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1 JOHDANTO 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani alaa vaihtaneiden opettajien kertomuksia alanvaihdosta ja 

ammatillisen identiteetin rakentumisesta. Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella opettajien 

alanvaihtoa ilmiönä sekä ammatillisen identiteetin rakentumista yksilötasolla. Olen kiinnos-

tunut myös opettajien alanvaihdon syistä sekä siitä, miten opettajankoulutus ja opetustyöstä 

saadut kokemukset ovat heijastuneet haastateltavien ammatilliseen identiteettiin ja työhön 

alanvaihdon jälkeen. 

Kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi luokanopettajakoulutuksessa kurssilla, jolla käsiteltiin 

ammatillista kasvua. Pohdimme kurssilla muun muassa opettajien työssä jaksamista, urake-

hitystä sekä ammatillisen identiteetin muodostumista. Ennen kurssia en ollut epäillyt omaa 

opettajuuttani lainkaan enkä nähnyt tekeväni tulevaisuudessa työkseni muuta kuin opetus-

työtä peruskoulussa. Kurssin edetessä aloin kyseenalaistaa omaa ammatillista identiteettiäni 

ja tulevaa uraani: Onko minusta opettajaksi? Tulenko työskentelemään koko elämäni luo-

kanopettajana? Millaisia töitä voisin tehdä kasvatustieteen maisterin papereilla, jos haluaisin 

jonain päivänä vaihtaa alaa? 

Nissisen ja Välijärven (2011, 30) mukaan luokanopettajatarve tulee kasvamaan vuoteen 

2025 mennessä. Suomessa opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja opettajankoulutus on Suo-

messa poikkeuksellisen vetovoimainen kansainvälisesti vertailtuna (Innola & Mikkola, 

2013, 13 & 20), sillä ammatti koetaan arvostetuksi ja houkuttelevaksi; opettajaksi hakeutu-

minen on siis vakaalla pohjalla (Jokinen, Taajamo & Välijärvi, 2011, 7).  Opettajatarpeeseen 

vastaamisen toteutumista ei kuitenkaan tule pitää itsestäänselvyytenä, sillä osa opettajankou-

lutuksessa olevista ei valmistu tai vaihtaa alaa pian valmistumisen jälkeen: vuosina 2001–

2003 valmistuneista opettajista 20 % oli jättänyt opettajan uran jo alkumetreillä (Almiala, 

2008, 6). Vuosina 2006–2007 6,2 % kaikista opettajista tai muista alan erityisasiantuntijoista 

oli vaihtanut alaa (Aho, Virjo & Koponen, 2009, 33). Opettajien alanvaihto on huomattavaa 

etenkin pääkaupunkiseudulla, missä joka kolmas opettaja jättää opetustyön muutaman työ-

vuoden jälkeen (Almiala, 2008, 6). Tasa-arvoisen yhteiskunnan tärkeimpiä kivijalkoja ovat 

tieto, osaaminen ja koulutus (Innola & Mikkola, 2013, 13). Jotta opetuksen laadukkuutta 

pystyttäisiin ylläpitämään ja opettajatarpeeseen vastaamaan mahdollisimman hyvin, on tär-

keää tutkia syitä opettajien alanvaihdolle ja pyrkiä tukemaan opettajien alalla pysymistä. 
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Opettajien alanvaihto on ilmiönä monimuotoinen, ja siihen vaikuttavat monet erilaiset tekijät 

niin yksilön henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen kuin itse työhön liittyen. Niinpä aiem-

missa tutkimuksissa aihetta on lähestytty eri näkökulmista, kuten tarkastelemalla syitä alan-

vaihtoon tai alalla pysymiseen (Howes & Goodman-Delahunty, 2015; Webb, Vulliamy, Hä-

mäläinen, Sarja, Kimonen & Nevalainen, 2004), keskittymällä uran alkuvaiheessa alaa vaih-

taneisiin opettajiin (Arnup & Bowles, 2016; Fontaine, Kane, Duquette & Savoie-Zajc, 2012) 

tai liittämällä opettajien kokema työuupumus alalta poistumiseen (Mäkinen, 1998; Hughes, 

2001; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006).  

Alanvaihto mietityttää useita, ja alanvaihtoajatukset saattavat herätä jo opettajankoulutuksen 

aikana. Huomasin tämän aineistoa kerätessäni, sillä löysin runsaasti aiheesta tehtyjä pro 

gradu -tutkielmia. Silti Suomessa opettajien alanvaihtoa on tutkittu esimerkiksi väitöskirja-

tasolla melko vähän. Tämä selittynee sillä, että Suomessa alaa vaihtaneiden opettajien määrä 

ei ole kansanvälisesti vertailtuna hälyttävän suuri (Aho, 2011, 31–32); esimerkiksi Yhdys-

valloissa joka neljäs opettaja vaihtoi alaa vuosina 2000–2001 (Boe, Cook & Sunderland, 

2008, 7). Almiala (2008) on tutkinut opettajien alanvaihtoa fokuksenaan opettajien työuran 

muutosprosessi ja siinä tapahtuva ammatillisen identiteetin rakentuminen. Mäkelä (2014) on 

selvittänyt liikunnanopettajien työtyytyväisyyttä sekä sen vaikutuksia opettajien alalla pysy-

miseen, alanvaihtoon ja siihen liittyviin aikeisiin. Räisänen (1996) on sivunnut aihetta väi-

töskirjassaan luokanopettajan työn kokemisesta ja työorientaatiosta. Tutkimustulosten mu-

kaan onnistunut ammatinvalinta ennustaa työtyytyväisyyttä ja alalla pysymistä.  

Opettajan ammatillista identiteettiä on puolestaan tutkittu niin paljon, että siitä on tullut oma 

tutkimuksen osa-alueensa (ks. Beijaard, Meijer & Verloop, 2004; Beijaard, Verloop & Ver-

munt, 2000). Suomessa opettajan ammatillista identiteettiä ja sen rakentumista ovat tutkineet 

muun muassa Heikkinen (1999 & 2001), Laine (2004), Koski-Heikkinen (2013) ja Järvinen 

(1999). Ammatillisen identiteetin rakentuminen työuran muutosprosesseissa on hyvin tär-

keää uramuutosten lisääntyessä ja yleistyessä (Mirvis & Hall, 1996, 246).  

Pyrin tarkastelemaan tutkimuksessani opettajien alanvaihtoa ja ammatillisen identiteetin ke-

hittymistä kokonaisvaltaisesti. Tämän vuoksi olen lähestynyt tutkimusaihettani narratiivisen 

lähestymistavan kautta: elämäkerrallinen kerronnallisuus ei rajaa liikaa tutkittavien kerron-

taa, vaan he pystyvät kertomaan henkilökohtaisista kokemuksistaan itse olennaisina pitämis-

tään näkökulmista. Lisäksi ammatillisen identiteetin rakentumisprosessi tulee näkyväksi tut-

kittavien elämäkerrallisten kertomusten kautta tutkittavien kertoessa näkemyksiään omasta 
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itsestään eri tilanteissa. (Cortazzi, 1993, 2.) Opettajan työtehtävien moninaisuuden huomi-

oimiseksi olen valinnut tutkittaviksi sekä aineenopettajia että luokanopettajia.  

Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta luvusta. Luvussa 2 tarkastelen identi-

teetin ja narratiivisen identiteetin käsitteitä sekä opettajan ammatillista identiteettiä ja sen 

rakentumista. Kolmannessa luvussa tarkastelen työuran ja urakehityksen käsitteitä sekä ylei-

sesti että opettajan ammatin näkökulmasta. Esittelen Annikki Järvisen (1999) opettajan am-

matillisen kehittymisen dynaamisen prosessimallin sekä tarkastelen aiempia tutkimuksia 

opettajien alanvaihdosta. Luvussa 4 kuvailen tutkimuksen toteutusta. Tutkimustulosten ra-

portoinnin olen jakanut kahteen lukuun. Luvussa 5 esittelen kaksi elämäkerrallista uratari-

naa, jotka olen juonentanut kahden tutkittavan kertomusten perusteella. Luvussa 6 vertailen 

kaikkien neljän tutkittavan tarinoita teemoittain. Luku 7 sisältää tutkimustulosten yhteenve-

don sekä pohdintaa tutkielmaprosessistani ja sen merkittävyydestä. Loppuun olen liittänyt 

käyttämäni haastattelurungon ja haastattelukutsun. 

Tutkimuksella on yhteiskunnallisen merkityksen lisäksi etenkin minulle itselleni tärkeitä 

henkilökohtaisia tavoitteita ja merkityksiä. Haluan kuulla opettajien kertomuksia opettajan 

työn hyvistä ja huonoista puolista sekä ammatillisesta kehittymisestä minua kokeneemmilta 

henkilöiltä kehittääkseni omaa opettajuuttani ja ammatillista identiteettiäni. Tarkoituksenani 

on saada myös itselleni tietoa siitä, millaisia työmahdollisuuksia opettajankoulutuksen käy-

neelle voi avautua.  
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2 OPETTAJAN IDENTITEETTI 

Opettajan ammatillisen identiteetin tutkimuksesta on tullut oma tutkimuksen alueensa. Iden-

titeetti on kompleksinen käsite, jota on määritelty monin eri tavoin. Toisinaan sen tarkka 

määrittely saatetaan jättää tekemättä. (Beijaard ym. 2004, 122 & 125; Koski-Heikkinen, 

2013, 41.) Käsitteen määrittelyssä on kuitenkin havaittavissa yhteneviä perusoletuksia, joita 

tarkennetaan ja painotetaan eri pääaihealueisiin (Koski-Heikkinen, 2013, 41). Tarkoitukse-

nani on tuoda esille tutkimukseni kannalta merkittäviä näkökulmia narratiivisesta, persoo-

nallisesta ja ammatillisesta identiteetistä sekä niiden rakentumisesta. 

Tässä luvussa tarkastelen identiteetin käsitettä ja tarkennan sen ammattiin, etenkin opettajan 

ammattiin, liittyviä ulottuvuuksia. Tämän jälkeen tarkastelen opettajan ammatillisen identi-

teetin rakentumisprosessia. Luvun lopussa käsittelen ammatillisen identiteetin kriisiä.  

2.1 Identiteetti ja narratiivinen identiteetti 

Identiteetti on Huotelinin (1992, 23) mukaan minän kokemus tai ilmeneminen tietyssä tilan-

teessa.  Se kuuluu Raution (1989, 244) mukaan samaan käsiteperheeseen kuin “persoonalli-

suus”, “minä”, “ego”, “self” tai “minäkäsitys”, “minäkuva” ja “itsetunto”. Identiteetin voi-

daan nähdä vastaavan kysymyksiin: Kuka minä olen? Miten minusta tuli se, mikä olen? 

Kuka haluan olla ja mihin päämääriin pyrin elämässäni? Mikä on paikkani yhteisössä ja 

ihmisten joukossa ylipäätään? (Rautio, 1989, 244; Almiala, 2008, 30).  

Tässä tutkimuksessa identiteettiä tarkastellaan tutkittavien kertomusten kautta, sillä identi-

teetin katsotaan rakentuvan ja ilmentyvän kertomuksissa. Siksi tämä tutkimus nojaa narra-

tiivisen identiteetin määritelmään (ks. Ricoeur, 1992; Lutovac & Kaasila, 2010; Heikkinen, 

2001). Kertomuksella eli narratiivilla tarkoitetaan juonellista kuvausta sarjasta tapahtumia, 

jotka ovat merkityksellisiä niin kertojalle itselleen kuin kertomuksen yleisölle (Denzin, 

1989, 37). Kertomukset eivät kuitenkaan ole ainoastaan tapahtumien ja toimintojen ku-

vausta, vaan näiden yhdistämistä ja järjestämistä juonirakenteiksi, jotka liitetään lopulta hen-

kilöihin; kertomuksessa kuvattu identiteetti on sama kuin yksilön identiteetti. Puhutaan siis 

narratiivisesta identiteetistä (Ricoeur, 1992, 147–148; Lutovac & Kaasila, 2010, 4).  

Heikkisen (2001) määritelmän mukaan narratiivisella identiteetillä tarkoitetaan yksilön 

konstruoimaa kertomusta siitä, kuka hän on. Identiteetti rakentuu eletystä elämästä kerrottu-
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jen tarinoiden ja muiden itseilmaisujen tapojen kautta. Yksilöllä voi olla useampia narratii-

visia identiteettejä, sillä yksilö valikoi kertomustensa sisältöjä ja kertomisen tapoja yleisönsä 

mukaan (Kaasila, 2001, 206; Denzin, 1989, 37). Esimerkiksi kertomus illanvietosta saattaa 

muuttua, jos siitä kerrotaan ensiksi kavereille ja sitten äidille, minkä vuoksi kertojan identi-

teetti näyttäytyy erilaisina variaatioina eri yleisöille.  

Identiteetti rakentuu siis vuorovaikutuksessa, kun kerromme tarinoita elämäämme liittyen 

tai muilla itseilmaisun tavoilla (Heikkinen, 2001, 28). Itseilmaisun kautta identiteetti tulee 

todelliseksi niin yksilölle itselleen kuin ympäristölleen, kun yksilö eri tavoilla itseään ilmais-

ten tuo esiin identiteettinsä piirteitä merkittäville toisille (esimerkiksi vanhemmat, sisaruk-

set, ystävät), jotka tunnistavat nämä piirteet yksilön identiteettiin kuuluviksi (Beijaard ym. 

2004, 107; Higgins, 1987, 321; Heikkinen, 2001, 28). Identiteetti on dynaaminen ja muun-

tuvainen elämänkulun ja eri tilanteiden mukana, mutta samanaikaisesti sitä luonnehtii sa-

muus ja jatkuvuus, eli kokemus samana henkilönä toimimisesta ja asioiden kokemisesta eri 

elämäntilanteissa (Heikkinen, 1999, 118; Almiala, 2008, 30).  

Sosiaalitieteissä identiteetissä katsotaan olevan sekä persoonallinen että sosiaalinen ulottu-

vuus. Persoonallisella identiteetillä tarkoitetaan itseyden (self) kokemusta (Ricoeur, 1992, 

116) eli jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden tunnetta yksilön kokemuksessa itsestään ja hä-

nen elämäkerrallisissa minäkertomuksissaan (Almiala, 2008, 32). Persoonallinen identiteetti 

on ainutlaatuinen yhdistelmä yksilön elämänhistorian tapahtumia (Huotelin, 1992, 24). Li-

säksi se on aina sidoksissa sosiaaliseen, kulttuuriseen, poliittiseen ja historialliseen kehityk-

seen sekä ympäristöön (Koski-Heikkinen, 2013, 41; Beijaard ym. 2004, 113). Sosiaalisella 

identiteetillä tarkoitetaan identifioitumista eli samaistumista erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin 

tai yhteisöihin sekä johdonmukaisuutta eri rooleissa. (Almiala, 2008, 32.) Sosiaalinen iden-

titeetti on Huotelinin (1992, 24) mukaan objektiivinen ja rakenteellinen osa itseä, ja siihen 

kuuluu muun muassa yksilön ammatti. 

2.2 Opettajan ammatillinen identiteetti ja sen rakentuminen 

Kun persoonallinen identiteetti vastaa kysymykseen “Kuka olen?”, vastaa ammatillinen 

identiteetti puolestaan kysymykseen “Kuka olen ammattikuntani edustajana?”. Ammatilli-

nen identiteetti on yksilön käsitys omasta itsestään työntekijänä ja suhteessa työhönsä (Ete-

läpelto & Vähäsantanen, 2006, 26). Opettajan ammatillinen identiteetti on elämänhistoriaan 
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perustuva käsitys ja jatkuva prosessi, jossa yksilön identiteetin persoonallinen ja ammatilli-

nen ulottuvuus integroituvat käsitykseksi ja kokemukseksi opettajaksi tulemisesta ja sellai-

sena olemisesta (Beijaard ym. 2004, 122; Almiala, 2008, 33). Opettajan ammatilliseen iden-

titeettiin liitetään työtä koskevat arvot, eettiset ulottuvuudet sekä erilaiset roolit, joissa opet-

taja toimii työtään tehdessään (Almiala, 2008, 34-35; Beijaard ym. 2004, 113). Beijaard ja 

kumppanit (2000, 750–751) ovat määritelleet opettajan ammatillista identiteettiä myös opet-

tajan suhteina opetettavaan oppiaineeseen, oppilaisiin sekä opettajan rooleihin oppisisältö-

jen, pedagogiikan ja didaktiikan asiantuntijana. Koski-Heikkinen (2013, 74) lisää edellä 

mainittuihin myös opettajan suhteen työyhteisöön ja sen kehittämiseen. Opettajan ammatil-

linen identiteetti on moniulotteinen ja siihen vaikuttavat historialliset, sosiologiset, psykolo-

giset ja kulttuuriset tekijät sekä ympäristö ja sen odotukset (Beijaard ym. 2004, 113). 

Opettajan ammatillinen identiteetti on opettajan työn ydin: se antaa opettajalle kehyksen, 

jossa konstruoida ideoitaan ja ajatuksiaan siitä, miten ja miksi hän toimii työssään tietyillä 

tavoilla ja sekä miten hän ymmärtää työtään ja näkee sen aseman yhteiskunnassa (Sachs, 

2005, 15). Myös Heikkinen korostaa opettajan ammatillisen identiteetin keskeisyyttä: hän 

näkee opettajan työn kokonaisvaltaisena identiteettityönä eli suhteen muodostamisena ym-

päristöön, yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja muihin ihmisiin samalla itseään reflektoiden 

(Heikkinen, 1999, 117). Lisäksi hän näkee opettajan työn ja ammatillisen identiteetin ei ai-

noastaan ammattina, vaan kokonaisvaltaisena olemassaolon tapana ja sosiaalisena roolina 

(Heikkinen, 2001, 13). Opettajaksi pikemminkin kasvetaan ja ammattiin kehitytään vähitel-

len sisäisenä prosessina kuin valmistaudutaan suorittamalla ammattitutkinto (Kari & Heik-

kinen, 2001, 44). 

Opettajan ammatillisen identiteetin rakentuminen on pitkällinen ja dynaaminen prosessi. Se 

alkaa jo ennen yliopisto-opintoja omista koulukokemuksista ja jatkuu työelämässä. (Heikki-

nen, 2001, 32.) Opettajan ammattiin ja siihen tarvittaviin opintoihin ohjaavat yksilön sisäi-

nen valintaprosessi, eli yksilön henkilökohtainen ammatinvalinta, ja ulkoinen valintapro-

sessi, eli yhteiskunnan pyrkimys valita opettajan tehtävään sopivaksi katsomansa yksilöt 

(Kari & Heikkinen, 2001, 47). Yksilön sisäisessä valintaprosessissa ihminen tarkastelee kou-

lutusjärjestelmää omasta identiteetistään käsin ja hakeutuu itselleen läheiseksi kokemaan 

koulutukseen (Almiala, 2008, 46). Valintaprosessia voidaan katsoa ohjaavan yksilön mie-

lenkiinnon kohteet, arvot ja arvostukset sekä käsitykset omista vahvuuksista ja taidoista työ-

hön liittyen. Opettajan ammattiin houkuttelevat ammatin tuttuus, oma harrastuneisuus ja 

myönteiset kokemukset opetettavista aineista, ulkoiset ja käytännölliset syyt (esimerkiksi 
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lyhyet työpäivät, pitkät lomat ja hyvä palkka), lapsista pitäminen sekä kiinnostus ja halu 

työskennellä heidän kanssaan. (Almiala, 2008, 108–117.) Ammatinvalinnan onnistuneisuus 

on merkittävä tekijä opettajan ammatillisen identiteetin rakentumisessa, sillä se heijastuu 

opettajan työn kokemiseen ja työtyytyväisyyteen. Onnistunut ammatinvalinta johtaa määrä-

tietoiseen opiskeluun, työtyytyväisyyteen sekä uralle sitoutumiseen. Epäonnistunut amma-

tinvalinta puolestaan laskee työtyytyväisyyttä ja hankaloittaa työhön sitoutumista. (Räisä-

nen, 1996; Perho, 2009.) 

Opettajan ammatillisen identiteetin rakentumisessa kokemukset ja niiden reflektio ovat olen-

naisessa osassa. Opettajan ammatillisen identiteetin rakentumiseen liittyvät kokemukset ei-

vät rajoitu ainoastaan kouluun ja opettamiseen, vaan siihen vaikuttavat kaikilta sosiaalisilta 

kentiltä, kuten vapaa-ajan harrastuksista, mediasta sekä erilaisista ihmissuhteista saadut ko-

kemukset. (Beijaard ym. 2000, 750; Day, 2012, 15; Kari & Heikkinen, 2001, 51.) Erityisesti 

vaikeat tilanteet ja vastoinkäymiset sekä niistä selviäminen vahvistavat ammatillista identi-

teettiä (Koski-Heikkinen, 2013, 90; Ruohotie, 2000, 53).  

Opettajankoulutus on ainutlaatuinen ympäristö opettajan ammatillisen identiteetin rakenta-

miselle, sillä myöhemmin opettajan uran aikana omaa ammatillista identiteettiään, osaamis-

taan ja taitojaan ei pääse peilaamaan niin monen ihmisen näkemyksiin (Laine, 2004, 23). 

Opettajan ammatillinen identiteetti ei kuitenkaan koulutuksen aikana kehity täysin opettajan 

työssä tarvittavaan valmiuteen, vaan kehitystä tapahtuu valmistumisen jälkeen opettajan 

uralla toimiessa, etenkin uran alkuvaiheessa. Opettajien ammattiryhmään sosiaalistuminen 

onkin merkittävä osa ammatillisen identiteetin rakentumista. Uransa alkuvaiheessa vastaval-

mistunut opettaja kehittää ammatillista identiteettiään sosiaalisesti pyrkimällä liittymään 

ammattiyhteisöönsä. Hänellä ei kuitenkaan ole aluksi valtaa, kontrollia tai sitä kulttuurista 

pääomaa, mitä yhteisön muilla jäsenillä on. Tällöin tuore opettaja muodostaa ammatillista 

identiteettiään omaksumalla yhteisönsä toimintakulttuureja, normeja ja asenteita. Kun koke-

mus, valta ja yhteisöön kuuluminen ovat vahvistuneet, on uran alkuvaiheessa olevan opetta-

jan persoonallisella identiteetillä enemmän tilaa ammatillisen identiteetin muodostumisessa. 

Ammattiyhteisöön sosiaalistumisen myötä yksilö kykenee siis muodostamaan omia työ-

hönsä liittyviä näkökulmia ja toimintatapoja erottuakseen yksilönä opettajien joukosta. (Ete-

läpelto & Vähäsantanen, 2006, 44; Kari & Heikkinen, 2001, 46.) 
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Ammatillisen identiteetin rakentuminen voidaan nähdä edellä käsitellyn näkökulman mu-

kaan persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin vuoropuheluna. Beijaard ja kumppanit kuvaa-

vat opettajan ammatillisen identiteetin rakentumista myös kamppailuksi ulkoa tulevien ja 

henkilökohtaisten arvostuksien, odotusten ja näkökulmien välillä. Kamppailu on sanavalin-

tana sopiva etenkin silloin, kun nämä näkökulmat ovat vaihtelevia ja jopa keskenään kilpai-

levia. Jotta opettajan ammatillinen identiteetti pääsisi eri näkökulmien ristipaineessa muo-

dostumaan, tulee opettajan osallistua keskusteluun kollegoidensa kanssa, ottaa selvää erilai-

sista toimintatavoista sekä jakaa ideoita ja näkökulmia. (Beijaard ym. 2004, 114–115.) Ak-

tiivinen toimijuus ja reflektiivisyys läpi työuran ovat siis erittäin olennaisia tekijöitä amma-

tillisen identiteetin rakentumisen kannalta. 

Ammatillinen identiteetti muuntuu ja kehittyy jatkuvasti. Opettajan ammatillisen identiteetin 

ei voida siis katsoa olevan koskaan valmis, vaan se tulee nähdä pikemminkin dynaamisesti 

kehittyvänä prosessina. (Järvinen, 1999.) Kehitykselle antavat suuntaa muun muassa erilai-

set ihanteet ja odotukset niin henkilökohtaiselta kuin yhteisölliseltä taholta (Beijaard ym. 

2004, 113). Opettajan ammattiin liitetyt ihanteet ovat erilaisia “hyvän opettajan” ominai-

suuksia ja taitoja, jotka liittyvät opettamiseen ja opetuksen järjestämiseen. Tällaisia ovat esi-

merkiksi opettajan empaattisuus, kärsivällisyys ja innostuneisuus, oppilaiden erilaisuuden 

huomioiminen sekä se, että opettaja pitää oppilaistaan. (Laine, 2004, 76 & 135). Moilanen 

on kirjoittanut opettajan hyveistä eli “hyvään opettajaan” liitetyistä persoonallisuuden piir-

teistä. Tällaisia hyveitä ovat esimerkiksi rehellisyys, huolehtiminen, oikeudenmukaisuus ja 

rohkeus (Moilanen, 2001, 90–96). Esimerkiksi omasta opettajasta voi tulla ihannekuva, 

jonka ominaisuuksia halutaan liitettävän myös itseen (Almiala, 2008, 117). Ihanteet ja niiden 

tavoittelu ohjaavat ammatillisen identiteetin kehittymistä ja siten myös urakäyttäytymistä. 

2.3 Ammatillisen identiteetin kriisi 

Higginsin (1987) mukaan minäkäsitys on jakautunut kolmeen alueeseen. Ensimmäinen alue 

on todellinen minä, johon sisältyvät kaikki ne yksilön piirteet, jotka sekä yksilö itse että 

tämän merkittävät toiset tunnistavat yksilössä. Toinen alue on ideaaliminä, johon kuuluvat 

ne piirteet, joita yksilö itse tai merkittävät toiset toivovat yksilön ihanteellisessa tilassa edus-

tavan. Kolmas alue on puolestaan oletettu minä, joka edustaa yksilön vastuita, oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Ideaaliminä ja oletettu minä ohjaavat yksilön todellisen minän kehitystä. Jos 

nämä minäkäsityksen alueet ovat kovin erilaiset tai ristiriitaiset, kokee yksilö identiteettinsä 
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epävakaaksi, mikä voi ilmetä esimerkiksi pettymyksen, hermostuneisuuden ja tyytymättö-

myyden tunteina ja jopa masentuneisuutena. (Higgins, 1987, 320–322.)  

Kun yksilön identiteetin epävakaus liittyy identiteetin ammatilliseen alueeseen, puhutaan 

ammatillisesta kriisistä. Ammatillinen kriisi voi puhjeta, kun yksilön mielikuva omasta am-

matillisesta identiteetistään on epätasapainossa työn siihenastisten saavutusten, vaatimusten 

ja tulevaisuuden odotusten kanssa (Lähteenmäki, 1995, 36–37). Ammatillinen kriisi voi puh-

jeta myös elämänkulkuun liittyvien siirtymävaiheiden, kuten keski-iän kriisin, yhteydessä 

(ks. Hermans & Oles, 1999). Ammatillisen identiteetin kriisiytyessä yksilö joutuu pohtimaan 

ja reflektoimaan omia arvojaan, ammatillista identiteettiään ja uransa mielekkyyttä saavut-

taakseen ammatillisen identiteetin vakauden. (Almiala, 2008, 51.)  

Työuria on monenlaisia: toiset ovat tyypiltään vaihtelevia, toiset vakaita (Puhakka, 1998, 

43–44). Molemmissa uratyypeissä on havaittavissa kriisivaiheiden ja vakaampien kehitty-

misjaksojen vaihtelu (Lähteenmäki, 1992, 123). Kriisivaiheet mielletään elämän käännepis-

teiksi, jotka sisältävät mahdollisuuden identiteetin vahvistamiseen (Lähteenmäki, 1995, 36; 

Mäkelä, 1999, 45 & 47), eli ne ovat hyvinkin olennaisia ammatillisen kehittymisen kannalta. 

Erilaiset ratkaisut joko ammatillisella uralla tai muilla elämänalueilla vievät identiteetin ke-

hittymistä eteenpäin silloin, kun niiden haasteellisuus ei ole liian kuormittava yksilön voi-

mavaroihin ja ammatilliseen kapasiteettiin nähden. Tällöin ratkaisut luovat tunteen onnistu-

misesta ja suoriutumisesta, mikä vahvistaa yksilön identiteettiä. (Lähteenmäki, 1995, 36–

37.) Kun haasteet käyvät liian suuriksi, työuraan ja ammatilliseen identiteettiin liittyvät krii-

sit saattavat johtaa jopa yksilön taantumiseen tai paikalleen jäämiseen urallaan (Lähteen-

mäki, 1992, 53). Kriisivaihe päättyy yksilön onnistuessa ratkaisemaan kriisivaiheen ristirii-

dat ja löytäessään vakauden ammatilliselle identiteetilleen. Kriisivaiheen jälkeen yksilö voi 

jatkaa uraansa samassa ammatissa ja kehittyä siinä. Toisinaan vakautta etsitään alan vaihdon 

kautta. (Feldman & Bolino, 1996, 100.) 
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3 OPETTAJAN TYÖURA JA AMMATILLINEN KEHITYS 

Tässä luvussa tarkastelen opettajan työuraa ja sen kehitystä. Aluksi määrittelen työuran, ura-

kehityksen ja ura-ankkurin käsitteitä alaluvussa 3.1. Työura, urakehitys ja ura-ankkurit ovat 

läheisiä käsitteitä ja niiden välillä on samankaltaisuuksia, mutta havaittavissa on myös selviä 

eroja.  

Määritelmien jälkeen tarkastelen työuran ja urakehityksen käsitteitä opettajan ammatin nä-

kökulmasta. Sen jälkeen esittelen Annikki Järvisen (1999) kehittämää opettajan ammatilli-

sen kehityksen dynaamista prosessimallia. Olen valinnut Järvisen (1999) prosessimallin 

opettajan ammatillisen kehityksestä muita vaihemalleja tarkemmin esiteltäväksi, sillä se vas-

taa parhaiten jälkiteollisen yhteiskunnan käsitystä työurasta. Toisin kuin muissa opettajan 

ammatillista kehitystä kuvaavissa malleissa, Järvisen mallissa opettajan työuran dynaami-

suus sekä urasuuntautumisen yksilöllisyys korostuvat: siinä nähdään mahdolliseksi erilais-

ten urasuuntautumisten vaihtelu, eikä ammatillisen kehityksen vaiheita ole sidottu työvuo-

siin. Luvun lopussa käsittelen vielä opettajan työuran muutosta eli alanvaihtoa.  

3.1 Työuran käsite opettajan ammatin näkökulmasta 

Työuralla tarkoitetaan koko elämän aikana tapahtuvaa työssäoloa ja erilaisten työkokemus-

ten sarjaa (Lähteenmäki, 1995, 25; Ruohotie, 2000, 206). Työura voidaan käsittää myös yh-

teiskunnan määritteleminä sosiaalisina rooleina, jotka liittävät yksilön yhteiskunnan sosiaa-

liseen rakenteeseen (Puhakka, 1998, 43). Muita uratutkimuksessa työuran käsitteen kanssa 

rinnakkain käytettyjä käsitteitä ovat esimerkiksi ura, ammatillinen ura ja urapolku (Lähteen-

mäki, 1995, 25). Tässä tutkimuksessa työuran ja uran käsitteitä käytetään synonyymisesti. 

Työuran käsitettä voidaan tarkastella niin yksilön kuin työorganisaation näkökulmasta, mistä 

johtuen työuran käsitteelle on erotettavissa kolme erilaista tulkintaa. Objektiivisen uratul-

kinnan mukaan työura nähdään toisiinsa nähden hierarkkisesti kytkeytyneiden työpaikkojen 

tai toimien ketjuna, jonka kautta työntekijä etenee työtehtävästä tai ammattitasosta toiseen. 

Organisaation kannalta tarkastellessa yksilöiden työurat ovat prosesseja, joiden avulla orga-

nisaatio uudistaa itseään. Subjektiivisessa uratulkinnassa työura nähdään elinikäisenä am-

matillisena oppimisprosessina, joka seuraa yksilön ammatillisen identiteetin kehityskulkua 

ja jota ohjaavat yksilön työuraan liittyvät odotukset, motiivit, arvot, tiedot, taidot ja tarpeet. 
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(Lähteenmäki, 1995, 29–30.) Tässä tutkimuksessa työuran käsitteellä tarkoitetaan subjektii-

vista uratulkintaa, sillä tutkimuksessa keskitytään työuraan yksilön näkökulmasta; tutkimus-

aineistona ovat tutkittavien henkilökohtaiset kertomukset omien työkokemusten sarjasta ja 

siihen liittyvistä käsityksistä, tunteista ja odotuksista.  

Aiemmin työuran käsitettä on normittanut työuran elämänmittaisuus. Tällainen työurakäsi-

tys on ollut vallalla vielä 1980-luvulla. Nykyään työura käsitetään rajattomana, eli työuraa 

ei enää määrittele pelkästään tietty ammatti tai työpaikka, vaan työpaikan tai ammatin vaih-

taminen jopa useita kertoja kesken työuran nähdään nykypäivän työuralle tyypillisenä piir-

teenä. (Arthur & Rousseau, 1996, 3–4.) Syiksi käsityksen muutokselle voidaan katsoa työ-

tehtävien monimuotoistuminen sekä yksilön lisääntyneet mahdollisuudet erilaisten työteh-

tävien välillä valitsemiselle (Peske ym. 2001, 305; Baruch, 2004, 60). Myös Lähteenmäki 

(1992) näkee urasuuntautumisen elämänmittaisena ja dynaamisena prosessina: yksilön 

uralla on useita erilaisia päätöksentekoa vaativia tilanteita, joissa yksilö tekee tulevaisuut-

taan ja uraansa koskevia valintoja aiempien kokemustensa ja ratkaisujensa perusteella. (Läh-

teenmäki, 1992, 148–149.)  

Vakaata ja elämänmittaista urakehitystä on yleisesti pidetty myös opettajan työuran nor-

mina. Mahdollisten tulevien opettajien on oletettu kiinnostuvan opettajan työstä jo varhai-

sessa iässä, hakevan opettajaopintoihin ja pääsevän valmistumisen jälkeen koulutusta vas-

taavaan työhön, jonka parissa jatkaa eläkeikään saakka (Mäkelä, 2014, 11; Peske ym. 2001, 

305). Odotukset opettajan elinikäisestä urasta ovat nähtävissä myös joissakin opettajan am-

matillisen kehityksen malleissa: esimerkiksi Hubermanin kehitysmallissa opettajan uran 

nähdään päättyvän useiden työvuosien jälkeen eläköitymiseen. (Huberman, 1989, 37).  

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa työuraa alalla kuin alalla kuvataan pirstaloituneena ja epäli-

neaarisena (Almiala, 2008, 19–20). Lisäksi ihmiset voivat tehdä valintoja useampien eri työ-

tehtävien ja uravaihtoehtojen välillä kuin aiemmin. Käsitystä opettajien elinikäisestä urasta 

voidaan siis pitää vanhentuneena modernien urakäsitysten kehittyessä, sillä myös opettajien 

työurien on havaittu muuttuneen rajattomiksi ja monimuotoisemmiksi. (Peske ym. 2001, 

304–305.) Nykyisen työurakäsityksen mukaisesti siis myös opettajan ammatillinen ura voi 

muuttaa suuntaa, olla katkolla tai päättyä jo ennen eläkeikää.  

Kun opettajan työuraa ja urakehitystä tarkastellaan aiemmin esiteltyjen uratulkintojen ja ura-

kehityksen suuntien valossa, korostuvat subjektiivinen uratulkinta sekä syvyyssuunnassa ta-

pahtuva urakehitys. Opettajan työssä työtehtävät pysyvät melko samankaltaisina läpi uran ja 
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työorganisaatioissa hierarkia on melko vähäistä, mistä johtuen opettajan urakehityksen ei 

usein odoteta olevan vertikaalista. Sen sijaan opettajan odotetaan olevan uralleen uskollinen 

ja työhönsä sitoutunut. Opettajan urakehityksen ja työhön sitoutuneisuuden kannalta olen-

naisimmaksi tekijäksi nouseekin opettajan tyytyväisyys omaan suoriutumiseen ja edistymi-

seen työssään. (Almiala, 2008, 21.)  

Opettajan työuraa ja sen kehitystä on tutkittu paljon. Tulosten perusteella on kehitetty erilai-

sia malleja, kuten Hubermanin (1989) opettajan uravaihemalli, Leithwoodin (1990) kehitys-

dimensiomalli ja Järvisen (1999) dynaaminen prosessimalli. Hubermanin skemaattisessa 

mallissa kehitysvaiheet ovat sidottuja työvuosiin ja opettajan ammatillinen kehitys nähdään 

jatkumona (Huberman, 1989). Leithwood on soveltanut Hubermanin mallia ja näkemystä 

omaan kehitysmalliinsa, jonka mukaan opettajan urakehitys tapahtuu kolmessa dimensiossa, 

jotka ovat urasyklidimensio, psykologinen kehitysdimensio ja ammatillisen asiantuntijuu-

den dimensio. Leithwood on tutkinut, miten nämä kolme dimensiota ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään. (Leithwood, 1990) Järvinen on soveltanut edellä mainittujen tutkijoiden 

näkemyksistä oman kehitysmallinsa opettajan urakehityksestä. Käsittelen tätä Järvisen mal-

lia tarkemmin luvussa 3.3. 

3.2 Urakehitys ja ura-ankkurit 

Urakehityksellä tarkoitetaan työuralla etenemistä. Urakehityksen ajatellaan perinteisesti ole-

van yksilön liikkumista työorganisaation hierarkiassa ylöspäin organisaation kannalta kat-

soen aina vastuullisempiin tehtäviin. (Puhakka, 1998, 43; Baruch, 2004, 60.) Myös siirtymi-

nen vähemmän vastuullisiin tehtäviin on mahdollista (Lähteenmäki, 1995, 25). Tällaista hie-

rarkkista työtehtävästä toiseen siirtymistä kutsutaan vertikaaliseksi urakehitykseksi (Ellig & 

Thatchenkery, 1996, 180). Rajattoman työuran käsitteen myötä mahdollisia suuntia urake-

hitykselle on useita. Yksilö voi siirtyä saman tasoisesta toimesta tai työtehtävästä toiseen, 

syventää tietoaan yhdestä työtehtävästä tai muuttaa suuntaa kokonaan. (Baruch, 2004, 60–

61.)  

Urakehitystyypeillä voidaan kuvailla ammatillisen kehityksen luonnetta. Vakaalle urakehi-

tystyypille on ominaista yksilön työllistyminen heti koulutuksen jälkeen koulutusta vastaa-

vaan työhön. Tyypillisesti uran alkuvaiheen jälkeen yksilö etenee vakaalle uralle. Epäva-

kaassa urakehitystyypissä yksilö ei onnistu tai kykene vakiinnuttamaan asemaansa urallaan, 
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vaan vaihtaa alaa ja aloittaa uran uudessa työssä. Usean yrityksen urakehitystyypissä yksilön 

työuralla on useita toisistaan irrallisia yrityksiä uran luomiselle. (Puhakka, 1998, 43–44.)  

Ura-ankkureilla tarkoitetaan ”työn suorittamiseen tai sen tuloksiin liittyviä pitkäkestoisia 

odotuksia” (Lähteenmäki, 1995, 175). Ura-ankkureiden voidaan katsoa olevan osa yksilön 

alati kehittyvää minäkäsitystä, joka kertoo yksilön arvoista, taidoista, lahjakkuudesta sekä 

tarpeista ja motiiveista uraan liittyen (Schein, 1990, 2). Ura-ankkurit kuvaavat yksilön ta-

voitteiden asettamista ja tulevaisuuteen asennoitumista työuraa ajatellen sekä ohjaavat yksi-

lön urakäyttäytymistä (Lähteenmäki, 1995, 175). 

Ura-ankkurit muodostuvat erilaisten työkokemusten ja niistä saadun asianmukaisen palaut-

teen perusteella. Yksilöllä ei siis ole ura-ankkureita ennen työuran alkua. (Schein, 1990, 2.) 

Noin 5–10 työssäolovuoden jälkeen ura-ankkurit vakiintuvat, minkä jälkeen ne pysyvät suh-

teellisen muuttumattomina ja vakauttavat yksilön työuraan liittyvää päätöksentekoa. 

(Schein, 1990, 2; Schein, Miettinen & Salminen, 1987, 31.) Yksilö siis ”ankkuroituu” suun-

taan, jossa työuraan liittyvät arvot, taidot ja tarpeet ovat tasapainossa (Almiala, 2008, 71). 

Scheinin mukaan yksilöllä voi olla ainoastaan yksi ura-ankkuri, sillä ura-ankkureiden katso-

taan olevan niin olennainen osa minäkuvaa ja siihen liittyvää arvo- ja tarvehierarkiaa, ettei 

niistä jousteta tai luovuta tiukkojenkaan valintojen edessä; tästä ehdottomuudesta juontuukin 

käsitteessä esiintyvä vertaus ankkuriin (Schein, Miettinen & Salminen, 1987, 37).  Feldman 

ja Bolino (1996) ovat tutkineet Scheinin teoriaa ja väittävät, että yksilöllä voi olla useampia-

kin ura-ankkureita, jotka jaetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin ankkureihin yksilön hallitsevim-

pien tarpeiden, taitojen ja arvojen mukaan. Yksilön useat samanaikaiset ura-ankkurit ovat 

mahdollisia, sillä Scheinin kehittämät ura-ankkurit voidaan ryhmitellä taitoihin, arvoihin ja 

tarpeisiin perustuviin ura-ankkureihin. Yksilön ensisijainen ura-ankkuri voi siis perustua tai-

toihin ja toissijainen arvoihin tai tarpeisiin, sillä eri asioihin perustuvat ura-ankkurit eivät 

välttämättä ole toisiaan poissulkevia. (Feldman & Bolino, 1996, 99–100.) 

Ura-ankkurit ovat niin olennaisia identiteetin osia, että niistä ei luovuta vaikeidenkaan va-

lintojen kohdalla. Toisinaan ne eivät kuitenkaan heijasta yksilön työuran nykyhetkeä, sillä 

uralla voi omasta valinnasta tai halusta huolimatta olla välivaiheita. Yksilö saattaa joutua 

valitsemaan henkilökohtaisen talous- tai elämäntilanteen vuoksi työn, joka ei vastaa hänen 

ura-ankkureitaan. (Schein, Miettinen & Salminen, 1987, 30–31.) Työn ja ura-ankkureiden 
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epäjohdonmukaisuus vaikeuttaa tasapainon löytämistä työelämän roolien välillä sekä aiheut-

taa työtyytymättömyyttä. Tällöin työn tai ammatin vaihtaminen on todennäköistä (Feldman 

& Bolino, 1996, 100).  

Taulukko 1. Ura-ankkurit. (Schein, Miettinen & Salminen, 1987, 24–25.) 

Ura-ankkuri Kuvaus 

Turvallisuus ja vakaus Uran vakiinnuttaminen ja taloudellinen turvallisuus ensisijai-

sina päämäärinä. Johonkin viiteryhmään kuuluminen, turvalli-

suus ja ennakoitavuus tärkeitä tekijöitä. Tietyllä maantieteelli-

sellä alueella pysyminen, lojaalius työnantajaa ja organisaa-

tiota kohtaan ovat olennaisia asioita. 

Autonomia ja itsenäisyys Vapautuminen organisaation säännöistä ja rajoituksista, itse-

ohjautuvuus urakehityksessä ja työnteossa. 

Ammattitaitoisuus ja erityis-

osaaminen 

Kiinnostus käyttää taitojaan ja kykyjään tietyllä erityisalu-

eella, työn haasteellisuus ko. alueella tärkeää.  

Yleinen johtajuus Pääasiallinen mielenkiinto organisaation toiminnan johtamista 

kohtaan. Organisaation ponnisteluiden yhdentäminen ja integ-

rointi sekä vallan ja vastuun käsitteleminen tärkeitä. Vaatii ih-

missuhde- ja tunnetaitoja sekä analyyttista pätevyyttä. 

Yrittäjyys ja luovuus Uuden luominen, vastusten voittaminen, aikaansaannokset 

henkilökohtaisten tekojen ja ponnistelujen tuloksena tärkeitä 

asioita työssä. Riskien ottaminen ominaista. Päämääränä ra-

kentaa yritys tai toimintatapa ikään kuin itsensä jatkeeksi.  

Palveleminen ja omistautu-

minen 

Päämääränä saada aikaan jotain arvokasta tai merkityksellistä 

sekä jonkin aatteen tai arvon hyväksi toimiminen.  Omien ar-

vojen mukaan toimiminen on ensisijaisen tärkeää. 

Haasteellisuus Ylitsepääsemättömiltä vaikuttavien ongelmien ratkaiseminen 

päämääränä. Vaikeiden vastusten ja vastustajien voittaminen 

keskeistä. Kilpailuhenkisyys, uutuus, vaihtelevuus ja haasteet 

työn päämääriä sinänsä. 

Elämäntyylin integraatio Kaikkien elämänpiirin osa-alueiden integroiminen ensisijai-

sen tärkeää. Uran tai perheen ei haluta yksin hallitsevan elä-

mää. Tasapainoa vaikeuttavien ylennysten ja siirtojen vastus-

taminen. Paikalleen asettuminen tavoitteena. Identiteetti ra-

kentuu koko elämän, ei ammatin, työn tai organisaation va-

raan. 

 

Taulukossa 1 esitetyt ura-ankkurit ovat Scheinin tutkimusten tulosten mukaan tehtyjä kate-

gorioita erilaisten taitojen, arvojen, motiivien ja tarpeiden yhdistämiseksi. Toisinaan nämä 

kahdeksan kategoriaa eivät ole riittävän tarkkoja kuvailemaan yksilön odotuksia ja toiveita 

uraansa kohtaan, joten on mahdollista, että muitakin ura-ankkureita on olemassa. Tällöin 
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yksilö voi itse pyrkiä hahmottamaan itselleen sopivan ankkurin. (Schein, Miettinen & Sal-

minen, 1987, 25.) 

3.3 Opettajan ammatillisen kehityksen dynaaminen prosessimalli 

Annikki Järvinen (1999) on muodostanut opettajan ammatillista kehitystä kuvaavan dynaa-

misen mallin. Malli perustuu Järvisen omiin tutkimuksiin opettajan uran aloittamiseen liit-

tyen sekä muun muassa Leithwoodin sekä Hubermanin opettajan ammatilliseen kehitystä 

käsitteleviin tutkimuksiin ja vaihemalleihin. 

Kuva 1. Opettajan ammatillisen kehityksen dynaaminen prosessimalli. (Järvinen, 1999, s. 

266.) 

 

Opettajaopintojen jälkeen työuran ensimmäinen kehitysvaihe on induktiovaihe eli uran aloit-

taminen. Vaihe sisältää kolme dialektista dimensiota eli ulottuvuutta, joissa aloittavan opet-

tajan ammatillisuus kehittyy. Ensimmäisessä dimensiossa vastakkain ovat reflektio eli so-

peutuminen ja selviäminen. Reflektiolla tarkoitetaan opettajan kykyä reflektoida omaa am-

matillista toimintaansa ja ajatteluaan, mikä mahdollistaa muutoksien tekemisen ja uusien 

asioiden oppimisen ja johtaa lopulta uuteen työympäristöön sopeutumiseen. Selviämisellä 
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tarkoitetaan opettajan muodostamia strategioita “henkiinjäämiseksi” uudessa haastavassa ti-

lanteessa. Pyrkiessään työssä selviämiseen opettaja saattaa minimoida uusien asioiden oppi-

mistaan sekä omien tavoitteiden reflektiota. Toisessa dimensiossa ovat vastatusten riippu-

maton autonomia, eli ohjattavasta opettajasta siirtyminen itsenäiseksi opettajaksi, sekä tuen 

tarve, eli aloittavan opettajan tarve kollegiaaliseen tukeen ja mentorointiin. Kolmannessa 

dimensiossa ovat vastatusten itsearviointi ja sen tuoma oman ammatillisen kehityksen sy-

vällinen ymmärrys sekä kontekstuaalisten tekijöiden korostuminen eli aloittavan opettajan 

kritiikki, joka kohdistuu työskentelyn edellytyksiin ja olosuhteisiin. Induktiovaihe päättyy 

vakiinnuttamiseen eli opettajan uralle sitoutumiseen sekä perustaitojen hallintaan ja niiden 

kehittämiseen. (Järvinen, 1999, 263 & 266–267.) 

Seuraava kehitysteema on uudelleenarviointi. Uudelleenarvioinnin vaiheessa opettaja ky-

seenalaistaa omaa kasvatusideologiaansa ja siihen liittyviä mielipiteitään ja ideoitaan sekä 

etsii itselleen uutta ammatillista roolia. Uudelleenarviointi voi johtaa eri orientaatioihin: op-

piaineorientaatioon, rutinoidun työn orientaatioon tai yhteisöorientaatioon. Oppiaineorien-

taatiossa opetettavan aineksen hallinta on korkeatasoista, mikä mahdollistaa pedagogisen 

joustavuuden sekä erilaisten opetuskokeilujen tekemisen omassa luokassa. Tämä orientaatio 

nähdään perinteisenä lähestymistapana opettajaeksperttiydelle. Rutinoidun työn orientaati-

ossa puolestaan opettaja omaksuu autonomisen roolin ja kehittää omia työrutiinejaan tehok-

kaiksi asettamatta itselleen erityisiä kehitystavoitteita. Työnteko saattaa olla mekaanisempaa 

kuin oppiaineorientoituneella opettajalla, mutta toisaalta opettaja hyväksyy itsensä ja pystyy 

toimimaan luokan kanssa rentoutuneesti. Yhteisöorientaatiossa opettaja osallistuu aktiivi-

sesti päätöksentekoon työyhteisössä, kehittää koulun toimintaa sekä osoittaa kiinnostusta 

myös kollegoidensa ammatillista kehitystä kohtaan. Yhteisöorientaatio on oppiaineorientaa-

tioon verrattuna kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, jossa korostuu ammatin eettisten ta-

voitteiden tarkastelu. (Järvinen, 1999, 267–268.) 

Jotkut opettajat saavuttavat integriteetin eli ammatillisen eheytymisen. Ammatillisesti ehey-

tynyt opettaja näkee itsensä mentorina, joka tukee kollegoidensa ammatillista kehittymistä. 

Järvisen mallin mukaan etenkin yhteisöorientoitumisen nähdään johtavan integriteettiin. It-

setutkiskelun ja kollegiaalisen dialogin puuttumisen voidaan puolestaan katsoa estävän in-

tegriteetin. (Järvinen, 1999, 268.) 
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Seuraava kehitysteema on vetäytyminen, uralta pois siirtyminen ja siihen valmistautuminen. 

Järvinen viittaa Leithwoodin (1990) ja Hubermanin (1989) tutkimuksiin ja niissä esiintynei-

siin opettajan alalta vetäytymisen käyttäytymismalleihin, jotka ovat positiivinen tarkentami-

nen, defensiivinen tarkentaminen ja pettymysten ilmeneminen. Positiivisessa tarkentami-

sessa opettaja kokee onnistuneensa työssään ja keskittyy omiin vahvuuksiinsa työssään ko-

kien ansainneensa alalta vetäytymisen. Defensiivisessä tarkentamisessa opettaja helpottaa 

alalta irtautumistaan ottamalla kriittistä etäisyyttä joihinkin kysymyksiin ja asennoituu joi-

hinkin tapahtuneisiin muutoksiin pessimistisesti. Viimeisessä käyttäytymismallissa opettaja 

tuntee katkeruutta ja pettymystä työyhteisössä tapahtuneita kehityslinjoja kohtaan. Myös uu-

pumus liian kiivaaseen muutostahtiin on mahdollista. (Järvinen, 1999, 268–269.) 

Järvinen siis näkee opettajan ammatillisen kehityksen dynaamisena, epäjatkuvana proses-

sina, jonka vaiheita ei voida sitoa yleistettävästi tiettyihin työvuosiin. Järvinen kritisoikin 

Hubermanin mallia myös siitä, ettei siinä nähdä uudelleenarvioinnin ja kokeilevan toimin-

nan voivan vaihdella uran aikana. Järvisen mallissa uudelleenarvioinnin ja eri orientaatioi-

den on mahdollista vaihdella uran aikana useaan kertaan. (Järvinen, 1999, 264–269). Urake-

hityksen dynaamisuus kuvaa hyvin nykyaikana vallalla olevaa jälkiteollista työurakäsitystä. 

Uratutkimuksessa tämänkaltaisten vaihemallien käyttö on yleistä työuran vaiheita kuvatessa. 

Vaihemalleissa päähuomio kiinnitetään usein työuran yhtenäisiin ja ajalliselta kestolta riit-

tävän helposti tunnistettaviin kausiin, mutta erilaiset kriisit saattavat jäädä vähälle huomi-

olle. (Lähteenmäki, 1995, 39.) Järvisen (1999) mallissa opettajan ammatillinen kehitys näh-

dään dynaamisena ja siinä otetaan erilaiset ammatilliset kriisit huomioon. Mallissa mainitut 

kriisit liittyvät kuitenkin lähinnä työhön ja ammatilliseen suuntautumiseen opettajan työssä. 

Etenkin yksilötasolla urakehitystä ja -käyttäytymistä tarkastellessa erilaisia elämänvaiheita 

ja niihin liittyviä kriisejä ei voida jättää huomiotta. Täten Järvisen kehittämä vaihemalli ei 

yksin ole riittävä mittapuu yksittäisen opettajan urakäyttäytymistä ja ammatillista kehitty-

mistä tarkasteltaessa. 

3.4 Opettajan alanvaihto 

Opettajan alanvaihdolla tarkoitetaan siirtymistä opetustehtävistä muihin työtehtäviin ennen 

eläkeikää. Muita opettajan alanvaihdolle läheisiä käsitteitä ovat opettajien vaihtuvuus 

(teacher turnover) sekä opettajan työuran muutos (teacher attrition). Opettajien vaihtuvuu-

della tarkoitetaan opettajien siirtymistä koulusta tai kouluasteelta toiseen eli vertikaalista 
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liikkuvuutta työtehtävien välillä. Opettajan työuran muutoksella eli alanvaihdolla puolestaan 

tarkoitetaan kokonaan toiseen ammattiin siirtymistä. (Almiala, 2008, 7.) Tässä tutkimuk-

sessa keskityn näistä jälkimmäisiin eli alanvaihtajiin, joiden työuralla tapahtuneen muutok-

sen seurauksena on opetustyöstä poistuminen. Opettajan alanvaihdoksi katsotaan perusope-

tuksesta siirtyminen aikuiskoulutukseen tai johonkin muuhun ammattiin.  

Alanvaihto on työuran muutosprosessi, jossa on erotettavissa alku-, väli- ja loppuvaihe. Al-

kuvaiheessa yksilöllä on havaittavissa ammatillinen tai henkilökohtaisen elämän kriisi, joka 

saa yksilön uudelleenarvioimaan uraansa ja ammatillista identiteettiään. Alkuvaiheeseen liit-

tyy turhautumisen tunne ja heikentynyt työmotivaatio. Välivaiheessa yksilö kokeilee uusia 

rooleja esimerkiksi virkavapaalla, sivutoimisessa työssä tai koulutuksissa pohtien samalla 

sitä, mitä hän elämältään todella haluaa. Loppuvaiheessa yksilö tekee päätöksen työuran 

muutoksesta hakeutumalla uuteen koulutukseen tai suoraan uuteen työhön. (Almiala, 2008, 

160–161.) 

OECD on ilmaissut huolensa opettajien alanvaihdosta. Suurten ikäluokkien syntymien jäl-

keen eli 1960–1970 -luvuilla hankittu opettajatyövoima lähestyy eläkeikää, mikä tulee lisää-

mään opettajatarvetta tulevaisuudessa kansainvälisesti (OECD, 2005, 2). Opettajatarpeeseen 

vastaamista ajatellessa tulee iäkkäiden opettajien eläköitymisen lisäksi kiinnittää huomiota 

erityisesti opettajien alan vaihtamiseen ennen eläkeikää. Ilmiö koskettaa etenkin uransa al-

kuvaiheessa olevia opettajia (Almiala, 2008, 6; Darling-Hammond, 2003, 3). Suomessa vuo-

sina 2006-2007 6,2 % kaikista opettajista tai alan erityisasiantuntijoista oli vaihtanut alaa 

(Aho, Virjo & Koponen, 2009, 33). Kansainvälisesti vertailtuna opettajien alanvaihto on 

Suomessa vielä kohtuullisella tasolla. Se saattaa kuitenkin muodostua alueelliseksi ongel-

maksi, kun syrjäseudut eivät houkuttele vastavalmistuneita opettajia, mutta kaupungeissa ja 

kasvukeskuksissa opettajia on riittävästi. (Aho, 2011, 31–32.) Almiala viittaa Opetusalan 

Ammattijärjestön (OAJ) mittaukseen, jonka mukaan opettajien alanvaihto on yleistä etenkin 

pääkaupunkiseudulla, missä vuosina 2001–2003 joka kolmas opettaja vaihtoi alaa ensim-

mäisten vuosien jälkeen (Almiala, 2008, 6). Pätevien opettajien työssä pysyminen on erittäin 

tärkeää tasokkaan opetuksen sekä oppilaiden hyvän koulumenestyksen ja oppimisen takaa-

miseksi (OECD, 2005, 1; Darling-Hammond, 2003, 7), joten opettajien alanvaihtoon johta-

via syitä on tärkeää tutkia. 



19 

 

 

Alanvaihtoon johtavia syitä voidaan tarkastella työtyytyväisyyden, työtyytymättömyyden ja 

työhön sitoutuneisuuden kautta. Mäkelä (2014, 17) määrittelee työtyytyväisyyden myön-

teiseksi tunnetilaksi, joka johtuu yksilön työstä ja sen kokemisesta. Työtyytyväisyys on olen-

naista alalla pysymisen kannalta: kun yksilö kokee olevansa tyytyväinen työhönsä, hän on 

mitä luultavimmin sitoutunut työhönsä ja halukas pysymään siinä (Almiala, 2008, 45). Työ-

tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ammatinvalinta, oppilaat, kollegat, 

hallinto ja työympäristö. Opettajien työtyytyväisyyden syiksi on osoitettu muun muassa työn 

merkityksellisyyden ja palkitsevuuden kokeminen, onnistunut ammatinvalinta, oppilaiden 

kanssa työskentely sekä oma asiantuntemus. (Howes & Goodman-Delahunty, 2015, 24–25; 

Mäkelä, 2014, 42; Santavirta, Aittola, Niskanen, Pasanen, Tuominen & Solovieva, 2001, 

65.)  

Kun työ ja sen kokeminen aiheuttavat kielteisiä tunnetiloja, puhutaan työtyytymättömyy-

destä. Työtyytymättömyys näyttäisi olevan tärkein tekijä opettajien alanvaihtoon. (Mäkelä, 

2014, 18.) Opettajien työtyytymättömyyden syitä ovat muun muassa työn kuormittavuus, 

alhainen palkka, huonot työolosuhteet, liian suuret oppilasryhmät, kurinpito-ongelmat luo-

kassa, yhteistyön ja mentoroinnin puute, koulun huono hallinto ja sen tuen puute sekä vä-

häiset vaikuttamismahdollisuudet koulun toimintaan liittyvään päätöksentekoon (Darling-

Hammond, 2003, 10; Ingersoll, 2001, 522; Brown, Ralph & Brember, 2002, 5-8; Santavirta 

ym. 2001, 24). Työtyytymättömyyden vuoksi työhön sitoutuneisuus laskee, minkä seurauk-

sena voivat olla toistuvat poissaolot, erilaisiin työtehtäviin siirtyminen tai alanvaihto (Mä-

kelä, 2014, 17). 

Ammatinvalinta ja työuran muutokset voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia sekä pää-

määrätietoisia tai sattumanvaraisia (Koski-Heikkinen, 2013, 76; Almiala, 2008, 164). 

Omaan uraan liittyvät päätökset edellyttävät kaikissa tapauksissa yksilöltä kypsyyttä, eheää 

minäkuvaa sekä vahvaa emotionaalista ja sosiaalista autonomiaa. Autonomia eli riippumat-

tomuus on voima, joka kasvaa ihmisen elämän aikana erilaisissa tilanteissa (Almiala, 2008, 

45–46 & 64). Edellä mainitut tekijät auttavat yhdessä yksilöä tekemään päätöksiä omaan 

työuraansa liittyen ja vaikuttamaan sen kulkuun haluamallaan tavalla. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimukseni toteutusta. Esittelen aluksi tutkimuskysymykset 

alaongelmineen. Tämän jälkeen kerron narratiivisesta tutkimuksesta sekä perustelen narra-

tiivis-elämäkerrallisen metodin valintaa tutkimusmenetelmäksi. Kuvailen myös aineistoa, 

sen keräämistä ja analyysia. Luvun lopussa pohdin myös tutkimuksen eettisyyttä ja luotetta-

vuutta. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykseni ja niiden alaongelmat ovat seuraavat: 

1. Miten ammatillinen identiteetti rakentuu alaa vaihtaneiden opettajien kertomuksissa? 

 

2. Miten alaa vaihtaneiden opettajien työurat rakentuvat heidän kertomuksissaan? 

2.1 Millaisilla kokemuksilla ja tekijöillä on ollut merkitystä alaa vaihtaneiden opet-

tajien urakäyttäytymiseen ja -kehitykseen? 

2.2 Mitä syitä opettajat kertovat alanvaihdolleen? 

4.2 Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimus 

Narratiivisen tutkimuksen taustafilosofiaan kuuluu olennaisesti sosiaalinen konstruktio-

nismi eli ajatus siitä, että sosiaalinen todellisuus tuotetaan ihmisten mielessä ja että se raken-

tuu aiempien kokemuksien ja tietojen mukaan (Bruner, 2004, 691–692). Lisäksi on tärkeää 

tarkastella tietämisen muotoja tähän taustafilosofiaan liittyen. Bruner (1986) jakaa tietämi-

sen tavat kahteen eri luokkaan: loogisin väittein rakentuvaan ja kertomukseen perustuvaan 

ymmärryksen muotoon. Näistä ensimmäistä kutsutaan paradigmaattisen tietämisen muo-

doksi, jossa tietoa rakennetaan muodostamalla käsitteitä ja luokittelemalla niitä. Tällä tavalla 

ihminen rakentaa tietoa etenkin fyysisestä ympäristöstään. Jälkimmäisessä eli narratiivisen 

tietämisen muodossa tietoa rakennetaan kertomusten avulla. Erilaisista tapahtumista kertoja 

voi muodostaa temaattisesti ja johdonmukaisesti eteneviä kertomuksia, joiden avulla hän 

muodostaa subjektiivisen sosiaalisen todellisuutensa. (Bruner, 1986, 12–14.)  

Tärkein käsite narratiivisessa tutkimuksessa on narratiivi eli kertomus. Kertomuksella tar-

koitetaan kuvausta sarjasta toisiinsa liittyviä tapahtumia, jotka ovat merkityksellisiä sekä 



21 

 

 

kertojalle että hänen yleisölleen. Kertomuksen olennaisin piirre on sen rakenne eli juoni, 

joka muodostuu alusta, keskikohdasta ja lopusta; kertomus sisältää siis jonkinlaisen muu-

toksen tai käännekohdan ihmisen elämässä. Kertomuksella on oma sisäinen logiikkansa, 

joka asettaa tapahtumia kausaaliseen järjestykseen. (Denzin, 1989, 37; Hänninen, 2015, 

170.) Kertomuksissa tapahtumat eivät ole välttämättä kronologisessa järjestyksessä, vaan 

kertomuksessa voi olla takaumia tai tapahtumien järjestys voi edetä jopa lopusta alkuun. 

(Heikkinen, 2015, 151–153; Hänninen, 2015, 169.) Arkikielessä tarinan käsitettä käytetään 

kertomuksen synonyyminä, mutta tieteellisinä käsitteinä niiden välillä on ero (Syrjälä, 2015, 

266). Tässä tutkimuksessa käytän kertomuksen käsitettä.  

Kertomus on perustavanlaatuinen kommunikoinnin muoto. Ajattelemme, puhumme ja 

luomme merkityksiä kertomusten muodossa. (Atkinson, 1998, 1.) Elämämme ja kokemuk-

semme juonentuvat sitä ympäröivien kertomusten perusteella, eli muodostamme kokemuk-

sistamme kertomuksia aiemmin opittujen kertomusten rakenteiden perusteella. Kertomus 

perustuu kokemukselle, esiymmärrykselle eletystä elämästä. Kun kokemusta kerrottaessa 

sanallistetaan, se saa sosiaalisen ulottuvuuden ja muokkautuu ylemmälle ymmärryksen ta-

solle. Nämä kertomukset puolestaan muokkaavat elämäämme ja kokemuksiamme sekä an-

tavat niille tarkemman muodon. (Widdershoven, 1993, 4–5.) 

Kertomusten avulla ihminen rakentaa myös omaa identiteettiään (Heikkinen, 2015, 162; Hy-

värinen & Löyttyniemi, 2005, 189). Yksilön elämäkerralliset kertomukset ilmentävät hänen 

identiteettiään vastaamalla kysymykseen “Kuka olen?”. Täten yksilön identiteetti on erotta-

maton elämäkerrallisesta kertomuksesta. Narratiivisuus sopii siis hyvin tutkimusmetodiksi 

tutkittaessa ammatillista identiteettiä: kertomukset ovat ikään kuin ikkunoita mielensisäisiin 

prosesseihin ja skeemoihin, kuten kertojan näkemykseen omasta itsestään. (Cortazzi, 1993, 

2; Beijaard ym. 2004, 113.)  

Polkinghorne (1995) jakaa narratiivisessa tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät nar-

ratiiviseen analyysiin ja narratiivien analyysiin. Narratiivisella analyysillä tarkoitetaan me-

netelmää, jossa tutkija etsii aineistostaan erilaisia merkityssuhteita. Analyysin tuloksena on 

näitä merkityssuhteista koostettu yksi tai useampi laajempi tarina. Narratiivien analyysissä 

aineistoa analysoidaan esimerkiksi teemoja. Olennainen ero on siis analyysin tekemisen 

suunnassa: narratiivisessa analyysissä edetään yksittäisistä elementeistä kokonaisuuteen, 

kun taas narratiivien analyysissä edetään kokonaisuuksista yksittäisiin elementteihin. (Pol-

kinghorne, 1995, 12.) 
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Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber (1998) jakavat narratiivisen tutkimuksen analyysimene-

telmät hieman Polkingornen jaottelua tarkemmin. Heidän näkemyksensä mukaan narratiivi-

sessa lähestymistavassa on kaksi dimensiota: holistinen vs. kategorinen sekä sisältö vs. 

muoto. Ensimmäinen dimensio viittaa siihen, miten aineistoa tarkastellaan joko kokonaisuu-

tena eli kokonaisena narratiivina tai osissa eli kategorioittain. Holistinen lähestymistapa so-

pii käytettäväksi silloin, kun tutkimuksen kohteena on yksilö ja hänen kehittymisensä. Ka-

tegorinen lähestymistapa puolestaan on tarkoituksenmukainen, kun tutkitaan tiettyä ihmis-

ryhmää koskettavaa ilmiötä. Toinen dimensio viittaa aineiston tarkastelun kohteeseen eli 

kertomuksen sisältöön tai muotoon. Sisällön tarkastelussa ollaan kiinnostuneita tapahtu-

mista, henkilöistä ja merkityssuhteista. Muotoa tarkastellessa huomio kiinnittyy esimerkiksi 

kerronnan tapoihin, juonen rakenteisiin tai sanavalintoihin. Sisällön tarkastelun tuloksena on 

tarkka selonteko tapahtumakulusta. Kertomuksen muotoa tutkimalla voidaan saada näky-

väksi yksilön identiteetti syvemmin kuin pelkästään sisältöä tarkastelemalla. (Lieblich, Tu-

val-Mashiach ja Zilber, 1998, 11–12.)  

Tämä tutkimus on narratiivis-elämäkerrallinen, eli tutkimuksen kohteena ovat alaa vaihta-

neiden opettajien elämäkerralliset työurakertomukset sekä niiden taustalla olevat tapahtumat 

ja niiden kulku. Narratiivisella tutkimuksella ei tarkoiteta ainoastaan tutkimusmetodia, vaan 

sen voidaan katsoa olevan pikemminkin tutkimusote, taustafilosofia tai tutkimuksellinen lä-

hestymistapa (Heikkinen, 2015, 156). Tässä tutkimuksessa narratiivinen tutkimusote näkyy 

niin tietämisen tapana, aineiston muotona kuin analyysitapana. Näen kertomukset, joista ai-

neisto koostuu, tiedon välittäjänä ja rakentajana. Lisäksi olen käyttänyt aineiston analyysissä 

narratiivisen tutkimuksen analyysitapoja tuottaessani uusia tarinoita juonentamalla tutkitta-

vien kertomuksia sekä tarkastelemalla tutkittavien kertomuksia teemoittain.  

4.3 Tutkimushenkilöt ja -aineisto 

Valitsin tutkimushenkilöiksi viisi alaa vaihtanutta opettajaa seuraavien kriteerien mukaan: 

1. Henkilö on kouluttautunut luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi 

2. Henkilö on ollut opetustyössä vähintään vuoden opettajaksi valmistuttuaan ja sen jälkeen 

vaihtanut alaa. 

Löysin tutkittavat sosiaalisen median kautta ilmoituksella (liite 1), jonka julkaisin erilaisissa 

opettajille suunnatuissa Facebook-yhteisöissä sekä henkilökohtaisella Facebook-seinälläni. 
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Lisäksi tuttavani jakoivat ilmoitukseni eteenpäin henkilöille, jotka sopivat ilmoituksessa ker-

rottuihin tutkimushenkilön kriteereihin. Tutkittavien löytäminen oli haastavaa, sillä kou-

luista, sosiaalisen median opettajayhteisöistä tai opettajalehden kautta ei välttämättä löydy 

alaa vaihtaneita (ks. Almiala, 2008, 84). Olen haastatellut viittä yllä mainitut kriteerit täyt-

tänyttä henkilöä, mutta tulososuudessa olen käyttänyt niistä neljää. Pois jättämäni kertomus 

oli mielenkiintoinen, sillä kyseisen tutkittavan työura oli pirstaleinen ja hänellä oli ollut sa-

manaikaisesti useita työsuhteita, mitä en ollut osannut ennalta odottaa. Päätin lopulta jättää 

hänen kertomuksensa pois, sillä hänen urallaan ja sitä koskevassa kertomuksessa ei ollut 

selkeää käännekohtaa alanvaihtopäätöksen seurauksena, vaan hän tekee edelleen töitä opet-

tajana. 

Seuraavaksi esittelen tutkittavat lyhyiden urakuvausten avulla. Tutkittavien nimet on muu-

tettu. 

Anssi valmistui luokanopettajaksi. Hän teki opiskelun ohessa opettajan töitä viimeisten opis-

keluvuosiensa aikana. Valmistuttuaan luokanopettajaksi hän työllistyi heti ja teki samalla 

rehtorin opintoja. Hän teki töitä luokanopettajana, rehtorina ja vararehtorina pitkään, ja yli 

kahdenkymmenen vuoden opetusuran jälkeen hän siirtyi kansalaisopiston rehtorin työhön. 

Esa valmistui historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaksi. Hän aloitti valmistumisen jäl-

keen työnsä yläasteen historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opettajana. Sa-

maan aikaan Esa työsti väitöskirjaa. Tohtoriksi valmistumisen ja noin vuosikymmenen kes-

täneen opetusuran jälkeen Esa aloitti nykyisen työnsä järjestötehtävissä. 

Julia opiskeli itselleen aineenopettajan pätevyyden. Valmistumisen jälkeen Julia työskenteli 

muun muassa erilaisissa tutkimushankkeissa. Tämän jälkeen hän teki sijaisuuksia erityis-

opettajana ja opiskeli samalla erityispedagogiikkaa avoimessa yliopistossa. Opintojen jäl-

keen hän teki töitä laaja-alaisena erityisopettajana vuoden. Tämän jälkeen hän jätti opettajan 

uran ja alkoi opiskella hammaslääketiedettä. 

Maaria valmistui luokanopettajaksi. Hän työskenteli alakoulussa sijaisena useina valmistu-

misen jälkeisinä vuosina, minkä jälkeen hän toimi sijaisena lukiossa. Lukiosijaisuuden jäl-

keen Maaria jäi äitiyslomalle. Tämän jälkeen Maaria hakeutui yliopiston järjestämään lisä-

koulutukseen, joka oli suunnattu työttömille akateemikoille. Koulutuksen kautta Maaria sai 

harjoittelupaikan yrityksestä, johon hänet palkattiin lopulta vakituiseksi työntekijäksi. Yri-
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tyksen YT-neuvottelujen jälkeen Maaria siirtyi vastaavaan työhön toiseen saman alan yri-

tykseen. Kun tässäkin yrityksessä toteutettiin YT-neuvottelut ja Maarian työsuhde yrityk-

sessä päättyi, hän aloitti tämänhetkiset opintonsa valmistuakseen jälleen uuteen ammattiin. 

Tutkimukseni aineisto koostuu haastatteluissa tuotetuista elämäkerrallisista kertomuksista 

sekä elämänjanapiirroksista (Atkinson, 1998, 43). Ennen haastattelua pyysin tutkittavia piir-

tämään elämänjanan (ks. liite 2), jonka avulla sain selville kokonaiskuvan tutkittavan kou-

lutus- ja työtaustoista. Elämänjana alkaa tutkittavan ensimmäisistä muistoista opettajan uran 

suunnittelemisesta ja loppuu nykyhetkeen eli haastattelun ajankohtaan. Tutkittavat merkit-

sivät janalle valmistumisvuodet eri kouluista sekä työsuhteiden alut ja loput. Janan yläpuo-

lelle oli tarkoitus piirtää lisäksi käyrä kuvaamaan uran laskuja ja nousuja kuvaamaan tutkit-

tavien opiskeluun tai työhön liittyviä asenteita ja tunteita, mutta tätä osaa piirustustehtävästä 

toteutettiin vaihtelevasti. Piirroksen tarkoituksena oli auttaa tutkittavia orientoitumaan haas-

tattelun teemoihin etukäteen, jotta kysymyksiin vastaaminen ja kertomusten tuottaminen 

haastattelutilanteessa olisi heille helpompaa (Atkinson, 1998, 42–43). Elämänjanapiirrokset 

helpottivat myös minun työtäni analyysivaiheessa muodostaessani elämäkerrallisia tarinoita 

ja asettaessani niitä varten tutkittavien työjaksoja ja koulutuksia kronologiseen järjestykseen. 

Haastattelut toteutettiin narratiivis-elämäkerrallisina teemahaastatteluina vuoden 2016 ai-

kana. Haastattelut olivat luonteeltaan kerronnallisia, eli tavoitteenani oli kerätä tutkittavilta 

kertomuksia. Elämäkerrallisella tutkimuksella pyritään vastaamaan siihen, mitä on tapahtu-

nut ja miksi (Heikkinen, 2015, 154; Polkinghorne, 1995, 16). Koska uravalinnat ja -muutok-

set ovat pitkällisiä ja kokonaisvaltaisia prosesseja (Almiala, 2008, 89), tulee elämäkerralli-

nen aspekti ottaa tutkimuksessa huomioon etenkin aineiston keruussa. Haastattelun tulee siis 

ulottua tarpeeksi varhaisiin elämänvaiheisiin, jotta syyt opettajan uralle suuntautumiselle ja 

uramuutokselle löytyvät. 

Käyttämäni haastattelumenetelmä on yhtenevä Atkinsonin (1998) elämäntarinahaastattelun 

mallin kanssa. Atkinsonin menetelmässä tavoitellaan autenttisia elämäntarinakertomuksia 

avoimien kysymysten avulla. Näitä suunniteltuja kysymyksiä ei ole pakko käyttää, mutta ne 

auttavat silloin, kun kertoja tarvitsee tukea kertomuksessa etenemiseen. (Atkinson, 1998, 

41–12.) Tässä tutkimuksessa haastattelun tukena toimi elämänjanapiirrosten lisäksi etukä-

teen suunniteltu haastattelurunko (liite 3), jonka mukaan haastattelut etenivät. Pyrin ohjaa-

maan tutkittavia kertomukselliseen vastausmuotoon esittämällä haastatteluissa “kerro” ja 
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“millainen”-alkuisia kysymyksiä. Tällainen kysymyksen asettelu antaa vastaajalle tilaa ker-

toa itse olennaisina pitämistään asioista. Samanaikaisesti ohjasin tutkittavia vastaamaan mi-

nua tutkijana kiinnostaviin teemoihin. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 191 & 197–199.) 

Toisinaan haastattelurungosta poikettiin tutkittavan kerronnan mukaan. En antanut tämän 

haitata, sillä liiallinen rajaaminen ja haastattelurungossa tiukasti pysyminen olisi saattanut 

rajata tutkittavien kerrontaa. Haastatteluiden kesto oli noin 30 minuutista noin 1,5 tuntiin.  

4.4 Aineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on pitkälti induktiivinen eli aineistolähtöinen. Aineisto-

lähtöisessä tutkimuksessa teoriaa rakennetaan empiirisen aineiston pohjalta ilman ennakko-

oletuksia tai teoriaa. Aineistolähtöinen tutkimus on tarkoituksenmukaista etenkin silloin, 

kun tarvitaan perustietoa jonkin ilmiön olemuksesta. (Eskola & Suoranta, 1998, 19).  

Aineistolähtöisyys näkyy tässä tutkimuksessa useilla eri tavoilla. Olen muodostanut haastat-

telurungon ja toteuttanut haastattelut ennen syvällistä teoriaan tutustumista. Aineiston han-

kintaa ovat ohjanneet siis lähinnä omat käsitykseni ja olettamukseni ilmiöstä ja siihen vai-

kuttaneista syistä. Aineisto on ohjannut myös tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

muodostumista, sillä teoreettista viitekehystä on työstetty analyysin kanssa samanaikaisesti. 

Täydellinen aineistolähtöisyys ei kuitenkaan ole mahdollista tässäkään tutkimuksessa, sillä 

tehdyt havainnot ovat yleisesti hyväksytyn ajatuksen mukaan teoriapitoisia ja koska käytetyt 

käsitteet ja menetelmät pohjautuvat teoriaan (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 99). Vaikka tässä 

tutkimuksessa teoriaan tutustuminen ennen tutkimuksen toteuttamista oli melko pintapuo-

lista, en voi väittää, etteikö se olisi jossain määrin ohjannut esimerkiksi haastattelurungon 

muodostamista tai tekemiäni havaintoja ja tulkintoja. Lisäksi ilman teoriaa tutkimusrapor-

tista puuttuisi tieteen aspekti ja se olisi ainoastaan raportti käsiteltävästä aiheesta (Eskola & 

Suoranta, 1998, 83).  

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi on tehty kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa juo-

nensin kaksi elämäkerrallista työuratarinaa kahden tutkittavan kertomusten perusteella. Toi-

sessa osassa analysoin neljän tutkittavan kertomuksia teemoittain. Päädyin tekemään aineis-

ton analyysin kahdella eri tavalla, sillä kiinnostukseni kohdistuu niin työuraan ja sen kehi-

tykseen yksilötasolla kuin yksilöitä yhdistävään ilmiöön eli alanvaihtoon. Eri tasoilla tapah-

tuvan tarkastelun vuoksi päätin yhdistellä eri analyysi- ja lähestymistapoja. Yksilötason tar-

kastelu on lähestymistavaltaan Lieblichin ja kumppaneiden (1998, 12) määritelmän mukaan 
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holistis-sisällöllinen ja toteutettu Polkinghornen (1995, 12) juonentamismenetelmää käyt-

täen. Ilmiötason tarkastelussa olen lähestynyt aineistoa kategorisesti ja keskittynyt tarkaste-

lemaan kertomusten sisältöä (Lieblich ym. 1998, 12–13). 

Aloitin aineiston analyysin litteroimalla haastatteluista saadut äänitiedostot tekstiksi. Litte-

roinnin jälkeen luin aineistoa useita kertoja läpi. Muodostin jokaisesta tarinasta lyhyen tii-

vistelmän, joista ilmeni tarinoiden olennaisimmat piirteet. Tarkastelin tekstejä myös senhet-

kisten tutkimuskysymysteni kannalta, tein muistiinpanoja ja alleviivasin aineistosta kohtia, 

jotka vastasivat niihin. 

Narratiivisessa analyysissa erilaiset tapahtumat ja toiminnat nähdään merkityssuhteina eli 

toisiinsa vaikuttavina ja juonta eteenpäin vievinä tekijöinä. Tarinaa muodostettaessa otetaan 

huomioon ihmisen toiminta, valinnat ja tunteet sekä sattumanvaraiset tapahtumat, taipumuk-

set ja ympäristön vaikutukset. Narratiivisen analyysin tuloksena on juonennettu tarina, jossa 

näitä menneisyyden tapahtumia on suhteutettu toisiinsa ja koostettu selitykseksi sille, miten 

tarinan lopputulokseen on mahdollisesti päädytty. (Polkinghorne, 1995, 16.) Juonentaminen 

(emplotment) aloitetaan tarkastelemalla tarinan lopputilannetta, minkä jälkeen koostetaan ta-

rina asettamalla tapahtumia kronologiseen järjestykseen. Tätä vaihetta seuraa juonta eteen-

päin kuljettavien tekijöiden hakeminen ja epäolennaisten tapahtumien pois jättäminen. Olen-

naiset tekijät vievät juonta eteenpäin, selittävät tulevia tapahtumia ja lopulta tarinan loppu-

ratkaisua. (Polkinghorne, 1995, 18; Lutovac & Kaasila, 2010.)  

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkastelin tutkittavien kertomuksia kokonaisuuksina. 

Pyrkimyksenäni oli saada tietoa työurasta, urakehityksestä ja alanvaihdosta yksilötasolla. 

Lopulta muodostin kahden tutkimushenkilön elämäkerralliset työuratarinat juonentamalla. 

Ennen varsinaista juonentamista kokosin jokaisen tutkittavan tarinoista erilaisia tekijöitä 

alalle hakeutumiseen, työuran vaiheisiin ja pituuteen sekä alan vaihdon syihin liittyen ja et-

sin tarinoita, joissa nämä tekijät olivat keskenään erilaisia. Harkitsin muutamaa mahdollista 

tarinaa juonennettaviksi tähän tutkimusraporttiin. Lopulta päädyin kirjoittamaan Esan ja Ju-

lian tarinat. Valitsin Esan ja Julian kertomukset juonennettaviksi, sillä ne edustavat hyvin eri 

urakehitystyyppejä: Esan uran voidaan katsoa olleen kehitystyypiltään vakaa, kun taas Julian 

tarina edustaa epävakaata urakehitystyyppiä. Lisäksi heidän tarinoistaan oli löydettävissä 

selkeät käännekohdat ja heidän itsereflektointinsa oli syvällisempää muihin tutkittaviin ver-

rattuna, minkä vuoksi juuri näiden kertomusten analysointi juonentamalla vaikutti tutkimuk-

sen kannalta antoisimmalta vaihtoehdolta. 
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Koska tarinoiden lopputulema oli sama (alanvaihto), aloitin tarinoiden muodostamisen aset-

tamalla tapahtumat kronologiseen järjestykseen. Jatkoin juonentamista etsimällä tutkittavien 

vastauksista tapahtumia ja tekijöitä, jotka selittivät tulevia tapahtumia. Tämän perusteella 

elämäkerrallisiin työuratarinoihin valikoituivat seuraavat vaiheet: 1) kertojien kokemukset 

ja muistot peruskouluajalta, 2) korkeakouluihin hakeutuminen, 3) kokemukset opettajaopin-

tojen ajalta, 4) työllistyminen valmistumisen jälkeen, 5) uudelleenarvioinnin vaihe eli am-

matillinen identiteettikriisi sekä 6) alanvaihto ja uudessa ammatissa toimiminen tai uudel-

leen kouluttautuminen. Valitsin haastattelujen litteroinneista sopivia sitaatteja ja asetin ne 

kronologiseen järjestykseen. Sitaattien lomaan kirjoitin omia tulkintojani nostaen esille tut-

kittavien asenteita, odotuksia ja tunteita osoittavia sanavalintoja ja kertomisen tapoja, joihin 

tulkintani perustuivat. Hyödynsin analyysissa myös teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyjä 

Järvisen (1999) kehitysmallia sekä Almialan (2008) alanvaihdon vaihemallia ja niiden mu-

kaisia vaiheita tutkittavien ammatillista kehitystä tarkastellessa. 

Analyysin toisessa vaiheessa tarkastelin tutkittavien kertomuksia teemoittain. Pyrin tällä lä-

hestymistavalla saamaan tietoa alanvaihdosta ilmiönä. Teemoittain analysoitaessa aineis-

tosta poimitaan tutkimuskysymysten perusteella olennaiset katkelmat. Poimitut katkelmat 

ryhmitellään sisältönsä perusteella eri alakategorioihin katkelmissa esiintyvien teemojen tai 

näkökulmien mukaan. Lopulta nämä alakategoriat yhdistellään sopiviin yläkategorioihin. 

(Lieblich ym. 1998, 112–113.) 

Ennen systemaattista perehtymistä aineistoon olin suunnitellut teemoiksi alalle hakeutu-

mista, opiskeluaikojen käsityksiä opettajan työstä ja niiden vastaavuutta työn todellisuuden 

kanssa, alanvaihdon syitä sekä ammatillisen identiteetin ominaisuuksia, jotka ovat läsnä sekä 

opettajan työssä että tukittavien alanvaihdon jälkeisissä töissä. Suunnittelemani teemat eivät 

kuitenkaan olleet aineiston kannalta tarkoituksenmukaisia: esimerkiksi ammatillisen identi-

teetin rakentumista alanvaihdon jälkeen ei käsitelty riittävän laajasti. Jouduin aloittamaan 

aineiston tarkastelun uudelleen ilman etukäteen suunniteltuja teemoja.  

Ensin luin aineistoa keskittyen kertomuksissa esiintyviin muutoksiin ja siirtymiin (ks. Hirs-

järvi & Hurme, 2008, 143). Kaikista kertomuksista oli havaittavissa samat neljä vaihetta ja 

niiden väliset siirtymät: 1) opettajankoulutukseen hakeutuminen ja koulutukseen pääsemi-

nen, 2) opinnot ja valmistuminen, 3) työllistyminen ja opettajan työssä toimiminen sekä 4) 

ammatillinen kriisi ja alanvaihto. Osaa näistä vaiheista ja käännekohdista on analysoitu 

myös Almialan (2008) opettajan alanvaihtoa koskeneessa tutkimuksessa. Löydettyäni edellä 
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mainitut vaiheet ja siirtymät tarkastelin jokaista kertomusta samanaikaisesti vaihe kerrallaan. 

Samalla tein aineistoon alleviivauksia ja kirjoitin alleviivaamilleni kohdille tiivistetyt ilmai-

sut. Näistä ilmaisuista aloin hahmottaa tarinoiden välillä yhteneväisyyksiä ja eroja, joiden 

perusteella johdin tutkimustulosten tarkastelulle alakategorioita. Keräsin näihin kategorioi-

hin sopivat aineistokatkelmat sitaateiksi, joiden alle kirjoitin omia tulkintojani sekä viittauk-

sia aiempaan tutkimukseen. Kun alakategoriat olivat valmiit, muodostin niille yläkategoriat 

eli teemat. Pyrin seuraavilla esimerkeillä kuvailemaan teema-analyysiprosessia tarkemmin: 

Kertomuksen vaihe: Opettajankoulutukseen hakeutuminen ja koulutukseen pääseminen 

Aineistokatkelma ko. vaiheesta: “Kaikki, jotka luokan eteen hakeutuu, en tiiä kaikki, mutta 

sanotaanko että suurin osa on kuitenki tietyllä tapaa niinku esiintyviä taiteilijoita. Eli tykkää 

olla esillä, tykkää varmaan siitä opettamisestakin ja sitte tietenki se tärkein, eli pitää tykätä 

siitä kohderyhmästä eli yleisöstä, jolle esiintyy.” 

 Tiivistys: Opettajaksi hakeutuvat haluavat esiintyä ja opettaa sekä pitävät lapsista. 

 Alakategoria: Perustelu opettajan ammattiin hakeutumiselle 

 Teema: Opettajan ammatin valitsemiseen liittyvät tekijät 

4.5 Eettisyys ja luotettavuus 

Yksi narratiivisen tutkimuksen eettisen arvokkuuden perusta on ihmisen ainutlaatuisuuden 

kunnioittaminen ja tutkittavan itsensä ilmaisemisen mahdollisuus omalla äänellään. Oma-

elämäkerrallinen tarina voi olla hyvin henkilökohtainen ja siksi tutkimuksen objektina haa-

voittuvainen. (Hänninen, 2015, 181.) Haastateltavat ovat kukin itse saaneet päättää tutki-

mukseen osallistumisestaan, ja heille on kerrottu etukäteen sekä haastattelun alussa millai-

seen tutkimukseen he ovat osallistumassa, joten en katso tutkimukseen osallistumisen ja 

haastattelun olleen tutkittaville kokemuksena haitallinen. Lisäksi näen tutkittavien oman 

työuran pohtimisen hyödylliseksi etenkin ammatillisen identiteetin rakentumisen kannalta: 

yksi haastateltavista sanoi haastattelun jälkeen pitäneensä etenkin haastattelua edeltäneestä 

piirustustehtävästä, sillä se oli auttanut häntä hahmottamaan, miten hänen työuransa oli 

edennyt ja miten pitkään eri vaiheet olivat kestäneet. Oman uran reflektointi ja siitä kerto-

minen voidaan siis nähdä identiteettiä vahvistavana tekona. 
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Toinen tärkeä tutkimuksen eettisyyteen liittyvä tekijä on tutkittavien yksityisyyden suojaa-

minen. Tutkittavan tunnistettavuus voi pahimmillaan aiheuttaa vahinkoa tutkittavalle eten-

kin arkaluontoisista asioista kerrottaessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 28–29). Olen 

taannut tutkittaville anonymiteetin tutkimuksen jokaisessa vaiheessa, jotta he pystyisivät 

luottamaan minuun henkilökohtaisten elämäkerrallisten kertomustensa kuuntelijana, tulkit-

sijana ja esiintuojana. Tämän vuoksi heidän nimensä on muutettu ja tutkimustulosten rapor-

tointiin liitetyistä sitaateista erilaiset työpaikkojen, paikkakuntien tai kertomuksissa mainit-

tujen henkilöiden nimet on poistettu. Niiden tilalla on hakasulkujen sisällä selitys korvatulle 

sanalle, jos pelkkä sanan poisjättäminen lauseesta olisi tehnyt siitä vaillinaisen tai muuttanut 

sen merkitystä. Lisäksi olen pyrkinyt häivyttämään erilaisia murteille ominaisia piirteitä tun-

nistettavuuden vähentämiseksi analyysiin liitetyissä sitaateissa. 

Elämäkerrallisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään tapahtumia ja niiden kulkua, jolloin 

kiinnostuksen kohteena on se, mitä “todella tapahtui” (Heikkinen, 2015, 154). Tätä ajatellen 

omaelämäkerralliset kertomukset ovat tutkimuskohteina haastavia luotettavuuden arvioin-

nin kannalta. Omaelämäkerrallisissa kertomuksissa päähenkilö ja kertoja ovat sama henkilö, 

joten kertojan omat tulkinnat ja näkökulmat vaikuttavat sekä tietoisesti että tiedostamatta 

siihen, mitä kerrotaan tai jätetään kertomatta. Täten omaelämäkerrallisissa kertomuksissa ei 

saavuteta absoluuttista ja objektiivista kuvausta tapahtumista, vaan kertomukset ovat sub-

jektiivisia, tulkinnan seurauksena syntyneitä koonteja. (Bruner, 2004, 692–693.) Myös minä 

tutkijana olen subjektiivisia tulkintoja tekevä osapuoli tulkitessani tutkittavien kertomuksia 

ja valikoidessani niistä itse olennaisina pitämiäni asioita esitettäviksi (Heikkinen, 2015, 163–

164). Täten keräämääni aineistoa ei tule pitää objektiivisena ja tarkkana kuvauksena siitä, 

mitä todella tapahtui, vaan tulkintojen seurauksena muodostuneina konstruktiona. Tästä joh-

tuen tutkimustuloksiin ja niistä johdettuihin päätelmiin tulee suhtautua suuntaa-antavina, ei 

yleistettävinä väittäminä. 

Narratiivisessa tutkimuksessa tieto rakentuu tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutuksessa yh-

teistyön tuloksena (Atkins, 1998, 40). Narratiivinen tutkimusote mahdollistaa tutkittavien 

oman äänen nousemisen esiin läpi tutkimusprosessin aineiston keruusta analyysiin saakka. 

Tällöin tutkittavan itsensä olennaisina pitämät näkökulmat, yksilön sisäinen ja tajunnallinen 

tietoisuuden maailma sekä hänen sille antamansa merkitykset pääsevät esille. Kohderyh-

mään kuuluvien omat näkemykset ovat hyvin olennaista pyrittäessä ymmärtämään heidän 

ajatuksiaan, kokemuksiaan ja kulttuuriaan sisältä käsin (Cortazzi, 1993, 1 & 5; Huotelin, 

1992, 87).  
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Koska tutkittavan subjektiivinen tietämyksen ja sosiaalisen todellisuuden merkitys korostuu, 

on tutkimustuloksia raportoitaessa tärkeää saada kertojan oma ääni kuuluviin. Tähän olen 

pyrkinyt lisäämällä tutkimustulosten raportointiin sitaatteja, jotka tuovat ilmi evidenssin te-

kemilleni tulkinnoille. Kertomuksia esille tuodessaan tutkijan tulee pohtia tarkkaan myös 

sitä, miten hän lisää oman äänensä toisen kertomaan tarinaan. Tulkintojen tekeminen oli 

haastavaa, sillä en tunne tutkittavien elämästä kaikkia niitä elämänvaiheita ja konteksteja, 

jotka ovat olleet heidän kokemustensa kannalta merkityksellisiä. (Lichtman, 2013, 97.) Ha-

lusin varmistaa, että tulkintani tutkittavien kertomuksista olivat tarkoituksenmukaisia, joten 

lähetin juonentamani tarinat yhteenvetoineen ja litterointitiedostoineen kyseisille tutkitta-

ville luettaviksi ja kommentoitaviksi. Kerroin heille, että he saisivat kommentoida sekä tar-

vittaessa täydentää, tarkentaa ja muokata vastauksiaan sekä mahdollisesti poistaa tarinasta 

haluamiaan kohtia. Näin toimimalla olen pyrkinyt saamaan tutkittavan oman äänen kuulu-

viin, kun hän saa itse tarkentaa, täydentää ja korjata tekemiäni tulkintoja omasta kertomuk-

sestaan ja näin osallistua tiedonrakennusprosessiin.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija tunnistaa omat subjektiivisuu-

tensa eli omat ajatukset, oletukset ja tunteet niin tutkittaviin kuin tutkittavaan aiheeseen liit-

tyen (Eskola & Suoranta, 17). Tähän olen pyrkinyt kirjoittamalla tutkimuspäiväkirjaa heti 

tutkimuksen alkuvaiheista lähtien. Omien ennakkokäsitysteni tiedostamisen jälkeen pystyin 

keskittymään tutkittavan näkökulmaan paremmin.  

Yksi tällaisista henkilökohtaisista ennakkokäsityksistä liittyy opettajan alan vaihdon syihin. 

Tutkielman teon aikana mediassa on nostettu puheenaiheeksi usein opettajan työn kuormit-

tavuus ja työuupumus (ks. Opettajan viikonloppu alkoi itkulla, 2016; Opettaja HS:n mieli-

pidepalstalla, 2016), jotka usein liitetään työtyytymättömyyteen ja siten myös opettajien am-

matilliseen kriisiytymiseen ja alanvaihtoon (Aho, 2011, 3). Ennen haastatteluja oletin saa-

vani tutkittavilta paljon edellä mainittuihin teemoihin liittyviä vastauksia, mutta tutkittavien 

vastaukset osoittautuivatkin monipuolisemmiksi.  

En itse ole kokenut alanvaihtoa, saati toiminut opettajana täyttä lukuvuotta, joten ennakko-

käsitykseni tutkimuksen aiheesta perustuvat lukemaani kirjallisuuteen aiheeseen liittyen 

sekä opettajankoulutuksen ja median antamiin mielikuviin opettajan työstä, alanvaihdosta ja 

siihen johtaneista syistä. Tämä saa aikaan eräänlaisen noviisi-ekspertti -asetelman tutkijan 

ja tutkittavan välille, kun alan asiantuntijat kertovat opettajan työstä ja alanvaihdosta pian 

luokanopettajaksi valmistuvalle. Minulla oli ennakko-oletuksia alanvaihtoon johtaneista 
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syistä, mutta pyrin olemaan avoin tutkittavien näkökulmille. Heidän kertomansa syyt alan-

vaihdolle poikkesivat toisinaan omista ennakko-oletuksistani. Tämä sasi minut pohtimaan 

tutkittavien rehellisyyttä: olivatko tutkittavat kertoneet tuntemuksistaan ja ajatuksistaan täy-

sin avoimesti ja rehellisesti? Yksilön narratiivinen identiteetti voi olla yksi useista vaihtoeh-

doista, sillä yksilö valikoi kertomuksen sisältöjä ja kerrontatapoja yleisönsä mukaan (Kaa-

sila, 2007, 206), joten on mahdollista, että tutkittavat ovat saattaneet haluta ikään kuin suo-

jella minua opettajan työn ikäviltä puolilta tai itseään oman haavoittuvuuden paljastamiselta. 

Tästä johtuen tutkittavat ovat saattaneet valikoida kertomustensa sisältöjä niin, ettei opetta-

jan työ näyttäytyisi kertomuksissa liian kielteisessä valossa. Koen kuitenkin saaneeni tutkit-

tavilta rehellisiä ja avoimesti kerrottuja vastauksia, sillä ne ovat monipuolisia ja sisältävät 

niin myönteisiä kuin kielteisiä puolia ja kokemuksia opettajan työstä.  

Toinen mainittava ennakkokäsitys on tutkittavien tuttuus: jotkut tutkittavista olivat minulle 

tuttuja entuudestaan. Olen pyrkinyt tunnistamaan ennakkokäsitykseni näistä henkilöistä ja 

pohtinut, missä määrin tulkitsen heidän tarinoitaan heistä etukäteen tietämieni asioiden pe-

rusteella, jos ja kun tutkittava ei itse ole tuonut näitä asioita haastattelussa esille. Havaitsin 

analyysivaiheessa tutkittavien tuttuuden vaikuttaneen myös haastatteluihin: halusin toimia 

hienovaraisesti ja välttää tungettelevia kysymyksiä, joten en kysynyt tarpeeksi tarkentavia 

kysymyksiä minulle entuudestaan tutuilta tutkittavilta. Tämän vuoksi vastaukset jäivät toi-

sinaan puutteellisiksi. Näissä tapauksissa pyysin tutkittavilta täydennyksiä vastauksiin kir-

jallisessa muodossa sähköpostitse. Vastausten täydentäminen paransi aineiston laatua, mikä 

osaltaan lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. 
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5  ESAN JA JULIAN ELÄMÄKERRALLISET TARINAT 

Tässä kappaleessa esittelen muodostamani juonennetut elämäkerralliset työuratarinat kah-

delta tutkittavalta, Esalta ja Julialta. Valitsin heidän tarinansa juonennettaviksi, sillä ne olivat 

keskeisiltä tekijöiltään (esimerkiksi syyt opettajan ammatin valitsemiselle, uran pituus ja 

alanvaihdon syyt) erilaiset. Tarinoissa oli lisäksi selkeät käännekohdat ja tutkittavien itse-

reflektointi oli riittävän syvällistä. 

Tarinat alkavat Esan ja Julian muistoista omilta peruskouluajoiltaan ja etenevät korkeakou-

luopintoihin hakeutumiseen. Tämän jälkeen tarinoissa käsitellään opettajaopintojen aikaisia 

kokemuksia ja muistoja. Valmistumisen jälkeen kerrotaan työllistymisestä valmistumisen 

jälkeen sekä muistoista ja kokemuksista opettajana toimimisesta. Tämän jälkeen käsitellään 

uudelleenarvioinnin vaihetta ja lopulta alanvaihtoa sekä Esan ja Julian työurien tulevaisuu-

den näkymiä.  

5.1 Esan tarina 

“Mä olin hyvin sopeutuvainen nuori mies, et sillai oli mukava mennä kouluun. 

Ei se ollu mitenkään hienoa taikka erikoista, vaan se oli vaan se osa arkea. 

Enemmän musta oli se tärkeintä päivässä, että mä tapaan kaverit siellä. (Nau-

raa.)” 

Esa kertoo olleensa koulussa kiltti ja sopeutuvainen oppilas, joka meni mielellään kouluun. 

Opiskeluun hän ei suhtautunut kovinkaan intohimoisesti, vaan se oli hänelle tavallinen osa 

lapsen arkea. Tärkeintä Esalle koulussa oli kavereiden tapaaminen ja yhdessä oleminen. 

Esan kokemukset peruskouluajasta olivat siis lähinnä myönteisiä. 

Lukion toisena vuotena Esa päätti opiskelukavereidensa kanssa käydä urapsykologin luona 

keskustelemassa ammatinvalinnasta: 

“Se oli lukion toisena vuonna, ni me saatiin mahdollisuus, että ne jotka haluaa, 

pääsee urapsykologin luokse … Ajateltiin et “Hei tästä saa koulusta vapaata, 

et mepä lähetään käymään kans”. … siinä vaiheessa vasta kun me käytiin läpi 

näitä, ni sit mä kerroin että mikä mua kiinnostaa, että mä oon aina ollu kiin-

nostunu historiasta ja että mä luen paljon ja katon elokuvia ja et se kiinnostaa 

mua tosi paljon. Ja sitten hän [urapsykologi] sano et ”Hei mitäs jos sä lähtisit 

opettajaks opiskelemaan ja lukisit historiaa”. Mä että “En oo koskaan tullu 

aatelleeks et se vois olla työ”. No sit ku mä olin ajatellu siinä vaiheessa, et mä 

meen vakuutusalalle tai pankkialalle kovaa bisnestä tekemään, että mä se on 
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mun juttu. (Nauraa) Mä oon ohjannu seurakunnan sählykerholaisia, mä oon 

ollu leireillä isosena … tosi paljon tehny semmost työtä. Missään vaiheessa 

mä en aatellu, et se on opettamista. Mut sit siinä vaiheessa tapahtu tää, että 

mä tajusin että “Hei, et täähän voi olla ammatti”.”  

Vaikka urapsykologilla käynnin päällimmäisenä tarkoituksena olikin saada vapaata kou-

lusta, oli keskustelu lopulta varsin merkittävä Esan ammatinvalinnan kannalta, sillä Esa 

päätti hakea yhteishaussa yliopistoon sekä historian että kauppatieteiden opintoihin. Hän 

pääsi sisään molempiin hakemiinsa kohteisiin ja päätti lopulta aloittaa historian opinnot. 

Vaakakupissa painoivat luultavasti eniten Esan mainitsemat mielenkiinnon kohteet, myön-

teiset kokemukset omalta peruskouluajalta sekä aiemmat kokemukset lasten ohjaamisen pa-

rissa, olivathan ne hänelle luontaisia ja mieluisia tapoja toimia. Omien kykyjen ja kokemus-

ten reflektointi mahdollisen tulevan työn vaatimuksiin kertoo Esan itsereflektiosta ammatin-

valintaan liittyen, joten ammatinvalinnan voidaan katsoa olleen tietoinen ja harkittu. 

“...se [päätös opiskella historiaa] vahvistu oikeestaan armeijan aikana vielä 

enemmän. Aliupseerin tehtävissä tuli opeteltua aikuisten kouluttamista, vaikka 

se on vähän erilaista.” 

Armeijan aikana Esan päätös historian opettajana toimimisesta vahvistui, kun hän aliupsee-

rina koulutti muita varusmiehiä ja sai näin lisää kokemusta opettamisesta. Armeijan jälkeen 

Esa toimi puolen vuoden ajan koulunkäyntiavustajana ja koulun vakituisten opettajien ol-

lessa poissa hän toimi myös sijaisopettajana lyhyitä jaksoja. Esa kertoo eräästä mieleenpai-

nuneesta opetuskokemuksestaan: 

“...siellä oli yks tyttö, joka ei millään ymmärtäny, vaikka opettaja opettaa, se 

ei millään oppinu kelloa. Ni se [opettaja] sano et hei että kun hänen pitää 

mennä muun luokan kans eteenpäin asioissa, ni voinko mä ottaa hänet yksi-

tyisopetukseen, ja mä sain opetettua tälle tytölle kellon. Se oli musta niinkun 

wau, että huomas, että piti ymmärtää eka että miten hän ymmärtää asian, ja 

sen pohjalta ruvetaan rakentamaan sitä… Se oli konkreettinen oppi siitä, että 

omalla työllä on merkitystä ja se, että kuinka vaikeeta se opettaminen on, ja se 

vahvisti vaan sitä, et mä haluan tulla opettajaks.” 

Esa kertoo kokemuksesta, jossa hän oli oivaltanut, miten opettaminen tapahtuu konstruktii-

visesti oppilaan ennakkoymmärryksen pohjalta. Hän kertoo huomanneensa opettamisen ole-

van “wau”, “vaikeeta” ja “merkityksellistä”, mikä kertoo Esan pitäneen opettajan työtä kieh-

tovana, tärkeänä ja erityisiä taitoja vaativana. Haastavassa opetustehtävässä onnistuminen 

antoi Esalle arvokkaan kokemuksen: onnistuminen osoitti Esalle tämän olevan kyvykäs ja 
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sopiva opettajan työhön, mikä voidaan katsoa vahvistaneen Esan heräävää opettajan amma-

tillista identiteettiä. Koulun arjen näkeminen sekä opettamiseen liittyvät onnistumisen koke-

mukset rakensivat hänen käsitystään opettajan työstä ja saivat hänet odottamaan innolla 

opintojen alkua. 

“Niin no, jos ajatellaan opiskelusta niin… se oli juurikin sitä, et tämä oli hyvin 

vahva, että tää on se oikee ala, että tein oikeen valinnan ja totta kai se, että 

aika raskasta opiskelu oli, mutta … mä olin hyvin innokas, että tein aika no-

peesti opinnot. Pidin siitä ... kyllä se akateeminen vapaus sopi mulle todella 

hyvin. Ja mä myös ... tiesin, että tää tulee olemaan se mun oma ura. Elikkä mä 

rakensin sitä uraa, mietin sivuainevalintoja, että mulla on semmonen hyvä 

työllistymismahollisuus siinä vaiheessa, kun mä valmistun sieltä.” 

Historian opinnot Esa aloitti selkeät päämäärät mielessään. Määrätietoinen ja tehokas opis-

kelu, urasuunnitelmien selkeys ja opintojen suunnittelu niiden pohjalta kertovat siitä, että 

Esa ei epäillyt opintojensa aikana vaihtavansa alaa. Hänen voidaan katsoa suhtautuneen 

opettajan ammattiin ja työhön varmana ja vakituisena, kenties elämänmittaisena työurana. 

Hänen käsityksensä tulevasta työstään olivat jo opiskeluaikana realistisia, mistä kertoo seu-

raava muistelu harjoitteluajoista: 

“Mut se tosiaan opiskeluajasta, niin jos aattelee, et mitä jääny täältä [opiske-

luajalta]mieleen vaikka just tän opettajan uran kannalta, oli se norssin [nor-

maalikoulun eli harjoittelukoulun] aika. Kun aineenopettajaks opiskeltiin, ni 

oltiin vuosi norssilla, piti saada harjottelua siinä. Niin siinä koko ajan tajus, 

että tää on niinkun… ei, pelleilyä, mutta semmosta hyvin karkeeta verrattain 

siihen, mitä se todellisuus oli, kun siellä pidettiin vuoden aikana 25 oppituntia. 

Ja kun mä tiesin, et todellisuus on se, että pitää tehä se 25 oppituntia viikossa 

(nauraa). Niin se, et siellä oli aikaa ihan loputtomiin suunnitella tunteja … ni 

tiesi koko ajan, et se ei oo todellisuutta.” 

Esalla kertoo myös eräästä haastavasta kokemuksesta harjoitteluajoilta: 

“...se, että kun oli ensimmäisen kerran hankala oppilas. Itse muistan, mulla oli 

yks kasiluokan tunti ja siellä oli yks oppilas ... jonkinlaisia oppimishäiriöitä oli 

… hän oli niin tympääntyny siihen, et kun opiskelijat tulee niin innoissaan aina 

ja niillä on taas joku uus ideologia, taas ryhmätöitä ja muuta, ni mä oikeen 

aistin hänestä, et hän on niin kypsä siihen, että “Aina noi tulee tänne näi ja 

miks meidän oma opettaja ei vois kertoo vaan niitä asioita, vaan nyt tulee taas 

ja taas ne teettää jotai hienoja parityöskentelyitä ja erilaisia pysäkkejä ja 

muita”. Ni sen muistan, että kun piti hänen kanssa käydä keskustelu, että minkä 

takia nyt tehdään näin ja muuta. Se oli ensimmäinen, ku joku koettelee siinä 

opettajan työssä. Ja ite koin, että mä pääsin tilanteesta, mut se jäi mieleen 
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siitä, että vaikka ollaan tilassa, missä oma opettaja on takana ja siellä on mui-

takin harkkareita, sä oot itse siellä yksin edessä, niin tulee tämmönen haastava 

tilanne, ni et siitä selviäminen oli totta kai positiivinen asia... se jäi mieleen, 

että tällasta tää työ tulee olemaan, että et koskaan tiedä millasia tilanteita 

saattaa tulla eteen.” 

Esasta tuntui hankalalta etenkin se, että tilanne tuli arvaamatta ja hänen tuli selvittää se itse-

näisesti tuntia arvioivan opettajan ja muiden opiskelijoiden läsnä ollessa. Esa sai tilanteen 

ratkaistua ja se päättyi lopulta hyvin, ja hän kertoo silloin haastavalta tuntuneesta tilanteesta 

näin jälkikäteen onnistumisena, myönteisenä oppimiskokemuksena. Tällaisesta haastavasta 

kokemuksesta selviämisen voidaan katsoa vahvistaneen Esan ammatillista identiteettiä ja 

luottamusta itseensä opettajana. 

Esa työllistyi heti valmistumisen jälkeisenä syksynä historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi 

yläkouluun. Ensimmäinen työvuosi oli Esalle raskas, mutta erittäin opettavainen, kun hän 

kohtasi työssään lisää tilanteita, joihin ei ollut etukäteen voinut varautua: 

“...sitten muistan, kun annoin nelosvarotuksen yhelle oppilaalle, ni hänen van-

hempansa sitten perjantai-iltana pienessä humalassa soittavat ja haukkuvat 

pystyyn, ja sitte siinä meni absurdiks koko keskustelu, et siellä sanottii että … 

ku hänen lapsensa oli ... syrjitty ja kaikki niinku johtaa siihen, että minä olen 

syyllinen siihen, ko annan varotuksen. No mutta se asia tuli hyvin hoidettua, 

he [vanhemmat] tulivat hyvinkin nöyrästi sitten ... tiistaina koululle ni sitte ol-

laanki hyvin asiallisia ja asia hoitu, poika sai vitosen ja hoiti asiat kuntoon.” 

“...ensimmäinen vuosi oli todella raskas, että vaikka siitä varotettiin, niin ei 

ymmärtäny ennen kun sen näki, elikkä piti kaikki valmistaa alusta loppuun… 

se ensimmäinen vuosi on se, millon koetellaan, että onko tää se mun juttu vai 

eikö… [minulle] ei tullu missään vaiheessa sellasta, että mä lopetan tähän että 

mä lähen tekemään jotain muuta, että täytyykö lähtee sinne bisnespuolelle, et 

missään vaiheessa ei ollu sellasta tunnetta.” 

Esa kertoo ensimmäisenä opetusvuotenaan koetuista haasteistaan, kuten jo aiemminkin, 

eräänlaisina selviytymistarinoina. Tällaisesta kertomisen tavasta voidaan päätellä, että Esa 

suhtautuu työssään kokemiinsa haasteisiin lopulta myönteisesti. Hän osaa siis käsitellä haas-

tavia tilanteita, oppia niistä ja nähdä ne kehittymisen paikkoina. Niinpä erilaiset haasteet 

eivät ole horjuttaneet Esan luottamusta itseensä opettajana, vaan ne ovat vahvistaneet hänen 

ammatillista identiteettiään. Ensimmäisten työvuosien haasteista selviäminen ja opetus-

työssä pysyminen kertovat Esan sitoutuneisuudesta työhönsä, mikä puolestaan merkitsee 

opettajan uran induktiovaiheen päättymistä ja siirtymistä vakiintumisen vaiheeseen.  
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“Mullon historia ja yhteiskuntaoppi ollu koko ajan, ja sitte myös elämänkat-

somustietoa ollu ... opetuksessa ja sitte ollu erilaisia erityiskursseja... Ja oon 

ollu oppilaskunnan ohjaaja lähes koko sen ajan, kun oon ollu yläkoulussa. Ja 

sitte paljon erilaisia kehittämistehtäviä on ollu matkan varrella, projekteja ja 

muita, mitä oon ollu vetämässä eteenpäin.” 

Esan opettajan toimenkuvaan liittyneet työtehtävät olivat jo uran alkuvaiheilla monipuolisia. 

Työnkuvaan kuului historian opetuksen lisäksi erilaisten projektien ohjaamista sekä toimin-

nan kehittämistä ja niiden eteenpäin viemistä, mikä kertoo siitä, että Esa on onnistuneesti 

sosiaalistunut työyhteisöönsä sekä toiminut sen täysivaltaisena jäsenenä ja oman työnsä asi-

antuntijana. 

“...koko tuon työajan tein väitöskirjaa työn ohessa. Mä olin kolme kertaa neljä 

kuukautta pois työstä elikkä mä tutkin opintovapaalla arkistoja, tein historian 

väitöskirjaa, ja sit sitä, kun oli menny eteenpäin ja tehny sitä siinä koko ajan 

työn ohessa ja ajattelin vaan, et tää on harrastus ja tää on vaan lisäjuttu mitä 

mä teen tässä näin oman mielenkiinnon kannalta. Sit ku mä väittelin ni sen 

jälkeen tuli se, että mitäs nyt. Elikkä tajus tän, että okei, mä oon nyt ollu kym-

menen vuotta kohta opettajana, et mä oon peruskoulussa ollu, mä oon nyt väi-

telly tässä näin, ni se sitte ku ei se nyt ollukaan ihan pelkästään se (nauraen). 

Ku sen sai tehtyä sen prosessin ni aattelin, että oisko mulla jotain muuta an-

nettavaa, että mullon aina semmonen tarve kehittää asioita.” 

Esa teki opetustyön ohessa väitöskirjaa. Vaikka kyseessä olivat tohtoriopinnot, hän kertoo 

suhtautuneensa väitöskirjan tekoon harrastuksena. Kun Esa oli opettanut noin kymmenen 

vuotta ja väitellyt tohtoriksi, hän joutui kasvotusten uuden, odottamattoman asian kanssa. 

Vaikka hän oli itselleen väittänyt tekevänsä lisää korkeakouluopintoja vain oman mielen-

kiintonsa vuoksi, hän tiedosti väitöskirjan tekemisen taustalla kyteneen tarpeen kehittää it-

seään ammatillisesti. Kun tohtorin arvo oli saavutettu, hän kohtasi eräänlaisen tyhjiön: mitä 

tehdä nyt, kun on kehittynyt alallaan jo näin pitkälle?  

Pitkän ja vakaan työuran vuoksi Esan voidaan tulkita olleen tyytyväinen työssään. Siitä huo-

limatta hänen työtyytyväisyytensä laski tohtoriksi valmistumisen aikaan, sillä aineenopetta-

jan työn tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet edetä uralla eivät enää olleet Esan toiveiden ja 

intressien mukaiset. Esan ammatillinen identiteetti oli kriisissä ja hänen uransa oli tullut uu-

delleenarvioinnin vaiheeseen, jossa hän reflektoi aktiivisesti omia intressejään ja suunnitel-

miaan työuran tulevaisuuden kannalta. Esan voidaan katsoa tuolloin itselleen ammattitaitoi-

suuden ja erityisosaamisen sekä yrittäjyyden ja luovuuden ura-ankkurit. Ammattitaitoisuu-

den ja erityisosaamisen ura-ankkurin haltijalle on ominaista haluta käyttää taitojaan tietyllä 
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erityisalueella ja kohdata uusia haasteita. ”Tarve kehittää asioita” puolestaan liittyy yrittä-

jyyden ja luovuuden ura-ankkuriin. Siihen kuuluu esimerkiksi toimintatapojen kehittäminen 

ikään kuin itsensä jatkeeksi. 

“Musta tuntu, että mulla ei ollu enää annettavaa siellä ... mä ajattelin, että jos 

mä olisin opettaja, ni mä olisin varmaan vaihtanu siinä vaiheessa työpaikkaa. 

Ja mä uskon, että mä oisin vaihtanu varmaan lukioon, elikkä mulla oli selkeesti 

se, että mä kaipasin enemmän haasteita. ... mä en kokenu, että mä ammatilli-

sesti pystyn enää antamaan mitään, mitä mä en ois antanu. Elikkä mä halusin 

kehittyä uralla, koska mä en missään tapauksessa halunnu urautua, koska mä 

oon [seurannut] kollegoita, mistä näki sen, että he olivat samassa koulussa 

kolkyt vuotta olleet ja et se ei ollu se, mitä mä haluan itse. Se on totta kai heillä 

voi olla hyvä asia, että he on näin tehny, mutta mä en ite halunnu tehä sitä 

valintaa, vaan mä halusin kehittyä uralla, ja hakee haasteita ja päästä kehit-

tämään erilaisia asioita.” 

“...muistan mun rehtori sano, että hän ite on vaihtanut [työpaikkaa] työuralla 

seittemän vuoden välein. Että on pitäny hakea uusia haasteita, joillain se on 

viis vuotta tai kymmenen vuotta... et pitää välillä heittäytyä ihan jonnekki muu-

alle, ettei pääse urautumaan liikaa ja tää oli mulle selkee, siis taustalla oli 

kyteny tämä päätös [uramuutoksesta] ja sitten väitöskirjan jälkeen tuli se, että 

kun oli saanu sen ison projektin pois, niin oli sillain vapaa irtautumaan ja ko-

keilemaan jotain muuta.” 

Opettajan uralla hierarkkisesti eteneminen ei ole mahdollista ilman alanvaihtoa, vaan työ-

tehtävät ovat saman tasoisia, vaikkakin vaihtelevia. Aineenopettajan työssä työtehtävien 

vaihtelevuus voi kuitenkin olla hyvinkin vähäistä, jos opettajan erityisosaamisen rajoittuu 

vain muutamiin oppiaineisiin. Esa oli ilmeisesti kehittänyt itseään ammatillisesti monin ta-

voin ja varioinut opetustaan kaikin mahdollisin tavoin, sillä hän ei kokenut pystyvänsä an-

tamaan työlleen tai työyhteisölleen mitään uutta – kehitysmahdollisuuksia ei siis enää ollut. 

Esa ei halunnut jämähtää paikoilleen ja urautua, vaan pysyä liikkeessä ja kehittyä, joten alan-

vaihto oli välttämätöntä.  

Esa oli saanut kannustusta alanvaihtoon myös työnantajan suunnalta: Esa oli keskustellut 

uran etenemisestä myös työnantajansa kanssa ja saanut tältä neuvoja uralla suuntautumiseen 

ja mahdolliseen etenemiseen. Rehtorin voidaan siis katsoa olleen Esan alanvaihtoon vaikut-

tanut merkittävä toinen, joka näki Esassa tarpeen ja potentiaalin ammatilliselle kehittymi-

selle. Myös Esan elämäntilanteen voidaan katsoa olleen alanvaihdolle suotuisa, koska väi-

töskirjaprosessin loppuunsaattamisen jälkeen Esalla oli mahdollisuus kokeilla jotain uutta. 
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“Aattelin, että mä olin pitkään ollu mukana[järjestö]toiminnassa siinä vai-

heessa, mä olin eka ollu … yhdistyksessä puheenjohtajana siellä [ensimmäinen 

työpaikkakunta] ja sitte [toinen työpaikkakunta] sit mä olin [alueellinen] pu-

heenjohtaja [järjestön] valtuustossa ja toimikunnassa, paljon rooleja [yhdis-

tystoiminnassa], aloin aattelemaan, että “Hei tässä vois ollakki työ” ja sit ku 

puhuin [järjestön] toimistolla, sitte kun joku kysy että “Hei ooks koskaan miet-

tiny tänne tuloa” ni mä sanoin että “Hei, itseasiassa tää voiski olla ihan mu-

kavaa” ja mä aattelin että se on hirveen vaikee järjestää kun mun työpaikka 

oli [toisella paikkakunnalla], et ihan hyvä idea, mutten tiedä miten se vois on-

nistua käytännössä. Mut sitten tosiaan ku täältä tuli vakituinen työsuhde tänne 

yksikköön auki, niin mä hain sitä. Sit mä että no, kokeillaan nyt tätä näin ja 

sitten tosiaan mut valittiin tähän.” 

Esalla olisi ollut mahdollisuus jatkaa uraa myös tutkimuksen parissa, mutta tarve kehittää 

koulun toimintaa veti Esan urasuunnitelmia lähemmäs koulun arkea. Alanvaihtoprosessin 

välivaiheessa Esa pohti itselleen tuttuja rooleja koulun ulkopuolella, joista löytyi yhteneväi-

syyksiä sattumalta eteen tulleeseen uuteen työhön. Välivaiheen jälkeen Esa vaihtoi alaa ja 

siirtyi järjestötyöhön. Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut siirtyä lukioon opettamaan, mutta jäl-

leen kerran uutta suuntaa näyttivät hänelle jo entuudestaan tutut roolit ja tekeminen eli eri-

laisten projektien johtajuus ja toiminnan kehittäminen. Vaikka varsinainen opetustyö ja siten 

opettajan ammatillinen ura on päättynyt, hän toimii uudessa työssään edelleen perusopetuk-

sessa toimivien henkilöiden kanssa muun muassa kouluttamalla heitä. Tämän vuoksi Esan 

voidaan katsoa orientoituneen urallaan uudelleen ja olevan tällä hetkellä yhteistyöorientoi-

tunut: hän kehittää, suunnittelee projekteja ja auttaa toiminnallaan kollegoita kehittymään 

työssään. 

“Oon ollu todella tyytyväinen siittä [alan vaihdosta] ja mä oon nyt kaks vuotta 

ollu täällä töissä ja ajatellut, et se oli oikee ratkasu. Ja nythän mun työhön 

kuuluu edelleen opettamista, eli mä tällä hetkellä opetan aikuisia sitten ... ja 

sitte toimii samanlaisena kun opettajana ollessa, että se huvittaa että vaikka 

ihan toisenlaisessa työelämässä, ni samanlaisia juttuja löytyy täältä, ja sa-

malla ku suunnittelee koulutuksia, suunnittelee koulutusmateriaaleja, mä teen 

aika paljon myös materiaaleja, mitä muut käyttää ... ni siinä toisaalta tekee 

tuntisuunnittelua ja suunnittelee vaan toiselle tunteja.” 

Esa on ollut tyytyväinen uuteen työhönsä ja kokee, että päätös vaihtaa alaa oli oikea. Hänen 

ammatillisen kriisinsä voidaan siis katsoa olevan ohi ja urakehityksen olevan tällä hetkellä 

vakaassa kehitysvaiheessa. Opettajankoulutuksesta ja -työstä on Esan mukaan hyötyä hänen 

nykyisessä työssään, sillä opettaminen sekä erilaiset opettajan työssä tarvittavat taidot ja 

roolit ovat siinä hyvinkin olennaisesti läsnä. 
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“Kyllä mua edelleenki (nauraa)... haluaisin mennä luokan eteen puhumaan 

asioista ja jos pyydettäis tästä saman tien pitämään oppituntia, niin mielellään 

menisin… Mä oon nytten tän ratkasun [tehnyt] että oon täällä näin, mutta en 

poissulje sitä, että joskus palaisin opettamaan. Mä kumminkin pidän itseäni 

opettajana, elikkä sitte se on niin vahva kumminki se identiteetti olemassa.” 

“No totta kai mä uskon, teen noita järjestöpuolen [töitä], niin mulla on mah-

dollisuuksia vaihtaa työtä jossain vaiheessa, elikkä mä uskon, että pyrin kehit-

tämistyöhön, mitä mä tällä hetkellä teen, ni se varmasti tulee [olemaan] se 

linja, millä mä tuun jatkamaan tulevaisuudessa. Että sitä en tiedä, mistä päin 

järjestöä tai mistä järjestöstä löydän itseni … että minnekkä elämä kuljettaa. 

Mut mä uskon, että mä kaipaan haasteita … että pääsen kehitystyötä tekemään, 

mut toisaalta mä tarviin sitä, että pitää päästä esiintymään, kertomaan muille 

ihmisille, opettamaan. Et mä uskon, että semmonen työ mulla tulee aina ole-

maan, että nää kummatkin on mukana, että sinänsä kehitystyö et sit se opetus-

työ siellä. Se tulee olemaan käsi kädessä.” 

Esa tunnistaa omat ura-ankkurinsa eli tarpeensa ja toiveensa työnsä suhteen: hänellä on sel-

keät näkemykset siitä, että hän tulee tekemään työtä kehittäjänä ja opettajana. Kehittämisen 

ura-ankkurin voidaan katsoa olevan jossain määrin dominoiva, sillä tarve kehittää toimintaa 

ympärillään ja kehittyä itse ammatillisesti on Esalle erittäin olennainen ja hän näkee sen 

suuressa roolissa tulevaisuuden työuraa ajatellen. Lisäksi Esalla voidaan katsoa olevan am-

mattitaitoisuuden ja erityisosaamisen ura-ankkuri, joka kertoo Esan haluavan käyttää työs-

sään hyödyksi omaa asiantuntijuuttaan opettajan työstä.  

Esa ei kuitenkaan osaa sanoa varmasti, millainen hänen työnkuvansa tulee olemaan tulevai-

suudessa. Hän antaa ”elämän kuljettaa”, mikä kertoo Esan näkevän, että sattumalla voi olla 

vaikutusta hänen uransa kulkuun. Vaikka hänen nykyinen työnsä on mielekästä ja päätös 

alanvaihdosta on tuntunut oikealta, kokee Esa yhä olevansa sisimmässään opettaja ja kai-

paavansa koulussa tehtävää opetustyötä. Opettajan rooli on siis edelleen olennainen ja vahva 

osa Esan ammatillista identiteettiä. Vaikka Esa kokeekin kaipuuta kouluun, hän uskoo py-

syvänsä nykyisessä työssään. Samalla hän kuitenkin näkee opetustyöhön paluun mahdolli-

sena uramuutoksena tulevaisuudessa.  

 

Tarinan yhteenveto: Myönteiset kokemukset peruskouluajalta, lasten ja nuorten ohjaami-

nen harrastusten ja muun vapaa-ajan toiminnan parissa sekä urapsykologin kanssa keskus-

telu vaikuttivat Esan ammatinvalintaan. Hänen luottamuksensa itseensä opettajana on ollut 

vahva jo opiskeluajalta lähtien: päätös opettajankoulutukseen hakeutumisesta oli tietoinen 
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ja varma, minkä vuoksi opiskelu oli määrätietoista (Räisänen, 1996; Perho, 2009). Hän ko-

kee opettajan roolin olennaisena ja vahvana osana ammatillista identiteettiään niin alan-

vaihtoa edeltävänä aikana kuin sen jälkeenkin.  

Esan työura on ollut yhtenäinen ja jatkuva: hänellä ei ole ollut työttömyysjaksoja opetta-

jaksi valmistumisen jälkeen. Työsuhteita ei ole määrällisesti useita, mutta ne ovat olleet 

pitkiä ja koulutusta vastaavia. (Puhakka, 1998.) Pitkä opettajanura viittaa Esan tunteneen 

työtyytyväisyyttä sekä sitoutuneisuutta opettajan uraan. Tämän perusteella hänen voidaan 

katsoa päässeen opettajan urakehityksessä induktiovaiheesta vakiintumisen vaiheeseen. 

(Järvinen, 1999.) 

Opetustyön ohella Esa teki väitöskirjaa ikään kuin harrastusmielessä, vaikka taustalla vai-

kutti tarve kehittää itseään ammatillisesti. Esa tunnistaa itsessään voimakkaan tarpeen ke-

hittää itseään sekä toimintaa ympärillään. Hän tunsi työtyytymättömyyttä toimiessaan opet-

tajana väitöskirjan valmistumisen jälkeen, koska opettajan työ ei ollut yhtenevässä linjassa 

hänen ura-ankkureidensa kanssa (ks. Schein, Miettinen & Salminen, 1987). Kun Esalla ei 

ollut uutta annettavaa työlleen eikä hän kokenut työtään tarpeeksi haastavana, hän ajautui 

ammatillisen identiteetin kriisiin. Mahdollisuus hakea uutta työpaikkaa johti lopulta työ-

uran muutokseen ja siirtymiseen opettajan työstä järjestötoimintaan, jonka parissa hän nä-

kee tekevänsä töitä tulevaisuudessa. Vaikka Esa on vaihtanut alaa, on hänen työnsä edel-

leen kytköksissä opetustyöhön. Hänen voidaan siis katsoa orientoituneen urallaan uudel-

leenarvioinnin jälkeen yhteistyöhön, joka pitää sisällään kehitysprojekteja, päätöksentekoa 

ja kollegoiden tukemista (ks. Järvinen, 1999). 

5.2 Julian tarina 

“Ala-asteella oli kiva luokka ja mä vaihdoin kouluu kyllä, muutettiin ... mä olin 

kaheksanvuotias… mä olin niin innoissani siitä uudesta asunnosta ja se alue 

vaikutti kivalta. Sitten ilmeisesti mä aika nopeesti sain kavereita, koska mulla 

ei ole mitään muistikuvaa siitä et ois ollu jotenki alkuun ... et ku oli kuitenki jo 

tokaluokka, et tavallaan ne oli ehtiny jo vuoden olla se sama porukka. Mut … 

se meni tosi hyvin, et mä sopeuduin kyllä nopeesti.” 

“Muistan vielä senki, mä olin niin innoissani koulun alusta... siihen aikaan oli 

vielä maitopurkit, ei ollu semmosia litran tonkkia, vaan oli semmoset niinku 

jugurttipurkit, missä oli se metallikansi. Mä muistan, miten se ruoka otettii ja 

sit jokainen sai sellasen maito- semmosen pikkusen kahen desin annoksen. Ja 
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se oli maailman siisteintä, et sai sen oman tarjottimen, ja ku se oli ihan eri-

laista ku eskarissa. Siitä on lähteny tää niin sanottu ikuisuusopiskelijan tie, mä 

oon aina tykänny ihan hirveesti opiskella.” 

Julia kertoo olleensa ahkera koululainen ja menneensä kouluun aina mielellään. Hänen mu-

kaansa myönteiset kokemukset peruskoulusta ovat vaikuttaneet suoraan hänen asentee-

seensa opiskelua kohtaan. Sopeutuvaisuus, oppimisen mielekkyys ja uusista asioista innos-

tuminen ovat olleet hänen valttinsa jo opiskelu-uran alusta lähtien: muuttaminen ja koulun 

vaihtaminen eivät haitanneet Juliaa, vaan hän suhtautui tällaiseen suurehkoon elämänmuu-

tokseen avoimuudella ja innokkuudella.  

“Mä lähin lukion toisen luokan jälkeen kesä-au pairiks ku mulla oli tavote 

nostaa mun englannin arvosanaa … se oli se syy, miks mä halusin mennä, et 

se kielitaito karttuis. Mä olin sillon lukion aikaan tehny noita lastenvahtihom-

mia. Nii se oli silleen tuttua puuhaa ni sitten mä aattelin et se vois olla kivaa 

ja se oli tosi kivaa itse asiassa... Se oli hyvä kokemus. Tosi hyvä kokemus.” 

Lukio-opintojen aikana Julia teki lapsenvahdin töitä erään järjestön kautta. Toisen lukiovuo-

den jälkeen hän lähti tekemään töitä au pairina ulkomaille kesän ajaksi. Lasten kanssa työs-

kentely oli mukavaa, ja työkokemukset lasten parissa olivat hänelle mieluisia ja opettavaisia. 

Voidaan katsoa, että Julia ei suunnitellut suuntautuvansa kasvatus- tai opetusalalle vielä lu-

kioikäisenä, sillä hän ei niistä ajoista puhuessaan maininnut ajatelleensa opettajaopintoja, 

vaan au pairina toimimisen syyt liittyivät ainoastaan lukio-opintoihin. 

“Mä oon myöhemmin miettiny, että meillä oli ehkä vähän huono opinto-oh-

jaus, et ei ollu ammateista semmosta selkeetä kuvaa, et mikä se työ on. Et oli 

lista jotain ammattinimikkeitä, mut ei tienny et mitä se oikeesti on, ja oli jotenki 

et ei oikeen mikään silleen kiinnostanu ihan hirveesti. Ja ainoa [syy] miks mä 

hain bilsalle oli, et tykkäsin lukiossa bilsan kursseista ... Mä kävin jonku val-

mennuskurssin ja kyllä siihen sai kirjotusten jälkeen ihan tosissaan lukea sen 

pari kuukautta, että sinne pääsi, mutta en hakenu muualle, koska mä en ha-

lunnu muuttaa pois [kotiseudulta]. Sitten ku mulla alko ne opinnot ni mä tyk-

käsin niistä niin paljon, ni mä en edelleenkään miettiny mitään muuta alaa, 

koska mä olin vaan niin innoissani et ”Hei vitsi tää on mielenkiintosta!”. ” 

Lukioaikainen opinto-ohjaus ei vaikuttanut Julian ammatinvalintaan. Julia kuvailee korkea-

kouluopintoihin hakeutumisestaan “hakuammunnaksi”, mikä kertoo siitä, että opintoihin ha-

keutumista ei ohjannut määrätietoinen tavoite jonkin tietyn ammatin hankkimisesta; opin-

toihin hakeutuminen oli jopa sattumanvaraista. Opiskelupaikkaan vaikutti myös hänen koti-
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paikkakuntansa, sillä hän ei ollut valmis muuttamaan sieltä pois. Julia koki, että lukion bio-

logian kurssit olivat olleet mielenkiintoisia, joten hän haki yliopistoon biologian laitokselle 

opiskelemaan lähinnä lukioaikaisten mielikurssiensa perusteella.  

Julia pääsi opiskelemaan biologiaa ensi yrittämällä. Vielä opintojen alkaessa Julia ei tiennyt, 

millaista työtä hän haluaisi tulevaisuudessa tehdä, vaan opiskeli biologiaa lähinnä pelkän 

mielenkiintonsa perusteella. Hän ei tästäkään elämänvaiheesta puhuessaan maininnut opet-

tajaopintoja. Opiskelu oli työlästä, mutta Julialle mielekästä. Kiinnostus luonnontieteitä koh-

taan oli suuri ja hän valitsi kursseja tähän perustuen. Vasta yliopisto-opintojen aikana Julia 

havahtui miettimään tulevaisuuden uraansa ja opintojaan tarkemmin:  

“...se tuli ehkä sillon yliopistossa sit ku havahtu siihen et hetkinen, mulla ei 

niin sanotusti oo ammattia. Että se oli enemmänki niin, et pitäskö mulla olla 

semmonen hyvä turva tavallaan, et mulla ois joku ammatti. Et tekis sen opet-

tajan pätevyyden ja sillon sitten mietti ja oli tehny jotain sijaisuuksia ja silleen 

et ”No se oli niin kivaa”, mut mulla ei oo koskaan ollu semmosta et haluan 

ehdottomasti olla opettaja. Toisaalta mä tykkäsin oikeestaan niistä sijaisuus-

hommista ja muista. Mä en ekalla kerralla päässy siihen [sivuaineeseen]. Se 

on semmonen haastatteluun perustuva, ei ollu muuta siinä, jos haluaa päästä 

siihen pätevyyshommaan, ni en päässy, mut seuraavalla kerralla pääsin et en 

tiiä kattoko ne sitä motivaatiota sitte et jos hakee uudestaan.”  

Aiemmin Julialla ei ollut ollut kiinnostusta opettajan ammattiin. Yliopisto-opintojen aikana 

Julia havahtui siihen, että hänen tutkintonsa ei valmista häntä mihinkään tiettyyn ammattiin. 

Vasta tässä vaiheessa hänen kiinnostuksensa opettajan ammattia kohtaan heräsi. Hän kertoo 

halunneensa opettajanopinnot suorittamalla “turvaa”. Tämä ilmaisu kertoo hänen kokeneen 

turvattomuutta, tarkemmin sanottuna huolta työllistymisestään. Julian kertomuksesta käy 

ilmi myös omien sijaisopettajakokemusten pohdinta ammatinvalintaa tehdessä. Ammatin-

valintapäätöksen voidaan siis katsoa olleen tietoinen. Koska ammattiin soveltuvuuden ref-

lektointi oman identiteetin näkökulmasta jää melko vähäiseksi ja pinnalliseksi, voidaan tul-

kita, että ammatinvalintapäätös ei ollut lopulta kovinkaan syvällisesti harkittu. Julian amma-

tinvalintapäätöksen voidaan katsoa siis perustuvan pitkälti opettajan työn kannalta epäolen-

naisiin käytännön syihin eli tulevaisuuden työllistymisnäkemysten selkiyttämiseen ja siten 

taloudellisen vakauden turvaamiseen. 

Julia pääsi opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja toisella hakukerralla. Vaikka hänen 

syynsä hakea opettajaopintoihin olivat lähinnä käytännölliset, oli hänellä nähtävästi halua ja 
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motivaatiota suorittaa opinnot, sillä hän haki opintoihin uudelleen jäätyään ilman opiskelu-

paikkaa ensimmäisellä kerralla. Opettajan pedagogisten opintojen lisäksi Julia opiskeli 

maantiedon sivuaineen.  

Julia valmistui filosofian maisteriksi. Biologian ja maantiedon aineenopettajan virkoja ei ol-

lut tuolloin avoimena, mutta hän työllistyi muihin tehtäviin. Julia oli jo ennen valmistumis-

taan aloittanut työn tutkimushankkeessa, jonka parissa hän jatkoi opintojen jälkeen täysipäi-

väisesti. Hän haki myös opettajavaihtoon ulkomaille, muttei päässyt mukaan. Opettajavaihto 

kiinnosti Juliaa kuitenkin niin paljon, että hän haki vaihtoa vielä toisen kerran, mikä jälleen 

osoittaa motivaatiota päästä tekemään opettajan töitä. Kun työ yliopistolla päättyi, hän lähti 

pitkälle matkalle ulkomaille. Palattuaan takaisin Suomeen Julialle ilmoitettiin, että hänelle 

oli löytynyt koulu, jossa suorittaa puolen vuoden opettajavaihto, ja niin Julia lähti ulkomaille 

vain lyhyen Suomessa oleskelun jälkeen.  

Opettajavaihdon jälkeen Julia teki noin kuukauden ajan opettajan sijaisuuksia. Tämän jäl-

keen Julia aloitti tutkimussihteerin työt eräässä tutkimushankkeessa. Vaikka Julia oli yrittä-

nyt hakea aineenopettajan töitä, ei niitä ollut vieläkään tarjolla. Hän teki sijaisuuksia, mutta 

ne olivat lähinnä erityisopettajan sijaisuuksia. Työllistymismahdollisuuksien ollessa rajalli-

set Julia päätti aloittaa tutkimussihteerin työn ohella opinnot avoimessa yliopistossa. Vuoden 

aikana hän sai opiskeltua muun muassa erityispedagogiikan opintoja. Lisäkoulutuksella hän 

siis pyrki sopeutumaan erilaisiin opetustehtäviin, mikä olisi edistänyt hänen sitoutumistaan 

opettajan uralle.  

“Mä tein erityisopetushommaa sit siinä työn ohella, kun mä aattelin, että kun 

mä tiesin ku se [tutkimussihteerin toimi] oli määräaikanen työsuhde, et se lop-

puu ja millon se loppuu, et olis se [erityispedagogiikan perusopinnot] ehkä 

hyvä sit et ois, kun erityisopetuspuolella ni töitä kyllä riittää. Ja mä tein niitä 

sillon töiden ohella. Mut samaan aikaan mä mietin, et ei se erityisopetus oo 

mun juttu varmaan, et mä en pysty siihen työhön, et se mitä mä olin vähän 

nähny sitä, mä olin tehny niitä sijaisuuksia, et se on aika erikoinen maailma 

tai erilainen maailma. Niin sitte mä tein sellasia ammatinvalintatestejä ne-

tissä, ku mä mietin et mitä mä nyt oikeen sit aion tehä. Ja sillon sieltä ekan 

kerran tuli se hammaslääkärin homma.” 

Julian alanvaihtoprosessi käynnistyi muutaman vuoden kuluttua valmistumisesta, kun hän 

ei löytänyt koulutustaan vastaavaa työtä. Välivaiheessa hän pyrki jopa vastustamaan muu-

tosta, sillä hän ei heti jättänyt opettajan ammattia, vaan pyrki sopeutumaan erityisopettajan 
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työhön. Samalla Julia kuitenkin epäili soveltuvuuttaan erityisopettajan rooliin, sillä hän to-

tesi erityisopetustyön olevan “erikoinen tai erilainen maailma”. Tämä ilmaisu viittaa Julian 

epäilleen, ettei työ olisi hänelle sopiva, sillä se tuntui hänelle vieraalta. Julian tulevaisuuden 

näkymät erityisopettajan uralla eivät olleet täysin varmoja, sillä hän mietti varasuunnitelmia 

uralleen edelleen. Erityisopettajan roolin lisäksi Julia pohti itselleen myös roolia uudessa 

ammatissa ja haki hammaslääkärin opintoihin, mutta ei päässyt opiskelemaan. 

Julia sai vuodeksi paikan laaja-alaisena erityisopettajana. Työnkuvaan kuului kiertää eri luo-

kissa avustamassa tukea tarvitsevia oppilaita, antaa pienryhmäopetusta sekä olla osana op-

pilashuoltoryhmää. Samaan aikaan Julia kävi iltalukiossa kursseja valmistautuakseen ham-

maslääketieteen pääsykokeisiin. Vuosi työn ja opintojen parissa oli raskas ja työläs, koska 

työn määrä oli suuri, eivätkä oma osaaminen ja työn vaatimukset kohdanneet: 

“Se oli vähän semmosta säätöä, että välillä oli vähän sillee et no, tänne vois 

tulla joku, ja joku yks ihminen tulee. Mä oon vähä silleen et täällä on kymme-

niä, joilla on ongelmia ja täällä on yks oppilas. Se oli musta vähä semmosta 

resurssien hukkaan heittoa. Et ois enemmänki halunnu tehä. Et se, miten niit-

ten oppilaitten kanssa välillä pysty tekeen ni oli kyllä semmosta niinku… ei se 

mun mielestä ollu opettamista, se oli jotain … oleskelua, oleskelua nuorten 

kanssa. Et ei siitä touhusta tullu välillä kyllä mitään, kyllä se vuosi osotti mulle 

sen, et mä en missään nimessä halua tehä erityisopetusta. Et musta ei oo sii-

hen. Siis se on tosi vaikeeta … ei mulla ollu ammattitaitoa missään nimessä 

siihen … mä tajusin et eihän niillä mun pienellä sivuaineella niin ei mulla oo 

pätevyyttä. Et omat taidot tuli vastaan. Ja sitten siinä tuli ehkä se, että kun ne 

aiheet ei ollu ne, mitä mä oon ite opiskellu, ni sitten tuntu semmoselta turhaut-

tavana hommana.”  

Julian kertomuksen perusteella voidaan katsoa, että erityisopetusvuoden aikana hänen am-

matillinen identiteettinsä kriisiytyi, kun hänen henkilökohtainen osaamisensa ja työn asetta-

mat vaatimukset eivät kohdanneet eikä työ tuntunut itselle sopivalta. Erityisopetusvuoden 

jälkeen Julia jätti opetusuran ja pääsi opiskelemaan hammaslääketiedettä. Julian opetusura 

päättyi siis jo induktiovaiheessa, kun omia taitoja vastaavaa työtä ei löytynyt. Näin sitoutu-

mista opettajan uraan ja perustaitojen vakiintumista ei päässyt tapahtumaan. Sitoutumatto-

muuden paljastaa hänen sanavalintansa: hän käyttää opettajan työstä sanaa “homma”, mikä 

viittaa työhön, joka on väliaikainen ja helposti vaihdettavissa. Tätä “hommaa” hän myös 

kuvailee “turhauttavaksi” ja “kuormittavaksi”, mikä kertoo työn herättämistä kielteisistä tun-



45 

 

 

temuksista. Näiden ilmaisujen perusteella Julian voidaan katsoa kokeneen työtyytymättö-

myyttä. Julia koki alan vaihtamisen välttämättömäksi, mistä kertoo hänen käyttämänsä il-

maisun ehdottomuus; Julia ei ”missään nimessä halua” tehdä töitä erityisopetuksen parissa.  

“...mä aattelin et ei, mä haluun jotain varmuutta tähän elämään, että mä ha-

luan nyt semmosen alan, missä todennäkösesti on paljon paremmat työmah-

dollisuudet. Mä oon vielä tänäki päivänä sanonu, et jos mä olisin saanu töitä 

vaikka jostain yläkoulusta tai lukiosta biologia-maantiedon opettajana, ni mä 

varmaan olisin siellä ja mä todennäköisesti ehkä tykkäisinki siitä. Mä en tiiä 

kyllä, että oisko se ollu mun homma... vähän semmonen epävarmuus siitä, että 

varsinki niitten yläkoululaisten kanssa et onko se sitten kuitenkaan se mitä mä 

haluan tehä, et riittääkö mulla kärsivällisyys. Ja sitte… et se opettajan työ on 

tosi kuormittavaa. Enkä olis siinä elämäntilanteessa halunnu vaihtaa paikka-

kuntaa työn perässä.”  

Suurimmaksi alanvaihtoon vaikuttaneeksi tekijäksi Julia katsoo, ettei hän löytänyt työtä, 

jossa hänen tietonsa ja taitonsa kohtaisivat työn vaatimukset. Ulkoisten tekijöiden, kuten 

työn saatavuuden, lisäksi Julia pohtii omien kykyjen ja persoonallisuuden piirteiden sovel-

tuvuutta opettajan työhön. Hän puhuu erityisosaamisen lisäksi kärsivällisyyden tärkeydestä, 

minkä hän luultavasti liittää hyvän opettajan ominaisuuksiin. Täten voidaan katsoa, että Julia 

koki todellisen minänsä sekä ihanneminän ja oletetun minän erot liian suuriksi ammatillista 

identiteettiä tarkasteltaessa, mikä johti pyrkimykseen saavuttaa identiteetin vakautta alan 

vaihdon kautta. 

Julia ei ollut halukas vaihtamaan paikkakuntaa työn perässä, mikä oli osasyynä myös aiem-

malle opiskelupaikkavalinnalle. Tämä saattoi johtua halusta säilyttää jo hankittu ja tuttu so-

siaalinen verkosto. Alanvaihto oli tarpeellinen myös taloudellisen vakauden saavutta-

miseksi. Lisäksi hän mainitsee opettajan työn kuormittavuuden, mikä viittaa Julian pohti-

neen omaa jaksamistaan ja sen tasapainottamista työn parissa ja elämän muilla alueilla, ja 

päätyneen hakeutumaan sellaiseen työhön, joka ei kuormittaisi häntä liikaa. Näiden tekijöi-

den osoittaminen alan vaihdon syiksi osoittaa Julian hakeneen identiteetin vakauden lisäksi 

vakautta elämäänsä yleisesti. Julian voidaan katsoa tässä vaiheessa löytäneensä ura-ankku-

rinsa, joista ensisijainen on turvallisuuden ja vakauden ura-ankkuri ja toissijaisia asiantunti-

juus sekä elämäntyylin integraatio. 

“Mä halusin jonku alan, missä on luonnontieteitä ja akateemisuutta silleen, et 

... mä voisin vähän hyödyntää sitä mun aikasempaa osaamista. Ja et mua on 

aina ne luonnontieteet kuitenki kiinnostanu, mut sitten se on se hammaspuoli, 
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koska mä halusin semmosen konkreettisen työn ... se on semmonen käsityö-

läisammatti. Ni se tuntuu tosi hyvältä, et siinä näkee oikeesti oman työnsä jäl-

jen ja saa tehä, et se ei oo niin teoreettista.” 

Hammaslääketieteen opintoihin hänet johdatti aiemmin tehty ammatinvalintatesti. Opinnot 

osoittautuivat mielenkiintoisiksi ja tuleva ammatti tuntuu Juliasta hänelle oikealta vaihtoeh-

dolta, sillä siinä yhdistyvät Julian toiveet ja odotukset unelmatyötä kohtaan: aiemmin han-

kitut tietojen, taitojen ja osaamisen hyödyntäminen, työn samanaikainen akateemisuus ja 

käytännönläheisyys sekä työn tuloksen näkyminen nopeasti. Julia kokee siis soveltuvansa 

hammaslääkärin ammattiin ja työn olevan hänelle antoisaa. Tämä kertoo Julian todellisen 

minän vastaavan nykypäivänä enemmän hänen ihanne- ja oletettua minäänsä ammatillista 

identiteettiä tarkasteltaessa. 

“Ainaki siellä [opetustyössä] on oppinu … ehkä vähän niinku kärsivällisem-

mäks. Ja siellä pitää aika monta asiaa miettiä samaan aikaan ja suunnitella 

kaikkea. Sillon ku teki sitä tutkimusta ni oli hyvä,et oli jotain käsitystä, et mitä 

siellä koulumaai- niinku et tietää mitä se on ja ties opetussuunnitelmasta aika 

paljonki... Kyllähän se [opettajan työ] on semmosta vuorovaikutusta erilaisten 

ihmisten kanssa, lähinnä tietysti oppilaiden, mut myös ... semmosta moniam-

matillista yhteistyötä ja sitähän se tulee tuolla hammaslääkärin hommissaki 

oleen, ja siellä kohtaa hyvin monenlaisii ihmisiä, lapsia ja niiden vanhempia 

ja … vuorovaikutusta ... pitkältikki siinä tarvitaan… Kyllä ne on ollu erittäin 

opettavaisia ne kaikki työt, mitä on tehny.” 

Vaikka Julia ei jäänyt opettajan uralle, hän kokee saaneensa hyötyä koulutuksestaan ja kai-

kista työkokemuksistaan. Hän mainitsee konkreettisia taitoja ja piirteitä, jotka ovat osoittau-

tuneet hyödyllisiksi erilaisissa töissä ja elämässä yleensä, kuten kärsivällisyyden, suunnitte-

lun ja organisoinnin taidot sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi hän kokee erilais-

ten kokemusten olleen itselleen opettavaisia, mutta hän ei määrittele tarkemmin, millä ta-

valla kokemukset ovat häntä opettaneet. Koska vaiherikkaan ja monivaiheisen opiskelu- ja 

työuran tuloksena on mielekäs ammatinvalinta, voidaan alanvaihdon katsoa sopineen Julian 

elämänkulkuun sekä Julian itsetuntemuksen kasvaneen työkokemusten ja alanvaihdon 

myötä. 

“Ei sitä tiiä, mitä elämä tuo tullessaan, että riippuu vähän missä asuu ja mihin 

sitten päätyy, missä se oma työpaikka on, että ... onko siellä yliopistoa esimer-

kiksi. Voishan sitä hyvinki ajatella, että vois jotenkin ehkä jossain vaiheessa 

uraa opettaakki jotain, siis silleen nimenomaan hammasjuttuja. Mut tommo-

seen perinteiseen palkkatyöhön suomalaiseen peruskouluun ni (nauraa) siellä 
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minua ei kyllä nähdä enää. Mut toisaalta ei voi koskaan sanoa ei koskaan, ei 

voi sanoa mutta ei, ei tunnu kyllä tällä hetkellä…” 

Tulevaisuudessa Julia toivoo opintojen jälkeen työllistyvänsä ja pääsevänsä sellaiseen työ-

paikkaan, jossa hän voisi kehittää ammattitaitoaan yhä paremmaksi. Julialla on kokemuksia 

siitä, miten oman työllistymisen kannalta voivat olla merkityksellisiä monet sellaisetkin 

asiat, joihin itse ei voi vaikuttaa. Siksi hän ei hän osaa sanoa varmaksi muuta kuin sen, että 

hammaslääketieteen parissa hän tulee pysymään: hammaslääkärin työn lisäksi esimerkiksi 

hammaslääkäriopiskelijoiden opettaminen kiinnostaa häntä. Opettajuudella siis on edelleen 

osuus Julian ammatillisessa identiteetissä, vaikka hän ei näe itseään peruskoulun opettajana.  

 

Tarinan yhteenveto: Julia hakeutui opiskelemaan biologiaa lähinnä lukion biologian kurs-

sien kiinnostavuuden perusteella. Aineenopettajan opintoihin hän hakeutui havahduttuaan, 

että hänen tutkintonsa ei valmistaisi häntä mihinkään tiettyyn ammattiin. Aineenopettajan 

ammatin hankkiminen toi hänelle turvallisuuden tunnetta, koska työllistymisnäkymät tun-

tuivat selkenevän ammatin myötä. Julian ammatinvalinta oli tietoinen, mutta sen reflektio 

jäi pinnalliseksi. Lisäksi hänen perustelunsa opettajan ammatin valitsemiselle olivat opetta-

jan työn kannalta epäolennaisia (ks. Räisänen, 1996). Valmistumisen jälkeen Julia ei kuiten-

kaan työllistynyt koulutuksensa mukaisesti opettajaksi, vaan hän teki töitä tutkimuksen pa-

rissa.  

Julian urakehitys oli epävakaata. Hän koki vastoinkäymisiä opettajan urakehityksen induk-

tiovaiheessa: kun sopivaa työtä ei valmistumisen jälkeen löytynyt, oli opettajan uralle sitou-

tuminen vaikeaa. (ks. Puhakka, 1998, 44; Järvinen, 1999.) Koska biologian ja maantiedon 

aineenopettajan töitä ei ollut löytynyt vielä muutaman valmistumisen jälkeisen vuoden jäl-

keen, Julia yritti sopeutua toisenlaisiin työtehtäviin kouluttautumalla erityisopettajaksi. Hän 

ei kuitenkaan tuntenut erityisopetusalaa omakseen, joten hän kehitti varasuunnitelmia ural-

leen ja aloitti hakeutumisen hammaslääketieteen opintoihin. Tällöin käynnistyi Julian alan-

vaihtoprosessi (ks. Almiala, 2008).  

Toimittuaan vuoden laaja-alaisena erityisopettajana Julia päätti jättää opetusalan, sillä hän 

ei löytänyt koulutustaan ja taitojaan vastaavaa työtä. Lisäksi hän ei kokenut olevansa täysin 

soveltuva opettajaksi. Julian ura-ankkurit ohjasivat häntä valitsemaan alanvaihdon jälkeen 

ammatin, jossa hän saa hyödyntää biologian asiantuntijuuttaan ja joka tarjoaa turvallisen 
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työsuhteen selkeine toimenkuvineen sekä mahdollisuuden pitää yksityiselämänsä ja työ-

elämä tasapainossa (ks. Schein, Miettinen & Salminen, 1987). Päästyään hammaslääketie-

teen opintoihin Julia tuntee löytäneensä itselleen sopivan ammatin ja olevansa tyytyväinen 

alanvaihtopäätökseensä. Hän ei näe itseään tekemässä töitä peruskoulun opettajana tulevai-

suudessa, mutta aikuisopetus hammaslääketieteen parissa kiinnostaa häntä. Siten opettajuu-

den voidaan katsoa jossain määrin kuuluvan hänen ammatilliseen identiteettiinsä. 
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6 AMMATILLISEN IDENTITEETIN JA TYÖURAN RAKENTUMIS-

PROSESSIEN VERTAILUA 

Tässä luvussa esittelen narratiivien analyysin tuloksia. Teemat ovat nousseet aineistosta, 

mutta niiden voidaan katsoa mukailevan alanvaihtoprosessin vaihemallin (Almiala, 2008) ja 

opettajan urakehityksen (Järvinen, 1999) vaiheita. Aluksi tarkastelen tekijöitä, joilla oli mer-

kitystä tutkittavien opettajan ammattiin hakeutumiselle. Tämän jälkeen käsittelen tutkitta-

vien kokemuksia työllistymisestä ja opettajan työstä valmistumisen jälkeen. Viimeisenä tee-

mana on ammatillisen identiteetin kriisi, alanvaihto sekä alanvaihdon jälkeisten töiden lin-

kittyminen opettajan työhön.  

6.1 Opettajan ammatin valitsemiseen liittyvät tekijät 

6.1.1 Perustelut opettajan ammatin valitsemiselle 

“Kaikki, jotka luokan eteen hakeutuu, en tiiä kaikki, mutta sanotaanko että 

suurin osa on kuitenki tietyllä tapaa niinku esiintyviä taiteilijoita. Eli tykkää 

olla esillä, tykkää varmaan siitä opettamisestakin ja sitte tietenki se tärkein, 

eli pitää tykätä siitä kohderyhmästä eli yleisöstä, jolle esiintyy. Kyllä se var-

maan semmonen on... Ku mä luokanopettajan hommat jätin, niin multa kysyt-

tiin monesti, että onks sulla ikävä. Mä sanoin, että ei mulla hirveesti niitä ai-

kusia oo siellä ikävä eikä niitä vanhempia, mutta niitä lapsia mulla jäi, jäi 

tietyllä tapaa. Sitä opettamista, ku ollaan siellä luokan edessä.” (Anssi) 

“… mä oon aina ollu kiinnostunu historiasta ja … mä luen paljon ja katon 

elokuvia ja et se kiinnostaa mua tosi paljon… Sit mä aloin miettimään taakse-

päin, että mähän oon koko ajan lapsia ohjannu tässä näin.” (Esa) 

Anssi kertoi opettajien hakeutuvan alalle, sillä heillä on halu esiintyä, opettaa ja tehdä työtä 

lasten kanssa. Vaikka Anssi puhuikin yleistäen, voidaan väitteen katsoa pätevän myös hä-

neen itseensä: hän sanoo ikävöivänsä alaa vaihdettuaan nimenomaan opettamista ja lasten 

kanssa työskentelyä. Anssi siis tunnisti itsessään opettajalle sopivia ominaisuuksia, joiden 

perusteella hän hakeutui opettajan ammattiin. Ammattia valitessaan yksilö tarkastelee kou-

lutusjärjestelmää omasta identiteetistään käsin ja hakeutuu itselleen läheiseksi kokemaansa 

koulutukseen (Almiala, 2008, 46). Myös Merenluodon (2003, 42–43) tutkimus osoittaa, että 

opettajan ammatin valitsemista perustellaan niin sanotulla ”opettajaluonteella” eli opettajalle 
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kuuluvina ominaisuuksina ja luonteenpiirteinä. Opettajaluonteeseen katsotaan kuuluvan 

muun muassa kärsivällisyys, esiintymistaito ja ryhmänhallintataito. 

Myös Esa tunnisti ammattia valitessaan itsessään opettajalle sopivia ominaisuuksia. Hänen 

kertomuksestaan käy ilmi, että hänen ammatinvalintansa perustui mielenkiinnon kohteisiin 

sekä itsereflektioon opettajan ammattiin soveltuvuuteen liittyen. Siten hänen perustelunsa 

opettajan ammatin valitsemiselle voidaan katsoa olevan soveltuvuus ammattiin sekä kiin-

nostus opetettavaa ainetta kohtaan. Esan ja Anssin syyt ja perustelut opetusalalle hakeutu-

miselle liittyivät siis olennaisesti opettajan työhön (ks. Perho, 2009). 

“...se tuli ehkä sillon yliopistossa sit ku havahtu siihen et hetkinen, tää mun 

tutkintohan ei valmi- mulla ei niin sanotusti oo ammattia. Että se oli enem-

mänki niin, et pitäskö mulla olla semmonen hyvä turva tavallaan, et mulla ois 

joku ammatti. Et tekis sen opettajan pätevyyden ja sillon sitten mietti ja oli 

tehny jotain sijaisuuksia ja silleen et ”No se oli niin kivaa” mut mulla ei oo 

koskaan ollu semmosta et haluan ehdottomasti olla opettaja. Toisaalta mä tyk-

käsin oikeestaan niistä sijaisuushommista ja muista.” (Julia) 

“Sitten yks mun luokkakaveri aiko hakea OKL:ään. Mäkin olin jo toki aika-

semminki aatellu, että se vois olla yks vaihtoehto ja lastentarhanopettaja toi-

nen ehkä tai joku tämmönen. Mut sitte tosiaan innostuin siitä, että joo määpä 

lähen sun kanssa sinne pääsykokeisiin! Ne oli tosiaan semmoset pääsykokeet, 

että siinä oli musiikkinäyte, kuvaamataitonäyte, opetusnäyte, joku kirja ja 

haastattelu ja kaikkee tämmöstä. Kuulosti hirveen hauskoilta ne pääsykokeet. 

Ja sitte mentiin ja pääsykokeet oli ihan kivat. Mua ei hirveesti jännittäny, koska 

mä olin silleen vähän niinku että kiva mennä kattoon, että mitä siellä on. Ja 

siinä kävi sitten niin, että mää pääsin ja se mun kaveri ei päässy.” (Maaria) 

Maarian ja Julian perustelut ammatinvalinnalle poikkeavat Esan ja Anssin perusteluista. 

Maaria oli harkinnut ammatikseen ilmeisesti erilaisia kasvatus- ja sosiaalialan koulutuksia, 

joista hän mainitsi luokanopettajan ja lastentarhaopettajan opinnot. Näkemykset tulevasta 

ammatista eivät olleet selkeitä, sillä hänen kertomuksessaan reflektiota omasta soveltuvuu-

desta opettajan ammattiin ei esiintynyt lukioaikojen ammatinvalintaprosessia käsiteltäessä. 

Sen sijaan Maaria puhui pääsykokeiden kiinnostavuudesta sekä siitä, miten hänen lukioai-

kaisen kaverinsa aikomus hakea opettajaopintoihin innosti myös häntä itseään hakemaan 

sinne. Julian kertomuksessa reflektiota ammattiin soveltuvuudesta löytyi, mutta se oli vä-

häistä ja melko pinnallista. Lisäksi Julia mainitsi taloudellisen turvan hakemisen ensisijai-

sena syynä opetusalalle hakeutumiselle. Julian ja Maarian perustelut opettajan ammattiin 
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hakeutumiselle eivät siis liittyneet opettajan työhön, vaan ulkoisiin tai opettajan työn kan-

nalta epäolennaisiin tekijöihin (ks. Perho, 2009). 

6.1.2 Kokemukset lasten kanssa toimimisesta 

”…mä olin jotain sijaisuuksia tehny ja sitte mulla on muistikuva, et mä tein 

niitä [järjestön nimi] kans niitä koulukiertueita, mä olin siellä jonku verran 

pyöriny kouluissa.” (Julia) 

“Harrastuksia oli partio, jossa ensin olin ite pienenä sudenpentuna tai tont-

tuna, ja sitte vedin sudenpenturyhmiä ja vartioryhmiä oikeestaan tonne ihan 

kaheksantoista-yheksäntoista-vuotiaaksi asti. Ja sitte voimistelin ja tämmöstä. 

Hyvin, hyvin semmosta harrastusaktiivista aikaa oli se peruskouluaika.” 

(Maaria) 

“Mä oon ohjannu yläasteella tämmösiä seurakunnan sählykerholaisia, mä oon 

ollu seurakunnan leireillä isosena ja oon ohjannu pikkusten leirejä tosi paljon, 

tehny semmosta työtä... missään vaiheessa mä en aatellu sitä [työnä], se oli 

vaan niin et mä sain palkkaa siitä ja se oli kivaa ja mä olin hirveen luontasesti 

heidän kans.” (Esa) 

Maaria ja Esa kertoivat nuoruuden kokemuksistaan ohjaajana toimimisesta seurakunnan lei-

rien ja kerhojen sekä partion parissa. Julia puolestaan kertoi työkokemuksistaan sijaisopet-

tajana ja opetuksesta järjestön koulukiertueiden aikana. Esa puhui ohjaajakokemuksistaan 

nimenomaan ammatinvalintaprosessia kuvaillessaan, Maaria puolestaan muistellessaan ylei-

sesti peruskouluaikoja. Myös Julia kertoi pohtineensa aiempia kokemuksiaan lasten kanssa 

työskentelystä ammatinvalintaa tehdessään, vaikkakin kuvaus tästä pohdinnasta jäi ohueksi. 

Harrastukset ja erilaiset työkokemukset lasten kanssa työskentelystä vaikuttivat siis amma-

tinvalintaan. Tulokset saavat vahvistusta Almialan (2008, 112–113) ja Houtsosen (2000, 45) 

tutkimuksista, joiden mukaan käsitykset omasta soveltuvuudesta eri opintoaloihin muodos-

tuvat muun muassa harrastusten ja kesätöiden parissa. Nämä käsitykset ohjaavat osaltaan 

yksilön ammatinvalintaa. 

6.1.3 Merkittävät toiset 

“Se oli lukion toisena vuonna, ni me saatiin mahdollisuus, että ne jotka ha-

luaa, pääsee urapsykologin luokse. … Ja sitten hän [urapsykologi] sano et 

”Hei mitäs jos sä lähtisit opettajaks opiskelemaan ja lukisit historiaa”.” 

(Esa) 
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“Sitten yks mun luokkakaveri aiko hakee OKL:ään, ja mäkin olin jo toki aika-

semminki aatellu, että se vois olla yks vaihtoehto ja lastentarhan opettaja toi-

nen ehkä, tai joku tämmönen. Mut sitte tosiaan innostuin siitä, että joo mäpä 

lähen sun kanssa sinne pääsykokeisiin!” (Maaria) 

 

Maaria mainitsi harkinneensa opettajan tai lastentarhanopettajan ammattia lukioikäisenä, 

mutta hänellä ei tuolloin ollut selkeää käsitystä tulevaisuuden unelma-ammatistaan. Hän 

kertoo tehneensä lopulta päätöksen yliopistoon hakemisesta, koska hänen lukioaikainen 

luokkakaverinsa pyrki myös opettajakoulutukseen. Esa puolestaan kertoi urapsykologin ol-

leen merkittävä henkilö hänen ammatinvalintaprosessissaan, sillä psykologin kanssa käy-

dyn keskustelun johdosta hän alkoi pohtia omaa soveltuvuuttaan alalle aiempien kokemus-

tensa kautta. Merkittävillä toisilla (Higgins, 1987, 321), esimerkiksi kavereilla ja ohjaajilla, 

on siis vaikutusta ammatinvalintaan: he saattavat nähdä yksilössä opettajalle sopivia omi-

naisuuksia ja piirteitä, minkä perusteella he voivat ehdottaa opettajan ammattia yksilölle 

suoraan, tai he voivat omalla esimerkillään antaa vaihtoehtoja yksilön ammatinvalinnalle. 

Myös Almialan (2008, 109) tutkimuksessa opettajien ja lähiomaisten ehdotuksilla oli mer-

kitystä opettajaksi aikovan ammatinvalinnassa. 

6.1.4 Myönteiset kokemukset peruskouluajasta 

“No kyllä se oikeestaan lähti jo ihan sieltä omasta kouluajasta, koska omat 

kouluajat oli sillain positiivisia asioita ja mä siellä viihdyin. Että mulla oli oi-

keestaan sitten siinä vaiheessa, ku ruvettiin oikeasti miettimään ammattia, niin 

joko toimittaja tai luokanope [ammattivaihtoehtoina]. Loppujen lopuks [opet-

tajaopinnot] oli varmaan kuitenki se päävaihtoehto mulle. Olin jo sieltä omalta 

peruskouluajalta miettiny, että joko sitten ihan pienten kanssa lastentarhassa 

tai sitten koulussa.” (Anssi) 

Anssi mainitsi peruskouluaikojen myönteisyyden vaikuttaneen suoraan hänen hakeutumi-

seensa opettajan ammattiin. Hän oli pohtinut peruskouluikäisenä opettajan ammatin sopi-

vuutta itselleen ja koki jo varhain, että joko lastentarhan- tai luokanopettajan ammatti olisi 

hänelle sopiva. Myös Merenluodon (2003, 24) tutkimuksessa todettiin joidenkin kiinnostu-

van opettajan ammatista jo lapsuudessa. Kaikkien muidenkin tutkittavien kertomat koke-

mukset peruskouluajalta olivat myönteisiä: koulunkäynti oli mieluista ja koulumenestys hy-

vää, lisäksi muistelut entisistä opettajista olivat myönteisiä. Toisin kuin Anssi, muut tutkit-

tavat eivät kuitenkaan suoraan maininneet myönteisten kokemusten peruskouluajalta vaikut-

taneen heidän ammatinvalintaansa. 



53 

 

 

6.2 Kokemukset opettajan työstä 

6.2.1 Työllistyminen valmistumisen jälkeen 

”Mä olin ekaluokan sijaisena ja ne oli semmosia ihan hyviä sijaisuuksia, että 

ne oli koko lukuvuoden, mutta sitte aina kesäajat olin työttömänä. Sitten tuli 

myös se tilanne, että ku [kotipaikkakunnalla] on OKL, josta koko ajan suolle-

taan valmistuvia opettajia, ni virathan oli aivan kiven takana, että eihän niihin 

päässy. Niinku tuntu, että no jos haluaa jonku viran ni pitäs lähtiä jonnekki 

muualle, enkä sitte siinä vaiheessa halunnu.” (Maaria) 

”Ja mä olin silloin jo töissä [tutkimusprojektissa] ja mä olin siellä sen va-

jaan vuoden. Sitte se työ loppu mä lähin reissuun ja mä olin [reissukoh-

teessa] puoli vuotta. Ja mä olin sillon hakenu [opettajavaihtoon]. Sitten mä 

lähinki jo sinne. Ja siellä [olin] sen syksyn… sit mä tulin Suomeen ni mä olin 

siinä ehkä kuukauden - vajaa kuukauden mä tein noita sijaisuuksia, lähinnä 

erityisopetuksen puolella. Ja sitten mä olin [tutkimussihteerinä] reilun vuo-

den. Ja… sit ku se tutkimushanke loppu niin mä … tajusin, että en mä var-

maan tuu pääseen biologian-maantiedon opettajaks ku ei niitä paikkoja ollu. 

Mä en ollu yhtään paikkaa nähny avoinna sen jälkeen ku mä olin valmistunu. 

Siinä vuos-puoltoista mä olin kyllä ettiny ja olin mä varmaan sillon [valmis-

tumisvuonna] jo katellu mut ei ollu mitään näkyny tai sit ne oli jotain hyvin 

lyhyitä sijaisuuksia. Sitte oli joku muutama vakituinen, mut mä en ees ha-

kenu, koska [kotipaikkakunnalla] jos sä vasta valmistut eikä oo työkokemusta 

ni ei pääse kyllä virkaan kiinni, se on vaan näin. Enkä olis siinä elämäntilan-

teessa halunnu vaihtaa paikkakuntaa työn perässä.” (Julia) 

 

Vaikka Julia ja Maaria etsivät töitä valmistumisen jälkeen aktiivisesti, eivät he onnistuneet 

saamaan itselleen vakituista työtä opettajana. Maaria pääsi tekemään opettajan töitä muuta-

mien vuosien ajaksi, mutta työsuhteita oli useampia ja ne olivat määräaikaisia. Juliakin teki 

opettajan sijaisuuksia muiden työsuhteiden välissä, mutta ne eivät olleet biologian ja maan-

tiedon opettajan sijaisuuksia. Julian ja Maarian urakehitys oli siis epävakaata. Epävakaassa 

urakehitystyypissä yksilö ei onnistu tai kykene vakiinnuttamaan asemaansa työurallaan (Pu-

hakka, 1998, 44). 

Julian kohdalla kokemuksen puutteen voidaan katsoa vaikuttaneen hänen halukkuuteensa 

hakea työtä: muutamia vakituisia biologian ja maantiedon opettajan virkoja olisi ollut tar-

jolla, mutta Julia ei edes yrittänyt hakea niitä, sillä hän ei uskonut pääsevänsä vakituiseen 

virkaan työkokemuksensa vähäisyyden vuoksi. Maaria taas kertoi näkevänsä hakijoiden suu-

ren määrän olleen syy siihen, ettei hän saanut itselleen vakituista virkaa. Tästä päätellen 
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voidaan katsoa, että Maaria ja Julia kokivat työllistymättömyytensä johtuneen siitä, että he 

eivät tunteneet olevansa riitävän kokeneita ja ammattitaitoisia, sillä he selittivät työllisty-

mättömyyttään muiden opettajan virkoihin hakijoiden määrällä tai näiden työkokemuksella.  

Vakituisia opettajan virkoja olisi luultavasti ollut tarjolla muilla paikkakunnilla, mutta Julia 

ja Maaria eivät olleet valmiita muuttamaan työn perässä. Molemmat sanovat eläneensä ”elä-

mänvaiheessa” tai ”tilanteessa”, jossa he eivät halunneet muuttaa. Täten työn saatavuus ja 

henkilökohtaiset elämäntilanteet vaikuttivat merkittävästi siihen, että Julia ja Maaria eivät 

saaneet valmistumisen jälkeen vakituista työtä opettajana. Työssäolovuosia oli valmistumi-

sen jälkeen karttunut molemmille. Siksi Julian ja Maarian voidaan katsoa löytäneen itselleen 

turvallisuuden ja vakauden sekä elämäntyylin integraation ura-ankkurit, joille ominaista on 

halu pysyä tietyllä maantieteellisellä alueella, pyrkimys taloudelliseen turvallisuuteen ja 

uran ennustettavuuteen sekä halu asettua paikalleen. Näiden ura-ankkureiden voidaan katsoa 

vaikuttaneen Maarian ja Julian urakäyttäytymiseen ja siten myös työllistymiseen valmistu-

misen jälkeisinä vuosina. (Schein, Miettinen & Salminen, 1987, 24–25.) 

 

”Menin tonne [uudelle paikkakunnalle]. Elikkä oli vielä sillain, että mulla oli 

gradu jo valmis ja mä olin laittanu jo hakemuksia eri paikkoihin, ja sit tota 

yks tuttava … ni hän sano … et ”Hei täällä ei oo opettajaa ni soitappa 

sinne”, ja mä soitin saman tien sinne kuntaan, sain ton sivistystoimen johta-

jan kiinni ja kerroin ”Hei teiltä löytyy mun paperit, että kun teillä ei oo opet-

tajaa nyt, koulut alkaa kahen viikon päästä, oon käytettävissä, että tiedoksi 

vaan teille.” … He valitsivat mut sinne ja oli sillai mahtavaa, koska joka 

paikkaan on vaikee päästä, hirveesti hakijoita ja pääsin tällain niinku keit-

tiön kautta sitte töihin… Ensimmäiset kaks vuotta olin siellä ja sen jälkeen 

pääsin [toiselle paikkakunnalle].” (Esa) 

 

”Mää olin [opiskelupaikkakunnalla] mää tein luokanopettajan hommia, et 

tuota… mä olin … yhen vuoden tuntiopettajana sillain, mulla oli eri luokka-

asteilta eri aineita. Sitten …  mä olin kuudennen luokan sijaisena ja tuota sen 

talven aikana mä sitten valmistuinki. No sitte mää hain virkoja ja sain ensim-

mäisen vakinaisen viran [toiselta paikkakunnalta] samana syksynä. Olin 

siellä kaks vuotta.” (Anssi) 

 

Esa ja Anssi työllistyivät heti valmistumisen jälkeen koulutustaan vastaaviin töihin. Molem-

pien työsuhteet kestivät kaksi vuotta, ja ne olivat aloittavalle opettajalle verrattain pitkäkes-

toiset. Heidän työurillaan ei ollut työtömyysjaksoja. Esan ja Anssin kohdalla urakehitys oli 
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siis tyypiltään vakaata. Vakaassa urakehitystyypissä yksilö tavallisesti työllistyy heti koulu-

tuksen jälkeen koulutusta vastaavaan työhön ja etenee vakaalle uralle alkuvaiheen jälkeen. 

(Puhakka, 1998, 43–44.) 

Toisin kuin Maaria ja Julia, Esa ja Anssi olivat valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle 

työn perässä. Muuttohalukkuus on siis luultavasti helpottanut Esan ja Anssin työllistymistä. 

Anssi kertoi tehneensä opettajan töitä jo opiskeluaikoina, joten työkokemus luultavasti hel-

potti hänen työllistymistään. Esa puolestaan korosti suhteiden merkitystä ja hyvää onnea 

työllistymisessään. Hän sai kuulla avoimesta työpaikasta ystävältään, jolta hän sai myös 

työnantajan yhteystiedot. Lisäksi kertoo saaneensa työn ”keittiön kautta”. Tämä viittaa sii-

hen, että hänen työnhakunsa tapahtui epävirallisesti suhteiden kautta, minkä vuoksi hän saat-

toi päästä muiden hakijoiden ohi. Rekrytointi tapahtui kuitenkin vasta työhaastattelun jäl-

keen, joten myös Esan koulutuksella ja osaamisella on varmasti ollut olennainen vaikutus 

työn saamiseen.  

6.2.2 Kertomukset opettajan uran alkuvaiheen kokemuksista 

”No niinku mä sanoin, ja oon sanonu leikillisesti, että mä ku valmistuin luo-

kanopettajaksi, niin mä käänsin 180 astetta kelkkaa ja sitte aloin opettaa… No 

ehkä siinä oli… haasteellisimpia ehkä se, että mä oon aina ollu semmonen eri-

laisten juttujen innokas kokeilija. Mulla oli luokassa sohvat ja vähä semmosta 

kokonaisopetuksen tyyppistä jo sillon yheksänkytluvun alkupuolella. Itse asi-

assa se saattoi ehkä joissain vanhemmissa kollegoissa herättää vähän ihme-

tystä, että mihin sitä ollaan menossa … muistan tilanteen, ku semmonen yli 

viiskymppinen naiskollega … ja tuota sit kun [minulla] oli semmosia… miten 

sen nyt sanos, vanhasta koulunkäynnistä, kansakoulun ajoista poikkeavia ope-

tusmenetelmiä … niin meillä oli sitte yhtä aikaa hyppytunti viikon yhtenä päi-

vänä siinä opettajanhuoneessa ni se [naisopettaja] purskahti itkuun ja sitte se 

sano että tuota ”Voisiksä hiljentää tahtia, ko ei hän jaksa eikä hän pysty ole-

maan niille oppilaille kiva.” Ja mä sitte yritin keskustella siinä sitte, että ei 

siinä ole kivana olosta kysymys, vaan minusta se, että ne oppimisedellytykset 

pitää luoda semmosiksi, että se oppiminen sinällään on kivaa. Ei se hauskaa-

kaan aina tarvi olla, mutta että esimerkiksi kaikki semmoset jutut, niinku kiu-

saamiset tai muut vastaavat, ni ne käsitellään heti pois, ettei ne oo esteenä sille 

oppimiselle, ja ne on mulle ollu semmosia tärkeitä … työhyvinvointi työelä-

mässä, sitte luokassa lasten työhyvinvointi, ni ne on ollu sellasia tärkeitä asi-

oita. Ja tuota… en mä nyt sitte siihe osannu sanoa muuta ku että ”Sinä opetat 

omalla tavallasi, minä opetan omalla tavallani.” ” (Anssi) 
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Anssin kertoessa hänen ja kollegan välisestä keskustelusta käy ilmi työssä kohdatut haas-

teet ja niistä selviäminen. Anssi kertoo, että hän alkoi heti uran alussa toteuttaa omia näke-

myksiään opettamisesta ja kasvatuksesta, jotka olivat opettajankoulutuksessa tarjottujen 

näkemysten kanssa hyvin erilaiset. Hän oli ilmeisesti jopa hieman aikaansa edellä käyttä-

miään opetusmenetelmiä ajatellen, mikä aiheutti ihmetystä, ehkä jopa kateutta, kollegoiden 

keskuudessa. Tilanne tuntui Anssista haastavalta, mutta hän pystyi perustelemaan toiminta-

tapansa ja keskustelemaan aiheesta ammattimaisesti pitkän uran tehneen kollegansa kanssa 

ja näin selvittämään hankalan tilanteen. Vaikka Anssin toimintatavat olivat työyhteisössä 

totuttuihin tapoihin nähden poikkeavat, ei hän taipunut kokeneemman kollegan pyytäessä 

Anssia muuttamaan toimintaansa. Omien näkemysten mukaan toimiminen heti uran alusta 

lähtien osoittaa Anssin ammatillisen identiteetin ja itseluottamuksen olleen vahva, minkä 

vuoksi hän on pystynyt toimimaan rohkeasti uusia asioita kokeillen sekä perustelemaan 

toimintaansa varmasti.  

Anssin kertomuksen perusteella voidaan katsoa, että hän oli opettajan uran induktiovai-

heessa oppinut reflektoimaan ammatillista ajatteluaan ja toimintaansa, tekemään muutoksia 

näiden perusteella sekä toimimaan itsenäisenä opettajana. Nämä taidot ovat opettajan pe-

rustaitoja, joiden hallitseminen on edellytys opettajan uralle sitoutumiseen. Anssi oli siis 

edennyt opettajan ammatillisessa kehityksessä vakiintumisen vaiheeseen jo uransa alkuvai-

heessa. (Järvinen, 1999, 266–267.) Lisäksi Anssin sosiaalistumisen opettajien ammattiryh-

mään voidaan katsoa onnistuneen. Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 44) mukaan tällai-

nen omien näkemysten toteuttaminen on mahdollista, kun uraansa aloittava opettaja on on-

nistuneesti sosiaalistunut opettajien ammattiyhteisöön. Kun yksilö on omaksunut työyhtei-

sössä vallitsevat säännöt ja normit, voi hän alkaa soveltaa niitä omia työtapoja kehittä-

mällä. 

”…ensimmäinen vuosi oli todella raskas, että vaikka siitä varotettiin, niin ei 

ymmärtäny ennen ku sen näki … sen niinkun huomas, että mitä se opettajan 

työ on, että se ensimmäinen vuosi oli todella arvokas.” (Esa) 

Myös Esa kuvailee opettajan työn haasteita ja niistä selviämistä. Esalle ensimmäisen ope-

tusvuoden haasteellisuus oli yllätys, vaikka siitä oli etukäteen varoiteltu opettajankoulutuk-

sessa. Hän ei kuitenkaan ajatellut jättävänsä opettajan ammattia uran ensimmäisen haasteel-

lisen vuoden jälkeen: ”ei tullu missään vaiheessa sellasta, että mä lopetan tähän”. Sen si-

jaan Esa kokee haasteiden opettaneen hänelle paljon sekä kehittäneen hänen ammatillista 

identiteettiään; hän jopa näkee sen uransa kannalta kaikkein kehittävimpänä ja tärkeimpänä 
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ajanjaksona, sillä silloin ”on se, millon koetellaan, että onko tää se mun juttu”. Vaikeudet 

ja vastoinkäymiset työssä ja niistä selviäminen vahvistavat ammatillista identiteettiä (Koski-

Heikkinen, 2013, 90; Ruohotie, 2000, 53), mikä nähtävästi pitää paikkansa myös Esan koh-

dalla, sillä haasteet uran alkutaipaleella eivät horjuttaneet hänen luottamustaan itseensä opet-

tajana. Esa on siis uran alkuvaiheen jälkeen saavuttanut opettajan perustaitojen hallinnan. 

Lisäksi Esan ammatinvalintaa voidaan pitää onnistuneena, sillä hän on kyennyt sitoutumaan 

opettajan uralle. Tämä osoittaa Esan edenneen opettajan ammatillisessa kehityksessä vakiin-

tumisen vaiheeseen (Järvinen, 1999). Työtyytyväisyys ja ammatillisen identiteetin vahvuus 

mitä luultavimmin edesauttoivat Esan sitoutumista opettajan uralle. 

”Toisaalta se oli hirveen itsenäistä ja sillä lailla luovaa ja sai ite suunnitella, 

mistä mää tykkäsin, ja ite huseerata niinku halus, mut se mikä ei ollu kivaa 

siinä opettajan työssä oli, että koin että tää nyt on hirveen paljon sitä päivä-

hoitoa … ja oppilailla on paljon ongelmia kotioloissa ja tämmösissä, juttuja 

joihin mää en voi vaikuttaa, mutta jotka sitte vaikuttaa hirveesti työhön, ja se 

et ku olisin halunnu enemmän keskittyä siihen opettamiseen ja oppimisen 

edesauttamiseen. Se … oli yks mistä en tykkänny sitte … No sitte opettajan-

huoneitten ilmapiirit vaihteli aika paljon ja eihän sijaisia hirveesti arvos-

tettu… ehkä opettajat siihen aina aikaan ainaki oli hyvin semmosia, että 

”Minä pistän sen oven kiinni ja teen mitä minä haluan ja en minä hirveesti 

halua keskustella ja jakaa niitä omia juttuja”,  ja ku ite oli sitte semmonen 

että ”Joo että voijaaks me tehdä” ja ”Voi, sä oot tehny tommosta, miten sää 

tätä” ja hirveesti ois halunnu yhteistyötä tehä, niin se tuntu että ne vanhat 

opettajat ei halunneet semmoseen lähteä ja varmaan aattelivat ”No tuo on 

sijaisena vähä aikaa ja lähtee sitte, että eipä kannata sen kanssa ruveta hir-

veesti”… Olihan sitä opettamista tehty kovastikki … kyllä se oli oikeestaan 

selkeetä ja selvää, mutta se käytäntö oli kuitenkin vähän erilaista. Että tieten-

kin normaalikoululla oli kaikki pelit ja vehkeet ja sai kokeilla kaikkea, ja sitte 

välttämättä tavallisella koululla ookkaan, sit ku sä meetki sinne nii siellä on 

aina tehty näin ja nytki tehään näin.” (Maaria) 

Maarian kertomuksissa opettajanuransa ensimmäisten vuosien työkokemuksista korostuu 

työn haasteellisuus, omien käsitysten ristiriitaisuus opettajan työnkuvan todellisuuden 

kanssa sekä näiden tekijöiden aiheuttama työtyytymättömyys. Yhdeksi syyksi koettuihin 

ristiriitoihin Maaria näkee opettajankoulutuksen. Hänen kritiikkinsä kohdistuu siis itsestä 

ulkoisiin asioihin eli opettajan työn kontekstiin ja sen edellytyksiin. Kontekstuaalisten teki-

jöiden korostuminen on opettajan uran induktiovaiheen yhden kehitysdimension toinen ää-

ripää; jotta aloitteleva opettaja pääsisi vakiintumisen vaiheeseen, tulisi hänen päästä amma-
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tillisessa kehityksessään kontekstin kritisoinnista kohti itsearviointia ja ammatillisen kehi-

tyksen syvällistä ymmärrystä (ks. Järvinen, 1999, 266–267). Maaria ei siis kertomuksensa 

perusteella ollut tuolloin edennyt vielä vakiintumisen vaiheeseen, vaan hänen ammatillinen 

kehityksensä oli vielä induktiovaiheessa.  

Maarian mukaan hänen kollegansa eivät olleet halukkaita tekemään yhteistyötä hänen 

kanssaan. Maaria olisi esimerkiksi halunnut jakaa ideoita, suunnitella opetusta yhdessä 

sekä keskustella työhön liittyvistä asioista. Aloitteleva opettaja tarvitsee kollegiaalista tu-

kea ja mentorointia tullakseen itsenäiseksi opettajaksi sekä rakentaakseen ammatillista 

identiteettiään (Järvinen, 1999, 266–267; Beijaard ym. 2004, 114–115). Työyhteisön sul-

keutuneisuus ja yhteistyön puute saattoivat siis haitata Maarian ammatillista kehitystä. 

Alalla kuin alalla työskentelevät kokevat usein uransa alkuvaiheessa eräänlaisen ”realiteet-

tishokin” (Schein, Miettinen & Salminen, 1987, 30). Tällä hän tarkoittaa työn todellisuu-

desta aiheutuvaa järkytystä, kun se ei vastaakaan opiskeluaikoina kehittyneitä käsityksiä. 

Järkytys saattaa johtua myös siitä, että yksilön käsitykset omista taidoistaan, rajoituksis-

taan, mieltymyksistään ja tarpeistaan eivät olekaan yleisten odotusten mukaiset; tenteistä ja 

kursseista saadut arvosanat eivät kuvaakaan työssä vaadittavien taitojen hallinnasta kaik-

kea. Maarian voidaan katsoa kokeneen juuri tällaisen shokin: hän huomasi, että opettaja ei 

olekaan ainoastaan opettamisen ja oppimisen asiantuntija, vaan häneltä vaaditaan opettajan 

työssä monien muidenkin roolien haltuunottoa, mikä ei ollut Maarialle kovin mieluista.  

Myös opetus- ja oppimisvälineiden vanhanaikaisuus ja vähäisyys sekä vanhat, vakiintuneet 

työtavat yllättivät. Lisäksi hänen yhteistyöhalukkuutensa ei saanut vastakaikua, mitä hän ei 

osannut opintojen aikana odottaa. 

” Se oli vähän semmosta säätöä, että välillä oli vähän sillee et no, tänne vois 

tulla joku, ja joku yks ihminen tulee… Et se oli musta vähä semmosta resurs-

sien hukkaan heittoa. Et ois enemmänki halunnu tehä. Et se, miten niitten op-

pilaitten kanssa välillä pysty tekeen ni oli kyllä semmosta niinku… ei se mun 

mielestä ollu opettamista, se oli jotain… mikskä sitä nyt kuvailis… oleskelua, 

oleskelua nuorten kanssa… Et ei se, ei se välillä siitä touhusta tullu välillä 

kyllä mitään…” (Julia) 

Julian ensimmäinen koko vuoden kestänyt työsuhde opettajana oli laaja-alaisen erityisopet-

tajan toimi. Julia koki ammattitaitonsa riittämättömäksi työn vaatimuksiin nähden. Lisäksi 

Julia koki työn turhauttavana, koska koulun muu henkilökunta ei hänen mielestään hyödyn-
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tänyt resurssiopettajan palveluksia ja osaamista. Julia sanookin, että hän olisi pystynyt teke-

mään enemmänkin töitä auttaakseen useampia tuen tarpeessa olevia oppilaita. Julia kuvailee 

erityisopetusta myös ”säädöksi” ja ”oleskeluksi”. Nämä ilmaisut viittaavat toiminnan järjes-

telmällisyyden ja tavoitteellisuuden puutteeseen, mikä tuntui Juliasta epämielekkäältä. Julia 

siis koki laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvan epämääräiseksi sekä työtehtävät liian vaa-

tiviksi omaan koulutukseensa nähden, mikä laski huomattavasti hänen työtyytyväisyyttään. 

Opettajan urakehityksen ja työhön sitoutuneisuuden kannalta opettajan tyytyväisyys omaan 

suoriutumiseen ja edistymiseen työssään on hyvin olennaista (Almiala, 2008, 21). Julian 

kertomuksen mukaan hän ei ollut omaan työssä suoriutumiseen ja edistymiseen tyytyväinen, 

mikä on vaikeuttanut työhön sitoutumista ja uralla kehittymistä. Vaikka Julian kritiikki ja 

reflektio kohdistui niin hänen omaan ammatilliseen toimintaansa kuin opetuksen edellytyk-

siin, mikä osoittaa hänen opettajan perustaitojensa kehittyneisyyttä, ei hänkään edennyt uran 

induktiovaiheesta vakiintumisen vaiheeseen, sillä hän ei lopulta sitoutunut opettajan uralle 

(Järvinen, 1999, 266–267). 

Kaikki tutkittavat kertoivat opettajan uran induktiovaiheen olleen haasteellinen. Haasteista 

kerrottiin kuitenkin eri tavoin: Esa ja Anssi kertoivat selvinneensä haasteista, minkä voidaan 

katsoa vahvistaneen heidän ammatillista identiteettiään. Myös Koski-Heikkisen (2013, 90) 

ja Ruohotien (2000, 53) mukaan työssä kohdatuista haasteista selviämisen on katsottu vah-

vistavan ammatillista identiteettiä. Lähteenmäen (1995, 36–37) mukaan identiteetin vahvis-

tuminen johtuu onnistumisen ja pätevyyden tunteista, jotka seuraavat haasteesta selviämi-

sestä. Sen sijaan liian suuret haasteet aiheuttavat ammatillisen kehityksen taantumista ja pai-

kalleen jäämistä uralla (Lähteenmäki, 1992, 53). Tämä näyttää pitävän paikkansa etenkin 

Julian kohdalla, koska työn vaatimukset ylittivät Julian kyvyt ja koulutuksen. 

6.3 Ammatillisen identiteetin kriisi ja alanvaihto 

6.3.1 Tekijät ammatillisen identiteetin kriisin takana 

“… mulla itseasiassa oli sillon OKL:n aikana yks ylemmällä kurssilla oleva 

tuttu, joka sitte totes ku sai paperit kouraan että ”Ei tää mun juttu ollukkaan 

tämä opettajuus” ja mulla ehkä kävi vähän semmonen kans … olin sitte äidin-

kielen ja kuvaamataidon opettajana yhden lukuvuoden ja se jotenki tuntu pal-

jon kivemmalta, kun sai keskittyä oikeesti siihen opettamiseen eikä tarvinnu 

välittää, että mitä niillä oli sitten perheolohuolet tai muut, että jotenkin soli 

enemmän sitä työtä itseään, että … sai keskittyä siihen.” (Maaria) 
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Maarian ammatillisen identiteetin kriisiytyminen alkoi varhain: Maaria epäili opettajan am-

matin sopivuutta itselleen jo heti opintojen loputtua. Hän ei kuitenkaan vaihtanut alaa heti, 

vaan vastusti muutosta ja haki koulutustaan vastaavia töitä valmistumisen jälkeen. Koke-

mukset opettajan työstä vahvistivat Maarian tunnetta työn epäsopivuudesta.  

Kuten jo aiemmin käsitellyistä kuvauksista kävi ilmi, Maaria koki opettajan työssä epä-

mieluisaksi hoivaajan ja kasvattajan roolit sekä itse opetustyön vähäisyyden. Hänen mieli-

kuvansa ammatillisesta identiteetistään oli siis epätasapainossa työssä vaadittujen roolien 

kanssa. Maaria olisi halunnut kasvattamisen sijaan keskittyä opettamiseen, jota hän piti opet-

tajan työn olennaisimpana osana, ”työnä itsenään”. Yksilö ajautuu ammatillisen identiteetin 

kriisiin, kun hänen todellinen minänsä ja oletettu minänsä ovat ristiriidassa tai kun hänen 

mielikuvansa omasta ammatillisesta identiteetistään on epätasapainossa työn senhetkisten 

vaatimusten kanssa (Higgins, 1987, 320–322; Lähteenmäki, 1995, 36–37).  

Ammatillisen identiteetin kriisiydyttyä Maaria reflektoi ammatillista identiteettiään sekä 

sitä, mitä hän todella halusi uraltaan. Lisäksi hän alkoi etsiä vaihtoehtoja uudelle ammatilli-

selle identiteetilleen. Maaria pääsi kokeilemaan erilaisia rooleja ammatilliselle identiteetil-

leen saatuaan vuodeksi työn lukion äidinkielen ja kuvataiteen opettajan sijaisena. Ammatil-

lisen identiteetin kriisissä yksilö kyseenalaistaa omaa kasvatusideologiaansa ja ammatillista 

identiteettiään sekä etsii uutta ammatillista roolia itselleen (Järvinen, 1999, 267–268; Al-

miala, 2008, 160–161). Lukion opettajana Maaria sai keskittyä lähinnä opettamiseen, joten 

työ tuntui hänestä mielekkäämmältä. Maaria luultavasti havaitsi, että aikuisten kanssa työs-

kentely voisi olla hänelle mieluisampaa, koska perusopetuksen velvoittavuus ja kasvatuk-

selliset ulottuvuudet eivät määritelleet aineenopettajan työnkuvaa. Uudet kokemukset erilai-

sista töistä siis auttoivat Maariaa uuden ammatillisen identiteetin löytämisessä. 

“Mä tein erityisopetushommaa sit siinä työn ohella, kun mä aattelin, että kun 

mä tiesin ku se [tutkimussihteerin toimi] oli määräaikanen työsuhde, et se lop-

puu ja millon se loppuu, et olis se [erityispedagogiikan perusopinnot] ehkä 

hyvä sit et ois, kun erityisopetuspuolella ni töitä kyllä riittää. Ja mä tein niitä 

sillon töiden ohella. Mut samaan aikaan mä mietin et ei se erityisopetus oo 

mun juttu varmaan, et mä en pysty siihen työhön, et se mitä mä olin vähän 

nähny sitä, mä olin tehny niitä sijaisuuksia, et se on aika erikoinen maailma 

tai erilainen maailma. Niin ni sitte mä tein sellasia ammatinvalintatestejä ne-

tissä, ku mä mietin et mitä mä nyt oikeen sit aion tehä. Ja sillon sieltä ekan 

kerran tuli se hammaslääkärin homma … Kyllä se vuosi [laaja-alaisena eri-
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tyisopettajana] osotti mulle sen, et mä en missään nimessä halua tehä erityis-

opetusta. Et musta ei oo siihen. Siis se on tosi vaikeeta … ei mulla ollu ammat-

titaitoa missään nimessä siihen.” (Julia) 

 

Julian kohdalla ammatillisen identiteetin kriisin voidaan katsoa alkaneen muutama vuosi 

valmistumisen jälkeen työllistymisvaikeuksista. Koska koulutusta vastaavaa työtä ei löyty-

nyt, Julia yritti sopeutua uudenlaisiin työtehtäviin kouluttautumalla. Samalla hän kuitenkin 

epäili, ettei erityisopettajan työ sopisi hänelle. Hän reflektoi aiempia kokemuksiaan erityis-

opettajien sijaisena toimimisesta ja kuvailee erityisopetusalaa ”erikoiseksi tai erilaiseksi 

maailmaksi”. Nämä sanavalinnat viittaavat Julian kokeneen erityisopetusalan itselleen vie-

raaksi ja siksi epäsopivaksi.  

Ammatillisen identiteetin kriisiydyttyä Julia alkoi pohtia työuransa tulevaisuutta ja siihen 

liittyviä odotuksia tarkemmin. Hän etsi uutta roolia ammatilliselle identiteetilleen tekemällä 

ammatinvalintatestejä, joiden mukaan hammaslääkärin ammatti sopisi hänelle. Ammatilli-

sen identiteetin kriisin huippu tuli Julian toimiessa laaja-alaisena erityisopettajana. Julia koki 

tuolloin erittäin vahvasti, että hän ei ole soveltuva kyseiseen työhön: hän sanookin, ettei hän 

”missään nimessä halua” toimia erityisopettajana. Kun Julia huomasi, että paluuta opetus-

työhön ei ole, alanvaihto alkoi näyttää ainoalta vaihtoehdolta. Julian alanvaihto oli siis mää-

rätietoinen prosessi. 

”Sit ku mä väittelin ni sen jälkeen tuli se että mitäs nyt. Elikkä tajus tän, että 

okei, mä oon nyt ollu kymmenen vuotta kohta opettajana, et mä oon peruskou-

lussa ollu, mä oon nyt väitelly tässä näin, ni se sitte ku ei se nyt ollukaan ihan 

pelkästään se (nauraen). Ku sen sai tehtyä sen prosessin ni aattelin, että oisko 

mulla jotain muuta annettavaa, että mullon aina semmonen tarve kehittää asi-

oita.” (Esa) 

 

Toisin kuin Maarian ja Julian kohdalla, Esan ammatillisen identiteetin kriisi alkoi vasta noin 

vuosikymmenen kestäneen opetusuran jälkeen. Esa koki tuolloin eräänlaista tyhjyyden tun-

netta, kun hänellä ei ollut enää ammatillisesti mitään uutta annettavaa silloisessa työssään. 

Kriisi alkoi tohtoriksi valmistumisen jälkeen, kun opettajan työ ei enää tarjonnut uusia mah-

dollisuuksia edetä ja kehittyä uralla pidemmälle. Tuolloin Esa eteni uudelleenarvioinnin vai-

heeseen, jossa hän kyseenalaistaa uransa mielekkyyttä ja ammatillista toimintaansa vahvasti 

(Järvinen, 1999, 267). Esa tunnisti itsessään ammattitaitoisuuden ja erityisosaamisen sekä 

yrittäjyyden ja luovuuden ura-ankkurit, joihin liittyy muun muassa halu kohdata haastteita, 

kehittää toimintatapoja ympärillään sekä käyttää taitojaan jollakin erityisalueella (ks. 
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Schein, Miettinen & Salminen, 1987, 24–25). Koska aineenopettajan työ ei vastannut Esan 

työuraan liittyviin toiveisiin ja odotuksiin, voidaan katsoa, että Esan ammatillisen identitee-

tin kriisin syynä olivat hänen ura-ankkureidensa ja opettajan työn välisiset ristiriidat. Myös 

Feldman ja Bolino (1996, 100) katsovat, että epäjohdonmukaisuudet yksilön työn ja ura-

ankkureiden välillä laskevat työtyytyväisyyttä.  

6.3.2 Alanvaihdon syitä 

”…kyl se oli suurin syy, et mä olin niin turhautunu siihen jatkuvaan työhakuun 

… nii… kyl se työtilanne oli se suurin tekijä. Ja sitten ehkä numero kakkosena 

vähän semmonen epävarmuus siitä, että varsinki niitten yläkoululaisten kanssa 

et onks se sit kuitenkaan se mitä mä haluan tehä, et riittääkö mulla kärsivälli-

syys… ja sitte kolmas … et se opettajan työ on tosi kuormittavaa.” (Julia) 

” Kyllä se suurin syy oli just se, että niitä virkoja ei ollu. Että kyllästy siihen, 

että aina ilmottaudut kortistoon ja tuli vähän semmonen olo, että tätä mun pit-

kää opiskelu-uraa ei arvosteta … sitte tuli taas kesä ja olin työttömänä, ja sit-

ten luin jostakin lehdestä, alko yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa täm-

mönen Kansainväliset verkostot työvälineenä –kurssi, joka oli suunnattu aka-

teemisille työttömille. Ja mä sitte kiinnostuin … mä hain sinne ja pääsin sinne 

… ja sitte mä hain [yrityksen nimi] harjotteluun ja pääsin sit sinne ja sille 

tiellehän mä jäin sitte, että mä kävin sen harjottelun loppuun ja ku se loppu, 

niin mut palkattiin vakituisena työntekijänä sitte. Niin tota… se onnistu täl-

leen.” (Maaria) 

Julian ja Maarian mukaan työllistymisvaikeudet uran alkuvaiheessa olivat suurin syy alan-

vaihtoon. Työsuhteiden ja työttömyysjaksojen vuorottelu aiheutti turhautuneisuutta ja tur-

vattomuuden tunteita. Lisäksi Julia kertoi epäilleensä omaa soveltuvuuttaan opettajan am-

mattiin sekä pohtineensa asioita, joita hän todella haluaa työltään ja uraltaan. Julia ja Maaria 

luultavasti kokivat, että opettajan työ ei vastannut heidän työuraan liittyviä odotuksiaan ja 

toiveitaan; heidän työnsä ja ura-ankkurinsa eivät siis olleet yhtenevässä linjassa, mikä on 

ollut syynä alanvaihtoon (ks. Schein, Miettinen & Salminen, 1987).  

Julia oli alkanut epäillä omaa soveltuvuuttaan opetusalalle uransa alussa ja Maaria jo opet-

tajaopintojen loppuvaiheessa, mikä viittaa epäonnistuneeseen ammatinvalintaan. Tämä nää-

kemys saa tukea Räisäsen (1996) tutkimuksesta, jossa havaittiin, että tutkittavien tyytyväi-

syys ammatinvalintaan ohjasi työ- ja opiskeluorientaatiota sekä myöhempää ammatillista 

kehittymistä ja työtyytyväisyyttä. Ammatinvalintaansa tyytymättömien oli vaikeaa sitoutua 



63 

 

 

opettajan uralle. Lisäksi alanvaihtoon orientoituneiden opettajien kielteiseen työorientaati-

oon oli vaikuttanut ammatillisen identiteetin kriisin pitkäaikaisuus. Myös tässä tutkimuk-

sessa Julian ja Maarian ammatillisen identiteetin kriisivaihe kesti molempien kohdalla joi-

denkin vuosien ajan. Pitkäaikainen kriisi on luultavasti tuntunut heistä hyvin raskaalta, mikä 

on vähentänyt heidän työtyytyväisyyttään ja vaikeuttanut uralle sitoutumista. 

Vaikka Maaria ja Julia eivät itse pohtineet ammatinvalinnan ja työhön sitoutuneisuuden yh-

teyttä, voidaan heidän alanvaihdon yhtenä syynä katsoa olleen ammatinvalinnan epäonnis-

tuneisuus: he perustelivat opettajan ammatin valitsemista muun muassa pääsykokeiden kiin-

nostavuudella sekä työllistymisnäkymien selkiyttämisellä, jotka ovat opettajan työn kannalta 

ulkoisia syitä. Perhon (2009) tutkimuksen mukaan sisäiseen motivaatioon liittyvät perustelut 

opettajan ammatin valitsemiselle, kuten halu opettaa ja työskennellä lasten kanssa, vaikutta-

vat työhön sitoutumiseen myönteisesti. Ulkoisilla motivaatiotekijöillä eli esimerkiksi pal-

kalla tai lomilla perustelu puolestaan johtaa alhaiseen työhön sitoutumiseen, minkä vuoksi 

alanvaihto on todennäköistä. 

”Kyllä nää muutokset, mitä itellä on tullu, niin ne on aina tullu jonku ulkosen 

triggerin aiheuttamana, että on tullu YT:t ja potkut ja sitte pitäny miettiä, että 

no mitäs nyt tehään. Aina ne on menny vähän sillä lailla, että vaikka on saat-

tanu olla jo ennen sitä lopullista triggeriä itelläkin ajatuksia, että”no onks tää 

nyt ihan sitä mitä mä haluan”. Kyllä ku pohtii tätä meikäläisen taivalta, niin 

kyllä mä oon aika lailla semmonen ajopuu ollu (nauraa), että menny sinne, 

mikä tuntuu kiinnostavalta, enkä mä oo hirveesti suunnitellu nuorena, että 

tämmösen uran minä teen.” (Maaria) 

Maarian kertomuksessa on nähtävissä myös sattuman merkittävä vaikutus alanvaihtoon: hän 

pääsi sattumalta löytämäänsä koulutukseen, jonka myötä hän sai lopulta vakituisen työpai-

kan harjoittelun jälkeen. Lisäksi yritysten yhteistoimintaneuvottelut ovat johtaneet Maarian 

kohdalla irtisanomisiin ja pakon edessä lopulta alanvaihtoon. Maarian mukaan hänen ura-

käyttäytymistään ovat määritelleet erilaiset kohdalle tulleet tilaisuudet ja umpikujat sekä 

omat mielenkiinnon kohteet. Myös Almialan (2008, 148 & 151) tutkimuksessa sattumalta 

löytyneet uudet koulutus- ja työllistymismahdollisuudet ohjasivat opettajia vaihtamaan alaa. 

”Alanvaihdokseeni vaikutti koulun muuttuva toimintaympäristö, jossa opetta-

jien tehtäviä lisättiin monen muotoisilla asioilla ja toiminnoilla, joilla ei suo-

ranaisesti ollut vaikutusta itse opetustyöhön. Lisäksi muuttuva yhteiskunta ja 

sen säädökset, joissa opettajan toimivaltuuksia oman työnsä suorittamiseen 

olennaisesti oli vuosien saatossa heikennetty, aiheuttivat oman "kypsymiseni" 

alanvaihtoon. Viimeinen vahva vaikutin siirtymiselle ja sattumalta kohdalle 
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osunut mahdollisuus siirtyä vapaan sivistystyön puolelle oli viimeinen niitti 

asialle.” (Anssi)  

 

Toisin kuin muut tutkittavat, Anssi ei kokenut varsinaista ammatillisen identiteetin kriisiä. 

Anssi kertoi vaihtaneensa alaa pitkän opettajanuran jälkeen, koska opettajan toimenkuvaan 

tehtiin muutoksia lisäämällä työtehtäviä sekä ”monen muotoisia asioita ja tekijöitä”, jotka 

häiritsivät työn suorittamista. Nämä muutokset tuntuivat luultavasti kuormittavilta, minkä 

vuoksi Anssin työtyytyväisyys laski huomattavasti uran loppuvaiheessa. Tyytymättömyy-

den voidaan Anssin kohdalla katsoa ikään kuin työntäneen häntä opettajan uralta pois. Kiel-

teiset muutokset opettajan työnkuvassa on havaittu kuormittaviksi myös Mäkisen (1998) 

tutkimuksessa. Opettajat kokivat kuormittavina etenkin varsinaisen opetustyöajan ulkopuo-

lella tehtävät työt, kuten oppilaitoksen hallinnon antamat lisätehtävät. Runsaan työmäärän 

vuoksi opettajien työaikataulut ruuhkautuivat, mikä aiheutti heille ylikuormitusta. (Mäkinen, 

1998, 176.) Lopullinen syy Anssin alanvaihtoon oli kohdalle tullut tilaisuus toiseen työhön 

siirtymiseen, joten myös sattumalla oli vaikutusta Anssin alanvaihtoon. 

Anssi kertoi opettajien toimintakulttuureissa tapahtuneista muutoksista, jotka saivat hänet 

”kypsymään” työhönsä. Ilmaisu ”kypsymään” vaikuttaa voimakkaan kielteiseltä. Siksi voi-

daan päätellä, että Anssi saattaa tuntea jopa katkeruutta muutoksia kohtaan. Tämän vuoksi 

hän alaa vaihdettuaan pyrkii etäännyttämään itsensä entisestä ammatillisesta urastaan tar-

kentamalla alanvaihdon syitä defensiivisesti itsestään ulkoisiin työnkuvaan liittyviin epämu-

kaviin tekijöihin (ks. Järvinen, 1999, 268–269). 

”…musta tuntu, että mulla ei ollu enää annettavaa siellä. Elikkä mä halusin 

kehittyä uralla, koska mä en missään tapauksessa halunnu urautua.” (Esa) 

Syinä Esan alanvaihtoon olivat opettajan työn tarjoamien kehittymismahdollisuuksien puute 

ja halu välttää ”urautumista”. Esan tarve kehittyä viittaa myös haluun edetä uralla hierarkki-

sesti, mikä ei opettajan uralla ole mahdollista ilman hallinnollisiin tehtäviin siirtymistä. Tä-

män voidaan katsoa olleen osasyy Esan alanvaihtoon. Näkemys saa vahvistusta Merenluo-

don (2003, 36) tutkimuksesta, jonka mukaan opettajan uralla ylenemismahdollisuuksien vä-

häisyys aiheuttaa kielteistä suhtautumista opettajan ammattia kohtaan. Myös Mäkelän 

(2014, 48) tutkimuksesta käy ilmi, että ylenemismahdollisuuksien vähäisyys on ollut syynä 

liikunnanopettajien työtyytymättömyyteen ja alanvaihtoon. 
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6.3.3 Alanvaihdon jälkeisen työn yhteys opettajan työhön  

”Vaikka mä oon tällä hetkellä [järjestötyöntekijä], mä kumminkin pidän it-

seäni opettajana, elikkä sitte se on niin vahva kumminki se identiteetti ole-

massa. Mutta mä … opetan aikuisia nyt tällä hetkellä. Se huvittaa, että vaikka 

ihan toisenlaisessa työelämässä, ni samanlaisia juttuja löytyy täältä, ja sa-

malla ku suunnittelee koulutuksia, suunnittelee koulutusmateriaaleja, mä teen 

aika paljon myös materiaaleja, mitä muut käyttää ... ni siinä toisaalta tekee 

tuntisuunnittelua ja suunnittelee vaan toiselle tunteja.”(Esa) 

 

“Koulutin ympäri maailmaa ja tämmösissä tuotekehityksen prosessikehitys-

projektissa olin mukana … enpä mä ois varmaan päässy [alanvaihdon jälkei-

siin työpaikkoihin] enkä ehkä [nykyiseen koulutukseen] ilman noita aiempia 

opintoja ja sitä kokemusta … ja sitte sen koulutuksen ja oppimisen kanssa 

ollu tosi paljon tekemisissä koko ajan … ihan tämmösistä teorioistaki että mi-

ten ihminen oppii ja miten aikuinen oppii, ja [tulevassa ammatissa] esimer-

kiksi tehdään koululaisten kanssa töitä, et hyvin paljon voi soveltaa ja toteut-

taa sitten niitä oppeja.” (Maaria) 

 

Maaria ja Esa ovat alanvaihdon jälkeen tehneet töitä, joissa he ovat pystyneet soveltamaan 

opettajana hankittuja tietoja ja taitoja kouluttaessaan muita sekä suunnitellessaan koulutuk-

sia ja niissä tarvittavia materiaaleja. Heillä opettaminen ja opetuksen järjestäminen ovat siis 

olleet olennaisessa osassa alanvaihdon jälkeisissä töissä. Lisäksi Esa painottaa opettajan roo-

lin olevan edelleen hyvin olennainen ja vahva osa hänen ammatillista identiteettiään. Koska 

Esan nykyinen työ sisältää muun muassa opettajien kouluttamista ja erilaisia kehitysprojek-

teja, hänen voidaan katsoa olevan nyt yhteistyöorientoitunut opettaja. Tällainen opettaja 

osoittaa kiinnostusta työyhteisönsä ja kollegoidensa kehittämiseen ja osallistuu erilaisiin ke-

hitysprojekteihin aktiivisesti (Järvinen, 1999, 267–268). 

Maaria ja Esa ovat alanvaihdon jälkeisissä töissään opettaneet lähinnä aikuisia. Tulevassa 

ammatissaan Maarialla on taas mahdollisuus hyödyntää ja soveltaa opettajankoulutuksessa 

ja -työssä hankittuja tietoja ja taitoja myös lasten kanssa työskennellessään. Maaria on tä-

hänastisella urallaan kouluttautumassa jo kolmatta kertaa. Esan ei tarvinnut kouluttautua uu-

delleen järjestötyötä varten.  

 

”Kyllähän se on semmosta vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa, lähinnä 

tietysti oppilaiden mut myös ... semmosta moniammatillista yhteistyötä, ja si-

tähän se tulee tuolla hammaslääkärin hommissaki oleen, ja siellä kohtaa hyvin 

monenlaisia ihmisiä, lapsia ja niiden vanhempia ja … semmosta vuorovaiku-

tusta ... pitkältikki siinä tarvitaan.” (Julia) 
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“...pitää olla kuitenki se tietyllä tapaa sosiaalinen ihminen, että melkeen tässä 

kaiken kaikkiaan talven aikana pyörii semmonen 150 ihmistä niin tuota… ei 

siinä hirveesti pysty linnottautuun seinien ja ovien sisälle, että tuota… pitää 

olla niinku ulospäin [suuntautunut].” (Anssi) 

 

Anssin työ kansalaisopiston rehtorina ei vaatinut häneltä uutta kouluttautumista, sillä hän oli 

hankkinut itselleen rehtorin pätevyyden jo aiemmin ja toiminut rehtorina opetusuransa ai-

kana. Julia puolestaan joutui kouluttautumaan uudelleen. Anssin ja Julian nykyisissä töissä 

on yhteneviä piirteitä opettajan työn kanssa. Molemmat kertoivat, että he tarvitsevat vuoro-

vaikutustaitoja. Niitä he ovat saaneet kartuttaa niin opinnoissaan kuin opettajina toimiessaan.  

Mäkelän (2014) tutkimuksessa havaittiin, että opettajat, jotka vaihtoivat alaa pitkän ope-

tusuran jälkeen, siirtyivät usein opetus- ja sivistystyöhön liittyviin ammatteihin. Uransa al-

kuvaiheessa alaa vaihtaneet opettajat puolestaan lähtivät pois opetusalalta. (Mäkelä, 2014, 

47.) Myös tässä tutkimuksessa pitkään opettajan töitä tehneet henkilöt vaihtoivat työtehtä-

viin, jotka ovat jollain tavalla kytköksissä opettajan työhön ja koulutukseen. Lyhyen opetta-

januran tehneet henkilöt siirtyivät pois kasvatus- ja opetustyöstä. Tämä on tyypillistä henki-

löille, joiden urakehitys on ollut epävakaata ja jotka eivät ole onnistuneet sitoutumaan ural-

leen (Puhakka, 1998, 44).  

Almialan (2008) tutkimuksessa alaa vaihtaneet opettajat kokivat opettajankoulutuksen ja ko-

kemukset opettajan työstä hyödyllisiksi uudessa työssään. Kuten tässäkin tutkimuksessa, tut-

kittavat olivat maininneet ohjauksen, organisoinnin, suunnittelun ja vuorovaikutuksen taidot 

jo ennalta tutuiksi ja tarpeellisiksi uusissa ammateissa. Myös opettajan työssä kartutettua 

tietokapasiteettia oli pystytty hyödyntämään. Mahdollisuus hyödyntää aiemmassa amma-

tissa hankittuja tietoja ja taitoja oli helpottanut uuden ammatillisen identiteetin omaksumi-

sessa. Tässäkin tutkimuksessa tutkittavien uuden ammatillisen identiteetin omaksumisen 

voidaan katsoa tapahtuneen melko sujuvasti, sillä he eivät uusista töistään kertoessaan mai-

ninneet vastoinkäymisiä.  

Tutkittavat kertoivat olevansa tyytyväisiä alanvaihtopäätökseensä sekä uuteen työhönsä. Ai-

noastaan Esa kertoi tuntevansa kaipuuta opettajan työtä kohtaan ja näkevänsä opetustyöhön 

paluun mahdollisena. Onnistuneen ammatinvalinnan perusteella voidaan päätellä tutkitta-

vien itsetuntemuksen lisääntyneen alanvaihdon ja sitä edeltäneiden kriisivaiheiden myötä. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut opettajien alanvaihtoa ilmiönä sekä opettajan amma-

tillisen identiteetin rakentumista ja siihen liittyviä tekijöitä. Tein tarkastelun neljän opettajan 

elämäkerrallisten työurakertomusten avulla. Tässä luvussa tiivistän keskeisimmät tutkimus-

tulokset sekä kerron niihin perustuvista johtopäätöksistä. Sen jälkeen arvioin tutkimuksen 

toteutusta ja pohdin tutkimuksen merkitystä niin yhteiskunnallisesta kuin henkilökohtaisesta 

näkökulmasta. Lopuksi ehdotan aiheita jatkotutkimukselle. 

7.1 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

Tutkittavien ammatillisen identiteetin rakentuminen alkoi heidän ammatinvalinnastaan. Esa 

ja Anssi perustelivat ammatinvalintaansa opettajan työhön olennaisesti liittyvillä tekijöillä. 

Maaria ja Julia perustelivat ammatinvalintaansa opettajan työn kannalta epäolennaisilla te-

kijöillä. Opettajaksi kouluttautumisella tavoiteltiin muun muassa unelma-ammattia sekä ta-

loudellisen turvallisuuden tuomaa vakautta elämään.  

Tutkittavien työllistymisessä opintojen jälkeen oli eroja. Esa ja Anssi työllistyivät heti opin-

tojen jälkeen opettajiksi. Nopeaa työllistymistä edesauttoi luultavasti mahdollisuus muuttaa 

toiselle paikkakunnalle työn perässä. Lisäksi he etenivät opettajan ammatillisessa kehittymi-

sessä vakiintumisen vaiheeseen ja sitoutuivat opettajan uralle. Maaria ja Julia puolestaan 

eivät onnistuneet sitoutumaan opettajan uralle. Julian ja Maarian työllistymistä hankaloitti 

halu pysyä kotipaikkakunnalla, vaikka opettajantöitä ei alueelta löytynyt. Heidän ammatilli-

nen kehityksensä pysähtyi induktiovaiheeseen. 

Kaikki tutkittavat kertoivat opettajan työn haasteellisuudesta eri tavoin. Esa ja Anssi kertoi-

vat haasteista selviytymisestä. Haasteista selviytyminen vahvisti heidän ammatillista identi-

teettiään. Julia ja Maaria puolestaan puhuivat siitä, miten työssä eteen tulleet haasteet aiheut-

tivat turhautumista ja työtyytymättömyyttä. Vastoinkäymiset työllistymisessä sekä opettajan 

työssä vaikeuttivat heidän ammatillista kehittymistään huomattavasti. 

Esa, Julia ja Maaria kokivat opettajan urallaan ammatillisen identiteetin kriisin. Maaria ja 

Julia kokivat kriisin uransa alkuvaiheessa. Esa puolestaan ajautui ammatillisen identiteetin 

kriisiin toimittuaan opettajana jo pitkään. Tutkittavat reflektoivat identiteettiään ja työkoke-

muksiaan ja havaitsivat, että heidän ura-ankkurinsa eivät olleet yhtenevässä linjassa opetta-
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jan työn kanssa. Tuolloin tutkittavat alkoivat etsiä uusia vaihtoehtoja ammatilliselle identi-

teetilleen ja sen sisältämille rooleille pohtimalla työuraansa kohdistuvia toiveita ja tarpeita. 

Muun muassa jatkokouluttautuminen, ammatinvalintatestit sekä järjestötoimintaan osallis-

tuminen auttoivat uuden ammatillisen identiteetin löytämisessä.  

Tutkittavat vaihtoivat alaa useista eri syistä. Maaria ja Julia mainitsivat tärkeimmäksi syyksi 

vaikeudet työllistymisessä. Tämä johtui halusta pysyä tietyllä paikkakunnalla, mikä liittyy 

elämäntyylin integraation ura-ankkuriin. Lisäksi he kokivat ammattitaitonsa puutteelliseksi 

työn vaatimuksiin nähden. Esa vaihtoi alaa, sillä opettajan työ ei tarjonnut hänelle enää mah-

dollisuuksia kehittää itseään ammatillisesti. Anssi vaihtoi alaa, koska muutokset opettajan 

työnkuvassa tuntuivat kuormittavilta ja hankaloittivat työn suorittamista. Myös Julia mai-

nitsi opettajan työn kuormittavuudella olleen merkitystä hänen alanvaihtoonsa. 

Tutkittavat olivat tyytyväisiä alanvaihtoon ja sen jälkeiseen ammatinvalintaan. Alanvaihdon 

jälkeen tutkittavat siirtyivät työtehtäviin, joissa he pystyivät hyödyntämään opettajankoulu-

tuksessa ja työelämässä hankkimiaan tietoja ja taitoja. Tämä on helpottanut uuden ammatil-

lisen identiteetin omaksumista. Esan ja Anssin uudet työtehtävät eivät vaatineet lisäkoulu-

tusta. Julia puolestaan kouluttautuu uudelleen. Maaria kouluttautuu uudelleen vaihdettuaan 

alaa toista kertaa. Esan ja Anssin uudet työt ovat melko läheisesti yhteydessä opetustyöhön. 

Julian ja Maarian tulevat työtehtävät ovat hyvin erilaiset opettajan työhön nähden, mutta 

molemmat liittyvät sosiaali- ja terveysalaan, joten työssä on samoja elementtejä kuin opet-

tajan työssä.  

7.2 Johtopäätökset ja pohdinta 

Kun tuloksia tarkastellaan, voidaan tutkittavat jakaa vakaan ja epävakaan urakehityksen ryh-

miin (Puhakka, 1998, 43–44). Anssin ja Esan urakehityksen voidaan katsoa olleen vakaata. 

He opiskelivat määrätietoisesti, saivat koulutustaan vastaavia töitä heti valmistumisen jäl-

keen ja sitoutuivat opettajan uralle pitkäksi aikaa. Maarian ja Julian urakehityksen voidaan 

katsoa olleen epävakaata. Heidän työllistymisensä oli hankalaa. Tämän vuoksi ammatillinen 

identiteetti ei ehtinyt vakiintua ja sitoutumista opettajan uralle ei tapahtunut. Heidän työuril-

laan on havaittavissa useita yrityksiä löytää vakautta työuralle ja ammatilliselle identiteetille.  
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Tutkittavien urakehityksen ja uralle sitoutuneisuuden eroja merkittävimmin selittävä tekijä 

näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella olevan ammatinvalinnan perustelut ja niiden liitty-

minen opettajan työhön. Kun yksilö perustelee opettajan ammatin valitsemista opettajan työ-

hön olennaisesti liittyvillä asioilla, kuten kiinnostuksella opettamista tai jotain tiettyä oppiai-

netta kohtaan, voidaan yksilön katsoa reflektoineen soveltuvuuttaan opettajan ammattiin on-

nistuneesti. Tietoisesti ja syvällisesti harkittu ammatinvalinta johtaa määrätietoiseen opiske-

luun, työtyytyväisyyteen ja opettajan uralle sitoutumiseen. Jos itsereflektio jää pinnalliseksi 

ja opettajan ammatin valintaa perustellaan opettajan työn kannalta ulkoisilla syillä, kuten 

palkalla tai lomilla, voi yksilö kokea valitsemansa ammatin epätyydyttävänä. Epäonnistunut 

ammatinvalinta johtaa työtyytymättömyyteen, minkä vuoksi sopivan työn löytäminen ja 

uralle sitoutuminen on vaikeaa. Tämän tutkimuksen tulosten valossa työtyytymättömyydellä 

on merkitystä alanvaihtopäätökseen. Myös Räisänen (1996) ja Perho (2009) ovat havainneet 

ammatinvalinnan onnistuneisuuden olevan yhteydessä opettajan uralle sitoutumiseen. Mä-

kelän (2014) tutkimuksessa työtyytymättömyydellä todettiin olevan merkitystä opettajien 

alanvaihtoon.  

Ammatinvalinnan ja siihen liittyvien perusteluiden lisäksi ura-ankkurit ovat merkittävä te-

kijä alanvaihdon taustalla. Ura-ankkureiden katsotaan vakiintuvan yksilön oltua työelämässä 

noin viidestä kymmeneen vuotta (Schein, 1990, 2). Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 

Scheinin näkemystä: kartutettuaan työkokemusta muutaman vuoden ajan tutkittavat tiedos-

tivat ura-ankkurinsa, minkä jälkeen he vaihtoivat alaa. Ilman työkokemusta on vaikea tietää 

varmasti, mitä työltään ja uraltaan haluaa. Nuoren aikuisen ammatillinen identiteetti ei siis 

työkokemuksen puutteen vuoksi ole vielä tarkoin määrittynyt, joten ammatinvalinnan ja pit-

kän tähtäimen urasuunnitelmien tekeminen voi olla hyvin haastavaa. Täten nuoruudessa va-

littu ammatti ei aina ole linjassa myöhemmin vakiintuvien ura-ankkureiden kanssa, minkä 

vuoksi alanvaihto on toisinaan väistämätöntä. Yksilön sisäisen ammatinvalintaan liittyvän 

pohdinnan ollessa epävarmaa tai pinnallisesti harkittua korostuu ulkoisen valintaprosessin 

eli pääsykokeiden merkitys. Tämä näkökulma herättää kysymyksen siitä, ovatko opettajan-

koulutuksen pääsykokeet tarkoituksenmukaiset.  

Kun opettajankoulutuksen pääsykokeiden esivalintavaihetta muutettiin vuonna 2007, pyrit-

tiin opettajankoulutuslaitoksiin saamaan enemmän uusia ylioppilaita ja näin muuttamaan 

opiskelijakunnan ikärakennetta. Aiemmin oli pääsykokeen ensimmäisessä vaiheessa otettu 

huomioon hakijan ylioppilastodistus sekä aiempi alan koulutus ja työkokemus. Tämä kor-
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vattiin vuonna 2007 kaikille korkeakoulukelpoisille avoimella vuosittain julkaistavaan kir-

jaan perustuvalla VAKAVA-kokeella. (Räihä, 2010, 102–103.) Jos uuden ylioppilaan ura-

ankkurit ja ammatillinen identiteetti eivät ole vielä tiedostettuja, saattaa opettajankoulutuk-

seen valikoitua opettajan työhön soveltumattomia yksilöitä, vaikka he pääsykokeen ensim-

mäisen vaiheen perusteella vaikuttaisivat sopivilta. Herääkin kysymys siitä, olisiko tarkoi-

tuksenmukaisempaa valita opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla ammatillinen identiteetti 

ja ura-ankkurit ovat jo kehittyneemmät. Onko uusien ylioppilaiden opettajankoulutukseen 

pääseminen oikein opettajien työssä pysymisen kustannuksella? Saatiinko aiemmalla valin-

tajärjestelyllä seulottua paremmin opettajan työhön soveltuvia yksilöitä? Oliko VAKAVA-

kokeeseen siirtyminen sittenkään hyvä valinta?  

Vaikka Suomessa opettajien alalta poistuminen ennen eläkeikää onkin kansainvälisesti ver-

tailtuna vielä kohtuullisella tasolla, alaa vaihtaneiden opettajien määrä kasvaa yhä. Siksi il-

miöön tulee suhtautua vakavasti ja opettajien työssä pysymisen eteen tulee tehdä toimenpi-

teitä (Aho, 2011, 31–32). Tämän tutkimuksen perusteella opettajien pysymistä opetustyössä 

voidaan edistää tukemalla opettajien ammatillista kehitystä sekä parantamalla opettajien työ-

hyvinvointia. Opettajan työnkuvan selkiyttäminen on yksi keino opettajien työhyvinvoinnin 

lisäämiseksi; opettajan työnkuvan epäselvyys ja työtehtävien paljous johtavat opettajien työ-

uupumukseen ja työn hallinnan heikentymiseen, minkä on aiemmissa tutkimuksissa havaittu 

aiheuttavan opettajien siirtymistä varhais- tai osa-aikaeläkkeelle (Luukkainen, 2004; Mäki-

nen, 1998). Opettajan työnkuvan selkiyttämisestä ja kuormituksen vähentämisestä hyötyisi-

vät niin aloittelevat kuin kokeneetkin opettajat; esimerkiksi tässä tutkimuksessa Anssi kertoi 

olleensa tyytyväinen työhönsä opettajana, mutta muutokset työnkuvassa sekä niistä johtunut 

ylikuormittuminen saivat hänet vaihtamaan alaa.  

Myös Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) näkee opettajien työhyvinvoinnin edistämisen tär-

keänä ja peräänkuuluttaa muun muassa yksittäisen opettajan työn määrän vähentämistä, 

opettajien ja esimiesten lisäämistä, työnohjausta sekä työaikakuormituksen seuraamista 

(Opetusalan työolobarometri, 2016). OAJ pyrkiikin vaikuttamaan varhaiskasvatuksen sekä 

perus- ja toisen asteen opetuksen järjestämiseen liittyvään lainsäädäntöön julkaisemissaan 

säädösehdotuksissa (Opetusalan Ammattijärjestö, 2017a). OAJ esittää opetusryhmien muo-

dostamismalliksi suhdelukuja, joilla pystyttäisiin säätelemään oppilasryhmien kokoa suh-

teessa opettajien määrään. Esimerkiksi peruskoulun 1. –2. -luokille on ehdotettu oppilasmää-

räksi 18 oppilasta yhtä opettajaa kohden. Suhdeluvuilla sekä muilla esitetyillä ehdotuksilla 

OAJ pyrkii parantamaan työrauhaa ja turvallisuutta opetusryhmissä, mikä edistäisi hoito-, 
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kasvatus- ja opetushenkilöstön työhyvinvointia. OAJ julkaisi kyseessä olevat säädösehdo-

tukset kevään 2017 kuntavaalien alla samalla huomauttaen, että kuntapäättäjät pystyvät ot-

tamaan ehdotetut mallit käyttöön heti halutessaan. (Opetusalan Ammattijärjestö, 2017a; 

Opetusalan Ammattijärjestö, 2017b.) Työrauhaan ja opettajien työhyvinvointiin liittyvät on-

gelmat nähdään siis akuutteina ja toimenpiteitä halutaan saada aikaan välittömästi. 

Opettajien alanvaihto aiheuttaa ylimääräisiä kuluja yhteiskunnalle sekä heikentää koulutus-

järjestelmän tehokkuutta (Darling-Hammond, 1990). Myös Almiala (2008, 219–220) on 

huolissaan opetuksen tason heikkenemisestä yksittäisissä kouluissa sekä taloudellisista me-

netyksistä opettajien alanvaihdon myötä. Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna alanvaihto oli 

tämän tutkimuksen mukaan lähinnä myönteinen asia, sillä jokainen tutkittava oli tyytyväinen 

alanvaihtopäätökseensä. Lisäksi heidän itsetuntemuksensa ja työtyytyväisyytensä kasvoi 

alanvaihtoprosessin myötä. On myös huomattava, että joidenkin opettajien, kuten tässä tut-

kimuksessa Esan, alanvaihto voidaan nähdä yhteiskunnan kannalta myönteisenäkin asiana: 

alaa vaihtaneet opettajat voivat hyödyntää opettajankoulutuksessa ja opetustyössä hankittua 

kokemusta ja asiantuntijuutta esimerkiksi opetushallinnon tehtävissä sekä opettajien työn ja 

työolojen kehittämisessä.  

Erityistä huomiota tulisi siis kiinnittää erityisesti Julian ja Maarian kaltaisiin henkilöihin, 

toisin sanoen uransa alkuvaiheessa alanvaihtoa harkitseviin opettajiin ja heidän ammatillisen 

kehittymisen tukemiseen. Herääkin kysymys siitä, miten houkuttelevaksi valmistumisen 

kynnyksellä olevat opettajat kokevat opettajan työn ja millä keinoin sen vetovoimaa voitai-

siin lisätä. Darling-Hammondin (1990) mukaan mentorointi lisäisi aloittelevien opettajien 

työhyvinvointia ja edistäisi heidän pysymistään opetustyössä. Mahdollisuus yhteistyöhön 

mentorin kanssa helpottaa aloittelevaa opettajaa uran alkutaipaleella, kun hän saa tukea am-

matillisen identiteettinsä muodostamiseen ammatillisen kehityksen kenties kriittisimmässä 

vaiheessa (ks. Järvinen, 1999). Tällainen apukeino voisi tehdä opettajan työstä houkuttele-

vamman valmistumisen kynnyksellä olevien opettajien silmissä. Myös Uitto, Kaunisto, 

Kelchtermans ja Estola (2016) ovat havainneet opettajien vertaisryhmien olevan erittäin 

hyödyllisiä opettajan ammatillisen identiteetin muodostamisen kannalta. Vertaisryhmässä 

opettaja pääsee keskustelun ja kertomisen avulla muun muassa parantamaan käsitystä itses-

tään opettajana sekä omista työhön liittyvistä arvoistaan. (Uitto, Kaunisto, Kelchtermans & 

Estola, 2016, 14.) 
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7.3 Tutkimuksen toteutuksen arviointia 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella opettajien alanvaihtoa ilmiönä sekä ammatillisen 

identiteetin rakentumista yksilötasolla. Hain tutkimuskysymyksiin vastauksia alaa vaihta-

neiden opettajien elämäkerrallisista työurakertomuksista, joita analysoin niin juonentamalla 

kuin teemoittain vertailemalla. Juonentamisen avulla tarkastelin opettajan urakehitystä ja 

ammatillisen identiteetin rakentumista yksilötasolla. Juonentamalla muodostetuista tari-

noista oli havaittavissa erilaisia urakehitystyyppejä sekä niitä selittäviä tekijöitä, kuten yksi-

lön ammatinvalintaan liittyvä itsereflektio, työuran aloittamiseen liittyvät kokemukset sekä 

ura-ankkurit ja niiden tiedostaminen. Teemoittain vertailemalla sain selville yhteneväisyyk-

siä ja eroja alaa vaihtaneiden opettajien alanvaihtoprosesseissa sekä ammatillisen identitee-

tin rakentumisessa. Näin pääsin tarkastelemaan opettajien alanvaihtoa ilmiötasolla. Koska 

tutkimuskysymyksiin on löydetty vastauksia ja asetetut tavoitteet saavutettiin, voidaan va-

littujen tutkimusmenetelmien katsoa olleen tarkoituksenmukaiset. 

Tutkimuksen aineistolähtöisyyttä on syytä pohtia. Vähäinen tutkimusaiheeseen liittyvään 

aiempaan tutkimukseen ja teorioihin tutustuminen ennen aineistonkeruuta korostaa tutki-

muksen aineistolähtöisyyttä. Samalla se on kuitenkin ollut rajoittava tekijä. Havaitsin, että 

haastattelurungossa ei ollut riittävästi kysymyksiä esimerkiksi ammatillisen identiteetin ra-

kentumiseen alanvaihdon jälkeen, sillä en ollut tutustunut riittävästi aikuisen ammatinvalin-

taan liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin. Tämän vuoksi haastattelurungon kysymykset pai-

nottuivat pitkälti ammatillisen identiteetin kriisivaiheeseen ja sitä edeltäviin kokemuksiin. 

Lopulta aineisto jäi alanvaihdon jälkeisten kokemusten osalta melko suppeaksi. Tutkimus-

aiheen käsitteleminen tavoittelemallani laajuudella ei siis täysin onnistunut.  

Jotta tutkimusaineisto olisi laadukasta, on haastatteluissa tärkeää päästä tarpeeksi syvälle 

tutkittavien kertomuksiin heidän kokemuksistaan, tunteisstaan ja käsityksistään. Olen pyr-

kinyt haastatteluissa hienotunteisuuteen antamalla haastateltavan itse päättää, mistä hän ha-

luaa kertoa ja miten paljon sekä joustamaan haastattelurungosta tarpeen vaatiessa. Jos tut-

kittava puhui arkaluontoisista asioista, en pyytänyt häntä kertomaan yksityiskohtia, vaan an-

noin hänen kertoa kokemuksistaan haluamallaan tarkkuudella. Toisinaan vastaukset jäivät 

puutteellisiksi, sillä en hienotunteisuuteni vuoksi uskaltanut kysyä tutkittavilta riittävästi tar-

kentavia kysymyksiä. Tällöin pyysin heitä tarkentamaan vastauksiaan kirjallisesti. Tarken-

taviin kysymyksiin saamani vastaukset olivat tiiviitä mutta hyvin informatiivisia. Kirjalli-
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sissa vastauksissa oli havaittavissa enemmän kuvauksia muun muassa tutkittavien elämänti-

lanteista ja tunteista kuin haastatteluissa. Tämä sai minut pohtimaan aineistonkeruumenetel-

mäni tarkoituksenmukaisuutta: olisinko saanut parempaa aineistoa kirjoitelmia keräämällä?  

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty paljon Almialan (2008) tutkimusta opettajien alanvaih-

dosta. Vaikka tässä tutkimuksessa on havaittavissa yhteneväisyyksiä Almialan tutkimuksen 

kanssa teoreettisen viitekehyksen rakenteessa ja osassa tutkimustuloksia, on näiden kahden 

tutkimuksen välillä myös eroja. Koska alanvaihtoprosessi on hyvin yksilöllinen ja aineistot 

on kerätty eri menetelmillä, ovat aineistot väistämättä erilaiset. Lisäksi Almialan tutkimuk-

sen tekemisestä on kulunut jo miltei vuosikymmen. Tämä tutkimus tuo siis uutta ja ajankoh-

taista tietoa opettajien alanvaihtoon ja siihen liittyviin tekijöihin liittyen.  

7.4 Lopuksi 

Opettajien alanvaihdon tutkiminen on tärkeää, koska ilmiö on ajankohtainen ja alaa vaihta-

neiden opettajien määrä kasvaa yhä. Kun opettajien alanvaihdon syitä on onnistuttu tutki-

musten avulla löytämään, voidaan ongelmakohtiin tarttua ja opettajien työssä pysymistä tu-

kea. Etenkin uraansa aloittavia opettajia tulisi tukea esimerkiksi mentoroinnilla. Myös alalla 

pitkään työskennelleitä opettajia pitäisi tukea selkiyttämällä opettajien työnkuvaa sekä vä-

hentämällä työn kuormittavuutta. Toimenpiteiden tarve on akuutti ja muutoksia tarvitaan 

nopeasti.  

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut itselleni merkittävä oppimisprosessi. Olen oppinut 

paljon opettajan ammatillisesta kehittymisestä, siihen liittyvien vaiheiden erityispiirteistä 

sekä ammatillisen identiteetin rakentumisesta. Uskon tietoisuuteni omista odotuksistani työ-

uraani ja ammatillista kehittymistäni kohtaan kasvaneen tämän tutkielmaprosessin myötä. 

Lisäksi olen oppinut paljon tutkimuksen tekemisestä. Pro gradu -tutkielmani on siis edesaut-

tanut oman ammatillisen identiteettini kehittymistä.  

Koska etenkin aloittelevien opettajien opetustyössä pysymistä on tuettava ja vertaistuen 

vaikutukset opettajien ammatilliseen kehittymiseen on havaittu, olisi näiden näkökulmien 

yhdistäminen jatkotutkimuksessa hedelmällistä. Vertaistuen ja mentoroinnin merkitystä 

aloittelevien opettajien uralle sitoutumiseen voitaisiin tarkastella tutkimalla uransa alkuvai-

heessa olevien opettajien keskusteluja vertaisryhmässä. Tällainen tutkimus voisi auttaa ke-
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hittämään tarkoituksenmukaisia tukimuotoja uraansa aloittaville opettajille. Lisäksi pitkäai-

kaistutkimuksen tekeminen opettajaopiskelijoiden urasuunnitelmista sekä niiden toteutumi-

sesta tarjoaisi tietoa opettajaksi opiskelevien uraan liittyvistä suunnitelmista ja niiden to-

teutumisesta. Tällainen tutkimus saattaisi tarjota tietoa opettajankoulutuksen pääsykokei-

den kehittämiseksi niin, että hakijoiden pitkän tähtäimen urasuunnitelmia saataisiin selvi-

tettyä tarkemmin. 
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LIITE 1 

Facebook-päivitys tutkittavien löytämiseksi: 

 

Tunnetko jonkun/oletko itse henkilö, joka on kouluttautunut luokanopettajaksi/aineenopet-

tajaksi, tehnyt töitä opettajana vähintään vuoden ja päätynyt vaihtamaan alaa? Etsin tällai-

sia henkilöitä haastateltaviksi graduuni, jonka teen opettajien uramuutoksista ja urapoluista 

muutoksen jälkeen. Näillä näkymin tarvitsisin viisi haastateltavaa. Jos haluat tulla haasta-

teltavaksi, ota minuun yhteyttä täällä Facebookissa yksityisviestillä tai sähköpostiosoittee-

seen sannamentila@gmail.com. 

Saa jakaa ja kertoa kaverille! 

 

  



 

 

 

LIITE 2 

Haastattelukutsu ja elämänjanapiirroksen ohjeistus 

 

Hei xxx, 

 

Olet lupautunut osallistumaan narratiivis-elämäkerralliseen tutkimukseen opettajien alan-

vaihdosta. Ennen haastattelua pyytäisin Sinua pohtimaan työuraasi opettajana sekä muissa 

töissä, syitä alanvaihdolle sekä ammatti-identiteettisi kehittymistä. Toivoisin Sinun myös 

piirtävän näitä ajatuksia kuvaavan elämänjanan, jonka alkupäässä on ensimmäinen muisti-

kuva ajasta, jolloin aloit suunnitella opettajan uraa ja toisessa päässä tämä päivä. Sijoita ja-

nalle valmistumisvuodet eri kouluista sekä vuosiluvut eri aloilla toimimisesta. Piirrä janan 

yläpuolelle käyrä, joka kuvaa urasi huippuhetkiä ja notkahduksia. Jos olemme sopineet 

haastattelun kasvotusten tehtäväksi, ota piirustuksesi mukaan haastatteluun. Jos olemme 

sopineet Skype-haastattelun, lähetä piirroksesi (esimerkiksi valokuva piirroksesta käy, voit 

tehdä myös tietokoneella) minulle päivää ennen haastattelua sähköpostitse tähän osoittee-

seen. 

Piirroksen saatuani otan Sinuun yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi. Jos sinulla on kysyt-

tävää piirustustehtävään tai haastatteluun liittyen, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse, 

vastaan kysymyksiisi mielelläni. 

 

Terveisin, 

 

Sanna Mentilä 
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LIITE 3  

Haastattelurunko 

1. Kerro, mitä sinulle tulee päällimmäisenä mieleen omalta kouluajaltasi. 

2. Kerro vielä jostakin toisesta itsellesi tärkeästä kokemuksesta omalta kouluajaltasi. 

3. Muistele kouluajaltasi sinulle merkittävää opettajaa. Kerro, mitkä tekijät tekivät hä-

nestä sinulle erityisen. 

 

4. Kerro, milloin ja miten huomasit, että olet kiinnostunut opettajan työstä.  

5. Millaisia käsityksiä ja odotuksia sinulla oli opettajan työstä toisen asteen koulun ai-

kana? 

6. Kerro opettajankoulutukseen hakeutumisestasi. 

7. Millaisia muita koulutusvaihtoehtoja mietit toisen asteen koulun jälkeen? 

8. Millaisia myönteisiä kokemuksia sinulla oli opettajankoulutuksen aikana?  

9. Millaisia haasteellisia kokemuksia sinulla oli opettajankoulutuksen aikana?  

 

10. Kerro, mitä sinulle tulee päällimmäisenä mieleen ajasta, jolloin työskentelit opetta-

jana. 

11. Millaisia positiivisia kokemuksia sinulla oli opettajan työstä?  

12. Millaisia haasteellisia kokemuksia sinulla oli opettajan työstä?  

13. Kerro, vastasiko opettajan työ niitä odotuksia, joita sinulla oli opettajankoulutuksen 

aikana? 

 

14. Kerro, milloin aloit ensimmäisen kerran ajatella alanvaihtoa? Miksi? 

15. Kuinka kauan kului aikaa ennen lopullista alanvaihtopäätöstä? Kerro kokemuksis-

tasi, ajatuksistasi ja tunteistasi tältä aikaväliltä. 

 

16. Mihin työhön siirryit? Miksi tämä työ kiinnosti sinua?  

17. Kerro työurasi kulusta ja muutoksista sekä uusista koulutuksista tähän päivään 

saakka.  

18. Oletko ollut tyytyväinen alanvaihtoon. Onko uusi työ vastannut odotuksiasi?  

19. Olisiko jokin sisäinen tai ulkoinen tekijä voinut pitää sinut opetustyössä? 

20. Onko opettajana toimimisesta ja opettajankoulutuksesta ollut hyötyä vai haittaa uu-

dessa työssäsi? Kerro esimerkkejä. 

21. Oletko koskaan harkinnut palaamista opettajan työhön? Miksi/Miksi et? 

22. Millaisia ammattiin ja uraan liittyviä odotuksia sinulla on tulevaisuuden suhteen? 

 

23. Halutako vielä lisätä jotain? 

 


