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Tutkimme kandidaatintutkielmassamme varhaiskasvatuksen opettajien koke-

muksia kollegiaalisesta tuesta työn induktiovaiheessa. Tutkimuksessa selvitet-

tiin, millaisia kokemuksia vastavalmistuneilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli 

työhön perehdyttämisestä, mentoroinnista ja infomaalista tuesta. Lisäksi tut-

kimme, mitkä tekijät olivat merkityksellisiä työhön sitoutumisen kannalta. 

Keräsimme laadullisen tutkimuksemme tutkimusaineiston puolistruktu-

roiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimukseemme osallistui kuusi varhaiskasva-

tuksen opettajaa, jotka olivat olleet keskimäärin 2,5 vuotta työelämässä valmis-

tumisen jälkeen. Tuloksista selvisi, että vastavalmistuneilla opettajilla oli vaihte-

levia kokemuksia kollegiaalisesta tuesta. Sekä virallinen että informaali tuki 

koettiin tärkeäksi, mutta informaali tuki oli merkityksellisempää työhön sitou-

tumisen kannalta. Kollegiaalisessa tuessa tärkeänä pidettiin työyhteisön positii-

vista kannustusta sekä tilan ja ajan antamista opettajuuden kehittymisessä. 

Mentorointitapaamisia arvostettiin ja perehdyttämiseen kaivattiin enemmän 

aikaa. 

Tutkimus osoittaa, että vastavalmistunut varhaiskasvatuksen opettaja tar-

vitsee työyhteisöltään monipuolista tukea. Kollegiaalinen tuki sen erilaisine 

muotoineen helpottaa vastavalmistuneen työn aloitusta. Jotta vastavalmistunut 

sitoutuisi työhönsä ja kehittyisi omassa ammatissaan, on tuen oltava suunni-

telmallista, pitkäjänteistä ja työyhteisön on oltava valmis ottamaan uusia ideoita 

vastaan toiminnan jatkuvuuden kannalta. 
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1 JOHDANTO 

Ensimmäisten työvuosien induktiovaihe kestää noin 3-5 vuotta työuran aloit-

tamisesta valmistumisen jälkeen, ja se on kriittistä aikaa työntekijän ammatti-

identiteetin muodostumisen ja työhön sitoutumisen kannalta. Yleensä induk-

tiovaiheen aikana työntekijä joko sitoutuu työhönsä entisestään tai erkaantuu 

siitä. (Onnismaa, Tahkokallio, Reunamo & Lipponen 2017.) Kriittisen vaiheen 

aikana työntekijä tarvitsee tukea, kannustusta, rohkaisua ja paljon ohjausta. Il-

man kollegiaalista tukea induktiovaihe voi olla hyvin haastava vastavalmistu-

neelle opettajalle (Onnismaa, Tahkokallio, Lipponen & Merivirta 2016, 13).  

Tutkimme tässä kandidaatintutkielmassa varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemuksia kollegiaalisesta eli työyhteisön antamasta tuesta työn induktiovai-

heessa. Tutkimuksessamme kollegiaalista tukea ovat mentorointi, perehdyttä-

minen ja informaali tuki. Tuen muodoissa korostuvat sosiaalisuuden, yhteisölli-

syyden ja vastavuoroisuuden näkökulmat. Tutkimme, millaisia kokemuksia 

työn induktiovaiheessa olevilla varhaiskasvatuksen opettajilla on kollegiaalisen 

tuen eri muodoista, ja mitkä asiat ovat merkityksellisiä työhön sitoutumisen 

kannalta. Tutkimusaiheesta on tehty useita tutkimuksia viime vuosien aikana 

(esim. Onnismaa ym. 2017; Heikkinen, Markkanen, Pennanen & Tynjälä 2014; 

Blomberg 2008). Tutkimuksissa on selvitetty esimerkiksi, millaista tukea vasta-

valmistunut opettaja tarvitsee työyhteisöltään uransa ensimmäisten vuosien 

aikana ja miten tuen saaminen on yhteydessä työhön sitoutumiseen. Myös eri-

laisissa kehityshankkeissa on otettu huomioon opettajan induktiovaiheen mer-

kitys ja haasteet sekä erilaiset tuen muodot (esim. Niemi & Siljander 2013; On-

nismaa ym. 2016). Koska opettajuus on jatkuvassa muutoksessa yhteiskunnan 

kehittymisen vuoksi, tulee aihetta tutkia vielä lisää. 

Työelämään siirtymiseen liittyy valtavasti odotuksia, mutta myös jänni-

tyksen ja epävarmuuden tunteita. Työssä viihtymisen ja työhön kiinnittymisen 
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osalta tutkimusaihe on merkittävä. Varhaiskasvatuslain muutokset liittyen 

ryhmäkokoihin ja henkilöstömuutoksiin tuovat esille myös työhyvinvoinnin 

näkökulmat. Siksi aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Perustelemme 

tutkimusaiheen valintaa myös varhaiskasvatusalalla pysymisen näkökulmalla. 

On todennäköistä, että varhaiskasvatuksen opettaja vaihtaa tai ainakin harkit-

see vaihtavansa alaa juuri induktiovaiheen aikana. Alan vaihtamishalukkuus 

laskee suoraviivaisesti induktiovaiheen loputtua. (Onnismaa ym. 2017.) Siksi 

tarvitaan lisää tutkimustietoa siitä, millaiset tukitoimet estäisivät runsasta alan-

vaihtoa työuran ensimmäisten vuosien aikana. Tutkimuksen kautta saatu tieto 

voisi auttaa vastavalmistuneita varhaiskasvatuksen opettajia työuran aloituk-

sessa. Tutkimuksesta hyötyvät myös esimiehet ja jo työelämässä olevat varhais-

kasvatuksen asiantuntijat. Tutkimuksen kautta saatu tieto auttaa pidempään 

työelämässä olleita varhaiskasvatuksen ammattilaisia tarjoamaan vastavalmis-

tuneille sellaista tukea, joka todella auttaa heitä omaksumaan uuden työkult-

tuurin ja kehittymään opettajina. Kandidaatintutkielmamme lisää ymmärrystä 

siitä, miten uudet varhaiskasvatuksen opettajat oppivat työn tavoille, kasvavat 

opettajana ja kehittyvät osaamisen eri alueilla.  
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2 TYÖN INDUKTIOVAIHE  

Useissa tutkimuksissa työn induktiovaiheella tarkoitetaan 3-5 ensimmäistä työ-

vuotta valmistumisen jälkeen (esim. Onnismaa ym. 2017). Työn induktiovaihet-

ta on tutkittu vähän varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta (Onnismaa 

ym. 2016, 13), joten hyödynnämme induktiovaiheen tarkastelussa myös muilta 

opetusaloilta tehtyjä aiheeseen sopivia tutkimuksia. Tutkimuksissa työn induk-

tiovaihetta tarkastellaan usein sille annettujen merkitysten ja siihen liittyvien 

haasteiden näkökulmista (esim. Onnismaa ym. 2017; Tynjälä & Heikkinen 

2011). Tulemme kandidaatintutkielmassamme tarkastelemaan työn induktio-

vaihetta myös näistä näkökulmista. Ensin tarkastelemme työn induktiovaiheen 

merkityksellisyyttä vastavalmistuneen varhaiskasvatuksen opettajan näkökul-

masta.  

 Työn induktiovaiheen merkitys  

Työn induktiovaiheella on merkittävä rooli ammatti-identiteetin kehittymisen 

sekä työhön sitoutumisen kannalta. Työn induktiovaiheessa ammatti-

identiteetti kehittyy ja tapahtuu työhön kiinnittyminen tai siitä erkaantuminen. 

(Onnismaa ym. 2017, 193.) Tutkimusten mukaan induktiovaihe on tärkeä erityi-

sesti yliopistokouluttautuneiden varhaiskasvatuksen opettajien työhön sitou-

tumisen kannalta (Onnismaa, Tahkokallio, Lipponen & Reunamo 2013). Karilan 

ja Kupilan (2010, 73) mukaan induktiovaiheessa ammattiin kiinnittymistä voi 

estää esimerkiksi se, jos vastavalmistunut jää yksin haasteidensa kanssa eikä 

saa tarvitsemaansa tukea työyhteisöltä. Tämän vuoksi erilaiset induktiovaiheen 

tukimuodot ovat tarpeellisia, jos halutaan lisätä ammattiin sitoutumista ja vä-

hentää alanvaihtoa (Onnismaa ym. 2016). Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

induktiovaiheessa tapahtuvan perehdyttämisjakson jälkeen yliopistokouluttau-

tuneiden varhaiskasvatuksen opettajien sitoutuminen on kasvanut huomatta-

vasti. Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että vastavalmistuneita varhaiskasva-

tuksen opettajia tuetaan riittävästi työn induktiovaiheessa. (Onnismaa ym. 
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2013.) Yleisimpiä induktiovaiheen tukimuotoja ovat esimerkiksi perehdyttämi-

nen ja mentorointi. Tulemme käsittelemään induktiovaiheen tukimuotoja tar-

kemmin omassa kappaleessaan.  

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että työolosuhteilla ja -ilmapiirillä on 

merkittävä rooli työhön kiinnittymisen kannalta (esim. Onnismaa ym. 2016; 

Alhija & Fresko 2010; Jokinen, Taajamo, Miettinen, Weissmann, Honkimäki, 

Valkonen & Välijärvi 2013). Vastavalmistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien 

työhön sitoutumisen kannalta on tärkeää, että työyhteisö on vastaanottava ja 

antaa vastavalmistuneelle tilaa kehittyä opettajana. Lisäksi opettajien työhön 

sitoutumista lisää ammatillinen vapaus, sitoutuminen lapsiin sekä tukea anta-

vat kollegat (Webb, Vulliamy, Hämäläinen, Sarja, Kimonen & Nevalainen 2004). 

Alan vaihtoa lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi kiire, suunnitteluajan puute ja 

suurenevat lapsiryhmät. Varhaiskasvatuksen opettajat kokevat myös riittämät-

tömyyden tunnetta opettajille kuuluvien tehtävien vaativuuden vuoksi. (On-

nismaa ym. 2016.) Alan vaihto induktiovaiheen aikana selittyy myös sillä, että 

palkka on riittämätön (Ingersoll & Smith 2003) eikä se vastaa työn vaativuutta 

(Onnismaa ym. 2016).  

Vastavalmistuneen opettajan työhön kiinnittymisen ja työssä pysymisen 

kannalta merkityksellistä on, että hän kokee itse työnsä arvokkaaksi ja merki-

tykselliseksi. Työn merkityksellisyyttä lisää kokemus siitä, että vastavalmistu-

nut opettaja voi keskittyä opettajalle kuuluvien työtehtävien tekemiseen. (On-

nismaa ym. 2017, 193.) Tutkimukset ovat osoittaneet, että työhön sitoutumiseen 

vaikuttaa vahvasti myös se, että henkilö on sisäisesti motivoitunut opettamaan 

ja haluaa tehdä kyseistä työtä. Sen sijaan ulkoisesti motivoituneiden opettajien 

työhön sitoutuminen on heikompaa ja alanvaihto todennäköisempää ensim-

mäisten työvuosien aikana. (Bruinsma & Jansen 2010; Sinclair 2008.)  

Työn induktiovaihe nähdään tärkeänä myös myönteisen ammatti-

identiteetin muodostumisen kannalta (Onnismaa ym. 2016, 11). Opettajien am-

matillinen kehittyminen on osa elinikäisen oppimisen prosessia, joka alkaa 

opettajankoulutuksesta ja päättyy eläkkeelle siirryttäessä (esim. European 

commission 2010; Karila & Kupila 2010; Blomberg 2008). Induktiovaihe on mer-
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kityksellistä aikaa opettajan oman kehityksen ja ammatillisen kehittymisen 

kannalta (European Commission 2010, 6). Opiskeluaikana alkanut ammatti-

identiteetin kehittyminen jatkuu induktiovaiheessa ja vähitellen vastavalmistu-

neesta varhaiskasvatuksen opettajasta kehittyy varhaiskasvatuksen asiantunti-

ja-ammattilainen (Onnismaa ym. 2016, 11).  

Induktiovaiheella nähdään olevan merkittävä rooli opettajan elinikäiselle 

oppimiselle, sillä sen aikana luodaan yhteys koulutuksen ja työelämän välille 

sekä kiinnitytään työhön. Elinikäisen oppimisen prosessi voidaan jakaa kol-

meen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tuleva opettaja opiskelee työnsä 

kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Toinen vaihe on vastavalmistuneen opettajan 

ensimmäiset työvuodet, joita kutsutaan työn induktiovaiheeksi. Kolmas vaihe 

on ammatillisen kehittymisen vaihe, joka alkaa silloin, kun opettaja on kohdan-

nut ja voittanut ensimmäisten vuosien haasteet. Kaikki opettajat käyvät läpi 

nämä vaiheet. Kuitenkin näiden vaiheiden ammatillisen kehittymisen laatu 

riippuu opettajille annetun tuen määrästä. (European Commission 2010.) 

Ammatti-identiteetin muotoutuminen on monitahoinen prosessi, joka ra-

kentuu sosiaalisen, kulttuurisen, persoonallisen ja subjektiivisen ulottuvuuden 

vuorovaikutuksessa (Karila & Kupila 2010) sekä vuorovaikutuksessa ympäris-

tön kanssa (Onnismaa ym. 2016). Ammatti-identiteetin rakentuminen tapahtuu 

oman ajattelun ja toiminnan avulla. Työhön liittyvät arvot ja eettisyys ovat osa 

ammatillista identiteettiä. Sen vuoksi induktiovaiheessa on tärkeää pohtia omia 

arvoja, asenteita ja suhtautumista työhön, kollegoihin sekä muihin kasvatus- ja 

opetusalalla työskenteleviin ammattilaisiin. (Onnismaa ym. 2016, 11-12.) Vasta-

valmistuneen opettajan ammatillinen identiteetti muovaantuu työn ohessa ja 

samalla hän opettelee työn kannalta olennaisia sisältöjä, menetelmiä sekä etsii 

ammatillista rooliaan (Karila & Kupila 2010, 15). Onnismaan ym. (2017, 202) 

tutkimuksesta käy ilmi, että oman ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta 

on merkityksellistä luottamus omaan osaamiseen. Ammatti-identiteetin kehit-

tyminen edellyttää myös sitä, että työyhteisön jäsenet tunnistavat ja tunnusta-

vat vastavalmistuneen opettajan asiantuntijaksi ja oman alansa ammattilaiseksi 

(Onnismaa ym. 2016, 11-12). Varhaiskasvatuksessa työtä tehdään eri ammatti-
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ryhmistä koostuvissa moniammatillisessa kasvattajatiimissä, jossa pohditaan ja 

tehdään yhdessä pedagogisia päätöksiä. Kasvattajatiimillä nähdään olevan 

merkittävä rooli kaikkien tiimin jäsenten oppimisen ja ammatti-identiteetin ra-

kentumisen kannalta. (Karila & Kupila 2010, 25.) Onnismaan ym. (2017, 193) 

mukaan erilaiset induktiovaiheen tukimuodot ovat olennaisia myös ammatti-

identiteetin muotoutumisen kannalta. 

Tutkimusten mukaan (esim. Karila & Kupila 2010; Onnismaa ym. 2017) eri 

ammattiryhmien ammatti-identiteetit ovat usein jäsentymättömiä, jonka vuoksi 

eri ammattiryhmien välillä esiintyy epäselvyyttä omalle ammattiryhmälle kuu-

luvista työtehtävistä, vastuista, velvoitteista ja osaamisesta. Tällaisissa tapauk-

sissa eri ammattiryhmien erityisosaaminen jää kokonaan hyödyntämättä (On-

nismaan ym. 2017). Tällainen epäselvyys omasta ammatillisesta tilasta on erityi-

sesti haasteellinen vastavalmistuneelle ja juuri työelämään siirtyneelle henkilöl-

le, sillä se vaikuttaa muun muassa oman ammatillisen identiteetin kehittymi-

seen sekä vaikeuttaa oman paikan löytämistä työyhteisössä. (Karila & Kupila 

2010, 70.) On erityisen tärkeää, että vastavalmistuneella on selkeä käsitys omas-

ta työnkuvastaan, osaamisestaan ja vastuualueistaan ja hän saa tarvitsemansa 

tuen yhteisöltä työn induktiovaiheessa. Tarkastelemme seuraavaksi työn induk-

tiovaiheeseen liittyviä haasteita.  

 Haasteet työn induktiovaiheessa 

Siirtymä koulutuksesta työelämään nähdään haasteellisena kaikilla aloilla. Eri-

tyisesti opettajien siirtyminen työelämään on vaativampaa kuin monissa muissa 

ammateissa. Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan opettajat ko-

kevat työn aloituksen ja työn induktiovaiheen raskaaksi. (Tynjälä & Heikkinen 

2011.) Työelämään siirtymisen haasteellisuutta opettajilla lisää se, että heillä on 

heti työuran alussa täysi vastuu opettajille kuuluvista työtehtävistä (Heikkinen 

ym. 2014, 45). Useimmissa ammateissa uralla siirrytään vähitellen vaativampiin 

tehtäviin, kun taas opettajilla on heti työelämään siirtyessä täysi pedagoginen ja 

juridinen vastuu. Tämän vuoksi opettajien työtä on kutsuttu ”varhaisen tasan-
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gon ammatiksi”, sillä opettajan lailliset velvollisuudet ja ammatillinen asema 

ovat melko korkeita heti työuran alussa, mutta toisaalta vastuu ja työtehtävät 

eivät muutu huomattavasti ajan kuluessa. (Tynjälä & Heikkinen 2011.) Opetta-

jan vastuu kasvaa siinä tapauksessa, jos hän siirtyy esimerkiksi johtotehtäviin 

(Jokinen, Markkanen, Teerikorpi, Heikkinen & Tynjälä 2000, 27).  

Siirtymää opettajan työhön pidetään uran haavoittuvampana vaiheena. 

Työelämään siirtymää voidaan kutsua nivelvaiheeksi, jossa koulutuksen anta-

mat valmiudet ja työelämän haasteet sekä opettajan taito selviytyä haasteista 

kohtaavat toisensa. Työuran alun haastavuutta lisää se, että vastavalmistuneelta 

opettajalta odotetaan sellaista osaamista, jonka voi oppia vain työtä tekemällä. 

(Blomberg 2008.) Jokisen ym. (2000, 27) mukaan opettajat kokevat, että koulutus 

ei välttämättä tarjoa työelämän kannalta olennaisia taitoja. Olisikin erittäin tär-

keää, että opettajankoulutuksessa keskityttäisiin opettamaan työelämän kannal-

ta olennaisia taitoja ja näin voitaisiin mahdollisesti vähentää työelämään siirty-

misen haasteellisuutta. Myös Heikkinen ym. (2014, 51) tuovat esille, että opetta-

jaopiskelijoilta saadut palautteet ja vastavalmistuneiden opettajien kokemukset 

tukevat sitä, että opettajankoulutuksessa tulee kehittää oppimisen muotoja, jot-

ka tukevat opettajien työelämävalmiuksia. Tavoiteltavaa olisi, että opettajan-

koulutuksen ja työelämän oppimisen välille rakentuisi looginen jatkumo. Myös 

koulutuspolitiikka on korostanut, että kaikilla koulutuksen aloilla tulee kehittää 

yleisiä työelämävalmiuksia tukevia oppimisen muotoja. (Heikkinen ym. 2014, 

45.) 

Hubermanin (1992) mukaan opettajan uran kolmea ensimmäistä vuotta 

kutsutaan ”selviytymisen” ja ”löytämisen” ajaksi. Selviytymisellä tarkoitetaan 

todellisuusshokkia, jonka vastavalmistunut opettaja voi kohdata siirtyessään 

työelämään. Usein työn todellinen luonne selviää vasta työuran alussa, joka ei 

välttämättä vastaa koulutuksen antamaa ihanteellista kuvaa. (Almiala 2008.) 

Vaikka opettajilla on takanaan pitkä ja monipuolinen opettajankoulutus, heille 

saattaa vasta ensimmäisen työvuoden aikana paljastua työn todellisuus (Blom-

berg 2008, 55). 
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Vastavalmistuneet varhaiskasvatuksen opettajat kokevat työelämään siir-

tymisen usein haasteelliseksi. Karilan ja Kupilan (2010) tutkimukseen osallistu-

neilla vastavalmistuneilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli kokemus siitä, että 

he eivät olleet saaneet tarpeeksi perehdytystä ja he kokivat jäävänsä yksin työ-

yhteisössä. Lisäksi vastavalmistuneet varhaiskasvatuksen opettajat kokivat 

vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön vaativaksi induktiovaiheessa. Myös 

kirjalliset ja muut hallinnolliset työtehtävät koettiin haastaviksi ja vastavalmis-

tuneiden opettajien mukaan koulutus ei antanut tarpeeksi valmiuksia niiden 

tekemiseen. (Karila & Kupila 2010.) 

Aiemmat tutkimukset vastavalmistuneiden opettajien ensimmäisistä työ-

vuosista korostavat induktiovaiheen haasteellisuutta, mutta vaihe ei sisällä kui-

tenkaan pelkästään uhkia (Ruohotie-Lyhty 2011, 35). Järvisen (1999) mukaan 

vastavalmistuneet opettajat saavat kokemuksia itsetuntemuksen lisääntymises-

tä sekä autonomiasta, jotka ovat edellytyksiä reflektiivisen ammatillisuuden 

kehittymiselle. Järvinen (1999) ja Schempp ym. (1998) painottavat, että tällaisten 

kokemusten mahdollistuminen edellyttää sitä, että vastavalmistuneille opettajil-

le järjestetään tukea esimerkiksi nimetyltä mentorilta tai toiselta kokeneemmal-

ta opettajalta. (Ruohotie-Lyhty 2011, 35.) Seuraavaksi tarkastelemme kollegiaa-

lisen tuen muotoja induktiovaiheessa.  
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3 KOLLEGIAALISEN TUEN MUODOT INDUK-

TIOVAIHEESSA 

Uuden työntekijän tukemiseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota sekä 

kansainvälisessä että suomalaisissa kehittämishankkeissa (Heikkinen, Tynjälä & 

Jokinen 2010, 18). Tuen määrän riittävyys induktiovaiheessa on herättänyt huol-

ta, koska ilman systemaattista ja selkeää tukea vaarana voi olla opettajan kehit-

tymisen hidastuminen ja alan vaihtaminen (European Commission 2010, 6). 

Suomessa ei ole tiettyä virallista sääntöä, miten uutta opettajaa tulisi tukea ja 

ohjata työn alkuvaiheissa (Jokinen, Morberg, Poom-Valickis & Rohtma 2008, 

84), joten useat koulutuksenjärjestäjät eivät ajattele uusien opettajien tukemisen 

kuuluvan heidän työnkuvaansa (Heikkinen ym. 2014, 51). Valtakunnallisten 

säädösten puutteissa kollegiaalisen tuen muodot ja niiden laatu voivat vaihdel-

la paljonkin eri instituutioiden ja yksiköiden välillä. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vastavalmistuneet opettajat saavat 

tarvitsemaansa tukea kollegiaalisen vuorovaikutuksen avulla (Charner-Laird, 

Szczesiul, Kirkpatrick, Watson & Gordon 2016). Kollegiaalisuudella tarkoite-

taan ammattilaisten välistä yhteistyötä (Savonmäki 2007, 33) ja kollegiaalista 

tukea saadaan saman koulutustaustan omaavalta henkilöltä eli kollegalta (On-

nismaa ym. 2016, 13). Varhaiskasvatuksen opettaja voi saada kollegiaalista tu-

kea toisilta opettajilta, päiväkodin johtajalta sekä muilta varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoilta. Mikäli mahdollisuutta kollegiaaliseen tukeen ei ole, vastaval-

mistuneen varhaiskasvatuksen opettajan ammattiin kiinnittyminen saattaa jää-

dä puutteelliseksi. (Onnismaa ym. 2016, 13.) 

Tutkimuksen mukaan vastavalmistuneet opettajat pitivät erityisen tärkeä-

nä kollegiaalista tukea. Kollegiaaliseen tukeen kuuluivat esimerkiksi säännölli-

set tapaamiset mentoreiden ja työyhteisön kanssa sekä epävirallinen ja spon-

taani tuki kollegoilta. Osallistujat kokivat, että kaikki kollegiaalisen tuen muo-

dot, joita he saivat, auttoivat heitä kehittymään opettajan työssä. (Charner-Laird 

ym. 2016.) Tutkimuksessa selvisi, että kollegiaalinen tuki koettiin ystävyytenä, 
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josta sai positiivista energiaa. Kollegiaalinen tuki auttoi joitakin tutkittavia sel-

viytymään työpäivistä. (Aspfors 2012, 84.) Kollegiaalista tukea saaneet opettajat 

kertoivat olleensa motivoituneempia työhönsä. Heidän työpanoksensa kasvoi, 

vuorovaikutus ja viestintä lisääntyivät ja he tunsivat vähemmän yksinäisyyttä 

työssään. (Vangrieken, Dochy, Raes & Kyndt 2015.) Kollegiaalisessa tuessa 

merkityksellistä on sen vastavuoroisuus eli tukea ja apua saadaan muilta ja sitä 

annetaan takaisin (Savonmäki 2007, 83). Vaikka ajatus usein onkin, että ekspert-

ti tukee noviisia, informaali tuki voi olla työkaverin kannustamista, rohkaisua ja 

välillä lohduttamistakin. 

Tynjälän (2004) mukaan asiantuntijaksi kehittyminen on pitkälti sosiaali-

nen ilmiö. Ekspertiksi kehittyminen vaatii työkulttuuriin osallistumista (Tynjälä 

2004, 175), mikä varhaiskasvatuksen opettajan työssä tarkoittaa osallistumista 

esimerkiksi tiimipalavereihin, mentorointiryhmiin ja informaaleihin taukohuo-

nekeskusteluihin. Työkulttuuriin tutustuminen ja opettajan työtehtävien omak-

suminen eri osaamisalueilla on tärkeää työssä oppimisen kannalta. Työyhteisön 

kulttuuri määritteleekin usein yksittäisen opettajan työskentelyä. Toisaalta yksi-

lön toiminta luo ja muokkaa kulttuuria, joten myös yksilöiden mielipiteillä ja 

osaamisella on väliä. (Tynjälä 2004, 188.) Nummenmaan, Karilan, Joensuun ja 

Rönnholmin (2007, 32) mukaan onkin merkityksellistä, mahdollistaako vai kah-

litseeko työpaikan kulttuuri yhteisen toiminnan kehittymistä. Mikäli vanhoja ja 

tuttuja toimintatapoja ei sallita muokattavan, työkulttuuri kahlitsee työntekijöi-

den osaamisen. Tällöin vastavalmistuneen ajantasainen tieto ei tule käyttöön. 

Työkulttuurin omaksuminen tulee ottaa huomioon kollegiaalista tukea suunni-

tellessa ja sitä annettaessa. 

 Mentorointi 

Mentoroinnilla tarkoitetaan perinteisesti vastavuoroiseen vuorovaikutukseen 

perustuvaa prosessia, jonka osapuolet, mentori ja mentoroitava, oppivat toisil-

taan (Karila & Kupila 2010, 17). Mentoroitava, josta käytetään myös sanaa akto-

ri, on tutkimuksemme viitekehyksessä vastavalmistunut varhaiskasvatuksen 
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opettaja. Häntä mentoroi opettajakoulutuksen sekä mentorikoulutuksen käynyt 

henkilö, jolla on usean vuoden edestä työkokemusta (Niemi & Siljander 2013, 

35). Kokeneella työntekijällä on tärkeä rooli mentoroidessaan uutta opettajaa. 

Hänen tietopohjallaan ja kokemuksellaan on merkittävä rooli uuden työntekijän 

työelämään siirtymisessä ja työn induktiovaiheessa.  

Mentorointi on suunnitelmallinen prosessi, jonka aikana sen osapuolilla 

on aikaa keskustella ja ideoida työhön liittyvistä asioista. Sen tarkoituksena on 

kehittää työidentiteettiä ja kehittymistä varhaiskasvatustyössä. (Karila & Kupila 

2010.) Mentorin ei ole kuitenkaan tarkoitus antaa mentoroitavalle opettajalle 

valmiita vastauksia erilaisiin kysymyksiin, vaan toimia noviisiopettajan kanssa 

yhteistyössä luoden uusia ajatuksia ja keksien ratkaisuja erilaisiin ongelmiin 

(Jokinen ym. 2008, 86). 

Mentorointi on koettu hyväksi käytänteeksi uuden työntekijän tukemisen 

prosessissa useilla eri aloilla (Heikkinen ym. 2010, 18). Onnismaa ym. (2017), 

Heikkinen ym. (2014) ja Tynjälä, Heikkinen & Jokinen (2013) toteavat, että men-

torointi sen eri muodoissaan tulisi olla työn induktiovaiheen tärkein tukimuoto. 

Opetusministeriön (2007) tekemään linjauksen mukaan opettajaksi kasvaminen 

on jatkumo, joka sisältää koulutuksen, induktiovaiheen tuen ja täydennyskou-

lutuksen (Onnismaa ym. 2017, 190). Karilan & Kupilan (2010) mukaan koulu-

tuksen ja työelämän väliin jäävästä ”kuilusta” tulisi päästä eroon, jotta ammat-

tiin oppiminen ja kehittyminen olisi jatkuvampaa. 

Mentoroinnilla on erilaisia merkityksiä mentoroitavalle opettajalle. Opet-

tajien odotukset liittyvät ammattiosaamiseen ja opettajan ammattiin kuuluvaan 

tietoon, haastavien ja ongelmatilanteiden selvittämiseen sekä työyhteisöön tu-

tustumiseen. (Hiltula, Isosomppi, Jokinen & Oksakari 2010, 84-88.) Myös Suo-

messa uuden opettajan mentoroinnin tavoitteissa mainitaan ammatillisen 

osaamisen kehittyminen ja työhyvinvoinnin näkökulma (Niemi & Siljander 

2013, 34), mutta jätetään kokonaan mainitsematta sosiaalisen verkostoitumisen 

näkökulma. Yhteisöön tutustuminen on kuitenkin merkittävä osa työtaipaleen 

aloitusta (Estola, Syrjälä & Maunu 2012). Myös Jokinen, Taajamo ja Välijärvi 

(2014, 43) sekä Hautakangas (2009, 11) toteavat, että mentorointi kollegiaalisen 
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tuen muotona on merkittävä tukitoimi opettajan autonomiseen ja melko yksi-

näiseen työhön. Keskustelut, yhteiset ideoinnit ja kokemuksien jakaminen aut-

tavat opettajaa oman ammatti-identiteetin kehittämisessä ja itselleen sopivien 

opetusmetodien sekä -tyylien löytämisessä (Jokinen ym. 2014, 43-44). Keskuste-

lut kokeneempien kollegoiden kanssa voimaannuttavat noviisiopettajia sekä 

auttavat heitä tuntemaan herkemmin onnistumisen kokemuksia. Noviisiopetta-

jat kertoivat, että he olivat 12-viikkoisen mentorointijakson jälkeen opettajina 

rohkeampia ja tehokkaampia, ja he toivoivat, että mentorointiohjelma olisi jat-

kunut edelleen. (Cummins 2004.) Työssä voimaantuminen vertaistuen myötä 

koettiin tärkeäksi myös Onnismaan ym. (2016) tutkimuksessa. Voimaantumista 

koettiin myös opettajien erillisissä tapaamisissa, joissa keskusteltiin pedagogii-

kasta ja jaettiin omia kokemuksia uran varrelta. 

Mentoroinnin tilaa ja aikaa arvostetaan ja keskustelujen luottamukselli-

suus sekä avoimuus koetaan erittäin tärkeäksi (Onnismaa ym. 2016, 32). Asp-

forsin (2012) mukaan merkityksellisimmät tekijät mentoroinnissa ovat koke-

musten jakaminen ja pedagogiset keskustelut, vastavuoroisuus ja yhdenvertai-

suus, formaali, informaali ja non-formaali oppiminen sekä yhteistyö. Vaikka 

mentorointi koettiin usein hyvänä juuri sellaisena kuin se oli ollut, jotkut tutkit-

tavista toivoivat lisää aikaa ja strukturoidumpaa työskentelyä (Onnismaa ym. 

2016, 34). 

Vaikka mentorin taidot ohjata uutta opettajakollegaa ovat tärkeitä ja men-

torointityylillä on väliä, ei tule unohtaa mentoroitavan omaa aktiivisuutta. Men-

toroitavan on tärkeää osata tunnistaa ne asiat, joissa hänen täytyy kehittyä ja 

joissa hän tarvitsee tukea. Keskeistä on myös sekä mentorin että mentoroitavan 

kyky antaa ja vastaanottaa palautetta. (Jokinen ym. 2008, 81.) Mentorointi vas-

tavuoroisena oppimisprosessina edellyttää molemmilta osapuolilta oppimis-

myönteistä asennetta sekä avointa vuorovaikutusta, jossa molemmat, sekä men-

tori että mentoroitava, voivat kehittyä ja oppia. Siinä, missä mentoroitava uusi 

opettaja saa tukea kokeneemmalta kehittyäkseen omassa ammatissaan, mentori 

voi kehittyä aktiiviseksi kuuntelijaksi, havainnoijaksi ja taitavaksi keskustelijak-

si (Cummins 2004, 255). 
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Perinteisen parimentoroinnin lisäksi laajaa näkyvyyttä saanut Verme, eli 

vertaisryhmämentorointi (engl. peer group mentoring), on opetusalan ammatti-

laisille suunniteltu täydennyskoulutusmahdollisuus. Vermeessä keskustellaan 

pienryhmittäin useaan kertaan vuoden aikana erilaisista varhaiskasvatukseen 

liittyvistä aiheista, ja sen tavoitteena on jokaisen osallistujan uuden oppiminen 

ja ammatissa kehittyminen. (Verme 2020.) Vertaisryhmämentorointi antaa 

mahdollisuuden laajempaan keskusteluun, sillä tapaamisiin voi osallistua esi-

merkiksi yksikön kaikki opettajat. Mentoroinnin kaltaista koulutusta toteuttaa 

myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ, jonka kautta nuoret opettajat voivat il-

moittautua NOPE-koulutukseen. NOPE-koulutuksessa nuoret opettajat voivat 

kohdata vertaisiaan, ja keskustella sekä pohtia muun muassa alaansa liittyvistä 

juridisista ja eettisistä ongelmista (OAJ 2020). Klassisen ekspertti-noviisi -

tyylisen parimentoroinnin rinnalla on siis paljon muitakin mahdollisuuksia. 

 Perehdyttäminen 

Perehdyttäminen on osa työn aloitusta. Perehdyttämisen tehtävä on tukea työn-

tekijää niin, että hän oppii ja omaksuu tarvittavat taidot ja pääsee alkuun työs-

sään ja työtehtävissään. Perehdyttämisen tavoite on tukea työntekijän työn aloi-

tusta, jotta hän voi suoriutua tehtävistään jatkossa itsenäisesti. (Kupias & Pelto-

la 2009, 19.) Jokisen ym. (2014, 38-40) mukaan perehdyttäminen on parhaassa 

tapauksessa systemaattista ja työnaloitusta helpottavaa toimintaa, jonka tavoit-

teena on ohjata työntekijää hänen työtehtävissään ja tutustuttaa hänet osaksi 

yhteisöä ja organisaatiota. Perehdyttäminen nousee tärkeäksi myös niissä ta-

pauksissa, kun työtehtävät tai -nimike muuttuvat (Kupias & Peltola 2009, 18). 

Kyse ei siis aina ole pelkästä työnaloituksesta. Varhaiskasvatuksen opettaja voi 

siirtyä sijaistehtävistä vakituiseen pestiin, jolloin perehdyttämistä uusiin tehtä-

viin tarvitaan. 

Perehdyttäminen on opettajan ammatillisen jatkumon kannalta tärkeä tu-

kitoimi. Kuitenkin moni opettaja kokee perehdyttämisen melko vähäpätöiseksi 

toimeksi (Ahonen & Kirjavainen 2009). Tällaiset kokemukset saattavat johtua 
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kapeasta, behavioristisesti orientoidusta perehdyttämisestä, jossa perehdytettä-

vän kokemustaustaa ei huomioida eikä tilaa yhteisille pohdinnoille ole. Pereh-

dyttäminen on silloin melko ”tyylipuhdasta” työpaikan esittelyä ja työtehtävien 

mallintamista. (Hautakangas 2009, 13.) Kupias ja Peltola (2009, 20) kuitenkin 

muistuttavat, että hyvässä perehdyttämisessä tulisi huomioida organisaation 

omat toimintatavat sekä myös työntekijät kokemus ja tausta. Vaikka perehdyt-

täminen saatetaankin nähdä pelkkänä työpaikkaan ja -tehtäviin tutustumisena 

valmiiden lomakkeiden ja kansioiden avulla, se voi olla myös laadultaan paljon 

rikkaampaa ja vastata jopa mentoroinnin piirteitä dialogisuuden ja osaamisen 

kehittymisen nimissä. Perehdyttämiseen liittyvät toimet vaihtelevat instituu-

tioittain, mutta usein sitä toteutetaan muutaman tunnin mittaisina perehdy-

tyshetkinä ja perehdytyskansioiden avulla (Jokinen ym. 2014, 39). 

Perehdyttämisellä on myös yhteys työhyvinvointiin (Hautakangas 2009, 

11). Vastavalmistuneet opettajat viihtyvät työssään ja kokevat työnsä miellyttä-

väksi saadessaan työnkuvaansa sopivan ja tarpeeksi perusteellisen perehdytyk-

sen (Blomberg 2008, 2). Erilaiset työntekoon liittyvät lait, joita ovat työturvalli-

suuslaki (2002), työsopimuslaki (2001) ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

(2007), velvoittavat työnantajia tarjoamaan alaisilleen työhön perehdyttämistä. 

Lainsäädännön tarkoituksena on suojella työntekijöiden turvallisuutta ja edis-

tää työn tuottavuutta (Kupias & Peltola 2009, 20). 

Opettajien kokemukset toteutuneesta perehdyttämisestä vaihtelevat. Hel-

singin varhaiskasvatusviraston ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitok-

sen toteuttaman tutkimuksen mukaan perehdyttäminen oli induktiovaiheessa 

olevien opettajien mukaan vähäistä ja vaatimatonta (Onnismaa ym. 2016, 28). 

Myös Honkaniemen ja Kaappolan (2013) tutkimuksen useat opettajat kokivat 

saaneensa suunnitelmallista perehdytystä vähän tai ei ollenkaan. Puutteellisen 

perehdyttämisen sijasta opettajia auttoi työnaloituksessa kollegoilta saatu ver-

taistuki. Moni opettaja koki, että omalla aktiivisuudella oli suuri vaikutus uu-

den oppimiselle ja perehtymiselle. Myös perehdyttäjät, eli koulujen rehtorit, 

myönsivät, että aikaa perehdyttämiselle oli liian vähän. (Honkaniemi & Kaap-

pola 2013.)  
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Perehdyttämisessä tulee huomioida myös hiljaisen tiedon siirtäminen uu-

delle työntekijälle. Hiljainen tieto (engl. tacit knowledge) on henkilökohtaisesti 

rakentunutta tietoa, joka näkyy ihmisen omassa toiminnassa, mutta sitä on vai-

kea sanoittaa tai kuvailla (Virtanen 2014). Pitkään samassa työpaikassa olevalle 

henkilölle tietyistä toimintatavoista on voinut tulla niin rutiininomaisia, että 

niiden ei koeta enää olevan merkityksellisiä perehdyttämisessä. Tällaisista toi-

mintatavoista on tullut osa henkilön sisäisiä malleja eli skeemoja, jolloin tavat 

ovat järjestäytyneet ihmisen hahmotukseen asioista ja kokonaisuuksista. Nämä 

toimintatavat eivät ole vielä järjestäytyneet uuden työntekijän skeemoihin, jol-

loin hänen on vaikea hahmottaa kokonaisuuksia. (Kupias & Peltola 2009, 116-

119.) Vastavalmistuneen ja työelämänsä aloittaneen varhaiskasvatuksen opetta-

jan voi olla vaikea hahmottaa päiväkodin arkea, jos häntä ei ole perehdytetty 

myös sellaisiin toimintatapoihin, jotka ovat toisten työntekijöiden hiljaista tie-

toa. Hiljaisen tiedon siirtäminen voi olla kuitenkin vaikeaa, koska usein omia 

skeemoja ei tiedosteta. Perehdytettävä voi omalla tietämyksellään ja kokemuk-

sellaan tuoda työyhteisöön uusia tapoja toimia, jolloin muiden työntekijöiden 

skeemat voivat tulla tietoisiksi ja muokkaantua. (Kupias & Peltola 2009, 117.) 

Jokinen, Heikkinen ja Morberg (2012, 170) tuovatkin esille, että vastavalmistu-

neen ajantasaisella tietotaidolla on tärkeä rooli vanhojen käytäntöjen kehittämi-

sessä ja muokkaamisessa, sillä yhteiskunta ja opetus ovat jatkuvassa muutok-

sessa. 

 Informaali kollegiaalinen tuki 

Muodollisen tuen lisäksi tai sen puuttuessa vastavalmistuneet opettajat saavat 

kollegoiltaan epämuodollista eli informaalia tukea. Muodolliset ja epämuodol-

liset tuen muodot tarjoavat erilaisia resursseja ja tukea vastavalmistuneelle 

opettajalle. Tutkimusten mukaan virallisella mentorilla ja kollegoilla on merkit-

täviä, mutta erilaisia rooleja vastavalmistuneiden opettajien tukemisessa. 

(Pogodzinski 2013.) Muodollinen tuki on suunniteltua ja järjestettyä tukea esi-

merkiksi nimetyltä mentorilta ja informaali tuki on ei-järjestettyä ja spontaania 
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tukea, jota voi antaa kaikki työyhteisön jäsenet. Nämä kollegiaalisen tuen muo-

dot täydentävät toisiaan ja sen vuoksi on erityisen tärkeää, että vastavalmistu-

neilla opettajilla on mahdollisuus sekä muodolliseen että epämuodolliseen tu-

keen kollegoiltaan. Tutkimuksen mukaan vastavalmistuneet opettajat kokivat 

kollegoiden antaman informaalin sekä muodollisen tuen hyödylliseksi työn 

induktiovaiheessa (Charner-Laird ym. 2016). Toisen tutkimuksen mukaan vas-

tavalmistuneet opettajat pitivät kollegoiden antamaa informaalia tukea merki-

tyksellisempänä kuin järjestettyä mentorointia (Pogodzinski 2013). Vastavalmis-

tuneet opettajat eivät kokeneet tarvitsevansa mentorointia ollenkaan, mikäli 

kollegoiden antama informaali tuki vastasi heidän tarpeisiinsa (Aspfors 2012, 

88).  

Vastavalmistuneet opettajat saavat informaalia tukea ei-järjestetyissä ja 

spontaaneissa arjen tilanteissa. Kollegoilta saatua informaalia tukea ovat esi-

merkiksi apu ja tuki erilaisten päätösten tekemisessä, ideoiden, ajatusten ja ko-

kemusten jakaminen sekä kriittinen vuoropuhelu ideoista ja ajatuksista. (Char-

ner-Laird ym. 2016.) Vastavalmistuneet opettajat kääntyvät usein kollegoidensa 

puoleen, kun he tarvitsevat apua ja tukea erilaisten ongelmien ja huolenaihei-

den käsittelyssä sekä paperitöiden tai hallinnollisten tehtävien teossa. Kollegoil-

ta, jotka työskentelevät samassa yksikössä, saa nopeasti apua arjessa nousseisiin 

kysymyksiin. (Pogodzinski 2013.) Informaalit keskustelutilanteet kollegoiden 

kanssa sekä yhteisöllisyys koetaan tärkeäksi työn induktiovaiheessa (Aspfors 

2012, 85). Uudet työntekijät pitävät tärkeänä sitä, että heillä on mahdollisuus 

keskustella työhön liittyvistä konkreettisista asioista kollegoiden sekä esimie-

hen kanssa informaaleissa tilanteissa (Jokisaari, Torppinen-Tanner, Wallin, Var-

je, Hakanen & Vuori 2011, 22).  

Oman ammatillisen kehittymisen kannalta merkitykselliseksi koettiin asi-

oiden pohtiminen yhdessä kollegoiden kanssa, kokemusten jakaminen, esimie-

heltä ja kollegoilta saatu rohkaisu (Jokisaari ym. 2011, 22) ja kollegoiden jaka-

mat ideat sekä apu erilaisissa tilanteissa (Charner-Laird ym. 2016).  Sunin (2012) 

mukaan vastavalmistuneiden opettajien tehokkaassa tukemisessa merkityksel-

listä on yhteistyössä tapahtuva oppiminen sekä vuorovaikutusmahdollisuudet 
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kokeneiden kollegoiden kanssa (Charner-Laird ym. 2016). Näissä tilanteissa 

korostuu informaalin tuen vastavuoroisuus, jossa vastavalmistuneet ja heidän 

kokeneemmat kollegansa tukevat ja auttavat tosiaan. Vastavuoroisuus näyttäy-

tyy esimerkiksi siinä, kun vastavalmistunut ja hänen kollegansa jakavat toisil-

leen omia ideoitaan opetukseen liittyen (Charner-Laird ym. 2016). Vastavalmis-

tuneelta opettajalta löytyy ajantasaista tietoa ja uusia ideoita, kun taas koke-

neemmalla kollegalla on paljon kokemustietoa työhön ja opetukseen liittyen. 

Clarkin (2002) mukaan kollegoiden kanssa käytävien keskusteluiden ja heiltä 

saadun vertaistuen avulla vastavalmistunut opettaja esimerkiksi kehittää omaa 

ammatillista identiteettiään ja auktoriteettiaan, löytää ratkaisuja ja keinoja eri-

laisiin ongelmiin, laajentaa näkemyksiään asioista sekä kokee kuuluvansa työ-

yhteisöön (Blomberg 2008).  

Laadukkaan informaalin kollegiaalisen tuen toteuttaminen edellyttää hy-

vää ilmapiiriä työyhteisössä. Vastavalmistuneet opettajat kokevat ensimmäiset 

työvuodet stressaaviksi ja luottavat siihen, että he saavat tarvitsemansa tuen 

kollegoiltaan. Vastavalmistuneelle on tärkeää, että hän kokee olevansa osa työ-

yhteisöä. (Kardos, Johnson, Peske, Kauffman & Liu 2001.) Ryhmään kuulumi-

nen luo turvallisuuden tunnetta vastavalmistuneelle opettajalle. Työyhteisö on 

parhaimmassa tapauksessa kuin suuri syli, joka tukee ja antaa jäsenilleen voi-

maa. (Blomberg 2008, 52.) Vastavalmistunutta arvostavassa työyhteisössä hei-

dän osaamistaan arvostetaan ja heidän näkemyksiään kuullaan. Tämä edellyt-

tää työyhteisöltä avointa ilmapiiriä, tiedon jakamista kollegoiden kesken sekä 

verkostoitumista. (Tynjälä ym. 2013, 41.) Uudet työntekijät kokevat informaalit 

vuorovaikutustilanteet, esimerkiksi kahvihuoneessa käytävät keskustelut kolle-

goiden kanssa, tärkeiksi, sillä niiden avulla he pystyvät tutustumaan kolle-

goihinsa, ja työyhteisön jäseneksi pääseminen on helpompaa.  Tämä madaltaa 

myös kynnystä kysyä kollegoilta apua työssä askarruttavista asioista. (Jokisaari 

ym. 2011, 23.) Tutkimus osoitti, että toimivat suhteet työyhteisön jäseniin vai-

kuttavat positiivisesti työssä oppimiseen ja kehittymiseen. Mikäli työyhteisön 

tuki on puutteellista, kehittyminen ja oppiminen työssä jää vähäiseksi ja se voi 

johtaa jopa työpaikan vaihtoon. (Chan 2014.)  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tutkimme kandidaatintutkielmassamme varhaiskasvatuksen opettajien koke-

muksia kollegiaalisesta tuesta työn induktiovaiheessa. Tutkimuksemme avulla 

haluamme selvittää, millaisia kokemuksia induktiovaiheessa olevilla varhais-

kasvatuksen opettajilla on perehdyttämisestä, mentoroinnista ja informaalista 

tuesta. Lisäksi tutkimuksemme tavoitteena on saada selville, mitkä tuen muo-

doista koetaan merkityksellisiksi varhaiskasvatuksen opettajan työhön sitou-

tumisen kannalta. Tavoitteidemme mukaisesti tutkimuskysymyksiksi muotou-

tuivat seuraavat:  

 

Tutkimuksen pääkysymys:  

 

Millaisia kokemuksia vastavalmistuneilla varhaiskasvatuksen opettajilla on kol-

legiaalisesta tuesta työn induktiovaiheessa?  

 

Tutkimuksen alakysymykset:  

1. Millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen opettajilla on saamastaan 

perehdyttämisestä ja mentoroinnista työn induktiovaiheessa? 

2. Millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen opettajilla on työyhteisön 

antamasta informaalista tuesta työn induktiovaiheessa?  

3. Mitkä tekijät työn induktiovaiheessa olevat varhaiskasvatuksen opet-

tajat kokevat merkityksellisinä työhön sitoutumisen kannalta? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tutkimme kandidaatintyössämme varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 

kollegiaalisesta tuesta työn induktiovaiheessa. Tutkimus on toteutettu kvalita-

tiivisesti eli laadullisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 

todellista elämää. Tutkittavasta kohteesta pyritään saamaan mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuva. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) Tutkimme 

varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia. Kokemusten tutkimiseen käytimme 

fenomenologista tutkimusotetta. Fenomenologian tarkoituksena on tutkia ih-

misten elettyjä ja yksilöllisiä kokemuksia, jotka muotoutuvat sen mukaan, mil-

laisia merkityksiä ihminen eri asioille antaa (Laine 2010, 29). Se, millaisia merki-

tyksiä tutkimuksemme osallistujat antavat kollegiaaliselle tuelle, on yhteydessä 

heidän kokemuksiinsa mentoroinnista, perehdyttämisestä ja informaalista tues-

ta. 

Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä yleismaailmalli-

sia tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä, vaan kuvata tietyn joukon kokemuksia 

(Laine 2010, 31). Tutkimukseen osallistujia tulee yhdistää jokin tekijä, kuten 

ammatti tai ikä, koska samankaltaisuuksien löytäminen on välttämätöntä joh-

topäätösten teossa (Tökkäri 2018). Tutkimuksemme osallistujat jakoivat saman 

ammatin sekä suunnilleen saman työkokemuksen vuosina valmistumisen jäl-

keen. 

Fenomenologiassa tutkijan tulee sulkea omat tulkintansa sivuun ja keskit-

tyä ainoastaan tutkittavan kuvailemiin kokemuksiin (Tökkäri 2018). Tutkimuk-

sessamme keskityimme tutkittavien omiin kokemuksiin itsessään. Vaikka Rossi 

ja Lundvall (2018) kehottavat sanallisen kokemuksen lisäksi tutkimaan ihmisen 

kehollista olemusta ja kasvojen ilmeitä haastattelutilanteessa, pyrimme huomi-

oimaan vain tutkittavan sanalliset kokemukset.  
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 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseemme osallistui kuusi työn induktiovaiheessa olevaa varhaiskasva-

tuksen opettajaa. Päädyimme valitsemaan tutkittaviksi työn induktiovaiheessa 

olevia varhaiskasvatuksen opettajia, sillä heiltä löytyy ajantasaista tietoa ja 

omakohtaista kokemusta tutkimusaiheeseemme liittyen. Laadullista tutkimusta 

tehdessä on tärkeää ottaa huomioon, että osallistujilla on tarpeeksi tietoa tutkit-

tavasta ilmiöstä tai kokemusta siitä (Tuomi & Sarajärvi 2006, 88).  Kriteereinä 

tutkimukseemme osallistumiselle oli, että osallistujat ovat työn induktiovai-

heessa olevia varhaiskasvatuksen opettajia. Varhaiskasvatuksen opettajan kel-

poisuusvaatimuksena on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka sisältää 

varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (Var-

haiskasvatuslaki 2018/540 § 26). Kaikki kuusi tutkimukseemme osallistunutta 

olivat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, johon sisältyi var-

haiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Puolet osal-

listujista olivat suorittaneet tai suorittamassa parhaillaan kasvatustieteen mais-

terin tutkintoa varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa. 

Suurin osa tutkittavista oli valmistunut yliopistosta vuonna 2017 ja 

siirtynyt työelämään heti valmistumisen jälkeen. Tällä hetkellä tutkittavat työs-

kentelivät neljässä suomalaisessa kunnassa. Osallistujat olivat työskennelleet 

keskimäärin 2,5 vuotta varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä, joten he olivat 

induktiovaiheen loppupuolella. Yli puolet tutkittavista ei ollut työskennellyt 

päiväkodissa ennen valmistumista ja vain muutama tutkittavista oli tehnyt sa-

tunnaisia sijaisuuksia päiväkodissa opiskelujen ohessa, joten suurimmalle osalle 

osallistujista ainoa kokemus päiväkodissa työskentelystä oli harjoittelut opinto-

jen aikana. Kaikki tutkittavat olivat työskennelleet valmistumisen jälkeen vä-

hintään kahdessa eri päiväkotiyksikössä.  

 Aineiston keruu  

Keräsimme tutkimuksemme aineiston haastattelemalla työn induktiovaiheessa 

olevia varhaiskasvatuksen opettajia. Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuk-
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sen yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä (Tuomi & Sarajärvi 2006, 73). 

Haastattelu on systemaattinen tiedonkeruutapa, jonka avulla pyritään saamaan 

pätevää ja luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi ym. 2009, 207). 

Päätimme käyttää aineistonkeruumenetelmänä haastattelua, koska tavoit-

teenamme oli saada tutkittavien kokemuksista kokonaisvaltainen kuva. 

Toteutimme haastattelut puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tee-

mahaastattelussa keskeisintä on tutkittavien antamat merkitykset, kokemukset 

ja tulkinnat eri asioista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). Teemahaastattelu oli tut-

kimuksemme tavoitteisiin sopiva, koska tutkimme kokemuksia. Asetimme 

haastattelukysymykset tiettyjen teemojen mukaisesti. Tutkittavat teemat olivat 

perehdytys, mentorointi, työyhteisön tuki ja työhön sitoutuminen (ks. liite 1). 

Teemahaastattelulle on ominaista, että kysymyksiä ei ole muotoiltu tarkasti ja 

niiden tarkka järjestys puuttuu (Hirsjärvi ym. 2009, 208).  Avoimet haastattelu-

kysymykset tukivat tavoitettamme saada mahdollisimman monipuolinen kuva 

työn induktiovaiheessa olevien varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksista 

kollegiaalisesta tuesta.  

Toteutimme haastattelut yksilöhaastatteluina, joka mahdollisti syvällisen 

pohdinnan haastateltavan kokemuksista. Yksilöhaastattelu tarjosi haastatelta-

ville mahdollisuuden puhua kokemuksistaan avoimesti ja täten me tutkijoina 

saimme mahdollisuuden keskittyä vain yhden tutkittavan ajatuksiin ja koke-

muksiin kollegiaalisesta tuesta. Viisi kuudesta tutkittavasta osallistui haastatte-

luun yksityishenkilönä, joten suurin osa haastatteluista järjestettiin yliopiston 

tiloissa. Haastattelut kestivät 20-45 minuuttia ja äänitimme ne tietoturvallisesti. 

Tuomen ja Sarajärven (2006, 75) mukaan haastattelu on menetelmänä jous-

tava, sillä haastattelija voi toistaa kysymyksen, esittää tarkentavia kysymyksiä 

ja selventää ilmauksia sekä väärinkäsityksiä. Hyödynsimme tätä mahdollisuut-

ta haastattelutilanteissa ja esitimme tutkittaville esimerkiksi tarkentavia kysy-

myksiä, jos jokin asia jäi tulkinnanvaraiseksi tai emme muuten ymmärtäneet, 

mitä tutkittava sanomallaan tarkoitti. Myös osallistujilla oli esimerkiksi mah-

dollisuus pyytää meitä toistamaan haastattelukysymys tai tarkentamaan mitä 

tarkoitimme haastattelukysymyksellä.  
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Ennen haastatteluja määrittelimme haastateltaville tutkimuksemme kan-

nalta merkittävimmät käsitteet, mikäli haastateltava koki sen tarpeelliseksi. 

Haastattelut etenivät suunnilleen saman rungon mukaisesti (ks. liite 1). Mo-

lemmilla tutkijoilla oli aktiivinen rooli haastattelutilanteissa.  

 Aineiston analyysi 

Toteutimme aineiston analyysin aineistolähtöisellä laadullisella sisällönanalyy-

silla. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tutkimusaineistosta on tarkoitus 

luoda teoreettinen kokonaisuus. Analysoitavat asiat valitaan tutkimusaineistos-

ta tutkimuksen tehtävänasettelun ja tarkoituksen pohjalta. (Tuomi & Sarajär-

vi 2006, 97.) Aineistolähtöinen laadullinen sisällönanalyysi voidaan jakaa kol-

mivaiheiseksi prosessiksi, jonka vaiheet ovat aineiston redusointi eli pelkistä-

minen, aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä aineiston abstrahointi eli teo-

reettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2006, 110-111). Analysoim-

me tutkimusaineistomme aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysin vai-

heiden mukaisesti. 

Aloitimme tutkimusaineistomme analyysin kuuntelemalla haastattelut ja 

litteroimalla ne. Litteroinnilla tarkoitetaan aineiston puhtaaksi kirjoittamista 

sana sanalta, joka voidaan toteuttaa koko kerätystä aineistosta tai valikoiden, 

esimerkiksi teema-alueiden mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 222).  Litteroides-

samme haastatteluja pyrimme löytämään tutkimuskysymystemme kannalta 

kaikkein oleellisimman tiedon. Emme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi täyte-

sanojen ja tutkimuksen teemoista poikkeavien asioiden täsmälliseen litteroin-

tiin. Kuuntelimme haastatteluäänitteet useamman kerran ja varmistimme näin, 

että olemme löytäneet ja litteroineet kaiken tutkimuksemme kannalta oleellisen 

tiedon haastatteluista.  

Litteroinnin jälkeen siirryimme pelkistämään aineistoa eli redusoimaan si-

tä. Aineiston pelkistämisen tarkoituksena on koodata aineistosta tutkimuksen 

kannalta merkittävimmät ilmaukset (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Lisäksi tar-

koituksena on karsia kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen tieto (Tuomi 
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& Sarajärvi 2006, 111). Etsimme ja alleviivasimme aineistosta alkuperäisilmauk-

sia, jotka liittyivät temaattisesti tutkimuskysymyksiimme ja olivat tutkimuk-

semme kannalta merkittäviä. Etenimme tutkimuskysymyksittäin ja etsimme 

sekä alleviivasimme jokaisesta kuudesta litteroidusta haastattelusta kaikkiin 

tutkimuskysymyksiimme sopivat ilmaukset. Valitsimme jokaiselle tutkimusky-

symykselle oman tunnistevärin, jotta erotimme aineistosta eri tutkimuskysy-

myksiin sopivat ilmaukset. Alleviivaamisen jälkeen muodostimme alkuperäi-

silmauksista pelkistettyjä ilmauksia.  

Kun olimme redusoineet aineiston, siirryimme aineiston klusterointiin eli 

ryhmittelyyn (ks. taulukko 1). Aineiston klusteroinnissa tarkoituksena on etsiä 

koodatuista alkuperäisilmauksista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia ku-

vaavia käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi 2006, 112). Ryhmittelimme aineistoa tutki-

muskysymyksittäin ja etsimme pelkistetyistä ilmauksista samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia. Ryhmittelimme pelkistettyjä ilmauksia alaluokkiin niiden sisäl-

lön mukaan. Samaan kategoriaan sopivat pelkistetyt ilmaukset muodostivat 

yhteisen alaluokan. Tuomen ja Sarajärven (2006, 112) mukaan samaa asiaa mer-

kitsevät käsitteet ryhmitellään ja yhdistellään luokiksi ja nimetään sisällön pe-

rusteella.  

Klusteroinnin jälkeen siirryimme aineiston abstrahointiin eli yleiskäsittei-

den muodostamiseen. Aineiston abstrahoinnissa tarkoituksena on erottaa tut-

kimuksen kannalta oleellinen tieto ja muodostaa teoreettisia käsitteitä (Tuomi & 

Sarajärvi 2006, 114). Yhdistelimme alaluokkia yläluokiksi, jonka jälkeen muo-

dostimme niistä pääluokkia (ks. taulukko 2). Näiden aineistolähtöisen laadulli-

sen sisällönanalyysin vaiheiden jälkeen raportoimme tutkimuksemme kannalta 

oleellisimmat tutkimustulokset.   
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TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston klusteroinnista. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka  

 

”Se aika siihen perehdyttämi-

seen oli aika vähäistä ja 

enemmän tapahtu siinä työn 

ohessa” (T1) 

 

”Se oli enemmän sellast sit 

arjessa sai sitte apua pikkuhil-

jaa ja ois ehkä pitäny jotenki 

kysellä ehkä enemmän mut 

kyl se siitä sitte alko mene-

mään.” (T5) 

 

 

 

Perehdyttämiselle ei ollut 
erillistä aikaa  
 

 

 

Tutkittavaa perehdytettiin 

arjen ohessa ja oman kyselyn 

kautta 

 

 

 

 

 

 

Perehdytystä arjen ohessa 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston abstrahoinnista.  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 

Vastavalmistuneen osaamisen 

taso ymmärrettiin  

 

Esimieheltä saatu palaute ja 

kannustus arvokasta työn 

induktiovaiheessa  

 

 

 

Vastavalmistunutta arvostet-

tiin ja kunnioitettiin työyhtei-

sössä  

 

 

 

Ajan ja tilan antaminen  
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 Eettiset ratkaisut 

Tutkimusta tehdessä tulee ottaa huomioon tutkimuksen eettisyys. Tutkimuksen 

edellytyksenä on ottaa huomioon ihmisoikeudet ja toimia niiden mukaan. Eetti-

set ongelmat liittyvät tutkittavien tiedottamiseen, tutkimuksessa käytettävien 

menetelmien luotettavuuteen, anonymiteettiongelmiin ja tutkimustulosten esit-

tämistapaan. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 125.) Ennen tutkimuksen toteuttamista 

kerroimme tutkittaville tutkimuksemme tarkoituksesta, menetelmistä ja riskeis-

tä sekä hankimme tutkimusluvat kaupungilta, päiväkodin johtajalta sekä tutkit-

tavalta. Lisäksi lähetimme tutkittaville sähköpostitse tietosuojailmoituksen ja 

pyysimme heiltä kirjallisen suostumuksen tutkimukseen ennen haastatteluiden 

aloittamista. 

Tutkimukseen osallistumisen tulee olla kaikille vapaaehtoista ja tutkitta-

villa on oikeus missä tahansa vaiheessa tutkimusta vetäytyä siitä pois sekä oi-

keus kieltää itseään koskevan tiedon käyttö tutkimusaineistona. Lisäksi tutki-

joiden velvollisuus on turvata tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2006, 128.) Tutkittavien turvallisuutta vaalien haastattelut 

äänitettiin tietoturvallisesti ja äänitteitä säilytettiin suojatulla asemalla. Äänit-

teet tuhottiin lopullisesti niiden litteroimisen jälkeen. Anonymiteetin vuoksi 

litteraateista muutettiin tutkittavien mainitsemat nimet, kaupungit ja muut sel-

laiset maininnat, joista tutkittavan olisi voinut tunnistaa. 
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6 TULOKSET

Tulokset-osio jakautuu kolmeen osaan. Raportoimme tulokset tutkimuskysy-

myksittäin. Ensimmäinen kappale vastaa tutkimuskysymykseen ”Millaisia ko-

kemuksia varhaiskasvatuksen opettajilla on saamastaan perehdyttämisestä ja 

mentoroinnista työn induktiovaiheessa?”. Seuraavassa kappaleessa vastaamme 

toiseen tutkimuksen alakysymykseen, joka on ”Millaisia kokemuksia varhais-

kasvatuksen opettajilla on työyhteisön antamasta informaalista tuesta työn in-

duktiovaiheessa?”. Kolmannessa kappaleessa vastaamme viimeiseen alakysy-

mykseen, ”Mitkä tekijät työn induktiovaiheessa olevat varhaiskasvatuksen 

opettajat kokevat merkityksellisinä työhön sitoutumisen kannalta?”. Luvun lo-

pussa esitämme keskeisimmät tulokset taulukkomuodossa (ks. taulukko 3). 

 

 Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia perehdyttämi-

sestä ja mentoroinnista 

Tutkittavat kertoivat haastatteluissa useista erilaisista perehdyttämis- ja mento-

rointikokemuksistaan vuosien varrelta. Kokemukset kuitenkin erosivat toisis-

taan huomattavasti. Kokemukset vaihtelivat perehdyttämisen ja mentoroinnin 

määrän ja laadun suhteen. Tutkittavat toivat esiin, että perehdyttämisen ja men-

toroinnin laatu oli yhteydessä työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Laadu-

kas kollegiaalinen tuki helpotti työn aloitusta ja siinä kehittymistä. Tulokset 

jakautuivat neljään eri pääluokkaan, jotka olivat perehdyttämisen ajan riittä-

mättömyys, perehdyttämisen luoma turva työn aloituksessa, oma-

aloitteisuuden korostuminen uuden oppimisessa sekä järjestettyjen mentoroin-

titapaamisten arvostaminen. 

Jokaisen tutkittavan haastattelussa ilmeni, että perehdyttämiselle varattu 

aika oli riittämätöntä. Työntekijää perehdytettiin usein arjen ohessa, mikä koet-

tiin haasteelliseksi. Puolet tutkittavista olivat aloittaneet toimessa, eivätkä saa-
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neet siihen minkäänlaista perehdytystä. Tämä johti virheelliseen tietoon ja sii-

hen, että oli vaikeaa tutustua talon ja ryhmän tapoihin. Yksi haastateltava kuva-

si tilannettaan näin: 

”--kaikkia on harmittanu se että sille perehdytykselle ei oo juurikaan ollu aikaa ja tosi 
paljon ollu sitte just sitä semmosta että on yritetty kertoa että näin nää asiat toimii ja näin 
nää hoidetaa mut sitte ku sille perehdyttämiselle ei oo kunnolla aikaa ni sitte tulee täm-
mösiä että hei Matti (muutettu) tiesitkö että sulle kuuluu tämmönen juttu ja sun pitäis te-
hä sitä tätä ja tuota ja sit oot sillee että öö en… en tiennyt mikähän tää on tää juttu vois-
kohan joku kertoo mulle…? Ja ihan tämmösiin niiku ryhmän käytäntöihin pääseminen 
on ollut kans aluksi vähän nihkeetä just sen takii ku ei oo siinä arjessa aikaa.” (T4) 

Kokemukset ajan puutteesta liittyivät myös yleisesti yhteisen ajan vähyyteen 

esimerkiksi työparin tai tiimiläisten kanssa. Arki päiväkodissa koettiin hek-

tiseksi ja työ itsessään kovin itsenäiseksi, jolloin keskustelu tiimin jäsenten välil-

lä oli vähäistä.  

Tutkittavat mainitsivat käytännön asioihin perehdyttämisen olevan tärke-

ää. Tutkittavat korostivat, kuinka paljon helpompaa oli aloittaa omassa toimes-

saan, kun tiesi miten esimerkiksi ruokatilaukset ja sairaspoissaolot talossa hoi-

dettiin. Eräs tutkittava oli päässyt ennakkoon tutustumaan uuteen työpaikkaan 

ja omaan ryhmäänsä. Tutkittava koki tutustumiskäynnin tärkeäksi osaksi pe-

rehdyttämistä ja hänen oli turvallista aloittaa työssään, kun hän tiesi mitä on 

vastassa. Muillakin tutkittavilla oli samanlaisia kokemuksia siitä, että perehdyt-

täminen paransi työn tuottavuutta, kun omista työtehtävistä ja yksikön toimin-

tatavoista oli tarkasti sovittu etukäteen. Yleinen kokemus oli kuitenkin, että 

usein ajan puutteen takia käytännön asioihin perehdyttäminen tapahtui liian 

nopeasti tai jäi kokonaan henkilön omalle vastuulle. 

Tutkittavien perehdyttämiskokemuksissa tuli esille oma-aloitteisuuden 

korostuminen. Usein asioista piti ottaa itse selvää ja olla kyselemässä, jos jokin 

asia vaikutti epäselvältä: ”Aika paljon sai ottaa selvää itse ja opetella itse, että 

mitä oli siellä menossa.” Oma-aloitteisuus liittyi usein siihen, että perehdyttä-

minen oli itsessään riittämätöntä tai ei vastannut siihen, mihin vastavalmistu-

nut olisi tarvinnut perehdytystä. Jopa viidellä kuudesta tutkittavista oli koke-

mus siitä, että perehdytys ei ollut tarpeeksi suunniteltua eikä riittävää, ja siksi 
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se jäi suurilta osin perehdytettävän omalle vastuulle ottaa asioista selvää kyse-

lemällä ja lukemalla erilaisia perehdytysmateriaaleja. 

Kyselemiseen liittyi epävarmuuden tunteita. Tutkittavat kokivat kysele-

misen olleen haastavaa, koska he eivät olleet varmoja, mitkä asiat olivat rele-

vantteja ja mitä kehtasi kysyä. Tähän liittyivät vastavalmistuneen ajatukset 

omasta osaamisesta ja uuden roolin otosta. 

”Ja ehkä siinä alkuun pohti sen että mistä kaikesta kehtaa kysyy ku sä tuut tuoreena ta-
vallaa vastavalmistuneena nii se että kehtaanko mä kysyä niistä kaikista niistä pienem-
mistäkin asioista… tai se että tajuuko ne kertoo niitä kaikkia pienempiä asioita, vaikka si-
tä että miten täällä toimii niiku tauotukset tai missä täällä tuodaan kahvi tai missä täällä 
on vessa et ihan niiku tällaset arjen asiat.” (T1) 

Tutkittava pohti arjen asioiden merkittävyyttä, koska kokemus oli hänen en-

simmäisestä opettajan virastaan valmistumisen jälkeen. Epävarmuuden tunteita 

koki muutkin tutkittavista: ”-- sitä ei ehkä osannu sanallistaa mitenkää et oisin-

han mä voinu tottakai kysyy esimieheltä mut ku emmä oikee tienny mitä mun 

pitää kysyy tai mitä mun pitäis tietää.” Perehdyttämisen merkitys koettiin tär-

keänä ensimmäisen työpaikan kohdalla, koska tutkittavilla ei ollut juurikaan 

kokemusta päiväkodin arjesta. Kun työntekijä vaihtoi työpaikkaa, perehdyttä-

minen koettiin edelleen tärkeäksi, mutta työntekijä ei tarvinnut perehdyttämis-

tä sellaisiin asioihin, jotka säilyivät samanlaisina edelliseen työpaikkaan verrat-

tuna. 

Oma aktiivisuus korostui myös niissä tilanteissa, kun työntekijä oppi niin 

sanotusti virheiden kautta. Tutkittavat kertoivat, kun he olivat talon tavoista 

tietämättään toimineet väärin. Työntekijää oli huomautettu väärästä tavasta 

toimia, joka koettiin syyllistävänä käytöksenä. Tutkittavat toivoivat, että hiljai-

sen tiedon siirtäminen ja talon tavoille perehdyttäminen olisivat osa työn aloit-

tamista virheiden välttämiseksi. 

”Että ehkä sit sekin liittyy ehkä siihen perehdyttämiseen ja niihin arjen käytäntöihin pi-
täis sit enemmän heidän sanoa jotain jos on sanottavaa tai sillain että… sit jos kuulen nii-
ku jälkikäteen jotain asioita et sä teitki mukamas väärin ni sit siit tulee semmonen olo et 
no oonko mä nyt huono työntekijä ku mä kaadan maidot väärin tai muuta.” (T1) 

”-- just vaikka poissaolojen ja tämmöset ni ne oli aivan niiku et ne sitte tilanteen tullen 
tein joko ensin väärin ja sitte ja joku tulee että hei sä oot tehny tän ihan päin mäntyä ja sit-
te tota nii se… tai et miks ei sulle sanottu et se tehää näin ku olin vaa sillee emmä tienny.” 
(T5) 
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Neljällä tutkittavalla oli kokemusta virallisesta mentoroinnista. Tutkitta-

ville tutumpi mentoroinnin muoto oli vertaisryhmämentorointi ja vain yhdellä 

oli kokemusta yksilömentoroinnista. Kokemukset saadusta mentoroinnista oli-

vat pääosin todella hyviä. Vertaisryhmämentorointiin kuuluvat opettajien ta-

paamiset olivat olleet merkityksellisiä opettajan työssä oppimisen kannalta työn 

induktiovaiheessa. Opettajien tapaamisissa keskusteltiin erilaisista ajankohtai-

sista varhaiskasvatukseen liittyvistä aiheista, vaihdeltiin ideoita ja kehitettiin 

päiväkodin toimintaa.  

Kahdella tutkittavista ei ollut ollenkaan kokemusta virallisesta mento-

roinnista, mutta heidän työpaikallaan kokoonnuttiin välillä opettajien kanssa ja 

keskusteltiin työstä nousseista asioista. Opettajien tapaamiset, jotka eivät kuu-

luneet viralliseen mentorointiin, toimivat silti vastavalmistunutta tukevana 

toimintana. He, joilla virallista mentorointia ei nykyisellä työpaikalla järjestetty, 

kaipasivat sitä työyhteisöönsä. Mentoroinnin puuttuminen työpaikalta sai yh-

den tutkittavan toivomaan, että työpaikalla järjestettäisiin enemmän useamman 

opettajan tapaamisia, jotta hän voisi kuulla erilaisia näkemyksiä toiminnasta. 

Hän kaipasi työn induktiovaiheessa laajempaa näkökulmaa talon toiminnasta ja 

opettajuudesta. 

”Oisin mä ehkä sillon alkuun kaivannu ehkä vähän enempi -- Varsinkin jos olis ollu sella-
sia tilaisuuksia missä ois useemmalta ihmiseltä päässy oppimaan et olis ollu esimerkiksi 
jotain opettajien tapaamisia tai ihan järjestettyä mentorointia. -- Ois saanu jotenkin laa-
jemman näkökulman siitä et mitä siinä talossa tehään asioita ja kun että sitten mun nyt 
mä sain vaan tämän yhden henkilön näkökulman ja sitten vasta myöhemmin saanut tie-
tää kaikkee muuta.” (T6) 

 Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia työyhteisön 

antamasta informaalista tuesta työn induktiovaiheessa  

Yleisesti tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kaikilla osallistujilla 

oli kokemus siitä, että he olivat saaneet informaalia tukea työyhteisönsä jäsenil-

tä. Tämän lisäksi osalla tutkittavista oli kokemus siitä, että he olivat jääneet il-

man työyhteisön antamaa informaalia tukea. Tutkittavien kokemukset vaihteli-

vat huomattavasti eri yksiköissä. Tutkittavien kokemukset työyhteisön anta-
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masta informaalista tuesta voitiin jakaa neljään pääluokkaan, joita olivat infor-

maalin tuen vastavuoroisuus, ajan ja tilan antaminen, epäluottamus vastaval-

mistuneen taitoja kohtaan sekä torjuva työyhteisö.  

Kaikki osallistujat pitivät työyhteisön antamaa informaalia tukea merkit-

tävänä työn induktiovaiheessa. Informaalia tukea oli työyhteisön antama ver-

taistuki, kannustus sekä lohduttaminen. Informaali tuki nähtiin vastavuoroise-

na prosessina, jossa tutkittavat sekä heidän työyhteisönsä jäsenet olivat toisten-

sa tukena ja oppivat toisiltaan. Erityisesti arvokkaaksi koettiin työparilta, tiimil-

tä sekä opettajakollegoilta saatu tuki, joka oli ollut kannustavaa ja vuorovaiku-

tuksellista. Eräs tutkittavista kuvasi työpariltaan saatua informaalia tukea kan-

nustavaksi ja heidän välillään oli avoin keskusteluilmapiiri.  

”Mulla oli työparina semmonen aivan ihana lastenhoitaja siinä jolle pysty mennä sano-
maan ihan suoraan että nyt on ollu taas tänään semmonen päivä että tuntuu ettei mistään 
tuu mitään ja sitte hän saatto siihen sanoa että hei älä siitä masennu että huomenna yrite-
tään uudestaan.” (T4) 

Moni tutkittavista koki merkitykselliseksi sen, että työyhteisön jäseniltä 

saatiin konkreettista tukea ja apua käytännön tilanteissa työn induktiovaihees-

sa. Tutkittavat olivat saaneet tukea esimerkiksi päätöksien teossa ja tukitoimien 

suunnittelussa. Lisäksi ideat ja vinkit työyhteisön jäseniltä koettiin merkityksel-

lisiksi työn aloituksessa.  

”No hirveesti kannustusta siihen että… sanallisesti… että tietysti arjessa elein ja ilmein et 
jos näkee et toiset vaik hymyilee tai on sittee et hyvin meni et miten hoidit ton tilanteen ja 
ku saa sitä positiivista palautetta ja kannustusta ni… siitä oon saanu sitä työyhteisön tu-
kee et on niiku onnistunu jossain tilanteissa… ja sitte tietysti se et on apuna niiku käytän-
nön tilanteissa…että on tukena siinä tekemässä tiettyjä ratkasuja tai päätöksiä…” (T1) 

”Musta tuntuu et tää yks veo on ollu erityisesti arvokas tuki siinä et ku tosiaan siinä mun 
ryhmässä on paljon niitä tuen tarpeita niin paljon on semmosia omia ideoita ja ajatuksia 
mut sitten nekin tyssää johonki vaiheeseen et sitte ku niinku tällä meijän veolla on ihan 
mahtava niinku työkokemus myös ja tuntemus niinku tän alueen perheistä ja lapsista nii 
en olis osannu suunnitella niinku tukitoimia yksin kyllä ilman häntä.” (T3)  

Varsinkin valmistumisen jälkeen niin sillon oli varsinkin siis tältä tiimin toiselta opettajal-
ta sai aika paljon tukee, ideaa, vinkkii et mitä kannattaa tehä, miten kannattaa tehä asioita 
tehdä-- ihan samalla tavalla sitä sai siis myös muiltakin niinkun myöskin tältä meijän tii-
min lastenhoitajalta ja muilta päiväkodin henkilökunnan jäseniltä…” (T6)  

Tutkittavat pitivät tärkeänä sitä, että omia kokemuksia voitiin jakaa työyh-

teisön jäsenten kanssa. Omien kokemusten jakaminen ja toisten kokemusten 
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kuuleminen nähtiin tärkeänä vertaistukena. Eräs tutkittavista koki merkityksel-

liseksi oman oppimisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta, että kokemuksia 

jaettiin kollegoiden kanssa.  

”Mul on ollu tosi ihana työpari jonka kanssa ollaan niinkun just saatu niiku tosi hienosti 
jaettua asiat ja just niiku tosi vuorovaikutteista puolin ja toisin tukee ja niiku näin et se on 
ollu tosi merkittävää ja sit myös noi opettajien väliset kaikki tämmöset just on ollu sem-
mosii niiku tosi avaavii ja just se et tavallaa toisten kokemusten kuuleminen ja niistä op-
piminen ni se on ollu tosi merkittävää…” (T5)  

Toinen tutkittavista koki, että hänen työparillaan oli merkittävä rooli hänen 

ammatti-identiteettinsä kehittymisen kannalta. He kävivät työparinsa kanssa 

keskustelua esimerkiksi pedagogiikasta sekä koulutuspolitiikasta. Lisäksi tut-

kittavan mukaan he saivat toisiltaan vertaistukea.  

”Tää tota mun työpari justiin mä ajattelen mä nyt puhun hänestä nimellä tota niin Sirpa 
(nimi muutettu) hän on siis ollu suuressa roolissa siinä et miten mun oma ammatti-
identiteetti on kehittynyt-- se vaan lähti jostain se keskustelu ja sit se vaan meni ja me 
pohdittiin ja ihan siis mistä vaan niinkun et miks miks me tehään värityskuvia, miten me 
tehään, mitä lapsi oppii näissä ja sit niinkun tämmöstä ihan niinkun tämmösistä asioista 
sit taas tämmöseen koulutuspolitiikkaan--et semmosta vertaistukee tosi paljon saatiin toi-
siltamme…” (T2) 

Informaalin tuen vastavuoroisuuteen sisältyi myös spontaanit ideoinnit ja 

keskustelut kollegoiden kanssa. Tutkittavat kutsuivat informaalia tukea ”epävi-

ralliseksi mentoroinniksi”, sillä he kokivat sen mentoroinnin kaltaiseksi tueksi. 

”Epävirallinen mentorointi” ajateltiin vertaistukena ja keskusteluina työkave-

reiden kanssa ideoista, omista ajatuksista ja työstä ylipäätään ja se koettiin mer-

kittävänä. Tutkittavat saivat työyhteisönsä jäseniltä informaalia tukea ei-

järjestetyissä ja spontaaneissa tilanteissa työpäivän aikana. Työyhteisöltä saatu 

vertaistuki liitettiin kokemusten jakamiseen, pedagogisten ratkaisujen pohtimi-

seen yhdessä sekä oman opettajuuden kehittämiseen.  

”Tietysti sitä tulee niikun puhuttua niistä asioista tuolla kahvihuoneessa -- vaikka se ei 
niiku tavallaa ollu ehkä mentorointia ni siin me kuitenki käytiin sen tyyppistä keskuste-
lua et se… et melkeen niiku semmoset eniten flow-hetket on tullu just tavallaa se vasta-
vuorosuus sen mentorin kanssa ni se on ehkä tullu just tämmösis ei-järjesetyissä tilanteis-
sa.” (T5)  

Tutkittavan mukaan ei-järjestetyt keskustelutilanteet kahvihuoneessa mentorin 

kanssa olivat kaikkein opettavaisimpia ja niihin liittyi vahvasti vastavuoroi-

suus. Tärkeiksi koettiin erityisesti opettajakollegoiden sekä muiden vastaval-
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mistuneiden kanssa käytävät keskustelut ja ajatusten sekä ideoiden vaihtami-

nen arjen lomassa. Kollegoiden kanssa pedagogisista toimintatavoista keskuste-

leminen on auttanut tutkittavia omien toimintatapojen kehittämisessä.  

” Ja tietysti sit semmosissa ylipäätään avoimet pedagogiset keskustelut ja toimintatapojen 
vertailut että… hei miten teil on tehty et mun mielestä voitais kokeilla tällä tavalla ja sit 
sitä kautta on luonu sen oman tavan toimii. Mut niiku vinkit ja keskustelut, esimerkin 
näyttö mut niiku nii…” (T1) 

”Paljon sellasta epävirallista mentorointia justiin meillä on tässä yksikössä sellanen eska-
risiipi, missä on neljä eskariryhmää ja sitten ainaki niinku kahelta eskariopelta muulta 
niin tosi paljon siinä arjen lomassa käydään semmosia keskusteluja, että heitä saa kyllä 
hyvin avoimesti lähestyä kaikkien kysymystensä kanssa.” (T3)  

Tutkittavat kokivat tärkeäksi informaalin tuen muodoksi sen, että työyh-

teisön jäsenet antoivat heille tilaa ja aikaa oman opettajuuden kehittämisessä. 

Yli puolella osallistujista oli kokemus siitä, että heidän osaamisensa taso vasta-

valmistuneina varhaiskasvatuksen opettajina oli ymmärretty ja heidän osaami-

seensa oli luotettu. Lisäksi heidän ajantasainen tietonsa varhaiskasvatuksesta, 

ajatuksensa sekä uudet ideansa oli otettu avoimesti vastaan työyhteisössä.  

”No aika semmonen asenne on ollu nyt just aika monessa paikassa että ompa kiva että 
saadaan just näitä uusia ideoita ja uusia ajatuksia ja että siellä on nyt se uusin näkemys ja 
uusin ajatus ja sitte tuota monet on miettiny että ompa kiva että saadaan tänne näitä nuo-
ria ku ne ihan eri tavalla sitte jaksaa ja suhtautuu näihin asioihin” (T4) 

”Sillon se vastaanotto oli tosi tosi hyvä-- ottivat hyvin lämpimästi vastaan sinne ja totaa ja 
niinkun ei ainakaan tullu sellanen olo että mua oli mitenkään vähätelty sen vuoksi, että 
mulla ei ole vielä siis kokemusta siitä työstä siis ollenkaan tai näin…” (T6)  

Suurimmalla osalla tutkittavista oli kokemus siitä, että heitä arvostettiin työyh-

teisössä ja heille oli annettu tilaa toteuttaa työtä omalla tavallaan. Ensimmäinen 

työpaikka koettiin myös merkitykselliseksi sitoutumisen kannalta.  

”Se sun eka työpaikka niin se vaikuttaa aivan valtavasti et mulla on sattunu niinkun ihan 
todella hyvin et pääsin semmoseen paikkaan, että et niinkun missä mä pääsin tekemään 
sitä työtä mihin mä oon saanu koulutuksen, että ja missä mun työtä arvostetaan.” (T2)  

Yli puolet osallistujista kokivat myös esimiehen roolin tärkeäksi työn induktio-

vaiheessa. Osallistujat kuvasivat, että he olivat saaneet esimieheltä paljon tukea 

erilaisissa tilanteissa ja esimiestä oli ollut helppo lähestyä. Tutkittavat kokivat 

myös merkittävänä esimerkiksi esimiehen rohkaisun, kannustuksen ja positiivi-

sen palautteen.  
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”Mä koen että myös on ehkä esimiehet kans suhtautunu sitte jotenki vähän silleen kan-
nustavasti että hei että sä oot ollu vasta näin ja näin vähän aikaa töissä että ei sun nyt vie-
lä kuulukkaan tota kaikkea osata ihan naps tuosta noin vaan että tässä kokoajan opitaan 
ja näin…” (T4) 

Vaikka tutkittavilla oli hyviä kokemuksia työyhteisön antamasta infor-

maalista tuesta, mukaan mahtui myös kokemuksia siitä, että vastavalmistuneet 

olivat jääneet ilman informaalia tukea. Informaalin tuen puuttuminen näyttäy-

tyi esimerkiksi epäluottamuksena vastavalmistuneen taitoja kohtaan. Se tuli 

esiin vastavalmistuneen varhaiskasvatuksen opettajan osaamisen kyseenalais-

tamisena ja työyhteisön lannistavana käyttäytymisenä vastavalmistunutta koh-

taan esimerkiksi heidän ideoitansa ei otettu avoimesti vastaan. 

Muutamalla osallistujalla oli kokemus siitä, että heidän osaamistaan vas-

tavalmistuneina varhaiskasvatuksen opettajina oli kyseenalaistettu. Erään osal-

listujan kokemuksen mukaan häntä oli pidetty ikään kuin vierihoidossa, sillä 

hänelle ei ollut annettu minkäänlaista vastuuta eikä hän ollut saanut tehdä var-

haiskasvatuksen opettajalle kuuluvia työtehtäviä. Tämän vuoksi tutkittava ko-

ki, että hän toimi ensimmäisen vuoden lastenhoitajana, vaikka hänet oli palkat-

tu yksikköön varhaiskasvatuksen opettajaksi. Eräs osallistuja koki, että hänen ei 

annettu toteuttaa toimintaa omalla tavallaan vaan työyhteisö oli neuvonut hän-

tä tekemään asiat samalla tavalla kuin talossa oli aiemmin totuttu tekemään. 

Hän kertoi haastattelussa, että hän oli ollut ohjaamassa lapsille leikkiä ja kesken 

ohjauksen yksi työntekijöistä oli tullut keskeyttämään leikin ja neuvonut, miten 

heillä oli aiemmin toteutettu kyseistä leikkiä.  

”…Se saattaa vähän turhauttaa jos kesken jonkun leikin vetämistä ni sit joku tulee sanoo 
et me ollaan tehty aiemmin tää sama leikki tällä tavalla ni sit se siinä kaikkien lasten 
edessä ni sit se vähän niinku stoppaa se homma siihen…” (T3)  

Osa tutkittavista toivat myös esille, että heidän ideoitaan ei ollut otettu 

vastaan tiimissä ja työyhteisö oli käyttäytynyt lannistavasti heitä kohtaan. 

Erään osallistujan mukaan hänelle tuli epäonnistunut olo siitä, kun hänen ideoi-

tansa ei otettu vastaan tiimissä ja kollega käyttäytyi lannistavasti häntä kohtaan 

sekä antoi lannistavaa palautetta.  
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”Kun koitin tuoda uusia ideoita ja muita ni sitten toinen työntekijä oli hirveen lannistava 
ja ei ollu avoin uusille ideoille ollenkaan että sieltä tuli taas sellasta lannistavaa komment-
tia ja käytöstä ehkä--kyl se alkuun lannisti et alkuun tuli sellanen tosi epäonnistunu olo 
että onko tässä nyt mitään järkeä tai että tätäkö tää arki on…” (T1)  

Eräs tutkittavista kuvasi, että hänen työparinaan toiminut lastenhoitaja ei otta-

nut häntä hyvin vastaan, ei antanut hänen toteuttaa työtä omalla tavallaan ja 

antoi lannistavaa palautetta. Tällainen työparin lannistava käyttäytyminen hän-

tä kohtaan lisäsi entisestään tunnetta siitä, että hän ei osaa mitään, sillä luotto 

omaan toimimiseen ja osaamiseen oli muutenkin vielä vähäistä työn aloitukses-

sa.  

”Se lastenhoitaja joka siinä oli ollu opettajana ennen mua ni ehkä häntä sitte vähän kyrsi 
se että siihen tuli tämmönen vastavalmistunu opettajaksi hänen tilalle ni hänen kanssa se 
sitte oli semmosta että hän oli jatkuvasti naputtamassa jostakin asiasta ja käytännössä 
ampui kaikki mun ideat alas ja meidän ensimmäinen tiimipalaverihan meni sillälailla et 
me puhuttiin varmaan 90% siitä että mitä kaikkea mä olin tehny huonosti ja väärin sen 
syksyn aikana -- ei oikeen sit luottanu itteensä vielä ja tuli vielä sieltä niiku kollegoilta si-
tä huonoa palautetta jatkuvasti ni sittehän mä ajattelinki että emmää nyt oikeesti osaa mi-
tää ku joka päivä kuulee kaikkee sitä mikä menee väärin.” (T4) 

Informaalin tuen puute näkyi myös siinä, että työyhteisö oli torjuva vasta-

valmistunutta varhaiskasvatuksen opettajaa kohtaan. Tämän vuoksi vastaval-

mistuneilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli haasteita työyhteisöön sopeutu-

misessa. Erään osallistujan mukaan työyhteisöön oli vaikeaa päästä mukaan, 

sillä työyhteisö oli jo valmiiksi tiivis eikä vastaanottava. Eräs osallistujista kuva-

si haasteelliseksi sitä, että hänen työparinaan toimi toinen opettaja, jolla oli jo 

pitkä työhistoria ja hänellä oli vaikeuksia löytää omaa paikkaansa tasavertaise-

na opettajana. Haastetta lisäsi se, että opettaja oli työskennellyt jo pitkään sa-

massa yksikössä ja vanhemmat lähestyivät häntä vastavalmistuneen varhais-

kasvatuksen opettajan sijaan. Sopeutumisvaikeutta lisäsi eräällä osallistujalla se, 

että työyhteisö odotti vastavalmistuneelta paljon ja vastavalmistuneella oli vai-

keuksia täyttää aiemman työntekijän saappaita.  

”Meni ihan uuteen paikkaan ja niinku en ollu tosiaan koskaan ennen tehny sitä työtä niin 
oli paljon omaksuttavaa ja sitten selvästi huomas et se työyhteisö oli aika kuormittunu jo 
valmiiks että multa odotettiin paljon et mä niinku heti tavallaan tuun semmoseen rooliin 
et musta on jotain hyötyä sille työyhteisölle ja tietysti siihen pyrinkin mutta siis onhan 
siinä aina kun alottaa uudessa paikassa niin ei sitä heti täytä niinku niitä saappaita kuka 
siitä on ehkä lähteny justiin.” (T3)   
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Kaksi tutkittavista olivat kohdanneet heihin kohdistunutta työpaikkasyr-

jintää. Toisen tutkittavan kokemuksen mukaan työyhteisön jäsenet olivat kom-

mentoineet hänen ratkaisujansa ja toimintaansa selän takana. Tutkittava oli ko-

kenut tämän lannistavana ja toivoi työyhteisöltä avointa keskusteluilmapiiriä. 

Toinen tutkittavista oli kohdannut työpaikkakiusaamista tiiminsä jäseneltä. 

Tiimin jäsen ei tervehtinyt häntä ja syytti vastavalmistunutta erilaisista asioista, 

joita hän ei ollut tehnyt. Tämä johti lopulta siihen, että tutkittava vaihtoi työyk-

sikköä.  

”Hänellä (puhuu tiimin jäsenestä) oli kans tämmönen taipumus että hän niiku alotti sil-
leen että ei niiku aamulla tervehtiny eikä iltapäivällä sanonu että heihei ja kans sitten aina 
oli hän jostain naputtamassa ja sitte se lopulta eskaloitu hänen kanssa sitte siihen että hän 
sitte syytti mua semmosesta asiasta mitä en ollu tehny ja sitte kävi koko talolle ihan niiku 
johtajaa myöten väittämässä että nyt olen tehnyt jotakin mitä en oo tehny ja sitte mä tote-
sin että joo minä en jää tänne”(T4) 

 Merkitykselliset tekijät varhaiskasvatuksen opettajan työ-

hön sitoutumisen kannalta 

Kolmas tutkimuskysymyksemme käsitteli varhaiskasvatuksen opettajan työhön 

sitoutumista. Haastatteluista selvisi, että kaikki tutkittavat olivat sitoutuneita 

työhönsä, vaikka osa oli vuosien varrella miettinyt, onko ala itselle sittenkään 

sopiva. Sitoutumisen kannalta merkityksellisimmät tekijät jakautuivat kolmeen 

eri pääluokkaan. Luokat olivat työyhteisön, -tiimin ja -parin antama tuki, kou-

lutusta vastaava työn kuva sekä arvostus varhaiskasvatusalaa kohtaan. 

Työyhteisön hyvä ilmapiiri ja tiimin jäsenten välinen avoin ja kunnioittava 

vuorovaikutus koettiin yleisesti voimavarana työhön sitoutumisen kannalta. 

Tutkittavat kuvailivat, että jos työyhteisö ja työtiimi olivat sitoutuneita työhön-

sä, lisäsi se myös omaa sitoutumista. Jos taas työyhteisössä vallitseva ajatus oli, 

että työ on haastavaa, inhottavaa, eikä yhtään mielenkiintoista, oma sitoutumi-

nen oli herkällä laskea. Haastatteluista selvisi myös, että työyhteisön antama 

kannustus ja positiivinen palaute olivat sitoutumista vahvistavia tekijöitä. Sen 

sijaan omien ideoiden jatkuva vähättely ja ”naljailu” vähensivät tutkittavien 

motivaatiota ja sitoutumista edelleen. 



39 
 
 

”No ehkä sitte ne oikeesti hyvät työkaverit et nykysessä työpaikassaki meil on tosi hyvä 
yhteishenki ni se lisää sitä sitoutuneisuutta ja sitte… ehkä vielä tarkemmin ni se oma tii-
mi. Se että ku halutaan oikeesti kehittää asioita ja halutaan niiku viiä sitä pedagogiikkaa 
eteenpäin ni sit se innostaa tavallaan itteensä kehittämään ja tavallaan sitoutumaan siihen 
työhön.” (T1) 

Työpaikan huono ilmapiiri, tiimin sitoutumattomuus ja vastavalmistu-

neen taitojen ja ideoiden vähättely johtivat usein työpaikan vaihtoon. Samat 

tekijät olivat saaneet usean tutkittavan jatkamaan opintojaan maisterivaihee-

seen. Tämä osoittaa, että heikko sitoutuminen työhön ei johtanut alan vaan työ-

paikan vaihtoon tai jatko-opiskelemaan. 

Työhön sitoutumista heikensi se, jos opettajan työnkuva ei vastannut kou-

lutusta. Jos työnkuvaan kuului opettajalle kuuluvien työtehtävien lisäksi muita 

ylimääräisiä työtehtäviä, kuten siivoamista tai ruoan laittamista, työhön sitou-

tuminen heikkeni. Ylimääräisten työtehtävien määrään liittyi resurssien riittä-

mättömyys. Henkilöstövaje ja liian suuret ryhmäkoot vaativat työtehtävissä 

joustamista, jolloin esimerkiksi opettajalle kuuluvan SAK-ajan määrä väheni. 

Tutkittavat toivat esille, että koulutuksen pitäisi puhua enemmän myös työn 

kuormittavista puolista, koska monella oli kokemus siitä, että työn todellisuus 

yllätti heidät ja ”palautti heidät maan tasalle”. 

”Kyllä aika nopeesti kyllä sitte se iski niiku vasten kasvoja jo se todellisuus ja sitte vielä 
ku oli omasta mielestä koulutuksessa aika semmonen ruusuinen kuva annettu siitä työstä 
ni sitte nopeesti huomas että sitä ei ollukkaan sitä sak-aikaa mietitty ihan sillä lailla ku 
mitä annettiin ymmärtää -- Että sitä on hirveesti sitä kaikkea mitä yliopisto ei kerro mitä 
siihen työhön kuuluu ja mitä se todellisuus on…” (T4) 

”Aina on ollu semmonen et haluan haasteita ja tarviin niitä et mä et se pysyy mielekkää-
nä se työ -- no siinä yksikössä niin mun työtehtäviini kuului myös esimerkiks niinku aa-
mupalan ja välipalan tekeminen ja tarjoilu ja siivoominen ja tämmöset asiat niin sit se vä-
hän tuotti semmosta leipääntymistä, että emmä nyt tähän kouluttautunu.” (T3) 

Vaikka yleinen ajatus oli se, että resursseja ei ollut tarpeeksi, ja se heikensi si-

toutumista, oli joukossa myös kokemuksia siitä, miten resurssien olemassaolo ja 

varhaiskasvatuksen luonne paransi työhön sitoutumista. Tutkittava pohti työn 

luonnetta ja totesi, että varhaiskasvatuksen toteuttamisen vapaus helpotti huo-

mattavasti työskentelemistä. 

 ”Pääsee tietyllä tapaa toteuttaa itteensä enemmän työssä et kun kuitenkaan vasussa ei oo 
niinkun tarkkoja tavoitteita, että pitäis niinkun tehä näin nää vaan, että niinkun pystyy 
oikeesti niinkun lähtee toteuttaa itteään lasten kanssa ja ei oo sitä tunti siis et 45 minuut-
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tia ja välkkä ja 45 minuuttia ja välkkä et se aika ei rajota sitä mun työtä niin paljon et 
semmonen vapaus siinä on.” (T2) 

Kolmanteen luokkaan kategorisoituivat kaikki ne tekijät, jotka liittyivät työn 

arvokkuuteen. Tutkittavat kuvailivat tilanteita, joissa he olivat nähneet oman 

työn merkityksen arvokkaana lasten kasvussa ja oppimisessa. Onnistumiset 

sekä työyhteisöltä, vanhemmilta ja lapsilta saatu hyvä palaute lisäsivät sitou-

tumista omaa työtä kohtaan. Sen sijaan epäonnistumiset ja huono palaute hei-

kensivät työssä sitoutumista. Työssä viihtymiseen ja siten myös sitoutumiseen 

liittyi ”työn imu”, joka kumpusi halusta ja motivaatiosta työskennellä juuri tällä 

alalla. 

”Mä oon niinkun tosi sitoutunu alalle nimenomaan tää ala on mun juttu ja niinkun ihan 
siis voin sanoo jo et siis intohimo et siis tää ei oo siis pelkästään vaan työtä vaan siis mää-
hän koko ajan luen illallakin kotona artikkeleita…” (T2) 

TAULUKKO 3. Keskeisimmät tulokset. 

Teema  Keskeisimmät tulokset 

Perehdyttäminen 
Perehdyttäminen koettiin käytännön asioihin tutustumisena ja työn aloitta-
misen kannalta olennaiseksi tukitoimeksi. Moni tutkittava ei ollut saanut 
tarpeeksi kattavaa perehdytystä ajan puutteen takia. Erillinen perehdyttä-
mishetki koettiin tärkeänä ja se loi turvaa työn aloituksessa. Oma aktiivi-
suus korostui perehdyttämisessä. 

Mentorointi Järjestetty ja virallinen mentorointi oli osalle tuttu tukitoimi. Vertaisryhmä-
mentorointi oli tutuin muoto. Yksilömentorointia ei saanut kuin yksi tutkit-
tava. Mentorointitapaamisissa keskusteltiin varhaiskasvatuksesta, omista 
kokemuksista ja jaettiin ideoita. Jokainen mentorointia saanut koki sen tär-
keäksi tukimuodoksi, koska sen avulla pystyi kehittymään omassa amma-
tissaan. 

Informaali tuki 

 

 

 

 

 

Työhön sitoutu-
minen 

Informaalia tukea oli työkavereiden antama vertaistuki, kannustus ja loh-
duttaminen. Vastavalmistunut koki saaneensa informaalia kollegiaalista 
tukea, kun vastavalmistuneen taitoihin luotettiin, tiimiläiset ottivat vasta-
valmistuneen ideat vastaan ja antoi hänelle tilaa ja aikaa oppia. Informaalia 
tukea saatiin kaikilta työyhteisön jäseniltä. Informaali tuki oli spontaania, ei-
järjestettyä ja sitä voitiin saada missä tahansa ja milloin tahansa työpäivän 
aikana. 

 
Kaikki tutkittavat olivat sitoutuneita työhönsä haastatteluhetkellä. Ensim-
mäisten työvuosien varrella sitoutuminen oli vaihdellut. Merkityksellisim-
mät tekijät sitoutumisen kannalta olivat tuen riittävä saaminen, työyhteisön 
ilmapiiri, työnkuvan vastaaminen koulutuksen kanssa ja arvostus omaa 
työtä kohtaan. Heikko sitoutuminen työhön aiheutti työpaikan vaihtoa, 
muttei alan vaihtoa. 
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7 POHDINTA 

Pohdinnan ensimmäisissä kappaleissa esitämme tutkimuksen keskeiset tulok-

set, jonka jälkeen tarkastelemme niitä aiemman tutkimustiedon valossa. Lisäksi 

pohdimme tutkimuksemme luotettavuutta ja esitämme jatkotutkimushaasteita.  

 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset  

Tutkimustulokset osoittivat, että osallistujien kokemukset työyhteisön antamas-

ta kollegiaalisesta tuesta vaihtelivat huomattavasti eri yksiköissä. Kaikki tutki-

mukseemme osallistuneet pitivät kollegiaalista tukea tärkeänä työn induktio-

vaiheessa. Kollegiaalista tukea saatiin mentorilta, johtajalta, työyhteisöltä, tii-

miltä sekä työparilta. Myös aiemmat työn induktiovaiheesta tehdyt tutkimukset 

ovat osoittaneet, että vastavalmistuneet opettajat pitävät kollegiaalista tukea 

hyödyllisenä työn induktiovaiheessa (esim. Charner-Laird ym. 2016; Onnismaa 

ym. 2016).  

Perehdyttäminen oli pääasiassa käytännön asioihin tutustumista, se ta-

pahtui usein työn ohessa ajan puutteen vuoksi ja siinä korostui tutkittavan oma 

aktiivisuus. Tämän vuoksi tutkittavat kokivat, että perehdytys ei ollut tarpeeksi 

riittävää työn aloituksessa. Virallinen mentorointi oli vain osalle tutkittavista 

tuttu tukitoimi työn induktiovaiheessa. Vain yhdellä tutkittavista oli kokemusta 

yksilömentoroinnista. Muut tutkittavat, joilla oli kokemusta virallisesta mento-

roinnista, olivat osallistuneet vertaisryhmämentorointiin. Kahdella tutkittavalla 

ei ollut ollenkaan kokemusta virallisesta mentoroinnista.  

Kaikilla tutkittavilla oli kokemusta kollegoiden antamasta informaalista 

tuesta. Informaali tuki oli ei-järjestettyä ja spontaania tukea, jota tutkittavat sai-

vat arjen lomassa. Siihen kuuluivat työkavereiden antama vertaistuki, kannus-

tus ja lohduttaminen. Kaikki tutkittavat olivat sitoutuneita varhaiskasvatuksen 

opettajan työhön haastatteluhetkellä, mutta sitoutuminen oli vaihdellut ensim-
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mäisten työvuosien aikana. Tutkittavat kokivat sitoutumisen kannalta merki-

tyksellisimmiksi riittävän tuen, työyhteisön ilmapiirin, arvostuksen omaa työtä 

kohtaan sekä työnkuvan vastaamisen koulutuksen kanssa. Heikko sitoutumi-

nen johti työpaikan vaihtoon, mutta ei alan vaihtoon. 

Tulosten perusteella informaali tuki koettiin erittäin merkitykselliseksi 

työn induktiovaiheessa. Tutkittavat kokivat hyötyvänsä ei-järjestetyistä keskus-

telutilanteista, koska niiden avulla he saivat heti apua arjesta nousseisiin kysy-

myksiin ja ongelmiin. Virallisia vertaisryhmämentorointitapaamisia järjestettiin 

vain silloin tällöin, ja niissä pääasiassa ei ollut osallistujien henkilökohtaisten 

kokemusten pohdinta, vaan ajankohtaisten varhaiskasvatukseen liittyvien ai-

heiden käsittely. Yksilömentoroinnissa omia kokemuksia voitiin pohtia syvälli-

semmin oman mentorin kanssa. Tutkimustuloksemme tukevat aikaisempia tut-

kimuksia, joiden mukaan vastavalmistuneet opettajat kokevat kollegoiden an-

taman informaalin tuen merkityksellisempänä kuin järjestetyn mentoroinnin 

(Pogodzinski 2013). Vaikka osalla tutkittavista ei ollut lainkaan kokemusta vi-

rallisesta mentoroinnista, he kuitenkin kertoivat saaneensa mentoroinnin kal-

taista tukea työyhteisönsä jäseniltä. Tämä osoittaa, että virallista mentorointia ja 

informaalia tukea on vaikea erottaa toisistaan niiden samankaltaisuuden vuok-

si. Aiemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että mikäli informaali tuki vas-

taa vastavalmistuneen opettajan tarpeisiin, virallista mentorointia ei tarvita 

(Aspfors 2012, 88). Tuen määrä ja laatu ei siis määräydy sillä, järjestetäänkö yk-

sikössä virallista mentorointia. 

Moni tutkimukseemme osallistujista tunnisti mentoroinnin ja perehdyt-

tämisen eron. Perehdyttäminen nähtiin käytännön asioihin tutustumisena ja 

tärkeänä tukitoimena työn aloituksessa ja mentorointi pidemmän ajan tukena, 

joka kehittää työntekijän ammatti-identiteettiä ja opettajuutta. Perehdyttämisen 

ja mentoroinnin välillä on selkeä ajallinen ja sisällöllinen ero, jonka vuoksi ne 

tunnistetaan erillisiksi tukitoimiksi. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoit-

taneet, että perehdyttämisen ja mentoroinnin erottaminen toisistaan on usein 

haastavaa, sillä mentorointi nähdään perehdyttämiseen kuuluvana tukitoimena 
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(Hautakangas 2009, 15). Väistö (2004) kuitenkin jakaa mentoroinnin ja pereh-

dyttämisen erillisiksi tuen muodoiksi, sillä hänen mukaansa virallinen mento-

rointi voidaan aloittaa vasta silloin, kun työntekijä on perehdytetty työhön. 

Tutkimustuloksemme tukevat Väistön (2004) väitettä mentoroinnista ja pereh-

dyttämisestä erillisinä tukitoimina.  

Moni tutkittavista olisi kaivannut lisää aikaa perehdytykselle, koska suu-

rimmalla osalla ei ollut muuta kokemusta työstä kuin työharjoittelut. Jokinen 

ym. (2014) toteavat myös, että työhön perehdyttämistä laiminlyödään usein ja 

se jää yksittäisten henkilöiden hoidettavaksi, kun sen pitäisi olla enemmänkin 

sitä, että koko yhteisö tukisi uutta opettajaa perehdyttämällä häntä työhönsä. 

Karilan ja Kupilan (2010) sekä Onnismaan ym. (2016) tutkimuksista selvisi, että 

perehdyttämiselle jäänyt aika oli riittämätöntä. Tutkimustuloksemme näin ollen 

tukevat aikaisempaa tietoa perehdyttämisen roolista työn induktiovaiheessa.  

Oma-aloitteisuus korostui perehdyttämisessä silloin, kun perehdyttämi-

nen ei ollut tarpeeksi suunniteltua ja sille ei ollut varattu erillistä aikaa. Honka-

niemen ja Kaappolan (2013) tutkimuksesta selvisi myös, että vastavalmistunei-

den oma aktiivisuus korostui perehdyttämisessä niissä tilanteissa, kun varsi-

nainen perehdytys oli puutteellista. Vaikka Kupias ja Peltola (2009, 133-135) 

painottavatkin, että perehdytettävältä edellytetään aktiivista osallistumista, vas-

tavalmistuneen ei kuitenkaan tule olla vastuussa hänelle kuuluvan virallisen 

perehdyttämisen toteutumisesta ja laadusta. Liian suuri vastuu omasta pereh-

dyttämisestä lisää työuran alun haastavuutta. 

Pohdintaa herätti myös oman koulutuksen rooli ja paikka opettajan työs-

sä. Tutkittavat arvostivat omaa koulutustaan ja halusivat vastinetta sille. Osa 

tutkittavista kuitenkin koki, että todellisuudessa työ oli paljon muutakin, mitä 

koulutuksessa oli annettu ymmärtää. Tutkittavat kertoivat, että koulutuksen 

antama ”ruusuinen kuva” rikkoutui nopeasti työelämään päästyä. Karilan ja 

Kupilan (2010) tutkimuksessa selvisi, että siirtyminen työelämään on aiheutta-

nut ristiriitaa vastavalmistuneen opettajan ammatin kuvassa. Se, mihin on it-

sensä kouluttanut, ei siirry puhtaasti työelämään, jossa työskennellään ”kaikki 
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tekee kaikkea” -kulttuurissa. Työtehtävät saattavat esimerkiksi määrittyä työ-

vuorojen mukaan. (Karila & Kupila 2010, 67.) Tällaisessa kulttuurissa työskente-

leminen rikkoo koulutuksessa annettua kuvaa opettajan työstä ja vastuista. On-

nismaan ym. (2017) tutkimuksessa selvisi, että ”kaikki tekee kaikkea” -työnjako 

ei ollut varhaiskasvatuksen opettajien mukaan toimiva käytäntö, sillä he eivät 

saaneet hyödyntää tarpeeksi omaa osaamistaan. Samoja kokemuksia oli myös 

tutkimuksemme osallistujilla, sillä osa oli joutunut tekemään omaan työnku-

vaansa kuulumattomia työtehtäviä tai ei ollut saanut tehdä niitä työtehtäviä, 

mitä opettajalle kuuluu. Tämä johti usein sitoutumisen heikentymiseen, mikä 

taas johti työpaikan vaihtamiseen. 

Usein sitoutumista heikensivät henkilöstä itsestään riippumattomat teki-

jät, jotka liittyivät yksikön toimintatapoihin ja työilmapiiriin. Tutkimuksista 

(esim. Onnismaa ym. 2016; Jokinen ym. 2013; Alhija & Fresko 2010) on käynyt 

ilmi, että myös työolosuhteilla ja -ilmapiirillä on merkitystä työhön sitoutumi-

sen kannalta. Meidän tutkimukseemme osallistujien sitoutuminen alaa kohtaan 

säilyi sitoutumista heikentävistä tekijöistä huolimatta, sillä työn imu ja arvostus 

varhaiskasvatusalaa kohtaan oli vahvaa jo heti työuran ensimmäisinä vuosina. 

Useat tutkimukset (esim. Onnismaa ym. 2017; Onnismaa ym. 2013; Karila & 

Kupila 2010) painottavat induktiovaiheen merkitystä työhön kiinnittymisen 

kannalta. Vaikka tutkimuksemme osallistujien sitoutuminen oli vaihdellut vuo-

sien aikana, heistä kukaan ei ollut tosissaan miettinyt alan vaihtoa. Sitoutumi-

sen ollessa heikkoa tutkittavat kokivat tarpeelliseksi vaihtaa yksikköä tai jatkaa 

maisteriopintoihin. Jos tutkimuksemme tarkoituksena olisi ollut selvittää syitä 

varhaiskasvatuksen opettajien alanvaihdolle, tutkimusjoukossa olisi pitänyt olla 

myös alalta muihin tehtäviin lähteneitä. 

 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa tulee ottaa huomioon koko tutkimus-

prosessi. Tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida monipuolisesti eri näkö-

kulmista. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 135-138.) Tutkimuseettisen neuvottelukun-
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nan ohjeiden (2012) mukaan luotettava ja eettisesti hyväksyttävä tieteellinen 

tutkimus edellyttää sitä, että tutkimus on toteutettu hyvän tieteellisen käytän-

nön vaatimalla tavalla. Noudatimme koko tutkimusprosessimme ajan hyvää 

tieteellistä käytäntöä, joten sen perusteella voimme todeta, että kandidaatintut-

kielmamme on eettisesti hyväksyttävä ja luotettava.  

Tutkimuksemme luotettavuutta lisää se, että tutkittavat työskentelivät nel-

jässä suomalaisessa kunnassa ja heillä oli kokemusta kahdesta tai useammasta 

eri yksiköstä. Lisäksi tutkimuksemme osallistujat olivat työn induktiovaiheen 

loppupuolella, joten saimme tutkittavasta ilmiöstä laajan kokonaiskuvan, sillä 

osallistujien kokemukset eivät liittyneet ainoastaan työn aloitukseen. Tutki-

muksemme vahvuutena voidaan myös nähdä aineiston keruun toteuttaminen 

yksilöhaastatteluilla. Yksilöhaastattelutilanteet antoivat mahdollisuuden esittää 

tutkittaville tarkentavia kysymyksiä, minkä avulla saimme tutkittavien koke-

muksista kokonaisvaltaisemman kuvan. Myös tutkittavilla oli mahdollisuus 

kysyä meiltä, mikäli he eivät ymmärtäneet haastattelukysymystä.  

Haastattelun kääntöpuolena on kuitenkin se, että sen luotettavuuteen voi 

vaikuttaa heikentävästi haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia (Hirsjärvi ym. 2009, 206). Teimme havainnon, että huonoja koke-

muksia yritettiin usein lievittää kertomalla kokemuksesta jokin positiivinen 

kääntöpuoli. Eräs osallistuja kertoi meille haastattelutilanteen lopussa, että hän 

jätti tietoisesti kertomatta meille huonoista kokemuksistaan, sillä hän halusi 

tuoda esille mieluummin kokemusten hyviä puolia. Pohdittiin voisiko tämä 

johtua esimerkiksi siitä, että tutkittavat yrittivät suojella meitä työn kuormitta-

vilta tekijöiltä. Hyvistä kokemuksista saattaa olla helpompi keskustella tunte-

mattomien kanssa ja huonot kokemukset saattavat tuntua liian henkilökohtai-

silta. Nämä tekijät voivat osaltaan heikentää tutkimustuloksiemme luotetta-

vuutta.  

Tutkimuksemme heikkoutena voidaan nähdä tutkittavien teemojen mää-

rä. Teemojen suuren määrän vuoksi emme pystyneet syventymään jokaiseen 

aiheeseen tarpeeksi kattavasti. Jatkotutkimuksia ajatellen jokaiseen teemaan 
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voisi keskittyä erikseen. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi tutkia pelkän viralli-

sen mentoroinnin osuutta opettajan jatkuvan oppimisen polulla. 

Tutkimukseemme osallistui kuusi työn induktiovaiheessa olevaa varhais-

kasvatuksen opettajaa, joten otos oli melko pieni. Tämän vuoksi tutkimustulok-

sia ei voida yleistää kaikkiin työn induktiovaiheessa oleviin varhaiskasvatuksen 

opettajiin. Vaikka tutkimuksemme otos oli pieni, tulokset tukivat aiempia sa-

moista aiheista saatuja tutkimustuloksia. Toisaalta useat tutkimukset oli toteu-

tettu luokanopettajien näkökulmasta, mikä ei vastaa täysin varhaiskasvatuksen 

opettajuutta. Jatkossa tulisikin tutkia kollegiaalista tukea enemmän varhaiskas-

vatuksen näkökulmasta, jotta tuloksista voisi tehdä laajempia päätelmiä. 

Valitsimme kollegiaalisen tuen muodoiksi mentoroinnin, perehdyttämisen 

sekä informaalin tuen. Aihetta tulee tutkia vielä lisää, jotta kollegiaalisen tuen 

roolista vastavalmistuneen varhaiskasvatuksen opettajan työhön saataisiin laa-

jempi kokonaiskuva. Kokonaiskuvan saaminen saattaa kuitenkin olla haasta-

vaa, koska yhteisön antama tuki voi olla hyvin monipuolista. Haasteita voi 

tuottaa myös se, että kaikissa yksiköissä on omat tavat tukea uusia opettajia. 

Esimerkiksi meidän tutkimuksessamme mentorointi virallisena tukimuotonaan 

oli osalle uusi käsite. 

Tutkimustuloksemme tukivat edellisten tutkimusten tuloksia. Tulokset 

ovat sovellettavissa tilanteisiin, joissa vastavalmistuneille varhaiskasvatuksen 

opettajille suunnitellaan erilaisia tukimahdollisuuksia joko yksikön tai esimer-

kiksi kunnan tasolla. Tuloksista on hyötyä myös opettajalle, joka on aloittamas-

sa työuraansa varhaiskasvatuksen opettajana. Tulokset auttavat vastavalmistu-

nutta opettajaa tiedostamaan, mitä kaikkia tuen muotoja on olemassa, ja hän 

osaa soveltaa niitä omiin tarpeisiinsa. Jotta työuran ensimmäisistä vuosista voisi 

nauttia, jokaisessa yksikössä tulee kehittää kollegiaalisen tuen eri muotoja ja 

varmistaa, että jokaisella vastavalmistuneella varhaiskasvatuksen opettajalla on 

tukenaan vastaanottava ja kannustava työyhteisö. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko  

Taustatiedot: 

Koulutustausta: 

Valmistumisvuosi: 

Työkokemus vuosina: 

Oletko ennen valmistumistasi työskennellyt päiväkodissa? Kuinka kauan ja 

missä tehtävissä? Oletko työskennellyt samassa yksikössä koko ajan valmistu-

misen jälkeen?  

 

Yleistilanne: Kertoisitko meille työn aloituksestasi valmistumisen jälkeen? 

(Tarkentavia kysymyksiä: Millaista se oli? Millaiseksi koit oman osaamisesi? 

Yllättikö jokin asia sinut?  Mikä oli vaikeaa työn aloituksessa? Mitkä asiat on 

tuntunut omalle?)  

 

Perehdytys: Kertoisitko meille seuraavaksi saamastasi perehdytyksestä? Mil-

laista perehdytystä olet saanut? (Tarkentavia kysymyksiä: Oliko perehdytys 

mielestäsi riittävää? Millaista perehdytystä olisit toivonut?)  

 

Mentorointi: Onko sinua mentoroitu viimeisten vuosien aikana? Kertoisitko, 

mitä mentorointiin on kuulunut ja miten se on kehittänyt sinua varhaiskasvat-

tajana? 

 

Työyhteisön tuki: Millaista tukea olet saanut työyhteisöltäsi? Miten työyhtei-

sön tuki on kehittänyt sinua varhaiskasvatuksen opettajana? Miten sinut otet-

tiin vastaan työyhteisössä?  (Tarkentavia kysymyksiä: Oletko kokenut jotain 

haasteita työyhteisössä? Millaisia?)  

 

Työhön sitoutuminen: Millaiseksi koet oman sitoutumisesi varhaiskasvatuksen 

opettajan työhön tällä hetkellä? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sitoutumiseesi 
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vuosien varrella? (Tarkentavia kysymyksiä: Onko sitoutumisesi työhön vaih-

dellut vuosien aikana, jos on niin miten?)  

 

Vapaa sana: Tuleeko jotain vielä mieleen eri teemoista?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


