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Tarkastelen tutkimuksessani varhaiskasvatuksen opettajien työssä kokemia tunteita sekä 

niiden suhdetta ammatti- identiteetin rakentumiseen. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat sekä 

kokemukset kentältä että aikaisempi tutkimustieto, jonka pohjalta opettajan työtä pidetään 

emotionaalisena työnä. Vaikka varhaiskasvatuksen haasteet ovat olleet vahvasti esillä 

julkisessa keskustelussa, kohdistetaan huomio tässä tutkielmassa yleisesti työn herättämiin 

tunteisiin ja tunnekokemuksiin. 

Tutkimukseni on toteutettu kerronnallisella lähestymistavalla, ja aineistona toimii kolmen 

varhaiskasvatuksen opettajan haastattelut. Haastatteluaineisto on kerätty toukokuun 2022 

aikana. Aineiston analyysi on toteutettu narratiivisia analyysejä mukaillen. Selvitän 

tutkimukseni avulla millaisia tunteita varhaiskasvatuksen opettajat kokevat työssään ja mitkä 

asiat tunteita herättävät, sekä millä tavalla opettajat säätelevät omia tunteitaan. Lisäksi 

selvitän, miten opettajat kokevat oman ammatti- identiteettinsä rakentuvan suhteessa 

tunteisiin. 

Aineistoni kertomusten pohjalta varhaiskasvatuksen opettajan työ näyttäytyy tunnepitoisena 

työnä, jossa voidaan kokea saman päivän aikanakin useita erilaisia tunteita. Tunteita 

herättävinä tekijöinä toimivat resurssipula, lapset, vanhemmat, työyhteisö, ylempi valta/ 

yhteistyötaho ja media. Kertomuksissa haastavimpana tunteena yleisimmin näyttäytyi 

turhautuminen, mutta vastaavasti työssä koettiin myös iloa, levollisuutta ja onnistumisen 

tunteita. Opettajat kokivat työssään myös tunteiden ristiriitaisuutta sekä riittämättömyyden 

tunnetta, mutta kielteiseksi koetut tunteet saattoivat myös kokemuksen myötä muuttua lopulta 

myönteisiksi. Omien tunteiden säätelyssä korostuivat ammatillisuuteen pohjautuva tunteiden 

hillitseminen, sosiaalinen ja kollegiaalinen tuki sekä tiedolliset säätelykeinot. Opettajat 

rakensivat tunnekokemustensa pohjalta omaa ammatti- identiteettiään persoonallisen ja 

ammatillisen välisenä vuoropuheluna, jossa kontekstilla nähtiin myös olevan olennainen rooli. 

Työssä kokemiensa tunteiden ja tunnekokemusten pohjalta opettajat näkivät oman 

ammatillisuutensa kehittyneen sekä omaan opettajuuteen kuuluvan pedagogisen ajattelun ja 

osaamisen vahvistuneen. 
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1 JOHDANTO 

Mediassa on uutisoitu paljon viime vuosien aikana nykyisen varhaiskasvatuksen kriisistä sekä 

erityisesti opettajiin ja erityisopettajiin kohdistuvasta työvoimapulasta (Sohlsten-Nederström, 

2022). Julkista huomiota ovat saaneet varhaiskasvatusalan työntekijöiden resurssit, 

stressitekijät, työn kuormittavuus, työssä viihtyminen, palkkaus ja koulutus (Köngäs, 2019, 22). 

Sekä Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n (2021) että Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n 

(2021) tekemien selvitysten pohjalta varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee tällä hetkellä 

merkittävää kuormittuneisuutta. Varhaiskasvatuksen opettajista jopa 63 % on harkinnut 

alanvaihtoa (OAJ, 2021). Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksiin perehtyneessä 

tutkimuksessa todetaan työntekijöiden kokevan työssään monenlaisia hankaluuksia ja niiden 

aiheuttamia haasteellisia ja vaikeita tunteita, joihin yleisimpinä syinä ovat resurssipula,  

hankalaksi koetut lapset ja perheet sekä työpaikan ilmapiiri (Rotkirch, 2013, 17). Virtanen 

(2013, 22) toteaakin opettajien joutuvan pohtimaan valmiuksiaan kohdata haasteita sekä 

arvioimaan omaa ammattitaitoaan muuttuvien haasteiden ristiaallokossa. 

Työ toimii merkittävänä ihmisenä kasvun areenana, sillä ihminen rakentaa identiteett iään 

työnsä avulla (Juuti & Salmi, 2014, 71). Varhaiskasvatuksessa toimintaympäristö jen 

moninaistuminen sekä tilanteiden vaihtuvuudet vaativat jatkuvaa identiteetin työstämis tä  

(Karila & Kupila, 2010, 13).  Juuti & Salmi (2014) kuvaavat, kuinka työhönsä liittyviä haasteita 

kohdatessa sekä niitä ratkoessa ihmisestä tulee se, miksi hän voi tulla. Työ toimii täten heidän 

mukaansa keskeisenä foorumina, jossa ihminen oman toimintansa avulla tuottaa merkityksiä ja 

mielekkyyttä. Toisaalta haasteiden huono kohtaaminen voi heidän mukaansa johtaa 

pettymyksiin sekä ihmisenä katkeroitumiseen. Näin ollen työelämä voi olla ihmisenä kasvun 

areenan lisäksi myös monien pettymysten tyyssija (Juuti & Salmi, 2014, 71, 73). 

Oma kokemukseni varhaiskasvatuksen opettajan työstä sai minut pohtimaan monia 

kohtaamiani haasteita sekä toisaalta niitä onnistumisen hetkiä, joita työssäni olen kokenut. Koin 

saaneeni koulutuksen kautta pohjaa lasten tunnetaitokasvatukselle, joka toki jatkuvasti on 

vaatinut oman osaamisen kartuttamista, mutta huomasin ikään kuin ”kolikon kääntöpuolen” eli 

varhaiskasvatuksessa toimivien opettajien oman tunnepuolen jääneen vähemmälle huomio lle. 

Uraa aloittelevana opettajana omaan osaamiseen kohdistuva epävarmuus sekä erinäiset työhön 

liittyvät kokemukset herättivät kiinnostukseni erityisesti tunteisiin, kuinka paljon erilais ia 

tunteita työssä koetaan, ja millä tavalla tunteet vaikuttavat meihin. Ahonen (2017) toteaakin 
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tunteiden olevan läsnä jatkuvasti ja vaikuttavan kaiken inhimillisen toiminnan taustalla. Näin 

ollen ajatus siitä, että tunteet eivät saisi vaikuttaa työhön, on käytännössä hyvin vaikeaa 

(Ahonen, 2017, 56).  

Tätä tutkielmaa suunnitellessa en halunnut rajata tutkimustani koskettamaan ainoastaan 

negatiiviseksi koettuihin tunteisiin, vaan olen enemmänkin kiinnostunut monipuolises t i 

tunteista, joita varhaiskasvatuksen opettajat työssään kokevat. Näenkin tärkeänä, että 

tarkasteltaessa suomalaista varhaiskasvatusta sekä alalla esiintyviä haasteita, esille tuodaan 

näiden haasteiden synnyttämiä tunteita ja tunnekokemuksia alan ammattilaisten keskuudesta. 

Pidän kuitenkin yhtä tärkeänä myös varhaiskasvatukseen liittyvien positiivisten näkökulmien 

esille nostamisen. Lisäksi olen kiinnostunut myös varhaiskasvatuksen opettajien tavoista 

säädellä omia tunteita sekä siitä, millä tavalla he kokevat oman kuvansa itsestään opettajana 

rakentuvan suhteessa omiin tunteisiin ja tunnekokemuksiin. Näin ollen kiinnostukse eni 

tunteiden yhteydestä opettajan ammatti- identiteetin rakentumiseen liittyy myös esioletus, jonka 

tiedostaminen on tärkeää tutkimukseni luotettavuuden näkökulmasta. Oletan opettajien työssä 

kokemilla tunteilla olevan jonkinlainen yhteys ammatti-identiteetin rakentumiseen. Tutkimusta 

tehdessäni pyrinkin tarkastelemaan ilmiötä kriittisesti sekä tuomaan tutkimustuloks is ta 

nousevia näkökulmia monipuolisesti esille. 

Tutkielmani koostuu yhteensä kuudesta pääluvusta. Tässä luvussa lukija johdatetaan 

tutkittavaan aiheeseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu toisessa ja 

kolmannessa pääluvussa. Toisessa pääluvussa Tunteet opetus- ja kasvatustyössä käsittelen 

tunteita, tunteiden säätelyä sekä varhaiskasvatuksen opettajan työn emotionaalista puolta. 

Kolmannessa pääluvussa Ammatti-identiteetti tarkastelen opettajan ammatti-identiteettiä sekä 

tunteiden roolia sen muotoutumisessa. Neljännessä pääluvussa esittelen tutkimuskysymykseni 

sekä tutkimuksen toteutukseen käytettyä kerronnallista tutkimusmenetelmää, aineiston keruuta 

sekä sen analyysia. Viides pääluku koostuu tutkimustulosten esittelystä, jotka ovat 

tutkimuskysymysteni mukaisesti jaettu kolmeen pääteemaan: Tunnekuvaukset opettajien 

kertomuksissa, Tunteiden kohtaaminen ja säätely sekä Ammatti-identiteetti tunnetulkintojen 

keskiössä. Kuudes pääluku koostuu tutkimuksen yhteenvedosta, pohdinnasta sekä tutkimuksen 

eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvien kysymysten tarkastelusta.  
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2 TUNTEET OPETUS- JA KASVATUSTYÖSSÄ 

Esittelen tässä luvussa taustaa tutkimukseni näkemykseen tunteista psykologises ta, 

sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Avaan lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan työn 

emotionaalista puolta tutkimuksiin peilaten. Pietiäinen (2019) kirjoittaa, kuinka tunteita 

kuvaillaan toisaalta ihmisen mielensisäisinä ja kehollisina, mutta niillä nähdään olevan myös 

sosiaalinen ja kulttuuriin perustuva ulottuvuus. Tunteilla on merkittävä rooli ihmis ten 

jokapäiväisessä elämässä. (Pietiäinen, 2019, 30–31). Ilmiönä tunne on hyvink in 

moniulotteinen. Tunteisiin perehtynyt tutkija Michalinos Zembylas (2007) toteaa, että 

lähestymistapa, jolla tutkija määrittelee tunteen teoreettisesti, vaikuttaa tunteen tutkimiseen ja 

käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Hän korostaa teoreettisten ja metodologisten viitekehys ten 

ja käytäntöjen kehittämisessä kokonaisvaltaisen näkökulman vahvistamista opettajien 

elämästä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tutkia niitä tapoja, miten tunteet muodostuvat 

kasvatuksellisilla kentillä (Zembylas, 2007, 69). 

2.1 Tunteiden teoriaa 

Tunteista on löydettävissä paljon erilaisia tutkimuksia, mutta tieteellisessä kirjallisuudessa ei 

Kokkosen (2017) mukaan ole löydetty yhteistä hyväksyttyä määritelmää tunteelle ja tunne-

elämään keskeisimmin liittyville käsitteille. Nykyaikaisissa tunneteorioissa erotellaan 

kuitenkin useimmiten toisistaan emootion ja tunteen käsitteet (Kokkonen, 2017, 15), vaikkakin 

suomen kielessä tunne- ja emootio-sanojen arkikielen merkitykset ovat lähellä toisiaan 

(Kauppinen, 2010, 42). Molempien käsitteiden ajatellaan sisältyvän tunnetilan yläkäsitteeseen 

eli affektiin (Kokkonen, 2017, 15). Englanninkielinen sana emotion pohjautuu Nummenmaan 

(2010) mukaan latinankieliseen ilmaisuun, emovere, joka tarkoittaa suomen kielellä ulospäin 

liikkumista, liikkeelle panemista. Tunteet siis liikuttavat meitä jollakin tapaa (Nummenmaa, 

2010, 13). Emootiot sijoittuvat Kokkosen (2017) ja Nummenmaan (2010) mukaan ajallises t i 

tunneprosessin alkupäähän eli ne ilmenevät jonkin tapahtuman jälkeen automaattisina ja joko 

kokonaan tiedostamattomina tai esitietoisina tunnereaktioina. Tunneprosessin myöhempään ja 

tietoiseksi miellettyyn vaiheeseen kuuluvat heidän mukaansa yksilölliset tunnekokemukset eli 

tunteet. Näihin vaikuttavat esimerkiksi yksilön omat muistikuvat, mielikuvat, kasvatus ja 

kulttuuri (Kokkonen, 2017, 15; Nummenmaa, 2010, 16).  

Tunteiden tarkastelemisessa on Nummenmaan (2010) mukaan syytä erotella toisistaan 

biologisesti määräytyneet, automaattisesti toimivat tunnereaktiot ja niihin liittyvät tietoiset 
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kokemukset eli tunnekokemukset. Automaattiset tunnereaktiot ovat hänen mukaansa 

lajikehityksessä muokkautuneita, monimutkaisia elimistön puolustusjärjestelmiä, joiden 

tehtävänä on reagoida ympäristössä tapahtuviin ja ihmisen hyvinvointiin merkittäväs t i 

vaikuttaviin tapahtumiin.  Ne muokkaavat hänen mukaansa kehon ja mielen tilaa valmis taen 

ihmistä toimimaan tilanteissa, joissa on pakko toimia. Nummenmaa (2010) tarkentaa ihmisen 

tulevan tietoiseksi omista tunteistaan vasta siinä vaiheessa, kun tunteet tulevat riittävän 

voimakkaaksi ja vaativat keskeyttämään senhetkisen muun ajattelun sekä muuttamaan 

toimintaa tunteiden mukaisesti. Tunnejärjestelmien toiminnan tärkeänä sivutuotteena syntyy 

mielensisältöön kuuluva tietoisuus tunteista eli tunnekokemukset, joiden kautta ihmise lle 

avautuu tarkempaa tietoa omasta suhteesta ympäröivään maailmaan (Nummenmaa, 2010, 13–

19, 38–40). 

Kokkonen (2017) kuvaa tunteen omakohtaisen, mielensisäisen kokemuksen osa-alueen 

vastavan ihmisen arkista tunnekokemusta. Tämä tunnekokemus voi olla hänen mukaansa 

välitön, tiedostomaton ja vaikeasti kuvailtavissa oleva, tai vastaavasti hyvinkin reflektiivinen 

sekä tietoinen. Mitä tietoisempi yksilö on omakohtaisesta tunnekokemuksestaan, sitä 

tarkemmin hän kykenee sitä myös arvioimaan, luokittelemaan, vertailemaan ja säätelemään 

(Kokkonen, 2017, 16). Tunteita ja kognitiota ei Nummenmaan (2010) mukaan voida pitää 

erillisinä prosesseina, vaan ne linkittyvät tiukasti toisiinsa. Hän kuvaa, kuinka tunteilla on 

vaikutus kognitiivisiin prosesseihin, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen ja päätöksentekoon, ja  

kuinka ihmiset voivat toisaalta itse vaikuttaa omaan tunnetilaansa tietoisesti (Nummenmaa, 

2010, 129). 

Useissa tunneteorioissa tehdään Larsenin (2000) ja Kokkosen (2017) mukaan eroa myös 

tunteen ja mielialan välille niiden keston ja voimakkuuden pohjalta. Tunteiden nähdään heidän 

mukaansa kestävän lyhyemmän ajan, ne syttyvät nopeasti jollakin tietyllä hetkellä jonkin 

laukaisevan tekijän eli tunteen syyn vuoksi ja ovat voimakkaampia kuin mielialat. Mielia laan 

liittyy puolestaan taipumus tuntea jotain tiettyä tunnetta yhä uudestaan (Kokkonen, 2017, 16; 

Larsen 2000, 130). 

Omassa tunnenäkemyksessäni ajattelen Kauppisen (2010, 48) tavoin, että ihminen kokee 

tunteensa henkilökohtaisesti mielensisäisenä ja usein myös kehollisesti, mutta tunteet ja niiden 

ilmaisutavat ovat myös perustaltaan sosiaalisia. Tunteisiin ja tunteiden ilmaisutapaan 

vaikuttavat kulttuuri ja yhteiskunta, jossa elämme, ja nämä opitaan sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Yksilön kehityksen myötä tunteiden biologisen perustan päälle 
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rakentuukin Varilan (2004) mukaan ympäristön tuottama, monimutkainen sekä vivahte ikas 

tunnejärjestelmä, jota pidetään tavalla tai toisella opittuna (Varila, 2004, 94). Perinteinen 

psykologinen näkökulma, jossa tunteita tarkastellaan yksilöllisenä ilmiönä, on saanut 

Parkinsonin (1996), van Kleefin (2009) ja van Kleef, Chesnin, Fischer & Schneiderin (2016) 

mukaan rinnalleen tutkimussuuntauksia, joissa tunteet nähdään ihmisten välisinä, sosiaalis ina 

ja kulttuurisina ilmiöinä. Tunteita pidetään heidän mukaansa luonnollisesti sosiaalisina, sillä 

tunteet tulevat esille, niitä ilmaistaan, säädellään, havaitaan ja tulkitaan sosiaalis issa 

olosuhteissa. Toiset ihmiset herättävät meissä tunteita, ja tunteita ilmaistaan toisia ihmis iä 

kohtaan (Parkinson, 1996; van Kleef, 2009, 184; van Kleef, Chesnin, Fischer & Schneider, 

2016, 1–4).   

Monet sosiokulttuuriset tutkimukset ovat osoittaneet, että jokapäiväiseen elämään kuuluva 

tietoinen pyrkimys hallita omia tunteita, perustuu sosiaalisiin ja kulttuurisiin normeihin 

tunteiden ilmaisusta ja kommunikaatiosta (Zembylas, 2007, 60–61). Näin ollen kulttuuri ja 

kokemus muokkaavat ihmisen tapaa ilmaista omia tunteitaan tai vastaavasti kätkeä niitä 

(Coleman, 1997, 24–25). Keltikangas- Järvinen (2010) toteaa, että kulttuuri ei kuitenkaan 

pelkästään sano sitä millä tavoin tunteita tulisi ilmaista, vaan myös sen, mitkä tunteet ovat 

sopivia, mitä tunteita voi ilmaista ja mitä puolestaan ei. Hänen mukaansa tunneilmaisujen 

yksilöllisyydessä on kyse myös siitä, kuinka ihminen on onnistunut sopeuttamaan omat 

yksilölliset tunteensa kulttuurin odotuksiin tai miten tiukat kasvatusvaatimukset hänellä on 

olleet (Keltikangas-Järvinen, 2010, 153). 

Puolimatkan (2011) mukaan erilaiset kulttuuriset ja maailmankatsomukselliset lähtökohdat 

luovat tunteille erilaisia merkityksiä. Ihminen tulkitsee Puolimatkan (2011) näkemyksessä 

tunne-elämän ilmiöitä eri tavoin esimerkiksi sen mukaan, millainen ihmiskäsitys hänellä on tai 

mitä hän pitää arvokkaana. Samat kokemuksesta tutut tunne-elämän ilmiöt nähdään täten hänen 

mukaansa eri valossa sekä arvotetaan eri tavalla, kun niitä tarkastellaan erilais ten 

ihmiskäsitysten ja arvokäsitysten pohjalta. Kulttuurin meille opettama tapa tulkita tunteita 

vaikuttaa siihen miltä meistä tuntuu (Puolimatka, 2011, 325). Varila (2004) toteaakin opittujen, 

sekundaaristen tunteiden vaihtelevan kulttuureittain, aikakausittain ja tänä päivänä myös 

organisaatioittain. (Varila, 2004, 94). 

Suuri osa tunnetutkijoista on Kokkosen (2017) mukaan yhtä mieltä siitä, että tunteet koostuvat 

vuorovaikutteisesti toimivista fysiologisista reaktioista, tunneilmaisujen ja omakohtaisten 

kokemusten osa-alueista, vaikkakin käsitteenmäärittely edelleen herättää keskustelua. Näistä 
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eri tavoin värittyneistä tunnenäkemyksistä huolimatta tiedämme kuitenkin omakohtaises ta 

kokemuksestamme, että tunteet vaikuttavat käyttäytymiseemme, ajatuksiimme ja 

ihmissuhteisiimme (Kokkonen, 2017, 15, 17). Tunteet ovat Saarisen & Kokkosen (2003) 

mukaan tärkeitä ihmissuhderintamalla, sillä tunteet antavat meille tietoa tärkeistä sosiaalis is ta 

suhteista sekä tapahtumista. Yhteisötasolla tunteista hyödytään heidän mukaansa puolestaan 

siten, että ne vahvistavat omaan ryhmään kuulumista, helpottavat ryhmän rajojen 

hahmottamista sekä luovat selkeyttä ryhmän sisällä vallitseviin rooleihin. Tunteet nähdään 

arvokkaina yhteisöjen kannalta, sillä ne toimivat kunkin kulttuurin mukaisten arvojen, roolien 

ja normien siirtäjinä (Saarinen & Kokkonen, 2003, 15–16).  

2.2 Tunteiden jaottelua 

Tutkijat ovat Ortonyn (2021) mukaan yrittäneet luokitella tunteita jo useiden vuosikymmenten 

ajan. Yleisimmin käytetty luokittelujärjestelmä on pohjautunut hänen mukaansa 

perustunteisiin. Perustunteista on laadittu hyvin erilaisia listoja, eikä varsinaista yksimielisyyttä 

ole löytynyt (Ortony, 2021, 1). Ekman & Cordaro (2011) kirjoittavat ajatuksen perustunte is ta 

pohjautuvan synnynnäisiin, biologisesti periytyviin tunteisiin, jotka tunnistetaan kasvojen 

ilmeiden kautta kaikkialla maailmassa. Perustunteita ei opita täten heidän mukaansa kulttuur is ta 

tai ympäristöstä, vaan ne ovat synnynnäisesti kytkeytyneet ihmislajiin kymmenien tuhansien 

sukupolvien ajan. Näihin universaaleiksi nimettyihin perustunteisiin kuuluvat Ekmanin & 

Cordaron (2011) mukaan seitsemän tunnetta: ilo, suru, viha, pelko, inho, hämmästys ja 

halveksunta. Perustunteita tulisi heidän mukaansa käsitellä perheinä tai ryhminä, jotka 

erotellaan tiettyjen kriteerien perusteella toisistaan. Perustunne ei ole heidän näkemyksensä 

mukaan yksittäinen affektiivinen tai psykologinen tila vaan ennemmin perhe, joka koostuu 

toisiinsa liittyvistä tiloista. Kullakin tunneperheellä on täten oma teema, johon kuuluu 

sosiaalisen kokemuksen tuloksena syntyvä joukko eritasoisia mutta samansuuntaisia tunteita  

(Ekman & Cordaro, 2011, 364–365, 369). 

Perustunteiden yleismaailmallisuuteen on Kokkosen (2017) mukaan kohdistettu kritiikkiä niin 

konstruktionistisesti kuin kulttuuripsykologisesti suuntautuneiden tunnetutkijo iden 

keskuudessa. Konstruktionistisesti suuntautuneet tutkijat mieltävät hänen mukaansa tunteet 

kulttuurisidonnaisiksi ja kielellisiksi ilmiöiksi (Kokkonen, 2017, 141). Tunne nähdään Barrettin 

(2006) ja Kokkosen (2017) mukaan olevan olemassa ihmisen omakohtaisessa kokemuksessa, 

joka saattaa vaihdella samallakin ihmisellä huomattavasti tilanteesta toiseen. Kokemus tunteen 
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tuntemisesta syntyy heidän mukaansa, kun ihminen luokittelee sisäistä tilaansa. Tunteiden 

nähdään täten syntyvän hyvin tilannesidonnaisten, vahvasti kieleen ja kulttuuriin liittyvien sekä 

ihmisen aiemmasta oppimishistoriasta vaikutteita saavien luokitteluiden pohjalta (Barrett, 

2006, 27, 37–39; Kokkonen, 2017, 141).  Kulttuuripsykologisesti suuntautuneet tutkijat 

puolestaan ajattelevat, että jokaisella kulttuurilla on omat tunnesäännöt (engl. display rules, 

feeling rules), ja nämä säännöt vaikuttavat siihen, millä tavalla tunteita tunnetaan, miten tunteet 

ilmenevät, ja miten niitä ilmaistaan ja säädellään tietyissä tilanteissa (Mesquita & Frijda, 1992, 

199; Kokkonen, 2017, 142). Koska itse ajattelen myös kulttuurilla olevan oma ulottuvuutensa 

tunteiden kokemisessa ja ilmaisemisessa, lähestyn tässä tutkimuksessa tunteita kahtiajakoa 

hyödyntämällä, miellyttävien ja epämiellyttävien tunteiden kautta, mutta samalla ottaen 

huomioon niiden keskinäinen riippuvuus sekä tunnekokemusten kompleksisuus. 

Yhtenä tyypillisenä arkiajattelun jakona tunteiden nimeämisen lisäksi toimii Uusitalon (2006) 

mukaan tunteiden ryhmitteleminen positiivisiin tai negatiivisiin. Positiivisten tunteiden koetaan 

hänen mukaansa olevan tavoittelemisen ja säilyttämisen arvoisia, kun taas vastaavasti 

negatiivisiin tunteisiin liitetään ajatus niiden välttämisestä ja poissulkemisesta. Uusitalo (2006) 

tarkentaa, että negatiivisiin tunteisiin yhdistetään piirre, että ne edustavat jotakin kiellet tyä, 

luvatonta tai väärää. Tämän ajatellaan johtuvan ihmisen tavasta tarkkailla negatiivis ten 

tunteiden kielteisiä ääriulottuvuuksia eli hallitsemattomien tunteiden aiheuttamia seurauksia 

(Uusitalo, 2006, 109). Negatiivisten tunteiden ajatellaan Wenströmin (2021) mukaan 

kapeuttavan ajattelua sekä kiinnittävän enemmän huomiota uhkiin ja ongelmiin, jolloin 

ratkaisuvaihtoehtojen nähdään vähenevän. Positiivisten tunteiden ajatellaan hänen mukaansa 

puolestaan vahvistavan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä sosiaalisia suhteita. Työyhteisö ssä 

koetut myönteiset tunteet lisäävät täten myönteistä sosiaalista toimintaa sekä edistävät edelleen 

myönteisten tunteiden kokemista (Wenström, 2021, 76).  

Lazaruksen (1991, 5) mukaan tunne voidaan määritellä positiiviseksi tai negatiiviseksi riippuen 

siitä näkökulmasta, johon keskitytään. Määrittelyssä voidaan hänen mukaansa keskittyä 

kolmeen vaihtoehtoon: 1) haitalliseen ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen, joka herättää 

tunteen 2) yksilön subjektiiviseen kokemukseen tunteesta 3) tunteen mukautuviin seurauksiin. 

Nämä seuraukset eivät ole aina kuitenkaan yksinkertaisia, sillä negatiivisista tunteista voi 

seurata positiivisia seurauksia ja vastaavasti positiivisista tunteista negatiivisia seurauksia 

(Lazarus, 1991, 5).  
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Rantanen, Leppänen, Kankaanpää & Rauhala (2020) toteavat, että jako positiivisiin ja 

negatiivisiin tunteisiin luovat ajatuksen siitä, että jotkin tunteet ovat jollain tapaa ei-toivottuja 

tai haitallisia. Heidän mukaansa on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikilla tunteilla on jokin 

viesti kerrottavanaan, ja että positiiviset ja negatiiviset tunteet ovat riippuvaisia toisistaan. 

Negatiivisten tunteiden kautta syntyy usein myös positiivisia tunteita (Rantanen, Leppänen, 

Kankaanpää & Rauhala, 2020, 42–43). Näin ollen negatiivisiksi luokittelemillamme tunte illa 

voidaan Uusitalon (2006) mukaan nähdä olevan omat myönteiset ulottuvuutensa, jolloin ne 

toimivat ihmistä suojaavana, aktivoivana sekä hänen käyttäytymistään kontrolloivina (Uusita lo, 

2006, 110). 

Yhtenä yleisenä tapana jakaa tunteet positiivisiin ja negatiivisiin on Rantasen (2011) mukaan 

myös niiden jako miellyttäviin tai epämiellyttäviin tunteisiin. Miellyttäviä tunteita ovat hänen 

mukaansa sellaiset tunteet, jotka tuntuvat hyvältä, ja joita halutaan kokea enemmän, kuten 

esimerkiksi innostus tai tyytyväisyys. Epämiellyttäviä tunteita ovat hänen mukaansa puolestaan 

sellaiset tunteet, jotka tuntuvat ikävältä, ja joita emme halua ylipäätään kokea, kuten pelko tai 

inho. Tunteiden jakaminen miellyttäviin tai epämiellyttäviin ei ole kuitenkaan aivan 

yksiselitteistä tai helppoa (Rantanen, 2011, 81). Kokkosen (2017) mukaan ihmiset tavoittelevat 

tunne-elämäänsä tasapainoa monenlaisten tunteiden kautta. Näin ollen tunteet eivät ole 

yksiselitteisesti tai yleismaailmallisesti miellyttäviä, epämiellyttäviä tai tasapainoa horjuttavia, 

koska ihmisen tunnekokemukset ovat suhteessa aina senhetkiseen tilanteeseen, lyhyen tai 

pitkän aikavälin tavoitteisiin ja jossain määrin siihen kulttuuriin, jossa hän elää (Kokkonen, 

2017, 20). Tätä tutkimusta tehdessäni minun onkin otettava huomioon se, että yksittäis ten 

tunteiden syvimmän olemuksen määritteleminen sekä yleismaailmallisten tunteiden ja 

tunteiden ilmaisujen lokeroiminen on vaikeaa, koska ihmisillä on erilaisia tapoja ilmaista ja 

kokea tunteitaan (Lahtinen & Rantanen, 2019, 40). 

2.3 Tunteiden säätely ja tunneäly 

Tässä tutkimuksessa tunteisiin liittyvää prosessia avataan tunteiden säätelyn sekä tunneälyn 

käsitteiden avulla, sillä nämä ovat hyvin keskeisiä opettajan emotionaalisen osaamisen alueita 

(Virtanen, 2015, 24). Yhtenä yksilönkehityksen tärkeimpänä tehtävänä on Nummenmaan 

(2010) mukaan oppia säätelemään omia tuntemuksiaan siten, että tietoisesti kyetään 

muokkaamaan omia tunnereaktioita, ja niiden vaikutuksia omaan toimintaan (Nummenmaa, 

2010, 148). Omien tunnekokemusten sekä siihen liittyvien fysiologisten reaktioiden ja 
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tunneilmaisujen sääteleminen joko tietoisesti tai tiedostomatta liittyy myös olennaisesti siihen, 

että ihminen pystyisi nauttimaan ja hyötymään omista tunteistaan (Kokkonen & Kinnunen, 

2009, 145). Tunteiden säätelyyn liittyy erilaisia kirjallisuudessa esiintyviä lähikäsitteitä, joita 

on syytä avata. Kokkosen (2017) mukaan aiemmin psykologian puolella on käytetty tunteiden 

hallinnan (emotion control) käsitettä, joka viittaa pelkän tunteen hallitsemiseen ja siihen 

liittyvän käyttäytymisen hillitsemiseen. Hän tarkentaa tunteiden säätelyn käsitteen eroavan 

tunteiden hallinnan käsitteestä siten, että siihen liittyy edellä mainittujen toimintojen lisäksi 

myös hyödyllisten tunteiden tuottaminen, voimistaminen sekä tunne-elämän avoimuuden ja 

joustavuuden lisäämisen mahdollisuus. Englanninkielisessä kirjallisuudessa esiintyvä emotion 

management eli tunteiden käsittely ei puolestaan sisällöltään eroa juurikaan tunteiden säätelyn 

käsitteestä, vaan ne ovat iskostuneet ainoastaan eri tieteenalojen kielellisiin ilmaisuihin 

(Kokkonen, 2017, 24).  

Tunteiden säätelystrategioiden tutkimuksessa korostuu Kokkosen & Kinnusen (2009) mukaan 

tunteiden säätelyn dynaamisen luonteen ja tilannesidonnaisuuden merkitys. Tunteiden 

säätelykeinot voidaan heidän mukaansa jakaa yksinkertaisimmillaan tiedollisiin eli 

kognitiivisiin sekä toimintaan perustuviin eli behavioraalisiin keinoihin. Tiedollis ina 

säätelykeinoina toimivat esimerkiksi järkeily ja etäännyttäminen ja toiminnallisina keinoina 

puolestaan nukkuminen, liikunta ja kirjoittaminen (Kokkonen & Kinnunen, 2009, 148). 

Kokkonen (2017) tarkentaa tiedollisten säätelykeinojen perustuvan pääsääntöisesti joko 

tarkkaavaisuuden tai merkitysten muutoksiin. Tarkkaavaisuuden muutoksissa huomio pyritään 

hänen mukaansa kiinnittämään valikoivasti ikävien asioiden myönteisiin puoliin tai vastaavasti 

käännyttämään huomio kokonaan pois epämiellyttävistä asioista niitä enempää käsittelemättä. 

Merkitysten muutoksissa Kokkonen (2017) kuvaa, kuinka ajattelun voimalla pyritään 

syvällisemmin muuttamaan tunteita herättävän asian, tapahtuman tai ihmisen henkilökohta is ta 

merkitystä (Kokkonen, 2017, 56). 

Brenner & Salovey (1997) kuvaavat tunteiden säätelykeinojen ryhmittymisen kahden 

ulottuvuuden välille, ulkoiseen ja sisäiseen sekä sosiaaliseen ja yksinäiseen. Heidän mukaansa 

ulkoisia keinoja ovat sellaiset tunteen säätelykeinot, joilla ihmisen käyttäytymistä tai 

ympäristöä pyritään muuttamaan, kuten liikunta ahdistuksen lievittäjänä. Vastaavasti sisäisten 

keinojen avulla pyritään heidän mukaansa muuttamaan yksilön sisäistä kokemusta. Esimerk ik s i 

surun karkottamiseksi voidaan kielteisiä ajatuksia pyrkiä korvaamaan myönteisillä ajatuksilla.  

Brenner & Salovey (1997) kirjoittavat kahden ulottuvuuden puoliväliin sijoittuvien 

säätelykeinojen pitävän sisällään sekä käyttäytymisen että sisäisen kokemuksen muuttamis ta.  



13 

 

Sosiaalisiin keinoihin yhdistyy heidän mukaansa aina muiden ihmisten läsnäolo, kun taas 

vastaavasti toiseen ääripäähän liittyvät keinot ovat yksilöön itseensä liittyviä (Brenner & 

Salovey, 1997, 171). 

Merkityksellisenä voidaan pitää sitä, millaisia tunteen säätelykeinoja opettajat käyttävät 

puuttuessaan omiin tunteisiinsa (Kokkonen, 2017, 110). Ihmissuhdetyötä tehdessään opettaja 

voi joutua Virtasen (2015) näkemyksen mukaan sellaisiin tilanteisiin, ettei hän voi aidosti tuoda 

esille omia tunteitaan, vaan hänen on ilmaistava sosiaalisesti hyväksyttäviä tunteita. Opettaja 

joutuu tällöin tukahduttamaan aitoa tunnetta sekä muuntamaan sitä toiseksi tunteeksi (Virtanen, 

2015, 45.) Jeon, Hur & Buettner (2016) osoittivat amerikkalaisiin varhaiskasvatuksen opettajiin 

kohdistuvassa tutkimuksessa, että hyvin kaoottisissa päiväkodeissa työskentelevät opettajat 

eivät todennäköisesti käytä positiivisia tunteiden säätelykeinoja, kuten tunteen 

uudelleenarviointia tai ongelmanratkaisuun keskittyviä strategioita apunaan. Heidän 

tutkimuksessaan opettajat turvautuivat todennäköisemmin negatiiviseksi nimettyihin 

säätelykeinoihin kuten tunteen tukahduttamiseen, jolloin opettajat eivät juurikaan ohjanneet ja 

rohkaisseet lapsia ilmaisemaan omia tunteitaan haastavissa tilanteissa (Jeon, Hur & Buettner, 

2016, 93). 

Tunteiden säätelyä voidaan lähestyä myös taidon näkökulmasta, jolloin tunteiden säätely 

nähdään yhtenä tunne-elämän tasapainoisuutta parantavana tunnetaitona ja tunneälynä 

(Kokkonen, 2017, 43). Tunneäly nousee myös keskeiseksi käsitteeksi puhuttaessa tunteista 

työyhteisössä (Isokorpi & Viitanen, 2001, 62). Tunneäly-käsitteen toivat tieteelliseen 

keskusteluun amerikkalaiset tutkijat Peter Salovey ja John Mayer vuonna 1990 (Saarinen & 

Kokkonen, 2003, 16). Tunneälyn käsitettä on määritelty ja uudelleenmääritelty useita kertoja 

ja siitä on löydettävissä erilaisia määritelmiä (Isokorpi, 2004, 13). Mayer, Caruso & Salovey 

(2016) ovat kehittäneet tunneälyteoriaa eteenpäin, jonka myötä on syntynyt nelihaara inen 

tunneälymalli. He kuvailevat, kuinka tunneälyn jokainen osa-alue sisältää ryhmän erilais ia 

taitoja, jotka kehityksellisesti etenevät aina perustaidoista syvempiin taitoihin (Mayer, Caruso 

& Salovey, 2016, 6). Köngäs (2019) tuo esille, kuinka tunneälymalliin kuuluvat osa-alueet ovat 

keskenään hierarkkisia, jolloin vasta ensimmäisen osa-alueen sisäistäminen voi mahdollis taa 

seuraavaan osa-alueeseen kuuluvan taidon (Köngäs, 2019, 40).  

Tunneälymallista suomennokset tehneet Kokkonen (2017) ja Köngäs (2019) kirjoittavat 

ensimmäiseen osa-alueeseen kuuluvan tunteiden tunnistamisen, arvioimisen ja ilmaisun. 

Toisessa osa-alueessa tapahtuu heidän mukaansa ajattelun johtaminen tunteiden avulla eli 
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tunteet toimivat päätöksenteon tukena. Kolmannen osa-alueen Kokkonen (2017) ja Köngäs 

(2019) näkevät rakentuvan tunteiden ymmärtämisestä ja tunneperäisen tiedon analysoinnis ta. 

Neljännessä osa-alueessa tapahtuu heidän mukaansa lopulta tunteiden sääteleminen eli 

tunteiden reflektiivinen hallitseminen emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen edistämiseks i 

(Kokkonen, 2017, 44; Köngäs, 2019, 40–41). 

Isokorpi (2004) kirjoittaa, kuinka tunneäly syntyy kyvystä havaita ja hallita sekä omia että 

muiden tunteita sekä ottaa tunteista oppia ajatteluun. Tunnekokemus ja ajattelu pyritään hänen 

mukaansa yhdistämään toisiinsa, jolloin voidaan puhua kyvystä tunnistaa tunteiden merkityks iä 

ja käyttää tätä tietoa järkevästi ongelmienratkaisuun (Isokorpi, 2004, 13, 19). Tunneälyn avulla 

ihmiselle syntyy ymmärrys siitä, minkä takia sosiaalisissa ja tunteita herättävissä tilante issa 

tulisi käyttäytyä tietyllä tavalla, sekä toimimaan tämän mukaisesti (Köngäs, 2019, 36). 

Opettajan työ on ihmissuhdetyötä, jossa tarvitaan tunneälytaitoja (Isokorpi, 2004, 13). 

Tunneälykäs opettaja kykeneekin käyttämään hyväkseen omassa ajattelussaan, työssään ja 

toiminnassaan ihmisten kanssa tunneälyyn pohjautuvaa tietoa ja kokemusta (Virtanen, 2015, 

40). 

2.4 Emotionaalisuus varhaiskasvatuksen opettajan työssä 

Opettajien tunteisiin kohdistuneissa kansainvälisissä tutkimuksissa todetaan tunteiden 

muodostavan opetuksen ytimen (Hargreaves, 1998; Kelchtermans, 1996, Nias, 1996.) 

Hargreaves (1998) kuvaa opettamista emotionaalisena toimintana, joka pitää sisällään 

merkittävää emotionaalista ymmärtämistä ja tunnetyötä (Hargreaves, 1998, 850). Myös Sutton 

& Wheatley (2003) pitävät tunteiden roolia merkittävänä, joilla on vaikutus opettajaan, 

opettamiseen ja oppilaisiin. Opettajien tunteilla on yhteys heidän ajatteluunsa, motivaatioon ja 

käyttäytymiseen (Sutton & Wheatley, 2003, 336–342). Opettajien haavoittuvuuden tunteita 

tutkinut Kelchtermans (1996) kuvaa opettajien työhön kuuluvaa emotionaalista ulottuvuutta 

positiivisten ja negatiivisten tunteiden kautta. Hänen mukaansa opettajat pitävät työssään 

motivoivana ja tyydyttävänä ilon, kiehtovuuden, ylpeyden, ihmetyksen ja innostuksen tunteita, 

jotka syntyvät työskentelystä lasten kanssa. Toisaalta opettajat eivät koe ainoastaan positiivis ia 

tunteita, vaan opetustyöhön kuuluu voimattomuuden, turhautumisen, pettymyksen, 

syyllisyyden ja jopa vihan ja pelon tunteita (Kelchtermans, 1996, 307). 

Opettajien työhön liittyvät emotionaaliset reaktiot ovat Niasin (1996) mukaan läheises t i 

yhteydessä heidän omiin näkemyksiinsä itsestä sekä toisista. Näitä näkökulmia muokkaavat 
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hänen mukaansa varhaiset vaikutteet sekä ammatillinen koulutus ja kokemukset. Nias näkee, 

että kaikilla näillä vaikutteilla on historialliset, sosiaaliset ja kulttuuriset juuret sekä kontekstit. 

Ne välittävät uskomusjärjestelmiä ja säilyttävät sosiaalisia ja organisatorisia rakenteita, joten 

jokaisen opettajan ainutlaatuisella käsityksellä itsestä on sosiaalinen pohja (Nias, 1996). 

Tunteita sosiaalisena konstruktiona tarkastelevassa kirjallisuudessa opettajien kokemat ja 

ilmaistut tunteet nähdään Zembylasin (2003) mukaan rakentuvan sosiaalisissa suhteissa ja 

arvojärjestelmissä, jotka liittyvät perheisiin, kulttuuriin ja koulutilanteisiin. Nämä suhteet ja 

arvot vaikuttavat siihen, miten ja milloin tiettyjä tunteita rakennetaan, ilmaistaan ja 

kommunikoidaan (Zembylas, 2003, 216). Tunteiden voidaankin nähdä heräävän 

varhaiskasvatuksen opettajan työssä hyvin monenlaisissa ihmissuhteissa ja työtehtävissä 

(Kokkonen, 2017, 113), heidän toimiessa osana moniammatillisia kasvattajatiimejä (Ranta, 

Harju-Luukkainen, Kahila & Korkeaniemi, 2022, 20, 27). 

Varhaiskasvatuksessa opettajalta vaaditaan läsnäoloa ja intensiivistä sitoutumis ta 

vuorovaikutukseen lasten kanssa, jotka eivät vielä osaa säädellä tunteitaan ja käyttäytyä 

tilanteiden edellyttämillä tavoilla (Ahonen, 2017, 56). Sainio, Pajulahti & Sajaniemi (2020) 

kuvaavat, kuinka aikuiset toimivat lasten säätelytukena sekä säätelyn mallina. Läsnäolevana 

kanssasäätelijänä toimiminen on keskeinen tapa tukea lasten itsesäätelytaitojen kehittymis tä 

(Sainio, Pajulahti & Sajaniemi, 2020, 95–96). Varhaiskasvatuksessa tapahtuvassa työssä 

kohdataan Sohlsten-Nedersrömin (2022) mukaan päivittäin emotionaalisesti latautune ita 

tilanteita, joissa ammattilaisten omiin säätelytaitoihin kohdistuva tarve vahvistuu. Heidän on 

kyettävä tarkastelemaan omia tunteitaan sekä ajatuksiaan reflektiivisesti erityises t i 

kuormittavissa tilanteissa (Sohlsten-Nederström, 2022, 3). Opettajan työtä pidetäänkin Virtasen 

(2015) mukaan vaativana ihmissuhdetyönä, sillä opettajat joutuvat työssään säätelemään omia 

tunteitaan sekä niiden ilmaisemista normaalia enemmän. Vaikeat ja epäselvät ongelmatilanteet 

sekä eettinen ja sosiaalinen vastuunotto kuuluvat hänen mukaansa opettajan työhön, ja nämä 

vaativat opettajilta oman emotionaalisen valmiutensa tiedostamista emotionaalises t i 

haastavasta työstä selviytyäkseen. Osana opettajan ammatillista osaamista toimii 

emotionaalinen kompetenssi eli taito ja kyky hoitaa työtä sekä vastata työn emotionaalises t i 

monimutkaisiin vaatimuksiin. (Virtanen, 2015, 19). 

Opettajien tunteisiin liittyviä tutkimuksia on löydettävissä jo paljon. Fried, Mansfield & 

Dobozy (2015) ovat koonneet yhteen vuosien 2003 ja 2013 välillä julkaistut tutkimukset, ja 

heidän julkaisunsa tavoitteena on ollut identifioida sitä, millä tavoin opettajien tunteet 

käsitteellistetään kirjallisuudessa sekä kehittää konseptuaalinen malli tulevaisuuden 
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tunnetutkimuksia varten. Heidän kehittelemänsä malli havainnollistaa, kuinka opettajien 

tunteita voidaan tarkastella intrapersoonallisina eli mielensisäisinä ja interpersoonallisina eli 

ihmistenvälisinä, sosiaalisessa, kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa, ja kuinka tunteita 

kehitetään ikään kuin vastauksena oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien välisiin suhteis iin. 

Mallissa tunteiden ilmaisu sekä arviointi toimivat linkkinä tunteen intrapersoonallisen ja 

interpersoonallisten komponenttien välillä, ja näitä muokkaavat sosiaaliset, kulttuuriset ja 

poliittiset tekijät. (Fried, Mansfield & Dobozy, 2015, 432). Tämä tunnemalli on sovellettavissa 

hyvin myös varhaiskasvatuksen kontekstiin sekä varhaiskasvatuksen opettajien 

tunnetutkimukseen. Tätä tutkimusta tehdessäni olenkin hyödyntänyt mallia soveltaen. Malli on 

esitetty suomennettuna ja mukailtuna versiona kuviossa 1. 

 

 

 

KUVIO 1. Fried, Mansfield & Dobozyn mukailtu opettajien tunteiden konseptuaalinen malli 

(vrt. Fried, Mansfield & Dobozy, 2015, s. 428) 
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Fried ym., (2015) määrittelevät mallissaan opettajien tunteille viisi tehtävää: tiedon 

tarjoaminen, laadun antaminen kokemuksille, kognitiivisiin prosesseihin vaikuttaminen, 

sisäisten ja ulkoisten prosessien sääteleminen sekä motivaation tarjoaminen. Tunteiden 

tehtävänä on heidän mukaansa tarjota tietoa itsestään ja muista sekä edistää täten identiteetin ja 

ihmissuhteiden rakentamista.  Koska tunteiden ilmaisu voi vaikuttaa suoraan myös toisiin 

ihmisiin, kirjoittavat Fried ym., (2015) opettajien tunteiden vaikuttavan sekä heidän omiin että 

lasten kognitiivisiin prosesseihin ja vastaavasti lasten tunteiden vaikuttavan heidän itsensä 

lisäksi myös opettajien kognitiivisiin prosesseihin. (Fried, Mansfield & Dobozy, 2015, 427, 

429.)  
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3 AMMATTI-IDENTITEETTI 

Esittelen tässä luvussa teoreettista taustaa opettajan ammatti-identiteetin rakentumisesta sekä 

tunteiden yhteydestä ammatti- identiteettiin. Lähtökohtana tarkastelussa toimii ajatus siitä, että 

identiteetti on jotakin, jota voidaan rakentaa, muunnella ja muokata (Väisänen & Silkelä, 2000, 

25). Ammatti- identiteettiin liittyvä käsitteistö ei ole Mahlakaarron (2010) mukaan täysin 

vakiintunutta, vaan rinnakkain käytetään ammatillisen identiteetin, ammatti- identiteetin tai 

työidentiteetin käsitteitä. Mahlakaarron tavoin käytän näitä käsitteitä tässä tutkimuksessa 

synonyymeinä, sillä yksilön identiteetin osa-alueina ne kuvaavat monitasoisesti ihmisen ja työn 

välistä suhdetta (Mahlakaarto, 2010, 20). 

3.1 Opettajan ammatti-identiteetin muotoutuminen 

Ammatti- identiteettiä voidaan pitää ihmisen dynaamisena käsityksenä itsestään 

ammattiroolissa sekä yhteisön käsitystä henkilöstä hänen työtehtävässään (Väisänen & Silkelä, 

2000, 27). Lyhkäisyydessään opettajan ammatillisen identiteetin voidaan ajatella vastaavan 

kysymykseen: kuka minä olen opettajana (Stenberg, 2011, 27). Ammatti- identiteetti sisältää 

yksilön käsityksiä, kokemuksia tai odotuksia ammatissa toimimisesta sekä siitä, millä tavoin 

hän itse tai ympäröivä yhteisö arvostaa henkilökohtaisella tai yhteiskunnallisessa tasolla eri 

työtehtäviä (Väisänen & Silkelä, 2000, 27). Käsitteenä ammatti- identiteetti on laaja, ja siihen 

kuuluu monia subjektiivisia kokemuksia, elämyksiä ja tunteita (Aho, 2011, 129). Mäntylä 

(2007) kuvailee ammatti- identiteetin kehittymistä koko elämän kestävänä prosessina, jonka 

aikana yksilö omaksuu ammattialaan liittyviä tietoja, taitoja, ammattiin liittyviä arvoja, normeja 

sekä ammattiin kuuluvia ulkoisia tunnusmerkkejä. (Mäntylä, 2007, 92).  

Opettajan ammatillisen minäkuvan ytimenä voidaan Nissilän (2007a) mukaan pitää tavoitte iden 

ja arvojen järjestelmää. Hänen mukaansa yksilö on kehittänyt tämän järjestelmän, jotta hän 

voisi tehdä päätöksiä hankalissa tilanteissa. Nissilä (2007a) näkee, että ammattilaisen on 

pystyttävä sovittamaan yhteen ulkoapäin tulevat vaatimukset, omat muihin kohdistuvat 

odotukset sekä ihanneminäkuvansa, jota hän tietoisesti kykenee vertaamaan vallitsevaan 

minäkuvaansa (Nissilä, 2007a, 108).  Opettajan oma ammatti- identiteetti muodostaa Ahon 

(2011) mukaan perustan opettajana toimimiselle. Kun opettajalle muodostuu selkeä käsitys 

omasta opettajuudesta, ammatti- identiteetistä ja työnäystä, kykenee hän Ahon (2011) mukaan 

kohtaamaan työn vastoinkäymisiä muuhun elämään suhteutettuna. Omaan opettajuuteen 

liittyvien käsitysten voidaan nähdä hänen mukaansa syntyvän pitkälti koulutuksen, 
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reflektoinnin, itsetutkiskelun, itsetuntemuksen ja ammatillisen kehittymisen kautta.  (Aho, 

2011, 26, 127).  Opettajaksi tulemista voidaan pitää toisaalta ammatillisen ja persoonallise n 

identiteetin rakentumisena mutta myös kognitiivisena, affektiivisena ja sosiaalisena 

kehitystapahtumana (Väisänen & Silkelä, 2000, 26). Ammatilliseen identiteettiin liitettävä llä 

affektiivisella puolella tarkoitetaan kokemusta omasta arvosta ja merkityksestä ammatin 

harjoittajana (Laine, 2004, 190). Opettajan työhön, jossa oma minuus ja tunteet ovat vahvasti 

mukana, kohdistuu Eteläpelto & Vähäsantasen (2006) mukaan vaatimus pitkäjänteisestä itsensä 

kehittämisestä sekä persoonallisesta kasvusta. He näkevät, että ammatillisen identitee t in 

uudelleenmäärittelyssä ihmisen on kyettävä arvioimaan ja muokkaamaan itseä koskevia ja 

työhön liittyviä mielikuvia, sitoumuksia sekä arvoja ja ihanteita (Eteläpelto & Vähäsantanen, 

2006, 28–29). 

Opettajan ammatillisesta identiteetistä puhuttaessa on käsite Heikkisen (2001) mukaan 

hahmoteltava erityisellä tavalla verrattuna muihin ammatillisiin identiteetteihin. Hän korostaa 

opettajan ammatillisen identiteetin asettuvan suhteeseen sekä persoonalliseen että 

kollektiiviseen identiteettiin. Heikkinen (2001) tuo esille, kuinka opetuksen ja oppimisen kautta 

välittyvät vastaukset kysymyksiin keitä me olemme eli kulttuurin keskeisimmät pääomat. Hän 

tarkentaa, kuinka opettaja välittää työssään oppilaille arvokkaina ja oppimisen arvoisina 

pidettyjä tietoja, taitoja ja arvoja, mutta hän ei uusinna perinnettä sellaisenaan, vaan arvottaa 

asioita uudelleen. Näin ollen hän samalla siirtää ja luo uudelleen kollektiivista identiteett iä  

(Heikkinen, 2001, 123). 

 

KUVIO 2. Opettajan ammatillinen identiteetti persoonallisen ja kollektiivisen identitee t in 

suhteina (Heikkinen, 2001, 123) 
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Beijaard, Meijer & Verloop (2004) tarkastelivat vuosien 1988–2000 välillä julkaistuja opettajan 

ammatillista identiteettiä koskevia tutkimuksia, joiden pohjalta he nostavat esille neljä piirrettä, 

joita voidaan pitää olennaisina opettajan ammatilliselle identiteetille : prosessimaisuus, 

konteksti, ali-identiteetit ja toimijuus. Ensinnäkin ammatillinen identiteetti on heidän mukaansa 

jatkuva prosessi, dynaaminen sekä jatkuvasti kehittyvä ilmiö. Toiseksi se koskee sekä henkilöä 

että kontekstia (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004, 122). Opettajat oppivat tietyssä kontekstissa 

sellaisia ammatillisia ominaisuuksia, jotka he yksilöinä omaksuvat ainutlaatuisilla tavoilla 

(Beauchamp & Thomas, 2009, 177). Almialan (2008) mukaan opettajaidentiteetti rakentuu 

täten kaikissa niissä konteksteissa, joissa hän toimii. Sosiaaliset suhteet toimivat hänen 

mukaansa yhtenä osana opettajan ammatillisen identiteetin kehitysprosessia (Almiala, 2008, 

35–36). Työssä saadut kokemukset eivät pelkästään lisää opettajien tietoa ja emotionaalis ta 

kompetenssia, vaan ne myös koskettavat ja muuttavat heidän henkilökohtaisia identiteettejänsä 

(Nissilä, 2007b, 407). Väisänen & Silkelä (2000) tarkentavat opettajaidentiteetin muovautuvan 

minäkuvan ja ympäröivän yhteiskunnan rakenteellisten, kulttuuristen ja sosiaalis ten 

kontekstien välisessä vuorovaikutuksessa (Väisänen & Silkelä, 2000, 26). Näin ollen opettajan 

ammatillisen identiteetin voidaan nähdä rakentuvan dialogissa yksilön sisäisen ja ulkoisen 

todellisuuden välillä (Laine, 2004, 237). 

Kolmantena piirteenä Beijaard, Meijer & Verloop (2004) kuvaavat opettajan ammatillisen 

identiteetin koostuvan ali-identiteeteistä (engl. subidentities). He näkevät näiden ali-

identiteettien olevan enemmän tai vähemmän keskeisiä, ja jotka tasapainottelevat keskenään 

välttääkseen konfliktia (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004, 122). Neljäntenä ammatillisen 

identiteetin nähdään sisältävän toimijuuden käsitteen, jolla tarkoitetaan ammatillisen 

kehittymisen aktiivista tavoittelua ja oppimista opettajan päämäärien mukaisesti (Beauchamp 

& Thomas, 2009, 177). 

Opettajan ammatillista identiteettiä määriteltäessä on Beijaard, Meijer & Verloopin (2004) 

mukaan otettava huomioon tiettyjä ongelmia. Yksi näistä liittyy heidän mukaansa identitee t in 

ja minän väliseen yhteyteen ja näiden käsitteiden käyttämiseen. Molempia käsitteitä käytetään 

usein tarkoittaen samaa asiaa, mutta ne näyttävät olevan erilaisia käsitteitä. Beijaard, Meijer & 

Verloop (2004) nostavat esille, että ammatillista identiteettiä määriteltäessä on tärkeää tehdä 

selväksi se, mistä näkökulmasta tarkastellaan opettajan minää, koska tämä määrittää sen, millä 

tavalla opettajan ammatillinen identiteetti nähdään Beijaard, Meijer & Verloop, 2004, 124–

125). Myös persoonallisen ja ammatillisen identiteetin välinen epäselvä erottaminen vaatii 

tarkempaa määrittelyä (Beauchamp & Thomas, 2009, 177). 
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3.2 Tunteet ja ammatti-identiteetti 

Tutkimukset ovat osoittaneet opettajien tunteiden linkittyvän olennaisesti heidän ammatt i-

identiteettiinsä muotoutumiseen (Zembylas, 2003, 223; Shapiro, 2010, 617; Schutz, Cross, 

Hong & Osbon, 2007, 227). Beauchamp & Thomas (2009) kuvaavat, kuinka tunteet tulevat 

mukaan identiteettikeskusteluun minän ulottuvuutena sekä tekijänä, joilla on vaikutus sekä 

identiteetin ilmaisemiseen että muokkaamiseen.  He näkevät, kuinka tunteet voivat muuttaa 

opettajan identiteettiä suhteessa ammattiin, mutta kuinka ammatin osa-alueet voivat myös 

vaikuttaa tunteisiin (Beauchamp & Thomas, 2009, 180). Opettajien työhön sekä 

työympäristöön liittyvien emotionaalisten reaktioiden takana piilee heidän läheinen ja 

henkilökohtainen samaistuminen ammattiin (Nias, 1996). 

Opettajien tunnekokemusten voidaan nähdä luovan perustan ammatilliselle minätuntee lle 

(Shapiro, 2010, 617). Opettajat kehittävät jatkuvasti omaa ammatti-identiteettiään tehdessään 

tulkintoja kokemuksistaan omaksumassaan kontekstissa (Schutz, Cross, Hong & Osbon, 2007, 

227). Opettajan ammatti-identiteetin rakentumisesta onkin mahdotonta keskustella ottamatta 

huomioon niitä merkityksiä, joita kokemuksille annetaan (Zembylas, 2003, 223).  Schutz ym. 

(2007) tarkentavat, kuinka opettajien kokiessa epämiellyttäviä tunteita, voivat nämä tunteet 

uhata opettajien identiteettiä haastamalla heidän olemassa olevia uskomuksiaan. Opettajien 

identiteetit voivatkin rakentua uudelleen sellaisten uskomusten muutosten kautta, jotka 

aiheutuvat epämiellyttävistä tunteista kuten tyytymättömyydestä tai loppuunpalamises ta 

(Schutz, Cross, Hong & Osbon, 2007, 227, 233). Ihmisten tulkitessa kokemuksiaan, luovat he 

tulkintojen avulla itselleen henkilöhistoriaansa yhä uudestaan, kuten Nissilä (2007a) tuo esille. 

Tulkintoja pidetäänkin merkittävinä, eikä niinkään kokemuksia, sillä tulkintojen liittyessä 

tunteisiin muokkaavat nämä tulkinnat myös minäkuvaa (Nissilä, 2007a, 105).  

Noviisiopettajien eli työuransa alkuvaiheessa olevien opettajien ammatti-identitee t in 

muotoutumista tutkineet Nichols, Schutz, Rodgers & Bilica (2017) näkevät, kuinka 

attribuutioita voidaan käyttää hyödyllisenä lähestymistapana tarkastella tunteiden roolia 

opettajien identiteettityössä. Attribuutiot ovat heidän mukaansa tietynlaisia perusteluja, joiden 

avulla selitetään itselle sekä muille tapahtumien syitä (Nichols, Schutz, Rodgers & Bilica, 2017, 

407). Sekä Weiner (2010) että Nichols ym. (2017) näkevät näiden perustelujen voivan 

pohjautuvan ulkoisiin tai sisäisiin syihin, ne voivat olla kontrolloitavia tai kontrolloimattomia, 

vakaita tai epävakaita (Nichols, Schutz, Rodgers & Bilica, 2017, 407; Weiner, 2010, 33). 

Opettaja voi esimerkiksi selittää oman lapsiryhmän hallinnan ongelmista johtuvia tunteitaan 
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oman ammattitaitonsa puutteella eli sisäisiin syihin vedoten tai vastaavasti lapsista itsestään 

johtuviksi eli ulkoisten syiden kautta. 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS 

Toteutan tutkimukseni laadullisena tutkimuksena, ja tutkimuksen metodologisten valinto jen 

pohjana toimii narratiivinen eli kerronnallinen tutkimusmetodologia. Puusan & Juutin (2020a) 

mukaan tutkimuskohteen luonteen tulisi toimia lähtökohtana tutkimuksen lähestymistavan, 

tutkimusotteen ja -strategian valinnassa. (Puusa & Juuti, 2020a, 76). Tutkijan on luotava 

ymmärrys tutkimuskohteesta, pohdittava sitä, millaisiin kysymyksiin tutkimuksen avulla 

haetaan vastauksia sekä määriteltävä metodologiset lähtökohdat eli millaista tietoa tutkimuksen 

avulla pyritään saavuttamaan (Puusa & Juuti, 2011a, 23–24). Laadullisen tutkimuksen kenttä 

ei muodosta Puusan & Juutin (2011b) mukaan yhtenäistä kokonaisuutta, vaan sille on ominais ta 

useat lähestymistavat. Vaikutteita on otettu monista ajattelusuunnista ja tutkimustraditiois ta, 

jonka vuoksi on olemassa hyvin monenlaista laadullista tutkimusta (Puusa & Juuti, 2011b, 48). 

Tutkimukseni metodologiset valinnat syntyivät syventyessäni tutkimuskohdetta koskevaan 

kirjallisuuteen sekä tutkimuksiin, jotka nostivat vahvasti esille kerronnallisuutta sekä 

kertomuksia ammatti-identiteetin rakentumisessa. Koska tutkimukseni tavoitteena on pyrkiä 

ymmärtämään ihmistä ja heidän toimintaansa, toimii kertominen ja kertomusten tutkiminen 

Heikkisen (2018) mukaan luontaisena tapana tehdä tutkimusta. Kertomukset toimivat tiedon 

hankkimisen, muodostamisen ja välittämisen välineenä (Heikkinen, 2018, 170). 

4.1 Kerronnallinen tutkimusmetodologia 

Narratiivisen tutkimuksen kenttä ei muodosta yhtenäistä ja selkeää rakennelmaa, vaan sitä 

voidaan kuvailla hyvin monitieteisenä, joissa käsitteistön käyttö on myös kirjavaa (Hänninen, 

2018, 189). Heikkinen (2018) tuo esille kuinka narratiivisen, kerronnallisen, kertomuksellisen 

ja tarinallisen tutkimuksen käsitteitä on käytetty tutkimuskirjallisuudessa toistensa 

synonyymeina. Hän tarkentaa termin narratiivisuus tulevan latinan kielen sanoista narratio eli 

kertomus ja narrare eli kertominen. Englanninkielisissä tutkimuksissa lähestymistavas ta 

käytetään Heikkisen (2018) mukaan termejä narrative research ja narrative inquiry, kun taas 

suomen kielessä narratiivisuus käännetään kertomuksellisuudeksi tai kerronnallisuudeksi.  

Käytän tässä tutkimuksessa narratiivisuudesta suomenkielistä termiä kerronnallisuus, sillä tällä 

viitataan Heikkisen sanoin selkeämmin koko kertomisen prosessiin ja niistä syntyviin 

tuotoksiin (Heikkinen, 2018, 170–172). 

Kirjallisuudesta nousee esille myös käsitteellisten erojen tekeminen kertomuksen ja tarinan 

välille. Hyvärinen & Löyttyniemi (2005) tuovat esille, että tarinalla viitataan yleensä 
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kertomuksen ilmaisemaan tapahtumakulkuun. Näin ollen samasta tarinasta voi olla monta 

toisistaan poikkeavaa kertomusta (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 189). Hänninen (2018) 

pitää tarinaa ajallisena kokonaisuutena, jolla voidaan nähdä olevan alku, keskikohta ja loppu. 

Tarinan juoni toimii hänen mukaansa näitä kolmea yhdistävänä lankana, ja juonen kautta 

jokainen erillinen osa saa merkityksensä. Tarinan keskeisenä materiaalina toimivia tapahtumia 

ei pidetä neutraaleina, vaan niillä on tunne- ja arvolatauksia (Hänninen, 2018, 191). 

Käytän tässä tutkimuksessa kertomuksen käsitettä, jonka näen parhaiten kuvaavan suullisen 

kerronnan kautta kerättyä kerronnallista aineistoa. Kertomuksen käsitteellä viitataan Hännisen 

(2002) mukaan tarinan esitykseen merkkien muodossa. Kertomusta hän kuvaa tyypillisemmin 

kielellisenä, mutta kerronnan voidaan nähdä tapahtuvan elokuvan, näytelmän tai yksittä isen 

kuvankin avulla (Hänninen, 2002, 20). Kertomuksen avulla tarina esitetään Hännisen (2018) 

mukaan aistittavassa muodossa kuulijoille, ja heidät pyritään saamaan eläytymään tapahtumiin 

päähenkilöiden näkökulmasta. Kertomuksiin liitettävän kerronnan avulla pyritään kuvaamaan 

ja dramatisoimaan tapahtumiin liittyviä tunteita sekä kokemuksia (Hänninen, 2018, 191). 

Hyvärinen & Löyttyniemi (2005) liittävät kertomuksiin ajatuksen maailman kokemisesta sekä 

muutoksesta, jolloin myös henkilöt, paikat sekä kertomisen tavat muuttuvat. Muodoltaan 

kertomukset voivat heidän mukaansa olla monimuotoisia. Ne voivat olla lähes koko elämää 

kattavaa elämäkertaa, erilaisia, pieniä tai suuria kertomuksia viime aikojen kokemuksista tai 

vaikkapa kehityskertomuksia. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 191).  

Kerronnallisessa tutkimuksessa huomiota kohdistetaan Heikkisen (2018) mukaan kertomuksiin 

ja kertomiseen tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimuksen ja kertomusten välisen suhteen 

tarkastelu voidaan hänen mukaansa tehdä kahden päänäkökulman kautta: kertomuksia 

käytetään tutkimuksessa usein materiaalina tai tutkimus voidaan ymmärtää maailmas ta 

tuotetuksi kertomukseksi (Heikkinen, 2018, 172). Hyvärinen & Löyttyniemi (2005) pitävät 

kertomuksia tietämisen muotona, joka toimii ihmisen välineenä ymmärtää ajallisuutta. 

Kertomusten kautta ihmiselle jäsentyy hänen eettinen paikkansa maailmassa. He pitävät 

kertomuksia myös vuorovaikutuksen välineenä, sillä kertomisen avulla ihmiset jakavat omia 

kokemuksiaan ja tekevät ne ymmärrettäviksi. Kertomukset välittävät myös sanatonta tietoa 

sekä kulttuuriin liittyviä jaettuja oletuksia (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 189). 

Kerronnallisessa lähestymistavassa minua kiinnosti juuri ajatus vuorovaikutuksen ja 

kertomusten kautta tapahtuvasta kokemusten jakamisesta sekä niiden tulkinnasta. Laine (2018) 

näkee kerronnallisessa tutkimuksessa tavoittelemisen kohteena itse koetun sekä sellaisen 

puheen, jossa puhuja itse on subjektina, jossain tietyssä konkreettisessa tilanteessa, 
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tapahtumassa ja ajassa. Näin ollen yksilölliset elementit kuuluvat kokemukseen, vaikkakin 

kokijan yhteisölliset merkitykset säätelevät kokemusta (Laine, 2018, 40). Tutkimuksessa minun 

on otettava huomioon se, että toisten ihmisten kokemuksia ei voida kuitenkaan tavoittaa 

sellaisenaan, vaan erilaisten tulkintojen kautta, joissa koetun tulkinta on mukana (Erkkilä, 2008, 

201).  

Heikkinen (2001; 2018) erottelee neljä erilaista tapaa ymmärtää kerronnallisuus tieteellisessä 

tutkimuksessa. Ensinnäkin kerronnallisuudella voidaan hänen mukaansa viitata tietämisen 

tapaan ja tiedon luonteeseen, jolloin se liittyy myös konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. 

Toiseksi sitä voidaan käyttää tutkimusaineiston luonteen kuvaamiseen. Kolmantena 

kerronnallisuudella voidaan Heikkisen (2001; 2018) mukaan viitata aineiston 

analysointitapoihin, ja neljäntenä kertomusten käytännölliseen merkitykseen, jolloin ne 

toimivat myös ammatillisena työvälineenä (Heikkinen, 2001, 187; 2018, 176).  

Narratiiviseen eli kerronalliseen lähestymistapaan liitetään Hännisen (2002) mukaan ajatus 

siitä, että ihmisen minuutta ei pidetä pysyvänä ja olemuksellisena, vaan ennemmin muuttuvana, 

moniulotteisena ja kulttuurisena prosessina. Ihmisen identiteetti nähdään täten tarinallisena 

luomuksena (Hänninen, 2002, 60). Vuorikosken & Törmän (2004) mukaan kerronnallisen 

lähestymistavan avulla voidaan opettajuuden rakentumista tarkastella nimenomaan 

identiteettityönä. Identiteetin rakentuminen on henkilökohtaisen prosessin lisäksi myös 

sosiaalinen prosessi, jolla on sidos opettajiin ammattikuntana tietyssä yhteiskunnallisessa ja 

historiallisessa tilanteessa (Vuorikoski & Törmä, 2004, 14). Tutkimuksessani ymmärrän, että 

kertoessaan kokemistaan tunteista, kertojat tekevät tulkintoja kokemuksistaan ja rakentavat 

henkilöhistoriaansa uudelleen. Tunteisiin liittyvinä tulkinnat muokkaavat minäkuva a (Nissilä, 

2007a, 105).  

Eteläpelto & Vähäsantasen (2006) mukaan kerronnallinen lähestymistapa voi auttaa 

konstruoimaan ammatillista minuutta etenkin murros- ja muutoskohdissa sekä ammatillisen 

minän muotoutumisen alkuvaiheissa, jolloin suhteen työhön sekä ammattiin nähdään olevan 

vielä hauras. Ammatilliset minätarinat voivat heidän mukaansa eheyttää ammatill is ta 

identiteettiä minän uudelleenmäärittelyn kautta, mutta ne voivat myös ryhmässä jaettuina 

toimia oman ammatillisen kasvun peilinä. Näin ollen ne voivat edistää myös ajattelutavan 

muutosta ja uudelleenjäsentelyä. Eteläpelto & Vähäsantanen (2006) lisäävät, että persoonallis ta 

ammatillista kertomusta rakennettaessa voidaan tuottaa reflektiivistä suhtautumista omaan 

ammatilliseen osaamiseen sekä asiantuntijuuteen. Omasta elämästä kerrottavissa kertomuksissa 
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on kuitenkin heidän mukaansa otettava huomioon niiden luonne suhteessa totuuteen. Totuutta 

on lähestyttävä kerrottuna konstruktiona, jossa käsitys itsestä muovautuu ja rakentuu vähitellen 

kertomusta tuottaessa (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, 41–43).  Kertomuksiin kokemusten 

kuvauksina on suhtauduttava kuten esimerkiksi fenomenologisessa tutkimuksessa 

suhtaudutaan ihmisen kokemuksiin, ne ovat kertojalle tosia (Erkkilä, 2008, 201.) 

Tutkimukseni tiedonkäsitys nojautuu konstruktivistiseen näkemykseen tiedosta, joka Heikkisen 

(2001) mukaan edustaa tietoteoreettista relativismia. Tietämistä pidetään suhteellisena, jolloin 

sen ajatellaan olevan ajasta, paikasta ja tarkastelijan asemasta riippuvaa (Heikkinen, 2001, 188).  

Heikkinen (2001; 2018) kirjoittaa kuinka konstruktivismin perusajatuksen mukaisesti ihminen 

muodostaa tietonsa aikaisempien tietojen ja kokemusten varaan. Hänen mukaansa ihminen 

rakentaa eli konstruoi tietonsa ja identiteettinsä kertomusten avulla. Näin ollen tietoa 

maailmasta sekä ihmisen käsitystä omasta itsestään pidetään Heikkisen (2001; 2018) mukaan 

jatkuvasti rakentuvana ja muotoaan muuttavana kertomuksena. Kun ihminen saa uusia 

kokemuksia ja hän keskustelee muiden ihmisten kanssa, muuttaa näkemykset asioista myös 

muotoaan jatkuvasti (Heikkinen, 2001, 187–188; 2018, 178). Ontologiset perusoletukseni 

pohjautuvat Heikkisen (2001) ajatukseen ihmisen olemassaolon ja narratiivisuuden välisestä 

yhteydestä. Hän kuvaa ihmistä kertovana ja kertomusten kautta maailmaansa tulkitsevana 

olentona. Ihminen ymmärtää täten omaa elämäänsä sekä siihen liittyviä tapahtumia tarinan 

muodossa, ja hän rakentaa identiteettiään kertomusten kautta (Heikkinen, 2001, 14). 

4.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymysten syntyminen oli omanlainen prosessi, joka vaatii aikaisempaan 

kirjallisuuteen syventymistä sekä sieltä esille nousseiden asioiden pohtimista. Kirjallisuuteen 

perehtyminen auttoi minua jäsentämään sekä tarkentamaan suunnan tutkimukselleni.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia tunteita varhaiskasvatuksen opettajat 

kokevat työssään. Lisäksi olen kiinnostunut myös siitä, millä tavalla he säätelevät näitä tunteita 

sekä miten opettajat kokevat oman ammatti-identiteettinsä rakentuvan suhteessa tunteis i in. 

Tutkimusta ohjaavina kysymyksinä toimivat: 

Millaisia tunteita varhaiskasvatuksen opettajat kertovat kokevansa ja säätelevänsä 

työssään? 

Millä tavalla opettajat kertovat ammatti-identiteettinsä rakentuvan suhteessa tunteisiin? 
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4.3 Kerronnallisen aineiston kerääminen 

Olen kerännyt tutkimusaineistoni haastattelemalla kolmea varhaiskasvatuksen opettajaa. 

Laadullisessa tutkimuksessa erilaiset haastattelu- ja havainnointimenetelmät ovat Puusan & 

Juutin (2011b) mukaan tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä. Koska laadullisessa 

tutkimuksessa oleellisena pidetään osallistuvien ihmisten näkökulmien tavoittamista, tarjoaa 

haastattelu heidän mukaansa parhaimman tavan saada tutkittavien näkökulmat sekä ääni 

kuuluviin. Puusa & Juuti (2011b) korostavat laadullisessa tutkimuksessa myös teorian roolia 

aineistonkeruun perustana. Aineiston keruun tulisi heidän näkemyksensä pohjalta rakentua 

aiemman teoriatiedon varaan käytettävästä aineistonkeruumetodista huolimatta (Puusa & Juuti, 

2011b, 54, 56).  Kirjallisuuteen syventymisvaiheessa minulle selkiytyi, että haastattelu olisi 

kaikkein luontevin tapa kerätä tutkimukseni kannalta oleellista kerronnallista aineistoa. Pohdin 

erilaisia aineistonkeruuvaihtoehtoja, mutta päädyin haastattelujen tekemiseen nimenomaan 

siksi, että halusin saada tutkittavien äänen vapaammin esille.  

Kerronnallisessa tutkimuksessa voidaan käyttää aineistona monenlaisia aineistotyyppejä, mutta 

keskeisenä pidetään sitä, että aineistosta on nostettavissa näkyviin tarinallinen merkitysrakenne 

(Hänninen, 2018, 192). Kerronnallisessa haastattelussa tutkijan tavoitteena on Hyvärisen & 

Löyttyniemen (2005) mukaan koota aineistoksi kertomuksia. Syitä kertomusten keräämiselle 

on heidän mukaansa useita. Kertomusten kautta voidaan pyrkiä ymmärtämään ja hallitsemaan 

menneisyyttä, rakentaa ihmisten identiteettiä kertomuksina tai kertomukset voivat suunnata 

toimijoita tulevaisuuteen (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 189). 

Hyvärinen & Löyttyniemi (2005) kirjoittavat kerronnallisten haastatteluiden poikkeavan 

toisistaan tutkimuksen aihepiirin mukaan, haastattelun tekniikan, kysymysten määrän sekä 

toivotun vuorovaikutuksen suhteen (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 192). Omassa 

tutkimuksessani käytin kerronnallisen aineiston keräämiseen teemahaastattelua, jota Tuomi & 

Sarajärvi (2009) nimeävät myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Teemahaastattelu lähtee 

liikenteeseen oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita 

voidaan tutkia tätä menetelmää käyttäen (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 48). Teemahaastattelulla 

kerätty aineisto tarjoaa Hännisen (2018) mukaan mahdollisuuden nostaa esille tarinall is ia 

tulkintoja. Toisaalta haastateltavan puheesta voidaan poimia pikkukertomuks ia, joihin voidaan 

käyttää narratiivisen analyysin keinoja (Hänninen, 2018, 194). En halunnut tehdä haastatteluis ta 

liian strukturoituja, sillä koin avoimemman haastattelumuodon tarjoavan paremmat 

mahdollisuudet haastateltavien kertomuksille. 
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Eskola & Suoranta (2014) kuvaavat, kuinka teemahaastattelussa on etukäteen mietitty 

haastattelun aihepiirit eli teema-alueet, mutta se on muodoltaan avoin, jolloin vastaaja pystyy 

puhumaan vapaamuotoisesti. Teemahaastattelussa käytettävät teemat takaavat sen, että 

jokaisen haastateltavan kanssa keskustellaan jossain määrin samoista asioista (Eskola & 

Suoranta, 2014, 87–88). Puusa (2011) pitää teemojen suunnittelua yhtenä tärkeimmis tä 

vaiheista tutkimusprosessissa. Hän kuvaa, kuinka teemojen avulla ilmiö voidaan purkaa osa-

alueisiin, ja näiden osa-alueiden sisältöä sekä merkityksiä tutkija pyrkii ymmärtämään 

haastateltaville esitettävien kysymyksen avulla. Teemahaastattelun runko syntyy, kun 

kirjallisuuskatsauksen tuottama tieto yhdistyy tutkijan esiymmärrykseen (Puusa, 2011, 82). 

Näin kävi myös itselleni, sillä huomasin tiettyjen teemojen nousevan esille selkeämmin 

perehtyessäni kirjallisuuteen. Valitsemani teemat perustuvatkin täten tutkimuksen 

viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75). 

Haastattelutilanteissa pyrin tietoisesti kiinnittämään huomiota siihen, että pyysin haastateltavia 

nimenomaan kertomaan omista kokemuksista ja ajatuksista. Haastattelut voidaankin laatia 

nimenomaan sellaisiksi, että haastateltavaa pyydetään kertomaan jostakin tilanteesta tai 

menneisyyden tapahtumasta (Eskola & Suoranta 2014, 23–24). Oleellista kerronnallisessa 

haastattelussa on se, että tutkija antaa tilaa kertomiselle sekä esittää sellaisia kysymyksiä, joihin 

hän olettaa saavan kertomuksia vastaukseksi (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 191). Ennen 

varsinaisten haastattelujen tekemistä halusin testata haastattelun teema-alueita tekemällä 

koehaastattelun. Tein koehaastattelun tuttavalleni, joka oli aikaisemmin toiminut 

varhaiskasvatuksen opettajana. Koehaastattelun myötä pystyin arvioimaan paitsi omaa rooliani 

haastattelijana mutta myös valitsemiani teema-alueita, ja näin ollen muokkaamaan niitä 

varsinaisia haastatteluja varten.  

Ennen sopivien haastateltavien etsintää pohdin millaiset kriteerit haastateltavien tulisi täyttää, 

jotta voisin saada tutkimukseni kannalta oleellista tietoa. Valitsin haastateltavat tutkimukseen 

tarkoituksenmukaisuusperustelulla, millä tarkoitetaan sitä, että he tietävät tutkittavasta ilmiös tä 

mahdollisimman paljon, heillä on kokemusta asiasta, ja he edustavat jotain tutkimuksen 

kannalta relevanttia ryhmää (Puusa & Juuti, 2011b, 55).  Ehtona haastatteluun valitsemise lle 

oli varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden antava koulutus sekä vähintään puolen vuoden 

työkokemus varhaiskasvatuksen opettajan työstä. Valitsemillani haastateltavilla oli 

koulutuksen kautta saatu pätevyys varhaiskasvatuksen opettajan työhön sekä työkokemusta 

kahdesta viiteen vuoteen. Kaikki haastateltavat olivat minulle jollakin tapaa entuudestaan 

tuttuja.  
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Lähetin kullekin haastateltavalle teemahaastattelurungon muutamaa päivää ennen haastattelua 

Whatsapp-sovelluksen tai Messenger-sovelluksen kautta. Halusin, että haastateltavilla olisi 

mahdollisuus pohtia aihetta etukäteen haastattelukysymysten avulla. Näin he pystyivät 

valmistautumaan itse haastattelutilanteeseen. Eskola, Lätti & Vastamäki (2018) tuovat esille, 

että haastatteluteemojen antaminen haastateltaville etukäteen vaihtelee tilannekohtaises t i. 

Aiheiden kertominen voi olla joissain tapauksissa aiheellista, jos haastattelulla halutaan tuoda 

esille tiettyjä prosesseja tai käytäntöjä, jotka haastateltavan on hyvä palauttaa mieleen ennen 

varsinaista haastattelua (Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018, 35). Haastattelut sovimme 

haastateltaville sopivan ajankohdan mukaan. Toteutin haastattelut toukokuun 2022 aikana. 

Haastatteluista kaksi tapahtui kasvokkain ja yhden haastattelun pidin hyödyntäen Teams-

sovellusta. Kahden ensimmäisen haastattelun kohdalla varasin käyttöömme erillisen 

rauhallisen tilan, jossa pystyimme keskustelemaan keskeytyksettä. Pidin haastattelun kannalta 

tärkeänä sitä, että pystyin havainnoimaan kerronnan lisäksi myös haastateltavan kasvojen 

ilmeitä ja eleitä. Tutkijana koin myös toistemme kasvojen näkemisen merkityksellisenä 

vuorovaikutuksen näkökulmasta. Eskola, Lätti & Vastamäki (2018) korostavat 

haastattelupaikan valinnan merkitystä haastattelun onnistumisessa. Heidän mukaansa 

haastattelussa on kyse moninaisten sosiaalisten tekijöiden määrittämäs tä 

vuorovaikutustilanteesta, joten tilavalinnoissa on otettava huomioon myös haastateltavan 

näkökulma (Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018, 33). Nauhoitin kaikki haastattelut kahden 

äänityslaitteen avulla. Tämä osoittautui yhdessä haastattelussa hyväksi valinnaksi, sillä 

haastattelun nauhoittaminen toisella laitteella epäonnistui jostain syystä. Haastattelut kestivät 

45 minuutista 60 minuuttiin.  

Haastatteluaineiston tallennuksen jälkeen tapahtuu aineiston käsittelyvaihe, jossa aineisto 

litteroidaan eli muunnetaan puheesta tai kuvasta tekstiksi (Ruusuvuori, 2010, 356). Suoritin 

aineiston litteroinnin aina kunkin haastattelun jälkeen. Koin tämän parhaaksi vaihtoehdoks i, 

sillä haastattelutilanne oli tuoreessa muistissa ja pystyin litteroinnin jälkeen orientoitumaan 

seuraavaan haastatteluun. Litterointivaiheessa tutkijan on Ruusuvuoren (2010) mukaan otettava 

huomioon litteroinnin tarkkuuteen, tulkinnallisuuteen sekä kuvien ja tekstien käyttöön liittyviä 

kysymyksiä (Ruusuvuori, 2010, 356). Hirsjärven & Hurmeen (2000) mukaan aineiston 

litteroinnin tarkkuuteen ei ole kuitenkaan yksiselitteistä ohjetta, vaan tutkijan on määriteltävä 

tutkimustehtävästä ja tutkimusotteesta käsin litteroinnissa käytettävä tarkkuus (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000, 139). Litteroinnissa on otettava huomioon myös se, että tutkija tekee jatkuvasti 

valintoja sen suhteen, mitä nähtävissä ja kuultavissa olevaa informaatiota hän pitää oleellisena 
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sen hetkisen vuorovaikutuksen ymmärtämisen kannalta (Ruusuvuori, 2010, 358). Litteroin 

tekemäni haastattelut sanasta sanaan, jonka näin toimivan parhaimpana vaihtoehtona 

tutkimuskysymysteni sekä valitsemani kerronnallisen tutkimusmenetelmän näkökulmas ta.  

Litteroitua aineistoa kertyi kolmesta haastattelusta yhteensä noin 64 sivua. 

4.4 Kerronnallisen aineiston analyysi 

Erilaisiin analyysimenetelmiin perehtyessäni huomasin, että oikeanlaisen analyysimenete lmän 

löytäminen sekä itse analyysiprosessin aloittaminen ei ollut helppoa. Kerronnallisen aineiston 

analyysille ei ole olemassa Hyvärisen (2010, 72) mukaan yhtä oikeaa tapaa tai metodia, joka 

etenisi ennalta määrättyjen vaiheiden kautta, tai joka voitaisiin kaventaa jonkin yhden valmiin 

mallin soveltamiseksi. Kerronnallisten aineistojen analysointiin onkin olemassa useita erilais ia 

menetelmiä, ja niiden valintaan vaikuttaa olennaisesti se, mitä halutaan tietää (Puusa, Hänninen, 

Mönkkönen, 2020, 223). Analyysimenetelmiä on jatkuvasti kasvava joukko, joita luokitellaan 

Hännisen (2018) mukaan erilaisiin päätyyppeihin yleisimmin sen perusteella, minkä tyyppis iin 

kysymyksiin analyysilla haetaan vastausta: kohdistuuko kiinnostus kertomusten sisältöön 

(mitä) vai kertomisen tapaan (kuinka) (Hänninen, 2018, 195). Tutkijan on ensisijaises t i 

tunnistettava kertomus ja kerronnallisuus omassa aineistossa ja suhteutettava erilais ten 

analyyttisten välineiden käyttö tutkimuskysymysten mukaisesti juuri tähän kerronnallisuuteen 

(Hyvärinen, 2010, 72, 95). 

Lähtökohtana oman aineistoni analysoinnille oli se, että kiinnostukseni kohdistui juuri 

kertomusten sisältöön. Polkinghorne (1995) jaottelee kerronnallisen analyysin kahteen tapaan, 

narratiivien analyysiin sekä narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysissa tutkija 

luokittelee hänen mukaansa narratiiveja eli kertomuksia eri luokkiin esimerkiksi jonkin teeman 

tai tapaustyypin perusteella. Analyysissa edetään hänen mukaansa kertomuksista kohti yleises t i 

ilmeneviä elementtejä. Narratiivisessa analyysissa Polkinghornen (1995) mukaan tutkija 

puolestaan analysoi ja tulkitsee kertomuksia ja tekee lopulta synteesin, josta muodostuu 

yhtenäinen kertomus. Analyysissa edetään täten yksittäisistä elementeistä kohti uutta 

juonellista kertomusta (Polkinghorne, 1995, 5–6, 12). 

Myös Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber (1998) ovat määritelleet kerronnallisen aineiston 

analyysia kahden ulottuvuuden kautta. Heidän määritelmässään erotellaan toisistaan holistinen 

ja kategorinen lähestymistapa sekä sisällön ja muodon analyysit. Holistisessa 

lähestymistavassa ihmisen elämänkertomusta tai kokemusta lähestytään heidän mukaansa 
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kokonaisuutena ja kertomusten osat tulkitaan suhteessa kokonaisuuteen. Kategorista 

lähestymistapaa käytetään heidän mukaansa puolestaan silloin, kun tutkija on kiinnostunut 

kokemuksista, jotka useampi ihminen jakaa samasta ilmiöstä. Alkuperäiset kertomukset 

jaotellaan Lieblich ym., (1998) mukaan osiin ja eri kertojien tuottamat lausumat kootaan yhteen 

tiettyjen kategorioiden alle (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998, 8–9). Omassa 

tutkimusaineistossani kiinnostukseni kohdistui juuri yhteisesti jaettuun ilmiöön eli opettajan 

työn herättämiin tunteisiin. Toisessa ulottuvuudessa voidaan Lieblich ym., (1998) mukaan 

keskittyä tarkastelemaan joko kertomusten sisältöä kuten tapahtumia ja tilanteita tai vastaavasti 

kertomusten muotoa, jolloin tärkeitä ovat mm. juonen rakenne, kerronnan tyyli, kertomuksen 

koherenssi sekä metaforien tai sanojen valinta (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998, 8–

9). 

Oman aineistoni analyysissa päädyin soveltamaan mukaillen kertomusten sisältöön kohdistuvia 

narratiivisia analyysitapoja. Hyvärinen (2010) nostaakin esille, että tutkijan on hyvä tuntea sekä 

kyetä soveltamaan erilaisia analyysitapoja, koska haastatteluaineistot sisältävät yleensä monia 

erilaisia tekstityyppejä (Hyvärinen, 2010, 72). Tutkimusaineistoni litteroinnin jälkeen luin 

aineiston useampaan kertaan läpi rauhassa. Aineistoa läpi lukemalla pohdin samalla mitä 

aineisto minulle kertoo. Aineiston analysoinnissa tulisi Puusan ym., (2020) mukaan lähteä ensin 

liikenteeseen aineiston avoimella lukemisella, ilman ”kynää kädessä”. He korostavat, että vasta 

sen jälkeen, kun aineisto on ”saanut puhua” tutkijalle, voi tutkija esittää uusia kysymyksiä 

itselle (Puusa, Hänninen & Mönkkönen, 2020, 223–224). 

Useamman lukukerran jälkeen lähdin paikallistamaan aineistosta kertomuksia. Hyvärinen 

(2010, 74) korostaakin analyysin alkuvaiheen ensimmäiseksi tehtäväksi kertomusten sekä 

niiden funktioiden paikantamisen aineistossa. Kertomusten paikantamisen myötä aineistosta ni 

tarkentui kuva siitä, kuinka opettajien kertomat tunnekokemukset kietoutuivat kuuden tekijän 

ympärille; resursseihin, ylempään valtaan/yhteistyötahoihin, työyhteisöön, vanhempiin, lapsiin 

sekä mediaan.  
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KUVIO 3. Opettajien tunnekokemuksiin liittyvien kertomusten paikantaminen aineistosta 

 

Kertomusten paikantamisen jälkeen ryhdyin tarkemmin analysoimaan millaisia ja minkä 

tyyppisiä kertomuksia aineistosta on löydettävissä. Aineistolähtöisen analyysin kannalta 

ongelmalliseksi nousee Hyvärisen (2010) mukaan kuitenkin se, että kertomuksille ei ole 

olemassa selkeitä määritelmiä, jolloin kertomusten ja sen eri lajien tunnistaminen ilman 

rajaamista on haasteellista. Hän tuo esille, kuinka monissa määritelmissä kertomukseen 

liitetään ajallisesti toisiaan seuraavat tapahtumat (Hyvärinen, 2010, 72). Kertomukseen voidaan 

Heikkisen (2018) mukaan liittää tietyt tunnuspiirteet, kuten tarinan alku, keskikohta ja loppu 

sekä ajassa etenevä juoni. Yksinkertaisimmillaan kerronnallinen aineisto voi kuitenkin hänen 

mukaansa koostua mistä tahansa kerronnasta, jossa kertomuksille ei aseteta vaatimuks ia 

juonellisuuden suhteen (Heikkinen, 2018, 180).  Juonellisten ja lineaaristen etenevien 

kertomusten nähdäänkin Kohosen (2011, 199) mukaan edustavan tiukempaa tulkintaa 

narratiiveista.  

Omasta tutkimusaineistostani oli löydettävissä useita lyhyitä kertomuksia, pitempiä juonellis ia 

kertomuksia sekä myös eräänlaisia kehityskertomuksia. Hyödynsin näiden kehityskertomusten 

analyysissa Hännisen (2018, 199) nimeämää juonianalyysia, jolloin kertomuksesta eritellään 

tarinan lopputilanne suhteessa sen alkutilanteeseen sekä tarinan etenemiseen vaikuttaneet 

tapahtumat. Tämä on luettavissa alaluvussa Pedagogisen opettajuuden vahvistuminen. 

Aineistostani oli löydettävissä myös iteratiivista kerrontaa, jolla Hyvärisen (2010) mukaan 
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tarkoitetaan kerrontaa, joka on tapahtunut kerta toisensa jälkeen. Iteratiivisessa kerronnassa ei 

näin ollen kerrota jotain erityistä tapahtumaa (Hyvärinen, 2010, 74). Tämäntyyppinen kerronta 

näkyikin selkeästi omassa aineistossani opettajien kuvaillessa omia tunnekokemuksiaan 

esimerkiksi yleisesti resursseihin ja resurssipulaan liittyen. Rajasin aineistoni analyysivaihees ta 

pois sellaiset yksittäiset, aiheesta ja tutkittavasta ilmiöstä eksyvät kertomukset, jotka tulkits in 

tutkimukseni tavoitteen ja tutkimuskysymysten näkökulmasta epäolennaiseksi. Aineiston 

rajaamisessa oleellisena pidetäänkin Ruusuvuori, Nikander & Hyvärisen (2010) mukaan sen 

perusteltavuutta. Tutkijan on pohdittava aineiston rajauksessa sitä, millaista näkökulmaa 

rajaamisella tuotetaan tarkasteltavasta aineistosta (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 

11). 

Etenin kertomusten sisältöjen analyysissa hyödyntäen Hännisen (2018) nimeämää teemojen ja 

käsitteiden kautta jäsentyvää analyysia. Hänen mukaansa aineistosta poimitaan tällöin jotakin 

tiettyä teemaa tai käsitettä ilmentäviä lausumia ja ne eritellään (Hänninen, 2018, 203). Myös 

Hyvärinen (2010) tuo esille erillisten, pienten kertomusten analysoinnin teemojen kautta. 

Tällöin onkin pohdittava mitkä teemat tai aihepiirit tuovat esille erillisiä kertomuksia 

(Hyvärinen, 2010, 74). Tutkimustulosten pääteemat rakentuivat tutkimuskysymysteni 

mukaisesti kolmeen osaan, jotka ovat Tunnekuvaukset opettajien kertomuksissa, Tunteiden 

kohtaaminen ja säätely sekä Ammatti-identiteetti tunnetulkintojen keskiössä. Ensimmäisessä 

pääteemassa, Tunnekuvaukset opettajien kertomuksissa, opettajat kertovat työnsä herättämis tä 

tunteista sekä niihin liittyvistä aikaisemmin jo mainituista kuudesta tekijästä. Tämän pääteeman 

alapuolelle muodostuivat analyysin tuloksena neljä alaotsikkoa, joiden teemat ovat syntyneet 

aineistoni kertomuksia erittelemällä. Kerronnasta voidaan Hännisen (2018) mukaan eritellä 

esimerkiksi kertomusten piirtämä kuva päähenkilöstä eli millaisena päähenkilö näyttäytyy 

suhteessa kertomuksen tapahtumiin. Oleellisena voidaan pitää sitä, kuvautuuko hän 

tapahtumien aikaansaajaksi eli toimijaksi vai tapahtumien kohteeksi eli uhriksi (Hänninen, 

2018, 203). Aineistostani oli löydettävissä opettajan roolin ilmeneminen sekä tapahtumien 

kohteena että tapahtumien aikaansaajana. Tapahtumien kohteena oleminen ilmenee erityises t i 

ensimmäisen alaotsikon, haastavat tunteet alle kootuissa kertomuksissa, joissa nousee esille 

opettajien kokemukset omien vaikutusmahdollisuuksien heikkoudesta. Toisessa alaotsikossa, 

ilo ja onnistumisen kokemukset varhaiskasvatuksessa, puolestaan näkyy opettajien roolin 

ilmeneminen toimijana. Kertomuksissa opettajat kokevat olevansa osallisia ja aikaansaajia 

monissa onnistumisissa. Ensimmäisen pääteeman alle rakentui analyysin tuloksena myös kaksi 
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muuta alateemaa, joiden otsikoiksi olen nimennyt tunteiden ristiriitaisuus sekä tunteiden 

monimuotoisuus. 

Tutkimustulosten toisen pääteeman, Tunteiden kohtaaminen ja säätely, alapuolelle on nimetty 

kolme analyysin tuloksena muodostunutta alateemaa. Alateemat on otsikoitu nimillä tunteiden 

hallinta, tunteiden jakaminen sekä ajattelun strategiat. Kolmannen pääteeman, Ammatti-

identiteetti tunnetulkintojen keskiössä, alapuolelle muodostui myös analyysin tuloksena kolme 

alateemaa. Nämä alateemat on otsikoitu nimellä ammatillisuuden kehittyminen, pedagogisen 

opettajuuden vahvistuminen sekä tulevaisuuden epävarmuus. Kahdesta ensimmäises tä 

alateemasta oli löydettävissä useita kertomuksia, kun taas tulevaisuuden epävarmuus on 

yhdestä haastattelusta esille noussut kertomus. Olen ottanut tämän mukaan tutkimustuloks i in, 

sillä haastateltava halusi itse haastattelun päätyttyä vielä jatkaa ja tuoda kertomuksensa esille. 

Näin tämän kertomuksen haastateltavalle merkityksellisenä, jonka vuoksi en rajannut sitä 

tarkastelusta ulos. Alla olevaan kuvioon on tehty koonti teemojen ja käsitteiden kautta 

jäsentyvästä analyysistä, joka on syntynyt aineiston kertomuksia eritellessä. 

 

KUVIO 4. Teemojen ja käsitteiden kautta jäsentyvä analyysimalli 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Esittelen tässä pääluvussa tämän tutkimuksen keskeisimmät tulokset, jotka olen koonnut 

analyysivaiheessa eniten narratiiveja synnyttäneiden teemojen alle. Tulosten esittely jakaantuu 

kolmeen osaan tutkimuskysymyksiäni mukaillen. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan 

varhaiskasvatuksen opettajien tunteita heidän kertomissaan kuvauksissa neljän teeman kautta. 

Toisessa osiossa käydään läpi opettajien kertomia keinoja säädellä tunteita. Kolmannessa 

osiossa keskitytään tarkastelemaan tunteiden suhdetta opettajien ammatti-identitee t in 

rakentumiseen. Käytän tulosten esittelyssä haastateltavista koodeja Vo 1, Vo 2, Vo 3, jossa Vo 

tarkoittaa varhaiskasvatuksen opettajaa. Näin toimien suojelen haastateltavien anonymiteettiä. 

Tutkimushaastattelussa pyysin opettajia ennen tunnekokemuksista kertomista määrittelemään 

epämiellyttävät ja kielteiset sekä miellyttävät ja myönteiset tunteet. Määrittelyn tarkoituksena 

oli saada tietoa siitä, miten opettajat itse ajattelevat tunteista, mutta myös virittää opettajia 

tunteisiin liittyvien tunnekokemusten muistelemiseen ja kertomiseen. Määritelmissä opettajat 

nostivat esille tunteisiin liittyvän kehollisuuden, olotilaan liittyvät kuvaukset, tunteiden 

nimeämisen perustunteiden kautta sekä tunteiden vaikutuksen. 

Opettajien kuvauksissa epämiellyttävistä tunteista syntyy huono olo, ne eivät tunnu fyysises t i 

ja psyykkisesti hyvältä.  

Vo 1: Niistä tulee semmonen huono olo ja huono fiilis ja semmonen niinku ärsytys ja ärtymys ja 

semmonen ei jaksa, semmonen turhautuminen  

Vo 2: Ne tuntuu hankalilta, ne ahdistaa, jotenki niinku ärsyttää..raivostuttaa, puristaa 

Epämiellyttäviksi tunteiksi nimettiin ärsytys, turhautuminen, suuttumus, viha, inho, häpeä ja 

suru. Tunnetilana puolestaan esille nousi ahdistus ja stressi. Epämiellyttävien tunteiden 

pitempiaikaiseen kokemiseen liitettiin myös niiden kuormittava vaikutus. Miellyttävien 

tunteiden puolestaan kuvailtiin olevan päinvastaisia kuin epämiellyttävien tunteiden. Niiden 

kuvailtiin tuntuvan hyvältä ja näkyvän ulospäin helpommin. 

Vo 3: Että suu on hymyssä ja ne niinku.. Sillonko sää oot niinku semmonen, jotenki ilonen ja 

positiivinen ja sulla on niitä myönteisiä tunteita nii, se ehkä jotenki vielä vahvemmin mun mielestä 

näkkyy niinku ulospäin 
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Miellyttäviksi tunteiksi nimettiin ilo, rakkaus, ylpeys ja onnistumisen tunteet. Tunnetilana esille 

nousivat aurinkoisuus, levollisuus, rauhallisuus. Myönteiseksi koettujen tunteiden nähtiin 

tuovan voimaa, energisyyttä ja tehokkuutta.  

5.1 Tunnekuvaukset opettajien kertomuksissa 

Käsittelen tässä alaluvussa ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni liittyviä keskeisiä tuloksia 

neljän erilaisen teeman kautta, jotka kuvaavat varhaiskasvatuksen opettajien työssä kokemia 

tunteita. Nämä teemat ovat haastavat tunteet, ilo ja onnistumisen kokemukset 

varhaiskasvatuksessa, tunteiden ristiriitaisuus sekä tunteiden monimuotoisuus. Alaluvut on 

nimetty teemojen mukaisesti. 

5.1.1 Haastavat tunteet 

Haastateltavien kertomuksissa nousi resurssit ja niiden puute yhdeksi keskeiseksi 

haastavampien tunteiden aiheuttajaksi. Opettajat kertoivat kokevansa turhautumista, ahdistusta, 

stressiä, suuttumusta ja jopa vihaa resurssien puutteiden vuoksi. Arkea leimasi kiire, joka syntyi 

henkilökunnan poissaolojen myötä ja työtehtävien kasautuessa päälle. Karila & Kupila (2010) 

käyttävät nimitystä kiirekulttuuri, joka yhdessä sijaisten ja sairaslomien keskellä 

selviytymisessä voi johtaa suorituskeskeisen ammatinhallinnan tuottamiseen. Tämä voi heidän 

mukaansa synnyttää kielteistä pohjaa ammatilliselle kehitykselle, jolloin työntekijä ei saa 

tarvitsemaansa tukea henkilökohtaisille ja ammatillisille tavoitteilleen sekä ammatillis ille 

pyrkimyksilleen. Kiirekulttuurin voidaankin nähdä muokkaavan identiteettiä, sillä kiire työssä 

sekä sitä kautta syntyvä stressi vähentävät työntekijän voimavaroja oppia ja reflektoida (Karila 

& Kupila, 2010, 70). 

Vo 2: Iha ekanahan mulla tulee mieleen resurssit ja niitten puute. Et se on läsnä melkein joka 

päivä 

Vo 1: Mikä niinku omassa työssä on viime aikoina tosi paljo ollu esillä, niin tuota tämmönen 

pärjääminen, mikä saa mussa niinku semmosen savun nousee korvista ja verenpaine nousee ja 

että..se pärjääminen jo sanana aiheuttaa mussa semmosen vihan tunteen ja semmosen niinku 

suuttumuksen ja sen että ei ole pakko pärjätä  

Vo 3: Joskus epämiellyttäviä tunteita voi tulla siitäki, jos on hirvee kiire. On hirveesti hommia ja 

milloin mikäkin sen aiheuttaa..voi olla että on poissaoloja ja sit et saa sijaisia ja et pysty niinko 

tekemään niitä, tai hommat kasaantuu niin ne aiheuttaa myös semmosta..ensin se kiire ja se stressi 



37 

 

ja sitten niitten myötä tullee semmosia ikäviä, et sillä hetkellä ei välttämättä se työ näytä niin 

aurinkoiselta sitten 

Resurssien puutteisiin liittyvät ongelmat koskivat yleisimmin henkilökunnan poissaoloja, 

sijaisten saamisen vaikeutta, ryhmätiloja sekä sak-ajan toteutumisen haasteita. 

Vo 1: Poissaoloja on paljon ja sitte sijaisia ei saa. Ja sitte ku porukkaa on pois nii sitä aletaan 

siirtelemään ryhmästä toiseen. Sitte silleen että..no nii teijän on vaan pakko pärjätä  

Vo 2: Lapsia on niin paljon ja aikusia niin vähä, ettei riitä niinku aikusia vaikka eri tiloihin. Ei 

oo tarpeeksi jakotiloja vaikka lapsille. Sillo jos kaikki lapset on..joudut pakosta pitämään niitä 

vaikka kahessa tilassa niin onhan se aivan hirveä tunne ku siellä on paljo lapsia ja ei vaan 

lattiatila riitä siihen leikkeihin tai muihin 

Sijaisten saamiseen liittyvät ongelmat saattoivat johtaa myös kyseenalaistamaan johtajan 

asennetta ja toimintaa sijaisten etsimisen suhteen. Toistuvat henkilökunnan poissaolot ja 

sijaisten puute saivat aikaan pohdintaa siitä, onko pärjäämiseen liittyvän ajattelutavan 

omaksuminen saanut aikaiseksi sen, että sijaisia ei välttämättä edes yritetä etsiä. 

Vo 1: Mää on kyllä välillä kyseenalaistanut sen, että yritetäänkö niitä edes oikeesti riittävästi, tai 

siis niinko oikeesti saaha. Vai onko johtajalla se mielipide jo alussa että nonii, kyllä me tämä 

handlataan että ei me, ei me edes yritetä ettiä, ku ei me kumminkaan saada sijaista  

Opettajat kokivat sak-ajat tärkeinä oman työnsä toteuttamisen näkökulmasta, mutta sak-aikaa 

ei voitu välttämättä pitää puuttuvan henkilökunnan takia. Ryhmästä ei voitu lähteä 

suunnittelemaan toimintaa, sillä lasten turvallisuus meni kaiken edelle.  

Vo 1: Mää on nyt ainoana opettajana siinä ryhmässä, et ois tärkeä se sak -ajan toteutuminen. 

Mutta sitte jos sää tiiät että siellä jää sun ryhmä aika vajaalle, nii et sää sitte lähe niinku siitä, 

että sitte vähä niinku joustaa liikaakin siitä 

Vo 2: Kaikki tämmöset ajankäytölliset ongelmat tuo tommosta ahdistusta ja stressiä. Esimerkiksi 

suunnitteluajat. Monesti jos niitä ei vaikka pysty pitämään, niin se luo stressiä ja ahdistusta, koska 

sitte pitäs suunnitella ja arvioida toimintaa ja millompa sitä teet, jos sitä ei oo 

Henkilökunnan puuttuminen vaikutti myös itse toiminnan toteuttamiseen. Työssä tapahtuvat 

jatkuvat muutokset vaativat opettajilta mukautumista muuttuviin työskentelyolosuhteis i in. 

Toimintaa jouduttiin muuttamaan ja suunnitelmia perumaan. Tämä koettiin pidemmän päälle 

kuormittavana. Opettajien tunteiden voidaan kuvata olevan erottamattomasti sidoksissa 

koulutuksen perustarkoitukseen ja tavoitteisiin (Hargreaves, 1998, 841), jotka suomala isen 

varhaiskasvatuksen osalta on määritelty varhaiskasvatuslaissa (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 
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3 §). Hargreaves (1998) näkee keskeisenä sen, mitkä ovat päämäärät, millaisia ”panoksia” 

opettajilla on ja heiltä vaaditaan, ja tekevätkö opetuksen työolosuhteet päämääristä 

saavutettavissa olevia. Kun opettajat kokevat, etteivät he pysty saavuttamaan näitä päämääriä, 

seurauksena voi olla ahdistus, turhautuminen, viha, syyllisyys ja muut negatiiviset tunteet 

(Hargreaves, 1998, 841.)  

Vo 2: Jos on ollu henkilökuntaa pois töistä ja teillä on ollu sille päivälle suunnitteilla retki ja sitte 

hoksataanki, että no, o-ou, ettei meillä oo tarpeeksi henkilökuntaa, että me voijaan lähtä sinne 

retkelle nii tommoset tilanteet saattaa sitte välillä kyllä niinku raivostuttaa suorastaan, että ku 

haluais, että ne suunnitellut asiat vois toteuttaa niinku on suunniteltu. Eikä sitte tulis niin paljo 

semmosia äkkinäisiä muutoksia.  

Turhautumisen tunne nousi esille myös lapsiin liittyvissä tilanteissa. Nämä tilanteet saattoivat 

liittyä lapsen tuen tarpeisiin, tukitoimien järjestämiseen tai asioiden etenemättömyytee n. 

Lapsen tuen tarve haluttiin ottaa toiminnassa huomioon, mutta aina oma ammattitaito lapsen 

auttamiseen ei ollut riittävä. Lasten tilanteissa eläminen tuntui vahvasti silloin, jos lapsella oli 

taustalla vaikeita kokemuksia ja lapsen nähtiin kärsivän.  Turhautumista synnytti, kun 

yrittämisestä huolimatta asioita ei saatu eteenpäin ja lasta ei pystytty auttamaan. Omien 

vaikutusmahdollisuuksien rajallisuuden huomaaminen ylemmältä ja korkeammalta taholta 

tulevan vallan rinnalla ei ollut helppoa, etenkin kun tiedostettiin, että asiat voisivat olla toisella 

tavalla ja nähtiin lapsen tai lapsiryhmän asiasta kärsivän. Myös tukitoimien toteuttamiseen 

liittyvät esteet vaikkapa henkilökunnan puuttumisen vuoksi sai aikaiseksi riittämättömyyden 

tunteen kokemuksen.  

Kertoessaan emotionaalisesti haastavista tilanteista, opettajat selittävät näitä Nicholsin ym., 

(2017) mukaan syillä, jotka ovat heidän henkilökohtaisessa hallinnassaan tai vastaavasti syillä, 

jotka eivät ole heidän hallinnassaan. Erityisesti epämiellyttäviin emotionaalisiin tilanteis i in 

syitä haetaan heidän mukaansa ulkoisten toimijuuteen liittyvien selitysten kautta.  

Turhautumisen tunnetta synnyttäviä tilanteita ja asioita saatetaan selittää täten Nicholsin ym., 

(2017) mukaan tekijöillä, jotka ovat opettajan henkilökohtaisen hallinnan ulkopuole lla 

(Nichols, Schutz, Rodgers & Bilica, 2017, 413–414). 

Vo 2: Jos se on vaikka jatkunu pidempään aikaan se lapsen tuen tarve ja on yritetty kaikkea tehdä 

ja silti tuntuu, että se tilanne ei etene, niin kyllä se alkaa väistämättäkin vähä turhauttaan. Ja 

siitäkin saattaa tulla itelle vähä semmosta niinku tietynlaista stressiä, että mitä mää vielä 

keksisin, että tää lapsi sais nyt sen tuen ja avun  
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Vo 3: Jos lapsi tarvii vaikka tietynlaista tukea, ja sitte sää et saa järjestettyä. Sää teet vaikka 

hirveesti töitä sen etteen ja sää koitat kaiken mahollisen tuen, ja se lapsi ei vaan saa sitä tukea, 

mitä se tarvii. Et ompa se sitte vaikkapa psykiaktriselta puolelta tai sitte joku muu semmonen 

niinku tuen muoto mitä se tarvis, mitä sää et niinku, tavallaan jo oma ammattitaito loppuu, mihin 

et ennää ite pysty vastaamaan..ja kaikki tietää et se tarvis tietynlaista tukea ja apua nii..ne on 

ehkä semmosia niitä mitä kaikista eniten mää ite ehkä oon kokenut silloin ehkä semmosta 

turhautumisen.. 

Vo 1: Varsinki kun siellä on niitä tuen tarpeisia, nii sitte että ku tän kanssa pitäs ehtiä käyä niinko 

ja ottaa enempi kuvia ja ottaa enempi sitä strukturoitua juttua, mutta ehtiikö siihen panostaa 

riittävästi? Että vähä semmonen jatkuva riittämättömyyden tunne. Että kykenenkö mää niinku 

vastaamaan yksilöllisesti näitten lasten tarpeisiin.. 

Turhautumisen tunteeseen liittyvät kokemukset tulivat esille opettajien kertoessa myös 

päivittäin toistuvista tilanteista lasten kanssa. Nämä tilanteet liittyivät lasten välisten 

ristiriitatilanteiden selvittämiseen tai lasten jumitilanteisiin. Riihonen (2013) toteaakin, että kun 

lapsilla on hankaluuksia keskenään, on konfliktin selvittämisessä mukana niin lasten kuin 

aikuisenkin omat tunteet. Aikuinen voi joutua hänen mukaansa toimimaan hyvin vastakkaisella 

tavalla omiin tunteihinsa nähden, jotta oikeudenmukaisuus tilanteessa toteutuisi (Riihonen, 

2013, 44). Ristiriitatilanteiden toistuva selvitteleminen nostikin esille sen, kuinka tärkeänä 

tunnetaitojen sekä sosiaalisten taitojen opettelemista pidettiin. 

Vo 1: Tämmöset tietynlaiset tunne- ja kaveritaidot, et miten äärimmäisen tärkeää niihin on 

panostaa. Nii ne aiheuttaa niinku semmosta et ei vitsi että taas..et jotenki niinku päivästä toiseen, 

viikosta toiseen me käyvään tätä sammaa niinku aihetta ja asiaa läpi, että en leiki tuon kanssa ja 

en ala tuon kanssa ja en oo tuon kaveri. Että jotenki ne tietyt aiheet ja ristiriidat..että se välillä 

turhauttaa että ei tästä tuu mittää.. 

Vo 2: itse ymmärtää sen lapsen, tavallaan sen mielen ja sen että, jos vaikka joku lapsi jumiutuu 

tosi pahasti johonki tilanteeseen, ja hän ei vaan meinaa millään päästä siitä yli, niin 

luonnollistahan se on, että se alkaa itteäki turhauttaan jossain vaiheessa. Että no, mitä mää vielä 

keksin, että mää saisin sen lapsen nyt tästä niinku liikkumaan ja etenemään, ja miten mää voisin 

nyt tukea tätä 

Erilaiset yhteenotot lasten kanssa koetaan Rannan (2021) mukaan usein päiväkodissa raskaina, 

mutta ne voivat toimia myös tärkeimpinä tilanteina luoda turvallinen ja hyvä suhde lapseen. 

Näissä tilanteissa korostuvat hänen mukaansa aktiivinen vuorovaikutus, lapsen sensitiivinen 

kohtaaminen sekä aikuisen kärsivällisyys tilanteen loppuun hoitamisessa lapsen kanssa. 

Tilanteiden ratkaiseminen ja päätökseen vieminen yhteisymmärryksessä lapsen kanssa on 
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tärkeää sekä lapsen hyvinvoinnin että aikuisen ja lapsen välisen suhteen kannalta (Ranta, 2021, 

70). 

Opettajat kertoivat kokeneensa haastavia tunteita vanhempiin sekä heidän kanssaan 

toteutettavaan yhteistyöhön liittyen. Näitä tunteita herättivät tilanteet, jolloin vanhempien 

kanssa oli erimielisyyksiä esimerkiksi lapsen tuen tarpeesta. Larun, Riihosen & Tuukkasen 

(2013) mukaan oman lapsen erityisiä tarpeita voi olla joskus perheiden vaikea hyväksyä, jolloin 

siitä keskusteleminen avoimesti ei ole helppoa. Oman lapsen erityisyys tai tuen tarve saattaa 

heidän mukaansa olla vanhemmille iso uutinen, jolloin vanhempien unelmat ja kuvite lmat 

lapsesta romahtavat, kun käy ilmi lapsen tarve jatkuvaan apuun tai erilaisiin tukitoimiin (Laru, 

Riihonen & Tuukkanen, 2013, 50). 

Vo 3: muutamanki lapsen osalta se, että vanhempien kanssa ollaan oltu eri mieltä vaikka tuen 

tarpeesta lapselle ja ammattilaisena sitte näkkee, että jos tähän ei nyt puututa niin tää lapsi on 

ongelmissa vaikka sitten koulussa ja tuota vanhemmat ei nää sitä asiaa samalla tavalla..  

Vanhemmilta saatu palaute ei aina ollut positiivista, jolloin jouduttiin pohtimaan millä tavalla 

palaute otetaan vastaan ja kuinka siihen reagoidaan. Vanhemmilla oli myös tietynla is ia 

odotuksia varhaiskasvatuksen toimintaa kohtaan. Nämä odotukset nostivat esille oman 

toiminnan perustelemisen merkityksen. Varhaiskasvatuksen opettajan työlle kohdistuu Nislinin 

(2016) mukaan odotuksia niin vanhemmilta, lapsilta kuin yhteiskunnan taholta. Tämä voi hänen 

mukaansa tuntua paikoin raskaalta ja koetella riittävyyden kokemusta sekä ammatill is ta 

itsetuntoa (Nislin, 2016, 219). 

Vo 3: On ollu myös sitä, ettei oo tullu aina se positiivinen palaute vanhemmalta , että vanhempi 

on ollu niin eri mieltä, niin se on sitte voinu sanoa sieltä vaikka mitä takas, niin siinä kans 

nouseehan siinä semmosia tunteita ja tympäsee ja ärsyttää.  

Vo 1: ja ehkä vanhempienki jotenki se semmonen, niinku oletukset ja odotukset, että, ootteko te 

vaan leikkinyt täällä päivän ja näin, että jotenki perustella sitäki ommaa toimintaa ja semmosta..  

Päivittäisissä kohtaamistilanteissa vanhempien kanssa saatettiin törmätä välinpitämättömyyden 

vaikutelmiin, kun opettaja koki, ettei saanut viestiään vanhemmalle perille ja joutui toistamaan 

itseään samasta aiheesta.  Laru, Riihonen & Tuukkanen (2013) kirjoittavatkin, että 

vanhemmilla saattaa olla hyvin erilainen näkemys lapsen tarpeista kuin ammattikasvattajilla.  

Heidän mukaansa vanhemmat voivat olla eri mieltä kasvatustavoista tai he eivät välttämättä 

osaa arvostaa kaikkea sitä, mitä varhaiskasvatus pyrkii antamaan lapselle (Laru, Tiihonen & 

Tuukkanen, 2013, 48). 
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Vo2: mää oon miettiny jonku luovutuskeskustelun jälkeen, että onkohan tämä vanhempi 

nyt..kuuntelikohan se mua vaikka yhtään. Et meilläki on ollu esimerkiksi tilanteita, että on vaikka 

pitäny lapselle tuoda lisää vaihtovaatteita päiväkotiin tai kengät on liian pienet, ja me ei saada 

niitä iltapäivällä jalkaan, kun ne ei yksinkertaisesti mahdu. Ja siltiki on menny monta viikkoa, 

että on tuotu sit seuraavat kengät. Niin tämmöset alkaa turhauttaa  

Vastaan saattoi tulla vanhempien kanssa myös hyvin odottamattomia tilanteita, jotka vaativat 

opettajalta vahvaa ammatillista toimintaa tilanteen hoitamiseksi. Tällaisissa tilante issa 

saatettiin kokea monia eri tunteita. 

Vo 3: mää jouvuin omat yhteystiedot laittaan sitte salaisiksi, että siinä oli vanhempi lähdössä 

vankilaan ja soitti uhkailusoiton sitte tonne mulle töihin ja tuota, siinä kans tietenki tuli 

monenlaisia tunteita..tietenki siinä semmonen ehkä pelkokin jonkulainen, että me jouvuttiin 

toimimaan sillä lailla, että päiväkodissa ei saa avata ovea et ovet pitää pitää lukossa.  

Vanhempien kanssa jotenki et sun pittää kuitenki pysyä niinku ammatillisena ite, ja sä mietit tosi 

tarkkaan mitä sää ite vastaat semmoseen puheluun tai soittoon 

Haastatteluhetkellä Suomessa oli käynnissä opettajien valtakunnall iset 

työehtosopimusneuvottelut, jotka johtivat myös työtaisteluihin. Opettajien lakoilla, 

vuorovaihto- ja ylityökielloilla oli vaikutus päiväkotien toimintaan ja varhaiskasvatuksen 

toteuttamiseen. Yhdestä kertomuksesta nousi esille se, että ymmärrystä työtaisteluille ei 

kuitenkaan aina välttämättä kaikilta vanhemmilta tullut, sillä vanhemmat kokivat opettajien 

työtaistelujen vaikuttavan heidänkin elämäänsä.  

Vo 1: nyt ku lakkoillaan tässä niin sitte mitä ehkä sekin sitte vanhempien jotenki taholta on tuonu 

sitte semmosta palautetta että, ehkä vähä ymmärtämättömyyttäkin , että no miks te lakkoilette, ja 

kyllä me tarvitaan hoitoa 

Tämä sai aikaiseksi pohdinnan omaan työhön liittyvästä arvostuksen tunteesta. Kertomuksissa 

varhaiskasvatuksen opettajan työ nähtiin tärkeänä, jolla on yhteiskunnallinen merkitys, mutta 

samalla esille nousi työtä kohtaan näkyvä arvostus ja tunne sen puuttumisesta. Työtaisteluihin 

liittyvä uutisointi mediassa ja erityisesti ylemmältä taholta annetut lausunnot herättivät 

kokemuksen, ettei omaa työtä kohtaan osoitettu ulkopuolelta riittävää arvostusta. 

Vo 1: et tälleen et mikä arvostus se sitten myös tuolta niinku ylempää näkkyy ja johtajien 

osalta..että ku kauheesti teettää töitä, että ku teijänhä ei tarvi mittää valmisteluita tämän lakon 

suhteen tehä.. Sillon ku korona alko ja alettiin laittaa paikkoja kiinni, nii päiväkodithan oli kyllä 

auki. Koululaiset oli etäopetuksessa ja suljettiin sitä sun tätä, mutta päiväkodit kyllä niinku 
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porskutti menemään ja pyöri ihan samalla teholla. Että ei silloin niinku ehkä ajateltu sitä, että ne 

onki ehkä aika tärkeä ammattiryhmä niinku yhteiskunnan kannalta 

Työssään opettajat tekevät yhteistyötä erilaisten ammattiryhmien kanssa. Työn luonnetta 

kuvaillaankin moniammatilliseksi, sillä yhteistyötä tehdään oman tiimin lisäksi myös 

esimerkiksi psykologien ja terapeuttien kanssa (Nislin, 2016, 220). Kertomuksissa nousi esille 

haasteet, joita koettiin esimerkiksi yhteistyössä terapeuttien kanssa tuen tarpeisten lasten osalta. 

Toisten ammattiryhmien asettamat odotukset opettajien työlle aiheuttivat turhautumista, koska 

niiden saavuttaminen koettiin hankalaksi vallitsevissa olosuhte issa.  

Vo 1: ollaan terapeuttien kanssa ehkä vähä eri mieltä..Et monesti ehkä heilläki on niinku aika 

isot odotukset ja semmoset niinku suureelliset suunnitelmat ja näkökulmat, et mitä meidän pitäis 

siellä kyetä tekemään..semmonen on kans välillä turhauttanut 

Opettajat korostivat kertomuksissaan toimivan tiimin ja työyhteisön merkitystä. Työyhteisö ssä 

saattoi kuitenkin syntyä toisistaan poikkeavia näkemyksiä tai erimielisyyksiä, jolloin 

työskenteleminen yhdessä ei ollut aina helppoa. Tämä nousi esille esimerkiksi työntekijö iden 

välisissä vuorovaikutustilanteissa. Yhdestä kertomuksesta nousi esille myös työyhteisö ssä 

esiintyvä kateus toisten ryhmien henkilöstömäärää kohtaan. Kateuden tunteen syntyminen kieli 

kuormittavissa työolosuhteissa työskentelemisestä sekä henkilöstön väsymisestä. Kateus näkyi 

työyhteisössä toisten ryhmien sekä heidän toimintansa arvostelemisena. Työyhteisö ssä 

vallitseva kateus koettiinkin hankalaksi, joka vaikutti koko yhteisön työilmapiir i in. 

Tiimityöskentelyn aiheuttamia tunteita suomalaisessa varhaiskasvatuskontekstissa tutkineet  

Ranta ym., (2022) toteavat tiimityön varhaiskasvatuksessa voivan olevan haasteellista monella 

tapaa. Koska tiimityön tehokkuudella on vaikutus toiminnan laatuun, korostavat he huomion 

kiinnittämistä tiimityöhön ja sen onnistumiseen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa (Ranta, 

Harju-Luukkainen, Kahila & Korkeaniemi, 2022, 31, 33.) 

Vo 3: tai tiimissä tulee niinkö jotaki erimielisyyksiä, mistä on niinku vaikea löytää semmosta 

yhteistä, jos on niin selkeästi erilainen näkemys vaikka työntekijöitten. Nekin ehkä jonkinlaista 

turhautumista niinkö synnyttää, mitkä taas puolestaan sitte johtaa niihin muihin tunteisiin .. 

Vo 1: no meillä on paljo ollu sitä sellasta ehkä toisten ryhmien, semmosta kateutta. Että ku mulla 

on siinä omassa ryhmässä vähä enempi henkilökuntaa, että ku se on jatketun ryhmä. Multaki on 

johtaja kysynyt, että no miten sää niinku näkisit, miten tämä kateus saatais loppumaan. No 

semmonen, että ku jokainen keskittyis siihen oman ryhmän toimintaan ja oman ryhmän niinku 

työskentelyyyn ja siihen miten omassa ryhmässä tehhään töitä.. 
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Opettajat pitivätkin tärkeänä sitä, että asioista voitaisiin keskustella avoimesti, mutta vallitseva 

ilmapiiri ei tätä aina sallinut. Wenström (2021) kuvaa työyhteisön ilmapiirin syntyvän siitä, 

minkälaisia tunteita työyhteisössä koetaan, kuinka tapahtumia tulkitaan sekä miten niistä 

puhutaan työpaikalla. Hänen mukaansa työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavatkin useat tekijät, 

kuten yksilöiden henkilökohtaiset ominaisuudet. Työyhteisössä jokainen yksilö kokee ja 

tulkitsee erinäisiä työpaikan vuorovaikutustilanteita ja tapahtumia omien kokemustensa ja 

uskomustensa pohjalta eri tavoin, joten sama asia voi herättää eri ihmisissä erilaisia tunteita 

(Wenström, 2021, 80). Oulasmaa & Saloheimo (2013, 80) toteavat suomalaiseen 

varhaiskasvatuksen kontekstiin tehdyn tutkimuksen pohjalta resurssipulan, ainaisen kiireen ja 

työpaineiden heikentävän työilmapiiriä sekä aiheuttavan vaikeita tunteita.  

Vo 1: sitte niinko tavallaan se kuinka huonossa valossa sää oot, jos sää esität eriävän mielipiteen, 

niinko asiasta, että no, ei me voija vettää tätä toimintaa tällä henkilökuntamäärällä. Ja oon iteki 

tuonu sen, tämän..ei meijän pidä aina pärjätä esille, että sittehän sää saat vähä pahoja katseita 

siellä mutta ei..kyllähän näistä pittää pystyä puhumaan. 

Wenström (2021) näkee johtamisella sekä esimiestyöllä olevan ratkaisevan tärkeä vaikutus 

työyhteisön ilmapiiriin.  Tämä korostui myös opettajien kertomuksissa. Työyhte isön 

kannustavassa ja myönteisessä ilmapiirissä työntekijä pystyy Oulasmaan & Saloheimon (2013) 

ottamaan esille vaikeitakin kysymyksiä ilman pelkoa tilanteen tulehtumisesta tai torjutuksi 

tulemisesta.  

5.1.2 Ilo ja onnistumisen kokemukset varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksen arkeen kuului paljon sellaisia asioita, joista opettajat kertoivat kokeneensa 

myönteisiä tunteita. Kertomukset liittyivät erityisesti lapsiin, heidän oppimiseensa sekä 

onnistumisiin, jotka saivat opettajat myös kokemaan työssään onnistumisen tunteita. Arjessa 

iloittiin yhdessä pienistä asioista, jotka opettajat kokivat merkityksellisiksi lapsen kasvun, 

kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. Lasten aitous ja läsnäolo saivat opettajat tuntemaan 

itsensä tärkeiksi ihmisiksi lasten elämässä. Nislin (2016) toteaa aiempien tutkimusten 

osoittaneen varhaiskasvatustyön kultaisen ytimen piilevän juuri arjen vuorovaikutustilante issa 

lasten kanssa. Lasten kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä tukeminen saavat aikaiseksi ilon 

sekä onnistumisen kokemuksia kasvattajissa sekä ruokkivat myös heidän ammatillisen 

itsetuntonsa kehittymistä (Nislin, 2016, 219). Kasvatustyön voidaankin nähdä palkitsevan 

tekijäänsä monella tasolla (Tuukkanen, 2013, 19).  
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Vo 2: ollaan harjoteltu varmaan oikeesti pari kuukautta yhen lapsen kanssa potalla käyntiä. Hän 

on aina sinnikkäästi siellä istunu ja kattonu kuvia ja istunu, ja tulosta ei oo tullu. Mutta tänään 

hän sitten sai pissan sinne pottaan ja voi sitä onnea! Me oltiin aivan, hyvä ettei katto lähteny 

päiväkodista irti kun tänään tuli se pissa. Ja sitten se lapsen, niinku olemus ja reaktio, se niinku 

kaikki. Hyvä ettei itku tullu onnesta siinä itelläki siinä tilanteessa, ku se oli niin selkeästi sille 

lapselle aivan niinku maailman paras päivä. 

Yksittäisen lapsen onnistumisen kokemukset saivat opettajat kokemaan iloa vahvemmin, kun 

taustalla oli tehty töitä paljon, ja lapsella saattoi ennestään olla epäonnistumisia takana. Lapsen 

kehitystä tukevan tukimuodon löytäminen ja lapsen taitojen eteneminen synnyttivät opettajissa 

tunteen siitä, että hän oli onnistunut edesauttamaan lapsen kehitystä. Iloa koettiin myös koko 

lapsiryhmän kohdalta, kun esimerkiksi ryhmäytyminen oli syksyn jäljiltä onnistunut.  

Vo 1: ku löydetään pitkällisen yrittämisen jälkeen niinku keinoja, että miten sitä lasta voidaan 

auttaa. Ja se oikeasti onnistuu jossaki, niin onhan ne niinku äärettömän mahtavia tilanteita ja 

semmosia, että jes, me onnistuttiin tässä 

Vo 3: Se on ihana ku huomaa, että ryhmä on ollu vaikka semmonen hajanainen aluksi, ja sitten 

se oikeen yhdistyy ja sit sitä saa niinkö..semmonen ryhmäytyminen on tapahtunut ja otetaan muita 

mukkaan. Mulla tulleeki noissa sosiaalisten taitojen opettelussa, vielä vahvemmin mää ehkä koen 

ite sitä iloa, ku huomaa, että lapset niinku oppii niitä juttuja 

Ilon ja onnistumisen tunteen kokemuksen kerrottiin vahvistuvan erityisesti tilanteissa, joiden 

taustalla saattoi ensin vaikuttaa jokin haastavaksi tai negatiiviseksi koettu asia mutta joka 

kääntyi lopulta positiiviseen suuntaan. Tämä näkyi opettajien kertoessa yhteistyös tä 

vanhempien kanssa. Lapsen tuen tarpeen puheeksi ottaminen tai vastaavasti 

lastensuojeluilmoituksen tekeminen vaativat opettajia pohtimaan, millä tavalla asiasta 

keskustellaan ammatillisesti vanhempien kanssa. Opettajat korostivatkin toimivan 

vuorovaikutussuhteen luomista ja sen merkitystä, joka kantaa haastavammissakin tilante issa 

eteenpäin. Varhaiskasvatuksen alalla työskentelyyn tarvitaan Tuukkasen (2013) mukaan hyviä 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hän pitää tärkeänä kykyä kohdata ja kuunnella erilais ia 

ihmisiä, niin lapsia kuin heidän perheitään, esimiestä ja tiimitovereita (Tuukkanen, 2013, 19). 

Vo 3: ehkä mää jotenki aattelen, että ne myönteiset, ne niinkö semmoset miellyttävät tunteet..ne 

on sitä miellyttävämpiä, mitä enemmän siellä on takana jotaki ei niin miellyttävää..että mistä on 

niinku menty eteenpäin 

Vo 2. mää ite koen, että ku se on sillon syksyllä hyvin se vanhempien välinen yhteystyö laitettu 

käyntiin niin se kantaa sitten pitkälle. Että vaikka tulis niitä haastavampia asioita, mistä pitää 
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keskustella ja vaikka tulis tilanteita, ettei oo ihan niinko yhteisymmärryksessä, niin jos se pohja 

on siellä niinku semmoseksi hyväksi ja positiiviseksi tehty, niin sit se varmasti auttaa niissäki 

tilanteissa 

Kertomuksista nousi positiivisen palautteen saaminen yhdeksi opettajien onnistumisen tunnetta 

vahvistavaksi tekijäksi. Tärkeiksi koettiin lapsilta, vanhemmilta, omalta työyhteisöltä ja 

esimieheltä sekä muilta yhteistyökumppaneilta saatu positiivinen palaute.  

Vo 3: se ykski lapsikin, jonka kans paljo jouvuttiin taisteleen ja sitten nytkö se koululaisena 

käväsee se poika siellä, ku se hyppää kaulaan aina ja mää oon, että voi että meillä on ollu niin 

monenlaisia vaiheita että..sää oot monesti mua kyllä kätteen purrukki, mutta nyt sää hallaat 

Vo 1: monesti mulla on tapana aina kysyä vasukeskustelussa, että onko toiveita tai palautetta 

meille niinku esittää..niin kyllä ne on erittäin positiivisia, just semmosia että ihana ku siellä teette 

tosi tärkeää työtä ja huolehitte ja näin että..että hyvältä vaikuttaa  

Vo 2: Meidän esihenkilökin on ihanan semmonen, niinku läsnä siellä arjessa ja hän näkyy siellä, 

ja ku sieltä saa hyvää palautetta ja..hyvä keskusteluyhteys on hänen kanssa niin, siitä kans kyllä 

saa niinku iloa 

Positiivinen palaute vanhemmilta saatettiin saada vielä senkin jälkeen, kun heidän lapsensa ei 

enää ollut varhaiskasvatuksessa. Tällaiset palautteet olivat merkityksellisiä, sillä niiden kautta 

opettaja sai tietoa siitä, millä tavalla oli onnistunut vaikuttamaan myönteisesti lapsen elämään 

ja tulevaisuuteen. Tämä synnytti myös työhön liittyviä onnistumisen tunteita. 

Vo 3: Niin tulee semmosia pieniä juttuja, et okei, että mää sain vaikka tommosen ehkä aikaseksi 

Opettajien kertomuksista oli nostettavissa esille myös toimivan arjen käsite, joka syntyi 

useamman tekijän summasta. Toimivan arjen todettiin vaikuttavan kokonaisvaltaisesti omaan 

oloon, hyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä työssä viihtymiseen. Toimiva arki synnytt i 

levollisuutta siinä vallitsevan työrauhan kautta. Osana toimivaa arkea nähtiin myös hyvin 

toimiva tiimi ja tiimissä vallitsevat hyvät työnjaot sekä koko työyhteisön avoin, toisia 

kannustava ilmapiiri. Tiimissä opittiin lukemaan toisia, jolloin voitiin auttaa työkavereita 

ottamalla koppia tilanteista lasten kanssa tai vaihtamalla tarvittaessa rooleja. Opettajat 

kertoivatkin kokevansa iloa siitä, että tiimissä saadaan luotua yhteiset toimintatavat ja jokainen 

toimii niiden mukaisesti.  

Vo 2: ku on se toimiva tiimi ja on mahtavat työkaverit, niin siitä saa semmosta hyvää fiilistä siihen 

arkeen ja semmosta iloa ja valoa, ku tietää et se homma toimii ja siellä on kivat ihmiset töissä 

sun kanssa. Se tuo ihan hirveesti intoa ja semmosta halukkuutta mennä töihin  
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5.1.3 Tunteiden ristiriitaisuus 

Haastattelemieni opettajien kertomuksista nousi esille kokemus omien tunteiden 

ristiriitaisuudesta. Tunteiden ristiriitaisuutta aiheutti tilanteet, jolloin jouduttiin toimimaan 

omien tunteiden vastaisesti tai vastaavasti omaa sisäistä tunnekokemusta jouduttiin 

peittelemään, jotta voitaisiin vastata lasten tunteisiin.  

Vo 3: yhtenä aamuna vastasin puhelimeen ja sieltä soitti tuota lääkäri ja sanoi, että edellisenä 

iltana oli tuotu mun ryhmästä lapsi sinne semmosen vakavan tapahtuman seurauksena, että 

valmistautukaa ryhmässä siihen, että tämä lapsi menehtyy. Ja piti ruveta miettimään että, miten 

mää rupian, miten me ruvetaan nyt lapsiryhmässä semmosta, et yks tärkeä osa sitä ryhmää, et 

sitä ei ehkä ookaan. Mitä kaikkia tunteita siinä ite pyöritteli päässä ja mietti jo sitä, että pittää 

ottaa koppia myös niistä lasten tunteista. Ja se oli itellekin aika järkyttävää.. 

Tunteiden ristiriitaisuus nousi esille myös kertomuksissa, joissa pohdittiin omaan työhön 

liittyviä odotuksia ja tavoitteita sekä näiden suhdetta toteutuvaan arkeen. Esille nousi 

laadukkaan varhaiskasvatuksen käsite sekä se, mitä tämän ajatellaan pitävän sisällään. 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun ohjaamisen tarpeisiin kehitetty Varhaiskasvatus lak i 

(540/2018) sekä Opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat 

yhdessä pohjan laadukkaalle varhaiskasvatukselle sekä antavat raamit myös paikallis ille 

varhaiskasvatussuunnitelmille (OAJ, 2022.) Nämä ohjaavat täten varhaiskasvatuksen 

järjestämistä sekä varhaiskasvatuksen opettajien työtä. Kuitenkin laadukkaan 

varhaiskasvatuksen vaatimukset synnyttivät ristiriitaisia tunteita, kun työn koettiin olevan 

jotain muuta kuin vaatimusten mukaista toimintaa.  

Vo 1: ei me voija puhua kauhian niinku laadukkaasta varhaiskasvatuksesta siinä tapauksessa, jos 

se koko ajan on tämmöstä selviytymisen suunnittelua ja selviytymistä ja semmosta pärjäämistä 

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella nähdään Nislinin (2016) mukaan olevan myönteis iä 

vaikutuksia sekä lapsen tuleviin oppimistuloksiin että hyvinvointiin. Hänen mukaansa 

laadukasta varhaiskasvatusta voidaankin pitää parhaimpana varhaisena puuttumisena, jolla 

lasten kehitystä voidaan suunnata suotuisaan suuntaan ja sen avulla voidaan mahdollis taa 

lapsille turvallinen, oppimista tukeva kasvuympäristö, sosiaalisia taitoja kehittäviä 

vertaissuhteita sekä luottamuksellinen suhde aikuisiin (Nislin, 2016, 218.) 
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5.1.4 Tunteiden monimuotoisuus 

Opettajien kertomuksista oli löydettävissä tunnekokemusten kuvailuja, joissa koettua ei 

lokeroitu varsinaisesti joksikin tietyksi tunteeksi tai että jokin tietty yksittäinen tunne olisi 

kokemuksesta sanoitettavissa. Nämä kokemukset olivat kuitenkin selkeästi merkityksellisiä ja 

kertoessaan opettajat saattoivat kuvailla tilanteeseen liittyneitä tunteita monin sanoin. Laine 

(2018) kuvaa, kuinka kokemuksessa on aina tiedostamattomaksi jääviä puolia, kuten 

epämääräisiä tunteita, kokemustietoa, mielikuvia ja aavistuksia, ja joiden sanoiksi pukeminen 

voi olla vaikeaa (Laine, 2018, 40.) Kertomuksista oli löydettävissä myös tunteiden 

muuntumista joksikin toiseksi tunteeksi. Käytän tutkimuksessani näistä kuvailuista nimeä 

tunteiden monimuotoisuus, sillä näen tämän kuvaavan parhaiten tunteisiin liitettävää 

ominaisuutta. 

Tunteiden monimuotoisuus tuli esille yhdessä kertomuksessa, jossa opettaja kertoi kokemistaan 

tuntemuksistaan aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen kohtaamisessa.  

Vo 3: ku mullaki on tää väkivaltasesti käyttäytyviä lapsia, niin niissäki mää oon monesti miettiny 

et, mikä on se tunne ku sää jouvut semmosiin kiinnipitotilanteiseen useastikin jopa päivän aikana 

ja sää joudut sitte sitä riehuvaa lasta, jolta tullee vaikka mitä sieltä suusta ja tuota..purree ja 

hakkaa ja potkii ja sylkee ja kaikki maholliset että.. oikeestaan koskaan ei oo tuntenu kuitenkaan 

niinku vihaa sitä lasta kohtaan, niinku missään tommosissa, vaikka se miten sen kohistat. Et 

jotenki se tunne siinäki hetkellä on enemmän joku semmonen..mä en tiiä onko se surun 

tai  semmosen niinkö säälin tai..minkä niinku välimaastosta se on, että se tuntuu hirviän pahalta, 

että sillä lapsella on niinku tosi paha olla, et se nuin käyttäytyy 

Tunteiden muuntuminen tuli esille kertomuksissa, joissa taustalla saattoi olla työyhte isön 

yhteinen kokemus tai vastaavasti opettajan henkilökohtainen kokemus. Kun työyhteisö joutui 

kohtaamaan menetyksen, syntyi kokemus yhteisestä surusta. Yhteinen suru sai ihmiset 

tukemaan toisiaan, mikä lopulta johti vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä 

kuvastaa hyvin sitä, kuinka tunteiden voidaan nähdä syntyvän, muuntuvan ja sisäistyvän 

ihmisten välisissä suhteissa ja kuinka niissä on jotain yhteisesti koettua (Isokorpi & Viitanen, 

2001, 40). Wenström (2021) näkee kaikkien tunteiden kuuluvan elämään ja ihmisyyteen. 

Voimakkaiden myönteisten tunteiden voidaan hänen mukaansa nähdä kumpuavan negatiivis ten 

tunteiden kuten surun tai pelon väistymisestä. Työyhteisössä yhdessä koetuilla vaikeuksilla voi 

olla kasvattava ja vahvistava vaikutus, jolloin tapahtuu ihmisten lähentyminen ja 

yhteisöllisyyden lujittuminen (Wenström, 2021, 77). Kertomuksista nousi esille se, että vaikka 
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alun perin tunne on saatettu kokea vaikeana ja epämiellyttävänä, niin se on lopulta johtanut 

johonkin hyvään.  

Vo 3: välillä työyhteisössäkin ollu rankkoja tai meilläki oli menetys, ku. päiväkodin johtaja 

menehty. Niin nekin, vaikka siellä on taustalla tommonen niinku ikävä, tosi vahva surun tunne 

niin sitte jotenki ne kokemukset siinä yhtä aikaa myös niinkö myönteisiä, että me niin tuetaan 

toisia, että tulee sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Vo 1: siinä tuli niinku itse asiassa terapeuteilta sitte kiitosta, että ku aluksi oltiin aika eri linjoilla 

tässä. Että nyt kun on kaks asiaa menny etteenpäin, nii sitte tullee valtavasti kiitosta ja semmonen 

niinku että jes..tässä onnistuttiin. Vaikka se aluksi on tuntunut siltä, että ei tästä tuu yhtää 

mittää..ja me ei löydetä ikinä mittää toimivaa systeemiä tähän 

5.2 Tunteiden kohtaaminen ja säätely 

Tässä alaluvussa esittelen millä tavalla opettajat kertovat omien tunteidensa kohtaamisesta sekä 

millaisia keinoja he kertovat käyttävänsä tunteiden säätelyyn. Alaluvut on nimetty keskeisten 

tutkimustulosten pohjalta kolmeen osaan, joita ovat tunteiden hallinta, tunteiden jakaminen 

sekä ajattelunstrategiat. 

5.2.1 Tunteiden hallinta 

Kohdatessaan haastavia tunteita opettajat kertoivat, kuinka omia tunteita täytyi kyetä 

hillitsemään. Ammattiroolissa toimiminen edellytti tietynlaista käyttäytymistä, eikä omia 

tunteita voitu päästää valloilleen, vaan tilanteissa täytyi muistaa oma ammattirooli ja 

ammatillisuus. Ammatillisuuskäsityksessä painottuu Forsbergin (2006) mukaan neutraaliuden 

ja järkiperäisyyden vaatimus sekä omien tunteiden sulkeminen taka-alalle. Hän käyttää 

nimitystä moderni asiantuntijuus, johon liitettävässä ideaalissa työntekijän on kyettävä 

hillitsemään omat haastavat tunteensa taka-alalle ja kontrolloimaan toimintaansa järjellä. 

Forsberg (2006) toteaa tunteiden taka-alalle pistämisen olevan ymmärrettävä keino selviytyä 

sekä toisaalta myös suoja työn aiheuttamaa tunnekuormaa vastaan. Tässä ajatuksessa 

korostetaan hänen mukaansa tunteisiin liittyvän kokemuksen yksilöllisyyttä, 

henkilökohtaisuutta sekä sisäisyyttä (Forsberg, 2006, 31–32). Omien tunteiden äärellä 

pysähtyminen sekä niiden sanomien pohtiminen on tärkeää, kuten Köngäs (2019) tuo esille. 

Tunteiden hallinta ei tarkoita kuitenkaan hänen mukaansa omien tunteiden sisällä pitämis tä 

vaan niiden tuntemista sekä taitoa lukea tunteiden sanomaa (Köngäs, 2019, 50). 
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Vo 3: Melekeen tekis mieli sanoa takas, mutta ethän sää voi sanoa ja sää pysyt ammatillisena ja 

sitten aattelet, että se oli nyt hänen tapansa, hän reagoi nyt johonki ja ehkä mää olin sitte vaikka 

se maalitaulu sillä hetkellä siinä.. 

Tunteiden hallintaan kuuluu Köngäksen (2019) mukaan myös taito tehdä tulkintoja siitä, onko 

oma olotila sopiva käsillä olevien tehtävien suorittamiseen ja kuinka voisi päästä itseään 

motivoivaan ihanteelliseen tunnetilaan. Ihminen voi hänen mukaansa harkita tunteen 

hyödyllisyyttä kyseisessä tilanteessa, vaikka se syttyisikin hetkessä. Köngäs (2019) lisää 

tunteiden hallinnan osa-alueisiin kuuluvan myös tunteiden säätelyn toisissa ihmisissä. (Köngäs, 

2019, 51). Omien tunteiden hallitsemisen kautta tapahtuva toisten tunteiden säätely nousee 

esille Vo 2:n kertoessa omasta suhtautumis- ja toimintatavastaan odottamattomassa tilanteessa. 

Vo 2: Jos aamulla on tullu semmonen tilanne, että tietää että mää oon ainoa meijän ryhmästä, 

joka on paikalla, ja muut on sairaana, ja ei tiietä ketä mulle saahaan sijaiseksi, niin sitten mää 

oon aatellu, että no niin..katsotaan mitä päivä tuo tullessaan ja  tehdään mitä tehdään. En oo 

siinäkään jääny semmoseen surkuttelutilaan tai vieny sitä potutusta muille, vaikka niinku johonki 

kahvihuoneeseen, että hitsi ku meiltä taas puuttuu ja mistään saaha kettään..Mää en koe sitä 

silleen tarpeelliseksi. 

Tunnekuorman kasvaessa tietylle tasolle omien tunteiden hallitseminen ei ole kuitenkaan aina 

helppoa. Virtanen (2015) kuvaa, kuinka hyvä itsekontrolli toimii opettajan apuna omien 

tunteiden ja impulssien hallinnassa ja näin ollen tunteita voidaan kanavoida hyödyllisesti. Tämä 

ilmenee hänen mukaansa kykynä pysyä rauhallisena sekä ajatella selväjärkises t i 

stressaavissakin tilanteissa. Käytännön tilanteet haastavat kuitenkin Virtasen (2015) mukaan 

opettajien kykyä hallita tunteitaan, jolloin opettaja joutuu kasvokkain oman inhimillisyytensä 

kanssa menettäessään ammatillisen otteensa (Virtanen, 2015, 52–53).  

Vo 1: et niitä niinku viimeseen asti yrittää pidätellä, mutta sitte ku se kuppi on täynnä, nii sitte se 

tullee vähä niinku sammakkona vahingossa suusta niinko vaikka että se, että no ei meidän oo 

pakko pärjätä 

Omien tunteiden hallinta korostui merkittävämmäksi haastavien tunteiden äärellä, kun taas 

miellyttävien ja myönteisten tunteiden äärellä ei koettu samankaltaista tarvetta tunteiden 

hillitsemiseen. Myönteisenä koetut tunteet haluttiinkin tuoda esille omassa työyhteisössä. 

Vo 2: jos vertaa niihin kielteisiin tunteisiin, niitä enemmän niinku patoaa sinne itteensä ja 

pidättää ne itsessään ja sitten ehkä joskus myöhemmin käy asian läpi, jos jonku toisen kanssa 

asian käy. Mutta kyllä nää myönteiset tunteet, ne kyllä samantien yleensä niinku pärähtää 

muittenki korville. Ja niitä ei tarvi silleen niinku pidätelläkään mun mielestä 
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5.2.2 Tunteiden jakaminen 

Omien tunteiden käsittelemisessä opettajat kertoivat tärkeäksi sen, että tunteita voitiin jakaa 

joko omassa tiimissä tai työyhteisössä yleensä. Vaikka asioita saatettiin pyöritellä omassa 

mielessä, haluttiin omista tunteista ja kokemuksista keskustella toisten kanssa. Saaarinen & 

Kokkonen (2003) kuvaavat, kuinka toiminnan ja ajatusten lisäksi omia tunteita voidaan pyrkiä 

säätelemään toisten ihmisten tarjoaman tuen avulla (Saarinen & Kokkonen, 2003, 67). Oman 

tiimin merkitys tunteiden jakamisessa korostui kertomuksissa entisestään, mikäli työssä 

jouduttiin kohtamaan paljon kuormittavia ja haastavia tilanteita. Ennalta sovitut tiimipalaver it 

tai talon palaverit toimivat väylänä purkaa näitä tilanteita. Siinä missä lapset, myös aikuiset 

tarvitsevat Nislinin (2016) mukaan kanssasäätelyä. Tällä tarkoitetaan hänen mukaansa toisen 

viesteille virittäytymistä sekä myötätuntoista, toisen emotionaalista tilaa kunnioittavaa käytöstä 

ja tekoja (Nislin, 2016, 221). Työyhteisössä toisille annetulla sosiaalisella tuella onkin suuri 

merkitys, sillä sen nähdään vaikuttavan myös siihen, miten varhaiskasvatuksen ammattila iset 

pystyvät kanssasäätelemään lasta sekä olemaan myönteisessä vuorovaikutussuhteessa lasten 

kanssa (Sohlsten-Nederström, 2022, 4). Myös Ahonen (2017) näkee hankalia tunteita 

nostattavien tilanteiden purkamisessa sekä omien tunteiden käsittelyssä oman työtiimin tuen 

olevan tärkeää. Hän kuvaa monien tutkimuksien osoitteen vertaistuella olevan merkityksellinen 

rooli työssä jaksamisen kannalta. Kasvattajien itsevarmuuden kasvatustilanteissa sekä 

myönteisen suhtautumisen omaan työhön on todettu lisääntyvän, kun samassa tilanteessa olevat 

ammattikasvattajat voivat keskustella toistensa kanssa (Ahonen, 2017, 59).  

Vo 3: tässä niinku korostuu ehkä itellä se tiimi, että on ollu silleen aina hyvä se tiimi, vaikka on 

ollu rankkoja vuosia ja rankkoja kokemuksia niinku lasten kans niin..joka vuosi ollu semmonen 

tiimi, jonka kans on voinu aina jakaa kyllä ne asiat. Me ollaan monesti puhuttukin, et ihana et me 

voijaan niinku tosi suoraanki sanoa miltä joku tilanne on tuntunu..  

Vo 2: meillä on viikottain aina tiimipalaverit ja viikottain myös koko talon palaverit, niin siellä 

ollaan käyty sitte läpi, jos on ollu jotaki tämmösiä haastavia tilanteita tai pitkään aikaan vaikka 

jatkunu jotaki henkilökunnan sairasteluja ja muita, ja mitkä vaikuttaa tietenki toisiin 

työkavereihin niin ollaan käyty läpi tilannetta kyllä hyvin  

Kuormittavien ja haastavien asioiden käsittelemisessä nousi esille myös mahdollisuus purkaa 

omia tunteita työnohjauksessa. Työnohjauksen mahdollisuus koettiin erittäin hyvänä 

työssäjaksamisen näkökulmasta, sillä se tarjosi mahdollisuuden jakaa omia tunteita joko 

yksilöllisesti tai tiimin kesken ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Wenström (2021, 88) kuvaa 

työnohjauksen tarjoavan tilan ja paikan työhön liittyvien tunteiden käsittelylle. 
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Työnohjauksessa työntekijällä on Ahosen (2017) mukaan mahdollisuus ottaa etäisyyttä omiin 

tunteisiin. Etäisyyden ottamisen kautta kasvaa myös ymmärrys siitä, että tunteet ovat vain 

tunteita, eivätkä ne määritä kasvattajaa ihmisenä (Ahonen, 2017, 59). 

Vo 3: meillähän on ollu niinku tosi loistava meijän työyhteisössä se, että meillä on sitä 

työohjausta, niinku ennakoivasti koko ajan ollu. Ja siellä me tiiminä sitte jaetaan se tunne siitä, 

että mitä kaikkea, kuin se kuormittaa ja kuin väsyneitä me ollaan ja muuta..silloinki lähtee 

monesti ihan väsyneenä siitä työnohjauksesta, ku sitä oikein niinku purkanu sitä asiaa 

Myönteisenä koetut tunteet jaettiin avoimemmin ja niiden koettiin olevan tarttuvia. 

Päivittäisissä kohtaamistilanteissa vanhempien kanssa haluttiin tuoda esille lapsen onnistumiset 

sekä myönteiset tunteet, joita lapsi oli opettajassa herättänyt. Yhdessä iloitseminen näkyi arjen 

pienissä hetkissä. 

Vo 2: ku on vaikka iltapäiväulkoilussa kertonu siinä oman ryhmän vanhemmalle, että nyt on tämä 

lapsi saanut pissan pottaan, niin sinä on saattanu olla viereisen ryhmän vanhempi silleen, no niin 

meilläki sai tännään pissan pottaan, ja sitten ne on yhessä siinä niinku iloinneet sitä asiaa. Et se 

on jotenki hirveen tarttuvaa siinä se myönteinen tunne.. 

5.2.3 Ajattelun strategiat  

Opettajien kertomuksista oli löydettävissä tietynlaisia tiedollisia tunteiden säätelykeinoja, joita 

opettajat käyttivät apuna omien tunteidensa käsittelyssä ja säätelyssä. Käytän näistä nimitys tä 

ajattelun strategiat. Opettajat käyttivät apunaan työn rajaamiseen liittyvää ajattelua sekä 

asioiden suhteuttamista eli tietynlaista kategorisointia. Työn rajaamiseen liittyvässä ajattelussa 

asiat haluttiin jättää työpaikalle ja käsitellä siellä, jotta ne eivät saisi liikaa valtaa omaan 

henkilökohtaiseen elämään. Ajattelun nähtiin lähtevän liikenteeseen omasta asenteesta, mutta 

myös omalla persoonallisuudella oli roolinsa, jotta tämänkaltainen työn rajaaminen 

mahdollistui. Kokkonen (2017) kuvaa, kuinka omien ajatusten ja mielikuvien avulla voidaan 

vaikuttaa omiin tunteisiin (Kokkonen, 2017, 56). Tunteiden säätelykyky voidaan Saarisen & 

Kokkosen (2003) mukaan nähdäkin linkittyvän tiettyihin persoonallisuuden ominaisuuks i in. 

He näkevät, että kaikkein tuloksellisimmin omia tunteitaan säätelevät ihmiset, jotka ovat 

optimistisia, elämäänsä tyytyväisiä, ulospäin suuntautuneita sekä itsetunnoltaan vahvoja. 

Toisaalta Saarinen & Kokkonen (2003) lisäävät, että vaikutussuhde voi olla päinvastainen, 

jolloin tunteiden säätelyn seurauksena ihmisestä tulee optimistisempi, ulospäin 

suuntautuneempi tai itsetunnoltaan vahvempi (Saarinen & Kokkonen, 2003, 69). Aho (2011) 

kirjoittaa työn ja vapaa-ajan rajaamisen olevan subjektiivista, joka liittyy opettajan persoonaan. 
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Rajaamisessa auttavat hänen mukaansa oleelliseen keskittyminen, elämän kokemus, 

itsetuntemus sekä omien rajojen tunnistaminen (Aho, 2011, 140–141). 

Työn ja vapaa-ajan rajaamisessa nousi esille myös erojen tekeminen omaan identiteett i in 

liittyen. Työhön kuuluva identiteetti sekä siihen kuuluvat asiat ja tunteet haluttiin rajaamisella 

erottaa vapaa-aikaan liitettävästä identiteetistä, erityisesti haastavaksi koettujen tunteiden 

äärellä. Kuitenkin myönteiseksi koettujen tunteiden äärellä samankaltaista erottelua ei tehty, 

vaan työssä koetut myönteiset tunteet tulivat osaksi myös vapaa-aikaa. 

Vo 2: Että mää oon pyrkinyt sen ajatustyön tekemään, että mää jätän ne työt töihin ja siellä pysyy.  

Ehkä se tulee niinku omasta luonteestakin, että tavallaan mää oon niin vahvasti aatellu silleen, 

että mulla on se työminä, ja sitten mulla on se vapaa-aikaminä. Ja ehkä jos miettii sitä, että kun 

mulla on se asenne, että mää jätän työt töihin ja näin..niin kyllä ne myönteiset kokemukset ja 

tuntemukset niinku sinne kottiin saattaa helpommin mulla tulla ja sitte saatan vaikka kotonaki 

kertoa, että no tänää oli semmonen ihana onnistumisen kokemus ja näin.. 

Asioiden suhteuttamista ja kategorisointia käytettiin tietoisesti apuna omien tunteiden 

käsittelyssä, kun haastavana koettujen tunteiden huomattiin vaikuttavan myös työn 

ulkopuolelle omaan arkeen. Tietoisen ajatteluprosessin avulla tunne hyväksyttiin, sitä käytiin 

läpi ja se asetettiin omiin mittasuhteisiin suhteessa koko elämään. Tämä ajatteluprosessi auttoi 

myös tunteen voimakkuuden ja keston säätelyssä, etenkin kun huomattiin, että itse ei voinut 

asialle mitään tehdä. Aho (2011) kuvaa, kuinka opettajilla voi olla omia strategioita, joiden 

avulla asioita kyetään lokeroimaan ja ymmärtämään hankalienkin tilanteiden mittasuhteet. Hän 

kuvaa asioiden lokeroimisen taitoa myös selviytymisen ehtona sellaisessa vaiheessa, jossa 

opettaja on ajautunut selviytymisriskin tilanteeseen (Aho, 2011, 142). 

Vo 3: ku tiedostaa sen kuin paljon ne voi ruveta hallitseen ja viemään voimia ja energiaa, ja se 

sitten näkkyy työssä ja se näkkyy kotona niin..jotenki kategorisoida tietyllä lailla ne semmoset 

niinku asiat, et kuin paljon antaa sille valtaa, koska se vie sitten niin paljon myös sitä energiaa 

5.3 Ammatti-identiteetti tunnetulkintojen keskiössä 

Esittelen tässä alaluvussa millä tavalla opettajat kertovat oman ammatti- identiteett insä 

rakentuvan suhteessa kokemiinsa tunteisiin. Alaluvut on nimetty keskeisten tutkimustulos ten 

mukaisesti kolmeen osaan, joita ovat ammatillisuuden kehittyminen, pedagogisen opettajuuden 

vahvistuminen sekä tulevaisuuden epävarmuus. Tulevaisuuden epävarmuus on yhden 
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haastateltavan kertomuksista esille noussut narratiivi, joka kuvastaa mediassa näkyvää 

varhaiskasvatusalan koulutuksiin liittyvää keskustelua. 

5.3.1 Ammatillisuuden kehittyminen 

Ammatillinen käyttäytyminen sekä oman ammatillisuuden löytäminen toistui kertomuksissa, 

joissa opettajat kuvasivat omia tunteitaan erinäisissä vuorovaikutustilanteissa. Kaikki 

haastateltavat toivat esille sen, kuinka koetuilla tunteilla nähtiin olevan omaa ammatillisuutta 

vahvistava vaikutus. Tunteet motivoivat toimintaan, sillä haastavien tunteiden ja tilante iden 

äärellä pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia keinoja selviytyä ja ratkaista tilanne. Haastavaksi 

koettujen tunteiden ei haluttu jäävän päälle. Rantanen (2015) kuvaa, kuinka negatiiviset tunteet 

voivat vapautua ihmiselle voimavaroiksi, kun ne käsitellään oikein. Hyvin käsiteltyjen 

negatiivisten tunteiden kautta syntyy usein myös positiivisia tunteita (Rantanen, 2015, 25). 

Vastaavasti työssä syntyneet myönteiset tunteet ja onnistumiset kokemukset kertoivat 

opettajille heidän toimineensa ammatillisesti oikein ja vahvistivat kokemusta omasta 

ammatillisuudesta. Vaikka työssä koettiin useita vastoinkäymisiä sekä haastavia tilanteita, ja 

saatettiin pohtia jopa muita työvaihtoehtoja, toimivat lapset, oma tiimi sekä työyhte isö 

kantavana voimavarana kaiken keskellä.  

Vo 1: sitte ku tietyt asiat ärsyttää, niin sit sää pyrit tekemään sitä työtä ehkä vähä niinku jotenki 

paremmin ja näyttään. Että vaikka ehkä raamit on välillä aika heikot, nii sitte jotenki semmonen, 

se ajatus siitä, että jos mun oma lapsi ois täällä hoijossa, nii sitte miten mää haluaisin, että sitä 

kohdeltais  

Kertomuksissa nousi esille se, kuinka alun perin epämiellyttäviä tunteita aiheuttaneet hankalat 

tilanteet, ajoivat toimimaan ratkaisukeskeisesti. Näiden tilanteiden hoitaminen vaati 

esimerkiksi tiedon etsimistä erilaisista toimintatavoista, ja niiden nähtiin toimineen opettavina, 

kehittävinä sekä kasvattavina kokemuksina. Kokemusten koettiin puolestaan vahvistaneen 

ammatillista itsetuntoa sekä luottamusta itseen sekä omaan kykyyn hoitaa erilaisia tilante ita 

opettajan ammatin vaatimalla tavalla. Aho (2011) kuvaa itseluottamusta ihmisen 

subjektiivisena tunteena, uskona ja luottamuksena itseen sekä omiin tekemis iin. 

Itseluottamuksen voidaan hänen mukaansa nähdä rakentuvan monen tekijän summana, jonka 

kehittymiseen vaikuttavat yksilön persoonallisten valmiuksien lisäksi myös koulutus, ammatt i-

identiteetti ja ammatillinen kehittyminen, arvostus ja rooli työyhteisössä, ammattiin liittyvä 

ulkopuolinen tuki sekä perhe ja ystävät (Aho, 2011, 135). Virtanen (2015) yhdistää realist isen 
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itseluottamuksen näkymisen siihen, kun opettaja kykenee tiedostamaan omat tunteensa.  

Opettajan varmuus omista kyvyistä, arvoista ja päämääristä antavat rohkeutta päätösten 

tekemiseen sekä omaan toimintaan (Virtanen, 2015, 49). 

Vo 3: mitkä on yhtä lailla tavallaan ollu rankkoja ja niinkö kuormittavia kokemuksia ja tunteita, 

mitä niissä on syntyny, niin ne on kuitenki sillai poikinu semmosta ammatillista itsevarmuutta tosi 

paljo enemmän, ku niitä on joutunu heti samantien hoitamaan niinkö kentälle myös  

5.3.2 Pedagogisen opettajuuden vahvistuminen 

Koetuista tunteista kertominen johti pohtimaan omaa opettajuutta suhteessa 

ihanneopettajuuteen. Omista kokemuksista tehdyn tulkinnan kautta kuvailtiin sitä, millaisena 

oma opettajuus näyttäytyy eletyissä kokemuksissa, ja millaisena sen halutaan näyttäytyvän 

nykyisyydessä. Nämä kokemukset liittyivät opettajan uran alkuvaiheeseen, jolloin tapahtuu 

työelämään siirtyminen. Blomberg (2009) kuvaa, kuinka noviisiopettajilla on työelämään 

siirtymisessä kahdenlaisia kipukohtia. Yhtenä kipukohtana toimivat hänen mukaansa 

työelämän siirtymisen vaikeudet, jotka aiheutuvat työn uutuudesta eli noviteetista. Toisen 

kipukohdan muodostavat yleisesti työhön liittyvät haasteet, joita kohtaavat noviisiopettaj ien 

lisäksi myös jo pitkään työskennelleet opettajat (Blomberg, 2009, 124). Nichols ym., (2016) 

nostavat esille, kuinka noviisiopettajan työssä kohtaamat emotionaaliset kokemukset, jotka ovat 

ristiriidassa hänen odotustensa suhteen opettajana olemisesta, voivat käynnistää 

identiteettityön. Näiden odotusten sekä kokemusten välisellä kuilulla on heidän mukaansa 

potentiaalia saada aikaiseksi tärkeitä mahdollisuuksia opettajalle osallistua aktiiviseen 

tutkimiseen siitä, mitä opettajana oleminen tarkoittaa (Nichols, Schutz, Rodgers & Bilica, 2016, 

419). 

Vo 2: mää oon aina ollu tämmönen tosi niinku positiivinen ja optimistinen ja nauravainen ja 

herskyväinen, niinku persoona ihan jo lähtökohdiltaan..ja silloin ku mää alotin opettajana työt ja 

suoraan sanottuna se karu arki iski vasten kasvoja, niin..sillon mää kyllä vakavasti mietin, ku 

saatto olla joittenki päivien jälkeen aivan niinku pyllyyn ammuttu karhu, että oonko mää nyt 

tämmönen ihminen. Että jotenki sillon alkuvaiheessa kävi läpi semmosta ajatusta siitä, että 

mimmonen ope haluaa olla ja, kuinka mää en halua että ne tommoset kielteiset tunteet alkas tulla 

siihen mun opettajan rooliin läsnä 

Omaan opettajuuteen liittyvä tarkastelu limittyi vahvasti omaan persoonallisuuteen, millaisena 

oma persoona nähtiin ja kuinka se näkyi omassa opettajuudessa sekä myös pedagogiikassa, jota 

työssä käytettiin. Vaikka jokaisella opettajalla ajateltiin oleva tietynlainen kuva opettajuudesta, 
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jota kohti kukin pyrkii, nähtiin tärkeänä oman opettajuuden rakentaminen itselleen 

parhaimmalta tuntuvaksi. Väisänen & Silkelä (2000) kuvaavat opettajan ammatillinen 

kehittymisen olevan tiedollista, sosiaalista ja persoonallista. Opettajapersoonallisuuden 

kehittymiseen kuuluvat heidän mukaansa olennaisesti oman persoonallisen tyylin löytäminen, 

itsensä ymmärtäminen, vahva ja realistinen itsetunto sekä oman opettajaidentitee t in 

kehittyminen. Tietoisuus kehityksestä persoonana sekä omista arvoista, asenteista ja 

oppimistyylistä liittyvät opettajaidentiteetin kehittymiseen (Väisänen & Silkelä, 2000, 25). 

Kokemuksista kertoessa merkitykselliseksi ilmeni opettajien tekemä oman toiminnan, ajattelun 

ja tunteiden tietoinen havainnointi, tarkastelu ja pohtiminen, jota Stenbergin (2011) mukaan 

pidetään opettajan työhön kuuluvana reflektointina (Stenberg, 2011, 42). Luukkainen (2005) 

korostaa, kuinka reflektiota käyttämällä voidaan määritellä omien kokemusten sisältöä ja 

merkitystä sekä sitä, millä tavoin kokemuksiin tulisi reagoida. Reflektion voidaan nähdä 

toimivan yhtenä keskeisenä käsitteenä opettajan ammatillisen kehityksen ja muutoksen 

edistämisessä (Luukkainen, 2005, 182). Reflektion käyttäminen opettajan pedagogisena 

työvälineenä voi parhaimmillaan johtaa asioiden uudelleen näkemiseen sekä syvempään 

ymmärrykseen itsestä ja työstä (Stenberg, 2011, 42, 44).  

Oman toiminnan tarkastelemiseen liitettiin vahvasti myös arviointi. Omaa toimintaa 

tarkastelemalla ja arvioimalla tehtiin tulkintoja siitä, kuinka omassa työssä koettiin 

onnistuneen, oliko onnistuttu tekemään oikeanlaisia pedagogisia ratkaisuja ja valintoja tai 

koettiinko toiminnan olevan laadukasta. Tähän liitettiin ajatus myös tietynlaises ta 

itsekriittisyydestä. Itsekriittisyyden nähtiin lisääntyneen haastavien tunteiden kautta, mutta 

toisaalta omalla koulutuksella nähtiin olevan vaikutus myös sen muotoutumiseen tietynlaiseks i. 

Itsekriittisyyden ei ajateltu olevan itsensä syyttelemistä tai mollaamista vaan pikemmink in 

keino tarkastella asioita kysymysten kautta, kuinka voidaan toimia toisia ja kehittyä samalla 

ammatillisesti. Työtään ja toimintaansa reflektoiva opettaja kykenee Ahon (2011) mukaan 

suhteuttamaan itsensä laajempaan kokonaisuuteen. Opettaja oppii tällöin tunnistamaan omia 

hyvä puoliaan sekä samalla hyväksymään omia kehitystarpeitaan ja puutteitaan (Aho, 2011, 

111). 

Vo 1: koska ei oo hirveesti vielä työkokemusta, niin sitte aina joutuu niinku myös pohtiin sitä, että 

tekkeekö niitä asioita oikein. Onko se laadukasta se meijän toiminta ja niinku arvioimaan sitä, 

että oppiiko ne lapset ja menneekö ne etteenpäin. 
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Vo 3: että miten ne epämiellyttävät ja kielteiset tunteet niinku vaikuttaa kuvaan itestä, niin se on 

laittanu myös niinkö semmosen, itsekriittisyyttä on niinku lisänny myös ne sillain. Et ei vaan 

niinku, että ompa mää huono, et semmosta itsekriittisyyttä, vaan justiinsa sitä niinku kysymyksen 

muodossa ennemmin, että mitä mää niinkö voisin tehä toisin tai mitä mun pitäis tehä ja sitä kautta 

myös niinkö siihen kehittymiseen, että ku sää haluaisit hoitaa ne niin mahollisimman hyvin, nii 

sit sää lähet niinkö miettimään sitä 

Kokemusten kautta tapahtuvan oppimisen sekä itsereflektion avulla omassa opettajuudessa 

koettiin voivan kiinnittää enemmän huomiota siihen, millä tavoin asioihin halutaan tarttua. 

Pedagogisten valintojen ja päätösten takana nähtiinkin toimivan tietoisuus omasta 

pedagogisesta osaamisesta. 

Vo 2: ehkä se niinku ote siihen arkeenki on enemmän semmonen et nyt mennään niitten 

myönteisten, positiivisten asioitten kautta ja sitä kautta pyöritettään sitä arkea. Ja sinne tavallaan 

tuleekin se pedagoginen osaaminen sieltä, siis tietynlailla takaraivosta tulee se, että valitsen 

tämän siksi, että me päästäisiin tänne.  

Kertomuksista oli nostettavissa esille myös työympäristön vaikutus siihen, millä tavalla 

opettajat kokivat oman opettajuuden. Oma opettajuus koettiin vahvana, kun omat arvot ja 

toimintatavat kohtasivat työyhteisön arvojen ja toimintatapojen kanssa. Tämän koettiin 

vahvistavan sekä tunnetta omasta osaamisesta että minäpystyvyydestä. Vastaavasti mikäli 

omien ja työyhteisön arvojen, toimintatapojen tai varhaiskasvatusta ja sen pedagogiikkaa 

koskevan ajattelun välillä koettiin ristiriitaisuutta, nähtiin oman opettajuuden ja ajatusten 

tuominen kuuluviin työyhteisössä haasteelliseksi.  Kupila (2007) toteaa kontekstin, jossa 

asiantuntija toimii tai kehittyy, vaikuttavan identiteetin kehitykseen (Kupila, 2007, 145.)  Näin 

ollen ammattilaisen ja toimintaympäristön välisen vuorovaikutuksen nähdään olevan keskeinen 

varhaiskasvatuksen työntekijän eli tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajan ammatt i-

identiteetin määrittäjä (Karila & Kupila, 2010, 12.)  

Omaa opettajuutta vahvistavana tekijänä nähtiin myös ympäristöltä saatu palaute. Myönteinen 

palaute omasta toiminnasta synnytti opettajissa kokemusta hyvänä opettajana olemises ta. 

Stenbergin (2011) mukaan hyvän opettajuuden ominaisuuksista on laadittu pitkiä listoja ja 

kuvauksia, mutta ne eivät tuo ymmärrystä kysymykseen opettajana kasvamisesta. Hän liittääk in 

hyvävään opettajuuteen aidot kokemukset, jotka johdattavat ottamaan kokemuksen reflektion 

kohteeksi ja huomaamaan mahdollisuuden uuden oppimiselle. Aitojen kokemusten kautta 

tapahtuva identiteettityön tekeminen johdattavat kehittymiseen, avoimuuteen sekä 

ammatilliseen kasvuun (Stenberg, 2011, 49–50). 
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Vo 3: Jos aattelet et sää saat vanhemmilta, sä saat esimieheltä palautetta jostaki hyvästä työstä, 

niin kyllähän se nostattaa sitä semmosta ammatti-identiteettiä ja sitä niinku kokemusta siitä, että 

mää oon ihan hyvä opettaja ja mää oon onnistunut. Ja mää pystyn saamaan niinkö aikaseksi. 

Niin saa sitä sitten itsevarmuutta opettajana ja sitte semmosta luottamusta siihen, että kannattaa 

jatkaa tällä linjalla ja voi saaha muutaki hyvvää jossaki kohti aikaa.. 

Hyväksi opettajaksi kasvamista ei voida kuitenkaan pitää pelkästään yksilön ominaisuuks ien 

kehittymisenä, vaan se on myös itsensä löytämistä siinä yhteisössä, jossa toimitaan (Heikkinen 

(2001, 117).   

5.3.3 Tulevaisuuden epävarmuus 

Yhden opettajan haastattelusta nousi esille kertomus epävarmuuden tunteesta, jota opettaja koki 

omaan urapolkuunsa ja toisaalta ammatti- identiteettiinsä liittyen. Opettaja kertoi pohtineensa , 

millä tavoin kaksivuotisen esiopetuksen tuleminen osaksi koulutuspolkua tulisi vaikuttamaan 

siihen, minkä ikäisten lasten kanssa hän tulevaisuudessa voisi työskennellä 

esiopetuspätevyyden puuttuessa. Opettaja kertoi haluavansa työskennellä myös isompien lasten 

kanssa, mutta kertoi kokevansa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Kerronnassa nousi esille 

pohdinta koulutuspoluista, millaisiksi ne mahdollisesti tulisivat muotoutumaan sekä milla is ia 

mahdollisuuksia ne tarjoaisivat jatkokouluttautumiselle. Beijaard ym., (2004) kirjoittavat, 

kuinka ammatillisen kehittymisen näkökulmasta ammatti- identiteetin muodostuminen ei vastaa 

pelkästään kysymykseen ”Kuka olen tällä hetkellä?” vaan se on myös vastaus kysymykseen 

”Keneksi haluan tulla?” Ajattelen tämän kaltaisen omaan ammatti-identiteettiin liittyvän 

pohdinnan kuvaavan sitä ammatti- identiteettiin liittyvää dynaamista ja prosessimais ta 

luonnetta, jonka Beijaard ym., (2004) myös tuovat esille (Beijaard, Paulien, Meijer, Verloop, 

2004, 122). 

Vo 1: kyllähä se on tuonu semmosen ajatuksen jotenki itelle, että sosionomitaustasena ei oo niinko 

kelponen työskentelee semmosessa ryhmässä, että niinko tästä etteenpäin onko sitä sitte 0-4 

vuotiailla niinku aina. Et tuleeko siihen sitte, ku paljon on ollu sitä juttua, että tulis sitä 

koulutuspolkua, ettei tarvi sieltä ihan niinku nollista alottaa. 

Opettaja kertoi oman ammatti- identiteettinsä identifioituvan varhaiskasvatuksen opettajuuteen, 

mutta koki myös tämänhetkisen tilanteen, jossa varhaiskasvatuksen ammattinimikkeitä on 

uudistettu ja tehtäväkuvia vielä luodaan, aiheuttavan myös pohdintaa itseensä sekä omaan 

koulutukseen liittyen. Koulutuksiin sekä työnkuvaan liittyvä pohdinta kuvastaa paljolti sitä 
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keskustelua, joka on noussut esille myös mediassa sekä sosiaalisessa mediassa 

Varhaiskasvatuslain henkilöstökelpoisuuksien uudistamisen myötä. Opettaja kertoikin 

mediassa ja somessa esiintyvien asioiden herättävän paljon tunteita ja ajatuksia. 

Vo 1: Mutta sitten, että millä lailla se tullee sitte loppupeleissä kuitenki, että vaikka on se pätevyys 

ja semmonen et no nii, sää oot nyt opettaja, vaikka sä ootki sosionomitaustainen. Mutta tulleeko 

se kuitenki niinku näkymään jossain vaiheessa että no sää oot kuitenki sosionomitaustainen ja 

oot niinku opettajan nimikkeellä. Vähä semmonen ristiriitanen fiilis.  

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon erilaisia muutoksia viime isen 

vuosikymmenen aikana. Karila & Kupila (2010) nostavat esille, että kun työympäristöä leimaa 

jatkuva muutos, käydään tällöin jatkuvaa identiteettineuvottelua. Varhaiskasvatuksen opettaja 

käy heidän mukaansa tällöin identiteettineuvottelua kasvattajatiimin muiden jäsenten, 

kollegoiden, lasten ja vanhempien kanssa käydyissä kohtaamis issa. Oman ammatillisen tilan 

epäselvyys tai ammatti- identiteetin heikkous puolestaan haastavat Karilan & Kupilan (2010) 

mukaan erityisesti uran alkuvaiheilla olevia ammattilaisia oman paikan löytämisessä 

työyhteisössä, ja tämä heijastuu myös ammatti-identiteetin rakentumiseen. He näkevätkin 

tärkeänä työelämän jännitteissä ja muutoksessa toimivan identiteetin vahvistamisen (Karila & 

Kupila, 2010, 4, 70). 
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6 LOPUKSI 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kerronnallista tutkimusmenetelmää hyödyntäen saada 

tietoa varhaiskasvatuksen opettajien työssä kokemista tunteista sekä tunteiden säätelemisen ja 

käsittelyn tavoista. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla opettajat 

näkevät oman ammatti-identiteettinsä rakentuvan suhteessa työssä koettuihin tunteisiin sekä 

tunnekokemuksiin. Kokoan tässä pääluvussa tutkimukseni keskeisimmät tulokset yhteen ja 

kirjoitan pohdintaa tuloksista. Tämän jälkeen arvioin tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta.  

6.1 Tutkimuksen yhteenveto ja pohdinta 

Varhaiskasvatuksen opettajan työ näyttäytyy tutkimustulosteni pohjalta tunnepitoisena työnä, 

jossa koetaan monia erilaisia tunteita. Tunteet saattavat saman päivän aikanakin vaihdella 

laidasta toiseen. Kuten yksi haastateltavista kertoi, niin ” yhen päivän aikanaki sää voit kyllä 

kokea niinku kaikki tunteiden kirjo sieltä turhautumisesta suuttumukseen ja sitte niinku siihen 

iloon, että jes me onnistuttiin. Tämä päivä olikin loppujen lopuksi aika hyvä, vaikka aamu 

näyttikin aika kamalalta. (Vo 1). Opettajien kertomusten pohjalta saadut tulokset vastaavat jo 

aiempaa opettajien tunnetutkimusten kautta saatua tutkimustietoa opettajan työn 

emotionaalisesta puolesta.  

Tutkimustulosteni ensimmäisessä osiossa tarkastelin opettajien työssään kokemia tunteita. 

Opettajien kertomuksissa haastavimpana tunteena toistui turhautumisen tunne, jota koettiin 

yleisesti resurssien puutteiden vuoksi. Opettajat kokivat, että resurssipuutteiden vuoksi työssä 

vaadittiin jatkuvaa muutoksiin sopeutumista eikä työtä pystytty välttämättä toteuttamaan 

haluamallaan tavalla. Tämä johti myös kokemukseen riittämättömyyden tunteesta, kun työlle 

asetetut vaatimukset ja odotukset olivat ristiriidassa työtodellisuuden kanssa. Haastavia tunteita 

herättivät myös yhteistyön haasteet vanhempien ja terapeuttien kanssa, työyhteisön haasteet 

sekä lasten erinäiset vaikeudet. Opettajat kokivat vastaavasti myös iloa, levollisuutta sekä 

onnistumisen tunteita työssään, jotka syntyivät sujuvan ja toimivan arjen, lasten taitojen 

kehittymisen ja onnistumisten kokemusten, toimivan tiimin ja työyhteisön sekä monitaho isen 

yhteistyön sujuvuuden kautta. Nämä tutkimustulokset ovat pitkälti yhtenäiset myös Oulasmaan 

& Riihosen vuonna 2013 toimittaman tutkimusjulkaisun kanssa, jossa samat asiat herättivät 

varhaiskasvatuksen työntekijöissä niin haastavia kuin myönteisiä tunteita.  

Tutkimustuloksissani näkyi kuitenkin myös media yhtenä tunteita herättävänä tekijänä, joka 

ilmeni kertomuksissa kokemuksena arvostuksen tunteen puuttumisesta. Koska varhaiskasva tus 
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on saanut paljon julkista huomiota mediassa viimeisten vuosien aikana, jäinkin pohtimaan sitä 

millaista kuvaa se alasta tällä hetkellä luo. Ajatuksia herättää laajemmin myös se, kuinka paljon 

median kautta muodostuva kuva varhaiskasvatuksesta vaikuttaa alalle opiskelevien ja alalla 

toimivien opettajien ajatuksiin, tunteisiin ja kokemuksiin omasta työstään.  

Tutkimustulosteni toinen osa tarkasteli opettajien kertomia tapoja kohdata omia tunteitaan sekä 

säädellä niitä. Omien tunteiden ilmaisuun ja hallintaan liitettiin kertomuksissa vahvasti 

opettajan työhön kuuluva ammatillisuuden käsite. Opettajan ammatillisuutta tunteiden 

ilmaisussa ohjasivat ne sosiaaliset tunnesäännöt, jotka opettajat ovat omaksuneet omien 

tunteidensa näyttämisestä ammattiroolissa. Erityisesti haastavaksi koettuja tunteita pyritt iin 

hillitsemään, kun taas myönteiseksi koetut tunteet voitiin tuoda vapaammin esille. Omien 

tunteiden säätelyssä tärkeimpänä pidettiin sitä, että omia tunteita voitiin jakaa omassa tiimissä 

ja työyhteisössä. Sosiaalinen ja kollegiaalinen tuki auttoi jäsentämään tunteisiin liittyviä 

kokemuksia, kun niistä voitiin puhua avoimesti vertaisten kanssa. Sosiaalisen ja kollegiaalisen 

tuen merkitys korostuu myös Nislinin (2016, 221) tutkimuksen pohjalta etenkin stressin 

säätelyn ja työssä jaksamisen näkökulmasta sekä Wenströmin (2021, 107) tutkimuksessa 

opettajan innostusta edistävänä voimavarana. 

Opettajat käyttivät tunteidensa säätelyssä tiedollisia säätelykeinoja, jossa oman ajattelun avulla 

prosessoitiin tunteita ja niihin liittyviä tunnekokemuksia. Tunteet toimivat sekä tietoa antavana 

että toimintaan motivoivina, sillä etenkin haastavana koettujen tunteiden ei haluttu jäävän 

päälle, vaan tilanteet haluttiin ratkaista. Pohtiessaan ammatti-identiteetin ja tunteiden välistä 

suhdetta, opettajat rakensivat omaa ammatti- identiteettiään persoonallisen ja ammatillisen 

välisenä vuoropuheluna, jossa vaikutti myös konteksti sosiaalisessa muodossa. Konteksti 

ilmeni kertomuksissa työympäristönä ja työyhteisönä, joka parhaimmillaan toimi omaa 

opettajuutta vahvistavana. Opettajat näkivät kokemiensa tunteiden pohjalta erinäisten 

tilanteiden vaatineen työssä oman ammatillisuuden löytämistä, mutta tulkitsivat tämän myös 

vahvistaneen itseluottamusta ja kykyä hoitaa tilanteita ammatin vaatimalla tavalla.   

Tutkimustulosten pohjalta opettajat kokivat oman pedagogista ajattelun sekä osaamisen 

vahvistuneen. 

Kuten Blomberg (2008) korostaa omassa väitöskirjassaan, opettajan työtä tekevien on kyettävä 

kestämään paineita, keskeneräisyyttä, epätäydellisyyttä, ristiriitoja sekä hektistä toimintaa. 

Voimia tuovien ja voimia vievien tunteiden tasapainossa pitäminen on tärkeää mutta myös 

haasteellista (Blomberg, 2008, 117). Tutkimustulokseni opettajien työssä kokemista tunteista 
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ei yllättänyt, sillä jo aikaisempi tutkimustieto viittasi vahvasti samankaltaisiin tuloksiin. Pidin 

kuitenkin merkittävänä sitä, millä tavalla opettajat hyödynsivät tunteiden kautta saatua tietoa, 

ja prosessoivat omaa kokemustaan siten, että haastavaksi koetut tunteet käännettiin 

positiivisiksi, opettavaisiksi ja kehittäviksi kokemuksiksi.   

Aineistoni kertomuksissa sivuttiin vahvasti myös työssä jaksamisen, kuormittumisen sekä 

hyvinvoinnin näkökulmia erityisesti haastavina koettujen tunteiden näkökulmasta, joita en ole 

täysin voinut jättää tutkimustulosteni esittelyssä huomiotta.  Olen kuitenkin joutunut 

huolehtimaan aineistoni rajaamisesta siten, että orientaatio tutkimuksessani on säilynyt 

tutkimuskysymysten mukaisesti tunteiden ja ammatti-identiteetin välisen suhteen tarkastelussa. 

Sinällään olisi mielenkiintoista jatkotutkimuksena selvittää, millä tavalla varhaiskasvatuksen 

opettajat rakentavat omaa ammatti- identiteettiään esimerkiksi työssä loppuun palamisen 

yhteydessä. Tai vastaavasti miten oman koulutuksen kautta koetaan saavan emotionaalis ia 

valmiuksia työelämässä syntyvien tunteiden käsittelyyn. Koska tutkimusaineistoni on koottu 

haastattelemalla uransa alkuvaiheilla olevia varhaiskasvatuksen opettajia, olisi mielenkiinto is ta 

myös selvittää hieman laajemmin sitä, onko pidemmällä työkokemuksella vaikutus ta  

esimerkiksi tunteiden säätelyyn tai ammatti- identiteetin rakentumiseen suhteessa tunteisiin. 

6.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi toimii laadullisessa tutkimuksessa osana hyvää 

tutkimuskäytäntöä (Aaltio & Puusa, 2011, 153). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

koskevat pohdinnat voidaankin Puusan & Juutin (2020b) mukaan kiteyttää kolmeen toisiinsa 

kytkeytyvään käsitteeseen: tutkimuksen uskottavuuteen, luotettavuuteen sekä eettisyyteen. 

Tutkimuksen uskottavuus muodostuu heidän mukaansa siitä, missä määrin tutkimusta lukevat 

sekä tutkimuksen kohteena olleet henkilöt hyväksyvät tutkimustulokset tosiksi sekä luottavat 

tutkimusaineiston asianmukaiseen keräämiseen ja analysoinnin huolellisuuteen. 

Luotettavuudella tarkoitetaan heidän mukaansa sitä, että tutkija kykenee vakuuttamaan lukijan 

valitsemistaan ja käyttämistään perusteluista, oikeanlaisista lähestymistavoista ja menetelmis tä 

tutkimusta toteuttaessaan. Tutkimuksen eettisyys tarkoittaa heidän mukaansa sitä, että tutkija 

noudattaa eettisiä periaatteita tehdessään tutkimusta. Näin ollen tutkijan käyttämät menetelmät 

ja analyysitavat täyttävät tietyt kriteerit toimiakseen minkä tahansa muun hyvin tehdyn 

tutkimuksen ohjeena (Puusa & Juuti, 2020b, 167).  
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Koska eettiset kysymykset korostuvat erityisesti ihmiseen kohdistuvassa tutkimuksessa tutkijan 

ja tutkittavan kohtaamisissa, on Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK, 2019) laatinut 

kansalliset ohjeistukset ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista. Tutkimuksen 

eettisten periaatteiden tarkoituksena on toimia ihmistä tutkivien tutkijoiden ja tutkimusryhmie n 

tukena sekä suojella tutkimuksen kohteena olevia ihmisiä (TENK, 2019, 4–7). Nämä eettiset 

periaatteet ovat toimineet ohjenuoranani koko tutkimusprosessin ajan aina tutkimusaiheen 

valinnasta aineiston keruuseen, käsittelyyn, analysointiin sekä tutkimustulosten avaamiseen. 

Tuomi & Sarajärvi (2009, 129) pitävät tutkimusaiheen valintaa eettisenä kysymyksenä, joka 

edellyttää tutkijalta perusteluja siitä, kenen ehdoilla tutkimusaihe on valittu sekä miksi 

tutkimukseen ryhdytään. Olen avannut johdannossa perustelujani tutkimusaiheeni valinna lle, 

jotta lukija saa tietoa aiheeni valintaan johtaneista tekijöistä sekä tutkimukseni tavoitteista. 

Keskeisenä eettisenä periaatteena tutkimukseen osallistumisessa toimii tutkittavien tietoon 

perustuva suostumus, joka korostaa tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä oikean, 

riittävän informaation antamista tutkimuksesta. (TENK, 2019, 8). Onkin tärkeää, että 

tutkittaville kerrotaan tutkimuksen pääaiheet, jotta he voivat tehdä päätöksensä tutkimukseen 

osallistumisesta riittäviin perusteisiin pohjautuen (Kuula, 2011, Luku 4) Tätä periaatetta 

noudattaen olin aineiston keruuta aloittaessani ensin yhteydessä haastateltaviin ja sain heiltä 

suostumuksen haastatteluun vapaamuotoisesti WhatsApp- tai Messenger-viestitte lyn 

välityksellä. Tässä samaisessa viestittelyssä lähetin haastateltaville myös vapaamuoto isen 

Tietoa tutkimuksesta-selvityksen (LIITE 1), jossa kerroin tutkimukseni tarkoituksesta, 

käytännön toteutuksesta, aineiston keräämisestä, säilyttämisestä ja käsittelystä sekä 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja tulosten luottamuksellises ta, 

anonymiteettiin perustuvasta raportoinnista. Ennen haastattelun aloittamista kävin 

haastateltavien kanssa läpi täyttämäni virallisen, Oulun Yliopiston laatiman Tietosuojailmo itus 

tutkimukseen osallistuvalle- lomakkeen ja kerroin haastateltavien oikeudesta keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa, ilman seuraamuksia. Tämän jälkeen 

jokainen haastateltava allekirjoitti kirjallisen suostumuksen (LIITE 2) tutkimukseeni 

osallistumisesta.  

Sekä laadulliseen että kerronnalliseen tutkimukseen liitetään Hännisen (2018) mukaan eettisen 

laadun perustelut. Eettistä arvokkuutta perustellaan ihmisen ominaislaadun kunnioittamise lla 

sekä mahdollisuudella ilmaista itseään omalla äänellä (Hänninen, 2018, 204). Tutkimustuloks ia 

esitellessä olen käyttänyt lainauksia alkuperäisestä litteroidusta aineistosta, jotta haastateltavien 

ääni tulee paremmin esille myös lukijoille. Nikander (2010, 363) toteaa tekstiksi puretun 
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puheen tuovan aineistoa lähemmäs lukijaa, lisäävän analyysin läpinäkyvyyttä sekä 

mahdollistavan lukijan tekemiä tulkintoja ja uudelleenanalyyyseja. Aineistosta otettujen 

lainausten käytöllä on dokumentoiva merkitys ja tämän kautta lukija pystyy seuraamaan 

päättelyketjun etenemistä (Aaltio & Puusa, 2011, 161). Haastateltavien anonymiteetista olen 

huolehtinut jo aineiston litterointivaiheessa, jolloin olen poistanut tunnistetiedot käyttämällä 

haastateltavista nimeä Vo 1, Vo 2 ja Vo 3. Tutkimustulosten suorissa lainauksissa on 

huolehdittu myös anonymiteetista samalla kuitenkin kunnioittaen haastateltavien ääntä. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa tulisi tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä 

lähestyä Heikkisen (2018) mukaan tulkinnallisesta ja konstruktivistisesta näkökulmas ta. 

Tulkinnallisuudessa tutkimuskohdetta ei nähdä hänen mukaansa tutkijasta erillisenä 

kokonaisuutena, vaan tutkijan ajatellaan olevan osa tutkimuskohdettaan.  Tutkijan tulkinta 

syntyy vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa, johon ajatellaan perustuvan myös hänen 

mahdollisuutensa ymmärtää kohdettaan (Heikkinen, 2018, 184–185). Kuten johdannossa toin 

esille, minulla on ollut pitkälti omiin kokemuksiin pohjautuva esioletus opettajien työssä 

kokemien tunteiden ja ammatti- identiteetin välisestä yhteydestä. Ajattelin tunteilla olevan 

jonkinlainen yhteys ammatti- identiteetin rakentumiseen. Olen koko tutkimusprosessin ajan 

pyrkinyt tarkastelemaan kriittisesti tutkimustuloksia niitä samalla arvioiden, käynyt aineistoa 

useamman kerran läpi sekä tarkastellut opettajien kertomuksia eri näkökulmista, jotta pystyis in 

välttämään oman esioletukseni vaikutusta tutkimustulosten tarkastelun ohjaamiseen. 

Esioletukseni vahvistui tutkimuksen aikana, sillä opettajat kokivat tunteiden sekä 

tunnekokemustensa pohjalta oman ammatillisuuden kehittyneen ja pedagogisen opettajuuden 

vahvistuneen.  

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa on syytä myös kuvata tutkijan omaa roolia sekä 

osallisuutta tutkimustilanteessa, jotta voidaan osoittaa sen mahdollista vaikutusta tuloksiin 

(Aaltio & Puusa, 2020, 177). Vaikka koen saaneeni haastatteluiden avulla rikkaan 

tutkimusaineiston, koen oman kokemattomuuteni haastattelijana vaikuttaneen ainakin osittain 

haastattelujen kulkuun. Oma kokemattomuus haastattelijana selveni minulle tutustuessani 

tarkemmin omaan tutkimusaineistoon, jolloin huomasin, etten ollut osannut kysyä 

haastattelutilanteissa sellaisia tarkentavia kysymyksiä riittävästi, joiden avulla olisin saanut 

vielä syvällisempää kerrontaa tutkittavasta ilmiöstä haastateltavilta. Haastateltavat olivat 

minulle jollakin tapaa tuttuja, jonka koen olevan sekä hyödyksi että osittain myös ehkä haitaksi. 

Koska tunteiden tutkimusta pidetään sensitiivisenä tutkimusaiheena, ajattelen että opettajien on 

ollut helpompi kertoa omista tunnekokemuksistaan tutulle ihmiselle. Jäin kuitenkin pohtimaan 
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sitä, minkä verran haastateltavat kuitenkin toivat esille sellaisia sosiaalisesti hyväksyttyjä 

kertomuksia, jollaisia olettivat minun haluavan kuulla. Aaltion & Puusan (2020) mukaan 

haastateltava muodostamaa sanottavansa haastattelussa siten, että siihen vaikuttavat jonkin 

verran sekä haastattelun kokonaistilanne että haastattelija. He näkevät ihmisellä olevan monia 

identiteettejä, jolloin haastattelutilanteessa haastateltava peilaa näitä identiteettejä omaa 

minäkuvaansa vasten ja ankkuroituu sillä hetkellä edustamaansa identiteettiin (Aaltio & Puusa, 

2020, 174).  Konstruktivistisen tiedonkäsitykseni mukaisesti ajattelen täten haastateltavien 

rakentaneen haastattelutilanteessa omaa ammatti- identiteettiänsä sekä peilautuneensa 

haastatteluhetkellä edustamaansa identiteettiin. 

Tutkimusta tehdessäni olen noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä ja kuvannut tutkimukseni 

etenemistä, sen eri vaiheita sekä tekemieni valintojen perusteluja avoimesti ja rehellises t i. 

Tuomi & Sarajärvi (2009, 132) kuvaavatkin tutkimuksen uskottavuuden perustuvan tutkijan 

noudattamaan hyvään tieteelliseen käytäntöön. Hyvä tieteellinen käytäntö korostaa muun 

muassa tutkimustyön huolellisuutta ja tarkkuutta, tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmien eettistä kestävyyttä ja avoimuutta sekä muiden tutkijoiden tekemän työn 

kunnioittamista (TENK, 2012, 6). Olen arvioinut kriittisesti jokaista lähdettä ja sen 

soveltuvuutta tutkimukseeni sekä etsinyt aina ensisijaisia lähteitä. Lähteiden käytössä olen 

kiinnittänyt huomiota niiden monipuolisuuteen, kansainvälisyyteen sekä toisia tukevaan 

keskinäiseen vuoropuheluun.  Lähdekirjallisuutta käyttäessäni olen huolehtinut myös 

asianmukaisista viittauksista. Tutkimusprosessini on kestänyt noin vuoden verran, minkä näen 

olleen ajallisesti riittävä. Olen pystynyt välillä laittamaan tutkimusprosessin sivuun hetkeksi 

kypsymään ja keräämään ajatuksia, eikä minun ole tarvinnut yrittää tehdä tutkimusta kiireessä.  

Kuten yleisesti tutkimuskirjallisuudessa todetaan, laadullisen tutkimuksen kautta saatua tietoa 

ei pidetä yleistettävänä, eikä se ole ollut tutkimukseni tavoitteena. Laadullinen tutkimus tuottaa 

kuitenkin Aaltio & Puusan (2020, 179) mukaan ymmärrystä lisäävää sekä hyödyllistä tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. Näenkin tärkeänä, että varhaiskasvatuksessa työskentelevien 

ammattilaisten kokemuksia tutkitaan ja tuodaan esille monipuolisesti, sillä se lisää tietoa  

ilmiöistä, auttaa ymmärtämään sekä kehittämään laadukasta varhaiskasvatusta. 
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Liitteet 

Liite 1 

Tietoa tutkimuksesta 

Tämä tutkimus tehdään Raija Hakkaraisen Pro gradu -työnä Oulun yliopiston kasvatustiete iden 

tiedekunnalle.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia tunteita varhaiskasvatuksen opettajat kokevat 

työssään, miten tunteita säädellään, ja miten oman ammatti- identiteetin koetaan rakentuvan 

suhteessa tunteisiin. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jossa keskiössä ovat 

opettajien kertomat tarinat. Tutkimuksen aineistona toimivat haastattelut, jotka tulen keräämään 

kevään 2022 aikana. 

Haastateltaviksi on valittu varhaiskasvatuksen opettajat, joilla on kokemusta 

varhaiskasvatuksen opettajan työstä vähintään puoli vuotta. 

Kunkin haastattelun kesto on n. ½-1 tunti, riippuen siitä, kuinka paljon kullakin haastateltava lla 

on kerrottavana tutkimusaiheesta. Haastattelun toteuttaminen sovitaan yksilöllisesti kunkin 

haastateltavan kanssa. Haastattelu voidaan suorittaa lähikontaktissa, etäyhteyden tai puhelimen 

välityksellä. 

Haastattelu tallennetaan, ja haastatteluaineisto litteroidaan. Kerättyä haastatteluaineis toa 

säilytetään siihen saakka, kunnes tutkimus julkaistaan. Aineistoa ei käytetä lisätutkimuks iin 

ilman asianomaisten erillistä suostumusta. Aineisto on ainoastaan tutkijan tutkittavana. 

Tutkittavilla on tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen missä vaiheessa tahansa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. 

Tutkimuksessa esiin tulleet asiat ja tulosten raportointi on luottamuksellista. Tutkimusten 

tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa anonyymisti siten, ettei yksittäistä tutkittavaa tai hänen 

kotipaikkakuntaansa voi tunnistaa. Tutkimustulosten julkaisussa voidaan käyttää suoria 

lainauksia huomioiden koko ajan anonymiteetin säilyminen. Tutkittavalla on oikeus saada 

lisätietoa tutkimuksesta missä vaiheessa tutkimusta tahansa. 
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Liite 2 

 

Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

 

Suostumus 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Raija Hakkaraisen Pro gradu -tutkimukseen. Minulle on 

kerrottu mitä varten aineistoa kerätään, ketkä aineistoa käsittelevät, miten aineistoa käsitellään, 

ja miten sitä tullaan säilyttämään. Suostun haastattelun tai haastatteluiden nauhoittamiseen. 

Minulla on mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa. 

 

Annan suostumukseni tutkimuksen tekemiseen, haastattelujen nauhoittamiseen sekä 

litteroinnin hyödyntämiseen tutkimuksessa. 

 

____________________________________             __________________________________ 

Aika ja paikka                                                              Osallistujan allekirjoitus 

 

                                                                                    _________________________________ 

                                                                                      Nimenselvennys 
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Liite 3  

 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

Teema 1: TAUSTATIEDOT 

- Koulutustausta 

- Valmistumisvuosi 

- Työkokemus varhaiskasvatuksen opettajana (vuosina) 

 

Teema 2: AMMATTI-IDENTITEETTI 

- Varhaiskasvatuksen opettajan määritteleminen (millainen tulisi olla, millaista osaamista 

vaatii, miten toimii, kuvaile vapaasti) 

 

Teema 3: EPÄMIELLYTTÄVÄT / KIELTEISET TUNTEET 

- Miten määrittelet epämiellyttävät/kielteiset tunteet? 

- Millaiset tilanteet, tapahtumat tai asiat ovat herättäneet sinussa epämiellyttäviä/kielte is iä 

tunteita varhaiskasvatuksen opettajan työssä? Kuvaile kokemiasi tunteita. 

- Millä tavalla ja miten olet käsitellyt näitä tunteita? 

- Miten koet epämiellyttävien/kielteisten tunteiden vaikuttaneen kuvaasi itsestä 

varhaiskasvatuksen opettajana? 

 

Teema 4: MIELLYTTÄVÄT / MYÖNTEISET TUNTEET 

- Miten määrittelet miellyttävät/myönteiset tunteet? 

- Millaiset tilanteet, tapahtumat tai asiat ovat herättäneet sinussa miellyttäviä/myönte is iä 

tunteita varhaiskasvatuksen opettajan työssä? Kuvaile kokemiasi tunteita. 

- Millä tavalla ja miten olet käsitellyt näitä tunteita? 

- Miten koet miellyttävien/myönteisten tunteiden vaikuttaneen kuvaasi itsestä 

varhaiskasvatuksen opettajana? 
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