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Tiivistelmä 
Tutkimuksen aiheena on osaamisen siirtyminen, transfer, jota tarkastellaan tans-

sinopettajan ammatinvaihdon yhteydessä. Aiheen taustalla vaikuttavat työurien 

dynaamisuus ja moniammatillisuuden vaatimukset: asenteet työntekoa kohtaan 

ovat muuttuneet, ammattia vaihdetaan eri syistä ja muuttuva työelämä vaatii 

yliammatillista osaamista.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tanssinopettajan osaaminen on am-

mattia vaihtaneiden tanssinopettajien kokemana. Tutkimuksessa otetaan selvää 

myös siitä, siirtyykö tanssinopettajan ammatinvaihdon yhteydessä osaamista uu-

teen ammattiin ja jos siirtyy, niin millaista osaamista. Kyseessä on fenomenolo-

gis-hermeneuttinen tutkimus, jonka aineisto koostuu viiden pätevän tanssinopet-

tajan puolistrukturoiduista yksilöhaastatteluista. 

Teoriaohjaavan analyysin perusteella tanssinopettajan osaamiselle muodostui 

kolme osaamisen aluetta, joita olivat ammattispesifi osaaminen, yleiset työelä-

mävalmiudet ja itsesäätelyvalmiudet. Myös näiden käsitteiden alle muodostui 

monia osaamisen alueita, jotka liittyivät muun muassa ammatin pedagogisuuteen 

ja taiteellisuuteen. Ammatinvaihdon yhteydessä tanssinopettajan ammatista siir-

tyi osaamista uusiin ammatteihin. Niihin siirtyi osaamista kaikilta osaamisen alu-

eilta ja siirtyessään osaaminen soveltui osaksi uutta kontekstia. Tutkimustulosten 

perusteella voidaan väittää, että transfer on mahdollista ammatinvaihdon yhtey-

dessä ja aikaisemmasta osaamisesta on hyötyä uudessa työssä. 

Asiasanat: transfer, siirtovaikutus, osaaminen, ammatinvaihto, tanssinopettaja 
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Abstract 
The topic of the study is the transfer of competence, which is considered in con-

nection with a dance teacher’s change of occupation.  Behind the subject, the 

dynamics of careers and the requirements of multiprofessionality have an effect: 

the attitudes towards working have changed, occupation is switched for different 

reasons and the variable working life requires transprofessional skills. 

 

The objective of the study is to unravel what a dance teacher’s competence is, 

experienced by dance teachers who have changed their occupations.  The inten-

tion of the study was also to find out whether competence is transferred to the 

new occupation in connection with a dance teacher’s occupation change, and if 

it is, what kind of competence.  This is a phenomenological hermeneutic study, 

whose material consists of the semi-structured individual interviews with five qual-

ified dance teachers. 

 

On the basis of the theory-guided analysis, a dance teacher’s competence con-

tained three areas of competence, which were occupation-specific competence, 

general workplace skills and self-regulation skills.  There were also many areas 

of competence under these concepts, and they were related, among other things, 

to the pedagogic and artistic nature of the occupation.  In connection with occu-

pation change, competence from a dance teacher’s occupation was transferred 

to new lines of work.  Competence from all areas of competence was transferred 

to the new occupations, and in the transition, the competence became suitable 

to be used as part of the new context.  On the basis of the findings of the research, 



 

 

it can be claimed that transfer is possible in connection with occupational change, 

and earlier competence is useful in the new job. 

 

Keywords: transfer, competence, occupation change, dance teacher  

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SISÄLLYS 
 
JOHDANTO 	

2	 TYÖELÄMÄOSAAMINEN 9	

2.1	 Ammattitaito 13	

2.2	 Työelämässä tarvittavien kompetenssien luokituksia 15	

3	 TANSSINOPETTAJAN OSAAMINEN 17	

3.1	 Ruohotien Asiantuntijan taitoprofiili 18	

3.2	 Ammattispesifi osaaminen 21	

3.3	 Yleiset työelämävalmiudet 24	

3.4	 Itsesäätelyvalmiudet 27	

4	 TANSSINOPETTAJA AMMATINVAIHTAJANA 29	

4.1	 Dynaaminen työelämä ja työnkuvat 29	

4.2	 Ammatti ja ammatillinen identiteetti 31	

4.3	 Ammatinvaihto ja osaamisen transfer 32	

4.4	 Aikaisempi tutkimus 35	

5	 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 39	

5.1	 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 39	

5.2	 Tutkimusote 39	

5.3	 Tutkimukseen osallistujat 41	

5.4	 Haastattelun toteuttaminen 42	

5.5	 Analyysimenetelmät 45	

6	 TUTKIMUSTULOKSET 49	

6.1	 Tanssinopettajan osaaminen ja uuden ammatin osaaminen 53	

6.1.1	 Ammattispesifi osaaminen 54	

6.1.2	 Yleiset työelämävalmiudet 58	

6.1.3	 Itsesäätelyvalmiudet 62	

6.1.4	 Uuden ammatin osaaminen 64	

6.2	 Transfer – osaamisen siirtyminen ammattien välillä 66	

6.2.1	 Ammattispesifi osaaminen 69	

6.2.2	 Yleiset työelämävalmiudet 73	

6.2.3	 Itsesäätelyvalmiudet 78	

7	 POHDINTA 82	



 

 

7.1	 Yhteenveto 82	

7.2	 Tutkimustulosten soveltamismahdollisuudet 86	

7.3	 Eettisyys ja luotettavuus 87	

7.4	 Jatkotutkimuksesta 92	

LÄHTEET 94	

LIITTEET 	

 

  



 

 

 JOHDANTO  

 

 

Ammatin- ja alanvaihto ovat yleisiä tämän päivän työelämässä. Syitä niihin on 

monia. Vaihto voi olla välttämätöntä esimerkiksi taloustilanteen vuoksi, mutta am-

mattia ja alaa vaihdetaan myös vapaasta tahdosta (Carlsson & Järvinen 2012, 

91; Seon-Joo 2014; Vondracek & Porfeli, 2008). Tämän mahdollistavat muun mu-

assa muuttuneet asenteet työntekoa kohtaan sekä jatkuvasti kasvava ja kehittyvä 

aikuiskoulutus. Elinikäisellä oppimisella varmistetaan yksilöiden osaaminen 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011). Kaikilla on mahdollisuus oppia uutta ja siir-

tyä elämässä eteenpäin haastaen itseään.  

 

Ammattia ja/tai alaa vaihtaessa yksilön mukana siirtyy myös osaamista. Nyky-

yhteiskunnassa tarvitaan laaja-alaisia valmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoja sekä 

erityisesti siirrettävissä olevia taitoja. (Nijhof 2001; Ruohotie 2004, 31–32.) Am-

matin- ja alanvaihtajia on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti paljonkin, mutta 

osaamisen siirtymistä ammattien välillä ei ole juuri tutkittu aikaisemmin. Kuitenkin 

yhä useammat ihmiset vaihtavat ammattia ja/tai alaa ja heidän mukanaan uuteen 

työhön siirtyy jonkinlaista osaamista. Juuri näistä syistä keskityn tässä tutkimuk-

sessa tarkastelemaan osaamisen siirtymistä, transferia, ammattien välillä päte-

vien päätoimisten ammattia vaihtaneiden tanssinopettajien kokemana. Yliamma-

tillisen osaamisen tutkiminen on tärkeää, sillä sen kysyntä näyttää vain vahvistu-

van (Nijhof 2001; Ruohotie 2004, 31–32).   

 

Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella osaamisen siirtymistä pätevien tanssin-

opettajien vaihtaessa ammattia. Tutkimukseni on laadullinen ja haastattelen viittä 

tanssinopettajaa, jotka ovat vaihtaneet tanssinopettajan ammatin toiseen ammat-

tiin. Pätevällä tanssinopettajalla tarkoitan tanssinopettajaa, joka on opiskellut am-

mattiaan varten tutkinnon. Haastattelemani tanssinopettajat ovat lisäksi toimineet 

päätoimisina tanssinopettajina, eli kuukausipalkkaisina työntekijöinä (Tans-

siopettajien työehtosopimus).
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Tutkimuksessani tuon esiin tanssinopettajien kokemuksia heidän itsensä kerto-

mana osaamisestaan tanssinopettajan ammatissa, uudessa ammatissa sekä 

osaamisen siirtymisestä näiden ammattien välillä. Tavoitteenani on selvittää, mitä 

tanssinopettajan osaaminen hänen itsensä kokemana on. Lisäksi selvitän, siir-

tyykö ammattien välillä osaamista ja jos siirtyy, millaista tanssinopettajan osaa-

mista ammatinvaihdon yhteydessä siirtyy uuteen ammattiin ja työhön. Tutkimuk-

sen aihe on itselleni läheinen, koska työskentelen myös itse tanssinopettajana ja 

olen siirtymässä uuteen ammattiin maisterin tutkinnon valmistuttua.  

 

Ammatinvaihdolla tarkoitan tässä tutkimuksessa ammatin vaihtamista toiseen, eli 

esimerkiksi tanssinopettajan ammatin vaihtamista fysioterapeutin tai laborantin 

ammattiin. Alanvaihdolla tarkoitan tässä tutkimuksessa alanvaihtamista eli esi-

merkiksi kasvatus- ja opetusalan vaihtamista sosiaali- ja terveysalan työhön. Tut-

kimuksessani kuitenkin käytän pääsiassa käsitettä ammatinvaihto kuvaamaan 

siirtymää tanssinopettajan ammatista uuteen ammattiin ja/tai uudelle alalle.  

 

Osaamisen siirtymisestä, siirtovaikutuksesta, käytän tutkimuksessani käsitettä 

transfer. Transfer liittyy kiinteästi taitojen oppimiseen ja osaamisen soveltami-

seen. Transfer tarkoittaa oppimisen siirtymisprosessia ja oleellista on se, mitä ja 

minkä välillä sekä miten osaaminen siirtyy. (Beach 1999, 101; Engeström 2001, 

19; Perkins & Salomon 1992, 3; Säljö 2003a, 31; Tuomi-Gröhn 2001, 12.) Tässä 

tutkimuksessa keskityn tutkimaan mitä ja minkä välillä osaamista siirtyy.  

 

Transfer-käsite on tiiviisti käytössä tanssinopetuksessa ja urheiluvalmennuk-

sessa (mm. Jaakkola 2010; Schmidt & Wrisberg 2004; O’keeffen, Harrisonin & 

Smythin 2007). Käsitettä käytetään myös muun muassa osaamisen siirtymisestä 

kouluelämästä työelämään tai teoriasta käytäntöön ammattikorkeakouluun liitty-

vässä tutkimuksessa (Engeström 2001, 19; Lambert & Iivonen 2003; Säljö 

2003a, 31; Tuomi-Gröhn 2001, 12). Kuitenkin yliopistokentällä käsite on saanut 

vähemmän huomiota. Tästäkin syystä tutkimukseni on ajankohtainen. 
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2 TYÖELÄMÄOSAAMINEN 

 

 

Viime vuosina työelämän keskusteluissa ovat korostuneet moniammatillisuus ja 

yliammatilliset taidot. Puheenaiheisiin ovat sisältyneet myös asiantuntijuus, ver-

kottuminen ja yhteistyö. Osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Ammatillisuuden 

ja ammatillisen kasvun ajatellaan olevan osa oman osaamisen jatkuvaa kehittä-

mistä ja ammatillisen sekä persoonallisen identiteetin uudelleenmäärittelyä. Kat-

seet kääntyvät yksilön valmiuksiin ja osaamiseen hallitaan osana toimintakentän 

vaatimuksia. (Eteläpelto & Onnismaa, 2006, 9; Hänninen 2006, 191.) Yksilö on 

persoona ja oman työnsä asiantuntijana sekä moniosaajana, joka osaa soveltaa 

ja kehittää osaamistaan monipuolisesti. Samaa vaaditaan tanssinopettajalta. Am-

matin kehittyessä myös yksilön on kehityttävä.  

 

2000-luvulla taitavuutta on hallita subtanssitieto eli asiantuntijatieto omalta alalta, 

mutta sen lisäksi tulee tietää miten, miksi ja milloin näitä tietoja ja taitoja voi käyt-

tää erilaisiin kysymyksiin vastaamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen (Pellegrino 

& Hilton 2012, 4–5). Tämä pätee niin koulu- kuin työmaailmaankin. Kyse on 

yliammatillisista taidoista ja moniammatillisuudesta, joilla viitataan koulutusalojen 

ylittämiseen ja erilaisten osaamisten yhteen nivoutumiseen yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi. Ne liittyvät myös yksilön taitavuuteen ja pätevyyteen. (Kataja-

mäki 2010.) Osaamisen siirtymisellä viitataan yliammatillisiin taitoihin ja moniam-

matillisuuteen. Substanssitiedon lisäksi yksilön tulee hallita monia muitakin tai-

toja, jotta ongelmanratkaisu onnistuu omassa työssä. Tanssinopettajan onkin 

hallittava tanssimisen ja opettamisen lisäksi monia muita osaamisen alueita. Am-

matinvaihdon yhteydessä aikaisempi ja uusi osaaminen nivoutuvat yhteen ja tu-

loksena voi olla jotain ainutlaatuista.  

 

Työelämä edellyttääkin sekä yliammatillisia että ammattispesifejä valmiuksia. 

Meneillään on ammattien ja toimialojen muutos, ja tulevaisuudessa työelämän 

osaamisessa korostuvat yliammatilliset eli generaaliset taidot ja holistinen eli ko-

konaisvaltainen osaaminen. (Aalto, Ahokas & Kuosa 2008, 25; Ruohotie 2002a, 
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2002b; 2004, 21, 23–24.) Yksilön tulee osata soveltaa osaamistaan mitä erilai-

simmissa tilanteissa. On reagoitava nopeasti ja luovasti, mikä vaatii yksilöltä hy-

vin monipuolista osaamista.  

 

Osaaminen on moniulotteinen käsite (Raij & Kallioinen 2013, 4). Rychen ja Sal-

ganik (2000) määrittelevät osaamisen kognitiiviseksi, eettiseksi, motivoivaksi, so-

siaaliseksi ja toiminnalliseksi osaamiseksi, kun taas Sveiby (1997) näkee osaa-

misen tietämisenä sisältäen tosiasioiden tiedon, taidot, kokemukset, sosiaaliset 

verkostot, arvot sekä kyvyn toimia tilanteessa. Hän näkee osaamisen aktiivisena 

ja dynaamisena tietämisenä, jossa tiedon sisältö ja sen soveltaminen yhtyvät. 

Osaamisen tasoa voivat määrittää myös yksilön koulutus, suoritetut tutkinnot, 

työelämän osaamis- ja kelpoisuusvaatimukset, kuten Ellström (1998) osaamista 

analysoi.  

 

Osaamisessa yhtyvät tiedot ja taidot sekä kyky muuttaa ne toiminnaksi (Bowden 

& Marton 1998, 100). Osaaminen liitetään myös tietojen ja taitojen hallitsemiseen 

ja soveltamiseen sosiaalisessa kontekstissa. (Hakkarainen & Jääskeläinen 2006; 

Raivola & Vuorensyrjä 1998.) Osaaminen on siis kykyä toimia omien tietojen ja 

taitojen mukaan. Osaamisen taustalla vaikuttavat muun muassa yksilön koke-

mukset, arvot ja motivaatio. Emme voi kuitenkaan puhua vain tietojen ja taitojen 

hallinnasta, vaan kyse on laajemmin pätevyydestä ja kyvykkyydestä toimia (Hak-

karainen & Jääskeläinen 2006; Raivola & Vuorensyrjä 1998; Rychen & Salganik 

2008). 

 

Työelämässä tarvittavasta osaamisesta puhuttaessa käsitteitä on useita, mutta 

keskeisimpinä kirjallisuudessa esiintyvät käsitteet ammattitaito, kvalifikaatio ja 

kompetenssi. Yhdyn Hanhisen (2010, 15) toteamukseen, että kirjallisuudessa 

näiden käsitteiden välille ei ole löytynyt täyttä yksimielisyyttä ja yhteneväistä mää-

ritelmää.  Niillä on omat merkityksensä, mutta ne ovat myös sukua keskenään ja 

ennen kaikkea niillä on yhteinen ydin (Ellström 1994, 19–20; Garavan & McGuire 

2001; Kallioinen 2007). Käsitteitä yhdistää työelämäosaamisen käsite (Hanhinen 

2010, 15).  
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Tässä tutkimuksessa keskityn käsittelemään työelämään liittyvää osaamista, jol-

loin taustalle jää muu esimerkiksi yksityiselämään tai harrastuksiin liittyvä osaa-

minen, vaikka rajan vetäminen työn ja muun osaamisen välille onkin vaikeaa. 

Usein ne liittyvätkin toisiinsa. Työelämäosaamisella tarkoitetaan työntekijän tai 

organisaation taitoja, tietoja ja asenteita, joita tarvitaan työssä menestymiseen ja 

jatkuvasti muuttuvan työelämän tarpeisiin (Hanhinen 2010, 49). Niiden taustalla 

ovat kasvun ja kehittymisen prosessit (mt. 2010, 142). 

 

Työelämäosaamisen malliin sisältyy kolme erilaista näkökulmaa. Työelämäosaa-

mista voi tarkastella organisaationäkökulmasta, jolloin painopiste kohdistuu kva-

lifikaatioon, yksilönäkökulmassa painopiste on kompetenssissa ja työnäkökul-

massa ammattitaidossa. Työelämäosaamiseen kvalifikaatio, kompetenssi ja am-

mattitaito –käsitteet sisältyvät yksilönäkökulmasta siten, että kvalifikaatio edellyt-

tää ja kompetenssi mahdollistaa yksilön kyvykkyyden eli ammattitaidon ja ne 

muodostavat yhdessä työelämäosaamisen. Kaikki kolme käsitettä liittyvät toi-

siinsa ja ammattitaito on se osa-alue työelämäosaamisessa, jolla kompetenssi ja 

kvalifikaatio kohtaavat.  Tämä kohtaaminen ilmenee taitavuutena toteuttaa omaa 

työtä. (Hanhinen 2010, 142–144.) Tarkastelen seuraavassa alaluvussa kaikkia 

työelämäosaamisen osa-alueita.  

 

 

 
Kuvio 1 Työelämäosaaminen (mukailu Hanhinen 2010, 16) 
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Työelämäosaaminen liittyy kiinteästi oppimiseen, joka on yksilön sisäinen pro-

sessi. Omakohtaisen kokemuksen seurauksena prosessissa syntyy suhteellisen 

pysyvä muutos yksilön suorituspotentiaalissa. (Ruohotie 2005c, 5.) Oppiminen 

perustuu kokemuksiin eli yksilö oppii itse käytännössä kokemaansa ja teke-

määnsä. Aluksi oppiminen voi olla havainnointiin ja jäljittelyyn perustuvaa, josta 

se muuntuu vähitellen itsenäiseksi toiminnaksi ja reflektoinnin osuus kasvaa. 

(Ruohotie 2005c, 5; Salakari 2007, 15.) Oppimiseemme vaikuttaa myös oppimis-

ympäristöjen muuttuminen, kun oppimiseen käytettävät välineet muuttavat ihmi-

sen oppimista ja ymmärtämistä. Esimerkiksi monessa ammatissa teknologian-

käyttö on ehdotonta ja tällöin oppiminen tapahtuu usein tekemällä, kokeilemalla 

ja virheidenkin kautta. (Säljö 2003b, 103.) Muuttuvassa työelämässä yksilö joutuu 

jatkuvasti arvioimaan tekemiään ratkaisuja oppiakseen uutta ja löytämään vaih-

toehtoisia näkökulmia sekä toimintatapoja osaksi ongelmanratkaisua. Työntekijä 

onkin mukana jatkuvassa oppimisprosessissa.  

 

Tanssissa oppiminen tapahtuu näkemällä, tekemällä, tuntemalla ja kuulemalla. 

Opettaja näyttää miten liike tehdään. Tanssioppilas toistaa näkemänsä ja sa-

malla tuntee, miten esimerkiksi jalka liikkuu, kuulee, millä voimakkuudella jalka 

iskeytyy maahan tai mille iskulle se osuu musiikin tahdeissa. Nämä kaikki ele-

mentit huomioiden tanssinopettaja myös suunnittelee tuntinsa, jotta opetus sopisi 

erilaisille oppijoille ja oppiminen mahdollistuisi optimaalisesti. Samat elementit 

huomioiden tanssinopettaja tekee työtään esimerkiksi tanssisalissa: liikkuen itse, 

huomioiden oppilaiden liikkumisen ja ohjaten heitä tavoitteiden mukaan sekä sa-

malla oppien itseltä ja oppilailtaan. 

 

Oppiminen on elämänlaajuista eli elinikäistä oppimista, joka tapahtuu joko järjes-

tettynä tai non-formaalina kasvatuksena tai informaalisena ja satunnaisoppimi-

sena (Alanen & Sihvonen 1981; Tuomisto 2003). Elinikäinen oppiminen liittyy 

kiinteästi myös muutokseen ja esimerkiksi ammatinvaihdon yhteyteen. Elinikäi-

sessä oppimisessa nähdään, että yksilö oppii uutta ja kehittyy koko elämänsä 

ajan ja on valmis muutoksiin. Se on osaamisen jatkuvaa kehittymistä, joka mah-

dollistaa persoonallisuuden, ammatillisen ja sosiaalisen kehittymisen. (Pantzar 

2006; Pohjonen 2007, 227.) Elinikäisenä oppijana yksilöllä on mahdollista oppia 
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ja kehittyä koko elämänsä ajan. Sama pätee myös työelämäosaamiseen. Työ-

elämässä yksilö laajentaa osaamistaan osana jokapäiväistä työtään esimerkiksi 

itsenäisesti ja muilta oppien sekä erilaisiin koulutuksiin osallistuen.  

 

2.1 Ammattitaito 

Työelämäosaamiseen liittyy käsite ammattitaito. Se on työelämäosaamisen osa-

alue, jossa kvalifikaatio ja kompetenssi kohtaavat. Tämä ilmenee työntekijän tai-

tavuutena. Ammattitaidossa ovat mukana aina sekä kvalifikaatio että kompe-

tenssi. Tämä inhimillinen pääoma realisoituu työsuorituksena, ja työtuotoksen ta-

voitteena on täyttää organisaation vaatimukset. (Hanhinen 2010, 142–144.)  

 

Ammattitaidolla tarkoitetaan pitkälle kehittynyttä taitavaa osaajaa ja varmaa työs-

kentelyä (Viitala 2005). Ammattitaito ja erityisesti käytännön ammattitaito muo-

dostuvat monista tekijöistä, kuten esimerkiksi tietämisestä ja taidoista. Oppilai-

toksessa opimme työssä tarvittavien taitojen ja tietojen perusteita, mutta kaiken 

muun opimme käytännön työssä. Opittavia asioita ovat muun muassa joutuisa 

työskentely, työkulttuuri ja -rutiinit. Työtä tehdessään oppija tarkastelee asioiden 

tekemisen lisäksi omaa sekä muiden toimintaa, jolloin yksilö oppii asioita koke-

neemmalta ammattilaiselta. Tällöin ammattilaisen kokemus, hiljainen tieto, siirtyy 

oppijalle. Ammattitaitojen oppimiseen tarvitaan kumpaakin: itse tekemistä ja 

oman toiminnan tarkastelua sekä muiden antamaan opastusta. (Salakari 2007, 

7.)  

 

Tanssinopettaja saa tanssinopettajakoulutuksessa pedagogiset ja didaktiset vä-

lineet tanssinopettamiseen sekä taiteelliseen työhön kuten ilmaisuun ja koreogra-

fiointiin. Kuitenkin vasta työelämä opettaa sen, miten näitä työvälineitä hyödyn-

netään osana tanssinopetusta. Tanssinopettaja oppii itse tekemällä, muita seu-

raamalla ja virheidenkin kautta sen, mitä tanssinopettajan työ on. Ammattitaito 

opitaan omaa toimintaa arvioimalla ja kokemalla itse työn tekeminen, koska vain 

kokemuksen kautta on mahdollista saavuttaa ammattitaito ja ammattiin liittyvä 

hiljainen tieto.  
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Työelämää tarkasteltaessa organisaationäkökulmasta työelämäosaamiseen 

kuuluu käsite kvalifikaatio. Käsite on työmarkkinalähtöinen ja sillä viitataan usein 

kvalifikaatiovaatimuksiin eli työelämän asettamiin osaamisvaatimuksiin tai yksilön 

osaamisvalmiuteen. Kvalifikaatiolla tarkoitetaan toisinaan myös yksilön toiminta-

kykyä, pätevyyttä ja/tai yksilöllisiä valmiuksia toteuttaa työtehtäviä. (Hanhinen 

2010, 142; Pelttari 1997; Rauhala 1993; Ruohotie & Honka 2003, 57.) 

 

Objektiivisesti tarkasteltuna työelämän kvalifikaatioilla tarkoitetaan taitoja, joita 

työntekijällä tulee olla, että hän pystyy työskentelemään organisaation tavoittei-

den mukaisesti. Subjektiivisesti tarkasteltuna kvalifikaatiot voidaan nähdä yksilön 

omana käsityksenä siitä, millaista osaamista hän tarvitsee työelämässä. (Hanhi-

nen 2010, 142; Naumanen & Silvennoinen 1996, 11.)  

 

Työelämän osaamistarpeita voi lähestyä myös kompetenssien kautta. Oppies-

samme kehitämme erilaisia kompetenssejamme. Kompetenssilla tarkoitetaan yk-

silöllistä ominaisuutta, valmiutta ja potentiaalia, kuten tietoa, taitoa, pätevyyttä ja 

kyvykkyyttä, joita on mahdollista soveltaa laajasti erityyppisiin ammatteihin tai ka-

pea-alaisiin spesifeihin työtehtäviin. Kompetenssit selittävät tehokkuutta ja onnis-

tumista työtehtävässä ja -tilanteissa. (Ruohotie 2004, 21–22.) Kompetenssilla 

voidaan tanssinopettajan ammatissa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tanssinopet-

taja osaa suunnitella tanssisarjan vaikeustason siten, että se sopii tietylle ikä- ja 

tasoryhmälle.  

 

Ruohotien (2005b, 31–32) mukaan kompetenssi on yksilön subjektiivinen koke-

mus ja ominaisuus, johon liittyvät tiedot ja älylliset taidot sekä ei-kognitiiviset val-

miudet, kuten motivaatio ja itseluottamus. Yksilöllä on kokemus kyvyistään ja 

mahdollisuuksistaan toimia tavoitteiden suuntaisesti ja vaikuttaa omaan ympäris-

töön. Se on potentiaalia suoriutua työn vaatimuksista (Hanhinen 2010, 142). 

Kompetenssi on yksilöllinen ominaisuus ja osittain myös yksilöllinen kokemus 

omasta osaamisesta. Kvalifikaatiot ovat työn asettamia osaamisvaatimuksia, kun 

taas kompetenssit ovat ihmisen yksilöllistä osaamista, jolla nämä osaamisvaati-

mukset pyritään täyttämään.  
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Mulder (2001) asettaa kompetenssille reunaehtoja. Kompetensseissa yhdistyvät 

tarkoituksenmukaisella tavalla taidot, tiedot ja asenteet ja niiden avulla yksilön on 

mahdollista saavuttaa itselleen asetettuja tavoitteita, jotka liittyvät muun muassa 

ongelmanratkaisuun, työtehtävistä suoriutumiseen ja päätöksentekoon. Kompe-

tenssit ovat alttiita muutoksille ja niitä on mahdollista myös siirtää tilanteesta toi-

seen. Lisäksi kunkin kompetenssin osalta on mahdollista tunnistaa eri pätevyy-

den tasoja, joita on mahdollista kehittää. Tähän kehitykseen liittyy kvalifikaation 

ja kompetenssin yhdistävä taitavuus, joka tarkoittaa taitoa suoriutua, hallita ja to-

teuttaa omaa työtä.  

 

2.2 Työelämässä tarvittavien kompetenssien luokituksia 

Tarkastelen tutkimuksessani työelämäosaamista yksilön näkökulmasta. Tällöin 

painopiste ammattitaidon ja osaamisen tarkastelemisessa on yksilössä ja tämän 

kompetenssissa. Tämän vuoksi rajaan kvalifikaation jäsentelyn tietoisesti tutki-

muksen ulkopuolelle ja keskityn yksilönäkökulmaan.  
 

Kompetenssia on luokiteltu tutkimuskirjallisuudessa monin tavoin ja näkemyksiä 

on monia. Luokitteluun on vaikuttanut usein se, mikä näkökulma osaamisen kä-

sittelyyn on valittu. Luokittelu voikin olla yksityiskohtainen ja yleinen tai se voi olla 

lähtökohdiltaan teoreettinen tai praktinen. (Hanhinen 2010, 52–53.) Seuraavaksi 

esittelen neljä kompetenssijaottelua, jotka ovat toimineet lähtökohtina myöhem-

min esittelemälleni Ruohotien (2005b) kompetenssin jaottelulle.  

 

Evers, Rush ja & Berdrown (1998) määrittelevät tulevaisuuden kompetenssialu-

eiksi innovaatioiden ja muutosten käynnistämisen. Ne edistävät myös elinikäistä 

oppimista. Innovointi edellyttää kykyä siirtää osaamista uusille alueille sekä kykyä 

soveltaa osaamista erilaisiin tilanteisiin. Muita kompetenssialueita ovat heidän 

mukaansa kommunikaatiotaito, oman toiminnan hallinta sekä tehtävien ja ihmis-

ten johtaminen.  

 

Anderson ja Marshall (1994) jakavat ammatillisten taitojen oppimisen kolmeen 

vaiheeseen ja jokaisessa vaiheessa yksilö oppii erilaisia taitoja. Tutkijoiden te-
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kemä jako auttaa erottamaan toisistaan sisäiset kyvykkyydet, opitut taidot ja tär-

keimmät ydin- ja geeneeriset eli yleistaidot. Ruohotien mukaan jaottelua voi käyt-

tää, kun tarkoituksena on pohtia, milloin, missä ja millä tavalla taitoja opitaan.  

 

Nijhof ja Remmers (1989) jakavat kompetenssit työllistymiskyvyn ja urakehityk-

sen kannalta ryhmiin, joita ovat perustaidot, yleis- ja ydintaidot sekä siirrettävissä 

olevat taidot. Ruohotie pitää Nijhofin ja Remmersin jaottelua eräänlaisena perus-

jäsentelynä. Nijhof (2001) on luonut myös yleisnäkemyksen kompetenssijaotte-

luun ja jakanut kompetenssit laaja-alaisiin taitoihin, hybridisiin taitoihin, ydintaitoi-

hin ja siirrettävissä oleviin taitoihin. Ruohotien mukaan Nijhofin näkemys on on-

gelmallinen, koska luokat eivät ole toisiaan poissulkevia. 

 

Kompetenssin suomalainen pitkänlinjan tutkija Ruohotie on myös luonut oman 

luokittelunsa kompetenssille. Hänen luokittelunsa perustuu asiantuntijuuteen. 

Esittelen Ruohotien (2005b) Asiantuntijan taitoprofiilin seuraavassa luvussa.   
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3 TANSSINOPETTAJAN OSAAMINEN 

 

 

Pätevä tanssinopettaja on suorittanut tanssinopettajan opinnot Oulun, Kuopion 

tai Turun ammattikorkeakoulussa tanssinopettajan koulutusohjelmassa, Oulun 

tai Kuopion konservatoriossa, jotka muuttuivat myöhemmin ammattikorkeakou-

luiksi, Teatterikorkeakoulussa tanssinopettajan maisteriohjelmassa tai ulkomailla 

(Tanssin Tiedotuskeskus 2016).  

 

Pätevä tanssinopettaja voi toimia hyvin erilaisissa tanssi- ja taidekentäntehtä-

vissä, jotka liittyvät tanssinopettajan ammattiin. Tärkeää ammatissa on hyvä 

tanssitaito, erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä tanssin ja opetuksen suunnitte-

lun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen taito tanssinopetuksen ja oppimisen 

saralla. (Oulun ammattikorkeakoulu 2016; Savonia 2016.) Tanssinopettajan työ 

on pedagogista opetus- ja kasvatustyötä, mutta samalla myös fyysistä ja taiteel-

lista työtä, jotka tuovat opettajan tehtäviin täysin uuden tarkastelukulman. Tans-

sinopettajan yksi tärkeimmistä työvälineistä on keho. Opetushallituksen mukaan 

tanssinopetustyö on pääasiassa taidekasvatusta, mutta muuten tanssinopettajan 

tehtävät ovat opetustehtäviä siinä missä muukin opettajan työ (Opetushallitus 

2005, 1). 

 

Opettajan ammatissa korostuu vähäinen professionaalinen autonomia yhteisöta-

solla, kun opettaja päättää itsenäisesti luokkatyöskentelystä. Samalla hän työs-

kentelee hierarkkisesti järjestetyssä instituutiossa ja hänen työtään ohjaavat val-

takunnalliset opetussuunnitelmat ja parlamentaarinen päätöksenteko (Vanha-

lakka-Ruoho 2006, 126). Pätevällä tanssinopettajalla on oikeus opettaa taiteen 

perusopetusta antavassa oppilaitoksessa, jolloin hänen työtään ohjaavat valta-

kunnalliset opetussuunnitelmat ja päätöksenteko, vaikka tanssinopettaja voi 

muuten itsenäisesti toteuttaa tuntityöskentelyään. Työssä korostuvatkin suunnit-

telu sekä opetus-, ohjaus- ja kasvatustehtävät.  
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Tanssinopettajan osaamista selittävät asiantuntijaosaamisen taidot. Aloittelijan 

osaaminen on satunnaista, mutta se vakiintuu ammatissa vaadittavien taitojen 

oppimisen myötä. Samalla vahvistuu kyky arvioida omaa osaamista, suoritusta 

ja niissä ilmeneviä puutteita, ja näin aloittelijasta kehittyy asiantuntija. Osaamisen 

selittääkin laadukas, asiaan omistautunut ja vaihteleva harjoitus. (Palonen & Gru-

ber 2010, 42–44.) Siirryttäessä kohti asiantuntijuutta tanssinopettaja oppii arvioi-

maan tarkkaan omaa ja muiden osaamista sekä suoritusta. Hänen kehonsa on 

täynnä kokemuksia, joita hän hyödyntää ja soveltaa työssään. Noviisista kehittyy 

asiantuntija kokemusten myötä.  

 

Seuraavaksi esittelen Ruohotien (2005b) oman kompetenssiluokittelun, jonka jäl-

keen tarkastelen teorian sekä omien näkemyksieni ja kokemuksieni kautta tans-

sinopettajan osaamista. Käytän tanssinopettajan osaamisen luokittelun ja käsit-

teistämisen apuna Ruohotien Asiantuntijan taitoprofiilia (2005b). Tämän jälkeen 

palaan taitoprofiiliin tutkimustulokset-luvussa.  

 

3.1 Ruohotien Asiantuntijan taitoprofiili 

Ruohotien (2005b) jaottelu on osaamisen luokitteluista toimivin tämän päivän työ-

elämään. Ruohotien oma jäsentely on tarkoitettu asiantuntijan taitoprofiilin osoit-

tamiseen eli asiantuntijan ja asiantuntijuuden osaamisen määrittelyyn ja luokitte-

luun. Ruohotien luokitus on ottanut vaikutteita edellisessä luvussa esittämistäni 

luokituksista. Ruohotien taitoprofiilin osaamisen alueet ovat 1. Ammattispesifiset 

Kuvio 2 Asiantuntijan taitoprofiili (Ruohotie 2005b) 
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taidot ja tiedot, 2. Yleiset työelämävalmiudet ja 3. Ammatillista kehittymistä edis-

tävät itsesäätelyvalmiudet. 

 

Tutkimuksessani käytän Ruohotien taitoprofiilin luokittelua ja käsitteitä osana tut-

kimuksen tuloksia ja tanssinopettajan osaamisen määrittämistä. Tässä tutkimuk-

sessa nimitän taitoprofiilin osa-alueet ammattispesifiksi osaamiseksi, yleisiksi 

työelämävalmiuksiksi ja itsesäätelyvalmiuksiksi.  

 

Ruohotien mukaan ammattispesifi osaaminen muodostaa perustan jatkuvalle op-

pimiselle, syvällisen ymmärryksen rakentumiselle ja asiantuntijuudelle. Tähän 

osaamisen alueeseen sisältyy lisäksi ammatissa tarvittavan ajankohtaisen tiedon 

hallinta, tiedon hankinta- ja käyttötaidot sekä tiedon kriittinen arviointi. Ammatti-

spesifi osaaminen tulee olla asiantuntijalla tasapainossa. Taitojen kehittäminen 

ei saa johtaa tiedon aliarvostamiseen, vaan niiden tulee olla sidoksissa toisiinsa, 

jotta molemmat pääsevät rakentumaan ja kehittymään. Tiedollinen osaaminen 

on välttämättömyys asiantuntijuuteen kehittymisessä ja syvällisen ymmärryksen 

rakentumisessa. Nämä toimivat myös perustana yksilön jatkuvalle oppimiselle. 

(Ruohotie 2005b, 42–43.)  

 

Yleiset työelämävalmiudet tarkoittavat Ruohotien mukaan osaamista ja taitoa, 

jotka varmistavat elinikäisen oppimisen ja työllistymisen. Niitä siis tarvitaan kai-

kissa ammateissa ja työelämässä pärjäämiseen. Yleiset työelämävalmiudet 

koostuvat kognitiivisista taidoista, joita ovat esimerkiksi kyky organisoida ja rat-

kaista ongelmia sekä sosiaalisista taidoista, kuten vuorovaikutustaidoista, kuun-

telutaidosta ja kirjallisesta viestintätaidosta. Mukana ovat myös luovuus ja inno-

vatiivisuus kuten muutosherkkyys, riskinotto ja visiointikyky. Lisäksi kyseiseen 

osaamiseen liittyy mediakompetenssi eli sähköisen viestinnän taito ja kyky hyö-

dyntää median tarjoamia mahdollisuuksia. Myös ihmisten ja tehtävien johtamis-

taidot kuuluvat yleisiin työelämävalmiuksiin, joita ovat esimerkiksi koordinointi, 

suunnittelu- ja organisointitaito sekä päätöksentekotaito. (Ruohotie 2005b, 42–

43.)  
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Kolmas Ruohotien (2005b) asiantuntijaprofiilin osaamisen alue on itsesäätelyval-

miudet, joilla tarkoitetaan oppimisen tahdonalaista kontrollia sekä oman toimin-

nan tietoista ja kriittistä tarkastelua sekä arviointia. Itsesäätelyvalmiudet ovat me-

takognitiivisia taitoja. Tämä osaamisen alue on muihin kompetenssiluokituksiin 

verrattuna erityinen, sillä niissä itsesäätelyvalmiuksia ei ole tarkennettu omaksi 

osaamisen alueeksi. Itsesäätelyvalmiuksien osaamisen osa-alueita ovat Ruoho-

tien mukaan saavutusorientaatiot, orientaatiot itseen, orientaatiot muihin, toimin-

nan kontrollistrategiat ja mielenkiinnon kohteet ja tyylirakenteet. (Ruohotie 2005a; 

Ruohotie 2005b, 42–43.) 

 

Itsesäätelyvalmiuksissa motivaatiolla ja tahdolla on tärkeä osuus. Motivationaali-

set prosessit edistävät toimintaan sitoutumista, ja ne ovat sidoksissa tavoitteisiin, 

arvoihin ja uskomuksiin. Nämä prosessit siis motivoivat yksilöä toimimaan. Tah-

donalaiset prosessit liittyvät minän ja oppimistehtävän hallintaan, ja niitä ovat 

muun muassa oman toiminnan kontrolloinnin taito, reflektio ja ymmärrys. Näihin 

prosesseihin liittyvillä orientaatioilla tarkoitetaan motivationaalisia ominaisuuksia 

ja taipumuksia. (Ruohotie 2005a; 2005b; 2006, 106–107.) 

 

Motivaationaalisia prosesseja Ruohotien asiantuntijan taitoprofiilissa ovat saavu-

tusorientaatiot (tehtäväorientaatio, suoriutumisen tarve) ja orientaatiot itseen (mi-

näarvostus, omiin kykyihin luottaminen). Tahdonalaisia prosesseja ovat orientaa-

tiot muihin (sosiaalinen kyvykkyys, empatia) ja toiminnan kontrollistrategiat (me-

takognitiiviset taidot, kriittinen ajattelu). Yksilön toimintaa ja kehitystä ohjaavat 

myös mielenkiinnon kohteet ja tyylirakenteet, kuten esimerkiksi oppimistyylit, 

jotka liittyvät sekä motivaatioon että tahtoon. (Ruohotie 2005a; 2005b; 2006, 

106–107.) 

 

Ruohotien mukaan asiantuntijuudessa korostuvat ammattispesifi tietämys, taito 

soveltaa osaamista käytännön ongelmanratkaisuun ja metakognitiiviset eli it-

sesäätely ja korkean asteen ajattelun taidot. Metakognitiiviset taidot ovat tärkeitä 

asiantuntijuuteen liittyvän osaamisen eli tietojen ja taitojen jatkuvalle ylläpitämi-

selle. Asiantuntijuuteen liittyvät jatkuva oppiminen, jatkuva tiedonhankinta ja sen 
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käsittely, itsensä kehittäminen ammattinsa ja ammattialansa tietäjänä ja taita-

jana, itsereflektio, teorian ja käytännön yhdistäminen sekä persoonallisuuden 

kasvu.  (Nissilä & Paaso 2010; 2012; Ruohotie 2006, 106–107.) 

 

Ruohotie (2005b) korostaa kompetenssien luokittelussaan muun muassa sosiaa-

listen taitojen, luovuuden, innovatiivisuuden ja sähköisen viestinnän taitojen mer-

kitystä. Nämä osaamisen alueet ovat tärkeitä tämän päivän työelämässä. OECD-

maiden kokoamassa OECD Skills Outlook 2013 –kartoituksessa mainitaan, että 

yksilö tarvitsee työelämässä ammattispesifin osaamisen lisäksi tiedonkäsittely-

taitoja (kuten luku-, kirjoitus-, ongelmanratkaisutaito sekä ICT eli tieto- ja viestin-

täteknologiantaidot), geneerisiä eli yleisiä taitoja (kuten yhteistyö-, viestintä- ja 

ajanhallintataito) sekä kyvyn oppia ja muuttaa toimintaansa muuttuvien tilantei-

den mukaan. (OECD 2013, 3, 46, 56.) Puhutaankin ”uudesta työstä”, jossa ko-

rostuvat luovuus, kommunikaatio ja itseohjautuvuus (Blom, Melin & Pyöriä 2001; 
Castells 2006, 10; Streumer & Björkquist 2001). Asiantuntijan taitavuutta onkin 

monipuolinen osaamisenkirjo. Juuri tähän Ruohotie (2005b) on pyrkinyt osaami-

sen luokittelussaan. Yksilön on hallittava ammattispesifin osaamisen lisäksi ylei-

siä työelämävalmiuksia sekä itsesäätelyvalmiuksia eli metakognitiivisia taitoja, 

jotta yksilö pärjää muuttuvassa työelämässä.  

 

Seuraavaksi tarkastelen tanssinopettajan osaamista myös oman kokemukseni 

kautta. Tanssinopettajan osaamisen alueita ovat ammattispesifi osaaminen, ylei-

set työelämävalmiudet ja itsesäätelyvalmiudet.  

 

3.2 Ammattispesifi osaaminen 

Tanssinopettajan ammatissa ammattispesifiä osaamista ovat kinesteettinen 

osaaminen ja pedagoginen osaaminen. Kinesteettisyys liittyy tanssinopettajan 

työssä tanssimiseen, liikkeeseen ja kehollisuuteen, kun taas pedagogiikka liittyy 

opettamiseen ja siihen kiinnittyvän teoreettisen tiedon hallintaa ja soveltamiseen 

käytännössä.  
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Kinesteettinen osaaminen 
Oma kokemus ja muutokset omassa oppimisessa havainnoidaan ja analysoi-

daan ammattimaisesti tanssinopettajakoulutuksen aikana, jolloin ne palvelevat 

opettajan työtä ja muuta toimintaa yksilön uralla. Tätä kokemusta ja muutoksen 

tarkastelua auttaa tanssinopettajan kinesteettinen osaaminen ja tietoisuus. Ki-

nesteettisen osaamisen syntyminen edellyttää herkistymistä, omien tuntemusten 

aistimista ja erilaisten liikkumisen kvaliteettien erottamista (Parviainen 2006, 95). 

Puhua voi myös kehollistetusta tiedosta, joka on hiljaista tietoa eli niin sanottua 

näppituntumaa, joka on vaikea pukea sanoiksi (Blacker 1995).  

 

Kinesteettinen osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä tarkastella omaa kehollista ti-

laansa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kehoa on mahdollista ”kuunnella”, jolla tar-

koitetaan omaan kehoon keskittymistä. (Anttila 2013, 33.) Toistojen kautta kehol-

linen kokemus muuttuu tarkemmaksi eli itsetuntemus vahvistuu ja yksilö aistii 

herkemmin tuntemuksia kehossaan. Yksilön kehotietoisuus herkistyy. (Klemola 

2004, 85.)  

 

Kinesteettinen osaaminen on olennainen osa tanssinopettajan työtä. Sen avulla 

tanssinopettaja tunnistaa liikkeen omassa kehossaan, osaa kertoa tuntemuk-

sesta oppilaille, jotta he voisivat toistaa liikkeen toivotulla tavalla. Kinesteettinen 

osaaminen auttaa tanssinopettajaa lisäksi visuaalisesti tunnistamaan oppilaiden 

kehossa tapahtuvia liikkeellisiä muutoksia. Tätä tukevat myös muut aistit kuten 

kuuloaisti, jolloin tanssinopettaja voi pelkän hypyn alastulon kuulemalla tietää, 

tapahtuiko alastulo oikein. Sama pätee tuntoaistiin, jonka avulla tanssinopettaja 

voi pelkän kosketuksen avulla tuntea jonkin lihaksen aktiivisuuden tai rentouden.  

 

Tanssiminen perustuu myös vahvasti kokemusperäiseen oppimiseen sekä ha-

vainnointiin, ja niitä edesauttaa kehollinen kokemustieto, jota kutsutaan liikemuis-

tiksi. Englanniksi liikemuisti tunnetaan käsitteillä movement memory ja movement 

knowledge (Markula 2004; Moore & Yamamoto 2012). Tanssija toistaa kehollaan 

näkemänsä tai kuuloaistin kautta saamansa ohjeen ja näin keho oppii uuden lii-

keradan. Jos tanssisalissa ei esimerkiksi ole peilejä, on tanssijan tukena pääasi-

assa oman kehon tuntemus. Liikkeestä on näin syntynyt kehollinen kokemus. 
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Tämä kokemus auttaa myöhemmin eteen tulevien liikesarjojen muistamisessa ja 

oppimisessa.  

 
Taidon oppiminen vaatii aikaa ja ennen kaikkea toistoja sekä taidon soveltamista. 

Yksi tärkein tanssinopettajan ammattispesifin osaamisen alue on tanssitaito. 

Tanssitaidon saavuttaminen vaatii usein jopa kymmenien vuosien sitoutunutta 

harjoittelua ja kymmeniä tuhansia liiketoistoja.  

 

Taidon tasoa on mahdollista kehittää säännöllisellä harjoittelulla, joka parantaa 

taitavuutta, työskentelynopeutta ja -laatua sekä osaamisen yleistettävyyttä eli 

sitä, miten yksilö kykenee soveltamaan oppimaansa uusissa tilanteissa. (Salakari 

2007, 9, 28; Varto 2003, 107; 2008.) Erilaiset mentaaliset mallit, mielemme kuvat, 

säätelevät tekemistämme ja ne ohjaavat laji- ja työsuoritusta. Harjoittelun seu-

rauksena tiedon osaset yhdistyvät suuremmiksi hahmotusyksiköiksi ja samalla 

tiedon käsittely ja työn tekeminen nopeutuvat. (Salakari 2007, 16.)  

 

Tanssinopettajalle tietoinen taitoharjoittelu ja taitojen opettaminen ovat arkipäi-

vää. Ensin harjoitellaan jonkin taidon osia, minkä jälkeen yksilö voi hallita taidon 

kokonaisuutena. Taidon oppimista edistetään luomalla erilaisia mielikuvia, men-

taalisia malleja, harjoiteltavan taidon ympärille. Esimerkiksi jalan nopeaa ojenta-

mista voidaan ajatella raketin laukaisemisena. Parhaimmillaan mielikuva tuottaa 

toivotun liikelaadun tanssioppilaan toiminnassa.  

 

Taitojen oppiminen muotoutuu toistojen kautta ja ohjeet sekä palaute ohjaavat 

suoritusta oikeaan suuntaan (Klemola 2004, 98). Toistot ovat tanssin ydin. Niiden 

kautta liike hioutuu toivotunlaiseksi. Palaute ja ohjeiden kuunteleminen ja niiden 

mukaan oman toiminnan muuntaminen ovat tanssinopettajalle tuttuja jo omilta 

lapsuuden tanssitunneilta. Oman opettajuuden kehittyessä tanssinopettaja opet-

taa ja ohjaa itse, jolloin tietoisuus omasta toiminnasta saa uuden ulottuvuuden. 

Tämä osaaminen saattaa auttaa tanssinopettajaa ammatinvaihdon yhteydessä 

uuteen työhön sopeutumisessa. Tietoisen taitoharjoittelun myötä tanssinopettaja 

ymmärtää myös pitkäjänteisyyttä, jota tarvitaan uuden oppimisessa ja ymmärtää 

ohjeiden sekä palautteen merkityksen omalle oppimiselle. 
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Pedagoginen osaaminen 
Iso osa tanssinopettajan ammattispesifiä osaamista on pedagoginen osaaminen. 

Pedagogiikalla tarkoitetaan suunniteltua tietoista toimintaa, jonka tavoitteena on 

edesauttaa toisen oppimisprosessia (Watkins & Mortimore 1999, 16–17; Uljens 

1997, 3). Suppeasti määriteltynä pedagogiikalla tarkoitetaan vain opettamisen 

taitoa, mutta laajimmin käsite tarkoittaa koko opetustapahtuman aihepiiriä sisäl-

täen kaikki opetuksen osatekijöiden huomioinnin tasapuolisesti (Kansanen 1999, 

10). Didaktiikalla on tarkoitettu yleisesti opetusta kuvaavaa teoriaa ja oppimateri-

aalia, joilla selvitetään opetuksen toteutusta (Uusikylä 1999). Käsitteiden peda-

gogiikka ja didaktiikka välillä ei kuitenkaan ole enää sisällöllisesti merkittävää 

eroa (Kansanen 1999,10).  
 

Teoreettinen tieto ja kokemustieto muodostavat yhdessä ammattitaidon ja sen 

hallinnan (Salakari 2007, 7). Tanssinopettaja saa viimeistään tanssinopettajakou-

lutuksessa haltuunsa valtavan määrän teoreettista ja kinesteettistä tietoa, joka 

muuttuu kokemuksen kautta optimaaliseksi toiminnaksi. Tätä tietämystä sovelle-

taan muun muassa suunnitteluun ja tanssinopettajan työssä pedagogia pitääkin 

sisällään muun muassa tunti-, jakso-, ja vuosisuunnitelmien tekemisen. Pohjana 

suunnittelulle toimivat myös taiteen opetussuunnitelmat. Suunnittelussa opettaja 

huomioi kohderyhmän iän, taitotason ja tavoitteet.  

 

Pedagogiseen osaamiseen kuuluu lisäksi itse opetustapahtuma. Opettaja toteut-

taa opetustaan opetustavoin, jotka sopivat ryhmälle ja sen yksilöille. Ryhmä on 

siis huomioitava kokonaisuutena, sosiaalisesti rakentuvana yksikkönä, mutta sa-

malla on huomioitava myös ryhmän yksilöt, joiden tarpeet ja toiveet eroavat toi-

sistaan. Tanssi on harrastus, jossa asiakkaan toivotaan viihtyvän, mutta samalla 

tulee muistaa myös oppiminen ja sen tavoitteet.  

 

3.3 Yleiset työelämävalmiudet 

Tanssinopettajan yleisiä työelämävalmiuksia ovat sosiaaliset taidot, luovuus ja 

ihmisten ja tehtävien johtaminen. Näillä osaamisen alueilla pyritään varmista-

maan yleinen työelämässä pärjääminen (Ruohotie 2005b, 42). Tanssinopettajan 
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ammatissa korostuu luovuus, koska ammattiin liittyy kiinteästi taiteenlaji, joka on 

tanssi.  

 

Sosiaaliset taidot 
Tanssinopettajan työhön kuuluu ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus eri-ikäis-

ten yksilöiden kanssa. Tanssi kuuluu kaikille ja näin oppilaat saattavat olla aina 

3-vuotiaista ikäihmisiin. Oppilaiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen lisäksi 

tanssiopettaja on yhteydessä oppilaiden vanhempiin. Tanssiin kuuluu myös yksi-

löllisyys, joka tanssinopettajan on huomioitava sekä vuorovaikutuksessa että jo 

suunnittelutyössä. Jokainen oppii omalla tavallaan. Sosiaalisten taitojen lisäksi 

tanssinopettaja hyödyntää jokapäiväisessä työssään johtamistaitoja. Ryhmädy-

namiikan ymmärtäminen ja ryhmän liikkeiden hallinta ovat osa tanssinopettajan 

työtä.  

 

Tanssi on usein monelle harrastus. Siksi tanssinopettajan työ eroaa esimerkiksi 

luokanopettajan työstä, koska koulunkäynti on lapsille ja nuorille pakollista. Ai-

kuisharrastajilla velvollisuutena on työnteko. Vuorovaikutuksen onkin toimittava 

vaivatta tanssioppilaan ja –opettajan välillä, mikä vaatii tanssinopettajalta sopeu-

tumista erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. On oltava miellyttävä asiakaspalvelija, 

mutta samalla tulee pystyä asettamaan toiminnalle rajoja ja saavuttamaan oppi-

mistavoitteet. 

 

Luovuus 
Luovuus yhdistetään usein taidealaan. Kaikessa työssä esiintyy ja tarvitaan luo-

vuutta, mutta taidealalla se korostuu omalla tavallaan. Luovuus on usein määri-

tetty tarkoittamaan uutta tai uutuutta sekä ongelman ratkaisua ja oman tietämyk-

semme laajentamista (Collin & Billett 2010, 221; Sawyer 2004). Se ilmenee usein 

parhaiten kykynä ratkaista erilaisia ongelmia sekä työelämässä että osana joka-

päiväistä arkea. Toiminta on luovaa ja soveltavaa, kun ajattelijan saavuttama rat-

kaisu sisältää hänelle uusia elementtejä (Uusikylä 2012, 49). Luovuudella on 

myös monenlaisia muotoja ja sitä voidaan tarkastella esimerkiksi yksilön sisäi-

senä prosessina tai yhteisöllisenä luovuutena (Collin & Billett 2010, 212; Palo-

niemi ym. 2010, 26).  
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Ammatillinen osaaminen ja kyvykkyys ovat inhimillisen luovuuden perusta. Niiden 

avulla osaamisen kehittäminen ja uudistaminen on mahdollista. Myös osaamisen 

siirtäminen pohjaa inhimillisiin luoviin prosesseihin, ja luovaksi opitaan normaa-

lien arkirutiinien ja toimien lomassa kokemuksen kautta. Näin myös työ ja siihen 

liittyvä oppiminen ovat luonnostaan luovia tapahtumia. Luovuuden edellytyksiä 

työyhteisössä ovat muun muassa ryhmän jäsenten yhteiset tavoitteet, luottamus, 

samankaltainen osaaminen ja tietopohja, tasavertaisuus, kunnioitus sekä positii-

vinen vuorovaikutus ryhmän jäsenten välillä. (Collin & Billett 2010, 212–213, 219–

220.)  

 

Tanssinopettajan työssä luovuus yhdistetään usein suunnitteluun. Olennainen 

osa opettajan työtä onkin juuri opetuksen suunnittelu. Tanssinopettajalla tämä 

tarkoittaa erilaisten tavoitteiden, tanssisarjojen ja –harjoitteiden tekemistä. Sarjo-

jen materiaalin suunnittelun lisäksi olennaista on sopivien musiikkien löytäminen 

tanssin tueksi. Työhön kuuluu myös erilaisten tanssien koreografiointi ja ehkä 

juuri esitettävien koreografioiden kautta tanssiala mielletään luovaksi. Luovuutta 

tarvitaan siis tanssin tekemisessä, oli se sitten esimerkiksi tanssisarjojen suun-

nittelua pelkästään istualtaan tai omalla keholla itse tanssin toteuttamista. 

 

Luovuus tanssissa voi tarkoittaa myös asioiden yhdistelyä uudella tavalla, esi-

merkiksi yhdistämällä baletin ja nykytanssin liikemateriaalia tai vaikka täysin uu-

sien asioiden kokeilemista. Sellaista voisi olla esimerkiksi maalaustaiteen ja tans-

sitaiteen välinen yhteistyö. Kaiken takana vaikuttaa kuitenkin vahva tanssin ja 

sen opettamisen kokemus sekä tanssinopettajaa ympäröivät muut ihmiset kuten 

kollegat ja oppilaat. Inspiraation lähteenä omalle työlle voi toimia lähes mikä vain, 

esimerkiksi oppilaiden liike, muu taide tai vaikka luonto. Luovuus syntyy mahdol-

lisuuksista oppia, kehittyä ja uudistua.  

 

Ihmisten ja tehtävien johtaminen 
Ihmisten ja tehtävien johtamisessa pyritään saamaan erilaisia töitä suoritetuksi 

esimerkiksi organisoinnin ja koordinoinnin avulla (Ruohotie 2004, 25–26). Kyse 

on siis siitä, miten eri asiat ja tehtävät järjestetään.  

 



 

 

27 

Tanssinopettajan työssä organisointia tarvitaan erityisesti tanssinäytösten järjes-

tämisessä. On esimerkiksi hankittava tila, huolehdittava markkinoinnista, puvus-

tuksesta ja lipunmyynnistä. Samalla näytöksen järjestämiseen liittyviä tehtäviä on 

koordinoitava eri henkilöille, jotta kokonaisuus saadaan valmiiksi tiettyjen aika-

taulujen puitteissa. Tärkeä huolehdittava on myös informointi, jotta tanssijat tie-

tävät, mihin tulla ja missä olla oikeaan aikaan. Tanssinopettajalta vaaditaankin 

monen palasen yhteensovittamista kokonaisuuden saavuttamiseksi. 

 

3.4 Itsesäätelyvalmiudet  

Itseä koskevat tiedot ja arviot ohjaavat yksilön toimintaa. Ihmiset ovat enemmän 

tai vähemmän selvillä siitä, mitä he tietävät tai eivät tiedä, mitä he osaavat ja 

paljonko osaamista he vielä tarvitsevat, mitkä ovat heidän vahvuutensa ja heik-

koutensa. Ne, jotka tuntevat itsensä ja osaavat soveltaa näitä tietoja käytän-

nössä, suoriutuvat muita paremmin ongelmanratkaisussa ja muissa vaativissa 

tehtävissä. Näitä Itsesäätelyvalmiuksia kutsutaan myös metakognitiivisiksi tai-

doiksi ja metakompetensseiksi. (Ruohotie 2004; 2006, 107.)  

 

Itsesäätelyvalmiudet luovat ytimen tanssinopettajan toiminnalle. Itsesäätelyval-

miuksien motivationaaliset prosessit, kuten omien kykyjen ja osaamisen tiedos-

taminen ja oman työjäljen arvostaminen, lisäävät yksilön motivaatiota tehdä työtä 

(Ruohotie 2006, 106–107). Tanssinopettaja asettaa myös itselleen tavoitteita, 

joita kohti pyrkiä. Niiden kautta on mahdollista tuntea onnistumista. Oman osaa-

misen ja sen rajojen tiedostamisen myötä on lisäksi mahdollista kehittyä. Tanssi 

ja sen lajit muuntautuvat jatkuvasti ja tanssinopettajan onkin pysyttävä tuon kehi-

tyksen mukana.  

 

Tahdonalaisia prosesseja ovat muun muassa sosiaalinen kyvykkyys, empatia ja 

oman toiminnan ja tuntemusten hallinta (Ruohotie 2006, 106–107). Tanssinopet-

tajan työssä nämä liittyvät erityisesti oman toiminnan kontrollointiin muiden ihmis-

ten läsnä ollessa, kuten sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja oman energian sekä 

tunnetilojen säätelyyn sosiaalisen tilanteen vaatimalla tavalla. Toista osapuolta, 
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omaa itseä ja näiden kahden välistä vaihdantaa tulee ymmärtää ja arvioida. Ar-

vion perusteella omaa toimintaa on mahdollista muuttaa, jotta kohtaaminen olisi 

onnistunut. Tähän arvioon liittyvät kiinteästi myös emootiot ja motivaatio, jotka 

ovat osa kaikkea oppimistamme (Ruohotie 2006, 108–10). Tanssinopettajan työ 

on suurilta osin asiakaspalvelua. Opettajan on huomioitava asiakas ja osattava 

toimia siten, että oppiminen mahdollistuu, mutta samalla myös huomioitava, että 

asiakas viihtyy. Tyytyväiset oppilaat takaavat sen, että tanssinopettajalla on työ-

paikka myös jatkossa.  

 

Myös kinesteettinen osaaminen auttaa tanssinopettajaa itsesäätelyvalmiuksien 

hallinnassa. Tanssinopettajat harjoittelevat koko tanssiharrastus- ja ammattiuran 

ajan muuntamaan toimintaansa kehon tuntemusten pohjalta. Kyse on oman ke-

hon ja sen toiminnan tunnistamisesta sekä hallitsemisesta. Tanssinopettajille on-

kin luonnollista punnita omia tuntemuksia, vahvuuksia, heikkouksia ja ajatuksia. 

Niiden kautta tanssissa pyritään ilmaisemaan itseä. Myös opettamista harjoitel-

laan sekä ulkoisen että sisäisen palautteen kautta, kun omaa toimintaa pyritään 

muuttamaan mahdollisemman optimaaliseksi. Kyse on oman osaamisen kehittä-

misestä itsereflektion avulla (Ruohotie 2004, 30). 

 

Itsesäätelyvalmiuksien on todettu parantavan transferin syntymistä, sillä ne oh-

jaavat oppijan kykyä reflektoida, ohjata, kontrolloida ja ymmärtää omaa oppimista 

ja toimintaa. Oman ajatteluprosessin tarkastelu ja siihen huomion kiinnittäminen 

auttaa yksilöä opittujen tietojen ja taitojen siirtämisessä. (Perkins & Salomon 

1992, 7; Ruohotie 2006, 107; Rycken & Salganik 2001.) Ammatinvaihdon yhtey-

dessä itsesäätelyvalmiuksilla on tärkeä merkitys. Mitä kehittyneemmät itsearvi-

ointi- ja itsesäätelyvalmiudet yksilöllä on, sitä helpommin hän kykenee sopeutu-

maan uuteen työtehtävään ja –ympäristöön ja kykenee hallitsemaan osaamis-

taan sekä soveltamaan sitä osaksi uutta kontekstia. 
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4 TANSSINOPETTAJA AMMATINVAIHTAJANA 

 

 

Yhteiskunta ja työelämän muutokset määrittävät ammattitaitoa ja ammatillisuutta. 

Ihmiset muuttuvat, työelämä muuttuu ja odotukset työtä kohtaan muuttuvat. 

Olemme siirtyneet maailmanlaajuisesti tuotantoyhteiskunnasta tietotaitoyhteis-

kuntaan (Seon-Joo 2014, 4). Työelämän uudesta kaudesta viestii myös tietotek-

niikan vallankumous, kansainvälistyminen ja verkostoitunut tuotantotalous 

(OECD 2013, 23; Väärälä 1995). Tulevaisuuden työelämää ovat myös monialai-

set ammattilaiset ja hybridiammatit eli joustavat ammattikuvat (Nokelainen 2010; 

Ridderstråle & Nordström 2004, 148–151). Halava ja Pantzar (2010) puhuvatkin 

”kuluttajakansalaisista” ja tarkoittavat heillä yksilöitä, joilla on uudenlaisia odotuk-

sia työelämästä. He osaavat vaatia työltä enemmän ja haluavat toteuttaa unelmi-

aan. Myös työsuhteissa ihannoidaan joustavuutta vakinaisuuden ja sitoutumisen 

sijaan. (Carlsson & Järvinen 2012, 27, 30; Eteläpelto & Onnismaa, 2006, 9.)  

 

4.1 Dynaaminen työelämä ja työnkuvat 

Aikaisemmin ura ja sen kehitys olivat selkeää ja ammatit saattoivat siirtyä suku-

polvelta toiselle. Nykyaikana mahdollisuuksia on loputtomiin. (Bluvshtein, Kruzic, 

Massaglia 2015, 145; Seon-Joo 2014, 5.) Kuitenkin työnteossa on osittain säily-

nyt asenne, joka kumpuaa historiasta: sisulla ja sinnikkyydellä pärjää työmaail-

massa ja on suotavaa puhua työstään negatiivisesti. Nyt myös nämä ajattelutavat 

ovat myös muuttumassa ja nykyisin ajatellaan, että työn tulee tuoda iloa ja lähes 

jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet luoda haluamansa työtulevaisuus sekä 

oikeus nauttia työstä. (Carlsson & Järvinen 2012, 22–23; Gladwell 2009.)  

 

Enää emme kauhistele sitä, että joku jättää vakituisen työsuhteen ja päättää aloit-

taa täysin uuden ammatin opinnot vielä 50-vuotiaanakin. Vakituista työsuhdetta 

arvostetaan edelleen, mutta yhä arvokkaampaa työntekijälle on nykytyöelämässä 

hyvinvointi ja työssä viihtyminen. Rohkeutta ja omien mielenkiinnonkohteiden 

seuraamista ihaillaan. Sisusta ja sinnikkyydestä on varmasti hyötyä työelämässä, 
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mutta ikuiset negatiiviset puheet omasta työstä viestivät työntekijän huonovointi-

suudesta.  

 

Työhön ja työtehtäviin liitetään myös käsitteet ura ja urakehitys, joilla tarkoitetaan 

muun muassa yksilön ammatillisen identiteetin kehittymistä ja uralla etenemistä 

ja tehtävien laajentumista (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2008; Lähteenmäki 

1995; 25, 28–29.) Työuraan kuuluvat muutokset. Uran muutoskohtia voi kuvailla 

epäjatkuvuuskohdiksi. Jokaisen työuralla on usein niin sanottuja epäjatkuvuus-

kohtia, joihin vaikuttavat yksilön elämänvaihe, kauanko on toiminut samoissa työ-

tehtävissä sekä työsuhteen kesto saman työnantajan palveluksessa. (Carlsson 

& Järvinen 2012, 91.) 

 

Joskus epäjatkuvuuskohdat saattavat tulla yllättäen. Näitä voivat olla esimerkiksi 

työkunnon menetys tai vaikka taloudelliset ja tuotannolliset syyt, jotka johtavat 

irtisanomiseen. Muutostarpeita määrittävät myös viihtyminen, työssä jaksaminen 

ja suoriutuminen. Epäjatkuvuuskohdat tulisi nähdä mahdollisuutena, jolloin yksilö 

voi rakentaa itselleen mielekkäämmän tulevaisuuden. (Carlsson & Järvinen 

2012, 91.) Myös elämänkaaripsykologia näkee muutokset osana ihmisen luon-

nollista kehitystä. Ne ovat ajoittain kriisejä, mutta myös tuottavia ajanjaksoja, jol-

loin yksilö arvioi työsuhdettaan uudelleen (Dunderfelt 1991).   

 

Työelämässä kohdattavia epäjatkuvuuskohtia ei voi aina ennakoida, jolloin ne 

saattavat olla yksilön uralla käännekohta, jotka tulisi nähdä mahdollisuuksina uu-

teen ja oman uran kehittämiseen. Tuo mahdollisuus voi olla esimerkiksi ammatin- 

tai alanvaihto.  

 

Työurien kumuloituminen on ajankohtaista, kun yksilöllä saattaa olla useita tut-

kintoja ja työhistoriaa useista erilaisista tehtävistä. On tavallista, että ammattia ja 

alaa vaihdetaan monta kertaa elämän aikana ja yksilö voi käyttää osaamistaan 

ja valmiuksiaan hyväkseen hyvin erilaisissa tehtävissä eri aikoina elämässään. 

Tämän mahdollistaa myös se, että eri tehtäviä voi yhdistää ennakkoluulottomasti 

erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Kaikkea osaamista pyritään hyödyntämään mahdol-
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lisimman mielekkäällä tavalla. (Carlsson & Järvinen 2012, 27–29; Hall 2002.) Yk-

silöllisen urapolun rakentamisessa onkin tärkeää jatkuva vuorovaikutus yksilön ja 

kontekstin välillä (Seon-Joo 2014, 6).  

 

Oman osaamisen tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää oman työuran jat-

kuvuuden varmistamiseksi. Yksilön tulee voida hyödyntää osaamistaan ja val-

miuksiaan hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Ammattia, alaa tai molempia vaihdetta-

essa aikaisempi osaaminen yhdistyy osaksi uutta. Mitä radikaalimpi ammatin-

vaihto on, sitä mielenkiintoisempaa voi olla osaamisen siirtyminen ammattien vä-

lillä. Tanssinopettajan työ on pedagogista, taiteellista ja fyysistä. Se on opetus- 

ja kasvatustyötä, mutta työ sisältää lisäksi vahvasti kehollisuuden ja taiteen omi-

naisuudet. Ammattia vaihdettaessa tanssinopettajan työstä voi jäädä yksilöön 

osaamista, jota hän voi hyödyntää uudessa ammatissaan hyvinkin erikoisella ta-

valla.  

 

4.2 Ammatti ja ammatillinen identiteetti 

Ammatin käsitteellä määritellään jonkin ammattikunnan osallisuus yhteiskunnan 

työnjaossa (Hakkarainen & Jääskeläinen 2006, 77). Ammatti tarkoittaa myös työ-

kokonaisuuksien joukkoa, johon kuuluu eri työpaikkojen samankaltaiset velvolli-

suudet ja työtehtävät (ILO 2006). Alan voi määrittää esimerkiksi eri tieteenaloina 

(Puuska & Miettinen 2008, 4). Ammatti-käsite liittyy kiinteästi dynaamisuuteen ja 

ammatteja pidetäänkin muuttuvina (Nissilä 2006).  

 
Ammatillisen identiteetin käsite otettiin käyttöön, kun työelämän jatkuva muutos 

alkoi korostaa yhä enemmän ammatillisia rajoja ylittävää osaamista ja sen hallin-

taa. Tietoisuutta omasta ammatillisesta identiteetistä vaaditaan nykyisin kaikessa 

työssä. On osattava arvioida ja kehittää omaa toimintaa sekä sen tavoitteita ja 

tuloksellisuutta. (Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä 2010, 20.)  

 

Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan käsitystä itsestä ammatillisena toimijana, 

mikä perustuu yksilön elämänhistoriaan. Se sisältää muun muassa yksilön käsi-

tyksiä siitä, millaisena hän näkee itsensä suhteessa työhön, ammatillisuuteen ja 
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millaiseksi hän haluaa tulla. Ammatillinen identiteetti nähdään nykyisin pirstaloi-

tuneena, tilanteesta toiseen muuttuvana ja epäjatkuvana. Identiteetin minä on 

jatkuvasti neuvoteltavissa ja dynaaminen. Samoin ura ja sen kehitys voidaan 

nähdä laajentumisena lineaarisuuden sijaan, jolloin yksilö laajentaa jatkuvasti 

osaamistaan ja vahvuuksiensa hyödyntämistä.  (Carlsson & Järvinen 2012, 95; 

Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26.)  

 

Ammatillisen identiteetin muuttuvaisuus ja elastisuus antavat ammatinvaihtajalle 

mahdollisuuden. Pitkäkin ura samassa ammatissa tai samalla alalla on mahdol-

lista vaihtaa uuteen ja samalla aikaisempi osaaminen voi siirtyä ja täydentyä yk-

silön mukana. Tällöin ammatillinen identiteetti muuttuu tai esimerkiksi täydentyy.  

 

Kun yhä useampi vaihtaa työtehtäviään tai ammattia, on ammatillisen identiteetin 

rakentamisesta tullut koko työuran kestävä tehtävä. Liiallinen kiinnittyminen am-

mattiin ja ammatillisuuteen nähdään nykyisin työelämän vaatiman joustavuuden 

esteenä. Uudelleenmäärittelyä on tehtävä jatkuvasti. Lyhyet, epäjatkuvat ja pro-

jektiluontoiset työsuhteet ovat tätä päivää. Työssä oppiminen ja identiteetin uu-

delleenmäärittely tarvitsevat oman työtoiminnan ja sen vaikutusten reflektointia 

ja pohdintaa. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 27–28; Onnismaa 2006, 11.) 

 

4.3 Ammatinvaihto ja osaamisen transfer 

Transfer eli siirtovaikutus tarkoittaa oppimisen kannalta oleellista asiaa eli oppi-

misen siirtymisprosessia. Oleellista on se, mitä transferissa siirtyy, minkä välillä 

ja miten. (Beach 1999, 101; Engeström 2001, 19; Perkins & Salomon 1992, 3; 

Säljö 2003a, 31; Tuomi-Gröhn 2001, 12.) Transfer ei koske pelkästään taitojen 

oppimista vaan se liittyy kaikkeen oppimiseemme eli niin taitojen, tietojen kuin 

asenteidenkin oppimiseen (Salakari 2007, 61). Tässä tutkimuksessa tarkastelen 

osaamisen siirtymistä eri ammattien välillä. Rajaan tietoisesti transferin siirtymi-

sen tavat tutkimuksen ulkopuolelle ja esittelen niistä vain muutamia, jotka ovat 

oleellisia tutkimukseni kannalta.  
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Haskell (2001, 23) sanoo transferiin liittyvän siihen, kuinka aiempi oppiminen vai-

kuttaa tämän hetken ja tulevaisuuden oppimiseen. Transferin avulla pystymme 

vaikuttamaan siihen, miten sovellamme aiemmin opittua tai tällä hetkellä opittua 

samankaltaisiin ja uudenlaisiin tilanteisiin.  

 

Esimerkiksi positiivinen transfer tapahtuu, kun oppiminen jossain tietyssä yhtey-

dessä parantaa oppimista uudessa kontekstissa. Negatiivinen transfer taas tar-

koittaa sitä, että aiemmin opittu vaikeuttaa uuden oppimista. (Perkins & Salomon 

1992, 3–4.) Tällöin yksilö ei kykene hyödyntämään uudessa tilanteessa aiemmin 

oppimaansa ja tuloksena on negatiivinen transfer. Lähitransferilla viitataan kah-

den hyvin samanlaisen asiayhteyden tai tilanteen väliseen transferiin, kun taas 

kaukotransferilla viitataan kahden hyvin erilaisen asiayhteyden tai tilanteen väli-

seen transferiin. Tällainen siirtyminen vaatii yksilöltä päättelykykyä, oivaltamista 

ja osaamisen soveltamista. (Perkins & Salomon 1992, 4; Tuomi-Gröhn 2000.)  

 

Ammatinvaihdon yhteydessä ihanteellinen tavoite olisi, että yhdessä tilanteessa 

opittua voisi toistaa toisessa samantapaisessa tilanteessa tai asianyhteydessä 

(Lave & Wenger 1991, 14–15). Edellä mainituista transfereista ammatinvaihdon 

kannalta ihanteellisia olisivatkin positiivinen, lähi- ja kaukotransfer. Tällöin aikai-

sempi osaaminen helpottaisi uuden oppimista tai aikaisempaa osaamista olisi 

mahdollista hyödyntää ja soveltaa osaksi uuden ammatin osaamista.  

Kuvio 3 Transferin määrittyminen tässä tutkimuksessa 
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Ammatinvaihdon yhteydessä esimerkiksi erinomaiset vuorovaikutustaidot voivat 

siirtyä yksilön mukana samankaltaisiin tai uusiin tilanteisiin osaksi uutta ammat-

tia. Esimerkiksi entinen urheiluvälinemyyjä saattaisi hyötyä erinomaisista myyjän 

taidoistaan uudessa poliisin ammatissaan kohdatessaan riitatilanteessa vauh-

koontuneita henkilöitä. Tällöin vuorovaikutustaidot sovelletaan käyttöön osaksi 

uutta tilannetta, kun poliisi sovittelee riitatilanteen ja ikään kuin myy henkilöille 

ajatuksen siitä, että rauha on riitaa järkevämpi toimintatapa.  

 

Transferiin vaikuttaa olennaisesti se, kuinka tiedot ja taidot on opittu ja kuinka 

yksilö käsittelee tietoa eri tilanteissa. Siirtyminen ei siis ole spontaania vaan sen 

eteen tulee tehdä töitä. Onnistunut transfer vaatii kontekstispesifin ja generaali-

sen eli yleisen tiedon yhdistämistä ja siirtämistyön tulee olla aktiivista. Yksilön 

tulisikin saada mahdollisuuksia kokemusten, tietojen ja taitojen hyödyntämiselle 

eri konteksteissa ja kokeilla osaamisen siirtämistä käytännössä (Blagg, Ballinger 

& Lewis 1992). Tämän lisäksi transfer on aina sidoksissa myös yksilön motivaa-

tioon ja sitoutumiseen. (Brown 2001.) 

 

Tanssiopinnot ja monet urheilulajit perustuvat osataitojen oppimiselle, joiden op-

pimisen jälkeen harjoitellaan haastavampi taito, joka koostuu jo osattavista osa-

taidoista (Jaakkola 2010). Tanssinopettajille kyseinen taitojen paloittelu on arki-

päivää. Jo tanssinopettajakoulutuksessa jokainen tanssiliike puretaan konkreet-

tisesti osiin ja taidon opettelu alkaa yksityiskohdista kohti kokonaisuutta. Toisi-

naan sama toteutetaan myös toisin päin. Tanssinopettajalla onkin kehittynyt kyky 

siirtää tietty osataito osaksi päätaitoa ja konkreettisesti osaksi omaa toimintaa, 

tanssia. Samaa kykyä tanssinopettaja pyrkii hyödyntämään kaikessa oppimises-

saan ja muita opettaessaan. Osaamisten välisiä yhtenäisyyksiä ja erilaisuuksia 

pohditaan tietoisesti, jotta aikaisemman osaamisen hyödyntäminen ja soveltami-

nen osana uutta olisi mahdollista.  

 

Transfer on saanut osakseen myös vastustusta. Transferia pidetään yhtenä kes-

keisimmistä tehtävistä koulutuksissa, mutta edelleen se on kiistanalainen kysy-

mys, eivätkä kaikki hyväksy sille yhtä ja ainutta teoriaa. (Kotila & Mutanen 2004, 

102.) Tilannesidonnaista ajattelua painottavat kognitiotieteen tutkijat sanovat, 

ettei osaamista voida erottaa kontekstista tai tilanteesta, jossa tiedot tai taidot on 
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opittu ja jossa niitä käytetään, vaan ajattelu olisi aina tilannesidonnaista (Hakka-

rainen, Lonka & Lipponen 2004, 118).  

 

4.4 Aikaisempi tutkimus 

Tutkimukseni aihetta ei ole aikaisemmin käsitelty täysin samasta näkökulmasta, 

josta osaamista tarkastelen. Pulkkisen (2011) tutkimuksessa on kuitenkin hyvin 

samanlaisia piirteitä kuin tässä tutkimuksessa. Tosin hän tarkasteli valmentaja-

taustan merkitystä tiettyyn ammattiin, nimittäin rehtorin työhön, ja tarkastelun nä-

kökulmana oli johtajuus. Tässä tutkimuksessa taas näkökulmana on transfer, yk-

silön osaamisen siirtyminen. Tarkastelun kohteena on osaaminen ja sen siirtymi-

nen eri ammattien, tanssinopettajan ammatin ja kuuden uuden ammatin välillä. 

Pulkkisen (2011) tutkimuksen tutkimusote oli fenomenologis-hermeneuttinen ja 

analyysinä hän käytti laadullista sisällönanalyysiä. Pulkkinen haastatteli kym-

mentä rehtoria, jotka olivat toimineet myös valmentajina. Rehtorit kokivat, että 

valmentajakokemus auttoi heitä nykyisessä työssään ymmärtämään ihmiskes-

keisyyttä, työn syklisyyttä, työn eri tehtäväalueiden hahmottamista, muutoksen 

sietämistä ja johtamiskäyttäytymistä.  

 

Siirtovaikutukseen liittyvää tutkimusta on tehty liittyen työssäoppimiseen, jonka 

tavoitteena oli koulun ja työelämän rajojen hälventäminen ja näin työssäoppimi-

sen lisääminen kehittävän transferin avulla. Koulun ja työpaikan yhteistyöllä py-

rittiin luomaan uudenlaisia työmalleja koulutuksen ja työelämän välille. (mm. Pelt-

tari 1999; Vesterinen 2002; Tuomi-Gröhn 2007; Lambert 2007.) Tällöin siirtovai-

kutus toimi yhtenä osatekijänä tutkimuksen viitekehyksessä. Esimerkiksi Veste-

rinen (2002) on tutkinut, kuinka ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden 

asiantuntijuutta voitaisiin edistää kehittämällä työharjoittelua. Vesterisen aineisto 

koostui koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden haastatteluista ja erilaisista doku-

menteista kuten oppimispäiväkirjoista ja oppimistehtävistä, joita hän analysoi ab-

duktiivisen ja induktiivisen analyysin kautta. Tutkimustuloksissa määrittyivät am-

matillisen harjoittelun oppimistavoitteet. Kehittävää siirtovaikutusta selvittämällä 

opettajien ja työpaikkojen välille kehittyi aitoa yhteistyötä, jonka avulla pyrittiin to-

teuttamaan ja uudistamaan opiskelijoiden oppimisen toteutumista.  
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Myös eri siirtovaikutuksen tapoja on tutkittu. Juntunen (2010) tutki uusien työta-

pojen ja kehittävän siirtovaikutuksen tuottamista päiväkotityöhön. Kehittävällä 

siirtovaikutuksella viitatiin tutkimuksessa yhteistoiminnalliseen oppimiseen, jonka 

avulla kehitettiin ja käyttöönotettiin erilaisia uusia työtapoja. Teoria ei ollut täysin 

siirrettävissä suoraan käytäntöön, vaan se vaati yhteisöllistä muokkausta. Juntu-

nen tarkasteli kehittäjätiimin (yliopisto, ammattikorkeakoulu, päiväkoti) vuorovai-

kutuksen ja tiedonmuodostuksen suhdetta uusien työtapojen kehittämiseen ja 

muodostamiseen sosionomi koulutuksen (AMK) harjoittelussa. Aineisto koostui 

haastatteluista sekä päiväkotityön historiallisen kehityksen ja siirtovaikutus-käsit-

teen analyysiaineistoistoista. Tuloksena syntyi moninaista näkökulmien esittä-

mistä ja yhteistä ongelmien ratkaisemista, mutta tiimi ei pystynyt luomaan sen 

jäsenten yhteistä toimintajärjestelmää ja kehittämiskohdetta. Keskustelun lisäksi 

uudet työtavat olisivat edellyttäneet luottamusta, verkostosuhteita ja kykyä kehit-

tää asennetta yhteistoiminallisuuteen.  

 

Työelämäosaamisen suomenkielistä määrittelyä on tarkastellut väitöskirjassaan 

Hanhinen (2010). Tutkimuksessa pyrittiin luomaan työelämäosaamiselle ja sen 

osatekijöille viitekehys, joka helpottaisi ja tehostaisi työelämän eri osapuolten yh-

teistyötä selvittäessään yksilön, työyhteisön tai organisaatiojoukkojen osaamis-

vaatimuksia. Hanhinen pyrki selvittämään työelämäosaamisen teoreettisen ra-

kenteen ja luomaan sen osatekijöistä luokitusjärjestelmän. Luokitusjärjestelmä 

tehtiin sisällysanalyysin avulla ja sen pohjana toimi työnantajapuolen edustajien 

puolistrukturoidut haastattelut. Haastatteluita tehtiin 1014. Lopullinen kvalifikaati-

oiden luokitusjärjestelmä sisälsi kahdeksan pääkategoriaa ja 76 alakategoriaa. 

Väitöskirjan ohjasi professori Pekka Ruohotie.  

 

Hanhisen tutkimus keskittyi kvalifikaatioiden määrittämiseen, kun taas oman tut-

kimukseni keskiössä oli kompetenssi eli yksilön osaamisen näkökulma työnanta-

jan ja työelämävaatimusten näkökulman sijaan. Hanhisen työelämäosaamisen 

teoreettisesta määrittelystä oli kuitenkin apua omassa tutkimuksessani. Hanhi-

nen käsitteli työssään monipuolisesti työelämäosaamisen eri osa-alueita kuten 

ammattitaitoa, kompetenssia ja kvalifikaatioita. Selvittäessäni osaamisen teo-

reettista taustaa totesin että, lähes kaiken suomenkielisen kirjallisuuden tiet joh-

tivat Pekka Ruohotiehen, joka ohjasi Hanhisen väitöskirjan. Tämän väitöksen 



 

 

37 

kautta päädyin osittain valitsemaan teoriaohjaavan analyysini avuksi Ruohotien 

(2005b) Asiantuntijan taitoprofiilin.  

 

Opettajien ammatinvaihtoa Suomessa on tutkinut muun muassa Mäkelä (2014), 

joka perehtyi liikunnan opettajien työtyytyväisyyteen, ammatinvaihtoon ja amma-

tinvaihtoaikeisiin. Mäkelän kahteen kyselylomakkeen vastasi yhteensä 1084 lii-

kunnanopettajaksi valmistunutta henkilöä. Tuloksia Mäkelä arvioi määrällisillä 

analyyseillä. Suurin osa liikunnanopettajista oli tyytyväisiä työhönsä, mutta 39 % 

kertoi harkinneensa ammatinvaihtoa. Liikunnanopettajiksi valmistuneista 23 % oli 

vaihtanut ammattinsa muuhun ammattiin. Heistä merkittävä osa työskenteli ny-

kyisin koulutukseen liittyvissä tehtävissä kuten muussa opetustyössä ja kouluhal-

linnon tehtävissä. Muut ammatit liittyivät pääasiassa järjestötyöhön tai urheilu-

seuroihin.  

 

Kansainvälisesti aikaisempaa tutkimusta ammatinvaihdosta on tehty muun mu-

assa koskien urheilijoiden ammatinvaihtoa ja eläköitymistä urheilu-uran jälkeen. 

Tällöin siirtovaikutus on liittynyt ammatinvaihtoon ja näissä tapauksissa urasiirty-

miin. Niitä on tarkasteltu yksilön näkökulmasta, ja tutkimuksissa on selvitetty ai-

kaisemman työn ja uuden työn välistä tasapainoilua. 

 

Roncaglia (2008) paneutui tutkimuksessaan ammattitanssijoihin ja tarkemmin 

ammattibalettitanssijoihin. Hän tarkasteli ammattitanssijoiden ammatinvaihtoa 

haastattelemalla 14 tanssijaa, jotka jättivät ammattinsa 21-49 -vuotiaina. Ronca-

glia selvitti vastauksia siihen, miten tanssijat suhtautuivat ammatinvaihtoonsa 

muutosprosessin aikana. Haastattelut hän analysoi käyttäen grounded theoryä ja 

fenomenologista analyysimenetelmää (IPA). Tanssijoiden tuntemukset vaihteli-

vat sen mukaan, miksi ammattia oli vaihdettu. Aluksi tanssijoiden tuntemukset 

olivat negatiivisia. He tunsivat huolta ja juuttuneensa paikalleen. Ajan kanssa tun-

temukset muuttuivat ja tanssijat hyväksyivät tilanteen ja olivat avoimia tulevaisuu-

delle. Kuitenkin koko prosessin ajan tanssijat epäilivät omia kykyjään ja tunsivat 

epätietoisuutta siitä, mihin seuraavaksi suuntaavat.   
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Tshube (2015) tutki kahdenuran ammattiurheilijoiden siirtymistä eteenpäin ural-

laan urheiluammatin jälkeen sekä heidän eläköitymistään. Kahdenuran urheili-

joilla tutkija tarkoitti urheilijaa, joka yhdisti keskenään urheilu-uran ja opiskelun tai 

muun työn kuin urheilun. Tshube tarkasteli urheilijoiden urasiirtymiä ja vertaili 

niitä eri maiden edustajien välillä. Urheilijat olivat Etelä-Afrikasta, Botswanasta, 

Namibiasta ja Zimbabwesta. Lisäksi hän tutki urheilijoiden saamia tukipalveluita 

urasiirtymilleen heidän kotimaissaan ja vertasi keskenään kahdenuran ja yh-

denuran ammattiurheilijoiden kokemuksia eläkkeelle siirtymisestä. Aineiston tut-

kija keräsi online-kyselyn ja puolistrukturoidun haastattelun avulla. Tuloksista sel-

visi kolme teemaa, joita olivat eläköitymisen syyt, kahden uran välillä tasapainoilu 

(urheilu yhdistettynä opiskeluun tai työhön) ennen urheilu-uran jälkeistä elämän-

vaihetta ja siihen sopeutumista sekä haasteet, joita urheilijat kohtasivat uransa 

aikana ja sen päättymisen jälkeen.  

 

Urheilijoiden ammatinvaihtoa ja urasiirtymiä ovat tutkineet myös Debois, Ledon 

ja Wylleman (2015) tarkastellessaan sitä, kuinka miespuoliset ammattiurheilijat 

kokivat urasiirtymän haasteet uransa aikana ja sen jälkeen. Tutkijat selvittivät 

myös tekijöitä, jotka edistivät tai hidastivat yksilön kehitystä elämän eri ulottu-

vuuksilla. He haastattelivat yhdeksää urheilijaa puolistrukturoidulla haastattelulla. 

Tuloksena syntyi viisi ulottuvuutta: urheilullinen, psykologinen, psykososiaalinen 

ja akateeminen tai ammatillinen ulottuvuus, jotka vaikuttivat urheilijan elämään. 

Haastavaa ammattiurheilijan uralla olivat olleet loukkaantumiset ja huonot urhei-

lutulokset, jotka vaikuttivat suorituksiin fyysisesti ja psyykkisesti. Tapahtumilla oli 

kuitenkin myös positiivinen vaikutus perhe-elämään (aikaa perheelle), oman 

psyyken rakentumiselle ja toisen uran suunnittelulle. Haitaksi omalle kehitykselle 

ja uralle olivat perheen luota poissaoleminen ja tuen puute muun muassa oppi-

laitoksilta, joissa urheilijat opiskelivat uran aikana. Edistystä uralla toivat pääse-

minen osaksi huippu-urheilun koulutuskeskusta ja läheisiltä saatu tuki, jotka 

edesauttoivat urasiirtymää.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimuksen toteutusta. Etenen tekstissä, kuten etenin 

tutkimuksen teossakin. Aluksi esittelen tutkimuskysymykset ja tutkimusotteen, ja 

niiden jälkeen tutkimukseen osallistujat sekä lopuksi analyysin.  

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni näkökulmana on transfer eli osaamisen siirtyminen. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, mitä tanssinopettajan osaaminen on tanssinopettajien 

itsensä kertomana ja siirtyykö tanssinopettajan oman arvion mukaan osaamista 

uuteen ammattiin ammatinvaihdon yhteydessä. Ja jos osaamista siirtyy, niin mil-

laista se osaaminen on haastateltavien mukaan. Tutkimuksessani tarkastelen 

pääasiassa sitä, mitä tanssinopettajan osaamista yksilö hyödyntää uudessa työs-

sään. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Mitä tanssinopettajan osaaminen on tanssinopettajien itsensä kertomana 

ja kokemana? 

 

2. Siirtyykö tanssinopettajan oman arvion mukaan ammattia vaihtaessa 

osaamista uuteen ammattiin? Jos, niin millaista osaamista? 

 

5.2 Tutkimusote  

Tutkimukseni on laadullinen ja se perustuu fenomenologis-hermeneuttiseen tut-

kimusperinteeseen. Fenomenologiaa tarvitsen tarkastellessani kokemuksia ja 

elämismaailmaa, kun taas hermeneutiikkaa tarvitsen kokemusten ymmärtämi-

seen ja tulkintaan. Hermeneuttinen ulottuvuus auttaa ymmärtämään ja tulkitse-
maan fenomenologisen tutkimuksen elämismaailmaa.  
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Fenomenologia tarkoittaa oppia ilmenevästä. Lähtökohtana on se, että joku ker-

too mitä ajattelee, jotta hänen kokemuksensa ovat tarkasteltavissa. Tavoitteena 

on analysoida tietoisuutta, joka liittyy osaksi kokemuksen kokonaisuutta. Näin py-

ritään ymmärtämään, kuvaamaan ja analysoimaan todellisuutta. (Backman & Hi-

manka 2007; Gröhn 1993; Heritage 1996, 50–51, 53; Husserl 1998, 8, 10–11; 

Lauer 1965, 11.) Ihmisillä on erilaisia käsityksiä asioista ja fenomenologia pyrkii 

tuomaan ne esiin. Tanssinopettajien kohdalla tämä tarkoittaa heidän käsitystensä 

selvittämistä omasta osaamisestaan tanssinopettajana, uudessa ammatissa 

sekä näiden ammattien välillä. Käsitysten lisäksi tutkittavissa ovat kokemukselli-

suus ja ajattelu. Todellisuutta tutkimuksessani kuvaa yksilön osaaminen ja siitä 

luodut käsitykset. Pyrin tuomaan nämä esiin ja löytämään niiden väliltä mahdolli-

sia yhteyksiä. 

 

Hermeneutiikka määritellään filosofian suuntaukseksi ja se korostaa ihmisten ym-

märtämistä. Mukana on myös tulkitseva ymmärtäminen. Se käsittää ymmärryk-

sen ihmisestä itsestään, elämismaailmasta ja rakenteista, jotka ovat olemisen 

ymmärtämisen pohjana. Tulkinnan kehityksenä ovat käytännöllinen elämismaa-

ilma ja omakohtainen kokemus osana sen hetkistä ajallisuutta ja historiallisuutta. 

(Heidegger 2000, 38; Kusch 1986, 79.)  

 

Pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan haastateltavien kokemuksia, käsityksiä ja 

tuntemuksia niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Oma elämismaailmani 

ja kokemukseni tanssinopettajan työstä ovat sekä etu että haitta tulkintaa teh-

dessä. Tutkijan tuleekin pystyä sulkemaan omat subjektiiviset näkemyksensä ul-

kopuolelle ja tulkita aineistoa, ei omia tuntemuksiaan. Tutkijan on tunnistettava 

oma osuutensa, jotta tutkimus on luotettava (Tuomi & Sarajärvi 2009, 18). Luo-

tettavuudesta kerron tarkemmin tutkimuksen viimeisessä luvussa. 

 

Fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimukseen kuuluu näkökulmana tulkinta, 

jossa pyritään tuomaan tietoiseksi ja näkyväksi se, joka on häivytetty näkymättö-

mäksi, itsestäänselvyydeksi tai joka on koettu, mutta ei vielä tietoisesti ajateltu. 

Tarkoituksena on käsitteellistää tutkittava ilmiö ja tehdä tunnettu tiedetyksi. Fe-

nomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen kuuluu myös, että tutkitta-

vien merkitysmaailma on tuttu entuudestaan tutkijalle. Tutkija usein myös elää 
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samassa kulttuuripiirissä. (Laine 2001, 31; Tuomi-Sarajärvi 2009, 34–35.) Tämän 

mahdollistaa, se että olen itse tanssinopettaja ja teen tanssinopettajan arkityötä. 

Elän edelleen kyseisessä maailmassa ja tutkijana saan mahdollisuuden tuoda 

esiin jotain, joka on näkymätöntä tai jotain, jota emme vielä tiedosta. 

 

Taustani tanssinopettajana auttaa minua tutkijana löytämään haastateltavien il-

maisusta oikean tulkinnan. Puhumme samaa kieltä. Yhteinen kulttuuripiirimme 

auttaa minua myös muotoilemaan kysymykset tanssinopettajan elämismaail-

maan sopiviksi. Koen myös, että yhteisen taustamme ansiosta läsnäoloni ja ta-

pani kysyä asioita on haastateltaville luontevampi kuin se, etten olisi itse saman 

kulttuuripiirin ja ammattiryhmän edustaja. 

 

5.3 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimusaineistoni koostuu viiden pätevän tanssinopettajan yksilöhaastatte-

luista, jotka nykyisin tekevät päätyönään muuta kuin tanssinopetustyötä. Pätevä 

tanssinopettaja voi toimia hyvin erilaisissa tanssi- ja opetusalan tehtävissä. Haas-

tattelemani tanssinopettajat ovat toimineet pääsääntöisesti baletin, nykytanssin, 

kansantanssin ja/tai lastentanssin opettajina.    

 

Vaikka haastattelemani tanssinopettajat työskentelisivät toisiinsa verrattuna ny-

kyisin hyvin erilaisilla aloilla ja tehtävissä, on osaamisen siirtymisestä ammattien 

välillä mahdollista löytää yhteneväisyyksiä. Valitsin haastateltavat tarkoituksen-

mukaisuuden perusteella, koska tutkimusjoukko on pieni. Laadulliselle tutkimuk-

selle on tyypillistä harkinnanvarainen näyte (Alasuutari 2001, 61; Berg 2001, 30; 

Hirsjärvi & Hurme 2001, 59; Silverman 2005, 129).  

 

Haastateltavat löysin yhteisten tuttavien kautta ja he kaikki heistä ovat naisia. 

Yksi haastateltavista on muutamien vuosien takainen ystäväni, kolme tuttaviani 

lapsuudesta ja nuoruudestani sekä viides ystäväni kautta saatu uusi kontakti. 

Kaikki haastateltavat ovat vaihtaneet tanssinopettajan ammatin uuteen ammat-

tiin. Osa haastateltavista tuntee toisensa, joten tuloksien sitaateissa olen pyrkinyt 

suojaamaan haastateltavien henkilöllisyyden tietyin valinnoin.  
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Koska haastateltavat ovat tuttaviani, pyrin tietoisesti tekemään tulkintoja aineisto 

edellä. Tuttuus auttaa itseäni haastattelijana ja haastateltavia rentoutumaan 

haastattelutilanteessa sekä helpottaa haastateltavien kerrontaa, koska toimin itse 

alalla ja tunnen alan käytännöt ja käsitteistön.   

 

Tanssinopettajat ovat tutkimukseeni ihanteellisia tutkittavia, sillä heille kokemuk-

sen analysoiminen on tuttua jo tanssikoulutuksesta ja tanssinopettajan työstä. 

Keho ei vain tee ihmistä eläväksi, vaan on myös paikka, jossa yksilö kokee. Val-

taosa kokemuksista on kehossa ja siinä elämäntilanteessa, jossa keho on koke-

muksen aikaan ollut (Perttula 2011, 120). Lisäksi tilanne on ollut yksilölle läsnä 

kehon kautta (mt. 2011, 121). Keho on tanssinopettajan työväline. Se on mukana 

kokemuksissa ja niiden merkityksellistämisessä ja uskonkin, että tanssinopetta-

jilla on erinomainen taito kuvailla tiettyjä kokemuksia ja oppimaansa.  

 

5.4 Haastattelun toteuttaminen 

Jos tutkittavaa aihetta on kartoitettu hyvin vähän, on haastattelu sopiva metodi-

valinta. Samalla on mahdollista selventää ja syventää vastauksia perusteluiden 

ja lisäkysymysten avulla. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35.) Lisäksi teoriaohjaavassa 

analyysissä aineiston hankinnan tapa on vapaa suhteessa teoriaan ja tiedettyyn 

tietoon (Tuomi & Sarajärvi 2013, 98). Lisää analyysistä kerron tutkimuksen seu-

raavassa alaluvussa. 

 

Valitsin haastattelumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun. Haastat-

telun koin hyväksi tavaksi selvittää entisten tanssinopettajien kokemuksia, koska 

muiden aineistonkeruumetodien kautta en ehkä pääsisi yhtä yksityiskohtaisesti 

ja monipuolisesti käsiksi haastateltavien kokemuksiin ja tuntemuksiin. Tutkimuk-

seni aihe sisälsi melko abstrakteja kokonaisuuksia ja näitä saattaisi olla vaikea 

kuvailla muuten kuin kertomalla. Haastattelu aineistonkeruumetodina mahdollisti 

myös sen, että pääsin kohtaamaan haastattelemani tanssinopettajat kasvotusten 

ja sain näin mahdollisuuden myötäelämisen ja samaistumisen kautta esittää lisä-

kysymyksiä ja laajentaa keskustelua.  
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Loin haastattelun teemat tutkimuksen teorian pohjalta (Liite 1). Kuten teoriassa-

kin, etenin haastattelun teemoittelussa eri osioista kohti kokonaisuutta.  Haastat-

telun teemoja olivat taustatiedot, yksilön tanssinopettajaosaaminen ja uuden työn 

osaaminen, transfer eli ammattien välillä siirtyvä osaaminen sekä vapaa sana.  

 

Luotuani teemahaastattelun rungon kysymyksineen tein testihaastattelun eräälle 

ystävälleni, joka oli vaihtanut tanssinopettajan ammatin toiseen ammattiin. Testi-

haastattelun perusteella muokkasin joitain kysymyksiä ja päätin luoda kuvan tut-

kimastani aiheesta (Liite 2). Testihaastateltava koki tarvitsevansa abstraktille ai-

heelle konkreettisen visuaalisen kuvan, jonka kautta omaa ajatusmaailmaa oli 

helpompi lähteä kuvailemaan sanoin.  

 

Lähestyin haastateltavia sähköpostitse ja tuttavallisemmin Facebookissa (Liite 

3). Jokaisen viestin rakenne oli sama viestin alkua lukuun ottamatta, jos olimme 

ystäviä Facebookissa. Lähetin haastattelupyynnön haastateltaville noin kuukausi 

tai muutama viikko ennen haastattelun tekoa. Muutama päivä ennen haastattelua 

lähetin haastateltavalle teemahaastattelun rungon, jotta hän tiesi, millaisia aihe-

kokonaisuuksia käsittelisimme (Liite 4). Päädyin teemojen lähettämiseen, koska 

testihaastateltava koki, että olisi tarvinnut päivän tai pari teemojen ja aiheiden 

pohtimiseen ennen haastattelua. Oman osaamisen sanallistaminen ei ollut hänen 

mielestään yksinkertaista ilman pientä esipohdintaa. Näin haastateltavat pääsivät 

orientoitumaan tulevaan ja miettimään hieman etukäteen omaa osaamistaan. 

 

Valmistauduin haastatteluun testihaastattelun lisäksi lukemalla tutkimushaastat-

telukirjallisuutta (mm. Hirsjärvi & Hurme 2004; Tuomi & Sarajärvi 2013). Tein 

haastattelut touko- ja kesäkuun 2016 aikana eri puolilla Suomea. Kolme haastat-

teluista toteutettiin tutkittavien työpaikoilla ja kaksi muuta tutkittavien kotona. Ym-

päristö ja sen tuomat tahattomat ärsykkeet vaikuttivat jonkin verran haastattelun 

kulkuun, kun esimerkiksi haastateltavan perhe saapui kotiin, puhelin soi tai kun 

kollega saapui vahingossa samaan tilaan. Haastateltavat kuitenkin keskittyivät 

itse tilanteeseen hyvin pienistä häiriöistä huolimatta.  
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Nauhoitin haastattelut niihin soveltuvalla nauhurilla sekä varmuuden vuoksi myös 

puhelimen sanelimella. Harjoittelin nauhurin käytön tarkkaan, että sen päälle lait-

taminen on vaivatonta eikä kiinnittänyt liiaksi haastateltavan huomiota. Napsautin 

nauhurin päälle heti kun istahdimme, jotta pääsimme vielä jatkamaan rentoa kes-

kustelua ennen varsinaisia haastattelukysymyksiä.  

 

Haastattelu alkoi rennosti taustatietojen kartoittamisella. Etenin teemoissa suun-

nittelemassani järjestyksessä, mutta kysymykset esitin keskusteluun sopivina jär-

jestyksessä ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Haastateltavien oli helppo vastata 

ensimmäisenä taustatietokysymyksiin, mikä auttoi haastattelun mukavasti al-

kuun. Kuten tutkimuksen teoriaosuudessakin, pyrin aluksi selvittämään, mitä 

osaaminen on. Kysymällä haastateltavien määritelmää tanssinopettajan osaami-

seen ja uuden ammatin osaamiselle, pohjustin pääteemaani transferia. Osaami-

sen siirtyminen ei ole yksinkertainen asia, joten pyrin sitä ennen saamaan haas-

tateltavat kertomaan mahdollisimman kattavasti tanssinopettajan ja uuden työn 

tehtävistä ja omasta osaamisestaan. Kun töiden osaaminen oli puettu sanoiksi ja 

käsitteiksi, oli transferista keskusteleminen huomattavasti helpompaa, kuin että 

olisin ennen osaamisen määrittelyä kysynyt, millaista osaamista töiden välillä on 

siirtynyt. Viimeinen teema, vapaa sana, antoi vielä lopuksi haastateltavalle mah-

dollisuuden koota yhteen omia ajatuksiaan ja pohtia tulevaa ajatellen omaa työ-

tään ennen, nyt ja tulevaisuudessa.   

 

Haastattelutilanteet sujuivat hyvin. Tiesin tai tunsin suurimman osan haastatelta-

vista etukäteen, joten toisen läsnäolo tuntui luontevalta, vaikka osan kanssa 

emme olleet tavanneet lähes vuosikymmeneen. Haastattelutilanne oli keskuste-

lunomainen ja siihen kuului naurua ja välillä muuta kuulumisten vaihtoa. Tilanne 

oli monesti hyvin rento. Haastattelu eteni kuin itsestään ja tuntui, että haastatel-

tavien oli helppo kertoa minulle tuntemuksiaan, koska olin myös itse tanssinopet-

taja. Puhuimme automaattisesti ”samaa kieltä”, joka edesauttoi keskustelun su-

jumista. Kysymykset esitin keskustelun lomassa ja pyrin tuomaan ne esiin selke-

ästi ja luontevasti. Haastattelut kestivät lyhyimmillään 40 minuuttia ja maksimis-

saan noin 60 minuuttia.  
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Ääninauhoitetta syntyi yhteensä 278 minuuttia eli melkein 5 tuntia. McAdamsin 

(2012, 18) mukaan äänitetyt haastattelut on litteroitava, jotta tiettyjen teemojen 

löytäminen haastateltavien kerronnasta on mahdollista, ja näiden teemojen löy-

täminen vaatii tutkijalta avointa mieltä. Syötin jokaisen haastattelun äänitteen mu-

siikinmuokkausohjelmaan ja hidastin puhetta. Näin haastattelun litterointi teksti-

tiedostoksi kävi melko vaivattomasti.  

 

Litteroin haastattelut tarkkaan. Kirjoitin tekstiksi kaiken aiheeseen liittyvän pu-

heen, mutta jätin pois muun muassa tapaamisen alussa tapahtuvan kuulumisten 

vaihdon ja kohdat, jolloin keskustelussa käsiteltiin täysin muita aiheita. Tämän 

lisäksi jätin pois muutamia puheeseen eksyneitä täytesanoja, kuten ”niinku” ja 

”öö”. Lisäksi muutin puheessa esiintyvät maantieteellisesti tunnistettavat mur-

resanat vastaamaan neutraalia puhekieltä. Haastateltavien henkilöllisyyden tur-

vaamiseksi poistin tekstistä myös erilaiset henkilöiden, yritysten ja muiden tun-

nistettavien paikkojen ja asioiden nimet. Kirjoitin litteroituun tekstiin muistiin myös 

jotain haastateltavien eleitä, isompia kehonliikkeitä sekä äänenpainon ja ener-

gian muutoksia. Litteroitua materiaalia kertyi Arial-fontilla (fontin koko 12 ja rivi-

välillä 1,5) yhteensä 71 A4-sivullista. Litteroinnin jälkeen poistin haastattelunau-

hoitteet pysyvästi tietokoneeltani. 

 

5.5 Analyysimenetelmät 

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote ohjaa aineistonanalyysiä ja keruuta 

sekä tarjoaa monia eri analyysivaihtoehtoja (Laine 2001, 31). Eskola (2001) esit-

telee laadullisen analyysin muodoiksi aineistolähtöisen, teorialähtöisen ja teoria-

ohjaavan analyysin. Aineistolähtöisessä analyysissä kaikki mitä tutkittavasta ilmi-

östä tiedetään etukäteen, pyritään sulkemaan analyysin ulkopuolelle. Analyy-

sissä aineistosta luodaan teoreettinen kokonaisuus aineiston analyysiyksiköiden 

kautta, jotka valitaan aineistosta tehtävänasettelun ja tarkoituksen mukaisesti. Ai-

neistolähtöisessä analyysissä aineiston hankinnan tapa on vapaa suhteessa teo-

riaan ja tiedettyyn tietoon.  (Eskola 2001; Tuomi & Sarajärvi 2013, 95–96.) 
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Teorialähtöinen analyysi perustuu jonkin valmiin mallin, teorian tai auktoriteetin 

esittämän ajattelun seuraamiseen. Analyysiä ohjaa valmis kehys. Tutkimuskysy-

mykset, aineiston hankita, analyysi ja raportointi tulee sitoa valittuun teoriaan. 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että analyysissä on mukana teoreettisia 

kytkentöjä, mutta tarkoituksena ei kuitenkaan ole testata teoriaa, vaan hyödyntää 

sitä ja avata näin uusia ajatusuria. (Eskola 2001; Tuomi & Sarajärvi 2013, 96–

98.) Kyseistä analyysiä pidetään klassisena mallina. Tällöin liikkeelle lähdetään 

teoriasta ja siihen palataan empiirisen osion jälkeen (Eskola 2015, 199). 

 

Teoriaohjaavassa analyysissä teoria toimii analyysin apuna ja aikaisempi tieto 

nähdään uusia ajatusuria aukovana mahdollisuutena. Tällöin analyysi voi edetä 

aluksi aineistolähtöisesti, jonka jälkeen se voi kiinnittyä osittain teoriaan esimer-

kiksi hyödyntäen jotain valmista teoreettista ajattelua tai -mallia. Päätös siihen, 

milloin teoria otetaan ohjaamaan päättelyä, on tutkijakohtainen ja aineistosta riip-

puvainen. Teoriaohjaavassa analyysissä aineiston hankinnan tapa on vapaa suh-

teessa teoriaan ja tiedettyyn tietoon. (Eskola 2001; Tuomi & Sarajärvi 2013, 95–

97.) 

 

Valitsin esittelemistäni analyysimenetelmistä viimeisen, teoriaohjaavan analyy-

sin, koska aihettani ei ole juuri tutkittu aikaisemmin, mutta siihen kuitenkin liittyy 

kiinteästi teoriaa, jota voin hyödyntää osana analyysiäni kiinnittääkseni tulokset 

osaksi teoreettista mallia. Etenen analyysissäni aluksi aineistolähtöisesti, minkä 

jälkeen kiinnitän analyysin tulokset osittain osaksi teoriaa. Tällöin myös raportoin-

nissa on viitteitä teoriasta. Teoriaohjaava analyysi on päättelyn logiikaltaan ab-

duktiivista ja tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat sekä aineistolähtöisyys että 

valmiit mallit (Tuomi & Sarajärvi 2013, 96–97). Tulosten esittämisessä käytän 

avuksi Ruohotien (2005b) Asiantuntijan taitoprofiilia. 

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi 
Sisällönanalyysiä voidaan hyödyntää aineiston analysoinnissa yksittäisenä me-

todina tai teoreettisena viitekehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91.) Analyysi-

metodina sisällönanalyysi mahdollistaa erilaisten dokumenttien, kuten esimer-

kiksi haastatteluiden analysoinnin objektiivisesti ja systemaattisesti. Sisällönana-

lyysi on tekstianalyysiä ja sen tarkoituksena on etsiä tekstistä merkityksiä. (Tuomi 
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& Sarajärvi 2013, 104.) Luokittelu ja sisällönanalyysi sopivat tukemaan fenome-

nologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä. Tällöin analyysi keskittyy kuvaamaan 

ja tulkitsemaan yksilöä ja hänen elämismaailmaansa. Tarkoituksena on ymmär-

tää ilmiöiden merkitys yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Teoriaohjaavuus 

sisällönanalyysissä mahdollistaa valmiin teorian hyödyntämisen osana sisäl-

lönanalyysiprosessia.  

 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan dokumenttien sisällön kuvausta sanallisesti. Sa-

malla aineisto pyritään järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon sen sisältä-

mää informaatiota kadottamatta. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Tuomi & Sarajärvi 

2013, 106, 108.) Analyysin avulla aineistoon pyritään löytämään selkeyttä, jotta 

selkeiden ja luotettavien johtopäätösten tekeminen olisi mahdollista (Hämäläinen 

1987). Tulkinnassa ja päättelyssä edetään empiirisestä aineistosta kohti käsit-

teitä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 112).  

 

Aineiston sisällönanalyysissä on karkeasti kolme vaihetta: 1. aineiston redusointi 

eli pelkistäminen, 2. aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3. abstrahointi eli teo-

reettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108). Aloitin aineiston 

analysoimisen ja luokittelun etsimällä litteroiduista haastatteluista eri haastattelun 

teemoihin liittyviä ilmauksia. Ensimmäisenä kysyin tekstiltä mitä tanssinopettajan 

osaaminen haastateltavien mielestä oli. Merkitsin kohdat tietyllä värillä tekstiin ja 

kokosin kerrotun osaamisen Word-dokumentille pelkistetyin ilmauksin. Tämän 

jälkeen ryhmittelin pelkistetyt ilmaisut alaluokkiin ja nimesin ne. Sitten yhdistelin 

keskenään alaluokat yläluokiksi ja lopulta yhdistäviksi luokiksi, jotka myös käsit-

teistin. Käsitteistämisen tukena toimi Ruohotien (2005b) Asiantuntijan taitoprofiili 

–teoria. Muita aineistosta poimimiani luokituksia olivat muun muassa uuden työn 

osaaminen, vanhaa ja uutta työtä yhdistävät ja erottavat tekijät sekä tanssinopet-

tajan osaaminen, jota haastateltava haluaisi hyödyntää nykyisessä työssään tu-

levaisuudessa. Samat teemat löytyvät teemahaastattelun rungosta (Liite 1).  
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Taulukko 1 Aineiston luokittelu tässä tutkimuksessa (mukailu Tuomi & Sarajärvi 2013, 118) 

 

Vaikka haastattelulla oli selkeä runko ja teemat, muotoilivat haastateltavat jo eri 

ammattien osaamisen määrittelyn aikana samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia töi-

den osaamisten välille. Kerronnasta syntyikin herkullinen kokonaisuus, jossa 

haastateltavat kysymättä punoivat yhteyksiä työnkuvien, työn ominaisuuksien, 

osaamisen ja työn erityispiirteiden välille. Litteroitua tekstiä täytyikin lukea tark-

kaan, jotta kaikki merkitykset tuli huomattua.  

 

Tulosten analysoimisen apuna käytin Ruohotien (2005b) Asiantuntijan taitoprofii-

lia. Taitoprofiilista käytin apuna muun muassa sen luokituksia ja käsitteitä mää-

rittämään tanssinopettajan osaamista, uuden ammatin osaamista ja osaamisen 

siirtymistä ammattien välillä. Näin analyysi kiinnittyi osaksi teoriaa. Teoria toi ana-

lyysille tukea, selkeyttä, vahvistusta ja kattavuutta. Tulokset monipuolistuivat ja 

saivat syvyyttä käsitteiden kautta. Lisäksi tulokset oli mahdollista koota selkeiksi 

kuviksi valmiin teorian avulla.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Esitän tulokset samassa järjestyksessä kuin etenin haastattelun teemoissa ja tut-

kimuskysymyksissäni. Aluksi esittelen haastateltavien työurien taustoja, jonka jäl-

keen esitän tanssinopettajan ammatin ja uusien ammattien osaamisen haasta-

teltavien kertomana. Viimeiseksi esittelen transferin eli sen, millaista osaamista 

tanssinopettajan ammatista siirtyi uusiin ammatteihin haastateltavien kertomana.   

 

Määrittelin tuloksissa haastateltavien nykyiset ammatit sellaisin nimikkein, kuin 

haastateltavat itse ammateistaan kertoivat. Haastateltavien yksityisyyden varmis-

tamiseksi en kuitenkaan mainitse yhteisöjä, joissa haastateltavat toimivat, tai 

käytä muita ammattien nimikkeiden kautta tunnistettavissa olevia määritelmiä. 

Tutkittavien suojaan kuuluu muun muassa tutkittavien oikeuksien ja hyvinvoinnin 

turvaaminen sekä näin myös anonymiteetti (Tuomi & Sarajärvi 2013, 131). Suo-

rista tekstiviittauksista jätin tietoisesti pois sellaiset ilmaisut, joista yksilöiden tun-

nistaminen olisi mahdollista. Muutin myös joitain murresanoja vastaamaan yleistä 

puhekieltä, jotta haastateltavien alueellinen paikantaminen olisi suojattu. En 

myöskään paikanna haastateltavia eri sitaatteihin. Näin pyrin estämään sen, että 

haastateltavat tunnistaisivat toisensa eri kommenteista.   

 

Jokainen haastateltavista koki itsensä edelleen tanssinopettajaksi, vaikka he oli-

vat vaihtaneet ammattia. Tanssinopettajuus ei ollut poistunut heistä, vaikka he 

toimivatkin toisissa tehtävissä. Tämän vuoksi en kutsu haastateltavia entisiksi 

tanssinopettajista vaan tanssinopettajiksi yleisesti.  

 

Tanssinopettajan osaamisen, uuden ammatin osaamisen ja siirtyvän osaamisen 

käsitteiden määrittelyssä käytin apuna Ruohotien Asiantuntijan taitoprofiilia 

(2005b). Taitoprofiilin osaamisen alueet antoivat suunnan aineiston sisällön luo-

kittelulle ja käsitteistämiselle. Käsitteiden määrittelyssä käytin apunani myös 

muuta tutkimuksen teoriaa ja käsitteitä.  
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Työurien taustat 
Uralla tarkoitetaan ammatillisen identiteetin kehitystä ja työssä etenemistä sekä 

tehtävien laajentumista (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2008; Lähteenmäki 1995; 

25, 28–29). Tanssinopettajan ja uusien ammattien urat olivat keskenään erilaisia. 

Haastatellut tanssinopettajat olivat haastatteluhetkellä iältään 30-, 40-, 40-, 44- ja 

46 -vuotiaita. Koulutukseltaan kaikki olivat päteviä tanssinopettajia, minkä lisäksi 

suurin osa haastateltavista oli hankkinut myös muuta koulutusta sekä tanssi- ja 

opetus- että muulta alalta. Kolme haastateltavista oli ehtinyt toimia tanssinopet-

tajan päätoimisissa tehtävissä 10-18 vuotta ja kaksi muuta olivat toimineet pää-

toimisina tanssinopettajina kolme ja seitsemän vuotta. Ennen päätoimisuuttaan 

jokainen haastateltavista oli työskennellyt myös sivutoimisena tanssinopettajana 

useita vuosia.   

 

Uudessa työssä haastateltavat olivat ehtineet toimia hyvin eri pituiset ajat. Tans-

sinopettajauran jälkeisissä tehtävissä haastateltavat olivat toimineet 2, 4, 4, 9 ja 

12 vuotta. Kyseiset työvuodet on laskettu jokaisen haastateltavan kohdalla yh-

teen kaikilta tanssinopettajan työn jälkeisiltä työvuosilta.  

 

Viidestä haastateltavasta neljä oli vaihtanut pysyvästi ammattia. Haastatteluhet-

kellä kolme viidestä toimi kasvatus- ja opetusalalla ja yksi kaupanalalla. Kasva-

tus- ja opetusalan tehtävien lisäksi yksi haastateltavista toimi myös sosiaali- ja 

terveysalan tehtävissä. Tanssinopettajien uusia ammatteja olivat lastentarha-

opettaja, luokanopettaja, opettaja, fysioterapeutti ja kaupanalan ammattilainen. 

Viides haastateltavista oli siirtynyt päätoimisen tanssinopettajan tehtävistä uusiin 

haasteisiin, mutta toimi edelleen opetus- ja taidealalla. Hän toimi hallinnollisissa 

esimiestehtävissä, mutta opetti tanssia edelleen kahdelle ryhmälle. Haastateltava 

oli haastatteluhetkellä määräaikaisessa työsuhteessa toisessa hallinnollisessa 

esimiestehtävässä kulttuurialalla. Määrittelin hänen ammatikseen hallinnon esi-

miestehtävä.  

 

Jokainen haastateltavista oli opiskellut jo tanssinopettajan uran aikana ja/tai sen 

jälkeen. Kuitenkaan kaikki eivät olleet tehneet opintoja liittyen uuteen ammattiin 

tai työhön. Osa haastateltavista oli täydentänyt tanssinopettajan tutkintoaan lisä-

opinnoilla vielä ammattia harjoittaessaan. Myös uuden tutkinnon opinnot osa 
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haastateltavista oli aloittanut jo tanssinopettajan työn ohessa, mutta osa opiskeli 

myös virka- tai opintovapaalla. Uuden tutkinnon opintoja oli suoritettu lisäksi tans-

sinopettajan työn lopettamisen jälkeen. Neljä viidestä haastateltavasta oli suorit-

tanut luokanopettajan tutkinnon joko osittain tai kokonaan. 

 

Syyt ammatinvaihtoon 
Haastateltavat olivat vaihtaneet ammattinsa hyvin erilaisiin tehtäviin. Nykyisin 

ajatellaan, että työn pitää tuoda iloa ja työstään tulee nauttia (Carlsson & Järvinen 

2012, 22–23; Gladwell 2009). Jos oma työ riitelee vasten näitä tuntemuksia, on 

asialle tehtävä jotain. Lähes jokaisen haastateltavan kohdalla ammatinvaihdon 

syyt olivat yhteneviä. Vaihtopäätökseen olivat vaikuttaneet vahvimmin tanssin-

opettajan työajat ja muut työn ominaispiirteet, jotka koettiin kuormittaviksi lähes 

koko työuran ajan. Työ oli iltapainotteista, jonka haastateltavat kokivat vaikutta-

van negatiivisesti elämäänsä lasten syntymän jälkeen. Iltapainotteinen työ onnis-

tui siihen saakka, kunnes lapset menivät kouluun. Sen jälkeen äitiys muuttui 

erään haastateltavan mukaan viikonloppuäitiydeksi.  

 

”– – mutta siinä vaiheessa kunnes lapset menee kouluun, niin mustahan tuli 

ihan täysin viikonloppuäiti. Enhän mä nähny enää ikinä lapsia, koska ne oli 

sitte koulussa sillon ku mä olin kotona – – ja he olivat kotona, kun mä olin 

töissä.” 

 

Usein töitä oli arki-iltojen lisäksi myös viikonloppuisin ja kesälomilla tehtiin lisäksi 

tanssimatkoja ulkomaille ja ympäri Suomen. Eräs haastateltavista koki koko so-

siaalisen elämänsä muuttuneen tanssinopettajan töiden vuoksi. Hänen mu-

kaansa sosiaalista elämää ei juuri ollut.  

 

Muita syitä ammatinvaihtamiseen olivat muut tanssinopettajan työhön liittyvät eri-

tyispiirteet, kuten suunnittelu. Suunnittelutyöhän kuului työaikaan, mutta haasta-

teltavat kokivat, että suunnittelua olisi voinut tehdä loputtomasti. Lähes jokaisen 

kohdalla suunnittelutyöt vietiin töistä kotiin, jolloin työnteon aikarajat hälvenivät. 

Suunnittelu tehtiin usein tunnollisesti ja se vei aikaa perheeltä ja omalta harras-

tamiselta.    
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”Mulla meni kaikki päivät siihen, että suunnittelin niitä tunteja ja niitähän voi 

suunnitella vaan niin kauan ku on aikaa. Se meni aivan mahottomuuksiin. 

En koskaan päässy siihen vaiheeseen, että ois vaan voinu aukasta oven ja 

keksiä päästä.” 

 

”Jos sen olis jättäny sillee, että menee töihin sillee pari tuntia ennen sitä 

opetusiltaa, niin jos ei tavallaan tuukkaan mitään [suunniteltua selkeää tun-

tisuunnitelma], niin se ois ollu aivan kamalaa. Minun suurin painajainen olis 

mennä tanssitunnille niin, että mä en tiedä mitä siellä tehdään seuraavaksi.” 

 

Syynä ammatinvaihtoon koettiin olevan myös työyhteisö ja sen puuttuminen. 

Tanssinopettajan työ koettiin hyvin itsenäiseksi ja välillä yksinäiseksikin. Opetta-

jan työ on itsenäistä, vaikka työtä ohjaisivatkin valtakunnalliset opetussuunnitel-

mat (Vanhalakka-Ruoho 2006, 126). Autonomisuus koetteli ajoittain esimerkiksi 

omaa luovuutta ja tanssinopettaja kantoi yksin vastuun ryhmistään. Osa haasta-

teltavista koki myös, että oman työyhteisön vuorovaikutuksessa koetut haasteet 

kuormittivat omaa työhyvinvointia ja johtivat osittain ammatinvaihtoon. Eräs haas-

tateltavista vertaili uutta ammattiaan tanssinopettajan työhön seuraavasti: 

 

”Ja ettei jotenkin oo yksin vastuussa ihan kaikesta, vaan sitä vastuuta voi 

jakaa. On joku jonka kans pystyy vaihtamaan ajatuksia siitä työstä tai kysyy 

neuvoa tai keltä voi koko ajan oppia.” 

 

Ammatinvaihdon yksilöllisiä syitä olivat työn tuomat fyysiset haasteet ja otteen 

kadottaminen työstä tanssilajien kehittyessä. Eräs syy ammatinvaihdolle oli myös 

halu nähdä uutta ja rikastuttaa omaa osaamista. Ammatinvaihto tulisi aina nähdä 

mahdollisuutena, jolloin yksilö voi rakentaa itselleen mielekkäämmän tulevaisuu-

den (Carlsson & Järvinen 2012, 91). Näin haastateltavat myös tekivät ja ajatteli-

vat. 
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6.1 Tanssinopettajan osaaminen ja uuden ammatin osaaminen 

Haastateltavien työurien taustatietojen kokoamisen jälkeen pyrin selvittämään, 

millaiseksi haastateltavat määrittelivät tanssinopettajan osaamisen. Oman tans-

sinopettajan osaamisen määrittely oli haastateltaville luontevaa, ja he kertoivat 

mielellään, miten tanssinopettajan arki oli sujunut, millaisia ryhmiä ja yksilöitä he 

opettivat, mistä he nauttivat työssään ja millaisia haasteita he kokoivat. Asiantun-

tijan ominaisuuksiin liittyykin kyky itsereflektioon (Ruohotie 2006, 106). Jokainen 

haastateltavista koki, että tanssinopettajan työssä korostuivat selkeästi kolme 

aluetta: opettajuus, luovuus ja tanssijuus. Eräs haastateltavista sanoikin, että 

tanssinopettajan ammatissa yhdistyy kolme ammattia: tanssija, koreografi ja 

opettaja.  

 

Kertomusten pohjalta tanssinopettajan osaamiselle muodostui kolme osaamisen 

aluetta. Osaamisalueet olivat samat kuin Asiantuntijan taitoprofiilissa (Ruohotie 

2005b). Näiden osaamisen alueiden alle muodostuneessa osaamisessa käytin 

myös apunani taitoprofiilia ja sen lisäksi muuta tutkimuksen teoriaa. Tanssinopet-

tajan osaamisen alueita olivat ammattispesifi osaaminen ja sen alla kinesteetti-

nen osaaminen ja pedagoginen osaaminen, yleiset työelämävalmiudet ja sen alla 

luovuus, sosiaaliset taidot ja ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä itsesäätely-

valmiudet ja sen alla motivationaaliset ja tahdonalaiset prosessit.  

 

Pedagogisen osaamisen ja ihmisten ja tehtävien johtamisen käsitteiden muodos-

tuessa täydensin teoreettista viitekehystä uusien löydösten myötä. Lisäsin lukuun 

kolme teoriaa ja omia näkemyksiäni tanssinopettajan pedagogisesta osaami-

sesta ja ihmisten ja tehtävien johtamisesta. Aihe täydentyi entisestään haastatel-

tavien näkemyksillä, jotka on luettavissa tästä alaluvusta.   
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Haastateltavien kertomassa korostuivat hieman eri asiat riippuen siitä, opettiko 

haastateltu tanssinopettajana pääasiassa lapsia vai nuoria ja aikuisia. Lapsioppi-

laiden kanssa tärkeäksi koettiin huolehtiminen ja ryhmän hallinta, kun taas van-

hempien oppilaiden kohdalla korostuivat myötäeläminen ja vuorovaikutus. Ker-

ronnasta erottui kuitenkin selkeästi samankaltaisuuksia, joita yhdistellen oli mah-

dollista muodostaa osaamisen alueet. 

 

6.1.1 Ammattispesifi osaaminen 

Tanssinopettajan osaamisessa ammattispesifillä osaamisella tarkoitetaan am-

matissa tarvittavaa ajankohtaisen tiedon hallintaa. Tämä osaaminen luo myös 

perustan jatkuvalle ja syvälliselle oppimiselle sekä asiantuntijuudelle. (Ruohotie 

2005b.) Tanssinopettajien kertoman perusteella ammattispesifiä osaamista tans-

sinopettajalla olivat kinesteettinen osaaminen ja pedagoginen osaaminen. Nämä 

kaksi osaamisen aluetta varmistivat tanssinopettajan osaamisen ammattispesifin 

perustan ja ilman niitä tanssinopettaja ei olisi asiantuntija omassa työssään.  

 

Kinesteettinen osaaminen 
Kinesteettisellä osaamisella tarkoitetaan yksilön kykyä tarkastella omaa kehol-

lista tilaansa ja siinä tapahtuvia muutoksia (Anttila 2013, 33). Kinesteettisen 

Kuvio 4 Tanssinopettajan osaaminen haastateltavien kokemana 
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osaamisen alle muodostui neljä osaamisen aluetta. Näitä olivat tanssitaito, tans-

sijuus, liikemuisti ja liikkeenlukutaito.  

 

Haastateltavat kokivat, että tanssinopettajalta vaaditaan ehdottomasti hyvää 

tanssitaitoa. Yksilön kehollinen kokemus vahvistui liiketoistojen ja kokemuksen 

kautta (Klemola 2004, 85). Jos opetettavana oli keski- ja jatkotason nuoria ja ai-

kuisia, tanssitaidon merkitys korostui entisestään. Tällöin tunneilla tuli olla haas-

tetta.  

 

”Kyllähän siinä vaadittiin iteltä sitä minun mielestä myös sitä tanssijuutta. – 

– Mutta kyllähän se just kun tehään koreografioita nuorille aikuisille, jotka 

treenaa monta kertaa viikossa ja sitte tanssi on niille niinku koko elämä. Niin 

kyllä siinä iteltäkin vaadittiin aikamoista tanssijan taitoa, että pysty anta-

maan niille nuorille sitä mitä ne niinku tarvi.” 

 

Hyvää tanssitaitoa vaadittiin eri tanssilajeissa, joita opettaja opetti. Lajeista tuli 

hallita tarkka tanssitekniikka. Sen hallitsemisen lisäksi tärkeäksi koettiin tanssin-

opettajan oma taiteilijuus ja näin myös esiintyjyys, jotta saman voisi välittää myös 

oppilaille. Tämä osaaminen muokkautui käsitteeksi tanssijuus. Tanssinopetta-

jalla tuli olla kokemusta tanssijuudesta, lavalla olemisesta sekä esiintymisestä. 

Taitelijuus ja esiintyjyys liitettiin myös itsensä ja osaamisen kehittämiseen.  

 

”Elikkä se tanssijuus. Eli se, et jos et sä koskaan oo ollu lavalla, jos sä et 

tiiä mitä tarkottaa heittää 80 keikkaa samaa biisiä, tai vaikka ei olis niinkään 

paljon, niin se on aika vaikee siirtää niinku sitä asiaa eteenpäin.” 

 

Haastateltavien mukaan omaa osaamista täytyi kehittää ja muuntaa myös ympä-

ristön vaatimuksia vastaavaksi. Tanssilajit kehittyvät ja saavat uusia piirteitä jat-

kuvasti ja niiden muutosta tuli seurata, minkä haastateltavat kokivat ajoittain 

myös haasteeksi. Omaa osaamista tuli kehittää ja ylläpitää kurssein, jotta pysyi 

muun muassa tanssin eri trendien mukana.   
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Osaamisekseen haastateltavat kokivat myös liikemuistin. Liikemuistin englannin-

kielisiä synonyymejä ovat movement memory ja movement knowledge, joilla tar-

koitetaan liikkeellistä kokemusta (Markula 2004; Moore & Yamamoto 2012). Lä-

hes jokainen haastateltavista käytti käsitettä ”liikepankki tai harjoitepankki” ku-

vaamaan tätä osaamista.  

 

Liikemuistilla haastateltavat tarkoittivat eräänlaista tunne- ja tietopohjaista syvää 

muistamista siitä, miltä pienikin liike tuntuu ja miten sen voi tehdä. Tanssinopet-

tajalta vaadittiin tietoutta ja kokemusta siitä, miten kehoa voi liikuttaa, ja tämä 

kokemus oli tallentunut niin syvälle muistiin, että sitä oli ajoittain vaikea kuvailla. 

Liikemuistiin liittyi kiinteästi myös anatomian, fysiologian ja kinesiologian tunte-

mus. Samaan aiheeseen liitettiin lisäksi liikkeenlukutaito, josta muodostui kuiten-

kin eri osaamisen alue. Tanssinopettajat kutsuivat liikkeenlukutaitoa ”tekniikkasil-

mäksi”. Liikkeenlukutaidolla tarkoitetaan taitoa nähdä, milloin liike suoritetaan oi-

kein ja mitä tulisi tehdä, jotta liikkeen suorittamisessa kehityttäisiin (Morris 1996, 

6). Kyseisen osaamisen avulla haastateltavat pyrkivät myös ennalta ehkäise-

mään väärät ja haitalliset liikeradat ja -suoritukset. Tärkeäksi koettiin myös oppi-

laan yksilöllinen huomioiminen liikkujana ja tanssijana.  

 

”Sehän meillä on olemassa, sehän löytyy siellä se tekniikka – – ja miten 

askel askeleelta tendu [jalan ojentaminen] opetetaan ja mitä muuta ynnä 

muuta. Ja tässä matkan varrella tietysti on tullu, että ehkä ei kannata tätä 

kautta mennä vaan tota toista kautta. – – löytää niinkun oppilaat omat liike-

tavat.” 

 

”Kyllähän sä näät sen heti oppilaasta onko niillä perustekniikkaa vai ei 

vaikka ne tulis kenen opista.” 

 

Osana liikemuistia haastateltavien kerronnassa esiintyi myös omien tanssiharjoi-

tusten ja sarjojen harjoittelu sekä niiden kehollinen muistaminen. Monella opetta-

jista oli satoja oppilaita, mikä tarkoitti sitä, että myös opeteltavia tanssisarjoja oli 

useita kymmeniä. Ja vaikka tanssit ja tanssisarjat olivat opettajan itse suunnitte-

lemia, oli muistettavaa silti paljon. Eräs opettajista koki tämän ajoittain haasta-

vaksi kokeneiden opetusryhmien kohdalla.  
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”Kyl mä tein sit vielä niille isommille, meillä oli kaikkia kungfu-juttuja ja akro-

batia-juttuja ja et sit tehtiin niinku sen mukaan sit. Kotona vaan niinku et 

tästä lähtee. Hulluna kaikki meni aikaa et osas ne ulkoa itte sitte. Se vaati 

paljon enemmän työtä, ku muuten opetat niitä tän kokosia [näyttää kädellä 

korkeutta tarkoittaen lapsia].” 

 

Pedagoginen osaaminen 
Pedagoginen osaaminen on suunniteltua tietoista toimintaa, jonka tavoitteena on 

toisen oppimisprosessin edesauttaminen (Watkins & Mortimore 1999, 16–17; Ul-

jens 1997, 3). Tanssinopettajan pedagogista osaamista olivat opetuksen suun-

nittelu, opettaminen sekä yksilön kasvun ja kehityksen ymmärtäminen. Kaikista 

tanssinopettajan osaamisen alueista pedagoginen osaaminen oli kerrotun perus-

teella osaamisen alueista laajin, ja haastateltavat kokivatkin tanssinopettajan 

työn pedagogisen osaamisensa moniulotteiseksi kokonaisuudeksi.  

 

Tanssinopettajan työ on opettamista. Tanssinopettajat tarvitsivat työssään tietoa 

ja taitoja siitä, miten opetetaan ja mitä opetetaan. Työn taustalla vaikuttivat tai-

teen perusopetuksen opetussuunnitelmat. Myös suunnittelu oli olennainen osa 

työtä. Opetusmateriaalin ja tuntikokonaisuuksien suunnitteluun vaikutti suuresti 

oppilaiden ikä, oppilaiden taitotaso, sukupuoli ja tietenkin myös ryhmäläisten toi-

vomukset. Olihan kyse harrastuksesta. Tärkeää oli tietää, miten eri taidot raken-

tuvat ja miten ne opetetaan. Yksittäisten tuntien ja jaksojen lisäksi opettajat suun-

nittelivat toimintaansa pidemmälle, koko vuoden ajalle. Nykytyöelämässä onkin 

hallittava monenlaisia taitoja, jotta niistä nivoutuisi toimiva osaamisen koko-

naisuus (Katajamäki 2010). Eräs haastateltavista kuvaili osaamistaan seuraa-

vasti. 

 

”Ja sitte se, että osaa niinku miettiä – –, että olis joku fiksumpi ajatus, että 

miksi tehdään ja missä järjestyksessä, kenen kanssa ja kyllä siinä sai aika 

monenlaisia taitoja ja tietoja.” 

 

Jälleen myös alan kehittyminen tuli huomioida omassa työssä, sekä suunnitte-

lussa että opetushetkessä. Musiikin valinnoissa oli huomioitava trendit, jotta ne 
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puhuttelivat esimerkiksi murrosikäisiä oppilaita. Koreografioita tehdessä täytyi 

hallita lajin uusimmat liikkeelliset ja koreografiset villitykset sekä erilaiset koreo-

grafiset välineet, kuten kuvioiden rakentaminen ja tanssijoiden tanssipaikkojen 

siirtymiset tanssin aikana. 

 

Pedagoginen osaaminen oli ennen kaikkea opetustyötä eri-ikäisten oppijoiden 

parissa. Jokainen oppilas nähtiin yksilönä ja opettaja oli vastuussa omista oppi-

laistaan ja heidän kasvustaan, kehityksestään ja oppimisestaan. Yksilön kasvun 

ja kehityksen ymmärtäminen koettiin tämän vuoksi tärkeäksi osaksi työtä ja sen 

hallintaa.  Opetuksessa huomiotiin, mitä kukin oppilas yksilönä tarvitsi ja opetus 

suunniteltiin sen mukaan. Samalla ei kuitenkaan saanut unohtaa muuta ryhmää. 

Opettajalta vaadittiin erityisesti lapsiryhmien kanssa toimiessa huolenpitoa, kär-

sivällisyyttä ja lempeyttä.  

 

”– – koen, että se on ollu mulle sellasta kokonaisvaltaista kasvatusta, vaikka 

se on ollutkin sitä tanssinopetusta, mutta siinä on kuitenkin taustalla ollu 

kaikki muukin ku pelkäästän vaan se tanssi.” 

 

6.1.2 Yleiset työelämävalmiudet 

Yleiset työelämävalmiudet ovat käsitteen nimenkin mukaan valmiuksia, joita tar-

vitaan yleisesti kaikissa ammateissa ja työssä (Ruohotie2005b). Tällaiselle osaa-

miselle haastateltavien kerronnasta muodostuivat osaamisen alueet, joita ovat 

sosiaaliset taidot, luovuus ja ihmisten ja tehtävien johtaminen.  

 
Sosiaaliset taidot 
Haastateltavien kerronnan perusteella tanssinopettajan sosiaalisten taitojen alle 

muodostui neljä osaamisen aluetta. Tanssinopettajan sosiaalisia taitoja olivat 

vuorovaikutustaidot, motivointi, yksilön kohtaaminen ja ryhmänhallinta.  

 

Haastateltavat kokivat, että tanssinopettajan työhön liittyivät kiinteästi sosiaaliset 

taidot ja vuorovaikutus oppilaiden sekä heidän vanhempiensa kanssa. Vuorovai-
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kutustaidot mahdollistivat eri-ikäisten kanssa toimeen tulemisen. Tärkeäksi koet-

tiin erityisesti oppilaiden motivointi eli kyky saada oppilaat innostumaan tanssi-

tunnilla tehtävistä asioista. Aidon innokkuuden nähtiin lisäävän sitoutumista tans-

siharrastukseen. Motivoinnin lähtökohdiksi nähtiin opettajan kyky ”myydä” tans-

sisarjat, ideat ja musiikit oppilaille.  

 

”Sun pitää tavallaan antaa niitä porkkanoita niille oppilaille, että okei teh-

dään nää nykytanssiharjat näin ja sitte tehdään tää koreografia ja tässä onki 

sitte tällasta uutta – –. – – Niitä tanssisarjojahan sä myyt sielä tanssisalissa.”  

 

Haastateltavien kertomassa tärkeiksi korostuivat tanssinopettajan puhetaito, po-

sitiivisuus ja energia, jotka liitettiin myös oppilaiden motivointiin sekä vanhempien 

kanssa kommunikointiin. Opettajan tuli olla hymyilevä, ystävällinen ja toimia esi-

merkillisesti, koska tanssinopettaja oli myös roolimalli oppilailleen. Tanssinopet-

tajan työ koettiin asiakaspalvelutyöksi, jolloin oma huono päivä oli muutettava hy-

väksi töihin mentäessä. Lisäksi oppilaita tuli kuunnella ja ymmärtää, jotta yhteis-

työ sujui ja opettajan ja oppilaan välille rakentui molemminpuolinen luottamus.  

 

Sosiaalisiin taitoihin haastateltavat liittivät yleisesti oppilaiden ja vanhempien koh-

taamisen lisäksi yksilöiden kohtaamisen. Ryhmät olivat lähes aina hyvin hetero-

geenisiä ja opettajan tuli ymmärtää hyvin erilaisia vuorovaikuttajia ja persoonia. 

Jokainen yksilö oli huomioitava siten, että oppiminen onnistui, mutta myös siten, 

että oppilas viihtyi ja sitoutui harrastukseen. Eräs haastateltava vertasi tanssin-

opettajan työtä uuteen työhönsä seuraavasti. 

 

”Mutta mä oon aina ollu sitä mieltä, että yksittäiset asiakkaat on tärkeitä. – 

– se pikkuoppilas, että se tuntee ittensä tärkeeksi, niin se on yhtä tärkeetä 

asiakaspalvelussa. – – Niinku sun pitää tunnilla ehtiä huomioimaan jokainen 

oppilas, niin sun pitää ehtiä huomioimaan ne asiakkaatki. Niin ne tulee var-

masti takasi. Sekä tunnille kuin asiakkaaksi.” 

 
Sosiaalisiin taitoihin kuuluivat myös ryhmän hallinta ja siihen liittyvä, usein vuo-

rovaikutuksellinen, ongelmanratkaisu. Oli ymmärrettävä ryhmädynamiikkaa, mi-

ten yksilöt siinä toimivat ja kuinka erilaiset persoonat vaikuttavat koko ryhmän 
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työskentelyyn.  Jokaisen ryhmän kanssa tuli toimia hieman eri tavalla, jotta ope-

tus sujui toivotulla tavalla. Haastateltavien mukaan erilaisia ryhmiä oppi hallitse-

maan kokemuksen myötä. 

 
Kommunikointi ja vuorovaikutus koettiin myös osaksi omaa työyhteisöä ja yhteis-

työtä muiden työyhteisöjen kanssa. Vaikka pääasiassa työtä pidettiin hyvin itse-

näisenä, kuului sen osaksi myös yhteistyön tekeminen kollegojen ja muiden 

osaajien kanssa. Haastateltavat kertoivat yhteistyöstä tanssinopettajan työssä 

kuitenkin melko vähän ja usein vain sivuuttivat aiheen.  

 

Luovuus 
Ammatillinen osaaminen ja kyvykkyys ovat luovuuden perusta. Niiden avulla yk-

silö kykenee kehittämään omaa osaamistaan ja uudistumaan. Myös itse työ ja 

siihen liittyvä oppiminen ovat luonnostaan luovia. (Collin & Billett 2010, 212–213, 

219–220.) Luovuuden osaamisen alueiksi muodostuivat suunnittelu, inspiroitumi-

nen ja improvisointi. Luovuus koettiin isoksi osaksi tanssinopettajan työtä ja se 

liitettiin pääasiassa suunnittelutyöhön ja erilaisten näkemysten sekä kokonai-

suuksien hallintaan. 

 

Luovuutta haastateltavien mielestä tarvittiin tuntikokonaisuuksien, tanssisarjojen 

ja esitysten koreografiointiin sekä esityskokonaisuuksien suunnitteluun. Suunni-

tella tuli esityksen koreografian lisäksi kaikki muut esitykseen liittyvät elementit, 

kuten musiikki, asut, rekvisiitta ja mahdollinen esitysten välinen yhteinen teema. 

Luovuutta tarvittiin lisäksi siihen, miten eri-ikäisten esityksistä saatiin toimivia ja 

näyttäviä kokonaisuuksia.  

 

”Joskus saatto olla ihan tällaisia koreografisia haasteita. Oli vaikka tällänen 

tyttöryhmä murrosikäsiä. Että millä tavalla saa sen esityksen eläväksi ja mo-

nipuoliseksi. – – millä tavalla sen saa sitte sille tyttöryhmälle sopivaksi, 

vaikka perinteisen tanssin, ja sitten niin että näyttää yleisölle myös hyvältä.” 

 

Haastateltavat liittivät myös luovuuteen uusien trendien seuraamisen ja sitä 

kautta oman osaamisen ylläpitämisen. Oma ammatillinen kasvu onkin osa oman 
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osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja persoonallisen identiteetin uudelleen määrit-

telyä (Eteläpelto & Onnismaa, 2006, 9; Hänninen 2006, 191). Haastateltavien 

mukaan oli tiedettävä, mitä tanssin kentällä tapahtuu, ja osattava muuttaa toimin-

taansa sen mukaan tai napsittava uusista virtauksista omaan toimintaan ne par-

haat ja toimivimmat asiat. Työtä tehtiin uudella tavalla ja uutta luoden. Tanssin-

opettajat inspiroituivat ja ottivat oppia muista taiteista. Esimerkiksi eräs haasta-

teltavista kertoi lisänneensä tanssisarjoihinsa kungfu- ja akrobatiaelementtejä. 

Asiantuntijuutta onkin jatkuva oppiminen, tiedonhankinta ja sen käsittely sekä it-

sensä kehittäminen ammattinsa tietäjänä ja taitajana (Nissilä & Paaso 2012; Ruo-

hotie 2006, 106–107). 

 

Luovuus tarkoitti tanssinopettajille myös heittäytymistä, hetkessä elämistä ja im-

provisointia. Tanssinopettajalta vaadittiin kykyä muun muassa tanssituntikoko-

naisuuden improvisointiin opetushetkenä sekä tarvittaessa ”heittää koko suunni-

telman niin sanotusti roskiin”. Luovuus oli itsensä ja jo valmiiksi luodun hyväksy-

mistä toimivaksi tai toimimattomaksi. 

 

”– – ovenkahvatunti, että otetaan kiinni ja sitte suunnitellaan se tunti siinä 

kun astutaan sinne tunnille. Joka ei tarvi olla huono asia. Mut – – jos täm-

mösiä tunteja tulee, niin on hieman huono omatunto siinä, että – – nyt tuli 

taas tämmönen tunti, mut toisaalta, kun seuraavassa lauseessa miettii no 

et tästähän tuli ihan hyvä tunti kuitenkin.” 

 
Ihmisten ja tehtävien johtaminen 
Ihmisten ja tehtävien johtamisessa on kyse siitä, että jokin tehtävä on suoritettava 

ja sen eteen on osattava hyödyntää oikeanlaisia välineitä (Ruohotie 2004, 25–

26). Ihmisten ja tehtävien johtamisen osaamisen alueita tanssinopettajan työssä 

olivat koordinointi ja organisointi. Haastateltavat kokivat suureksi osaksi työtään 

erilaisten tehtävien koordinoimisen ja kokonaisuuksien organisoimisen. Yksittäi-

sistä esityksistä koostettiin kokonaisuuksia, oppilaita ja heidän vanhempiaan in-

formoitiin tarkkaan esimerkiksi esitysharjoituksiin saapumisista. Esityskokonai-

suuksien muodostamisessa tarvittiin monien asioiden organisointia, jotta yksityis-

kohdista päästiin kohti suuria kokonaisuuksia. Moni ihmisten ja tehtävien johta-
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miseen liittyvä koordinointi kuului esitysten markkinointiin ja infokirjeiden kirjoitta-

miseen. Työhön liittyi myös toimistotyötä ja muita pieniä hallinnollisia tehtäviä riip-

puen siitä, millaisia tehtäviä opettajalla oli vastuullaan. Osan työnkuvaan kuului 

esimerkiksi lukujärjestyksien koostaminen ja osalla oli vastuullaan niin anomus-

papereiden kirjoittaminen, perehdyttäminen kuin muita juoksevia asioita.  

 

”Meillä oli – – vähä aikaa toimi tällanen iltapäiväkerho – –. Niin heidän koor-

dinoiminen oli niinku minun vastuulla. – – että haastatteleminen ja tarvitta-

essa irtisanominen. Perehdyttäminen ja ehkä mahollisesti tarvikkeiden ha-

keminen tai joku tämmönen.” 

  

”Loppuviimeks se opettaminenhan on se aika pieni osa sit – – et sä suun-

nittelet tunnit ja mietit lukujärjestyksiä ja opetussuunnitelmia ja kaikkee niin 

se on se helpoin osa se opettaminen.”   

 

6.1.3 Itsesäätelyvalmiudet 

Itsesäätelyvalmiudet ohjaavat yksilön kehitystä ja toimintaa. Niillä tarkoitetaan 

myös toiminnan tahdonalaista kontrollia ja oman toiminnan kriittistä arviointia ja 

tarkastelua. (Ruohotie 2005b 42–43.) Itsesäätelyvalmiudet olivat haastateltavien 

mukaan tärkeä osaamisen alue tanssinopettajan osaamisessa, jotta yksilö kykeni 

tarkastelemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa sekä pyrki kehittämään itseään 

saamansa palautteen mukaan. Itsesäätelyvalmiuksien osaamisen alueiksi muo-

dostuivat motivationaaliset prosessit ja tahdonalaiset prosessit ja näistä orientaa-

tiot nimeltä orientaatiot itseen, orientaatiot muihin ja toiminnan kontrollistrategiat. 

Orientaatioilla tarkoitetaan motivationaalisia ominaisuuksia ja taipumuksia tehdä 

työtä ja kontrollistrategioilla oman toiminnan säätelyä (Ruohotie 2006, 106–107.) 

 

Motivationaaliset prosessit edistävät toimintaan sitoutumista ja ne ovat sidok-

sissa arvoihin, tavoitteisiin ja uskomuksiin (Ruohotie 2005a). Motivaationaalinen 

toimintaan sitouttava prosessi tanssinopettajan työssä liittyi tanssinopettajaan it-

seensä. Tanssiopettajien orientaatiot itseen liittyivät haastateltavien kerronnassa 

minäarvostukseen ja omiin kykyihin luottamiseen. Yksilön tuli oppia arvostamaan 
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itseään, osaamistaan ja työn tulosta. Haastateltavat liittivät tanssinopettajan 

osaamisessa itsesäätelyvalmiudet muun muassa oman osaamisen vahvuuksien 

ja sen heikkouksien tiedostamiseen. Oman osaamisen rajat hyväksyttiin ja alan 

kehittyessä oman itsen ja osaamisen kehittämisen eteen päätettiin tehdä jotain 

tai olla tekemättä mitään. Vaihtoehdoiksi nähtiin kurssittautuminen, kouluttautu-

minen tai paikalleen jääminen.  

 

Moni tanssinopettaja kokikin työnsä aikana oman osaamisen tulleen ajoittain sen 

viimeiseen pisteeseen, mutta pyrki samalla tiedostamaan, että aina ei pitänyt ke-

hitellä jotain uutta. Myös vanhaa materiaalia voi ja sai hyödyntää. Kaikkea ei 

myöskään tarvinnut osata. Moni haastateltava korostikin oman työnjäljen hyväk-

symistä ja arvostamista. Oman itsensä ja oman osaamisensa hyväksyminen ja 

arvostus lisäsivät tanssinopettajien sitoutumista työhön ja toimintaan.  Eräs haas-

tateltava koki, että hän ei voisi enää palata tanssinopettajan työhön, koska laji oli 

kehittynyt valtavasti vain muutaman poissaolovuoden aikana ja hänen osaami-

sensa sekä tietonsa eivät enää riittäisi opettamiseen. Haastateltava tiedosti oman 

osaamisensa tilan. 

 

”Mähän oon semmosesta pudonnu niinku eno veneestä [baletin lajikehityk-

sestä]. Että niissä tiedoissa mä meen niillä vanhoilla pohjilla ja sillä mitä on 

kokemus niinku näyttäny, että nää kannattaa tehdä näin. ” 

 

Tahdonalaiset prosessit liittyivät yksilön ja oppimistehtävän hallintaan (Ruohotie 

2005b). Tahdonalaiset toiminnan hallintaa sitouttavat prosessit korostivat tans-

sinopettajien kertomassa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa ja omien tun-

netilojen säätelyä. Tanssinopettajan itsesäätelyvalmiuteen liitettiin orientaatiot 

muihin, mitkä liittyivät yksilön sosiaaliseen kyvykkyyteen ja empatiaan. Tällöin it-

sesäätelyvalmiuksia tarvittiin saadun palautteen käsittelyyn ja vastaanottami-

seen. Esimerkiksi nuorisoryhmien kanssa tanssinopettajan oma luovuus ja näke-

mys olivat ajoittain koetuksella oppilaiden vahvojen mielipiteiden vuoksi. Oppi-

lailla oli omat halunsa, motivaationsa ja näkemyksensä asioista. Opettajan tehtä-

vänä oli pyrkiä ymmärtämään ja kuuntelemaan oppilaita, mutta samalla pysyä 
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kannassaan, jos oli jotain päättänyt. Omaa toimintaa oli kuitenkin voitava tarvit-

taessa myös muuttaa muiden palautteen mukaan. Empatia nähtiin taidoksi, jolla 

eri-ikäisiä oppijoita oli mahdollista ymmärtää.  

 

Itsesäätelyvalmiudet liitettiin kerronnassa lisäksi toiminnan kontrollistrategioihin 

ja tanssinopettajan työssä oman mielialan ja energian säätelyyn ja tilannetajuun. 

Näillä kontrollistrategioilla yksilö säätelee toimintaansa (Ruohotie 2006, 107). 

Omaa toimintaa ja erityisesti mielialaa tuli osata säädellä tilanteen vaatimalla ta-

valla. Tanssinopettajilta odotettiin tietynlaista ammattiroolin mukaista käyttäyty-

mistä ja haastateltavat kokivat, että tanssinopettajan ”rooliin pukeutuminen” oli 

tärkeää erityisesti oppilaiden motivoinnin kannalta. Tunnille ei voinut mennä ”suu 

mutrussa”. Omaa toimintaa tuli voida kontrolloida erilaisissa tilanteissa ja erilaisia 

ihmistä kohdattaessa. Oli myös kyettävä muuntamaan omaa toimintaa esimer-

kiksi opetusryhmän energian mukaan. Haastateltavat kokivat, että vain harvoin 

tunnilla oli edetty täysin suunnitellun mukaan. Oli osattava elää hetkessä ja toi-

mittava tilanteen vaatimalla tavalla tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

6.1.4 Uuden ammatin osaaminen  

Uusien ammattien osaaminen haastateltavien kertomana on nähtävissä taulu-

kosta 2. Osaaminen on kuvattu siten, että eri ammattien välisen osaamisen ver-

tailu on mahdollista. Sarakkeista on nähtävissä ammatit ja riveillä osaamisen alu-

eet. Haastateltavien uusien töiden osaamisessa on keskenään jonkin verran 

vaihtelevuutta, koska haastateltavat toimivat haastatteluhetkellä keskenään eri-

laisilla aloilla ja erilaisissa tehtävissä. Tarkastelin jokaisen uuden ammatin osaa-

mista erikseen saadakseni käsityksen siitä, millaista yksilöiden osaaminen uu-

dessa ammatissa oli. Ammattien nimikkeet loin sen perusteella, miten haastatel-

tavat kuvailivat omaa työtään. Osaa nimikkeistä on myös muutettu, jotta haasta-

teltavia ei voi henkilöidä liittyväksi tiettyyn yhteisöön. 
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Taulukko 2 Uuden ammatin osaaminen haastateltavien kertomana 
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Uusien ammattien osaaminen on kuvattu, kuten haastateltavat töistään kertoivat. 

Eri ammateissa korostuvat hieman eri tavoin eri osaaminen. Monissa osaamisen 

alueissa on samankaltaisia ominaisuuksia, mutta osaaminen on käsitteistetty si-

sällön analyysin avulla siten, että se palvelee haastateltavien kerrontaa. Uusien 

ammattien osaamisen alueita ovat ammattispesifi osaaminen, yleiset työelämä-

valmiudet ja itsesäätelyvalmiudet. Osaamisen alue nimeltä ydinosaaminen tar-

koittaa tässä tutkimuksessa asiantuntijatietoa, joka on yksilön oppimis- ja kehi-

tysprosessien tulos (Poikela 1999, 261).  

 

Haastateltavat kuvailivat uuden ammatin ja työn osaamista suppeammin kuin 

tanssinopettajan työtä. Näin kävi, vaikka teemahaastattelussa oli yhtä paljon 

sekä tanssinopettajan osaamista että uuden ammatin osaamista koskevia kysy-

myksiä. Haastateltava kuvailikin uuden ammatin osaamista sitä laajemmin, mitä 

kauemmin hän oli ammatissa toiminut. Osaamisen kuvaamiseen yksilö tarvitsi 

kokemusta uuden työn tekemisestä. Kertomiseen saattoi osittain vaikuttaa myös 

uuden ammatin työnkuva ja tehtävien ominaisuudet.  

 

6.2 Transfer – osaamisen siirtyminen ammattien välillä 

Haastateltavien kertomasta selvisi, että tanssinopettajan ammatista siirtyy osaa-

mista haastateltavien uusiin ammatteihin ja tätä siirtyvää osaamista on paljon. 

Mulderinkin (2001) mukaan osaaminen on muuttuvaista ja sen on mahdollista 

siirtyä tilanteesta toiseen. Samalla myös osaaminen kehittyy (Pantzar 2006; Poh-

jonen 2007, 227). Eri tilanteiden välillä on yhdenmukaisuutta, joka mahdollistaa 

osaamisen siirtymisen tilanteiden ja yhteisöjen välillä (Anderson, Reder & Simon 

1996; Barwise & Perry 1983). Haastateltavat olivat tunnistaneet työssään nämä 

yhdenmukaisuudet ja ne olivat edesauttaneet transferia.  

 

Transfer tapahtui kaikkien asiantuntijaosaamisen alueilla. Osaaminen siirtyi am-

mattispesifin osaamisen, yleisten työelämävalmiuksien sekä itsesäätelyvalmiuk-

sien välillä. Näiden alle muodostuivat lähes samat käsitteet kuin tanssinopettajan 

osaamiselle muodostui haastateltavien kertomana. 
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Tanssinopettajan ammatin koettiin täydentävän uuden ammatin osaamista. Yk-

silö kehittyy ja oppii koko elämänsä ajan ja on näin valmis muutoksiin (Pantzar 

2006; Pohjonen 2007, 227). Samalla myös osaaminen kehittyy (Pantzar 2006; 

Pohjonen 2007, 227). Ammatinvaihdon yhteydessä tanssinopettajan osaaminen 

muokkautui ja sulautui osaksi uutta kontekstia. Samalla haastateltavien ammatil-

linen identiteetti muokkautui ja sai uusia piirteitä ammatinvaihdon yhteydessä. 

Ammatillisen identiteetin rakentumisesta on tullut koko työuran kestävä tehtävä 

ja liiallinen kiinnittyminen yhteen ammattiin nähdään jopa työelämän joustavuu-

den esteenä (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 27–28; Onnismaa 2006, 11). 

 

Haastateltavien mukaan tanssinopettajan osaaminen ei kadonnut ammatinvaih-

don yhteydessä tai jäänyt käyttämättömäksi vaan tanssinopettajan osaaminen 

koettiin ainutlaatuiseksi osaamiseksi, joka toi osaajille uusia mahdollisuuksia uu-

dessa työssä. Tanssinopettajan osaamista hyödynnettiin uusissa ammateissa 

jatkuvasti soveltamalla se osaksi uutta kontekstia. Vaikka osa uusien ammattien 

työnkuvista poikkesi täysin tanssinopettajan työstä, transfer toteutui siitä huoli-

matta kaikilla asiantuntijaosaamisen alueilla kaikissa kuudessa ammatissa. 

 

”– – ja sitte välillä miettii ihan sitäkin, että mistä tääki tulee [mietti miksi jonkin 

asian tekeminen uudessa työssä käy niin helposti]. Et ku sä toimit jollain 

tavalla, niin sit tulee välillä et apua, mistä tää nyt sitte tulee.” 

Kuvio 5 Transfer ammatinvaihdon yhteydessä 
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Yllättävää oli se, että lähes mikään tanssinopettajan osaamisesta ei jäänyt käyt-

tämättä. Kysyin haastateltavilta, mitä tanssiopettajan osaamista he haluaisivat 

hyödyntää työssään tulevaisuudessa, ja kolme viidestä haastateltavasta vastasi, 

että he hyödynsivät jo kaikkea tanssinopettajan osaamistaan uudessa ammatis-

saan. Tämän lisäksi yksi viidestä haastateltavasta toisi työhönsä lisää esiintymi-

sen ja heittäytymisen harjoittelua ja yksi haastateltavista koki, ettei pystynyt hyö-

dyntämään työssään tai tuomaan työhönsä enää muuta osaamista kuin oli siihen 

jo tuonut. Moni kuitenkin koki, että ammatinvaihto oli helppoa, koska osaaminen 

seurasi mukana. 

 

”Mä oon sanonu monesti, et mä en oo ees kokenu, et mä olisin takinkään-

täjä tai sillee tai mä olisin jättäny mun edellisen ammattini, koska mä tuon 

siitä [tanssinopettajan ammatista] aika paljon. Ihan sillee alitajuntaisesti mut 

myös tietoisesti asioita.” 

 

Tanssinopettajan osaamisesta tanssitaito, opettaminen ja omiin kykyihin luotta-

minen eivät siirtyneet haastateltavien uusiin ammatteihin tai ainakaan kaikkiin uu-

siin ammatteihin. Osittain tanssitaidosta uudessa työssään koki hyötyvänsä vain 

luokanopettaja järjestäessään juhlia ja tapahtumia. Lastentarhaopettaja mainitsi 

hyödyntävänsä uudessa työssään tanssitaitoa enemmän liikemuistia. Opettami-

nen taas siirtyi vain opetusalan uusiin ammatteihin. Itsesäätelyvalmiuksista omiin 

kykyihin luottaminen ei siirtynyt uusiin ammatteihin, koska haastateltavat luottivat 

omaan osaamiseensa paremmin uudessa ammatissa kuin tanssinopettajan am-

matissa. Luottamus itseen korostui transferin yhteydessä osaamisena nimeltä it-

senäisyys. Muutoin kaikki haastateltavien kokema tanssinopettajan osaaminen 

siirtyi kokonaan tai osittain uusiin ammatteihin soveltuen uuteen kontekstiin.  

 

Vaikka haastateltavan uuden ammatin osaamisen kuvaaminen olisi ollut suppe-

ampaa kuin tanssinopettajan ammatin kuvaus, oli haastateltavien osaamisen siir-

tymisen kuvaaminen monipuolista ja he mielellään pohtivat transferia osana am-

matinvaihtoaan. Transfer sai pohdinnoissa monipuolisia ulottuvuuksia, ja osaa-

misen yhdistyessä kahden ammatin välillä syntyi myös moniulotteisia käsitteitä 

osaamista kuvaamaan.  
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6.2.1 Ammattispesifi osaaminen 

Transfer tanssinopettajan ammatin ja uusien ammattien välillä tapahtui ammatti-

spesifin osaamisen kohdalla siten, että tanssinopettajan ammatista uuteen am-

mattiin siirtyi ydinosaamista ja pedagogista osaamista. Ammattispesifi osaami-

nen luokin syvällisen ymmärtämisen asiantuntijuudelle ja jatkuvalle kehittymiselle 

(Ruohotie 2005b, 42–43). Ydinosaaminen ja pedagoginen osaaminen pitivät si-

sällään hyvinkin samankaltaisia ominaisuuksia, kuin mitä haastateltavien kokema 

tanssinopettajan osaaminenkin sisälsi. 

 
Ydinosaaminen 
Ydinosaamisella tarkoitetaan asiantuntijatietoa, joka on yksilön oppimis- ja kehi-

tysprosessin tulosta (Poikela 1999, 261). Ydinosaamisen alle muodostui neljä 

osaamisen aluetta. Ydinosaamista, joka oli siirtynyt ammattien välillä, olivat liike-

muisti, tulkintakyky, esiintyjyys ja hiljainen tieto.  

 

Yksilö hyödynsi liikemuistia osana jokapäiväistä työtään uudessa ammatissa. Lii-

kemuistin koettiin olevan täynnä liikemuistoja ja yksilö hyödynsi tietoisesti liikettä 

sekä kehoaan työnsä apuna. Liikemuisti tarkoittaakin liikkeellistä kokemusta 

(Moore & Yamamoto 2012; Markula 2004). Liike osana uutta työtä oli jokaiselle 

haastateltavista itsestäänselvyys. Liikemuisti auttoi fysioterapeuttia miettimään 

asiakkaalle sopivia liikeratoja, ja opettaja nosti jalkansa kohti kattoa havainnollis-

taakseen lonkan palloniveltä. Moni haastateltavista kokikin, että paikallaan ole-

minen oli heille vierasta, koska keho oli tottunut liikkeeseen.  

 

”Vaikea löytää sitä eroa siinä, koska ite kokee just sen kehollisuuden ja lii-

kunnan niin tärkeänä osana sitä oppimista. Että sitä [tanssinopettajan työtä] 

tavallaan tekee jatkuvasti sielläkin [uudessa työssä].” 

 

Tanssinopettajan ammatista uusiin ammatteihin oli siirtynyt erilaisten harjoittei-

den hyödyntäminen, mikä oli myös osa liikemuistia. Lastentarha- ja luokanopet-

tajan työssä tämä tarkoitti pääasiassa laulujen, leikkien ja pienten tanssien hal-

lintaa, kun taas muissa ammateissa harjoitteita hyödynnettiin muiden opastuk-
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sessa muun muassa improvisaation keinoin. Improvisaatio saatettiin liittää uu-

teen työhön kokonaisena harjoituksena tai esimerkiksi mielikuvien hyödyntämi-

senä.  

 

”Niitä voi myydä vanhusten kotiin [kuntoilutarvikkeita] – – saa istua vähä 

tasapainotyynyn päällä ja harjottaa huomaamattaan vatsalihaksia [demon-

stroi liikkeitä, joiden avulla vanhukset voivat harjoittaa vatsalihaksia istual-

taan].” 

 

Tulkintakyvyn jokainen haastateltavista koki tärkeäksi työkaluksi uudessa työs-

sään, ja sen haastateltavat kertoivat pohjaavan tanssiopettajan liikkeenlukutai-

toon. Moni haastateltavista käytti kerronnassaan käsitettä ”analyyttinen silmä” ku-

vaamaan tilanteita, jolloin he analysoivat, aistivat ja tulkitsivat toisen tai omaa sa-

nomaa. Liikkeenlukutaidon avulla yksilö pystyi myös muun muassa tunnistamaan 

muiden nonverbaalia käyttäytymistä (Moore & Yamamoto 2012, 7). Osa kertoi 

tulkitsevansa uudessa työssään liikettä samoin kuin tanssinopettajan työssäkin. 

Uudessa työssä painoarvo oli kuitenkin kerrotun ja liikkeen yhdistelmällä. Tulkin-

takyvyn avulla yksilö suoritti haastateltavien mukaan ”tarveanalyysin”, jonka pe-

rusteella tiesi, miten toimia erilaisissa tilanteissa työpaikalla. 

 

”Tavallaan se, että ite on tienny sen jo silloin tanssinopettaja-aikana, että 

liike on aika tärkeää oppimisen kannalta ja tuota osalla lapsista on ihan ma-

hoton pysyä paikallaan ja jos ne esim. makaa lattialla, niin ne hahmottavat 

sen kehonsa paljon paremmin kuin istuessaan tuolilla.” 

 

Tanssinopettajan ammatista transfer oli tapahtunut myös esiintyjyydessä. Esiin-

tyjyys ilmeni tanssinopettajan ammatissa aikaisemmin osana tanssijuutta, ja uu-

teen ammattiin siirtyessään tanssijuus muokkaantui uutta kontekstia vastaavaksi 

osaamiseksi ja käsite sai uuden nimen, esiintyjyys. Uudessa työssään haastatel-

tavat hyödynsivät esiintymistaitojaan jatkuvasti, joka mahdollisti erilaisten työn 

roolien haltuun ottamisen, esikuvana toimimisen, sanavalmiuden ja itsevarmuu-

den. Uudessa työssään he kokivat olevansa yhtä positiivisia, energisiä ja puheli-



 

 

71 

aita henkilöitä kuin tanssinopettajan ammatissakin. Haastateltavat olivat uudes-

sakin ammatissaan mielellään esillä ja heittäytyivät rohkeasti kokeilemaan uusia 

tapoja suunnitella ja toteuttaa asioita.  

 

”Kyl mä luulen, että ei se mun persoona mihinkään oo. Et ihan yhtä lailla 

sählään niinku siellä tanssitunnillaki [nauraa].” 

 

 ”Joka on tietyl tavalla mulle vähän outoa ja tota kun sen mitä on välillä 

ovenraosta nähny noita kollegoita, että he istuvat tuolla koneen takana. Niin 

siitä – – musta ei todella ole siihen, et mä olisin opettaja, joka istuu. Se tulee 

ehkä sitte sieltä näyttämötaiteiden puolelta, että esiintyjä kyllä seisoo.” 

 

Hiljainen tieto koettiin tärkeäksi tanssinopettajan ammatista uuteen ammattiin 

siirtyneeksi osaamiseksi. Hiljainen tieto tarkoittaa ammatillista kokemusta, joka 

koostuu itse tekemisestä, oman toiminnan tarkastelusta ja muiden antamasta 

opastuksesta (Salakari 2007, 7). Haastateltavat pitivät hiljaista tietoa kokemus-

tietona, joka oli ajoittain vaikea selvittää sanoin. Tanssinopettajan hiljainen tieto 

opetti yksilöä toimimaan uudessa työssä tilanteeseen sopivalla tavalla ja teke-

mään asiat tavalla, jolla ne kannatti tehdä. Tämä tieto auttoi esimerkiksi kokonai-

suuksien hahmottamisessa ja niiden hallinnassa sekä ongelmanratkaisussa.  

 

”Semmonenkin know-how siellä taustalla tulee koko ajan mukana. Se on 

aika semmosta kokemuksen myötä ja verkostoitumisen myötä. – – se on 

semmosta osaamista mitä ei oikeestaan opi kuin tekemällä ja avoimena ole-

minen ja – – semmosen hiljasen tiedon omaamista. Sitä ei löydy mistään – 

– kirjoista.” 

 

Pedagoginen osaaminen 
Pedagoginen osaaminen siirtyi tanssinopettajan työstä uusiin töihin. Pedagogi-

sen osaamisen alle muodostuneita osaamisen alueita olivat suunnittelu, yksilön 

kasvun ja kehityksen ymmärtäminen sekä myynti ja markkinointi. Näillä tietoisen 

toiminnan osaamisen alueilla pyritään edesauttamaan toisen oppimisprosessia 

(Watkins & Mortimore 1999, 16–17; Uljens 1997, 3). 
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Tanssinopettajan osaamisesta uuteen ammattiin oli siirtynyt suunnittelutaito. Uu-

dessa ammatissaan jokainen haastateltavista koki, että erinomaisesta suunnitte-

luosaamisesta oli hyötyä uudessa työssä. Haastateltavat miettivät uudessa työs-

sään sitä, miten eri työtehtävät kannattaisi toteuttaa. Huomioon otettiin myös toi-

minnan kohde. Suunnittelu liittyi myös tavoitteiden, resurssien ja vastuun jakami-

sen suunnitteluun. Sen kohteena olivat lapset, oppilaat, asiakkaat, työntekijät ja 

yksilö itse. Suunnitelmallisuus kuului myös oman urapolun ja kehityskulun suun-

nitteluun.  

 

”Suunnittelutyö on tietysti erilaista [verrattuna tanssinopettajan työhön]. Se 

et mulla on sitä faktaa ihan olemassa – –. Se on ehkä enemmän sitä kirjal-

lista, et huomattavasti paljo enemmän vaatii peffalihaksia ku aikasemmin.” 

 

”– – kyl mulla on selkeät tavoitteet [työtä tehdessä]. – – Jotku tavoitteet ei 

ehkä täyty, sitte mennään toista kautta. Mut että kyl selkeesti niinku sem-

monen suunnitelmallisuus kuitenkin löytyy – –, et kyl mä tiedän mitä mä 

haluan (työltä ja työssä) ja kyl mä tiedän mihin suuntaan haluan lähteä.” 

 

Pedagogista osaamista hyödynnettiin uudessa ammatissa myös liittyen ihmisen 

kasvun ja kehityksen ymmärtämiseen ja tuntemukseen. Kuten tanssinopettaja-

nakin, ihmiset nähtiin myös uudessa ammatissa potentiaalisina osaajina, joilla 

kaikilla oli mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Kasvu ja kehittyminen täsmennettiin 

koskemaan sekä yksilöä itseä että suurempaa yhteisöä. Myös itse voi kasvaa ja 

kehittyä. 

 

Myynti ja markkinointi esiintyivät melko vahvasti kaikkien haastateltavien kerron-

nassa. Näillä kahdella termillä haastateltavat kuvasivat aikaisempaa tanssinopet-

tajan opettaminen-osaamistaan ja sen soveltamista muun muassa johtamiseksi 

ja asiakaspalvelutyöksi. Haastateltavat kokivat, että myös johtaminen ja asiakas-

palvelu olivat pedagogiikkaa siinä missä opettaminenkin oli ja että uudessa 

työssä tämä osaaminen oli kokonaisvaltaisemmin sanottuna myymistä. Piti myös 

löytää oikeat keinot ja tapa toivotunlaisen tuloksen saavuttamiseksi. Tätä haas-

tateltavat kutsuivat markkinoinniksi. Opettajana myynnin ja markkinoinnin koh-
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teena olivat oppilaat, mutta esimiestyössä kohteena olivat henkilöstö ja asiakas-

työssä asiakkaat. Jokaisessa uudessa työssä toiminnan kohteena oli yksilö, 

ryhmä tai jokin vielä suurempi kokonaisuus.  

 

”– – sä myit niille liikettä ja nyt mä myin niille jotain päällepantavaa. On vaan 

eri asia mitä mä oon myyny.” 

 

”Koulussa pitää vähä enemmän motivoida ja kannustaa – –. Mitä kautta 

minä markkinoin näille oppilaille, että ne ottais sen tosissaan ja haluaa op-

pia.” 

 

”Mut aika paljon, kun tässä johtajuutta on lukenu toisaalta ihan teoreettisel-

laki pohjalla – – ja kun tuo esille näitä johtamiskoulutuksen antia, niin kyllä 

se on aika lailla perus pedagogiikkaa.” 

 

6.2.2 Yleiset työelämävalmiudet 

Yleiset työelämävalmiudet varmistavat elinikäisen oppimisen ja työllistymisen, 

koska kyseistä osaamista tarvitaan kaikissa ammateissa (Ruohotie 2005b, 42–

43). Yleiset työelämävalmiudet pitääkin sisällään niin sanotun ”uuden työn” omi-

naisuuksia, kuten luovuuden ja kommunikaation (Blom, Melin & Pyöriä 2001; 
Castells 2006, 10). Yleisistä työelämävalmiuksista tanssinopettajan ammatista 

uusiin ammatteihin siirtyivät samat osaamisen alueet, mutta niiden alle muodos-

tuneet osaamisen alueet poikkesivat hieman toisistaan. Siirtyneitä yleisiä työelä-

mävalmiuksia olivat sosiaaliset taidot, luovuus ja ihmisten ja tehtävien johtami-

nen. Näiden osaamisten sisällä uusiksi osaamisen alueiksi muodostuivat verkos-

toituminen ja osaamisen soveltaminen.  

 

Sosiaaliset taidot 
Ammatinvaihdon yhteydessä siirtyneitä sosiaalisia taitoja olivat vuorovaikutustai-

dot, motivointi, yksilön kohtaaminen, ryhmänhallinta ja verkostoituminen. Haas-

tateltavat sisällyttivät kertomaansa hyvin paljon sosiaaliseen kanssakäymiseen 

liittyviä tilanteita.   
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Tanssinopettajan ammatista uusiin ammatteihin siirtyneistä sosiaalisista taidoista 

tärkeiksi koettiin vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaidot olivat keskeinen osaa-

minen tanssinopettajan työssä, ja samaan tapaan niistä oli hyötyä myös uusissa 

tehtävissä niin lapsen, oppilaan, asiakkaan, vanhemman, yhteistyökumppanin 

kuin työntekijän kohtaamisessa.  

 

”– – ensimmäiset haasteet oli siinä vanhempien kohtaamisessa, että kun 

juuri ajattelee sellasia vanhempia joilla oli se huono koulukokemus, että saa 

ne vanhemmat sinne paikan päälle keskustelemaan niistä meidän yhteisistä 

tavoitteista ja saadaan ne mukaan siihen tukemaan sitä koulutyötä.” 

 

Vuorovaikutustaidot koettiin tärkeiksi tilanteissa, joissa tuli vaikuttaa toisen yksi-

lön mielipiteisiin, kuten neuvottelutilanteessa. Vuorovaikutustaidot liitettiin myös 

asiakaspalvelutyöhön, ja hyvällä asiakaspalvelulla taattiin asiakkaiden tyytyväi-

syys. Sosiaalisiin taitoihin liitettiin vahvasti lisäksi motivointi, joka pohjautui sel-

västi tanssinopettajan työhön. Motivointi oli osa jokaisen haastateltavan uutta 

työtä ja kohderyhmä vaihteli aina lapsesta aikuiseen. 

 

Tanssinopettajan sosiaalisista taidoista uusiin ammatteihin siirtyi yksilön kohtaa-

minen ja ryhmän hallinta. Yksilö tuli oppia kohtaamaan tanssinopettajan ammatin 

lisäksi muissakin ammateissa, ja siinä tanssinopettajan erinomainen ihmistunte-

mus oli tarpeen. Kohtaamisessa tärkeitä olivat kuunteleminen ja yksilön ymmär-

täminen, oli kyse sitten oppilaan, työntekijän, yhteistyökumppanin tai asiakkaan 

kohtaamisesta. Kohtaamishetkellä tanssinopettajan arviointikyvystä oli hyötyä 

yksilön tarpeen kartoittamiseksi ja hänen tuli myös tuntea itsensä tärkeäksi. Yk-

silön kohtaamisen lisäksi tanssinopettajan ammatista oli hyötyä uudessa työssä 

ryhmien hallinnassa. Tanssinopettajan vankka kokemus siitä, miten ryhmä toimi 

ja miten eri-ikäisten kanssa ryhmässä kannatti työskennellä edesauttoivat työn-

tekoa uudessa tehtävässä. Eräs haastateltavista kertoi, että ryhmän kanssa toi-

miminen oli automaatio. 

 

”– – ja sitte varmasti niitä ryhmänhallintataitoja tulee käytettyä joka päivä. 

Ettei tarvi tavallaan keskittyä siihen, että ei sais sitä ryhmää haltuun.” 
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Tanssinopettajan sosiaalisista taidoista uusiin ammatteihin oli siirtynyt myös ver-

kostoituminen. Vaikka haastateltavat eivät kuvanneet tanssinopettajan amma-

tissa yhteistyötään eri organisaatioiden ja toimijoiden kanssa verkostoitumiseksi, 

muuttui tämä osaaminen siirtyessään kyseiseksi käsitteeksi. Tanssinopettajan 

ammatissa haastateltavat kuvasivat tekevänsä yhteistyötä työyhteisönsä ja oppi-

laiden perheiden lisäksi muun muassa muiden taideyhteisöjen kanssa. Uudessa 

työssään moni hyödynsi jopa tanssinopettaja-ajan kontaktejaan muun muassa 

lehdistöön, mutta myös uusien verkostojen solmiminen koettiin luontaiseksi aikai-

semman verkostoyhteistyön ansiosta. Eräs haastateltava kuvaili ammatinvaih-

dosta helpoksi, koska erinomaiset jo aikaisemmin luodut verkostot helpottivat 

työntekoa. 

 

”En mä edes ymmärrä itse mitä kautta mä oon oppinu, et se tulee siinä 

niinku kokemuksen myötä ja verkostoitumisen myötä. – – Perjaatteessa 

joka puolella opettaminen [tanssinopettajana ollessa] – –. Sehän on ihan 

alun perin kasvattanu sitä verkostoa, tuntee ihmisiä, tietää. – – että siinä – 

– tähän virkaan hyppääminen, niin se ei oo niin iso harppaus.  

 

Luovuus 
Luovuus tarkoittaa uutta ja tietämyksen laajentamista ja sen avulla ratkaistaan 

erilaisia ongelmia työelämässä sekä osana jokapäiväistä arkea. Kyse on osaa-

misen soveltamisesta ja uuden oppimisesta. (Collin & Billett 2010, 212; Paloniemi 

ym. 2010, 26; Sawyer 2004.)  Myös osaamisen siirtäminen pohjaa luovuuteen 

(Collin & Billett 2010, 212–213). Yksilön tulee osatakin soveltaa osaamistaan 

osaksi uusia tilanteita, jotta sen siirtäminen olisi mahdollista. 

 

Luovuuden osaamisen alueita olivat osaamisen soveltaminen ja itsenäisyys. 

Osaamisen soveltaminen uuteen kontekstiin korostui kaikkien haastateltavien 

kerronnassa ja se näyttäytyi vahvana osana yksilön luovuutta. Tanssinopettajan 

osaamisessa samankaltaisia piirteitä sisältyi improvisointiin, mutta nyt improvi-

sointi sai syvällisemmän merkityksen oman osaamisen soveltamisen muodossa. 

Tanssinopettajan osaamista sovellettiin uusiin yhteyksiin, jotta sitä päästiin hyö-
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dyntämään uudella tavalla uudessa työssä. Moni koki, että osaaminen oli edel-

leen samaa, mutta vain tietyt työn tekemisen puitteet ja välineet olivat muuttu-

neet.  

 

”– – sit joku juhla tulossa tai teemapäivä tai vierailijoita, niin sitte voi jotain 

tanssitupatoimintaa siinä. Nytki meillä oli tämmönen perinneilta tossa – – ja 

lapset esitti tansseja ja lopuksi haettiin niitä vanhempiaki sinne mukaan. 

Tanssitettiin porukkaa. Se oli juuri sitä minkä koen itselle sellaseksi helpoksi 

ja myös semmoseksi millä helposti saa kaikki matkaan ja kokemaan sellasta 

yhteistä tekemistä – –.” 

 

Osaamisen soveltaminen oli tanssinopettajille luonnollista. Osaamisen tasoa ja 

yleistettävyyttä, eli sitä miten yksilö kykenee soveltamaan oppimaansa uusiin ti-

lanteisiin, onkin mahdollista kehittää säännöllisellä harjoittelulla. Harjoitellessa 

tiedon osaset yhdistyvät ja tiedon käsittely ja työn tekeminen tehostuvat (Salakari 

2007, 9, 16, 28; Varto 2008; 2003, 107.) Haastateltavat olivat tanssinopettajana 

toimiessaan tottuneet säännölliseen harjoitteluun, joka oli osa jokapäiväistä työtä. 

Tanssisarjat oli harjoiteltava ja osattava ulkoa. Keho ja mieli muistivat liikkeet, ja 

niitä oli näin mahdollista soveltaa osaksi uusia harjoitteita ja tilanteita. Näin oli 

ollut jo tanssiharrastuksen alkaessa. Ehkä myös siksi osaamisen soveltaminen 

uuteen kontekstiin ammatinvaihdon yhteydessä kävi tanssinopettajilta vaivatto-

masti. Osaamisesta, opituista tiedoista ja taidosta hyötyykin kuitenkin vasta, kun 

ne osataan hyödyntää käytännössä ja eri olosuhteissa (Salakari 2007, 16–17, 

64–65.) 

 

Tanssinopettajan työstä oli siirtynyt myös itsenäisen työskentelyn hallinta. Uu-

dessa ammatissa muiden ihmisten kanssa toimimisen lisäksi haastateltavat ko-

kivat olevansa todella tehokkaita itsenäisessä työskentelyssä, johon olivat tottu-

neet jo tanssinopettajan työssä. Luovuuteen oli kyettävä itsenäisesti myös uu-

sissa tehtävissä. Itsenäisyyteen liitettiin myös vastuu, joka koski uudessa työssä 

niin vastuuta omista oppilasta, asiakkaista kuin työyhteisöstä.  

 

Itsenäisyys liitettiin lisäksi kykyyn kehittää omaa itseä. Kun aikaisemmin kehityk-

sen ja kasvun kohteena olivat olleet omat oppilaat, siirtyi näkökulma nyt toisin 
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päin. Uudessa työssä ja ympäristössä kehittyminen vaatiikin aluksi havainnointia, 

jolloin reflektoinnin osuus kasvaa (Ruohotie 2005c, 5; Salakari 2007, 15.) Saman-

kaltaista itsensä kehittämistä ja ympäristön tarkkailua tanssinopettajan osaami-

sessa oli inspiroituminen. Nyt se sai haastateltavien kertomana vain hieman sy-

vemmän näkökulman. 

 

”– – kyl mä vakaasti uskon, että itse ohjaan sitä omaa kehitystä ja mihin 

suuntaan haluaa, et ei se oo mikään, et joku tuolta ylhäältä joka määräilee, 

et mikä on minun polkuni. Vaan kyllä sitä itse omaa polkua tekee. Joko tie-

dostamatta tai tiedostaen.”  

 

Ihmisten ja tehtävien johtaminen 
Ihmisten ja tehtävien johtamisella pyritään saamaan jokin tehtävä suoritetuksi 

(Ruohotie 2004, 25–26). Ihmisten ja tehtävien johtamisen erinomaiset organi-

sointi- ja koordinointiosaamisen haastateltavat olivat oppineet tanssinopettajan 

työssä pääsiassa suuria esityskokonaisuuksia suunnitellessaan. Näistä taidoista 

oli apua kaikkien haastateltavien uusissa ammateissa. Organisointia haastatelta-

vat hyödynsivät uudessa työssään suunnitellessaan erilaisia tapahtumia ja koki-

vat, että järjestelmällisyys oli heille luontaista ja helppoa. Koordinointiin liitettiin 

muun muassa asioiden priorisointi, tehtävien jakaminen eri toimijoiden kesken 

sekä aikatauluttaminen. Järjestelmällisyydestä oli hyötyä myös esimerkiksi las-

kutus- ja kirjanpitotöissä sekä hallinnollisten järjestelmien käyttämisessä.  

 

”Kun mäkin oon täälä järjestäny naisteniltoja, yhteisiltoja – – toisen liikkeen 

kanssa – – niin sillon se, että sulla on se et miten tää nyt menee ja kuinka 

järkevästi tää menee. – – Ja paljo joutuu kirjoittamaan tässäki asiakkaille 

tekemään tarjouksia. Se on ihan sama se ulosanti, et lyhyesti ja ytimek-

käästi. Sen voi suoraan korreloida.” 

 

” Myös joku esmes organisaatiojuttu, et lähetään opiskelijoiden kanssa jo-

honki, niin sit semmonen näin ja sit se. Tulipas selkäytimestä. No joo, tää-

hän on tehty sillon joskus vähä eri muodossa, mutta tota!” 
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6.2.3 Itsesäätelyvalmiudet 

Itsesäätelyvalmiudet ovat yksilön metakognitiivisia taitoja eli niiden avulla omaa 

toimintaa arvioidaan ja tarkastellaan kriittisesti. Kyseinen osaaminen tarkoittaa 

myös oppimisen tahdonalaista kontrollia. (Ruohotie 2005b, 42–43.) Itsesäätely-

valmiudet ovat tärkeitä asiantuntijuuden osaamisen ylläpitämiselle (Nissilä & 

Paaso 2010). Haastateltavien moniulotteinen oman osaamisen, kehittymisen ja 

toiminnan tarkastelu edesauttoi osaamisen siirtymistä. Erinomaiset itsesäätely-

valmiudet edistävät transferin syntymistä, koska ne ohjaavat yksilön kykyä reflek-

toida ja näin soveltaa omaa osaamista (Perkins & Salomon 1992, 7; Ruohotie 

2006, 107; Rycken & Salganik 2001). 

 

Itsesäätelyvalmiuksista tanssinopettajan osaamisesta uusiin ammatteihin olivat 

siirtyneet sekä motivationaaliset että tahdonalaiset prosessit. Motivationaalisista 

prosesseista mukana olivat orientaatiot itseen ja tahdonalaisista prosesseista 

orientaatiot muihin sekä toiminnan kontrollistrategiat. Motivationaalisilla proses-

seilla yksilö edistää sitoutumistaan toimintaan ja tahdonalaiset prosessit liittyvät 

yksilön minän ja oppimistehtävän hallintaan (Ruohotie 2005a; 2005b; 2006, 106–

107). Lisäksi eri orientaatioilla tarkoitetaan motivationaalisia ominaisuuksia ja tai-

pumuksia tehdä työtä (mt. 2006, 106–107). Itsesäätelyvalmiuksista tanssinopet-

tajan työstä uusiin töihin siirtyi lähes sama osaaminen, mutta hieman eri piirtein 

ja sisällöin.  

 

Siirtyneitä orientaatioita itseen olivat minäarvostus ja oman osaamisen tiedosta-

minen. Kuten tanssiopettajan ammatissakin, myös uudessa ammatissa haasta-

teltavien itsesäätelyvalmiuksiin kuului minäarvostus. Se liittyi uudessa työssä it-

seensä uskomiseen ja luottamiseen, kuten se oli liittynyt tanssinopettajankin 

työssä. Itseä tuli kunnioittaa ja arvostaa sellaisena kuin on. Osaamisen tiedosta-

minen oli myös siirtynyt. Jotta kehittyminen olisi mahdollista, oma osaaminen ja 

sen rajat tuli tuntea. Tähän osa-alueeseen liitettiin pohdinta siitä, mitä jo osaan ja 

mitä minun tulisi vielä osata, jotta voisin olla entistä parempi siinä, mitä teen. Nä-

kemys oli hyvin kasvatuksellinen ja tanssinopettajuuteen sopiva, mikä oli vain so-

veltunut uuteen kontekstiin, kun yksilö oli siirtynyt uuteen ammattiin. Minäarvos-

tusta ja oman osaamisen tiedostamista haastateltavat kuvailivat seuraavasti. 
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”– – jotenki se tietopohja pitäis olla hirmusen laaja [työtä tehdessä], että kyl 

mä niinku nyt ajattelin kesällä et mun on pakko ottaa asioita ja kerrata – – 

kun mä en kerta kaikkiaan muista (jotain asioita mitä on uudessa työssä 

oppinut).  

 

”Mut onneks sit sielläki on kollegat joilta voi kysyä [kun itse ei osaa jotain]. 

Et nyt mä oon tehny tän ja tän ja tän, mitä mä nyt teen. Tai voin mä siirtää 

kollegalle myöskin tuolla. – – Mä voin siirtää asiakkaan eteenpäin. Sanoa 

hänelle, et okei me ollaan päästy tähän pisteeseen, mut mulla eväät loppuu. 

Mä siirrän sut kokeneemmalle – –. Se on kyllä iso apu.” 

 

Ammattien välillä siirtyneitä orientaatioita muihin olivat sosiaalinen kyvykkyys, 

empatia ja halu oppia muilta. Sosiaalinen kyvykkyys oli haastateltaville luontaista 

tanssinopettajan työn jälkeen. He hakeutuivat uudessa työssään mielellään mui-

den ihmisten seuraan ja pyrkivät työskentelemään muiden kanssa yhteistyössä. 

Heille oli luontaista ottaa huomioon muut ihmiset ja luoda sosiaalisia suhteita. 

Tanssinopettajina haastateltavat olivat jatkuvasti oppilaiden ympäröiminä, joten 

myös uudessa ammatissa he kokivat, että halusivat tehdä töitä ihmisten kanssa. 

Eräs haastateltavista näki itsensä tulevaisuudessakin tekemässä työtään yh-

dessä muiden kanssa. 

 

”Mutta jollaki tavalla haluan olla kyllä osa tiimiä. Mä en oo yksintekijä. Jollaki 

tavalla haluan olla osana ja kehittää. – – Ei mikään semmonen konttorirotta 

kuitenkaan sitte loppupäässä.” 

 

Halu oppia muilta ilmeni puhtaana tiedonhaluna. Haastateltavat kokivat, että 

muilta ihmisiltä oli mahdollista oppia asioita, joita ei ehkä vielä itse hallinnut. Uusi 

työ vaati kuitenkin myös monien uusien käytäntöjen harjoittelua. Aikaisemmin 

tanssinopettajat olivat toimineet opettajina, kun taas transferin jälkeen opettami-

nen muuttui oppimiseksi. Haastateltava toimi nyt itse oppijana.  

 

”Sitä oppii tässä matkan varrella ja tosiaan on niitä asiantuntijoita ympärillä, 

jotka oikeesti tekee sitten 24/7 sitä työtä mitä mä en välttämättä osaa – –.” 
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”Ja ettei jotenkin oo yksin vastuussa ihan kaikesta, vaan sitä vastuuta voi 

jakaa. On joku jonka kans pystyy vaihtamaan ajatuksia siitä työstä tai kysyy 

neuvoa tai keltä voi koko ajan oppia.” 

 

Empatia oli siirtynyt tanssinopettajan työstä uuteen työhön, mutta kohteena oli 

monessa ammatissa oppilaan sijaan asiakas, opiskelija, kollega tai työntekijä. 

Haastateltavat kokivat, että tanssinopettajan työssä opittu toisen yksilön olotilaan 

samaistuminen ja toisen ymmärtäminen olivat erinomaisia taitoja, joita he tarvit-

sivat päivittäin. Empatian kautta haastateltavat loivat luottamuksen toiseen hen-

kilöön ja ymmärtämisen kautta he pyrkivät selvittämää keinot, joilla toisen osaa-

mista, oloa tai tarvetta olisi mahdollista kehittää.  

 

”Mä pyrin ymmärtämään sitä lasta ja kommunikoimaan sen lapsen kanssa, 

että pääsee siihen fiiliksee,n jos joku asia ei suju. Että mikäs nyt on hätänä. 

Oliko hyvä aamu ja lähtee sitä kautta miettimään, jos sen sais sitte sitä 

kautta avautumaan, jos joku painaa mieltä. Niin sitä kautta sitte saa sen 

asian purettua ja pääsee sitte keskittymään siihen oleelliseen asiaan.” 

 

Tanssinopettajan ammatista uuteen ammattiin siirtyneitä toiminnan kontrollistra-

tegioita olivat oman mielialan ja energian säätely sekä tilannetaju. Oman mie-

lialan ja energian säätelyllä haastateltavat pyrkivät toimimaan työroolissaan, ku-

ten tanssinopettajanakin. Edelleen he kokivat, että heiltä odotettiin uudessakin 

työssä iloisuutta ja positiivisuutta. Haastateltavat myös toimivat uudessa amma-

tissaan esikuvina muille tai edustivat tiettyä yhteisöä, jolloin kommunikaation oli 

oltava tilanteeseen sopivaa. Samalla kaikki haastateltavat kuitenkin kokivat, että 

tanssinopettajan positiivisuus ja iloisuus olivat heille luontaisia olotiloja. Jokainen 

innostui helposti uusista asioista ja oma energiataso oli helppo ylläpitää. Enää 

toiminnan kohteena eivät olleen välttämättä oppilaat, vaan energiaa jaettiin työ-

tovereille ja asiakkaille.  

 

Tilannetaju opetti haastateltaville uudessa työssään hetkessä elämistä. Kuten 

tanssinopettajan työssäkin, kyseinen osaaminen auttoi haastateltavia heittäyty-

mään ja tarvittaessa rauhoittumaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tilannetajuun 

kuului, kuten tanssinopettajan työssäkin, että muiden tuntemuksia arvioitiin ja sen 
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perusteella omaa toimintaa tarvittaessa muunnettiin ja muokattiin. Kyseinen 

osaaminen auttoi haastateltavia toimimaan onnistuneesti hyvin erilaisten ihmis-

ten kanssa. Eräs haastateltava muistutti välillä itseään tilanteeseen sopivasta toi-

minnasta. 

 

”Kanssakäyminen on suoraan siirtynyt. – – Pitää muistaa aina välillä puhe-

liaana tyyppinä, et – – pitää aina muistaa et oleppa nyt hiljaa ja kuuntelet. 

Esitä se kysymys. Esitä se kysymys ja anna asiakkaalle aikaa. – – Siinä 

pitää itteä muistuttaa. Ettei tarjoa koko ajan kauheesti.” 
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7 POHDINTA 

 

 

Palonen ja Gruber (2010, 44) toteavat, että yhdellä alalla tai tietyssä ympäris-

tössä opitut taidot siirtyvät vain vaivoin muille aloille. He mainitsevat myös, että 

osaaminen voi jäädä vain yhden ympäristön sisäiseksi osaamiseksi. Tämän tut-

kimuksen tuloksien mukaan tietyssä ympäristössä opitut taidot voivat siirtyä yk-

silön mukana uuteen työympäristöön. On totta, että kaikkea osaamista ei tarvita 

kaikissa ammateissa tai kaikilla aloilla, mutta yksilön lähtiessä vanhasta amma-

tista uuteen, siirtyy hänen mukanaan paljon uudelle ammatille hyödyllistä osaa-

mista.  

 

7.1 Yhteenveto  

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitä tanssinopettajan osaaminen oli tanssin-

opettajien itsensä kokemana. Lisäksi pyrin saamaan vastauksen siihen, siirtyikö 

tanssinopettajan oman arvion mukaan ammattia vaihtaessa osaamista uuteen 

ammattiin, ja jos siirtyi niin millaista osaamista. Päätavoitteenani oli selvittää, to-

teutuuko transfer tanssinopettajan ammatin ja uuden ammatin välillä. Ammatin- 

ja alanvaihto ovat yleisiä ilmiöitä tämän päivän työelämässä ja yhä enemmän 

työnteossa painotetaan laaja-alaisia valmiuksia ja siirrettävissä olevia taitoja 

(Nijhof 2001; Ruohotie 2004, 31–32). Yliammatillisen osaamisen tutkimus on tär-

keää, koska kyseisen osaamisen kysyntä näyttää vain kasvavan (Aalto, Aho & 

Kuosa 2008, 25; Nijhof 2001; Ruohotie 2002a, 2002b; 2004; 2004, 31–32).   

 

Tutkimus oli laadullinen ja se perustui fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimus-

perinteeseen. Tutkimusta varten haastattelin viittä pätevää tanssinopettajaa, 

jotka olivat vaihtaneet päätoimisen tanssinopettajan työn uuteen työhön. Haasta-

teltavat olivat toimineet tanssiopettajina ennen ammatinvaihtoa 3-18 vuotta. 

Haastattelut olivat yksilöllisiä teemahaastatteluita ja haastattelun teemat on esi-
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tetty liitteessä 2. Analyysimenetelmiä olivat teoriaohjaava analyysi ja sisällönana-

lyysi. Tulosten analysoimisen apuna käytin Ruohotien (2005b) Asiantuntijan tai-

toprofiilia. 

 

Haastateltavien uusia ammatteja olivat lastentarhaopettaja, luokanopettaja, opet-

taja, fysioterapeutti, kaupanalan ammattilainen ja hallinnon esimies. Yhdellä 

haastateltavista oli kaksi uutta ammattia ja hän toimi samanaikaisesti fysiotera-

peuttina ja opettajana. Haastateltavat olivat toimineet uudessa ammatissaan 

haastatteluhetkellä 2-12 vuotta.  

 

Haastateltavat määrittelivät tanssinopettajan osaamisen monipuolisesti ja ker-

ronnan pohjalta tanssinopettajan osaamiselle muodostui sisällönanalyysissä 

kolme osaamisen aluetta, joita olivat ammattispesifi osaaminen, yleiset työelä-

mävalmiudet ja itsesäätelyvalmiudet. Myös näiden käsitteiden alle muodostui 

monia osaamisen alueita, jotka liittyivät muun muassa kyseisen ammatin peda-

gogisuuteen, kinesteettisyyteen, taiteellisuuteen ja oman toiminnan säätelyyn. 

Tanssinopettajan osaaminen haastateltavien kokemana on nähtävissä kuviossa 

4 sivulla 55.   

 

Haastateltavat kuvasivat uuden ammatin osaamistaan sitä kattavammin mitä 

kauemmin he olivat uudessa ammatissaan työskennelleet. Uusien ammattien 

osaamiselle muodostui tanssinopettajan osaamisen lailla kolme aluetta. Osaami-

sen alueet olivat samat kuin tanssinopettajan osaamisessa, mutta näiden aluei-

den sisällöt muotoutuivat jokaisen ammatin kohdalla kyseiselle osaamiselle sopi-

vin käsittein. Uusien ammattien osaaminen on nähtävissä taulukosta 2 sivulla 66. 

 

Tärkein tutkimuksen tulos oli, että tanssinopettajan ammatista siirtyi osaamista 

uuteen ammattiin ammatinvaihdon yhteydessä haastateltavien kokemana ja ky-

seistä siirtyvää osaamista oli paljon. Nyky-yhteiskunnassamme tarvitaankin siir-

rettävissä olevia taitoja (Nijhof 2001; Ruohotie 2004, 31–32).  Transfer siis toteu-

tui ammattien välillä ja osaamista siirtyi tanssinopettajan ammatista jokaiseen 

kuuteen uuteen ammattiin.  Myös Pulkkinen (2011) tuli tutkimuksessaan tulok-

seen, että osaaminen voi siirtyä tutkiessaan valmentajataustan merkitystä rehto-
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rin työhön. Muutoin tutkimukseni tuloksia on vaikea verrata aikaisempaan tutki-

mukseen, sillä tämän tutkimuksen kanssa samankaltaista tutkimusta ei ole tehty. 

Aikaisemmin ei ole tutkittu, miten osaaminen siirtyy kokonaisvaltaisesti erilaisten 

ammattien välillä ammatinvaihdon yhteydessä. Tutkimusasetelma ja tulokset 

ovatkin ainutlaatuisia.  

 

Ammatinvaihdon yhteydessä tanssinopettajan ammatista haastateltavien uusiin 

ammatteihin siirtyi samat taitoprofiilin osaamisen alueet, joita olivat ammatti-

spesifi osaaminen, yleiset työelämävalmiudet ja itsesäätelyvalmiudet. Näiden 

osaamisen alueiden alle syntyi teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla hyvin sa-

mankaltaista osaamista kuin tanssinopettajan osaaminen piti sisällään. Osalla 

osaamisen käsitteistä pysyi sama nimi, kun taas osan käsitteistäminen poikkesi 

tanssinopettajan osaamisesta. Tällöin siirtynyt sama osaaminen löytyi, mutta sen 

käyttöä jouduttiin soveltamaan uuteen kontekstiin uudessa työssä, jolloin osaa-

misen uudelleen käsitteistäminen oli tarpeen.  

 

Ammattispesifin osaamisen alle siirtyväksi osaamiseksi muodostuivat kerrotun 

pohjalta ydinosaaminen ja pedagoginen osaaminen. Siirtyneitä yleisiä työelämä-

valmiuksien osaamisen alueita olivat sosiaaliset taidot, luovuus ja ihmisten ja teh-

tävien johtaminen. Siirtyneitä itsesäätelyvalmiuksia olivat motivationaaliset pro-

sessit ja tahdonalaiset prosessit. Myös kaikkien näiden osaamisen alueiden alle 

muodostui osaamista. Koko transfer on nähtävissä kuviossa 5 sivulla 68. 

 

Tanssinopettajan ammatin osaaminen oli siirtyessään sovellettu osaksi uutta 

työtä siten, että esimerkiksi tanssinopettajan kinesteettisen osaamisen tanssijuus 

muuttui transferin jälkeen esiintyjyydeksi ja luokittui ydinosaamisen alle. Tanssi-

juus siis piti sisällään samankaltaisia osaamisen ominaisuuksia kuin esiintyjyys-

kin, mutta se oli käsitteistettävä uudelleen, jotta se sopisi uuden ammatin yhtey-

teen. Pedagogista osaamista transferin jälkeen ilmensivät myynti ja markkinointi. 

Samoin tanssinopettajan liikkeenlukutaito oli muuttunut siirtyessään uudessa 

kontekstissa tulkintakyvyksi, yhteistyö oli muuttunut verkostoitumiseksi, improvi-

sointi oli muuttunut osaamisen soveltamiseksi ja inspiroituminen haluksi oppia 

muilta. Siirtyneen osaamisen käsitteiden tuli palvella kaikkia uusia ammatteja.  
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Tanssinopettajan ammatista kaikkiin uusiin ammatteihin eivät siirtyneet tanssi-

taito, opettaminen ja omiin kykyihin uskominen. Ainoana tanssitaidosta hyötyi 

luokanopettaja, joka järjesti tanssia koulun juhliin ja muihin tapahtumiin. Myös 

lastentarhaopettaja hyödynsi osittain omaa tanssitaitoaan työssään, mutta tällöin 

tanssiminen liitettiin pääasiassa liikemuistiin. Opettamisen osaamisesta hyötyivät 

vain ne haastateltavat, jotka työskentelivät uudessa ammatissaan opetusalalla. 

Itsesäätelyvalmiuksista omiin kykyihin luottaminen ei siirtynyt lainkaan uusiin am-

matteihin. Tämä johtui siitä, että haastateltavat eivät kokeneet uudessa työssään 

samankaltaista epävarmuutta osaamisestaan tai työtuloksistaan kuin he kokivat 

tanssinopettajan ammatissaan. Muutoin kaikki tanssinopettajan osaaminen siirtyi 

uusiin ammatteihin mutta osittain hieman eri muodossa.  

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että tanssinopettajan osaamisesta oli suuri hyöty 

uudessa ammatissa. He käyttivät tanssinopettajan osaamistaan uudessa työs-

sään joka päivä. Jokainen haastateltavista mainitsi myös, ettei olisi yhtä pätevä 

uudessa ammatissaan, jos ei olisi ollut aikaisemmin tanssinopettaja. Tähän vai-

kuttaa toki myös tanssinopettajan työn kautta saatu yleinen työelämäkokemus, 

mutta jokainen haastateltavista korosti myös tanssinopettajalta vaadittua laaja-

alaista osaamista. Jokainen oli joutunut venymään ja joustamaan aikaisemmassa 

työssään mitä erilaisimpiin työrooleihin, mikä osaltaan helpotti myös uuden työn 

omaksumista. Omaa tanssinopettajan osaamista arvostettiin osana uutta työtä. 

 

”Se ei oo todellakaan menny niinku hukkaan minun tutkinto sillee, vaan kyllä 

niinku käytän joka päivä niitä taitoja ja sitä osaamista.” 

 

”– – täytyy myöntää, että kyl se tanssinopettajan koulutus ja kokemus on 

aika kovaa valuuttaa monella tavalla.” 

 

Tanssinopettajan ammatin koettiin täydentävän uuden ammatin osaamista. Mie-

lenkiintoista oli, että kyseinen osaaminen ei kadonnut ammatinvaihdon yhtey-

dessä tai jäänyt käyttämättä, vaan se koettiin ainutlaatuiseksi osaamiseksi. Ai-

nutlaatuista oli myös se, että vaikka tanssinopettajan ammatista siirryttiin täysin 

toiselle alalle, siirtyi tanssinopettajan osaaminen silti kaikilta osaamisen alueilta 
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yksilön mukana uuteen ammattiin ja yksilö kykeni hyödyntämään tämän osaami-

sen lähes kaikkia alueita uudessa työssään.  

 

7.2 Tutkimustulosten soveltamismahdollisuudet 

Uutta työtä hakiessa yksilön saattaa olla vaikeaa pukea sanoiksi sitä, mitä edel-

lisessä työssä omaan osaamiseen kuului ja miten tuota osaamista voisi hyödyn-

tää uudessa työssä. Tutkimukseni avulla yksilön on mahdollista hahmottaa oma 

osaamisensa eri ammateissa sekä yhtäläisyyksiä niiden välillä. Tutkimustulosten 

esittämisessä käyttämäni Asiantuntijan taitoprofiili (Ruohotie 2005b) ja sen luoki-

tus sekä käsitteet luovat oman osaamisen määrittämiselle monipuoliset mahdol-

lisuudet. Tutkimuksen tuloksista hyötyvätkin niin työnhakijat kuin työssä olevat 

henkilöt. Oman osaamisen kartoittamisesta on hyötyä oman itsen kehittämiselle 

niin työnhakijana, työntekijänä kuin ihmisenä muutenkin (Eteläpelto & Vä-

häsantanen 2006, 27, 30). 

 

Osaamisen yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien avulla on mahdollista selvittää, 

mikä osaaminen on siirtynyt tai ei ole siirtynyt yksilön mukana entisestä työstä 

uuteen työhön. Ammattien osaamisen listauksesta on mahdollista hahmottaa 

myös se osaaminen, jota yksilö voisi tulevaisuudessa hyödyntää nykyisessä 

työssään. Tällainen osaaminen on piilossa olevaa osaamista, mutta sen esiintuo-

minen saattaisi tuoda osaajalle uusia mahdollisuuksia työntekijänä.  

 

Tutkimuksestani hyötyvät myös esimerkiksi uravalmentajat sekä ammatin- ja 

työnohjaajat. He auttavat työkseen ihmisiä työllistymään tai löytämään välineitä 

oman työn tueksi. Eri alojen ammattilaisten ja ammatinvaihtajien on mahdollista 

hyödyntää tutkimustuloksia yksilön oman persoonan, minäkuvan, ammatillisen 

identiteetin ja osaamiskentän kehittämisessä.  

 

Ennen kaikkea tutkimukseni auttaa ymmärtämään osaamisen siirtymistä eri am-

mattien välillä ja siitä saatavaa hyötyä eri ammattien ja alojen välillä. Työnteki-

jöiltä odotetaan yhä enemmän joustavuutta muuttuvassa työelämässä (Etelä-
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pelto, Collin & Saarinen 2007, 20). Ammatinvaihtaminen nähdään mahdollisuu-

tena, jolloin yksilö voi rakentaa itselleen mielekkään tulevaisuuden työntekijänä 

(Carlsson & Järvinen 2012, 91). Yksilö voi käyttää osaamistaan hyödyksi uu-

dessa ammatissaan ja kaikkea osaamista tulisikin hyödyntää mahdollisimman 

mielekkäällä tavalla (Carlsson & Järvinen 2012, 29; Hall 2002).  

 

7.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyys liittyy tutkimuksen luotettavuuteen ja arviointikriteereihin. Eettinen kes-

tävyys tarkoittaa muun muassa sitä, että tutkimussuunnitelma on laadukas ja että 

tutkimukseen valittu tutkimusasetelma on sopiva. Myös raportointi tulee olla hyvin 

tehty. Eettiset kannat vaikuttavat tieteellisen työn tekemiseen ja tutkijan tekemiin 

ratkaisuihin. Tutkimuksen teossa tulee olla myös huolellinen sekä avoin ja tutki-

mus täytyy olla tarkasti raportoitu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125, 127, 133.)  

 

Pyrin tutkimuksessani alusta saakka etenemään johdonmukaisesti siten, että hal-

litsen tutkimuksen eri osat ja sen tekemisen vaiheet koko prosessin ajan. Pyrin 

selkeään tutkimussuunnitelmaan, kattavan, ajankohtaisen ja selkeän teoreetti-

sen viitekehyksen rakentamiseen ja sen kautta rehellisesti kohti aineiston keruuta 

ja analysointia. Tutkimusasetelman pyrin rakentamaan siten, että se tuottaisi luo-

tettavat tulokset ja analyysissä olin rehellinen aineistolle. Valitsemalla fenomeno-

logis-hermeneuttisen tutkimusperinteen ja yksilöteemahaastattelun pyrin varmis-

tamaan, että kohtaamalla tanssinopettajat yksilöllisesti saisin luotettavasti selvi-

tettyä heidän kokemuksiaan tanssinopettajan osaamisesta, uuden ammatin 

osaamisesta sekä ammattien välillä siirtyneestä osaamisesta. Jokainen kokee 

asioita omalla tavallaan. Tekemilläni valinnoilla pyrin ymmärtämään yksilöä ja tä-

män kokemusta.  

 

Kysymyksillä on tärkeä osa kokemusten selvittämisessä ja haastattelun jälkei-

sessä tulkinnassa. Kysymyksillä voi olla haastattelussa temaattinen ja/tai dynaa-

minen tehtävä, eli ne johdattavat aiheeseen ja käsitteisiin sekä edistävät keskus-

telua ja motivoivat haastateltavaa haastattelutilanteessa. Lisäksi kysymysten tu-

lisi olla lyhyitä ja helposti ymmärrettäviä. (Kvale 1996, 132.)  Teemahaastattelun 
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kysymysten luominen tuntui aluksi haastavalta ja mietinkin, miten muotoilen ky-

symykset, jotta saan vastauksen tutkimuskysymyksiini. Tutkimuskirjallisuuteen 

perehtymällä, tutkimukseni ohjaajan avustuksella ja aikaisempaan tutkimukseen 

tutustumisen kautta sain lopulta luotua sellaisen haastattelurungon, johon olin 

tyytyväinen. Testihaastattelu oli kysymysten asettelussa tärkeässä osassa, jonka 

perusteella päätin lähettää haastattelurungon etukäteen haastateltaville ja piirtää 

aiheestani kuvion, joiden kautta aihettani oli helpompi lähestyä kuin ilman min-

käänlaisia taustatietoja.  

 

Haastattelutilanteet olivat rentoja ja luontevia, vaikka olenkin melko kokematon 

haastattelija. Tekemäni testihaastattelu auttoi luontevuuden löytämisessä ja li-

säksi valmistauduin haastatteluihin hyvin. Haastatteluiden järjestyksen olisin kui-

tenkin voinut laatia toisin, jos se olisi ollut aikataulullisesti mahdollista. Haastatte-

lin ensimmäisenä haastateltavista kaikkein kiireisintä. Hän toimi työpestissään 

vain määräaikaisesti ja oli palaamassa aikaisempaan työhönsä. Haastateltava oli 

urallaan kohdassa, jossa eri työt olivat limittäin ja koin, että haastateltavalla oli 

paikoin vaikeuksia vastata esittämiini kysymyksiin, koska hän ei tiennyt, kumpaan 

työhön kysymyksiä kohdentaisi. Molempien töiden sisältö oli kuitenkin hyvin sa-

manlainen ja analyysivaiheessa haastateltavan kertomus selkeytyi. 

 

Analyysimenetelmäksi valitsin teoriaohjaavan sisällönanalyysin. Ajatus teoriaoh-

jaavasta analyysista syntyi jo tutkimussuunnitelmaa tehdessä. Tiesin, että osaa-

misen määritteleminen on haastavaa ja että tarvitsisin analyysin ja tulosten esit-

tämisen avuksi teoriaa ja selkeitä käsitteitä. Sisällönanalyysiin päädyin, koska 

koin, että se oli selkeä tapa jäsentää aineistoa. Analyysimenetelmäni sopi aineis-

ton jäsentämiseen hyvin. Kuitenkin osaamisen ja asiantuntijaosaamisen määri-

telmiä on kymmeniä erilaisia, suomeksi ja englanniksi, ja selkeän määritelmän 

löytäminen tätä tutkimusta varten oli haastavaa. Myös muut työelämäosaamista 

koskevat käsitteet oli määritelty hieman eri tavoin eri artikkeleissa. Pitkän ja har-

taan tutkimustyön jälkeen päädyin valitsemaan tulosteni esittämisen avuksi Ruo-

hotien (2005b) Asiantuntijan taitoprofiilin. Kyseinen osaamisen luokittelu oli mo-

nipuolinen ja tutkija itse osaamistutkimuksen edelläkävijä. Ruohotie oli rankenta-

nut oman luokittelunsa moniin tunnettuihin kansainvälisiin osaamisluokituksiin 
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perustuen. Luokitus sopi mielestäni sovellettavaksi suomalaiseen nykytyöelä-

mään ja näin omaan tutkimukseeni.  

 

Tutkimustulokset pyrin esittämään selkeästi, tarkasti ja avoimesti. Suunnittelin 

myös erilaisia kuvia ja taulukoita tekstin avuksi, jotta tulosten ymmärtäminen ja 

kokonaisuuden hahmottaminen onnistuisivat mahdollisimman helposti. Pyrin ker-

tomaan tutkimuksessani selkeästi analyysin eri vaiheista ja etenemään siinä sys-

temaattisesti.   

 

Ajankäytöllisesti tutkijana tarvitsin ajoittain intensiivisen työnteon rinnalle luovaa 

etäisyyttä. Minulla oli mahdollisuus antaa tutkimukseeni aikaa ja ottaa siihen etäi-

syyttä, jonka jälkeen kokosin yhteen syntyneet uudet ajatukseni ja palasin tutki-

muksen pariin. Tutkiminen oli mielensisäinen jatkuva prosessi, joka toteutui kes-

kittyneinä kirjoitushetkinä ja syvinä pohdintoina. Ajankäyttö oli kuitenkin myös 

haaste, sillä yhdistin koko tutkimusprosessin ajan työssä käymisen ja opiskelun. 

Koko tutkimusprosessi vei noin puolitoista vuotta. Ajankäyttöni oli kuitenkin har-

kitusti suunniteltua. Harvat vapaat aamut ja lomat omistin kirjoittamiselle ja tällöin 

sain ajan kanssa syventyneet ajatukset osaksi tutkimustekstiäni.   

 

Eettisyyttä on tutkimusaiheen valinta ja muun muassa se, kenen ehdoilla aihe 

valitaan ja miksi tutkimus päätetään tehdä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 129). Esitin 

jo johdannossa, että tutkimukseni koskettaa minua henkilökohtaisesti, koska olen 

itse tanssinopettaja ja tuleva ammatinvaihtaja maisterin tutkinnon suorittamisen 

jälkeen. Tutkimuksen henkilökohtainen hyöty oli kuitenkin toissijainen syy sille, 

miksi valitsin tutkimusaiheeni. Aiheenvalintaan kyllä vaikuttivat omat kokemuk-

seni tanssinopettajana, mutta transfer kiinnittyi osaksi tutkimusta sattumalta. 

Transfer oli minulle tuttu käsite tanssinopettajankoulutuksesta ja ihmettelin, miksi 

käsitteestä ei juuri puhuta yliopistomaailmassa. Kun tarkastelin aikaisempaa tut-

kimusta liittyen osaamisen siirtymiseen ammatinvaihdon yhteydessä, tulin tulok-

seen, että tutkimusta ei ollut juuri tehty. Koin aiheen ajankohtaiseksi itseni ja yh-

teiskunnan näkökulmasta ja rajasin aiheeni koskemaan transferia tanssinopetta-

jan ammatinvaihdon yhteydessä.  
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Tutkimusetiikkaan kuuluu myös tutkittavien suojaaminen ja tutkittavien täytyy olla 

selvillä muun muassa siitä, mitä tutkitaan, miten tutkitaan ja kuinka tutkittavien 

kokemukset ja mielipiteet tuodaan esiin tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

131). Pyrin selvittämään jo haastattelupyynnössä (Liite 3) tutkittaville, että he py-

syvät tutkimuksessani anonyymeinä. Kerroin tutkittaville tarkkaan mitä tutkin, mi-

ten tutkin ja kuinka esittelen tutkittavat tutkimuksessani. Haastattelumateriaali ja 

litteroidut tekstit kerroin tuhoavani tutkimuksen julkaisemisen jälkeen. Luotta-

musta minun ja haastateltavien välillä syvensi tuttuus ja yhteinen ammatti. En 

usko tutkimuseettisten asioiden vaikuttaneen haastateltavien kokemusten ilmai-

semiseen.  

 

Haastateltavien ja tutkijan välinen tuttuus ja yhteinen ammattitausta saattavat li-

sätä luottamusta ja rentoutta haastatteluhetkellä, mutta myös vaikuttaa tutkijan 

tekemiin tulkintoihin. Tällöin tarkastelun kohteena on tutkimuksen luotettavuus ja 

puolueettomuus. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 135.) Aihe oli minulle henkilökohtai-

nen ja tämän lisäksi tunsin suoraan tai toisen henkilön kautta kaikki tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt. Lisäksi toimin tutkimuksentekohetkellä kyseisessä amma-

tissa. En kuitenkaan ollut tavannut monia haastateltavista lähes kymmeneen vuo-

teen ja toimin haastatteluhetkellä selkeästi haastattelijan roolissa. En siis käyt-

täytynyt kuin kaveri tai kollega. Uskon, että yhteinen taustamme kuitenkin helpotti 

tutkimusaiheen käsittelyä, sillä puhumme niin sanotusti samaa kieltä. Tunsin 

tanssinopettajan työn ammattisanaston ja yleisesti ammatin työnkuvan. Aineistoa 

pyrin lukemaan sulkemalla omat mielipiteeni ja kokemukseni tutkittavien koke-

musten ulkopuolelle. Kohteena oli haastateltavien kokemus, ei omani. Oma ko-

kemukseni alalta ja tutkittavista lisäsi vain omaa ymmärrystäni ja tulkintaa haas-

tateltavieni kokemuksista.  

 

Tutkimustulokset olen saanut rehellisen ja avoimen aineiston analyysin kautta. 

Ne syntyivät haastateltavien kokemuksen pohjalta. Huomioitava on kuitenkin, 

että kolme neljästä haastateltavasti vaihtoi tanssinopettajantyönsä muuhun ope-

tustyöhön. Tällöin haastateltava koki, että oma ammatti-identiteetti sekä muok-

kautui, mutta myös täydentyi ammatinvaihdon yhteydessä, sillä moni uudessa 

ammatissa hallittava taito oli jo valmiiksi osa yksilön osaamista. Haastateltavat 

kokivat, että kyseisten ammattien välillä oli hyvin paljon samaa ja osaaminen vain 
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siirtyi eri kontekstiin. Yllättävää kuitenkin oli, että täysin samankaltaisia tuntemuk-

sia kokivat myös kaupanalan ammattilainen, fysioterapeutti ja hallinnon esimies, 

joiden osaamisen ei ehkä kokisi sisältävän samoja piirteitä kuin tanssinopettajan 

osaaminen.  

 

Olin avoin myös toisenlaisille tuloksille. Tanssinopettajan ammatista kaikkiin uu-

siin ammatteihin ei siirtynyt tanssitaito. Liikemuistin siirtymisen kohdalla oli oltava 

kriittinen sen suhteen, että kyseinen osaaminen siirtyi hallinnon esimiehen työhön 

vain, koska kyseinen henkilö opetti edelleen kahta tanssiryhmää esimiehen-

työnsä lisäksi. Hän oli halunnut pitää pienen opetusvelvollisuuden osana uutta 

työtään.  

 

Osa haastateltavista oli toiminut uudessa ammatissaan vasta muutamia vuosia, 

joten tämä oli otettava huomioon tulosten luotettavuutta analysoitaessa. Kuiten-

kin jokainen haastateltavista, myös vain muutaman vuoden uudessa ammatissa 

työskennelleistä, koki, että tanssinopettajan osaaminen oli siirtynyt osaksi uutta 

ammattia ja sen osaamista. Syy siihen, miksi jokainen haastateltavista koki vah-

vaa transferia, voi olla tanssinopettajan ammatissa. Tanssinopettajat olivat koke-

neita oman osaamisensa analysoinnissa, jolloin haastateltavat olivat saattaneet 

tehdä analysointia jo ennen tutkimukseen osallistumistaan omassa jokapäiväi-

sessä työssään. Yksilö, joka tuntee itsensä ja osaa soveltaa sitä tietoa käytän-

nössä, suoriutuu muita paremmin muun muassa ongelmanratkaisussa, mutta 

myös monista muista vaativista tehtävistä (Ruohotie 2004; 2006, 107). Kuten tut-

kimustuloksetkin kertoivat, olennainen osa haastateltavien osaamista olivat it-

sesäätelyvalmiudet. Oman osaamisen tietoista pohdintaa oli tehty jo tanssinopet-

tajan työssä sekä ammatinvaihtohetkellä, mutta myös uudessa työssä.  

 

Feltovich, Prietula ja Ericsson (2006) mainitsevat, että asiantuntijuus on alakoh-

taista ja huippusuoritukset eivät ole siirrettävissä alalta toiselle, jolloin asiantuntija 

on toisella alalla maallikko. Tutkimukseni tulokset kertoivat osittain päinvastaista. 

Haastattelemani tanssinopettajat olivat siirtyneet uusiin tehtäviin joko samalle tai 

eri alalle. Täysin uudelle alalle siirtynyt haastateltava kertoi uuden ammattinsa 

osaamisesta eri tavoin kuin muut. Ero piili kuitenkin vain itsevarmuudessa. Tällöin 

haastateltava kertoi uuden ammattinsa osaamisen yhteydessä, että opittavaa oli 
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vielä paljon. Haastateltavat olivat tiedostaneet, mitä jo osaavat ja mitä heidän tu-

lisi vielä oppia. Jokainen haastateltavista koki, että oli uudessa ammatissaan, jo 

jollain tavalla ammattilainen ja taustalla oli jälleen vahva kokemus ja tietoisuus 

omasta osaamisesta ja sen tietoisesta kehittämisestä. Vaikka ala olisi ollut uusi, 

mahdollisti transfer sen, että uuden ammatin hallitseminen onnistui nopeasti ja 

vaivattomasti. 

 

7.4 Jatkotutkimuksesta 

Koska transferia ammattien välillä ei juurikaan ole tutkittu, on sen tutkimiselle 

useita mahdollisuuksia. Oma aiheeni on vain pintaraapaisu tärkeään ja ajankoh-

taiseen aiheeseen.  

 

Tässä tutkimuksessa tanssinopettajan osaamisen siirtymistä uuteen ammattiin 

on tarkastelu vain tutkittavien itsensä arvioimana. Kyse on oman osaamisen it-

searvioinnista. Aihettani olisi mahdollista tutkia myös muiden arvioimana. Lisäksi 

yksilöhaastatteluiden sijaan aiheeseen saisi uusia piirteitä, jos sitä käsittelisi ryh-

mähaastattelun kautta. Tällöin yksilöt pystyisivät täydentämään toistensa vas-

tauksia ja pohtimaan yhdessä ammattiensa osaamista.  

 

Tutkimukseni aihe käsitti tanssinopettajan osaamisen ja sen siirtymisen eri am-

matteihin eri aloilla. Samankaltaista tutkimusta olisi mahdollista tehdä mitä erilai-

simpien ammattien ja alojen välillä. Nyt tarkastelussa oli opetus- ja taideosaami-

sen yhdistävä ammatti, jossa tärkeässä osassa oli työväline, ihmiskeho. Mielen-

kiintoista olisi selvittää mitä osaamista siirtyy esimerkiksi insinöörin työstä taiteli-

jan ammattiin.  

 

Myös transferin eri lajien tutkiminen ammatinvaihdon yhteydessä olisi mielenkiin-

toista. Tutkimuksessani tarkastelin sitä, mitä transferissa siirtyy, mutta mahdol-

lista olisi tutkia myös sitä, miten tietty osaaminen siirtyy ammattien välillä.   
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Koska ammatin ja/tai alan vaihtaminen ovat tänä päivänä luontainen osa ihmisten 

urapolkuja, olisi siirtyvän työelämäosaamisen ja asiantuntijuuden määrittely tär-

keää. Tällöin tutkimuksessa olisi mahdollista tarkastella laajasti esimerkiksi jotain 

tiettyä alaa ja tutkia, millainen osaaminen tämän tietyn alan asiantuntijoilta siirtyy 

heidän mukaan saman alan uusiin ammatteihin.  

 

Ennen kaikkea transferiin liittyvää tutkimusta tulee jatkaa. Yksilöissä on potenti-

aalia ja yksilöt luovat työelämän ja sen osaamisen. Tulevaisuuden dynaaminen 

työelämä tarvitsee moniosaajia ja ennen kaikkea yliammatillista osaamista sekä 

sen tunnistamista, jotta yksilöiden osaaminen on mahdollista hyödyntää osana 

tulevaisuuden työelämää.  
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LIITTEET 

Liite 1  
 
Haastattelurunko 
 
TAUSTATIEDOT 

• Ikä 

• Mitä koulua ja opintolinjaa käynyt tullakseen tanssinopettajaksi 

• Nykyinen ammatti 

• Mitä kouluja tai koulutuksia käynyt nykyistä työtä varten 

 

• Kuinka kauan toiminut tanssinopettajana 

• Miten kauan toiminut nykyisessä työssä/tehtävässä 

• Miksi vaihtoi ammattia 

o Lisäkysymys: Tanssinopettajan ammatin merkitys uuden ammatin 

valintaan 

• Miksi hakeutui juuri kyseiseen ammattiin/tehtävään 

• Kokeeko itsensä vielä tanssinopettajaksi 

 

YKSILÖN TANSSINOPETTAJAOSAAMINEN JA UUDEN TYÖN OSAAMINEN 
 
1. Millaisissa tehtävissä toimi tanssinopettajana 

• Työnkuva 

• Rooli osana työyhteisöä ja vastuualueet 

• Mitä muuta toimintaa/tehtäviä opetuksen ohella 

• Miten työ muuttui vuosien varrella 

• Viihtyikö työssä 

 

2. Millaisissa tehtävissä toimii tällä hetkellä 
• Työnkuva 

• Rooli ja vastuualueet 

• Mitä muuta toimintaa/tehtäviä päätehtävien ohella 



 

 

• Miten työ on muuttunut kuukausien/vuosien varrella 

• Viihtyykö työssä 

 
3. Yksilön tanssinopettajaosaaminen  

• Millainen persoona olet tanssinopettajana? 

• Miten persoonallisuutesi näkyi tanssinopettajana? 

•  

• Mitä tanssinopettajan osaamisesi on? 

o Tarkentava kysymys: Mitä taitoja/tietoja/persoonallisuudenpiir-

teitä/työvälineitä tarvitsit tanssinopettajantyössäsi päivittäin? Entä 

harvemmin? 

o Tarkentava kysymys: osaamisen tarvitseminen opetustilanteissa, 

suunnittelutyössä, työyhteisön kanssa 

 

• Miten arvioisit itseäsi tanssinopettajana? Oletko hyvä tanssinopettaja? 

• Mitä hyvää ja mitä kehitettävää sinussa on tanssinopettajana?  

o Tarkentava kysymys: Miten hallitsit tanssinopettajalta vaaditut 

osaamistarpeet? 

• Millä tavalla olet omasta mielestäsi tanssinopettaja-ammattilainen/asian-

tuntija? 

• Mitä opit tanssinopettajantyössä?   

 

4. Nykyisessä työssä tarvittava osaaminen 
• Millainen persoona olet nykyisessä työssäsi? 

• Miten persoonallisuutesi näkyy nykyisessä työssäsi? 

 

• Mitä nykyisen työn osaamisesi on?  

o Lisäkysymys: Mitä taitoja/tietoja/persoonallisuuden piirteitä/työväli-

neitä tarvitset työssäsi päivittäin? Entä harvemmin? 

 

• Miten arvioisit onnistumista nykyisessä tehtävässäsi? Oletko hyvä osaaja? 

• Mitä hyvää ja mitä kehitettävää sinussa on nykyisen työtehtäväsi osaa-

jana? 



 

 

• Millä tavalla olet mielestäsi työsi ammattilainen/asiantuntija?  

• Mitä olet oppinut nykyisessä työssäsi?   

• Millaisia haasteita olet kokenut nykyisessä työssäsi?  

 

TRANSFER 

• Mitä yhteistä tanssinopettajan työlläsi ja nykyisellä työlläsi on? 

o Tarkentavia käsitteitä: yhteisiä tarvittavia taitoja, tietoja, välineitä 

o Tarkentava kysymys: Mistä samoista persoonallisuuden piirteistäsi 

on hyötyä tanssinopettajan ja nykyisessä työssäsi?  

 

• Mitä eroja tanssinopettajan työlläsi ja nykyisellä työlläsi on? 

 

• Millaisissa tilanteissa hyödynnät tanssinopettajan osaamista nykyisessä 

työssäsi?  

 
• Mitä hyötyä tanssinopettajan osaamisesta on ollut nykyisessä työssäsi? 

 

• Onko jokin tanssinopettajaosaamisesi osa-alue vaikeuttanut nykyisen 

työsi tekemistä? 

 

• Voisiko tanssinopettajan työstä tuoda jotain nykyiseen työhösi ajatellen tu-

levaisuutta? 

o Tarkentava kysymys: Mitä tanssinopettajan osaamisestasi/ tans-

sinopettajuudestasi haluaisit tuoda osaksi nykyistä työtäsi? 

 

• Jos et olisi tanssiopettaja, olisitko yhtä pätevä nykyisessä työssäsi kuin nyt 

olet?  

 

VAPAA SANA 
• ajatuksia omasta tulevaisuudesta työntekijänä 

• onko harkinnut paluuta tanssinopettajan työhön tai muuten taide- tai ope-

tuskentälle 

• mitä asioita ikävöi tanssinopettajan ammatissa 



 

 

Liite 2 
 
Haastateltaville ennen haastattelua esitetty apukuva 
 

TANSSINOPETTAJASTA	UUTEEN	AMMATTIIN	–	OSAAMISEN	SIIRTYMINEN	

AMMATISTA	TOISEEN	SIIRRYTTÄESSÄ	TANSSINOPETTAJIEN	ITSENSÄ	AR-

VIOIMANA	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liite 3 
 
Saatekirje sähköpostiin ja Facebookiin 
 

Hei, 

 

Olen Laura Jokinen, kasvatustieteen kandidaatti ja tanssinopettaja (AMK) ja teen 

Pro gradu –tutkimusta osana kasvatustieteen maisterinopintojani Lapin yliopis-

tossa.  

 

Pro graduni aihe käsittelee tanssinopettajan osaamisen siirtymistä ammattien vä-

lillä ammatinvaihdon yhteydessä. 

 

Sinä olet merkittävä henkilö tutkimukseni kannalta, koska olet pätevä tanssin-

opettaja, mutta toimit tällä hetkellä pääsääntöisesti toisissa tehtävissä. Tutkimus-

tani varten tarkoituksenani on haastatella viittä pätevää tanssinopettajaa, jotka 

tekevät nykyisin päätyönään muuta kuin tanssinopettajan työtä.  

 

Haastattelemieni henkilöiden henkilöllisyys pysyy tutkimuksessa anonyyminä. 

Haastattelu nauhoitetaan, nauhoitettu materiaali tulee ainoastaan minun käyt-

tööni ja se tuhotaan Pro gradun julkaisun jälkeen.  

 

Toivoisin, että voisit osallistua tutkimukseeni. Haastattelu vie maksimissaan tun-

nin ja se on mahdollista suorittaa sopimassamme paikassa. Haastattelut teen 

huhtikuun aikana.  

 

Sopisiko sinulle, että haastattelisin sinua esimerkiksi kotonasi __ klo __ ?  

 

Ystävällisin terveisin  

 

Laura Jokinen 

Kasvatustieteen opiskelija, Lapin yliopisto 

050 307 3131 

 



 

 

Liite 4 
 
Haasteltaville lähetetty haastattelurunko ja teemat 
 
Haastattelurunko ja haastattelun teemat 
Voit miettiä etukäteen seuraavia kysymyksiä: 

 

1. Mitä samaa ja erilaista on tanssinopettajan työssä ja nykyisessä työssäsi? 

2. Mitä samaa ja erilaista sinussa on yksilönä tanssinopettajana ja nykyisen työn 

harjoittajana? Eli koetko olevasi nykyisessä työssä toimiessasi samanlainen/eri-

lainen kuin tanssinopettajana toimiessa.  

 

1. Taustatiedot  
-mm. koulutus, ammatinvaihdon syyt 

 

2. Millaisissa tehtävissä toimi tanssinopettajana 
-mm. työnkuva, rooli, vastuualueet, työn muutos vuosien varrella 

 

3. Millaisissa tehtävissä toimii tällä hetkellä 
-mm. työnkuva, rooli, vastuualueet, työn muutos kuukausien/vuosien varrella 

 
4. Yksilön tanssinopettajaosaaminen  
-mm. millaisia taitoja/tietoja/persoonallisuuden piirteitä/työvälineitä tarvitsi  

-Mitä on tanssinopettaja-asiantuntijuus  

 

5. Nykyisessä työssä tarvittava osaaminen 
-mm. millaisia taitoja/tietoja/persoonallisuuden piirteitä/työvälineitä tarvitsee 

  

7. Transfer eli osaamisen siirtyminen ammattien välillä 
-Mitä yhteistä tanssinopettajan työlläsi ja nykyisellä työlläsi on? 

-Mitä eroja tanssinopettajan työlläsi ja nykyisellä työlläsi on? 

-Mitä hyötyä tanssinopettajan osaamisesta on ollut nykyisessä työssäsi? 

 

8. Vapaa sana 


