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Tutkimuksessa selvitettiin yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkityksiä las-
tentarhanopettajien työhyvinvoinnille. Lisäksi esiteltiin tutkimuspäiväkotien 
tämän hetken kehityskeskustelukäytäntöjä ja kartutettiin niihin liittyviä kehi-
tysehdotuksia. Varhaiskasvatukseen kohdistuvat yhteiskunnalliset ja rakenteel-
liset muutokset antavat aihetta kiinnittää entistä enemmän huomiota lastentar-
hanopettajien työhyvinvointiin ja sen vuoksi olikin tärkeää tutkia, miten yksi-
lölliset kehityskeskustelut palvelevat lastentarhanopettajia työhyvinvoinnin 
näkökulmasta.  

Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, jossa aineisto koostui neljän las-
tentarhanopettajan sekä yhden päiväkodin johtajan puolistrukturoiduista haas-
tatteluista sekä aiheeseen liittyvistä dokumenteista. Aineiston analysoinnissa 
käytin sisällönanalyysiä. 

Tutkimuksen mukaan yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitys lasten-
tarhanopettajien työhyvinvoinnille on pääsääntöisesti positiivinen. Työhyvin-
voinnista huolehtiminen on tärkein positiiviseen merkitykseen johtava peruste-
lu, mutta työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi tarvitaan myös muita toimintatapoja. 
Kehityskeskusteluiden käytännöt vaihtelevat vuosittain ja kehitysehdotukset 
liittyvät keskusteluiden ajankohtaan, määrään, keskusteluun varattuun aikaan 
ja sisältöön. 

Tutkimuksen keskeisinä johtopäätöksinä yksilöllinen kehityskeskustelu 
tulee järjestää ainakin kerran vuodessa eikä sitä saa korvata tiimikehityskeskus-
telulla. Johtajalla on huomattava rooli kehityskeskusteluiden positiivisen merki-
tyksen syntymisessä, mutta ihmisten yksilöllisyydestä johtuen kehityskeskuste-
lut koetaan aina eri tavalla ja niille luodaan erilaisia merkityksiä. 

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat hyödynnettävissä muissa tarpeeksi 
samankaltaisissa konteksteissa. Niiden avulla yksilöllisiä kehityskeskusteluja 
voidaan kehittää vastaamaan paremmin lastentarhanopettajien tarpeita työhy-
vinvoinnin näkökulmasta. 
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1 JOHDANTO

Hakasen (2004, 252) mukaan niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin on ole-

massa tutkimustietoa stressin ja työuupumuksen yleisyydestä opetusalalla. Hän 

(2004, 252) mainitsee, että opetustyötä pidetään kaikista ihmissuhdetöistä eni-

ten uupumusta aiheuttavana. Onnismaa (2010, 17) puolestaan esittää työhyvin-

voinnin olevan tällä hetkellä huomattava varhaiskasvatuksen kentällä esillä 

oleva puheenaihe, sillä esimerkiksi kasvavat lapsiryhmät ja henkilöstövaje voi-

vat olla uhkana kasvatushenkilöstön työhyvinvoinnille. Vesalainen, Cleve ja 

Ilves (2013, 3) kertovat päiväkotien johtajien alaisuudessa olevien yksiköiden ja 

toimipisteiden kokojen ja määrien olevan kasvussa, mistä seuraa johtajan yhtä 

yksikköä kohden varatun ajan väheneminen. Nämä johtajuusjärjestelyt ja niistä 

juontuva kuulluksi tulemisen puute voivat Onnismaan (2010, 17) mukaan myös 

osaltaan heikentää lastentarhanopettajien työhyvinvointia. Muun muassa edellä 

mainitut lastentarhanopettajien työhyvinvointia uhkaavat tekijät sekä vuosit-

tain kehityskeskusteluihin käytetyt lukuisat työtunnit tekevät ilmiöstä tärkeän 

ja ajankohtaisen tutkia. 

Muun muassa Meretniemi (2012, 25–27, 70) toteaa lastentarhanopettajien 

työhyvinvoinnin näkökulmasta kehityskeskusteluiden tarjoavan mahdollisuu-

den kartoittaa omia kehittymis- ja uramahdollisuuksia, saada palautetta omista 

onnistumisista ja kehitystarpeista, tuoda esille toiveita sekä keskustella luotta-

muksellisesti itselleen ja organisaatiolle tärkeistä asioista. Kehityskeskustelui-

den laadulla on todettu olevan vaikutusta työntekijöiden työtyytyväisyyteen. 

(Brown, Hyatt & Benson 2010; Campbell, Campbell & Chia 1998; Fletcher & 

Williams 1996; Masterson, Lewis-McClear, Goldman & Taylor 2000). Useam-

man tutkimuksen perusteella kehityskeskusteluiden onnistumisella on tutkitus-

ti niin positiivista kuin negatiivistakin vaikutusta myös työhön sitoutumiseen 

(Brown ym. 2010; Hakanen 2004; Sweeney & McFarlin 1993). Linna, Elovainio, 

Virtanen ja Kivimäki (2012, 50) toteavat, ettei yksilöllisten kehityskeskustelui-

den merkitystä työhyvinvoinnille ole kuitenkaan juurikaan tarkasteltu koko-

naisvaltaisesti. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia laadullisella tutkimusotteella 

tapauskohtaisesti yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitystä lastentarhan-

opettajien kokonaisvaltaiselle työhyvinvoinnille. Haastatteluiden ja ilmiötä kä-

sittelevien dokumenttien sekä sisällönanalyysin avulla tavoitteena on saada 

selville, miten yksilölliset kehityskeskustelut palvelevat lastentarhanopettajia 

työhyvinvoinnin näkökulmasta. Kokonaisuuden eheyttämiseksi tarkastelen 

lisäksi yksilöllisten kehityskeskusteluiden tämän hetken toteutustapoja ja kar-

toitan yksilöllisten kehityskeskusteluiden koettua osuutta työhyvinvointitoi-

minnassa. Lopuksi esitän lastentarhanopettajilta saadut kehitysehdotukset yksi-

löllisten kehityskeskusteluiden toteuttamiseen liittyen.  
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2 LASTENTARHANOPETTAJIEN AMMATTI-

RYHMÄN TYÖHYVINVOINTI 

Luvun alussa selvitän lyhyesti lastentarhanopettajan työkuvaa, jonka jälkeen 

keskityn käsittelemään työhyvinvointia. Ensin avaan työhyvinvoinnin määri-

telmää, josta siirryn esittelemään siihen liittyviä tekijöitä. Luvun lopussa tarkas-

telen työhyvinvoinnin merkitystä ja johdattelen lyhyellä työhyvinvointitoimin-

nan käsittelyllä seuraavaan lukuun. 

2.1 Lastentarhanopettajan työnkuva 

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten lain 

(272/2005) mukaan ammatillisesti pätevänä lastentarhanopettajana voi työs-

kennellä kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai varhaiskasvatukseen ja sosi-

aalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot suorittanut sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinnon omaava henkilö. Karila (2001, 271) toteaa yli-

opistollisen koulutuksen saaneen lastentarhanopettajan osaamisen painottuvan 

varhaiskasvatukseen, opetukseen ja lapsen kehitykseen liittyviin asioihin, kun 

taas sosionomeiksi valmistuneet lastentarhanopettajat ovat saaneet enemmän 

koulutusta yksilön hyvinvoinnin tukemiseen eri elämänvaiheissa ja –tilanteissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valtakunnallinen määräys, jonka 

perusteella varhaiskasvatusta tulee toteuttaa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on laadittu varhaiskasvatuslain pohjalta, kun taas esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteita määrittää perusopetuslaki. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2016, 8; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

8.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 8, 14) tiivistäen varhaiskas-

vatuksen perimmäisenä tehtävänä on yhdessä huoltajien kanssa lasten koko-

naisvaltaisen kasvun, kehittymisen ja oppimisen tukeminen yhdenvertaisesti 

koko maassa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014, 8, 12–13) on 

kirjattu esiopetuksen tehtäväksi muun muassa varhaiskasvatuksen lailla koko-
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naisvaltainen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta huolehtiminen sekä 

lapsen oppimisedellytysten parantaminen. 

Nummenmaa, Karila, Joensuu ja Rönnholm (2007, 22) osoittavat, että päi-

vähoidossa yhteisenä tehtävänä on lasten kokonaisvaltainen kasvatus, hoito ja 

opetus. Nummenmaa ym. (2007, 27) näkevät päiväkodin työntekijöiden sijoit-

tuvan moniammatillisessa yhteisössä sosiaalisiin asemiin ammattiensa mukaan 

niin, että heillä on yhteisön toiminnassa erilaisia merkityksiä. Varhaiskasvatuk-

sen voidaan kuitenkin Karilan (2001, 280) sekä Karilan ja Nummenmaan (2001, 

27) mukaan ajatella toteutuvan henkilöstön lisäksi myös lasten ja huoltajien 

kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Karila (2001, 279) toteaa lastentarhanopettajilla olevan oleellinen rooli pe-

dagogisten lähtökohtien tiedostamisessa sekä käytäntöön tuomisessa. Karila ja 

Nummenmaa (2001, 56) lisäävät lastentarhanopettajien kokevankin vahvuu-

dekseen pedagogisen ohjaamisen, suunnittelun ja arvioinnin. Karilan (2001, 

276–278) luettelee pedagogisiksi lähtökohdiksi yhteiskunnallis-kulttuuriset, 

kasvatusfilosofiset, kehityspsykologiset ja opetussuunnitelmallis-didaktiset läh-

tökohdat. Nämä lähtökohdat ja niiden painotukset vaikuttavat Karilan (2001, 

276) mukaan osaltaan varhaispedagogiikan toteutukseen ja käytäntöön. Karila 

myös (2001, 275) mainitsee, että toimintaa suunnitellaan ja jäsennetään tuokio-, 

viikko-, kuukausi- ja vuositasolla ja parhaimmillaan toiminnan suunnittelu on 

lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista kokonaisvaltaisesti edistävää. Työn pitkä-

jänteistä tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta kuitenkin heikentävät Karilan 

ja Nummenmaan (2001, 50) mukaan henkilöstövajeesta johtuvat työntekijöiden 

vaihtuvuus ja arjen pirstaleisuus. 

2.2 Työhyvinvoinnin määrittely 

Euroopan verkosto julkaisi 1997 Luxemburgin julistuksen terveyden edistämi-

sestä työpaikoilla (Workplace Health Promotion, WHP). Tämän julistuksen 

mukaan eri EU-maat ovat aiemmin määrittäneet työhyvinvointia ja sen toimin-

taa, mutta joka maassa on kuitenkin käytössä omia tulkintoja käsitteestä sekä 
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siihen liittyvistä toimintatavoista. (Anttonen & Räsänen 2009, 7.) Ilmarinen, 

Gould, Järvikoski ja Järvisalo (2006, 20) mainitsevat, että ajan myötä käsitteissä 

on tapahtunut muutoksia ja aiemmin käytetystä työkyvystä on siirrytty joilla-

kin työpaikoilla työhyvinvointi käsitteeseen. Ilmarinen ym. (2006, 19) toteavat 

tutkimustiedon lisääntymisen myötä työkyvyn muuttuneen laaja-alaisemmaksi 

käsitteeksi. Työturvallisuuskeskuksen (n.d.a., 4) mukaan työhyvinvoinnin on 

puolestaan alettua ajatella rakentuvan työkyvyn perustalle. 

Suomalaisessa Työsuojelusanastossa työhyvinvointi on määritelty työnte-

kijän fyysiseksi ja psyykkiseksi olotilaksi, joka perustuu työn, työympäristön ja 

vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen (Sanastokeskus TSK 2006, 114). Tärkeim-

miksi työhyvinvointia edistäviksi tekijöiksi Sanastokeskus TSK (2006, 114) mai-

nitsee määrittelyssään ammattitaidon ja työn hallinnan. Anttonen ja Räsänen 

(2009, 18, 30) ovat laajentaneet Työterveyslaitoksen tuottamassa projektissa 

työhyvinvoinnin määritelmää kolmessa eri versiossa, jotka painottavat joko 

tekemistä, kokemusta tai kokemuksen kuvausta. Näistä kolmesta versiosta tä-

män tutkimuksen näkökulman kannalta merkittävin on työntekijän kokemusta 

painottava versio. Versiossa työhyvinvoinnin kerrotaan perustuvan yksilön 

henkilökohtaiseen kokemukseen siitä, kuinka turvallista, terveellistä, hyvin 

johdettua sekä organisoitua työ on, miten tehokkaasti työssä ilmeneviä muu-

toksia hallitaan, minkä tasoista tukea yksilö saa yhteisöltä sekä miten merkityk-

sellisenä ja palkitsevana työntekijä näkee työnsä ammattitaito- ja tuottavuus-

vaatimukset huomioon ottaen (Anttonen & Räsänen 2009, 18). Samaisessa Työ-

terveyslaitoksen tuottamassa projektissa syntyi Työsuojelusanaston työhyvin-

voinnin määritelmän rinnalle vastaavanlainen määritelmä, jossa hyvin johde-

tussa organisaatiossa ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisö tekevät terveel-

listä, turvallista ja tuottavaa työtä (Anttonen 2009, 30). 

Työhyvinvointia määritetään myös lainsäädännössä. Työhyvinvointia kä-

sitteleviä lakeja ovat työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, työsopimuslaki, 

laki yhteistoiminnasta yrityksissä, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 

laki yksityisyyden suojasta työelämässä, vuosilomalaki, työeläkelaki, laki työ-

suojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa, ammattitautilaki 
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sekä tapaturmavakuutuslaki. (Suutarinen 2010, 17.) Työhyvinvoinnin perustana 

pidetään työturvallisuuslakia (738/2002), jossa työnantajalle ja esimiehelle on 

säädetty laaja vastuu työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden huolehtimises-

ta työssä. Kaikki vastuu ei kuitenkaan ole esimiehellä, vaan yhteistyössä työn-

tekijöiden, linjaorganisaation, työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon kans-

sa pidetään yllä hyviä olosuhteita. (Työturvallisuuskeskus n.d.b., 2.) 

2.2.1 Työhyvinvointia edistäviä ja heikentäviä tekijöitä 

Työterveyslaitoksen tuottamassa selvityksessä tutkittiin työhyvinvoinnin teki-

jöitä, jotka määriteltiin seuraavasti: johtaminen ja esimiestyö, henkilöstö ja työ-

yhteisö, osaaminen, ilmapiiri ja kulttuuri, turvallisuus ja tapaturmat, työolot ja 

ympäristö, sairaspoissaolot, muutoksen hallinta ja johtaminen, kiusaaminen, 

yhteistyö ja yhteisöllisyys, toimiva työkyvynhallinnanmalli, liikunta, varhainen 

välittäminen, vapaa-aika, luovuuteen kannustaminen, tuottavuus ja tiedonkul-

ku. Tekijät lueteltiin saatujen tulosten perusteella tärkeysjärjestykseen, jolloin 

johtaminen ja esimiestyö nousivat tärkeimmäksi osatekijäksi työhyvinvoinnin 

edistämisessä. (Ravantti & Pääkkönen 2012, 8.) Äskeisen listauksen, Hyppäsen 

(2010, 302) sekä Strategian ja työhyvinvoinnin (2009, 8) perusteella työhyvin-

vointi voi siis rakentua hyvinkin arkisista tekijöistä, kuten päivittäisistä valin-

noista, esimiestyöstä, vuorovaikutustilanteista sekä työtavoista ja niihin käytet-

tävissä olevista välineistä. 

Yksilön työhyvinvointi ei rakennu ainoastaan ammatillisesta osaamisesta 

ja asiantuntijuuden arvostamisesta. Strategian ja työhyvinvoinnin (2009, 9), 

Työturvallisuuskeskuksen (2011, 5) ja Vesterisen (2010, 112) mukaan se raken-

tuu myös yksilön fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja henkisestä tasapai-

nosta sekä työyhteisötaidoista, kuten vuorovaikutustaidoista, yhteistyökykyi-

syydestä, arvostavasta kanssakäymisestä ja toimivasta palautekulttuurista. Ves-

terinen (2010, 116) toteaa, että yhtälailla työyhteisöllä, sekä ryhmänä että yksi-

löinä, ja työnantajalla on vastuu työyhteisötaitojen kehittämisestä. Vesterisen 

(2010, 2010, 116) mukaan esimerkiksi esimiehellä on velvollisuus olla yhteydes-

sä ja kuulla työntekijöitään sekä oppia tuntemaan heidän työtapojaan. Huuhta-
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nen (1995, 107) ja Työturvallisuuskeskus (2011, 5) muistuttavat, ettei ainoastaan 

työyhteisötaitojen kehittämisen kannalta, vaan myös laajasti työhyvinvoinnin 

edistämisen näkökulmasta, työhyvinvointi on tulosta toimivan organisaation 

yhteistoiminnasta, jossa avainasemassa on hyvä johtajuus. Matikainen (1995, 

47) lisää, että myös työntekijöiden on oltava tietoisia omasta vastuustaan työ-

kykynsä ja työhyvinvointinsa ylläpitämisessä, vaikka esimiestyöllä onkin pää-

rooli työhyvinvoinnin rakentumisessa. 

2.2.2 Työhyvinvointiin liittyviä alaperusteisia tekijöitä 

On paljon kansainvälistä tutkimusnäyttöä siitä, että stressi ja työuupumus ovat 

yleistä opetusalalla ja ammattia pidetään stressaavana. Lisäksi suomalaisessa 

ihmissuhdetöitä käsittelevässä tutkimuksessa kaikista ihmissuhdetöistä juuri 

opetustyössä havaittiin eniten uupumusta. (Hakanen 2004, 252.) Hakasen (2004, 

242) väitöskirjatutkimuksessa kävi ilmi, että opettajilla työn vaatimustekijöitä 

ovat määrällinen kuormittavuus, fyysisen ympäristön rasittavuus ja oppilas-

kuormitus. Samankaltaisen kontekstin ansiosta tulokset ovat osittain rinnastet-

tavissa myös varhaiskasvatuksen puolelle, koska Hakasen (2004, 253) mukaan 

sielläkin lapset voivat olla työn kuormittavuutta lisäävä tekijä, mutta toisaalta 

myös työn palkitsevuuden ja nautittavuuden lähde. Samankaltaisen kontekstin 

mahdollistamana Hakasen (2004, 242) edellä mainitussa tutkimuksessa opetus-

työn voimavaratekijät (vaikutusmahdollisuudet, esimiestuki, tiedonkulku, il-

mapiiri ja innovatiivisuus) ovat nähtävissä myös varhaiskasvatuksen työnteki-

jöiden ympäristössä. Merkittävää on huomata, että kolme tekijää, tarmokkuus, 

omistautuminen ja uppoutuminen, nähtiin sekä voimavara- että kuormitta-

vuustekijöinä (Hakanen 2004, 242). 

Työturvallisuuskeskuksen (2011, 5) mukaan päiväkotiympäristössä työs-

kenteleville kasvatusalan asiantuntijoille työhyvinvointia uhkaavia tekijöitä 

ovat ihmissuhdetyön vaatimukset, perheiden ongelmat, väkivallan uhka, lapsil-

le mitoitettu ympäristö ja nostamiset. Onnismaa (2010, 17) lisää tähän, että yhä 

kasvussa olevat suuret lapsiryhmät, sijais- ja johtajuusjärjestelyiden takkuami-

nen sekä kokemus kuulluksi tulemisen puutteesta voivat heikentää lastentar-
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hanopettajien työhyvinvointia. Myös Vesalainen ym. (2013, 3) mainitsevat päi-

väkotien johtajien olevan yhä harvemmin päivittäin samassa toimipisteessä 

alaisensa kanssa, koska johtajilla on enenevissä määrin suurempia yksiköitä ja 

useampia toimipisteitä johdettavinaan. Työturvallisuuskeskus (1999, 109) näkee 

kasvatusalan työn luonteeltaan sellaisena, että siitä on vaikea irtautua vapaa-

ajallakaan, mikä myös osaltaan syö jaksamista. 

2.3  Työhyvinvoinnin merkitys 

Työturvallisuuskeskuksen (n.d.b., 2) mukaan työhyvinvointia ylläpitämällä 

tähdätään työssä jaksamiseen, työurien pidentämiseen sekä työkyvyttömyyden 

ehkäisemiseen. Anttonen ja Räsänen (2009, 19) mainitsevat työhyvinvointia 

edistävien toimien tulosten näkyvän kansantalouden, yrityksen ja yksilön tasol-

la. Kansallisella tasolla hyötyä on nähtävissä esimerkiksi tuottavuudessa tai 

pidemmissä työurissa ja yritystasolla se puolestaan voi näkyä esimerkiksi kil-

pailukyvyssä tai tuottavuudessa. Yksilötasolla työhyvinvointitoiminnan tulok-

sellisuus näkyy paremmissa työurissa, motivaatiossa, paremmassa työn ja va-

paa-ajan laadussa sekä stressin vähentymisessä. (Anttonen & Räsänen 2009, 19.) 

Työturvallisuuskeskus (n.d.a, 4) näkee työntekijöiden työkyvyllä keskeisen roo-

lin työhyvinvoinnissa ja siten pitää sitä mahdollisena työhyvinvoinnin lähtö-

kohtana. Työturvallisuuskeskus (n.d.b, 2) myös lisää työkyvyn ilmentävän ky-

kyä suoriutua työssä niin yksilön voimavarojen kuin työn vaatimustenkin nä-

kökulmasta. Työhyvinvoinnin ylläpitämisen tavoitteena onkin Työturvalli-

suuskeskuksen (2011, 5) mukaan varmistaa koko työuransa ajan terveinä ja työ-

kykyisinä säilyvät työntekijät. 

Työhyvinvointia edistetään Mankan, Kaikkosen ja Nuutisen (2007, 12) 

mukaan niin työntekijä- kuin esimiestasollakin. Manka ym. (2007, 12) mainitse-

vat esimiehen tehtävään kuuluvan työntekijän työhyvinvoinnin edellytyksistä 

huolehtimisen ja kiinnostuksen alaistensa hyvinvoinnista, kun taas työntekijät 

puolestaan huolehtivat pääasiallisesti omasta työhyvinvoinnistaan, mutta tuo-

vat myös esille mahdollisia kehityksenkohteita työstään ja työympäristöstään. 
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Salovaara ja Honkonen (2013, 20) lisäävät, että yksittäisen työntekijän vastuun 

lisäksi koko työyhteisön on oltava mukana työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Salovaara ja Honkonen (2013, 20) kuitenkin täsmentävät, ettei työyhteisöille ole 

olemassa yhtä yhteistä tapaa työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi, vaan jokaisen 

yhteisön on löydettävä omat keinonsa. 

2.4 Työhyvinvointitoiminta 

Anttosen ja Räsäsen (2009, 7) mukaan Suomessa työterveyden edistämisestä 

puhuttaessa käytetään käsitettä työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. He 

(2009, 7) kertovat käsitteellä määriteltävän työpaikan toiminnot, joilla työnteki-

jöiden työkyvystä pyritään huolehtimaan. Ilmarinen ym. (2006, 20) sekä Mäkita-

lo (2003, 146) mainitsevat, että joillain työpaikoilla on luovuttu uusissa työssä 

jaksamisen ohjelmissa käsitteestä työkykyä ylläpitävä toiminta ja korvattu se 

esimerkiksi työhyvinvoinnin käsitteellä. Mäkitalon (2012, 168) mielestä pelkällä 

nimen muutoksella ilman uutta teoria- ja menetelmäperustaa ei välttämättä 

päästä uusiin sisältöihin. Hän (2012, 168) toteaa myös, että työhyvinvointitoi-

minnan liikuntapainotteisuus näyttäisi olevan vähentymässä ja työkyvyn yllä-

pitäminen ymmärretään paremmin yhtenä tapana edistää kokonaisvaltaista 

työhyvinvointia. 

Husman (2012, 60) puolestaan puhuu työhyvinvointitoiminnasta ja pitää 

sitä synonyyminä työkykyä edistävälle ja ylläpitävälle toiminnalle, koska nii-

den tavoitteet ovat samansuuntaiset. Husmanin (2012, 60) sekä Anttosen ja Rä-

säsen (2009, 7) mukaan työhyvinvointitoimintaan kuuluu kaikki työpaikkojen, 

työterveyshuollon, työsuojeluorganisaation ja työpaikkojen henkilöstöhallinnon 

toiminta, joka tähtää työntekijöiden työkyvyn edistämiseen ja säilyttämiseen 

sekä toimintakyvyn parantamiseen koko työuran ajan. Käytännössä tämä tar-

koittaa siis esimerkiksi alaisen ja esimiehen välisiä kehityskeskusteluja. 
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3 KEHITYSKESKUSTELUT 

Luvun alussa tarkastelen kehityskeskustelun määritelmää, jonka jälkeen keski-

tyn yksilöllisten kehityskeskusteluiden sisältöön ja johtajan rooliin keskuste-

luissa. Viimeisenä selvitän yksilöllisten kehityskeskusteluiden hyötyjä työnteki-

jälle ja organisaatiolle sekä yksilöllisten kehityskeskusteluiden tavoitteita. 

3.1 Kehityskeskustelun määrittely 

Tässä tutkimuksessa kehityskeskustelulla tarkoitetaan muun muassa Juutin ja 

Vuorelan (2002, 108), Meretniemen (2012, 33) sekä Nummenmaan ja Karilan 

(2011, 89) mukaan tiettynä määräaikana toteutettavaa johtajan ja työntekijän 

välistä keskustelua, jonka ajankohta on sovittu ennakkoon. Keskustelu on luot-

tamuksellinen ja tavoitteellinen ja yritetään pitää suunnitellun kaavan mukaan 

jokaiselle työntekijälle samalla tavalla. Esimerkiksi Farndale, Van Rutien, Kelli-

her ja Hope-Hailey (2011) sekä Linna ym. (2012, 52) painottavat, että johtajan ja 

työntekijän vuorovaikutus korostuu kehityskeskusteluissa ja ehkäpä siksi 

Brown ym. (2010, 390) pitävät kehityskeskusteluja henkilöstöjohtamisen perus-

elementtinä.  Myös Nummenmaa ja Karila (2011, 88) pitävät kehityskeskustelu-

ja yleistyneenä johtamisen välineenä. Linnan ym. (2012, 50) mukaan kehitys-

keskusteluiden merkityksestä työhyvinvoinnille on melko vähän tieteellistä 

näyttöä, mutta Brown ym. (2010, 390) mainitsevan kehityskeskusteluiden tulok-

sia hyödynnettävän monissa muissa henkilöstöjohtamisen käytännöissä, jotka 

esimerkiksi Pfeffer (Vanhala & von Bonsdorff 2012, 121) on listannut seuraavas-

ti: työsuhteen varmuus, uusien työntekijöiden valikoiva rekrytointi, itseohjau-

tuvat tiimit ja hajautettu päätöksenteko, palkkausjärjestelmä, joka on suhteutet-

tu organisaation tulokseen, henkilöstön laaja kehittäminen, statuserojen ja es-

teiden järjestelmällinen vähentäminen sekä organisaation taloutta ja tulosta 

koskevan tiedon laaja levittäminen organisaation sisällä. 

Meretniemi (2012, 63) puolestaan ei pidä kehityskeskusteluja ainoastaan 

henkilöstöjohtamisen käytäntönä, vaan liittää ne osaksi koko organisaation oh-
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jaustoimintaa. Hän muistuttaa, että kehityskeskustelu on prosessi, joka muo-

dostuu valmistautumisesta, varsinaisesta keskustelusta, molemminpuolisesta 

palautteen annosta ja käsittelystä, keskustelun arvioinnista sekä seurannasta. 

Meretniemen (2012, 20) mukaan kehityskeskustelut ovat pysyneet lähes muut-

tumattomina 1980–luvulta alkaen.  Hän (2012, 20) kuitenkin lisää, että tuloksel-

lisuuden ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen takia kehityskeskusteluissa 

on kuitenkin alettu painottaa henkilöstön kehittämisen suunnittelua, organisaa-

tion osaamistavoitteiden hahmottamista sekä hyvää ja avointa vuorovaikutusta 

sen positiivisen vaikutuksen johdosta. 

Päiväkotikontekstissa tiimit muodostavat Karilan (2001, 271) mukaan tär-

keitä yksiköitä. Nummenmaa ja Karila (2008) korostavat, että osaamisen johta-

misen toteutumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla tarvitaan päiväkodeissa 

sekä yksilöllisiä että tiimikehityskeskusteluja. Tiimikehityskeskusteluissa keski-

tytään tiimin jäsenten toiminnan taustalla oleviin käsityksiin ja uskomuksiin 

sekä niiden mahdolliseen muuttamiseen niin, että arjen toiminnassa lapsille 

rakentuu edullinen kasvu- ja oppimisympäristö. Tiimikehityskeskusteluissa 

oleellista on myös tunnistaa moniammatillisen ryhmän jäsenten erityisosaami-

set ja saada ne hyödynnetyksi toimintatilanteissa. (Nummenmaa & Karila 2011, 

90.) Salovaaran ja Honkosen (2013, 294) mukaan on kuitenkin tärkeää muistaa, 

ettei tiimikehityskeskusteluilla voida kuitata yksilöllisiä kehityskeskusteluja. 

Linnan ym. (2012, 51–52) mukaan tutkimustieto puhuu sen puolesta, että 

kehityskeskusteluissa käymisellä on yhteys työntekijöiden kokemukseen oi-

keudenmukaisuudesta ja sen toteutumisesta työyhteisössä. Linna ym. (2012, 

51–52) toteavat työntekijän kokevan päätöksenteon ja kohtelun olevan oikeu-

denmukaisempaa, kun kehityskeskustelu vastaa hänen tarpeitaan työn ja siinä 

kehittymisen näkökulmasta. Brown ym. (2010, 389) osoittavat, että laadukkaita 

kehityskeskusteluja kokevat työntekijät, joilla on paljon autonomiaa, vähem-

män rooleihin liittyviä konflikteja, enemmän tukea antavia kollegoja ja jotka 

kokevat olonsa turvatuksi työssään. Fletcher ja Williams (1996) sekä Masterson, 

Lewis-McClear, Goldman ja Taylor (2000) puolestaan todistavat laadukkaiden 

kehityskeskusteluiden lisäävän työtyytyväisyyttä. Laadukkaiden kehityskes-
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kusteluiden ansiosta myös työntekijöiden usko organisaatioon lisääntyy, minkä 

myötä organisationaalinen sitoutuminen kasvaa (Sweeney & McFarlin 1993). 

Tähän Hendrix, Robbins, Miller ja Summers (1998) jatkavat laadukkaiden kehi-

tyskeskusteluiden ja sitoutumisen olevan yhteydessä työntekijöiden asenteisiin 

ja mahdollisesti myös heidän käyttäytymiseen. 

Huonot kokemukset kehityskeskusteluista puolestaan saattavat heikentää 

Campbellin, Campbellin ja Chian (1998) mukaan työntekijöiden työtyytyväi-

syyttä. Tätä tietoa vahvistavat Brown ym. (2010, 389) omassa tutkimuksessaan. 

Brown ym. (2010, 389) myös osoittavat, että huonot kokemukset kehityskeskus-

teluista ovat negatiivisesti vahvassa yhteydessä sitoutumiseen. Samansuuntai-

sesti heidän (Brown ym. 2010, 390) tutkimuksestaan selviää, että huonot koke-

mukset kehityskeskusteluista ennustavat huomattavalla todennäköisyydellä 

työssä lopettamista. 

3.2 Yksilölliset kehityskeskustelut käytännössä 

Meretniemen (2012, 33) sekä Nummenmaan ja Karilan (2011, 90) mukaan kehi-

tyskeskusteluille ei ole olemassa oikeaa määrää tai toteutustapaa, vaan ne riip-

puvat organisaatiosta. Yleensä kehityskeskusteluita järjestetään vuotuisesti yh-

destä kahteen kertaan, jolloin kahden keskustelun käytännöllä keskusteluiden 

tarkoitukset saadaan jaettua tavoitteisiin, tuloksiin ja palkkaukseen sekä työn-

tekijän ammatilliseen kehittymiseen (Meretniemi 2012, 42; Salovaara & Honko-

nen 2013, 291). Meretniemi (2012, 43) pitää tärkeänä valitun käytännön tarkoi-

tuksenmukaisuutta eli sitä, miten käytäntö sopii toimintaan, palveleeko se työn-

tekijöiden tehtävien suoritusta ja tukeeko se heidän työssään viihtymistä. 

3.2.1 Kehityskeskusteluiden sisältö 

Coens ja Jenkins (2002, 16) ovat lajitelleet kehityskeskustelun merkitykset kuu-

teen luokkaan. Nämä luokat ovat kehitys, johtaminen ja ohjaus, palaute ja kes-

kustelu, palkkaus, henkilöstöpäätökset ja ammatillinen kehittyminen sekä irti-

sanominen ja dokumentointi. Seuraavaksi käsitellään pääasiassa kehitystä, joh-
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tamista ja ohjausta, palautetta ja keskustelua sekä henkilöstöpäätöksiä ja amma-

tillista kehittymistä. 

Kehitys ymmärretään kehityskeskusteluiden yhtenä merkityksenä auttaa 

työntekijää ja organisaatiota laadun, suorituskyvyn, tehokkuuden ja halun ke-

hittämisessä sekä parempien tulosten saavuttamisessa (Coens & Jenkins 2002, 

16). Yksilöllisten kehityskeskusteluiden avulla johtaja pitää huolta, että työnte-

kijöillä on yhteinen ymmärrys organisaation tehtävästä, arvoista, tulevaisuuden 

näkymistä, tavoitteista ja toimintatavoista saavuttaa tavoitteet. Työntekijän ja 

organisaation kehitykseen liittyen kehityskeskusteluissa selvitetään myös työn-

tekijän tämänhetkinen osaaminen ja taidot, joiden lisäksi hyödyllistä saattaa 

olla kartoittaa myös ne taidot, joita työntekijä ei tällä hetkellä työssään käytä. 

(Meretniemi 2012, 24, 36–37.) 

Johtaminen ja ohjaaminen kehityskeskustelun merkityksenä kertoo kehi-

tyskeskusteluiden johdolle tarjoamasta mahdollisuudesta ohjata, neuvoa ja mo-

tivoida työntekijöitä (Coens & Jenkins 2002, 16). Keskustelussa johtajan on 

mahdollista selvittää työntekijän tarpeita ja kannustaa heitä kehittämään ja to-

teuttamaan itseään (Meretniemi 2012, 136; Salovaara & Honkonen 2013, 293). 

Työntekijä puolestaan voi kertoa johtajalle omaan työskentelyyn ja jaksamiseen 

liittyvät asiat, kuten esimerkiksi mahdolliset työssä terveyttä heikentävät tekijät 

(Työturvallisuuskeskus n.d.b, 3). Meretniemi (2012, 24–25) painottaa, että työn-

tekijän henkilökohtaista työpanosta on tarpeellista käsitellä kehityskeskustelus-

sa, koska se on yhteydessä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön muiden työnte-

kijöiden kanssa. Lisäksi keskustellaan työntekijän onnistumisista, suunnitellaan 

työskentelyä tulevaisuudessa ja mietitään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Työturvallisuuskeskus n.d.b, 3). 

Palautteella ja keskustelulla tarkoitetaan kehityskeskusteluissa tapahtuvaa 

palautteenantoa ja vuorovaikutusta johdon ja työntekijöiden välillä (Coens & 

Jenkins 2002, 16). Meretniemi (2012, 12) uskoo, että kahdenkeskisessä hetkessä 

johtaja ja työntekijä pystyvät tutustumaan toisiinsa paremmin ja kehittämään 

samanvertaista suhdetta. Meretniemi (2012, 23) lisää, että keskustellessa johtaja 

pystyy muodostamaan työntekijöiden avulla kattavan kuvauksen ryhmän ny-
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kyisistä tehtävistä, niiden vaatimuksista ja jakautumisesta. Meretniemen (2012, 

27) mukaan avoin vuorovaikutus johtajan kanssa parantaa työntekijöiden työ-

tehoa, organisaation työilmapiiriä ja sosiaalisten suhteiden syntymistä sekä ke-

hittymistä. Meretniemi (2012, 93) myös kannustaa keskusteluiden arviointiin, 

jotta itse keskusteluita saataisiin kehitettyä seuraavaa kertaa varten. Hän tar-

kentaa, että parhaiten arviointi toteutuisi johtajan ja työntekijän yhteistyönä 

keskustelun lopussa, jolloin molempien näkökannat saataisiin selville. 

Kehityskeskusteluiden merkityksenä henkilöstöpäätökset viittaavat kehi-

tyskeskusteluiden organisaatioille tarjoamaan mahdollisuuteen kerätä tietoja, 

joiden avulla voidaan reilusti ja tehokkaasti valita työntekijät palkankorotuk-

siin, lomautuksiin ja irtisanomisiin. Ammatillinen kehittyminen puolestaan tar-

koittaa työntekijöiden koulutustarpeiden tunnistamista ja heidän urakehityk-

sensä tukemista. (Coens & Jenkins 2002, 16.) Jokainen työntekijä keskustelee 

yhdessä johtajan kanssa omista kyvyistä, urasuunnitelmista ja kehitystarpeista. 

Keskustelun lopussa päätetään koulutuksista ja sen myötä tulevista käytännön 

järjestelyistä. (Meretniemi 2012, 23, 36–37.) 

Meretniemi (2012, 12) kertoo teettämiensä valmennusten ja niiden ulko-

puolella käytyjen keskusteluiden perusteella kehityskeskusteluiden tuntuvan 

usein pakonomaisilta ja hyödyttömiltä tilaisuuksilta, mikäli työntekijöillä ei ole 

tarpeeksi tietoa keskusteluiden lähtökohdista ja tavoitteista. Hänen (2012, 12) 

mukaansa sekä johtajien että työntekijöiden suhtautumiset kehityskeskustelui-

hin ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Kehityskeskusteluihin suunnitellut keskus-

telurungot myös osaltaan vaikuttavat keskusteluiden onnistumiseen. Niihin 

voidaan viitata, niissä olevia asioita käsitellä ja kirjata niihin keskusteluissa esil-

le tulevia asioita. Kehityskeskusteluiden keskustelurunkojen merkityksestä ei 

kuitenkaan ole vielä tuotettu yksityiskohtaista tietoa. (Makkola & Lehtinen 

2013, 43.) Salovaara ja Honkonen (2013, 292) mainitsevat niiden ohjaavan kes-

kustelua luontevasti, mutta saattavat estää struktuurillaan uusien asioiden esil-

le tulon ja luonnollisen dialogin. Tämän vuoksi keskustelu tulisi Salovaaran ja 

Honkosen (2013, 292) mielestä pitää joustavana keskustelurungosta huolimatta. 

Kun molemmilta keskustelun osapuolilta löytyy keskusteluvalmiutta ja he ovat 
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tietoisia rooleistaan ja niihin liittyvistä odotuksista, saadaan kehityskeskuste-

luista laadukkaita, tarkoituksenmukaisia, tasavertaisia ja avoimia (Meretniemi 

2012, 76; Nummenmaa & Karila 2011, 89). Wink (2007) toteaa kehityskeskuste-

luiden onnistuvan, mikäli johtaja orientoi keskusteluun, rakentaa positiivista 

ilmapiiriä ja läheisyyttä sekä arvostaa alaistaan. Winkin (2007) mukaan tämä 

vahvistaa yhteistyösuhdetta ja madaltaa kynnystä keskustella haastavistakin 

asioista. 

3.2.2 Johtajan rooli kehityskeskusteluissa 

Henkilöstöjohtamisessa johtajan korvaamattoman roolin ovat todistaneet esi-

merkiksi Truss, Gratton, Hope-Haley, Stiles ja Zaleska (2002). Myöhemmin 

myös Purcell ja Hutchinson (2007) ovat vahvistaneet tietoa johtajan tärkeästä 

roolista erityisesti kehityskeskusteluiden toteuttamisessa. Henkilöstöjohtamisen 

käytäntöjen toteutuksen lisäksi johtaja on vastuussa niiden tuloksellisesta toteu-

tuksesta (Becker & Huselid 2006). Farndale ja Kelliher (2013, 890) tarkentavat, 

että esimerkiksi kehityskeskusteluissa johtajan olemuksella on merkitystä työn-

tekijöiden sitoutumiselle. Wrightin, McMahanin, Snellin ja Gerhartin (2001) 

mukaan johtajat näkevätkin kehityskeskustelut tärkeänä henkilöstöjohtamisen 

käytäntönä. Tähän vastaavat Salovaara ja Honkonen (2013, 292) mainitsemalla 

koulun puolella joidenkin rehtorien jättävän kehityskeskustelut käymättä, kos-

ka pitävät opettajien kanssa päivittäin käytäviä keskusteluja kehityskeskuste-

luihin verrattavina. Salovaara ja Honkonen (2013, 292) täsmentävät, että näillä 

päivittäiseen johtamiseen liittyvillä keskusteluilla ja kehityskeskusteluilla on 

kuitenkin omat tarkoituksensa eivätkä ne siten ole toisiaan poissulkevia. 

Nummenmaa ja Karila (2011, 88) toteavat tällaisen keskustelevan esimiestyön 

vaikuttavan kuitenkin mahdollisesti myös työssä oppimiseen, tiedonkulkuun, 

tunnustuksen antamiseen ja saamiseen sekä kannustavan työilmapiirin synty-

miseen. Juuti ja Vuorela (2002, 106–107) tukevat tätä väitettä ja mainitsevat kes-

kustelevaa johtamistapaa hyödyntävien johtajien järjestävän myös kehityskes-

kusteluja. 
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Meretniemi (2012, 12–13) toteaa, että johtaja voi kehityskeskusteluiden 

avulla paneutua henkilöstöjohtamiseen keskittymällä yksilöllisesti työnteki-

jöidensä tilanteisiin, valmiuksiin ja uratoiveisiin. Aguinis (2007) lisää, että johta-

ja pyrkii luomaan reflektoinnista, arvioinnista ja suorituskyvyn kehittämisestä 

työntekijöille jatkuvan prosessin. Samalla hänen (2007) mukaansa johtaja aset-

taa työntekijät organisaation tavoitteiden kanssa samaan linjaan. Johtaja siis 

vastaa pääosin kehityskeskusteluiden onnistumisesta kuitenkaan unohtamatta 

työntekijöiden vastuullista roolia. Nummenmaa ja Karila (2011, 89) mainitsevat 

keskusteltavien teemojen etukäteen miettimisen antavan työntekijälle mahdolli-

suuden vaikuttaa siihen, mistä keskustellaan. 

3.3 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden hyödyt ja tavoitteet 

Kehityskeskusteluista on todettu olevan hyötyä niin yksilö- kuin yhteisötasol-

lakin. Esimerkiksi Meretniemi (2012, 136) toteaa työntekijöiden tarpeiden selvit-

tämisen ja heidän kehittämiseen innostamisen palvelevan sekä työntekijää itse-

ään että koko organisaatiota. Myös Nummenmaa ja Karila (2011, 88) puoltavat 

avoimen, luottamuksellisen ja arvostukseen perustuvan keskustelukulttuurin 

parantavan työilmapiiriä. 

3.3.1 Hyödyt työntekijälle 

Meretniemi (2012, 25–26) toteaa, että kun työntekijällä on kehityskeskustelussa 

omaa aikaa johtajan kanssa, hän voi luottamuksellisesti keskustella johtajan 

kanssa itselleen ja organisaatiolle tärkeiksi kokemistaan asioista. Hän (2012, 70) 

mainitsee työntekijän saavan johtajalta tarvittaessa opastusta työskentelyynsä ja 

saavansa kartoitettua omia kehittymis- ja uramahdollisuuksiaan. Tämä työssä 

jatkamisen edellytysten käsittely onkin tärkeää kehityskeskustelussa, koska se 

ehkäisee työntekijöiden varhaista eläköitymistä (Perkiö-Mäkelä & Kauppinen 

2012, 192). Palautteen saaminen tehdystä työstä, niin onnistumisista kuin kehi-

tystä vaativista suorituksistakin, on myös osa kehityskeskusteluiden tarjoamaa 

hyötyä työntekijälle (Meretniemi 2012, 25). 
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Kehityskeskustelussa johtaja voi selkeyttää työntekijän työnkuvaa, eli teh-

täviä, vapauksia, oikeuksia ja vastuita, arvioimalla työn vaativuutta ja selvittä-

mällä työntekijän tyytyväisyyden työn vaativuuteen. Työnkuvan ja siihen liit-

tyen omien tehtävien ja organisaation tavoitteiden välisen suhteen sekä työnte-

kijän tyytyväisyyden selkiytymisen myötä työntekijän työtyytyväisyys paranee. 

(Meretniemi 2012, 24, 26.) Brown ym. (2010, 390) vahvistavat tietoa huonojen 

kehityskeskustelukokemusten yhteydestä työntekijöiden heikkoon työtyytyväi-

syyteen ja sitoutumiseen sekä suurempaan todennäköisyyteen irtisanoutua. 

Rodgers ja Hunter (1991), Schay (1988, 247) sekä Taylor ja Pierce (1999) puolta-

vasti osoittavat, että onnistuneilla kehityskeskusteluilla on myönteistä vaiku-

tusta työntekijöiden suoriutumiseen ja tuottavuuteen. 

Kehityskeskustelu on työntekijälle mahdollisuus tuoda esille toiveita 

oman kehittymisen suhteen. Hän voi esimerkiksi suoraan tehdä ehdotuksia ha-

luamistaan koulutuksista. (Meretniemi 2012, 27.) Meretniemi (2012, 19, 26) tote-

aa, että toiveiden lisäksi työntekijälle tarjoutuu mahdollisuus esittää kehityseh-

dotuksia luottamuksellisesti ja kahden kesken suoraan johtajalle, jolloin myös 

toiminta johtajan ja työntekijöiden välillä lisääntyy. 

3.3.2 Hyödyt organisaatiolle 

Meretniemen (2012, 21, 25) mukaan kehityskeskusteluissa johtajan on tärkeää 

kuunnella työntekijöidensä mielipiteitä, ideoita ja kehittämisehdotuksia, jotta 

ne saataisiin yhteiseen käyttöön. Hän sanoo hyvänhenkisten keskusteluiden 

myös heijastuvan työyhteisön ilmapiiriin ja työntekijöiden yhteistyökykyyn 

(Meretniemi 2012, 11; Nummenmaa & Karila 2011, 88). Brownin ym. (2010, 390) 

mielestä huonot kokemukset kehityskeskusteluista puolestaan heikentävät ko-

ko organisaatiota henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta silmällä pitäen. 

Kehityskeskusteluiden avulla saadaan varmistettua, että jokainen työnte-

kijä tiedostaa työn tarkoituksen ja tavoitteen (Meretniemi 2012, 13). Meretniemi 

(2012, 12) toteaa kehityskeskusteluiden onnistumisella olevan vaikutusta orga-

nisaation imagoon. Myös Hom ja Griffeth (1995) mainitsevat kehityskeskuste-

luista syntyneiden negatiivisten kokemusten ja niistä johtuvien mahdollisten 



22 
 

 

työntekijöiden irtisanomisten olevan yhteydessä organisaation maineeseen. Tä-

hän liittyen Brown ym. (2010, 390) uskovat kehityskeskusteluiden kehittämisen 

haasteen olevan lisääntyvät kulut, joiden merkityksellisyyttä organisaatioiden 

on pohdittava. 

3.3.3 Yksilöllisen kehityskeskustelun tavoitteet 

Meretniemi (2012, 33) tiivistää sanomalla kehityskeskusteluiden tarkoituksen 

olevan sekä organisaation että työntekijän tavoitteiden, toiminnan ja kehittymi-

sen edistäminen. Hän (2012, 13, 75) myös painottaa, että kehityskeskusteluiden 

tavoitteena on kartoittaa henkilöstön kyky ja halu vastata senhetkisiin ja tule-

viin haasteisiin. Tämä organisationaalisen sitoutumisen edistäminen on Fletche-

rin ja Williamsin (1996) mielestä yksi kehityskeskusteluiden tarkoitus, vaikka 

ensisijaisena tarkoituksena he näkevätkin organisaation tehokkuuden paranta-

mista. Myös Meretniemi (2012, 63, 75) toteaa, että keskusteluiden perimmäisenä 

tavoitteena on saada työntekijät osallistumaan tavoitteista sopimiseen ja työteh-

täviin vaikuttamiseen sekä tiedostamaan, mitä häneltä odotetaan. Tästä Meret-

niemen (2012, 63) mielestä puolestaan seuraa organisaation tehokas tehtävän 

toteuttaminen. 

Gardnerin, Moynihanin, Parkin ja Wrightin (2001) mukaan ensisijaisena 

johtajan tavoitteena puolestaan on tarjota työntekijälle ohjeistusta siitä, kuinka 

käyttää omia voimavarojaan organisaation parhaaksi. Gratton ja Truss (2003) 

sekä Nishii ja Wright (2008) pitävät tärkeänä kehityskeskusteluiden tavoitteena 

selvittää, millaisina työntekijät kokevat kehityskeskustelukäytännöt. Guestin 

(1999) mukaan tällä tavoin voidaan ymmärtää käytäntöjen vaikutusta työnteki-

jöiden käyttäytymiseen ja asenteisiin.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää yksilöllisten kehityskeskusteluiden toteu-

tustapoja sekä merkityksiä lastentarhanopettajien työhyvinvoinnille. Tutkin 

yksilöllisten kehityskeskusteluiden käytäntöjä tapauskohtaisesti, jonka lisäksi 

selvitän lastentarhanopettajien kokemuksia kyseisten keskusteluiden osuudesta 

työhyvinvointitoiminnassa. Viimeisenä kartoitan mahdollisia kehitysehdotuk-

sia keskusteluiden toteuttamiseen liittyen. Perimmäisenä tarkoituksena on saa-

da selville, miten yksilölliset kehityskeskustelut palvelevat lastentarhanopetta-

jia tällä hetkellä työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Tutkimuksen kolmeksi päätutkimuskysymykseksi muodostuivat: 

1. Millaisena yksilölliset kehityskeskustelut toteutuvat? 

2. Millaisena lastentarhanopettajat kokevat yksilöllisten kehityskes-

kusteluiden merkityksen työhyvinvoinnin näkökulmasta? 

3. Millaisena lastentarhanopettajat kokevat yksilölliset kehityskeskus-

telut työhyvinvointitoiminnan toimintatapana ja miten niitä voisi 

kehittää? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tämän luvun alussa tarkastelen tutkimuksen kohdetta ja lähestymistapaa. Sen 

jälkeen esittelen tutkimukseen osallistujat ja perehdyn aineiston keruuseen. Lo-

pussa kuvaan aineiston analyysin ja pohdin tutkimuksen eettisiä ratkaisuja. 

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, joka sisältää tapaustutkimukselle omi-

naisia piirteitä. Yhtenä tapaustutkimukselle oleellisena piirteenä tässä tutki-

muksessa on luoda yksittäisestä tapauksesta syvällistä ja yksityiskohtaista tie-

toa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190; Woodside 2010, 6, 13). Keskityn siis 

ymmärtämään yksittäistä tapausta tietyssä kontekstissa, ajassa ja paikassa sekä 

etsimään vastausta kysymykseen miksi (Eriksson & Koistinen 2005, 4–5; 

Malmsten 2007, 63; Woodside 2010, 1, 11; Yin 2014, 4, 10). Tiettyyn rajattuun 

ajalliseen kontekstiin sijoittuminen ja yksityiskohtaisuus ovat tuttuja piirteitä 

myös poikkileikkaustutkimukselle (Eriksson & Koistinen 2005, 21). Aiheena 

työhyvinvointi ja kehityskeskustelut ovat ajankohtaisia, eikä niitä yhdessä ole 

tutkittu paljon lastentarhanopettajien näkökulmasta, joten tapaustutkimus tun-

tui tarkoituksenmukaiselta lähestymistavalta (Eriksson & Koistinen 2005, 4–5). 

Aiemmin lueteltujen tapaustutkimukselle ominaisten piirteiden lisäksi lähes-

tymistavalle tyypillistä on myös laaja, pääasiassa laadullinen, aineisto tapauk-

sen eri ulottuvuuksista (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 12). 

Lukijan työtä helpottaakseni ja tämän tutkimuksen tapaustutkimukselle 

ominaisista piirteistä johtuen määrittelen tutkimuksen tapauksen.  Tapaus on 

jokin rajattu ilmiö, jota tutkitaan tietty aikaväli (Gerring 2007, 19). Tutkimus-

kohteena toimii kolmen eri päiväkodin lastentarhanopettajista koostuvien työ-

yhteisöjen kokemat kehityskeskustelut. Päiväkodeilla on yhteinen johtaja ja si-

ten yhteiset kehityskeskustelukäytännöt perustana kehityskeskusteluiden mer-

kitykselle työhyvinvoinnin näkökulmasta. 
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5.2 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimuksen haastateltavina toimi neljä lastentarhanopettajaa kolmesta eri päi-

väkodista, jotka olivat saman johtajan hallinnoimia. Ennen lastentarhanopettaji-

en haastatteluja haastattelin myös päiväkotien johtajaa, jotta sain kartoitettua 

faktoja kehityskeskusteluiden käytännöistä hänen hallinnoimissa yksiköissään. 

Tällä otannan rajauksella pyrin varmistamaan, että tutkittavaa ilmiötä voidaan 

ymmärtää syvällisesti eikä tutkimuksen uskottavuus heikenny (Patton 2002, 46, 

563).  

Tutkimuksen kohdejoukon valitsin sattumanvaraisesti muutamasta keski-

suomalaisesta päiväkodista, mutta kuitenkin niin, että kyseisissä päiväkodeissa 

oli yhteinen johtaja. Johtajan välityksellä lähetin tutkimuspäiväkotien lastentar-

hanopettajille sähköpostitse alustavat haastattelukysymykset sisältävän saate-

kirjeen (ks. liite 1 ja liite 2), jonka pohjalta tutkimukseen ei ilmoittautunut yh-

tään haastateltavaa. Parin viikon jälkeen lähetin samaisille lastentarhanopettajil-

le saatekirjeen uudestaan, mutta edelleenkään haastateltavia ei ilmoittautunut. 

Tästä vielä parin viikon päästä aloin soitella sattumanvaraisesti tutkimuspäivä-

kotien lapsiryhmiin lastentarhanopettajille ja sain sovittua viisi haastattelua. 

Osalla lastentarhanopettajista tutkimusajankohdan kiireiset aikataulut eivät 

antaneet myöden osallistua tutkimukseen, osa ei muistanut saaneensa sähkö-

postiani, kun taas osa toi esille, ettei heillä ollut lyhyen työuransa takia koke-

musta tutkittavasta aiheesta. Tästä syystä myös yksi jo haastateltavaksi lupau-

tunut perui osallistumisensa tutkittuaan tarkemmin tutkimukseni aihetta. 

5.3 Aineiston keruu 

Hain keväällä 2016 ensin tutkimuslupaa eräästä kaupungista Keski-Suomessa ja 

sitten tutkimuspäiväkotien johtajalta. Kaupungin myöntävän päätöksen jälkeen 

selvitin johtajaa haastattelemalla faktatietoa hallinnoimiensa päiväkotien vallit-

sevista kehityskeskustelukäytännöistä. Lähetin johtajalle haastattelurungon (ks. 

liite 3) etukäteen, jotta hän pystyi miettimään tarvittavia asioita valmiiksi. Pyy-



26 
 

 

sin myös etsimään mahdollisia kehityskeskusteluihin liittyviä dokumentteja 

(ks. liite 4, liite 5, liite 6 ja liite 7). 

Myöntävän päätöksen ja johtajan haastattelun jälkeen lähetin tutkimus-

päiväkotien lastentarhanopettajille johtajan välityksellä sähköpostitse saatekir-

jeen (ks. liite 1), joka sisälsi lyhyen selostuksen tutkimuksen aiheesta sekä konk-

reettisesta aineiston keruutavasta. Lisäksi saatekirjeessä tiedotin anonymiteetin 

säilymisestä sekä aineiston salassapidosta ja pyysin vastaanottajia ilmoittamaan 

haastattelulle sopiva ajankohta. Näillä tiedoilla sain jo ennen haastatteluja luo-

tua tutkimushaastattelun onnistumisen kannalta luottamusta minun ja haasta-

teltavien välille (Eskola & Suoranta 1998, 93). Saatekirjeen oheen olin liittänyt 

myös alustavat haastattelukysymykset (ks. liite 2), jotta tutkimukseen osallistu-

jat voisivat perehtyä niihin etukäteen ja tutkittavasta aiheesta saataisiin mah-

dollisimman paljon tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Haastattelurunko sai 

kuitenkin vielä viimehetken lisäyksiä ensimmäisessä haastattelussa syntynei-

den mielenkiintoisten teemojen myötä (ks. liite 8).  

Johtajan haastattelu tapahtui 2016 keväällä viikolla 11. Lastentarhanopet-

tajien haastattelut käytiin puolestaan tutkimukseen osallistujien kanssa sovit-

tuina ajankohtina päiväkodeilla viikoilla 17–20. Sopivin aika haastatteluille oli 

silloin, kun tutkimukseen osallistujat eivät tunteneet oloaan kiireisiksi (Saldaña 

2011, 34). Tutkimukseen osallistujien tiukkojen aikataulujen takia haastattelut 

venyivätkin pidemmälle aikavälille. Yhteen haastatteluun oli varattu aikaa puo-

li tuntia. Haastattelutilanteen alussa niin lastentarhanopettajat kuin päiväkotien 

johtajakin allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumises-

ta (ks. liite 9). 

5.3.1 Puolistrukturoitu yksilöhaastattelu 

Tutkimuksen yhdeksi aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu 

yksilöhaastattelu, koska aiheena työhyvinvointi sekä työntekijän ja johtajan vä-

liset kehityskeskustelut voivat olla joillekin henkilökohtaisia asioita, joista ei 

mielellään puhuta kollegojen kuullen. Toisena tutkimuksessa tarkastelen yksi-

löiden henkilökohtaisia kokemuksia kehityskeskusteluista ja työhyvinvoinnista, 
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joten yhtä ihmistä kerrallaan haastattelemalla muiden mielipiteet ja näkemykset 

eivät voi vaikuttaa omaan sanottavaan (Eskola & Suoranta 1998, 96). 

Tutkimuksen aiheen kannalta haastattelu oli paras aineistonkeruumene-

telmä, kun halusin tarkastella yksilön mielipiteitä ja asenteita (Saldaña 2011, 

32). Myös kokemusten tutkimisen kannalta puolistrukturoitu yksilöhaastattelu 

antoi tutkimukseen osallistujille mahdollisuuden kuvata ilman kysymysten 

asettamaa kategorisointia sitä, minkä he kokevat keskeiseksi tai merkittäväksi 

(Patton 2002, 56). Puolistrukturoidun yksilöhaastattelun mukaan haastatteluky-

symyksissä ei ollut vastausvaihtoehtoja määrittämässä ennalta haastatteluissa 

ilmeneviä näkökulmia (Patton 2002, 21).  Kysymykset olin muotoillut niin, että 

ne ohjailisivat mahdollisimman vähän tutkimukseen osallistujaa vastaamaan 

jollakin tietyllä tavalla (ks. liite 8).  Kysymykset olivat kaikille lastentarhanopet-

tajille samat ja esitin ne myös samassa järjestyksessä, koska tavoitteena oli pyr-

kiä kohti tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävien kannalta merkittäviä 

vastauksia (Eskola & Vastamäki 2010, 28; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Tämä 

haastatteluiden kulun yhtäläisyys oli mahdollista, kun sekä tutkimukseen osal-

listujilla että minulla oli tilanteessa haastattelukysymykset paperilla näkyvillä. 

Toteutin esihaastattelun ulkopuolisella ennen virallisia haastatteluja, jotta sain 

arvioitua muun muassa haastatteluun tarvittavaa aikaa sekä kysymysten ym-

märrettävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta (Eskola & Suoranta 1998, 88–89; 

Hirsjärvi & Hurme 2000, 72). Esihaastateltava edusti kuitenkin toista ammatti-

ryhmää ja haastattelurunko rakentui vielä jälkeenpäin uudelleen, joten esihaas-

tattelun toteuttamisella ei lopulta ollut suurtakaan merkitystä. 

5.3.2 Haastattelurunkojen rakentuminen 

Johtajan haastattelun tavoitteena oli saada tietoa tutkimuspäiväkodeissa vallit-

sevista kehityskeskustelukäytännöistä. Haastattelun (ks. liite 3) kysymykset 

rakentuivat pääasiassa Esimiehen opas kehityskeskusteluihin teoksen pohjalta, jos-

sa Meretniemi (2012) käsittelee kehityskeskusteluja monesta eri näkökulmasta. 

Kysymykset muodostin niin, että niiden avulla saisin mahdollisimman katta-

van kuvauksen tutkimuspäiväkotien kehityskeskustelukäytännöistä. Myös las-
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tentarhanopettajien haastattelurungon (ks. liite 8) kysymykset muodostin suu-

rilta osin Meretniemen (2012) samaisen teoksen pohjalta. Kysymykset ensim-

mäisestä neljänteen suunnittelin aiheeseen johdatteleviksi faktatietoa antaviksi 

kysymyksiksi, vaikka niihin vastattaessa tietoa saa myös tutkimukseen osallis-

tujien omista kokemuksista. Ensimmäisen ja toisen kysymyksen helppoudella ja 

konkreettisuudella pyrin luomaan hyvän suhteen tutkimukseen osallistujaan ja 

myös saamaan hänet tuntemaan itsensä tutkittavan ilmiön asiantuntijaksi sekä 

keskustelun mielenkiintoiseksi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 107; Ruusuvuori & 

Tiittula 2005, 41). 

Viides kysymys ei suoraan pyydä kertomaan kehityskeskustelukokemuk-

sista nykyisessä päiväkodissa ja se antaa siis tavallaan tutkimukseen osallistujil-

le mahdollisuuden kertoa pidemmällä aikavälillä kokemuksistaan kehityskes-

kusteluista. Kuudennessa kysymyksessä puolestaan haen kehityskeskustelui-

den merkityksiä erityisesti tämänhetkiselle työhyvinvoinnille, mikä sinällään 

johdattelee tutkimukseen osallistujia kertomaan kokemuksistaan tutkimuspäi-

väkodissa. Seitsemännen kysymyksen tarkoituksena on antaa vastauksia kol-

manteen tutkimuskysymykseen kehityskeskusteluiden osuudesta työhyvin-

vointitoiminnassa. Vielä kehityskeskusteluiden merkityksen selvittämiseksi 

sekä lastentarhanopettajien tarpeiden ja kehityskeskusteluiden tarkoituksen 

kohtaamisen parantamiseksi kysyn lopussa mahdollisia kehitysehdotuksia ke-

hityskeskusteluiden toteuttamiseen. 

Ensimmäisen haastattelun aikana lastentarhanopettajien haastattelurunko 

sai viimehetken lisäyksiä, kun ajattelin tutkimukseen osallistujien työelämän 

pituuden olevan mahdollisesti tärkeä tekijä ottaa huomioon kehityskeskuste-

luiden koetussa merkityksessä. Lopulta en kuitenkaan ottanut tutkimuksessa 

tätä näkökulmaa tarkempaan tarkasteluun, vaan kysymys toimi haastatteluiden 

alussa enemmänkin tilanteeseen ja teemaan orientoivana. Toisena lisäyksenä 

ensimmäisen haastattelun myötä tuli kysymys siitä, onko tutkimukseen osallis-

tuja valmistautunut kehityskeskusteluihin jotenkin. Tämän kysymyksen avulla 

uskoin saavani viitteitä tutkimukseen osallistujan asennoitumisesta yksilöllisiin 

kehityskeskusteluihin. 
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5.3.3 Haastatteluiden kulku 

Haastatteluja varten menin päiväkodeille hyvissä ajoin yhdessä sovittuina ajan-

kohtina. Tutkimukseen osallistujat olivat valinneet haastatteluille sopivat tilat, 

joissa saimme rauhassa keskustella. Haastattelujen alussa tutkimukseen osallis-

tujat allekirjoittivat kirjalliset suostumukset (ks. liite 9), kiitin heitä osallistumi-

sesta ja mainitsin vielä, että haastattelut nauhoitetaan puhelimella, mutta aineis-

to on ainoastaan tutkijan käytössä. Tällöin haastattelutilanteista saatiin turvalli-

sia, oikeudenmukaisia sekä luontevia ja tutkimukseen osallistujille osoittautui, 

kuinka arvokkaita he ovat tutkimuksen kannalta. (Eskola & Vastamäki 2010, 32; 

Saldaña 2011, 39.) Tutkimuksen tarkoitus oli esillä sekä johtajalla että lastentar-

hanopettajilla mukana olleissa haastattelurungoissa (ks. liite 3 ja liite 8) ja paino-

tin, että heillä on edelleen kirjallisesta suostumuksesta huolimatta lupa perua 

osallistumisensa tutkimukseen (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 17). 

Tutkimukseen osallistujien valitsemat rauhalliset tilat eivät kuitenkaan ol-

leet lukituissa tiloissa, vaan kahden haastattelun aikana tilaan saapui kertaal-

leen ulkopuolinen tietämättä haastatteluista. Nämä yksittäiset häiriöt eivät kui-

tenkaan mielestäni vaikuttaneet haastattelutilanteiden etenemiseen eikä tutki-

mukseen osallistujia näyttänyt häiritsevän keskeytykset, vaan haastattelut ete-

nivät kokonaisuudessaan luontevasti ja olivat keskustelunomaisia. Haastattelut 

kestivät niille varatut puoli tuntia, joiden aikana saatiin keskusteltua kaikista 

teemoista. Annoin nauhoituksen olla päällä jonkin aikaa haastatteluiden päätyt-

tyä, koska varsinaisen tutkimushaastattelun jälkeisissä keskusteluissa saattoi 

tulla vielä joitakin lisäajatuksia aiheeseen liittyen. Lopussa kiitin tutkimukseen 

osallistujia vielä uudestaan, koska he ovat tutkittavan ilmiön asiantuntijoita ja 

siksi tärkeitä tutkimuksen toteutumisen kannalta. (Saldaña 2011, 40, 44.) 

5.4 Aineiston analyysi 

Lähdin toteuttamaan analyysiä aineistolähtöisesti Milesin ja Hubermanin ta-

paan pelkistämällä aineiston, ryhmittelemällä sen ja luomalla kategoriat (Tuomi 

& Sarajärvi 2012, 101). Ensin litteroin johtajan ja neljän lastentarhanopettajan 
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haastattelut sana sanalta. Kun olin saanut haastatteluaineiston kirjalliseen muo-

toon, lähdin lukemaan litteraatteja haastattelu kerrallaan. Lastentarhanopettaji-

en haastatteluista poimin tutkimuskysymysten kannalta merkittävät asiat, jotka 

kirjasin käsin erilliselle paperille pelkistetympinä ilmauksina.  Tutkimuskysy-

mysten kannalta aineistosta merkittävät asiat rajasin koskemaan toimintakautta 

2015–2016 vuosittain vaihtelevien kehityskeskustelukäytäntöjen takia. Tein ra-

jauksen myös siksi, koska lastentarhanopettajat puhuivat kehityskeskusteluiden 

merkityksestä pääasiassa tämänhetkiselle työhyvinvoinnilleen ja osa haastatel-

tavista oli ensimmäistä toimintakauttaan tutkimuspäiväkodeissa. 

Numeroin lastentarhanopettajat ja pelkistettyjen ilmausten perään merkit-

sin numerot, jotta ilmausten toistuvuus ja yhtäläisyydet tutkittavien sanoman 

välillä tulisi näkyviin. Lajittelin ilmaukset alustavasti haastatteluiden merkittä-

vistä ilmauksista sekä haastattelurungon kysymyksistä muodostuneiden seu-

raavien teemojen mukaisesti: 

 onnistumiskeskustelu vs. kehitys- ja kuulemiskeskustelu 

 tiimikehityskeskustelu, kehityskeskusteluihin osallistuminen 

 kehityskeskusteluihin varattu aika 

 keskustelurungot 

 resurssit 

 johtajan rooli ja merkitys kehityskeskusteluissa 

 kehityskeskusteluiden merkitys työhyvinvoinnille 

 kehityskeskustelut osana työhyvinvointitoimintaa 

 mahdollisia muutoksia kehityskeskusteluihin 

 kehityskeskusteluiden arviointi 

Tämän teemoihin luokittelun avulla sain tiivistettyä aineiston pelkistettyihin 

ilmauksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Käsinkirjoitetut pelkistetyt ilmaukset 

kokosin näiden teemojen alle vielä uudestaan tietokoneen avulla siistimmäksi ja 

jäsennellymmäksi kokonaisuudeksi. Teemat toimivat aineiston alustavana jär-

jestelynä, mutta myöhempää analyysiä varten niillä ei kuitenkaan ollut varsi-

naista merkitystä. Tutkimuskysymysten vastausten etsimiseksi jaoin pelkistetyt 
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ilmaukset numeroihin yhdestä kolmeen, minkä myötä alustavien teemojen 

merkitys hävisi. Tilalle tuli myöhemmin tässä luvussa esiteltävät ylä- ja alaluo-

kat, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin ja joiden esiintymistä aineistossa oli 

mahdollista vertailla (Eskola & Suoranta 1998, 174). 

Aluksi etsin vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen yksilöllisten 

kehityskeskusteluiden käytännöistä. Aineistona oli johtajan haastattelu, käytös-

sä olleet dokumentit sekä lastentarhanopettajien haastatteluissa ilmenneet fak-

tatiedot. Johtajan haastattelu poikkesi lastentarhanopettajien haastatteluista sil-

lä, että johtaja käsitteli haastattelurungon asioita satunnaisessa järjestyksessä 

kertomuksen lailla. Lastentarhanopettajien kanssa haastattelut olivat puoles-

taan strukturoidumpia ja etenivät haastattelurungon mukaan kysymys kerral-

laan. Johtajan haastattelun litteraatista lähdin tekemään referaattia, johon kirja-

sin tutkittavan ilmiön kannalta merkittävät asiat. Numeroin johtajan haastatte-

lurungon (ks. liite 3) kysymykset, minkä jälkeen merkitsin referaattiin nume-

roin kysymys kerrallaan merkittävät asiat. Selkeyttääkseni tätä jaottelua jäsen-

sin merkittävät asiat vielä uuteen tiedostoon numeroitujen kysymysten alle. 

Johtajalta saamistani kehityskeskustelurungoista (ks. liite 4, liite 5, liite 6 ja liite 

7) poimin analyysiin tarkisteltavaksi keskusteluissa käsitellyt asiat, joita verta-

sin johtajan painottamiin kehityskeskusteluteemoihin. Jäsensin faktatiedot tu-

loslukuun selvittämään kehityskeskusteluiden käytäntöjä ja toteuttamista tut-

kimuspäiväkodeissa. Pidin tapaustutkimuksen tapauskohtaisen ja yksilöllistä-

vän luonteen takia myös johtajan omia mielipiteitä, ajatuksia ja uskomuksia 

valideina tietoina kehityskeskustelukäytänteiden selvittämisessä.  

Lastentarhanopettajien pelkistettyjen ilmausten numeroinnin ja ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen vastaamisen jälkeen kirjasin erilliselle tiedostolle 

toiseen tutkimuskysymykseen liittyvät pelkistetyt ilmaukset yksilöllisten kehi-

tyskeskusteluiden merkityksistä. Ilmausten yhtäläisyyksistä muodostin yläluo-

kat, joissa luokitteluyksikkönä toimi pääasiassa tutkittavaan ilmiöön liittyvät 

käsitykset. Tässä kohtaa, toisin kuin sisällönanalyysissä ja Milesin ja Huberma-

nin analyysiprosessissa, loin siis ensin yläluokat (taulukko 1), joiden alle raken-
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tui pelkistettyjen ilmausten yhtäläisyyksien avulla alaluokat. (Tuomi & Sarajär-

vi 2012, 101, 110.) 

 

TAULUKKO 1. Yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkityksiä jäsentävät pää-, ylä- ja 
alaluokat 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

Yksilöllisten kehityskeskuste-
luiden positiivinen merkitys 

Mahdollisuus keskustella Mahdollisuus asioiden käsitte-
lyyn 

Oma aika johtajan kanssa 

 

 Työhyvinvointiin vaikuttavi-
en asioiden tiedostaminen 

Voimavarojen kartoittaminen 

 

 

 

Mahdollisuus kehittää itse-
ään 

 

 

Kehitystarpeiden esille tuo-
minen 

Koulutuksiin hakeutuminen 

 

 

 

Johtajan merkitys kehitys-
keskusteluissa 

 

Johtaja tietoinen työntekijöi-
den työhyvinvoinnista 

Johtajan toimintatapa 

 

Yksilöllisten kehityskeskuste-
luiden negatiivinen merkitys 

Yksilöllisten kehityskeskus-
teluiden merkitykseen nega-
tiivisesti vaikuttavia tekijöitä 

 

Kiire ja resurssit 

Kehityskeskustelun tarkoituk-
sen ja työntekijän tarpeiden 
kohtaamattomuus 

Kehityskeskustelun tarkoituk-
sen ja ajankohdan kohtaamat-
tomuus 

 

Tämän ryhmittelyn avulla sain tutkimuksen tuloksia varten alustavat kuvauk-

set kehityskeskusteluiden merkityksistä. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 101, 110.) 

Ylä- ja alaluokkien rakentumisen myötä muodostin yllä olevan taulukon (tau-

lukko 1) neljästä ensimmäisestä yläluokasta yksilöllisten kehityskeskusteluiden 

positiivisten merkitysten pääluokan. Taulukon alimman yläluokan nimesin 

päinvastaisesti yksilöllisten kehityskeskusteluiden negatiiviseksi merkitykseksi. 
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Kolmanteen tutkimuskysymykseen yksilöllisten kehityskeskusteluiden 

merkityksestä työhyvinvointitoiminnassa vastauksia etsiessä menettelin samal-

la tavoin kuin toiseen tutkimuskysymykseen vastattaessa. Ensin loin tutkimus-

kysymykseen vastaaville pelkistetyille ilmauksille oman tiedoston, jossa jälleen 

teemoittelun avulla jaoin ilmaukset sisällöllisiin yläluokkiin ja vasta sen jälkeen 

alaluokkiin (taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Työhyvinvointitoiminnassa yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkityk-
    siä jäsentävät pää-, ylä- ja alaluokat 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

Yksilöllinen kehityskeskustelu 
työhyvinvointitoiminnan toi-
mintatapana 

 

Merkittävä työhyvinvointi-
toiminnan toimintatapa 

Johtajan keino olla tietoinen 
työntekijöiden työhyvinvoinnis-
ta 

Yksilöllinen työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 

 

 

 

Vähemmän merkittävä työ-
hyvinvointitoiminnan toi-
mintatapa 

Työhyvinvoinnin rakentuminen 
ja ylläpitäminen työyhteisössä ja 
-ympäristössä 

 

Kehitysehdotuksia kehitys-
keskusteluiden toteutukseen 

 

 

Kehitysehdotuksia kehitys-
keskusteluiden toteutukseen 

 

Ajankohta 

Määrä 

Keskusteluun varattu aika 

Keskustelun sisältö 

 

Yläluokista muodostin pääluokat siten, että yllä olevan taulukon (taulukko 2) 

kaksi ensimmäistä yläluokkaa yhdistyi pääluokaksi yksilöllisestä kehityskes-

kustelusta työhyvinvointitoiminnan toimintatapana. Kolmas yläluokka säilyi 

omana pääluokkanaan kehitysehdotuksista kehityskeskusteluiden toteutuk-

seen. 
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5.5 Eettiset ratkaisut 

Itsessään jo tutkimusaiheen valinta on eettinen kysymys, mutta sen lisäksi esi-

merkiksi tutkimuskysymysten sanavalinnat, kysymysten asettelu, haastattelu-

kysymykset ja muut erinäiset valinnat voivat olla eettisesti sopivia tai epäsopi-

via. Näiden lisäksi pohdin vastuuta tutkimustulosten sovellutuksista sekä tie-

don hankintaan ja tutkittavien suojaan liittyvistä asioista. (Ruusuvuori & Tiittu-

la 2005, 41; Tuomi & Sarajärvi 2009, 129–131.) Tutkimukseen osallistujien 

anonymiteetin säilymiseksi valitsin heidät useammasta päiväkodista, joiden 

johtaja oli kuitenkin sama. Tällä rajauksella uskoin välttäväni eri johtajista joh-

tuvat erot kehityskeskusteluiden toteutustavoissa. Tutkimukseen osallistujien 

anonymiteetin säilymisestä huolehdin myös käyttämällä osallistujista numeroi-

ta nimien sijaan. Tutkimuksen toteutusta varten en tarvinnut tutkimukseen 

osallistujien henkilötietoja, mikä myös osaltaan lisäsi luottamusta tutkijan ja 

tutkimukseen osallistujien välillä. (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 17.) 

Haastattelun valinta aineistonkeruun menetelmäksi sisälsi myös monia 

eettisiä näkökohtia, jotka tuli ottaa huomioon. Huomioon oli otettava tutkimuk-

seen osallistujan ja tutkijan kannalta muun muassa selvitys tutkimuksen tarkoi-

tuksesta, lupaukset ja riskit osallistujille, luottamuksellisuus, suostumus, aineis-

ton omistajuus sekä eettisyys-laillisuus näkökulma (Patton 2002, 408–409). Tut-

kimukseen osallistujia hankkiessani lähetin alustavat haastattelukysymykset 

(ks. liite 2) sekä saatekirjeen (ks. liite 1), jossa toin esille edellä mainitusti tutki-

muksen tarkoituksen, lupaukset ja luottamuksellisuuteen liittyvät seikat. Koin 

tärkeäksi antaa tutkimukseen osallistujille mahdollisimman paljon tietoa tutki-

muksesta, jotta he voisivat luottavaisin mielin osallistua siihen. Eettinen ristirii-

ta tutkimuksessa ilmeni käyttäessäni johtajan haastattelua aineistona. Pyysin 

johtajaa kertomaan yksilöllisten kehityskeskusteluiden toteutuksesta, mutta 

haastattelun aikana hän esitti useammassa kohtaa myös omia näkemyksiään, 

jotka koin tutkimuksen tieteellisen annin kannalta merkityksellisinä tuoda julki. 

Olisin kuitenkin jälkikäteen voinut kysyä johtajalta erikseen lupaa hänen henki-

lökohtaisen sanoman hyödyntämisestä tutkimuksessa.  
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6 TULOKSET 

Ensimmäisessä luvussa kuvaan tutkimuspäiväkotien kehityskeskustelukäytän-

töjä, jonka jälkeen tarkastelen yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkityksiä 

lastentarhanopettajien työhyvinvoinnille. Viimeisenä vastaan kolmanteen tut-

kimuskysymykseen yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkityksestä työhy-

vinvointitoiminnan toimintatapana ja listaan lastentarhanopettajilta saadut ke-

hitysehdotukset kehityskeskusteluiden toteuttamiseen. 

6.1 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden toteuttaminen tutki-

muspäiväkodeissa 

Tässä luvussa selvitän tutkimuspäiväkotien yksilöllisten kehityskeskusteluiden 

käytäntöjä johtajan kertoman, käytettävissä olleiden kehityskeskusteluihin liit-

tyvien dokumenttien sekä lastentarhanopettajien kertomien faktatietojen avulla. 

Tutkimuspäiväkodeissa yksilölliset kehityskeskustelut kuuluvat työhyvinvoin-

titoimintaan, joka on johtajan mukaan tärkeä osa päiväkodin toimintaa henki-

lökuntaa ajatellen. Työhyvinvointitoiminta, kuten kehityskeskustelut, puoles-

taan ovat ennakoivaa toimintaa, jonka avulla pyritään säästämään sairaspoissa-

olopäivissä.  

6.1.1 Kehityskeskusteluiden toteuttamisen merkitys 

Tutkimuspäiväkotien johtajalla on useampi yksikkö ja sen myötä useampia 

kymmeniä työntekijöitä johdettavinaan. Tämän seurauksena hän ei ehdi ajan 

rajoittamana kunnolla kohdata työntekijöitään arjessa. Kehityskeskustelut ovat 

hänen mukaan, niin omasta kuin työntekijöidenkin puolesta, tärkeä tapa taata 

dialogisuus. Niissä työntekijä pystyy kertomaan enemmän, kun tietää, että joh-

taja kuuntelee aktiivisesti.  
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Yksilöllisiä kehityskeskusteluja käsiteltäessä niin johtaja kuin lastentar-

hanopettajatkin ottivat tiimikehityskeskustelut puheeksi. Lastentarhanopettaji-

en mukaan tiimikehityskeskustelut olivat monessa suhteessa eri asia kuin yksi-

lölliset kehityskeskustelut. Johtaja puolestaan näki yksilölliset kehityskeskuste-

lut ja tiimikehityskeskustelut samansuuntaisina. Tämän takia yksilöllisiä kehi-

tyskeskusteluja oli korvattu tiimikehityskeskusteluilla aina silloin, kun työnte-

kijällä ei ollut ollut mitään akuuttia kehityskeskustelun vaativaa asiaa. Tiimike-

hityskeskusteluille on oma keskustelurunkonsa (ks. liite 7) ja keskusteluiden 

keskiöissä yksikkönä nähdään tiimit, joiden toimivuus on johtajan mukaan ko-

ko työyhteisön näkökulmasta todella tärkeää. Tiimikehityskeskusteluiden run-

gon mukaan keskusteluissa keskustellaan tiimin voimavaroista, osaamisalueis-

ta, tiimin roolista organisaatiossa sekä tiimin imagosta, kehittämistavoitteista ja 

toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toimintakauden alussa käytävissä tiimikehityskeskusteluissa tiimeille ase-

tetaan tietyt tavoitteet, joiden toteutumista seurataan toimintakauden aikana. 

Tavoitteet kirjataan myös tiimien kasvattajayhteisön toimintatavat -

lomakkeeseen ja keväällä johtaja käsittelee tiimipalavereissa yhdessä tiimin 

kanssa joidenkin huomion arvoisten tavoitteiden toteutumista. Vaikka tiimike-

hityskeskusteluissa yksikkönä on tiimi, arvioivat johtajan mukaan sen jäsenet 

myös toisiaan, jolloin varmistuu jokaisen ammatillisesta kehittymisestä huoleh-

timinen silloinkin, kun yksilöllinen kehityskeskustelu korvataan tiimin yhteisel-

lä keskustelulla. Vaikka tiimikehityskeskustelussa ei käsitellä henkilökohtaisia 

asioita, johtaja ajatteli keskustelun tukevan yksilöllistä työhyvinvointia työn 

sujuessa tiimissä. 

6.1.2 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden ajankohta ja määrä sekä niihin 

varattu aika 

Johtajalla ei ollut ohjeistusta liittyen kehityskeskusteluihin käytettävään aikaan 

tai keskusteluiden määrään toimintakauden aikana. Hänen mukaansa suositus 

kuitenkin on toteuttaa ne kerran vuodessa. Kehityskeskustelukäytännöt olivat 



37 
 
 

 

vaihdelleet tutkimuspäiväkodeissa vuosittain niiden järjestämiseen liittyvien 

erilaisten tarkoitusten takia, eikä niitä siten ole merkitty vuosikelloon. Toimin-

takaudella 2015–2016 kehityskeskustelut järjestettiin alkukeväästä työntekijöi-

den työkiertohalukkuutta ja seuraavan toimintakauden tiimijärjestelyjä silmällä 

pitäen. Työntekijöiden tulevaisuuteen orientoitumisen takia johtaja pohti kehi-

tyskeskusteluiden järjestämisen olevan keväällä merkityksellisempää.  

Myös yksilöllisten kehityskeskusteluiden keskusteluaika oli vaihdellut 

toimintakausittain. Joinain vuosina oli pidetty vain 15 minuutin pituisia vapaa-

ehtoisia kahdenkeskisiä hetkiä, joissa johtaja oli selvittänyt, painaako mikään 

työntekijöiden mieltä. Toimintakauden 2015–2016 alkukeväästä toteutettuihin 

yksilöllisiin kehityskeskusteluihin oli varattu työntekijää kohden 30 minuuttia. 

Uusille työntekijöille tarkoitettuun onnistumiskeskusteluun käytettäväksi sovit-

tu aika oli puolestaan 45 minuuttia. Keskustelulle varattu aika ilmoitettiin työn-

tekijöille etukäteen, mutta keskustelu pystyi työntekijän toiveesta olla pidempi 

tai sitä voitiin käydä tarvittaessa kehityskeskustelulle varatun ajan ulkopuolel-

la. Etukäteen käytettäväksi sovitun ajan myötä keskustelut olivat intensiivi-

sempiä keskittyen käsiteltävissä oleviin asioihin. Intensiivisyyttä lisäsi myös 

työntekijöille etukäteen annettu keskustelurunko, josta kävi ilmi käsiteltävät 

asiat. 

6.1.3 Kehityskeskusteluiden kulku 

Yksi yhteinen keskustelurunko johtajan kaikissa yksiköissä helpotti johtajaa 

toteuttamaan kehityskeskustelut jokaisessa yksikössä samalla tavalla. Yksilölli-

set kehityskeskustelut ovat jaettavissa onnistumis- sekä kehitys- ja kuulemis-

keskusteluihin, joihin molempiin on omat keskustelurungot (ks. liite 4, liite 5 ja 

liite 6). Onnistumiskeskustelu on tarkoitettu yksiköiden uusille työntekijöille 

toimintakauden alussa toteutettavaksi 45 minuutin pituiseksi johtajan ja työn-

tekijän väliseksi hetkeksi. Siinä käsitellään valmiin keskustelurungon (ks. liite 4) 

mukaan työntekijän onnistumisia, epäonnistumisia, onnistumisiin johtavia asi-

oita, työn priorisointia ja hyvinvoinnista huolehtimista. Kehitys- ja kuulemis-
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keskustelu (ks. liite 5 ja liite 6) on puolestaan vuotuinen johtajan ja työntekijän 

kahdenkeskinen hetki, jossa keskustelurungon mukaan keskustellaan työnteki-

jää innostavista työtehtävistä, onnistumisista, kehittämisen kohdista, koulutus-

toiveista, työyhteisön ilmapiiristä, omasta jaksamisesta ja odotuksista esimie-

heltä. Viimeisenä keskustelurungossa tarjotaan mahdollisuus tuoda esille jota-

kin muuta. 

Toimintakauden 2015–2016 alkukeväästä järjestettiin kaikkia johtajan yk-

siköiden alaisuudessa olevia varhaiskasvatuksen ammattilaisia velvoittava pi-

dempi yksilöllinen kehitys- ja kuulemiskeskustelu. Tästä kuitenkin poikkeuk-

sena olivat yksiköiden uudet työntekijät, jotka olivat toimintakauden alkupuo-

lella käyneet johtajan kanssa onnistumiskeskustelun. Toimintakaudella 2015–

2016 yksilöllinen kehityskeskustelu oli erityisesti kuulemiskeskustelu, kun yk-

siköissä selvitettiin tulevan toimintakauden tiimijärjestelyjä ja työntekijöiden 

halukkuutta lähteä työkiertoon. 

Johtajalta saadut käytössä olevat kehitys- ja kuulemiskeskusteluiden run-

got ovat vuosilta 2011 ja 2012 (ks. liite 7 ja liite 8). Vuoden 2012 versioon run-

gosta oli poistettu kysymys Mitkä asiat ovat edistäneet/haitanneet työtehtäviesi 

hoitamista? Johtaja ei kertonut syytä tähän keskustelurunkojen muutokseen 

eikä käsitellyt keskustelurunkoa systemaattisesti, mutta nosti keskusteluista 

kuitenkin esille kolme alla olevaa teemaa. 

Orientoinnin merkitys 

Johtaja aloittaa kehityskeskustelun orientoivasti kysymällä työntekijän kuulu-

misia. Kysymys on laaja, mutta etenee työntekijän suhteesta työhön, tiimiin ja 

työyhteisöön. Se antaa työntekijälle mahdollisuuden tuoda esille hänelle mer-

kittäviä asioita, jolloin työntekijät usein kertovat myös työpaikan ulkopuolisis-

ta, henkilökohtaiseen elämäänsä, kuten perhe-elämään, liittyvistä asioita. Työ-

paikan ulkopuoliset asiat eivät automaattisesti kuulu johtajalle, mutta mikäli 

kehityskeskusteluissa työntekijää vaivaa jokin asia työpaikan ulkopuolelta, hän 

johtajan mukaan tuo yleensä sen itse esille. 
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Ammatilliset haasteet ja koulutustoiveet 

Johtaja piti työntekijän ammatillisia haasteita yhtenä yksilöllisen kehityskeskus-

telun vakiintuneena teemana, johon liittyi myös koulutustoiveet. Hänen mu-

kaansa työntekijöille kuuluu vuodessa tietty määrä koulutuksia ja työnantajalla 

on velvollisuus tarjota niitä ja tällä tavoin ylläpitää työntekijöiden ammattitai-

toa. Erään lastentarhanopettajan mukaan ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vas-

taavatko koulutukset aina työntekijän toiveita, mutta tärkeintä hänen mieles-

tään on niiden tuominen julki kehityskeskustelussa. 

Työkierto 

Johtaja mainitsi työkiertokysymyksen olevan aina osa yksilöllisiä kehityskes-

kusteluja, vaikkei se keskustelurungoista käykään ilmi. Jos esimerkiksi työyh-

teisötasolla työhyvinvoinnissa oli puutteita, se näkyi työntekijöiden halukkuu-

tena lähteä työkiertoon. Työkiertoon lähdettiin johtajan mukaan harvoin, jos 

yksikön työilmapiiri oli miellyttävä. Yksiköiden erilaisuudesta johtuen työnte-

kijät myös toivat erilaisia asioita esille yksilöllisissä kehityskeskusteluissa. 

6.1.4 Palaute työntekijöille ja kehityskeskusteluiden arviointi 

Johtajan suuresta alais- ja yksikkömäärästä johtuen hän ei ole lähiesimies, mikä 

tarkoittaa sitä, ettei hän ole päivittäin läsnä yksiköissä eikä hänellä siten ole an-

taa täysin kattavaa ja ajantasaista palautetta työstä. Niin johtajan kuin lasten-

tarhanopettajienkin mukaan palaute on juuri sitä, mitä työntekijät kaipaavat ja 

siksi johtaja pyrki antamaan erityisesti rakentavaa palautetta työntekijän amma-

tillista kehittymistä silmällä pitäen.  

Kehityskeskusteluja ei arvioitu systemaattisesti, mutta johtajan mielestä 

keskustelun luonteesta kävi ilmi, millaisena keskustelu koettiin. Toisinaan pääl-

limmäiset tunnelmat sanottiin myös ääneen. Keskustelun päätteeksi johtaja kir-

jasi keskustelussa nousseet olennaisimmat asiat pääpiirteissään muistiin, jotta 

seuraavia keskusteluja käytäessä sekä johtajalla että työntekijällä olisi jotakin, 
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mihin reflektoida omaa toimintaa ja kehitystä. Johtajan tekemä keskusteluiden 

arkistointi seurannallaan loi ikään kuin tavoitteellisuutta työntekijöiden kehit-

tymiselle, mikä johtajan mukaan myös lisäsi kehityskeskusteluiden merkitystä 

työhyvinvoinnille.  

6.2 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitykset työhy-

vinvoinnin näkökulmasta 

Neljästä haastateltavasta kolme oli osallistunut kevään 2016 kehitys- ja kuule-

miskeskusteluun. Yksi heistä oli toinen uusista työntekijöistä, joka kävi sekä 

kevään kehitys- ja kuulemiskeskustelun että syksyn uusille tarkoitetun onnis-

tumiskeskustelun. Toinen uusista työntekijöistä puolestaan kävi ainoastaan 

vuoden 2015 loppupuolella onnistumiskeskustelun. 

Lastentarhanopettajat kokivat yksilöllisillä kehityskeskusteluilla olevan 

enemmän positiivista kuin negatiivista merkitystä heidän työhyvinvoinnilleen. 

Positiiviseen merkitykseen johtavana kehityskeskustelut mahdollistivat syvälli-

semmän vuorovaikutuksen työntekijän ja johtajan välille. Lisäksi kehityskes-

kusteluiden avulla lastentarhanopettajat tulivat tietoisiksi heidän työhyvinvoin-

tiinsa vaikuttavista asioista, minkä ansiosta heillä oli mahdollisuus kehittää 

omaa työskentelyään. Johtajalla koettiin olevan pääasiassa positiivinen merki-

tys kehityskeskusteluissa. Negatiivisesti työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

löytyi muista yksilöllisiin kehityskeskusteluihin liittyvistä asioista. 

6.2.1 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden positiiviseen merkitykseen joh-

tavia tekijöitä 

Mahdollisuus keskustella 

Lastentarhanopettajien mukaan yksilölliset kehityskeskustelut olivat mahdolli-

suus pysähtyä keskustelemaan rauhassa. Päiväkotiarki koettiin kiireisenä, jol-

loin etukäteen sovittu kahdenkeskinen aika tarjosi yksilöllisen ja kiireettömän 
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hetken johtajan kanssa. Eräs lastentarhanopettaja mainitsi johtajalta löytyvän 

kuitenkin aikaa keskustelulle muulloinkin kuin kehityskeskusteluiden aikana. 

Lastentarhanopettajat vertasivat yksilöllisiä kehityskeskusteluja terapiaan, 

koska niissä heidän on mahdollista puhua asioista, joita he ovat itsekseen miet-

tineet: 

… Ehkä se on jonkun näköstä ei nyt terapiaa, mut jollain tavalla semmosta niinku purkaa 

vielä ne asiat niinku siinä toiselle ihmiselle… (Lastentarhanopettaja 1) … onha se niinku 

sillee terapeuttista ite saaha sanottuu ulos niitä asioita, mitkä ehkä niinku osan on tiedos-

tanu ja niitä ei oo välttämät saanu kellekää sanottuu ja sit osa on taas semmosia, et siinä 

pulpahtaa sitte semmosia, semmosia. (Lastentarhanopettaja 2) 

Toisaalta erään lastentarhanopettajan työhyvinvointia tuki jo se, että johtaja tu-

lee kehityskeskusteluiden välityksellä tietoiseksi hänen tilanteista, onnistumi-

sista ja koulutustoiveista yksilöllisten: 

… se, että niinku saat pohtia niitä omia ajatuksiasi ja tuntemuksiasi … niinku ääneen sil-

lee, että ne kuunnellaan, ni kylhän se sillä tavalla tukee sitä jaksamista … (Lastentarhan-

opettaja 3) … Eli just pelkästää se, että, et niinku joku toinenki tulee tietoseks siitä asiasta, 

että ei oo niittenkaa yksin? (Tutkija) Nii, kyllä kyllä, joo. (Lastentarhanopettaja 3) 

Näiden asioiden ääneen sanominen ja niiden jakaminen johtajalle tukivat työ-

hyvinvointia ja työssä jaksamista. Kolme neljästä lastentarhanopettajasta mai-

nitsikin epäonnistumisista ja hankalista asioista puhumisen kehityskeskustelui-

den positiiviseksi merkitykseksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tun-

temuksista puhuminen nähtiin merkittävänä osana kehityskeskustelua. 

Työhyvinvointiin vaikuttavien asioiden tiedostaminen  

Työhyvinvointiin vaikuttavien asioiden tiedostaminen yksilöllisten kehityskes-

kusteluiden avulla auttoi erityisesti voimavarojen kartoittamisessa. Keskustelu-

rungon avulla lastentarhanopettajat saivat mietittyä kehityskeskustelussa käsi-

teltäviä asioita, kuten tilannettaan, onnistumisiaan ja koulutustoiveitaan, etukä-
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teen, mikä jo itsessään tuki työhyvinvointia, vaikkei kaikkea ollutkaan ehtinyt 

sanoa keskustelussa ääneen. 

Kehityskeskustelut saivat erään lastentarhanopettajan pohtimaan myös 

niitä asioita, joilla saa työn ja henkilökohtaisen elämän yhdistettyä: 

Ja sit just ehkä se niinku se oman perheen ja tän niinku työn yhistäminen, et niitäki oi-

keesti miettii, et mikä tavallaan kuormittaa ja mikä taas lataa niitä akkuja... millä tavalla 

niinku oikeesti nollaa sitä semmosta päivän hulinaa ja mistä saa sitä semmosta tsemppiä 

ja jaksamista. (Lastentarhanopettaja 2) 

Lastentarhanopettajat näkivät omassa toiminnassa ja itsessä tyytyväisyyttä 

tuottavien asioiden käsittelyn yhtenä kehityskeskusteluiden positiiviseen mer-

kitykseen työhyvinvoinnin näkökulmasta johtavana asiana. Näkyviksi kehitys-

keskusteluissa tulivat myös onnistumiset, joiden sanottiin parantavan työhy-

vinvoinnin ohella myös työmotivaatiota. 

Mahdollisuus kehittää itseään 

Yksilölliset kehityskeskustelut ovat lastentarhanopettajien mukaan mahdolli-

suus tuoda esille omat kehitystarpeet ja saada koulutusta sen mukaan. Kehitys-

keskusteluiden terapeuttinen luonne tuli myös tässä yhteydessä esille erään 

lastentarhanopettajan pohtiessa työhyvinvoinnistaan huolehtimista: 

… se on semmosta omaa terapiaaki sitte, että myös näkee ne asiat, mihin omas työhyvin-

voinnissa pitää iteki kiinnittää viel enemmän huomiota … (Lastentarhanopettaja 1). 

Asioiden käsittelyyn sanottiin liittyvän oman toiminnan sekä itsensä reflektoin-

ti ja arviointi, joista seuraa mahdollisesti muutoksia työskentelyyn joko omassa 

toiminnassa, tiimin sisällä tai työyhteisötasolla. 

Johtajan merkitys kehityskeskusteluissa 
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Johtajalla nähtiin olevan yksilöllisissä kehityskeskusteluissa positiivinen merki-

tys lastentarhanopettajien työhyvinvoinnille. Suurin osa lastentarhanopettajien 

mainitsemista positiivisista ilmauksista liittyi johtajan toimintatapoihin kehi-

tyskeskusteluissa. Johtaja välitti työntekijöistään ja huolehti osaltaan heidän 

työhyvinvoinnistaan. Ainut johtajaan liittynyt asia, jossa lastentarhanopettajien 

näkemykset erosivat, oli johtajan ja lastentarhanopettajan välinen suhde. 

Erään lastentarhanopettajan mukaan johtaja tarttui työntekijöiden työhy-

vinvointiin liittyviin tilanteisiin esimerkiksi huomioimalla koulutustarpeet: 

Meijän pomo on vielä tosi hanakka siinä, että jos joku jotain toivoo ni tosi hyvin kyllä, et 

jos vaan jotain koulutustarjontaa on, ni hanakasti kyllä nappaa ja tarjoo … oon tosiaan 

paljon päässy kaikkiin koulutuksiin, mitä oon niinku toivonu … (Lastentarhanopettaja 2) 

Toinen lastentarhanopettajista totesi, etteivät toiveet aina toteudu, mutta tär-

keintä kuitenkin on, että niitä kuullaan kehityskeskusteluissa. Lastentarhan-

opettajilla oli myös muita tilanteita, joissa johtajan koettiin huolehtivan heidän 

työhyvinvoinnistaan: 

Must on se hyvä kans täs talossa, et niihi oikeesti tartutaa, et ei vaan sillee ”Joo joo sua on 

nyt kuunneltu”, mut niinku mitää ei sit tapahu oikeesti kuitenkaa. (Lastentarhanopettaja 

2) 

Myös johtajan empatiakyvyllä oli huomionarvoinen vaikutus kehityskeskuste-

luiden koettuun merkitykseen, kuten seuraavan lastentarhanopettajan kaiku-

pohja vertauksesta kävi ilmi: 

… myös ehkä sitä semmost kaikupohjaa, et ku mä sanoisin sulle johtajana … Ni sit taval-

laa että vähä et jos mitä mieltä se johtaja tavallaa siit on … (Lastentarhanopettaja 1) 

Empatiakyvyn lisäksi johtajalla koettiin olevan kyky kehua, kannustaa ja kuun-

nella. Kokemus kuulluksi tulemisesta ei ainoastaan lisännyt yksilöllisten kehi-

tyskeskusteluiden positiivista merkitystä, vaan myös kannusti lastentarhan-

opettajia menemään kehityskeskusteluihin. 
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Johtajan merkitykseen kehityskeskusteluissa liittynyt ainoa negatiivinen 

asia koski johtajan ja uuden työntekijän välistä suhdetta. Työyksikön vaihtami-

sen ja johtajien vaihtuvuuden takia eräs lastentarhanopettajista kertoi avoimeen 

vuorovaikutukseen perustuvan suhteen syntymisen olevan pitkä prosessi eikä 

siten ole pystynyt puhumaan johtajalle kaikista asioista. Uusi työsuhde aiheutti 

kuitenkin näkemyseroja, koska toinen johtajan yksiköissä uutena oleva lasten-

tarhanopettaja ei maininnut uuden suhteen olevan ongelma keskustelulle. 

6.2.2 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden negatiiviseen merkitykseen 

johtavia tekijöitä 

Avoimen vuorovaikutussuhteen rakentumisen lisäksi yksilöllisiin kehityskes-

kusteluihin liittyi joitakin tekijöitä, jotka heikensivät kehityskeskusteluiden 

merkitystä lastentarhanopettajien työhyvinvoinnille. Nämä tekijät liittyivät re-

surssien myötä kiireeseen sekä kehityskeskusteluiden tarkoituksen, ajankohdan 

ja työntekijöiden tarpeiden kohtaamattomuuteen. Kiire ja resurssit olivat huo-

mattavin kehityskeskusteluiden negatiiviseen merkitykseen johtava tekijä. Las-

tentarhanopettajista jokainen mainitsi kiireeseen tai resursseihin liittyen jotakin, 

mikä heikensi yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitystä heidän työhyvin-

voinnilleen. 

Kiire ja resurssit 

Lastentarhanopettajilla oli kevään yksilölliseen kehityskeskusteluun käytettyyn 

aikaan (30 minuuttia) liittyen eriäviä mielipiteitä. Neljästä lastentarhanopetta-

jasta kolme oli käynyt kehitys- ja kuulemiskeskustelun, vain yhden mielestä 

keskustelulle varattu aika oli riittävä. Eräs keskusteluajan liian lyhyeksi koke-

neista lastentarhanopettajista sanoi kertoneensa kehityskeskustelussa vain tär-

keimmän ja jättäneensä vähäpätöisemmäksi kokeneensa asiat sanomatta. Toi-

nen lastentarhanopettaja oli pohtinut jättävänsä jotakin kokonaan sanomatta, 

ettei tulisi ja jäisi kiireessä väärinymmärretyksi. Näistä seurasi lastentarhan-

opettajille tunne, että aina jää jotakin sanomatta. Lisäksi ajan riittämättömyy-
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teen liittyen lastentarhanopettajat kokivat keskusteluista poistumisen kiireisenä 

ennen seuraavan keskustelun alkamista. Käytetyn ajan riittämisessä lastentar-

hanopettajat korostivat työntekijöiden erilaista puhetyyliä, asennetta kehitys-

keskusteluja kohtaan sekä senhetkisiä tilanteita: 

…ehkä riippuu paljo ihmisestäki … (Lastentarhanopettaja 1) … se on varmaa ihmisestä 

kiinni, et kuinka paljon, ensinnäki mikä tyyli on puhua ja sit kuinka paljo on asiaa … jos 

tuntuu joskus, että et tuliks siel mitää uutta, ni sit voi miettiä, et halusinko mä itekään 

tuoda sinne mitään uutta. Että niinku, et sehän on hyvin paljo itestäki kiinni että että mi-

ten panostaa siihe keskusteluu ja mitä haluu niinku siellä, et siellä puhutaan. (Lastentar-

hanopettaja 3) 

Lastentarhanopettajista kaksi oli puolestaan käynyt toimintakauden alkupuolel-

la 45 minuutin mittaisen onnistumiskeskustelun, mutta toinen koki ajan olleen 

silloinkin liian lyhyt suhteessa keskustelussa käytävien asioiden määrään. 

Johtajilla on lastentarhanopettajien mukaan nykyään liian isot alueet, mis-

tä erään lastentarhanopettajan mukaan seuraa se, etteivät he ole enää yhtä pal-

jon fyysisesti läsnä päiväkodeilla kuin ennen. Tähän liittyen lastentarhanopetta-

jien mielestä johtajat eivät voi tietää heidän työskentelystään niin paljoa. Tämän 

seurauksena yksi lastentarhanopettajista arveli palautteen saamisen olevan pit-

kälti kiinni siitä, mitä johtajat kuulevat työskentelystä muilta työntekijöiltä: 

… ei se johtaja välttämättä tiiä että se tietää vaa vähä mitä on kuulunu … eihän se johtaja 

sinänsä niin nää tai tiiä mun siitä itse työstä … (Lastentarhanopettaja 1)  

Hallinnollisissa alueissa tapahtuneiden muutosten takia eräs lastentarhanopet-

taja uskoi johtajien kuittaavan yksilöllisiä kehityskeskusteluja tiimikehityskes-

kusteluilla: 

… esimiehillä on liian isot alueet, ei ne pysty näitä keskustelujakaa sillä tavalla hoitaa, et 

useimmiten ne kuitataan niillä tiimikehityskeskusteluilla … (Lastentarhanopettaja 4)  
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Johtajan kiireellisyydestä ja lisääntyneestä poissaolosta johtuen lastentarhan-

opettajat kokivat kehityskeskusteluiden olevan aiempaa tärkeämpiä. 

Johtajan kiireen lisäksi kiire päiväkotiryhmissä lisäsi kynnystä osallistua 

vapaaehtoisiin kehityskeskusteluihin. Etenkin jos ryhmässä oli henkilöstövajet-

ta, eräs lastentarhanopettaja näki ryhmästä irrottautuminen vaikeana. Päiväko-

tiarjen kiireellisyydestä johtuen työskennellessä lastentarhanopettajilta jäi huo-

maamatta, mihin omassa toiminnassa ja itsessään on tyytyväinen. Kiireen takia 

ei myöskään ehditä tehdä itselle selväksi, mitkä ovat ne voimavaratekijät, joi-

den avulla työssä jaksaa. 

Kehityskeskusteluiden tarkoituksen, ajankohdan ja työntekijän tarpeiden kohtaamatto-

muus 

Eräs lastentarhanopettaja ei kokenut yksilöllisillä kehityskeskusteluilla olevan 

niin suurta merkitystä työhyvinvoinnille, mikäli niissä käsiteltiin ainoastaan 

henkilöstöjärjestelyjä seuraavaa toimintakautta varten. Toinen puolestaan kriti-

soi kuulemis- ja kehityskeskustelua kahteen tarkoitukseen tähtäävänä: 

… se on samaa aikaa niinku kuuleminen ja kehityskeskustelu. Musta ne ei niinku sovi 

yhtee … vaikka nyt esimerkiks tarvis vaihtaa työyksikköö tai tätä toimintayksikköö, ni 

silloin käyää sellanen kuulemiskierros, että jokainen tulee kuulluks, mut se ei oo musta 

niinku sitä kehityskeskustelua osa, et ne on eriksee. Nyt ne oli näppärästi yhistetty. (Las-

tentarhanopettaja 4) 

Kehityskeskusteluiden tarkoitukseen liittyen lastentarhanopettajilla oli etukä-

teen annettavista keskustelurungoista eroavia mielipiteitä, joista positiiviset on 

jo esitelty edellä. Eräs haastateltavista näki liian strukturoidun rungon estävän 

luonnollisen keskustelun ja piti parempana vaihtoehtona muutamaa suuntaa-

antavaa teemaa. Toinen lastentarhanopettaja puolestaan koki keskustelurun-

gossa olevat kysymykset vaikeiksi käsitellä. 

Lastentarhanopettajien näkemykset kehityskeskusteluille sovitusta ajan-

kohdasta erosivat. Keväällä järjestettävien yksilöllisten kehityskeskusteluiden 
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toivottiin keskittyvän enemmän työntekijän ammatilliseen kehitykseen ja sen 

tarkasteluun. Henkilöstöjärjestelyihin tarkoitetut kehityskeskustelut voitaisiin 

lastentarhanopettajien mukaan pitää jonakin muuna ajankohtana. Toisinaan 

kehityskeskustelun ajankohdan ja työntekijän tarpeiden ei koettu kohtaavan: 

… ne kehityskeskustelut ois ollu sitte myöhemmin, et ehkä mul oli semmonen olo, että 

tää on niinku nyt tässä jo ohi … (Lastentarhanopettaja 3) … ei niitä oo niinku siinä tilan-

teessa, et ehkä se on sitte, jos tulee semmonen haastava, ni se on ollu jo pysäytettävä aika-

semmin ja otettava se esille, et ei siinä voi oottaa siihen kehityskeskusteluu asti, et ku nii-

tä on kuitenki niin harvakseen. (Lastentarhanopettaja 4) 

Vaikka asiat eivät ole olleet kehityskeskusteluiden aikaan ajankohtaisia, olivat 

ne kuitenkin saatu ratkaistua. 

6.3 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitys työhyvin-

vointitoiminnan toimintatapana sekä kehitysehdotukset 

Lastentarhanopettajat näkivät yksilölliset kehityskeskustelut merkittävänä työ-

hyvinvointitoiminnan toimintatapana. Niiden merkittävyyttä perusteltiin mo-

nella tavalla lähinnä johtajan tai työhyvinvoinnin ylläpitämisen näkökulmasta. 

Toisaalta yksilöllisten kehityskeskusteluiden käytänteisiin ja toteuttamiseen 

liittyi paljon kehitettävää, mikä tuli ilmi lastentarhanopettajilta saaduista kehi-

tysehdotuksista. 

6.3.1 Yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitys työhyvinvointitoi-

minnassa 

Suurimmaksi osaksi yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitystä työhyvin-

vointitoiminnan toimintatapana lastentarhanopettajat perustelivat yksilön työ-

hyvinvoinnista huolehtimisen näkökulmasta. Vaikka heidän mukaansa yhteisö-

tasolla tapahtuvaa työhyvinvointitoimintaa tarvitaan, turvaa yksilötason työ-

hyvinvointitoiminta mahdollisuuden miettiä ja keskustella rauhassa ja perus-

teellisemmin ammatillisesta kehityksestä sekä jaksamisesta. Kehitys- ja kuule-
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miskeskustelua pidettiin juuri sinä työhyvinvointitoiminnan toimintatapana, 

jossa keskitytään itsensä kehittämiseen. Itsensä kehittämisen tarkoituksen lisäk-

si kehityskeskustelu nähtiin väylänä tuoda omia ideoita esille koko työyhteisön 

hyväksi. Vuotuisia kehityskeskusteluja pidettiin työntekijöiden oikeutena ja 

johtajan velvollisuutena. Niillä toivottiin olevan ennaltaehkäisevä vaikutus uu-

pumuksen ja siitä syntyvien poissaolojen ehkäisyyn eikä niitä toivottu vähen-

nettävän tai korvattavan millään muulla tavalla. Neljästä lastentarhanopettajas-

ta kaksi piti yksilöllisiä kehityskeskusteluja isona osana työhyvinvointitoimin-

taa. Toisaalta kaksi lastentarhanopettajaa totesi, etteivät kehityskeskustelut yk-

sinään ylläpidä työhyvinvointia, vaan siihen kuuluu myös monia muita toimin-

tatapoja.  

Yksi lastentarhanopettajista puolestaan piti työhyvinvointia työyhteisön 

jäsenten vuorovaikutuksessa rakentuvana, eikä siksi nähnyt kehityskeskuste-

luilla olevan niin suurta merkitystä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Hän kui-

tenkin perusteli yksilöllisten kehityskeskusteluiden tärkeyttä johtajan näkö-

kulmasta: 

… se on vaa raadollinen tosiasia, että, että johtajilla on entistä vähemmän aikaa henkilös-

töjohtamiselle, mikä on hirveen tärkeetä. (Lastentarhanopettaja 3) 

Myös kaksi muuta lastentarhanopettajaa perusteli kehityskeskusteluiden mer-

kittävää roolia työhyvinvointitoiminnassa johtajan rooliin asettuen. Kehityskes-

kusteluiden kautta johtaja pystyi tulemaan tietoiseksi työntekijöidensä tilanteis-

ta, onnistumisista ja koulutustoiveista. 

6.3.2 Kehitysehdotuksia kehityskeskusteluiden toteuttamiseen 

Kehityskeskusteluiden kehitysehdotuksia pohtiessaan lastentarhanopettajat 

tiedostivat resurssien rajoittavuuden. Esitän seuraavaksi kaikki kehitysehdo-

tukset niiden jatkokehittämisen mahdollistamiseksi. Kehitysehdotukset liittyi-

vät kehityskeskusteluiden ajankohtaan, määrään, keskusteluun varattuun ai-

kaan ja sisältöön. 
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Kehityskeskusteluiden ajankohta ja määrä 

Yksilölliset kehityskeskustelut toivottiin kirjattavan vuosikelloon, jolloin työn-

tekijät tiedostaisivat niiden ajankohdat koko toimintakauden ajan, eikä niiden 

koettaisi tulevan lyhyellä varoitusajalla. Lastentarhanopettajista kolme neljästä 

toivoi yksilöllisiä kehityskeskusteluja olevan useampia toimintakauden aikana. 

Jo kahden vuotuisen kehityskeskustelun avulla keskusteluiden tarkoitukset 

voitaisiin jakaa niin, että syksyllä käsiteltäisiin alkavaa toimintakautta ja reflek-

toitaisiin edellistä kautta. Kevään kehityskeskustelussa säilyisi edelleen reflek-

tointi, mutta lisäksi keskityttäisiin ammatilliseen kehittymiseen ja tulevaisuu-

den suunnitteluun esimerkiksi työkiertoa ajatellen. Yksi lastentarhanopettajista 

oli sitä mieltä, että virallisten keskusteluiden sijaan arjessa pitäisi järjestää het-

kiä, joissa johtaja tulisi hetkeksi ryhmään seuraamaan toimintaa ja samalla voi-

taisiin käydä keskustelua. Lastentarhanopettaja kuitenkin totesi, ettei tällaisessa 

tilanteessa voitaisi käsitellä mitään kovin henkilökohtaista, jolloin tarvittaessa 

järjestettäisiin kahdenkeskistä aikaa. 

Kehityskeskusteluihin varattu aika 

Yksilölliselle kehityskeskustelulle varatun ajan toivottiin olevan pidempi tai 

siinä toivottiin olevan jouston varaa. Keskustelussa uskottiin nousevan erilaisia 

asioita esille, jos kiireen tuntu häviäisi. Kiireen poistuessa myös tunnelma kes-

kustelussa saattaisi muuttua. Keskustelussa vallitsevaan tunnelmaan ajateltiin 

vaikuttavan myös keskusteluympäristö. Jos keskustelu käytäisiin muualla kuin 

työpaikalla johtajan huoneessa, korostuisi lastentarhanopettajien mukaan johta-

jan kiinnostus työntekijöidensä työhyvinvointiin. Tunnelman uskottiin olevan 

tällöin rennompi eikä keskustelu tuntuisi niin velvoittavalta. 

Kehityskeskusteluiden sisältö 
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Yksilölliset kehityskeskustelut koettiin monologeiksi ja siksi johtajalta toivottiin 

enemmän palautetta esimerkiksi siitä, miten työntekijän tulisi haastaa itseään 

enemmän. Lastentarhanopettajat halusivat keskusteluihin johtajan näkökulmaa 

myös mahdollisesti työntekijälle asetettujen toiveiden muodossa. Vuoropuhe-

lun lisääntymisen rinnalla lastentarhanopettajat kokivat tärkeäksi saada kan-

nustusta ja kiitosta myös päivähoidon johdolta. Keskustelun vastavuoroisuu-

den lisäksi kehityskeskusteluiden arviointi nähtiin varteenotettavana ajatukse-

na. Muutaman minuutin sananvaihdolla saataisiin varmistettua yhteinen ym-

märrys keskustelussa käydyistä asioista. Arviointi koettaisiin myös yhteisen 

positiivisen tunteen jakamisen kannalta hyvänä käytäntönä. Toisaalta arviointi 

koettaisiin tarpeelliseksi myös vain niissä keskusteluissa, joissa tunnelma on 

ollut kireä ja keskustelu täytyy päättää neutraaliin tai positiiviseen tunnelmaan.
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7 POHDINTA

Tässä luvussa kuvaan tiivistäen tutkimukseni tulokset ja vertaan niitä aiempaan 

ilmiötä käsittelevään tutkimustietoon. Lisäksi esitän johtopäätökset ja tarkaste-

len tutkimukseni tulosten sovellettavuutta käytäntöön. Lopuksi pohdin tutki-

muksen luotettavuutta, arvioin sen vahvuuksia ja rajoitteita sekä esitän muu-

tamia jatkotutkimushaasteita. 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten yksilölliset kehityskeskustelut 

edistävät ja ylläpitävät nykyisellään lastentarhanopettajien työhyvinvointia. 

Tähän pyrin tutkimalla yksilöllisten kehityskeskusteluiden käytäntöjä ja kyseis-

ten keskusteluiden merkitystä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tutkimus 

kartoitti yksilöllisten kehityskeskusteluiden osuutta työhyvinvointitoiminnassa 

ja kehitysehdotuksia keskusteluiden toteuttamiseen. 

Saatujen tulosten mukaan tutkimuspäiväkotien kehityskeskustelukäytän-

nöt vaihtelevat vuosittain riippuen senhetkisistä erityisistä tarpeista, kuten 

henkilöstöjärjestelyistä. Yksilölliset kehityskeskustelut jaetaan kehitys- ja kuu-

lemiskeskusteluun sekä onnistumiskeskusteluun. Ensimmäinen on tarkoitettu 

kaikille työntekijöille ja jälkimmäinen ensimmäistä toimintakauttaan töissä ole-

ville. Keskustelurungoiltaan keskustelut sisältävät kuitenkin lähes samat asiat. 

Eroa keskusteluiden välillä on niihin varatussa ajassa, joka kehitys- ja kuule-

miskeskustelussa on 30 minuuttia ja onnistumiskeskustelussa 45 minuuttia. Yk-

silöllisissä kehityskeskusteluissa käsitellään muun muassa onnistumisia, epä-

onnistumisia, kehittämisen kohteita, koulutustoiveita, työyhteisön ilmapiiriä, 

omaa jaksamista ja odotuksia esimieheltä. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksilöllisillä kehityskeskusteluilla oli 

enemmän positiivista kuin negatiivista merkitystä lastentarhanopettajien työ-
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hyvinvoinnille. Positiivista merkitystä loivat mahdollisuus syvällisempään kes-

kusteluun johtajan kanssa, omaan työhyvinvointiin vaikuttavista asioista tietoi-

seksi tuleminen sekä mahdollisuus kehittää itseään. Johtajalla puolestaan oli 

kaksijakoinen merkitys kehityskeskusteluissa. Hänen toimintatapansa, empa-

tiakykynsä sekä kyky kehua, kannustaa ja kuunnella synnyttivät positiivista 

merkitystä, kun taas johtajan ja työntekijän uuden työsuhteen nähtiin vaikutta-

van negatiivisesti kehityskeskusteluiden merkitykseen työhyvinvoinnille. Ne-

gatiivista merkitystä työhyvinvoinnin näkökulmasta kehityskeskusteluissa loi-

vat myös kiire ja resurssit sekä kehityskeskusteluiden tarkoituksen, ajankohdan 

ja työntekijän tarpeiden kohtaamattomuus. 

Työhyvinvointitoiminnan toimintatapana yksilöllisten kehityskeskuste-

luiden merkitystä perusteltiin eniten yksilön työhyvinvoinnista huolehtimisen 

kautta. Yksilöllisten kehityskeskusteluiden ei kuitenkaan koettu yksinään yllä-

pitävän työhyvinvointia, vaan siihen tarvitaan myös muita toimintatapoja. Las-

tentarhanopettajat näkivät kehityskeskusteluiden merkityksen myös johtajan 

näkökulmasta. Kehityskeskusteluiden toteuttamista koskevat kehitysehdotuk-

set liittyivät kehityskeskusteluiden ajankohtaan, määrään, keskusteluun varat-

tuun aikaan ja sisältöön. 

Tämä tutkimus vahvisti monessa suhteessa aiempaa ilmiötä käsittelevää 

tutkimustietoa. Grattonin ja Trussin (2003) sekä Nishiin ja Wrightin (2008) mu-

kaan on tärkeää selvittää työntekijöiden kokemukset kehityskeskustelukäytän-

nöistä, koska Guest (1999) toteaa niillä olevan merkitystä työntekijän käyttäy-

tymiselle ja asenteille. Tässä tutkimuksessa ilmenikin useita tekijöitä, jotka oli-

vat negatiivisesti yhteydessä yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkitykseen 

työhyvinvoinnin näkökulmasta. Ensinnäkin lastentarhanopettajat kokivat kehi-

tyskeskusteluiden tulevan lyhyellä varoitusajalla, kun niitä ei tällä hetkellä kir-

jata vuosikelloon. Toiseksi nykyisen yhden vuotuisen yksilöllisen kehityskes-

kustelun sijaan niin lastentarhanopettajien kuin Meretniemen (2012, 42) sekä 

Salovaaran ja Honkosen (2013, 291) mielestä kehityskeskusteluja tulisi järjestää 

ainakin kahdesti vuodessa. Tällä tavoin heidän mukaansa tarkoitukset saatai-

siin jaettua tavoitteisiin sekä niiden reflektointiin ja ammatilliseen kehittymi-
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seen. Kolmanneksi Salovaara ja Honkonen (2013, 292) mainitsevat kehityskes-

kusteluiden keskustelurungoilla olevan kaksijakoinen vaikutus keskusteluiden 

onnistumiseen; yhtäältä liian strukturoituna ne estävät luonnollisen keskuste-

lun, toisaalta liian vapaamuotoisina keskustelut eivät toteudu tasa-arvoisina ja 

perusolemukseltaan samankaltaisina.  Salovaaran ja Honkosen (2013) kanssa 

samansuuntaisia tuloksia saatiin myös tässä tutkimuksessa, kun keskustelu-

runko nähtiin liian strukturoituna. Toisaalta samaan aikaan strukturoidun kes-

kustelurungon avulla lastentarhanopettajat saivat mietittyä kaikki käsiteltävät 

asiat, vaikkei niitä itse keskusteluissa ehdittäisikään käsitellä. 

Myös johtajan roolia käsitelleiden aiempien tutkimusten tulokset ovat sa-

massa linjassa tässä tutkimuksessa saatujen tulosten kanssa. Wink (2007) toteaa 

johtajan tehtävän eli orientoimisen, positiivisen ja läheisen ilmapiirin luomisen 

sekä alaistensa arvostamisen olevan positiivisesti yhteydessä kehityskeskuste-

luihin. Tässäkin tutkimuksessa yksilöllisissä kehityskeskusteluissa johtajan toi-

mintatavat, empatiakyky sekä kyky kuunnella, kannustaa ja kehua loivat posi-

tiivista merkitystä työhyvinvoinnille. Tutkimus myös osoittaa niin johtajan kuin 

lastentarhanopettajienkin puolesta yksilöllisten kehityskeskusteluiden olevan 

tärkeä tapa taata dialogi. Dialogiin liittyen Wright ym. (2001) mainitsevat johta-

jien pitävän kehityskeskusteluja merkittävänä henkilöstöjohtamisen keinona. 

Myös Brown ym. (2010, 390) pitävät kehityskeskusteluja keskeisenä osana hen-

kilöstöjohtamista ja näkevät hyvänä kehityskeskusteluiden hyödyntämisen 

muissakin henkilöstöjohtamisen käytännöissä, aivan kuten tässäkin tutkimuk-

sessa työnkiertohalukkuuden selvittämisen kehityskeskusteluiden yhteydessä. 

Opetusalan ammattijärjestön teettämän tutkimuksen (Vesalainen, Cleve & Ilves 

2013, 3) kanssa samassa linjassa tämäkin tutkimus todistaa päiväkotien johtajien 

yksiköiden ja toimipisteiden määrän kasvun, mistä seuraa johtajien yksikköä 

kohden vietettyjen työtuntien määrän väheneminen ja yksilöllisten kehityskes-

kusteluiden merkityksen kasvu. 

Meretniemi (2012, 63) pitää kehityskeskustelua prosessina, joka sisältää 

valmistautumisen, itse keskustelun, vastavuoroisen palautteenannon ja käsitte-

lyn, keskustelun arvioinnin sekä seurannan. Myös tämän tutkimuksen perus-
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teella lastentarhanopettajat näkivät kehityskeskustelut prosessina, sillä työnte-

kijät saivat etukäteen keskustelurungot valmistautuakseen keskusteluihin. Sekä 

lastentarhanopettajien että Nummenmaan ja Karilan (2011, 89) mukaan tämä 

antaa mahdollisuuden miettiä omaa tilannetta, onnistumisia sekä koulutustoi-

veita ja vaikuttaa siten siihen, mistä keskustellaan. Tämä tutkimus osoittaa yksi-

löllisessä kehityskeskustelussa ammatillisten haasteiden olevan yksi perustee-

ma, mistä löytyy viitteitä myös Coensin ja Jenkinsin (2002, 16) luokittelussa ke-

hityskeskusteluiden merkityksistä esimerkiksi kehitykseen, johtamiseen ja oh-

jaukseen sekä palautteeseen ja keskusteluun liittyvissä luokissa. Tämän tutki-

muksen tulokset osoittavat, ettei kehityskeskusteluja arvioida systemaattisesti, 

mutta keskustelun luonne osoittaa päällimmäiset tunnelmat. Arviointi ja mo-

lemminpuolinen palautteenanto olisivat kuitenkin tarpeellisia, sillä lastentar-

hanopettajat halusivat kehityskeskusteluista vastavuoroisempia. 

Tuloksissa ilmeni joitakin merkittäviä eroavaisuuksia niin lastentarhan-

opettajien käsitysten kesken kuin lastentarhanopettajien ja johtajan käsitysten 

välillä. Pääasiassa yksilölliset kehityskeskustelut koettiin työhyvinvointia yllä-

pitävänä ja edistävänä toimintatapana, vaikka eräs lastentarhanopettajista ei 

nähnyt kehityskeskusteluilla olevan suurta merkitystä työhyvinvoinnille, vaan 

piti työhyvinvointia työyhteisössä rakentuvana. Eräs lastentarhanopettajista 

koki hänen ja johtajan välisen tuoreen työsuhteen estävän luottamuksen ja 

avoimen vuorovaikutuksen. Samanlaisessa tilanteessa uutena työntekijänä toi-

nen lastentarhanopettaja ei kuitenkaan nähnyt tuoreen suhteen haittaavan kes-

kustelua. Tuoreen työsuhteen haitatessa lastentarhanopettaja piti yksilöllisiä 

kehityskeskusteluja kuitenkin tärkeinä, vaikkakaan ei työhyvinvoinnin näkö-

kulmasta. Sekä lastentarhanopettajat että Salovaara ja Honkonen (2013, 294) 

ovat yhtä mieltä siitä, ettei yksilöllisiä kehityskeskusteluja saisi korvata tiimike-

hityskeskusteluilla. Johtajan mukaan ne puolestaan voidaan paikata tiimikehi-

tyskeskusteluilla, mikäli työntekijällä ei ole mitään akuuttia kahdenkeskistä 

aikaa vaativaa asiaa. Viimeisenä merkittävä ero ilmeni lastentarhanopettajien 

tarpeissa kehityskeskusteluiden määrään. Yksi lastentarhanopettajista kaipasi 

useamman virallisen kehityskeskustelun sijaan lisää arkisia hetkiä johtajan 
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kanssa, kun taas muut kolme lastentarhanopettajaa näki hyvänä useamman 

vuotuisen kehityskeskustelun käytännön. 

Tutkimuksesta on pääteltävissä, että tällaisenaan toteutuessaan yksilölli-

sillä kehityskeskusteluilla on enemmän positiivista kuin negatiivista merkitystä 

lastentarhanopettajien työhyvinvoinnille. Yksilöllisiä kehityskeskusteluja tulisi 

kuitenkin järjestää vuodessa edes yksi eikä niitä saisi korvata tiimikehityskes-

kusteluilla. Kahden vuotuisen yksilöllisen kehityskeskustelun avulla keskuste-

luiden tarkoitukset olisi jaettavissa vastaamaan paremmin lastentarhanopettaji-

en tarpeisiin. Ensimmäisessä keskustelussa keskityttäisiin tavoitteisiin ja toises-

sa paneuduttaisiin niiden reflektointiin sekä ammatilliseen kehittymiseen. Kun 

kehityskeskustelut vielä kirjattaisiin vuosikelloon, ne eivät tulisi lastentarhan-

opettajille niin lyhyellä varoitusajalla. Johtajalla on merkittävä ja pääsääntöisesti 

positiivinen merkitys kehityskeskusteluissa. Kuitenkin ihmisten yksilöllisyys 

luo kehityskeskusteluille erilaisia merkityksiä. 

Tutkimukseni tapaus, eli kolmen eri päiväkodin lastentarhanopettajista 

koostuvien työyhteisöjen kokemat kehityskeskustelut, on melko yleinen. Tut-

kimuksen toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen saatujen tulosten huo-

mioiminen käytännössä on mahdollista erityisesti tässä tutkimuksessa tarkaste-

lussa olleissa päiväkodeissa. Kuitenkin tulosten soveltaminen myös muihin 

päiväkoteihin on mahdollista, etenkin, kun ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

myötä toin julki tutkimuspäiväkodeissa vallinneet kehityskeskustelukäytännöt. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempaa tutkimustietoa, joten niiden 

sovellettavuutta käytäntöön voidaan pitää kriittisin ottein varteenotettavana 

myös muissa konteksteissa olosuhteiden ollessa tarpeeksi samanlaiset. Kuvat-

tuani tutkimusprosessin läpinäkyvästi ja käsitteellistettyäni sen selkeästi, mah-

dollistui johtopäätösten tarkastelu toisissa konteksteissa, mikä osaltaan lisää 

tutkimuksen luotettavuutta (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 28–30; Saarela-

Kinnunen & Eskola 2010, 194, 196; Yin 2014, 127). Tutkimuksen luotettavuutta 
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ja uskottavuutta sain lisättyä myös aineistotriangulaatiolla (Patton 2002, 247, 

306, 556; Yin 2014, 121). Keräsin aineiston haastattelemalla neljää lastentarhan-

opettajaa, analysoimalla johtajalta saatuja kehityskeskusteluiden keskustelu-

runkoja sekä kartoittamalla johtajalta haastattelun muodossa kehityskeskuste-

lukäytänteitä. Aineistotriangulaation avulla tuloksissa ilmeni yhtäläisyyksien 

lisäksi myös eroja johtajan käsityksissä kehityskeskusteluiden merkityksestä 

työhyvinvoinnille lastentarhanopettajien vastaaviin verrattuna. 

Aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitu haastattelu osoittautui 

toimivaksi, koska tutkimuskysymyksiin vastatakseni haastatteluiden tuli pysyä 

jokseenkin samankaltaisina. Yksilöllisesti toteutettuina uskon saaneeni haastat-

teluissa lastentarhanopettajilta henkilökohtaisempaa ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa. Haastattelukysymykset pyrin muotoilemaan niin, että ne ohjailisivat 

mahdollisimman vähän tutkittavaa vastaamaan jollakin tietyllä tavalla. Muo-

toiltuani kysymykset neutraaleiksi, pyrin minimoimaan mahdolliset ennakko-

käsitykset tai -oletukset. Toisena aineistonkeruumenetelmänä oli johtajan haas-

tattelu, jonka avulla selvitin tutkimuspäiväkotien kehityskeskustelukäytäntöjä. 

Haastattelun aikana johtaja ilmaisi joitakin merkittäviä aiheeseen liittyviä omia 

näkemyksiään, jotka päätin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ilmaista 

tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä. Kolmantena tarkastelin johtajalta 

saatuja kehityskeskustelurunkoja, joiden merkitys aineistossa ei ollut lopulta 

kovinkaan huomattava. Tärkeimpänä niistä ilmeni yksilöllisistä kehityskeskus-

teluista käytetyt nimet, jotka määrittivät tuloksissa käytettävät käsitteet. Kandi-

daatintutkielmaan käytettävän ajan ja työmäärän rajoissa tutkimus oli toteutet-

tava pienemmällä otannalla, mutta sain lisättyä luotettavuutta esimerkiksi var-

mistamalla, että tutkittavilla oli kokemusta ja tietoa tutkittavasta aiheesta. 

Jo neljän lastentarhanopettajan haastattelu tuotti osaltaan samankaltaista 

tietoa, vaikkei tutkimuksen otannan koon puolesta voidakaan puhua aineiston 

saturaatiosta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87). Tutkimuksen tarkoituksena ei myös-

kään yksinomaan ollut tutkia ilmiötä heterogeenisesti, joten pienempikin ai-

neisto oli riittävä tuottamaan tieteellisesti merkittävää tietoa (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 90). Kahden tutkijan toteuttamana aineistoa olisi voitu kerätä laajemmin, 
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jolloin tieto olisi ollut luotettavampaa. Tutkijatriangulaation avulla aineistosta 

olisi mahdollisesti myös syntynyt eriäviä tulkintoja ja näkökulmia, joita vertail-

taessa tulokset olisivat saattaneet näyttäytyä eri valossa. Tutkimuksen luotetta-

vuutta vahvisti kuitenkin saatujen tulosten ja tulkintojen yhtäläisyys aiempien 

ilmiötä tarkastelleiden tutkimusten tuloksiin (Eskola & Suoranta 1998, 212). 

Jatkossa kehityskeskusteluja tutkittaessa lähempään tarkasteluun voisi ot-

taa johtajan näkökulman, jolloin esiin saattaisi nousta enemmän ristiriitaisuutta 

ja eriäviä näkemyksiä johtajan ja työntekijöiden välillä. Kaikkien keskustelun 

osapuolien näkökulmien huomioiminen on mielestäni olennaista, kun kehitys-

keskusteluista pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaita sekä työhyvin-

vointia edistäviä ja ylläpitäviä. Tässä tutkimuksessa tarkastelin pääasiassa yksi-

löllisiä kehityskeskusteluja, mutta toistamiseen aineistoa kerätessäni yksilöllis-

ten kehityskeskusteluiden vertailukohdaksi nousi tiimikehityskeskustelut. Tu-

levaisuudessa näiden kahden toisiaan täydentävän ja tukevan toimintatavan 

painotuksia voisi selkeyttää. Kehityskeskusteluja käsittelevä tutkimus voisi 

myös olla käytännönläheisempää keskittyen kehityskeskusteluiden tehokkuu-

den ja tarkoituksenmukaisuuden edistämiseen, koska pohjimmiltaan keskuste-

luissa on kyse työntekijöiden hyvinvoinnista, työyhteisön toimivuudesta ja si-

ten työn tehokkuudesta. Kuten todettu, kehityskeskustelut ovat johtajan velvol-

lisuus ja työntekijän oikeus – työhyvinvointia ei ylläpidetä yksin, vaan se vaatii 

jokaisen panosta.  
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje lastentarhanopettajille 

Hyvä lastentarhanopettaja, 

 

olen Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen opiskelija ja teen parhaillaan kandi-

daatintutkielmaani aiheesta yksilölliset kehityskeskustelut. Tarkoituksenani on kartuttaa 

haastatteluin yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkityksiä lastentarhanopettajien ko-

kemalle työhyvinvoinnille sekä kyseisten kehityskeskusteluiden koettua osuutta muusta 

työhyvinvointia ylläpitävästä toiminnasta. 

Työhyvinvoinnin tutkiminen on tärkeää, jotta hyvinvointia työpaikoilla saataisiin lisät-

tyä ja siten pidennettyä työuria. Jatkuvassa muutoksessa olevassa työelämässä kehitys-

keskusteluiden avulla saadaan kartoitettua ja ehkäistyä työkyvyn heikkenemistä ja puu-

tuttua aikaisin mahdollisiin ilmenneisiin työhyvinvoinnin riskitekijöihin. Vaikka tutki-

mustiedon mukaan kehityskeskustelut toimivat Suomessa paremmin kuin muissa Eu-

roopan maissa, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tätä asiaa olisi syytä tutkia lisää. 

Etsin tutkimukseeni vapaaehtoisiksi haastateltaviksi viittä lastentarhanopettajaa, jotka 

olisivat kiinnostuneita kertomaan omista kokemuksistaan kehityskeskusteluista työhy-

vinvoinnin tekijänä nykyisellä työpaikallaan. Haastattelu on yksilöhaastattelu, jossa 

edetään teemojen mukaan. Haastattelu kestää noin 30 minuuttia ja se toteutetaan työpai-

kallasi yhteisesti sovitussa häiriöttömässä tilassa sinulle sopivana ajankohtana viikolla 

13–14. Oheen liitän alustavan haastattelurungon. Kirjallinen sopimus haastatteluun 

osallistumisesta allekirjoitetaan haastattelutilanteen alussa. 

Haastattelu äänitetään puhelimella ja muutetaan tekstimuotoon analysointia varten. 

Haastateltavien henkilöllisyys suojataan eikä saatua aineistoa tule käsittelemään muut 

kuin minä tutkimuksen tekijänä. Tutkimuksen valmistuttua kyseinen aineisto poistetaan 

ja valmis tutkimus annetaan tutkimuspäiväkoteihin sekä tallennetaan Jyväskylän yli-

opiston kirjaston verkkotietokantaan julkisesti nähtäville ja tutkimuksesta tehty tiivis-

telmä lähetetään Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluille. 
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Toivon, että ilmoitat minulle mahdollisimman pian kiinnostuksestasi osallistua tutki-

mukseen, niin saamme sovittua haastattelulle sopivan ajankohdan. Mikäli sinulla on 

jotakin kysyttävää tutkimukseen liittyen, ota minuun yhteyttä. 

 

Kiitän jo etukäteen, sillä osallistumisesi on tutkimukseni kannalta kallisarvoista! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Anni Vilkki 

Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatuksen laitos 

anni.l.vilkki@student.jyu.fi 

0407310770 

  

mailto:anni.l.vilkki@student.jyu.fi
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Liite 2. Alustavat haastattelukysymykset lastentarhanopettajille 

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Puhutaanko työpaikallasi tyhy- vai tykytoiminnasta?  

2. Kuinka usein päiväkodilla on yksilöllisiä kehityskeskusteluja? 

3. Mitä asioita keskusteluissa käydään läpi? 

4. Millaisia kokemuksia sinulla on yksilöllisistä kehityskeskusteluista työhyvin-

vointisi kannalta? 

5. Millaisia merkityksiä näet yksilöllisillä kehityskeskusteluilla olevan tämänhetki-

selle työhyvinvoinnillesi? 

6. Millaisiksi koet yksilölliset kehityskeskustelut osana työhyvinvointitoimintaa? 
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Liite 3. Haastattelurunko johtajalle 

 

Haastattelurunko johtajalle 

 

Tutkimuksen tarkoitus kartoittaa kehityskeskustelukäytäntöjä, yksilöllisten kehitys-

keskusteluiden merkityksiä lastentarhanopettajien työhyvinvoinnille ja yksilöllis-

ten kehityskeskusteluiden osuutta muusta työhyvinvointitoiminnasta. 

 

1. Puhutaanko työpaikoilla tyhy- vai tykytoiminnasta? (kartoitus käsitteen valin-

nasta tutkimukseen) 

2. Millaisena kehityskeskustelut toteutuvat? 

 Käytetäänkö käsitettä kehityskeskustelu? 

 Minkä takia kehityskeskusteluita järjestetään? 

 Kuinka usein, mihin aikaan vuodesta? 

 Milloin viimeksi? 

 Yhteen keskusteluun varattu aika? 

 Velvoittavia/vapaaehtoisia? 

 Valmiita dokumentteja keskusteluiden toteuttamiseen? 

 Valmiita ohjeita keskusteluiden toteuttamiseen?  Jos valmiita ohjeita, 

noudatetaanko niitä? 

 Mitä keskusteluissa käydään läpi? 

 Onko tietty järjestys läpikäynnissä? 

 Arvioidaanko keskustelut? Jos, niin miten? 

 Onko jokaisella johtamallasi päiväkodilla käytännöt samat? 
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Liite 4. Onnistumiskeskustelu 
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Liite 5. Kehitys- ja kuulemiskeskustelu 2011
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Liite 6. Kehitys- ja kuulemiskeskustelu 2012 
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Liite 7. Tiimikehityskeskustelu 
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Liite 8. Haastattelurunko lastentarhanopettajille 

 

Haastattelurunko lastentarhanopettajille 

 

Tutkimuksen tarkoitus kartoittaa kehityskeskustelukäytäntöjä, yksilöllisten kehitys-

keskusteluiden merkityksiä lastentarhanopettajien työhyvinvoinnille ja yksilöllis-

ten kehityskeskusteluiden osuutta muusta työhyvinvointitoiminnasta. 

1. Kauanko olet ollut työelämässä? Kauan nykyisellä työpaikallasi? 

2. Puhutaanko työpaikallasi tyhy- vai tykytoiminnasta?  

 (Kumpaa kuullut enemmän) 

3. Kuinka usein päiväkodilla on yksilöllisiä kehityskeskusteluja? 

 Onko aina osallistunut? 

 Kauan keskustelu kestää? Koetko tämän ajan riittäväksi keskustelulle? 

4. Mitä asioita keskusteluissa käydään läpi? 

 Oletko valmistautunut keskusteluihin jotenkin? 

 Toivotko lisäksi läpikäytäväksi jotain muuta, mikä olisi tärkeää työhy-

vinvointisi kannalta? 

5. Millaisia kokemuksia sinulla on yksilöllisistä kehityskeskusteluista työhyvin-

vointisi kannalta? 

 Miksi juuri kyseisenlaisia kokemuksia? 

 Mistä kokemukset mielestäsi johtuvat? 

 Miten kokemukset vaikuttaneet omaan suhtautumiseen kehityskeskuste-

luihin? 

6. Millaisia merkityksiä näet omakohtaisilla yksilöllisillä kehityskeskusteluilla ole-

van tämänhetkiselle työhyvinvoinnillesi? 

 Miksi tällaisia merkityksiä? 

7. Millaisiksi koet yksilölliset kehityskeskustelut osana työhyvinvointitoimintaa? 

 Pitäisikö keskusteluja jotenkin muuttaa? 

 Arvioidaanko keskustelut? Jos, niin miten? 
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Liite 9. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Tällä sopimuksella sitoudut haastateltavaksi Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen 

laitoksen kandidaatintutkielmaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa yksilöllisten kehityskeskusteluiden merkityksiä 

lastentarhanopettajien kokemalle työhyvinvoinnille sekä kyseisten kehityskeskustelui-

den koettua osuutta muusta työhyvinvointia ylläpitävästä toiminnasta. 

Aineistonkeruu suoritetaan yksilöhaastatteluna, joka äänitetään myöhempää analysoin-

tia varten. Aineistoa tulee käsittelemään ainoastaan tutkimuksen tekijä ja tutkimuksen 

valmistuttua aineisto hävitetään. Tutkimukseen ei tarvita haastateltavien henkilötietoja 

eikä haastateltavien henkilöllisyys ole tunnistettavissa. 

 

 

Päiväys ja allekirjoitus 

_____________________________________________________ 

 

Nimenselvennys 

_____________________________________________________ 

 


