

 

Osa opiskelijoista koki, että koulutuksen aikana heille on selkiintynyt se, mitä he haluavat 

tehdä. Lastentarhanopettajan ammatti oli osalle alun alkaen vain välivaihe matkalla toiseen 

ammattiin. Monet opiskelijat taas kokivat saaneensa vahvistuksen sille, että haluavat toimia 

varhaiskasvatuksen kentällä, mutta kokivat oman paikkansa olevan varhaiskasvatuksen 

hallinnollisissa tehtävissä tai erityislastentarhanopettajan tehtävissä. 

”Olen hyvin motivoitunut työskentelemään lasten kanssa, mutta erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa työskentely houkuttelee vielä enemmän.” 

 

” - - uskon että minulla olisi annettavaa myös maisteriopintoihin ja päivähoidon 

kenttätyön suunnitteluun ja kehittämiseen.” 

 

Suurin osa niistä opiskelijoista, jotka kokivat, etteivät halua tehdä lastentarhanopettajan 

töitä, mainitsivat kuitenkin jatkavansa opetus- ja kasvatusalalla. Koulutuksesta 

valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushankkeen 

tutkijoiden tekemä määrällinen tarkastelu tukee oman tutkimukseni tulosta siitä, että suurin 

osa lastentarhanopettajaopiskelijoista ei ole kokonaan vaihtamassa alaa. Niistä 

opiskelijoista, jotka vuosien 2012–2014 aikana vastasivat jatkavansa johonkin toiseen 

ammattiin 53,2 % kertoi haluavansa erityislastentarhanopettajiksi ja 17,7 % 

varhaiskasvatuksen hallinnon tehtäviin. Kokonaisuudessaan vastaajista 32,3 % olivat 

epävarmoja siitä haluavatko he työskennellä lastentarhanopettajina. (Onnismaa, 

Tahkokallio, Lipponen & Reunamo 2014.) 

 

Opiskelijoiden omat toiveet opintojen jatkamisesta ja osaamisen tarkentamisesta näyttivät 

vastauksissa yhdistyvän päiväkodin resurssipulaan ja lastentarhanopettajan ammatin 

heikkoon arvostukseen sekä lastentarhanopettajan ammatin toissijaisuuteen 

koulutusvaihtoehtona. 
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”Haluan luokanopettajaksi ja aijon hakea sinne niin kauan kunnes pääsen. LTO on ollut 

minulle aina kakkosvaihtoehto. Pelkään, ettei lto:na kentällä pääse tekemään sitä mihin 

on koulutettu.” 

 

”Haluan opiskella lisää kasvatus- ja koulutusalaa, mutta koen että en tule jäämään LTO-

työhön kovinkaan pitkäksi aikaa.” 

 

Kyselyaineistossa oli kuitenkin hyvin vähän (10 mainintaa) sellaisia opiskelijoita, jotka 

sanoivat suoraan jättävänsä varhaiskasvatuksen. Kaiken kaikkiaan vastauksissa näyttäytyi 

yleinen epäröinti siitä, mitä opiskelijat haluavat elämältään. 

 

”Totta puhuen en ole vielä varma mitä haluan tehdä. Todennäköisesti hakeudun toiseen 

koulutukseen, mutta saatan myös työskennellä lastentarhanopettajana.” 

 

”Haluan jatkaa opintojani jossakin vaiheessa ja laajentaa tutkintoani. Olen 

valmistuessani niin nuori, että tuntuisi hurjalta olla eläkeikään samassa ammatissa ja 

asemassa.” 

 

Opiskelijat näyttivät omaavan vahvan auttamis- ja opettamisidentiteetin, joka vetää 

kasvatus- ja koulutusalalle. Samalla vastaajat ilmaisivat tarpeesta kouluttautua lisää ja 

vahvistaa omaa osaamistaan. 

 

6.3 Päiväkoti toimintaympäristönä  

 

6.3.1 Heikot edellytykset työn teolle saa epäröimään omaa alanvalintaa 

 

Suuressa osassa vastauksista tuli esiin päiväkodin toimintaympäristön merkitys sille, 

näkevätkö opiskelijat itsensä lastentarhanopettajina vai eivät. Kyselyaineistosta nousi 60 

mainintaa, joissa tuli esiin, että opiskelija koki päiväkodin liian raskaana työympäristönä. 

Näissä vastauksissa opiskelijat selittivät toimintaympäristön rasittavuutta liian suurilla 

ryhmäko’oilla, henkilöstön vaihtuvuudella, työaikajärjestelyillä sekä työn organisointiin 

liittyvillä tekijöillä. 

”Tuntuu, että koulutus innostaa työhön, mutta kenttä tappaa innostuksen haastavien 

olosuhteiden takia, sillä aikaa itse työstä menee liikaa ihan muuhun kuin lasten 

parhaaksi tekemiseen myös työolot kuulostavat pelottavilta ennen valmistumista.” 

 

” - - Vaikka olisi motivaatiota ja ammattitaitoa, miksi lähteä tekemään työtään, jota 

raskautetaan monesta eri suunnasta??” 
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Merkittävää oli, että päiväkodin työympäristö sai sellaisetkin opiskelijat pohtimaan työssä 

jaksamistaan ja jatkamistaan, jotka tuntuivat muuten olevan hyvin motivoituneita tekemään 

lastentarhanopettajan töitä. 

”Päiväkodeissa tehdään oman kasvatusnäkemykseni mukaan todella arvokasta työtä ja 

sille tulisi olla aikaa ja tilaa. Ei voida kiristää loputtomiin.” 

 

”Pyrin jatkamaan alalla ja menen positiivisin mielin töihin. En kuitenkaan tiedä mikä 

tilanne on esimerkiksi kolmen vuoden päästä, jos alallamme ei ole tapahtunut muutoksia 

positiiviseen suuntaan (ryhmäkoot, palkka, jne.). En tiedä, kuinka kauan työnsä aloittava 

jaksaa ajaa alamme epäkohtia eteenpäin, jos mitään ei tunnu tapahtuvan. Toivottavasti 

se ei polta uutta ammattilaista ihan loppuun.” 

 

Opiskelijat pohtivat vastauksissaan oman jaksamisen suhdetta työhön annettuihin 

resursseihin. Nuoren työntekijän asiantuntijuus on vielä osin kehittymätön ja noviisin 

tarkkaavuudesta menee enemmän aikaa rutiinitoimintoihin, kuin kokeneella 

lastentarhanopettajalla (Vonk 1989). Tämän vuoksi on luonnollista, että tutkimuksessa 

mukana olleet opiskelijat pohtivat omaa jaksamistaan suhteessa päiväkotiin työympäristönä. 

Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan halunneet jättää varhaiskasvatuksen kenttää kokonaan, 

vaan moni kuvasi haluavansa toimia esimerkiksi erityislastentarhanopettajana voidakseen 

tehdä töitä pienemmissä ryhmissä. 

 

6.3.2 Työnkuvien epäselvyys: ” Pelkään, ettei lto:na kentällä pääse tekemään sitä mihin 

on koulutettu” 

 

Opiskelijat selittivät epäröintiään toimia lastentarhanopettajana työnkuvien epäselvyydellä 

27 vastauksessa. Opiskelijat kokivat, että lastentarhanopettajan työnkuva riippuu paljolti 

päiväkodista ja sen toimintakulttuurista. Myös Kalliala (2008) tuo tutkimuksessaan esiin 

päiväkotien laadulliset erot. Opiskelijoiden voidaan olettaa nähneen näitä laatueroja 

esimerkiksi toimiessaan sijaisina päiväkodeissa opiskeluaikana sekä opetusharjoitteluiden 

aikana, jotka Helsingin yliopistossa pyritään suorittamaan eri päiväkodeissa. 

”Kuntien väliset erot ja Helsingin sisäiset alueelliset erot ovat myös ikäviä: toisella 

alueella tietää että on "helppoa" olla lto, toisella alueella todella raskasta.” 

 

Oman työnkuvan epäselvyys koettiin turhauttavana ja vastauksissa näytti toistuvan väsymys 

”perusasioista taistelemiseen”. Perusasioista taistelemisella opiskelijat viittasivat 
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vastauksissaan lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työnkuvien vallitsevaan 

epäselkeyteen. 

”Jos "kaikki tekee kaikkea" -toiminta jatkuu enkä pääse työssäni hyödyntämään 

osaamistani.” (Vastaus kysymykseen ”Mikäli suunnittelet hakeutumista toiseen 

ammattiin lähimpien viiden vuoden aikana, mitkä ovat tärkeimmät syyt jättää 

lastentarhanopettajan ammatti?”) 

 

”Mikäli saan toteuttaa LTO:n työtä on asia erikseen, mutta mikäli kaikki laitetaan 

samalle viivalle eikä työnkuvani eroa lastenhoitajista, harkitsen alan vaihtoa.” 

 

Induktiovaiheen tutkimuksissa mainitaan usein koulutuksen ja työelämään siirtymisen 

välinen alkushokki. Näissä tutkimuksissa alkushokki liittyy koulutuksessa opittujen 

päämäärien ja teorioiden sekä työelämän realiteettien yhteensovittamisen vaikeuteen. 

Epäröinti tehdä työtä näytti aloittelevilla lastentarhanopettajilla liittyvän nimenomaan 

kentän epäonnistumiseen jakaa lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työt mielekkäällä 

tavalla: ”Lto:lla tulisi olla tinkimätön oikeus suunnittelu-, valmistelu- ja arviointiaikaan, 

jotta voisi päästä lähemmäs yliopistolla opetettavia ihanteita.” Kolmasosa niistä, jotka 

mainitsivat työnkuvat vastauksissaan kertoi yliopiston antaneen epärealistisen kuvan 

päiväkotien työnjaosta: 

”Valitettavasti koulutus ja työn todellisuus eivät juurikaan kohtaa. Tämä tulisi kertoa 

selvemmin jo koulutuksen aikana, että yliopistolla opetetaan ihanteita, joita käytännön 

työhön voi pyrkiä tuomaan. Jos tätä ei painoteta, liian moni kokee riittämättömyyttä, kun 

huomaa, ettei tavoita yliopiston ihanteita lähimainkaan. Tärkeintä olisi edes yrittää 

askel askeleelta pyrkiä yliopistolla opetettua kohti, sillä niiden täydellisen toteuttamisen 

yrittäminen valitettavasti johtaa tämän hetkisessä tilanteessa ennemminkin alan 

vaihtoon tai työuupumukseen kuin pysyvään hyvään.” 

 

Lastentarhanopettajaopiskelijoiden kuvatessa epäröintiään toimia lastentarhanopettajan 

ammatissa työnkuvat oli selittävä tekijä sekä sellaisten opiskelijoiden joukossa, jotka 

halusivat vaihtaa alaa että niiden joukossa, jotka halusivat jatkaa valitsemallaan alalla. 

Työnkuvat ja niiden täsmentäminen oli tutkimuksessa selkein esiin tullut kehittämiskohta 

varhaiskasvatuksen kentälle. Varhaiskasvatuksen kentällä on puhuttu kaikki tekevät kaikkea 

– kulttuurista, johon liittyy työnkuvien hämärtyminen (Karila 2008; Onnismaa & Kalliala 

2010). Työnkuvien epäselvyys näyttäytyy myös tämän tutkimuksen valossa yhtenä 

olennaisena työstä pois työntävänä tekijänä. 

 

 



 43 

6.3.3 Työyhteisön tuki auttaa induktiovaiheessa 

 

Lastentarhanopettajan ammatti eroaa selkeästi muista opettaja-aloista siinä, että työ on 

yhteisöllisempää ja toteutetaan pääosin moniammatillisissa tiimeissä. Tiimityön 

onnistumisesta ja mielekkyydestä voidaan olla montaa mieltä (ks. esim. Kuittinen & 

Kejonen 2012; Onnismaa & Kalliala 2010), mutta tämän tutkimuksen valossa tiimityö ja 

työyhteisön tuki näyttäytyy tekijänä, joka vetää opiskelijoita lastentarhanopettajan 

ammattiin. 

 

Tutkimuksen kohteena olleet opiskelijat olivat jo opintojen aikana saaneet harjoittelujen ja 

sijaisuuksien kautta kokemuksia päiväkodista työyhteisönä. Näiden kokemusten kautta 

opiskelijat kokivat työyhteisön ja oman tiimin merkityksellisiksi omalle jaksamiselle ja 

motivaatiolle tehdä lastentarhanopettajan töitä.  

 

”Ymmärrys, että työ on tiimityötä, eli ei täydy pärjätä yksin ja tukea on saatavilla myös 

esim. keltolta” 

 

”Ryhmän ilmapiiri on tärkein jonka lisäksi tiimityö tuntuu itselle sopivalta tavalta 

toimia.” 

 

Myös ne opiskelijat, jotka vielä epäröivät jatkavansa lastentarhanopettajana tai eivät olleet 

varmoja jaksavatko tehdä työtä enempää kuin viisi vuotta kokivat, että juuri työyhteisö, 

muiden opettajien tuki ja työyhteisön ilmapiiri olivat merkittävässä osassa.  

” - - Myös työyhteisön ilmapiiri ja tuki tulee vaikuttamaan päätöksiini.” 

 

”Pysyn varmasti pidempäänkin, jos löydän hyvän tiimin ja päiväkodin itselleni.” 

 

Ympäröivän yhteisön tuki, oli kyseessä sitten yliopisto tai päiväkoti, näyttäytyy tämän 

tutkimuksen valossa tärkeänä osana, kun opiskelijat perustelevat syitä sille, miksi he 

haluavat jatkaa lastentarhanopettajina. Aivan kuten työn imua mittaavissa tutkimuksissa 

todetaan, voi innostus työtä kohtaan parhaimmillaan auttaa koko työyhteisöä jaksamaan 

työssään (Perhoniemi & Hakanen 2013). Osa opiskelijoista (10 mainintaa) mainitsi, että 

työyhteisöllä voi olla myös lamaannuttava vaikutus työntekoon. Isompi joukko (16 

mainintaa) koki, että tiimityö ja kollegiaalinen tuki ovat olennaisessa osassa siinä, että jaksaa 

työssään ja haluaa tehdä lastentarhanopettajan töitä. 
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”En ole luovuttaja. Vaikka joku työyhteisö saattaa olla haastava, se ei tee työstä ja 

ammatista/ammattitaidosta turhaa ja tarpeetonta. Jonkunhan tässä hankalassa 

tilanteessa on taisteltava?” 

 

Edellä näkyvässä opiskelijan vastauksessa näkyy hyvin ulkoisten ja sisäisten 

motivaatiotekijöiden suhde. Opiskelijoiden vastauksissa näkyi myös se, että vaikka 

työyhteisöllä on suuri vaikutus ja työyhteisöjä voi olla hyvin erilaisia, on yksilöllä 

mahdollisuus etsiä hyvää työyhteisöä kaikessa rauhassa. Ne opiskelijat, jotka toivat 

vastauksissaan esiin työyhteisön merkityksen lisäksi altruistisia tai vahvoja sisäisiin 

motivaatiotekijöihin liittyviä syitä, näyttivät olevan valmiimpia etsimään pidempään hyvää 

työyhteisöä. 

 

6.4 Lastentarhanopettajana suomalaisessa yhteiskunnassa 

 

6.4.1 Opiskelijoiden kokemuksia ammatin arvosta ja arvostuksesta 

 

Lastentarhanopettajaopiskelijat peilasivat vastauksissaan omia ajatuksiaan 

lastentarhanopettajuudesta sekä halusta toimia lastentarhanopettajana siihen, mitä he 

kokevat muiden ihmisten ajattelevan tulevasta ammatistaan. Aineistosta nousi peräti 89 

mainintaa liittyen lastentarhanopettajan ammatin heikkoon arvostukseen yhteiskunnassa. 

”LTO:n tekemä työ on niin tärkeä, että toivoisin sille parempaa "huutoa" 

yhteiskunnassamme!!” 

 

”Toivoisin vain, että myös päättäjät ymmärtäisivät tämän ja ne ihmiset, joilla ei ole omia 

lapsia eivät yleensä ymmärrä työmme merkittävyyttä. Yleisessä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa meidän työtä pitäiskin enemmän korostaa sekä tuoda esille ja näin saada 

enemmän arvostusta.” 

 

Myös ne opiskelijat, jotka kertoivat nauttivansa työstä ja sen sisällöistä tunsivat epäröintiä 

alaa kohtaan yhteiskunnasta kantautuvien asenteiden vuoksi: 

”Olen tyytyväinen uravalintaani, vaikka toivonkin että yhteiskunnassa sitä opittaisiin 

enemmän arvostamaan sen hyötyä kokonaisvaltaisesti ja palkkataso voisi nousta 

korkeammalle!” 

 

Ammatillisen kasvun tutkimuksissa on todettu, että se miten asiantuntija näkee oman 

ammattinsa aseman yhteiskunnassa on merkityksellistä siinä, miten arvostetuksi kokee 

itsensä (Stenberg 2011, 13–14). Opiskelijat näyttävät käyvän kamppailua sen välillä, miten 
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he itse näkevät ammattinsa ja miten he kokevat yhteiskunnan arvostavan 

lastentarhanopettajien tekemää työtä. 

 

Osassa vastauksista uskottiin, että omalla toiminnalla on merkitystä siihen, miten 

lastentarhanopettajan ammatti nähdään yhteiskunnassa. Opiskelijat puhuivat vastauksissaan 

työn merkityksellisyydestä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä suoraan siitä, miten 

työn kautta voi vaikuttaa yksittäisten lasten tulevaisuuteen: 

”Merkityksellinen työ lasten tulevaisuuden ja koko yhteiskunnan kannalta” 

 

”Opettajan ammatti on mielekäs, koska voimme vaikuttaa kasvatuksellamme sekä 

opetuksellamme tulevaan yhteiskuntaan.” 

 

Lastentarhanopettajan ammatin voidaan katsoa sisältävän laajemman yhteiskunnallisen 

merkityksen ja tehtävän, vaikkakin sen tarkasta yhteiskunnallisesta tehtävästä ja asemasta 

vielä kiistellään Suomessa (Karila 2008). Opiskelijat, jotka kokivat ammatin olevan 

yhteiskunnallisesti merkittävä ja tunsivat, että voivat lastentarhanopettajana vaikuttaa lasten 

myöhempään elämään ja laajemmin yhteiskunnan tulevaisuuteen, halusivat myös jatkaa 

ammatissa (34 mainintaa). 

 

6.4.2 Heikko palkkaus työntää pois alalta 

 

Aineiston vastauksista nousi 30 mainintaa lastentarhanopettajien heikosta palkkauksesta. 

Palkkaus koettiin kaikissa vastauksissa nimenomaan epäröintiä aiheuttavana tekijänä. Yksi 

opiskelijoista pohti vastauksessaan lastentarhanopettajien palkkausta ja omaa tulvaisuuttaan. 

Vastauksessa näkyy selvästi se, minkälaisia ajatuskulkuja valmistumisvaiheessa oleva 

opiskelija käy läpi suhteessa tulevaan ammattiinsa: 

”Huono palkkaus kuitenkin valitettavasti saa minut miettimään sitä, että voinko toimia 

siinä työssä. Olen kuullut, että jotkut lastentarhanopettajan tekevät oman työn ohessa 

jonkinlaista lisätyötä. Tämäkin voisi olla jonkinlainen ratkaisu, mutta se taas varmasti 

vaikuttaisi siihen, kuinka hyvin voisi toteuttaa lastentarhanopettajan työtä. Toivon 

todella, että lastentarhanopettajien vastuullinen ja vaativa työ saisi lisää arvostusta ja 

palkkaus paranisi. Uskon, että se lisäisi myös lastentarhanopettajien motivaatiota tehdä 

työ vieläkin paremmin ja vähentäisi alalta pois lähtevien määrää.” 

 

Osa opiskelijoista mainitsi palkkauksen ainoana syynä jättää lastentarhanopettajan ammatti. 

Suuressa osassa vastauksia palkkaus yhdistyi yhteiskunnan heikkoon arvostukseen 

varhaiskasvatusta kohtaan:  
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”Lastentarhanopettaja tekee arvokasta työtä, mitä yleisesti arvostetaan liian vähän. Työ 

on vaativaa ja raskasta, eikä pelkästään lasten kanssa leikkimistä ja sohvalla 

nakottamista. Lastentarhanopettajan tulisi saada parempaa palkkaa.” 

 

Myös muissa tutkimuksissa palkkaus on noussut yhdeksi selittäväksi tekijäksi 

lastentarhanopettajien alalta poistumiseen (Perho & Korhonen 2013; Keskinen 1985; 

Keckman-Koivuniemi 1999). Palkkauskysymys näyttäisikin yhdistävän eri uravaiheissa 

olevia lastentarhanopettajia läpi usean vuosikymmenen. 

 

6.5 Tulosten yhteenveto 

 

Tässä luvussa kokoan tutkimuksen tulokset yhteen ja esittelen tärkeimmät tutkimustulokset. 

Käsittelen tuloksia tutkimuskysymys kerrallaan, tuoden esiin tutkimuksen kannalta 

merkittäviä tuloksia. 

 

Tutkimukseni ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli: ”Mitkä tekijät ovat yhteydessä 

siihen, että lastentarhanopettajaksi opiskelevat haluavat jatkaa lastentarhanopettajan 

ammatissa?” Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tässä tutkimuksessa mukana olleet 

lastentarhanopettajaopiskelijat perustelevat haluaan toimia lastentarhanopettajana hyvin 

samankaltaisesti aiempien induktiovaiheen opettajatutkimusten kanssa (ks. esim. Hong 

2012; Sinclair 2008).  

 

Altruistiset tekijät, kuten lasten kanssa työskentely ja halu opettaa näyttäytyivät selkeästi 

suurimpina syinä sille, että haluaa jatkaa lastentarhanopettajana. Työn sisältöjen ja omien 

persoonallisuuspiirteiden yhteensopivuus näytti myös olevan merkityksellistä opiskelijoiden 

motivaation kannalta. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös noviisiluokanopettajien 

tutkimuksessa (Sinclair 2008). Opiskelijat, jotka pitivät varhaiskasvatuksen työmuotoja 

itselleen sopivina, halusivat toimia lastentarhanopettajina. Monet opiskelijoista mainitsivat 

myös haluavansa kehittyä varhaiskasvatuksen saralla. Osa halusi lisäkoulutuksen kautta 

siirtyä esimerkiksi erityislastentarhanopettajan tai varhaiskasvatuksen hallinnollisiin 

tehtäviin, mutta osa piti mahdollisuutta olla parempi lastentarhanopettaja jo riittävänä 

kehitysmahdollisuutena. Halu kehittyä työssään lukeutuu sisäisiin motivaatiotekijöihin, 

joiden on tutkimusten perusteella todettu vahvistavan työhön kiinnittymistä ja työssä 

jaksamista (Sinclair 2008; Bruinsma & Jansen 2010). 
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Koulutuksella on aiemmissa opettaja-alan tutkimuksissa todettu olevan yhteys työhön 

kiinnittymiseen. (Rots et. al. 2007; Bruinsma & Jansen 2010) Tämän tutkimuksen opiskelijat 

kokivat, että koulutuksen aikaisella harjoitteluiden ohjauksella sekä harjoittelupaikan 

ilmapiirillä oli ollut merkitystä sille, että haluaa jatkaa ammatissa. Harjoitteluiden 

merkityksen korostaminen näyttäytyi myös Sinclairin (2008) tutkimuksessa, jossa 

opiskelijat nostivat harjoittelut teoriaopintoja tärkeämmäksi oman oppimisen ja motivaation 

kannalta. Tämänkin tutkimuksen perusteella harjoittelut näyttivät nousevan 

merkityksellisimmiksi, mutta myös teoriaopinnot ja niiden aikainen vuoropuhelu nousivat 

merkittäväksi tekijäksi opiskelijoiden kuvatessa haluaan toimia lastentarhanopettajana. 

 

Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli: ”Mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että 

lastentarhanopettajaksi opiskelevat epäröivät lastentarhanopettajan ammatissa 

toimimista?” Opiskelijat pohtivat epäröintiään riippumatta siitä, halusivatko he jatkaa 

lastentarhanopettajan ammatissa vai ei. Toisin sanottuna myös ne opiskelijat, jotka olivat 

varmoja siitä että olivat valinneet oikean ammatin, kokivat että jotkin asiat, erityisesti 

varhaiskasvatuksen kentän työoloissa, aiheuttivat pohdintaa ja epäröintiä. 

 

Selkeästi suurimpana selittävänä tekijänä tuloksissa nousi esiin yhteiskunnan arvostus 

lastentarhanopettajan ammattia kohtaan. Opiskelijoiden mielestä lastentarhanopettajan 

ammatti on Suomessa aliarvostettu, mikä näkyy myös palkkauksessa. Samankaltaisia 

tuloksia on saatu Lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimuksessa (1999), jossa palkkaus nousi 

selkeästi suurimmaksi syyksi, kun lastentarhanopettajat kuvasivat työnsä negatiivisia puolia. 

Toisaalta induktiovaiheen luokanopettajien tutkimus tuo esiin, että myös nuoret 

luokanopettajat vaihtavat alaa yhteiskunnan arvostuksen ja heikon palkkauksen vuoksi 

(Kitching et. al. 2009). 

 

Myös työoloja pidettiin monilta osin heikkoina. Opiskelijat perustelivat epäröintiään toimia 

lastentarhanopettajana suurilla ryhmäko’oilla, erityisopetuksen heikoilla resursseilla, 

työaikajärjestelyiden ongelmilla sekä lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien välisten 

työnkuvien epäselvyydellä. Heikot resurssit näyttäytyvät työuupumuksen ja alan vaihdon 

syinä niin induktiovaiheen opettajien, sosiaalityöntekijöiden kuin urallaan pitkällä olevien 

lastentarhanopettajien kohdalla (Aspfors & Bondas 2012; Jack & Donnellan 2010; 

Keckman-Koivuniemi 1999). Työnkuvien epäselvyys näyttäisi olevan kuitenkin juuri 
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lastentarhanopettajien ominaispiirre. Karila ja Kupila (2012) totesivat selvityksensä 

loppuraportissa, että nuorten lastentarhanopettajien on vaikea tarkentaa omaa ammatillista 

osaamistaan suhteessa muihin työntekijöihin. Tämän tutkimuksen opiskelijat pelkäsivät, 

voiko omaa työtä toteuttaa haluamallaan tavalla, mikä liittyy Karilan ja Kupilan 

mainitsemaan oman ammatillisuuden epäselvyyteen. 

 

Opiskelijat, jotka perustelivat epäröintiään päiväkotien työoloilla, näyttivät myös pitävän 

lastentarhanopettajan työtehtäviä ja omaa persoonallisuuttaan heikosti yhteensopivina. Siinä 

missä toiset pitivät esimerkiksi päiväkotityön monipuolisuutta ja päivien vaihtelevuutta 

ammatin rikkautena, nämä opiskelijat kokivat sen taakkana. Tutkimuksessa mukana olleet 

opiskelijat mainitsivat myös soveltuvansa paremmin vanhempien lasten kanssa 

työskentelyyn. Näillä opiskelijoilla motiivi lähteä opiskelemaan on saattanut tulla ulkoa 

päin, jolloin Bruinsman ja Jansenin (2010) mukaan työhön kiinnittyminen on heikompaa. 

 

Tutkimuksen kolmantena tutkimuskysymyksenä oli selvittää ”Miten 

lastentarhanopettajaopiskelijat kuvaavat sosiaalistumistaan lastentarhanopettajan 

ammattiin ja sen merkitystä työhön kiinnittymiselle?” 

 

Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi opiskelleet näyttivät pitävän harjoitteluita 

merkittävänä osana lastentarhanopettajaksi sosiaalistumista. Tutkimuksessa mukana olleet 

opiskelijat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että harjoitteluissa saa omalle ammatilliselle 

kehittymiselle tärkeitä kokemuksia ohjaavan opettajan tukemana. Hyvän harjoittelun 

ohjaajan tulisikin pystyä ohjaamaan opiskelijaa niin substanssiosaamisessa kuin 

ammatillisessa kehittymisessä (Nummenmaa 1994, 81–83.) Opiskelijat kokivat, että hyvä 

harjoittelun ohjaus ja harjoittelupaikan ilmapiiri vahvistavat motivaatiota tehdä 

lastentarhanopettajan töitä.  

 

Harjoitteluissa opiskelijat saavat harjoittelun ohjaajan kautta myös kokemuksen toisen 

lastentarhanopettajan kanssa toimimisesta. Aineiston vastauksissa osa opiskelijoista toivoi 

nimenomaan saavansa toimia toisen lastentarhanopettajan työparina ensimmäisinä 

työvuosinaan, mutta nämä maininnat jäivät melko vähäisiksi. Aiempi induktiovaiheen 

opettajatutkimus osoittaa, että juuri työyhteisöllä on merkittävä rooli siinä, onnistuuko 

nuoren opettajan sosiaalistuminen työyhteisöön ja kiinnittyykö nuori opettaja työhönsä (ks. 

esim. Jokisaari et. al. 2012; Goddard et. al. 2006; Jack & Donnellan 2010). Työelämään 
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siirryttäessä opiskelijat pitivät edelleen olennaisena sitä, että työyhteisössä on hyvä ilmapiiri, 

jossa arvostetaan lapsuutta ja lastentarhanopettajia. Huolestuttavana tutkimuksessa 

näyttäytyi se, että opiskelijat pitivät eri päiväkotien välisiä eroja melko suurina, eivätkä 

olleet varmoja siitä onko kaikissa paikoissa yhtäläinen mahdollisuus sosiaalistua juuri 

lastentarhanopettajaksi. 

 

6.6 Luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on olemassa erilaisia tulkintoja (ks. 

esim. Silverman 2006). Määrällisessä tutkimuksessa voidaan laatia mittareita, jotka kertovat 

esimerkiksi jonkin asian tilastollisen pätevyyden. Laadullisessa tutkimuksessa joudutaan 

kuitenkin luottamaan tutkijan mahdollisimman yksityiskohtaiseen ja läpinäkyvään prosessin 

kuvaukseen (Silverman 2006, 282). Heikkinen ym. (2005) olisivat valmiita luopumaan 

täysin määrällisen ja laadullisen tutkimuksen kahtiajaosta. Kasvatustieteissä on tapahtunut 

paradigman muutos, minkä vuoksi perinteinen kahtiajako laadullisen ja määrällisen 

tutkimuksen välillä ei ole riittävä, vaan tulisi moniulotteisemmin kuvata tutkimuksen 

perusteita. Patton (1990) tuo esiin laadullisen analyysin luotettavuuden tarkasteluun 

yhteiskunnallisen näkökulman. Hänen mukaansa tutkimuksia voidaan tarkastella useasta eri 

näkökulmasta ja esimerkiksi konstruktivistisen näkökulman mukaan tutkimus, aivan kuten 

muukin elämä, koostuu monista eri näkökulmista ja on rakentunut erilaisten poliittisten ja 

sosiaalisten rakenteiden mukaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen ei välttämättä edes tarvitse 

tuoda esiin yhtä oikeaa totuutta, vaan ennemminkin antaa erilaisia näkökulmia tutkittavaan 

ilmiöön.  

 

Oman tutkimukseni aineisto koostui valmiista kyselyaineistosta, joka oli kerätty osana 

Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – 

tutkimushanketta. Tutkimukseni kohteena olivat Helsingin yliopiston 

lastentarhanopettajakoulutuksen päättöharjoittelun suorittaneet opiskelijat. Yhteensä tämän 

tutkimuksen aineisto muodostuu 166 opiskelijan vastauksista, kun opiskelijoiden 

perusjoukko aineistonkeruun aikana oli 281. Näin vastausprosentiksi kyselytutkimukseen 

muodostui 59. Vastausprosenttia voidaan pitää melko hyvänä, vaikkakin se on hieman 

vaihdellut vastausvuodesta riippuen. 
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Kyselyaineiston selkeä etu on, että sillä tavoitetaan suuri joukko vastaajia. Toisaalta 

kyselyaineiston avoimet vastaukset eivät anna vastaajalle mahdollisuutta selittää vastaustaan 

edelleen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Esimerkiksi haastatteluja käyttämällä olisin 

saattanut tarkentaa kysymyksiä edelleen, jolloin yksittäisten vastausten takaa olisikin 

saattanut löytyä jokin toinen selittävä tekijä opiskelijan käsityksille. Myös 

kysymyksenasettelu vaikuttaa siihen, minkälaisia vastauksia saadaan. Voidaan pohtia, 

olisiko esimerkiksi harjoitteluiden merkitys näkynyt jollain toisella tavalla aineistossa, jos 

sitä olisi nimenomaan kysytty. Toisaalta kyselyaineisto valittiin tämän tutkimuksen 

aineistoksi, enkä lähtenyt muovaamaan tätä tutkimusta nimenomaan aineistoon sopivaksi. 

Jatkuvalla aineiston ja teorian vuoropuhelulla olen varmistanut, että tutkimus on eheä 

kokonaisuus, missä vastaajien ääni tulee mahdollisimman totuudenmukaisesti kuuluviin. 

Laadittaessa kysymyksiä e-lomakkeelle oli avoimille vastauksille asetettu 

merkkimäärärajoitus, minkä vuoksi osa vastauksista oli vajavaisia tilan loputtua. Tämä oli 

kuitenkin hyvin pieni osa aineistosta, eikä vaikuttanut merkittävästi tulosten luotettavuuteen. 

 

Tutkimukseni analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin kohteena on 

teksti, mikä tekee siitä Silvermanin (2006) mukaan esimerkiksi havainnointia 

luotettavamman, koska vastaukset tulevat tutkijalle ikään kuin suodattamattomina. Vaikka 

kyselyaineistosta tehtävässä sisällönanalyysissä kaikki tieto on suodattamattomana 

saatavilla, on olemassa riski että olennaista tietoa katoaa analyysia tehdessä. Olen pyrkinyt 

välttämään tämän säilyttämällä alkuperäiset vastaukset ja palaamalla niihin tarvittaessa. 

Tällä tavalla olen pystynyt tarkastamaan, että en ole esimerkiksi redusointia tehdessäni 

kadottanut olennaista tietoa tai ylitulkinnut vastauksia. Lincoln ja Guba (1985) nostavat 

tutkijan ja tutkimuskohteen vuorovaikutuksen tärkeäksi osaksi niin sanottua luonnollista 

ihmistutkimusta. Tutkijalla on aina subjektiivinen näkökulma tutkimukseen, mikä vaikuttaa 

analyysiin ja siitä johdettuihin tulkintoihin. Aineistoa analysoidessa olen käynyt aineistoa 

useita kertoja läpi ja pyrkinyt peilaamaan vastauksia myös esitettyihin kysymyksiin, jotta 

saisin mahdollisimman hyvän kuvan siitä, mihin opiskelijat todella ovat vastanneet. Myös 

syntyneiden luokkien testaaminen toisten kanssa keskustellessa auttoi hahmottamaan, onko 

aineisto ja tulkintani yhteneväisiä. 

 

Aineiston analyysiä aloittaessani olin tutustunut tutkimukseni kannalta olennaiseen 

kirjallisuuteen ja ensimmäisessä sisällönanalyysin vaiheessa lähdin analysoimaan aineistoa 

melko teoriaohjaavasti. Pian kuitenkin siirryin aineistolähtöiseen analyysitapaan, jonka 
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avulla pystyin tuomaan tutkimukseni kohteena olleiden opiskelijoiden äänen huomattavasti 

paremmin kuuluviin. Myös Lincoln ja Guba (1985) tuovat esiin, että aineisto tulee pitää 

ikään kuin ”elossa”, jotta tutkimuksesta ei tule vain yksittäisten hypoteesien testaamista vaan 

aineistolle annetaan aito mahdollisuus tuottaa jotain uutta ja kiinnostavaa. Tutkimuksen 

kohteena olivat opiskelijoiden käsitykset lastentarhanopettajan ammatista ja sen eri puolista. 

Työhön kiinnittyminen ja ammatillinen kehittyminen ovat ilmiönä hyvin moniulotteisia 

(Flores & Day 2006), mikä näkyi myös aineiston analyysia tehdessä. Sisällönanalyysia 

tehdessäni huomasin jo varhaisessa vaiheessa, että vastauksia on mahdoton jakaa täydellisiin 

luokkiin ja päällekkäisyyksiä on mahdoton välttää. Pyrin kuitenkin tekemään selkeitä 

päätöksiä analyysin aikana siitä, millä perusteella jaottelen vastauksia eri luokkiin. 

Tulososiossa olen taas käyttänyt autenttisia aineistolainauksia, jotta analyysini perusteet 

tulisi mahdollisimman hyvin esiin. Olen myös perusteellisesti selittänyt valintojani ja 

ajatuskulkujani niin menetelmä- kuin tulososiossa, mikä osaltaan lisää tutkimuksen 

läpinäkyvyyttä. 

 

Tutkimusta tehdessä tulee huomioida myös teoreettisen viitekehyksen oikeellisuus suhteessa 

omaan aineistoon ja sen tulkintaan. Tehdessäni sisällönanalyysia palasin jatkuvasti 

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen löytääkseni teoreettista pohjaa havainnoilleni. Pyrin 

saavuttamaan tutkimuksen teossa aidon vuoropuhelun aineiston ja aiemman tutkimuksen 

välillä. Näin pystyin myös perustelemaan valintojani aiemman tutkimuksen perusteella. 

 

Koska tutkimusjoukko koostui vain yhden yliopiston opiskelijoista, eivät tulokset ole 

yleistettävissä koko maahan. Tuloksista voitaneen johtaa varovaisia yleistyksiä myös 

Helsingin ulkopuolelle, mutta laajempi tutkimus on paikallaan. Tutkimuksen joukko on 

kuitenkin edustava joukko Helsingin yliopistosta lastentarhanopettajiksi valmistuvista ja 

tuloksista voidaan jossain määrin tehdä johtopäätöksiä koskien Helsingin yliopistosta 

valmistuvia induktiovaiheen lastentarhanopettajaopiskelijoita, erityisesti yhdessä 

Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – 

tutkimushankkeen muiden tulosten kanssa. Tarvitaan lisää niin määrällistä kuin 

laadullistakin tutkimusta, jotta päästään vielä syvemmälle siihen, miten 

lastentarhanopettajien työhön kiinnittymistä ja sosiaalistumista ammattiin voitaisiin tukea. 
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7 POHDINTA 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää Helsingin yliopiston valmistumisvaiheessa olevien 

opiskelijoiden käsityksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat lastentarhanopettajaopiskelijoiden 

työhön kiinnittymiseen ja mahdolliseen epäröintiin toimia lastentarhanopettajan ammatissa, 

sekä miten opiskelijat kuvaavat sosiaalistumistaan lastentarhanopettajan ammattiin ja sen 

merkitystä työhön kiinnittymiselle. Valmistumisvaiheessa oleviin opiskelijoihin tulee 

kiinnittää huomiota, jotta vastavalmistuneet lastentarhanopettajat kiinnittyisivät työhönsä, 

kokisivat asemansa tasavertaiseksi muiden työntekijöiden kanssa ja koulutus ja työelämä 

saataisiin mahdollisimman hyvin vastaamaan toisiaan. Ensimmäiset työvuodet, eli niin 

kutsuttu induktiovaihe määrittää pitkälti sen, miten yksilö kokee ammattinsa. Kuitenkin jo 

opiskeluaikana yksilö alkaa muodostamaan käsityksiä siitä, minkälaisena 

lastentarhanopettajana näkee itsensä ja tulevaisuutensa lastentarhanopettajana. 

 

Vastavalmistuneet kohtaavat usein työelämään siirryttäessä niin sanotun alkushokin, jota on 

opettaja-alan tutkimuksissa kuvattu koulutuksessa opitun ja työelämän realiteettien 

yhteentörmäyksenä. Koulutuksessa opitut ihanteet siitä, mihin työllä pyritään ja mikä on 

ihanteellista toimintaa, eivät kohtaa sen kanssa miten kentällä toimitaan. (Jack & Donnellan 

2010.) Koulutuksen ei ole koskaan mahdollista tarjota opiskelijalle kaikkia työssä tarvittavia 

tietoja ja taitoja, myös työhön perehdyttämisellä on tärkeä osa induktiovaiheessa. 

Yliopistollisen opettajakoulutuksen tulee toisaalta opettaa ihanteita opettajan ammatissa 

toimimiselle, jotta uudet opettajat näkisivät kentän kehittämistarpeet ja professio kehittyisi 

edelleen. Tutkimuksessani mukana olleet opiskelijat vaikuttivatkin olevan valmiita 

kehittämään omaa osaamistaan ja pitivät kriittistä työotetta tärkeänä osana tulevaa 

ammattiaan.  

 

Tutkimuksessani mukana olleet opiskelijat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että Helsingin 

yliopiston lastentarhanopettajakoulutus on onnistunut tehtävässään. Erityisesti harjoitteluita 

pidettiin onnistuneina ja niiden merkitystä oman ammatti-identiteetin kehittymiselle 

pidettiin tärkeänä. Helsingin yliopistolla työstetään parhaillaan uusia tutkintovaatimuksia ja 

harjoitteluiden määrän vähentäminen on ollut keskusteluissa jo pidemmän aikaa. Tämä 

tutkimus ja joukko muita tutkimuksia osoittavat kuitenkin, että juuri harjoittelut ovat 

ensiarvoisen tärkeitä opiskelijan työhön kiinnittymisessä, sosialisaatiossa tulevaan 
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ammattiin sekä oman ammatti-identiteetin rakentumiselle (ks. esim. Lauriala & Kukkonen 

2005; Sinclair 2008). Tässä tutkimuksessa ei sisällönanalyysiin päätyneissä kysymyksissä 

kysytty nimenomaan harjoittelun tai teoriaopintojen merkityksestä omalle motivaatiolle 

tehdä lastentarhanopettajan töitä. Tarvittaisiinkin lisätutkimusta, jotta voitaisiin edelleen 

kehittää koulutusta ja siihen sisältyviä harjoitteluita niin, että se tukisi parhaalla 

mahdollisella tavalla opiskelijoiden siirtymistä työelämään. 

 

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat nostivat esiin reflektiivisen dialogin olennaisena 

työhön kiinnittymiselle. Opiskelijat kokivat, että koulutuksen aikainen lähiopetus yhdessä 

hyvän harjoittelun ohjauksen kanssa on vahvistanut omaa motivaatiota toimia 

lastentarhanopettajana. Helsingin yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksen harjoitteluissa 

kaikkien harjoittelun ohjaajina toimivien lastentarhanopettajien tulisi olla suorittanut 

yliopiston tarjoama ohjaajakoulutus. Tämä oletettavasti edistää positiivisten 

harjoittelukokemusten saamista, sillä ohjaavien opettajien voidaan olettaa olevan aidosti 

tehtäväänsä motivoituneita ja omaavan tehtävän kannalta olennaisia taitoja. Opiskelijalla ja 

ohjaavalla opettajalla tulisi olla erityinen dialoginen suhde, mihin molempien osapuolten 

tulee panostaa ja erityisesti ohjaavalta opettajalta vaaditaan herkkyyttä ja ammattitaitoa 

ohjata opiskelijaa. (Stenberg 2011, 35.) Mezirow (1990) korostaa reflektiota olennaisena 

osana yksilön identiteetin kehittymisessä ja oppimisessa. Kun yksilöllä on riittävästi aikaa 

reflektioon, kehittyy myös ammatti-identiteetti eheäksi, mikä taas lisää työhön 

kiinnittymistä ja minä-pystyvyyden tunnetta (Hong 2012; Canrinus et. al. 2012). 

Tutkimukseni perusteella näyttäisi siltä, että Helsingin yliopiston 

lastentarhanopettajakoulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijan reflektiotaitojen 

kehittymiselle, mikä näkyi opiskelijoiden vastauksissa heidän kuvatessaan 

harjoittelukokemuksien ja lähiopetuksen merkitystä motivaatiolle jatkaa 

lastentarhanopettajan ammattiin. 

 

Epäröinti omasta osaamisesta on luontainen osa ammatillista kehittymistä, mutta se ei saisi 

päästä liian vallitsevaksi osaksi induktiovaiheen lastentarhanopettajan ajattelua. 

Koulutuksen tulisi tarjota opiskelijoille sosiaalisen tuen haun taitoja, joiden avulla 

induktiovaiheen lastentarhanopettaja pystyisi myös itse etsimään tukea ensimmäisten 

työvuosien aikana (Salmela-Aro et. al. 2007). Tämä tutkimus ei pysty tyhjentävästi 

selittämään sitä, miten hyvin koulutus on näitä taitoja pystynyt tarjoamaan. Tarvitaan 

lisätutkimusta jo kentällä työskennelleistä induktiovaiheen lastentarhanopettajista, jotta 
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koulutusta voidaan arvioida edelleen ja tarvittaessa kehittää sellaisia opintokokonaisuuksia, 

jotka tukevat erityisesti opiskelijoiden sosiaalisen tuen haun taitoja. 

 

Induktiovaiheen lastentarhanopettajia on tutkittu melko vähän, jos ollenkaan. Muiden 

opettajaryhmien piirissä induktiovaiheen tutkimusta on tehty jo pitkään ja esimerkiksi 

erilaisten mentorointiohjelmien on todettu lisäävän koulutuksesta työelämään siirtymistä. 

Suomeen on kehitetty esimerkiksi valtakunnallinen vertaismentorointiohjelma VERME, 

jonka tarkoituksena on systemaattisesti tukea induktiovaiheen opettajia koulutuksesta 

työelämään siirryttäessä. Mentoroinnin tarkoituksena on tukea ammatillista kehittymistä, 

elinikäistä oppimista sekä erilaisten ongelmatilanteiden kohtaamista työpaikoilla (Tynjälä & 

Heikkinen 2011, 16–18). Hammond ym. (2015) nostavat esiin, että mentorointisuhteen tulee 

olla avoin ja uutta luova ja mentorin toimia tehtävässään vapaaehtoisesti. Jotta 

mentoroinnista todella olisi apua työnsä aloittaville lastentarhanopettajille, tuleekin sen 

toteutumista seurata ja tarvittaessa myös uudelleen kouluttaa mentoreita. Profession 

kehittymisenkin kannalta on olennaista, että kokeneiden ja uraansa aloittelevien 

lastentarhanopettajien suhde on toimiva. Jos kokeneemmat lastentarhanopettajat tyytyvät 

vain siirtämään hyväksi havaittuja toimintamalleja eteenpäin, koko profession kehittyminen 

saattaa vaarantua. (Hammond et. al. 2015, 147–151.) Erityisesti varhaiskasvatuksen 

profession vakiintumisen kannalta olisi olennaisen tärkeää, että työyhteisöt ja 

lastentarhanopettajat pystyisivät laajalti kehittämään toimintaansa ja nostamaan olennaisia 

asioita yleiseen keskusteluun. 

 

Koulutuksesta ammattiin siirtyminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajien työuralla 

– tutkimushankkeen myötä myös lastentarhanopettajille on aloitettu vertaismentoroinnin 

hanke yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Mentorointihankkeen myötä saadaan lisätietoa 

siitä, minkälaista tukea nuoret lastentarhanopettajat kaipaavat työelämän alkuun. Tämä 

tutkimus on pystynyt antamaan viitteitä siitä, miten koulutuksesta työelämään siirtyviä 

lastentarhanopettajia voitaisiin tukea. Lisätutkimus on kuitenkin paikallaan ja samalla 

mentorointiohjelma tarjoaa nuorille lastentarhanopettajille kokeneemman 

lastentarhanopettajan tukea, mitä tämänkin tutkimuksen opiskelijat pitivät merkityksellisenä 

työhön kiinnittymisen kannalta. Mentorointiohjelmilla on toisaalta tärkeä rooli myös 

kokeneempien lastentarhanopettajien työssä jaksamisessa, kun eri työurien vaiheissa olevat 

opettajat voivat jakaa kokemuksia ja tietoa.  
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Tutkimukseni perusteella näyttäisi, että suuri osa opiskelijoista omaa vahvan 

itseluottamuksen ja luottaa taitoihinsa lastentarhanopettajana. Opiskelijoita kuitenkin 

huolettivat työelämän resurssit, mikä herättää kysymyksen siitä, onko päiväkodeissa 

mahdollisuuksia tarjota riittävästi aikaa vähäisten lastentarhanopettajien väliselle 

reflektiolle. Vastavalmistunut opettaja lähtee koulutuksesta usein täynnä itseluottamusta, 

mutta työelämän ensimmäisinä vuosina itseluottamuksen määrä laskee ja epäröinti 

ammatinvalinnasta kasvaa (Tynjälä & Heikkinen 2011). Varhaiskasvatuksen ammattilaisista 

tehty tutkimus taas osoittaa, että riittämättömät resurssit johtavat helposti työtehtävistä 

selviytymiseen (Puroila 2002). Työn imun ja työhön kiinnittymisen kannalta olisi kuitenkin 

olennaista, että työntekijä kokisi pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä (Soukainen 

2015, 48–49). Hyvin suunniteltu ja toteutettu mentorointi tehostaisi toimintaa myös 

päiväkodeissa, kun uudet opettajat saisivat riittävästi tukea työnaloitukseen ja työhön 

kiinnittyminen sekä työn imu todennäköisesti lisääntyisivät. 

 

Lastentarhanopettajien määrä on vähentynyt päiväkodeissa huomattavasti 1980-luvulta, 

jolloin tuli voimaan uusi asetus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (Karila 2008, 214–

215). Nykyään suuressa osassa päiväkotiryhmistä toimii yksi lastentarhanopettaja yhdessä 

yhden tai useamman lastenhoitajan kanssa. Lastentarhanopettajana voi toimia niin 

yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen käynyt, kuin ammattikorkeakoulusta 

valmistunut henkilö (Asetus lasten päivähoidosta 1973). Tämä tarkoittaa sitä, että 

induktiovaiheen lastentarhanopettajalla on mahdollisuus oppia kokeneemmalta opettajalta 

lähinnä harjoittelutilanteissa. Induktiovaiheen luokanopettajat näyttävät kärsivän juuri 

ammatin yksinäisyydestä ja tuen puutteesta (Aspfors & Bondas 2012, 243–253). Tämän 

tutkimuksen aineistossa positiivisena asiana näyttäytyi nimenomaan työyhteisön tuki, mutta 

samalla opiskelijat nostivat esiin päiväkotien erot opettajien ja lastenhoitajien työnkuvien 

toteuttamisessa sekä työyhteisön lamaannuttavan vaikutuksen. Karila ja Kupila (2010) taas 

nostavat esiin ”vankalla kokemuksella varustetut lastenhoitajat”, jotka eivät anna vasta-

aloittaneille lastentarhanopettajille riittävästi tilaa toteuttaa työtään. Myös tässä 

tutkimuksessa osa opiskelijoista mainitsi epäröivänsä lastentarhanopettajana toimimista 

vahvojen mielipiteiden omaavien lastenhoitajien vuoksi.  

 

Induktiovaiheen lastentarhanopettajilla kollegiaalinen yhteistyö ei näyttäydy samalla tavalla 

negatiivisena työhön kiinnittymisen kannalta kuin luokanopettajilla. Pahimmassa 

tapauksessa opettajanhuoneesta voi muodostua induktiovaiheen luokanopettajalle 
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epämiellyttävä paikka, missä epäonnistumisista puhuminen tai ammatillinen reflektio ei 

kuulu normistoon (Blomberg 2008, 50–53). Kuitenkin lastentarhanopettajienkin 

sosiaalistumisessa on ongelmansa ja jos vähätkin mahdollisuudet reflektiiviseen ajatusten 

vaihtoon poistetaan, saattavat työyhteisö- ja työhön kiinnittymisen vaikeudet lisääntyä. 

Opiskelijoilla tuntui olevan vahva lastentarhanopettajan tai yleisemmin opettajan ammatti-

identiteetti, mutta he eivät tunteneet voivansa toteuttaa tätä käytännössä. Työn 

monipuolisuutta pidettiin hyvänä asiana, mutta samalla opiskelijat pelkäsivät, ettei omaa 

työtä voi tehdä sillä tasolla kuin toivoisi. Vain kymmenessä vastauksessa induktiovaiheen 

alkushokki näytti liittyvän suoraan yliopistolla opetetun ja työelämän realiteettien väliseen 

kuiluun. Muissa vastauksissa työnkuvat näyttäytyivät enemmänkin työnantajatason 

problematiikkana, mitä tulisi parantaa. Päiväkodin johtajat ovatkin avainasemassa siinä, että 

vähäisten lastentarhanopettajien välinen kollegiaalinen keskusteluyhteys pystytään 

säilyttämään työpaikoilla, eikä luisuta koulumaailmasta tuttuun yksintyöskentelyn malliin. 

 

Tutkimuksessani mukana olleet opiskelijat nostivat esiin huolen resurssien puutteista ja sen 

myötä lapsen kohtaamisesta. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös tutkittaessa 

pidempään lastentarhanopettajana toimineita henkilöitä (Karila & Kupila 2010; Perho & 

Korhonen 2012). Tarvittaisiinkin kattavaa tutkimusta siitä, miten päiväkotien korkeat 

käyttö- ja täyttöasteet vaikuttavat työhön kiinnittymiseen ja työssä jaksamiseen niin nuorilla 

kuin pidempään alalla olleilla lastentarhanopettajilla. Myös opiskelijoiden piiristä 

lisätutkimus on paikallaan. Jos liian pienet resurssit ja suuret ryhmät työntävät opiskelijoita 

pois alalta, vaikeutuu pätevien lastentarhanopettajien rekrytoiminen entuudestaan. 

 

Tutkimukseni nostaa esiin kysymyksiä siitä, miten lastentarhanopettajien työhön 

kiinnittymistä voitaisiin tukea jo koulutuksen aikana. Vaikka valmistumisvaiheessa olevat 

lastentarhanopettajat näyttävät olevan pääosin tyytyväisiä koulutukseen, tarvitaan 

lisätutkimusta muun muassa siitä, millaisia taitoja koulutus on tarjonnut opiskelijoiden 

tiiminjohtamis-, työyhteisö- ja alaistaitoihin. Lastentarhanopettajan tehtävät ovat muuttuneet 

viimeisten vuosikymmenten aikana ja on tärkeää selvittää onko koulutus pysynyt mukana 

muutoksissa siinä määrin, kun koulutukselta voidaan odottaa. Tämän tutkimuksen 

vastauksissa opiskelijat eivät eritelleet kovin tarkasti sitä, mihin he ovat tyytyväisiä 

koulutuksessa ja lisätutkimus olisikin paikallaan, jotta koulutusta voitaisiin edelleen 

kehittää. 
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Työyhteisössä lähiesimies on ratkaisevassa asemassa nuoren lastentarhanopettajan 

tukemisessa, sillä erityisesti induktiovaiheen työntekijät kaipaavat lähiesimieheltään tukea 

työn eri osa-alueiden hallintaan ja työn aloitukseen (Jokisaari et. al. 2012; Blomberg 2008, 

167–168). Tässä tutkimuksessa suorat maininnat johtajuuteen jäivät hyvin vähäisiksi. Tämä 

saattaa johtua siitä, että valmistumisvaiheen lastentarhanopettajilla ei vielä ole vahvaa 

kokemusta johtajien kanssa toimimisesta, vaikka Helsingin yliopiston päättöharjoittelun 

tavoitteisiin kuuluukin päiväkodin johtajan tehtäviin tutustuminen (Praktikumkäsikirja 

2009, 28). Opiskelijat toivat kuitenkin esiin työajan suunnitteluun, ryhmien 

muodostamiseen, työnkuvien toteutumiseen ja työyhteisön ilmapiiriin liittyviä asioita. 

Kaikki nämä tutkimuksessa esiin tulleet päiväkodin työympäristöä kuvaavat asiat liittyvät 

vahvasti niin päiväkodin johtajan kuin ylemmän johdon toimintaan. Lisätutkimusta 

tarvittaisiin myös siitä, miten lähiesimiehen ja induktiovaiheen lastentarhanopettajan välinen 

suhde vaikuttaa työhön kiinnittymiseen. Olisi mielenkiintoista selvittää, millaisena 

induktiovaiheen lastentarhanopettajat kokevat päiväkodin johtajan merkityksen työhön 

kiinnittymiseen ja onko tässä eroja esimerkiksi 1980-luvulla työnsä aloittaneiden ja 2010-

luvulla työnsä aloittaneiden välillä. 

 

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty ammattijohtamisen malliin, missä lähiesimiesten aika 

henkilöstöjohtamiseen on vähentynyt jatkuvasti (Heikka & Hujala 2013). Helsingin 

kaupungilla siirryttiin matalaorganisaatiomalliin perustettaessa varhaiskasvatukselle oma 

virasto vuonna 2013 (Varhaiskasvatuslautakunta 2013). Voidaan ajatella, että matalassa 

organisaatiossa henkilöstöä on helpompi kuulla, kun portaita vähennetään. Toisaalta 

Kuittinen ja Kejonen (2012) pitävät matalan organisaation mallia ongelmallisena, koska 

välijohdosta on tullut ylemmän johdon määräysten täytäntöön panijoita. Voidaan ajatella, 

että varhaiskasvatuksessa lähiesimies tuo työntekijöilleen asioita ylemmältä johdolta, joiden 

käytännön toteutuksesta ovat vastuussa lastentarhanopettajat. Tällaisessa tilanteessa 

johtaminen ja sen tasot hämärtyvät ja pahimmassa tapauksessa se hiertää myös henkilöstön 

välejä. Myös Rouvisen (2007) tutkimuksessa lastentarhanopettajat kokivat esimiehen olevan 

ensisijaisesti henkilöstön johtaja ja innoittaja eikä niinkään asiajohtaja. 

 

Päiväkoti on Suomessa julkishallinnollista toimintaa, vaikka yksityisen päivähoidon määrää 

onkin lisätty viime vuosina. Tämä johtaa siihen, että päiväkotien toiminta on vahvasti 

sidoksissa julkiseen päätöksentekoon ja myös yhteiskunta voidaan nähdä yhtenä 

toimintaympäristönä tai ainakin osana päiväkodin toimintaympäristöä. (Karila, K. 1997, 44–
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50.) Maaliskuussa 2015 Suomen eduskunta hyväksyi uuden lain varhaiskasvatuksesta. Tämä 

laki korvaa vanhan, vuodelta 1973, olevan päivähoitolain. Uusi laki tulee voimaan 

kaksivaiheisena niin, että ensimmäiset uudistukset astuvat voimaan elokuussa 2015. 

Ensimmäisessä uudistuksessa on tarkennettu muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmien 

ohjaus opetushallituksen alaisuuteen. Samalla uuteen lakiin on kirjattu vastuu 

varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta selkeämmin pedagogiseen osaamiseen 

perustuen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.) Uuden varhaiskasvatuslain valmistelu ja 

toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ottaen huomioon tässä ja muissa tutkimuksissa esiin 

tulleen lastentarhanopettajien kokeman yhteiskunnan heikon arvostuksen alaa kohtaan.  

 

Toisaalta vain kaksi kuukautta uuden lain hyväksymisestä Sipilän hallituksen uusi 

hallitusohjelma osoitti varhaiskasvatukselle huomattavia leikkauksia, joihin kuului muun 

muassa ryhmäkokojen kasvattaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. 

Tutkimukseni opiskelijat olivat yksimielisiä siitä, että varhaiskasvatus on aliarvostettua 

yhteiskunnassamme, mikä aiheutti myös epäröinnin tunteita omaa alanvalintaa kohtaan. 

Kevään 2015 kaltaiset odottamattomat suunnanmuutokset varhaiskasvatusta koskevissa 

asioissa ei varmastikaan lisää opiskelijoiden kokemusta ammatin arvostuksesta. 

Yhteiskunnallisten päätösten yhteyttä opiskelijoiden työelämään siirtymiseen tulisi tutkia 

lisää. Näin saisimme tärkeää tietoa siitä, onko yhteiskunnan arvostuksella todella niin suuri 

painoarvo työhön kiinnittymiselle kuin tämä tutkimus antaa odottaa. Myös koulutuksen 

tulisi huomioida lastentarhanopettajaopiskelijoiden valmiudet tarttua yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulisi rohkeasti ajaa lasten asemaa 

yhteiskunnassa ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Koulutuksen aikaisilla 

kokemuksilla vaikuttamistyöstä sekä opituilla ajatusmalleilla voidaan vaikuttaa siihen, että 

lastentarhanopettajat pyrkivät itse aktiivisesti vaikuttamaan oman professionsa 

kehittymiseen. 

 

Piha (2004) on EVA:lle työstämässään raportissa nostanut esiin nuorten työuupumuksen ja 

muun elämän yhteyden. Raportti tuo esiin Y-sukupolvelle tyypillisen informaatiotulvan ja 

sen keskellä elämisen paradoksaalisuuden. 2000-luvun nuoret aikuiset elävät aiemmille 

sukupolville vieraassa tietoyhteiskunnassa, missä informaation määrä on ennätyksellisen 

suuri. Pihan mukaan tälle sukupolvelle näyttäisi myös olevan tyypillistä kaiken haluaminen 

ja kokeileminen. Tämän vuoksi Piha esittää, että työuupumus saattaisikin nuorilla johtua 

yleisemmästä elämän uupumuksesta.  
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Tutkimukseni lastentarhanopettajaopiskelijat olivat pääosin varmoja omasta 

ammatinvalinnastaan. Suurin osa halusi toimia lasten kanssa ja koki opettajuuden ja 

varhaiskasvatuksen kutsumuksenaan. Pieni joukko oli opiskeluaikana saanut varmistuksen 

sille, että ”ei kiinnosta”. Y-sukupolven paradoksaalisuus näkyi erityisesti siinä, että todella 

suuri joukko ilmaisi haluavansa lisää arvostusta lastentarhanopettajan ammatille 

yhteiskunnassa, mutta samalla vain kymmenkunta opiskelijoista oli valmiita tekemään asian 

eteen jotain itse. Toisaalta tämän tutkimuksen aineistossa muun elämän yhteensopivuus työn 

kanssa jäi hyvin merkityksettömäksi tekijäksi, toisin kuin muissa opettajien työhön 

kiinnittymistä mittaavissa tutkimuksissa (ks. esim. Puroila 2002, 127–132). Vain pieni osa 

opiskelijoista otti esiin elämäntilanteen vaikutuksen työhön kiinnittymiselle. Tulos selittyy 

varmasti osin sillä, että tutkimukseen osallistuneista (n=166) yli kaksi kolmasosaa oli 22- 30 

-vuotiaita. Esimerkiksi perheen perustaminen ei välttämättä ole tämän ikäluokan edustajille 

ajankohtaista, vaan opintojen jälkeen on valmistauduttu jatkamaan työelämään. 

 

Tutkimukseni osoittaa, että valmistumisvaiheessa olevat lastentarhanopettajat epäröivät 

ammatinvalintaansa, aivan kuten muidenkin alojen nuoret työntekijät (Tynjälä & Heikkinen 

2011). Opiskelijat kuitenkin näyttävät olevan nimenomaan sisäisesti motivoituneita 

toimimaan lastentarhanopettajina ja arvioivat kriittisesti ympäristöään. Tämän kriittisen 

tarkastelun pohjalta opiskelijat esittävät epäröintiään, joka perustuu pitkälti nykyisen 

varhaiskasvatuskentän ongelmiin. Tässä siis todellakin näyttäisi olevan joukko Y-

sukupolven edustajia, jotka vain haluaisivat toimia lastentarhanopettajina, ei muuta. Näyttää 

kuitenkin huolestuttavasti siltä, että sitä ei heille suoda. Lastentarhanopettajan tulisikin 

toimia lastenhoitajana, sosiaalityöntekijänä ja budjetin valvojana. Tällaista tutkimuksen 

opiskelijat eivät näytä haluavan ja resurssien kiristämisellä saatetaan onnistua hukkaamaan 

hyvin motivoituneet työntekijät aikana, jolloin lastentarhanopettajista on jo valmiiksi 

huutava pula. Tämän tutkimuksen herättämät lukuisat kysymykset jäävät jatkotutkimusten 

selvitettäviksi. Valmistumisvaiheen lastentarhanopettajiin ja heidän tutkimiseen on syytä 

käyttää voimavaroja, sillä heidän kauttaan pystytään turvaamaan kehitys ja jatkuvuus, jotka 

ovat olennaisia varhaiskasvatukselle ja siellä oleville lapsille. 
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