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Parin kuluneen vuoden aikana varhaiskasvatuksen opettajien työuupumus on nostanut vah-

vasti päätään saaden aikaan aktiivista yhteiskunnallista keskustelua. Opetusalan ammattijär-

jestö OAJ:n teettämän vuoden 2021 työolobarometrin mukaan varhaiskasvatuksen opettajista 

70 % kokee työmäärän kasvaneen merkittävästi (Opetusalan työolobarometri, 2021). Työn 

epäkohdat ovat olleet esillä jo hyvän aikaa. Sen sijaan työn myönteisten tekijöiden näkökulma 

on jäänyt vähemmälle tarkastelulle. Työn epäkohtia on tärkeää tuoda esille työn kehittämisen 

kannalta. Saman aikaisesti alan myönteisen puheen tulisi olla myös enemmän näkyvillä, jotta 

varhaiskasvatuksen opettajan koulutus ja työ kiinnostaisi myös tulevaisuudessa. 

Pro Gradu tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja 

tuottaa lisää tietoa tutkimastani aiheesta. Tutkimukseni pureutuu erityisesti kahteen ajankoh-

taiseen eri teemaan: varhaiskasvatushenkilöstön välisiin kohtaamisiin sekä työn imuun. Tee-

mat nivoutuvat toisiinsa tässä tutkimuksessa pyrkien selvittämään oululaisten varhaiskasva-

tuksen opettajien kokemuksia kohtaamisten ja työn imun välisestä suhteesta. Tutkimuskysy-

mykseni ovat: 1) Millaisissa tilanteissa varhaiskasvatuksen opettajat ovat kokeneet tulleensa 

kohdatuksi työssään muiden työntekijöiden kanssa? sekä 2) Millaiset arjen kohtaamiset edis-

tävät työssä työn imun tunnetta?  Tutkimukseni aineisto koostuu sähköisestä kyselystä, johon 

osallistui 25 Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen opettajaa. Aineistoanalyysin olen toteutta-

nut aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. 

 

Työn imun kokemus on aiempien tutkimusten mukaan keskeinen työhyvinvointia edistävä te-

kijä, johon vaikuttavat useat eri osatekijät. Merkittävässä roolissa ovat muun muassa työyhtei-

sön toimivat vuorovaikutussuhteet. Tuloksistani nousi esille, että varhaiskasvatuksen opettajat 

kokivat tulleensa kohdatuiksi arjen eri vuorovaikutustilanteissa, niin spontaaneissa kohtaami-

sissa, kuin lapsiryhmätyötä tauottavissa hetkissä. Työn imua lisänneitä kohtaamisia kuvattiin 

tilanteina, joissa välitetään myönteisiä tunteita, jaetaan työtä ja ideoita toisten kanssa, tilan-

teina, joissa on aikaa keskustelulle sekä autetaan toisia. 

 

Keskeisiä tutkimukseni johtopäätöksiä ovat, että läsnä olevat kohtaamiset varhaiskasvatuksen 

opettajien arjessa ovat tärkeitä, joiden kautta työn imun tunne voi lisääntyä. Kohdatuksi tule-

misen kokemuksia syntyy arjen eri hetkissä, joissa keskeistä on toisen työntekijän aito läsnä-

olo ja kuunteleminen. Varhaiskasvatuksen opettajien työssä kannetaan vastuuta yhdessä, jae-

taan ideoita ja kokemuksia niistä yhdessä innostuen sekä koetaan huumori tärkeäksi. Työnte-

kijöiden välisille kohtaamisille kaivataan kuitenkin enemmän aikaa, johon tulisi tietoisesti 

kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksen arjessa. 

Avainsanat: kohtaaminen, vuorovaikutus, työn imu, työhyvinvointi, työyhteisö 
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1 JOHDANTO 

Koko työurani ajan olen aika-ajoin pohtinut kohtaamisen merkitystä elämämme eri alueilla, 

mutta erityisesti työelämässä. Kohtaamisen käsite on merkityksellinen henkilökohtaisesti use-

asta eri näkökulmasta katsottuna. Kohdatessamme toisiamme aidosti, pysähtyen toisen ihmisen 

äärelle, luomme merkityksellisyyttä ja arvostusta toista ihmistä kohtaan. Innostamme ja innos-

tumme yhdessä. Kuuntelemme, haluamme ymmärtää toista ja tulla itse ymmärretyksi ja sitä 

kautta kohdatuksi. Tällaiset aidot kohtaamiset voivat mahdollistua mielestäni vasta silloin, kun 

työntekijät pyrkivät tietoisesti hyvään, toisia arvostavaan ja kuuntelevaan vuorovaikutukseen. 

Kohtaamisten merkitys erityisesti äkillisissä muutoksissa kirkastui itselleni pari vuotta sitten 

toimiessani reilun vuoden varhaiskasvatuksen opettaja- varajohtajan sijaisena. Tuolloin koro-

nan myötä koko varhaiskasvatuksen henkilökunta joutui sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin 

tilanteisiin, joka vaati joustamista kaikilta. Huomasin, että tuolloin kaivattiin paljon kiireetöntä 

tilaa yhteiselle keskusteluille ja erilaisten koronan synnyttämien tunteiden läpikäymiselle.  Rah-

melin (2019) mukaan yhteisen keskustelukulttuurin säilyttäminen myös muutostilanteissa on 

tärkeää, sillä se luo turvaa ja sitä kautta ylläpitää luottamuksen tunnetta työyhteisössä (Rahmel, 

2019, s. 45). Parrila ja Fonsén (2016) ovat puolestaan sitä mieltä, että varhaiskasvatuksen tär-

kein voimavara on hyvinvoiva henkilöstö, johon vaikuttavat suoraan työyhteisön toimivat vuo-

rovaikutussuhteet ja jonka muodostumiseen esimiehellä on keskeinen rooli (Parrila & Fonsén, 

2016). 

Toimivat vuorovaikutussuhteet ja keskustelukulttuurin ylläpitäminen työyhteisössä ovatkin rat-

kaisevia tekijöitä tullaksemme kohdatuksi toistemme kanssa. Kohtaaminen liittyy oleellisesti 

kaikkeen arkipäivän vuorovaikutukseen toistemme kanssa, joka on keskiössä niin kasvatuksen 

maailmassa, sekä sellaisilla tieteenaloilla, joissa ihminen on merkittävässä asemassa (Wiher-

saari, 2011, s. 51). Mattilan (2011) mukaan kohtaamisissa luodaan ennen kaikkea yhteyttä ja 

aito kohtaaminen herättää luottamusta meissä tai päinvastoin: epäonnistunut kohtaaminen tuot-

taa etäisyyden ja epäluottamuksen tunteen (Mattila, 2011, s. 15). Tällaiseen kahteen ääripääko-

kemukseen meistä jokainen on varmasti joskus elämässään törmännyt. 

Dunderfelt (2016) avaa aidon kohtaamisen merkitystä osuvasti. Hän kuvaa sitä kuin ravintota-

pahtumana, psykologisena ravitsemisena, mitä ilman ihminen ei voi elää eikä toimia (Dunder-

felt, 2016, s. 166). Kohtaamisillamme voimme edistää hyvää tai rikkoa ja loukata toista. Koh-

taamisella on merkitystä aina siinä kontekstissa, missä toimimme muiden ihmisten kanssa. 
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Wihersaaren (2011) mukaan käsitteen runsas käyttö kertoo, että se on meille keskeinen ja tär-

keä, mutta toisaalta sen laaja käyttötapa viestii siitä, että sen tarkka määrittely on toisaalta hyvin 

vaikeaa (Wihersaari, 2011, s. 51). Kokemukset kohtaamisista ovat aina subjektiivisia ja jollain 

tapaa herkkiä; me jokainen koemme eri tilanteissa tapahtuvat kohtaamiset yksilöllisesti, omasta 

kokemusmaailmastamme käsin. 

Toinen suuri kiinnostukseni aihe liittyy työn imuun (work engagement). Työn imun käsittee-

seen sukelsin syvemmälle vuosi sitten lukiessani Sanna Wenströmin (2020) Positiivinen johta-

minen – Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla- teosta. Teos kuvaa hyvinvoivan organisaa-

tion eri osatekijöitä, joista työn imun tiedetään olevan yksi merkittävä työhyvinvointia lisäävä 

tekijä. Wenström (2020) puhuu positiivisesta organisaatiosta, jonka yksi keskeinen piirre on 

myönteisten tunteiden kokeminen arvostavan ja kuulluksi tulleen kohtaamisen kautta (ks. Wen-

ström 2020, L5). Hänen kysymyksensä: “Milloin olet viimeksi kokenut työhön liittyvän koh-

taamisen energisoivaksi? (Wenström, 2020, L5)”, on mielestäni osuva. Tästä näkökulmasta eri-

tyisesti ajattelen, että työntekijöiden kesken tapahtuvat kohtaamiset ovat merkityksellisiä myös 

työn imun kokemisen kannalta. 

Alun perin työn imu tutkimusta ovat tehneet hollantilaiset tutkijat Wilmar Schaufeli ja Arnold 

Bakker, jotka ovat työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntijoita (Hakanen, 2011, s. 38). He 

ovat määritelleet työn imun myönteisenä tunne- ja motivaatiotilana työssä, joka on täydellinen 

vastakohta työuupumisen käsitteelle (ks. Hakanen, 2011, s. 38; Leiter & Bakker, 2010, s. 1). 

Schaufelin (2012) mukaan esimerkiksi työn imua kokevat työntekijät suhtautuvat työhönsä in-

nokkaasti ja ottavat erilaiset työtehtävät positiivisina haasteina vastaan (Schaufeli, 2012, s. 3).  

Hakasen (2011) mukaan yksilö voi kokea työn imua silloin, kun työ täyttää psykologisia perus-

tarpeitamme: tunnetta pärjäämisestä, yhteenliittymisestä sekä itsenäisyydestä (Hakanen, 2011, 

s.31). Työn imu on yhteydessä myös työmme ulkopuoliseen elämään. Kun työasiat ovat hyvin, 

heijastuu se myönteisesti myös vapaa-aikaamme ja päinvastoin (Yrttiaho & Posio, 2021, L2). 

Lisäksi työn imua kokevat henkilöt muun muassa tartuttavat sitä työkavereihinsa sekä puoli-

soonsa (Hakanen, 2011, s. 41). 

 Kiinnostus työn imun käsitteeseen on noussut mitä ilmeisemmin jo useamman vuoden takai-

sesta, omakohtaisesta kokemuksesta työn kuormittavuudesta, jolloin koin, että työn imu oli ka-

donnut jossain määrin omasta työstäni. Lisäksi seuratessani yhteiskunnallista keskustelua opet-

tajien ja muun kasvatushenkilöstön uupumisesta, sekä kuunnellessani muiden opettajien koke-

muksia aiheesta, on työn imun merkitys hyvinvoinnillemme alkanut kiinnostaa entisestään. 
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Erityisesti parin kuluneen vuoden aikana opettajien työuupumus on nostanut vahvasti päätään. 

Toisaalta opettajien – koulutusalasta riippumatta- työssään kokema työhyvinvointi ja työn 

kuormittavuus on puhuttanut jo pidempään (Yrttiaho & Posio, 2021). 

Varhaiskasvatuksessa työn vaativuus ja resurssit suhteessa palkkaan nähdään yhtenä suurim-

pana kuormittavana tekijänä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017). Työn epäkohdat ovat piir-

tyneet kuluneiden vuosien aikana kirkkaasti mieliimme. Myös Oulun tämän hetken tilanne var-

haiskasvatuksessa opettaja- ja muun henkilökunnan sijaispulasta on hälyttävä, johon vaaditaan 

paikallistason lisäksi valtakunnallisia ratkaisuja, kuten palkan korotuksia, jotka motivoisivat 

tekijöitä alalle. Koska näitä asioita ei voida hetkessä muuttaa, olisi tärkeää keskittyä työssä työtä 

kannatteleviin tekijöihin, kuten innostuksen tunteeseen ja ylipäätään niihin tekijöihin, jotka li-

säisivät työn imun tunnetta. Opettajien työuupumista on tutkittu jo melko paljon, joten tie-

dämme syitä, mikä uupumiseen ajaa. Sen sijaan työn imun merkitystä työhyvinvointiin on tut-

kittu varhaiskasvatuksessa verrattain vähän. Kohtaamisen merkitystä työntekijöiden välillä 

työn imun tunteeseen varhaiskasvatuksessa ei lainkaan. 

Nämä kaksi edellä mainittua mielenkiinnon kohdettani: työn imu sekä kohtaaminen ovat kul-

keneet ajatuksissani viime vuosina niin vahvasti, että koin tärkeäksi tarttua näihin teemoihin. 

Lukiessani viime keväänä Sanna Wenströmin (2020) Positiivinen johtaminen – Johda parem-

min opetus- ja kasvatusalalla- oivalsin, että hyvinvoivassa työyhteisössä työntekijöiden innos-

tus korostuu hyvinvointia lisäävänä tekemisenä ja on yhteydessä mm. työn imuun. Jotta 

voimme innostaa ja innostua yhdessä, edellyttää se työyhteisöissä myös tilaa vuorovaikutuk-

selle ja kiireettömille kohtaamisille. 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka avulla pyrin selvittämään Oulun kaupungin var-

haiskasvatuksen opettajien kokemuksia. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisissa tilanteissa 

varhaiskasvatuksen opettajat ovat kokeneet tulleensa kohdatuksi työssään muiden työntekijöi-

den kanssa? sekä Millaiset arjen kohtaamiset edistävät työssä työn imun tunnetta? Keräämäni 

aineisto on hankittu sähköisen kyselyn avulla. Aineiston analyysimenetelmänä on tässä tutki-

muksessani aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

Tutkimukseni rakentuu seitsemästä pääluvusta. Tämä luku on johdattanut lukijaa tutkittavan 

aiheen pariin. Toinen ja kolmas luku muodostavat tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen, 

jossa avaan keskeisiä käsitteitä kohtaamista ja työn imua sekä niiden välistä suhdetta. Neljän-

nessä luvussa tuon esille tutkimuskysymykseni, laadullisen tutkimuksen ominaisuuksia, kuvai-

len aineistoani sekä avaan esimerkein aineiston analyysiprosessiani. Viidennessä luvussa tuon 
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esille tutkimustuloksiani. Kuudes luku rakentuu tulosteni yhteenvedosta sekä johtopäätöksis-

täni. Päätösluvussa, luvussa seitsemän pohdin tutkimukseni luotettavuutta, eettisyyttä, tutki-

muksen tarpeellisuutta varhaiskasvatuksessa sekä tuon esille pari jatkotutkimuskysymystä. 
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2 KOHTAAMINEN 

Tutkimuksessani toinen kahdesta keskeisimmästä käsitteestä on kohtaaminen. Toista keskeistä 

käsitettä, työn imua, tulen avaamaan tämän kappaleen jälkeen omana päälukunaan alalukui-

neen. Teoreettinen viitekehykseni tutkimukselleni rakentuu näistä kahdesta, edellä mainitusta, 

pääkäsitteestä ja niiden suhteesta toisiinsa. Avaan kohtaamisen ja työn imun välistä suhdetta 

kolmannessa luvussa. 

Käsitettä kohtaaminen käytetään paljon arjen eri tilanteissa, jolla voidaan selvästi nähdä erilai-

sia merkityksiä. Kohtaaminen käsitteenä on tärkeä, erityisesti kasvatuksen kentällä, mutta sen 

laaja käyttötapa viestii siitä, että sen tarkka määrittely on usein kuitenkin vaikeaa (Wihersaari, 

2011, s. 51). Kohtaamisella viitataan usein vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa, joka si-

sältää niin puhe-, intuitiivisen, fyysisen, tunne- kuin voimien viestinnän (Dunderfelt, 2016). 

Kohtaaminen rakentuu paitsi puheesta, mutta erityisesti kehon kielemme viestii, millä tavoin 

olemme mukana vuorovaikutuksessa. Kohtaaminen yleisesti käsitteenä vaikuttaa olevan sellai-

nen, josta ei löydy kovin paljon suomalaisia teoksia sen yksiselitteiseen tulkintaan. Olen rajan-

nut käsitteen avaamisen pelkästään suomenkielisten lähteiden avulla, sillä sen tarkka englan-

ninkielinen käännös tuntui haastavalta. 

Kohtaamista kuvataan suomalaisessa tutkimuksessa pitkälle kasvattajan ja kasvatettavan väli-

senä ilmiönä (Vrt.Wihersaari, 2011). Tulen seuraavassa alaluvussa avaamaan esimerkein, mil-

laisia merkityksiä kohtaamiselle voidaan löytää suomen kielessä. Hyödynnän kohtaamisen 

määrittelyssä erityisesti Wihersaaren (2010), Dunderfeltin (2016) sekä Mattilan (2007; 2011) 

teoksia. Sen jälkeen avaan, mitä tarkoitan kohtaamisella tässä tutkimuksessani. Lisäksi tuon 

näkökulmaa toimivien vuorovaikutussuhteiden merkityksestä työyhteisöille erityisesti Wen-

strömin (2020) näkökulmia hyödyntäen. Wenström on tutkinut positiivista johtamista sekä am-

matillisen koulutuksen opettajien työinnostusta väitöskirjassaan. Lisäksi hän on ollut mm. 

PoJo-hankkeen myötä edistämässä positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamista Poh-

jois-Pohjanmaan alueen mikro- ja pk-yrityksissä sekä julkisorganisaatioissa 

(https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/pojo). 

Varsinaisesti kohtaamisen merkityksestä työn imuun ei juuri löydy aiempaa tutkimusta varhais-

kasvatuksen kontekstissa. Toisaalta aiempiin tutkimuksiin nojaten tiedetään, että yksi työn 

imua edistäviä tekijöitä on työyhteisön toimivat vuorovaikutussuhteet ja niissä tapahtuvat 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/pojo
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kohtaamiset. Tässä tutkimuksessani kohtaamisella tarkoitan sellaisia vuorovaikutustilanteita, 

jolle ominaista on toisen ihmisen asian äärelle pysähtyminen, läsnä ollen arjen eri tilanteissa. 

2.1  Kohtaamisen määritelmä 

Kohtaaminen on noussut viime vuosina keskeiseksi tekijäksi ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa (Mattila, 2011, s. 15). Wihersaaren (2010) mukaan kohtaamisen teoreettinen tarkastelu 

on jäänyt etenkin kasvatuksen alalla vähälle, ja se otetaan vastaan usein itsestäänselvyytenä 

(Wihersaari, 2010, s.52). Kohtaamista yleisesti voidaan määritellä merkityksellisen vuorovai-

kutuksen kautta, joka tapahtuu joko kahden tai useamman ihmisen välillä (Itkonen, 2018, s. 8). 

Hyvät vuorovaikutustaidot vaikuttavat minkä tahansa ryhmän ilmapiiriin, ja esimerkiksi työyh-

teisöissä jokaisella työntekijällä on vastuu ryhmän ilmapiirin muodostumisesta (Matikka, 2015, 

s. 70). 

Kasvatuksen alalla kohtaamisella tarkoitetaan usein lapsen ja ammattikasvattajan välistä koh-

taamista. Merkityksellistä tällaisessa kohtaamisessa on, että lapsen kanssa työskentelevällä am-

mattilaisella on taito kohdata lapsi arvostaen, vahvistaen lapsen persoonaa ja tukien tämän kas-

vua (Mattila, 2011, s. 25). Varhaiskasvatuksessa painotetaan myös vanhempien kohtaamisen 

laatua. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee tukea vanhemmuutta, joka pohjautuu toimi-

valle, kunnioittavalle ja luottamukseen rakentuvalle vuorovaikutukselle (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet, 2018, s. 34). Silloin, kun työntekijät esimerkiksi kiittävät vanhempia jostain 

toiminnasta tai tuovat esille myönteisiä asioita heidän lapsestaan arjen kohtaamisissa, on yh-

teistyö heidän kanssaan myös yleensä toimivampaa (Määttä & Rantala, 2016). 

Myös monilla muilla aloilla toimiessamme kohtaamme asiakkaita päivittäin arjen eri tilanteissa. 

Tällaisessa tilanteessa voidaan puhua työntekijän näkökulmasta ammatillisesta kohtaamisesta. 

Ammatillisessa kohtaamisessa, esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalalla työskennellessä, on kes-

keistä, että työntekijä keskustelee asiakkaan kanssa arvostavasti häntä kuunnellen ja huomioi-

den asikkaan eri tunteita, eleitä ja ilmeitä (www.eperusteet.opintopolku.fi). Muun muassa hoi-

toalalla työskennellessä, asiakas tulee kohdata arvostavasti, yksilönä, jossa tärkeää on havain-

noida, kuunnella, kysellä ja luoda luottamuksen ilmapiiri (Kari & Niskanen, 2012, 5. painos, s. 

94). 

Kohtaamisen laatuun eri tilanteissa vaikuttavat paitsi verbaalinen viestintä, myös erityisesti sa-

nattomalla viestinnällä, kuten eleillä ja ilmeillä on suuri merkitys. Dunderfelt (2016) kuvaa 

http://www.eperusteet.opintopolku.fi/
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sanallisia ja sanattomia viestejä sosiaalisen kentän kautta. Sosiaalinen kenttä koostuu viidestä 

eri tasosta: puheviestinnästä, fyysisestä viestinnästä, intuitiivisesta viestinnästä, tunneviestin-

nästä ja voimien viestinnästä, joilla kaikilla on merkitystä ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa (Dunderfelt, 2016, s. 16). Dunderfeltin mukaan esimerkiksi puheviestinnän osuus muusta 

viestinnästä on vain murto-osa, mutta sen merkitystä ei hänen mielestään voi liikaa korostaa, 

sillä puheen avulla välitämme erilaisia merkityksiä, informaatiota, ideoita ja ajatuksia toisil-

lemme kohtaamisissamme. Toisaalta hän näkee fyysisen viestinnän merkityksen myös tär-

keänä, joka tarkoittaa muun muassa ilmeitä, eleitä ja esimerkiksi äänenpainoja, sillä usein näi-

den kautta myös pohdimme, millainen henkilö aidosti on (Dunderfelt,2016, s. 18–22). 

Wihersaari (2010) on tutkinut väitöskirjassaan Kohtaaminen -opettajuuden ydin kohtaamis-kä-

sitteen määritelmää, selvittäen mitä kohtaaminen syvimmillään on. Vaikka väitöskirja keskit-

tyykin kuvaamaan kasvattajan ja kasvatettavan välisen kohtaamisen luonnetta, selvittää se sa-

malla sen yleisempää olemusta filosofisista lähtökohdista. Kohtaamista kuvataan usein dialogin 

kautta. Myös dialogi käsitteenä on haastava, sillä sitä kuvataan usein melko arkisena, keskus-

teluun viittavana käsitteenä (Wihersaari, 2010, s. 275). Kohtaamisessa keskeistä on tasavertai-

nen dialogi, jossa kuuntelemisella ja läsnäololla on keskeinen merkitys (https://yle.fi/aihe/ar-

tikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakkoset). Dialogissa paikka, aika ja sen tarkoitus 

luovat kohtaamiselle raamit, johon vaikuttavat keskeisesti yksilön odotukset, tunteet, ajatukset, 

elämänkokemukset, vireystila ja kiinnostus vuorovaikutukseen (Vuorikoski & Kiilakoski, 

2005, s. 321–322). Aito kohtaaminen, joka perustuu dialogiin, ei ole kuitenkaan useinkaan 

helppo tai yksinkertainen, sillä se edellyttää aina omien kokemusten ja oman minuuden avointa 

ilmaisua toiselle (Silkelä, 2003, s. 84). 

Wihersaari määrittelee kohtaamista kasvattajan ja kasvatettavan välisenä suhteena. Keskeistä 

kohtaamisessa on sille pohjautuva dialogisuus, jossa keskeistä on kohtaajien yhteinen elämis-

maailma ja jossa tavoitteena on ihmiseksi tulemisen ja ihmisyyden toteutumisen ajatus (Wiher-

saari, 2010, s. 280). Ihmisyyden toteutumista ja ihmiseksi tulemista vertaan Dunderfeltin mää-

ritelmään läsnäolevasta kuuntelemisesta: “Hyvässä kuuntelemisessa astumme sisään toisen ih-

misen sisäisyyteen ja viestitämme, että arvostamme häntä ja että tämän tietyn hetken olemme 

läsnäolevasti hänen kanssaan (vrt. Dunderfelt, 2016, s. 127).” Mattila (2007) näkee, että ihmi-

sellä on perustavanlaatuinen tarve liittyä ja kuulua joukkoon, joka voi tapahtua aidon kohtaa-

misen kautta, jossa perusta on kanssakulkemisessa, lähimmäisyydessä ja ihmisyydessä (Mat-

tila, 2007, s.32). 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakkoset
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakkoset
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2.2  Kohtaaminen läsnäolevana vuorovaikutuksena 

Vaikka kohtaamisen käsitettä on käytetty kasvatuksen alalla paljon, ja sillä viitataan useimmi-

ten lapsen ja aikuisen väliseen kohtaamiseen, on sitä edelliseen kappaleeseen viitaten käsitteenä 

avattu yllättävän vähän (Wihersaari, 2010, s. 6). Tästä syystä myös kirjallisuus, jota olen etsinyt 

kohtaamis-käsitteen avaamiseen, liittyy usein kasvattaja-lapsi, kasvattaja-vanhempi, tai työnte-

kijä-asiakas-välisiin kohtaamisiin. Sovellan tässä tutkimuksessani aiheesta löydettyä kirjalli-

suutta kuvatessani työntekijöiden välistä kohtaamista läsnä olevana vuorovaikutuksena. 

Läsnä oleva vuorovaikutus on kohtaamisen ydin tässä tutkimuksessani. Läsnä olevalla vuoro-

vaikutuksella tarkoitan sellaista vuorovaikutusta, jossa toisella tai toisilla on aikaa ja aitoa halua 

keskustella ja kuunnella. Läsnä oleminen kohtaamisen kannalta onkin ratkaisevan tärkeää, sillä 

ilman sitä on hankala saavuttaa luottamuksen ilmapiiriä, joka puolestaan on lähtökohta sille, 

että toinen haluaa jakaa oman elämänsä tarinaa toiselle (Mattila, 2007, s.14). Läsnä oleva vuo-

rovaikutus pitää sisällään paitsi tasavertaista dialogia ja kuuntelemista, mutta erityisesti sille 

ominaista on tietynlainen silmille näkymätön tila, jossa sanattomat viestit, kuten tunteet, eleet 

ja ilmeet korostuvat (Dunderfelt, 2016, s. 13–14). Läsnä olevassa vuorovaikutuksessa on mah-

dollisuus tulla itse ymmärretyksi, mutta se avaa myös mahdollisuuden ymmärtää toista (Aho-

nen, 2017, s. 50). Jotta tällaiseen ymmärtämiseen tilaan päästään, vaatii vuorovaikutus keski-

näistä jakamista, rohkeutta ja oman ihmisyytensä alttiiksi laittamista omana itsenään (Mattila, 

2007, s. 14). 

Kohtaamisen on -etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana- ymmärretty olevan merkittävä 

seikka ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja erityisesti oppilas-opettaja-suhteessa (Mattila, 

2011, s. 15). Varhaiskasvatuksen kontekstissa vuorovaikutusta käydään paitsi lapsi-lapsi, työn-

tekijä-lapsi, työntekijä-vanhempi, mutta myös työntekijä-työntekijä-suhteessa (Järvinen, Laine 

& Hellman-Suominen, 2011, s. 159). Vuorovaikutuksessa dialogin avulla muun muassa osoi-

tetaan kiinnostusta ja huolenpitoa, vaihdetaan kuulumisia ja tietoa, jolloin kuuntelemisen mer-

kitys korostuu (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen, 2011, s. 159). Vuorovaikutuksen laatuun 

vaikuttaa paitsi persoonamme, myös omilla kokemuksillamme, arvoillamme ja uskomuksil-

lamme on suuri merkitys (Ahonen, 2017, L2). (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaa-

minen-lasnaolon-aakkoset) Pruukin mukaan aito, läsnä oleva kohtaaminen on parhaimmillaan 

terapeuttista dialogia. Keskeistä hänen mukaansa on, että jokainen osapuoli on tasavertaisesti 

mukana dialogissa, jossa kuunteleminen antautuen toisen ihmisen asian äärelle on läsnä olevan 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakkoset
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakkoset
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kohtaamisen perusta (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakko-

set). 

2.3 Vuorovaikutus työyhteisön voimavarana 

Wenström on tutkinut positiivista johtamista väitöskirjassaan. Hänen mukaansa esimies on kes-

keisessä roolissa hyvinvoivien työyhteisöjen edistämiseksi (Wenström, 2020). Wenströmin 

(2020) mukaan hyvät vuorovaikutussuhteet työpaikalla vaikuttavat työyhteisöjen hyvinvointiin 

ja työn imun tunteeseen merkittävästi. Wenström käyttää käsitettä pedagoginen hyvinvointi, 

jolla hän tarkoittaa oppilaitosyhteisön jäsenten hyvinvointia, joka syntyy arjen aidoissa vuoro-

vaikutustilanteissa. Yksi toimivimpien ja positiivisimpien organisaatioiden salaisuus piilee työ-

yhteisön jäsenten välisissä, toimivissa vuorovaikutussuhteissa (Wenström, 2020, L5). Toimivat 

vuorovaikutussuhteet vaikuttavat työpaikalla keskeisesti yhteishenkeen. Kun työyhteisöissä 

vallitsee hyvä yhteishenki, ja työntekijät välittävät toisistaan, koko työyhteisö voi kokea työs-

sään mm. innostumista (Hämäläinen, 2001, s. 150). Jotta vuorovaikutus voisi olla työpaikalla 

toimivaa, on tärkeää pyrkiä toisen kanssa hyvään tunneyhteyteen, jossa oleellista on huomioida 

myös toisen tapa olla vuorovaikutuksessa (Friman, 2016, s. 92). Dunderfeltin mukaan läsnäolo 

vuorovaikutuksessa on yksi keskeisiä elämänvoimaa antavia asioita niin parisuhteessa, organi-

saatioissa, kuin missä tahansa ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa (Dunderfelt, 2016, s. 

7–8). 

Aito, myönteinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus vahvistaa paitsi yksilöllisiä, myös yhtei-

söllisiä voimavaroja (Wenström, 2020, L5). Wenströmin (2020) mukaan tällainen vuorovaiku-

tus lisää työyhteisössä mm. psykologista turvallisuutta, edistää ihmisten kokemaa energisyyttä 

sekä innostusta ja työn iloa. Hyvässä ja toimivassa ilmapiirissä työntekijät pystyvät erityisesti 

luottamaan toisiinsa, työskentelevät hyvän yhteistyön ja moraalin vallitessa työpaikalla, saavat 

työkavereiltaan tukea sekä kykenevät ratkaisemaan ristiriitoja rakentavalla tavalla (Kinnunen, 

Feldt & Mauno, 2005, s. 136). 

Hakasen (2011) mukaan jokainen työntekijä työpaikallaan voi vaikuttaa siihen, millä tavoin 

kohtaa toiset ihmiset vuorovaikutustilanteissa. Arkinen huomaavaisuus ja ystävällisyys ja yli-

päätään myönteinen huomioi toisiin ovat työssä sellaisia voimavaroja, joita pystytään viljele-

mään myös kiireisen työpäivän aikana, sillä ne eivät yleensä vaadi paljon aikaa (Hakanen, 2011, 

s. 59–60). Vaikka ystävällisyys on tärkeä osa myönteistä vuorovaikutusta, ei ystävällisyyden ja 

positiivisuuden varaan voida kuitenkaan määritellä kohtaamista, sillä kohtaamisen määritelmän 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakkoset
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/16/kohtaaminen-lasnaolon-aakkoset
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keskiössä on aito, pyyteetön läsnäolo, joka edellyttää myös oman itsensä syvällisempää ym-

märrystä. Aito kohtaaminen vaatii sellaisen tilan, jossa ihmisten elämänpiirit saavat jollain ta-

paa kosketuspinnan toistensa välillä, ja joka tapahtuu jakamisen, läsnäolon ja toisen ihmisen 

vakavasti ottamisen kautta (Mattila, 2007, s. 13). Kohtaamisessa ei riitä pelkästään omat pyrki-

mykset toista arvostavaan ja läsnä olevaan vuorovaikutukseen, vaan se vaatii jokaiselta osapuo-

lelta antautumista yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. 

Wenström (2020) jäsentää organisaatioiden innostusta, työn imua ja hyvinvointia alunperin 

Cheungin (2014) kehittämän PRIDE-teorian avulla. PRIDE tulee englannin kielestä, jonka ly-

henne kuvaa positiivisen organisaation osatekijöitä (Wenström, 2020, L2). Vaikka en varsinai-

sesti rakenna teoreettista viitekehystäni tämän teorian varaan, hyödynnän positiivisen organi-

saation osatekijöitä peilatessani tuloksiani aiempaan työn imun tutkimukseen. Avaan PRIDE-

teoriaa alla olevan kuvan avulla Wenströmin jäsennyksen mukaisesti. 

Kuvio 1.  Positiivisen organisaation osa-alueet (Wenström, 2020). 

Positive practices tarkoittaa työpaikan myönteisiä käytänteitä, kuten arkityön toimintatapoja ja 

rutiineja ja jotka edistävät muita positiivisen organisaatiomallin osa-alueita. Relationship en-

hancement viittaa työpaikan vuorovaikutukseen, ihmissuhteisiin ja yhteistyöhön. Individual 

attributes kuvaa työntekijän yksilöllisiä vahvuuksia ja niiden hyödyntämistä työyhteisössä. Dy-

namic leadership tarkoittaa positiivista johtamista ja johtajuutta sekä Emotional wellbeing 

myönteisiä tunteita ja ilmapiiriä (Wenström, 2020, L3). Oman tutkimukseni kannalta erityisesti 

työpaikan vuorovaikutussuhteet sekä työpaikan myönteiset tunteet ja ilmapiiri suhteessa työn 

imuun ovat keskiössä. 

P=Positive 
practices

R= Relationship 
enhancement

I=Individual 
attributes

D=Dynamic 
leadership

E=Emotional 
Wellbeing
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3 TYÖN IMU 

Työn imua ilmiönä on tutkittu huomattavasti laajemmin ja pidempään, kuin kohtaamista. Työn 

imusta löytyy paljon kansainvälistä tutkimusta, jonka varsinaiset syntyjuuret johtavat hollanti-

laisten työ- ja organisaatiopsykologian tutkijoiden, Wilmar Schaufelin ja Arnold Bakkerin, luo. 

Kyseisten tutkijoiden voidaan sanoa olevan työn imun varsinaisia käynnistäjiä (Hakanen, 211, 

s. 38). 

Työn imun tutkimus kuuluu positiivisen psykologian tutkimussuuntaan. Positiivisella psykolo-

gialla tarkoitetaan sellaista psykologian tutkimussuuntausta, joka keskittyy tarkastelemaan sitä, 

mikä elämässä menee hyvin (Leskisenoja & Sandberg, 2019, L1). Positiivinen psykologia on 

alun perin pyrkinyt kääntämään tutkimuksen fokusta ihmisen negatiivisen käyttäytymisen si-

jaan ihmisen positiiviseen käyttäytymiseen ja edistämään sitä (Baumgardner & Crothers, 2014, 

s. 3). Se keskittyy tutkimaan yksilön vahvuuksia ja yksilöllistä kykyä selviytyä elämän eri haas-

teista (Ojanen, 2007, s. 9). Positiivisen psykologian kantaisä, Martin Seligman, on tehnyt elä-

män työtään keskittyen tutkimaan mm. myönteisiä tunteita, yksilöiden luonteenvahvuuksia, hy-

veitä ja kukoistavia yhteisöjä (Pawelski, 2022). Suomessa työn imun tutkimusta on tehty mm. 

Työterveyslaitoksella sekä useissa suomalaisissa korkeakouluissa. Keskeinen ja pitkäaikainen 

suomalainen työn imun tutkija, Jari Hakanen, on ollut kehittämässä työtä ja työorganisaatioita 

90-luvulta saakka. Työn imun tutkimus on siis Suomessa vielä melko nuorta. Hyödynnän eri-

tyisesti Hakasen näkemyksiä työn imun käsitettä avatessani. 

Työn imulla tarkoitan tässä tutkimuksessani myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jota yksilö 

voi parhaimmillaan tuntea työssään (ks. Schaufeli & Bakker, 2004, s. 295).  Työntekijä, joka 

kokee työssään työn imua, on sitoutunut työhönsä ja haluaa tehdä parhaansa työnsä eteen (Pe-

ters, 2019, s. 9). Työn imua kokeva työntekijä kokee töihin lähdön aamuisin mielekkäänä, naut-

tii ja on ylpeä työstään sekä on sinnikäs työssä kohdattujen vastoinkäymisten edessä (Perkiö-

Mäkelä, Hakanen & Hirvonen, 2012, s. 103). Lisäksi työn imua kokeva työntekijä pystyy hyö-

dyntämään työssään helpommin koko kapasiteettiaan esimerkiksi ongelman ratkaisussa ja työn 

kehittämisessä (Leiter & Bakker, 2010, s. 2). Työn imun korkea taso on tutkimusten mukaan 

yhteydessä muun muassa työntekijän innovatiivisuuteen, avoimuuteen ottaa vastaan uusia haas-

teita, työn merkityksellisyyden kokemiseen ja työn laatuun (Peters, 2019; Hakanen, 2011). 
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3.1 Työn imu työhyvinvointia lisäävänä tekijänä 

Työn imun käsite sisältyy vahvasti työhyvinvointiin. Virolaisen (2012) mukaan työhyvinvointi 

ilmiönä on noussut koko ajan vain merkityksellisemmäksi keskustelun aiheeksi työelämässä, 

johon myös työnantajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota (ks. Virolainen, 

2012, s. 9). Työhyvinvointi ei synny organisaatioissa itsestään, vaan siihen tulee systemaatti-

sesti vaikuttaa erityisesti johtamisen kautta (Manka & Manka, 2016, L4.1). Esimiehen tehtä-

vänä on huolehtia työpaikan yleisestä ilmapiiristä sekä edistää hyvää yhteishenkeä esimerkiksi 

järjestämällä riittävästi yhteisiä kahvitaukoja tai virkistysiltapäiviä (Ryynänen, Simola & Kark-

kola, 2020, s. 258). 

Työn imua kuvataan uppoutumisen, omistautumisen ja tarmokkuuden kautta (Hakanen, 2011). 

Uppoutumisella Hakanen tarkoittaa sellaista tunnetta, jossa työntekijä on niin keskittynyt työ-

hönsä, että hän ei huomaa ajan kulua ja nauttii paneutumisestaan aiheen äärelle. Omistautumi-

sella hän puolestaan tarkoittaa sellaista kokemusta, jossa työ koetaan merkityksellisenä, innos-

tavana, inspiroivana, ja jossa myös ylpeys ja haasteellisuuden kokemus työstä on läsnä. Tar-

mokkuudella Hakanen vuorostaan viittaa työssä koettuun energisyyden ja sinnikkyyden tuntee-

seen, jossa työntekijä halua panostaa työhönsä ja on valmis myös ponnistelemaan haasteiden 

edessä (Hakanen, 2011, s. 39). 

Työn imu ei tarkoita kuitenkaan sitä, että työntekijä nauttisi aina tekemästään (Hakanen, 2011, 

s.39). Työpäivämme ovat erilaisia, joihin mahtuu sekä huonoja, että hyviä päiviä sekä monen-

laisia haasteita (Yrttiaho & Posio, 2021, L2). Suomessa tutkimusten mukaan naiset kokevat 

työn imua useammin, kuin miehet. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että iäkkäämmät työntekijät 

kokevat sitä useammin, kuin nuoret (Hakanen, 2011). Työn imua vahvistamalla voidaan toden-

näköisesti parantaa myös työntekijöiden työkykyä (Perkiö-Mäkelä, Hakanen & Hirvonen, 

2012, s. 117). 

Työn imua voidaan edistää useilla erilaisilla työhön liittyvillä voimavaroilla. Sekä Wenström 

(2020) että Hakanen (2011) ovat tuoneet keskusteluun myös työn sosiaaliset voimavarat. Ha-

kasen (2011) mukaan työn sosiaalisten ja vuorovaikutuksessa esille tulevien voimavarojen 

avulla voidaan edistää työn imun tunnetta päivittäin työyhteisöissä. Lisäksi hänen mukaansa 

työn sosiaaliset voimavarat ovat sellaisia, joita jokainen työyhteisö pystyy kehittämään suhdan-

teista riippumatta, sillä sosiaaliset voimavarat eivät maksa työpaikalle mitään (Hakanen, 2011, 

s. 56). Vuorovaikutuksen näkökulmasta sosiaalisilla voimavaroilla tai resursseilla tarkoitetaan 

esimerkiksi tilanteita, joissa työntekijät hakeutuvat luonnostaan sellaisten ihmisten seuraan 
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työpaikalla, jotka vahvistavat myönteistä vuorovaikutusta ja energisoivat (Wenström, 2021, 

L5). Tällainen ketjureaktio työpaikalla puolestaan luo positiivisia energiaverkostoja työnteki-

jöiden välillä, joka puolestaan lisää hyvinvointia (Wenström, 2021, L5). Lisäksi henkilöstön 

voidessa hyvin, myös organisaatiot ovat usein menestyneempiä, jotka tekevät hyvää tulosta kil-

pailukykyisesti (Simola & Kinnunen, 2005, s.138). 

Kiema-Junes (2020) on tutkinut väitöskirjassaan vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisen tuen 

yhteyttä työn imuun, jonka tuloksena näillä on huomattu olevan yhteys työn imun kokemiseen. 

Hänen mukaansa työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen sekä työntekijöiden 

välisiin sosiaalisiin suhteisiin, joita kehittämällä voitaisiin vaikuttaa laajemmin työntekijöiden 

työhyvinvointiin (Kiema-Junes, 2020, s. 72–74). Kiema-Junesin tutkimus vahvistaa aiempia 

tutkimuksia työn sosiaalisten voimavarojen merkityksestä työn imulle. 

Sosiaalisten voimavarojen lisäksi muita työhön liittyviä voimavaroja ovat tehtävään liittyvät 

voimavarat, työn järjestämiseen liittyvät voimavarat sekä organisaatioon liittyvät voimavarat 

(www.ttl.fi). Työn sosiaaliset voimavarat ovat kuitenkin tässä tutkimuksessani keskiössä, sillä 

selvitän työntekijöiden vuorovaikutuksessa syntyvien kohtaamisten merkitystä työn imulle. 

Hakasen (2011, s. 57) mukaan työyhteisön sosiaalisilla voimavaroilla tarkoitetaan erityisesti 

työyhteisön ja esimiehen tukea, ohjausta ja palautetta haastavissa tilanteissa. Lisäksi oikeuden-

mukaisuus, johtamisen selkeät käytännöt, palaute ja arvostus, arkinen huomaavaisuus ja ystä-

vällisyys sekä muiden kokema työn imu ovat osa työyhteisön voimavaroja (www.ttl.fi). Wen-

strömin (2020) mukaan toimivassa työyhteisössä välitetään myönteisiä tunteita nimenomaan 

vuorovaikutustilanteissa. Erilaiset päivittäiset kohtaamiset ovat tärkeitä, ja myönteiset vuoro-

vaikutustilanteet toimivat hyvinä rakennusaineksina hyvän ilmapiirin luomiselle (Wenström, 

2020, L5). 

Muun muassa Cross, Baker ja Parker (2003) ovat tutkineet työyhteisön positiivisia energiaver-

kostoja. He ovat tehneet tutkimusta selvittäen, missä tilanteissa työntekijät kokevat energian 

lisääntymistä työssään. Heidän mukaansa työntekijät kokevat positiivista energiaa työssään esi-

merkiksi silloin, kun työntekijät ovat täysin keskittyneitä ja aidosti läsnä vuorovaikutustilan-

teissa toistensa kanssa (Cross, Baker & Parker, 2003, s. 54). Lisäksi heidän mukaansa lisäänty-

nyt energia näyttäytyy sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka kokevat saavansa mahdolli-

suuksia osallistua yhteiseen keskusteluun ja erilaiseen ongelman ratkaisuun työpaikalla kokien 

itsensä merkitykselliseksi (Cross, Baker & Parker, 2003, s. 54). 

http://www.ttl.fi/
http://www.ttl.fi/
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Positiivisten energiaverkostojen syntyyn vaikuttavat useat muutkin tekijät työpaikalla, kuten 

esimerkiksi toisten auttaminen, yhdessä innostuminen ja mahdollisuuksien näkeminen esteiden 

sijaan, jonka toteutumisessa keskeisessä roolissa on esimies, jolla on ymmärrystä positiivisesta 

johtamisesta (Cameron, 16.7.2017). Useat tutkimukset osoittavat, että myönteiset ihmissuhteet 

työpaikalla energisoivat kaikkia työntekijöitä, jolla on suuri merkitys koko työyhteisön hyvin-

vointiin (mm. Cross, Baker & Parker, 2003; Wenström, 2020, L5). 

3.2 Työn imu varhaiskasvatuksessa aiempien tutkimusten valossa 

Työn imua on tutkittu eri aloilla jo melko pitkään työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työhyvin-

voinnin tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan kokonaisvaltaisemmin jo jonkin aikaa työn 

myönteisiä puolia sen negatiivisten puolien sijaan, jossa keskeistä on aktiivisesti keskittyä työ-

hyvinvointia lisääviin tekijöihin (Yrttiaho & Posio, 2021). Varhaiskasvatuksessa työn imun tut-

kimus on vielä nuorta, jonka merkitystä laajemmin yhteiskunnassa ei ole vielä ymmärretty tar-

peeksi (vrt. Shannon, Chandler, Abshire, Jaramillo & Kothari, 2021, s. 678). Myös Suomessa 

työn imun tutkimusta varhaiskasvatuksessa on tehty toistaiseksi melko vähän. Työn imusta löy-

tyy aiempaa suomalaista tutkimusta varhaiskasvatuksen kontekstissa lähinnä Pro Gradu-tutki-

muksina tai ammattikorkeakoulun opinnäytetöinä.  Näissä tutkimuksissa työn imun tutkimuk-

sen kohteena on ollut usein päiväkodin johtajat, jotka ovat työhyvinvoinnin kehittämisessä kes-

keisessä roolissa. Työn imun kokemus rakentuu useasta eri tekijästä, kuten aiemmassa päälu-

vussani olen avannut. 

Rantalaiho on tutkinut päiväkodin johtajien työn imua Pro Gradussaan. Rantalaihon (2016) tut-

kimuksen mukaan päiväkodin johtajien työn imu on yhteydessä vahvasti työn mielekkyyden 

kokemiseen, jonka yksi merkittävä tekijä on työyhteisön hyvä ilmapiiri. Nieminen (2018) puo-

lestaan on tutkinut työn imua päiväkodin johtajien johtamiskäytäntöjen näkökulmasta. Johta-

miskäytännöillä on erityinen merkitys koko työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta, sillä arjen 

johtamisella on suora yhteys organisaatioiden hyvinvointiin ja sitä kautta mielekkääseen työ-

paikkaan (Nieminen, 2018, s. 82). 

Perho ja Korhonen (2012) ovat tehneet lastentarhanopettajien 30 vuoden seurantatutkimuksen 

aiheenaan ammatillinen suuntautuminen, persoonallisuuspiirteet sekä työn laatu työuupumuk-

sen, työn imun ja valintatyytyväisyyden tekijöinä. Vaikka tutkimustehtävä on laaja, nousee hei-

dän tutkimuksessaan esiin myös työn imun näkökulma. Perhon ja Korhosen verrattain 
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pitkäaikaisen tutkimuksen tuloksista nousee esille muun muassa lapsilta ja vanhemmilta saadun 

myönteisen palautteen merkitys työn imulle (Perho & Korhonen, 2012, s. 35). 

Vaikka työn imua on tutkittu kansainvälisellä tasolla jo paljon, on varhaiskasvatuksen opetta-

jien näkökulma työn imusta varsin vähäistä. Varhaiskasvatuksen opettajien keskuudessa työn 

imun tutkimukseen olisi tärkeä panostaa, sillä työn imun yhteys hyvinvointiin on merkittävä, 

joka puolestaan voi heijastua myös lasten hyvinvointiin (ks. Shannon, Chandler, Abshire, Jara-

millo & Kothari, 2021, s. 678). Tästä näkökulmasta ajateltuna, näkökulmani ja kontekstini on 

ajankohtainen ja tarpeellinen myös suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. 

3.3 Työn imun ja kohtaamisen välinen suhde 

Avasin luvussa kaksi kohtaamista erityisesti läsnä olevan ja toista arvostavan vuorovaikutuksen 

kautta. Lisäksi avasin vuorovaikutuksen merkitystä työyhteisön voimavarana omana alaluku-

naan. Aiemmassa luvussa pyrin luomaan kuvaa siitä, mitä työn imu tarkoittaa. Tässä alaluvussa 

kerron, millä tavoin kohtaaminen ja työn imu liittyvät toisiinsa. 

Tutkimukset osoittavat, että työn imua edistävät erilaiset työhön liittyvät voimavarat, jotka aut-

tavat työntekijää onnistumaan sekä synnyttävät halua tehdä työnsä hyvin (Hakanen, 2011). Yksi 

työn imua edistävä voimavara on työyhteisön toimivat vuorovaikutussuhteet. Työyhteisön vuo-

rovaikutukselliset voimavarat pitävät sisällään muun muassa niin esimiehen, kuin työkaverei-

den tuen, arkisen huomaavaisuuden, toisilta saadun palautteen kuin ystävällisyyden toisia koh-

taan (https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyon-imu). Seligmanin (2011) mu-

kaan myönteisten ja toimivien ihmissuhteiden merkitys on keskeinen ihmisten kokonaisvaltai-

sen hyvinvoinnin kannalta, jotka kannattelevat myös elämän vastoinkäymisissä (Seligman, 

2011, L2). Työelämässä kohtaamme monenlaisia haasteita, jolloin toimivien ihmissuhteiden 

merkitys korostuu, ja myös tuki työkavereilta on usein tarpeen. 

Kiema-Junes (2020) on tutkinut väitöstutkimuksesssaan vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisen 

tuen yhteyttä työn imuun ja uupumukseen työ- ja opiskeluympäristöissä. Sosiaalisen tuen mää-

ritelmä on laaja, mutta sitä voidaan kuvata sellaisena tukena, joka sisältää niin emotionaalisen, 

välineellisen, kuin tiedollisen näkökulman (Kiema-Junes, 2020, s. 54). Sosiaalinen tuki sisältää 

ajatuksen vastavuoroisuudesta vähintään kahden ihmisen välillä, johon liittyy esimerkiksi em-

patia, toisista huolehtiminen ja erilaisten tunteiden jakaminen (Selander, 2010, s. 25–26). Koh-

taamis-käsitteen määritelmään viitaten, aito kohtaaminen sisältää ajatuksen toisen asemaan 

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyon-imu
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asettumisesta ja tunteiden jakamisesta (Vrt. Dunderfelt, 2016; Mattila, 2007; Wihersaari, 2010).   

Toisen ihmisen kohtaaminen voidaan ymmärtää tällä tavoin myös sosiaalisen tuen antamisena 

toiselle. 

Kiema-Junesin tutkimustuloksissa nousi esille, että sosiaalisella tuella ja toimivilla vuorovai-

kutussuhteilla niin töissä, kuin vapaa-ajalla on yhteys työn imuun (Kiema-Junes, 2020, s. 54). 

Hän myös esittää mm. Hakasen (2011) ja Wenströmin (2020) tavoin, että sosiaalisiin vuorovai-

kutustaitoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota työpaikoilla, sillä sen merkitys työn imulle 

ja sitä kautta kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on merkittävä. Kun työyhteisöissä vallitsee 

hyvä yhteishenki, ja työntekijät välittävät toisistaan, koko työyhteisö voi kokea työssään mm. 

innostumista (Hämäläinen, 2001, s. 150). Wenströmin (2020) mukaan aito, myönteinen ja luot-

tamuksellinen vuorovaikutus lisää työyhteisössä mm. psykologista turvallisuutta, edistää ihmis-

ten kokemaa energisyyttä sekä innostusta ja työn iloa. 

 Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve liittyä ja kuulua joukkoon, joka voi tapahtua aidon koh-

taamisen kautta (Mattila, 2007, s. 32).  Ihmisten väliset kohtaamiset puolestaan tapahtuvat mer-

kityksellisiksi koetuissa vuorovaikutustilanteissa (Itkonen, 2018, s. 8). Työssämme olemme jat-

kuvasti tekemisisissä erilaisten ihmisten kanssa, ja siksi olisi myös tärkeä pysähtyä pohtimaan, 

kuinka työntekijänä omassa työssään voisi kehittää esimerkiksi omia vuorovaikutustaitojaan, 

kuten kuuntelu- ja läsnäolotaitoja tai millä eri tavoin voisi kohdata työkavereita käytävällä tai 

kahvihuoneessa (Yrttiaho & Posio, 2021, L2). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna aidot, läsnä 

olevat vuorovaikutustilanteet työyhteisöissä mahdollistavat tilan kohtaamisille, jotka voivat toi-

mia parhaimmillaan yhtenä työn imua edistävänä osatekijänä. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA KESKEISET KYSYMYKSET 

Tällä laadullisella, kokemusperäisellä Pro Gradu- tutkimuksellani selvitän oululaisten varhais-

kasvatuksen opettajien kokemuksia siitä, mikä merkitys arjen kohtaamisilla työntekijöiden vä-

lillä on työn imun tunteeseen. Laadullisen, empiirisen tutkimukseni lähtökohtana ovat tutki-

muskysymykset, jotka ohjaavat tutkimustani kokemusten tutkimiseen (ks. Sarajärvi & Tuomi, 

2018). Tutkimukseni tarkoitus on laajentaa ymmärrystä ja saada lisää tietoa tutkittavasta ilmi-

östä tutkittavien omakohtaisten kokemusten kautta (vrt. Vilkka, 2021, L5). Kokemuksen mää-

rittelen tässä tutkimuksessani yksilön subjektiivisena kokemuksena tutkittavasta ilmiöstä. Tut-

kin yksilöiden ainutlaatuisia ja omakohtaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen kontekstissa. 

Toikan ja Virtasen (2018) mukaan kokemuksen määritteleminen niin tiedeyhteisössä, kuin yk-

sittäisen tutkijan työssä on tärkeää, jotta tiedetään, millä tavoin käsitettä käytetään (Toikka & 

Virtanen, s. 8). Tutkimukseni kysymykset ovat muotoutuneet ja asettuneet pikkuhiljaa paikoil-

leen tutkimukseni edetessä. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisissa tilanteissa varhaiskasva-

tuksen opettajat ovat kokeneet tulleensa kohdatuksi työssään muiden työntekijöiden kanssa? 

sekä Millaiset arjen kohtaamiset edistävät työssä työn imun tunnetta? 

4.1  Laadullinen tutkimus 

“Laadullinen tutkimus on tietohippujen ja vihjeiden etsimistä aineistovirrasta” (Kananen, 

2014, s. 1) 

Kanasen (2014) mukaan laadullinen tutkimus on ajankohtainen valinta silloin, kun ilmiötä ei 

vielä tunneta ja kun pyrkimys on löytää vastauksia johonkin tuntemattomaan (Kananen, 2014, 

s.16). Sitä voidaan kuvata eräänlaisena taiteenlajina, jossa tarvitaan sinnikästä paneutumista 

nähdäkseen asioita uudesta näkökulmasta (Puusa & Juuti, 2020). Vilkan (2015) mukaan laa-

dullisessa tutkimusta aloittaessa on keskeistä pohtia, millaisia merkityksiä keskittyy tutkimaan: 

käsityksiä vai kokemuksia (Vilkka, 2015, L5). Toisinaan hänen mukaansa näiden välinen suhde 

voi näyttäytyä myös ongelmallisena, sillä kokemus on aina yksilön omakohtainen, kun taas 

käsitykset voivat kertoa yhteisön totutuista ja tyypillisistä tavoista ajatella (Vilkka, 2015, s. L5). 

Ihmisten kokemusten kautta saamme arvokasta tietoa siitä, miten eri asiat ja ilmiöt näyttäytyvät 

elämässämme. Lisäksi kokemusten kautta pystymme ymmärtämään ihmisten yksilöllisyyttä, 

mutta myös heidän kokemusmaailmaansa yhdistäviä asioita. Vaikka ihmisten kokemusten 

kautta saamme tärkeää tietoa heidän elämästään, ei laadullinen tutkimus kuitenkaan pyri 
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löytämään yhtä totuutta tutkittavasta ilmiöstä (Vilkka, 2015, L5).  Sen sijaan se pyrkii tarjoa-

maan mahdollisuuden saada tutkittavasta ilmiöstä syvällisempi näkemys (Kananen, 2014, s. 

17). 

Laadullista tutkimusta yleisesti voidaan pitää ikään kuin sateenvarjokäsitteenä erilaisille laa-

dullisille tutkimuksille (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Laadulliselle tutkimukselle keskeistä on, 

että se käsittelee aina jollain tapaa ihmisyyttä; ihmisen olemusta ja elämää (Puusa & Juuti, 

2020). Laadullisessa tutkimuksessa keskeisenä tavoitteena on tutkia yksilöiden kuvauksia hei-

dän henkilökohtaisesta todellisuudestaan (Vilkka, 2015, L5). Myös tässä tutkimuksessa tavoit-

teena on selvittää yksilöiden henkilökohtaisia kuvauksia heidän kokemusmaailmastaan. Lisäksi 

laadullisen tiedon kautta voimme ymmärtää erilaisia syy- ja seuraussuhteita sekä löytää hedel-

mällisiä selityksiä ja merkityksiä eri asioille (Miles & Huberman, 1994, s. 1). Se, miksi valitsin 

laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi tähän tutkimukseen, on aito kiinnostus ihmisten 

yksilöllisiä kokemuksia kohtaan. 

Kanasen (2014) mukaan laadullinen tutkimus pyrkii löydöksiin, joiden kuvaamisessa käytetään 

määrällisen tutkimuksen lukujen sijaan sanoja ja lauseita (Kananen, 2014, s. 18). Toisaalta 

Packerin (2011) mukaan laadullinen tutkimus ei sulje pois määrällisyyttä, ja kvantifiointi on 

usein paikallaan, kun halutaan muokata laadullinen analyysi määrälliseen muotoon (Packer, 

2011, s. 3). Tyypillistä onkin, että laadullisessa tutkimuksessa käytetään myös osittain kvanti-

tatiivisia menetelmiä (Eskola & Suoranta, 1998, L1). Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 

onkin turhaa tehdä vastakkain asettelua määrällisen ja laadullisen tutkimuksen välillä, sillä tut-

kimuksen kannalta keskeisintä on tehdä tutkimusta erilaisilla ja tarkoituksenmukaisilla mene-

telmillä (Eskola & Suoranta, 1998, L1). Tuomi ja Sarajärvi näkevät asian kuitenkin eri tavoin, 

ja ovat todenneet, että sisällönanalyysi on nimenomaan aineiston kuvaamista sanallisesti, jol-

loin kvantifioimisen sijasta pitäisi puhua sisällön erittelystä (Viitattu lähteessä Vilkka, 2021, 

L6). Tutkimuksessa tulen kuvaamaan aineistoani sanojen ja lauseiden avulla, mutta tarvittaessa 

erittelen tuloksia myös määrällisesti, jos näen sen tutkimukseni kannalta merkitykselliseksi. 

4.2 Aineiston keruu 

Saadakseni vastauksia näihin pääkysymyksiini, olen toteuttanut sähköisen kyselyn Oulun kau-

pungin varhaiskasvatuksen opettajille tammi-helmikuun 2022 aikana. Välitin kyselyn aluepääl-

liköille, jotka välittivät sen edelleen toimialueidensa päiväkotien esimiehille, ja he edelleen yk-

siköidensä varhaiskasvatuksen opettajille. Se, miksi halusin lähestyä aluepäälliköitä, oli 
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ajatukseni siitä, että myös he olisivat tietoisia, mitä tutkimuksia varhaiskasvatuksen kentällä on 

meneillään. Lisäksi ajattelin sen helpottavan omaa työmäärääni, sillä tiesin aluepäälliköillä ole-

van valmiit sähköpostilistat päiväkodin johtajille ja varajohtajille. Sähköisen kyselylomakkeen 

luomiseen käytin Forms- sovellusta. Sähköisen Forms-lomakkeen lähetin yhdessä tutkimuksen 

saatekirjeen kanssa. Saatekirjeessä kerroin tutkimusaiheestani ja tutkimustehtävästäni lyhyesti. 

Tuomen & Sarajärven mukaan (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018) tutkimusaiheen esittelyn tärkeyttä 

tutkittaville voidaan perustella eettisesti, jolloin tutkimukseen osallistuva on tietoinen, minkä-

laiseen tutkimukseen hän on osallistumassa ja mihin tarkoitukseen vastauksia voidaan hyödyn-

tää. Kirjeessä kerroin, että kyselyn kysymykset oli muotoiltu siten, että vastaajan anonyymi-

teetti ei tule esille. Eettisesti tarkasteluna on tärkeää, että tutkittavan anonyymiteetti on turvassa 

ja tutkimusaineisto ei pääse missään vaiheessa tutkimusta vääriin käsiin (Vilkka, 2021, L2). 

Painotin saatekirjeessä myös vapaaehtoisuutta tutkimukseen osallistumiseksi. Lisäksi tiedotin 

etukäteen, että vastaamalla kyselyyn, tutkittava antaa samalla luvan käyttää vastauksia anonyy-

misti Pro Gradu-tutkimuksessani. 

Kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan seitsemän, joista kaksi taustatietokysymystä ja viisi avointa 

kysymystä. Ensimmäisen ja toisen kysymyksen avulla selvitin tutkittavien ikähaarukan sekä 

työssäolovuodet varhaiskasvatuksen opettajana. Nämä kysymykset toteutin monivalintakysy-

myksinä. Kyselyn kolmas kysymys oli ensimmäisen tutkimuskysymykseni kannalta merkityk-

sellinen, sillä kolmannen kysymyksen avulla halusin saada kuvan niistä tilanteista, joissa var-

haiskasvatuksen opettajat olivat kokeneet tulleensa kohdatuksi muiden työntekijöiden kesken. 

Kyselyn neljäs ja viides kysymys pyrki selvittämään, kokevatko opettajat, että arjen kohtaami-

sille on tarpeeksi työntekijöiden välillä aikaa sekä millä tavoin työntekijöiden välisissä kohtaa-

misissa välitetään myönteisiä tunteita. Kuudes kysymys oli toisen tutkimuskysymykseni kan-

nalta keskeinen, sillä sen avulla pyrin selvittämään, millaiset työntekijöiden väliset kohtaamiset 

ovat edistäneet opettajien työssä työn imun tunnetta. Seitsemännen kysymyksen avulla halusin 

tietää syitä alalla pysymiseksi. 

Kyselylomaketta suunnitellessa, jouduin miettimään tarkkaan kysymysten muotoilua ja kysy-

mysten määrää suhteessa tutkimusongelmaani. Vallin (2018) mukaan kyselylomaketta suunni-

tellessa onkin tärkeää miettiä huolella kysymykset, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin 

tutkimuskysymyksiä ja sitä kautta auttaisivat luomaan hyvän perustan tutkimuksen onnistumi-

selle (Valli, 2018, L1). Vilkka (2021) puolestaan suosittelee pohtimaan maltillisesti tutkimus-

kysymyksiä, ja miettimään jokaisen kysymyksen kohdalle kysymyksen tarpeellisuutta suh-

teessa tutkimusongelmaan (Vilkka, 2021, L4). 
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Tutkimukseen vastanneita opettajia on yhteensä 25. Avasin kyselylomakkeessa lyhyesti käsit-

teitäni kohtaaminen sekä työn imu. Pyrin luomaan kyselyn siten, että opettajat voisivat vastata 

kysymyksiin vapaasti omin sanoin, tuoden omia, rehellisiä kokemuksiaan esille. Perusteluni 

valitsemalleni aineistonkeruumenetelmälle on se, että sähköisellä kyselyllä on mahdollista 

saada nopeasti vastauksia tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä. Sähköinen kysely on paitsi 

nopea tapa välittää kysely vastaajille, myös kyselyn palautuminen takaisin tutkijalle tapahtuu 

tehokkaasti (Valli & Perkkilä, 2018, L1). Lisäksi Uskon, että yleisesti ottaen sähköisten kyse-

lyjen avulla myös anonyymius on tekijä, joka houkuttelee tutkimukseen osallistujia paremmin, 

kuin esimerkiksi haastattelu, jossa haastateltavien henkilöllisyys tulee esille tutkijalle. Toisaalta 

pohdin, kuinka paljon sähköisiä kyselyjä varhaiskasvatuksessa on tarjolla ja riittääkö aika ja 

mielenkiinto työntekijöillä kyselyyn vastaamiseen. 

4.3  Aineiston analyysi 

Aineiston analyysimenetelmäksi valitsin tässä tutkimuksessani aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin. Sisällönanalyysiä voidaan toteuttaa joko aineistolähtöisenä, teoriasidonnaisena tai teo-

rialähtöisenä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, L4.4.2.). Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadul-

lisessa tutkimuksessa useat analyysitavat perustuvat jollain tapaa aina sisällönanalyysiin, kun 

sillä viitataan esimerkiksi kirjoitettujen tai kuultujen sisältöjen analyysiin. Puusan ja Juutin 

(2020) mukaan analyysiprosessi on tutkimuksessa vaativin vaihe, johon on tärkeää keskittyä, 

sillä kerätyn aineiston kautta on tarkoitus luoda uutta teoriaa tai tuoda uusia näkökulmia teo-

reettiseen keskusteluun (Puusa & Juuti, 2020, L4). Sisällönanalyysi voidaan nähdä perusana-

lyysimenetelmänä, jonka hyödyntäminen on mahdollista kaikissa kvalitatiivisen tutkimuksen 

perinteissä (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 185). Analyysiä on kuitenkin mahdoton tehdä täysin 

arvovapaasti, sillä tutkijan aiempi ymmärrys aiheesta sekä oma arvomaailma vaikuttavat väis-

tämättä analyysiprosessiin (Puusa & Juuti, 2020, L3). 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysi on melko yleinen analyysitapa aloitte-

levalle tutkijalle, tässä kohtaa myös allekirjoittaneelle. Se, mikä sisällönanalyysistä tekee tässä 

tutkimuksessani aineistolähtöisen, on siinä, että pyrin tekemään analyysiä puhtaasti aineistoon 

pureutuen, sulkemalla kaiken aiemman teorian pois, keskittyen aineistosta nouseviin ilmiöihin. 

Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä tehdessään, tutkijan tehtävänä on löytää aineistosta jonkin-

lainen toiminnan logiikka, jota lähtee etsimään ennen varsinaista aineiston analyysiä (Vilkka, 
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2021, L6). Silmäilin omaa aineistoani moneen kertaan ennen, kuin päätin mitä aineistostani 

karsin pois hävittämättä kuitenkaan mitään kokonaan. 

Hyödynnän aineistoni analyysissä Milesin & Hubermanin (1994) aineistolähtöistä sisällönana-

lyysiä, jonka avulla olen pyrkinyt luomaan aineistosta nousevia teemoja. Miles & Hubermanin 

analyysivaiheet voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: aineiston redusointi, klusterointi ja abstra-

hointi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122). 

Kuvio 2.  Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet (Mukaillen Tuomi & Sarajärvi, 

2018) 

Laadullista aineistoa kertyy usein todella runsaasti, jolloin analyysi aloitetaan käymällä aineisto 

useaan kertaan läpi (Puusa & Juuti, 2020, L9). Myös tässä tutkimuksessani yllätyin aineiston 

lopullisesta laajuudesta. Vaikka ajattelin aluksi, että aineistoni on suppea, oli lopullisessa ai-

neistossani vastauksia eri kysymyksiin yhteensä 175 kappaletta. 50 vastauksista oli monivalin-

tavastauksia, ja loput 125 vastausta joko lyhyempiä tai pidempiä lauseita tai virkkeitä. Tutki-

musaineistoni vastauksia lukiessani tuli tunne, että kaikkia kyselylomakkeen kysymyksiä en 

tule ottamaan mukaan lopulliseen analyysiin. Keräsin aluksi kaikki kyselylomakkeen kysymyk-

set vastauksineen yhteen tiedostoon. Kävin keskustelua mielessäni useaan kertaan siitä, mitä 

aineistosta oli tarkoituksen mukaista jättää pois ja mikä pitää analyysissä mukana. Tämä vaati 

jatkuvaa palaamista tutkimuskysymyksiini sekä niiden uudelleen jäsentämistä. 

Aineiston redusointivaiheessa, eli aineiston pelkistämisessä, karsin lopulta pois kaikki tutki-

muksen kannalta epäolennaisen aineiston ja pelkistin alkuperäiset vastaukset lyhyempään, tii-

viimpään muotoon (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2018, L 4.4.3). Kyselyssäni kysyin taustatietoina 

(monivalintakysymykset) tutkittavilta heidän ikähaarukkaansa sekä työssäolovuosia varhais-

kasvatuksen opettajana. Päädyin kuitenkin jo aineiston pelkistämisvaiheessa siihen, että suljen 

Redusointi

Aineiston 
tiivistäminen 
karsimalla pois 
kaikki tutkimuksen 
kannalta 
epäolennainen

Klusterointi

Samaa kuvaavien 
käsitteiden 
ryhmittely eri 
luokkiin

Abstrahointi

Aineiston 
käsitteellistäminen, 
jonka avulla 
muodostetaan 
teoreettiisia 
johtopäätöksiä
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taustatiedot tutkimuksestani ulkopuolelle, sillä tutkimuskysymysteni kannalta ajattelin niiden 

olevan epäolennaista informaatiota. 

Luin jäljellä olevaa aineistoa jälleen läpi useamman kerran pohtien samalla tutkimuskysymyk-

siäni. Tässä kohtaa totesin, että taustatietokysymysten lisäksi myös kysymys neljä (Koetko, että 

arjessa on aikaa työntekijöiden väliselle kohtaamiselle?) ja seitsemän (Mikä saa sinut pysymään 

alalla?) olivat sellaisia, jotka eivät olleet keskeisiä tutkimuskysymyksieni kannalta, joten en 

huomioinut niistä nousevia vastauksia varsinaisessa analyysissäni. Koska halusin selvittää esi-

merkiksi niitä tilanteita, joissa opettajat olivat kokeneet tulleensa kohdatuksi, ei esimerkiksi 

kysymys neljä vastannut tutkimuskysymykseeni. Otin varsinaiseen analyysiin mukaan kyselyni 

kolme avointa kysymystä. Nämä kysymykset olivat kyselyn 1. kysymys: Milloin ja millaisessa 

tilanteessa olet kokenut tulleesi kohdatuksi työyhteisössäsi muiden työntekijöiden kesken? Ku-

vaile ja kerro käytännön esimerkein. Kyselyn 5. kysymys: Kuvaile, kuinka työssäsi välite-

tään myönteisiä tunteita työntekijöiden välisissä kohtaamisissa (esimerkiksi innostusta, arkista 

huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä). Miten kuvailusi esimerkit vaikuttavat työsi mielekkyy-

teen? sekä kyselyn 6. kysymys: Millaiset kohtaamiset työntekijöiden välillä ovat lisänneet työs-

säsi tunnetta energisyydestä, innostumisesta ja työhön uppoutumisesta? Kuvaile tällaisia koh-

taamisia esimerkein. Pohdin pitkään, että otanko kyselyn viidettä kysymystä mukaan, mutta 

ajattelin, että sieltä voi myös nousta jotain sellaista, joka vastaa tutkimuskysymyksiini. 

Kokosin kaikkien näiden mukaan otettujen kysymysten vastaukset allekkain samaan tauluk-

koon siten, että 1. kysymyksen kaikki lopulliset vastaukset olivat allekkain omana ryhmänään, 

sekä 2. ja 3. kysymyksen vastaukset omanaan. Luin jälleen vastauksia läpi uudelleen ja uudel-

leen. Puusan ja Juutin (2020) mukaan lukiessa aineistoa aluksi moneen kertaan, kannattaa tut-

kijan tehdä samalla muistiinpanoja alustavista havainnoistaan, jolloin alkaa muodostua myös 

aineiston alustava hahmo (Puusa & Juuti, 2020, L9). Vaikka en varsinaisia erillisiä muistiinpa-

noja tehnytkään, huomasin sieltä nousevan paljon samantyylisiä kokemuksia, jolloin minulle 

syntyi aineistosta jo jonkinlainen ensivaikutelma. 

Tässä aineiston pelkistämisvaiheessa maalasin kaikki tutkimuskysymyksieni kannalta keskeiset 

ilmaukset. Maalaamatta jätetyn sisällön pidin kuitenkin mukana aineistossani loppuun saakka, 

sillä ajattelin, että sieltä voisi nousta myöhemmin jotain sellaista, joka on hyvä huomioida tu-

loksissa. Suljin aineistosta pois myös erilaiset täytesanat, jolla pyrin pelkistämään vastaukset 

mahdollisimman lyhyeen muotoon. Lisäksi käytin tutkijan oikeutta korjatessani pieniä virheitä 
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tekstistä, joita olivat yhteen kirjoitetut sanat, puuttuvat pisteet tai kirjaimet. Tämän jälkeen lis-

tasin pelkistetyt ilmaisut allekkain. 

Alla olevien taulukoiden avulla avaan lyhyiden esimerkkien avulla aineistoni redusointivai-

hetta, jossa olen poiminut vastauksia molempiin tutkimuskysymyksiini liittyen. Tässä analyy-

sivaiheessa olen etsinyt aineistosta niitä tilanteita, joissa opettajat ovat kokeneet tulleensa koh-

datuksi työntekijöiden välisissä vuorovaikutustilanteissa sekä tuoneet esille esimerkein sellaisia 

kohtaamisia, jotka ovat lisänneet työssä työn imun tunnetta, kuten energisyyttä, innostumista ja 

uppoutumista. 

Taulukko 1.  Esimerkki vastausten pelkistämisestä (redusointi) kohtaamisten tilanteista 

varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksissa. 

        Alkuperäinen ilmaisu                                              Pelkistetty ilmaisu 

V16 “Erilaisissa viikkopalavereissa, päivittäin eri ti-

lanteissa, koska työyhteisö on tiivis ja tiedon tulee 

kulkee . Omassa tiimissä eniten kohtaamisia. Vara-

johtajana huolehdin poissaolojen paikkuusta ja 

työvuorojen pelittämisestä, perehdytyksestä ym. 

Minulle ilmoitetaan erilaisista epäkohdista, rikki-

näisistä asioista, tilattavista asioista. Ryhmäs-

sämme on ollut paljon henkilökuntavaihdoksia, 

vastaan toiminnasta.” 

 
 
V20 “Omassa tiimissä: toiminnan suunnittelussa, 

toteuttamisessa, arvioinnissa ja dokumentoinnissa. 

Päivän aikana eri tavoin, lämpimässä ilmapiirissä. 

palavereissa, Vasujen yms. suunnittelussa ja to-

teuttamisessa. kahvitauolla. meillä on lämmin ja 

läheinen, toista arvostava ja kuunteleva ilmapiiri.”  

-Kohtaamisia erilaisissa viikkopalavereissa ja päi-
vittäin eri tilanteissa 
 
 
-Kohtaamisia tapahtuu eniten omassa tiimissä 
 
 
 
 
 
 
-Kohtaamisia omassa tiimissä: toiminnan suun-
nittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja doku-
mentoinnissa. 
 
-Kohtaamisia päivän aikana eri tavoin lämpi-
mässä ilmapiirissä 
 
-Kohtaamisia palavereissa, kahvitauoilla ja vasu-
jen suunnittelussa 
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Taulukko 2.  Esimerkki vastausten pelkistämisestä (redusointi) työn imua lisänneistä 

kohtaamisista varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksissa. 

           Alkuperäinen ilmaisu                                              Pelkistetty ilmaisu 

V4 “...jos joku on keksinyt jonkin uuden toimivan 

toimintatavan, jonka haluaa jakaa muillekin, se li-

sää innostusta. Kun joku jakaa tietoaan palavalla in-

nolla, se nostattaa muissakin innostusta.” 

V8 “Kohtaamiset, joista saa hyvät naurut, esim. 

kahvitauolla varsinkin perjantaisin. Kerran eräs ly-

hyt kohtaaminen pukukaapeilla ennen työpäivän 

alkua, kun työkaveri kertoi ideastaan ja siitä lähti 

lyhyt, mutta idearikas pedagoginen keskustelu.” 

 

V11 ”… Sain kahden eri tiimin työkavereilta kiitosta 

joustavuudesta ja taidosta pitää koko päiväkoti 

"hyppysissä" lauluhetken aikana.” 

V12 “Ehkä sellaiset kohtaamiset kun saa hyvin har-

voin valitettavasti kehuja omasta työstä. Innostun 

myös opiskelijoista, joita olen saanut ohjata syksyn 

aikana” 

-Kohtaamiset, joissa jaetaan ideoita toisille, lisää in-

nostusta 

-Kohtaamiset, joissa jaetaan tietoa, nostattaa innos-

tusta 

 

-Kohtaamiset, joissa nauretaan yhdessä 

-Lyhyt kohtaaminen, jossa jaetaan ideoita ja joka joh-

taa idearikkaaseen pedagogiseen keskusteluun 

 

 

-Kiitoksen saaminen työkavereilta 

 

 

-Kohtaamiset, joissa saa kehuja työkaverilta 

Redusointivaiheen jälkeen seurasi aineiston klusterointivaihe, jolloin aineistosta koodatut alku-

peräisilmaukset kävin tarkasti läpi (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2018, L4.4.3). Värikoodattuja il-

mauksia pelkistin lyhyempään, ja selkeämpään muotoon. Tässä analyysivaiheessa, eli aineiston 

ryhmittelyvaiheessa kävin läpi pelkistetyt ilmaisut. Tämän vaiheen avulla olen etsinyt saman-

kaltaisia ja toisistaan eroavia ilmauksia, jonka pohjalta olen ryhmitellyt samaa ilmiötä kuvaavat 

käsitteet omiin ryhmiinsä. Pelkistetyt ilmaukset olen ryhmitellyt aihepiireittäin, joista muodos-

tin niille yhteisiä alaluokkia. Alla olevan kahden taulukon avulla tuon esille esimerkin aineiston 

ryhmittelystä, jossa samaa kuvaaville ilmauksille olen luonut oman alaluokan. Taulukossa 3. 

avaan esimerkein klusterointia niistä tilanteista, jossa opettajat ovat kokeneet tulleensa kohda-

tuiksi työntekijöiden kesken. Taulukossa 4. tuon esille esimerkkejä sellaisista kohtaamisista, 

jotka ovat lisänneet puolestaan opettajien työn imun tunnetta. 
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Taulukko 3.  Esimerkki aineiston ryhmittelystä (klusterointi) kohdatuksi tulemisen tilan-

teista. 

               Pelkistetyt ilmaukset                                                           Alaluokat 

-Kohdatuksi tulemisen tunne arjen pienissä 

hetkissä, kuten toisia tervehtiessä 

-Kohdatuksi tulemisen kokemus syntyy, kun 

toinen tervehtii esimerkiksi aamulla töihin 

tullessa 

-Tervehtiminen, kuten hyvän huomenen sa-

nominen, luo kohtaamisen tunteen 

-Kohtaamisen kokemus syntyy, kun terveh-

ditään takaisin, kun työkaverit vastaavat ky-

symyksiin ja kuuntelevat mielipiteitä 

-Kohtaamisen kokemuksen syntyminen aa-

muisten tervehdysten yhteydessä 

 

 

 

 

 

 

                       Tervehtimiset 

-Kahvitauoilla tapahtuva keskustelu 

-Kahvihuoneessa käyty keskustelu henkilö-

kohtaisista kuulumisista 

-Kohtaamisia arjen kahvitauoilla 

-Pieniä kohtaamisia syntyy kahvitauolla, ta-

vallisissa arkisissa keskusteluissa 

-Kohdatuksi tulemisen kokemus syntyy kah-

vitauolla, kun saa puheenvuoron ja työkaverit 

osoittavat kiinnostusta kuulemaan omia mie-

lipiteitä 

 

                        

 

       

                          Kahvitauot 

Yllä oleva taulukko 3. toimii ainoastaan esimerkkinä havainnollistaakseni, minkälaisella logii-

kalla olen ryhmitellyt pelkistettyjä ilmauksia alaluokiksi. Todellisia alaluokkia kohdatuksi tu-

lemisen tilanteista syntyi tässä analyysin vaiheessa yhteensä yhdeksän: Tervehtimiset, oman 

tiimityön lomassa käydyt keskustelut, nopeat kuulumiset vastaan tullessa, ulkoilun lomassa ta-

pahtuvat kohtaamiset, kahvitauot, tiimipalaverit, työyhteisön viikkopalaverit, opettajien peda-

gogiset palaverit ja arjen eri tilanteet. Nämä alaluokat kuvaavat eritellen kohdatuksi tulemisen 

tilanteita. 
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Taulukko 4.  Esimerkki aineiston ryhmittelystä (klusterointi) työn imua lisänneistä koh-

taamisista. 

          Pelkistetyt ilmaukset                                                        Alaluokat 

-Yhdessä nauraminen ja vitsaileminen 

-Kohtaamiset, joissa saa nauraa 

-Hauskat kahvihetket 

-Hauskojen letkautusten jakaminen 

-Kohtaamiset, joissa saa hyvät naurut 

          

  

        Yhdessä jaettu huumori ja ilo 

-Toisten kuunteleminen ja arvostaminen tuo 

energiaa ja innostusta 

-Positiiviset kohtaamiset, joissa on aikaa kes-

kustelulle työn 

-Yhteiset keskustelut ilman kiirettä, joka mah-

dollistaa aidon läsnäolon 

 

 

             

         Yhteiset kiireettömät keskustelut 

-Kiitoksen ilmaiseminen työkaverille 

-Harvoin saatu kehu omasta työstä 

-Kannustus ja kehuminen 

-Innostuksen lisääntyminen toisen työn kehu-

misena 

 

 

         Myönteisen palautteen antaminen 

-Uuden toimintatavan tai idean jakaminen 

-Arjessa ideoiden jakaminen lyhyissä kohtaa-

misissa 

-Ideoiden jakaminen ja yhdessä innostuminen 

              

 

                Ideoiden jakaminen         

-Kun kollega tai itse voi auttaa 

-Toisten auttaminen 

-Toisen ryhmän aikuisten auttaminen 

                   

       Auttaminen arjen eri tilanteissa 

Yläolevassa taulukossa 4. tuon myös havainnollistaen esimerkkejä pelkistettyjen ilmausten ryh-

mittelystä alaluokkiin työn imua edistävistä kohtaamisista. Taulukossa on vain osa niistä ala-

luokista, joita ryhmittelin pelkistettyjen ilmausten pohjalta. Esimerkkitaulukossa ei täten ole 

kaikkia lopullisia alaluokkia, sillä yhtä lailla tämän taulukon avulla haluan tuoda esille ryhmit-

telyni logiikkaa. Työn imua edistävistä kohtaamisista muodostin kaikkiaan yhdeksän alaluok-

kaa. Nämä alaluokat kuvaavat niitä kohtaamisen tilanteita, joissa opettajat ovat kokeneet työn 
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imun lisääntyneen työssään. Alaluokiksi muodostuivat kohtaamiset, jotka sisälsivät seuraavia 

asioita: yhdessä jaettu ilo ja huumori, ystävällinen ja iloinen ilmapiiri, myönteisen palautteen 

antaminen, ideoiden jakaminen toisille, yhdessä työhön sitoutuminen, yhdessä suunnittelu ja 

työn jakaminen, työn haasteiden ja huolien jakaminen, yhteiset kiireettömät keskustelut sekä 

auttaminen arjen eri tilanteissa. 

 Lopulliset alaluokat, yläluokat ja pääluokat olen koonnut tämän kappaleen perään omiksi tau-

lukoiksi. Alaluokkia edelleen yhdistelemällä kokosin yläluokkia, joiden pohjalta lopulta muo-

dostin niille yhteisen pääluokan. Tätä analyysiprosessin kolmatta vaihetta kutsutaan aineiston 

abstrahointivaiheeksi, jossa muodostetaan analyysin kautta johtopäätökset, vastaukset tutki-

muskysymyksiin. Jatkoin analyysiprosessia yhdistelemällä luokituksia niin pitkälle, kuin se oli 

tarkoituksenmukaista ja mielestäni järkevää saadakseni vastaukset tutkimuskysymyksiini (Vrt. 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, L4.4.3.). Tutkimuksessani yläluokiksi muotoutuneet käsitteet vastaa-

vat tutkimuskysymyksiini. Alaluokat puolestaan tarkentavat tutkimuskysymysteni vastauksia. 

Pääluokat muodostin lopulta tutkimuskysymysteni pohjalta. 

Abstrahoinnissa on kyse empiirisen aineiston liittämisestä teoreettisiin käsitteisiin, jossa lopulta 

tulosten avulla esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet 

tai aineistoa kuvaavat teemat (Tuomi & Sarajärvi, 2018, L4.4.3.). Alla olevissa taulukoissa tuon 

analyysiprosessini abstrahointivaihetta avatakseni sitä lukijalle selvemmin. Kuvaan taulukossa 

kokoamiani alaluokkia, yläluokkia ja pääluokat. 

Taulukko 5.  Aineiston abstrahointi kysymykseen ” Minkälaisissa tilanteissa varhais-

kasvatuksen opettajat ovat kokeneet tulleensa kohdatuksi työssään muiden työnteki-

jöiden kanssa?” 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli: Millaisissa arjen tilanteissa varhaiskasvatuksen opet-

tajat ovat kokeneet tulleensa kohdatuksi muiden työntekijöiden kanssa? Tämän kysymyksen 

osalta analyysin kautta yläluokiksi muodostuivat spontaanit vuorovaikutustilanteet sekä 

Alaluokka

• Tervehtimiset

•Oman työn lomassa käydyt keskustelut
•Nopeat kuulumiset vastaan tullessa
•Ulkoilun lomassa tapahtuvat 

kohtaamiset

•Kahvitauot
• Tiimipalaverit
• Työyhteisön viikkopalaverit
•Opettajien pedagogiset palaverit
•Arjen eri tilanteet

Yläluokka

• Spontaanit vuorovaikutustilanteet

• Lapsiryhmätyötä tauottavat 
vuorovaikutustilanteet

Pääluokka

•Kohdatuksi tuleminen arjen eri 
vuorovaikutustilanteissa
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lapsiryhmätyötä tauottavat vuorovaikutustilanteet. Silmäillessä taulukkoa 5, lukija huomaa, 

millaisista alaluokista olen kaiken kaikkiaan muodostanut yläluokat. Yläluokan teemat, spon-

taanit vuorovaikutustilanteet sekä lapsiryhmätyötä tauottavat vuorovaikutustilanteet sekä edel-

leen alaluokiksi muotoutuneet teemat tarkentavat vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seeni. 

Taulukko 6.  Aineiston abstrahointi tutkimuskysymykseen: ”Millaiset arjen kohtaamiset 
edistävät työssä työn imun tunnetta?” 

 

Toinen tutkimuskysymykseni pyrki selvittämään aineistosta, että millaiset kohtaamiset edistä-

vät varhaiskasvatuksen opettajien työssä työn imun tunnetta. Tämän kysymyksen kohdalla jou-

duin käymään aineistoani läpi uudelleen ja uudelleen etsien ilmauksia, jotka viittaavat työn 

imun tunteeseen. Muodostin työn imua kuvaavista pelkistetyistä ilmauksista ensin yhdeksän 

alaluokkaa, joista muotoutui lopulta neljä yläluokkaa, jotka vastaavat toiseen tutkimuskysy-

mykseeni työn imua lisänneistä kohtaamisista. Yläluokiksi muodostuivat seuraavat: Kohtaami-

set, joissa välitetty myönteisiä tunteita; kohtaamiset, joissa jaettu työtä ja ideoita; kohtaamiset, 

joissa ollut aikaa keskustelulle sekä kohtaamiset, joissa autettu toisia. 

Juusan & Puutin (2020) mukaan tutkijan jäsentäessään kvalitatiivista aineistoaan eri kategori-

oihin, tällä tulisi olla myös aiempaa teoriatietoa aiheesta, jonka avulla työskentely olisi helpom-

paa ja luontevampaa. Aineiston analyysivaiheessa upposin puhtaasti itse aineistoon, unohtaen 

hetkeksi aiemman teorian. Tutkimuksessani vasta analyysin loppuvaiheessa jatkoin sen rinnalla 

työni taustateorian kirjoittamista, jolloin myös aloin hahmottamaan aiemman teorian ja tulos-

teni yhteyttä. Näitä tuloksia avaan seuraavassa kappaleessa yksityiskohtaisemmin. 

Alaluokka.

• Yhdessä jaettu huumori ja ilo
• Ystävällinen ja iloinen ilmapiiri
•Myönteisen palautteen antaminen

• Ideoiden jakaminen toisille
• Yhdessä työhön sitoutuminen
• Yhdessä suunnittelu ja työn jakaminen
• Työn haasteiden ja huolien jakaminen

• Yhteiset kiireettömät keskustelut

•Auttaminen arjen eri tilanteissa

Yläluokka

•Kohtaamiset, joissa välitetty myönteisiä 
tunteita

•Kohtaamiset, joissa jaettu työtä ja ideoita

•Kohtaamiset, joissa ollut aikaa 
keskustelulle

•Kohtaamiset, joissa autettu toisia

Pääluokka

• Työn imun tunnetta lisänneet kohtaamiset
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimustuloksiani. Tuon tuloksia esille kahdessa eri luvussa, 

joista ensimmäisessä esittelen kohdatuksi tulemisen tilanteita varhaiskasvatuksen opettajien 

vastauksissa. Toisessa luvussa esittelen tuloksia työn imua edistävistä kohtaamisista. 

Viittaan aineistooni käyttämällä vastaajista koodinimeä V1–V25. Tuon esille keskeisimmät tut-

kimustulokseni tutkimuskysymyksiäni mukaillen. Peilaan myös tuloksia tässä luvussa teoreet-

tisen viitekehykseeni, joka rakentuu kohtaamisen ja työn imun käsitteistä. Vastaan tässä luvussa 

kysymyksiin: Millaisissa arjen tilanteissa varhaiskasvatuksen opettajat ovat kokeneet tulleensa 

kohdatuksi muiden työntekijöiden kanssa? sekä millaiset arjen kohtaamiset edistävät työssä 

työn imun tunnetta? 

5.1 Kohdatuksi tulemisen tilanteet 

Erittelen tässä alaluvussa ensimmäisen tutkimuskysymykseni vastauksia tarkemmin. Tuon 

esille niitä arjen tilanteita, joissa varhaiskasvatuksen opettajat ovat työpaikallaan kokeneet tul-

leensa kohdatuksi muiden työntekijöiden kesken. Analyysivaiheessa kohdatuksi tulemisen ti-

lanteista syntyi selkeästi kaksi eri yläluokkaa arjen eri vuorovaikutustilanteista, joissa kohda-

tuksi tulemisen kokemuksia oli syntynyt. Nämä kaksi eri luokkaa jakautuivat ennalta suunnit-

telemattomiin, spontaaneihin kohdatuksi tulemisen tilanteisiin sekä lapsiryhmätyötä tauotta-

vissa tilanteissa. Spontaaneja vuorovaikutustilanteita olivat tervehtimiset, oman työn lomassa 

käydyt keskustelut, nopeat kuulumiset vastaan tullessa sekä ulkoilun lomassa tapahtuvat koh-

taamiset. Lapsiryhmätyötä tauottavia vuorovaikutustilanteita olivat puolestaan kahvitauot, tii-

mipalaverit, työyhteisön viikkopalaverit, opettajien pedagogiset palaverit sekä ylipäätään arjen 

eri vuorovaikutustilanteet. Kohdatuksi tulemisen kokemuksia oli siis syntynyt monissa arjen eri 

tilanteissa. Avaan alla ensin spontaaneja vuorovaikutustilanteita opettajien tuomien esimerk-

kien avulla. Tämän jälkeen tuon esimerkkejä niistä lapsiryhmätyötä tauottavista vuorovaiku-

tustilanteista, joissa opettajat olivat tulleet kohdatuiksi. 

5.1.1 Spontaanit vuorovaikutustilanteet 

Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kertoivat tulleensa kohdatuksi usein erilaisissa, spontaa-

neissa arjen tilanteissa, kuten toisen työntekijän tullessa aamulla vastaan samalla tervehtien 

iloisesti töihin tullessaan tai esimerkiksi kuulumisten vaihdossa työkaverin kanssa ulkoillessa 



 

33 

 

tai muun työn lomassa. Lisäksi opettajat toivat vastauksissaan esille, että kohdatuksi tulemisen 

tunne oli saattanut tulla sellaisissa arjen tilanteissa, kun toinen työntekijä oli esimerkiksi kiittä-

nyt tai antanut palautetta tehdystä työstä. Suurin osa vastaajista toi esille kuitenkin, että kohtaa-

misen tunne syntyy usein jo tilanteessa, jolloin toinen ihminen huomaa ja tervehtii ystävällisesi 

vastaan tullessa. Opettajien kuvaamat spontaanit kohtaamiset olivat usein lyhyitä, mutta mer-

kityksellisiä. 

V11: “Tervehtiminen "hyvän huomenen" sanomisesta se alkaa. Päivähoidon arjessa työpäivän 

aikana saattaa työkaveri pihalla kysellä kuulumisia.” 

V17: “Usein aamulla kuuluu hyvän huomenen toivotus omalla nimelläni lisättynä. Tulee tunne, 

että juuri minut toivotettiin tervetulleeksi”, 

Toisen ihmisen huomaaminen esimerkiksi tervehtimällä kuuluu hyviin käytöstapoihin niin va-

paa-ajalla, kuin työpaikalla. Toisen tervehtiessä tulemme huomatuiksi ja nähdyiksi. Nähdyksi 

tulemisen kokemus on yksi perustarpeitamme, jolla on merkitystä hyvinvoinnillemme (Yrttiaho 

& Posio, 2021, L1). Monien opettajien vastauksista pystyikin tulkitsemaan, kuinka merkityk-

sellisiä pienet, mutta tärkeät eleet arjessa ovat kohdatuksi tulemisen näkökulmasta. 

Yllä olevan vastaajan V11 vastauksesta voi päätellä, että kohdatuksi tulemiseen riittää usein 

vain pelkkä tervehtiminen. 

Toisen ihmisen tervehtiminen on myös osa hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus sujuu 

lisäksi hyvin, kun tiedämme, kuinka toimia eri tilanteissa ja kuinka kohtaamme muita 

(https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/mun-elama/sosiaaliset-taidot/vuorovaikutus). 

Matikan (2015, s. 70) mukaan hyvät vuorovaikutustaidot vaikuttavat minkä tahansa ryhmän 

ilmapiiriin, jossa työyhteisöissä jokaisella työntekijällä on vastuu ryhmän ilmapiirin muodos-

tumisesta. Ne luovat paitsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistavat omaa ihmisyyttä, mutta 

ne myös voimaannuttavat työkavereita uskottua enemmän (Hakanen, 2011, s. 59). 

Opettajat toivat esille myös sellaisia spontaaneja kohtaamisia, joissa on voinut jakaa esimer-

kiksi työn lomassa työkaverille työssä kohdattuja haasteita. Tällaiset kohtaamiset ovat saatta-

neet syntyä omassa tiimissä, käytävällä, pukukopeilla tai muussa ennalta määrittelemättömässä 

hetkessä työkaverin kanssa. Näissä kohtaamisissa keskeistä on ollut sosiaalisen tuen saaminen 

muilta. Sosiaalisen tuen antaminen ja saaminen edellyttää erilaisten tunteiden jakamista ihmis-

ten välillä, joissa osoitetaan toisesta ihmisestä välittämistä (Selander, 2010, s. 25–26, Kiema-

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/mun-elama/sosiaaliset-taidot/vuorovaikutus


 

34 

 

Junes, 2020). Aito kohtaaminen sisältääkin ajatuksen toisen asemaan asettumisesta ja tunteiden 

jakamisesta (Dunderfelt, 2016; Mattila, 2007; Wihersaari, 2010). Opettaja koodinimellä V4 tuo 

alla esille, mikä merkitys tuen saamisella on kohdatuksi tulemisen näkökulmasta. 

V4: ”Jos on ollut haastava tilanne vanhemman tai lapsen kanssa, asiasta puhuminen työkave-

reille auttaa. Tuntuu, että silloin voi jakaa kokemuksia, saan tarvittavaa tukea ja ymmärrystä, 

tulen nähdyksi ja kuulluksi.” 

Opettaja V4 kuvaa, kuinka tärkeää haastavien tilanteiden jakaminen työkaverille on. Hänen 

vastauksessaan tulee myös hyvin esille, että työkaverilta saatu tuki vahvistaa myös omaa näh-

dyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta. Kohtaamisen näkökulmasta nähdyksi ja kuulluksi tu-

lemisen kokemus onkin keskeinen (Mattila, 2007; Dunderfelt, 2016). Tällainen läsnä oleva 

kohtaaminen vaatii yleensä paitsi keskeyttämättömän hetken, myös psykologisesti turvallisen 

tilan, jossa jokainen voi tuntea olevansa tärkeä ja hyväksytty omana itsenään (Yrttiaho & Posio, 

2021, L2). 

Vaikka kiireettömyys kuvaakin usein aitoa, läsnäolon tilaa, toivat opettajat kuitenkin esille 

myös lyhyitä hetkiä, joissa työkaverilla oli aikaa pysähtyä kuuntelemaan mielen päällä olevia 

asioita. Opettajan V18 vastauksessa tulee esille, että kohtaamisen tunne voi syntyä myös ly-

hyissä hetkissä, joka näyttää edellyttävän kuitenkin hyviä kuuntelemisen taitoja. 

V18: “Ihan arjessa, kun on ollut hetki aikaa kuunnella toista tai kertoa oma kokemus (käytä-

vällä, pukukopissa, portilla yms. ilman pieniä korvia). Kun työkaverilla on ollut hetki aikaa 

kuunnella…” 

Dunderfeltin mukaan kiire on tyypillisin syy siihen, että läsnä olevalle vuorovaikutukselle ei 

ole riittävästi aikaa työelämässä. Hän muistuttaa kuitenkin siitä, että jo lyhyissä, puolen minuu-

tin mittaisissa hetkissä työkaveri voi olla aidosti läsnä. Tällainen tilanne ei edellytä tilanteen 

ratkaisemista, mutta tällaisessa hetkessä voi saada kuvan siitä, mitä kertojalla on sanottavana. 

(Dunderfelt, 2015). 

Toisaalta jospa kahdeksan opettajaa toi vastauksissaan esille, että kohtaamiselle ei kuitenkaan 

ole riittävästi aikaa, johon vaikuttavat muun muassa kiire, sijaispula ja työn kuormittavuus. 

Yksi vastaajista toi esille, että tauot ovat nopeita, joissa ei ehdi esimerkiksi antaa aina riittävää 

tukea toisille, jolloin kohtaamisen laatu jää heikoksi. Yksi opettajista puolestaan kertoi, että 

kohtaamiset vaativat tietoista ponnistelua niiden syntymiseksi. 
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V24: ”…Koen, että yhteiset kohtaamiset arjessa vaativat kuitenkin vähintäänkin pientä ylimää-

räistä ponnistelua yksilön tai yhteisön toimesta tapahtuakseen.” 

Wenströmin (2020, L6) mukaan vapaalle vuorovaikutukselle tulisi työpaikoilla mahdollistaa 

riittävästi aikaa, ja erilaisia vuorovaikutuksen rakenteita ja käytäntöjä tulisi kehittää. Fonsénin 

ja Parrilan (2014) mukaan varhaiskasvatuksessa hyvinvoiva henkilöstö on varhaiskasvatuksen 

tärkein voimavara, jossa riittävä resursointi on tärkeää. Riittävä resursointi takaisi myös sen, 

että työntekijöillä olisi aikaa vapaalle vuorovaikutukselle, jolloin myös kohtaamisille olisi 

enemmän tilaa. 

Opettajat toivat vastauksissaan esille myös, että kohdatuksi tulemisen kokemus oli saattanut 

syntyä jossain tilanteessa työkaverin vastaan tullessa tai ulkoilun lomassa esimerkiksi kuulu-

misia kysellen. 

V11: ”Päivähoidon arjessa työpäivän aikana saattaa työkaveri pihalla kysellä kuulumisia. ” 

5.1.2 Lapsiryhmätyötä tauottavat arjen tilanteet 

Aineistosta nousi esille, että opettajat ovat kokeneet kohdatuksi tulemisen tilanteita myös kah-

vitauoilla, tiimipalavereissa, työyhteisön viikkopalavereissa, opettajien pedagogisissa palave-

reissa sekä ylipäätään arjen eri vuorovaikutustilanteissa, joissa oli enemmän aikaa keskuste-

luille. Tällaisista arjen tilanteista käytän nimitystä lapsiryhmätyötä tauottavat arjen tilanteet, 

sillä kahvitaukojen lisäksi päiväkodin erilaiset palaverit mahdollistavat usein myös hetken va-

paalle keskustelulle, ja katkaisevat lapsiryhmätyöskentelyn hetkeksi. Useampi vastaajista koki, 

että kohtaamisia syntyy sellaisissa hetkissä, jolloin on aikaa keskustella kiireettömästi myös 

työn ulkopuolisista, henkilökohtaisemmista asioista ilman pieniä, kuulevia korvia. Lähes puolet 

vastaajista kokivat, että kohtaamisia on syntynyt kahvitaukojen aikana. 

Toisaalta moni opettaja toi esille, että myös erilaisissa palavereissa, kuten oman ryhmän tiimi-

palavereissa, viikkopalavereissa ja opettajien pedagogisissa palavereissa on aikaa keskustella 

rauhassa työkavereiden kesken, jolloin kohtaamiset ovat olleet kiireettömämpiä ja joissa on ai-

kaa keskustella myös arjen haasteista. 

V1: ”palavereissa, tilanteissa, jossa keskustelemme lapsesta ja yritämme yhdessä etsiä ratkai-

suja arjen tilanteisiin.” 
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V6: “Tiimipalavereissa, joissa on mahdollista kunnolla keskustella asioista ilman, että lapset 

katkaisevat keskustelua. Kahvihuoneessa voidaan keskustella henkilökohtaisimmista kuulumi-

sista.” 

Kahvitaukojen merkitys kohtaamisten mahdollistajana nousi useissa vastauksissa. Kahvitauot 

vaikuttivat olevan sellaisia hetkiä, joissa myös vapaammalle keskustelulle on aikaa. Wenströ-

min (2020) mukaan työpaikan vapaammat keskustelut mahdollistavat tilan oivalluksille ja uu-

sille ideoille, ylläpitävät työyhteisöissä yhteisöllisyyttä sekä vahvistavat työntekijöiden välistä 

luottamusta. Opettajan V4 vastauksessa tuleekin esille, että tauoilla juttelu lisää yhteenkuulu-

vuuden tunnetta ja lisää työhyvinvointia. 

V11: ”Kahvitauoilla omaa kohdatuksi tulemista tukee puheenvuoron saaminen (työtoverit kun-

nioittavat ja ovat kiinnostuneita, mielipiteestäni).” 

V4: ” Myös tauoilla juttelu lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta... juttelu työkavereitten kanssa 

myös muista asioista kuin työasioista lisää työhyvinvointia.” 

Kiireettömyys tuli esille esille useammassa vastauksessa. Osa opettajista ymmärsikin kohtaa-

misen selvästi sellaisena hetkenä, jossa työntekijöillä on mahdollisuus pysähtyä toisen ihmisen 

asian äärelle aidosti, läsnä ollen, joka mahdollistuu parhaiten kiireettömässä ilmapiirissä, ja 

jossa ei synny keskeytyksiä. 

V24: “Lyhykäisyydessään nämä hetket rakentuvat kiireettömyyden tunteen ympärille. Oli ti-

lanne sitten luonteeltaan minkälainen tahansa, on hyvin vaikea saavuttaa merkityksellistä läs-

näolon tunnetta, jos minkään tasoinen kiire on mielessä. Täytyy olla siis aikaa uppoutua kes-

kusteluun tai tilanteeseen ilman, että on pelkoa sen äkillisestä keskeytymisestä.” 

Myös Mattilan (2007, s.14) mukaan läsnäolo kohtaamisissa on välttämätöntä, jolloin välittämi-

sen ja luottamuksen ilmapiirin rakentuminen voi mahdollistua. Parhaimmillaan aidot kohtaa-

miset ovatkin läsnä olevia ja elämänvoimaa antavia hetkiä (Yrttiaho & Posio, 2021, L2). 

5.2 Työn imun tunnetta lisänneet kohtaamiset 

Tuon tässä alaluvussa esille, minkälaiset kohtaamiset olivat edistäneet varhaiskasvatuksen 

opettajien kokemuksissa työn imun tunnetta. Paitsi työhön uppoutuminen, myös innostuminen 

ja energisyyden kokemus ovat osa työn imua (Wenström, 2020; Hakanen, 2011; Peters, 2019). 

Lisääntynyttä työn imun tunnetta varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat vastauksissaan 



 

37 

 

kokeneensa esimerkiksi silloin, kun työkavereiden kanssa on ratkottu yhdessä arjen eri haas-

teita, jaettu ideoita ja arjen työtä sekä kohdattu toisia myönteisesti arjen eri tilanteessa. Työhön 

uppoutumisen kokemuksia opettajat eivät juurikaan tuoneet esille vastauksissaan. Sen sijaan 

vastauksissa nousi selkeästi esille tunne innostumisesta ja myönteisestä vuorovaikutuksesta. 

Työn imua lisänneistä kohtaamisista muodostin neljä eri yläluokkaa, jotka vastaavat toiseen 

tutkimuskysymykseeni. Kohtaamiset, joiden opettajat kokivat tuovan työhönsä innostusta ja 

energiaa olivat: Kohtaamiset, joissa välitetään myönteisiä tunteita; kohtaamiset, joissa jaetaan 

työtä ja ideoita toisten kanssa; kohtaamiset, jossa on aikaa keskustelulle sekä kohtaamiset, 

joissa autetaan toisia. 

5.2.1 Kohtaamiset, joissa välitetään myönteisiä tunteita 

Varhaiskasvatuksen opettajat toivat vastauksissaan esille paljon erilaisia myönteisiä vuorovai-

kutuksen tapoja, jotka edistävät työn imun tunnetta kohtaamisissa. Sellaiset kohtaamiset, joissa 

työn imu oli lisääntynyt, rakentuivat useissa vastauksissa myönteisten tunteiden ympärille. 

Kohtaamiset, joissa viljeltiin huumoria ja iloittiin yhdessä, vaikutti lisäävän tunnetta energisyy-

destä. Myös myönteisen palautteen merkitys työkavereilta tuli esille, joiden kautta opettajat 

olivat kokeneet työssään innostusta. 

Myönteisiä tunteita on tutkittu paljon viime vuosina niin ihmissuhteissa, kuin erilaisissa yhtei-

söissä. Myönteisiä tunteita kohdatessaan, yksilö toimii joustavammin, ymmärtää muita ihmisiä 

paremmin sekä kohtaa esimerkiksi haasteita vahvemmin (Lipponen, 2020, L2). Myönteisillä 

tunteilla on lisäksi vaikutusta tutkitusti koko hyvinvointiimme, ajatteluumme, sosiaalisiin suh-

teisiin sekä fyysiseen terveyteemme (Yrttiaho & Posio, 2021, L2). Myönteisellä vuorovaiku-

tuksella on myös taipumus lisääntyä, kun siihen tietoisesti kiinnitetään huomiota. 

Varhaiskasvatuksen opettajat toivat vastauksissaan esille, että myönteisiä tunteita osoitettiin 

monin eri tavoin arjen vuorovaikutustilanteissa. Myönteinen vuorovaikutus puolestaan oli kes-

keinen tekijä, joka vaikutti työssä koettuun energisyyteen ja innostukseen. Myönteinen vuoro-

vaikutus koetaan tärkeäksi työntekijöiden välisissä suhteissa, joka vaikutti myös vaikuttavan 

myös suoraan työn mielekkyyden kokemukseen. 

V14: ”Työntekijöiden kesken positiivinen henki, iloisuus ja toisten kuunteleminen sekä arvos-

taminen tuo energiaa ja luo innostusta. Myös keskinäiset kohtaamiset esim. ongelma- 



 

38 

 

/haastavissa tilanteissa, kun toinen kuuntelee ja osoittaa empatiaa/ymmärrystä/reflektointia 

yhdessä, tuo tunnetta lisääntyneestä energiasta.” 

V17: “Pieni kannustuksen/kehun sana, kun joku on vaikka suunnitellut jonkun kuvataidemallin, 

steam-tehtävän, metsäretki-idean tms. ja hyvää ideaa pyydetään jaettavaksi. Näistä "yhteisistä 

hyvistä" tulee hyvä mieli, kun on voinut hyödyttää isompaa joukkoa, useita ryhmiä. 

Edellä mainitut esimerkit vahvistavat myös aiempia tutkimuksia myönteisen vuorovaikutuksen 

merkityksestä työn imulle. Työntekijä, joka kokee työssään työn imua, innostuu sekä tartuttaa 

myös muihin innostusta herkästi (Hakanen, 2011, s. 60). Crossin, Bakerin ja Parkerin (2003) 

mukaan myös työssä koettu energia näyttää lisääntyvän sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka 

kokevat saavansa mahdollisuuksia osallistua yhteiseen keskusteluun ja erilaiseen ongelman rat-

kaisuun työpaikalla. Kohtaamisen näkökulmasta yhteiset keskustelut ja ongelman ratkaisut tu-

livat opettajien vastauksissa esille. Toisin sanoen sellaiset kohtaamiset, joissa työntekijälle an-

netaan mahdollisuus osallistua ja tuoda omia mielipiteitään esille, vaikuttaa myös suoraan työn 

imun tunteeseen.  Wenströmin jäsentämän PRIDE-teorian mukaisesti innostuksen ja työn imun 

lähtökohtana on myönteiset vuorovaikutussuhteet ja niissä esiintyvät myönteiset tunteet 

(Wenströn, 2020, L3). 

Kiitoksen, kannustuksen ja kehujen merkitys tuli osassa vastauksissa esille työn imun näkökul-

masta. Varhaiskasvatuksen opettaja, koodinimellä V11, tuo esille myönteisen palautteen mer-

kityksen lisääntyneelle työn imu tunteelle. 

V11: “Päiväkodissamme on kerran kuukaudessa koko päiväkodin lauluhetki. Veto-vastuussa 

olevan ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat olivat estyneet pitämästä lauluhetkeä. Laulut oli 

mietitty jo valmiiksi. Minua pyydettiin lauluhetken vetäjäksi. Vedin lauluhetken, koska laulut 

olivat tuttuja ja pidän laulattamisesta. Sain kahden eri tiimin työkavereilta kiitosta joustavuu-

desta ja taidosta pitää koko päiväkoti "hyppysissä" lauluhetken aikana.” 

Opettaja V11 nosti vastauksensa lopussa esille kiitoksen merkityksen. Ojasen (2007, s. 198) 

mukaan sanalla kiitos osoitetaan kiitollisuutta toista ihmistä kohtaan, johon liittyy myös monia 

muita myönteisiä tunteita, kuten iloa, tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja toivoa. Kiitollisuudella 

tiedetään olevan yhteisön kannalta sitä kiinteyttävä ja vastavuoroisuutta edistävä vaikutus (Oja-

nen, 2007, s. 198). Wenströmin (2020, L9) mukaan kiitoksen ja kiitollisuuden viljeleminen 

työyhteisöissä ovat osa myönteistä vuorovaikutusta, joka vahvistaa niin myönteisiä tunteita, 

kun myönteistä toimintaa työpaikalla. 
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V12 toi vastauksessaan esille myös myönteisen palautteen merkityksen. Toisaalta hänen vas-

tauksessaan ilmenee, että myönteistä palautetta saa lopulta harvoin. 

V12: ”Ehkä sellaiset kohtaamiset kun saa hyvin harvoin valitettavasti kehuja omasta työstä. 

Innostun myös opiskelijoista, joita olen saanut ohjata syksyn aikana” 

Kohtaamiset, joissa oli mukana huumoria, yhdessä nauramista ja yhdessä jaettua iloa koettiin 

tärkeäksi arjessa. Huumorin merkitys tuli esille lähes puolessa opettajien vastauksissa. Tutki-

musten mukaan huumorilla on terveyttä edistävä vaikutus, joka auttaa lieventämään stressiä ja 

toimii voimavarana esimerkiksi vastoinkäymisissä ja ongelmanratkaisussa (Wenström, 2020, 

L9). Tuloksissa huumori ja yhdessä jaettu ilo nousi keskeisenä hyvinvointia lisäävänä tekijänä, 

jota osoitettiin usein työntekijöiden sekä koko työyhteisön välisissä kohtaamisissa nauramalla 

hauskoille asioille ja iloitsemalla yhdessä. Huumori oli paitsi keino välittää myönteisiä tunteita, 

lisäsi se myös työn imun tunnetta. 

V1: “Jos ryhmässä on yhteen hiileen puhaltamisen tunne, nauretaan ja vitsaillaan yhdessä las-

ten ja aikuisten kanssa. Keksitään mukavaa tekemistä lasten kanssa, retkeillään, tanssitaan ja 

iloitaan ja juhlitaan” 

V8: “Vitsaillaan ja nauretaan paljon yhdessä, osoitetaan kiinnostusta kyselemällä kuulumisia, 

tervehditään kun nähdään käytävillä. Meillä on myös paljon työyhteisön yhteishenkeä nostat-

tavia "tempauksia", esim. pukukaapin ovessa kyltti, johon voi käydä kirjoittamassa kehun työ-

kaverille. 

Tutkimusten mukaan huumori on toisaalta moniselitteinen ihmisen onnen ja hyvinvoinnin kan-

nalta; toisaalta sillä uskotaan olevan terveyttä edistävä vaikutus ja toisaalta se voi joissain ta-

pauksissa myös loukata ja alistaa (Ojanen, 2007, s. 234). Ojanen (2007) kuvaa huumorin mer-

kitystä moniselitteisesti, sillä sen käyttäminen edellyttää myös toisen ihmisen tuntemista ja hy-

vää tilannetajua.  Parhaimmillaan se lisää kuitenkin yhteyden kokemista, kohottaa mielialaa 

sekä rentouttaa. Lisäksi henkilö, joka pystyy tarkastelemaan elämää huumorin näkökulmasta, 

elämän raskaat taakat kevenevät (Ojanen, 2007, s. 236). Tällaisen kokemuksen myös vastaaja 

V14 tuo esille huumorin merkityksestä jaetulle ilolle. 

V14: ” Huumoria voi käyttää keskinäisissä tilanteissa niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Voi 

nauraa ääneen, kun joku hauska juttu, nauru ja ilo levittää sitä lisää ympärille. Kun on iloinen 

meininki henkisesti ympärillä, niin se auttaa jaksamaan paremmin arjessa, vaikka olisikin vä-

lillä haastavampiakin työtehtäviä ja tilanteita. 
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5.2.2 Kohtaamiset, joissa jaetaan työtä ja ideoita toisten kanssa 

Useissa opettajien vastauksissa tuli esille yhteinen innostuminen kohtaamisissa erityisesti sil-

loin, kun hyviä ideoita jaettiin toisille työssä. Moni toi vastauksissaan esille, että hyvien ideoi-

den tai esimerkiksi hyvän koulutuksen annin jakaminen työyhteisössä saa muutkin innostumaan 

eri aiheista. Lisäksi työssä erilainen haasteiden ratkaiseminen näytti lisäävän myös työssä työn 

imua lisääntyneen motivaation myötä. 

V2: ”Jokainen tuo omia ideoita ja ajatuksiaan esille ja lopputulos on yleensä loistava, yhteinen 

onnistumisenkokemus... se, kun ratkaistaan yhdessä tiiminä jotain haasteita, lisää motivaatiota 

myös jatkossa.” 

V4: “...jos joku on keksinyt jonkin uuden toimivan toimintatavan, jonka haluaa jakaa muillekin, 

se lisää innostusta. Kun joku jakaa tietoaan palavalla innolla, se nostattaa muissakin innos-

tusta.” 

Tutkimusten (Schaufeli & Bakker, 2010; Wenström, 2020; Hakanen, 2011) mukaan työntekijän 

innostus lisää myös muiden innostumista työyhteisössä, jolloin innostus leviää. Innostuminen 

on yksi työn imun osa-alue, ja työn imua voidaankin pitää teoreettisena vastineena innostumi-

selle (Wenström, 2020, L1). Tästä syystä koen merkitykselliseksi, että innostuminen nousee 

useissa opettajien vastauksissa esille muun muassa, kun yhteisiä ideoita tai toimintatapoja on 

jaettu työyhteisössä muille. 

Myös yhdessä jaettu työ ja yhdessä tekeminen nousivat opettajien vastauksissa esille. Työnte-

kijät, jotka tiedostavat omat työtehtävänsä ja tavoitteet työllensä, toimivat usein myös luovem-

min ja pystyvät muokkaamaan työtään itselleen innostavammaksi yhteisen päämäärän puit-

teissa (Hakanen, 2011, s.55). Varhaiskasvatus on luonteeltaan tiimityötä, jossa keskeistä on 

yhteiseen päämäärään sitoutuminen ja yhteisvastuullinen arjen toiminta (Järvinen, Laine & 

Hellman-Suominen, 2011, s.94). 

Opettajat kokivat, että myös esimerkiksi yhteisissä suunnitteluhetkissä tapahtuvat kohtaamiset 

edistivät työn imun tunnetta ja tuottivat laadukkaamman työtuloksen. Myös kohtaamiset, joissa 

on jaettu työtehtäviä ja pidetty kiinni yhteisistä sopimuksia, näyttivät vaikuttaneen työn imun 

kannalta myönteisesti. Hakasen (2011, s.44) mukaan työn imun kokeminen mahdollistuu, kun 

työntekijöillä on kirkas käsitys yhteisistä sopimuksista ja kun työtehtävät on määritelty selke-

ästi. 

V6: ”…Yhdessä suunniteltu on laajemmin suunniteltu ja tuottaa paremman tuloksen.” 
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V13: “…Yhteiset järjestetyt suunnitteluhetket ja asioista sopiminen sekä sopimuksista kiinni 

pitäminen selkeyttää työntekemistä. Työ ei tule liian raskaaksi, kun tehtäviä jaetaan...” 

5.2.3 Kohtaamiset, joissa on aikaa keskustelulle 

Aito läsnäolo, myötätunto ja empatia toisia kohtaan tuli vastauksissa esille esimerkiksi tilan-

teissa, jolloin työkaverilla oli aikaa kuunnella. Sellaiset kohtaamiset, joissa työkaverin kanssa 

pystyi jakamaan muun muassa arjen huolia kiireettömästi ja työkaveri osoitti empatiaa tai ym-

märrystä, oli tuottanut tunnetta lisääntyneestä energiasta. 

V6: “Yhteiset keskustelut. Jaettu huoli on pienempi huoli. 

V14: ”Myös keskinäiset kohtaamiset esim. ongelma- /haastavissa tilanteissa, kun toinen kuun-

telee ja osoittaa empatiaa, ymmärrystä tai reflektoi yhdessä, tuo tunnetta lisääntyneestä ener-

giasta.” 

Kohtaamisen näkökulmasta tällainen kuulluksi tulemisen merkitys korostuu (Dunderfelt, 2016; 

Mattila, 2007; Silkelä, 2003). Hakasen (2011) mukaan henkilö voi kokea työn imua silloin, kun 

hän tietää, että tulee kuulluksi ja hänen ajatuksiaan arvostetaan ja niiden kuulemiselle annetaan 

aikaa(Hakanen, 2011, s.44). Crossin, Bakerin ja Parkerin (2003, s.54) mukaan työntekijät ko-

kevat positiivista energiaa työssään esimerkiksi silloin, kun työntekijät ovat täysin keskittyneitä 

ja aidosti läsnä vuorovaikutustilanteissa toistensa kanssa. Varhaiskasvatuksen opettaja V24 toi 

esille vastauksessaan, että kohtaamiset, jotka ovat lisänneet työn imun tunnetta, rakentuvat ylei-

sesti kiireettömyyden tunteen ympärille, sillä ilman sitä on hankala saavuttaa merkityksellistä 

läsnäolon tunnetta. Hänen vastauksestaan voi siis päätellä, että kiireettömät kohtaamiset ovat 

tärkeitä työn imun tunnetta lisääviä tilanteita. 

V24: “Lyhykäisyydessään nämä hetket rakentuvat kiireettömyyden tunteen ympärille. Oli ti-

lanne sitten luonteeltaan minkälainen tahansa, on hyvin vaikea saavuttaa merkityksellistä läs-

näolon tunnetta, jos minkään tasoinen kiire on mielessä. Täytyy olla siis aikaa uppoutua kes-

kusteluun tai tilanteeseen ilman, että on pelkoa sen äkillisestä keskeytymisestä.” 

5.2.4 Kohtaamiset, joissa autetaan toisia 

Toisista välittäminen ja toisten auttaminen kohtaamisissa tuli monella tapaa esiin opettajien 

vastauksissa. Opettajien kokemukset toisten auttamisesta ja kollektiivisesta yhteisen vastuun 

kantamisesta olivat nähtävissä useissa vastauksissa, jotka vaikuttivat lisäävän työssä työn imun 
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tunnetta. Auttaminen tuli esille konkreettisena avun tarjoamisena esimerkiksi sijaispulassa tai 

esimerkiksi ratkaisemalla arjen haasteita yhdessä. 

V5 “Kun ohjaan lasta jossain tilanteessa, eikä umpikuja tunnu selviävän, yllättävä huumori/ 

kommentti purkaa tilanteen, kun kollega tulee omalla ratkaisullaan auttamaan (tai päinvastoin 

minä osaan auttaa). 

V18: ”… Kun voi luottaa siihen, että apua saa sitä tarvitessaan ja kaveria ei jätetä, se vaikuttaa 

positiivisesti työhön.  Kun asiat sujuvat ja arki toimii silloin jaksaa paremmin.” 

Työkavereilta saatu tuki ja auttaminen voidaan nähdä työssä sosiaalisena voimavarana, joiden 

avulla työn imua voidaan työyhteisössä rakentaa ja vahvistaa päivittäisessä työssä (Hakanen, 

2011, s. 56). Hyvässä ja toimivassa ilmapiirissä työntekijät pystyvät erityisesti luottamaan toi-

siinsa, työskentelevät hyvän yhteistyön ja moraalin vallitessa työpaikalla, saavat työkavereil-

taan tukea sekä kykenevät ratkaisemaan ristiriitoja rakentavalla tavalla (Kinnunen, Feldt & 

Mauno, 2005, s. 136). Työkavereiden tuen on huomattu vähentävän myös työn kuormittavuutta 

työssä, jolla voidaan estää työuupumusta, joka on täydellinen vastakohta työn imulle (Hakanen, 

2011; Mikkola, 2009). Vastaajan V18 vastauksesta voi päätellä, että auttaminen ja avun saami-

nen ovat yksi työn kuormittavuutta ehkäisevä tekijä, joka vaikuttaa myönteisesti jaksamiseen. 

Auttaminen voi olla luontaisesta avuliaisuudesta kumpuavaa tai vastavuoroisuutta (Ojanen, 

2007, s. 185). Opettajien kokemukset toisten auttamisesta näyttäytyivätkin vastavuoroisuutena, 

joka oli myös heidän vastauksissaan yksi tapa osoittaa myönteisiä tunteita toisia kohtaan. 

Opettajien kokemuksissa työn imun tunnetta ovat lisänneet edellä mainitut kuvakset erilaisista 

kohtaamisista. Keskeistä näissä kaikissa kohtaamisissa on ollut toisten huomioiminen joko eri-

laisin myönteisin tuntein, kuten myönteisellä palautteella tai ystävällisillä tervehdyksillä. Li-

säksi keskeistä lisääntyneeseen innostuksen tunteeseen vaikutti lisänneen kohtaamiset, joissa 

jaettiin ideoita ja työtehtäviä. Myös kohtaamiset, joissa on aikaa keskustelulle ja autetaan toisia, 

vaikuttivat olevan merkityksellisiä työn imun tunteelle. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuskysymykseni olivat siis 1) Millaisissa tilanteissa varhaiskasvatuksen opettajat ovat 

kokeneet tulleensa kohdatuksi työssään muiden työntekijöiden kanssa? sekä 2) Millaiset arjen 

kohtaamiset edistävät työssä työn imun tunnetta? Aineistoanalyysin redusointivaiheessa jätin 

aineistostani pois vastaajien taustatiedot, jotka olivat vastaajien ikähaarukka ja työkokemus 

varhaiskasvatuksen opettajana. Myös kyselylomakkeen kaksi avointa kysymystä (4. ja 7. kysy-

mys) suljin analyysivaiheen ulkopuolelle, sillä silmäillessäni aineistoa useaan kertaan ja poh-

tiessani tutkimuskysymyksiäni koin, että ne eivät ole tutkimuskysymysteni kannalta tarpeeksi 

merkittäviä. Tiivistin aineistoani, jotta tutkimuskysymysteni kannalta oleellinen tieto kulkisi 

mukana analyysivaiheessa. Ryhmittelin aineistosta nousevia samaa ilmiötä kuvaavia teemoja 

aina omaan ryhmäänsä, joille muodostin oman alaluokkansa. Yhdistelin alaluokkia, joille etsin 

niitä yhdistävän yläluokan. Viimeisenä vaiheena kokosin yläluokista niille yhteisen pääluokan, 

jotka mukailivat tutkimuskysymyksiäni. Yläluokista muotoutuivat lopulta vastaukset tutkimus-

kysymyksiini, joita alaluokat puolestaan tarkensivat. 

Keskeisimpänä tutkimustuloksena voidaan todeta, että läsnä olevat, aidot kohtaamiset työnte-

kijöiden välillä ovat tärkeitä varhaiskasvatuksen opettajien työssä, joiden kautta työn imun 

tunne voi selvästi lisääntyä. Useiden opettajien vastauksista oli nähtävissä, että aitoja ja läsnä 

olevia kohtaamisia tapahtuu paljon varhaiskasvatuksen arjessa. Osa opettajista toi kuitenkin 

esille, että kohtaamisille ei ole aina kuitenkaan riittävästi aikaa. Vaikka varsinaiset tutkimusky-

symykseni eivät selvittäneetkään kohtaamisten määrää arjessa, on opettajien kokemus tästä 

mainitsemisen arvoinen. Kaikki opettajat toivat vastauksissaan esille useita arjen eri tilanteita, 

joissa olivat tulleet kohdatuksi. Wenströmin (2020) mukaan erityisesti kouluissa on tyypillistä, 

että ihmiset vain juoksevat toistensa ohitse, sen enempää ehtien kohtaamaan toisia (Wenström, 

2020, L5). Kouluissa opettajien työ on myös vaativaa, kiireistä ja kuormittavaa, jossa on suuri 

vastuu lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta (Yrttiaho & Posio, 2021, L). Varhaiskasvatuk-

sen arjessa työ on yhtä lailla haastavaa, intensiivistä ja kiireistä, joissa tauot rajoittuvat päivän 

aikana usein yhden kahvitauon varaan. Kiireettömille, vapaamuotoisille keskusteluille tulisi 

kuitenkin huolehtia työyhteisöissä riittävästi aikaa, jotta kohtaamisia työntekijöiden kesken 

voisi syntyä riittävän usein (Wenström, 2020, L5). 

Varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa tuli esille toisaalta myös työn kuormittavuus ja 

haasteet, jolloin kohtaamiset esimerkiksi tauoilla olivat työn vaativuutta balansoiva ja innos-

tusta lisääviä tekijöitä. Hakasen (2011) mukaan työntekijöiden tulisi myös itse pyrkiä 
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rajaamaan työn vaatimuksia huolehtimalla esimerkiksi riittävistä tauoista päivän aikana (Haka-

nen, 2011, s. 87). Opettajien kokemuksissa tauot olivat usein myös juuri niitä hetkiä, joissa 

kiireettömämpi kohtaaminen oli mahdollista, ja jolloin vapaammalle keskustelulle oli tilaa. 

Kohdatuksi tulemisen kokemuksia oli syntynyt myös niin tiimi-, talon, kuin opettajien pedago-

gisissa palavereissa, joissa oli aikaa esimerkiksi ratkoa yhdessä jonkin lapsen arkeen liittyviä 

haasteita. Toisaalta varhaiskasvatuksen opettajat toivat vastauksissaan esille, että kohdatuksi 

tulemisen tunteeseen riitti yksistään jo se, että työntekijät tervehtivät iloisesti töihin tullessaan 

tai olivat kysyneet jossain arjen tilanteessa kuulumisia. Tällaiset hetket olivat kohtaamisen kan-

nalta tärkeitä, joiden kautta syntyi kokemus joukkoon kuulumisesta ja tunteesta, että on tärkeä 

ja merkityksellinen. Dunderfeltin (2015) mukaan myös lyhyitä kohtaamisia arjessa tulisi arvos-

taa, sillä myös niissä on mahdollista tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Yrttiahon ja Posion (2021, 

L2) mukaan nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on perustarpeitamme, joten sillä, kuinka saa-

vumme esimerkiksi päiväkotiin, ystävän luokse tai kotiin ja kuinka huomaamme muita, on mer-

kitystä (Yrttiaho & Posio, 2021, L2). Tulokset siis osoittavat, että kohtaamisia voi syntyä eri-

laisissa arjen tilanteissa, joissa kohtaamiseen käytettyä aikaa merkityksellisempää on aito läs-

näolo toisen ihmisen kanssa. 

Työn imua tarkastelin tuloksissa tarmokkuuden ja omistautumisen kautta, joille tyypillistä on 

energisyyden tunne, innostus ja inspiroituminen. Kolmas työn imua kuvaava ulottuvuus, työ-

hön uppoutuminen, jää tuloksia tarkastellessa lähes kokonaan pois, sillä aineistosta ei löytynyt 

juuri sitä kuvaavia kokemuksia. Työhön uppoutumista voidaan kuvata esimerkiksi syvän up-

poutumisen tilana, jossa aika kuluu kuin huomaamatta. Työssä, jossa esimerkiksi keskeytyksiä 

tulee paljon, työhön uppoutuminen on yleensä vaikeampaa (Hakanen, 2011, s. 40). Myös var-

haiskasvatuksen arki on sellaista, jossa tilanteet muuttuvat nopeasti, ja keskeytyksiä tulee usein 

päivän aikana paljon. Tästä näkökulmasta ajateltuna on ymmärrettävää, että työhön uppoutu-

misen kokemus jäi vaillinaiseksi. 

Tarmokkuutta kuvataan usein työssä koetun innostuksen ja energisyyden kautta ja omistautu-

mista puolestaan työn merkityksellisyyden kokemuksen näkökulmasta (Schaufeli & Bakker, 

2010; Wenström, 2020; Hakanen, 2011). Työn imun ja innostuksen kannalta kohtaamisissa oli 

merkityksellistä myönteisten tunteiden välittäminen vuorovaikutustilanteissa, työn ja ideoiden 

jakaminen toisten kanssa sekä, kiireettömät keskustelut sekä toisten auttaminen. Hakasen 

(2011, s. 59) mukaan arkinen huomaavaisuus ja ystävällisyys ovat merkittävä työn voimavara, 

jotka ovat osa myönteistä vuorovaikutusta. Wenströmin mukaan vuorovaikutus, myönteiset 

tunteet ja ilmapiiri ovat keskeinen osatekijä positiviisessa organisaatiossa, joilla on suora yhteys 
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työn imuun ja innostukseen (Wenström, 2020, L3). Toisin sanoen varhaiskasvatuksen opetta-

jien kokemukset kohtaamisista, jotka rakentuivat myönteiselle vuorovaikutukselle, vahvistivat 

työssä innostusta ja energisyyden tunnetta. Myönteinen vuorovaikutus tuli esille muun muassa 

toisten kuuntelemisena, kiittämisenä, yhteisen huumorin jakamisena ja myönteisen palautteen 

antamisena. Nämä kokemukset vahvistavat myös aiempaa teoriaa työn imusta, jota edistävät 

työpaikan myönteiset vuorovaikutussuhteet. 

Työn ja ideoiden jakaminen työyhteisössä koettiin myös tärkeäksi. Jonkin toimivan toimintata-

van ja idean jakaminen koettiin innostavana ja energisoivana, joka vaikutti laajemmin opetta-

jien kokemaan innostukseen. Työpaikan myönteiset käytänteet tutkitusti edistävät työpaikalla 

innostusta, joista esimerkkinä ovat muun muassa tiimipalaverit ja työn järkevä organisointi 

(Wenström, 2020, L3). Myös useissa opettajien vastauksissa tiimi- ja opettajien palaverit sekä 

talon yhteiset viikkopalaverit tulivat esille, joissa oli enemmän aikaa kohtaamisille ja työssä 

koettujen huolien ja haasteiden jakamiselle. 

Kohtaamiset, joissa oli ylipäätään aikaa keskusteluille, olivat opettajien kokemuksissa tärkeitä. 

Aito läsnäolo, myötätunto ja empatia toisia kohtaan tuli vastauksissa esille esimerkiksi tilan-

teissa, jolloin työkaverilla oli aikaa kuunnella. Sellaiset kohtaamiset, joissa työkaverin kanssa 

pystyi jakamaan muun muassa arjen huolia kiireettömästi ja työkaveri osoitti empatiaa tai ym-

märrystä, oli tuottanut tunnetta lisääntyneestä energiasta. Tutkimukset osoittavatkin, työnteki-

jöillä on mahdollista kokea positiivista energiaa työssään esimerkiksi silloin, kun työntekijät 

ovat täysin keskittyneitä ja aidosti läsnä vuorovaikutustilanteissa toistensa kanssa (Cross, Baker 

& Parker, 2003, s. 54; Wenström, 2020, Hakanen, 2011). Lisäksi lisääntynyt energia näyttäytyy 

sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka kokevat saavansa mahdollisuuksia osallistua yhteiseen 

keskusteluun ja erilaiseen ongelman ratkaisuun työpaikalla kokien itsensä merkitykselliseksi 

(Cross, Baker & Parker, 2003, s. 54). 

Sellaiset kohtaamiset, joissa työntekijät olivat auttaneet toisiaan, tuli myös esille useissa vas-

tauksissa. Auttaminen tuli esille esimerkiksi toisten ryhmien auttamisena arjen eri tilanteissa. 

Auttaminen koettiin myös keinona välittää myönteisiä tunteita toisia kohtaan. Auttaminen voi-

daan nähdä osana työpaikan myönteisiä käytänteitä. Myönteiset käytänteet ovat työyhteisöissä 

sellaisia, jotka edistävät muita positiivisen organisaation osa-alueita, kuten esimerkiksi myön-

teisiä tunteita ja vuorovaikutussuhteita (Wenström, 2020, L3). Toisaalta auttaminen voidaan 

nähdä myös sosiaalisen tuen antamisena, jolla on tutkitusti yhteys laajemmin työhyvinvointiin 

(Kiema-Junes, 2020).  Hakasen mukaan yksi työn imun sosiaalinen voimavara on työyhteisön 
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tuki, jonka merkitys korostuu usein erityisesti haastavissa tilanteissa (Hakanen, 2011). Opetta-

jien vastauksissa tuli esille työntekijöiden resurssipula, jolloin työkavereiden auttaminen koet-

tiin erityisen merkityksellisenä. 

Kaiken kaikkiaan kaikki opettajat kokivat tulleensa kohdatuksi arjen eri tilanteissa, vaikkakin 

kohtaamisille kaivattiin enemmän mahdollisuuksia. Kohtaamiset niin arjen spontaaneissa het-

kissä, kuin työtä tauottavissa tilanteissa olivat tärkeitä työtä kannattelevia ja työtä innostavia 

tekijöitä. Aitojen kohtaamisten merkitys varhaiskasvatuksen opettajien arjessa on tärkeä, jolla 

on selvästi yhteys myös työn imun tunteeseen. 

Tutkimukseni tulokset vahvistavat varhaiskasvatuksessa aiemmin tehtyjä Pro Gradu-tutkimuk-

sia, joissa yhdenmukaisesti työyhteisön hyvä ilmapiiri on työn mielekkyyden ja sitä kautta työn 

imun kokemiselle merkittävä. Tulokseni ovat linjassa myös aiemman työn imun tutkimuksen 

näkökulmasta. Työn imulle tyypilliset piirteet, kuten innostuksen tarttuminen muuhun työyh-

teisöön, toisten auttaminen, kuunteleminen ja myönteiset tunteet tulivat kaikki esille omassa 

tutkimuksessani (Leiter & Bakker, 2010; Schaufeli, 2012; Hakanen, 2011; Wenström, 2020). 

Kohtaamisen merkitystä työn imulle ei ollut kuitenkaan aiemmin tutkittu varhaiskasvatuksen 

opettajien kokemusten kautta. Tästä näkökulmasta ajattelen, että tutkimukseni aihe yhteiskun-

nallisesti ja erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta on tärkeä. Kohtaamiset tämän tutki-

muksen perusteella vaikuttavat olevan tärkeitä varhaiskasvatuksen opettajille, joita tapahtuu ar-

jen eri vuorovaikutustilanteissa. Kohtaamiset, joissa on aikaa keskustelulle, ideoiden ja ajatus-

ten jakamiselle sekä huumorille, edistävät varhaiskasvatuksen opettajien työssä työn imun tun-

netta. Oma ajatukseni kohtaamisen merkityksestä ihmisten elämässä vahvistui entisestään. 

Työntekijöiden välisille kohtaamisille tulisi myös luoda enemmän tilaa ja aikaa varhaiskasva-

tuksessa, sillä ne vahvistavat työn imun tunnetta, ja sitä kautta edistävät laajemmin työhyvin-

vointia niin varhaiskasvatuksen opettajien, kuin koko työyhteisöjen arjessa. 



 

47 

 

6 POHDINTA 

Tutkimukseni pyrki selvittämään Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 

kohtaamisista työntekijöiden välillä ja niiden vaikutusta työn imun tunteelle. Tärkein tavoit-

teeni tutkimukselle oli saada lisää tietoa siitä, millaiset kohtaamiset edistävät työn imun tunnetta 

ja sitä kautta lisäävät työn mielekkyyden kokemusta varhaiskasvatuksen opettajien työssä. Li-

säksi halusin selvittää, millaisissa tilanteissa työssään varhaiskasvatuksen opettajat ovat koke-

neet tulleensa kohdatuksi. Aiempaa tutkimusta kohtaamisen merkityksestä työn imulle varhais-

kasvatuksen kontekstissa ei varsinaisesti ole tehty. Mielestäni aiheeni on tärkeä, ajankohtainen 

ja näkökulmani varhaiskasvatuksen kontekstissa tervetullut ajassa, jolloin alan ympärillä vel-

lova negatiivinen keskustelu on ollut verrattain aktiivista. 

Tutkimuksen aihe on myös henkilökohtaisesti tärkeä, ja olin innoissani aloittaessani tutkimus-

tani. Kohtaamiskäsitteen avaamiseen löytämäni suomen kielinen aineisto vahvisti omaa ym-

märrystäni kohtaamisesta. Lukiessani tutkimuksia työn imusta, ne saivat aikaan paljon samais-

tumisen kokemuksia. Näiden työstämisessä koin henkilökohtaisesti varsinaista työn imua up-

poutumisen näkökulmasta, sillä aika kului kuin huomaamatta kiinnostavan vaiheen äärellä. 

Kunnianhimoisin ajatuksin lähdin liikkeelle ja ajattelin, että työlläni voisi olla Oulun kaupungin 

varhaiskasvatuksen kehittämisen kannalta merkitystä. Prosessin aikana kuitenkin töiden, ja 

muiden opintojen yhteen sovittaminen laski motivaatiotani ja jouduin toteamaan, että gradun 

työstäminen loppuun on jo itsessään itselleni voitto, sen laajemmasta merkityksestä välittä-

mättä. Totesin, että teen sen työn, minkä inhimillisyyden rajoissa kykenen. Laskin rimaa itsel-

täni, toisinaan taas nostin sitä ylemmäs ja jälleen laskin. Oman ymmärryksen pukeminen luki-

jalle tekstimuotoon oli ajoittain haastavaa. Tässä kohtaa uskallan sanoa, että annoin tutkimuk-

selle paljon, kuten varmasti ihan jokainen opintojensa lopputyötä tekevä. Enempään olisin ehkä 

pystynyt, mutta tällä aikataululla se olisi vaatinut epäinhimillistä ponnistelua. Huomasin toisi-

naan kaipaavani myös keskustelukumppania, joka olisi jakanut saman ymmärryksen aiheesta. 

Sen lisäksi, että olen työstänyt tätä tutkimustani eri tavoin ja kirjoittanut sen pian loppuun, olen 

joutunut moneen kertaan miettimään, olenko avannut keskeisiä käsitteitä tarpeeksi niin kysely-

lomakkeeseen, kuin tätä työtä lukeville? Onko tutkimukseni aihe uskottavasti perusteltu? Huo-

mioinko tutkimuksessani kaiken oleellisen? Olenko jättänyt pois jotain merkittävää? Olenko 

peilannut tuloksia luotettavasti aiempaan tietoon? Olenko avannut analyysini vaiheita tarpeeksi 

selkeästi? Entä miten olen huomioinut eettisyyden tutkimuksessani? Tällaisten asioiden tarkas-

telu on Juutin ja Puusan (2020) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa 
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keskeistä. Heidän mukaansa tutkijan täytyy keskittää katse uskottavuuden, luotettavuuden ja 

eettisyyden tarkasteluun, joiden välille toisinaan on hankala vetää tarkkaa rajaa (Juuti & Puusa, 

2020). Olenkin samaa mieltä Juutin ja Puusan kanssa, että uskottavuuden, luotettavuuden ja 

eettisyyden käsitteet kietoutuvatkin monella tapaa toisiinsa ja koen, että niiden tarkka erittely 

omassa tutkimuksessani on haastavaa. 

Vilkan (2021) mukaan laadullisen tutkimuksen toteuttamista ja luotettavuutta ei voida pitää 

erillisinä asioina (Vilkka, 2021, L7). Tutkija joutuu tutkimuksen aikana jatkuvasti pohtimaan 

erilaisia valintoja ja ottamaan kantaa sen luotettavuuteen (Eskola & Suoranta, 2018, L5). Olen 

joutunut pohtimaan teoriataustaani ja siinä käyttämieni käsitteiden uskottavuutta ja niiden vä-

listä suhdetta suhteessa tutkimuskysymyksiini. Lisäksi Analyysivaiheessa olen tiivistänyt vas-

tauksia, jättäen yksittäisiä sanoja ja toisinaan lauseita pois. Mietin, olenko pelkistänyt vastauk-

set riittävän läpinäkyväksi, että ne vastaisivat tutkittavan omaa kokemusta? Entä olenko ryhmi-

tellyt pelkistettyjä ilmauksia tarkoituksenmukaisesti, että ne vastaisivat oikeita alaluokkia ja 

yläluokkia? 

Tutkimuksen läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tutkimusta tehdessä tärkeitä arvoja, jotka tulisi 

huomioida, sillä niiden huomiotta jättäminen aiheuttaisi myös epäluottamusta tuloksia kohtaan 

(https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/avoin-tiede-ja-tutkimusetiikka). Näissä valinnois-

sani jouduin pysähtyä pohtimaan luotettavuuden ja uskottavuuden lisäksi yhtä lailla eettisiä ky-

symyksiä. Myös eettisyyttä tutkija joutuu tarkastelemaan työssään aina tutkimuksen alkumet-

reiltä sen loppuun saakka (Juuti & Puusa, L11). Eettisyyden olen huomioinut heti tutkimuksen 

alussa muun muassa hakiessani tutkimusluvan Oulun kaupungilta, jota hakiessani jouduin pe-

rustelemaan aiheeni merkityksellisyyttä, tutkittavien anonyymiutta sekä sitä, millä tavoin ja mi-

hin saakka säilytän aineistoani. Lisäksi saatekirjeessä olen avannut tutkimustani ja sen toteut-

tamistapaa tutkittaville, jotta he tietävät minkälaiseen tutkimukseen osallistuvat. Eettisten ky-

symysten äärellä erityisesti olleeni aineiston analyysivaiheessa, joissa vastauksissa tuli esille, 

että arjen kiireettömille kohtaamisille ei ole riittävästi aikaa. En kuitenkaan keskittynyt analyy-

sissäni näihin, sillä tutkimuskysymykseni ohjasivat kuvaamaan niitä tilanteita, joissa opettajat 

olivat tulleet kohdatuksi. Lisäksi tarkoituksenani oli tällä tutkimuksellani nostaa esille myön-

teisiä puolia varhaiskasvatuksen opettajan työstä, jotta se alana houkuttelisi edelleen myös tu-

levaisuudessa. 

Otannan pienen määrän vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä, sillä tutkimukseeni osallistui 

yhteensä 25 Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen opettajaa. Toisaalta laadullinen tutkimus ei 

https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/avoin-tiede-ja-tutkimusetiikka
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pyri yleistettävyyteen, vaan sen merkitys piilee ilmiön ymmärryksen ja hyödyllisen tiedon li-

sääntymisessä (Juuti & Puusa, 2020, L13). Ajattelenkin, että opettajien omakohtaiset kokemuk-

set nimenomaan lisäsivät ymmärrystäni ensinnäkin siitä, miten he ymmärsivät kohtaamisen ja 

työn imun käsitteinä. Lisäksi koin, että oma ymmärrykseni ja tieto lisääntyi siitä, kuinka mo-

nenlaisissa tilanteissa opettajat olivat kokeneet tulleensa kohdatuksi. Myös työn imun lisäänty-

minen esimerkiksi tiimipalavereissa tai opettajien pedagogisissa palavereissa osoittaa, että pa-

laverit ovat tärkeitä, joista tulisi pitää arjessa kiinni. 

Olen oppinut paljon tutkimukseni aikana. Olen ymmärtänyt työn imun käsitettä laajemmin, ja 

huomannut, kuinka laajasti sitä voidaan tutkia ja on jo tutkittu. Ymmärrykseni kohtaamiskäsit-

teen haasteellisuudesta vahvistui syventyessäni kirjallisuuteen, jonka avulla pyrin avaamaan 

sitä. Tutkimukseni myötä kohtaamisen merkitys varhaiskasvatuksen opettajien työssä vahvistui 

entisestään. Myös kohtaamisen ja työn imun välillä on selkeä yhteys. Lisäksi tärkeänä muistu-

tuksena myös itselleni tuli, että varhaiskasvatuksen työssä on paljon myönteisiä asioista, jotka 

näen rikkautena. Tällaisia asioita ovat mm. oman tiimin tuki, viikoittaiset palaverit ja esimer-

kiksi huumori ja toisten auttaminen, joka on varhaiskasvatuksessa selvästi luontaista. 

Oman positioni tutkijana koin tietyissä vaiheissa haastavaksi. Koin paljon epävarmuuden tun-

teita, erityisesti kun mietin teenkö analyysiäni oikein ja luokittelenko aineistoani riittävän loo-

gisesti, jotta se avautuisi myös lukijalle. Vilkan (2021) mukaan tutkijan tulee pystyä selkeästi 

tuomaan esille mistä valintojen joukosta hän on valintansa tehnyt, mitä kyseiset ratkaisut ovat 

olleet, miten hän on niihin päätynyt sekä miten hän arvioi ratkaisujaan (Vilkka, 2021, L7). Koen 

toisaalta, että avaamani esimerkkitaulukot eri analyysivaiheista selkiyttivät lukijalle, millä ta-

voin olen aineistoani käsitellyt. Vuoropuhelu toisen tutkijan kanssa olisi kuitenkin varmasti 

syventänyt omaa ymmärrystäni ja tuonut myös varmuutta tutkimukseni tekemiseen. 

Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että läsnä olevissa, myönteisissä kohtaamisissa oli mah-

dollisuus jakaa niin työn haasteita, iloja kuin hyviä ideoita, jotka olivat lisänneet työn imun 

tunnetta erityisesti tarmokkuuden ja omistautumisen kautta. Työn imun näkökulmasta läsnä 

olevalla kohtaamisella opettajien kokemusten mukaan on siis merkitystä. Tämä tulos vahvistaa 

mielestäni aiempia tutkimuksia toimivien vuorovaikutussuhteiden merkityksestä työn imulle 

(Vrt. esim. Wenström, 2020; Hakanen; 2011; Cross, Baker & Parker, 2003; Kiema-Junes, 2020; 

Rantalaiho, 2016; Niminen, 2018). Aitoja, läsnä olevia kohtaamisia ei voi myöskään syntyä 

ilman toimivia vuorovaikutussuhteita. 
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Tutkimukseni tulos on mielestäni tärkeä, jonka merkitys Oulun kaupungin varhaiskasvatuk-

sessa tulisi ymmärtää lisäämällä tietoisuutta sitä joka portaalla; niin varhaiskasvatuksen joh-

dossa, aluepäälliköiden ja päiväkodin esimiesten, kuin varhaiskasvatuksen koko henkilöstön 

keskuudessa. Tutkimukseni vahvisti erityisesti ymmärrystäni siitä, että myönteiset kohtaamiset 

ovat yksi merkittävä tekijä työn imun tunteelle. Myönteiset tunteet, kuten huumori, uusien ide-

oiden jakaminen ja kannustava palaute saavat kokemaan innostusta, joka puolestaan lisää ko-

konaisvaltaista työhyvinvoinnin tunnetta. Vaikka innostus ja energisyys ovat vain yksi osa työn 

imua, uskon, että ne ovat varhaiskasvatuksen opettajan työtä kannattelevia tekijöitä. Päiväkodin 

johtajien satsatessa sekä omaan että työyhteisönsä työhyvinvointiin, kuten erityisesti työpaikan 

sisällä tapahtuvien kohtaamisten laatuun ja määrään on lopulta yksi merkittävä alalla pysymisen 

ehto. Lisäksi satsaamalla työntekijöiden hyvinvointiin, on se satsaus myös lasten hyvinvointiin. 

Kritiikkinä tutkimukselleni nostan esimerkiksi sen, että jälkeenpäin vasta ymmärsin, kuinka 

kohtaamiskäsitettä olisin voinut avata kyselylomakkeeseen laajemmin. Lisäksi varhaiskasva-

tuksen muiden työntekijöiden, kuten varhaiskasvatuksen lastenhoitajien, avustajien ja esimies-

ten ääni jäi tutkimuksestani kokonaan pois. Varhaiserityisopettajat myös ovat keskeisiä toimi-

joita varhaiskasvatuksen arjessa ja osa päiväkotien tiimejä, joten heidän kokemuksensa kuule-

minen olisi ollut yhtä lailla arvokasta. Varhaiskasvatuksen opettajapula on kuitenkin hälyttävä, 

joten halusin tutkimuksellani tuoda esille niitä myönteisiä puolia, jotka innostavat opettajia hei-

dän työssään. 

Jatkotutkimuskysymyksinä olisi kiinnostavaa tutkia, minkälaisissa tilanteissa päiväkodin esi-

miehet ovat kokeneet tulleensa kohdatuksi työssään? Sekä millaiset kohtaamiset heidän työs-

sään alaistensa kesken ovat lisänneet tunnetta työn imusta? Toisaalta myös varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä, ja ovat lapsiryhmissä paikalla myös silloin, 

kun opettajilla on SAK-aika (viikoittainen työn suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika). Oli-

sikin kiinnostavaa tutkia, että kokevatko he riittävästi mahdollisuuksia kohtaamisiin muiden 

työntekijöiden kesken? Ylipäätään kohtaamiseen liittyvä tutkimus kasvatusalalla olisi kiinnos-

tavaa, sillä käsitteen ymmärrys ja sitä myöten sen merkitys nähdään vielä varmasti hyvin eri 

tavoin. 
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Liite 1 

Kysely arjen kohtaamisten merkityk-

sestä työn imuun varhaiskasvatuk-

sen opettajien työssä 
Arjen kohtaamisilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

välillä (eri työtehtävissä toimivat) tapahtuvia läsnä olevia vuorovaikutustilanteita. 

 

Työn imulla tarkoitetaan yksilön myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssään. Työn imua 

kokeva henkilö nauttii työstään kokien sen pääsääntöisesti mielekkäänä. 

1.Ikähaarukka 

21-25 v. 

25- 30 v. 

30-35 v. 

35-40 v. 

40- 45 v. 

45-50 v. 

50-60 + v. 

2.Kuinka monta vuotta olet toiminut varhaiskasvatuksen opettajana? 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

20-25 

25-30 + 

3.Milloin ja millaisessa tilanteessa olet kokenut tulleesi kohdatuksi työyhteisös-

säsi muiden työntekijöiden kesken? Kuvaile ja kerro käytännön esimerkein. 

 

4.Koetko, että työyhteisössäsi on aikaa arjen kohtaamisille muiden työntekijöi-

den kanssa? Jos vastasit kyllä, kerro siitä. Jos vastasit ei, kerro siitä. 
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5.Kuvaile, kuinka työssäsi välitetään myönteisiä tunteita työntekijöiden välisissä 

kohtaamisissa (esimerkiksi innostusta, arkista huomaavaisuutta ja ystävälli-

syyttä). Miten kuvailusi esimerkit vaikuttavat työsi mielekkyyteen? 

 

6.Millaiset kohtaamiset työntekijöiden välillä ovat lisänneet työssäsi tun-

netta energisyydestä, innostumisesta ja työhön uppoutumisesta? Kuvaile tällai-

sia kohtaamisia esimerkein. 

 

7.Mikä saa sinut pysymään alalla? 
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Liite 2 

TIEDOTE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE TUTKIMUKSESTA: “ARJEN KOH-

TAAMISTEN MERKITYS TYÖN IMUUN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN KO-

KEMUKSISSA” 

Olen oululainen varhaiskasvatuksen opettaja ja opiskelen Oulun yliopistossa kasvatustieteen 

maisteriksi. Teen Pro Gradu –tutkielmaa aiheenani Arjen kohtaamisten merkitys työn imuun 

varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksissa. Arjen kohtaamiset tässä tutkimuksessani tarkoit-

tavat kaikkia varhaiskasvatuksen työntekijöiden välisiä kohtaamisia. Kohderyhmänä tutkimuk-

sessani ovat varhaiskasvatuksen opettajat, jotka työskentelevät tällä hetkellä Oulun kaupungin 

varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajapula on ajankohtainen ja valtakunnallinen, 

joka näkyy voimakkaasti myös Oulussa. Tutkimukseni pyrkimyksenä on selvittää ja tarkastella, 

mikä merkitys arjen kohtaamisilla työntekijöiden välillä on työn imun kokemiseen. 

Tulen toteuttamaan kyselyn varhaiskasvatuksen opettajille tammikuun 2022 aikana. Kysely to-

teutetaan Forms-kyselylomakkeen kautta. Kysymykset on muotoiltu siten, että vastaajan ano-

nyymiteetti ei tule esille. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen osal-

listumalla annat luvan käyttää vastauksiasi anonyymisti tutkielmassani. 

Toivon, että vastaat kysymyksiin vapaasti omin sanoin. 

Kyselyyn kuluva aika on noin 20-30 min. 

Kiitän lämpimästi tutkimukseeni osallistumisesta! Toivotan samalla iloa ja valoa tärkeään työ-

hösi! 

Ystävällisin terveisin Paula Vehkalahti 

Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija, Oulun yliopisto 

Paula.vehkalahti@student.oulu.fi 

 


