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1. JOHDANTO 
 

 

Opintojeni aikana huolestuin omasta ja muiden kasvatustieteilijöiden työelä-

mään siirtymisestä, josta jouduin kuulemaan monia kauhutarinoita. Tutkimusai-

heen valinnan taustalla onkin itselle esitetyt kysymykset sekä opiskelutoverien 

kanssa jaetut keskustelut siitä, mikä meistä tulee ja löytyykö meille Lapista kou-

lutusta vastaavaa työtä kasvatustieteen tutkintojen myötä. 

 

Aikaisemmat tutkimukset eivät ole katkaisseet opintojen aikana heränneiltä 

kauhutarinoilta siipiä ainakaan kokonaan. Vaikka esimerkiksi Kivelän tutkimuk-

seen osallistuneista pääaineenaan kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä tai 

mediakasvatusta opiskelleista kasvatustieteiden maistereista suurin osa työs-

kenteli vastaushetkellä kokopäivätyössä, ainoastaan viidesosa vastaajista oli 

tyytyväisiä nykyisiin työtehtäviin ja lähes kolmasosalla heistä oli suunnitelmissa 

vaihtaa alaa kokonaan (Kivelä 2014b, 4-13). Sainion mukaan määrän sijasta 

tulevissa tutkimuksissa huomio tulisikin kohdistaa työllistymisen laatuun (Sainio 

2008, 7). 

 

Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa akateemisten työllistymistä on tarkasteltu 

etenkin suotuisan työmarkkinatilanteen aikana. Esimerkiksi Aarresaari-

verkoston tutkimus on tehty vuonna 2001 (Korhonen & Sainio 2006, 262), min-

kä jälkeen maistereiden työttömyys on lisääntynyt lähes koko ajan (Sainio 2008, 

60; 2011, 39). Tämän tutkimuksen aineisto kerääminen osuu puolestaan vuo-

teen 2012, jolloin korkeasti koulutettujen työttömyys on alkanut kasvaa voimak-

kaimmin (Korkeasti koulutettujen työttömyys… 2015). 

 

Vuonna 2009 opetusministeri odotti esitystä siitä, miten siirtymistä korkeakoulu-

tuksesta työelämään voitaisiin nopeuttaa ainakin vuodella (Nuorten siirtymistä 

koulutuksesta työelämään nopeutetaan 2009). Vuonna 2010 Bolognan proses-

sin konferenssissa puolestaan todettiin, että työelämälähtöisyys ja valmistunei-
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den työllistyminen ovat tulevien vuosien merkittävimpiä kehittämiskohteita (Bo-

lognan prosessi kansainvälisesti 2015). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 

generalistialan kasvatustieteilijöiden työtulevaisuuden näkymiä heidän omien 

odotusten, kokemusten ja käsitysten valossa. Kasvatustieteilijöillä tarkoitan 

pääaineenaan kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä tai mediakasvatusta 

opiskelleita henkilöitä, jotka saavat kasvatusalan koulutuksen myötä tieteelliset 

ja ammatilliset valmiudet kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu- ja hallin-

totehtäviin (Kontsas & Mella 2006, 26). 

 

Generalisteiksi kutsutaan puolestaan sellaisia korkeakoulututkinnon suorittanei-

ta henkilöitä, jotka eivät saa akateemisen tutkinnon myötä erityistä ammattipä-

tevyyttä, vaan pikemminkin yleisiä työelämävalmiuksia (Rouhelo 2008, 81). 

Tuonkin tutkimukseni myötä generalistialan kasvatustieteilijät esille omana ryh-

mänään ja jätän luokanopettajan ammattiin valmistuvat kasvatustieteiden mais-

terit tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan kasvatustieteilijöiden työelämää tulisi tarkas-

tella jo ennen maisteriksi valmistumista (Niiniö 2007, 54; Rouhelo 2008, 225–

226). Toisin kuin monissa muissa kasvatustieteilijöihin liittyvissä tutkimuksissa, 

tässä tutkimusjoukkona ovatkin maistereiden sijaan alemman korkeakoulutut-

kinnon suorittaneet kasvatustieteiden kandidaatit, joilla on työharjoittelun lisäksi 

myös muuta oman alan työkokemusta (Esim. Keränen 2010; Kivelä 2014b; 

Korhonen & Sainio 2006; Luukkainen 2010; Vainio 2009). 

 

Vaikka Bolognan prosessin myötä myös kandidaatin tutkinnolla olisi pitänyt olla 

valmiudet työllistyä vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta lähtien (Tutkinnonuu-

distus Suomessa 2012), työelämään siirrytään edelleen pääasiassa vasta mais-

terin tutkinnon suorittamisen jälkeen (Rouhelo 2008, 210–211). Ammattikorkea-

koulun puolella alemman korkeakoulututkinnon jälkeen on jo nyt luonnollista 

siirtyä työelämään. Jotta pääsee suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulutut-
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kintoa, vaatimuksena on yleensä alemman korkeakoulututkinnon jälkeen hankit-

tu vähintään kolmen vuoden työkokemus samaiselta alalta (Opintopolku 2015). 

 

Olen itsekin kasvatustieteiden kandidaatti, jolle siirtyminen opinnoista työelä-

mään on ollut ajankohtaista jo pitemmän aikaa.  Toivon, että tutkimukseni voi 

osaltaan tukea kasvatustieteilijöiden ammatillista kasvua sekä tuoda näkyvyyttä 

ja selkeyttä kyseiselle alalle. Samalla saan myös mahdollisuuden vahvistaa 

omaa käsitystä kasvatustieteilijöiden työtulevaisuudesta. 

 

Tutkimuksen kakkosluvussa taustoitan tutkimusaihettani kuvaamalla työllisty-

mistä heikon työmarkkinatilanteen aikana, avaamalla Bolognan prosessia ja 

kertomalla kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Seuraavassa 

osiossa tarkastelen aikaisempia tutkimuksia, jotka olen jakanut korkeasti koulu-

tettuihin, generalisteihin, kasvatustieteilijöihin ja opintojen aikaiseen työssäkäyn-

tiin sekä työelämään siirtymiseen liittyviin aiheisiin. Neljännessä luvussa keski-

tyn tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen perehtymällä siirtymävaiheeseen, 

työmarkkinapolkuun, ammatilliseen identiteettiin, ammatilliseen kehittymiseen 

sekä osaamiseen liittyviin käsitteisiin.  

 

Viidennessä luvussa kuvaan tutkimuskysymykset, kerron tutkimuksen käytän-

nöstä kuvaamalla tutkimusjoukon, teemahaastattelujen toteutuksen ja sisällön-

analyysin etenemisen mahdollisimman tarkasti. Seuraavassa luvussa tarkaste-

len analyysin tuloksia ja pyrin vastaamaan tutkimuksen ensimmäiseen ja toi-

seen alakysymykseen. Seitsemännessä luvussa vertailen analyysin tuloksia 

aikaisempiin tutkimukseen teoreettiseen viitekehykseen nojautuen, minkä myö-

tä pyrin saamaan vastauksen tutkimuksen pääkysymykseen. Viimeisessä lu-

vussa arvioin vielä tutkimuksen luotettavuutta ja omaa rooliani tutkijana sekä 

tuon esille kehittämisideoita ja jatkotutkimusaiheita. 
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2. TYÖTULEVAISUUDEN TAUSTALLA 
 

 

Tässä luvussa avaan tutkimuksen yhteiskunnallista ja ajallista kontekstia, jonka 

puitteissa kasvatustieteiden kandidaatit suuntaavat katsettaan työelämään ja 

tulevaisuuteen. Taustoitan tutkimusaihettani luomalla katseita työelämään eten-

kin tutkimushetken työllisyystilastojen valossa. Tämän jälkeen kerron tutkin-

nonuudistuksesta sekä yleisellä tasolla että Lapin yliopiston kasvatusalan koulu-

tuksen näkökulmasta. 

 
2.1 Työllistyminen lama-aikana 
 

1970-luvulta lähtien tutkimuksissa ollaan oltu kiinnostuneita siitä, miten yliopis-

tosta siirrytään työelämään. Nykyään myös työelämään sijoittumisen onnistumi-

seen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Valmistuneiden työllistyminen on 

otettu mukaan jopa yliopistojen rahoitusmittariin. (Puhakka & Tuominen 2011, 

11.) Toisaalta yliopistojen tehtävänä ei ole kouluttaa pelkästään työelämää var-

ten, vaan yliopistojen tulee myös edistää vapaata tutkimusta, tukea tieteellistä ja  

taiteellista sivistystä sekä tarjota tutkimukseen pohjautuvaa opetusta (Yliopisto-

laki 2009). 

 

Ennen teollistumisen aikaa työelämään siirtyminen tapahtui usein ilman pitkää 

formaalia koulutusta, sillä työt opittiin kotona tai työharjoittelussa (Heikkinen 

1980; Savolainen 1993, 36 mukaan). Muinoin saman ammatin parissa toimittiin 

koko työuran ajan. Lähitulevaisuudessa ihmisillä tulee ennusteiden mukaan 

puolestaan olemaan ainakin 2-3 pitkäkestoista ammattiuraa. Muuttuvat ammatit 

voivat aiheuttaa stressiä, vaikka muutosta olisikin toivottu. (Airo, Rantanen & 

Salmela 2008, 22–23.) 

 

Koulutuksen merkityksen korostaminen on johtanut siihen, että työelämään siir-

tyvien ihmisten koulutustaso on keskimäärin korkeampi kuin tehtävien vaati-

mustaso. Toisaalta monet ihmiset jäävät valmistumisen jälkeen työttömiksi, kun 
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tiettyyn tutkintoon koulutetuilla ei valmistumisen jälkeen olekaan enää kysyntää 

työmarkkinoilla. (Airo ym. 2008, 79–80.) Niinpä kaikilla aloilla koulutusohjelmien 

ja työpaikkojen tarpeet eivät kohtaa. AKAVAn vuoden 2008 tilaston mukaan 

eniten työttömiä työnhakijoita on insinöörien, filosofian maistereiden sekä kas-

vatustieteiden maistereiden joukossa. (Airo ym. 2008, 82–83.) 

 

Vaikka maistereiden työttömyys on lisääntynyt miltei koko 2000-luvun ajan 

(Sainio 2011, 39), AKAVAn vuoden 2011–2014 tilaston mukaan korkeasti kou-

lutettujen työttömyys on alkanut kasvaa voimakkaimmin vasta taloustaantuman 

toisessa vaiheessa vuonna 2012. Karkea tarkastelu kuitenkin osoittaa, että työt-

tömyyden riski on sitä pienempi, mitä korkeampi koulutus yksilöllä on. (Korkeas-

ti koulutettujen työttömyys… 2015.) Merkittävää onkin, että aloitin tutkimusai-

neiston keräämisen juuri samoihin aikoihin, kun työttömyys alkoi lisääntyä voi-

makkaasti. 

 

Valmistumisen jälkeinen työnhaku vaatii paljon työtä. Työpaikan saaminen voi 

edellyttää kymmeniä tai jopa satoja hakemuksia. (Airo ym. 2008, 102.) Heikon 

työmarkkinatilanteen aikana työtarjouksiin on syytä tarttua, vaikka ne eivät täy-

sin vastaisikaan omia toiveita. Työkokemuksen myötä oman alan töiden saami-

nen on entistä helpompaa eri paikkakunnilta. (Airo ym. 2008, 87.) 

 
2.2 Bolognan prosessi 

 

Bolognan prosessi on saanut alkunsa vuonna 1998, jolloin Saksan, Ranskan, 

Italian ja Iso-Britannian opetusministerit allekirjoittivat yhteisen julistuksen eu-

rooppalaisten korkeakoulututkintojen yhdenmukaistamisesta. Kyseinen Sorbon-

nen julistus sai jatkoa Bolognassa vuonna 1999, jolloin 29 Euroopan maata al-

lekirjoittivat Bolognan julistukseksi kutsutun asiakirjan. (Bolognan prosessi 

2012.) 

 

Bolognan julkistuksen tavoitteena on ollut rakentaa yhteinen eurooppalainen 

korkeakoulutusalue 2010 vuoteen mennessä. Tähän on pyritty muun muassa 
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jakamalla tutkintorakenteet kolmeen sykliin. Ensimmäisessä syklissä voidaan 

suorittaa kandidaatin (bachelor-tason) tutkinto, toisessa maisteri-tason tutkinto 

ja kolmannessa syklissä jatkotutkintoja. Tavoitteena on, että jo ensimmäisen 

syklin tutkinto olisi pätevä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. (Bolognan prosessi 

2012.) 

 

Bolognan prosessin myötä suomalaisia yliopistotutkintoja uudistettiin syksyllä 

2005 siten, että ne olisivat linjassa tutkimuksen ja työelämän kehityksen kans-

sa. Yliopistotutkinnoista muodostui kaksiportaisia. Ensin suoritetaan alempi kor-

keakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen ylempi eli maisterin tut-

kinto. Yleensä opiskelija saa opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin 

tutkintoihin. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa pelkästään alemman korkeakoulu-

tutkinnon, minkä jälkeen hän voi mennä töihin tai hakeutua suorittamaan ylem-

pää korkeakoulututkintoa joko omaan tai sitten toiseen korkeakouluun. Alem-

man korkeakoulututkinnon suorittanut voi työssäolon jälkeen palata myöhemmin 

suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä 

käyttöön otettujen henkilökohtaisten opintosuunnitelmien avulla pyritään helpot-

tamaan opiskelijoiden ohjausta ja opinnoissa etenemistä. (Tutkinnonuudistus 

Suomessa 2012.) 

  

Kun vuoden 2010 Bolognan prosessin 10-vuotisjuhlakonferenssissa eurooppa-

lainen korkeakoulutusalue julistettiin avatuksi, samalla myönnettiin, että Bolog-

nan prosessiin liittyvää työtä riittää vielä ainakin seuraavaksi 10 vuodeksi.  

Vaikka edistystä oli tapahtunut muun muassa tutkintojärjestelmän jakamisessa 

kolmeen sykliin, tulevien vuosien merkittävimpinä kehittämiskohteiksi listattiin 

työelämälähtöisyys, koulutuksen saavutettavuus ja valmistuneiden työllistymi-

nen. (Bolognan prosessi kansainvälisesti 2015.)  

 

Myös Bolognan prosessin suomalainen toteutus arvioitiin kansainvälisesti 

vuonna 2010. Sen mukaan siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen, 

kandidaatin tutkinnon aseman vahvistaminen, maisteriohjelmien toteuttaminen 

ja osaamislähtöisyyden vahvistaminen olivat toteutuneet osittain. Sen sijaan 
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opintoaikojen lyhentäminen oli jäänyt täysin toteutumatta. Opetussuunnitelma-

uudistuksen myötä on alettu keskustella entistä enemmän tutkintojen työelämä-

läheisyydestä ja osaamisperustaisuudesta sekä pyritty korostamaan korkeakou-

lujen roolia työelämävalmiuksien tuottajana. Kansainvälisen asiantuntijan arvion 

mukaan Suomi on onnistunut Bolognan-prosessin toteutuksessa kaiken kaikki-

aan melko hyvin.  Koska aidon kaksiportaisen tutkintorakenteen luominen on 

kuitenkin edelleen kesken, uuden arvioinnin aika katsotaan olevan vuoden 2017 

tienoilla. (Bologna-prosessin suomalainen toteutus… 2012.) 

 

2.3 Kasvatusalan koulutus Lapin yliopistossa 
 

Kun yliopistojen tutkintorakenteet uudistuivat 1.8.2005, samalla kaksiportainen 

tutkintorakenne astui voimaan. Uudistuksen myötä opiskelija suorittaa sekä 

alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) että ylemmän korkeakou-

lututkinnon (maisterin tutkinnon). Vaikka kandidaatin ja maisterin tutkinnot ovat 

erillisiä tutkintoja, opiskelemaan valittu perusopiskelija saa suoritusoikeuden 

kandidaatin tutkinnon lisäksi myös maisterin tutkintoon. (Kontsas & Mella 2006, 

13.) 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat aloittaneet opintonsa vuoden 

2006–2008 opinto-oppaan mukaan. Kyseisessä opinto-oppaassa todetaan, että 

pääaineenaan kasvatustiedettä, aikuiskasvatusta ja mediakasvatusta opiskele-

vien tulisi saada tieteelliset ja ammatilliset valmiudet kasvatusalan opetus-, tut-

kimus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin siten, että myös yliopiston ulkopuolisen 

työelämän ja tutkimuksen vaatimukset tulevat huomioiduiksi. (Kontsas & Mella 

2006, 26.) Vuoden 2008–2010 opinto-oppaassa aikuiskasvatuksen sijaan puhu-

taan aikuiskasvatustieteestä (Mella & Autti 2008). Koska kaikki tutkimukseeni 

osallistuneet henkilöt ovat valmistuneet tai valmistuvat vuoden 2010 jälkeen, 

käytän tutkimuksessani jatkossa selkeyden vuoksi myös uutta termiä aikuiskas-

vatustiede. 
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Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on saavuttaa tutkintoon kuuluvien oppiainei-

den perusteiden tuntemus ja edellytykset kehityksen seuraamiseen, valmiudet 

tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn, edellytykset maisterin tutkintoon ja jat-

kuvaan oppimiseen, edellytykset hankitun tiedon soveltamiseen työelämässä 

sekä riittävä viestintä- ja kielitaito. Tutkinto koostuu kasvatustieteen, aikuiskas-

vatuksen ja mediakasvatuksen perus- ja aineopinnoista (25+35 op), sivuaineis-

ta (25+60 op), muista opinnoista (13 op) sekä kieli-, viestintä-, metodi- ja orien-

taatio-opinnoista (22 op). (Kontsas & Mella 2006, 26.) 

 

Maisterin tutkinnossa tavoitteena on puolestaan saavuttaa hyvä tuntemus pää-

aineessa ja perusteiden tuntemus sivuaineissa, valmiudet tieteellisen tiedon ja 

menetelmien soveltamiseen, valmiudet toimia työelämässä oman alansa asian-

tuntijana ja kehittäjänä, valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä hyvä 

viestintä- ja kielitaito. Maisterin tutkinnossa perehdytään kandidaatin tutkintoon 

sisältyvien opintojen lisäksi pääainetta syventäviin opintoihin ja pro gradu – tut-

kielmaan (80 op), sivuaineopintoihin tai monitieteellisiin opintoihin (30 op) sekä 

kieliopintoihin (10 op). Sivuaineet opiskelija voi valita joko omasta tai muista 

tiedekunnista. (Kontsas & Mella 2006, 26–27.) 

 

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa 2015 todetaan, 

että kasvatusalan (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus) koulu-

tuksessa perehdytään kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin eri näkökulmista. 

Koulutus tarjoaa valmiudet työskennellä asiantuntijatehtävissä koulutus- ja ope-

tusalalla, jossa kasvatustieteen sisällöllinen ja tutkimusmenetelmällinen osaa-

minen, hyvät viestintätaidot ja myönteinen asenne kehittämiseen ovat tarpeen. 

Oma suuntautuminen vahvistuu itse valituilla sivuaineilla. Koulutuksen suoritta-

neet työskentelevät tyypillisesti koulutussuunnittelijan, projektisuunnittelijan, 

projektipäällikön, henkilöstönkehittäjän, esimies- ja opintohallinnon, konsultoin-

tiin ja tutkimukseen sekä mediakasvatukseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. 

Työskentely voi tapahtua monenlaisissa julkisen ja yksityisen sektorin organi-

saatioissa ja yrityksissä. (Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaopas 2015, 14.) 
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Kasvatusalan monipuolisista urapoluista ja työllistymismahdollisuuksista kertoo 

seuraavalla sivulla oleva ammattinimikelista, johon Työelämä- ja rekrytointipal-

velut ovat koonneet vuosina 1995–2008 Lapin yliopiston kasvatustieteiden tie-

dekunnasta valmistuneiden nimikkeitä puoli vuotta valmistumisen jälkeen (Kas-

vatustieteiden tiedekunnasta valmistuneiden nimikkeitä 2015).  
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Taulukko 1. Kasvatustieteilijöiden ammattinimikelista vuosilta 1996–2008. 

 

AIKUISKASVATUS/KASVATUSTIEDE 
Koulutus-, suunnittelu-, kehitys-, ohjaus- 
opetustehtävät: 
kouluttaja, atk-kouluttaja 
koulutuspäällikkö 
koulutussuunnittelija, -koordinaattori 
koulutussihteeri, -assistentti 
kehityskoordinaattori 
suunnittelija, kv-suunnittelija, kehityssuunnittelija 
markkinointisuunnittelija 
markkinointijohtaja 
erityisuunnittelija 
amanuenssi 
aine-, luokan-, erityis-, ammatilli-
nen, tuntiopettaja 
lapsi- ja nuorisotyön kouluttaja 
lastenhoitaja 
kasvatusaineiden opettaja 
päätoiminen tuntiopettaja 
lehtori 
ohjaaja, opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja, 
työnohjaaja, kuntoutusohjaaja 
rehtori, apulaisrehtori 
koulun johtaja 
koulukuraattori 
terveydenhuollon, sairaanhoidon opettaja 
opintojen suunnittelija 
koulutuksen laadun tutkija 
learning service admin coordinator 
kehityskoordinaattori 
johtava perhepäivähoidon ohjaaja 
nuorisotoimen esittelijä 
alue- ja opiskeluvastaava 
kehityskoordinaattori 
 
Johtotehtävät: 
vanhustyön johtaja 
osastonjohtaja 
päiväkodin johtaja 
kansalaisopiston rehtori 
palveluesimies 
päivähoidon aluejohtaja 

MEDIAKASVATUS 
elinkeinon harjoittaja 
koulutussuunnittelija 
projektisuunnittelija 
opettaja 
luokanopettaja 
erityisluokanopettaja 
liikunnanopettaja 
tuntiopettaja 

Projekti- ja tutkimustehtävät, järjestötyö: 
projektipäällikkö 
projektisihteeri 
projektiassistentti 
projektityöntekijä, hanketyöntekijä 
projektisuunnittelija 
projektikoordinaattori hankekoordinaattori 
tutkija 
kuntoutustutkija 
apulaistutkija 

Henkilöstöhallinnon tehtävät, rekrytointi: 
henkilöstöpäällikkö 
konsulttipäällikkö 
henkilöstöassistentti 
työhönottaja 
työvoiman rekrytoija 
työvoimaneuvoja, johtava työvoimaneuvoja 
opintopiirin vetäjä 
HR-assistentti 

Muut: 
yrittäjä 
opetusupseeri 
osastosihteeri 
myyntiassistentti 
kv-harjoittelija 
matkailuasiamies 
kamreeri 
johdon assistentti 
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3. TYÖURAN ALKU AIKAISEMMISSA TUTKIMUKSISSA 

 

 

Tässä osiossa tarkastelen työuran alkuvaiheisiin liittyviä tutkimuksista ja niiden 

tuloksista. Olen jakanut tutkimukset korkeakoulutettuihin, generalisteihin, kasva-

tustieteilijöihin ja opiskeleviin työntekijöihin liittyvien otsikoiden alle. Tällä tavalla 

tulen käsitelleeksi kasvatustieteilijöiden työuraa koskettavia tutkimuksia aluksi 

yleisemmällä ja sen jälkeen yksityiskohtaisemmalla tasolla. Työuran alkuvaihei-

siin keskittymällä pääsen lähelle sitä maailmaa, joka on ajankohtaista tutkimuk-

seni kohteena oleville kandidaateille.  

 

3.1 Korkeakoulutetut 
 
Korkeakoulutettujen työllistymisestä on keskusteltu lähivuosina sekä Suomessa 

että muualla Euroopassa. Vaikka korkeakoulutuksen tuottamaa osaamista on 

tutkittu paljon, asiaa on tarkasteltu vähemmän työmarkkinoiden näkökulmasta. 

Näyttää siltä, että työelämässä korostetaan geneerisiä valmiuksia. Näitä ovat 

esimerkiksi ongelmanratkaisuun, viestintään sekä esimies- ja tiimityöhön liittyvät 

taidot ja valmiudet. Tämä näkemys on johtanut asiantuntijat pohtimaan, mihin 

yliopistokoulutusta ja sen tuottamaa substanssiosaamista tarvitaan. Toisaalta 

koulutukseen liittyy myös subjektiivisia kokemuksia muun muassa siitä, osoit-

tautuiko valittu koulutusala oikeaksi tai tuottiko se työelämässä tarvittavaa 

osaamista. (Ursin 2011, 111–112.) 

 

Reflex-projekti on tehnyt yhdeksää Euroopan maata koskevan posti- ja internet-

kyselyn, jossa vertaillaan ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneiden 

kokemuksia koulutuksesta ja työelämästä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. 

Tutkimus tarjoaa näytteen vuonna 2000 valmistuneista korkeakoulutetuista. (Ki-

vinen & Nurmi 2008, 7-8.)  

 

Reflex-projektin tutkimuksen mukaan suomalaisten korkeakoulutettujen opiske-

luajan työkokemuksesta suunnilleen puolet liittyy opiskelualaan. Yliopisto-
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opiskelijoista 72 % saa oman alan työkokemusta opiskelun ohessa. Moni ai-

kuisopiskelija on oman alan töissä jo opintojen alusta asti, mutta usein nuorim-

matkin ikäluokat pystyvät hankkimaan tuntumaa omasta alastaan opintojen ai-

kana. Opiskelijat kartuttavat oman alan työkokemusta opintojen aikana lähes 

vuoden verran. Näiden tietojen valossa korkeakouluopiskelijat ovat tutkinnon 

suorittamisen jälkeen melko valmiita siirtymään työelämään. (Kivinen & Nurmi 

2008, 62–63.) Reflex-projektin tutkimuksen mukaan opiskeluaikaisen työkoke-

muksen myötä suurin osa yliopistoista valmistuneista siirtyy liukuen työelä-

mään, ilman erityistä valmistumisen jälkeistä työnhakua. Valmistumisen jälkeen 

työnhakuun ei tarvitse kauheasti panostaa, kun työelämään integroituminen 

alkaa jo opiskeluaikana. (Kivinen & Nurmi 2008, 66.) 

 

Työelämä- ja rekrytointipalvelut ovat selvittäneet Lapin yliopistosta vuonna 2012 

valmistuneiden maistereiden työtehtäviä, yliopistokoulutuksen merkitystä sekä 

tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon vuosi valmistumisen jälkeen. Opintojen 

aikana lähes puolet vastaajista oli tehnyt omaan alaan liittyviä töitä vähintään 7 

kuukauden ajan ja vastaamishetkellä työttömiä oli vain 4 prosenttia tutkimuk-

seen osallistuneista henkilöistä. Koulutusta vastaavan työn saaminen oli kestä-

nyt noin 4 kuukautta.  Suurin osa vastaajista katsoi voivansa hyödyntää yliopis-

tossa opittuja taitoja työelämässä. (Kivelä 2014a, 7-13.) 

 

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus on selvittänyt ylemmän kor-

keakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä, työtilannetta sekä työn ja koulu-

tuksen vastaavuutta vuonna 1997. Tampereen yliopistosta vuosina 1989 ja 

1994 valmistuneille lähetettiin postikysely, joita täydennettiin teemahaastatteluil-

la. (Ahrio & Holttinen 1998, 5, 7,13.)  

 

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan mo-

net odottavat työelämään siirtymistä, sillä opiskelijaelämä ei tunnu välttämättä 

enää kovin hohdokkaalta. Tuleva elämänmuutos voi tarjota taloudellista turvaa, 

sosiaalisen statuksen, mielenkiintoisia haasteita ja uutta opittavaa. Niinpä joilla-

kin siirtymä työntekijän rooliin voi tapahtua jo opiskeluaikana. (Ahrio & Holttinen 



17 
 

1998, 91.) Näyttääkin siltä, että yksilölliset työurat lähtevät liikkeelle erilaisten 

vaiheiden, toiveiden ja pyrkimysten myötä jo yliopisto-opintojen alussa. Työllis-

tyminen on varminta, kun ammatillisten valmiuksien kehittämiseen panostetaan 

opiskeluaikana. Jos opiskeluaika kuluu työn sijaan pelkästään yleissivistävien 

oppiaineiden parissa, työnsaanti voi olla epävarmaa. Toisaalta opiskeluaikaiset 

työt eivät kuitenkaan takaa kehittyvää työuraa valmistumisen jälkeen. Sattumilla 

ja suhteilla voikin olla vaikutusta siihen, että joidenkin työura ei sisällä lainkaan 

työttömyyskuukausia. (Ahrio & Holttinen 1998, 107.) 

 

Tuomisen tutkimuksen mukaan sattumalla on voimakas vaikutus siihen, mistä 

tieto avoinna olevasta työpaikasta löytyy. Yksilön koulutus ja kyvyt ovat kuiten-

kin yhteydessä siihen, saako henkilö työpaikan tai jatketaanko hänen työsopi-

mustaan. Samalla sattuman osuus vähenee entisestään. Näin ollen työllistymi-

sen kannalta merkittäväksi nousee puhtaan sattuman sijaan niin sanottu suun-

niteltu sattuma eli yksilön oma toiminta, jonka myötä sattuma on saanut mah-

dollisuuden, kuten yksilön oma aktiivisuus tai verkostoituminen. (Tuominen 

2012, 19.) 

 

Vaikka korkeasti koulutettuja on 2000-luvulla huomattavasti aiempaa enemmän, 

korkeakoulutettujen sijoittumisessa työmarkkinoille ei näy työttömyystilastojen 

valossa mitään hälyttävää. Siksi määrän sijasta tulisikin tarkastella työllistymi-

sen laatua. (Sainio 2008, 7.) Yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-

verkosto on tutkinut postikyselynä vuonna 2001 ylemmän ja päättyvän alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä valmistumishetkellä ja viisi 

vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurannassa on tarkasteltu, millä taustateki-

jöillä ja työuran alun tapahtumilla on merkitystä työuran myöhemmässä vai-

heessa. (Sainio 2008, 5,9, 15.) 

 

Vaikka ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysprosentti on 

alhainen, Aarresaari-verkoston tutkimuksen mukaan melkein kaikilta koulu-

tusaloilta valmistuneilla esiintyy työllistymiseen liittyviä ongelmia työuran alussa. 

Joillakin akateemisista työuran alun työllistymisvaikeudet näkyvät viiden vuoden 
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kuluttua valmistumisesta. Työttömyyden taustalla voi tällöin olla aiemmin koettu 

työttömyys. (Sainio 2008, 5.) 

 

Työllistymiseen liittyvät ongelmat näyttävät kasautuvan tietyille henkilöille. Työt-

tömyys kasvattaa työttömyyden todennäköisyyttä, niin kuin myös epätarkoituk-

senmukainen työllistyminen epätarkoituksenmukaisen työllistymisen mahdolli-

suutta. Kun akateemisesti koulutettu henkilö puolestaan työllistyy koulutustaan 

vastaavaan työhön heti valmistumisen jälkeen, hänellä ei yleensä ole ongelmia 

myöskään myöhemmin työurallaan. (Sainio 2008, 59.)  

 

Aarresaaren tutkimuksen mukaan työsuhteen epätyypillisyyden taustalla viisi 

vuotta valmistumisesta voi olla ensimmäisen työsuhteen epätyypillisyys, kun 

taas vakituisesta työsuhteesta ei yleensä siirrytä määräaikaisiin työsuhteisiin 

hyvän työllisyystilanteen aikana. Kun työ on koulutustasoa vastaamaton viisi 

vuotta valmistumisen jälkeen, taustalla on usein aiempi koulutusta vastaamaton 

työ. Kun taas ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ ja yliopisto-opinnot vas-

taavat toisiaan, tilanne on usein sama myös viisi vuotta valmistumisen jälkeen. 

Osa akateemisista joutuukin pohtimaan, tyytyvätkö he koulutusta vastaamatto-

maan työhön vai etsivätkö he mieluummin koulutusta vastaavaa työtä vaikkapa 

työttömänä työnhakijana. (Sainio 2008, 5.) 

 

LAASER-projektin tekemässä tutkimuksessa tavoiteltiin korkeakoulutettujen 

työurien alun kriittisiä pisteitä kyselymenetelmällä seuraamalla vuonna 1997 

valmistuneiden työuria neljän vuoden ajan. Tutkimuksen mukaan työurien alun 

työttömyys ja sijoittuminen koulutusta vastaaviin tehtäviin aiheuttavat epävar-

muutta. Mikäli nämä tekijät pitkittyvät ja kasautuvat tietyille henkilöille, ongelmia 

voi esiintyä myös myöhemmin uran aikana. Mikäli työelämään siirtyminen ta-

pahtuu puolestaan hyvin, urakehitys jatkuu vakaana todennäköisesti myös tule-

vaisuudessa.  LAASER-projektin tutkimuksen mukaan korkeakoulutettujen tulisi 

saada työelämään siirtymisen tueksi tietoa oman alan työstä ja tehtävistä. Työl-

listymisen määrän sijaan tulisi tarkastella enemmänkin, vastaako koulutus työ-

markkinoiden tarpeisiin laadullisesta näkökulmasta. (Suutari 2003, 3-4.) Työllis-



19 
 

tyminen ei ole välttämättä kuitenkaan todiste onnistuneesta koulutuksesta, mi-

käli osa valmistuneista työllistyy koulutustaan vastaamattomalle alalle (Ursin 

2011, 114).  

 

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimus osoitti puoles-

taan, että valmistumishetken työttömyys ei välttämättä kerro paljoakaan tulevas-

ta työurasta. Aikaisempi työhistoria voi osoittautua sekä eteenpäin vieväksi 

voimaksi että painolastiksi, sillä pitkän työhistorian taustalla voi olla koulutusta 

vastaavan työn lisäksi koulutusta vastaamatonta työtä. (Ahrio & Holttinen 1998, 

108.) 
 

Työllistymisen tarkoituksenmukaisuutta on mahdollista arvioida työpaikkojen 

laatuluokituksella. Siinä työpaikat jaetaan neljään ryhmän sen mukaan, vaadi-

taanko työssä korkeakoulututkinto ja vastaako työ koulutusalaa. Ryhmässä A 

tehtäviin vaaditaan korkeakoulututkinto, ja työ vastaa suoritettua koulutusalaa. 

Ryhmässä B tehtäviin vaaditaan korkeakoulututkinto, mutta työ ei vastaa koulu-

tusalaa. Ryhmässä C tehtäviin ei vaadita korkeakoulututkintoa, mutta ne vas-

taavat suoritettua koulutusalaa. Ryhmässä D tehtäviin ei vaadita korkeakoulu-

tutkintoa, eivätkä ne myöskään vastaa suoritettua koulutusalaa. (Elias et al. 

1999; Korhonen & Sainio 2006 mukaan, 19–20.)  

 

Toisaalta osa valmistuneista pyrkii tietoisesti myös työskentelemään koulutus-

tasoa tai – alaa vastaamattomissa tehtävissä (Korhonen & Sainio 2006, 264). 

Kun tarkastellaan valmistuneiden työllistymistä koulutusta vastaamattomaan 

tehtävään, tulisikin huomioida, ollaanko tilanteessa pakosta vai omasta kiinnos-

tuksesta johtuen (Tuominen, Rautapuro & Puhakka 2011, 17).  Yksilön kannalta 

keskeistä on, onko hän työllistynyt koulutustaan vastaamattomaan tehtävävään 

vapaaehtoisesti vai vaikkapa työttömyysuhan vuoksi. Jos siirtyminen tapahtuu 

vapaaehtoisesti, yksilö ei välttämättä miellä sijoittumista tehtävään epätarkoi-

tuksenmukaiseksi. Koulutuspolitiikan näkökulmasta tilanne voi tosin näyttää 

siltä, että koulutus menee hukkaan. (Sainio 2008, 7-8.) 

 



20 
 

Manninen on tutkinut korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien työnhaki-

joiden elämäntilanteita ja työttömyyden kokemuksia. Hän on tarkastellut koke-

muksia yleisellä tasolla elämäntilannetyyppien kautta ja yksilötasolla yksilöllis-

ten elämäntilanteiden sekä muutosprosessien näkökulmasta. (Manninen 1993, 

176.) Tutkimuksen aineisto kerättiin kirjehaastatteluiden, kyselylomakkeiden 

sekä teemahaastatteluiden avulla (Manninen 1993, 10). 

 

Mannisen tutkimuksen mukaan ammatilliseen kurssiin osallistujien elämäntilan-

ne kohenee ja työttömyyden aiheuttamat ongelmat vähenevät. Joukkotyöttö-

myydestä johtuva heikko työllistymismahdollisuus johtaa puolestaan työttömyy-

den uhan lisääntymiseen ammatillisen kurssin lopussa, vaikka kurssin nähdään 

parantavan työmarkkinakvalifikaatioita. Toisaalta ammatillinen kurssi voi vahvis-

taa yksilön itseluottamusta ja auttaa löytämään vaihtoehtoja palkkatyölle, kuten 

opiskelun. (Manninen 1993, 182.) 

 
3.2 Generalistit 
 

Generalisteilla Rouhelo tarkoittaa sellaisia akateemisilta aloilta valmistuneita, 

joiden opinnoista ei saa erityistä ammattipätevyyttä, vaan pikemminkin yleisiä 

valmiuksia työelämään (Rouhelo 2008, 3, 207). Generalistisilta aloilta ei valmis-

tuta mihinkään tiettyyn tehtävään, vaan kyseisiltä aloilta valmistuneilla on moni-

puolisia työllistymis- ja urapolkumahdollisuuksia. Generalististen alojen työteh-

täviin voi hakea hyvinkin erilaisen soveltavan korkeakoulututkinnon suorittaneet 

henkilöt, kun taas professionaalisten alojen työtehtävissä voi toimia ainoastaan 

tietyn akateemisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. (Rouhelo 2008, 83.) 

 

Peteri puhuu generalistien sijaan yleistutkinnon suorittaneista henkilöistä (Peteri 

1999). Rouhelo on päätynyt tutkimuksessaan käyttämään käsitettä generalisti, 

sillä se on edellistä käsitettä lyhyempi ja sen myös toivotaan yleistyvän akatee-

misesti koulutettujen työllistymistä koskevissa tutkimuksissa (Rouhelo 2008, 

81). Koulutusten jako professionaaliseen ja generalisteihin ei ole kuitenkaan 

täysin yksiselitteistä. Vaikka joiltakin koulutusaloilta valmistuu pääasiassa gene-
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ralisteja, sieltä voi valmistua pedagogisten opintojen myötä myös tiettyyn am-

mattiin. (Rouhelo 2008, 83.) Myös Lapin yliopistossa yleistä kasvatustiedettä, 

aikuiskasvatustiedettä tai mediakasvatusta pääaineenaan opiskelevat voivat 

hakeutua erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka tarjoavat pedagogisen 

kelpoisuuden koko koulutuskentälle (Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 

2015). 

 

Rouhelo on väitöskirjassaan tutkinut humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja 

kasvatustieteellisen alan genaralistien urapolkujen alkuvaiheita 1980- ja 1990 – 

luvuilla. Tutkimus on kohdistunut etenkin generalistien työmarkkinoille kiinnitty-

miseen, työllisyyteen ja työllistymiskanaviin. Rouhelo keräsi tutkimusaineiston 

toimintahistoriakyselyllä noin kahdeksan vuoden ajalta. (Rouhelo 2008, 3, 207.) 

 

Rouhelon väitöskirjatutkimuksen mukaan sosiaalinen aika on yhteydessä aka-

teemisten generalistien työllistymiseen sekä urapolkuihin. 1990-luvulla valmis-

tuneiden joukossa esiintyi enemmän valmistumisen jälkeistä työttömyyttä sekä 

koulutustasoa alempia työtehtäviä kuin 1980 – luvulla valmistuneilla. Rouhelo 

ryhmitteli generalistien urapolut viiteen urapolkuun. Niitä olivat vakaa, liikkuva, 

epävakaa, nousujohteinen ja poikkeava työura. (Rouhelo 2008, 3.) 1980 – luvul-

la valmistuneiden työura vakiintui melko pysyviin kokoaikaisiin työsuhteisiin noin 

kolme vuotta valmistumisen jälkeen, kun taas 1990 – luvulla valmistuneet työs-

kentelivät pitkälti määräaikaisissa työsuhteissa myös urapolun myöhemmässä 

vaiheessa. Lisäksi he siirtyivät aiempaa enemmän erilaisten työtehtävien välillä. 

1990 – luvulla valmistuneet myös työllistyivät monipuolisemmin eri työllistymis-

kanavien kautta kuin edellisellä vuosikymmenellä valmistuneet. Määräaikaisten 

työtehtävien lisääntyminen onkin johtanut informaalien työllistymiskanavien li-

sääntymiseen, sillä määräaikaisiin tehtäviin työllistytään juuri informaalien työl-

listymiskanavien kautta. (Rouhelo 2008, 208–209.) 

 

Formaaleilla työllistymiskanavilla Rouhelo tarkoittaa väitöskirjassaan lehti-

ilmoituksia, työvoimatoimistoa, yliopiston rekrytointiyksikköä, muuta työnvälitys-

palvelua, konsulttia sekä internetin työnhakuilmoituksia ja rekrytointilomakkeita. 
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Informaaleiksi työllistymiskanaviksi hän luokittelee puolestaan avoimen hake-

muksen, oma-aloitteisen työnhaun, työnantajan kutsun myötä työllistymisen, 

henkilökohtaisen kontaktin, yrityksen sisäisen rekrytoinnin ja vanhan työsuhteen 

jatkamisen. (Rouhelo 2008, 189.) 

 

Pitkittynyt työttömyys koskettaa heikosti koulutetun väestön lisäksi myös osaa 

korkeakoulutettuja (Rouhelo 2008, 213). Rouhelon tutkimukseen osallistuneet 

generalistit työskentelivät koulutustasoaan alhaisemmassa tehtävässä työuran 

alkuvaiheessa. Tämä selittyy osaltaan sillä, että osa heistä työskenteli opinto-

jensa aikana koulutusalaansa vastaamattomassa tehtävässä ja jatkoi samassa 

työssä myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Toiset puolestaan työskentelivät 

koulutustasoaan vastaamattomassa työssä, koska he eivät saaneet koulutus-

taan vastaavaa työtä. Osa tutkimukseen osallistuneista joutui työskentelemään 

myös sellaisessa työssä, joka ei vastannut koulutuksen tasoa eikä alaa. (Rou-

helo 2008, 213–214.) 

 

Rouhelon tutkimuksen mukaan 1980-luvulla valmistuneiden generalistien ura-

polut olivat vakaampia kuin 1990-luvulla valmistuneiden.  Kun 80-luvulla suurin 

osa generalisteista sai melko nopeasti valmistumisen jälkeen oman alan töitä ja 

työskenteli pitkään samantyyppisissä tehtävissä, 90-luvulla generalistien mää-

räaikaiset työsuhteet lisääntyivät ja urapoluista rakentui entistä monimuotoi-

sempia ja epävakaisempia. (Rouhelo 2008, 214–215.) 

 

Rouhelo on jaotellut generalistien työurat viiteen tyyppiin, joita ovat vakaa, liik-

kuva, epävakaa, nousujohtainen ja poikkeava työura. Vakaan työuran myötä 

työskennellään pysyvässä työsuhteessa ja tehdään koulutusta vastaavia tehtä-

viä. Liikkuvan työuran myötä generalisteilla on useampia työsuhteita, mutta vain 

vähän työttömyyttä tai koulutusta vastaamattomia tehtäviä. Epävakaa työura 

näyttäytyy puolestaan siten, että henkilö työskentelee useassa määräaikaisessa 

työsuhteessa ja tekee toisinaan koulutustasoaan vastaamatonta työtä tai on 

työttömänä. Nousujohtaisella työuralla työllistytään puolestaan pääasiassa py-

syviin työsuhteisiin ja kohdataan vain vähän työttömyyttä tai koulutustasoa al-
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haisempia tehtäviä. Poikkeavalla työuralla sen sijaan painottuu työttömyys ja 

lyhyet työsuhteet. (Rouhelo 2008, 216–217.) 

 

Tuomisen, Rautapuron & Puhakan tutkimukseen osallistuneista generalisteista 

puolet oli kokenut työllistymisvaikeuksia, kun taas professioalojen maistereista 

samanlaisia kokemuksia esiintyi ainoastaan kolmanneksella. Työmarkkinoille 

siirtymistä olivat vaikeuttaneet alueellinen työmarkkinatilanne, alan heikko työti-

lanne, puutteelliset suhdeverkostot, työkokemuksen puute sekä tutkinto ja sivu-

aineet. (Tuominen ym. 2011, 16–17.)  

 

Vastakkainasettelu töissä – ei töissä tai työtön – ei työtön ei yksistään riitä ku-

vaamaan työllistymisvaikeuksia (Tuominen ym. 2011, 16–17). Sainion mukaan 

generalistit toimivatkin muita todennäköisemmin koulutustaan vastaamattomas-

sa työssä (Sainio 2008, 55). Toisaalta Ursinin mukaan generalistisilta aloilta 

valmistuneiden voi olla myös vaikea määritellä, mikä työ vastaa omaa koulutus-

ta (Ursin 2011, 114).  Myös Peteri toteaa, että valmistumisen jälkeinen työllis-

tymisongelma voi johtua siitä, että generalistit eivät tiedä, mihin töihin he voivat 

hakeutua ja mitkä työt heitä itseään kiinnostavat. (Peteri 1999, 84). 

 

3.3 Kasvatustieteilijät 
 

Akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto on seurannut 

korkeakoulutettujen työuran alkuvaiheita ja työhön sijoittumista viiden vuoden 

kuluttua valmistumisesta. Vuonna 2005 postikyselynä kerätyssä aineistossa 

kasvatustieteen koulutusalalta valmistuneista mukana on lastentarhanopettajia 

ja kasvatustieteen maistereita. Maisteritason koulutus jakaantuu opettajan työ-

hön pätevöittävään ja laaja-alaiseen kasvatustieteelliseen koulutukseen. Näistä 

kahdesta hyvin erilaisesta ryhmästä käytetään nimitystä opettajaksi kouluttau-

tuneet ja kasvatustieteilijät. (Korhonen & Sainio 2006, 5, 7, 75.) 

 

Kasvatustieteelliseltä koulutusalalta valmistuneiden työuran alku on suhteellisen 

vakaata aikaa ja he työllistyvät viiden vuoden sisällä valmistumisesta keskimää-
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rin muilta koulutusaloilta valmistuneita paremmin. Työsuhteita kasvatustieteelli-

seltä koulutusalalta valmistuneilla ehtii kertyä ensimmäisen viiden vuoden aika-

na kolmesta neljään.  Työttömiä heistä on kyselyhetkellä kolmasosa ja työttö-

myys kestää keskimäärin viisi kuukautta.  (Korhonen & Sainio 2006, 90–91.) 

 

Kasvatustieteilijöistä vain 67 % on viisi vuotta valmistumisen jälkeen täysin kou-

lutustaan vastaavassa työssä. Kasvatustieteen koulutusalalta valmistuneista 4 

% ei puolestaan saa koulutustaan vastaava työtä, minkä vuoksi he toimivat kou-

lutustasoaan tai – alaansa osittain tai täysin vastaamattomassa tehtävässä. 

(Korhonen & Sainio 2006, 91.) 

 

Kasvatustieteelliseltä koulutusalalta valmistuneet ovat tyytyväisiä työhönsä, 

vaikkakin he mieltävät työn henkisesti kuormittavampana kuin muilta aloilta 

valmistuneet. Kasvatustieteen koulutusalalta valmistuneiden työssä tärkeintä on 

joustavuus, sopeutumiskyky, kyky itsenäiseen työhön sekä ryhmätyötaidot. 

Koulutuksen tulisi kehittää entistä enemmän taitoja luovaan ajatteluun sekä 

oman alan käytännön työhön. (Korhonen & Sainio 2006, 91.) 

 
Reflex-projektin tutkimuksen mukaan Suomen kasvatustieteelliseltä alalta val-

mistuneista lähes puolella oli valmistumishetkellä oman alan työkokemusta vä-

hintään vuoden verran ja neljänneksellä alle vuoden. Viidesosalla kasvatustie-

teellisestä valmistuneista oli valmistumishetkellä kokemusta omasta alasta ai-

noastaan työharjoittelun kautta, kun taas pienellä osalla heistä ei ollut oman 

alan työkokemusta laisinkaan. (Kivinen & Nurmi 2008, 63.) 

 

Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti uraseurantakyselyn Lapin yliopistosta 

vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kysely osoitti, että kasvatustieteiden 

maistereiden työllistymisen haasteellisuutta lisäsi etenkin alueen ja alan heikko 

työmarkkinatilanne, tutkinto, työkokemuksen puute ja heikot verkostot. (Peteri 

2009, 4.) 
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Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalvelujen tekemän tutkimuksen mukaan 

vuonna 2012 valmistuneista pääaineenaan kasvatustiedettä, aikuiskasvatustie-

dettä tai mediakasvatusta opiskelleista kasvatustieteiden maistereista suurin 

osa työskenteli vuoden päästä valmistumisesta kokopäivätyössä. Koulutustasoa 

vastaava työpaikka oli löytynyt keskimäärin kolme kuukautta valmistumisen jäl-

keen. Opintojen aikana kehitystä oli tapahtunut etenkin kyvyssä itsenäiseen 

työskentelyyn, tiedonhankintataidoissa, suomen kielen viestintätaidoissa sekä 

oppimiskyvyssä. Opintojen aikana kertynyt osaaminen ja työn vaatimukset eivät 

kuitenkaan kohdanneet neuvottelutaidoissa, käytännön taidoissa, esiintymistai-

doissa sekä ryhmätyö- ja sosiaalisissa taidoissa. Ainoastaan viidesosa vastaa-

jista oli tyytyväinen nykyisiin työtehtäviin ja lähes kolmasosalla heistä oli suunni-

telmissa vaihtaa alaa kokonaan. Suurin osa vastaajista valitsi osittain eri sivuai-

neita, jos he voisivat tehdä valinnan uudelleen. (Kivelä 2014b, 4-13.) 

 

Keränen on tutkinut vastavalmistuneiden kasvatustieteilijöiden työmarkkina-

asemaa, koulutuksen työelämävastaavuutta ja tasa-arvon toteutumista työelä-

mässä määrällisellä tutkimusotteella. Tutkimusjoukko koostui vuosina 2007–

2008 Lapin ja Tampereen yliopiston kasvatustieteelliseltä alalta valmistuneista 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä. Vaikka Keräsen tut-

kimukseen osallistuneet henkilöt ovat sijoittuneet työelämään hyvin, vakinaisen 

tai koulutusta vastaavan työn saaminen on ollut haasteellista. (Keränen 2010, 

2.) 

 

Keränen on todennut tutkimuksessaan, että työhönsijoittumista ja urapolkua 

koskevissa tutkimuksissa sosiaalinen aika tulisi huomioida entistä paremmin. 

Keräsen tutkimus toteutettiin aikana, jolloin taloustaantuma oli vasta saapumas-

sa Eurooppaan. Keräsen tutkimuksen mukaan kasvatustieteilijät tarvitsevat li-

sää tukea ammattikuvan kehittymiseen jo opiskeluaikana. Lisäksi hän totesi, 

että koulutuksen tarjoamat valmiudet ja työmarkkinoiden vaatimukset eivät aina 

kohtaa, joten koulutuksen ja työelämän vastaavuutta käsittelevään tutkimuk-

seen panostaminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. (Keränen 2010, 90–91.) 
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Niiniön tutkimuksessa selvitettiin Speciaan kuuluvien kasvatustieteiden maiste-

reiden työllistymistä, urapolkua, kvalifikaatioiden merkitystä työn saamisessa ja 

tekemisessä, kasvatustieteilijöiden osaamista sekä tyytyväisyyttä nykyiseen 

työhön ja uraan (Niiniö 2007, 25). Niiniön tutkimus osoitti, että tietyn kasvatus-

tieteellisen ydinosaamisen määrittäminen on haasteellista. Sen sijaan yleiset 

akateemiset taidot nousivat merkityksellisiksi myös kasvatustieteilijöiden kes-

kuudessa. (Niiniö 2007, 5.) 

 

Melkein puolet Niiniön tutkimukseen osallistuneista henkilöistä piti harjoittelua ja 

muuta opintojen aikana kerättyä oman alan työkokemusta merkityksellisenä 

tulevan työllistymisen kannalta. Pelkällä tutkinnolla ei välttämättä työllisty. Tämä 

tulisi huomioida, kun tarkastellaan opintoaikojen lyhentämistä ja opintojen aikai-

sen työssäkäynnin vähentämistä. Niiniön tutkimuksessa työssäkäynti ei tosin 

juurikaan pidentänyt opintojen suoritusaikaa. Niiniö ehdottaa, että tulevissa tut-

kimuksissa tulisi tarkastella työllistymiseen liittyviä odotuksia jo kasvatusalan 

koulutuksen aikana, sillä Niiniön tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä ei ollut 

vielä koulutuksen aikana työelämästä mitään odotuksia. (Niiniö 2007, 54.) 

 

Luukkainen on tarkastellut pro-gradu -tutkielmassaan kasvatustieteen maiste-

reiden työelämäosaamista ja sen kehittymistä sekä kasvatustieteilijöiden että 

työnantajien odotusten näkökulmasta. Kasvatustieteiden maistereiden näke-

myksiä selvitettiin postikyselyn kautta, kun taas työnantajien näkökulmaa tutkit-

tiin haastatteluiden avulla.  Tärkeimmiksi kasvatustieteilijöiden osaamisalueiksi 

nousivat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, taito työskennellä itsenäisesti, koko-

naisuuden hallinta, kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, suunnittelun ja 

toteutukset taidot sekä kyky hakea tietoa. (Luukkainen 2010.)  
  
Luukkaisen tutkimus osoitti, että merkittävä osa työssä tarvittavista osaamisesta 

kehittyy työkokemuksen myötä, kun taas yliopistokoulutus antaa teoreettisen 

tietopohjan, opettaa kriittiseen ajatteluun ja monipuoliseen tiedonhakuun. Luuk-

kaisen mukaan noviisien työelämään siirtymistä olisi syytä tukea mielekkäiden 
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sivuainevalintojen lisäksi aikuisopiskelijoiden käytännön työkokemuksen hyväk-

sikäytöllä yliopistokoulutuksen aikana. (Luukkainen 2010, 105–106.) 
 

Vainio on selvittänyt kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmis-

ta vuosina 1991–2008 valmistuneiden näkemyksiä ammatillisista osaamis- ja 

kehittämistarpeista sekä työllistymismahdollisuuksista Etelä- ja Länsi-Suomen 

alueella. Pro-gradu – tutkielmassa tarkastellaan myös kasvatustieteilijöiden työ-

uria ja tulevaisuuden visioita. Tutkimuksessa on haastateltu vastavalmistuneita 

sekä jo pidemmälle työurallaan edenneitä kasvatustieteilijöitä. (Vainio 2009, 2, 

113.)  

 

Vainion tutkimukseen osallistuneet haastateltavat olivat löytäneet oman alan 

töitä varsin nopeasti ja siirtyneet työelämään ilman suurempia ongelmia. Suurin 

osa heistä oli siirtynyt työelämään sattuman kautta. Kaikki olivat siirtyneet työ-

elämään henkilökohtaista urapolkua pitkin. (Vainio 2009, 108.) Vainion tutkimus 

osoitti, että kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmat antavat 

hyvän perustan ammatilliselle identiteetille ja asiantuntijuudelle, mutta varsinai-

nen kehittyminen tapahtuu vasta työkokemuksen myötä. Koulutus oli tarjonnut 

teoreettisia valmiuksia, kun taas käytännönläheisiä opintoja oli jääty kaipaa-

maan. (Vainio 2009, 2.) 

 

Koriseva-Uotila on analysoinut ja vertaillut pro-gradu – työssään valmistumisen 

kynnyksellä olevien kasvatusalan generalistien ja opettajaksi opiskelevien nä-

kemyksiä työllistymisestä, työelämästä ja oma urastaan. Aineisto on kerätty 

teemahaastatteluiden, kirjallisten narratiivien ja kyselyn avulla.  Tutkimuksen 

mukaan opiskelijat uskovat työllistyvänsä hyvin. He lisäisivät opintoihinsa ver-

kostoitumismahdollisuuksia kasvattamalla työharjoittelun määrää ja yhteispro-

jekteja työnantajien kanssa. Verkostojen ja alan työkokemuksen katsottiin hel-

pottavan valmistumisen jälkeistä työllistymistä. (Koriseva-Uotila 2004.)  

 

Koriseva-Uotilan tutkimus on lähimpänä omaani. Suurimmat eroavaisuudet ovat 

kuitenkin siinä, että omassa tutkimuksessani on myös osaamisen ja asiantunti-
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juuden näkökulma mukana. Lisäksi omassa tutkimuksessani tarkastelu kohdis-

tuu pohjoisessa olevaan yliopistoon pelkästään generalistialan kandidaattien 

näkökulmasta. (Koriseva-Uotila 2004.) 

 
3.4 Opiskelevat työntekijät 

 

Hyttinen on tutkinut generalistien työidentiteetin kehittymistä korkeakoulutuk-

sessa, siirtymävaiheessa ja työuran alkuvaiheessa siten, että tutkimukseen 

osallistuneet kasvatustieteen, kauppatieteiden ja hallintotieteiden maisterit ovat 

kirjoittaneet tarinan omasta polustaan työelämään (Hyttinen 2013, 2). Hyttisen 

tutkimuksen mukaan asiantuntijaksi kasvu käynnistyy korkeakouluopintojen ai-

kana (Hyttinen 2013. 68). 

 

Myös Rouhelon väitöskirjatutkimuksen mukaan kasvatustieteellisen alan gene-

ralistien urapolkujen rakentuminen alkaa jo opiskeluaikana. Opintojen aikana 

koulutusta vastaavassa työssä työskennelleet generalistit työllistyivät myös 

valmistumisen jälkeen koulutustaan vastaavaan työhön paremmin kuin ne, joilta 

työkokemus puuttui. (Rouhelo 2008, 210–211.)  Jo pelkästään työharjoittelun 

sisältyminen opintoihin voi edesauttaa valmistuneiden työllistymistä (Tuominen 

ym. 2011, 17). Ahon, Hynnisen, Karhusen ja Vanttajan tutkimuksen mukaan 

opintojen aikana kartutettu työkokemus ja muodostetut kontaktit ovat etenkin 

generalistiopiskelijoiden työuran kannalta merkityksellisiä myös sen vuoksi, että 

ne auttavat siirtymään työelämään ilman pitkää työnhakujaksoa (Aho, Hynni-

nen, Karhunen & Vanttaja 2012, 104).  

 

Rouhelon mukaan joustavalla siirtymisellä opintojen ja työnteon välillä voi olla 

myönteisiä vaikutuksia myös työvoiman tarjonnan, koulutuksessa opittujen val-

miuksien soveltamisen sekä osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Rouhelo 

toteaa, että hetkellinen siirtymä työelämään opintojen aikana voi olla hyvä asia, 

mikäli paluu takaisin opintojen pariin on mahdollista myöhemmässä vaiheessa. 

(Rouhelo 2008, 210–211.) Rouhelo tuo väitöskirjassaan esille, että kaksiportai-

sen tutkintojärjestelmän myötä työelämään pitäisi pystyä siirtymään jo alemman 
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korkeakoulututkinnon myötä. Lisäksi sieltä pitäisi pystyä palaamaan takaisin ja 

suorittamaan maisteriopinnot loppuun. Opinto-oikeuden rajallisuuden vuoksi 

työelämässä ei voi viipyä kuitenkaan kovin pitkään.  (Rouhelo 2008, 223.) Niin-

pä edelleen ylläpidetään perinteistä mallia, jonka mukaan työelämään siirrytään 

yleensä vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Taustalla on pelko siitä, että 

työssäkäynti hidastaisi opintojen loppuunsaattamista. (Rouhelo 2008, 210–211.) 

Puhakka tuo puolestaan esille, että alempi korkeakoulututkinto näyttäytyy edel-

leen välitutkintona kandidaattien heikon työtilanteen vuoksi (Puhakka 2011, 57). 

 

Rouhelon mukaan urapolkujen rakentumista tulisi tarkastella myös yksilötasolla. 

Hän ehdottaa tutkimusta, jossa tarkastellaan yksilöiden motiivien ja valintojen 

vaikutusta urapolkuun. Toisaalta hän ehdottaa tutkimusta, jossa tarkasteltaisiin 

erilaisia urapolkuja kulkeneiden henkilöiden kokemuksia erilaisista urapoluista. 

Rouhelon mukaan tällöin voitaisiin tutkia kokemuksia määräaikaisista työsuh-

teista, työttömyysjaksoista tai koulutusta vastaamattomista tehtävistä sekä nii-

den vaikutuksia yksilöiden näkemyksiin itsestä työmarkkinoilla, minäkuvaansa 

työntekijänä ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Toisaalta Rouhelon mukaan tulevis-

sa tutkimuksissa olisi hyvä myös vertailla ammattiin valmistavien ja generalis-

tialojen urapolkuja. Lisäksi hän ehdottaa tutkimusta, jossa tarkasteltaisiin alem-

man korkeakoulututkinnon suorittaneiden urapolkuja sekä selvitettäisiin, kuinka 

paljon työmarkkinoille siirrytään alemmalla korkeakoulututkinnolla. Tutkimuksis-

sa voitaisiin huomioida myös työnantajien suhtautuminen alemman korkeakou-

lututkinnon suorittaneisiin. Toisaalta tutkimuksessa voitaisiin selvittää, millaisek-

si alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet kokevat omat työelämävalmiudet 

ja vastaavatko ne työelämän tarpeisiin. (Rouhelo 2008, 225–226.) 
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4. AMMATILLINEN KEHITTYMINEN TEORIOIDEN VALOSSA 
 
 

Tässä luvussa pyrin kuvaamaan yleisesti yksilön ammatillista kehittymistä eri 

teorioiden valossa. Lähestyn aihetta työmarkkinoilla tapahtumien siirtymien ja 

limittäisen elämänkulun näkökulmasta, jotka auttavat hahmottamaan tutkimuk-

sen kohteena olevien kandidaattien työelämään siirtymistä opintojen aikana. 

Toisaalta avaan ammatillisen identiteetin, kasvun ja kehittymisen, ammatillisen 

sosialisaation sekä kompetenssin käsitteitä, joiden kautta kasvatustieteilijöiden 

työtulevaisuuteen liittyviä asioita on mahdollista tarkastella. 

 
4.1 Siirtymävaiheet työmarkkinoilla 
 
Ihmiset ovat perinteisesti työllistyneet tiettyyn organisaatioon, jossa he ovat voi-

neet edetä urallaan hierarkiassa ylöspäin. Uusilla työmarkkinoilla sen sijaan 

painottuu siirtymät työhön ja työstä pois. (Gazier & Schmid 2002; Rouhelo 54 

mukaan.) Suikkasen, Linnakankaan, Martin & Karjalaisen mukaan perussiirty-

miä ovat siirtymä työvoimaan ja pois työvoimasta, siirtymä työllisyyteen ja työt-

tömyyteen, siirtymä opiskelijaksi sekä siirtymä eläkkeelle (Suikkanen, Linna-

kangas, Martti & Karjalainen 2001, 92–93). 

 

Schmid katsoo, että työmarkkinoilla tapahtuvia siirtymiä on viisi: 

1) Siirtymä voi tapahtua lyhytaikaisesta tai osa-aikaisesta työstä kokoaikaiseen 

työhön. Siirtymä voi tapahtua myös palkkatyöstä yrittäjäksi tai olla jokin näiden 

yhdistelmä. 

2) Siirtymää voi esiintyä työllisyyden ja työttömyyden välillä. 

3) Siirtymä voi tapahtua koulutuksen ja työllisyyden välillä. 

4) Siirtymä voi kohdistua kotitaloustyön ja palkkatyön välille. 

5) Siirtymä voi ulottua ajoittaisesta työkyvyttömyydestä työllisyyteen ja työllisyy-

destä eläkkeelle. (Schmid 2002, 188; Rouhelo 2008, 54 mukaan.)  
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Koulutukseen ja harjoitteluun liittyviä siirtymiä voidaan ryhmitellä vieläkin tar-

kemmin: 

1) Siirtymä kokoaikaisen koulutuksen ja muun toiminnan välillä (Siirtymä kor-

keakouluopinnoista työelämään) 

2) Siirtymä osa-aikaiseen koulutuksen ja muun toiminnan välillä (Siirtymä ai-

kuiskoulutukseen työssäolon tai työttömyyden rinnalla) 

3) Koulutus- tai harjoittelusiirtymä yhdessä jonkun muun siirtymän kanssa (Siir-

tymä työvoimakoulutukseen ja sen myötä töihin) (Lassning 2005, Rouhelo 

2008, 55 mukaan.) 

 

Tyypillisiä koulutus- ja harjoittelusiirtymiä ovat siirtyminen koulutuksesta suo-

raan työelämään tai väliaikaiseen työttömyyteen, siirtyminen työttömyydestä 

työvoimakoulutukseen ja sen kautta työllisyyteen tai työttömyyteen sekä siirty-

minen työllisyydestä osa-aikaiseen aikuiskoulutukseen työn ohella. (Lassning 

2005, Rouhelo 2008, 55 mukaan.) 

 

Omassa tutkimuksessa keskityn koulutuksen ja työelämän väliseen siirtymävai-

heeseen. Siirtyminen opinnoista työelämään on prosessi, joka voi alkaa opiske-

luaikana oman alan työkokemuksella ja päättyä vasta vuosia valmistumisen 

jälkeen vakaan ammattiuran alkuun. (Kivinen & Nurmi 2008, 62).  

 

Blomberg mukaan työelämään siirryttäessä vaaditaankin kykyä sopeutua mo-

nenlaisiin tilanteisiin (Blomberg 2008, 211–212).  Siirtymävaiheessa koulutuk-

sessa saadut valmiudet ja työelämän haasteet kohtaavat toisensa (Blomberg 

2008, 55). Blomberin mukaan koulutuksen ja käytännön työn välillä on kuilu, 

minkä myötä noviisin ensimmäinen työvuosi voi näyttäytyä emotionaalisesti 

kuormittavana. (Blomberg 2008, 81–91.) Työelämään siirtyminen on tietynlai-

nen todellisuusshokki, mikä puolestaan kertoo siitä, että ammatillinen pätevyys 

sekä tieto- ja taitoperusta saadaan loppujen lopuksi vasta käytännön työssä 

(Leino & Leino 1997, 108). Mikäli yksilön odotukset, työpaikan realiteetit ja per-

soonallisuuden piirteet sopivat yhteen, myös siirtyminen työelämään helpottuu 

(Blomberg 2008, 211–212).  Kanervon mukaan omaan työelämään liittyviin 
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mahdollisuuksiin liittyvät uskomukset ja kokemukset vastaavat puolestaan vah-

vemmin todellisuutta, mikäli opiskelijat ovat päässeet tutustumaan työelämään 

jo opintojen aikana (Kanervo 2006, 62). 

 

Perinteinen koulutuksesta työelämään – malli ei enää nykyään riitä kuitenkaan 

kuvaamaan työuran ja elämänkulun muutoksia, sillä työelämästä voidaan siirtyä 

koulutukseen ja koulutuksesta työelämään useita kertoja yksilön työuran aika-

na. Samalla myös työllisyyden ja työttömyyden välisten siirtymisen määrä on 

kasvanut. Normaalityösuhteen sijaan tärkeäksi menestymisen kriteeriksi on 

noussut joustava siirtyminen työsuhteesta toiseen, koulutuksesta työmarkkinoil-

le ja työmarkkinoilta koulutukseen. (Suikkanen ym. 2001, 74.)  

 

Siirtymien työmarkkinateorian mukaan työmarkkinoilla esiintyvät siirtymät ovat 

yhteydessä toisiinsa (Schmid 2002; Rouhelo 2008, 54 mukaan). Erilaiset siirty-

mät voivat ilmetä yksilöille mahdollisuuksina tai riskeinä. Siirtymien merkityksen 

kokemiseen ovat yhteydessä henkilön työuran vaihe, yhteiskunnallinen tilanne, 

henkilön toiminta ennen siirtymää, reagointi sekä omat valinnat siirtymien to-

teuttamiseksi. (Suikkanen ym. 2001, 92–93.) 

 
4.2 Limittäinen ja yksilöllinen elämänkulku 
 
Etenkin pohjoismaissa kolmivaiheista elämänkulkua on totuttu pitämään nor-

maalielämänkertana. Siinä opiskelu, työmarkkinoille osallistuminen ja eläkkeelle 

siirtyminen seuraavat toisiaan omina erillisinä vaiheinaan. (Suikkanen & Linna-

kangas 1998, 18; Suikkanen ym. 2001, 18.) Yksilöllistyneiden elämänkulkujen 

myötä elämänkulun malliin voidaan kuitenkin lisätä kaksi vaihetta. Nuoruuden ja 

aikuisuuden välimaastoon liittyy elämänkulun vaihe, johon sisältyy opiskelua, 

palkkatyötä, työttömyyttä, työmarkkinoiden ulkopuolella olemista sekä näiden 

vaihtelua. Tällöin pysyvä työmarkkinoille osallistuminen tapahtuisi lähellä 30 

ikävuotta. 55–64 –ikävuoden tienoille on puolestaan muodostumassa viides 

elämänkulun vaihe, jossa yhdistyvät ansiotulot ja sosiaaliturvatulot. Eläkkeelle 
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siirtyminen tapahtuu tällöin vähitellen. (Suikkanen, Linnakangas, Kallinen & Kar-

jalainen 1998, 71, 215.) 

 

Tulevaisuudessa perinteisen kolmivaiheisen elämänkulun mallin noudattaminen 

tulee vähenemään, kun taas yksilölliset elämänkulun variaatiot tulevat lisäänty-

mään (Suikkanen ym.1998, 214). Tulevaisuuden siirtymävaiheet liittyvät työuran 

alkuvaiheen ja eläkkeelle siirtymisen lisäksi kaikkiin työuran vaiheisiin. Työuran 

aikaisista siirtymisistä onkin tulossa normaaleja työelämän muutoksia. (Suikka-

nen ym. 2001, 94.) Lineaarisen elämänkulun sijaan vahvistuu limittäisyys, jossa 

opiskelu, osittainen palkkatyö tai työvoiman ulkopuolella oleminen yhdistyvät 

(Suikkanen & Linnakangas 1998, 18). Perinteisistä uramalleista tulee entistä 

yksilöllisempiä, reflektiivisempiä, prosessimaisempia ja muokattavissa olevia 

reittejä, polkuja, siltoja ja elämänkertoja (Antikainen & Komonen 2003, 97). 

 

Määräaikaisten työsuhteiden ja limittäisten urapolkujen lisääntymisen myötä 

uran ja muun tulevaisuuden ennakointi ja suunnittelu on entistä vaikeampaa 

(Rouhelo 2008, 62). Yksilöllisyyden lisääntymisen ja uran ennustettavuuden 

heikentymisen myötä ura – käsitteen vastineeksi on ehdotettu polku – käsitettä. 

Mikkonen käyttää uran sijasta käsitettä työmarkkinapolku, joka tuo esiin epä-

varmuuden ja epätasaisuuden mahdollisuuden. Polkuun voi sisältyä sivupolku-

ja, jotka saattavat erkaantua eri suuntiin tai palata takaisin alkuperäiselle reitille. 

Työmarkkinapolut rakentuvat työmarkkinavaiheista, kuten ansiotyöstä, yritys-

toiminnasta, työttömyydestä tai opiskelusta. Työmarkkinapolkuun tarvitaan yksi-

lö tiettyineen ominaisuuksineen, kykyineen ja mahdollisuuksineen sekä työ-

markkinat, jonka puitteissa yksilö hakee omaa paikkaansa. Muutoksia voi ta-

pahtua koko ajan sekä yksilön kehityksessä että työmarkkinoissa. (Mikkonen 

1997, 36.) 

 

Työmarkkinapolulla voidaan kuvata yksilön työmarkkina-asemista rakentuvaa 

kehityskaarta. Polku koostuu työmarkkinavaiheista ja niiden välisistä siirtymisis-

tä, joissa tapahtuvat käänteet voivat aiheuttaa muutoksia ammatillisessa kiinnit-
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tymisessä ja vaikuttaa tulevan polun kulkuun yksilöllisten tarpeiden, odotusten 

ja asenteiden myötä. (Mikkonen 1997, 47.) 

 
4.3 Ammatillisen identiteetin rakentuminen 
 

Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään ammattinsa edus-

tajana (Vähäsantanen 2007, 157). Tällöin ammatilliseen identiteettiin liittyvät 

käsitykset siitä, mihin yksilö kuuluu, mihin hän sitoutuu ja mitä hän arvostaa. 

Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan myös sitä, millaiseksi yksilö haluaa 

työssään ja ammatissaan tulla. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26.) Lisäksi 

ammatillinen identiteetti voi tarkoittaa sitä, että yksilö tuntee, että hänellä on 

ammatin edellyttämät taidot ja hän on tietoinen omista resursseistaan. Niinpä 

omien kykyjen ja tavoitteiden analysointi tarjoaa mahdollisuuksia ammatill isen 

identiteetin kehittymiselle. (Stenström 1993, 38- 42.) 

 

Hall erottaa identiteetistä kolme erilaista käsitystä: valistuksen subjektin, sosio-

logisen subjektin ja postmodernin subjektin. Valistuksen subjektikäsityksen mu-

kaan yksilön sisäinen ydin saa alkunsa ihmisen syntymän myötä. Se kehittyy 

auki siten, että sen perusolemus on samanlainen koko yksilön elämän ajan. 

Sosiologisen subjektikäsityksen mukaan yksilön sisäinen ydin rakentuu jatku-

vasti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Postmodernin subjektikäsityksen 

mukaan yhtenäinen ja johdonmukainen identiteetti on fantasiaa. Postmodernilla 

subjektilla ei ole pysyvää identiteettiä, sillä se muotoutuu jatkuvasti suhteessa 

ympäröivään kulttuuriin. Niinpä yksilöillä onkin ristiriitaisia ja eri suuntaan koh-

distuvia identiteettejä. (Hall 1999, 21–23.) 
 

Nykyään identiteetti nähdään pirstaloituneena, muuttuvana ja epäjatkuvana 

(Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26). Ammatti-identiteetin rakentumisessa 

painottuvat sosiokulttuuriset olosuhteet, normit ja arvot sekä yksilöllinen elä-

mänhistoria, persoonalliset näkemykset ja uskomukset. Monissa ammattiryh-

missä ollaankin siirtymässä identiteettimalleista yksilöllisen identiteetin raken-

tamiseen. Yksilöllä on mahdollisuus rakentaa ammatti-identiteettiänsä omien 



35 
 

uskomustensa ja näkemystensä pohjalta. Työntekijöiltä odotetaan, että he kiin-

nittyvät ammattinsa sijaan työpaikkaan ja organisaatioon. (Vähäsantanen 2007, 

identiteetin (Stenström 1993, 40). 
 

Ammatillisella identiteetillä on läheinen yhteys sekä identiteetin sosiaaliseen 

että persoonalliseen puoleen (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 32). Jamesin 
mukaan sosiaalinen minä edustaa sitä identiteetin osaa, joka on mahdollista 

havaita ja tietää. Persoonallinen minä on puolestaan se identiteetin osa, joka 

reflektoi ja arvioi sosiaalista minää. Jamesin mukaan persoonallinen minä on 

suhteellisen pysyvä, kun taas sosiaalinen minä on muuttuva. (James 1948; Ete-

läpelto & Vähäsantanen 2006, 32 mukaan.) 

 

Lisäksi James jakaa sosiaalisen minän kolmeen eri ulottuvuuteen: materiaali-

seen, sosiaaliseen ja henkiseen minään. Keho, vaatteet, perhe, koti, omaisuus 

ja oman työn tuotokset kuuluvat materiaaliseen minään. Sosiaalisessa minässä 

painottuu halu saada huomiota, tunnustusta ja arvostusta muilta ihmisiltä. Täl-

löin ammatillisen yhteisön näkemykset ja normit ohjaavat työntekijän toimintaa. 

Henkinen minä puolestaan koostuu yksilön älyllisistä kyvyistä, luonteesta, mo-

raalista ja itseä koskevista tulkinnoista. (James 1948; Eteläpelto & Vähäsanta-

nen 2006, 33 mukaan.) 
 

Meadin mukaan minä kehittyy ennen kaikkea sosiaalisten kokemusten myötä. 

Vaikka Mead näkee minuuden ensisijaisesti sosiaalisena, hän tunnustaa, että 

persoonallista minuutta tarvitaan yksilön tietoisen vastuullisuuden tunnustami-

seen ja uusien kokemusten tunnistamiseen. Persoonallinen minä on tärkeää 

etenkin työssä, jossa omien tunteiden tunnistaminen ja käyttö on tärkeää. 

(Mead 1964; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 34–36 mukaan.) 

 
Archer painottaa puolestaan persoonallista identiteettiä, joka rakentuu hänen 

mukaansa yksilön emotionaalisista suhteista häntä koskettaviin asioihin. Per-

soonallinen identiteetti syntyy yksilöä huolestuttavien ja kiinnostavien asioiden 

tasapainoilusta. Archerin mukaan yksilön huolet eivät pohjaudu koskaan pelkäs-
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tään sosiaalisuuteen. (Archer 2000 & 2003; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 

37–38 mukaan.) 

 

Nykyään ammatillista identiteettiä tarkastellaan yleensä kompleksisena ja alati 

muuttuvana tasapainotilan etsimisenä sosiaalisen ja persoonallisen ulottuvuu-

den välillä. Joidenkin mukaan ammatillinen identiteetti määrittyy pelkästään so-

siaalisesti, kun taas toisten mukaan identiteetti rakentuu henkilökohtaisen mie-

lekkyyden ja itseyden etsinnän myötä. Yksilö rakentaa käsitystä itsestään sel-

laisten odotusten ja roolien kautta, joihin hän kohtaa ja joita häneltä odotetaan. 

(Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 41.) 
 

Tietoisuus omasta ammatillisesta identiteetistä on tärkeää, jotta työntekijä voi 

tunnistaa, tehdä näkyväksi ja markkinoida omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. 

Ammatillisen identiteetin rakentamisesta onkin muodostunut koko työuran mit-

tainen asia, kun työtehtävät ja ammatit muuttuvat. Projektiluontoisten työsuhtei-

den myötä sitoutuminen pysyvään ammattikuvaan ja ammatilliseen yhteisöön 

on haasteellista. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 27–28.) 

 
Työelämän muutosten myötä työntekijöiden tulee kyetä määrittelemään amma-

tillinen identiteetti yhä uudelleen (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 43). Työn-

tekijöiltä odotetaan, että he rakentavat joustavaa ammatillista identiteettiä omien 

vahvuuksien ja kiinnostustensa mukaisesti (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 

44). Samaan aikaan yksilöt saattavat edelleen odottaa, että tutkinto tarjoaa heil-

le tietyn, valmiin identiteetin (Stenström 1993, 40). 

 

Ammatillisen identiteetin kehittymisen eri vaiheissa persoonallisen ja sosiaali-

sen painoarvo voivat vaihdella. Noviisivaiheissa korostuu työyhteisöön sosiaa-

listuminen, sillä noviisilla ei ole vielä valtaa, kontrollia eikä samanlaista kulttuuri-

pääomaa kuin muilla. Niinpä yksilö omaksuu aluksi yhteisön toimintatavat, arvot 

ja normit sellaisenaan. Vaikka yksilön omat uskomukset ja näkökulmat poik-

keaisivat yhteisön arvoista ja normeista, ammatillinen sosiaalistuminen saattaa 
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olla aluksi vahvaa. Kokemuksen, vallan ja yhteisöön kuulumisen myötä yksilölli-

sen ja persoonallisen painoarvo kasvaa. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 44.) 
 

Loppujen lopuksi ammatillinen identiteetti muotoutuu työyhteisön sosiaalisissa 

konteksteissa. Pysyvän ja yhtenäisen ammatillisen identiteetin sijaan onkin alet-

tu painottaa dynaamista, muuntuvaa ja työyhteisöjen mukaan muotoutuvaa 

identiteettiä. Samalla keskusteluun on noussut vaatimus ihmisen jatkuvuudesta 

ja turvallisuudesta epäjatkuvuutta ja heikkoa ennustettavuutta korostavassa 

työelämässä. Laajimmillaan ammatillinen identiteetti voikin tarkoittaa sitä, miten 

yksilö näkee paikkansa, asemansa ja osallisuutensa kokonaisuudessa. (Etelä-

pelto & Vähäsantanen 2006, 45.) 
 
Kiire ja kovat vaatimukset voivat johtaa siihen, että oman toiminnan reflektoinnil-

le ei jää aikaa eikä tilaa, vaikka ne ovat välttämättömiä työssä oppimisen ja 

identiteetin määrittelyn kannalta (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 28). Esi-

merkiksi Poikelan ja Vuorisen mukaan yliopisto-opiskelijat eivät saa opintojensa 

aikana peilauspintaa työn ja ammatillisen identiteetin kehittämiseen, minkä 

myötä opiskelijoille ei synny opintojen aikana käsitystä työelämän vaatimuksista 

(Poikela & Vuorinen 2009). 

 
4.4 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen 
 

Asiantuntijuuteen sisältyy vahva ammattispesifinen tietämys, taito soveltaa asi-

antuntemusta käytännön tilanteissa sekä metakognitiiviset ajattelun taidot. Am-

mattispesifinen tietämys koostuu tiedon ja tietorakenteiden hallinnasta ja ym-

märryksestä. Ajattelun taidot liittyvät kykyyn analysoida asioita kriittisesti, hyö-

dyntää tietoa luovasti, ennakoida kehitystä sekä reagoida tulevaisuuden haas-

teisiin. Myös itsesäätelytaidot sekä usko omiin kykyihin ovat tärkeitä asiantunti-

juudessa. (Ruohotie 2006, 106.) 

 

Kyky jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan uudistamiseen ovat osa asiantuntijuut-

ta. Yksilön tulee kyetä hyödyntämään tietämystään ja toimia uudenlaisten tilan-
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teiden edellytysten mukaisesti. Tällöin metakognitiiviset taidot eli itsesäätely- ja 

korkea-asteen ajattelun taidot ovat erittäin merkittäviä asiantuntemuksen hyö-

dyntämiseen, ylläpitämiseen ja uusintamiseen. Asiantuntijuus edellyttää yksilön 

jatkuvaa pyrkimystä oppia uutta ja kehittää itseään ammattialansa edustajana. 

Asiantuntijaksi kehittyminen ilmeneekin ajattelun ja toimintavalmiuksien kehit-

tymisenä sekä itsereflektion hyödyntämisenä ja persoonallisuuden kasvuna. 

(Ruohotie 2006, 106–107.) 
 
Mentkowskin ammatillisen kasvun mallin mukaan oppimissyklit mahdollistavat 

yksilön monipuolisen kehittymisen kasvun eri alueilla. Henkiset rakenteet autta-

vat jäsentämään ajattelua, tunteita ja eettisiä valintoja, kun taas konteksti on 

tärkeää yksilön suorituksessa ja itsereflektiossa. Toisaalta on huomioitava, koh-

distaako yksilö huomionsa minän sisäiseen maailmaan vai ulkoiseen maail-

maan. Sisäinen maailma liittyy persoonallisuuden kehitykseen, kun taas ulkoi-

nen maailma liittyy työelämässä tarvittavien kompetenssien kehittämiseen. 

(Mentkowski 2000; Ruohotie 2006, 113–114 mukaan.) 
 

Mentkowskin ammatillisen kasvun mallista voidaan erottaa neljä kasvun aluetta: 

ajattelu, suoritus, itsereflektio ja persoonallisuuden kehittyminen. Ajattelu on 

yhteydessä tietorakenteisiin ja systemaattiseen päättelyyn, jota kuvailemiseen, 

selittämiseen ja arviointiin liittyvät tehtävät edistävät. Suoritus on puolestaan 

yhteydessä yksilön ja ympäristön vuorovaikutukseen, jolloin oppimista edistävät 

vuorovaikutus, virheiden analysointi sekä muiden opettaminen. Itsereflektio tar-

koittaa oman toiminnan tarkkailua ja arviointia, joten sitä voidaan edistää omien 

olettamusten kyseenalaistamisella ja toisten elämänkokemusten kuuntelemisel-

la. Persoonallisuuden kehittyminen on yhteydessä minän syvimpiin rakenteisiin, 

jolloin oleellista on kasvaa sisäiseen eheyteen ja eettiseen vastuuseen. (Ment-

kowski 2000; Ruohotie 2006, 114–116.) 
 
Mentkowskin tutkijaryhmän mukaan yksilöllistä kasvua edistävät metakognitii-

visten strategioiden soveltaminen, oman suorituksen arviointi ja perehtyminen 

erilaisiin näkökulmiin. Abstraktin ajattelun ja toiminnan yhdistäminen auttaa 
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opiskelijaa huomaamaan, mitä hän osaa ja miten hän soveltaa oppimaansa. 

Itsereflektion myötä oppija voi saada mielikuvan siitä, kuka hän on ja millaiseksi 

hänen tulisi tulla. Erilaisten vaihtoehtojen tarjoaminen auttaa oppijaa puolestaan 

itsenäiseen oppimiseen ja persoonan kehitykseen. (Mentkowski 2000; Ruohotie 

2006, 116–119.) 

 
Järvinen jakaa (opettajien) ammatillisen kehittymisen kuuteen vaiheeseen. In-

duktiovaiheeseen ja uran aloittamiseen sisältyy reflektiivisyyttä ja selviämistä, 

autonomiaa ja tarvetta kollegiaaliseen tukeen ja mentorointiin sekä kontekstu-

aalisten tekijöiden painottumista ja lisääntynyttä itsetuntemusta. Kehitysvaihe 

päättyy ammatillisen kehittymisen vakiinnuttamiseen, perustaitojen hallinnan 

kehityksen jatkumiseen ja alalle sitoutumiseen. Toinen kehitysvaihe on uudel-

leenarvioinnin ja uusien vaihtoehtojen etsimisen aikaa. Tämän jälkeen vuorossa 

on eheytymisvaihe ja uralta pois siirtymisen aika. (Järvinen 1999, 267.) 

 
Hapon väitöskirjan mukaan (varhaiskasvattajien) asiantuntijuuden kehittymi-

seen ovat yhteydessä yksilön elämänhistoria, koulutus, työkokemus ja henkilö-

kohtaiset ominaisuudet. Toimintaympäristö voi puolestaan mahdollistaa tai eh-

käisi kehittymisprosessia. (Happo 2006, 189.) Koska lyhyet työjaksot ovat nyky-

aikana varsin tavallisia, myös yksilöiden ammatillisen kehityksen poluista voi 

muodostua hyvin erilaisia (Järvinen 1999, 269). 

 
4.5 Ammatillinen sosialisaatio 

 

Kun ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä huomioidaan yksilön ja yhteisön 

vuorovaikutus, voidaan puhua ammatillisesta sosialisaatiosta. Ammatillinen so-

sialisaatio käynnistyy ennen koulutusta ja jatkuu koulutuksessa ja työelämässä. 

Prosessin myötä yksilö sisäistää ne valmiudet, joita ammatissa edellytetään. 

(Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 118.) 

 

Ammattilaiseksi kasvamisen myötä yksilö muuttuu suhteessa yhteisöön, mutta 

samalla myös yhteisön sosiaalinen järjestys ja toimintakulttuuri muotoutuvat 



40 
 

uudella tavalla (Lave & Wenger 1993, Tikka, 27 mukaan). Harperin ja Lawsonin 

mukaan ammatillinen sosialisaatio on prosessi, jonka aikana henkilö käy läpi 

tietynlaisia statusmuutoksia ja niihin liittyviä siirtymiä. Lisäksi hän sisäistää am-

matissa vaadittavat normit, omaksuu ammatillisen ideologian ja muokkaa identi-

teettiään työn edellytysten mukaisesti. Prosessin myötä yksilö kykenee edusta-

maan ammattiryhmäänsä sen kompetenttina ja legitiiminä jäsenenä. (Harper & 

Lawson 2003, 53–60.; Tikka 2007, 27 mukaan.)  

 

Ennakoivalla tai ennakollisella sosialisaatiolla tarkoitetaan merkityksellistämisen 

prosessia, joka käynnistyy ennen kuin yksilö sijoittuu johonkin tiettyyn ammatilli-

seen asemaan. Ammattiin liittyvät tiedot, käsitykset, luulot ja uskomukset raken-

tavat henkilön näkemystä tulevista tehtävistä ja siten myös suuntaavat uravalin-

toja. Koti, koulu, vertaisryhmä ja media ovat ennakoivan sosialisaation keskeisiä 

välittäjiä. (Tikka 2007, 27.) Varsinaisen sosiaalistumisen vaiheessa yksilö ha-

keutuu ammattialalle, jonka hän on valinnut. Kyseinen siirtymä alkaa usein for-

maaleissa koulutusinstituutioissa ja jatkuu informaalisissa työn käytännöissä. 

Yksilön ja yhteisön kohtaamisvaiheessa henkilö siirtyy työyhteisön ulkopuolises-

ta sen tulokkaaksi. (Nikkilä 1986, 45.; Kaukonen 1998, 51.; Tikka 2007, 27 mu-

kaan.) 

 

Ammatillinen sosialisaatio voidaan nähdä loputtomana kehitysprosessina (Ar-

hinmäki & Rauhala 1992, 124). Yksilön elämänhistorian myötä muovautuneet 

todellisuuskäsitykset, kyvyt, persoonallisuus, asenteet, arvot ja odotukset koh-

taavat organisaation vaatimusten ja normien kanssa. Työyhteisön uusi tulokas 

alkaa jäsentää toimintaympäristönsä todellisuutta. (Nikkilä 1986, 46.; Tikka 

2007, 27 mukaan.) Samalla yksilö irtautuu vanhasta roolistaan. Sosiaalisaatio-

prosessin myötä ammattilainen rakentaa luovan suhtautumisen ammattiinsa tai 

sopeutuu siihen passiivisesti. Luova suhtautuminen näkyy haluna kehittyä ja 

laajentaa työnkuvaa, kun taas passiivinen suhtautuminen saattaa ilmetä amma-

tista vieraantumisena ja välineellisen suhteen rakentumisena. (Kaukonen 1998, 

52.) Yksilö voi rakentaa suhdettaan työhönsä koko työuran ajan, myös formaa-

lien instituutioiden ulkopuolella (Tikka 2007, 28). 
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4.6 Kompetenssi, kvalifikaatio ja ammattitaito 
 
Työelämäosaaminen voidaan määritellä työntekijän tai organisaation menesty-

miseen vaadittaviksi tiedoiksi, taidoiksi ja asenteiksi, jotka pohjautuvat ammatil-

liseen kasvuun ja kehittymiseen. Kvalifikaatioilla tarkoitetaan puolestaan työ-

elämän osaamisvaatimuksia ja kompetenssilla työntekijän osaamispotentiaalia, 

joka perustuu yksilön kognitiivisiin kykyihin ja affektis-konatiivisiin valmiuksiin. 

(Hanhinen 2010, 142.) 

 

Kompetenssi voidaan nähdä sellaisena potentiaalina, jonka tarve kumpuaa 

ammatista tai työstä ja joka pohjautuu yksilöön. Kompetenssi liittyy taitoon toi-

mia käytännössä. Kvalifikaatio osoittaa puolestaan asiat, jotka tulisi osata hoi-

taa. Niinpä yksilöllä voikin olla sellaisia kompetensseja, joita työssä ei vaadita. 

Toisaalta työssä voidaan vaatia kvalifikaatiota, vaikka hänellä ei ole tähän liitty-

vää kompetenssia. (Pelttari 1997, 28–29.) 

 

Hanhisen mukaan kompetenssilla ja kvalifikaatiolla on muutamia yhteisiä piirtei-

tä. Ne ovat molemmat tehtävä-, tilanne- ja kontekstisidonnaisia käsitteitä ja niillä 

viitataan muodolliseen pätevyyteen. Lisäksi molemmat käsitteet ovat yhteydes-

sä ammattitaitoon, sillä yksilön voidaan katsoa olevan pätevä johonkin tehtä-

vään, kun kvalifikaatiot ja kompetenssit kohtaavat onnistuneesti. Yksilöllä on 

myös mahdollisuus vaikuttaa kvalifikaatioiden ja kompetenssin kehittymiseen. 

Toisaalta molemmat voivat muuttua työelämän muutosten myötä. (Hanhinen 

2010, 94.) 

 

Hanhinen määrittelee kompetenssin yksilön osaamispotentiaaliksi, joka pohjau-

tuu hänen kognitiivisiin kykyihin eli tietoihin ja taitoihin sekä affektis-konatiivisiin 

valmiuksiin eli ominaisuuksiin, joilla hän voi ylläpitää ja kehittää kykyjään ja 

valmiuksiaan. Kvalifikaation hän määrittelee puolestaan työn osaamisvaatimuk-

siin, joiden taustalla ovat tuotannolliset kvalifikaatiot eli tuotantoprosessiin liitty-

vät tiedot ja taidot, normatiiviset kvalifikaatiot eli vaadittavat henkilökohtaiset 
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ominaisuudet ja kehittävät kvalifikaatiot eli työprosessin kehittämisessä vaadit-

tavat tiedot ja taidot. (Hanhinen 2010, 97.) 

 

Kun kompetenssi ja kvalifikaatio yhdistetään, voidaan puhua ammattitaidosta. 

Se on kyvykkyyttä, joka todentuu kvalifikaatioiden vaatimusten ja kompetenssi-

en mahdollisuuksien mukaisesti. (Hanhinen 2010, 96–97.) Yksilön ammattitaito 

ja kompetenssi rakentuvat työkokemusten reflektoinnin myötä, kun hän soveltaa 

ammattialansa tietoja ja taitoja eri yhteyksissä. Työntekijän kvalifikaatio kehittyy 

puolestaan samalla, kun hän kehittää omaa työtään ja osallistuu kvalifikaatioi-

den tuottamiseen. (Hanhinen 2010, 144.) 

 

Kvalifikaatio liittyy organisaatiotasoon, kompetenssi yksilötasoon ja ammattitaito 

työn näkökulmaan (Hanhinen 2010, 144). Yksilön ja organisaatiotason oppimi-

nen tapahtuvat kuitenkin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa niin, että tuotos 

ja prosessi ovat kietoutuneet toisiinsa (Hanhinen 2010, 145). Omassa tutkimuk-

sessani olen kiinnostunut yksilön näkökulmasta, joten tarkasteluni painottuu 

kompetenssiin. 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää jotakin ilmiötä tai 

toimintaa. Niinpä tärkeää on kerätä tietoa henkilöiltä, jotka tietävät tutkittavasta 

asiasta mahdollisimman paljon tai joilla on siitä kokemusta. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 85.) Tutkimukseni kohteena on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiede-

kunnan generalistialan opiskelijat, joilla on kandidaatin tutkinto suoritettu ja har-

joittelu tehty, mutta maisterin tutkinto vielä puuttuu. Kaikilla tutkimukseen osal-

listuneilla on taustalla harjoittelun lisäksi myös muuta oman alan työkokemusta. 

Kukin heistä on saanut määritellä itse, mitä tarkoitetaan oman alan työkoke-

muksella. Seuraavaksi kuvaan tutkimusprosessin etenemistä vaihe vaiheelta. 

 

5.1 Tutkimusongelma 
 

Jos tutkin ainoastaan kasvatustieteen maisteriksi valmistuneita kasvatustieteili-

jöitä, tutkimuksen ulkopuolelle jäävät kasvatustieteen opintoja parhaillaan suo-

rittavat henkilöt, vaikka heillä voi olla jo useamman vuoden työkokemus omalta 

alalta. Samalla tulen rajanneeksi siirtymävaiheen ainoastaan valmistumisen 

jälkeiseen aikaan, vaikka siirtyminen työelämään alkaa usein jo ennen valmis-

tumista. Niinpä mielekästä onkin antaa ääni kuuluville sellaisille kasvatustieteitä 

opiskeleville henkilöille, joilla on jo kokemusta oman alan töihin siirtymisestä. 

Tällaista kokemusta on jo kasvatustieteen opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet 

opintoihin kuuluvan työharjoittelun ja tehneet lisäksi myös muuta oman alan 

työtä. 

 

Toisaalta monissa aikaisemmissa kasvatustieteilijöihin liittyvissä tutkimuksissa 

työelämää on tarkasteltu maisterien näkökulmasta tilanteessa, jolloin ensim-

mäisistä oman alan työtehtävistä ja valmistumisesta kasvatustieteen maisteriksi 

voi olla jo pitkä aika. Omassa tutkimuksessani haluan perehtyä kasvatustieteen 

kandidaatin autenttisiin kokemuksiin tilanteessa, jossa maisteritason opinnot 

ovat loppusuoralla ja siirtyminen työelämään on ajankohtaista. Näin pääsen 
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käsiksi kokemuksiin, odotuksiin ja käsityksiin, jotka ovat juuri sillä hetkellä mer-

kityksellisiä ja joita aika tai uudet kokemukset eivät ole ehtineet muokata. Jos 

lähestyn henkilöitä pari vuotta myöhemmin, kandivaiheen odotukset ja näke-

mykset on mahdollista muistaa hieman erilaisena kuin ne on kandivaiheessa 

koettu. 

 

Yksilön kokemukset, odotukset ja käsitykset ovat tutkimusten mukaan merkityk-

sellisiä juuri ennen maisteriksi valmistumista, sillä kyseisen ajan kokemukset 

ovat vahvasti yhteydessä myöhemmin urapolulla koettuihin näkemyksiin. Esi-

merkiksi Suomen väitöskirjan mukaan koulutuksen jälkeen omasta ammattitai-

dosta kerrotaan varmemmin kuin koulutuksen aikana (Suomi 2002, 138). Val-

mistumisen jälkeen myös koulutuksen aikaisista vaikeuksista kerrotaan neutraa-

limmin kuin koulutuksen aikana. Toisaalta tyytyväisyys omaan työhön valmis-

tumisen jälkeen voi olla yhteydessä siihen, että koulutusajasta kerrotaan hyvillä 

mielin. Mikäli henkilö näkee oman elämäntarinansa negatiivissävytteisesti, 

myös koulutusajasta ja sen jälkeisestä elämästä voidaan kertoa negatiivisten 

tapahtumien kautta. (Suomi 2002, 149.) Tulevaisuuden kuvittelun myötä henki-

lön nykyiset voimavarat voivat tulla puolestaan esille (Suomi 2002, 119). 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Lapin yliopiston kasvatusalan 

generalistien työtulevaisuuden näkymiä heidän omien odotusten, kokemusten ja 

käsitysten valossa. Tutkimuksen tehtävänä on kuvata työtulevaisuuden näkymiä 

ja työelämään siirtymistä tukevia tekijöitä oman alan työkokemusta kartuttanei-

den kasvatustieteiden kandidaattien näkökulmasta. 

 

Tutkimuksella pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimusongelmiin: 

Minkälaisena yliopistosta työelämään siirtyvät kasvatustieteiden kandi-
daatit näkevät työtulevaisuutensa? 

1) Miten opinnot ja työkokemus ovat tukeneet kasvatustieteilijän työuran  

kehittymistä? 

2) Minkälainen käsitys kasvatustieteilijällä on omasta osaamisestaan ja  

asiantuntijuudesta työelämää varten? 
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5.2 Tutkimusjoukon tavoittaminen ja rajaaminen 

 

Tein tutkimuksessani kuusi yksilöhaastattelua. Tavoitin ensimmäiset haastatel-

tavat lumipallo-otannalla (Hirsjärvi & Hurme 2004, 59). Lumipallo-otannalla 

haastatellaan aluksi jotakin avainhenkilöä, jonka kautta päästään toisen tiedon-

antajan luokse (Tuomi & Sarajärvi 2013, 86).  

 

Päädyin keräämään haastateltavat lumipallo-menetelmällä, sillä kohderyhmään 

kuuluvia henkilöitä oli helppo tavoittaa aluksi tuttavien ja heidän tuttavien kautta. 

Kun kerroin omasta gradusta jollekin tutulle, moni ehdotti itse asiassa spontaa-

nisti henkilöitä, joita minun kannattaisi pyytää osallistumaan haastatteluun. Tällä 

tavalla lumipallo-menetelmästä tuli luonnollinen osa graduani. 

 

Koska lumipallomenetelmän avulla en saanut kovin montaa haastateltavaa, 

päätin lähettää haastattelupyynnön Lapin yliopiston kasvatustieteilijöiden aine-

järjestön (Lastu ry) sähköpostilistalle. Lisäksi laitoin saman ilmoituksen kasva-

tustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululle ja Lapin yliopiston työelämä- ja rekry-

tointipalveluiden sähköpostilistalle. Kasvatustieteiden tiedekunnalla ei valitetta-

vasti ollut sellaista sähköpostilistaa, jonka kautta olisin tavoittanut kaikki tiede-

kunnan opiskelijat.  

 

Ilmoitusten kautta sain muutaman haastateltavan lisää. He eivät kuitenkaan 

osanneet ehdottaa enää uusia nimiä, joten lumipalloilu-otanta oli saatu päätök-

seen. Hirsjärvi & Hurme toteavatkin, että haastateltavia on riittävästi, jos lumi-

palloilu ei tuota enää uusia nimiä. Tällöin voidaan katsoa, että haastattelussa on 

mukana henkilöt, jotka ovat tutkimusongelman näkökulmasta keskeisiä. (Hirs-

järvi & Hurme 2004, 60.) 

 

Haastateltavien määrä herätti tyytyväisyyttä myös eräässä haastattelussa: 

H4: Onko sulla monta haastateltavaa ollut? 
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M: No mulla on tuota, 4 haastattelua oon nyt tehnyt ja tuota mulla 

on sitten vielä 2 

H4: Löytynyt sitten hyvin tyyppejä 

M: Niin. On ihan hyvin sinänsä. Että 6 henkilöä on 

H4: onks kaikki nytten siis KTK:lta. 

M: On siis Lapin yliopistosta, pääaineena yleinen kasvatustiede, 

mediakasvatus tai aikuiskasvatus.  

H4: Onko meitä niin monta siellä? Tuntuu, että sieltä on kaikki hä-

vinnyt jonnekin. 

 

Yhteydenottojen myötä jouduin pohtimaan haastateltavien rajaamisen kriteerei-

tä. Kun haastateltavat ilmoittivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan haastat-

teluun, he saattoivat kertoa jo sähköpostiviestissään lyhyesti työkokemukses-

taan. Kun osan työkokemuksessa mainittiin sana tuntiopettaja, mietin, pitäisikö 

minun varmistaa, että henkilö ei ole suorittanut opettajan pedagogisia opintoja. 

Päädyin kuitenkin hyväksymään sen, että osa generalistialan kandidaateista 

haluaa suorittaa opettajan pedagogiset opinnot nyt tai tulevaisuudessa. 

 

Mietin, onko minulla oikeutta päättää, minkälainen ja minkä pituinen työkoke-

mus riittää oman alan työkokemukseksi. Mikäli hyväksyisin haastateltavaksi 

vain tietynlaisen työkokemuksen omaavia henkilöitä, samalla tulisin päättä-

neeksi itse jo tutkimuksen alkuvaiheessa, minkälainen työ on oikeaa kasvatus-

tieteilijän työtä. Lopulta päädyin siihen, että voin haastatella sellaista henkilöä, 

joka itse katsoo, että hänellä on oman alan työkokemusta. 

 

Yhden opiskelijan jouduin kuitenkin jättämään tutkimukseni ulkopuolelle, koska 

hän oli tehnyt harjoittelun lisäksi ainoastaan satunnaisia luokanopettajan ja ai-

neenopettajan sijaisuuksia. Päätöstäni helpotti se, että kyseinen henkilö toi itse 

esillä, että hänellä ei käytännössä ole muuta oman alan työkokemusta kuin har-
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joittelu. Toisaalta kyseisen henkilön työkokemuksen määrä oli selvästi suppe-

ampi kuin tutkimukseen osallistuneilla haastateltavilla, jotka olivat tehneet 

omaan alaan liittyviä töitä vajaasta vuodesta useampaan vuoteen. Katsoin, että 

yksittäiset sijaisuudet eivät vielä riitä tutkimaan työelämään siirtymiseen liittyviä 

kokemuksia. 

 

Henkilö 1: työkokemusta omalta alalta useampana vuonna 

 

Henkilö 2: yli vuoden mittainen työkokemus omalta alalta  

 

Henkilö 3: useamman vuoden työkokemus omalta alalta 

 

Henkilö 4: erilaisia määräaikaisia oman alan työtehtäviä 

 

Henkilö 5: kandin tutkielma palauttamatta, mutta maisteriopinnot loppusuoralla 

ja myös oman alan työkokemusta löytyy paljon. Kandin tutkinnon loppuunsaat-

taminen ei tässä kohtaa ollut ratkaisevaa. 

 

Henkilö 6: useamman vuoden työkokemus omalta alalta 

 

Henkilö 7: Jätin haastattelematta, koska kandin tutkinto oli tehty toiseen yliopis-

toon varhaiskasvatuksen puolelle. Kyseessä ei tällöin ollut generalistialan kan-

didaatti, mikä oli tutkimukseni kannalta erittäin tärkeä seikka. 

 

Henkilö 8: Jätin haastattelematta, koska henkilöllä ei ollut käytännössä koke-

musta oman alan työhön siirtymisestä.  

 
5.3 Avoimuutta painottavat teemahaastattelut 
 

Kun halutaan selvittää toisen ihmisen ajatuksia, kannattaa asiaa kysyä suoraan 

toiselta ihmiseltä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 72–73). Koska tavoitteenani oli ta-

voittaa varsin pienen tutkimusjoukon yksilöllinen näkökulma mahdollisimman 
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syvällisesti, päädyin keräämään tutkimusaineiston haastattelujen avulla. Haas-

tattelun myötä kysymyksiä oli mahdollista tarkentaa ja syventää siinä järjestyk-

sessä kuin ne haastattelutilanteessa tuntuivat mielekkäiltä (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 72–73). 

 

Sovin haastatteluista sähköpostin ja facebookin välityksellä riippuen siitä, olinko 

saanut potentiaalisen haastateltavan sähköpostiosoitteen vai pelkän nimen. 

Koska pyrin saamaan mahdollisimman paljon tietoa tutkimastani asiasta, esitte-

lin samalla myös tutkimusaiheeni ja haastatteluteemat (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

73). Jotta olisin ohjannut haastateltavan ajatuksia mahdollisimman vähän, pää-

tin jättää generalisti-käsitteen tutkimusaiheen esittelystä kokonaan pois. Sen 

sijaan kerroin tutkivani aikuiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja me-

diakasvatuksen kandidaattien matkaa Lapin yliopistosta työelämään. (LIITE 1) 

 

Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina. Ryhmähaastatteluissa olisi ollut mah-

dollista saada vertaistukea, mutta yksilölliset kokemukset eivät välttämättä olisi 

tulleet riittävän selvästi esille. Toisaalta olin haastattelijan roolin lisäksi myös 

eräänlainen vertaistuki omien kasvatustieteen opintojeni myötä. 

 

Toteutin haastattelut teemahaastatteluina. Jotta pystyin antamaan äänen haas-

tateltaville, en voinut pidättäytyä täysin strukturoidussa haastattelussa. Jotta 

taas sain vastauksia etukäteen valitsemiini asioihin, minun ei ollut mielekästä 

valita myöskään täysin avointa haastattelua. Pyrin painottamaan pikemminkin 

avoimen kuin strukturoidun haastattelun piirteitä, jotta haastateltavien yksilölli-

syys pääsee mahdollisimman hyvin esille. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 74–76.) 

 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu etenee etukäteen valittujen 

teemojen ja niihin liittyvien kysymysten pohjalta. Teemahaastattelujen kysymys-

ten muoto ja järjestys voivat kuitenkin vaihdella strukturoidusti ja avoimesti ete-

nevien välillä. Toisissa teemahaastatteluissa kaikille haastateltaville esitetään 

samat kysymykset sanatarkasti tietyssä järjestyksessä, kun taas toisissa tutki-

muksissa haastattelut voivat olla vapaamuotoisempia ja syventyä haastatteluti-
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lanteessa saatujen vastausten myötä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 75–76; Hirsjärvi 

& Hurme 2004, 47–48; Eskola & Vastamäki 2001, 26–27.) 

 

Itsekin olin valmistellut haastatteluja varten listan kysymyksiä, joista olin kiinnos-

tunut. Kysymykset olin valmistellut lähinnä omaksi tuekseni siltä varalta, että 

voin vaikeassa tilanteessa turvautua niihin. Käytännössä suurimpaan osaan 

kysymyksistä tulikin vastaus spontaanisti ilman, että minun tarvitsi niitä edes 

esittää. Kysymykset olivat kuitenkin hyvänä tukena siltä varalta, että joku haas-

tateltava kertoisi alkumatkastaan työelämään hyvinkin suppeasti. (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 103.) 

 

Ensimmäisen haastattelun myötä muotoilin sivuaineeseen liittyvän kysymyksen 

uudelleen siten, että tavoittaisin kysymyksellä entistä paremmin sivuaineen 

merkitystä haastateltavalle. Myös ohjaukseen liittyvän kysymyksen muotoilin 

siten, että pystyisin tavoittamaan omien voimavarojen lisäksi myös ulkopuolisen 

ohjauksen merkitystä entistä paremmin. (LIITE 2) 

 

Toteutin kolme ensimmäistä haastattelua kesän ja syksyn 2012 aikana. Tein 

haastattelut haastateltavien toiveiden mukaisesti heidän kotonaan. Loput kolme 

haastattelua sain sovittua helmikuuksi 2013. Kaksi haastatteluista toteutui haas-

tateltavien pyynnöstä minun asunnollani ja yhden järjestin pitkän välimatkan 

vuoksi Skype-yhteyden välityksellä. Kaikki haastattelutilanteet olivat rauhallisia, 

sillä paikalla ei ollut haastatteluhetkellä muita. Haastattelut kestivät puolesta 

tunnista kahteen tuntiin, minkä myötä puhetta kertyi nauhalle yhteensä seitse-

män tunnin verran. 
 

Haastattelun alussa pyysin haastateltavia kertomaan vapaamuotoisesti tä-

hänastisesta matkastaan opinnoista työelämään. Laajalla avauskysymyksellä 

annoin heidän kertoa omaa tarinaa ilman keskeytyksiä ja kysymyksiä (Hirsjärvi 

& Hurme 2004, 107). Samalla merkitsin muistiin sanoja, joihin kaipaisin vielä 

tarkennusta. Moni asia tarkentui kuin itsestään tarinan loppuun mennessä, mut-

ta joistakin asioista halusin kuulla lisää. Kun esitin tarkentavia kysymyksiä, saa-
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toin saada vastauksen sellaisiin kysymyksiinkin, joita en ollut osannut edes ky-

syä. Lopuksi esitin myös sellaisia kysymyksiä, jotka olin hahmotellut jo ennen 

varsinaista haastattelua, mutta joihin ei ollut tullut vielä vastausta. Toisissa 

haastatteluissa etukäteiskysymyksiin piti turvautua enemmän, toisissa ei juuri 

lainkaan. 

 

Pyrin olemaan haastattelutilanteissa mahdollisimman neutraali, jotta en johdat-

telisi haastateltavia suuntaan tai toiseen. Välttelin aloittelevan haastattelijan tyy-

pillistä virhettä eli yritin olla puhumatta liikaa (Hirsjärvi & Hurme 2004, 124). Vä-

lillä olin niin hiljaa, että jouduin miettimään sitäkin, osaanko olla samaan aikaan 

tarpeeksi luottamusta herättävä. Enhän alkanut kertomaan juurikaan omia tari-

noita ennen haastattelua, mutta haastattelun jälkeen saatoin kertoa myös 

omasta tilanteestani lyhyesti jotain sellaista, mitä haastateltava erikseen kysyi. 

Selvää oli ainoastaan se, että sopivan roolin löytyminen ei aina olut helppoa. 

 

Skype-yhteyden välityksellä toteutettu haastattelu eteni omalla painollaan niin 

helpon tuntuisesti, että minun ei tarvinnut esittää varsinaisia kysymyksiä kovin-

kaan paljon. Vaikka haastateltava ei saanut kuvaansa näkyviin, koin tärkeäksi, 

että minun kuvani näkyi hänelle koko ajan. Ajattelin, että minun kuva toisi haas-

tateltavalle luottamusta siihen, että juuri minä todella olen kuuntelemassa ja 

nauhoittamassa haastateltavan puhetta.  

 

Yksi haastatteluista oli muita lyhyempi ja muistutti selvästi enemmän kysymys-

vastaus – tyyppistä haastattelua kuin muut. Asiaan ei voinut olla vaikuttamatta 

se, että haastateltava oli viettänyt pitkän päivän yliopistolla. Haastattelun ajan-

kohta oli kuitenkin haastateltavan toivomusten mukainen, joten olin tyytyväinen 

siihen, että haastattelu saatiin mahdutettua häneen aikatauluunsa. Lisäksi ky-

seisellä henkilöllä oli myös jonkin verran vähemmän oman alan työkokemusta 

kuin muilla haastateltavilla, mikä saattoi olla yhteydessä siihen, että haastatte-

luaiheesta ei syntynyt juttua kovin paljoa. Toisaalta tiedostin myös sen, että toi-

set henkilöt puhuvat luonnostaan pitkästi, kun taas toiset kiteyttävät asiansa 

tiiviimmin. 
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5.4 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

 

Tutkimuksessani pyrin saamaan kuvan haastateltavien ensiaskeleista yliopis-

tosta työelämään menneiden ja tämänhetkisten kokemusten sekä tulevaisuu-

den näkymien valossa.  Analyysissa tarkastelen, millaisia yhteisiä kokemuksia 

siirtymävaiheesta muotoutuu. Kun kokonaisuutta kuvataan samankaltaisuuksien 

kautta, aineiston ei tarvitse olla kovin suuri (Tuomi & Sarajärvi 2009, 90).  

 

Sisällönanalyysiä pidetään perusanalyysimenetelmänä, joka soveltuu kaikkeen 

laadulliseen tutkimukseen (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91). Sisällönanalyysin avul-

la haastattelu tai muu kirjallisessa muodossa oleva materiaali saadaan tiivistet-

tyä selkeään muotoon johtopäätösten tekemistä varten (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 103, 108). 

 

Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teo-

rialähtöisesti. Nämä analyysimuodot eroavat toisistaan siinä, millä tavalla teoria 

ohjaa tutkimusta aineiston hankinnan, analyysin ja raportoinnin vaiheissa. Kun 

aineistolähtöinen analyysissä käsitteet rakennetaan aineiston ehdoilla, niin teo-

rialähtöinen analyysi pohjautuu olemassa olevaan teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 95–100.) Teoriaohjaavan analyysin alussa edetään aineiston pohjalta ja 

teoria otetaan mukaan ohjaamaan tutkimusta vasta analyysin loppuvaiheessa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 94–117; Tuomi & Sarajärvi 2013, 95–100). Tarkoituk-

sena ei nimittäin ole testata aikaisempia teorioita, vaan aukaista uusia ajattelu-

tapoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 94–117). 

 

Omassa tutkimuksessani turvaudun teoriaohjaavaan analyysiin. Katson, että 

aikaisempi tietoni ei voi olla vaikuttamatta analysointiin, joten en voi puhua puh-

taasta aineistolähtöisestä menetelmästä. Toisaalta en pyri myöskään testaa-

maan olemassa olevia teorioita teorialähtöisen analyysin tavoin, vaan pyrin tul-

kitsemaan tutkimusaineistoa mahdollisimman avoimella mielellä. (Eskola 2010, 

182.) 
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Olen kirjoittanut haastattelut auki sana sanalta. Kesällä ja syksyllä 2012 teke-

mäni haastattelut litteroin saman tien. Helmikuussa 2013 tekemäni haastattelut 

pääsin litteroimaan äitiysloman vuoksi vasta heinäkuussa 2013 ja kevättalvella 

2014. Ääninauhojen myötä haastattelutilanteet palasivat varsin elävinä mielee-

ni. Kirjasin ylös tutkimuksen toteutukseen liittyvät omat pohdinnat, joita litteroin-

nin aikana heräsi. Pohdinnat liitin tutkimusraportin loppuun. Litteroitua tekstiä 

tuli yhteensä 80 sivua. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109.) 

 

Tämän jälkeen olen lukenut litteroidut tekstit useamman kerran läpi ja allevii-

vannut värillisellä fontilla sellaiset tekstipätkät, jotka ovat tutkimusongelmien 

kannalta merkitykselliset. Useamman lukukerran myötä huomasin vielä sellaisia 

ilmauksia, jotka olivat jääneet ensimmäisellä lukukerralla huomaamatta. Samal-

la sain varmistuksen siitä, että olen ottanut analyysin oikeat tekstipätkät mu-

kaan. Alleviivattua tekstiä tuli 40 sivua. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109.) 

 

Lopuksi pelkistin alleviivatut pätkät ja tallensin ne omalle tiedostolle. Pelkistin 

alkuperäiset ilmaukset Wordiin taulukkomuodossa, jossa pystyin näkemään 

kunkin alkuperäisilmauksen kokonaisuudessaan yhdessä silmäyksellä. Tämä 

helpotti pelkistyksen tekemistä, sillä moni alkuperäisilmaus oli parin tai kolmen 

lauseen mittainen. Samalla jätin pois alkuperäisilmauksista henkilöiden ja työ-

paikkojen nimet, jotta kukaan toinen henkilö ei pystyisi tunnistamaan, ketä hen-

kilöitä olin haastatellut. 

 

Seuraavaksi aloitin yhteisten nimittäjien etsimisen pelkistetyistä ilmauksista ja 

ryhmittelin pelkistykset samankaltaisuuksien mukaan sopiviin ryhmiin. Pelkistet-

tyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen oli haasteellista, 

sillä pelkistettyjen ilmauksia oli valtavasti. Muokkasin ryhmiä moneen kertaan 

ennen lopullisten ryhmien ja niiden nimien muodostamista. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 109.) Lopulliset alaluokat näkyvät alla olevassa kuviossa. Seuraavissa 

luvuissa kuvaan tutkimusprosessin etenemistä tästä eteenpäin. 

 



53 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Alaluokat ryhmiteltynä yläluokkiin. 

KOULUTUS 
Yliopistosta avaimet 
Sivuainevalintojen merkitys 
Opettajuus – kysymykset 
Täydennyskoulutusta 
Toinen ala 
 

URAOHJAUS 
Ohjauksen puute 
Tutkinnon selkiytymättömyys 
Mielikuvia opintojen alkuun 
Konkreettisuuden kaipaaminen 
Tietää työllistymisestä 

 

ITSETUNTEMUS 
Vahvemmaksi kasvaminen 
Itsetuntemusta  
Maailma avoinna 
Kädetön olo 

 

URAVALINNAT 
Valinnat 
Ajautuminen kasvatustieteisiin 
Ajatusten muuttuminen 
Sattumien ketju 
Oman polun löytäminen 
Epänormaali työelämäpolku 

 

URAKEHITYS 
Sopiva harjoittelupaikka 
Töitä ja opiskelua 
Irti turvallisesta  
Tekemällä työtä eteenpäin 
Erityyppisiin hommiin 
Työtehtävään päätyminen 
Tutkintoa vastaava työ 
Ruohonjuuritasolta johtajaksi 

 

REKRYTOINTI 
Itsensä myyminen 
Verkostoilla eteenpäin 
Kasvatustieteilijän arvostaminen 
Asiat opintojen / töiden ulkopuolella 
 

TYÖLLISTYMINEN 
Töihin pääseminen 
Epävarmuutta töiden saamisesta 
Otettava mitä annetaan 
Halutessa töitä löytyy 
Töiden jatkuvuus 
 

TYÖSSÄ OPPIMINEN 
Konkreettinen oppiminen työssä 
Negatiivinen työkokemus 
Vahva kehittymishalu 
 

VALMIUDET 
Tieto 
Organisointikyky 
Sosiaalisten tilanteiden hallinta 
Päättäminen 
Koulutussuunnittelu 
Ei valmiita asiantuntijoita 
Osaamisen hankkiminen 
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6. ANALYYSIN TULOKSET 

 
 

Alaluokkien pohjalta muodostin yläluokat ja yhdistin yläluokat kahdeksi katego-

riaksi (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 109–118).  Ryhmittelin alaluokat yläluokiksi pi-

täen mielessäni tutkimuksen alaongelmat, minkä jälkeen nimesin yläluokat. Py-

rin toteuttamaan nimeämiset niin, että muodostuneilla käsitteillä olisi yhteys se-

kä alaluokkaryhmään että teoriaan. 
 

Taulukko 2. Yläluokista kategorioihin.  

 
 
Tässä luvussa pyrin vastaamaan haastatteluaineistoni analyysin pohjalta en-

simmäiseen ja toiseen alakysymykseen eli siihen, miten opinnot ja työkokemus 

ovat tukeneet kasvatustieteilijän työuran kehittymistä ja toisaalta siihen, minkä-

lainen käsitys kasvatustieteilijällä on omasta osaamisestaan ja asiantuntijuudes-

taan työelämää varten. Tulokset kirjoitan auki yläluokkien kautta.  

YLÄLUOKKA KATEGORIA 

 
KOULUTUS 
REKRYTOINTI 
TYÖLLISTYMINEN 
TYÖSSÄ OPPIMINEN 
 
URAVALINNAT 
VALMIUDET 
ITSETUNTEMUS 
URAOHJAUS 
URAKEHITYS 
 

 

TYÖMARKKINAPOLKU  

 

 

AMMATILLINEN URAPOLKU 
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6.1 Opinnot ja työkokemus tukemassa työuran kehittymistä 
 
Koulutus 
 

Haastateltavat katsoivat, että he ovat saaneet yliopistosta avaimet ja työvälineet 

työelämää varten. Opintojen myötä heillä on mahdollisuus päästä työtehtäviin, 

joissa vaaditaan korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkintoa pidettiin joskus jo-

pa pääainetta tärkeämpänä. 

 

Pääaineena kasvatustieteen nähtiin olevan yleissivistävä koulutusta, jota voi-

daan soveltaa monenlaisissa tehtävissä. Sivuaineiden merkitystä korostettiin 

niin paljon, että osalle valitut sivuaineet olivat osoittautuneet jopa pääainetta 

tärkeämmiksi. Tästä huolimatta sivuaineet oli valittu lähinnä oman kiinnostuksen 

mukaan kokeilemalla. 

 
Kaikki haastateltavat nostivat opettajuuden jollakin tavalla esille. Toisille oli sel-

vää, että he eivät ole kiinnostuneita opettajan tehtävistä, kun taas toiset haavei-

livat pedagogisesta pätevyydestä. Samaan aikaan moni haastateltava oli huo-

mannut, että muut ihmiset olettavat heidän valmistuvan opettajiksi kasvatustie-

teen opintojen myötä. Osa oli kokenut tämän ahdistavaksi. 

 

Ja mie oon ollu tyytyväinen paitsi siihen ko joku sanoo, että ”ai 

opettajako sinusta tulee”, ”no ei, mie oon kasvatustieteilijä”... Ja sit-

ten ”no mikä sitten” ja sitku siihen ei oo mitään vastausta. Mutta et-

tä se on ainut juttu, mikä on niinku ahistanu ja ärsyttäny. (H1) 

 

Mie jouduin aina sanomaan, että mulla ei ole pedagogista pätevyyt-

tä. Että ei kannata tuijottaa sitä tutkintonimikettä, vaan kattokaa sitä 

sisältöä. Ja sitten totta kai niinko työhistoria. (H6) 
 

Haastatteluissa pohdittiin pedagogisten opintojen ohella myös muita täydennys-

koulutusvaihtoehtoja. Oli selvää, että itsensä kurssittaminen jatkuisi tavalla tai 
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toisella tulevaisuudessa. Toisaalta myös alan vaihtamiseen liittyvät mietteet oli-

vat käyneet joidenkin haastateltavien mielessä. 

 

Mä jotenkin niin petyin siihen hommaan. Mä ajattelin, että ei, mä 

vaihan alaa kokonaan… Mutta tosiaan nyt tässä on aikaa menny, 

niin en ole vaihtanut alaa ja olen hakenut oman alan töitä. (H2) 

 

Kukaan haastateltavista ei ollut kuitenkaan vaihtanut alaa, vaan kaikki pyrkivät 

suorittamaan kasvatusalan opinnot loppuun ja etsimään tutkintoaan vastaavia 

töitä, mikäli heillä ei sellaista haastatteluhetkellä ollut. 

 
Rekrytointi 
 

Sosiaalisella verkostolla ja rohkeudella ottaa kontaktia nähtiin olevan suuri mer-

kitys uuden työpaikan hankkimisessa. Myös itsensä myymistä ja valmiutta tyr-

kyttää omaa osaamistaan pidettiin työllistymisen kannalta tärkeänä.   

 

Niin on jotenkin vaikea mieltää sitä asiaa niin, että on saanut jonkin-

laista asiantuntijuutta tai edes jotain osaamista jonkun asian suh-

teen ko helposti ne ajattelee, että jos osaa jotain projektin hallintoa, 

tai että se kuuluu tavallaan perustaitoihin, että sä ymmärrät, miten 

sä järjestät jonkun konferenssin. (H5)  

 

Osa haastateltavista koki, että kasvatustieteilijöitä ei osata arvostaa tai heidän 

hyötyä ei ymmärretä työelämässä, vaikka joskus yliopistotutkintoa itsessään 

saatettiin arvostaa liikaakin. Niinpä esimerkiksi työhaastattelussa esimiehen 

vakuuttaminen oli ollut työlästä.  

 

Että mulla oli hirveän kova työ nykyiseen työpaikkaan päästäkseni, 

tosi kova työ vakuuttaa nykyinen esimies siitä, että minkä takia hän 

valitsee kasvatustieteen maisterin (H6) 
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Tuntuu, että kaikki työnantajat ei semmoista kasvatustieteen mais-

teria ymmärrä edelleenkään, niinku yhistää sen opettajuuteen hy-

vinkin vahvasti (H1) 

 

Opintojen ja työkokemuksen lisäksi ohella myös harrastuksella ja luottamusteh-

tävillä nähtiin olevan etua työpaikan saamisessa. 

 
Työllistyminen 
 

Kaikki haastateltavat olivat päässeet opintojensa aikana työskentelemään tut-

kintoaan vastaavissa määräaikaisissa työtehtävissä.  Osa heistä oli saanut lo-

pulta vakituisen työn, jolloin opintojen loppuunsaattaminenkaan ei ollut enää 

kovin tärkeää. 

 

Työsuhteiden jatkuminen oli koettu onnistumisena, kun taas pätkätyöläisyys ja 

siitä aiheutuvat tiheät muutokset oli mielletty ahdistavaksi. Haastatteluissa haa-

veiltiin kokopäivätöistä ja pitkäaikaisesta työsuhteesta. Vaikka moni haastatel-

tavista ei halunnut tehdä pätkätöitä loppuelämää, joukossa oli myös niitä, jotka 

eivät halunneet juuttua samaan työhön koko loppuelämäksi. Haastatteluissa 

oltiin kuitenkin samoilla linjoilla siinä, että pätkätyöt tulevat olemaan arkea myös 

tulevaisuudessa.  

 

Kasvatustieteilijät nostivat esille työn saamisen epävarmuuden, mihin olivat yh-

teydessä lama-aika, liiallinen työkokemus ja sukupuoli. Osa haastateltavista 

puolestaan luotti siihen, että halutessa töitä löytyy ja tarmokkaille töitä löytyy 

aina. He katsoivat, että työllistymisessä ei ole ongelmia.  

 

Mut et mä luulen, että sillä työkokemuksella, mitä on. Ja sit ne pa-

perit on kädessä, niin varmasti pystyy siellä tai täällä sitä elämää 

sitten rakentamaan. (H5) 
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Töitä oltiin valmiita hakemaan ympäri Suomea ja ottamaan vastaan sellaisia 

työtehtäviä, mitä annetaan. Taustalla oli huoli siitä, pääsevätkö kasvatustieteili-

jät mihinkään työhön. Toisaalta haastateltavista tuntui myös säälittävältä hakea 

korkeakoulututkinnon myötä mihin tahansa työtehtävään. 

 

Työssä oppiminen 
 
Konkreettisen osaamisen katsottiin muodostuneen työelämässä. Käytännön 

kokemuksen myötä oli saatu valmiuksia ja päästy harjoittelemaan monenlaisia 

asioita tulevia työtehtäviä varten, vaikkakin joskus uuden oppiminen oli ollut 

myös tuskallista.  

 

Tämmönen kaikki niinkö hr-työhön liittyvä konkreettinen, miten työ-

suhdeasioita ja tämmösiä hoidetaan. Ne tuli sillai niinkö uutena työn 

kautta, että. Että oltiin opiskeltu niinkö hrm:ää ja hrd:tä niinkö teori-

an tasolla näin, mutta sittenkö sitä katotaan konkreettisesti niinkö 

näin, niin siinä oli kyllä opettelemista. Ja se tuntu kyllä sillai välilä 

vaikealta. (H3) 

 
Joillakin haastateltavista oli niin negatiivisia kokemuksia tutkintoa vastaavasta 

työstä, että he olivat menettäneet välillä uskon koko alaan. Aina kasvatustieteili-

jöitä ei oltu hyväksytty työyhteisöön ja joskus heitä oli kohdeltu harjoittelijana. 

Haastateltavat olivat joutuneet olemaan varovaisia omien ajatusten esille tuomi-

sessa ja myönnyttelemään muiden näkemyksille. Työssä oli kaivattu enemmän 

luottamusta. Aineistosta nousi esille myös yksin puurtaminen, tyhmien kysymys-

ten esittäminen, turhautuminen ja itsensä kokeminen hiirulaiseksi.  Joskus kas-

vatustieteilijöitä oli puolestaan odotettu enemmän kuin he pystyivät tarjoamaan. 

Samalla kuitenkin todettiin, että valittamiselle ei ole tässä vaiheessa uraa varaa.  

 

Että nuori, motivoitunu, pätevä ihminen menee töihin ja, tai otetaan 

vielä sinne töihin ja sitten sitä kohellaan ko jätesäkkiä, semmosta 
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että niinko harjoittelijaa. Että ei se niinko ihan mun mielestä oikein 

oo. (H2) 

 

Niin niin ei auta ku vain niinku niellä, että ok. Ja varsinkin tässä vai-

heessa uraa, niin ei kauheasti pysty valittamaan, että ei mee mit-

tään pohjaa miltään tulevaisuuden hommilta pois. (H1) 

 
Haastateltavilla oli niin voimakas kehittymishalu ja motivaatio oppia uutta, että 

he olivat valmiita tekemään töissä jopa enemmän kuin heiltä vaadittiin.  

 

Sitten siltä kantilta otin sen, että mie haluan kehittää itteäni ja sitä 

omaa osaamista siellä. Että mie haluan oppia mahollisimman pal-

jon siitä työstä, mitä mää sinne meen tekemään. (H2) 

 
6.2 Kasvatustieteilijän käsitys omasta osaamisesta ja asiantuntijuudesta 
 
Uravalinnat 
 
Osa haastateltavista kertoi ajautuneensa opiskelemaan kasvatustiedettä, kun 

taas toisille kasvatusala oli tuntunut omalta jutulta ja ollut lähellä sydäntä jo pit-

kän aikaa ennen opintojen aloittamista. Joidenkin haastateltavien käsitys yli-

opisto-opinnoista oli muuttunut opintojen aikana ja jollekin tutkintoa vastaavan 

työn aloittaminen oli ollut suorastaan shokki.  

 

Toisille oma polku oli alkanut selkiytymään opintojen ja työkokemuksen myötä 

ja joillekin selkeys oli löytynyt pienen haahuilun jälkeen. Osa haastateltavista 

mietti edelleen, minkälaisista tehtävistä he ovat kiinnostuneita. 

 

Musta on ollu aina kiva niinkö kokeilla kaikkea. Niinkö oikeastaan 

löytää se semmonen oma polku. (H6) 
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Ko sinne meni, niin tuntu, että tuli oikeeseen paikkaan, kottiin, tai 

semmoseen, että tähän porukkaan kuuluu. Että tuli ihan hullun hy-

vä fiilis siitä, että kuulu oikeasti siihen paikkaan. Ja että siellä niinku 

arvostettiin sitä, että minä olin myös siellä mukana. (H1) 

 

Sattumalla oli ollut suuri rooli haastateltavien työuran alkumetreillä. Joillekin eri-

laiset jutut olivat sattuneet tulemaan vastaan ja joskus erilaisia sattumia oli osu-

nut kohdalle monta peräkkäin. Toisilla puolestaan päähänpistot ja suunnittele-

mattomuus olivat vieneet elämää eteenpäin.  

 

Haastateltavat pitivät omaa opinto- ja työelämäpolkuaan epänormaalina ja jopa 

raskaana. Joku totesikin, että perinteisempi elämä olisi voinut olla sopivampi.  

 

Mun opiskelu ei ole koskaan ollu systemaattista eikä järjestelmällis-

tä eikä todellakaan semmosta normaalia. Että yleensähän ihmiset 

menee yliopistoon, valmistuu ja lähtee työelämään. Niin mie olen 

menny yliopistoon, tullu työelämään ja menny yliopistoon ja menny 

työelämään ja taas menny yliopistoon. (H6) 

 

Haastatteluissa korostettiin, että opinto- ja urapolkua sekä opintojen aikana teh-

täviä valintoja tulisi painottaa ja miettiä tarkasti jo opintojen alussa, sillä uudet 

opiskelijat ovat opintojen alkumetreillä hukassa.  

 

Niin pitäs oikeasti rehellisesti miettiä varsinkin, ko sinne tulee täm-

mönen kakskymppinen, niin eihän se voi tietää, mitä se haluaa. Ja 

semmosen ihmisen kans oikeasti istua alas ja sille kertoa se, että 

mitä ne valinnat niinku on. (H6) 

 



61 
 

Toisaalta myös tyytyväisyys omiin uravalintoihin tuotiin esille. 

 

Mä oon hirveen tyytyväinen siihen, että minkälaisen tien mä olen it-

te opintojen osalta valinnut. Et mitä ratkaisuja mä olen tehnyt. (H5) 

 
Valmiudet 
 
Kasvatustieteilijät olivat kiinnostuneita työstä, jossa oman äänen saa kuuluville 

ja josta voi itse päättää. Tulevaisuuden työ tarjoaisi haasteita, vastuuta ja vapa-

utta, mutta vaatisi myös itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta.  

 

Sopi mulle, että saa itsenäisesti tehä ja suunnitella ja olla ja kehit-

tää koko ajan itteä. (H2) 

 

Haastateltavat katsoivat, että he eivät ole opintojen myötä kuitenkaan vielä val-

miita asiantuntijatehtäviin. Toisaalta tuotiin esille, että yliopistoon oltiin tultu 

opiskelemaan tiedettä eikä tutkinnossa sinällään ollut mitään vikaa. 

 

Kasvatustieteilijät toivat esille, että heillä on yliopisto-opintojen myötä tietoa se-

kä kykyä hakea tietoa ja kyseenalaistaa asioita. Myös kirjoittamisvarmuus sekä 

organisointi- ja ongelmaratkaisukyky olivat kehittyneet. Lisäksi edistystä oli ta-

pahtunut verkostoitumiseen, sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisten tilanteiden hal-

lintaan, esiintymiseen ja opettamiseen liittyvissä taidoissa. Yliopistosta oli saatu 

valmiuksia opintojen suunnitteluun liittyviin työtehtäviin, vaikkakin koulutus-

suunnittelua olisi voitu käsitellä vielä konkreettisemmasta näkökulmasta. 

 

Varmaan enemmän se oppi on ollu tiedonhaun puolella ja tämmö-

sessä kirjoittamisvarmuuden kehittämisessä (H4) 

 
Osaamista haluttiin hankkia vielä etenkin kielitaidossa, tietoteknisissä taidoissa 

sekä taloushallintoon ja johtamiseen liittyvissä valmiuksissa. Vaikka joillekin 

hyvä kielitaito tai taloushallinnon tuntemus olivat sivuainevalintojen myötä valtti-
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kortti työmarkkinoilla, joillakin toisilla oli samoilla osa-alueilla eniten kehittämisen 

varaa. 

 

Itsetuntemus 
 

Harjoittelussa kasvatustieteilijät kertoivat kokeneensa ammatillista kasvua ja 

voimaantumisen tunnetta. Ammatti-identiteetti ja mielikuva työn luonteesta oli-

vat vahvistuneet. Osaaminen ja luottamus omaan osaamiseen olivat lisäänty-

neet. He tunsivat kasvaneensa vahvemmiksi ja rohkeammiksi. He tunsivat pär-

jäävänsä ja heillä oli entistä enemmän toivoa tulevaisuuden suhteen. Kasvatus-

tieteilijät olivat saaneet palkitsevaa palautetta ja uskoa itseensä. Itsekriittisyys ja 

liiallinen tarkkuus olivat puolestaan lieventyneet. Heidän oli myös entistä hel-

pompaa ottaa vastaan palautetta sekä sietää epävarmuutta ja painetta. 

 

Se oli kauhean voimaannuttava ja antoisa. Antoi kauheasti itsevar-

muutta ja vähän niinkö sitä mielikuvaaki siitä, että minkälaisissa 

tehtävissä sitä vois toimia ja näin. (H3) 

 

Se kasvatti semmosta itseluottamusta ja semmosta että mie kyllä 

pystyn siihen ja mie ossaan tehjä ja pystyn ihan niinku mihin vaan. 

(H1) 

 

”Tietää, että semmosen osaa ja uskaltaa laittaa jo CV:hen taitona.” 

(H4) 

 
Vaikka itsetuntemus ja luottamus omaan osaamiseen olivat lisääntyneet, joi-

denkin oli kuitenkin edelleen vaikea määritellä oma osaaminen. Osaamisen 

tunnistamista, ammattiosaamisen profiloimista ja oman kiinnostuksen kuunte-

lemista pidettiinkin tärkeänä, mikä puolestaan edellyttäisi kasvatustieteilijän työ-

tehtävien selkeämpää hahmottamista. 
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Siis se että mie oikeasti tietäisin, en vielä kyllä tiedä ihan kaikkea 

siitä, että mitä mie ossaan, mihin mie pystyn, missä mie oon hyvä 

ja missä mie oon huono. Et niinku ilman sitä ei niinku pysty tekkeen 

mittän. (H1) 

 

Muttako sie et voi oikeastaan tietää, mikä sulla kiinnostaa, ellet sie 

tiiä, missä eri tehtävissä kasviksen maisteri voi toimia. Niin se on 

aika vaikea kuunnella sitä itteä ko ei niinkö hahmota sitä. (H3) 

 

Jos CV:tä kirjoittaa ja yrittää sinne kirjottaa semmoista, mitä osaa, 

niin se on yllättäen aika vaikeeta, koska ne on sellaisia asioita, mitä 

on usein hyvin vaikea kirjoittaa paperille ja pukea sanoiksikin. (H5) 

 

Vaikka kasvatustieteilijät katsoivat, että heillä on maailma avoinna, samaan ai-

kaan haastatteluaineistosta nousi esille myös heidän kokema kädetön olo. 

Maisteriksi valmistumisen kynnyksellä ei ollut vahvaa oloa omasta osaamisesta. 

Toisaalta osa tunsi itsensä myös ylikoulutetuksi. 

 
Että vaatii kyllä hirveästi nyt semmosta nöyryyttä ja semmosta niin-

kö sen sisäistämistä, että mie nyt oon oppimassa ja opettelemassa, 

että ei kauhean semmonen vahva olo oo tällai niinkö valmistunee-

na. (H3) 

 
Uraohjaus 
 
Haastatteluissa nousi esille uraohjauksen puute ja tarve, vaikkakin joukossa oli 

myös niitä, jotka eivät erityisempää ohjausta olleet kaivanneet. Kasvatustietei-

den tutkinto tuntui osasta haastateltavista turhalta ja epämääräiseltä, koska se 

ei valmista mihinkään tiettyyn ammattiin. Osa haastateltavista tunsi olevansa 

kuopassa, koska opinnot eivät olleet tarjonneet selkeää ammattiosaamista eikä 

heillä ollut valmistumisen jälkeisestä ajasta vielä mitään hajua.  
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Ja sitten kuinka se, kuinka selkiytymän se on kaikille ihmisille tää 

kasviksen maisterin tutkinto. Se on erittäin selkeytymätön, mitä on 

jutellu ihmisten kanssa. Että mikä sie sitten niinko oot? (H3) 

 

Toisaalta haastatteluaineistosta nousi esille sekä tietämättömyys että halu tie-

tää itseä kiinnostavista työpaikoista, joihin tutkinnon myötä olisi mahdollista ha-

keutua. 

Mulla on ehkä vieläkin samanlainen ajattelu ko silloin ko mie oon 

tullu (yliopistoon). Et mie en vieläkään tiä, mitä mie haluan tehjä 

kuitenkaan. (H1) 

Ei oikeastaan tiedä, mihin kaikkialle vois hakea. ( H4) 

 

Haastatteluissa tuotiin esille, että kaikilla kasvatustieteilijöillä ei ole vielä valmis-

tumisen kynnykselläkään selkeää käsitystä kasvatustieteilijöiden työtehtävistä. 

Erilaisten työtehtävien käsittely opintojen aikana olisi edellytys sille, että haasta-

teltavat voisivat tiedostaa, minkälaisia työuramahdollisuuksia heillä on ja minkä-

laisista työtehtävistä he ovat kiinnostuneita. 

 

”Mutta en mä ehkä vieläkään viidennen vuoden jälkeen osaa sitä 

hahmottaa, että mihin sitä tästä lähtis.” (H4) 

 
Haastateltavat ehdottivat, että opintojen alusta lähtien rakennettaisiin jonkinlais-

ta karttaa ja mielikuvaa erilaisista urapoluista. Koulutus voisi jo itsessään sisäl-

tää erilaisia polkuja, joista kukin opiskelija valitsisi omansa.  

 

Jotakin tämmöstä karttaa ne kasviksen tiedekunnassa vois miettiä, 

mikä ehkä auttais meitä sitten näkemään niitä polkuja. Ettäkö sinne 

tämmösiä esimerkkipolkuja rakennettas, niitten pohjalta vois sitten 

miettiä. Ei ne välttämättä just sellasia ne kaikki oo, mutta niitten 

pohjalta syntys niitä mielikuvia ehkä, mitä ne vois olla. (H3) 
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Lisäksi kasvatustieteilijät kaipasivat opintoihinsa entistä käytännönläheisempiä 

opintojaksoja, jotka tuottavat työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opintoihin 

kaivattiin projektihallintoon, koulutussuunnitteluun, tietotekniikkaan ja myynti-

työhön liittyviä opintoja sekä useampia työharjoittelupätkiä, sillä haastateltavilta 

oli puuttunut työrupeaman alussa konkreettiset työkalut työtehtävien hoitamista 

varten. 

 

Mä ajattelin, että sieltä sais jotenkin paljon tarkempia tietoja tai tai-

toja. (H5)  

 

Se työ oli tosi haasteellinen silloinko mie sen alotin. Että mulla 

osasta puuttu ihan kokonaan työkalut. (H6) 

 
Urakehitys  
 

Sopivan harjoittelupaikan hankkiminen ja voucherin (tiedekunnasta anotun 

avustuksen) hyödyntäminen olivat aiheuttaneet stressiä.  Johonkin oli kuitenkin 

ollut päästävä harjoittelemaan. Harjoittelua pidettiinkin tärkeänä osana opintoja. 

Jollekin se oli tärkeintä koko opinnoissa ja toiselle käännekohta elämässä, vaik-

kakin yksi haastateltavista ei ollut kokenut oppimista harjoittelunsa aikana. 

 

Minusta tuntuu, että miehän olin ihan kriisissä silloinko tuli, että 

voucherin sai ja mulla iski hillitön stressi siitä – juurikin siitä ko aina 

sanotaan, että ”jos voucherin saa, niin se pitää kans käyttää ja jos 

ei käytä, niin äkkiä laittaa se jakkoon”. Niin mulla oli aivan hillitön 

siitä, että mitä mihin mie meen ja mitä mie teen. Eikä mulla ollu mit-

tään hajua mistään oikein. (H1) 

 

Tekemällä työtä oli päästy eteenpäin. Harjoittelu oli monesti johtanut määräai-

kaiseen työhön. Työkokemuksesta oli saatu rohkeutta hakeutua seuraavaan 

työtehtävään. Kokemuksen myötä myös pääseminen uuteen työhön oli entistä 

helpompaa. 
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Sitten oli tosi hyvä mieli lähteä hakemaan uusia oman alan, nimen-

omaan oman alan töitä, koska koki, että osaa tehä sen ja pystyy te-

kemään sen ja on niinku kehittymässä ammattilaiseksi ja asiantunti-

jaksi. Eihän asiantuntija ja ammattilainen voi olla heti. Mutta se mo-

tivaatio siihen oli niin suuri, että se mun mielestä lähti siitä työhar-

joittelupaikasta ja työpaikasta, mikä sen jälkeen oli. (H2) 

 

Siis jos mulla ei olis pohjalla ollu niitä (työ)kokemuksia, että sie oot 

ihan hyvä ja sie ossaat tehä tämän ja sie voit tehä taas sitä etteen-

päin, niin en tiä, olisinko mie uskaltanu samalla lailla lähteä. (H1) 

 

Toiset olivat opiskelleet ja tehneet töitä yhtä aikaa, kun taas toiset olivat keskit-

tyneet aluksi opintoihin ja menneet sen jälkeen töihin, jolloin opinnot olivat vuo-

rostaan jääneet joksikin aikaa sivuseikaksi. 

 

Oli tosi semmosia onnistumisen kokemuksia, että on tällai saavut-

tanu tämmösiä. Eikä haitannu siinä sekkään, että jäi opinnot siinä 

sitten vähän sivuseikaksi, koska näin kuitenkin niin tärkeänä sen 

työkokemuksen. (H3) 

 

Yleissivistävän tutkinnon myötä haastateltavilla on mahdollisuus hakeutua mo-

nenlaisiin työtehtäviin ja organisaatioihin. Koska tarkkaa tietoa unelmatyöstä ei 

vielä haastatteluhetkellä ollut, urasuunnittelukurssille meneminen oli eräällä 

haastateltavalla mielessä.  Tietämättömyys tulevasta ei häntä silti ahdistanut. 

Tulevaisuuteen katsottiin suhteellisen luottavaisin mielin. 

 

Maisteriopintojen päättymistä kuvattiin muutokseksi, jossa turvallisesta yliopis-

tosta oli päästettävä irti. Samalla todettiin, että selkeä raja opintojen ja työelä-

män välillä olisi helpottavaa.  
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Osa kasvatustieteilijöistä kertoi olevansa haastatteluhetkellä tutkintoa vastaa-

vassa työssä ja osa puolestaan toivoi päätyvänsä sellaiseen. Kasvatustieteilijät 

katsoivat, että tulevaisuudessa he voisivat päätyä työhön, joka liittyy suunnitte-

luun, viestintään, järjestötyöhön, hallintoon, tutkimukseen, konsultointiin, koor-

dinointiin, opetukseen ja projekteihin.  

 

Johtotehtäviin pääsemiseksi aluksi oltiin valmiita työskentelemään ruohonjuuri-

tasolla. Kaikki eivät tosin olleet kiinnostuneita niin vastuullisista tehtävistä, että 

ne veisivät mahdollisuuden vapaa-ajalle. 

 
6.3 Yhteenveto 
 

Kasvatustieteilijät katsoivat, että he suorittavat yleissivistävää tutkintoa, jonka 

myötä heillä on mahdollisuus hakeutua monenlaisiin työtehtäviin ja kurssittaa 

itseään myös tulevaisuudessa. Sosiaaliset verkostot ja rohkeus myydä omaa 

osaamista nähtiin tärkeänä työpaikan saamisessa, sillä kaikilla potentiaalisilla 

esimiehillä ei ole välttämättä selkeää käsitystä kasvatustieteilijän pätevyydestä. 
Osa kasvatustieteilijöistä piti työllistymistä tutkintoaan vastaavaan työtehtävään 

epävarmana, kun taas osa heistä suhtautui luottavaisesti työllistymiseen. Vaik-

ka haastatteluissa haaveiltiin pitkäaikaisesta työstä, samalla oltiin vakuuttuneita 

siitä, että pätkätyöt tulevat olemaan osana arkea myös tulevaisuudessa. Jotkut 

näkivät tämän mahdollisuutena olla juuttumatta samaan työhön loppuelämäksi. 

Kasvatustieteilijät halusivat kehittyä ja oppia uutta enemmän kuin heiltä työelä-

mässä edes vaadittiin. Konkreettinen osaaminen olikin muodostunut työssä se-

kä vaikeiden että opettavaisten kokemusten myötä. 
 

Osalle haastateltavista oma polku oli alkanut selkiytymään opintojen ja työko-

kemuksen myötä, kun taas osalle työtulevaisuus oli vielä avoinna. Moni olisikin 

kaivannut enemmän opintojen aikaista uraohjausta. Kasvatustieteilijät painotti-

vat, että opinto- ja urapolkua sekä opintojen aikana tehtäviä valintoja tulisi miet-

tiä tarkasti jo opintojen alkuvaiheessa. Vaikka kasvatustieteilijät olivat kiinnostu-

neita itsenäisestä ja vastuullisesta työstä, he eivät kokeneet olevansa vielä val-
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miita asiantuntijatehtäviin. Tiedon lisäksi heille oli karttunut etenkin tiedonha-

kuun, kirjoittamiseen, organisointikykyyn, koulutussuunnitteluun, verkostoitumi-

seen, sosiaalisiin taitoihin, esiintymiseen ja opettamiseen liittyvää osaamista. 

Kielitaito, tietotekniset taidot, johtaminen ja taloushallinto nousivat monissa 

haastatteluissa puolestaan suurimmiksi kehittämisen kohteiksi. Se, mikä oli toi-

sen heikkous, saattoi olla kuitenkin jonkin toisen vahvin osaamisalue riippuen 

sivuainevalinnoista, työkokemuksesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.  

 
Vaikka mielikuva työn luonteesta ja luottamus omaan osaamiseen olivat lisään-

tyneet, joidenkin oli edelleen vaikea määritellä oma osaaminen ja itseä kiinnos-

tavat työtehtävät. Koska tutkinto ei ollut tarjonnut selkeää ammattiosaamista 

eikä oma työtulevaisuus ollut vielä hahmottunut, osa valmistumisen kynnyksellä 

olevista haastateltavista tunsi olevansa kuopassa. Jotta omat mielenkiinnon 

kohteet selkeytyisivät, erilaisia työtehtäviä olisi tärkeää käsitellä ja mielikuvaa 

erilaisista urapoluista rakentaa jo opintojen alusta lähtien. Entistä konkreetti-

semmat opintojaksot ja useammat työharjoittelupätkät tarjoaisivat käytännön 

työkaluja työelämää varten. Harjoittelua pidettiinkin tärkeänä tai jopa tärkeimpä-

nä osana opintoja. Sen myötä oli koettu ammatillista kasvua ja saatu rohkeutta 

hakeutua seuraavaan työtehtävään. Tulevan työn nähtiin liittyvään suunnitte-

luun, viestintään, järjestöön, hallintoon, tutkimukseen, konsultointiin, koordinoin-

tiin, opetukseen ja projekteihin. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
 
Aineiston analyysin loppuvaiheessa muodostin yläluokista kaksi kategoriaa ja 

yhdistin kategoriat yhdeksi ydinkategoriaksi, jolla vastaan tutkimuksen pääon-

gelmaan. Näissä analyysin vaiheissa pyrin toimimaan täysin teorian tasolla pi-

täen samalla mielessä tutkimuksen pääongelman.  

 

Taulukko 3. Kategorioista ydinkategoriaan. 
 

 

 

Tässä luvussa pyrin avaamaan vastauksen tutkimukseni pääongelmaan eli sii-

hen, minkälaisena yliopistosta työelämään siirtyvät kasvatustieteiden kandidaa-

tit näkevät työtulevaisuutensa. Avaan tutkimustulokset kategorioiden työmarkki-

napolku ja ammatillisen kasvun polku kautta linkitettynä aikaisempiin tutkimuk-

siin ja teorioihin. 

 
7.1 Työmarkkinapolku 
 

Kasvatustieteilijät katsoivat, että he suorittavat yleissivistävää tutkintoa, jonka 

myötä heillä on mahdollisuus hakeutua monenlaisiin työtehtäviin ja kurssittaa 

itseään myös tulevaisuudessa. Tuomisen tutkimuksen mukaan sattumalla on 

voimakas vaikutus siihen, mistä tieto avoinna olevasta työpaikasta löytyy. Yksi-

KATEGORIA YDINKATEGORIA 

 

TYÖMARKKINAPOLKU
  

 

AMMATILLINEN URAPOLKU 

 

 

 

AMMATILLINEN KEHITTYMINEN 
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lön oma toiminta, kuten aktiivisuus ja verkostoitumine, vaikuttaa puolestaan sii-

hen, saako sattuma mahdollisuuden. (Tuominen 2012, 19.) Myös tässä tutki-

muksessa kasvatustieteilijät toivat esille, että he saivat opintojensa aikana tut-

kintoaan vastaavia töitä sattumalta. Lisäksi he painottivat, että juurikin sosiaali-

set verkostot ja rohkeus myydä omaa osaamista on työpaikan saamisessa tär-

keää, sillä kaikilla potentiaalisilla esimiehillä ei ole välttämättä selkeää käsitystä 

kasvatustieteilijän pätevyydestä.  

 

Myös Peteri on pohtinut tutkimuksessaan, osataanko työpaikoilla hyödyntää 

työntekijöiden korkeaa koulutusta ja osaamista (Peteri 1999, 14). Mikäli esimie-

hen käsitys kasvatustieteilijän koulutuksesta ja osaamisesta on epäselvä, kas-

vatustieteilijää ei välttämättä osata palkata sellaiseen tehtävään, joista suoriu-

tumiseen erityisesti hänen koulutuksellaan ja työkokemuksellaan on parhaat 

edellytykset. Niinpä työnhakijan täytyy pystyä tuomaan omat valmiudet esille 

niin, että osaaminen tulee hyödynnetyksi erilaisissa työtehtävissä mahdollisim-

man hyvin. 

 

Mikkonen käyttää uran sijasta käsitettä työmarkkinapolku, joka tuo esiin uran 

epävarmuuden ja epätasaisuuden mahdollisuuden. Työmarkkinapolut rakentu-

vat työmarkkinavaiheista, kuten ansiotyöstä, yritystoiminnasta, työttömyydestä 

tai opiskelusta. (Mikkonen 1997, 36.) Myös osa tähän tutkimukseen osallistu-

neista kasvatustieteilijöistä piti työllistymistä tutkintoaan vastaavaan työtehtä-

vään epävarmana, kun taas osa suhtautui siihen luottavaisesti. Pitkäaikaisen 

työn tavoittelusta huolimatta moni katsoi, että pätkätyöt tulevat olemaan osana 

arkea myös tulevaisuudessa. Joillekin tämä näyttäytyi mahdollisuutena olla juut-

tumatta samaan työhön koko loppuelämän ajaksi. 

 

Siirtymää työllisyyteen on perinteisesti pidetty yhtenä perussiirtymänä (Suikka-

nen ym. 2001, 92).  Suikkasen ja Linnakankaan mukaan lineaarisen elämänku-

lun sijaan on vahvistumassa limittäisyys, jossa opiskelu, osittainen palkkatyö tai 

työvoiman ulkopuolella oleminen yhdistyvät (Suikkanen & Linnakangas 1998, 

18). Niinpä työsuhteen päättymisen jälkeen ei välttämättä palatakaan enää suo-
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rittamaan ylempää korkeakoulututkintoa, vaan työsuhteen päättymisen aikoihin 

tutkinto saattaa olla jo suoritettuna ja seuraava työpaikka valmiiksi mietittynä. 

 

Limittäisen elämänkulun merkkejä näkyy myös tähän tutkimukseen osallistunei-

den henkilöiden elämässä. Kasvatustieteilijöillä opiskelu, palkkatyö ja työvoiman 

ulkopuolisuus vaihtelivat erilaisten määräaikaisten työtehtävien myötä. Moni 

opiskeli ja teki tutkintoaan vastaavia töitä yhtä aikaa, vaikkakin osalla opinnot 

saattoivat jäädä joksikin aikaa toissijaiseksi asiaksi elämässä. Joillakin määrä-

aikaiset työt olivat haastatteluhetkeen mennessä loppuneet ja heillä oli mahdol-

lisuus keskittyä suorittamaan opinnot loppuun. Samaan aikaan he pyrkivät kui-

tenkin etsimään tutkintoaan vastaavia töitä, joita he tekisivät opintojen ohessa. 

Osa oli puolestaan edelleen pitkäaikaisessa tai vakituisessa työsuhteessa, joka 

tulisi jatkumaan ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeenkin. Työhön siirtyminen 

tapahtui tässä tutkimuksessa osittain siis jo kandidaatin tutkinnolla maisteriopin-

tojen aikana.  

 

Useissa tutkimuksissa on päädytty siihen, että harjoittelu ja opintojen aikainen 

työkokemus ovat tärkeitä etenkin generalistiopiskelijoiden työllistymisen kannal-

ta (Aho ym. 2012, 104; Ahrio & Holttinen 1998, 107; Koriseva-Uotila 2014; Nii-

niö 2007, 54; Rouhelo 2008, 210–211; Tuominen ym. 2011, 17). Luukkaisen ja 

Vainion tutkimusten tapaan tämä tutkimus osoitti, että kasvatustieteilijät oppivat 

tärkeitä asioita työkokemuksen myötä (Luukkainen 2010, 105–106; Vainio 

2009, 2). Etenkin konkreettinen osaaminen oli muodostunut työkokemusten 

myötä. Kasvatustieteilijät halusivat kehittyä ja oppia uutta enemmän kuin heiltä 

työelämässä edes vaadittiin.  

 
7.2 Ammatillisen kasvun polku 

 

Järvisen mukaan ammatillisen kehittymisen induktiovaiheeseen ja uran aloitta-

miseen sisältyy reflektiivisyyttä ja selviämistä, autonomiaa ja tarvetta kollegiaa-

liseen tukeen ja mentorointiin sekä kontekstuaalisten tekijöiden painottumista ja 

lisääntynyttä itsetuntemusta. Kehitysvaihe päättyy ammatillisen kehittymisen 
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vakiinnuttamiseen, perustaitojen hallinnan kehityksen jatkumiseen ja alalle si-

toutumiseen. (Järvinen 1999, 267.) Tähän tutkimukseen osallistuneet kasvatus-

tieteilijät olivat ammatillisessa kehittymisessä uran aloittamisen vaiheessa, jol-

loin erilaiset pohdinnat, lisääntynyt itsetuntemus ja tuen tarve ovat ajankohtai-

sia. Ammatillisen kehittymisen vakiinnuttamisen vaihe heillä on sen sijaan vielä 

edessä, vaikka toive olla siellä jo nyt saattoi olla korkealla. 

 

Koska lyhyet työjaksot ovat nykyaikana varsin tavallisia, myös yksilöiden amma-

tillisen kehityksen poluista voi muodostua hyvin erilaisia (Järvinen 1999, 269). 

Osalle tähän tutkimukseen osallistuneista haastateltavista oma polku yliopistos-

ta työelämään oli alkanut selkiytymään opintojen ja työkokemuksen myötä, kun 

taas osalle työtulevaisuus oli vielä avoinna. Koska tutkinto ei ollut tarjonnut sel-

keää ammattiosaamista eikä oma työtulevaisuus ollut vielä hahmottunut, osa 

valmistumisen kynnyksellä olevista haastateltavista tunsi olevansa kuopassa. 

 

Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan sitä, millaiseksi yksilö haluaa työssään 

ja ammatissaan tulla (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26). Itsereflektion myö-

tä oppija voi saada puolestaan mielikuvan siitä, kuka hän on ja millaiseksi hä-

nen tulisi tulla (Mentkowski 2000; Ruohotie 2006, 116–119 mukaan). Pysyvän 

ja yhtenäisen ammatillisen identiteetin sijaan on kuitenkin alettu painottaa dy-

naamista, muuntuvaa ja työyhteisöjen mukaan muotoutuvaa identiteettiä (Ete-

läpelto & Vähäsantanen 2006, 45). Samaan aikaan yksilöt saattavat edelleen 

odottaa, että tutkinto tarjoaa heille tietyn, valmiin identiteetin (Stenström 1993, 

40).  

 

Moni tähän tutkimukseen osallistunut kasvatustieteilijä olisi kaivannut enemmän 

opintojen aikaista uraohjausta. Kasvatustieteilijät painottivat, että opinto- ja ura-

polkua sekä opintojen aikana tehtäviä valintoja tulisi miettiä tarkasti jo opintojen 

alkuvaiheessa.  Aikaisempien tutkimusten tulokset kasvatustieteilijöiden opinto-

jen aikaisesta uraohjauksesta ja tuen tarpeesta ovat samankaltaisia tämän tut-

kimuksen kanssa. Esimerkiksi Keräsen tutkimuksen mukaan kasvatustieteilijät 

tarvitsevat lisää tukea ammattikuvan kehittymiseen jo opiskeluaikana (Keränen 
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2010, 90–91). Niiniön tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä ei puolestaan ollut 

koulutuksen aikana työelämästä vielä mitään odotuksia (Niiniö 2007, 54).  

 

Korhosen mukaan työelämäorientaatiota painottava ohjaus on ainakin toistai-

seksi näkynyt heikosti yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikassa sellaisissa oppi-

aineissa, jotka eivät ole selkeästi ammattisuuntautuneita. (Korhonen 2005, 123–

124.) Myös Peterin tutkimuksenkin mukaan opiskelijoita ohjataan liian vähän 

työllistymisaskeleiden hahmottamiseen, minkä myötä opiskelijat ja akateemiset 

työttömät eksyvät ammatillisilla kartoillaan. Samalla matka työmarkkinoille vai-

keutuu. Mikäli generalistialan opiskelijoilla ei ole mahdollisuuksia hahmottaa 

erilaisia ammatillisia vaihtoehtoja, he eivät myöskään osaa valita omaa reittiään 

työelämään. Niinpä työmarkkinoilla oleviin mahdollisuuksiin, yksilöllisiin toivei-

siin ja ammatillisiin vaihtoehtoihin liittyvät pohdinnat tulisi aloittaa jo opintojen 

alussa. (Peteri 1999, 84.) Samaa asiaa korostivat myös tähän tutkimukseen 

osallistuneet kasvatustieteilijät todetessaan, että erilaisia työtehtäviä olisi todella 

tärkeää käsitellä ja mielikuvaa erilaisista urapoluista rakentaa aivan opintojen 

alusta lähtien. 

 
Ursin tuo esille, että generalistisilta aloilta valmistuneiden voi olla vaikea määri-

tellä, mikä työ vastaa omaa koulutusta (Ursin 2011, 114). Peterin mukaan val-

mistumisen jälkeinen työllistymisongelma voikin johtua siitä, että generalistit 

eivät tiedä, mihin töihin he voivat tutkintonsa myötä hakeutua ja mitkä työt heitä 

itseään kiinnostavat (Peteri 1999, 84). Tietämättömyys voi näkyä myös epä-

realistisina työllistymistoiveina tai työtehtäviin liittyvinä pettymyksen kokemuksi-

na (Peteri 1999, 85). Selkiytymätön tulevaisuus ei siis ole pelkästään kasvatus-

tieteilijöiden haaste, vaan se koskee yleensäkin generalistialoilta valmistuvia 

henkilöitä. Jotta työllistyminen heikon työmarkkinatilanteen aikana ei pitkittyisi 

ainakaan tiedon puutteen vuoksi, työelämään liittyvään tietämykseen on tärkeää 

panostaa hyvissä ajoin ennen työelämään siirtymistä. 

 

Toisaalta ammatillinen identiteetti voi tarkoittaa sitä, että yksilö tuntee, että hä-

nellä on ammatin edellyttämät taidot ja hän on tietoinen omista resursseistaan 
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(Stenström 1993, 38- 42). Vaikka tähän tutkimukseen osallistuneiden kasvatus-

tieteilijöiden mielikuva työn luonteesta ja luottamus omaan osaamiseen olivat 

opintojen ja työkokemuksen myötä lisääntyneet, joidenkin oli edelleen vaikea 

määritellä osaaminen ja itseä kiinnostavat työtehtävät. Tietoisuus omasta am-

matillisesta identiteetistä olisi tärkeää, jotta työntekijä voisi tunnistaa, tehdä nä-

kyväksi ja markkinoida omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan (Eteläpelto & Vä-

häsantanen 2006, 27–28).  

 
Hanhinen määrittelee kompetenssin yksilön osaamispotentiaaliksi ja kvalifikaa-

tion työn osaamisvaatimuksiin (Hanhinen 2010, 97). Tässä tutkimuksessa kas-

vatustieteilijöiden vahvoiksi osaamisalueiksi nousivat Luukkaisen ja Kivelän tut-

kimusten tavoin tiedonhankintataidot ja kyky itsenäiseen työskentelyyn (Kivelä 

2014b, 4-13; Luukkainen 2010, 105–106). Lisäksi kasvatustieteilijät pitivät vah-

vuuksinaan kertynyttä tietämystään ja kykyä kriittiseen ajatteluun sekä suunnit-

telussa ja sosiaalisissa tilanteissa tarvittavia taitoja, jotka nousivat esille myös 

Luukkaisen tutkimuksessa (Luukkainen 2010, 105–106).  

 

Tutkimukseni osoitti, että kasvatustieteiden kandidaateilla on hyviä geneerisiä 

valmiuksia, kuten ongelmaratkaisukyky ja tiimityötaidot, joita työelämässä nyky-

ään painotetaan (Ursin 2011, 112).  Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että 

ryhmässä ovat asioita, jotka Korhosen ja Sainion mukaan painottuvat kasvatus-

tieteen koulutusalalta valmistuneiden työtehtävissä (Korhonen & Sainio 2006, 

91). Näiden osalta kasvatustieteilijöiden kompetenssi ja kvalifikaatiot näyttävät 

siis kohtaavan. Kivelän tutkimuksessa opintojen aikana kertynyt osaaminen ja 

työn vaatimukset eivät kuitenkaan kohdanneet neuvottelutaidoissa, käytännön 

taidoissa, esiintymistaidoissa sekä ryhmätyö- ja sosiaalisissa taidoissa (Kivelä 

2014b, 4-13). Tässä on pientä eroa omaan tutkimukseeni, sillä kasvatustieteili-

jät toivat esille, että he olivat kehittyneet etenkin opintojen aikaisen työkoke-

muksen myötä esiintymistaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Lisäksi edistystä oli 

tapahtunut kirjoittamiseen, organisointikykyyn, koulutussuunnitteluun, verkostoi-

tumiseen, opettamiseen liittyvissä taidoissa. 
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Sen sijaan puutteet muissa käytännön taidoissa nousivat Kivelän tutkimuksen 

tavoin myös tässä tutkimuksessa esille (Kivelä 2014b, 4-13). Kielitaito, tietotek-

niset taidot, johtaminen ja taloushallinto nousivat monissa haastatteluissa puo-

lestaan suurimmiksi kehittämisen kohteiksi. Se, mikä oli toisen heikkous, saattoi 

olla kuitenkin jonkin toisen vahvin osaamisalue riippuen sivuainevalinnoista, 

työkokemuksesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Tämä vahvistaa sen, 

kuinka tärkeitä sivuainevalinnat ja niihin liittyvä ohjaus on. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet kasvatustieteilijät olivat Vainion tutkimuksen 

tapaan jääneet kaipaamaan käytännönläheisempiä opintoja (Vainio 2009, 2). 

Samaan päätyvät myös Korhonen ja Sainio todetessaan, että kasvatusalan 

koulutuksen tulisi kehittää entistä enemmän taitoja käytännön työhön (Korhonen 

& Sainio 2006, 91). Abstraktin ajattelun ja toiminnan yhdistäminen auttaa opis-

kelijaa myös huomaamaan, mitä hän osaa ja miten hän soveltaa oppimaansa 

(Mentkowski 2000; Ruohotie 2006, 116–119). Jotta koulutuksen tavoitteet ja 

kasvatustieteilijöiden toiveet käytännönläheisimmistä opinnoista toteutuisivat 

mahdollisimman hyvin, yksittäisten opintojaksojen käytännön toteutuksen suun-

nitteluun tulisi panostaa huolella. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet kasvatustieteilijät pitivät harjoittelua tärkeänä 

tai jopa tärkeimpänä osana opintoja. Niinpä tähän tutkimukseen osallistuneet 

katsoivat Koriseva-Uotilan tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden tavoin, 

että useammat työharjoittelupätkät tarjoaisivat entistä parempia käytännön työ-

kaluja työelämää varten (Koriseva-Uotila 2014). Vaikka tutkimukseen osallistu-

neiden kasvatustieteilijöiden toiveet käytännönläheisemmistä opinnoista ja use-

ammista työharjoittelupätkistä eivät olleet toteutuneet, oman alan työkokemuk-

sen myötä heille oli kuitenkin tarjoutunut mahdollisuus oppia työn käytäntöön 

liittyviä asioita. Harjoittelun myötä oli koettu ammatillista kasvua ja saatu rohke-

utta hakeutua seuraavaan työtehtävään.  

 

Ruohotien mukaan asiantuntijuuteen sisältyy puolestaan vahva ammattispesifi-

nen tietämys, taito soveltaa asiantuntemusta käytännön tilanteissa sekä kyky 
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analysoida asioita kriittisesti, hyödyntää tietoa luovasti, ennakoida kehitystä ja 

reagoida tulevaisuuden haasteisiin (Ruohotie 2006, 106). Lisäksi asiantuntijuus 

edellyttää yksilön jatkuvaa pyrkimystä oppia uutta ja kehittää itseään ammat-

tialansa edustajana (Ruohotie 2006, 106–107).  

 

Koska tähän tutkimukseen osallistuneet kasvatustieteilijät pitivät vahvuuksinaan 

juurikin tietopohjaa ja kykyä kriittiseen ajatteluun sekä halusivat kehittyä ja op-

pia uutta enemmän kuin heiltä työelämässä edes vaadittiin, voidaan päätellä 

Niiniön tutkimuksen tavoin, että kasvatustieteen koulutusohjelma antaa perus-

tan asiantuntijuuden kehittymiselle (Vainio 2009, 2). Vaikka tähän tutkimukseen 

osallistuneet kasvatustieteilijät olivat kiinnostuneita itsenäisestä ja vastuullisesta 

työstä, he eivät kokeneet kuitenkaan olevansa vielä valmiita asiantuntijatehtä-

viin. Tämä ei sulje pois kuitenkaan sitä, ettei heillä olisi ollut hyvät valmiudet 

toimia myöhemmässä vaiheessa asiantuntijan tehtävissä. 
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 8. ARVIOINTIA JA POHDINTAA 
 

 

Tässä luvussa pohdin tutkimustulosten myötä heränneitä kehittämisideoita ja 

jatkotoimenpiteitä. Lisäksi pyrin tuomaan esille tutkimuksen luotettavuuteen liit-

tyviä seikkoja ja tarkastelemaan kriittisesti tutkijan roolissa tekemiäni valintoja 

tutkimuksen eri vaiheissa. Lopuksi esitän tämän tutkimuksen myötä heränneitä 

jatkotutkimusaiheita.  

 

8.1 Jatkotoimenpiteitä 
 

Tutkimuksessa kasvatustieteiden kandidaattien työtulevaisuus näyttäytyi sekä 

työmarkkinapolun että ammatillisen kasvun polun näkökulmasta. Työmarkkina-

polussa korostui koulutus, rekrytointi, työllistyminen ja työssä oppiminen, kun 

taas ammatilliseen polkuun liittyi uravalinnat, valmiudet, itsetuntemus, uraohja-

us ja urakehitys. Ensiksi mainitun polun voi merkitä ansioluetteloon siten, että 

kuljettu polku säilyy melko vakaana, vaikka tulevaisuus olisikin vielä avoinna. 

Suoritetut opinnot ja tehdyt työt pysyvät ennallaan, vaikka niitä tulisikin elämän 

aikana lisää. Ammatillisen kasvu polku voi puolestaan muokkaantua yksilön 

työmarkkinapolun varrella. Kun työt vaihtuvat, samoja asioita voi pähkäillä yhä 

uudelleen eikä edellisen koulutuksen tai työn aikana nähty osaaminen ja urata-

voitteet ole voimassa välttämättä enää seuraavan työpätkän tai kurssin myötä. 

 

Rouhelon väitöskirjan mukaan opinto-oikeuden rajallisuuden vuoksi työelämäs-

sä ei voi viipyä kandidaatin tutkinnolla kovin pitkään (Rouhelo 2008, 223). Tämä 

tutkimus oli kuitenkin yksi esimerkki siitä, että työelämään voidaan jäädä jo 

kandidaatin tutkinnolla siten, että loput opinnot suoritetaan työn rinnalla. Kasva-

tustieteiden kandidaattien työmarkkinapolussa koulutus, työnhaku, työllistymi-

nen ja työssä oppiminen eivät ole toisistaan täysin erillisiä ja peräkkäisiä elä-

mänvaiheita, vaan ne voivat vaihdella ja kulkea rinnakkain etenkin aikana, jol-

loin pätkätyöt ja työttömyyden uhka ovat arkipäivää. Niinpä valmistumisen jäl-
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keenkin mielessä on työnhaun lisäksi mahdolliset lisäopinnot ja jopa uusi tutkin-

to. 

 

Toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, tähän tutkimukseen osallistuneet kas-

vatustieteilijät eivät olleet vielä valmistuneet maistereiksi. Tästä huolimatta työ-

tulevaisuus näyttäytyy heille osaamisen ja asiantuntijuuden sekä koulutuksen ja 

työkokemuksen kautta katsottuna melko samanlaiselta kuin aikaisempiin tutki-

muksiin osallistuneille kasvatustieteiden maistereille. Siihen ei voi olla vaikutta-

matta se, että tämän tutkimuksen kohdejoukolla oli jo paljon oman alan työko-

kemusta. 

 

Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että kasvatustieteilijöiden ja yleensäkin ge-

neralistien uraohjaus, käytännönläheiset opinnot ja työkokemus ovat erityisen 

merkityksellisiä tulevan työllistymisen kannalta. Kun työnhakija osaa rohkeasti 

hakeutua mieleiseen työhön ja on tietoinen omista mahdollisuuksistaan, hänen 

on helpompi myös edetä sekä omalla työmarkkinapolullaan että ammatillisen 

kasvun polullaan. Haasteita tähän tuo kuitenkin erilaiset muutokset niin pätkä-

töiden kuin omienkin mieltymysten vaihtumisen myötä. 

 

Tämän ja aikaisempien tutkimusten tulosten valossa näyttää, että kasvatustie-

teilijöiden ammatillisen identiteetin kehittymiseen olisi syytä panostaa opintojen 

aikana. Itsekseen reflektointi ei kuitenkaan riitä hahmottamaan erilaisia vaihto-

ehtoja ja vaatimuksia, vaan kasvatustieteilijät tarvitsevat vahvaa tukea ja ohja-

usta omille ajatuksilleen ja suunnitelmilleen. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi 

tarvetta on useammille harjoittelupätkille ja käytännönläheisille opintojaksoille, 

joiden myötä työelämästä muodostuisi entistä selkeämpi kuva. Konkreettisen 

kokemusten myötä itsereflektointi, oman osaamisen tunnistaminen ja sen esille 

tuominen voi helpottua entisestään. 

 

Vaikka osa haastateltava koki olevansa kuopassa tutkintonsa myötä, osa oli 

kuitenkin varsin tyytyväinen tehtyihin valintoihin. Tutkinnon tunteminen epämää-

räisenä on kuitenkin syytä ottaa vakavasti, sillä kyseessä on valmistumisen 
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kynnyksellä olevat opiskelijat, jotka ovat jo olleet tutkintoaan vastaavissa työteh-

tävissä ja kokevat siitä huolimatta ahdistuneisuutta koulutuksen epämääräisyy-

destä. Vielä suurempi huoli on syytä olla niistä opiskelijoista, joilla on samanlai-

sia tuntemuksia, mutta jotka eivät ole yhtä harjoittelua lukuun ottamatta pääs-

seet tekemään koulutusta vastaavia töitä vielä ollenkaan.  

 

Osa haastateltavista koki, että opintoihin olisi pitänyt sisältyä enemmän talous-

hallintaan liittyviä teemoja. Joku toinen taas ilmoittaa, että taloushallinto on hä-

nen vahvinta aluetta – hän oli ottanut sivuaineeksi laskentatoimen. Voidaankin 

pohtia, huomataanko omien valintojen mahdollisuuksia ja merkityksiä tarpeeksi. 

Kenties sivuaineiden valinnan ohjaukseen olisi syytä panostaa entistä enem-

män, jotta esimerkiksi taloushallintoon liittyvä osaaminen ei jäisi opiskelijoilla 

niin heikoksi. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet olivat tietoisia siitä, että kasvatustieteilijöillä 

on monenlaisia työllistymismahdollisuuksia. Tulevan työn nähtiin liittyvään 

suunnitteluun, viestintään, järjestöön, hallintoon, tutkimukseen, konsultointiin, 

koordinointiin, opetukseen ja projekteihin. Tästä huolimatta on hyvä pohtia, 

odottavatko kasvatustieteilijätkin, että he löytävät jonkun lopullisen työtehtävän, 

josta he ovat kiinnostuneita lopun elämää. Kenties olen myös tutkijana syyllisty-

nyt siihen, että olen yrittänyt selvittää haastateltavien unelmatyötä osaamatta 

ajatella, että yhtä tiettyä unelmatyötä ei välttämättä tarvitse ollakaan olemassa. 

Ajatuksen ohjaaminen siihen suuntaan, että unelmatöitä voi olla uran aikana 

useita erilaisia, voisi vähentää tulevaisuuden epätietoisuuteen liittyvää ahdistus-

ta. 

 

Toisaalta on syytä miettiä, tulisiko kasvatusalan koulutusta myös markkinoida 

niin, että uusilla opiskelijoilla olisi entistä selkeämpi kuva opinnoista ja tulevai-

suuden uramahdollisuuksista. Samalla myös muut kuin alan opiskelijat voisivat 

saada vinkkejä siitä, minkälaisesta alasta on kyse. 
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8.2 Tutkimuksen luotettavuutta ja tutkijan roolia 
 
Tutkimukseni kohteena on työelämään siirtymässä olevat kasvatustieteiden 

kandidaatit. Vaikka nimitän tutkimukseeni osallistuneita kasvatustieteilijöitä ge-

neralisteiksi, yksi haastateltava oli opintojensa loppuvaiheessa suorittanut ja 

muutama heistä toivoi pääsevänsä suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot. 

Yhteistä tutkimusjoukolle oli kuitenkin opintojen aikana kertynyt oman alan työ-

kokemus ja sellaiset kasvatusalan opinnot, jotka eivät ilman erillistä hakua pe-

dagogisiin opintoihin anna pedagogista pätevyyttä, vaan tarjoavat yleisiä työ-

elämävalmiuksia. 

 

Päädyin gradun aiheeseeni hieman ennen ensimmäistä oman alan työkoke-

musta, jolloin minulla oli oman alan työstäni lähinnä hataria mielikuvia. Tarve ja 

halu oman alan työhön tutustumiseen oli kuitenkin valtava. Työharjoittelun jäl-

keen aloitin graduun liittyvän taustamateriaaliin tutustumisen. Melko pian aihe 

vei menneessään niin vahvasti, että löysin itseni oman alan töistä. Töiden myö-

tä syntynyt tauko gradun tekemisessä tarjosi minulle mahdollisuuden miettiä 

tutkimusaihetta opiskelijan lisäksi työntekijän näkökulmista. 

 

Oma roolini on liikkunut graduprosessin aikana opiskelijan, harjoittelijan ja työn-

tekijän välimaastossa.  Olen päässyt kokemaan kaikki ne työelämään siirtymi-

sen vaiheet, joita halusin gradussani alun perin tutkia. Kun muotoilin tutkimus-

ongelman, tarkastelin asioita pelkästään opiskelijan roolista käsin. Aineiston 

keräämisen ja analysoinnin aikoihin minulla oli jo lähes kolmen vuoden mittai-

nen kokemus oman alan töistä. Tämä haastoi minut pohtimaan, miten pystyn 

irrottamaan itseni tutkimusaiheesta. Toisaalta koin vahvuutenani juuri sen, että 

ymmärrän haastateltavien kokemuksia useasta näkökulmasta. 

 
Tutkimukseni eri vaiheet ovat vahvasti toisiinsa yhteydessä. Laadullisessa tut-

kimuksessa teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymysten ei tarvitsekaan 

olla täysin valmiita ennen aineiston keräämistä ja analyysin aloittamista, vaan 

ne voivat muokkaantua tutkimusprosessin aikana (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
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150).   Kun lähdin tekemään ensimmäisiä haastatteluja, teoreettisen viitekehyk-

sen kirjoittaminen oli vielä alkutekijöissä. Jouduin viilaamaan myös tutkimusky-

symyksiä vielä analyysin loppuvaiheessa. Tällä tavalla minulla on ollut mahdol-

lisuus kuunnella, mitä aineistosta nousee esille. Toisaalta en ole kuitenkaan 

lähtenyt keräämään haastatteluja ilman aikaisempia tietojani ja kokemuksiani, 

vaan olen miettinyt etukäteen, minkälaista aihetta olen tutkimassa.  

 

Olen pyrkinyt laadullisen tutkimuksen perinteen mukaisesti selvittämään kasva-

tustieteilijöiden työtulevaisuuden näkymiä heidän omasta näkökulmastaan käsin 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 150).  Minua on kiinnostanut tutkimuksessa etenkin 

haastateltavien käsitykset ja kokemukset, jotka ovat työelämään siirtymisen 

kannalta merkityksellisiä. Toissijaista tällöin on ollut se, kuinka tosia nämä käsi-

tykset ovat (Huusko & Paloniemi 2006, 165). 
 
Kun tutkimukseen osallistuneet henkilöt saivat vapaamuotoisesti kertoa omasta 

matkasta työelämään, heilläkin oli mahdollisuus tuoda esille niitä asioita, jotka 

olivat heille sillä hetkellä merkityksellisiä. Heillä oli mahdollisuus myös jättää 

kertomatta sellaisia asioita, joita he eivät kenties halunneet jakaa minulle tai 

jotka eivät tulleet heidän mieleensä haastattelutilanteessa. (Järvinen & Järvinen 

2004, 146.) Haastatteluissa minulla tuli kuitenkin vahva tunne siitä, että kasva-

tustieteilijät kertoivat hyvin avoimesti omista näkemyksistään. Tästä kertoo 

haastatteluiden melko pitkä kesto ja vapautunut tunnelma. 

 

Hirsjärvi & Hurme toteavat, että haastattelujen litterointi mahdollisimman pian 

haastattelujen jälkeen parantaa niiden laatua (Hirsjärvi & Hurme 2004, 185). 

Omassa tutkimuksessani kolmen viimeisen haastattelun litterointi siirtyi äitiys-

loman ja hoitovapaan vuoksi kokonaisella vuodella. Pitkän tauon jälkeen kuun-

telin kuitenkin nauhat läpi useaan kertaan, minkä myötä haastattelut palasivat 

hyvin mieleeni. Lopulta litterointi osoittautuikin hyväksi tavaksi syventyä uudel-

leen tutkimusaiheeseen. 
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Omassa tutkimuksessani olen tiedostanut sen, että haastateltavien näkemykset 

ja kokemukset suodattuvat minun kauttani. En ole tutkijana täysin puolueeton. 

Oma opiskelu- ja työtaustani eivät voi olla vaikuttamatta siihen, mitä osaan kuul-

la ja havainnoida keräämästäni aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 136.) 

Niinpä olen tutkijana saattanut huomaamattani keskittyä ainoastaan sellaisiin 

asioihin, jotka olen itse osannut ottaa vastaan. (Järvinen & Järvinen 2004, 146.) 

 

Olen pyrkinyt noudattamaan laadullisen tutkimuksen vahvistettavuus-periaatetta 

siten, että olen kirjoittanut auki tutkimusprosessin aikana tekemäni valinnat ja 

pohdinnat mahdollisimman avoimesti ja selkeästi (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

139). Tällä tavalla olen tuonut oman roolini tutkijana mahdollisimman näkyväksi. 

Joku toinen tutkija olisi voinut päätyä tutkimuksessa erilaisiin valintoihin ja pää-

telmiin. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 189.) 

 

Koska aineiston analyysin tulokset olivat hyvin samankaltaisia aikaisempien 

tutkimusten kanssa, koherenssiteorian mukaan on syytä olettaa, että tämän 

tutkimuksen tulokset ovat varsin luotettavia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135). Ai-

neiston analyysin tuloksia olen elävöittänyt lainauksilla, jotka tuovat kasvatustie-

teilijöiden äänen esille ja vahvistavat analyysin myötä muotoutuneita tuloksia. 

Toisaalta olen pyrkinyt esittämään tutkimustulokset raportissa niin, että tutki-

mukseen osallistuneita henkilöitä ei voida tunnistaa. Tähän on tullut keskittyä 

huolella, sillä tutkimukseni kohde koostuu hyvin pienestä joukosta. 

 

Rouhelon mukaan työelämään sijoittumiseen ja urapolkuihin liittyvissä tutkimuk-

sissa on kuitenkin tärkeää huomioida sosiaalinen aika ja yhteiskunnallinen kon-

teksti, sillä ne ovat yhteydessä yksilöiden valinnanmahdollisuuksiin ja urapol-

kuihin (Rouhelo 2008, 226). Myös tämän tutkimusten tuloksia tarkasteltaessa 

on syytä huomata, että haastattelut on tehty lama-aikana. Yleisesti heikentynyt 

työllisyystilanne ei ole voinut olla vaikuttamatta haastateltavien epävarmuuteen 

omasta työtulevaisuudesta. Toisaalta on mielenkiintoista, että lama-ajasta huo-

limatta monella kasvatustieteen kandidaatilla oli oman alan töitä ja moni heistä 

suhtautui tulevaisuuteen luottavaisesti. 
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Tulosten luotettavuuden arvioinnissa on syytä huomioida myös se, että opinto-

jen aikana koulutusta vastaaviin työtehtäviin ja sen myötä myös tähän tutkimuk-

seen ovat voineet päätyä juuri sellaiset henkilöt, jotka ovat kaivanneet erityisen 

paljon konkreettisuutta teoreettisten opintojen rinnalle. Luotettavuutta lisää kui-

tenkin se, että tähän tutkimukseen osallistuneiden joukossa oli myös niitä, jotka 

olivat tyytyväisiä siihen, että opinnoissa ei työelämään liittyviä pohdintoja juuri-

kaan käyty. 

 

Vaikka tutkimukseen osallistuneet kasvatustieteilijät suhtautuivat mielenkiinnolla 

tutkimukseeni, jouduin tutkimusprosessin aikana kuitenkin pohtimaan, voivatko 

tekemäni haastattelut johdatella kasvatustieteilijät epäilemään tutkintoaan tai 

työelämään siirtymistä. Näitä asioita mietin siitäkin huolimatta, että olin pyrkinyt 

muotoilemaan haastattelukysymykset mahdollisimman avoimiksi. 

 

Haastattelut ovat tarjonneet minulle itselleni vertaistukea työelämän ja opintojen 

rajamaille. Haastatteluiden myötä olen voinut kuulla tuntemuksista, joita itseni 

kanssa samassa tilanteessa olevat kandidaatit tuntevat.  Myös haastateltavat 

ovat tuoneet esille haastatteluiden jälkeen sen, että työelämään siirtymiseen 

liittyvistä asioista oli hyvä päästä avautumaan jollekin. Peterin mukaan opiskeli-

jan ammatilliset toiveet voivatkin selkiytyä, kun hänellä on mahdollisuus puhua 

niistä ääneen (Peteri 1999, 87). Niinpä voisikin ajatella, että tutkimushaastatte-

lut ovat voineet omalta osaltaan avata haastateltavissa uusia ajatuksia, joista on 

hyötyä matkalla työelämään. Toivottavasti tutkimukseni auttaa myös muita sa-

massa tilanteessa olevia opiskelijoita sekä yliopiston henkilökuntaa ymmärtä-

mään, millaisena alkumatka työelämään voi kandidaatin silmin näyttäytyä. 

 
8.3 Jatkotutkimuksia 
 

Moni tutkimukseen osallistuneista oli ajautunut opiskelemaan kasvatustieteitä 

sattuman kautta. Jotkut heistä olivat halunneet alun perin luokanopettajakoulu-

tukseen. Olisikin mielenkiintoista tutkia, minkälaisena opiskelu- ja työtulevaisuus 
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näyttäytyy niille opiskelijoille, jotka ovat vasta aloittelemalla kasvatusalan opin-

tojaan. Aineiston keräämisen yhteydessä mietin myös, minkälaisena työtulevai-

suus näyttäytyy niille kasvatustieteilijöille, jotka ovat kokeilleet oman alan työtä 

ainoastaan harjoittelun kautta ja niille, jotka ovat vasta hakeutumassa harjoitte-

luun. 

 

Tutkimusprosessin alussa ajatuksenani oli tehdä jatkohaastatteluja niin, että 

jatkohaastattelu toteutettaisiin siinä vaiheessa, kun kukin haastateltava on val-

mistunut maisteriksi. Tällä tavalla minulla olisi ollut mahdollisuus nähdä, miten 

yksilöiden tarinat kehittyvät. Ensimmäisen koemielessä tehdyn jatkohaastatte-

lun ja kuuden varsinaisen haastattelun jälkeen olin kuitenkin vakuuttunut siitä, 

että jätän jatkohaastattelut seuraavaan tutkimukseen. Koemielessä tehty jatko-

haastattelu tehtiin vain muutama kuukausi varsinaisen haastattelun jälkeen eikä 

jatkohaastattelu tuonut tuossa vaiheessa enää sellaista tietoa, mitä aikaisim-

massa haastattelussa ei ollut tullut jo esille. Lisäksi osa haastateltavista oli jo 

niin pitkällä opinnoissaan, että he odottivat todistuksen saamista. Osalla haasta-

teltavista maisterin tutkinto oli puolestaan kesken vielä siinä vaiheessa, kun 

aloittelin haastattelumateriaalin analysointia. Antoisaa olisikin haastatella tähän 

tutkimukseen osallistuneita kasvatustieteilijöitä muutama vuosi ensimmäisten 

haastatteluiden jälkeen ja selvittää, miltä työtulevaisuus heille siinä vaiheessa 

näyttäytyy. 

 

Toisaalta generalistialan kasvatustieteilijöiden työtulevaisuutta olisi tärkeää tut-

kia myös työnantajien ja yliopiston henkilöstön näkökulmasta. Tulokset voisivat 

täydentää toisiaan, mutta myös mahdollistaa eri osapuolien käsitysten ja odo-

tusten vertailun kasvatustieteilijöiden koulutukseen ja työelämään siirtymiseen 

liittyen. 
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LIITE 1. Haastattelupyyntö 

 
 

Minkälainen sinun matkasi yliopistosta työelämään on? 
 

Tutkin gradussani Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yleisen kasva-

tustieteen, aikuiskasvatustieteen ja mediakasvatuksen opiskelijoiden matkaa 

yliopistosta työelämään. Graduani ohjaa Esa Poikela. 

 

Etsin tutkimukseeni haastateltavaksi kasvatustieteen kandidaatteja, jotka ovat 

suorittaneet opintoihin kuuluvan työharjoittelun ja joilla on taustalla muutakin 

oman alan työkokemusta. Mikäli täytät nämä kriteerit, toivottavasti voin haasta-

tella sinua.  

 

Haastattelussa voit vapaamuotoisesti kertoa omasta matkastasi yliopistosta 

työelämään. Voit kertoa matkastasi menneiden ja tämänhetkisten kokemustesi 

sekä tulevaisuuden näkymiesi valossa. Haastatteluun on hyvä varata aikaa noin 

yksi tunti. 

 

Nauhoitan haastattelun ja puran sen kirjalliseen muotoon. Käsittelen haastatte-

luaineiston luottamuksellisesti ja nimettömänä niin, että tutkimusraportista ei voi 

tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Mikäli haluat, voit saada valmiin tutkimusraportin 

luettavaksi ennen kuin se menee painoon. 

 

Otathan minuun yhteyttä hvaattov@ulapland.fi 28.1.2013 mennessä, mikäli olet 

kiinnostunut osallistumaan tutkimukseeni. 

 

Vastaan oikein mielelläni mahdollisiin kysymyksiisi. 

Ystävällisin terveisin, 

Hanna Vaattovaara 

Kasvatustieteiden kandidaatti 

hvaattov@ulapland.fi 

mailto:hvaattov@ulapland.fi
mailto:hvaattov@ulapland.fi


 

LIITE 2. Haastattelurunko 

 
 
Lähtökohtana yksilön oma kertomus, jota tarkennetaan lisäkysymyksillä. Haas-

tattelukysymysten järjestystä ei noudateta orjallisesti. Tärkeintä on, että kaikki 

aiheet tulevat käsitellyksi haastattelutilanteen aikana. 

 

Taustaa 

Kerrotko nykyisestä opiskelu- ja työtilanteestasi? 

Miten olet tähän tilanteeseen päätynyt? 

 

Opinnot ja työkokemus ammatti-identiteetin tukena (menneisyys) 
Miten olet päätynyt opiskelemaan kasvatustiedettä / mediakasvatusta / aikuis-

kasvatustiedettä? 

Minkälaisia odotuksia sinulla oli tulevasta työkentästä opintojen alkuvaiheessa? 

Miten näkemykset oman alan töistä ovat muotoutuneet opintojen aikana? 

Mitä olet oppinut omasta alasta opintojen aikana? 

Minkälainen merkitys sivuaineilla on ollut? 

Minkälaisia eväitä olet saanut opintojen myötä työelämää varten? 

Minkälaista tukea ja ohjausta olet saanut työelämään siirtymiseen liittyvissä asi-

oissa? 

 

Miten olet päätynyt tiettyyn harjoittelupaikkaan / työpaikkaan? 

Mitä olet oppinut omasta alasta harjoittelun / työkokemuksen myötä? 

Minkälaisia eväitä olet saanut harjoittelun / työkokemuksen myötä työelämää 

varten? 

 

Oma osaaminen ja asiantuntijuus (nykyisyys) 

Minkälaisiin työtehtäviin sinulla olisi mahdollisuudet tällä hetkellä päästä? 

Minkälaisesta työstä olet eniten kiinnostunut? (perustelut) 

Minkälaiset asiat voivat auttaa sinua pääsemään näihin tehtäviin? 

Minkälaiset asiat voivat vaikeuttaa sinua pääsemästä näihin tehtäviin? 

Minkälaista osaamista näissä tehtävissä vaaditaan? 



 

Minkälaista osaamista sinulla tällä hetkellä on? (vahvuudet / heikkoudet) 

Miten haluaisit vielä kehittyä? 

 

Tuleva urapolku (tulevaisuus) 
Minkälaisena näet tulevaisuutesi kasvatustieteen kandidaattina / maisterina? 

Millaisia haasteita näet tulevalla urapolullasi? 

Millaisia mahdollisuuksia näet tulevalla urapolullasi? 

Millaiselta työllistymistilanteesi näyttää kandin / maisterin tutkinnolla Lapissa? 

Minkälaisissa tehtävissä uskot olevasi muutaman vuoden päästä? 

Miten uskot pääseväsi niihin tehtäviin? 

 

Lopuksi 

Haluaisitko kertoa vielä jotain muuta matkastasi opinnoista työelämään? (haas-

teet / onnistumiset) 

  

 


