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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miksi varhaiskasvatuksen opettajat ovat halunneet opettajiksi ja 
miksi he haluavat työskennellä varhaiskasvatuksessa. Varsinaisia tutkimuskysymyksiä oli kaksi: 1.Miksi 
varhaiskasvatuksen opettajat ovat hakeutuneet alalle? ja 2.Miksi varhaiskasvatuksen opettajat pysyvät alalla? 
Tutkimuksen teoreettisena runkona käytettiin Watt ja Richardson’n (2007) Factors Influencing Teaching 
Choice eli FIT-Choice mallia. FIT-Choice mallilla tutkitaan motivaatiota opettajaksi haluamisen syiden taustalla 
(Hennessy & Lynch 2016). 

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastatteluita toteutettiin kymmenelle 
varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden omaavalle henkilölle. Haastatellut olivat työskennelleet 
varhaiskasvatuksen opettajina haastatteluhetkellä keskimäärin 12,5 vuotta. Opettajat työskentelivät 
pääasiassa Pirkanmaan maakunnassa, mutta kaksi heistä työskenteli Pirkanmaan ulkopuolella. Aineisto 
analysoitiin lähtökohtaisesti teorialähtöisesti laadullisella sisällönanalyysilla. Aineistolähtöistä 
sisällönanalyysiä hyödynnettiin teoriarungon ja aineiston kohtaamattomuuden vuoksi. 

Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajien syyt alalle haluamiseksi ja siellä pysymiseksi olivat 
samankaltaisia, mutta painottuivat opettajien kertoman mukaan eri tavalla ennen ammatinvalintaa ja uran 
aikana. Aineistosta tunnistettiin 68 syytä alalle haluamiseksi ja 456 syytä alalla pysymiseksi. Watt ja 
Richardson’n (2007) FIT-Choice mallista muodostettiin molempia tutkimuskysymyksiä varten seitsemän 
yläkategoriaa, joihin syitä järjesteltiin. Nämä yläkategoriat ovat: omat henkilökohtaiset opettamis- ja 
oppimiskokemukset, työn sisältö (vaatimukset ja hyödyt), käsitys omista kyvyistä opettajana, sisäinen 
ammattiarvo, henkilökohtaiset hyötyarvot, yhteiskunnalliset hyötyarvot ja opettajuus varavaihtoehtona. 
Varhaiskasvatuksen opettajat olivat halunneet opettajiksi, koska kasvatus ja opetus oli kiinnostanut sekä 
opettajana koettiin voivan vaikuttaa lapsiin sekä yhteiskuntaan. Opettajat kokivat kiinnostuneensa 
varhaiskasvatuksen opettajuudesta myös työskennellessään ennen opiskelemaan hakeutumistaan lasten 
parissa. 

Alalla pysyttiin samankaltaisista syistä, kuin sinne oltiin alun perin haluttu. Alalla pysymisen syyt painottuivat 
opettajien puheessa eri tavalla ja alalla pysymiseen vaikutti opettajien mukaan enemmän työn sisällölliset 
tekijät, kuten työn luonne, työyhteisö sekä työolot ja resurssit. Opettajat kertoivat halun ja kiinnostuksen 
opettajuutta kohtaan sekä työstä saadun palautteen ja oman käsityksen itsestä opettajana vaikuttavan alalla 
pysymiseen. Tutkittavat opettajat kertoivat myös alalla pysymiseen vaikuttavan vaikutusmahdollisuus niin 
lapsiin kuin yhteiskuntaankin sekä itse lasten parissa työskentelyn. 

 
 
 

Avainsanat: motivaatio, varhaiskasvatuksen opettaja, alan valinta, alalla pysyminen 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla. 

 
 



3 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .......................................................................................................................... 4 

2 VARHAISKASVATUS SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA....................................... 7 

2.1 VARHAISKASVATUSALAN HISTORIA, NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS ................................... 7 
2.2 VARHAISKASVATTAJAT SUOMESSA ................................................................................ 11 

3 VARHAISKASVATUKSEN ALASTA MOTIVOITUMINEN JA ALALLA PYSYMINEN .... 15 

3.1 OPETTAJAKSI HALUAMISEN SYYT JA ALALLA PYSYMINEN .................................................. 15 
3.2 TYÖMOTIVAATIO ........................................................................................................... 21 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ............................................................................................. 24 

4.1 TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ............................................................. 24 
4.2 TUTKIMUKSEN KOHDE ................................................................................................... 24 
4.3 TEEMAHAASTATTELUT .................................................................................................. 27 
4.4 SISÄLLÖNANALYYSI ...................................................................................................... 29 

5 TULOKSET ........................................................................................................................ 33 

5.1 ALALLE HALUAMISEN SYYT ............................................................................................ 33 
5.2 ALALLA PYSYMISEN SYYT .............................................................................................. 38 

6 POHDINTA ......................................................................................................................... 53 

6.1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TULOKSISTA ............................................................ 53 
6.2 TUTKIMUKSEN EETTISYYS ............................................................................................. 58 
6.3 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS ...................................................................................... 59 
6.4 JATKOTUTKIMUS ........................................................................................................... 61 

LÄHTEET .................................................................................................................................... 62 

LIITTEET ..................................................................................................................................... 75 

 

 

 

TAULUKOT 

TAULUKKO 1. FIT-CHOICE MALLI. OPETTAJAN URA -VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. (WATT & 

RICHARDSON 2007, 176.) ............................................................................................................. 18 

TAULUKKO 2. ESIMERKKI ANALYYSIYKSIKÖSTÄ. .................................................................... 31 

TAULUKKO 3. VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKSI HALUAMISEN SYYT. ................................ 33 

TAULUKKO 4. SYYT ALALLA PYSYMISEN TAUSTALLA. ............................................................. 39 

 



4 

1 JOHDANTO 

Varhaiskasvatuksen opettajan työ on palkitsevaa ja siitä tulisi keskustella 

enemmän julkisuudessa (Korkeakivi 2020). Varhaiskasvatuksen opettajat 

näkevät työnsä usein kutsumusammattina, jossa parhaita puolia ovat työn 

luonne. Varhaiskasvatuksen opettajan työn luonteessa painotetaan työn 

monipuolisuutta, ihmisläheisyyttä ja luovuutta. (Keckman-Koivuniemi 1999.) 

Varhaiskasvatus näkyy julkisessa keskustelussa kuitenkin usein enemmän 

kielteisessä kuin myönteisessä valossa ja tällä on vaikutusta alan 

houkuttelevuuteen (Korkeakivi 2020). Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa 

ympäri maata (Eskelinen & Hjelt 2017; Salminen 2017) ja paljon on puhetta 

uupuneista sekä mahdollisesti alalta pois lähtevistä opettajista (Eskelinen & Hjelt 

2017). 

Suomalainen varhaiskasvatusala on viime vuosina muuttunut, kun uusia 

varhaiskasvatuslakeja on päivitetty muutamaan otteeseen viime vuosina, vuonna 

2015 (Karila ym. 2017) ja 2018 (Varhaiskasvatuslaki 2018). Uusien lakien myötä 

varhaiskasvatuksessa painottuu entistä enemmän pedagogiikka (Karila 2016), 

sillä varhaiskasvatusta ohjaavasta asiakirjasta varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet tuli vuonna 2017 velvoittava (Karila ym. 2017). Muutoksista ja 

pedagogiikan painottumisesta johtuen alalla tulisi työskennellä päteviä 

varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat vastuussa pedagogiikan toteutumisesta 

(Varhaiskasvatuslaki 2018). Varhaiskasvatuksen opettajat nähdään alansa 

asiantuntijoina, joilla on vastuu lasten oppimisesta ja kasvusta yhdessä lasten 

vanhempien kanssa (Opetushallitus 2018).  

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita varhaiskasvatuksen opettajien 

halusta tulla opettajaksi, heidän motivaatiostaan ja alalla pysymisestään. Tässä 

tutkimuksessa selvitettiin varhaiskasvatuksen opettajien motivaatiota ja alalle 

haluamisen sekä alalla pysymisen syitä. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä 

opettajien kokemuksia motivaatiostaan alalle haluamisen ja alalla pysymisen 

kannalta sekä niiden pohjalta ymmärtää paremmin suomalaisten 
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varhaiskasvatuksen opettajien mainitsemia tekijöitä. Aiempien tutkimusten 

perusteella oletettiin, että motivaatio liittyy myönteisesti alalle haluamisen ja siellä 

pysymisen syihin. Aiemman tutkimuksen ja varhaiskasvatusalan yleisen 

houkuttelevuuden kannalta haluttiin tutkia nimenomaan alalle haluamiseen ja 

siellä pysymiseen vaikuttavia myönteisiä tekijöitä, jotka tukevat ja lisäävät 

motivaatiota työssä. Tästä syystä tutkimuskysymykset asetettiin myös tukemaan 

tätä tarkoitusta. 

Motivaatiotutkimusta on tehty aiemminkin kasvatusalaan liittyen, mutta 

aiheen ollessa edelleen hyvin ajankohtainen, nähdään aiheen tutkiminen hyvin 

relevantiksi. Varhaiskasvatuksen opettajiin kohdistuneita tutkimuksia alalle 

haluamisesta ja/tai siellä pysymisestä on tehty jonkin verran (mm. Perho & 

Korhonen 2012), mutta enemmän tällaiset tutkimukset ovat kohdistuneet muiden 

koulutusasteiden opettajiin (mm. Chiong ym. 2017). Kuitenkin varhaiskasvatusta 

koskevia työhyvinvointitutkimuksia on tehty viime vuosina muun muassa 

opinnäytetöinä (mm. Kantonen 2015; Tammisalo 2020). Tällä tutkimuksella 

halutaan lisätä keskustelua ja tietoa siitä, miksi opettajat hakeutuvat 

varhaiskasvatuksen alalle, miksi siitä motivoidutaan ja tämän myötä sinne myös 

jäädään. Tutkimuksen tarkoitus halusi vastata alaa haastavaan 

houkuttelevuuteen ja pyrki löytämään tietoa siihen, mitkä tekijät houkuttelevat 

varhaiskasvatuksen opettajia alalle alun perin, mikä heitä alassa motivoi 

ammatinvalintaa tehdessään sekä työelämässä. Sekä mitkä tekijät saavat heidät 

pysymään alalla vuodesta toiseen. Motivaatio vaikuttaa päätöksiimme ja se ohjaa 

toimintaamme (Nurmi & Salmela-Aro 2002; Ryan & Deci 2017).  

Tämän tutkielman rakenne etenee ensin teoriaosuudella, jossa 

ensimmäisessä luvussa käsitellään lyhyesti varhaiskasvatuksen historiaa 

Suomessa, sen nykytilaa sekä varhaiskasvatuksen opettajia suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa. Toisessa teorialuvussa käsitellään aikaisempaa 

tutkimustietoa opettajien alalle haluamisesta, alalla pysymisestä sekä 

määritellään motivaation käsitettä. Tutkimukseen haastateltiin kymmentä 

varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden omaavaa henkilöä, jotka 

työskentelivät päiväkodeissa pääasiassa Pirkanmaalla, mutta pari 

haastateltavaa työskenteli Pirkanmaan ulkopuolella. Haastattelut toteutettiin 

syksyllä 2020 osin kasvotusten ja osin etäyhteyksiä käyttäen. Haastattelut 
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toteutettiin yksilöhaastatteluina ja haastattelu noudatti puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä. 
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2 VARHAISKASVATUS 

SUOMALAISESSA 

YHTEISKUNNASSA 

2.1 Varhaiskasvatusalan historia, nykytilanne ja tulevaisuus 

Lastentarhan isänä pidetään Friedrich Froebelia, joka perusti ensimmäisen 

lastentarhan Saksassa vuonna 1840 (Hänninen & Valli 1986). Froebel ei 

kuitenkaan ollut ensimmäinen, joka ajatteli perheen ulkopuolista 

varhaiskasvatusta, vaan lastentarhan tyyppisiä instituutioita oli ollut olemassa jo 

kauan ennen sitäkin ympäri maailmaa (Wasmuth 2020). Froebel näki 

varhaislapsuuden tärkeänä, koko ihmisen elämää perustavana aikana. Siitä 

syystä hän myös ajatteli, että lastentarhan tulisi lasten hoitamisen lisäksi tarjota 

lapsille heidän olemustaan vastaavaa toimintaa. Suomeen lastentarha saapui 

lehdistön kirjoittelun ja pääasiassa Uno Cygnaeuksen eli Suomen kansakoulun 

isän myötä. Cygnaeus oli ensimmäinen Froebelin pedagogiikkaa harjoittanut 

Pohjoismaissa. Suomen ensimmäinen väliaikainen lastentarha perustettiin 

vuonna 1863 Helsinkiin. Kuitenkin varsinaisesti ja koko maan kattava sekä 

nykyaikaan asti jatkunut lastentarhatoiminta alkoi Hanna Rothmanin perustaman 

yksityisen lastentarhan myötä vuonna 1888. Tästä lastentarhatoiminta alkoi 

laajentua hiljalleen ympäri Suomea. Aluksi lastentarhoihin osallistuminen koski 

yli kolmevuotiaita ja alle kouluikäisiä lapsia. Alle kolmevuotiaille oli 

päivähoitomuotona niin kutsutut lastenseimet. Vuosien 1888–1912 välillä 

lastentarhatoiminta levittäytyi koko maahan, tosin tällöin lastentarhoja perustettiin 

pääasiassa vain kaupunkeihin.  (Hänninen & Valli 1986.) 

Laajempi päivähoitojärjestelmä syntyi Suomessa sotien jälkeen. Se syntyi 

tarpeeseen mahdollistaa pienten lasten vanhempien työssä käynti, kun 

elinkustannukset nousivat ja yhteiskunta muuttui siten, että naiset kävivät töissä 

entistä enemmän. (Hänninen & Valli 1986; Alila & Kinos 2014.) Nykyisenlainen 
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päivähoitojärjestelmä alkoi muodostua kuitenkin vasta ensimmäisen 

päivähoitolain myötä vuonna 1973, jolloin lastentarha ja lasten seimi yhdistyivät 

ja muodostivat päiväkodin (Onnismaa ym. 2014). 70-luku oli suomalaisen 

kasvatuksen ja koulutuksen muutosaikaa, sillä Suomi toteutti sen saralla tuolloin 

suuria muutoksia, joihin ensimmäinen päivähoitolaki lukeutuu. Nämä muutokset 

johtuivat siitä, että Suomesta oli muotoutumassa hyvinvointiyhteiskunta. (Simola 

2015.)  

Tuolloin keskusteltiin päivähoidon ulottamisesta myös niille perheille, joilla 

ei ollut välitöntä pakkoa päivähoidolle vanhempien työssä käymisen vuoksi. 

Päivähoito-oikeus haluttiin saada mahdolliseksi kaikille lapsille riippumatta 

perheen sosiaalisesta asemasta. Kymmenen vuotta ensimmäisen päivähoitolain 

asettamisesta, lisättiin lakiin varhaiskasvatuksen tehtävä kasvatuksellisten 

tavoitteiden toteuttajana. Subjektiivinen päivähoito-oikeus lisättiin lakiin 

asteittain. Ensimmäisenä lakiin lisättiin vuonna 1984 alle kolmevuotiaiden lasten 

subjektiivinen päivähoito-oikeus. Vuonna 1995 päivähoito-oikeus lisättiin 

koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. Vuonna 1998 esiopetuksesta tuli 

maksutonta. Tämä lisättiin perusopetuslakiin, vaikkakin esiopetus nähdään 

kuuluvaksi varhaiskasvatukseen. (Onnismaa ym. 2014.) Suomalainen 

varhaiskasvatus on viime vuosina käynyt läpi merkittäviä muutoksia 

lainsäädännön ja ohjaavien asiakirjojen osalta (Vlasov ym. 2018). Päivähoidon ja 

varhaiskasvatuksen hallinto siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön vuonna 

2013. Tätä ennen se oli ollut sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. 

(Onnismaa ym. 2014.) Näiden muutosten lisäksi varhaiskasvatuslakiin on tullut 

muutoksia vuosina 2015 (Karila ym. 2017) ja 2018 (Varhaiskasvatuslaki 2018). 

Vuonna 2016 subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin niiden lasten osalta, 

joiden vanhempi tai vanhemmat ovat päivät kotona. Myös lasten suhdelukua 

suhteessa henkilöstömitoitukseen muutettiin yli kolme vuotiaiden lasten ryhmissä 

1/7:stä 1/8:aan lapseen kasvattajaa kohden. (Alila 2016.) Vuoden 2018 uudessa 

varhaiskasvatuslaissa on joitakin muutoksia. Muun muassa varhaiskasvatuksen 

henkilöstön koulutustasovaatimuksia nostettiin ja heidän tehtävänimikkeitään 

selkiytettiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.) Suomessa on seurattu OECD:n 

raportteja ja ohjeistuksia muun muassa opetussuunnitelmien laatimisesta (Karila 

2012).  
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Nykyään varhaiskasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys on erilainen ja 

varhaiskasvatuksesta on tullut entistä pysyvämpi osa suomalaista koulutus- ja 

kasvatusjärjestelmää. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen elinikäiselle 

oppimiselle. (Karila 2016.) Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on tuoda 

kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, jossa pedagogisen 

toiminnan kautta tuetaan jokaisen lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. 

Varhaiskasvatuksella on myös monia muita tehtäviä. (Varhaiskasvatuslaki 2018.)  

Varhaiskasvatuksessa painottuu nykyisin vahvasti pedagogiikka, jota ei vielä 

muutama vuosi sitten mainittu varhaiskasvatuksen yhteydessä laissa, joten se on 

edelleen uutta varhaiskasvatuksen kontekstissa Suomessa (Karila 2016).  

Nykyisessä varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatus määritellään 

seuraavalla tavalla: ”Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista 

ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, 

jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.” (Varhaiskasvatuslaki 2018). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 määritellään myös 

varhaiskasvatuksen Suomessa olevan pedagogisesti painottunut kasvatuksen, 

hoidon ja opetuksen kokonaisuus, jonka toteutuksesta vastaa ammattihenkilöstö 

(Opetushallitus 2018). Varhaiskasvatus mahdollistaa yhä vanhempien 

osallistumisen työelämään. Varhaiskasvatus nähdään lapsen oikeutena ja 

varhaislapsuus nähdään tärkeänä elämänvaiheena lapsen elämässä. 

Osallistuminen varhaiskasvatukseen nähdään tärkeänä lapsen elämänlaadun 

sekä kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Varhaiskasvatuksen tulee 

olla laadukasta, jotta sillä voidaan tuottaa myönteisiä vaikutuksia. Sitä 

toteuttamassa on tärkeässä osassa pätevä varhaiskasvatushenkilöstö, joka on 

yksi keskeisimmistä varhaiskasvatuksen laatutekijöistä. (Karila 2016.) 

Päivähoidon henkilöstörakenne on ollut aiemmin erilainen kuin se nykyisin 

on. Rakenne muuttui 1980-luvulla, jolloin opettajien rooli väheni 

varhaiskasvatuksessa ja siirryttiin työvuoroihin sidoksissa oleviin työtehtäviin, 

jolloin niin sanotusti kaikki tekivät kaikkea. Varhaiskasvatuksen opettajan 

kandidaattikoulutuksen opiskelun aloituspaikkoja vähennettiin 90-luvun laman 

myötä ja niitä nostettiin jälleen vasta vuonna 2012. Varhaiskasvatuksen 

opettajista on ollut pulaa, jolloin ammattikorkeakoulusta sosionomitutkinnon 

saavat varhaiskasvatuksen opettajakelpoiset ovat hakeutuneet paljon töihin 

varhaiskasvatukseen ja lastentarhanopettajiksi. (Alila & Kinos 2014.) 
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Lastentarhanopettajien ensimmäinen koulutus Suomessa alkoi vuonna 

1892. Koulutus oli aluksi pienimuotoista. Sotien jälkeen aloitettiin ensimmäiset 

laajemmat lastentarhanopettajakoulutukset, joita kutsuttiin 

lastentarhanopettajaseminaareiksi. Varhaiskasvatuslain myötä aloitettiin vuonna 

1973 myös uudenmuotoisen lastentarhanopettajatutkintojen kokeilut 

Jyväskylässä ja Joensuussa. (Hänninen & Valli 1986.) Koulutus vakiintui 

yliopistoissa annettavaksi vuonna 1995 (Hytönen 2017). Lastentarhanopettajan 

kelpoisuus myönnettiin sosiaalikasvattajille päivähoitolaissa vuonna 1973. 

Sosiaalikasvattajakoulutus siirtyi järjestettäväksi ammattikorkeakouluihin ja 

uuden sosionomi-nimityksen se sai 90-luvun alussa. (Kinos & Palonen 2012.)  

Varhaiskasvatuksella on nykyisen lainsäädännön myötä entistä tärkeämpi 

asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, yksilön koulutuksen ja 

kasvatuksen polun pohjana (Varhaiskasvatuslaki 2018). Varhaiskasvatuksessa 

työskentelevien pysymisestä alalla tulisi huolehtia ja opettajapulaa korjata. Karila 

nostaa esille palkkauksen, lapsiryhmien ja suhdelukujen pysyvyyden, alan 

arvostuksen sekä uusien opettajien tukemisen työuran alussa esille mahdollisina 

keinoina saada pätevät opettajat jäämään alalle. (Korkeakivi 2020.) Tästä 

päästään varhaiskasvatuksen nykytilanteeseen ja uuteen murrosvaiheeseen, 

joka koskettaa varhaiskasvatusta ja siinä työskenteleviä. Vaikka koko 

varhaiskasvatus kokeekin muutoksia ja muutokset koskevat kaikkia 

varhaiskasvatuksen henkilöstössä, keskitytään tässä tutkimuksessa 

käsittelemään pääasiassa varhaiskasvatuksen opettajia koskevia muutoksia, 

sillä tällä tutkimuksella halutaan selvittää juuri heitä motivoivia tekijöitä ja 

muuttujia, joilla on vaikutusta heidän ammattikuntansa motivaatioon työssään ja 

sitä kautta pysymiseen alalla. 

Ihan viime vuosina varhaiskasvatuksessa on tehty muutoksia 

varhaiskasvatuslakiin, joiden myötä Opetushallitus sääti uusista  

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, jotka astuivat voimaan elokuussa 

2017. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma muuttui varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa määrätyn mukaisesti samalla velvoittavaksi. (Opetushallitus 2016; 

Opetushallitus 2020.) 

Talvella 2020 saapui Suomeen uusi COVID-19 virus, joka yltyi epidemiaksi 

saakka. Peruskoulut ja muut oppilaitokset sulkeutuivat ja siirtyivät etäopetukseen 

keväällä 2020. Varhaiskasvatuspalvelut pysyivät kuitenkin auki ja niitä saivat 
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käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Tällä oli vaikutusta keväällä myös 

päiväkoteihin. Useiden alojen työntekijät siirtyivät etätöihin ja näin ollen lasten 

määrät päivähoidossa myös väheni, kun valtioneuvoston kehotuksen mukaan 

vanhempia pyydettiin pitämään lapsia kotona mahdollisuuksien mukaan. 

Kuitenkin varhaiskasvatushenkilöstö työskenteli päiväkodeissa korona-

viruksesta huolimatta. (Valtioneuvosto 2020.) 

Suomen varhaiskasvatusala jatkaa erilaisten muutosten keskellä 

tulevaisuudessakin. Muutoksina ovat muun muassa aiemmin mainittujen 

työehtosopimusten muutosten mukanaan tuomat muutokset, 

henkilöstörakenteen ja henkilöstön koulutustaustan muutokset sekä 

huolehtiminen alalle tulevan henkilön siirtymävaiheen tukemisesta (Estola ym. 

2014). Myös edelleen jatkuva koronaepidemia ja sen mahdolliset vaikutukset 

jäävät tulevaisuudessa nähtäviksi.  

2.2 Varhaiskasvattajat Suomessa 

Varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa kunnissa monessa muodossa, kuten 

päivähoitona päiväkodissa, perhepäivähoitona tai avoimena 

varhaiskasvatuksena (Laaksonen & Lamberg 2014). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään varhaiskasvattajiin päiväkodeissa. Päiväkodeissa työtä tehdään 

kasvattajatiimeissä. Kasvattajatiimi koostuu varhaiskasvatuksen opettajasta tai 

opettajista sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta tai hoitajista. Tiimissä voi 

olla myös avustaja. (Onnismaa ym. 2017.) Nimike lastentarhanopettaja on 

muuttunut uuden varhaiskasvatuslain myötä varhaiskasvatuksen opettajaksi 

(Korkeakivi 2018). 

Päivähoidon henkilöstön rakenteesta on säädetty siten, että päivähoidossa 

työskentelevistä henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla 

lastentarhanopettajan kelpoisuus ja kahdella kolmanneksella tulee olla 

lähihoitajan tai lastenhoitajan kelpoisuus (Kahiluoto 2014; Laaksonen & Lamberg 

2014). 30 prosenttia päivähoidossa työskentelevistä ovat korkeasti koulutettuja 

ja 60 prosenttia matalammin koulutettuja. Korkeammin koulutetut ovat 

pedagogeja. (Karila 2012.) Varhaiskasvatuksen opettaja voi olla 

koulutustaustaltaan yliopiston kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri, 

ammattikorkeakoulusta valmistunut sosionomi tai sosiaalikasvattaja (Laaksonen 
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& Lamberg 2014). Varhaiskasvatusalan ammattilaiset ovat pääosin naisia (Hjelt 

& Karila 2017). Kunnallinen ala työllisti vuonna 2012 yhteensä 55 480 

varhaiskasvatuksen osaajaa, heistä varhaiskasvatuksen opettajina työskenteli 

13 550 henkilö (Laaksonen ja Lamberg 2014).  

Varhaiskasvatukselle ja kunnille on siis säädetty kelpoisuusvaatimukset 

koskien varhaiskasvatushenkilöstöä ja kuhunkin työnkuvaan kuuluvia tehtäviä. 

Laki sallii kelpoisuusvaatimuksista tilapäisen poikkeamisen, mikäli tehtävään ei 

löydy pätevää työntekijää. Tällöin tehtävään voidaan palkata henkilö, jonka 

katsotaan olevan riittävä tehtävän hoitamiseen. Tällainen poikkeus voi kestää 

maksimissaan yhden vuoden. (Kahiluoto 2014.) 

Uuden varhaiskasvatuslain myötä myös varhaiskasvatuksen alan 

ammattilaisten ammattinimikkeet ovat olleet viime vuosina muutoksessa. Entinen 

lastentarhanopettaja nimike poistui vuonna 2018 ja sen tilalle tulivat 

varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin käsitteet. (OAJ 

a 2018.) Varhaiskasvatuksen opettajina toimivat nykyään yliopistotaustaiset, 

vähintään varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman kasvatustieteen 

kandidaatintutkinnon suorittaneet yliopistokoulutetut henkilöt ja viimeistään 

31.7.2019 sosionomi-opintonsa ja varhaiskasvatuksen opintokokonaisuuden 

aloittavat sekä viimeistään 31.7.2023 ammattiin valmistuvat sosionomit (Talentia 

2020). Varhaiskasvatuksen opettajien työnkuva vastaa aiemman termin 

lastentarhanopettaja työnkuvaa. Päiväkodin henkilöstön rakenne tulee 

muuttumaan 1.1.2030: ”Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä 

toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla 

tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta 

vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.” 

(Varhaiskasvatuslaki 2018). OECD:n tavoitteena on, että puolella 

varhaiskasvatuksen henkilöstöstä tulisi olla alempi korkeakoulututkinto (Estola 

ym. 2014). Suomen varhaiskasvatuksessa työskentelevistä henkilöistä kahden 

kolmasosan tarvitsee tulevaisuudessa olla korkeasti koulutettuja 

(Varhaiskasvatuslaki 2018).  

Varhaiskasvatuksen opettaja on tiimin pedagoginen johtaja (Parrila & 

Fonsèn 2016; Heikka ym. 2016). Hän on vastuussa 

varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun toteuttamisesta lapsiryhmässään. 

Hänellä on näin ollen myös vastuu ryhmän pedagogiikan suunnittelusta, 
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toteuttamisesta ja arvioinnista. (Opetushallitus 2018.) Pedagogiikkaa toteutetaan 

käytännössä yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa, mutta kokonaisvastuu 

pedagogiikan toteutumisesta on varhaiskasvatuksen opettajalla (Heikka ym. 

2016; Opetushallitus 2018). Varhaiskasvatuksen opettajan ammatti on hyvin 

vastuullinen ja opettaja on vastuussa viime kädessä lapsiryhmänsä lasten 

kasvatuksen, opetuksen ja kehityksen pedagogiikasta (Opetushallitus 2018).   

Opettajien saama koulutus nähtiin tärkeänä kaikkien päiväkodissa 

työskentelevien (lastenhoitajat, lastentarhanopettajat ja päiväkodin johtajat) 

Heikan, Halttusen ja Waniganayage’n (2016) tutkimukseen osallistuneiden 

mukaan. Opettajilta odotetaan paljon ja heidän pedagogiseen johtajuuteensa 

sekä vastuuseensa kuuluu monia erilaisia osa-alueita, kuten lastenhoitajien 

neuvominen pedagogisissa asioissa, toiminnan suunnittelu ja ymmärrys lapsen 

kehityksestä. ’Kaikki tekevät kaikkea’ -malli tiimin työnteossa näytti tutkimuksen 

mukaan korvautuneen ajatuksella opettajan johtajuudesta tiimissä kaikkien tiimin 

jäsenten mukaan. (Heikka ym. 2016.)  

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) neuvotteli keväällä 2020 uusista 

työehtosopimuksista, joiden tavoitteina oli muun muassa liittää 

varhaiskasvatuksen opettajien työehtosopimukset OVTES:iin eli opetusalan 

virka- ja työehtosopimukseen, kun ne ovat tähän saakka olleet yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen piirissä. OAJ halusi saada opetusalan palkat myös 

paremmalle tasolle ja tavoitteli alun perin neuvotteluissa vähintään 3000 euron 

lähtöpalkkaa jokaiselle ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, koskien 

myös siis maisteritaustaisia varhaiskasvatuksen opettajia. (OAJ b 2020.) 

Varhaiskasvatuksenopettajan lähtöpalkka on ollut tähän saakka 2367,13 euroa 

kuukaudessa bruttopalkkana. Tämä koskee siis kandidaatti- tai 

sosionomitaustaisia opettajia. Kuitenkin maailmalla puhjennut COVID-19 

epidemia vaikutti myös opettajien sopimusneuvotteluihin ja kaikkea tavoiteltua ei 

ollut mahdollista näissä neuvotteluissa saavuttaa. Sopimusneuvottelut saatiin 

viimein päätökseen 28.05.2020. Neuvotteluissa saatiin sovittua 23 kuukauden 

mittainen työehtosopimus. Neuvotteluissa sovittiin opettajien, erityisopettajien ja 

johtajien työsopimusten siirtämisestä ovtes-sopimukseen 1.9.2021 alkaen. 

Neuvotteluissa sovittiin myös kiky eli kilpailukykytuntien poistamisesta 31.8.2020 

alkaen. Tähän sopimukseen saatiin myös yleisen tason mukaiset 

palkankorotukset ja laitettiin alulle uusi palkkaohjelma, jossa seurataan 



14 

kunnallisen sekä yksityisen sektorin palkkakehitystä ja selvitetään 

ansiokehityserojen syitä. (OAJ c 2020.) 
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3 VARHAISKASVATUKSEN ALASTA 

MOTIVOITUMINEN JA ALALLA 

PYSYMINEN 

3.1 Opettajaksi haluamisen syyt ja alalla pysyminen 

Varhaiskasvatuksen opettajien pysymistä alalla on tutkittu Suomessa jonkin 

verran (esimerkiksi Perho & Korhonen 2012). Varhaiskasvatuksen opettajien 

alalla pysymistä on tutkittu muun muassa opinnäytetöissä (kuten Kantonen 

2015). Toisaalta on tutkittu paljon sitä, miksi alaa on vaihdettu tai miksi ala ei 

kiinnosta (esimerkiksi Hall-Kenyon ym. 2014). Ulkomailla on tehty tutkimuksia 

opettajien pysymisestä alalla ja siitä, mikä opettajia motivoi työssään. Nämä 

tutkimukset ovat kuitenkin useimmiten kohdistuneet koulujen opettajiin, eivätkä 

varhaiskasvatuksen opettajiin. (Muun muassa Kyriacou & Coulthard 2000; Watt 

& Richardson 2007; Björk ym. 2019.) Varhaiskasvatuksen opettajien alalle 

haluamisen syyt näyttävät olevan hyvin samankaltaisia, kuin minkä tahansa 

muun opetusasteen opettajien syyt hakeutua alalle (McKinlay ym. 2018). Tästä 

syystä tässä tutkimuksessa käytetään kaikkiin opettajiin kohdistuvia tutkimuksia 

teoriapohjana. Varhaiskasvatuksen opettajat haluavat erityisesti työskennellä 

alle kouluikäisten lasten parissa (McKinlay ym. 2018). 

Suomessa aihetta ovat tutkineet aiemmin Perho ja Korhonen (2012), jotka 

toteuttivat lastentarhanopettajien seurantatutkimuksen opettajien ammatillisesta 

suuntautumisesta, persoonallisuuspiirteistä sekä työn laadusta työuupumuksen, 

työn imun ja valintatyytyväisyyden tekijöinä. Tärkeimpänä lastentarhanopettajia 

motivoivana tekijänä nähtiin lapset. Työyhteisön nähtiin toimivan myös 

innostavana tekijänä työssä. Lapsilla motivaatiotekijöinä on voimakas yhteys 

itsetuntoon, työn imuun ja valintatyytyväisyyteen (ammatinvalinta). (Perho & 

Korhonen 2012.) Alalle hakeutumisen pääsyynä ovat olleet työn luonteeseen ja 

sisältöön liittyvät tekijät, kuten halu työskennellä lasten kanssa, mielenkiinto 
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kasvatusta ja opetusta kohtaan, työn luovuus sekä työn ihmisläheisyys 

(Keckman-Koivuniemi 1999). 

Aihetta tutkitaan Suomessa tällä hetkellä, mikä osoittaa aiheen olevan 

ajankohtainen ja kiinnostava. Helsingin yliopistolla on meneillään projekti, jossa 

tutkitaan varhaiskasvatuksen opettajien ammattiin siirtymistä ja työssä 

pysymistä. Projektin mukaan ammatin 3–5 ensimmäistä vuotta nähdään 

induktiovaiheena, jolloin työhön joko kiinnitytään tai siitä vieraannutaan. 

(Onnismaa ym. 2017.)   

Ulkomailla aiheesta on tehty tutkimusta ympäri maailmaa. Fray ja Gore 

(2018) ovat tehneet laajan tarkastelun seitsemästäkymmenestä vuosien 2007 ja 

2016 välillä tehdystä tutkimusartikkelista, joissa oli tutkittu empiirisesti sitä, miksi 

ihmiset valitsevat opettamisen ammatikseen. Näistä artikkeleista 41:ssä oli 

tutkittu vasta opiskelemassa olevia tulevia opettajia. Tutkimukset oli toteutettu 

ympäri maailmaa, muun muassa Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa ja 

Australiassa. Motivaatio nähdään näissä tutkimuksissa avaintekijänä 

tarkasteluissa tarkasteltaessa opettajaksi haluamisen valintaa. Näissä 70:ssä 

tutkimuksessa korostui, että joukko henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia muuttujia 

vaikuttaa kiinnostukseen opettamista kohtaan. Näitä muuttujia ovat muun 

muassa sisäinen ja altruistinen motivaatio ja motivaation avainvaikuttajat, kuten 

asuinmaa, sukupuoli ja muiden merkittävien henkilöiden rooli. (Fray & Gore 

2018.)   

Tutkimuksissa, joissa on tutkittu opettajien motivaatiota alan valinnan 

takana, on selvitetty pääsyitä opettajan ala -valinnan taustalla. Kyriacou & 

Coulthard (2000) ovat muodostaneet useiden tutkimusten (mm. Brown 1992; 

Kyriacou & Kobori 1998; Chuene et al. 1999) perusteella kolme pääsyytä 

opettajaksi hakeutumisen taustalla: altruistinen, sisäinen ja ulkoinen syy. 

(Kyriacou & Coulthard 2000.) Altruismilla tarkoitetaan jonkun toisen edun tai 

kiinnostuksen edistämistä (Scott & Seglow 2007). Opettajaksi haluamisen syiden 

taustalla tämä tarkoittaa yhteiskunnan palvelemista ja takaisin antamista 

yhteiskunnalle sekä halua auttaa lapsia. Sisäisellä tekijällä tarkoitetaan työhön 

liittyviä, ihmisestä itsestään kumpuavia myönteisiä tekijöitä, kuten iloa ja 

tyytyväisyyttä työhön. Ulkoiset syyt liittyvät muuhun kuin työn varsinaiseen 

työnkuvaan, kuten pitkiin lomiin tai työn mukanaan tuomaan statukseen yms. 

(Kyriacou & Coulthard 2000; Erten 2015.) Fray’n ja Gore’n (2018) tekemässä 
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selvityksessä 43:ssa tutkimuksessa motivaatiota opettajaksi haluamisen 

taustalla oli tutkittu juurikin tämän perinteisen kolmijaon mukaisesti (Fray & Gore 

2018). Kuitenkin vertailtaessa näitä kolmea syytä, esiintyvät sisäinen ja 

altruistinen syy usein yhdessä ja ne muodostavat pääasiallisesti pohjan 

opettajaksi haluamisen syiksi. Ulkoisen motivaation syyt kuten aineelliset hyödyt 

(palkka, lomat, työajat yms.) eivät olleet niinkään tärkeitä alalle tulemisen 

kannalta. (Chiong ym. 2017.) Tämä on yksi tapa kategorisoida alalle haluamisen 

syitä. 

Toinen tapa kategorisoida opettajaksi haluamisen syitä on Watt’n ja 

Richardson’n (2007) kehittämä malli Factors Influencing Teaching Choice (FIT-

choice) scale, jolla tarkastellaan motivaatiota opettajaksi haluamisen syiden 

taustalla (Hennessy & Lynch 2016). FIT-Choice mittari oli Fray’n ja Gore’n 

tekemän vertailun mukaan selvästi suosituin metodologinen lähestymistapa 

tutkia syitä haluta opettajaksi (Fray & Gore 2018). Watt ja Richardson ovat 

muodostaneet FIT-choice mallin aiempien opettajaopiskelijoiden alalle haluamis 

-tutkimusten pohjalta ja testanneet sitä omassa tutkimuksessaan, jonka he 

toteuttivat ensimmäisen vuoden opiskelijoilla australialaisessa yliopistossa (Watt 

& Richardson 2007).  

FIT-Choice malli perustuu Eccles’n ym. (1983) odotusarvoteoriaan, jonka 

mukaan arvot ja odotukset ovat kaikkein tärkeimpiä motivaation lähteitä. Arvot ja 

odotukset ohjaavat koulutusvalintoja. (Eccles ym. 1983.) FIT-choice mallissa 

opettajaksi haluaminen perustuu tulevan opettajan käsityksiin omista kyvyistään 

opettajana, henkilökohtaisiin hyötyarvoihin, käsityksiin työn sisällöstä, 

opettajuuteen varavaihtoehtona ja sosiaalisiin tekijöihin opettaja valinnan 

taustalla. Nämä tekijät sisältävät seuraavia asioita: oma kyky opettajuudesta, 

sisäinen ammattiarvo, opettajuus varavaihtoehtona, turvattu työllistyminen, aikaa 

perheelle ja ammattina ”helppo valinta”, työn siirrettävyys, vaikutus lasten 

tulevaisuuteen, parantaa tasa-arvoa, vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla, lasten 

kanssa työskentely, aiemmat omat opettamis- ja oppimiskokemukset ja 

sosiaaliset vaikutteet. (Watt & Richardson 2007.) Nämä kaikki tekijät on lueteltu 

myös taulukossa 1. Mallia on sovellettu useissa tutkimuksissa kansainvälisesti 

(Fray & Gore 2018). FIT-Choice mallia on käytetty myös suomalaisessa 

tutkimuksessa (Goller ym. 2019) ja siksi sen ajatellaan sopivan tämän 

tutkimuksen suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien tutkimiseen. Vaikka 
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tämä FIT-choice malli on muodostettu tutkimaan ainoastaan opettajan 

uravalintaan vaikuttavia tekijöitä, sovelletaan sitä tässä tutkimuksessa 

koskemaan myös jo alalla olevia opettajia ja tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän 

pysymiseensä opetusalalla.  

Taulukko 1. FIT-Choice malli. Opettajan ura -valintaan vaikuttavat tekijät. 
(Watt & Richardson 2007, 176.) 
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FIT-Choice mittarissa käytetään useita termejä, mutta nämä termit on 

nimetty aiempien tutkimusten pohjalta, joissa on käytetty termejä altruistinen, 

sisäinen ja ulkoinen. Nämä kolme käsitettä voidaan siis löytää myös Watt’n ja 

Richardson’n muodostamien FIT-Choice termien sisällöstä. Ne ovat olleet 

lähtökohtana FIT-Choice mallin termistölle. (Watt & Richardson 2007.) 

Vaikka opettajaksi haluamiseen liittyy monia syitä ja alalle hakeutuu 

vuosittain opettajaksi haluavia henkilöitä, on alalla myös opettajia, jotka miettivät 

alalta pois lähtemistä kokonaan (Räsänen ym. 2020).  Ensimmäiset vuodet 

työelämässä on nähty kriittisinä työhön kiinnittymisen kannalta (Onnismaa ym. 

2017.) Esimerkiksi Ruotsissa on huomattu, että erityisesti ensimmäisten viiden 

työvuoden aikana opettajia on lähtenyt pois alalta. Kuitenkin osa on myös 

palannut takaisin alalle vuosien saatossa. (Lindqvist ym. 2014.) Alan 

houkuttelevuus on ollut laskussa jo töissä olevien keskuudessa myös Suomessa. 

Valtakunnallisen selvityksen mukaan lastentarhanopettajakelpoisuuden 

omaavista henkilöistä 39 prosenttia oli harkinnut alanvaihtoa seuraavan 

kymmenen vuoden sisällä. (Eskelinen & Hjelt 2017.)  

Varhaiskasvatusala on menettänyt kiinnostustansa ja varhaiskasvatuksen 

opettaja -koulutuksen hakijamäärät ovat pudonneet viime vuosina, vaikka 

yliopistojen aloituspaikkoja onkin lisätty. Aloituspaikkoja yliopistoissa on lisätty 

vastaamaan pulaa varhaiskasvatuksen opettajista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017.) Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa ympäri Suomea, painottuen 

etenkin pääkaupunkiseudulle (Salminen 2017), jossa hoitamattomia 

varhaiskasvatuksen opettajien vakansseja oli vuoden 2018 marraskuussa 285 

kappaletta eli 5,9 prosenttia kaikista vakansseista (Kuntatyönantajat 2019). 

Opettaja -lehdessä ilmestyneen taulukon mukaan kaikissa yliopistoissa, joissa 

voi opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi, on nostettu aloituspaikkoja vuonna 

2017 täyttämään tätä pulaa. Lisäksi kaikki yliopistot lukuun ottamatta Oulua, ovat 

nostaneet aloituspaikkoja myös vuonna 2018. Aloituspaikkoja on nostettu joka 

yliopistossa useilla kymmenillä paikoilla. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa 

aloituspaikkoja on ollut vuonna 2016 120 paikkaa ja vuonna 2018 ne on nostettu 

jo 174:ään paikkaan. Silti varhaiskasvatuksen opettaja -koulutuksen 

hakijamäärät ovat laskeneet viime vuosina tasaisesti vuosittain kaikissa 

yliopistoissa, joissa voi varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskella. (Manner 2019.) 
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Alalta on lähdetty pois muun muassa siksi, että esimerkiksi 

työskentelyolosuhteet, resurssit sekä palkkaus olivat olleet pielessä (Buchanan 

2009; Hall-Kenyon ym. 2014). Mikäli vaatimukset ja resurssit olivat pielessä ja 

opettaja koki työssään uhkaa, psykologista tai emotionaalista painetta tai työssä 

oli muunlaisia epäkohtia ja opettaja esimerkiksi koki työnkuvansa epäselväksi, oli 

opettajilla halua lähteä pois alalta. Opettajakoulutus oli osalla opettajista 

toissijainen valinta opiskelemaan hakiessa. Tällä oli vaikutusta siihen, että alalta 

pois lähtemistä mietittiin. (Björk ym. 2019.) 

Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin tärkeää ymmärtää mikä opettajia 

saa pysymään alalla. Alalta jo pois lähtenyt voisi harkita takaisin alalle 

palaamista, mikäli työn painopiste opettajan työssä olisi suuntautunut enemmän 

oppitunteihin ja itse opettamiseen sekä vähemmän hallinnollisiin asioihin 

(Lindqvist ym. 2014). 

Alalla on niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa opettajia, jotka ovat 

pysyneet alalla ja haluavat työskennellä opettajina, joka on todettu muun muassa 

aiemmissa tutkimuksissa (mm. Perho & Korhonen 2012; Björk ym. 2019). Alalla 

pysytään mikäli työn vaatimukset ja työn resurssit ovat tasapainossa tai ne 

nähdään suotuisina opettajan työssä (Björk ym. 2019). Alalla pysytään myös 

siksi, että halutaan työskennellä lasten/nuorten kanssa ja koetaan, että opettajan 

työllä saadaan aikaiseksi vaikutusta lapsiin ja yhteiskuntaan. Opettaminen nähtiin 

myös ainoana työnä, jota opettaja halusi tehdä. Opettajat näkivät myös 

pysyvänsä alalla, koska kokivat olevansa hyviä työssään ja hallitsevansa 

opettajan ammatin. Suurimpina alalla pysymisen syinä olivat sisäisen ja 

altruistisen motivaation syyt. Ulkoisesti motivoivat syyt nähdään kuitenkin myös 

alalla pysymisen kannalta tärkeinä. (Chiong ym. 2017.) 

Myös työpaikalla eli opettajista puhuttaessa koululla nähdään olevan 

vaikutusta alalla pysymisen kannalta. Positiivisilla työskentelyolosuhteilla 

voidaan vaikuttaa opettajan sitoutumiseen työpaikkaansa ja työhönsä. 

Esimerkiksi kollegoiden tuki nähdään tärkeänä tekijänä. (McIntyre 2010.) Alalla 

pysymisen kannalta on tärkeää, että opettajat kokevat työnsä olevan arvostettua, 

saavansa tunnustusta työstänsä, työn sisältö on mielekästä ja työssä on 

mahdollista kehittää itseään. Näiden ja useiden muiden sisäisten sekä ulkoisten 

palkkioiden monipuolisuus vaikuttaa opettajan motivaatioon sekä alalla 

pysymiseen. (Ruohotie 1980.) Opettajien tyytyväisyyttä alalla on tutkinut myös 
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Keckman-Koivuniemi (1999) valtakunnallisesti toteutetussa 

lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimuksessa. Siinä tutkimuksessa oltiin saatu 

selville, että opettajat ovat työssään tyytyväisiä varsinkin työn sisältöön ja 

luonteeseen liittyviin asioihin. Tällaisia asioita ovat työn monipuolisuus, 

itsenäisyys ja mahdollisuus omien taitojen käyttämiseen. (Keckman-Koivuniemi 

1999.)  

3.2 Työmotivaatio 

Motivaatiolla on paljon erilaisia määritelmiä ja siitä on kirjoitettu monenlaisia 

teorioita (Sinokki 2016). Motivaatio on ilmiö, jossa erilaiset asiat saavat aikaan 

tunteita, tavoitteita, toiveita ja intohimoja (Nurmi & Salmela-Aro 2002). Motivaatio 

voidaan määritellä tarkoittavan sitä, kuinka itsensä tai muut saa toimimaan. 

Motivaatio vaikuttaa siihen, kuinka ihminen käyttäytyy missäkin tilanteessa. 

(Ryan & Deci 2017.) Motivaatio on tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista. 

Motivaatio on käyttäytymisemme lähde, joka ohjaa, säätelee ja vaikuttaa 

käyttäytymiseemme ja sen intensiteettiin. (Sinokki 2016.) Maslow’n (2012) 

mukaan motivaatio kumpuaa pohjimmiltaan tarpeista. Maslow jakaa ihmisen 

perustarpeet viiteen luokkaan. Näitä ovat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden 

tarpeet, yhteen kuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, arvostuksen tarpeet ja itsensä 

toteuttamisen tarpeet. Tarvehierarkian mukaan henkilön pitää tyydyttää 

perustarpeensa ensin, ennen kuin hän voi tyydyttää ylempiä tarpeitaan, kuten 

motivaatiota. Motivaatio liittyy itsensä toteuttamisen tarpeeseen. (Maslow 2012.) 

Motivaatio voi kasvaa ja onnistuminen sekä tehtävän mielekkyys ovat tärkeässä 

osassa motivaation kasvattamisessa (Sinokki 2016). 

Motivaatio voidaan jakaa myös tarkemmin ulkoiseen ja sisäiseen 

motivaatioon. Tämä on niin sanottu klassinen jako. Ulkoisessa motivaatiossa 

ihmistä motivoi joku hänen ulkopuoleltaan vaikuttava tekijä, kuten palkinto. 

(Ruohotie 1998; Ryan & Deci 2017.) Ulkoisia motiiveja voivat olla erilaiset 

palkkiot, kuten palkka tai muiden osoittama arvostus (Pinder 2014). Ulkoiset 

palkkiot liittyvät alemman asteen tarpeisiin ja ovat usein lyhytkestoisia (Ruohotie 

1998). Sisäisessä motivaatiossa motivaatio kumpuaa henkilöstä itsestään ja 

hänen kiinnostuksestaan aiheeseen (Pinder 2014; Ryan & Deci 2017). Sisäisen 

motivaation eteenpäin ajava henkilö työskentelee usein innostuneesti (Pinder 
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2014). Sisäinen motivaatio liittyy ylimmän asteen tarpeisiin. Sisäistä ja ulkoista 

motivaatiota ei voida kuitenkaan täysin erillistää toisistaan, sillä ne esiintyvät 

usein yhtä aikaa. Toinen näistä motivaatioista vaikuttaa kuitenkin yleensä 

vahvempana. (Ruohotie 1998.) 

Watt ja Richardson (2007) käsittelevät motivaatiota sisäisen ja ulkoisen 

motivaation lisäksi altruistisen motivaation termillä (Watt & Richardson 2007). 

Watt ja Richardson (2007) kertovat Young’n (1995) selvittäneen, että sisäisen ja 

altruistisen motivaation voidaan nähdä esiintyvän yhtä aikaa esimerkiksi, kun on 

tutkittu halua työskennellä lasten kanssa (Young 1995). Altruistiset, palvelu-

orientoituneet tavoitteet ja muut sisäiset motivaatiot ovat olleet pääsyitä haluta 

opettajaksi monissa tutkimuksissa (Brookhart & Freeman 1992; Fray & Gore 

2018). Sisäisillä ja ulkoisilla tekijöillä on vaikutusta ammatinvalintaan, mutta 

vaikutuksen on nähty olevan ristiriitainen. Jommankumman tekijän ollessa 

korkea, on usein toinen tekijöistä silloin matala. Sisäisellä ja altruistisella tekijällä 

on kuitenkin myönteinen ja korkea yhteys toisiinsa. (Akilli & Keskin 2016.) Ryan 

ja Deci (2017) taas näkevät, että ihminen omaa synnynnäisesti sisäisen 

motivaation. Ihmistä ympäröivät sosiaaliset tapahtumat voivat kuitenkin vaikuttaa 

ihmisen sisäiseen motivaatioon joko sitä vahvistavasti tai heikentävästi. (Ryan & 

Deci 2017.) 

Ryan ja Deci (2017) jakavat motivaation lisäksi autonomiseen ja 

kontrolloituun/hallittuun motivaatioon. Molemmat motivaatiot voivat edustaa joko 

sisäistä tai ulkoista motivaatiota. Erona autonomisessa ja hallitussa 

motivaatiossa ovat kuitenkin se, mistä tunne tai kokemus motivaatiosta kumpuaa 

pohjimmiltaan. Motivaatio on autonomista, kun henkilö kokee tahdonvoimaa 

tehdä jokin asia ja tahto tehdä jokin asia on peräisin hänestä itsestään. Henkilö 

myös suostuu tällöin täysin sitoutumaan jonkin asian suorittamiseen. Hallitussa 

motivaatiossa henkilö tuntee painostusta tai pakkoa toimia. Usein tämä tunne on 

peräisin jostakin ulkoisesta tekijästä, kuten jostakin toisesta henkilöstä. (Ryan & 

Deci 2017.) 

Motiivit ovat niitä tarpeita, haluja sekä muita sisäisiä yllykkeitä, jotka 

synnyttävät motivaation. Motiivit ohjaavat käyttäytymistä joko tiedostettuna tai 

tiedostomattomana. (Ruohotie 1998; Sinokki 2016.) Työelämässä ihmistä 

ohjaavat usein sekä sisäiset, että ulkoiset motiivit (Vartiainen & Nurmela 2002). 
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Teoriassa nähdään, että ihminen motivoituu ja ohjaa toimintaansa kolmen 

psykologisen perustarpeen pohjalta. Nämä perustarpeet nähdään ravinteina, 

jotka ovat välttämättömiä ihmisen hyvinvoinnille, kasvulle ja eheydelle. Nämä 

kolme perustarvetta ovat kyvykkyys, autonomia eli omaehtoisuus ja 

yhteisöllisyys. Kyvykkyydessä on kyse ihmisen kokemuksesta omasta 

osaamisestaan ja taidoistaan. Autonomiassa nähdään olevan kyse omasta 

valinnan vapaudesta ja kokemuksesta omien toimintojen sekä tavoitteiden 

hallinnasta. Yhteisöllisyydessä on kyse kuulumisen tunteesta johonkin ja 

yhteydestä muihin ihmisiin.  (Ryan & Deci 2017.) 

Motivaation käsite on keskeinen, kun tarkastellaan työelämää ja työntekijän 

toimimista työssään. Työmotivaatiolla tarkoitetaan sitä, mikä saa ihmisen 

toimimaan tietyllä tavalla, mikä synnyttää ja suuntaa työtoimintaa ja mikä pitää 

toimintaa yllä. Työmotivaatio voidaan nähdä kokonaistilana, joka synnyttää, 

ruokkii, suuntaa ja ylläpitää yksilön toimintaa työssä. (Vartiainen & Nurmela 

2002.) Motivaatiota tarvitaan työssä siinä suoriutumiseen. Työmotivaatioon 

vaikuttavat itse työn lisäksi myös muut työhön liittyvät tekijät, kuten työympäristö, 

työntekijän persoonallisuus ja henkilön elämänvaihe. Työyhteisöllä on myös suuri 

vaikutus työmotivaatioon. Työilmapiiri vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja sitä kautta 

työmotivaatioon. (Sinokki 2016.) Ammatin valinnan ja alalla pysymisen kannalta 

motivaatio on tärkeä tekijä. Motivaatio on se tekijä, joka määrittää sen, viihtyykö 

työssään vai ei sekä kokeeko työn mielekkääksi. (Ruohotie 1980.) Opettajien 

lapsilta, työkavereilta ja esimiehiltä saama motivaatio on vahvasti yhteydessä 

heidän suoriutumiskykyynsä työssään (George ym. 2017). 

”Työmotivaatioon vaikuttavat monet seikat, esimerkiksi resurssien 

riittävyys, työn vaatimukset ja työn hallinta, ponnistelujen ja palkkioiden 

tasapaino, oikeudenmukaisuus, työmäärä, tunnustuksen saaminen ja arvostus 

sekä henkilökohtainen tyydytys työstä.” (Sinokki 2016). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tieteenfilosofinen lähtökohta on laadullinen tutkimus. 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista ymmärtävä tutkimusote ja laadullista 

tutkimusta käytetään tutkimusmenetelmänä usein muun muassa ihmistieteissä 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää 

varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia ja ajatuksia omasta motivaatiostaan 

ja työskentelyhalukkuudestaan päiväkotimaailmassa. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostui kaksi tutkimuskysymystä. Tutkimuksella 

halutaan selvittää, miksi opettajat ovat hakeutuneet alalle, mikä motivoi 

varhaiskasvatuksen opettajia heidän työssään/alallaan ja miksi he ovat 

päättäneet pysyä tällä alalla. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää 

varhaiskasvatuksen opettajien motivaation kokemusta ja sen yhteyttä alalla 

pysymisen ajatuksiin. Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia 

varhaiskasvatuksen opettajilta, jotka ovat olleet varhaiskasvatuksen opettajan 

työtehtävissä vähintään yhden toimintakauden ajan.  

 

 

1. Miksi varhaiskasvatuksen opettajat ovat hakeutuneet alalle? 

2. Miksi varhaiskasvatuksen opettajat pysyvät alalla? 

 

4.2 Tutkimuksen kohde 

Tutkimuksen kohteena on varhaiskasvatuksen opettajia eri puolilta 

Suomea. Tutkimukseen otettiin mukaan varhaiskasvatuksen opettajan 

ammattinimikkeen omaavia henkilöitä, koska ammattinimikkeet ja kelpoisuudet 

ovat olleet muutoksessa lähimenneisyydessä sekä tulevat olemaan siinä myös 

lähitulevaisuudessa. Lisäksi valintaan vaikutti tutkijan oma tausta 
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varhaiskasvatuksen opettajana ja sitä kautta tullut kiinnostus. Haastateltavia oli 

yhteensä kymmenen naispuolista varhaiskasvatuksen opettajaa. Opettajat olivat 

koulutukseltaan lastentarhanopettajia (n=4), sosiaalikasvattajia (n=2) ja 

sosionomeja (n=4). Lastentarhanopettajan tutkinnon omaavien opettajien 

koulutustausta oli kasvatustieteen maisteri (n=2) tai yliopistokoulutusta edeltänyt 

opistotasoinen lastentarhanopettajan tutkinto (n=2). Opettajat olivat olleet 

haastatteluhetkellä töissä varhaiskasvatuksessa vähintään reilusta yhdestä 

vuodesta jopa neljäänkymmeneen vuoteen. Keskiarvo haastateltujen 

varhaiskasvatuksen opettajana työskentelemiseksi oli 12,5 vuotta. Opettajista 

seitsemän työskenteli 0–5 -vuotiaiden lasten parissa varhaiskasvatuksessa 

haastatteluhetkellä. Yksi opettaja työskenteli esiopetuksessa esiopettajana. Yksi 

opettajista oli varhaiskasvatuksen apulaisesimiehen tehtävissä 

haastatteluhetkellä. Yksi haastateltava oli ehtinyt juuri eläköityä ennen 

haastattelua, mutta hän oli työskennellyt viimeisimmässä lapsiryhmässään alle 

esikouluikäisten lasten parissa. 

Tutkimuksessa käytettiin pientä otantaa, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei 

ollut kerätä yleistettävää tietoa, vaan saada syvällistä tietoa ja lisätä ymmärrystä 

tutkittavien ajatuksien kautta (Hirsjärvi & Hurme 2008). Haastateltavat 

valikoituivat tutkimukseen tutkijan tuntemien varhaiskasvatuksen henkilöstön 

yhteydenottojen kautta sekä varhaiskasvatuksen opettajien facebook-ryhmän 

kautta. Suurin osa haastatteluista (6) tehtiin kasvokkain varhaiskasvatuksen 

opettajien työpaikoilla päiväkodeilla tai muussa opettajan valitsemassa paikassa. 

Etähaastattelut tietokoneen välityksellä olivat järkevä tapa toteuttaa haastattelut 

neljän haastatellun kanssa, sillä Suomessa oli käynnissä koronatilanne, jonka 

lieventämiseksi Suomen hallitus oli antanut ohjeita sekä suosituksia sosiaalisten 

kontaktien minimoimiseksi (Valtioneuvoston viestintäosasto 2020). 

Etähaastattelut toteutettiin käyttäen microsoft temsia ja zoomia. Molemmissa 

etäyhteyksissä oli mahdollista nauhoittaa haastattelu suoraan sovelluksen 

kautta. Yksi haastateltavista opettajista ehti eläköitymään keväällä, joten 

hänenkin kanssaan tutkimus toteutettiin etänä hänen toiveestansa.  

Kasvokkain tehdyt haastattelut nauhoitettiin puhelimen nauhurilla ja/tai 

tietokoneen nauhurilla. Tuplanauhoitukset olivat hyvä varmistus, jos 

nauhoitteessa kuului jossakin kohtaa kohinaa tai muuta epäselvyyttä, saattoi se 

toisessa nauhoitteessa kuulua selkeämmin. Kuitenkaan teknisiltä vaikeuksilta ei 
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vältytty, vaan tutkija joutui tekemään kaksi haastattelua kaksi kertaa. Tämä 

haastatteluiden uusiminen johtui siitä, että nauhoitteet olivat menneet pilalle tai 

niistä ei saanut selvää. Ensimmäinen haastattelu tehtiin aluksi puhelimitse, sillä 

tämä oli haastateltavalle luontevaa. Kuitenkin puhelinhaastattelun nauhoite ei 

kuulunut tietokoneella nauhoitettuna kunnolla, vaan haastateltavan puhe oli 

suurimmaksi osaksi epäselvän kuuloista. Tämä haastattelu tehtiin uudelleen 

käyttäen zoom-sovellusta. Zoomissa on mahdollisuus nauhoittaa keskustelu 

suoraan sovelluksen kautta ja tallentaa nauhoitus omalle tietokoneelle. Toinen 

uusittu haastattelu oli ensin kasvokkain tehty, mutta ääni nauhoitteella kuului 

suurimmaksi osaksi kohinana. Tähän vaikutti mahdollisesti tila, jossa haastattelu 

tehtiin, sillä haastattelu tehtiin isossa päiväkodin lasten ryhmätilassa, jossa kuului 

selvästi ilmastoinnin huminaa sekä käytävältä kuuluvat äänet. Lisäksi tilan 

ollessa iso ja avara saattoi ääni hukkua tilaan myös siksi. Tämä haastattelu 

toteutettiin tästä syystä myös uudelleen ja käyttäen myös zoomia, jotta nauhoite 

saataisiin varmasti selkeäksi uudella haastattelukerralla. Uusitut haastattelut 

sujuivat hyvin, haastattelut kestivät hieman vähemmän aikaa kuin ensimmäisellä 

kerralla. Haastateltavat suhtautuivat uusintahaastatteluihin myönteisesti ja 

joustavasti. 

Haastateltavien etsintä lähti liikkeelle siten, että tutkija lähetti tuntemilleen 

henkilöille viestin, jossa kertoi tutkimuksen aiheesta ja tiedusteli mahdollisia 

haastateltavia keväällä 2020. Haastattelut oli tarkoitus tehdä alun perin jo kevään 

2020 aikana, mutta maailmassa vallinnut koronatilanne siirsi haastattelujen 

toteutuksen vasta syksylle 2020. Kiinnostuneet haastateltavat ottivat tutkijaan 

yhteyttä sähköpostitse. Haastateltavien löydyttyä keväällä ensin Pirkanmaalta, 

sovittiin heidän kanssaan alustavasti haastatteluista alkusyksystä. Elokuun 2020 

alussa tutkija lähetti kaikille haastatteluun lupautuneille sähköpostilla 

muistutuksen tulevasta haastattelusta lähettäen samalla haastateltaville 

infokirjeen (Liite 1), tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteen sekä 

haastattelun teemat (Liite 2) heille etukäteen. Samalla tutkija kyseli 

haastateltavilta sopivaa aikaa haastattelulle. Nämä lähetettiin haastateltaville 

vähintään muutama päivä ja enintään muutama viikko ennen sovittuja 

haastatteluita.  

Facebookin kautta hankitut haastateltavat ottivat yhteyttä tutkijaan tutkijan 

ryhmään jättämän ilmoituksen kautta ja haastattelusta kiinnostuneet saivat 
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yhteydenoton jälkeen sähköpostitse tarkemman infokirjeen, tietosuojalomakkeen 

sekä haastatteluteemat. Tutkimukseen valikoituivat osallisiksi ensimmäiset 

kymmenen kiinnostunutta varhaiskasvatuksen opettajaa. Tutkimukseen 

osallistuneet varhaiskasvatuksen opettajat toimivat tai ovat toimineet 

varhaiskasvatuksen opettajina päiväkodeissa Suomessa.  

4.3 Teemahaastattelut 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita varhaiskasvatuksen opettajien 

halusta toimia ammatissaan ja sitä kautta heidän ajatusmaailmastaan. Hirsjärven 

ja Hurmeen (2008) mukaan haastattelua tiedonkeruutapana käyttävän tutkijan 

tehtävänä on tuoda esille haastateltavan ajatuksia, käsityksiä, kokemuksia ja 

tunteita. Haastattelulla tutkittava voi tuoda esille itseään koskevia asioita 

mahdollisimman vapaasti. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) ”Haastattelun etu on ennen 

kaikkea joustavuus” (Tuomi & Sarajärvi 2018). Haastatteluissa haastattelija voi 

tarkentaa kysymyksiään tai kysyä kysymyksen uudestaan (Tuomi & Sarajärvi 

2018). Näin tutkija varmisti, että haastatteluista saatiin tutkimuksen tehtävän 

kannalta olennaisia vastauksia, kun haastattelutilanteessa voitiin tarkentaa 

jotakin teemaa lisäkysymyksillä tai palata johonkin aiheeseen myöhemmin 

kysyen siitä lisää. 

Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 

haastatteluun osallistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien työpaikoilla 

yhdessä kunnassa Pirkanmaalla sekä etäyhteyksien kautta video- ja 

äänipuheluina. Työpaikoilla tapahtuvia haastatteluja varten tutkija hankki 

tutkimusluvan kunnalta, jossa haastatellut työskentelivät. Tässä tutkimuksessa 

päädyttiin toteuttamaan haastattelut yksilöhaastatteluina, sillä näin voidaan 

saada syvällisempää tietoa aiheesta ja haastateltava uskaltaa mahdollisesti 

paremmin kertoa tutkijalle ajatuksistaan, kun niitä ei ole tutkijan lisäksi kukaan 

muu kuuntelemassa. Haastateltavien kanssa haastatteluajan sopiminen on myös 

helpompaa yksilöhaastatteluissa, kuin ryhmähaastatteluissa olisi. (Eskola & 

Suoranta 2008.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelut ovat puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja. Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että kaikilta 

haastateltavilta kysytään samat kysymykset, mutta kysymyksillä pyritään 
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saamaan avoimia vastauksia. Teemahaastattelussa haastattelulle on etukäteen 

määritelty tietyt teemat tai aihepiirit, joista tutkittavilta halutaan kysyä. (Eskola & 

Suoranta 2008.) Nämä yhdistettynä tässä tutkimuksessa haastatteluita varten on 

muodostettu valmiita teemoja, joihin halutaan saada vastauksia, mutta tutkija on 

myös muodostanut valmiita kysymyksiä, jotka esitetään jokaiselle 

haastateltavalle haastattelun aikana. Kysymykset muodostetaan niin, että 

haastateltavat saavat vastata niihin omin sanoin ja että haastattelu etenisi 

sujuvasti teemojen ohjauksessa. Teemahaastattelussa käytetyt teemat 

varmistavat, että jokaisessa haastattelussa keskustellaan samoista aihepiireistä 

(Eskola & Suoranta 2008) ja siten vältetään myös vastausten rönsyily pois 

aiheesta. Tässä tutkimuksessa teemat oli muodostettu valmiiksi haastatteluita 

varten.  

Haastatteluteemoina tässä tutkimuksessa olivat tutkimustehtävän ja 

kysymysten perusteella muodostettuina seuraavat: 1.alalle hakeutuminen ja 

työmotivaatio, 2.Alan kokema muutos, 3.Alalla pysyminen ja 4.Motivaation yhteys 

alalla pysymiseen (Liite 2). Tutkimusteemat lähetettiin jo etukäteen 

haastateltaville tarkasteltaviksi ennen haastatteluja, koska haastattelujen 

tarkoituksena on saada tutkittavasta aiheesta mahdollisimman paljon tietoa. 

Haastatteluteemojen lähettäminen etukäteen tutkittaville on näin ollen 

perusteltua. (Tuomi ja Sarajärvi 2018.) Haastateltaville lähetetyssä tiedostossa 

oli teemojen alla muutama kysymys valmiina, joihin haastateltavat olivat saaneet 

myös tutustua. Näiden lisäksi teemoja tukemaan muodostettiin vielä muutamia 

tarkentavia kysymyksiä, joita kysyttiin tarvittaessa. Tarkentavilla kysymyksillä 

varmistettiin, että tutkimuskysymyksille olennaisista asioista saatiin vastauksia. 

Nämä tarkentavat kysymykset olivat haastattelijaa varten, eikä niitä oltu jaettu 

etukäteen haastateltaville. 

Ennen kuin varsinaisia tutkimuksen aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitettiin, 

pyydettiin jokaista haastateltavaa kertomaan työkokemuksensa 

varhaiskasvatuksen opettajana ja/tai lastentarhanopettajana sekä alalla 

työskentelystänsä vuosina. Kaikki teemat käytiin läpi kaikissa haastatteluissa, 

mutta niiden järjestys haastatteluiden sisällä vaihteli sen mukaan, mitä 

haastateltava kertoi ja vastasi. Teemoja tukemaan ja tarkentamaan oli tehty 

tarkentavia kysymyksiä, joita kysyttiin tarvittaessa. Näiden kysymysten järjestys 

ja muoto myös vaihteli haastateltavien kertoman mukaan. 
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Haastattelutilanteessa haastattelija kerää tietoa ja haastateltava antaa 

tietoa haastattelijalle. Haastattelija oli haastatteluissa aktiivisena kuuntelijana ja 

kommentoi välillä haastateltavan kertomaan. (Ruusuvuori & Tiittula 2005.) Tutkija 

tunsi entuudestaan kaikki haastateltavansa ainakin nimeltä, joten 

haastattelutilanteet olivat siinä suhteessa rentoja tilanteita. Haastateltava reagoi 

haasteltavien kertomaan pääasiassa nyökkäyksin ja lyhyin kommentein, kuten 

”niin” tai ”joo”. Kuitenkin välillä haastattelija kommentoi jotakin asiaa vähän 

laajemminkin. Tähän saattoi vaikuttaa tilanteen rentous ja osapuolten välinen 

tuttuus. Haastattelijan pitäisi pysyä haastattelutilanteessa mahdollisimman 

neutraalina. (Ruusuvuori & Tiittula 2005.)  

Haastateltavan pyrittiin antaa puhua ensin haastatteluteemasta 

mahdollisimman vapaasti osoittamalla haastateltavalle ensin laajempi kysymys, 

kuten ”Millainen on polkusi varhaiskasvatuksen opettajaksi?”. Tämän jälkeen, 

mikäli haastattelija koki tarvitsevansa lisää tietoa aiheesta, hän esitti 

haastateltavalle tarkentavan kysymyksen tai kysymyksiä. (Eskola ym. 2018.) 

Haastattelut kestivät ajallisesti reilusta kahdesta kymmenestä minuutista 

reiluun neljään kymmeneen minuuttiin. Haastatteluiden jälkeen tutkija siirsi 

nauhoitteet puhelimeltaan ja/tai tietokoneeltaan Tampereen yliopiston 

pilvipalvelimelle, jotta nauhoitteet olisivat suojattuina tunnuksen ja salasanan 

takana. Näihin aineistoihin pääsi käsiksi ainoastaan tutkija. Aineistoa käytettiin 

ainoastaan tätä tutkimusta varten ja se tuhottiin tutkimuksen valmistuttua.  

4.4 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi sopii kaikenlaiseen laadulliseen tutkimukseen (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään sisällönanalyysia 

siksi, että se on tutkijalle jo ennestään tuttu aineiston analyysimenetelmä ja koska 

sisällönanalyysi on sopiva analyysimenetelmä tälle tutkimukselle.  

Sisällönanalyysi toteutettiin vaiheittain valmistelun, järjestelyn, yhdistelyn, 

tulkinnan ja raportoinnin osissa (Elo & Kyngäs 2008; Tuomi ja Sarajärvi 2018). 

Aineiston analyysi voidaan myös jakaa Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

Milesin ja Hubermanin luoman kolmivaiheisen prosessin mukaiseksi. Nämä 

vaiheet ovat: 1) aineiston pelkistäminen, 2) aineiston ryhmittely ja 3) abstrahointi. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999; Tuomi ja Sarajärvi 2018.)  
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Tässä tutkimuksessa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. 

Deduktiivisessa eli teorialähtöisessä analyysissa edetään yleisestä yksittäiseen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018.) Deduktiivista sisällönanalyysia käytettiin, koska tutkija 

löysi aiemmista opettajien alalle haluamista ja alalla pysymis -tutkimuksista hyvin 

tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiä tukevan mittarin. Tämä mittari on FIT-

Choice malli (Watt & Richardson 2007), joka on esitelty tarkemmin tämän 

tutkielman teoriaosuudessa. 

Analyysiprosessia aloittaessa ensimmäiseksi nauhoitettu aineisto litteroitiin 

sanasta sanaan. Litterointi auttaa tutkijaa hallitsemaan suurta 

aineistokokonaisuutta ja siten havaitsemaan aineistosta tutkimuksen tehtävälle 

olennaisia asioita. Tutkija muodostaa litteroidessaan aineistosta jo ensimmäisiä 

tulkintojansa. (Ruusuvuori 2010.) Tutkimuskysymys määrittää, kuinka tarkasti 

litterointia toteutetaan. Tässä tapauksessa keskityttiin puheen sisältöön, joten 

litteraatista riitti yksinkertaisempi muoto. (Ruusuvuori & Nikander 2017.) 

Yksittäisen litteraatin pituus vaihteli 8 sivusta 13 sivuun. Nauhoitetuista 

haastatteluista kertyi litteroituna yhteensä 101 sivua tekstiä, litteraatin fontin 

ollessa Calibri (leipäteksti), fontin kokona 12 ja rivivälinä 1,5. Aineiston käsittely 

jatkui seuraavaksi tekstimuotoisen aineiston havainnoimisella ja läpi käymisellä. 

Tutkija muutti haastatteluun osallistujien tunnistetiedot sellaisiksi, että heidän 

anonymiteettinsa säilyi. Tutkija nimesi haastateltavat numeroituina: Opettaja 1, 

Opettaja 2 ja niin edelleen. Havainnoidessaan aineistoa tutkija rajasi 

tutkimukselle epäolennaisia kohtia litteraatista pois (Ruusuvuori 2010). Tämän 

jälkeen tutkija kävi aineistoa läpi ja teki siitä muistiinpanoja sekä merkintöjä. 

Litteroitu aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Aineiston analyysi eteni 

yleisestä yksityiseen (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkija koki haastateltavien 

kertomat asiat tietyllä tavalla, sillä tutkija on aina osa ympäröimäänsä kulttuuria 

(Ruusuvuori 2010). 

Aineiston analysointi aloitetaan Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan ensin 

litteroidun aineiston lukemisella ja sisältöön perehtymisellä. Tämän jälkeen 

aineistosta pelkistetään ilmaisuja. Etsityt ilmaisut olivat tässä tutkimuksessa 

sellaisia, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin ja teemahaastattelussa kysyttyihin 

kysymyksiin. Pelkistetyt ilmaisut muodostettiin aineistosta löytyviä ilmauksia 

pelkistämällä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Aineistosta yliviivattiin samalla värillä 

samaan aiheeseen liittyvät ilmaisut. Näin samaan aiheeseen liittyviä ilmauksia oli 
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helpompi löytää tekstistä uudelleen, kun ilmauksia pelkistettiin sekä sen jälkeen 

ryhmiteltiin.  

Tutkimuksen tarkoituksen kannalta muodostettiin analyysiyksikkö, joka 

tässä tutkimuksessa tarkoittaa merkityskokonaisuutta. Merkityskokonaisuutena 

saattoi olla aina yhdestä sanasta useiden virkkeiden pituinen ote. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999; Elo & Kyngäs 2008.) Taulukossa 2 on esimerkki 

analyysiyksiköistä. Taulukon 2 esimerkissä lihavoitu teksti tunnistettiin 

ensimmäistä tutkimuskysymystä vastaavaksi ja alleviivattu teksti toista 

tutkimuskysymystä vastaavaksi. 

Taulukko 2. Esimerkki analyysiyksiköstä. 

”No tota, kyllähän tää, tää niinku tää ala koko ajan muuttuu. Eihän se oo ihan sitä 
samaa mitä aiemmin, mutta totaa. Silloin sitä varsinki miettin jotenki, ku alko 
opiskelee, että tää on tosi tärkeetä työtä ja itte niinku pitää sitä että se on 
tärkeetä työtä. Okei tiesin kyllä opiskeluaikanakin, että palkkaus on vähän, 
vähän huonompi, mutta sillo mä aattelin että ehkä se, ehkä se vois korjaantua 
tai jotain sellasta, mutta tota edelleenki niitä samoja asioita tässä on vähän miettiny 
mutta, mutta edelleenki koen, että tää on tosi tärkeetä työtä ja. Mutta tota ehkä 
justiinsa se arvostus, mut kyllä tuntuu että vanhemmat usein arvostaa ja lapset 
arvostaa meidän työtä. Mutta sitten ehkä jostakin korkeemmalta taholta niinniin toivois 
ehkä välillä.” (Opettaja 4) 

 

 

Pelkistetyistä ilmauksista etsittiin seuraavaksi yhtäläisyyksiä ja eroja. 

Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin FIT-Choice mallista 

muodostettujen valmiiden kategorioiden alle. Valmiita kategorioita muodostettiin 

FIT-Choice mallin pohjalta seitsemän opettajien alalle haluamisen -

analysoimiseksi ja niitä muodostettiin myös samat seitsemän kappaletta 

opettajien alalla pysymisen analysoimiseksi. Kategoriat nimettiin suoraan Watt & 

Richardson’ (2007) FIT-Choice mallia apuna käyttäen seuraavasti: 1) Opettajan 

omat henkilökohtaiset opettamis- ja oppimiskokemukset, 2) Työn sisältö 

(vaatimukset ja hyödyt), 3) Käsitys omista kyvyistä opettajana, 4) Sisäinen 

ammattiarvo, 5) Henkilökohtaiset hyötyarvot, 6) Yhteiskunnalliset hyötyarvot ja 7) 

Opettajuus varavaihtoehtona (Watt & Richardson 2007). Nämä seitsemän 

kategoriaa toimivat analysoitaessa tulosten yläluokkina. 

Järjestelyvaiheessa aineisto teemoiteltiin aiemman teorian mukaisesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2008), tässä tapauksessa FIT-Choice mallin mukaisesti. 



32 

Analyysi sai tämän valmiin mallin mukaisesti rungon (Tuomi & Sarajärvi 2018), 

tästä rungosta muodostettiin seitsemän yläluokkaa. Näiden seitsemän yläluokan 

alle muodostettiin luokkia. Luokat ja alaluokat muodostettiin sekä teorialähtöisesti 

aiemman tutkimuksen FIT-Choice mallista (Watt & Richardson 2007), että 

aineistolähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018) tutkimuskysymysten perusteella. 

Esimerkiksi yläluokan 5) Henkilökohtaiset hyötyarvot luokkina olivat ”helppo 

ammatti”, turvattu työllistyminen ja työn liikkuvuus (Watt & Richardson 2007). 

Luokkien alle muodostettiin alaluokkia FIT-Choice mallin ja aineiston perusteella 

yhdistämällä samankaltaisia asioita samaan alaluokkaan.  

Aineiston tulkintavaiheessa aineistoa pyrittiin tulkitsemaan onnistuneesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2008). Tulkintaa toteutettiin koko analyysiprosessin aikana. 

Analyysiprosessin edetessä tutkija joutui tekemään oman tulkintansa perusteella 

päätöksiä esimerkiksi jonkin tai joidenkin analyysiyksiköiden asettamisesta 

tiettyyn alaluokkaan. Analyysin tulokset raportoitiin seuraavaan lukuun. 

Raportoinnin vaiheessa tutkija kiinnitti huomiota siihen, että haastateltavat 

pysyivät tunnistamattomina. 
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5 TULOKSET 

5.1 Alalle haluamisen syyt 

Alalle haluamisen syitä tunnistettiin yhteensä 68. Syyt on esitelty alla olevassa 

taulukossa (taulukko 2). Kirjain f kuvaa syiden määrää kussakin aiheessa.  

Taulukko 3. Varhaiskasvatuksen opettajaksi haluamisen syyt. 
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f 
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8
 

Yläluokka Luokka Alaluokka 

Sisäinen 

ammattiarvo f = 24 

 Kiinnostus alaa ja opettajuutta kohtaan f = 16 

Kasvatusala on oma juttu f = 4 

Toiveammatti f = 4 

Omat 
henkilökohtaiset 
opetus- ja 
oppimiskokemukset  
f = 12 

 Oma kokemus lasten kanssa työskentelystä    

f = 7 

Perheestä tullut malli opettajuudesta f = 3 

Omat päiväkotikokemukset lapsena  
f = 2 

Henkilökohtaiset 

hyötyarvot f = 8 

”Helppo valinta 

(ammatti)” f = 3 

Mahdollisuus päivätyöhön f = 2 

Mahdollisuus opiskella kotipaikkakunnalla        

f = 1 

Turvattu 

työllistyminen        

f = 3 

Opiskelupaikan saaminen opettajaksi 

helpompaa f = 1 

Työelämään pääsy myöhemmin f = 1 

Varma työllistyminen f = 1 

Työn liikkuvuus     

f = 2 

Töitä löytyy kaikkialta f = 1 

Työ ei sido yhteen paikkaan f = 1 

Työn sisältö 

(vaatimukset ja 

hyödyt) f = 7 

Status f = 3  

Työn luonne f = 3 

 
Esiopettajapätevyys f = 1 

Työ terveiden ihmisten parissa f = 1 

Voi vaikuttaa työhönsä f = 1 

Palkka f = 1  

Opettajuus tuntuu omalta f = 2 
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Kokemus omista 

kyvyistä opettajana 

f = 6 

Persoona ja 

piirteet f = 4 

Persoona sopii opettajaksi f = 2 

Kokemus omista 

kyvyistä f = 2 

 

Opettajuus 

varavaihtoehtona     

f = 6 

Varavaihtoehto      

f = 4 

Varavaihtoehto f = 2 

Jotain piti opiskella f = 1 

Sosionomin laaja koulutus f =1 

Päätyminen alalle 

f = 2 

Sattuman kautta f = 1 

Ei tiettyä intohimoa mihinkään f = 1 

Yhteiskunnalliset 

hyötyarvot f = 5 

Lasten kanssa 

työskentely f = 3 

 

Vaikutus lasten 

tulevaisuuteen      

f = 2 

Lapsen kehityksen tukeminen f = 1 

Varhaiskasvatuksen vaikutus lasten elämään 

f = 1 

 

 

Yläluokat nimettiin FIT-Choice mallin (Watt & Richardson 2007) mukaisesti. 

Luokat nimettiin myös pääosin FIT-Choice mallista, mutta tutkija lisäsi luokkia 

myös itse aineiston perusteella vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Opettajat 

mainitsivat sisäiseen ammattiarvoon (Watt & Richardson 2007) liittyviä asioita 

eniten alalle haluamisensa syiksi (f = 24). Opettajat kuvasivat puheessaan 

haluaan tulla opettajaksi (f = 24) kiinnostuksena alaa ja opettajuutta kohtaan (f = 

16), kasvatusala nähtiin omana juttuna (f = 4) ja opettajuus oli ollut useiden 

opettajien toiveammattina (f = 4). Kiinnostusta alaa ja opettajuutta kohtaan 

kuvailtiin opettajien puheessa eräänlaisena vetona alaa kohtaan. Myös Watt ja 

Richardson (2007) olivat saaneet selville, että opettajaksi oltiin haluttu, sillä 

opettajuus kiinnosti ja opettajaksi oltiin haluttu pienestä saakka (Watt & 

Richardson 2007). Samankaltaisia tuloksia on saatu myös muissa aiemmissa 

tutkimuksissa (mm. Sinclair 2008). 

Eräs opettajista kuvaili haluaan tulla opettajaksi itsestään selvyytenä, sillä 

hän koki hoiva- tai opetusalan olevan itselleen luontaista (f = 1). Opettajat kokivat 

alan myös omakseen miettiessään alalle hakeutumista. Yksi opettaja kuvaili 

kokeneensa kutsumusta koulussa ja esiopettajana työskentelemistä kohti (f = 1). 

Opettajat kertoivat ihmisläheisen työn tuntuneen itsellensä omimmalta ja 
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hakeutuneensa sen takia opettajaksi (f = 2). Opettajuus oli kahden opettajan 

mukaan ollut heidän haaveammattinsa jo lapsesta saakka (f = 4).  

Opettajat kertoivat, että alan kiinnostus oli noussut myös vasta 

myöhemmässä elämänvaiheessa. Yksi opettaja kertoi varhaiskasvatuksen 

opettajuuden alkaneen kiinnostaa lukiossa ja hän haaveili tuolloin jopa oman 

päiväkodin perustamisesta. Tämä opettaja hakeutui kuitenkin ensin muulle alalle 

töihin, mutta koki varhaiskasvatuksen opettaja -haaveen pysyvän yllä, joten hän 

päätti toteuttaa tuon haaveen. Eräs opettaja ei ollut ennen välivuonnaan 

tekemäänsä päiväkotiavustajan sijaisuutta tiennyt haluavansa opettajaksi, mutta 

innostui alasta sijaisuutensa aikana ja päätti hakea opiskelemaan 

varhaiskasvatuksen opettajaksi. Kiinnostus alaa kohtaan näkyi opettajien 

puheessa myös heidän kuvaillessaan työtä mielekkääksi (f = 1) ja yksi opettaja 

oli päivähoitajana toimimisensa jälkeen halunnut opiskella alaa vielä lisää (f = 1). 

  Omiin henkilökohtaisiin opetus- ja oppimiskokemuksiin (f = 12) kuuluvat omat 

kokemukset omista opettajista, sosiaaliset myötävaikutteet ja sosiaaliset 

varoitukset. Tässä tutkimuksessa käytettiin yläluokkana omia opetus- ja 

oppimiskokemuksia. Tähän luokkaan liittyvät sosiaaliset vaikutteet (f = 12) FIT-

Choice mallista. Sosiaalisia vaikutteita nimettiin opettajien puheessa toiseksi 

eniten syinä opettajaksi haluamiseksi. Watt’n ja Richardson’n tutkimuksessa 

opettajaopiskelijat olivat maininneet sosiaalisina vaikutteina sen, että heille oli 

sanottu, että he sopisivat opettajiksi. (Watt & Richardson 2007.) Sosiaalisten 

vaikutteiden käsitettä laajennettiin tässä tutkimuksessa koskemaan jo omia 

mahdollisia työelämän kautta tulleita opettajana tai kasvattajana tulleita 

kokemuksia, sillä niitä tuli haastattelussa esille useita kertoja (f = 7) tekijöinä alalle 

haluamisen ja hakeutumisen taustalla.  

Osa opettajista oli työskennellyt lasten parissa jo ennen varsinaista alalle 

hakeutumistaan. Opettajat olivat olleet ohjaamassa lapsille toimintaa esimerkiksi 

kesätyön muodossa. Muutama opettaja oli pitänyt lapsille erilaisia kerhoja ja 

toimintaa nuoruudessaan ennen varhaiskasvatusalalle pääsyänsä (f = 4). 

Muutama opettaja oli työskennellyt päiväkodissa jo ennen varhaiskasvatuksen 

opettajaksi opiskelemistaan (f = 3). Nämä ohjaamiskokemukset olivat 

kasvattaneet kiinnostusta tulevasta ammatinvalinnasta lasten parissa.  

Haastateltavat kertoivat omista vanhemmistaan löytyvän opettajia, mikä oli 

vaikuttanut osaltaan myös omaan ammatinvalintaan (f = 3). Eräs opettaja kertoi 
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omista päiväkotikokemuksistaan ja siitä, että oli pitänyt päiväkodissa olemisesta 

lapsena, joka oli ollut yhtenä syynä opettajaksi haluamisen taustalla (f = 1). Tämä 

opettaja kertoi myös huonosta päiväkotikokemuksesta, jonka hän pohti 

mahdollisesti vaikuttaneen siihen, että halusi alalle töihin ja siellä voisi toimia niin 

ettei koskaan aiheuttaisi lapselle yhtä huonoa kokemusta (f = 1).  

Henkilökohtaisista hyötyarvoista (f = 8) opettajat mainitsivat turvatun 

työllistymisen (f = 3), työn liikkuvuuden (f = 2) ja ”helpon ammatin” (f = 3) (Watt & 

Richardson 2007). Eräs opettaja kertoi haluavansa hakea alalle (f = 1), sillä tälle 

alalle oli helpompaa päästä kuin toiselle alalle, johon olisi tahtonut. Yksi opettaja 

näki myös, että varhaiskasvatuksen opettajan työllistyminen on varmaa (f = 1). 

Alalle on mahdollista hakeutua ja työllistyä myös myöhemmässä elämän 

vaiheessa, kuten yksi opettajista kertoi (f = 1). Yksi opettajista näki 

varhaiskasvatuksen opettajan voivan työllistyä missä tahansa päin Suomea ja 

näin työpaikkaa voisi vaihtaa halutessaan (f = 2). Myös Watt & Richardson (2007) 

olivat saaneet selville, että opettajaksi oli haluttu, sillä opettajana voi työllistyä 

missä tahansa (Watt & Richardson 2007). 

”Ja se että voi vaikka mistä päin Suomee, ettei oo sidoksissa siihen, että oot 
vaikka jossain tietys paikassa. Et, et se on, se on kova motivaattori. Ollu. Nyt 
ku aattelee. Paljonki.” (Opettaja 9) 

Opettajaksi oltiin haluttu siksi, että opettajan työtä voi tehdä päivätyönä (f = 

2). Näin kertoi kaksi opettajista. Yksi opettajista kertoi valintaansa hakeutua alalle 

vaikuttaneen mahdollisuus opiskella kotipaikkakunnalla (f = 1), sillä hän oli 

halunnut tuolloin asua kotipaikkakunnallaan. 

Työn sisältöön (vaatimukset ja hyödyt) liittyy statukseen (f = 3) (Watt & 

Richardson 2007), työn luonteeseen (f = 3) ja palkkaukseen (f = 1) (Watt & 

Richardson 2007) liittyvät syyt. Statuksesta puhuttaessa opettajat mainitsivat 

arvostavansa itse opettajan työtä (f = 1) ja kaksi opettajaa näki työn tärkeänä 

sekä ammatin olleen arvostettu (f = 2). Työn sisältö (vaatimukset ja hyödyt) ei 

korostunut opettajien puheessa, mutta siitä oli muutama maininta (f = 7). 

Opettajuuden arvostuksesta esimerkkinä seuraava: 

”No sillon kun mä valmistuin totaa, tota sosiaalikasvattajaks ni mun mielestä 
lastentarhanopettaja oli tota arvostettu ammatti…” (Opettaja 2) 
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Työn luonteeseen liittyen opettajat mainitsivat alalle haluamiseen 

vaikuttaneen mahdollisuuden työskennellä terveiden lasten parissa (f = 1), työn 

sisältämän vaikuttamismahdollisuuden omaan työhön (f = 1) ja koulutuksen 

sisältämän esiopetuspätevyyden (f = 1).  Yksi opettaja oli ollut opiskeluaikanaan 

vielä optimistinen palkkauksen paranemisen suhteen (f = 1). Tästä esimerkki alla: 

”Okei tiesin kyllä opiskeluaikanakin, että palkkaus on vähän, vähän 
huonompi mutta sillo mä aattelin että ehkä se, ehkä se vois korjaantua tai 
jotain sellasta,…” (Opettaja 4) 

Kokemus omista kyvyistä opettajana (f = 6) muodostuu tässä 

tutkimuksessa kokemuksesta omista kyvyistä (f = 2) (Watt & Richardson 2007) 

sekä tutkijan aineiston perusteella muodostamasta luokasta persoona ja piirteet 

(f = 4). Kokemus omista kyvyistä opettajana (f = 2) esiintyi opettajien puheessa 

heidän kertoessaan kokemuksistaan omasta osaamisestaan lasten 

ohjaamisesta ja opettamisesta. Opettajat kertoivat, että heidän mielestään 

heidän persoonansa ja/tai piirteensä sopivat opettajan ammattiin (f = 4). Yksi 

opettaja kertoi kokeneensa aiempien lasten kanssa toimimisiensa perusteella 

olevansa hyvä lasten kanssa (f = 2). Tämä sama opettaja kertoi myös, että hän 

kokee persoonansa sopivan opettajaksi. Kaksi opettajaa kertoi myös, että he 

kokivat soveltuvansa alalle ja alan olevan heille hyvin luontainen (f = 2).  

”…kyl mä uskon et se kumpuu enemmänki siitä, että mä koen olevani hyvä 
ja mulla on siihen paljon annettavaa ja olen nähnyt sen jo siis näis kerhoissa 
ja kaikkialla ja siis kyl mä oon ihmisenä myös, mun persoona myös sellanen 
ja mä ite aattelen et työtä tehdään paljon persoonalla niin mä koen et mun 
persoonas on hyvin paljon soveltuvuutta tälle alalle.” (Opettaja 6) 

Opettajien puheessa tuli esille, että kaikki opettajista eivät olleet omanneet 

vahvaa kiinnostusta opettajuutta kohtaan ja opettajuus oli ollut osalle 

varavaihtoehtona. Yksi opettaja kertoi kuinka ei ollut päässyt opiskelemaan 

haaveammattiansa ja alkoi miettimään jotakin varavaihtoehtoa. Opettajuus 

varavaihtoehtona (Watt & Richardson 2007) (f = 6) esiintyi opettajien puheessa 

varavaihtoehtona (f = 4) ja alalle päätymisenä (f = 2). Yksi opettaja koki 

hakeneensa alalle, sillä ei omannut intohimoa mitään tiettyä alaa kohtaan ja 

päätyi alalle omien sanojensa mukaan sattuman kautta. Myös Watt ja 

Richardson’n (2007) tutkimus tukee tätä, sillä opettajaksi oltiin hakeuduttu, kun 

oltiin oltu epävarmoja, mitä haluaisi tehdä (Watt & Richardson 2007). Yksi tämän 
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tutkimuksen opettajista koki opettajuuden hyvänä vaihtoehtona ja näki 

sosionomiksi kouluttautumisen monipuolisena vaihtoehtona. 

Varhaiskasvatuksen opettajuus oli ollut toisena vaihtoehtona yhden opettajan 

kohdalla, joka olisi halunnut alun perin luokanopettajaksi. Watt ja Richardson’n 

(2007) tutkimuksessa oltiin huomattu samankaltaisia tuloksia (Watt & Richardson 

2007). 

”Ää no perus ehkä, osaa lastentarhanopettajaklassikko eli hain 
luokanopettajaksi, hain samalla varhaiskasvatukseen ja pääsin 
varhaiskasvatukseen.” (Opettaja 6) 

”No se oli oikeestaan vähän sattuman kauppaa et ei, ei ollu sillai mitää niinku, 
mhh, mitään tiettyä intohimoa. Jotain piti lähteä opiskelemaan ja se tuntu sit 
ehkä jotenkin, jotenki omalta, et halus olla ihmisten kanssa töissä ja lapset 
on myös tuntunut ihan mukavalta, ryhmältä ni vähä vaa niinku ajauduin vaa 
töihin.” (Opettaja 3) 

 

Yhteiskunnallisia hyötyarvoja (f = 5) ei esiintynyt opettajien vastauksia 

kovin montaa. Näistä opettajien puheessa esiintyi lasten kanssa 

työskenteleminen (f = 3) ja mahdollisuus vaikuttaa lasten tulevaisuuteen (f = 2) 

(Watt & Richardson 2007). Opettajaksi haluttiin, sillä opettaja piti ja pitää lapsista 

sekä halusi tästä syystä päästä työskentelemään lasten parissa (f = 3). Lapsista 

pitämisen mainitsi kaksi opettajista. Aiemmissa tutkimuksissa on myös saatu 

selville, että opettajaksi haluttiin sillä pidettiin ja haluttiin työskennellä lasten 

kanssa sekä auttaa heitä oppimaan (Watt & Richardson 2007; Sinclair 2008). 

Opettajat kertoivat halunneensa alalle siksi, että varhaiskasvatuksella voidaan 

vaikuttaa lapsen elämään (f = 1). Varhaiskasvatuksen opettajana voi myös 

vaikuttaa lapsen kehitykseen ja auttaa lasta siinä tarjoamalla jotakin, mitä kotona 

ei välttämättä osattaisi tarjota (f = 1).  

5.2 Alalla pysymisen syyt 

Opettajien alalla pysymisen syitä analysoitiin yhteensä 456 kappaletta. 

Näistä syistä käytetään kirjainta f kuvattaessa syiden määrää kussakin luokassa. 

Tutkittaessa alalla pysymisen syitä, käytettiin tässä tutkimuksessa aineiston 

analyysirunkona FIT-Choice mallia (Watt & Richardson 2007). Alalla pysymisen 
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syyt nähdään tässä tutkimuksessa liittyvän vahvasti työmotivaatioon (myös 

Perho & Korhonen 2012; Chiong ym. 2017). 

Taulukko 4. Syyt alalla pysymisen taustalla. 
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Yläluokka Luokka Alaluokka 

Työn sisältö 

(vaatimukset ja 

hyödyt) f = 238 

Työn luonne f = 57 Monipuolisuus f = 27 

Vaikuttaminen omaan työhön f = 14 

Kasvatus, opetuksellisuus ja opetus f = 
7 

Oppiminen työssä f = 5 

Suunnitelmallisuus f = 3 

Keskittyminen opettajana toimimiseen f = 

1 

Yhteistyö vanhempien kanssa f = 1 

Työolot ja resurssit f = 

52 

Työolot ja resurssit kunnossa f = 21 

Fyysinen työpaikka f = 11 

Lapsiryhmien koko f = 6 

Perehdyttämiseen panostaminen f = 6 

Työhyvinvointiin panostaminen f = 5 

Tarve työn ohjaukselle f = 2 

Henkilöstöjohtamiseen panostaminen f = 

1 

Tiimi f = 34 Kaksi opettajaa tiimissä 
 f = 7 

Tiimityöskentely f = 7 

Tiimin tuki f = 6 

Toimiva tiimi f = 6 

Jaettu vastuu f = 5 

Uusi tiimirakenne f = 3 

Työyhteisö f = 24 Hyvä työyhteisö f = 10 

Vuorovaikutus f = 6 

Hyvä työilmapiiri f = 5 

Auttaa jaksamaan f = 2 

Hyvä esimies f = 1 

Ohjeistukset ja 
muutokset  
f = 22  

Muutoksissa hyvää f = 7 

Lakimuutos ja vasu f = 6 

Koronakeväänä enemmän aikaa f = 3 

Työsopimussiirto ovtes f = 3 
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Mukautuminen muutoksiin f = 2 

 

Toive selkeille ohjeistuksille f =1 

Status f = 21 Opettajan saama arvostus f = 12 

Lisää arvostusta f = 5 

Oman työn arvostus f = 4 

Palkka f = 18 Palkan parantaminen f = 17 

Tutkinto näkyisi palkassa f = 1 

Asiantuntijatyö f = 9 Opettajan vastuu korostuu f = 4 

Pedagoginen vastuu f = 4 

Pedagogiikka ja laatu vakassa  
f = 1 

Korkea vaatimustaso 

f = 1 

Suuret johtamiskokonaisuudet  
f = 1 

Sisäinen 

ammattiarvo f = 104 

 Pitää työstä opettajana f = 37 

Motivaatio f = 24 

Halu kehittyä f = 17 

Halu pysyä alalla f = 12 

Innostus työhön f = 9 

Opettajan työ on tärkeää f = 5 

Yhteiskunnalliset 

hyötyarvot f = 65 

Lasten kanssa 

työskentely f = 28 

Lasten kanssa työskentely f = 14 

Lapset motivoijina f = 8 

Pitää lapsista f = 6 

Vaikutus lasten 

tulevaisuuteen f = 22 

Vakalla ja opetuksella vaikutus lapsiin f = 

16 

Lapsissa näkee oman kädenjäljen f = 4 

Lapset toivo tulevaisuudesta f = 2 

Vaikutus 

yhteiskunnallisella 

tasolla f = 15 

Työn tärkeys f = 8 

Varhaiskasvatuksen ja opettajuuden 

yhteiskunnallinen merkitys f = 5 

Perheiden auttaminen f = 1 

Tärkeä elämänvaihe lapsuudessa f = 1 

Käsitys itsestään 

opettajana f = 36 

Käsitys omista 

kyvyistä f = 35 

Lapsilta saatu palaute f = 12 

Oma tietämys ja kokemus f = 10 

Vanhemmilta saatu palaute f = 6 

Kokee itsensä hyväksi työssään ja 

osaavansa f = 4 

Esimieheltä saatu palaute f = 2 

Muu ulkoa tuleva palaute f = 1 
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Persoona ja piirteet f 

= 1 

Päiväkotityöntekijät ovat sopeutuvaisia f 

= 1 

Henkilökohtaiset 

hyötyarvot f = 11 

Työn liikkuvuus f = 6 Työpaikan vaihtaminen f = 5 

Lapsiryhmän vaihtaminen f = 1 

Turvattu 

työllistyminen f = 5 

Alalla riittää töitä f = 2 

Vakituinen työpaikka f = 2 

Taloudellinen turva f =1 

Omat 
henkilökohtaiset 
opetus- ja 
oppimiskokemukset  
f = 2 

 Panostus opintoihin, jotta saisi 

oikeanlaisen kuvan tulevasta työstä f = 1 

Hyvät tiedot työelämään mennessä f = 1 

Varavaihtoehto f = 1   

 

 

Työn sisältö (vaatimukset ja hyödyt) (f = 238) yhdistää tässä 

tutkimuksessa Watt & Richardson’n (2007) mallista kaksi otsikkoa yhdeksi 

yläluokaksi, yhdistäen Watt & Richardson’n (2007) mallista vaatimukset ja 

hyödyt. Tämä yläluokka korostui opettajien vastauksissa selvästi eniten kaikista 

yläluokista. Luokkia tämän yläluokan alle muodostettiin yhteensä yhdeksän 

kappaletta, joista neljä muodostettiin suoraan FIT-Choice mallista ja loput viisi 

tutkija muodosti itse aineistosta. 

Työn luonne (f = 57) oli eniten opettajien puheessa esille noussut luokka. 

Työn luonteeseen nähtiin kuuluvan monenlaisia asioita. Varhaiskasvatuksen 

opettajan työtä kuvailtiin opettajien puheessa monipuoliseksi (f = 27). Opettajien 

mukaan työssä voi käyttää luovuutta ja mielikuvitusta ja työ on monipuolista ja 

vaihtelevaa. Opettajat kertoivat työhönsä kuuluvan myös itsenäisyyttä ja 

vapautta. Myös Chiong ym. (2017) olivat saaneet selville, että opettajat kokivat 

työnsä vaihtelevaksi ja työhön sisältyvän luovuutta (Chiong ym. 2017). Opettajat 

kertoivat nykyään työssään tehtävän paljon projektityöskentelyä (f = 5). 

Projektityöskentely on opettajien mukaan mielekästä.  

”Ja sitten kehiteltiin tämmösiä projekteja, me tehtiin aivan ihania projekteja, 
öö monenlaisia musikaaleja, näytelmiä ja kansainvälisyys oli silloin aikas 
semmonen niinku kova sana tai tota meilläki oli monenkielisiä opiskelijoita 
tuli ulkomailta nii heiltä saatiin sitte kaikkee uutta kivaa niin lapsille. Ja ja, ja 
sitte kaikkee tämmöstä kansanperinnettäki oli kovasti, tehtiin kalevala-
aiheinen varmaan yli puolen vuoden projekti, jossa oli musiikkia ja 
sanataidetta ja kaikkee mukana. Että nää, näistä on jääny tosi hienot 
muistot.” (Opettaja 1) 
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Työn luonteeseen liittyvät asiat olivat opettajien puheessa heitä motivoivia 

asioita ja motivaatioonsa vaikuttavia asioita. Opettajat kertoivat työnsä olevan 

monipuolista ja että opettajan työssä jokainen päivä on erilainen (f = 27). Yksi 

opettaja mainitsi työhön kuuluvan ulkoilun ja liikkumisen hyvänä ja erilaisena 

asiana. Työssä opettajalla on paljon vaikutusmahdollisuutta omaan työhön (f = 

14) ja mahdollisuus tehdä työtään omalla tyylillään (f = 5). Opettajat kertoivat 

kokevansa tarvetta opettajan omalle autonomialle (f = 4).  Yksi opettaja 

kasvattaisi opettajien autonomiaa, sillä hänen mukaansa opettajan omaan 

arviointikykyyn pitäisi luottaa enemmän. Varhaiskasvatuksessa painottuu 

opettajien mukaan erityisesti kasvatus ja opetus (f = 7). Opettajat kertoivat, että 

varhaiskasvatuksessa oikeasti opetetaan lapsille asioita (f = 5). Yksi opettaja 

kertoi myös antavansa itse painoarvoa työssään kasvatukselle (f = 2). Työn 

luonnetta kuvailtiin opettajien puheessa muun muassa seuraavanlaisesti: 

”Sitte tämän tämmönen itsenäisyys työssä, että vaikka vaikka on tietenkin ne 
normit ja lait, lain normit ja säännöt ja tämmöset mitkä ohjaa työtä niin silti on 
semmonen oma vapaus tehdä sitä itsenäisestikki sitä öö just sitte luovasti ja 
ja tota omalla tavalla sitä työtä.” (Opettaja 1) 

”Ihan tämmöne leikkiä, laulaa, liikkua lasten kanssa ja sitten myös niinku aika 
aika vapaasti voi voi suunnitella sitä omaansa, omaa päiväänsä et ei kahta 
samanlaista päivää oo. Mahollisuus vaikuttaa siihen työn sisältöön ja siinä 
voi, voi käyttää luovuutta ja mielikuvitusta ja ja sitte lasten kanssa ollaan 
niinku tällaisten iloisten ja ihmeteltävien asioiden äärellä ja se on semmosta, 
työ on, työ on, opettajan työ on semmosta toivoa, toivoa ja tämmöstä 
spontaania elämää täynnä.” (Opettaja 2) 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö nähtiin motivoivana asiana opettajan 

työssä (f =1) (myös Perho & Korhonen 2012). Opettajan työtä kuvailtiin opettajien 

puheessa myös elinikäisen oppimisen paikkana (f =1). Opettaja oppii työssä ja 

työstä (f = 5). Opettajat kertoivat oppivansa etenkin muilta työntekijöiltä sekä 

opiskelijoilta, jotka tuovat kentälle uusia näkökulmia (f = 4). Opettajan työhön 

kuuluu myös suunnitelmallisuutta (f = 3). Yksi opettaja kertoi kuitenkin, että 

suunnitelmat voivat muuttua lasten mukaan ja opettajan täytyy voida sietää myös 

sitä (f = 1). Yksi opettaja mainitsi opettajien suunnitteluajan ja, että sitä on saanut 

hänen uransa alkuvaiheessa toteuttaa myös kotona (f = 1). Yksi opettaja mainitsi 

myös motivaatioon ja alalla pysymiseen vaikuttavan opettajana ja opettajan 
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työhön kuuluvien asioiden hoitamiseen keskittymisen ylimääräisten asioiden 

sijasta (f = 1). 

Työolot ja resurssit (f = 52) nähtiin opettajien puheessa olennaisena osana 

opettajan työtä. Opettajat kokivat, että resurssien tulisi olla kunnossa, jotta työtä 

voisi tehdä hyvin (f = 21). Tätä tukee aiempi tutkimus, jossa nähtiin opettajien 

pysyvän alalla, työn vaatimusten ja resurssien ollessa tasapainossa tai suotuisina 

(Björk ym. 2019). Opettajat toivoivat panostamista henkilöstöresursseihin (f = 7). 

Opettajat toivoivat työkaverien ollessa poissa töistä, saatavan palkattua aina 

sijainen. Opettajat toivoivat myös lapsiryhmien kokoon kiinnitettävän huomiota, 

sillä heidän mielestään lapsiryhmät ovat tällä hetkellä jo aika suuret (f = 6). 

Ryhmäkokoja ei haluttu enää yhtään suuremmiksi. Yksi opettaja mainitsi 

aiemmin voimassa olleen kahdenpaikkalaisuuskäytännön ja toivoi sitä takaisin 

tuen lapsille (f = 1). Yksi opettajista kertoi suosivansa paljon pienryhmätoimintaa 

lapsiryhmässään.  

Opettajat toivoivat työhyvinvointiin panostettavan, jotta opettajat jaksaisivat 

työssään paremmin ja siten myös pysyisivät alalla (f = 5). Yksi opettaja mainitsi 

työhyvinvointiin liittyen myös toiveen henkilöstöjohtamiseen panostamisesta 

esimiesten taholta. Kaksi opettajaa mainitsi myös työnohjauksen tarpeen 

opettajan työssä. Opettajat mainitsivat fyysiset työpaikkansa työssään 

viihtymiseen vaikuttaviksi tekijöiksi (f = 11). Pari opettajaa kertoi myös tilojen 

toimivuuden vaikuttavan työssä viihtymiseen (f = 3). Opettajat kokivat myös 

työuran alussa tai uuteen työpaikkaan tullessa tapahtuvan hyvän 

perehdyttämisen olevan tärkeä tekijä opettajan alalle jäämisen kannalta (f = 6). 

Yhden opettajan mukaan olisi tärkeää antaa työstä opiskelijoille ja uusille 

työntekijöille positiivinen kuva työn todellisuudesta (f = 3). Opettajat kuvasivat 

työoloja ja resursseja muun muassa seuraavanlaisesti: 

 

 

 

 

 

 



44 

”Toi on varmaa semmone resurssikysymys ehkä enemmänki, että jos mä 
vastaisin tähän varmaan sillä tavalla, että jos mulla olis työkavereita aina 
poissa nii mä toivoisin, että me pystyttäis palkkaa aina sijaisia ja tota ei oltais 
niin sanotusti aina pulassa jos joku puuttuis, mutta mullon ollu sikäli hyvä 
tilanne, että mulla on tässä päiväkodissa tiimikaverit ollu aina paikalla, että 
me ollaan aina saatu vietyä meidän asiat niin sanotusti läpi ja  homma on 
toiminu niin sanotusti hyvin ja kukaan ei oo lähteny ennen aikojaan töistä ja 
jotenki toiminu vähä liianki hyvi ehkä. Mutta tota on myös ollu semmosia 
paikkoja missä on ollu tosi suuret ryhmäkoot päiväkodeissa ja on puuttunu 
työntekijöitä, eikä oo saanu palkata sijaisia tai ei olla saatu ketään nii ne on 
vähä semmosia hurjia päiviä itselle ja lapsille ja sitte se ei oo oikee 
kenenkään edun mukasta ja vanhemmille joutuu selittään, että nyt ei saatu 
sijaista ja tää ny meni vähä tälleen tää päivä että ei saatu ny oikee hommia 
tehtyä tai sitä mitä oltiin suunniteltu. Siinä vaiheessa pitää madaltaa sitä 
omaa niin sanotusti tavoitteellisuutta ja mennä sieltä mistä aita on matalin ja 
niin sanotusti. Ja se on kurjaa kun joutuu tinkiin niistä omista pedagogisista 
asioista.” (Opettaja 7) 

Työkaverit nähtiin tärkeinä ja alalla pysymiseen positiivisesti vaikuttavana 

tekijänä tiimin (f = 34) muodossa. Lähes kaikki opettajat (9/10) mainitsivat 

työkaverien tai tiimin positiivisen merkityksen. Tiimi nähtiin omaa työtä tukevana 

(f = 6) ja toimivalla tiimillä nähtiin olevan suuri vaikutus työssä pysymiseen ja 

työssä viihtymiseen (f = 6) (myös Chiong ym. 2017). Tiimin hyviä puolia kerrottiin 

opettajien puheessa olevan siinä mahdollistuvan vastuun jakamisen tiimin 

jäsenten kesken (f = 5). Tällä hetkellä lähes kaikki haastatellut opettajat olivat 

ainoita opettajia tiimeissään. Kuitenkin yksi opettajista kertoi työskentelevänsä 

tiimissä, jossa on myös toinen opettaja. Pari opettajaa kertoi myös, että heidän 

aloittaessaan työuraansa opettajana, oli tiimirakenne ollut erilainen ja opettajia oli 

ollut tiimeissä kaksi. Uuteen tulevaan tiimimalliin suhtauduttiin optimistisesti, 

mutta vielä hieman pohtivasti, sillä uuden tiimimallin toimivuudesta käytännössä 

ei ole vielä kauheasti tietoa (f = 3). Tiimin rakenteesta ja kahdesta opettajasta 

tiimissä kerrottiin muun muassa seuraavan laisesti: 

”Mutta nyt sitten taas koen, että se on hyvä asia, että palataan siihen, 
että on kaks opettajaa, koska se on hyvin antoisaa tehdä työtä toisen, ööm, 
saman koulutuksen saaneen ihmisen kanssa…” (Opettaja 1) 

”Kyllä, itse asiassa kyllä siis sillai kuulostaa hyvältä, koska kyllähän 
niinku tota, tota noin niin, varmasti niin kun erilailla kun siinä on niinku kaksi, 
kaksi tämmöstä niin kuin, kyllähän meillä kaikki lastenhoitajat osaavat 
kasvattaa ja opettaakin, mutta niinku et tulee vielä semmosta sitä 
ammatillista osaamista enemmän niin kun siihen kasvattamiseen ja 
opettamiseen niin varmasti tekee hyvää. En usko, että tekee huonoa.” 
(Opettaja 5) 
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Tiimityöskentelyssä (f = 7) nähtiin hyviä ominaisuuksia. Yksi opettaja kertoi 

tiimeissä voitavan hyödyntää jokaisen tiimin jäsenen vahvuuksia. 

Varhaiskasvatuksen opettajan työstä pidettiin, koska työtä tehdään tiimeissä. 

Yksi opettaja mainitsi tiimissä asioista keskustelemisen olevan päätöksenteon 

apuna. Yksi opettaja kertoi ajatusten jakamisen ja yhdessä tiimin jäsenten kanssa 

suunnittelemisen olevan mukavaa. Tiimityöskentelyssä puhuttaessa opettajien 

puheessa korostui tiimityön vuorovaikutuksellisuus ja yhteistyö (f =6). 

Tiimityöskentelyssä nähtiin tärkeänä myös, että jokainen tiimin jäsen kantaa 

oman vastuunsa (f = 1). 

Työyhteisöllä (f = 24) nähtiin olevan suuri vaikutus alalla pysymiseen ja 

työssä viihtymiseen. Tämä on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa. (Kuten 

McIntyre 2010; Perho & Korhonen 2012.) Opettajat kuvailivat työyhteisöjään 

hyviksi ja kokivat viihtyvänsä työpaikoillansa hyvin, koska työyhteisö toimi niin 

hyvin. Yksi opettaja puhui työyhteisönsä vuorovaikutuksesta ja keskustelevasta 

ilmapiiristä. Hän kertoi kuinka on kokenut ahaa-elämyksiä keskustelemalla 

työhön liittyvistä asioista työkavereidensa kanssa. Yksi opettajista mainitsi 

esimiehensä olevan hyvä ja näki, että esimiehen ollessa huonompi, voisi se 

vaikuttaa hänen motivaatioonsa ja viihtymiseensä alalla. Esimiehen vaikutusta ja 

hyvää työyhteisöä kuvailtiin muun muassa seuraavanlaisesti: 

”esimieshän on, mullon tosi hyvät lähiesimiehet, että tykkään heistä kovasti 
et ei ne mua niinku mitenkään erityisesti motivoi mua työhön, mut jos ne ois 
ihan huonot, niin varmasti voisivat vähentää motivaatiota, et jos siel tultais 
niheileen jotain juttuja tai ois ihan armoton kyttäysmeininki nii kyl varmasti 
vähentäis motivaatiota.” (Opettaja 6) 

”Varmaan se suurin motivaatio tällä hetkellä on toi, varmaan se, että me 
puhalletaan tässä talossa yhteen hiileen. Me, mä tykkään siitä. Että kukaan 
ei niinku sooloile omiaan vaan me tehdään oikeesti tätä työtä yhdessä, sen 
näkee tua pihallakin ja sen näkee näissä talon yhteisissä hetkissä.” (Opettaja 
7) 

Työkavereilla ja työyhteisöllä nähtiin olevan vaikutusta myös työssä 

jaksamiseen. Kaksi opettajaa kertoi, että työkaverit ovat auttaneet heitä 

jaksamaan työssänsä (f = 2). Tästä esimerkkinä seuraava: 

”no tota on mukavat, auttavat ja kannustavat työkaverit, on auttaneet 
jaksamaan siinä työssä.” (Opettaja 2) 
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Ohjeistukset ja muutokset (f = 22) tulivat esille opettajien puheessa 

pääasiassa myönteisesti. Opettajat kokivat viimeaikaisissa ja tulevissa 

muutoksissa olevan paljon hyvää (f = 7). Opettajat kertoivat mukautuvansa 

muutoksiin, mutta toivovan selkeitä ohjeistuksia muutoksista niitä kohdatessaan. 

Viime vuosien varhaiskasvatuslain sekä varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) 

muutokset opettajat näkivät olevan nykypäiväisiä sekä hyviä muutoksia (f = 6). 

Varhaiskasvatuksen opettajien tuleva siirto ovtes:in pariin ei herättänyt vielä 

suuria odotuksia. Tosin muutama opettaja toivoi työsopimussiirron aiheuttavan 

esimerkiksi parannusta opettajien palkassa (f = 3). Koronakevät 2020 oli tuonut 

opettajien mukaan työhön lisää aikaa suunnitella toimintaa. Lapsia oli tuolloin 

päiväkodeissa vähemmän ja yksi opettaja kertoi sen olevan hyödyksi, sillä hän 

oli ehtinyt suunnitella toimintaa ja tulevaa paremmin (f = 2). Koronakeväänä oli 

ehtinyt myös tehdä esimerkiksi siivousta ja järjestelyä, johon ei yleensä ole aikaa 

(f = 1). 

Varhaiskasvatuksen opettajien status nostettiin esille myös opettajien 

puheessa (f = 21). Opettajat kertoivat kokevansa saavan arvostusta perheiltä. 

Myös Perhon ja Korhosen (2012) tekemässä tutkimuksessa vanhempien antama 

arvostus nähtiin yhtenä tärkeimpänä motivaatiotekijänä (Perho & Korhonen 

2012). Vanhemmat ja lapset arvostivat opettajia ja opettajat tiesivät sen 

saamansa palautteen perusteella (f = 12). Opettajat arvostivat myös itse omaa 

työtänsä (f = 4). Kuitenkin opettajat kokivat, että alan ja varhaiskasvatuksen 

opettajien arvostuksen pitäisi kuitenkin kasvaa etenkin yhteiskunnan taholta (f = 

5). Tästä mainittiin myös koronatilanteen kannalta ja pari opettajaa kertoi 

kokeneensa koronatilanteenkin kannalta arvostuksessa ristiriitaisuutta, sillä 

mediassa kiitettiin pääasiassa sairaanhoitotyöntekijöitä, kun myös 

varhaiskasvattajat olivat koko koronakevään 2020 töissä terveytensäkin uhalla. 

”Mutta tota ehkä justiinsa se arvostus, mut kyllä tuntuu että vanhemmat usein 
arvostaa ja lapset arvostaa meidän työtä. Mutta sitten ehkä jostakin 
korkeemmalta taholta niin niin toivois ehkä välillä.” (Opettaja 4) 

”Ja kuten sanoin arvostan alaa, ammattiani, sitä mitä teen. Arvostan lapsia 
ja koen että tämä on erittäin tärkeää hei, mihin tuolla pystymme 
vaikuttamaan.” (Opettaja 6) 

Palkkaus (f = 18) tuli esille opettajien puheessa useasti. Opettajat kokivat 

palkkauksessa olevan parannettavaa ja ajattelivat sillä olevan myös vaikutusta 



47 

alan houkuttelevuuden kannalta (f = 17). Opettajat näkivät alan tämän hetkisen 

palkkauksen huonoksi (myös Perho & Korhonen 2012). Opettajat eivät nähneet 

palkan ja opettajan vastuun sekä koulutuksen vastaavan toisiansa. Ovtes:iin 

siirtyminen voisi olla palkkausta parantava, mutta opettajat eivät olleet tämän 

suhteen vielä kovin toiveikkaita. Yksi opettajista mainitsi myös maisterin 

tutkintonsa ja toivoi, että sen tuoma koulutus myös näkyisi palkkauksessa (f = 1). 

”Palkkakysymys on aina. Kyl se vähä itteä nakertaa se, että oot 
korkeakoulututkinnon tehny ja käteen jää alle kaks tonnii kuussa ni se on 
vähä, vähä semmonen. Et sullon kuitenki kova vastuu sen päivän mittaan 
niist lapsista. Ja sun pitää ne tietyt velvotteet tehä sille lapselle, et se päivä 
sujuu ja ylipäätään. Vasut ja muut tehä et se ei oo mikään sellanen et nyt 
vaa hoidan tosta päivän mittaan. Ni se on ehkä se palkkakysymys on se 
suurin. Et siihen toivois jotain parannusta.” (Opettaja 9) 

Opettajat puhuivat opettajan vastuusta (asiantuntijatyö) ja roolista 

varhaiskasvatuksessa pedagogiikan toteuttajina (f = 4). Opettajalla on suuri 

vastuu ryhmänsä pedagogiikan toteuttamisesta ja lapsista sekä tästä syystä työ 

nähtiin vastuullisena. Opettajan vastuun nähtiin myös lisääntyneen viime vuosina 

varhaiskasvatuksessa (f = 4). Yksi opettajista nosti puheessaan esille työnsä 

apulaisesimiehenä ja kasvaneen johtamiskokonaisuuden, joka vaatii paljon työtä 

(f = 1).  

Opettajat puhuivat paljon sisäiseen ammattiarvoon (Watt & Richardson 

2007) (f = 104) liittyvistä asioista. Sisäinen ammattiarvo liittyy haluun työskennellä 

opettajana (Watt & Richardson 2007). FIT-Choice mallin (Watt & Richardson 

2007) pohjalta muodostettiin alaluokat pitää opettajan työstä (f = 37) ja opettajan 

työ on tärkeää (f = 5). Muut tämän luokan alaluokat muodostettiin aineistosta 

tutkimuskysymyksen perusteella. Opettajat näkivät työnsä tärkeäksi ajatellen 

lapsia ja heidän elämäänsä. Opettajat kokivat voivansa vaikuttaa lasten elämään 

työssänsä. Opettajat myös pitivät työstään ja mainitsivat siitä useasti (f = 37). 

Opettajat kertoivat ihmisläheisen työn ja toisista huolen pitämisen työssä olevan 

yksi syy, miksi pitävät työstään. Opettajan työtä kuvailtiin myös kutsumustyönä. 

Lastentarhanopettajaliiton tekemän jäsenistötutkimuksen (1999) perusteella 

opettajat kertoivat olevansa kutsumusammatissaan (Keckman-Koivuniemi 

1999). Opettajat kokivat työssään saavansa tehdä sitä, mistä pitävät ja mikä heitä 

kiinnostaa (f = 17). He kokivat myös työssään onnistumisia, tarpeellisuuden 
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tunnetta ja palkitsevuutta (f = 7). Omalla asenteella voi yhden opettajan mukaan 

vaikuttaa työhönsä. 

 Motivaatio muodostettiin tässä omaksi alaluokakseen, vaikka motivaatio 

liittyy kaikkiin alalle haluamiseen ja alalla pysymiseen liittyviin tekijöihin. Kuitenkin 

opettajat puhuivat haastatteluissa motivaatiosta ja sen muodoista useasti 

motivaation termeillä ja siitä myös kysyttiin suoraan haastatteluissa (f = 24), joten 

siitä muodostettiin oma alaluokkansa. Opettajat puhuivat motivaatiosta sisäisenä 

(f = 11) ja ulkoisena (f = 7) motivaationa. Opettajat kokivat myös, että heidän 

motivaationsa oli säilynyt yllä opettajauransa aikana sekä yksi opettaja kuvaili 

motivaatiotaan korkeaksi. Sisäisinä motiiveina opettajat mainitsivat muun 

muassa itse työstä kumpuavan motivaation. Opettajat kertoivat muun muassa 

saamansa palautteen ja ovtes:iin siirtymisen olevan ulkoisen motivaation 

muotoja.  

”…osittain se on semmonen sisänen juttu et se tulee sieltä sisältä mut sit se 
on myös niinku tavallaan, jos puhutaan sisäsestä ja ulkosesta motivaatiosta, 
nii osa tulee myös sieltä niinku ulkoo.” (Opettaja 8) 

Opettajat haluavat kehittyä työssään (f = 17). Opettajat kertoivat haluavansa 

kehittymisen lisäksi edetä urallaan (f = 12). Opettajat mainitsivat 

koulutusmahdollisuudet alalla ja haluavansa hyödyntää niitä. Opettajat 

mainitsivat alan kirjallisuuden ja tutkimustiedon mahdollisuuksina kerryttää lisää 

tietämystä ja osaamista alalla. Yksi opettaja mainitsi mahdollisuuden ja 

kiinnostuksen kouluttautua varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi (veo) ja saada 

siten vaihtelua työhön. Opettajat kokivat haluavansa pysyä alalla (f = 12). Yksi 

opettajista oli jo ehtinyt eläköityä, mutta koki halunneensa lähes aina 

työskennellä varhaiskasvatusalalla. Kaikki muutkin opettajat kokivat haluavansa 

pysyä alalla ainakin tällä hetkellä. Muutama opettaja oli kuitenkin epävarma koko 

loppu työuransa viettämisestä opettajan työssä. Muutamalla opettajalla oli 

kuitenkin ajatuksia ja huoli työssään jaksamisesta ja siitä, jaksavatko he tehdä 

tätä työtä loppuikänsä.  

Opettajat kertoivat innostuksestaan työtään kohtaan (f = 9). Opettajat 

kokivat innostuvansa työstään ja tarkemmin kerrottuna he kokivat innostuvansa 

uusista asioista ja arjen pienistä asioista, kuten retkistä tai askarteluista. 
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Innostuksen nähtiin myös pysyneen yllä työuran aikana. Opettajat kuvailivat 

työtään varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi näin: 

”Ohhoh, no siis niin, tää on edelleen maailman paras työpaikka. Tää missä 
on, oon nyt ja siis ja mä koen, että tää on tosi tärkee työ. Edelleenki oon sitä 
mieltä. Ehkä kasvaa vaan jatkuvasti se merkitys.” (Opettaja 7) 

”No itse asias ny ku on vaihtanu viä työpaikkaaki nii tietenki tulee semmonen 
niinku, että jes jes pääsi siihen, että tänne mä oon halunnu pitkään tulla 
töihin, et se on ollu se. Motivaatioo on, tietty jonain päivinä kun on ihan poikki 
nii aattelee, et apua mihin mää oon itteni lykänny et, kyl niitäki hetkii vaa 
vuosien mittaan tulee, että ku oot vaka opena että ei helvetti suoraan 
sanottuna, et helpommallaki sais sen rahan kun se mitä on. Mut sitte 
toisaalta se, että on se oma haasteensa ettei oo sitä nii helppoo, mut on 
motivaatioo. Ja sit ku on semmonen työyhteisö missä saa tuotua asiat esiin 
ja on yhteen, yhteen puhalluksen henki ja. Mut koskaanhan ei tiiä kauan on 
alalla, et tavallaan en tuudittaudu siihenkään et joo oon 30 vuotta samas 
paikassa et elämä muuttuu ja tilanteet muuttuu. Mut tällä hetkellä tuntuu siltä 
et joo et haluu olla ja tehä tätä työtä, mutta koskaan ei tiiä sitte, jos joskus on 
omii lapsii ja muuta että mitä se arki on sitte, että pystyykö olemaan tavallaan 
24/7 niitten samanikästen lasten parissa vai haluuks sit ihan jotain muuta. Nii 
nii, mutta ainaki tällä hetkellä motivaatio on ihan.” (Opettaja 9) 

 

Yhteiskunnallisista hyötyarvoista (f = 65) opettajien puheessa tuli esille 

lasten kanssa työskentely (f = 28), vaikutus lasten tulevaisuuteen (f = 22) ja 

vaikutus yhteiskunnallisella tasolla (f = 15) (Watt & Richardson 2007). Lasten 

kanssa työskentely mainittiin opettajien puheessa useasti (f = 28). Lapset on 

nähty myös aiemmassa alan tutkimuksessa vahvana motivaatiotekijänä 

varhaiskasvatuksen opettajan työssä (Perho & Korhonen 2012). Opettajat 

kertoivat pitävänsä lapsista (f = 6) ja heidän kanssaan työskentelemisestä (f = 

14) (myös Chiong ym. 2017). Opettajat kertoivat pitävänsä lapsista muun muassa 

siksi, että lapset suhtautuvat niin aidosti elämään ja työssä näkee lasten 

kehityksen sekä kasvun. Opettajat kertoivat lasten kanssa työskentelystä ja siitä, 

että lasten kanssa on mukavaa tehdä erilaisia asioita sekä työ lasten parissa 

koettiin antoisaksi (f = 14). Lapset nähtiin opettajien puheessa myös yhtenä heitä 

motivoivana tekijänä (f = 8). Lapsissa motivoi muu muassa heidän kehityksensä 

seuraaminen, oppiminen ja onnistuminen sekä lasten erilaisuus (f = 5). Yksi 

opettaja kertoi myös perheen auttamisen olleen hienoimpia hetkiä hänen 

urallaan. Lapset koettiin myös opettajien mukaan tärkeimpänä asiana työssä ja 
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lapsista voi ammentaa jaksamista omaan työhön. Lasten kanssa 

työskentelemisestä puhuttiin muun muassa seuraavanlaisesti: 

”No kylhän ne lapset tietenki siis ja monta vuotta oon pienillä työskennelly ni 
jotenki se pienten maailma on semmonen se oma, oma juttu, että siellä se 
kehityksen näkyminen ja sitte se lasten aito suhtautuminen tähän elämään 
ja oppimiset ja kaikki niin tota niin se on semmonen. Kun on se pohja mistä 
ponnistetaan eteenpäin niin tota niin sen on kokenu itte kyllä semmoseks 
antosaks, antosaks paikaks että tota, kyllä tietenki just just kyllä niinku 
kaipaa, kaipaa sitä lasten kans olemista ja sitä että lapsilla on, on hyvä ja 
turvallinen olla ja mielekästä tekemistä ja yhteistyössä vanhempien kanssa, 
niin se on niinku semmonen, semmonen tietenki sitte mitä, mitä haluaa kyllä 
sitte tässä sivussa kyllä tehdä ja joskus vaikka palata vielä ihan ryhmäänki 
sitten mutta.” (Opettaja 10) 

 Opettajat kokivat voivansa vaikuttaa työllään lasten tulevaisuuteen. Myös 

Chiong ym. (2017) mukaan opettajan työssä voidaan vaikuttaa lapsiin (Chiong 

ym. 2017). Opettajat kertoivat voivansa vaikuttaa lapsiin heitä opettamalla ja 

kasvattamalla (f = 16). Tämä näkyi opettajien mukaan muun muassa siten, että 

lapsista on nähtävissä oman työn jälki (f = 4). Opettajat kokivat voivansa työssään 

parhaimmillaan auttaa lasta. Kaksi opettajaa myös mainitsi työssä ja lapsissa 

näkyvän toivon.  

”…on kiva ku on useemman vuoden niinku samassa, samassa ryhmässä ja 
näkee sen lastenki kehityskaaren, näkee myös sen oman työnsä, et sitä. Se 
kantaa niin sanotusti niinku hedelmää niin kyllä seki motivoi. Sit varsinki joita, 
jotai vaikeempia tapauksia, jotka vaatii sitte enemmän työtä ni ne tapaa 
motivoida, ku tarvii ite saada niitä asioita eteenpäin.” (Opettaja 3) 

”Ja tota sitte tietysti mikä mua on, niinku yks mikä on ollu aina semmonen 
että, että lapset, ne on meidän toivo tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta 
ja on hieno olla siinä mukana vaikuttamassa, kun nää niinkun lapset kasvaa.” 
(Opettaja 5) 

Opettajat näkivät varhaiskasvatuksen opettajien työllä voivan vaikuttaa 

yhteiskunnallisesti (f = 15). Tätä tukee myös aiempi tutkimustieto, jossa opettajat 

kokivat voivansa vaikuttaa työllään yhteiskunnallisesti (Chiong ym. 2017). 

Opettajien puheessa mainittiin, että yhteiskunnallisellakin tasolla ollaan huomattu 

varhaiskasvatuksen tärkeys (f = 8) ja opettajuuden yhteiskunnallinen merkitys (f 

= 5). Opettajien mukaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan vaikuttaa 

yhteiskunnallisesti ja yhteiskuntakin on huomannut sen (f = 5). Varhaiskasvatus 

nähtiin opettajien puheessa pohjana lapsen elämälle, josta ponnistetaan 

eteenpäin (f = 1). Heidän mukaansa varhaiskasvatuksessa on tärkeää myös, että 
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lapsilla on hyvä ja turvallinen olla sekä heille voidaan tarjota mielekästä tekemistä 

(f = 2). Lapset ja lasten hyvinvointi nähtiin opettajien puheessa syynä, miksi työtä 

tehdään (f = 4). Yhden opettajan mukaan hän valmistelee esiopettajana lapsia 

koulua varten. Lapsuuden ja etenkin alle kouluikäisyyden nähtiin olevan tärkeä 

elämänvaihe. Opettajan koettiin myös voivan auttaa perheitä heidän tarvitessaan 

apua. 

”Mm niinpä ja just se ymmärrys siitä, että miten laadukas varhaiskasvatus 
sitte niinku miten se vaikuttaa niinku koko yhteiskunnassa. Kun me 
kasvatetaan täällä näitä tulevia, tulevia kansalaisia.” (Opettaja 4) 

Opettajat puhuivat käsityksistään omasta kyvystään opettaa (f = 35) ja 

persoonastaan (f = 1) liittyen käsitykseen itsestään opettajana (Watt & 

Richardson 2007) (f = 36). Opettajat kokivat oman käsityksensä kyvyistään 

opettajana muodostuneen erilaisten palautteiden ja kokemusten kautta. Opettajat 

kertoivat työssään saavansa palautetta lapsilta (f = 12), vanhemmilta (f = 6) ja 

esimiehiltä (f = 2). Omasta työstä saatu palaute antoi monelle opettajalle 

kannustusta ja jaksamista työhön sekä sen kerrottiin tuntuvan hyvältä (f = 20). 

Yksi opettaja kertoi osan ulkoisesti tulevista motivaation lähteistä myös 

vaikuttavan omaan käsitykseensä itsestään opettajana. Opettajien käsitykset 

itsestään olivat muodostuneet myös kokemuksen kautta (f = 10). Opettajana 

työskenteleminen ja asioiden oppiminen oli tuonut opettajille varmuutta ja 

osaamista työhönsä (myös Chiong ym. 2017). Opettajat olivat kokeneet 

kehittyneensä työkokemuksen kautta ammatillisesti. Opettajat kokivat itsensä 

hyviksi työssään ja huomaavan osaamisensa työssään (f = 4). (myös mt. 2017). 

Yksi opettajista näki, että varhaiskasvattajat ovat sopeutuvaisia ja alalla myös 

tarvitsee olla sopeutuvainen. Opettajat kertoivat käsityksistään itsestään 

opettajana muun muassa seuraavasti: 

”…koen olevani hyvä työssäni ja koen, että työssäni kohtaan paljon 
palkitsevia asioita. Lasten kasvamista, lasten kaa olemista, hyviä hetkiä, 
vaikeitakin hetkiä ja niistä sit nimenomaan opitaan, että kehitystä tapahtuu.” 
(Opettaja 6) 

”Tota siis varmaan suurin ja kaikista paras motivaatio on se et ny ku tossa 
pienillä on ja kun siihen tulee ja näkee kuinka tärkee niille pienille ihmisille on 
kun tulee sieltä niin kun, sanotaan sitä omaa nimee ja tullaan kädet ojossa 
ja sit et mitä vanhemmat antaa palautetta, että siellä ne toistaa iltasin teidän 
nimiä ja vaikkei paljo muuta osaakka vielä puhua ja ja tota.” (Opettaja 5) 
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Alalla pysymiseen liittyvät henkilökohtaiset hyötyarvot (f = 11) liittyivät 

opettajien puheessa työn liikkuvuuteen (f = 6) ja turvalliseen työllistymiseen (f = 

5) (Watt & Richardson 2007). Yksi opettaja kertoi, että työpaikan vaihtaminen on 

lisännyt hänen motivaatiotansa uransa aikana (f = 5). Opettajat kokivat 

varhaiskasvatusalalla riittävän töitä (f = 2), kaksi opettajaa mainitsi myös 

vakituisen toimen saamisen olevan yksi alalla pysymiseen vaikuttava tekijä. Yksi 

opettaja myös kertoi, että varhaiskasvatuksen opettajana saa taloudellisen 

turvan, kun töitä alalta löytyy.  

Omista opetus- ja oppimiskokemuksista (f = 2) ei juurikaan mainittu 

alalla pysymisen näkökulmasta, mutta yksi opettaja mainitsi niihin liittyen 

sosiaaliset vaikutteet (f = 2) (Watt & Richardson 2007). Sosiaalisina vaikutteina 

alalla pysymisen kannalta nähtiin opintojen valmistaminen tulevaa opettajaa 

tulevaan ammattiinsa mahdollisimman hyvin, jotta opettaja pysyisi alalla. 

Opintojen aikana tulisi saada oikeasta työelämästä realistinen kuva ja opintojen 

tulisi tarjota tarvittavat tiedot työelämässä toimimista varten, jotta opettajat myös 

jäisivät alalle. 

Opettajuudesta varavaihtoehtona (f = 1) alalla pysymisen näkökulmasta 

mainitsi yksi opettaja. Opettaja kertoi kiinnostuksensa esiopetusta kohtaan 

olevan tekijä, jonka vuoksi pysyy alalla, vaikka varhaiskasvatus oli alun perin 

varavaihtoehto. 
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6 POHDINTA 

6.1 Yhteenveto ja johtopäätökset tuloksista 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin syitä varhaiskasvatuksen opettajien 

hakeutumiseen alalle ja syitä sille, miksi he haluavat pysyä alalla töissä. Aineisto 

kerättiin teemahaastattelemalla kymmentä varhaiskasvatuksen opettajaa eri 

puolilta Suomea, pääasiassa Pirkanmaalta. Haastattelut toteutettiin sekä 

kasvotusten, että koronatilanteesta johtuen myös etäyhteyksin. Tutkimukseen 

osallistuneet opettajat olivat työskennelleet opettajina reilusta yhdestä vuodesta 

yli neljään kymmeneen vuoteen. Analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä 

sisällönanalyysia ja analyysia ohjaavaksi analyysirungoksi valittiin Watt ja 

Richardson’n (2007) FIT-Choice malli.  

Aineistosta tunnistettiin 68 syytä varhaiskasvatuksen opettajien 

haluamiseksi alalle. Alalla pysymisen syiksi tunnistettiin yhteensä 456 syytä. 

Opettajat kertoivat halunneensa tulla opettajaksi, koska olivat kiinnostuneet 

kasvatuksesta, kokivat aina pitäneensä lapsista, olivat kerryttäneet työkokemusta 

lasten parissa jo muissa kuin opettajan töissä ja sitä kautta kiinnostuneensa 

opettajuudesta. Opettajana koettiin voitavan vaikuttaa lapsiin ja yhteiskuntaan. 

Opettajaksi oltiin tahdottu, koska koettiin olevansa hyvä lasten kanssa ja 

opettamisessa. Opettajat olivat halunneet alalle myös sen takia, että kokivat alan 

työllisyystilanteen hyväksi ja alalta löytyi töitä kaikkialta Suomesta. Opettajat 

olivat saaneet sosiaalista mallia opettajan ammatista perheeltään ja kokivat 

persoonansa sopivan opettajaksi. Myös työn luonteella ja hyödyillä, kuten 

palkalla ja statuksella oli nähty olevan vähäistä vaikutusta alalle haluamiseen. 

Pari opettajaa oli myös päätynyt varhaiskasvatuksen opettajaksi 

varavaihtoehtona.  

Alalla pysyttiin samankaltaisista syistä, kuin sinne oltiin alun perin 

haluttukin. Opettajan tutkintoon valmistavien opintojen nähtiin valmistavan 

opettajaa tulevaan työhönsä ja sen koettiin tarvitsevan valmistaa opettajaa 
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työelämään mahdollisimman hyvin, jotta opettaja pysyisi alalla myös 

työelämässä. Työn sisällöstä puhuttiin eniten ja siitä kerrottiin monenlaisia 

tekijöitä. Opettajan työ koettiin monipuoliseksi ja siksi siitä pidettiin. 

Varhaiskasvatuksen opettajan työtä kuvailtiin myös vaihtelevaksi ja luovaksi. 

Opettajat kokivat voivansa vaikuttaa työhönsä paljon sekä kokivat voivansa tehdä 

työtä omalla tyylillään. (Myös Keckman-Koivuniemi 1999.) Työn luonteeseen 

liittyvät tekijät koettiin motivoivina asioina. Opettajat kokivat saavansa työssään 

opettajana tehdä sitä mikä heitä kiinnostaa ja mistä he pitävät. Kiinnostus vaikutti 

paljolti haluamiseen pysyä alalla. Opettajan työn nähtiin olevan vastuullista ja 

siksi siihen haluttiin myös oikeanlaisia resursseja. Palkkaus koettiin huonona ja 

siihen koettiin tarvittavan parannusta, jotta alan vastuu sekä ansiot vastaisivat 

toisiansa. Palkan koettiin vaikuttavan motivaatioon olla alalla. Opettajat kokivat 

saavansa työstään arvostusta lapsilta ja lasten vanhemmilta. Opettajat arvostivat 

myös itse työtänsä, mutta arvostuksessa oli heidän mielestään parannettavaa 

yhteiskunnallisella tasolla (kuten kuntatasolla). 

Työyhteisö ja tiimi nostettiin opettajien puheessa usein esille motivaatioon 

positiivisesti vaikuttavana tekijänä. Opettajat kertoivat viihtyvänsä 

työyhteisöissään ja työpaikoillaan hyvin. Tiimityöskentely nähtiin myös mukavana 

keinona toimia ja se oli opettajien puheessa yksi syy, miksi varhaiskasvatuksen 

opettajan työstä pidettiin. Työolojen ja resurssien nähtiin vaikuttavan myös 

haluun olla alalla. Resurssien ja työolojen ollessa kunnossa, viihtyivät opettajat 

työssään paremmin. Varhaiskasvatusalan kokemat muutokset koettiin 

pääasiassa myönteisesti. Kokemus ja opettajien saama palaute olivat 

vaikuttaneet opettajien käsitykseen itsestään opettajina. Kokemus ja palaute 

olivat tuoneet opettajille varmuutta, osaamista sekä jaksamista työhön. 

Opettajan työ koettiin myös tärkeäksi ja he kokivat voivansa vaikuttaa 

työllään lapsiin sekä myös yhteiskunnallisesti. Opettajat halusivat pysyä alalla ja 

kehittää itseään työssään. Opettajat kertoivat pitävänsä lapsista ja heidän 

kanssaan työskentelemisestä. Lapset nähtiin opettajien puheessa heitä paljon 

motivoivana tekijänä (myös Perho & Korhonen 2012). Opettajat mainitsivat 

motivaationsa olevan sekä sisäistä, että ulkoista. Opettajat kertoivat alalla 

pysymiseen vaikuttavan alan hyvä työllisyystilanne sekä mahdollisuus vaihtaa 

työpaikkaa ja liikkua suht vapaasti, sillä töitä löytyy kaikkialta Suomesta.  
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Tässä tutkimuksessa lähdettiin selvittämään sitä, miksi opettajat halusivat 

alalle ja miksi he siellä pysyvät. Motivaation on nähty liittyvän vahvasti opettajan 

ammatinvalintaan ja työssä viihtymiseen aiemmissa tutkimuksissa (mm. 

Ruohotie 1980; Kyriacou & Coulthard 2000; Watt & Richardson 2007; Chiong ym. 

2017; Fray & Gore 2018). Motivaatio liittyi myös tässä tutkimuksessa opettajien 

mainitsemiin syihin, sillä motivaatio on nähty ohjaavan ihmisen toimintaa ja 

käyttäytymistä (Sinokki 2016; Ryan & Deci 2017). Motivaation voidaan tästä 

johtuen päätellä vaikuttaneen varhaiskasvatuksen opettajien ammatinvalintaan 

sekä siihen, että he edelleen työskentelevät alalla. 

 Tutkimuksen tärkeimpinä tuloksina ovat se, että alalle haluttiin pääasiassa 

siksi, että opettajuus sekä lasten kanssa työskenteleminen kiinnosti. Tätä tulosta 

tukee myös aiempi tutkimustieto aiheesta (mm. Keckman-Koivuniemi 1999; 

Chiong ym. 2017). Opettajien alalle haluamiseen vaikuttavat altruistisen, sisäisen 

ja ulkoisen motivaation syyt (Fray & Gore 2018), näistä kuitenkin korostuvat 

altruistisen ja sisäisen motivaation syyt (Chiong ym. 2017). Alalla pysymisen 

kannalta olennainen tulos oli se, että suurin piirtein samat tekijät vaikuttavat alalla 

pysymiseen kuin sinne alun perin haluamiseenkin. Kuitenkin vastauksissa 

painottuivat eri tavalla eri syyt alalle haluamisen ja siellä pysymisen suhteen. 

Alalla pysymiseen vaikutti opettajien mukaan eniten työn sisältöön ja luonteeseen 

liittyvät asiat, kuten työn monipuolinen luonne, työolot ja työn tekeminen 

työyhteisössä ja tiimissä (myös Keckman-Koivuniemi 1999). Chiong ym. (2017) 

tutkimuksen mukaan opettajien alalla pysymiseen oli vaikuttanut eniten kokemus 

siitä, että on hyvä ammatissaan, opettajat kokivat voivansa vaikuttaa oppilaiden 

elämään, haluavansa työskennellä lasten kanssa ja kokivat olevansa päteviä 

tekemään työtä (Chiong ym. 2017). Tämän tutkimuksen tulokset erosivat 

painotukseltaan hieman tuosta tutkimuksesta ja tulokset olivat enemmän 

Keckman-Koivuniemen (1999) tulosten kaltaisia. Tähän voi vaikuttaa se, että 

Keckman-Koivuniemen (1999) tutkimus on kohdistunut nimenomaan 

varhaiskasvatuksen opettajiin ja se on toteutettu Suomessa (Keckman-

Koivuniemi 1999). Chiong ym. (2017) tutkimus on toteutettu Isossa-Britanniassa 

ja se kohdistui ylempien koulutusasteiden kuin varhaiskasvatuksen opettajiin 

(Chiong ym. 2017).  

Haastatteluissa opettajat mainitsivat hyvien asioiden lisäksi alan epäkohtia 

ja motivaatioonsa kielteisesti vaikuttavia asioita. Niitä ei tässä tutkimuksessa 
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otettu tarkemmin tarkasteltavaksi, sillä haluttiin selvittää nimenomaan alalle 

haluamiseen ja siellä pysymiseen vaikuttavia tekijöitä eli tekijöitä, joilla on 

myönteinen vaikutus opettajien motivaatioon. Epäkohtia on olemassa tähän 

tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan ja siksi se on tärkeää tunnistaa. 

Tämän tutkimuksen ja yleensäkin varhaiskasvatuksen kannalta tärkeää on 

mainita, että opettajat kokivat lisääntyvien vaatimusten olevan raskaita ja kokivat, 

että esimerkiksi ilman parannusta palkkauksessa yms. resursseissa saattaisi työ 

käydä turhan raskaaksi ja he joutuisivat pohtimaan alalla pysymistä uudestaan. 

Varhaiskasvatuksen opettajan työn vaatimusten ja hyötyjen koettiin tähän 

tutkimukseen osallistuneiden opettajien mielestä tarvittavan vastaavan toisiansa, 

jotta alalla haluttaisiin työskennellä. Kaikki opettajat kokivat haluavansa näillä 

näkymin pysyä alalla, mutta opettajien puheessa tuli esille se, että alan vaihtoa 

saatetaan tosissaan miettiä mikäli työ käy liian raskaaksi ja epäkohtiin ei puututa. 

Valtakunnallisen selvityksenkin mukaan varhaiskasvatuksen opettajat 

harkitsevat alalta pois lähtöä. Jopa 39 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuuden omaavista opettajista oli harkinnut alalta pois lähtöä. (Eskelinen & 

Hjelt 2017.) 

Korkean motivaation omaavat opettajat pysyvät alalla (Ruohotie 1980). 

Motivaation yhteys alalla työskentelemiseen huomattiin myös tässä 

tutkimuksessa. Alalla jo pitkään työskennelleet opettajat ja sillä edelleen jatkavat 

opettajat kertoivat motivaationsa säilyneen yllä koko työuransa aikana. Yksi 

opettajista kuvasi motivaatiotansa korkeaksi. Kuten aiemmassa tutkimuksessa 

on saatu selville, vaikuttaa motivaatio vahvasti alalle haluamiseen (Watt & 

Richardson 2007) ja siellä pysymiseen (mm. Ruohotie 1980; Kyriacou & 

Coulthard 2000; Perho & Korhonen 2012; Chiong ym. 2017). Aiempien 

tutkimusten tulokset tukivat tämän tutkimuksen tuloksia hyvin. Myös tässä 

tutkimuksessa sekä alalle haluamisen, että alalla pysymisen syyt olivat paljolti 

sisäisen tai altruistisen motivaation syitä (kuten myös Chiong ym. 2017). Sisäisen 

motivaation syitä tässä tutkimuksessa olivat muun muassa työn sisältöön liittyvät 

asiat, kuten työskenteleminen lasten parissa. Altruistisen motivaation syitä taas 

olivat muun muassa yhteiskunnallisiin hyötyarvoihin liittyvät tekijät, kuten 

vaikuttaminen lasten tulevaisuuteen ja vaikuttaminen opettajan työssä 

yhteiskunnallisesti. 
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Alalla on ollut näkyvissä Suomessa jo useamman vuoden ajan pulaa 

pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista (Salminen 2017). Tämä tutkimus pyrki 

tuomaan lisää tietoa syistä, miksi varhaiskasvatuksen opettajaksi halutaan ja 

miksi siinä halutaan pysyä, jotta mahdollisesti niitä syitä ymmärtämällä voitaisiin 

vaikuttaa myös opettajapulaan. Alan opiskelupaikkamäärää on lisätty 

yliopistoissa viime vuosina (Manner 2019), mutta tämän tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että alalle haluamiseen vaikuttaa vahvemmin esimerkiksi työn 

sisältöön liittyvät tekijät, kuten työn luonne, palkkaus ja opettajan saama arvostus 

ammatissaan. Yliopistoissa hakijamäärät ovat viime vuosina olleet 

varhaiskasvatuksen osalta putoamassa, vaikka aloituspaikkoja onkin lisätty (mt. 

2019). Yksi opettaja myös koki, että alan vetovoimaisuutta ei saada lisääntymään 

vain aloituspaikkoja lisäämällä vaan alan sisällä on tapahduttava muutosta, jotta 

houkuttelevuus lisääntyisi. Opiskelupaikkojen lisäämisen lisäksi muutosta 

tarvitsisi tapahtua palkkauksessa, resursseissa ja työn julkisuuskuvassa 

(Korkeakivi 2020). Tutkijana pohdin myös itse voisiko alan houkuttelevuus ja 

työllisyystilanne parantua, jos esimerkiksi työn sisältöön, palkkaukseen ja 

arvostukseen liittyviin asioihin kiinnitettäisiin paremmin huomiota yhteiskunnan 

taholta. Tosin opettajat kertoivat pääasiallisina syinä alalle haluamiseensa 

vaikuttaneen omat kokemuksensa lasten kanssa työskentelemisestä ja oman 

halunsa sekä kiinnostuksensa alaa kohtaan.  

Opettajat mainitsivat motivaatioonsa liittyvän vahvasti myös työn 

sosiaalisen puolen sekä perheiden, että myös työyhteisön muodossa. Opettajat 

kokivat hyvien työkavereiden olevan tärkeä osa työtä ja vaikuttavan vahvasti työn 

tekemiseen sekä siellä viihtymiseen (myös McIntyre 2010; Perho & Korhonen 

2012). Tämän tutkimuksen opettajilla oli hyvät työyhteisöt ja tiimikaverit, mutta 

mikäli työyhteisössä olisi kitkaa voisi työyhteisön rooli työmotivaatioon ja alalla 

pysymiseen vaikuttajana olla kielteinen. 

Kuitenkin opettajat mainitsivat myös alavalintaan vaikuttaneen muun 

muassa sen, että opettajan työ on päivätyötä. Ulkoisista syistä palkka mainittiin 

opettajien puheessa useasti, mutta se ei kuitenkaan ollut ainakaan vielä syy 

lähteä alalta pois. Opettajat pysyivät matalasta palkasta huolimatta alalla, sillä he 

kokivat pitävänsä työstään ja motivoituvansa muista asioista.  

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen tulokset olivat samankaltaisia alan 

aiempaan tutkimustietoon verraten (kuten Keckman-Koivuniemi 1999; Perho & 
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Korhonen 2012). Näistä aiemmista tutkimuksista on kuitenkin jo kulunut aikaa ja 

asiat eivät ole kauheasti tämän tutkimuksen tulosten perusteella muuttuneet. Jo 

Keckman-Koivuniemen (1999) mukaan varhaiskasvatuksen opettajat ovat olleet 

tyytyväisiä moniin asioihin alalla, joita on tässäkin tutkimuksessa selvitetty, kuten 

työn sisältöön ja työyhteisöön (myös Keckman-Koivuniemi 1999). Samat asiat 

aiheuttavat kuitenkin yhä tyytymättömyyttä opettajien keskuudessa. Näitä asioita 

ovat muun muassa palkkaus, lapsiryhmän koko ja työn yleinen arvostus (myös 

Keckman-Koivuniemi 1999). Tosin näihin asioihin voisi olla tulossa parannusta 

muun muassa ovtes:iin siirtymisen myötä, kuitenkin opettajat suhtautuivat tähän 

tämän tutkimuksen perusteella vielä maltillisesti. 

6.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tämän tutkimuksen tekemisessä noudatettiin hyvän tieteellisen käytännön 

ohjetta, sillä ainoastaan niin tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa 

ja sen tulokset uskottavia. Tutkija noudatti tutkimuksen jokaisessa vaiheessa 

erityistä huolellisuutta. Vaiheisiin kuuluvat tutkimuksen suorittaminen, tulosten 

kirjaaminen, aineiston säilyttäminen ja niiden raportoiminen. Tutkijalla on 

itsellään vastuu noudattaa näitä ohjeita. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012.) 

Varhaiskasvatuksen tutkijoille on olemassa oma tutkimuseettinen ohjeensa. 

Tässä tutkimuksessa noudatettiin myös sitä ohjetta. EECERA Ethical Code for 

Early Childhood Researchers on ohje kaikille varhaiskasvatuksen kentällä 

tutkimusta tekeville (Bertram ym. 2015). 

Ihmistieteille on ominaista ihmistä kunnioittavat arvot tutkimuksen 

tekemisessä. Näitä on mainittu Kuulan (2011) teoksessa kolme, joita myös tässä 

tutkimuksessa noudatetaan. Nämä arvot perustuvat Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ihmistieteille laatimiin ohjeisiin. Ensimmäisenä arvona on 

tutkittavan itsemääräämisoikeiden noudattaminen, joka tapahtui tässä 

tutkimuksessa siten, että tutkittava sai itse päättää osallistumisestaan 

tutkimukseen ja hänelle annettiin mahdollisuus halutessaan poistua 

tutkimuksesta ja kieltää hänestä saadun aineiston käytön tutkimuksessa niin 

halutessaan. Lisäksi tutkittavalle kerrottiin tutkimuksen toteuttamisesta ja sen 

tavoitteesta ennen kuin hän päätti tutkimukseen osallistumisestaan.  Toisena 
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arvona on Kuulan (2011) mukaan tutkittavien vahingoittamisen välttäminen. 

Ihmistieteissä vahingoittamisella tarkoitetaan henkistä tai sosiaalista 

vahingoittamista. Vahingoittaminen voi tapahtua arkaluonteisen tutkimustiedon 

päätymisenä ulkopuolisten käsiin. (Kuula 2011.) Tässä tutkimuksessa ei tutkittu 

kovin arkaluonteista tietoa, mutta silti oli tärkeää huolehtia aineiston 

säilyttämisestä siten, että se ei päädy ulkopuolisten ulottuville. Tämän 

tutkimuksen aineisto säilytettiin tästä syystä Tampereen yliopiston ylläpitämällä 

verkkoasemalla, johon ainoastaan tutkijalla oli pääsyoikeus. Verkkoasema oli 

suojattu salasanoin ja tunnuksin.  

Kolmantena arvona, jota tässäkin tutkimuksessa kunnioitettiin, on 

tutkittavien yksityisyyden kunnioittaminen ja tutkimuksen toteutuksessa esiin 

tulleiden tietojen suojaaminen. Tutkittaville kerrottiin ennen tutkimukseen 

osallistumista tutkimuksen tutkimuseettisistä valinnoista. Tutkija teki näin 

tutkittaville lupauksen noudattaa tutkimuseettisiä ohjeita. Tutkija kertoi tutkittaville 

jo tutkittavia hankkiessaan aineiston käyttötavoista, säilyttämisestä, aineiston 

käyttöajasta, mahdollisesta aineiston tuhoamisesta tai säilyttämisestä 

tutkimusprosessin jälkeen. (Kuula 2011.) Tutkimuksen aineisto tuhottiin 

tutkimuksen valmistuttua. 

Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetista on myös huolehdittu niin, 

että kaikki tunnistetiedot poistettiin aineistosta analyysivaiheessa. Tutkija esitti 

tulokset myös niin, että ketään tutkimukseen osallistujaa ei ole mahdollista 

tunnistaa.  

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan usein validiteetin ja 

reliabiliteetin käsitteillä. Reliaabelius tarkoittaa sitä, että tutkija saa samalta 

henkilöltä kahdella tutkimuskerralla saman tuloksen. Kuitenkin laadullista 

tutkimusta tehtäessä on muistettava, että tutkija ei pysty täydelliseen 

objektiivisuuteen tutkimusta tehdessään, vaan tutkija tekee valintoja jo aivan 

tutkimuksen alkuvaiheista alkaen. Siksi myös tutkimuksen tuloksia esitellessään 

tutkija on tehnyt valintoja siitä, mitkä asiat aineistossa hän näkee tutkimuksen 

kannalta olennaisina ja mitä ei. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) Tutkimusta tehdessä 

tarvitsee huomioida myös tutkimuksen läpinäkyvyys. Tässä tutkimuksessa on 
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pyritty kuvaamaan tutkimuksen vaiheet selkeästi ja avoimesti, jotta lukija saisi 

tutkimuksesta, sen etenemisestä ja luonteesta oikeanlaisen kuvan. 

Läpinäkyvyydellä varmistetaan myös se, että tutkimus on mahdollista toisintaa. 

Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2009.) 

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, onko tutkija tehnyt 

tutkimuksen perusteellisesti ja ovatko tutkimuksen tulokset sekä päätelmät 

tutkimuksen tavoitteen kannalta oikeita eli toisin sanoen, onko tutkittu sitä mitä 

pitikin tutkia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Hirsjärvi & Hurme 2008; 

Hirsjärvi ym. 2009). Tässä tutkimuksessa validiteetista on huolehdittu pitämällä 

tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus mielessä koko tutkimusprosessin 

ajan ja sitä kautta voitu varmistua ”oikeista” tuloksista. 

Tutkija on huolehtinut tutkimuksen luotettavuudesta myös niin, että 

haastattelut nauhoitettiin. Nauhoitteiden laadulla on myös merkitystä tutkimuksen 

luotettavuuden ja laadun kannalta. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) Tutkija kuunteli 

nauhat pian haastattelujen jälkeen ja pystyi näin varmistumaan siitä, että sai 

nauhoitteilla olevasta puheesta selvää. Tutkija huomasikin tämän tutkimuksen 

aikana parin haastattelun nauhoitteen menneen pilalle ja tästä syystä uusi 

haastattelut.  

Haastattelutilanteessa haastattelija intoutui mahdollisesti hieman liikaa 

reagoimaan osaan haastateltavien vastauksista. Haastattelijan tulisi pysyä 

neutraalina haastattelutilanteissa (Ruusuvuori & Tiittula 2005). Haastattelujen 

tulos on kuitenkin aina haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnan tulos 

(Hirsjärvi & Hurme 2008). Aineiston perusteella uskotaan, että haastattelija ei 

aiheuttanut pidemmillä kommenteillaan haastatteluun johdattelua. Haastattelijan 

kommentit olivat enemmänkin haastatellun kertoman vahvistamista ja 

vastaamista haastatellun esittämiin kysymyksiin. 
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6.4 Jatkotutkimus 

Varhaiskasvatuksen opettajien alalle haluamisen syitä ja/tai alalla 

pysymisen syitä ja motivaatiota niiden taustalla voitaisiin mahdollisesti tutkia 

kvantitatiivisilla menetelmillä. Tällöin syistä saataisiin ajantasaista tietoa myös 

tilastojen muodossa. Kvantitatiivisella menetelmällä toteutettuna otoskin voisi olla 

huomattavasti suurempi, jolloin tulos olisi paremmin yleistettävissä. Alalla on 

toteutettu jo kvantitatiivista tutkimusta alan vaihtamishalukkuudesta (Eskelinen & 

Hjelt 2017), mutta olisi myös mielenkiintoista saada määrällistä tutkimustietoa 

alalla pysymisestä sen taustalla olevista syistä tämän päivän varhaiskasvatuksen 

opettajien keskuudessa, kuten Keckman-Koivuniemi (1999) toteutti yli 20 vuotta 

sitten. 

Alalla pysymisestä ja motivaatiosta voisi myös tehdä vertailevan 

tutkimuksen esimerkiksi kunnallisen ja yksityisen päivähoidon opettajien välillä. 

Olisi mielenkiintoista tutkia ja selvittää, onko varhaiskasvatuksen opettajien alalla 

pysymisessä ja motivaatiossa eroja eri sektoreiden välillä ja jos kyllä, niin millaisia 

eroja. Varhaiskasvatuksen opettajien alan vetovoimaisuuden ja alalla pysymisen 

tutkiminen jatkossakin on tärkeää, jotta siihen voitaisiin kiinnittää entistä 

paremmin huomiota ja sitä voitaisiin edistää.  



62 

LÄHTEET 

Akilli, M. & Keskin, H. K. (2016). The motivational factors affecting the 

preference of teaching profession in Turkey. Cogent Education 2016,  

3(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1240652 

 

Alila, K. & Kinos, J. (2014). Katsaus varhaiskasvatuksen historiaan. Teoksessa 

Alila, K., Eskelinen, E., Estola, E., Kahiluoto, T., Kinos, J., Pekuri, H.-M., 

Polvinen, M., Laaksonen, R. & Lamberg, K. Varhaiskasvatuksen historia, 

nykytila ja kehittämisen suuntalinjat. Tausta-aineisto varhaiskasvatusta 

koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän tueksi. (s. 8–21). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75258/tr12.pdf 

 

Alila, K. (2016). Uusi varhaiskasvatuslaki – muita lainsäädännöllisiä muutoksia 

– kansallinen ja kansainvälinen kehittäminen. (Esitys.) Opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen 

osasto. Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

 

Bertram, T., Formosinho, J., Gray, C., Pascal, C. & Whalley, M. (2015). 

EECERA Ethical Code for Early Childhood Researchers (Revised Version 

1.2: May 2015). https://www.eecera.org/wp-

content/uploads/2016/07/EECERA-Ethical-Code.pdf 

 

Björk, L., Stengård, J., Söderberg, M., Andersson, E. & Wastensson, G. (2019). 

Beginning Teachers’ Work Satisfaction, Self-Efficacy and Willingness to 

Stay in Profession: a Question of Job Demands-Resources Balance? 

Teachers and Teaching, 25(8), 955–971. https://doi-

org.libproxy.tuni.fi/10.1080/13540602.2019.1688288 

 



63 

 

Brookhart, S. & Freeman, D. (1992). Characteristics of Entering Teacher 

Candidates. Review of Educational Research, 62(1), 37–60. https://www-

proquest-

com.libproxy.tuni.fi/docview/214116459?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&

accountid=14242 

 

Buchanan, J. (2009). May I be excused? Why teachers leave the profession. 

Asia Pacific Journal of Education, 30(2), 199–211. 

https://doi.org/10.1080/02188791003721952 

 

Chiong, C., Menzies, L. & Parameshwaran, M. (2017). Why Do Long-Serving 

Teachers Stay in the Teaching Profession? Analysing the Motivations of 

Teachers with 10 or More Years’ Experience in England. British 

Educational Research Journal, 43(6), 1083–1110. 

https://doi.org/10.1002/berj.3302 

 

Eccles (Parsons), J., Adler, T. F., Futterman, R., Goff, S. B., Kaczala, C. M., 

Meece, J. L., et al. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. 

In J. T. Spence (Ed.), Achievement and achievement motivation (s. 75–

146). San Francisco: Freeman. Teoksessa Watt, H. & Richardson, P. 

(2007). Motivational Factors Influencing Teaching as a Career. 

Development and Validation of the FIT-Choice Scale. The Journal of 

Experimental Education, 75(3), 167–202. 

https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-202 

 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal 

of Arvanced Nursing, 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365- 

2648.2007.04569.x 

 

 

 

 



64 

Erten, I. H. (2015). Social Desirability Bias in Altruistic Motivation for Choosing 

Teaching as a Career. Hacettepe University Journal of Education, 30(1), 

77–89. https://web-b-ebscohost-

com.libproxy.tuni.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=4eabb479-6834-

4f54-9ccc-0df6f50d5434%40sessionmgr103 

 

Eskelinen, M. & Hjelt, H. (2017). Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen 

toteutuminen.        Valtakunnallinen selvitys 2017. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön 

julkaisuja 2017.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/8

0737/okm39.pdf  

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008). Johdatus laadulliseen tutkimukseen (8. 

painos). Vastapaino. 

 

Eskola, J., Lätti, J., & Vastamäki, J. (2018). Teemahaastattelu: lyhyt 

selviytymisopas. Teoksessa Valli, R., & Aarnos, E. (Toim.), Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä 

aloittelevalle tutkijalle (5., uudistettu painos, s. 27–51). PS-kustannus. 

 

Estola, E., Alila, K. & Kinos, J. (2014). Yhteenvetoa: Varhaiskasvatuksen 

kehittämisen suuntalinjat. Teoksessa Alila, K., Eskelinen, E., Estola, E., 

Kahiluoto, T., Kinos, J., Pekuri, H.-M., Polvinen, M., Laaksonen, R. & 

Lamberg, K. Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen 

suuntalinjat. Tausta-aineisto varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä 

valmistelevan työryhmän tueksi. (s. 54–59). Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75258/tr12.pdf 

 

Fray, L. & Gore, J. (2018). Why people choose teaching: A scoping review of 

empirical studies, 2007–2016. Teaching and Teacher Education, 75, 153–

163. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.02.005 

 

 



65 

George, L., Sabapathy, T. & Varghese, A. (2017). Work Motivation of 

Teachers : Role of Biographical Variables. IOSR Journal of Research & 

Method in Education, 7(3), 38–43. https://www.iosrjournals.org/iosr-

jrme/papers/Vol-7%20Issue-3/Version-3/G0703033843.pdf 

 

Goller, M., Ursin, J., Vähäsantanen, K., Festner, D. & Harteis, C. (2019). 

Finnish and German student teachers’ motivations for choosing teaching 

as a career. The first application of the FIT-Choice scale in Finland. 

Taeching and Teacher Education, 85, 235–248. 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.023 

 

Hall-Kenyon, K. M., Bullough, R.V., Lake MacKay, K. & Marshall, E.E. (2014). 

Preschool Teacher Well-being : A Review of the Literature. Early 

Childhood Education Journal, 42(3), 153–162. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-013-0595-4 

 

Heikka, J., Halttunen, J. & Waniganayage, M. (2016). Perceptions of early 

childhood education professionals on teacher leadership in Finland. Early 

Child Development and Care, 188(2), 143–156. 

https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1207066 

 

Hennessy, J. & Lynch, R. (2016). “I chose to become a teacher because”. 

Exploring the factors influencing teaching choice amongst pre-service 

teachers in Ireland. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 45(2), 106–

125. https://doi.org/10.1080/1359866X.2016.1183188 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008.) Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö. Yliopistopaino Helsinki 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita (15. painos). 

Tammi. 

  



66 

Hjelt, H. & Karila, K. (2017). Varhaiskasvatustyön paikantuminen työntekijöiden 

puheessa. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning, 15(3), 234–249. 

https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/85276 

 

Hytönen, J. (2017). Yliopistollinen lastentarhanopettajan koulutus ja 

varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen. Kasvatus & Aika, 11(3), 96–105. 

https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68729/30174 

 

Hänninen, S. & Valli, S. (1986). Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen 

historia (1. painos). Otava. 

 

Kahiluoto, T. (2014). Henkilöstön kelpoisuudet, rakenne ja mitoitus. Teoksessa 

Alila, K., Eskelinen, E., Estola, E., Kahiluoto, T., Kinos, J., Pekuri, H.-M., 

Polvinen, M., Laaksonen, R. & Lamberg, K. Varhaiskasvatuksen historia, 

nykytila ja kehittämisen suuntalinjat. Tausta-aineisto varhaiskasvatusta 

koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän tueksi. (37 - 38). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75258/tr12.pdf 

 

Kantonen, E. (2015). Yliopisto-opiskelijasta lastentarhanopettajaksi – miksi 

toiset haluavat työelämään ja toiset eivät? (Pro gradu -tutkielma). Viitattu 

1.5.2021. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156491/EssiKantonen_pro

gradu_2015.pdf?s 

 

Karila, K. (2012). A Nordic Perspective on Early Childhood Education and Care 

Policy. European Journal of Education. Research, Development and 

Policy, 47(4), 584–595. https://onlinelibrary-wiley-

com.libproxy.tuni.fi/doi/pdfdirect/10.1111/ejed.12007 

 

Karila, K. (2016). Vaikuttava varhaiskasvatus. Tilannekatsaus Toukokuu 2016. 

Opetushallitus ja tekijät. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/vaikuttava_varhaiskasvatu

s.pdf 



67 

 

Karila, K., Kosonen, T. & Järvenkallas, S. (2017). Varhaiskasvatuksen 

kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 Suuntaviivat 

varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien 

henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen 

kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80221/okm30.pdf 

 

Keckman-Koivuniemi, H. (1999). Lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimus 1999. 

Tampereen yliopisto. 

 

Kinos, J. & Palonen, T. (2012). Varhaiskasvatuksen lähihistoria. Teoksessa 

Kettunen, P. & Simola, H. (Toim.), Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus 

ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle (s. 229–248). Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012. 

 

Korkeakivi, R. (2018). Lastentarhanopettajista tuli varhaiskasvatuksen opettajia 

– kuka tehtävään kelpaa? Opettaja.fi. 

https://www.opettaja.fi/ajassa/lastentarhanopettajista-tuli-

varhaiskasvatuksen-opettajia-kuka-tehtavaan-kelpaa/ 

 

Korkeakivi, R. (2020). Ammatilliset pakenevat varhaiskasvatuksesta – vai 

pakenevatko sittenkään? Opettaja -lehti, 115(1). 58–62.  

https://www.opettaja.fi/tyossa/ammattiliset-pakenevat-

varhaiskasvatuksesta-vai-pakenevatko-sittenkaan/ 

 

Kuntatyönantajat. (2019). Varhaiskasvatukseen opettajien koulutukseen 

tarvitaan lisää paikkoja. Uutinen 5.6.2019. https://www.kt.fi/uutiset-ja-

tiedotteet/2019/varhaiskasvatuksen-opettajien-koulutukseen-tarvitaan-

lisaa-paikkoja 

 

Kuula, A. (2011). Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys (2. 

painos). Vastapaino. 

 



68 

Kyngäs, H. & Vanhanen, L. (1999). Sisällön analyysi. Hoitotiede, 11, 3–12. 

 

Kyriacou, C. & Coulthard, M. (2000). Undergraduates’ Views of Teaching as a 

Career Choice. Journal of Education for Teaching, 26(2), 117–126. 

https://doi.org/10.1080/02607470050127036 

 

Laaksonen, R. & Lamberg, K. (2014). Varhaiskasvatus tilastojen valossa. 

Koonti tilastotiedosta varhaiskasvatusta koskevan  lainsäädännön  

valmisteluun.  Teoksessa Alila, K., Eskelinen,  M., Estola, E., Kahiluoto, 

E.., Kinos, J., Pekuri, H-M., Polvinen, M., Laaksonen, R. & Lamberg, K. 

Varhaiskasvatuksen historia,  nykytila  ja  kehittämisen  suuntalinjat. 

Opetus ja kulttuuriministeriön  työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:12. 

Helsinki: Opetus ja kulttuuriministeriö. (s. 59–136). 

 

Lindqvist, P., Nordänger, U. K. & Carlsson, R. (2014). Teacher attrition the first 

five years – A multifaceted image. Teaching and Teacher Education, 40, 

94–103. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.02.005 

 

Manner, M. (2019). Ammatin ilot pitäisi nostaa huolipuheen rinnalle. Opettaja.fi. 

30.8.2019. https://www.opettaja.fi/ajassa/ammatin-ilot-pitaisi-nostaa-

huolipuheen-rinnalle/ 

 

Maslow, A. H. (2012). A theory of human motivation. Start Publishing LLC. First 

Start Publishing eBook edition October 2012. 

 

McIntyre, J. (2010). Why they sat still: The ideas and values of long-serving 

teachers in challenging inner-city schools in England. Teachers and 

Teaching: Theory and Practice, 16(5), 595–614. 

https://doi.org/10.1080/13540602.2010.507968 

 

 

 

 



69 

McKinlay, S., Irvine, S. & Farrell, A. (2018). What keeps early childhood 

teachers working in long day care? Tackling the crisis for Australia's 

reform agenda in early childhood education and care. Australasian Journal 

of Early Childhood, 43(3), 32–42. https://doi.org/10.23965/AJEC.43.2.04 

 

Nurmi, J-E. & Salmela-Aro, K. (2002). Modernin motivaatiopsykologian perusta 

ja käsitteet. Teoksessa Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (Toim.), Mikä meitä 

liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet (1. painos, s. 10–27). 

PS-kustannus. 

 

Onnismaa, E.-L., Paananen, M. & Lipponen, L. (2014). 

Varhaiskasvatusjärjestelmän polkuriippuvuuksien jäljillä. Kasvatus ja Aika,  

8(2), 6–21.  http://www.kasvatus-ja-

aika.fi/dokumentit/onnismaa_korjattu_0806141138.pdf 

 

Onnismaa, E-L., Tahkokallio, L., Reunamo, J. & Lipponen, L. (2017). Ammatin 

induktiovaiheessa olevien lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien 

arvioita työnkuvastaan, osaamisestaan ja työn 

kuormittavuudesta. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childh

ood Education Research, 6(2), 188–206. https://jecer.org/fi/wp-

content/uploads/2017/12/Onnismaa-Tahkokallio-Reunamo-Lipponen-

issue6-2.pdf 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2017). Tuhat uutta 

lastentarhanopettajaa. Tiedote 7.9.2017. https://minedu.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/tuhat-uutta-lastentarhanopettajaa 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2018). Uusi varhaiskasvatuslaki lausunnoille: 

lapsen etu keskiöön, henkilöstön koulutustasoa nostetaan. Tiedote 

6.2.2018. https://minedu.fi/-/uusi-varhaiskasvatuslaki-lausunnoille-lapsen-

etu-keskioon-henkiloston-koulutustasoa-nostetaan 

 

 



70 

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ a). (31.8.2018). Varhaiskasvatuslaki voimaan 

1. syyskuuta – vaatii kunnilta heti toimia. Tiedote. 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-

tiedotteet/2018/varhaiskasvatuslaki-voimaan-1.-syyskuuta--vaatii-kunnilta-

heti-toimia/ 

 

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ b). (27.2.2020). OAJ 

neuvottelee. https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/#lue-lisaa-

tavoitteista  

 

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ c). (28.5.2020). Varhaiskasvatuksen opettajat 

siirretään OVTESiin – Opettajille yleisen tason korotukset ja kikyt pois. 

Uutinen. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-

tiedotteet/2020/varhaiskasvatuksen-opettajat-siirretaanovtesiinopettajille-

yleisen-tason-korotukset-jakikytpois/ 

 

Opetushallitus. (2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Juvenes 

Print - Suomen yliopistopaino Oy. 

 

Opetushallitus. (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. 

PunaMusta Oy. 

 

Opetushallitus. (2020). Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet. Viitattu 

20.11.2020. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet 

 

Parrila, S. & Fonsèn, E. (Toim.). (2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen 

johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. PS-kustannus. 

 

 

 

 

 



71 

Perho, H. & Korhonen, M. (2012). Ammatillinen suuntautuminen, 

persoonallisuuspiirteet sekä työn laatu työuupumuksen, työn imun ja 

valintatyytyväisyyden tekijöinä: lastentarhanopettajien 30 vuoden 

seuranta. Publications of the University of Eastern 

Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology No 

6. Itä-Suomen yliopisto.  

 

Pinder, C. (2014). Work Motivation in Organizational Behavior (2. painos). 

Psychology Press. https://web-a-ebscohost-

com.libproxy.tuni.fi/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgxNTEyNl9fQU4

1?sid=a9a231ca-140b-40c4-a724-

8258fcbbbd44@sessionmgr4007&vid=0&format=EB&rid=1 

 

Ruohotie, P. (1980). Opettajien työmotivaatio. Tutkimus peruskoulun yläasteen 

opettajien työmotivaatiosta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tampereen 

yliopiston kasvatustieteen laitos. 

 

Ruohotie, P. (1998). Motivaatio, tahto ja oppiminen. Oy Edita Ab. 

 

Ruusuvuori, J., & Tiittula L. (2005). Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja 

vuorovaikutus. Vastapaino. 

 

Ruusuvuori, J. (2010). Litteroijan muistilista. Teoksessa Ruusuvuori, J., 

Nikander, P., & Hyvärinen, M. (Toim.), Haastattelun analyysi (s. 424–431). 

Vastapaino. 

 

Ruusuvuori, J. & Nikander, P. (2017). Haastatteluaineiston litterointi. Teoksessa 

Hyvärinen, M., Nikander, P., Ruusuvuori, J. & Aho, A. (Toim.), 

Tutkimushaastattelun käsikirja (s. 427–444). Vastapaino. 

 

Ryan, R. & Deci, E. (2017). Self-

Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Develop

ment, and Wellness. The Guilford Press.  

 



72 

Räsänen, K., Pietarinen, J., Pyhältö, K., Soini, T. & Väisänen, P. (2020). Why 

leave the teaching profession? A longitudinal approach to the prevalence 

and persistence of teacher turnover intentions. Social Psychology of 

Education, 23, 837–859. https://doi.org/10.1007/s11218-020-09567-x 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006). KvaliMOTV - 

Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja].  

 

Salminen, J. (2017). Early Childhood education and care system in Finland. 

Studia interdyscyplinarne, 2(5), 135–154. https://doi.org/10.18778/2450-

4491.05.09 

 

Scott, N. & Seglow, J. (2007). Altruism (1. painos). Open University Press. 

 

Simola, H. (2015). Educational science, the state and teachers - Setting up the 

corporate regulation of teacher education in Finland. Teoksessa H. 

Simola, The Finnish education mystery – Historical and sociological 

essays on schooling in Finland (s. 69–94). Routledge.  

 

Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation 

and commitment to teaching. Asia‐Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 

79–104. https://doi.org/10.1080/13598660801971658 

 

Sinokki, M. (2016). Työmotivaatio. Innostusta, laatua ja tuottavuutta.  

Tietosanoma oy. 

 

Talentia. (27.2.2020). Varhaiskasvatuslain kelpoisuuksia ja 

henkilöstörakennetta koskevat säännökset sosionomien osalta. 

https://www.talentia.fi/talentia/talentian-tavoitteet/talentia-vaikuttaa-

varhaiskasvatuksessa/varhaiskasvatuslain-kelpoisuuksia-ja-

henkilostorakennetta-koskevat-saannokset-sosionomien-osalta/ 

 



73 

Tammisalo, V. (2020). Luonto työympäristönä lisää työhyvinvointia - 

Haastattelututkimus kokeneiden varhaiskasvatuksen opettajien 

työskentelystä luontoryhmissä. (Pro gradu -tutkielma). Viitattu 1.5.2021. 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123749/TammisaloVenla.pdf?s

equence=3&isAllowed=y 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (2. 

painos). Tammi.  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2012). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 

 

Valtioneuvoston viestintäosasto. (16.3.2020). Hallitus on todennut 

yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan 

poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto. 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-

suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi 

 

Valtioneuvosto. (20.3.2020). Pienimpien koululaisten lähiopetuksen 

järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu. Valtioneuvosto. 

https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/pienimpien-koululaisten-lahiopetuksen-

jarjestaminen-poikkeusoloissa-tarkentuu 

 

Varhaiskasvatuslaki, 13.7.2018/540 (2018). 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540#L6P27 

 

Vartiainen, M. & Nurmela, K. (2002). Tavoitteet ja tulkinnat – motivaatio ja 

palkitseminen työelämässä. Teoksessa Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. 

(Toim.), Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet (1. 

painos, s. 188–213). PS-kustannus. 

 

 



74 

Vlasov, J., Salminen, J., Repo, L., Karila, K., Kinnunen, S., Mattila, V., 

Nukarinen, T., Parrila, S. & Sulonen, H. (2018). Varhaiskasvatuksen 

laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Kansallinen koulutuksen 

arviointikeskus. Julkaisut 24:2018. 

 

Wasmuth, H. (2020).  Froebel’s Pedagogy of Kindergarten and Play: 

Modifications in Germany and the United States. Routledge. https://www-

taylorfrancis-com.libproxy.tuni.fi/books/9780429059278 

 

Watt, H. & Richardson, P. (2007). Motivational Factors Influencing Teaching as 

a Career Choice: Development and Validation of the FIT-Choice Scale. 

The Journal of Experimental Education, 75(3), 167–202. 

https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-2 

 

Young, B.J. (1995). Teoksessa Watt, H. & Richardson, P. (2007). Motivational 

Factors Influencing Teaching as a Career Choice: Development and 

Validation of the FIT-Choice Scale. The Journal of Experimental 

Education, 75(3), 167–202. https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-2



75 

LIITTEET 

Infokirje haastateltaville                                                                                                    LIITE 1 
 
 
Hei ja kiitos että olet lupautunut osallistumaan tutkimukseeni. 

Tutkimuksen tarkennettuna aiheena on: Mikä motivoi varhaiskasvatuksen opettajia? 

Varhaiskasvatuksen opettajien työmotivaatio ja sen yhteys alalla pysymiseen.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimuksesta voi halutessaan 

jättäytyä pois siitä tutkittavalle ilmoittamalla missä vaiheessa tutkimusta 

tahansa. Tutkimuksen olisi tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.   

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksia 

motivaatiostaan ja alalla työskentelemisestään. Tällä tutkimuksella halutaan lisätä 

tietoa varhaiskasvatuksen opettajien motivaatiosta ja lisätä keskustelua alalla, jolla 

mahdollisesti voitaisiin kasvattaa kiinnostusta alaa kohtaan.  

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan teemahaastatteluilla. Haastattelut 

nauhoitetaan ja litteroidaan auki haastattelujen jälkeen.  Nauhoitteet ja litteroidut 

materiaalit tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. Kaikki tunnistetiedot poistetaan 

analyysivaiheessa. Aineistoa käsitellään täysin anonyymisti.   

Haastattelut pyritään toteuttamaan lähtökohtaisesti kasvotusten, mutta vallitsevan 

tilanteen niin vaatiessa, voidaan haastattelut toteuttaa myös video- tai 

puhelinyhteydellä.  

Liitteenä on tieteellisen tutkimuksen tietosuojalomake, josta voit tarkistaa paremmin 

tutkimuksen tietosuojaa koskevia asioita.  

Liitteenä on myös haastattelun teemoja, joihin toivon sinun tutustuvan etukäteen 

ennen haastattelua.   

  
Terveisin  
Juulia Arvaja  
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Haastattelurunko                                                                                                                  LIITE 2 
 
 
 
 
 

1. Taustakysymykset: 

Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen alalla/opettajana? 

 

2. Motivaatio alan valintaan 

Millainen on polkusi varhaiskasvatuksen opettajaksi? 

Kerro ajatuksistasi varhaiskasvatuksen opettajuudesta 

Kerro motivaatiostasi alalla/työssäsi 

Kerro motivaatioosi vaikuttaneista tekijöistä urasi aikana 

 

3. Alalla vallitseva muutos (työsopimusmuutos, vakan muutos ja lakimuutokset, 

arvostus, palkka...) 

Ala on kokenut muutoksia viime vuosina, kerro miten muutokset ovat koskettaneet 

sinua / vaikuttaneet sinuun 

 

4. Alalla pysyminen  

Kerro omasta työurastasi ja motivaatiostasi sen varrella 

Kerro tulevaisuuden näkymästäsi, millaisena näet tulevaisuutesi 

Kerro ajatuksistasi siitä, millaiset asiat voisivat lisätä motivaatiotasi alalla entisestään 

ja tulevaisuudessa 


