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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tutkia Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen kolmannen 
vuosikurssin opiskelijoiden urasuunnitelmia. Urasuunnitelmat pitivät sisällään halukkuuden työskennellä 
varhaiskasvatuksen kentällä, mahdolliset jatko-opiskelut sekä mieluisimmat työtehtävät alalla. Tärkeimpänä 
tutkimuskysymyksenä oli aikovatko pian valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat siirtyä työelämään 
varhaiskasvatuksen kentälle. Toiseksi selvitettiin, kuinka moni aikoo jatkaa opintojaan maisterintutkintoon. 
Kolmanneksi selvitettiin vastaajien mieluisimpia työtehtäviä alalla. Neljäs tutkimuskysymys tutki, onko eri 
tekijöillä yhteyttä halukkuuteen työskennellä alalla. 

Aihe on ajankohtainen, sillä varsinkin yliopistokoulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on nykyään 
suuri pula. Lisäksi uusi lainsäädäntö ja opettajien eläköityminen turvaavat varhaiskasvatuksen opettajille 
vakaat työmarkkinat. Työllistyminen varhaiskasvatuksen opettajana on siis helppoa. Vaikka koulutuspaikkoja 
yliopistoihin on viime vuosina nostettu, hakijamäärät ovat laskussa. Suuri osa nykyään varhaiskasvatuksen 
kentällä työskentelevistä harkitsee alan vaihtoa. Syitä tähän ovat muun muassa huono palkka, matala arvostus 
ja suuri työmäärä.  

 
Tämä tutkimus on kvantitatiivinen ja aineisto on kerätty opiskelijoilta sähköisen lomakkeen avulla. 

Vastauksia saatiin 40 kappaletta ja niitä analysoitiin tilastollisilla menetelmillä SPSS-tilasto-ohjelman avulla. 
Tutkimustulokset osoittavat, että 55 % vastaajista aikoo työskennellä varhaiskasvatuksen kentällä 
valmistumisen jälkeen. Kolmasosa vielä miettii ja loput 15 % eivät halua alan töihin. Maisterin tutkintoon aikoo 
jatkaa selvästi suurin osa, joista suurin osa varhaiskasvatuksen omaan maisteriohjelmaan. Mieluisimmat 
työtehtävät ovat kandidaatintutkinnon jälkeen työelämään siirtyvillä varhaiskasvatuksen opettajana 
päiväkodissa, esikoulussa esiopettajana tai varhaiskasvatuksen erityisopettajana työskentely. Maisterin 
tutkinnon suorittamisen jälkeen työelämään siirtyvät mainitsevat edellä mainittujen lisäksi päiväkodin johtajana 
ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana työskentelyn. Syyt alalla työskentelyn haluttomuuteen tai sen 
harkitsemiseen ovat yhteneviä alanvaihtajien kanssa. Tekijöillä, kuten vastaajan iällä, hakukertojen määrällä 
tai aikaisemmalla työkokemuksella ei ole yhteyttä alalle jäämiseen. Ainoastaan ensisijaisella hakukohteella on 
tilastollisesti merkitsevä yhteys halukkuuteen työskennellä alalla.  
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1 JOHDANTO 

 

Aiheen valinta lähti omasta kiinnostuksesta varhaiskasvatuksen opiskelijoiden 

alalle hakeutumista ja tulevaisuuden suunnitelmia kohtaan. Myös Eskelisen ja 

Hjeltin mukaan aihe on erittäin ajankohtainen, sillä etenkin yliopistokoulutetuista 

varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa ja lisäksi korkea halukkuus vaihtaa alaa 

lisää avoimia työpaikkoja jatkuvasti (Eskelinen & Hjelt 2017, 48). Manner 

kirjoittaa Opettaja-lehden artikkelissaan, kuinka työpaikkojen täyttämiseksi 

koulutuspaikkoja on nostettu viime vuosina (Manner 2019a). Karilan mukaan 

opettajankoulutus on vetovoimaista (Karila ym. 2017, 98), mutta samaan aikaan 

hakijamäärät laskevat (Manner 2019a).  

Tampereen yliopistossa vuonna 2018 tehdyn uraseurannan mukaan 73 % 

varhaiskasvatusta opiskelleista, kasvatustieteen kandidaateiksi valmistuneista 

vastaajista on opetus- ja kasvatustyössä, 9 % suunnittelu-, kehitys ja 

hallintotehtävissä, 9 % esimies- tai johtotehtävissä sekä 9 % muissa tehtävissä. 

Suurin osa valmistuvista varhaiskasvatuksen opettajista päätyy siis viiden 

vuoden jälkeen valmistumisesta varhaiskasvatuksen kentälle töihin. 

Vastausprosentti oli kuitenkin vain 38 %, joka tarkoittaa 1290 vastaajaa, joten se 

jättää ulkopuolelle suuren osan valmistuneista. (Työllistyminen Tampereen 

korkeakouluyhteisön korkeakouluista, 4.) Raportti ei myöskään tuo esiin 

alanvaihtajia, jotka todennäköisesti ovat jättäneet vastaamatta kyselyyn. Ei ole 

siis tiettävästi tutkittu opiskelijoiden urasuunnitelmia opiskelujen aikana. Oma 

tutkimukseni siis toivottavasti tuo jotain uutta tutkimuskenttään.  

Tutkimuksessani selvitän, aikovatko varhaiskasvatuksen opiskelijat 

työllistyä valitsemalleen alalle. Valmistumisen kynnyksellä moni tuntuu pohtivan, 

onko ala oikea vai olisiko sittenkin pitänyt valita toisin. Haluan myös selvittää, 

löytyykö yhdistäviä tekijöitä niiden välillä, jotka tuntevat olevansa oikealla alalla 

ja haluavat työskennellä varhaiskasvatuksen kentälle. Samalla minua kiinnostaa 
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tutkia jatko-opiskelun, kuten maisterin tutkinnon suorittavien osuutta ja heidän 

urasuunnitelmiaan maisteriksi valmistumisen jälkeen. Tutkimukseni antaisi siis 

osviittaa siitä, koulutetaanko yliopistossa vääriä ihmisiä varhaiskasvatuksen 

opiskelijoiksi ja onko meistä hyödyttämään pulaa opettajista.  

Itse havahduin ensimmäistä korkeakoulututkintoani suorittaessani, että ala 

ei tuntunut oikealta, eikä työllistyminen motivoinut. Hain ensisijaisena hakijana 

varhaiskasvatuksen koulutukseen kaksi kertaa, joista toisella kerralla pääsin 

sisään. Haluan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen tehdä suorittavaa työtä 

päiväkodissa tai esikoulun puolella. Uskon, että alan vaihto paremmalta 

tuntuvaan, sekä hieman korkeampi ikäni muihin sisään päässeihin verrattuna 

ennustavat halukkuuttani jäädä työskentelemään alalle. 

 Päätutkimuskysymykseksi valikoitui, millaisia ovat Tampereen yliopiston 

varhaiskasvatuksen kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden urasuunnitelmat. 

Tutkimuskohteeksi rajautuivat Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen 

opiskelijat, sillä näin tutkimusjoukko on tarpeeksi rajattu ja aineisto on helppo 

kerätä. Aineisto kerättiin E-lomakkeen avulla, jota levitettiin kohdeyleisölle 

sähköpostin ja sosiaalisen median kautta, jolloin se tavoitti useampaan kertaan 

kaikki siihen oikeutetut vastaajat. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui 

kvantitatiivinen tutkimus oman taustani sekä mielenkiinnon kohteideni takia.  

Uskon myös, että kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät sopivat hyvin 

tutkimuskysymyksiini.  
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2 TEORIAPOHJA 

2.1 Varhaiskasvatuksen opettajan työmahdollisuudet  

Karilan mukaan kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittajat työllistyvät 

pääosin varhaiskasvatuksen opettajiksi (Karila ym. 2017, 100).  Sen lisäksi he 

voivat sijoittua päiväkodin johtajiksi, esiopettajiksi tai varhaiskasvatuksen 

kehittämistehtäviin (Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteiden koulutus). 

Myös avoimessa varhaiskasvatuksessa, kuten erilaisten järjestöjen ja kuntien 

kerhoissa tai sairaaloissa voi työskennellä varhaiskasvatuksen opettajia. 

Esiopettajat työskentelevät esiopetuksessa joko koulun tai päiväkodin puolella. 

(Opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.)  

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen voi hakeutua kasvatustieteen 

maisterivaiheeseen. Maisterin tutkinto parantaa mahdollisuuksia työllistyä 

esimerkiksi asiantuntijatehtäviin (Kasvatustieteiden kandiohjelma ja 

maisteriohjelma).  Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin johtajan tehtäviin 

vaaditaan jatkossa kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Siirtymäsäännöksen 

mukaan tämä laki tulee voimaan kuitenkin vasta vuonna 2030. 

(varhaiskasvatuslaki 2018, 31 §.) Maisterin opintojen aikana opiskelijan 

tavoitteena on saavuttaa akateeminen asiantuntijuutensa sekä saada valmiudet 

oman pääaineen alan metodologian hallintaan sekä itsenäiseen tutkimustiedon 

tuottamiseen. Samalla tutkinto antaa valmiuksia akateemiseen tutkijan uralle ja 

motivoi suorittamaan jatkotutkintona lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. (Karila ym. 

2013, 61.)  

2.2 Työolosuhteet varhaiskasvatuksessa  

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehdyn opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtakunnallisen selvityksen mukaan alan vaihtoa seuraavan 10 vuoden aikana 

harkitsee 30 % yliopistosta tai opistosta valmistuneista varhaiskasvatuksen 

opettajista. Sen mukaan alan vaihtoa suunnittelevat erityisesti päiväkodissa 
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työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat. Kun tarkastellaan tuloksia 

työtehtävittäin, varhaiskasvatuksen opettajat, jotka työskentelevät muualla kuin 

esiopetuksessa suunnittelevat alanvaihtoa eniten (41 %). Esiopetuksessa 

työskentelevät opettajat harkitsevat alanvaihtoa seuraavaksi eniten (36 %). 

(Eskelinen & Hjelt 2017.)  

Merkittävimmät syyt alanvaihdon harkitsemiselle ovat vastaajien mukaan 

palkkaus, jonka on valinnut 52 % vastaajista. Lisäksi 39 % mainitsee työn 

fyysisen ja henkisen kuormittavuuden sekä 32 % tuo esiin varhaiskasvatuksen 

alhaisen arvostuksen. Muita syitä olivat heikot etenemismahdollisuudet, työn 

vastuullisuus, työaika, työtehtävien epävarmuus sekä se, että työ ei vastaa 

koulutusta. Myös selvityksen tekstiosuudessa korostuivat alan heikko arvostus 

sekä kehno palkka. (Eskelinen & Hjelt 2017, 43-44.) 

OAJ:n työolobarometrissa vuodelta 2017 selviää myös, että työn määrä 

opettajilla aina päiväkodista yliopistoihin on lisääntynyt. Jopa 59 % opettajista 

koki, että töitä on liikaa melko tai erittäin usein ja se erottuu selkeästi työelämän 

keskiarvosta Suomessa. Tilanne koettiin heikoimmaksi varhaiskasvatuksessa 

ammattikorkeakoulujen ja lukioiden ohessa. (Länsikallio ym. 2018, 8.) Myös 

työstressin määrä on opettajilla korkeampi kuin työelämässä keskimäärin. 

Varhaiskasvatuksessa työstressiä koko melko tai erittäin paljon 45 %. Barometrin 

mukaan työstressi on kasvanut kaikilla ikäryhmillä huolestuttavasti. (Länsikallio 

ym. 2018, 19.) Viime vuosina keskusteluun on nostettu alan ongelmia, kuten 

vähäistä arvostusta, suurta kuormitusta, etenemismahdollisuuksien puutetta, 

epäselviä työnkuvia sekä sitä, että palkka ei vastaa työn vastuullisuutta. 

Vastaajien listaamat syyt alanvaihtoon ovat siis linjassa keskusteluun nostettujen 

ongelmien kanssa. (Eskelinen & Hjelt 2017, 47.) 

2.3 Varhaiskasvatuksen opettajan työmarkkinat 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja etenkin varhaiskasvatuksen 

opettajien työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset. Tutkimusten mukaan 

lähes kaikki valmistuneista ovat löytäneet itselleen työpaikan. Muun muassa 

Helsingin yliopiston ylläpitämän töissä.fi sivuston mukaan ainoastaan 1 % 

yliopistollisen varhaiskasvatuksen tutkinnon suorittaneista on työttömänä. 

(Varhaiskasvatus: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet). Nykyään 
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varhaiskasvatuksen opettajista on merkittävä pula. Työ- ja elinkeinoministeriön 

tekemän tutkimuksen mukaan työttömiä tai lomautettuja varhaiskasvatuksen 

opettajia on nykyään 514 kun taas avoimia työpaikkoja 1567 (Ammattibarometri 

2019). Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen 

johtotehtävissä työskentelevistä vastaajista 91 % on sitä mieltä, että pulaa on 

yliopistokoulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista. (Eskelinen & Hjelt 2017, 

28). 

Merkittävän pulan lisäksi, varhaiskasvatuksen opettajilla on turvattu 

tulevaisuus uuden varhaiskasvatuslain takia. Uusi varhaiskasvatuslaki nimittäin 

velvoittaa, että päiväkodissa toimivasta opetus-, kasvatus ja hoitotehtävissä 

työskentelevistä henkilökunnasta vähintään kahdella kolmesta tulee olla 

kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen opettajana tai sosionomina. Näistä 

kahdesta taas puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. 

Siirtymäsäännösten takia laki tulee voimaan kuitenkin vasta vuonna 2030. 

(varhaiskasvatuslaki 2018, 37 §.) Tämä vaatii siis käytännössä päiväkotien 

johtajia palkkaamaan jatkossa jokaiseen ryhmään kaksi opettajaa, joista 

vähintään toisen tulee olla yliopistosta valmistunut, sillä jatkossa 

varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen vaaditaan vähintään 

kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (varhaiskasvatuslaki 2018, 26 §). 

Työmarkkinoita parantaa entisestään varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

eläköityminen, jonka on ennustettu olevan suurta tulevina vuosina. On arvioitu, 

että vuoteen 2025 mennessä 1690 yliopistosta valmistunutta varhaiskasvatuksen 

opettajaa jää eläkkeelle ja vuoteen 2030 mennessä jopa 3130. (Karila ym. 2017, 

96.) Myös Eskelinen ja Hjelt toteavat, että varhaiskasvatuksen kentältä eläköityy 

lähivuosina paljon varhaiskasvatuksen opettajia (Eskelinen & Hjelt 2017, 48). 

Opettajien Ammattiliiton OAJ:n eritysasiantuntija Kirsi Sutton luottaa kuitenkin 

siihen, että varhaiskasvatuksen opettajia on riittävästi vuoteen 2030 mennessä, 

sillä koulutuspaikkoja yliopistoissa on lisätty ja toivottavasti lisätään jatkossakin. 

Hänen mukaansa kuntien tehtävänä olisi tehdä avoimista työpaikoista 

houkuttelevampia, jotta jokaiseen ryhmään saadaan päteviä opettajia. (Komi 

2019.) 
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2.4 Koulutuspaikat yliopistoissa 

Karilan ja kumppaneiden mukaan koulutus on vetovoimaista ja opintojen 

keskeyttämistä on vähän, sillä tutkinnon suorittajat ovat motivoituneita (Karila ym. 

2017, 98). Näyttää kuitenkin siltä, että opettajan koulutuksen vetovoima on 

vähentymässä. Huolimatta siitä, että varhaiskasvatuksen opettajien 

työllistymismahdollisuudet ovat todella hyviä, hakijamäärät ovat laskussa. 

Manner kirjoittaa Opettaja-lehdessä opettajankoulutuksen monta vuotta 

jatkuneesta hakijamäärien laskevasta trendistä, joka koskee paria poikkeusta 

lukuun ottamatta kaikkia Suomen yliopistoja. Valtakunnallisesti ensisijaiset 

hakemukset varhaiskasvatukseen ovat vähentyneet viidenneksen vuodesta 

2016. (Manner 2019a.)   

Samalla aloituspaikkoja on lisätty merkittävästi jokaisessa yliopistossa 

vuoden 2016 jälkeen (Manner 2019a). Tämän mahdollisti muun muassa 

eduskunnan myöntämä 6,3 miljoonan erillisrahoitus vuosina 2012 - 2015 

varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen lisäyksiin (Karila ym. 2017, 84). 

Hallitus päätti myös vuonna 2017, että varhaiskasvatuksen yliopistollisen 

koulutuksen aloituspaikkoja on edelleen lisättävä ja siihen varataan vuosina 2018 

- 2021 28 miljoonaa euroa (Karila ym. 2017, 98). Karilan ja kumppaneiden 

mukaan varhaiskasvatuslain vaatima henkilöstörakenteen muutos sekä 

varhaiskasvatuksen opettajien eläköityminen, kasvattaa yliopistollisen 

koulutuksen saaneiden varhaiskasvattajien tarvetta. Heidän mielestään tarve on 

ollut pitkään jo tiedossa, mutta sitä ei ole otettu huomioon riittävästi 

koulutuspaikkojen lisäämisessä. (Karila ym. 2017, 99). 

Tampereen yliopistossa koulutuspaikkoja on lisätty tasaiseen tahtiin. 

Vuonna 2016 Tampereen yliopistossa varhaiskasvatuksen koulutuksen 

aloituspaikkoja oli 60. Vuodelle 2017 niitä lisättiin 20 ja seuraavalle vuodelle 20 

lisää. Vuonna 2019 aloituspaikkojen määrä pidettiin samalla tasolla. Tampereella 

aloituspaikkojen nosto näyttäisi hetkellisesti lisänneen hakijamääriä, sillä vuonna 

2016 hakijoita oli 802 ja vuonna 2017 hakijoita oli hieman enemmän eli 850. 

(Manner 2019a.) Opetushallituksen tietopalveluiden mukaan hakijamäärät 

opettajankoulutukseen ovat edelleen laskussa. Tampereen yliopiston 

varhaiskasvatuksen kandidaatin ohjelmaan oli hakijoita vuonna 2018 776 ja 

vuonna 2019 vain 657. (Vipunen.fi.) Sama ilmiö hakijamäärien hetkellisessä 



10 
 

 

nousussa toistui myös Helsingissä ja Joensuussa vuonna 2018. Kaikissa muissa 

yliopistoissa hakijamärissä on ollut laskua. (Manner 2019a.) Samalla kuin 

hakijamäärät yhteensä laskivat, laski myös ensisijaisten hakijoiden määrä 

varhaiskasvatuksen koulutusohjelmaan. Vuonna 2017 ensisijaisia hakijoita oli 

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutusohjelmaan 198, seuraavana 

vuonna 171 ja vuonna 2019 138 kappaletta. (Vipunen.fi). 

2.5 Ammatinvalinta  

Räihän tutkimuksen mukaan ammatinvalintaan vaikuttavat monet 

yksilölliset asiat, kuten mieltymykset ja taipumukset sekä ympäristön toiveet, 

olivatpa ne sanottu ääneen tai eivät (Räihä 2010, 97). Ikonen-Varila tuo esiin 

teoksessaan, että ammatinvalinnassa yksilön kyvyt ja omat tavoitteet ovat 

keskeisiä ja niitä tarkastellaan suhteessa siihen, missä ammatissa niitä voisi 

parhaiten toteuttaa. Yksilön ammatinvalinnan onnistuminen riippuu siitä, kuinka 

hyvin hän on osannut tiedostaa ammatilliset toiveensa ja kykynsä. 

Ammatinvalinta on hänen mielestään myös rationaalinen päätöksenteko. 

(Ikonen-Varila 2001, 13.) Mulari toteaa teoksessaan, jossa käsitellään 

ammatinvalintaa, että arvot ohjaavat yksilön ammatinvalintaa ja ihminen 

viihtyykin työssä, jossa hän saa toteuttaa keskeisimpiä arvojaan (Mulari 2013, 

44). Olennaista ammatinvalinnassa on hänen mukaansa se, mitä yksilö valitsee 

tulevaisuuden elämänsisällökseen ja millaiseen ammattiin hän toivoo 

sijoittuvansa työelämässä (Mulari 2013, 25). 

Karin ja kumppaneiden mukaan ammatinvalinnalla on pitkäkantoisia 

vaikutuksia tulevaisuuteen ja sen onkin sanottu olevan nuoren ihmisen 

tärkeimpiä päätöksiä (Kari ym. 1997, 85). Ammatinvalinta joudutaan nykyään 

tekemään liian nuorena ja moni aikuinen on sitä mieltä, ettei ollut valmis 

peruskoulua päättäessä tai lukion jälkeen tekemään ammatinvalintaa koskevia 

ratkaisuja niin nuorena. Mulari kuvaa, että joskus elämässä täytyy tehdä elämään 

vaikuttavia valintoja, joihin ei kuitenkaan ole tarvittavaa kypsyyttä. (Mulari 2013, 

16.) Ammatinvalinta ei siis ole yksinkertainen juttu, vaan päinvastoin 

monisäikeinen asia. Alussa hyvältä tuntunut ala, voi osoittautua lopulta vääräksi 

valinnaksi. Toisaalta myös jo alkujaan väärältä tuntuvalta alalta pois vaihtaminen 

voi olla vaikeaa. (Räihä 2010, 97.) Myös Kari kumppaneineen on samaa mieltä, 
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että kaikille ammatinvalinta ei ole helppo tai selkeä asia, vaan ongelmat siinä 

saattavat ilmetä esimerkiksi jatkuvana uudelleen kouluttautumisena tai opintojen 

keskeyttämisenä. (Kari ym. 1997, 85.) 

Opettajankoulutus on haluttu ala ja vain harva hakijoista läpäisee 

valintakokeen. Silti koulutuksen aikana opiskelija voi alkaa epäilemään 

alavalintaansa ja miettimään muita vaihtoehtoja opettajan ammatin näyttäessä 

raskaimpia puoliaan ja opiskelijan saadessa uusia näkökulmia tulevaisuuden 

ammattiaan kohtaan. Ammatinvalinnan epäily voi olla hyvinkin kipeä ja 

henkilökohtainen asia, jota ei haluta monelle paljastaa. Opintojen aikana voi olla 

kivuliasta pohtia omaa soveltumista ammattiin ja tulevaisuutta opettajana (Kari 

ym. 1997, 115.) Räihän mukaan opettajankoulutukseen tulisi valita opiskelijoita, 

jotka ovat valveutuneita mutta myös sitoutuneita. Eli tulisi pyrkiä valitsemaan 

yksilöt, jotka jaksavat opettajan arkea vastoinkäymisineen ja onnistumisineen. 

(Räihä 2001, 15.) 

2.6 Opettajankokeiden valintakoeuudistus 

 

Vuonna 2020 voimaan tulevassa valintakoeuudistuksen myötä kaikki 

opiskelijat valitaan joko todistusvalinnan, valintakokeen tai jonkin muun kautta 

soveltuvuuskokeeseen. Yliopistot päättävät muista valintaperusteista syksyn 

2019 aikana, mutta päätetty on jo ainakin, että 60 % pääsee pelkällä 

todistusvalinnalla suoraan soveltuvuuskokeeseen (Manner 2019b.) Samalla 

mahdollistetaan yhdellä soveltuvuuskokeella hakeminen kaikkien yliopistojen 

opettajankoulutukseen ja yliopiston sisällä eri koulutusohjelmiin (Manner 2019a). 

Valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA) toimii kuitenkin edelleen 

yhtenä reittinä päästä opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen (Turun 

yliopisto 2018). 

Tässä yhteisvalinnassa ovat mukana lähes kaikki opetus- ja kasvatusalat, 

eli luokanopettajan, erityisopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, käsityö- ja 

kuvataiteen opettajan sekä ohjausalan koulutukset. Vanhan mallin mukaan hakija 

on voinut tulla kutsutuksi ainoastaan yhden yksikön soveltuvuuskokeeseen. 

Tämä koko Suomea yhdistävä pulma ratkaistaan valintakoeuudistuksen avulla 

(Manner 2019b.) 
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Turun yliopiston tiedotteen mukaan opettajankoulutuksen 

valintauudistuksessa tärkeässä osassa on hakijoiden soveltuvuusarviointia 

kehittämässä oleva Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa 

tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishanke. Hankkeen johtaja Anu Warinosvkin 

mukaan opetusalalla on todella tärkeää arvioida hakijoiden soveltuvuutta, jotta 

suuresta hakijamäärästä osataan valita potentiaalisimmat. Samalla on 

mahdollisuus valita sisään alalle soveltuvimmat hakijat. Hän myös korostaa, että 

valinnassa on kyse hakijan koulutettavuuden arvioimisesta, jotka eivät liity 

hakijan tietoihin, taitoihin tai ominaisuuksiin. (Turun ylipisto 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen avulla selvitetään millaisia ovat Tampereen yliopiston 

varhaiskasvatuksen kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden urasuunnitelmat. 

Urasuunnitelmat pitävät sisällään halukkuuden työskennellä alalla, mahdolliset 

jatko-opiskelut sekä vastaajalle mieluisimmat työtehtävät varhaiskasvatuksen 

kentällä. Samalla tutkitaan, mitkä tekijät ennustavat aikomusta työskennellä 

varhaiskasvatuksessa. Lisäksi selvitetään syitä, miksi opiskelijat eivät halua 

työskennellä varhaiskasvatuksen kentällä tai mikä heitä mietityttää alalla 

työskentelyssä. 

Ensimmäinen ja olennaisin tutkimuskysymys on, aikovatko kolmannen 

vuoden varhaiskasvatuksen alan opiskelijat hakeutua alalle töihin. Toisena 

tutkimuskysymyksenä on, aikovatko opiskelijat hakeutua jatkamaan opintojaan 

maisterinohjelmaan. Kolmantena tutkimuskysymyksenä selvitetään mihin 

työtehtäviin he haluaisivat mieluiten työllistyä varhaiskasvatuksessa. Neljäs 

tutkimuskysymys selvittää, onko taustatekijöillä, kuten iällä, aikaisemmalla 

työkokemuksella tai motivaatiolla päästä koulutukseen yhteys alalle jäämiseen. 

Oletuksena on, että alalle monta kertaa hakeneet sekä ensisijaisesti 

varhaiskasvatuksen koulutusohjelmaan hakeneet opiskelijat ovat halukkaampia 

jäämään alalle töihin. Oletettavasti myös vanhemmat opiskelijat, sekä 

aikaisemmin muuta opiskelleet ovat todennäköisemmin jäämässä alalle kuin 

nuoremmat opiskelutoverinsa.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusaineiston hankinta  

Aineisto kerättiin E-lomakkeen avulla, jonka lähettiin sähköpostilla 

kolmannen vuosikurssin varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Aineiston keruu 

sijoittui marraskuuhun 2019 ja kaikki vastaukset saatiin kerättyä lomakkeen 

ollessa auki reilun viikon ajan. Lomaketta markkinoitiin Tampereen yliopiston 

varhaiskasvatuksen opiskelijoiden yhteisessä Facebook-ryhmässä sekä 

WhatsApp-ryhmässä, johon kuuluvat kaikki syksyllä 2017 opintonsa aloittaneet 

opiskelijat. Monien kanavien avulla lomake todennäköisesti tavoitti lähes kaikki 

siihen oikeutetut vastaajat ja siihen saivat vastata kaikki halukkaat kolmannen 

vuosikurssin opiskelijat. 

 Vallin mukaan kyselylomake tulee suunnitella huolella, sillä se luo perustan 

tutkimuksen onnistumiselle (Valli 2007, 102). Siksi lomakkeen suunnitteluun 

valmistauduttiin huolella. Aaltolan ja Vallin mukaan kysymykset tulisi suunnitella 

yksiselitteisiksi, jolloin syntyy vähemmän tulkintavirheitä, jotka vaikuttaisivat 

tutkimustuloksiin (Aaltola & Valli 2007, 102). Vilkka taas korostaa teoksessaan 

lomakkeen testausta ennen ryhtymistä varsinaiseen aineiston keruuseen (Vilkka 

2007, 78). Lomaketta testattiin etukäteen ja testaajiksi valittiin kaksi 

vastaajajoukkoon kuuluvaa opiskelijaa, joiden kokemuksen ja palautteen 

perusteella lomaketta kehitettiin.  

Usein lomakkeen alkuun sijoitetut taustakysymykset toimivat johdattelijoina 

varsinaiseen aiheeseen mutta samalla toimivat myös selittävinä muuttujina, 

joiden avulla tutkittavaa ominaisuutta tutkitaan suhteessa niihin (Aaltola & Valli 

2007, 103). Tämän tutkimuksen lomakkeen taustatiedoissa kartoitettiin vastaajan 

motivaatiota päästä koulutukseen kysymällä hakukertojen määrää 

kasvatustieteisiin, ensisijaista hakukohdetta ja valmennuskurssin käymistä. 

Lisäksi kysyttiin syntymävuotta, onko vastaaja työskennellyt alalla ennen opintoja 

tai niiden aikana sekä onko vastaajalla aikaisempia tutkintoja. Tärkeimpänä 
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taustatietojen kysymyksenä oli, aikooko vastaaja työskennellä 

varhaiskasvatuksen kentällä valmistumisen jälkeen. Sukupuoli oli jätetty 

tarkoituksella pois taustatiedoista, sillä koulutusohjelmassa suurin osa vastaajista 

on naisia. Näin myös suojellaan erityisesti miesvastaajien anonymiteettia.  

Pääosa lomakkeen kysymyksistä oli muotoiltu määrälliseen muotoon, mutta 

lomake sisälsi myös muutaman avoimen kysymyksen. Niillä selvitettiin syitä, 

miksi vastaaja ei halua työskennellä alalla ja missä vaiheessa opintoja ala ei 

tuntunut enää omalta. Lisäksi avoimella kysymyksellä kartoitettiin syitä, miksi 

opiskelijat haluavat jatkaa opintoja maisterivaiheeseen. Vaikka pääpaino työssä 

oli kvantitatiivisissa menetelmissä, koin että syiden selvittämiseen sopi parhaiten, 

avoimet kysymykset, jolloin vastaaja saa ilmaista itseään vapaasti valmiiksi 

strukturoitujen vastausten sijaan.  

4.2 Tutkimushenkilöt  

Tutkimuskohteeksi rajattiin Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen 

kolmannen vuosikurssin opiskelijat, sillä näin tutkimusjoukko on tarpeeksi 

täsmennetty. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa 

syksyllä 2017 ja aikataulun mukaan ovat valmistumassa keväällä 2020. Koska 

varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden saamiseen riittää kandidaatin tutkinto, 

osa valmistuvista on siirtymässä työelämään. Toinen vaihtoehto on jatkaa 

opintoja varhaiskasvatuksen maisterintutkintoon, johon heidän tulee erikseen 

hakea. Vuonna 2017 varhaiskasvatuksen koulutusohjelmaan valittiin 80 

opiskelijaa, joista osa on jo valmistunut aikaisemmin suoritettujen 

kasvatustieteen opintojen avulla. 

Tutkimusjoukko rajattiin myös olettaen, että kolmannen vuosikurssin 

opiskelijoilla on selkeämpi käsitys urasuunnitelmistaan kuin vasta opintonsa 

aloittaneilla. Vuonna 2017 opintonsa aloittaneet ovat pian valmistumassa, joten 

heille on ajankohtaista miettiä omia urasuunnitelmiaan. Tutkimushenkilöiden 

rajauksessa mietittiin myös aineiston keruuta. Aineisto on myös helppo kerätä, 

sillä kuulun itse samaan joukkoon ja tiedän, mitä kautta helposti lähestyä 

tutkimushenkilöitä.  
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4.3 Vastaajien taustatiedot 

Vastauksia saatiin 40 kappaletta. Vastaajista suuri osa eli 42,5 % on 

syntynyt vuonna 1997. Seuraavaksi suurimmat ikäluokat ovat vuonna 1995 ja 

1996 syntyneet, joita on 12,5 % vastaajista. Vuosina 1994 ja 1998 syntyneitä on 

vastaajista 10 %. Ainoastaan yksi vastaaja, on syntynyt ennen 1990-lukua. 

Suurin osa vastaajista on siis aloittanut opintonsa 18-25-vuotiaina, eli ikäjakauma 

on suhteellisen pieni. Tätä selittää se, että suurin osa vanhemmista opiskelijoista 

ovat saattaneet nopeuttaa opintojaan aikaisempien kasvatustieteen opintojen 

avulla. He ovat myöskin aloittaneet opinnot vuonna 2017, mutta valmistuneet jo 

kahden vuoden jälkeen.  

 

 

KUVIO 1. Vastaajien ikäjakauma 

 

Puolet vastaajista on työskennellyt varhaiskasvatuksen kentällä ennen 

opintojen alkua, kun taas opintojen aikana oman alan töitä on tehnyt 65 % 

vastaajista. Yli 72 % vastaajista ei ole suorittanut opintoja mistään muusta 

tutkinnosta, kun ylioppilastutkinnosta, joka selittyy vastaajien nuorella iällä. 

Valmennuskurssin sinä vuonna, kun pääsi opiskelemaan varhaiskasvatusta, on 
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käynyt 85 % vastaajista. Tämä kertoo motivaatiosta päästä opiskelemaan, mutta 

ei kerro motivaatiosta erikseen varhaiskasvatukseen, sillä kaikille 

kasvatusalaloille yliopistoon haetaan saman pääsykoemateriaalin eli Vakavan 

kautta. Hieman yli puolet on valittu koulutukseen ensimmäisellä hakukerralla, 

27,5 % toisella ja 20 % kolmannella hakukerralla. Vastaajista 57,5 % on hakenut 

ensisijaisesti varhaiskasvatuksen koulutukseen ja lopuilla ensisijainen 

hakukohde kasvatustieteissä oli luokanopettajan koulutus. 

4.4 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi  

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvantitatiivinen tutkimus oman taustani, sekä 

mielenkiinnon kohteideni takia. Uskon, että valitsemani menetelmä sopii 

aiheeseen hyvin ja sain kerättyä tutkimukseen tarvitsemani tiedot 

kyselylomakkeen avulla. Tarkoituksena oli kerätä tarkkaa tietoa 

urasuunnitelmista, johon sopivat hyvin kvantitatiiviset menetelmät. Aineistoa 

analysoitiinn kvantitatiivisilla menetelmillä sekä osittain laadullisilla menetelmillä. 

Laadullista aineistoa analysoitiin ryhmittelemällä vastaukset erilaisiin 

kategorioihin. Kvantitatiivisessa analysoinnissa käytettiin SPSS- tilasto-

ohjelmaa, johon havaintomatriisi syötettiin.  

Tilastollisten testien tuloksena saadaan p-arvo, joka kertoo virheellisen 

päätelmän todennäköisyyden. Tilastollisesti merkitsevästä tuloksesta puhutaan 

yleisesti, kuten myös tässä tutkimuksessa, silloin kun p-arvo on alle 0,05.  Se 

tarkoittaa, että tulos on 95 %:n varmuudella pätevä, samalla kuitenkin virheen 

todennäköisyys on 5 %. (KvantiMotv Hypoteesien testaus.) Yhtenä menetelmänä 

tutkimuksessa käytetään ristiintaulukointia, jolla pyritään etsimään kahden tai 

useamman muuttujan välillä olevia riippuvuuksia, eli sitä onko muuttujalla 

vaikutusta toiseen muuttujaan. (Vilkka 2007, 129). Tähän tarkoitukseen soveltuva 

tilastollisen merkitsevyyden menetelmä on khiin neliö -testi (KvantiMotv 

ristiintaulukointi).  
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4.5 Tulosten luotettavuus 

Syksyllä 2017 opintonsa aloitti 80 opiskelijaa, joista ensimmäiset ovat jo 

valmistuneet ja toivottavasti siirtyneet työelämään, joten tämä kysely ei 

valitettavasti tavoittanut heitä. He olivat ennen varhaiskasvatuksen 

koulutusohjelmaan päästyään opiskelleet ainakin kasvatustieteen perusopinnot 

ja pystyivät valmistumaan muita aikaisemmin. Jos heidät olisi otettu mukaan 

kyselyyn, olisivat tutkimustulokset näyttäneet varmasti erilaisilta. 

Tutkimustulosten yleistettävyyttä olisi parantanut myös suurempi 

vastausprosentti. Ei ole tiedossa tarkkaa määrää kolmannen vuosikurssin 

opiskelijoista, jotka edelleen opiskelevat, mutta arvioideni mukaan vastauksia 

saatiin noin kahdelta kolmasosalta kolmannen vuosikurssin opiskelijoilta. 

Tutkimuksesta olisi saatu laajempi ja siten myös yleistettävämpi, jos 

tutkimusjoukkoon olisi otettu mukaan kaikki Tampereen yliopiston 

varhaiskasvatuksen opiskelijat eri vuosikursseilta. Nyt otanta oli siihen verrattuna 

hyvin pieni eikä suuria yleistyksiä opiskelijoiden kouluttamisesta voi tehdä. 

Aineiston pieni koko horjuttaa myös Khiin neliö -testien luotettavuutta, joten 

yleistyksiä tulisi tehdä varovaisesti. 

 Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat myös epäonnistumiset 

lomakkeen muotoilussa. Kysymys, jossa kartoitettiin vastaajien aikaisempia 

opintoja, oli muotoiltu huonosti. Ensin kysyttiin, onko vastaajalla aikaisempaa 

tutkintoa ja sen jälkeen liittyvätkö opinnot nykyiseen alaan. Jos vastaajalla ei ole 

aikaisempaa tutkintoa, hän ei voinut vastata sitä seuraavaan kysymykseen, joten 

tämän kysymyksen vastauksia ei voitu ottaa huomioon tutkimuksessa. Samoin 

kysymykset, joissa valittiin missä työtehtävässä haluaisi mieluiten työskennellä 

olivat muotoiltu huonosti. Jos vastaaja ei muuttanut vastaustaan, valittiin 

automaattisesti varhaiskasvatuksen opettajana työskentely, jolloin kysymyksen 

osalta tulokset ovat vääristyneet ja se vaikeutti tulosten analyysia.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustuloksia käsitellään erikseen jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla. 

Ensimmäinen ja olennainen tutkimuskysymys on aikovatko kolmannen vuoden 

varhaiskasvatuksen alan opiskelijat jäädä alalle töihin. Toisena 

tutkimuskysymyksenä ovat mahdolliset jatko-opiskelut ja syyt niihin. Kolmantena 

tutkittiin mihin työtehtäviin he haluaisivat mieluiten työllistyä. Lopuksi kartoitettiin 

onko iällä, aikaisemmalla työkokemuksella tai motivaatiolla (hakukerrat, 

ensisijainen hakukohde ja valmennuskurssit) päästä koulutukseen yhteyttä alalle 

jäämiseen. 

5.1 Halukkuus työskennellä alalla 

 Vastaajista 22 (55 %) on kertonut haluavansa työskennellä 

varhaiskasvatuksen kentällä. 12 (30 %) vielä miettii asiaa ja loput kuusi (15 %) 

on vastannut, ettei halua työskennellä alalla. Vastaajia oli yhteensä 40 

kappaletta.  

 

 
 

KUVIO 2. Halukkuus työskennellä alalla 
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Vastaajat, jotka eivät halua työskennellä alalla ovat lyhyesti kertoneet 

syitään siihen. Kaksi vastaajista ovat maininneet syykseen sekä matalan palkan 

että työn huonon arvostuksen. Kolme vastaajaa kokee haluavansa työskennellä 

luokanopettajana, yksi taas kokee haluavansa työskennellä vanhempien lasten 

kanssa kasvatusalalla, ja yhdelle ala ei tunnu omimmalta, mutta unelma-

ammatissa koulutuksen tarjoamista taidoista on hyötyä.  

Lomakkeessa kartoitettiin myös missä vaiheessa opintoja vastaajasta alkoi 

tuntua siltä, että alalla työskentely ei kiinnosta. Osa vastaajista on kertonut 

tienneensä jo ennen opiskeluja. Lopuille ajatus vahvistui opintojen alussa, kuten 

ensimmäisen harjoittelun jälkeen ja ensimmäisenä opiskeluvuonna. Yksi 

vastaaja toi myös esiin mahdollisuuden suunnitelmien muuttumiseen, vaikka jo 

heti alusta tiesikin, ettei halua alan töihin.  

Niille, jotka vastasivat vielä miettivänsä, oli mahdollisuus kertoa lyhyesti, 

mikä alalla työskentelyssä mietityttää. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, eli 

jokaiselta vastaajalta. 75 % vastaajista mainitsi matalan palkan ja lähes yhtä moni 

koki työn raskaaksi. Palkka on erään vastaajan mukaan liian pieni suhteessa työn 

vaativuuteen ja rankkuuteen. Vastaajat olivat lisäksi huolissaan omasta 

jaksamisesta työssä, vaativista työolosuhteista ja jatkuvasti lisääntyvästä 

vastuusta. Viisi vastaajaa mainitsi myös työn huonon arvostuksen, joka vaikuttaa 

erään vastaajan mukaan myös matalaan palkkatasoon.  

Se, missä vaiheessa opintoja vastaajasta alkoi tuntua, että ei välttämättä 

halua alan töihin, oli vaihtelevaa. Osalle asia on ollut selvä jo opintojen alussa ja  

osalle tuntemukset ovat vahvistuneet opintojen aikana. Osa on ymmärtänyt asian 

ensimmäisen vuoden ja harjoittelun aikana, osa taas toisen ja kolmannen vuoden 

aikana. Eräs vastaaja kuvaa tilannettaan tarkemmin kertomalla, kuinka toisen 

opiskeluvuoden aikana varhaiskasvatukseen liittyvien epäkohtien jatkuva 

esilläolo aiheutti epätoivoa siitä, muuttuuko alalla mikään, ennen kuin olisi oma 

aika siirtyä työelämään.  
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5.2 Jatko-opiskelut ja syyt siihen 

34 vastaajaa on vastannut kysymykseen maisteriopintoihin hakeutumisesta 

ja 31 on vastannut mihin maisteriohjelmaan aikoo hakeutua. Vastaajista 60% (24) 

aikoo jatkaa suoraan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen maisterin tutkintoon, 

kun taas seitsemän vastaajaa (17,5 %) aikoo käydä maisterintutkinnon 

myöhemmin. Vastaajista kolme (7,5 %) ei todennäköisesti ei aio jatko-opiskella 

vaan siirtyä työelämään.  Vastaajista siis ainoastaan neljännes eli kymmenen 

kappaletta aikoo siirtyä ensi keväänä työelämään.   

 

 

 

KUVIO 3. Maisteritutkintoihin hakeutuvat   

 

Syyt opiskeluiden jatkamiseen heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen, 
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suorittamalla myös maisterin tutkinto. Ovia on tällöin enemmän avoinna ja uralla 

on enemmän vaihtoehtoja. Toisiksi suurin syy, olivat henkilökohtaiset syyt, jotka 

mainitsi kuusi vastaajaa. Heistä useimmat kertoivat, etteivät ole valmiita 

siirtymään työelämään, vaan haluavat lisäaikaa opiskeluun, koska nauttivat 

opiskelijaelämästä. Pienin ryhmä, joka koostui neljästä vastaajasta, tavoittelee 

maisterintutkintoa selkeän urasuunnitelman vuoksi, sillä heidän unelma-
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ammattiinsa vaaditaan maisterintutkinto. Seitsemän vastaajaa suunnittelee 

maisterivaiheen käymistä myöhemmin. Tähän mainittuja syitä olivat yli puolella 

vastaajista työkokemuksen kartuttaminen ennen jatko-opiskeluja. Mainituiksi 

tulivat myös henkilökohtaiset syyt, kuten talous ja elämäntilanne sekä oman 

päämäärän selkiytyminen.  

Maisterintutkintoon jatkajista suurin osa 18 vastaajaa (58,1 %) aikoo jatkaa 

varhaiskasvatuksen maisterivaiheeseen. Seitsemän vastaajaa eli 22,6 % aikoo 

hakea varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutukseen. Kuusi vastaajaa, eli 

19,4 %, haluaisi jatkaa jossain muussa maisteriohjelmassa, joista neljä heistä on 

ilmoittanut aikovansa pyrkiä luokanopettajan maisteriohjelmaan. Yksi vastaaja 

aikoo pyrkiä elinikäisen oppimisen maisterivaiheeseen ja yksi vielä miettii 

hakukohdettaan.  

 

 

KUVIO 4. Maisterintutkintoihin hakeutuminen aloittain  

5.3 Mieluisimmat työtehtävät 

Lomakkeessa kysyttiin, mihin tehtäviin varhaiskasvatuksessa vastaaja aikoo 

valmistumisen jälkeen ensisijaisesti pyrkiä, jos hänen tulisi valita vain yksi 

vaihtoehto. Lomakkeen huonon muotoilun vuoksi kaikki vastaajat vastasivat 

kysymyksiin, vaikka eivät haluaisi työskennellä alalla tai opiskella maisterin 

tutkintoa. Nämä on huomioitu tuloksissa poistamalla muuttujajoukosta ne, jotka 
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eivät halua työskennellä alalla ja ne, jotka eivät todennäköisesti aio suorittaa 

maisterin tutkintoa.  

Heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen työelämään siirtyvistä 28 (82 %) 

haluaa työskennellä ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opettajina päiväkodissa, 

kolme vastaajaa (9%) esikoulun opettajina, kaksi vastaajaa (6 %) 

varhaiskasvatuksen erityisopettajina ja yksi vastaaja (3 %) muissa tehtävissä. 

Vasta maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen työelämään siirtyvien 

mieluisimmat työtehtävät ovat monipuolisempia, mutta suosituimmat ovat 

edelleen opettajana työskentely joko päiväkodin tai esikoulun puolella. 

Vastaajista 13 (42 %) haluaisi työskennellä mieluiten päiväkodissa 

varhaiskasvatuksen opettajina ja seitsemän vastaajaa (23 %) esiopetuksen 

puolella. Neljä (13 %) vastaajista tähtää varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

tehtäviin. Kaksi vastaajaa (6 %) on kiinnostunut päiväkodin johtajan työstä sekä 

saman verran on kiinnostunut työskentelemään varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoina.  Kolme vastaajaa (12,5 %) on vastannut haluavansa työskennellä 

jossain muussa tehtävässä. Kukaan vastaajista ei valinnut haluavansa 

ensisijaisesti työskennellä tutkijana tai avoimessa varhaiskasvatuksessa, jotka 

olivat myös vaihtoehtoina.  

 

KUVIO 5. Mieluisimmat työtehtävät varhaiskasvatuksessa  
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Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin missä työtehtävissä vastaaja haluaisi 

viiden vuoden päästä valmistumisesta työskennellä, jolloin saattoi valita 

useamman vaihtoehdon. Maisterin tutkinnon jälkeen työelämään siirtyvät olivat 

valinneet selkeästi enemmän mieluisimpia työtehtäviään kuin kandidaatin 

tutkinnon jälkeen siirtyvät, kun heillä oli mahdollisuus valita useampi heitä 

kiinnostava työtehtävä. Maisterit olivat valinneet yhteensä 80 vaihtoehtoa, kun 

taas kandidaatit ainoastaan 18. Suosituimmat valinnat olivat kandidaateilla 

esiopettaja (seitsemän valintaa), varhaiskasvatuksen opettaja (viisi valintaa), 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kolme valintaa), asiantuntija (kaksi valintaa) 

ja jokin muu (yksi valinta). Kuten on jo mainittu, maistereilla vastauksia tuli 

huomattavasti enemmän. Esiopettaja oli valittu 21 kertaa, varhaiskasvatuksen 

opettaja 13 kertaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja päiväkodin johtaja 12 

kertaa, asiantuntija 11 kertaa, jokin muu seitsemän kertaa ja tutkija neljä kertaa. 

Suosituimmat työtehtävät olivat siis molemmilla ryhmillä esiopettajana sekä 

varhaiskasvatuksen opettajana työskentely.   

5.4 Taustatekijöiden yhteys alalle jäämiseen 

Motivaatiota mitattiin kartoittamalla vastaajan hakukertojen määrää 

kasvatustieteisiin, kävikö vastaaja valmennuskurssia ja hänen ensisijaista 

hakukohdettaan. 85 % vastaajista kävi valmennuskurssin sinä vuonna, kun pääsi 

opiskelemaan kasvatustieteitä, eikä sillä ollut tilastollista yhteyttä halukkuuteen 

työskennellä alalla. Myöskään hakukertojen määrällä ei ollut tilastollista yhteyttä 

siihen aikooko vastaaja työskennellä varhaiskasvatuksen kentällä.  

Ainoastaan ensisijaisella hakukohteella oli tilastollisesti vaikutusta 

halukkuuteen työskennellä alalla. Ensisijaisesti varhaiskasvatukseen hakeneista 

suurempi osa aikoo siis työskennellä varhaiskasvatuksen kentällä, kuin 

ensisijaisesti luokanopettajaksi hakeneista. Ensisijainen hakukohde 

varhaiskasvatukseen ennustaa siis halukkuutta työskennellä alalla. Khiin neliö- 

testillä mitattuna se todettiin tilastollisesti merkitseväksi arvolla 6,457 kun p-arvo 

on ,040.   
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TAULUKKO 2. Ensisijainen hakukohde ja halu työllistyä alalle 

 

Count   

 

Haluatko työllistyä varhaiskasvatuksen kentälle 

valmistumisen jälkeen?: 

Total kyllä en tiedä vielä en 

Mikä oli ensisijainen 

hakukohteesi? 

Varhaiskasvatus 16 6 1 23 

Luokanopettajakoulutus 6 6 5 17 

Total 22 12 6 40 

 

TAULUKKO 3. Ensisijainen hakukohde ja halu työllistyä alalle 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,457a 2 ,040 

Likelihood Ratio 6,724 2 ,035 

Linear-by-Linear 

Association 

6,214 1 ,013 

N of Valid Cases 40   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,55. 

 

Oletuksena oli, että vanhemmat opiskelijat ovat halukkaampia jäämään 

alalle. Sillä nuoremmille vastaajille päämäärä ei välttämättä ole niin selkeä eikä 

kuva unelma-ammatista ole ehkä vielä selkiytynyt. Kuitenkin Khiin neliö -testillä 

mitattuna syntymävuodella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

halukkuuteen työskennellä varhaiskasvatuksen kentällä.  Myöskään 

aikaisemmilla opinnoilla ei ole tilastollista vaikutusta alalle jäämiseen, vaikka 

oletuksena oli, että jo kerran alaa vaihtaneet, tuntisivat alan omakseen ja 

haluaisivat työskennellä varhaiskasvatuksen kentällä.  

Oletettiin myös, että jo varhaiskasvatuksen alalla työskennelleet olisivat 

motivoituneempia työskentelemään valitsemallaan alalla, mutta Khiin neliö -

testillä mitattuna tälle ei löytynyt tilastollista vaikutusta. Myöskään opintojen 

aikana tehdyt oman alan työt, eivät vaikuta tilastollisesti halukkuuteen jäädä 

alalle. 
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6 POHDINTA 

6.1 Pohdintaa tuloksista 

Räihän mukaan opettajankoulutuksen ongelmana on se, ettei koulutuksen 

jälkeen siirrytä opettajan ammattiin (Räihä 2001, 15). Tämä näkyy myös tässä 

tutkimuksessa, sillä vain hieman yli puolet vastaajista aikoo varmasti jäädä 

varhaiskasvatuksen kentälle töihin (ks. kuvio 2). Vastaajista neljännes eli 

kymmenen kappaletta aikoo siirtyä ensi keväänä työelämään. Se helpottaa 

hieman opettajapulaa, mutta ei tarjoa kovin pysyvää ratkaisua.  Syyt 

haluttomuuteen työskennellä alalla ovat samoja kuin alan vaihtoja miettivillä. 

Näistä suurimmat olivat palkka, työn kuormittavuus sekä alan matala arvostus 

(Eskelinen & Hjelt 2017, 43-44). Tämän tutkimuksen perusteella samojen syiden 

takia varhaiskasvatuksen kentällä työskentely mietityttää alan opiskelijoita. 

Avoimissa vastauksissa vastaajat toivat esiin syitään haluttomuuteen 

työskennellä alalla ja mainitsevat julkisessa keskustelussakin esiin tuotuja 

epäkohtia varhaiskasvatuksessa. Tilannetta kuvaa hyvin erään vastaajan 

mukaan alan epäkohtien esille tuominen, joka sai pohtimaan halua työskennellä 

varhaiskasvatuksen kentällä. On siis selvää, että jos halutaan pitää ammattilaiset 

työelämässä tai varmistaa, että tulevat ammattilaiset siirtyvät työelämään, tulisi 

näihin epäkohtiin puuttua.  

Tässä tutkimuksessa selvisi myös, että yli 40 % vastaajista on hakenut 

ensisijaisesti luokanopettajan koulutukseen. Nämä tulokset vastaavat hyvin 

tuntemuksiini siitä, että moni opiskelee varhaiskasvatusta siksi, ettei ole päässyt 

opiskelemaan luokanopettajaksi. Vuonna 2017 aloittaneista varhaiskasvatuksen 

opiskelijoista haluaisi ainakin kolme työskennellä ennemmin luokanopettajana 

kuin varhaiskasvatuksen opettajana. Kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen 

opintojaan jatkavista neljä vastaajaa aikoo pyrkiä luokanopettajan 

maisteriohjelmaan. Tämän voidaan ajatella vievän opiskelupaikkoja niiltä, jotka 

haluaisivat työllistyä nimenomaan varhaiskasvatuksen kentälle. Myös Karilan 
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teoksessa ilmenee sama huoli siitä, että osa hakijoista siirtyy 

luokanopettajakoulutukseen. Heidän teoksessaan myös kerrotaan, että 

opiskelijavalintoja vahvuutena pidetään mahdollisuutta sulkea pois hakijat, jotka 

eivät ole motivoituneet alalle. Vahvuuksia ovat myös alan vetovoimaisuus ja 

suuret hakijamäärät. (Karila ym. 2013, 67). Mielestäni tutkimukseni kuitenkin 

osoittaa, että opettajankoulutuksen opiskelijavalinnoissa on paljon kehitettävää. 

Näyttää myös siltä, että koulutuspaikkojen lisääminen ei välttämättä tuo ratkaisua 

pulaan varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Myöskään ammatinvalinta ei ole 

yksinkertainen juttu vaan monisäikeinen asia (Räihä 2010, 97.) Nuorille tulisikin 

tarjota tukea yhteen elämän tärkeimmän päätöksen tekemiseen, jotta alanvalinta 

on onnistunut.  

Tutkimuksessa selvisi, että ainoastaan varhaiskasvatus ensisijaisena 

hakukohteena oli yhteydessä alalla jäämiseen (ks. taulukko 1 ja 2). Voidaan siis 

pohtia, koulutetaanko yliopistossa oikeita ihmisiä vai tulisiko hakuprosessia 

kenties kehittää. Tähän asti oli mahdollista saada kutsu vain yhteen 

soveltuvuuskokeeseen, mutta uusi opiskelijavalintojen uudistus mahdollistaa 

yhdellä soveltuvuuskokeella hakemisen useaan koulutusohjelmaan (Manner 

2019a). Tarkoittaen esimerkiksi sitä, että sekä luokanopettajaksi että 

varhaiskasvatuksen opettajaksi haluava voi yhden soveltuvuuskokeen kautta 

päästä opiskelemaan opettajaksi jompaankumpaan tutkinto-ohjelmaan. Tällöin 

hakijalle mahdollistuu unelma-ammattiinsa pääseminen helpommin. Mutta 

toisaalta tämä voi lisätä toissijaisten hakijoiden valintaa koulutusohjelmaan.  

Jos koulutusohjelmaan hyväksyttäisiin sisään, ainoastaan sinne 

ensisijaisesti hakeneet, voisi ehkä useampi opiskelija haluta työskennellä 

opiskelemallaan alalla. Ensisijaisesti varhaiskasvatukseen haki vuonna 2017 198 

henkilöä (Vipunen.fi), mitä jos heidän joukostaan olisi valittu 80 opiskelijaa sisään 

koulutusohjelmaan. Olisikohan silloin suurempi osa opiskelijoista halukas 

työskentelemään alalla tämän tutkimuksen perusteella? Vaikka tämä tutkimus 

antaa viitteitä siitä aikovatko varhaiskasvatuksen opiskelijat siirtyä valmistumisen 

jälkeen työelämään, ei suuria yleistyksiä näin pienen otannan perusteella voi 

vielä tehdä.  
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6.2 Jatkotutkimusehdotukset  

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, mikä on todellisuus 

valmistumisen jälkeen. Kuinka moni esimerkiksi heistä, jotka vielä miettivät 

haluavatko työskennellä alalla, päätyi lopuksi alan töihin. Samoin olisi 

mielenkiintoista kartoittaa, kuinka moni vielä maisteriohjelman suorittamisen 

jälkeen haluaa edelleen työskennellä alalla. Aineistoa voitaisiin myös kerätä 

laajemmalta joukolta Tampereen yliopiston kaikilta vuosikursseilta tai koko 

Suomen laajuisesti, jolloin voitaisiin tehdä vertailuja erilaisten ryhmien välillä. 

Näin saataisiin kattavampaa tutkimustulosta siitä, siirtyvätkö varhaiskasvatuksen 

opiskelijat työelämään varhaiskasvatuksen kentälle. Tutkimusta voisi suorittaa 

myös seurantatutkimuksena kysymällä opiskelijoiden halukkuutta työskennellä 

joka vuosi, jolloin hahmottuisi paremmin missä vaiheessa opiskelijat tekevät 

päätöksen ja tutkia enemmän siihen vaikuttavia syitä.  
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