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1 Johdanto 
 

Kaikki mokaavat. Tutkija väittää, että kaikki kadulla vastaan tulevat ihmiset ovat 

joskus tehneet virheen tai pari. Mokien kanssa on yritettävä tulla toimeen, sillä 

ne ovat väistämätön osa elämää. Jokainen tosin voi  tietoisesti vaikuttaa siihen, 

millä tavalla hän pyrkii selviytymään mokistaan. Näitä selviytymispyrkimyksiä 

kutsutaan psykologiassa selviytymisstrategioiksi (eng. coping strategy), jotka 

ovat tämän tutkielman keskiössä.  

 

Tarkemmin ottaen tutkimuskohteina ovat noviisiluokanopettajat ja heidän selviy-

tymisstrategiansa, sillä uransa aloittavat noviisiluokanopettajat ovat suuren 

haasteen edessä. Työelämään siirryttäessä aloittelevat opettajat joutuvat muun 

muassa omaksumaan työpaikkansa toimintakulttuurin, vastaanottamaan eri-

koistehtäviä, kommunikoimaan vanhempien kanssa, täyttämään virallisia lo-

makkeita ja hoitamaan monia muita asioita, jotka eivät liity opettajan ammatin 

pedagogiseen puoleen. Tällaisessa velvollisuuksien ja pedagogisten tavoittei-

den ristitulessa mokilta on vaikea välttyä. 

 

Toisaalta mokaamiseen ei vaikuta pelkästään yksilön ulkopuolelta tulevat odo-

tukset vaan myös yksilön sisäisillä tekijöillä on merkitystä selviytymisstrategioi-

den valintaprosessissa. Yksi näistä sisäisistä osatekijöistä on noviisiluokanopet-

tajan persoonallisuus. Tutkija olikin kiinnostunut siitä, kuinka hyvin noviisin per-

soonallisuus ja tämän valitsemat selviytymisstrategiat korreloivat keskenään.  

 

Jokainen tutkimuksen noviisiluokanopettaja oli ollut valmistumisen jälkeen töis-

sä enintään kaksi vuotta, mutta he olivat oppineet hyvin paljon lyhyessä ajassa. 

Kasautuvat kokemukset kasvattavat tietotaitoa, mikä taas vie opettajaa eteen-

päin ammatillisella polulla. Lopulta, jos opettaja pysyy alalla tarpeeksi pitkään, 

noviisista voi kasvaa oman alansa taitaja eli ekspertti. 

 

Kokemuksen, persoonallisuuden ja selviytymisstrategioiden kautta noviisiluo-

kanopettaja pyrkii reagoimaan mahdollisimman optimaalisesti tekemäänsä vir-

heeseen. Joskus opettaja kykenee mallikelpoiseen tilanteen käsittelemiseen, 
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mutta joskus valittu selviytymisstrategia ei sovi tilanteeseen ollenkaan. Kouluar-

jessa tällaisia selviytymisstrategioihin liittyviä valintatilanteita tulee vastaan jat-

kuvasti (Keltikangas-Järvinen, 2008, 52).  

 

Tutkielman aihe oli kirjoittajalle hyvin ajankohtainen, sillä pian nämä samat va-

lintatilanteet tulevat vastaan myös kirjoittajalle. Mitä lähemmäs päästiin työelä-

mään siirtymistä, sen huolestuneempi tutkielman tekijä oli tästä muutoksesta. 

Osaisiko kirjoittaja sujahtaa työelämään tarpeeksi sujuvasti? Jos ei, olisiko siinä 

tapauksessa olemassa jotain keinoa, miten tätä siirtymää opiskelijasta virka-

mieheksi voisi avittaa? Näistä pohdinnoista syntyi ajatus selviytymisstrategioihin 

keskittyvästä tutkielmasta.  
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2 Teoreettinen tausta 
 

2.1 Selviytymisstrategiat  
 

2.1.1 Mitä selviytymisstrategiat ovat?  
 

Selviytymisstrategian konsepti on tunnettu jo 1940-luvulta, mistä lähtien se on 

ollut tärkeä osa psykologian alaa (Lazarus & Folkman, 1984, 117). Selviytymis-

strategia -termillä on kuitenkin sekava historia, eikä sen tarkoituksesta ollut sel-

keyttä ennen Richard R. Lazaruksen tutkimuksia 1960-luvulla (Lazarus & Folk-

man, xi, 1984).  

 

Lazarus & Folkman (1984, 141) määrittelevät selviytymisstrategian (eng. coping 

strategy) yritykseksi käsitellä hankalia ja omat voimavarat ylittäviä ulkoisia ja/tai 

sisäisiä vaatimuksia jatkuvasti muuttuvilla kognitiivisilla ja toiminnallisilla keinoil-

la. Juuri yritteliäisyys erottaa selviytymisstrategiat mistä tahansa sopeutumiseen 

tähtäävästä prosessista, sillä selviytymisstrategian käyttö edellyttää ponnisteluja 

stressaavan tilanteen käsittelemiseksi. (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011, 40; 

Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007; Lazarus & Folkman, 1984, 133–134.)  

 

Dynaamisella selviytymisstrategiaprosessilla on kolme peruspiirrettä. Ensim-

mäiseksi prosessinäkemyksessä korostetaan ainoastaan stressaavassa tilan-

teessa tehtyjä toimintatapavalintoja, joita ohjaavat yksilön havainnot ja arvioinnit 

tilanteesta. Toiseksi selviytymisstrategian soveltaminen riippuu vallitsevan tilan-

teen olosuhteista, joten myös konteksti on olennainen osa selviytymisstrategian 

valintaa. Kolmanneksi selviytymisstrategia ei säily samanlaisena tilanteesta toi-

seen, sillä samaa selviytymisstrategiaa ei voi soveltaa jokaiseen haastavaan ti-

lanteeseen. (Lazarus & Folkman, 1984, 142.) 

 

Myös stressaava tai haastava tilanne voidaan porrastaa kolmeen eri vaihee-

seen. Ensimmäinen vaihe on antisipaatio (eng. anticipation period), jolloin yksilö 

ennakoi mahdollisia tulevia tapahtumia ja niiden ajankohtaa. Antisipaatiovai-

heessa arvioidaan, kuinka hyvin uhkaa voidaan hallita, jotta yksilö voi säilyttää 
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jonkinlaisen kontrollin tulevassa tilanteessa. Impaktivaiheessa (eng. impact pe-

riod) hankala tilanne on jo käynnissä ja ennakoinnin realistisuus punnitaan. 

Kontrollin merkitys vähenee tässä vaiheessa ja joissakin tilanteissa kontrollin ja 

haastavan tilanteen yhteensopimattomuus johtaa tilanteen uudelleenarviointiin. 

Postimpaktivaiheeseen (eng. postimpact period) siirrytään liukuvasti saman-

tyyppisten kognitiivisten prosessien kautta. Vaiheessa arvioidaan juuri tapahtu-

nutta sekä siitä aiheutuneita vahinkoja ja mahdollisia uusia uhkia. Näin pääs-

tään spiraalimaisesti takaisin antisipaatiovaiheeseen. (Lazarus & Folkman, 

1984, 147–148.)  

 

Kun stressaavien tilanteiden kolmiportaista teoriaa verrataan opettajuuteen, 

voidaan ajatella, että koko luokanopettajakoulutus toimii pitkittäisenä antisipaa-

tiovaiheena. Siinä luokanopettaja valmistautuu koulutuksen kautta saadun tie-

don myötä koulumaailman monipuolisiin haasteisiin. Pystyykö koulutus tarjoa-

maan tarpeelliset ja riittävät valmiudet työelämään on toinen kysymys. Siirtymä-

vaiheessa tieto on pitkälti teoreettista, sillä useimmilla kokemusta ei ole ehtinyt 

kertyä kovinkaan montaa vuotta valmistumiseen mennessä. Varsinainen impak-

tivaihe tapahtuu työelämään siirryttäessä. Työpäivän aikana ja jopa sen jälkeen 

luokanopettajaa pommitetaan erilaisilla haasteilla, joihin tämän tulee reagoida – 

joskus huonommalla menestyksellä, mistä ammatilliset virheet osittain johtuvat. 

Postimpaktivaiheessa työpäivän lomassa tai sen jälkeen näiden selviytymisstra-

tegioiden valinnan tarkoituksenmukaisuutta pohditaan. Tätä voidaan myös kut-

sua reflektoimiseksi (Strasser & Gruber, 2004, 16; Komarraju, Karau, Schmeck, 

Avdic, 2011, 476). Selviytymisstrategioiden kolmas, postimpaktivaihe on tutkijan 

tulkinnan mukaan käytännössä sama asia kuin reflektoiminen. 

 

Nykykäsityksen mukaan tehokas ja toimiva selviytymisstrategia ei ole yksin-

omaan ongelmanratkaisua. Selviytymisstrategia on yhdistelmä psykologisten ja 

fysiologisten prosessien kuten tunteiden, käyttäytymisen, tarkkaavaisuuden ja 

kognition säätelyä sekä sosiaalisten kumppanien ja ympäristön säätelyyn pyr-

kimistä (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007, 122). Täten selviytymisstrategia on 

osa monitasoista riskien ja sinnikkyyden järjestelmää, jossa ihannetapauksessa 

vaikeuksien kohtaaminen motivoi yksilöä kehittämään omaa osaamistaan 
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(Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011, 36–37).  Yhteenvetäen näyttää siltä, että 

yksilö soveltaa selviytymisstrategiaa hallitakseen omaa sisäistä maailmaansa 

sekä senhetkistä ympäristöään rakentavalla tavalla. 

 

Selviytymisstrategioissa oleellista ei ole niinkään lopputulos, vaan se, millä ta-

valla hankalasta tilanteesta on aikomus päästä yli. Näin ollen vaikka selviyty-

misstrategialla tähdätään esimerkiksi tilanteen välttämiseen siinä ei välttämättä 

onnistuta automaattisesti. (Lazarus & Folkman, 1984, 148–150.) Kun esimer-

kiksi ongelmanratkaisutyyppisellä selviytymisstrategialla päästään aiottuun tu-

lokseen, yksilö on kyennyt kontrolloimaan haastavaa tilannetta onnistuneesti. 

Tällainen odotuksien mukainen tulos on merkki mestaritasoisesta tilanteenhal-

linnasta. Selviytymisstrategian odotuksien vastainen tulos taas johtaa lähinnä 

avuttomuuden kokemukseen. (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011, 39.) 

 

2.1.2 Selviytymisstrategioista  
 

Lazarus ja Folkman (1984, 150) jakavat selviytymisstrategiat kahteen pääryh-

mään: ongelmakeskeisiin ja tunnekeskeisiin. Ensimmäisessä yksilö pyrkii hallit-

semaan stressin lähdettä ja toisessa korostetaan haastavan tilanteen aiheutta-

mien tunteiden säätelyä (Helgeson, 2011, 73).  
 

Tunnekeskeisiin selviytymisstrategioihin kuuluvat sellaiset kognitiiviset toimin-

not, jotka tähtäävät emotionaalisen ahdistuksen vähentämiseen. Näihin lukeu-

tuvat mm. vältteleminen, vähätteleminen, etääntyminen, valikoiva tarkkaavai-

suus, myönteinen vertailu ja myönteisyyden etsiminen kielteisistä tapahtumista. 

Osassa tunnekeskeisistä strategioista pyritään uudelleenarviointiin. Uudelleen 

arvioimalla yksilö muuttaa tilanteen subjektiivista merkitystä heikentääkseen 

uhkaa vaikka itse tilanne säilyy objektiivisesti samanlaisena. Näissä strategiois-

sa tavoitteena on toiveikkuuden ja optimismin säilyttäminen kieltämällä faktat ja 

pahimmat mahdolliset seuraukset itseltään sekä suhtautumalla piittaamatto-

masti haasteeseen. (Lazarus & Folkman, 1984, 150–152.) 

 

Lazaruksen ja Folkmanin teoria tunnekeskeisistä selviytymisstrategioista ei näy-

tä kyseisiä strategioita kovin positiivisessa valossa, mutta Stantonin ym. (2011) 
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EAC-teoriassa tunnekeskeiset strategiat nähdään hieman rakentavampina stra-

tegioina (Stanton, 2011, 369–386). 

 

EAC (Emotional Approach Coping) sisältää kaksi tunteiden käsittelyn aluetta. 

Tunteiden prosessoiminen (eng. emotional processing) tarkoittaa nimensä mu-

kaisesti selviytymiskeinoa, jossa pyritään tunnistamaan, tutkimaan ja ymmärtä-

mään haasteellisesta tilanteesta johtuvia tunteita. Tunteiden ilmaisemisella ta-

voitellaan jonkinlaista sanatonta tai sanallista keinoa kommunikoida näitä samo-

ja tunteita. Soveltamalla onnistuneesti EAC:tä, luokanopettaja pystyy ohjaa-

maan huomionsa takaisin tärkeimpiin tavoitteisiin, niiden tiellä olevien esteiden 

tunnistamiseen sekä keinoihin päästä haluamiinsa tavoitteisiin. (Stanton, 2011, 

371–372 & 377). Myös Changin (2013, 805) tutkimuksessa löydettiin positiivi-

sempia tunnekeskeisiä selviytymisstrategioita, jotka viittasivat samankaltaisesti 

tunteista ääneen puhumiseen ja niistä keskustelemiseen sekä emotionaalisen 

tuen etsimiseen lähipiiristä. 
 

Toinen selviytymisstrategiaryhmä sisältää ratkaisukeinoja, joissa keskitytään 

ongelman tunnistamiseen, vaihtoehtoisten ratkaisujen ideoimiseen, ratkaisujen 

haittojen ja hyötyjen arvioimiseen, strategian valintaan sekä lopulta sen sovel-

tamiseen käytännössä. Ongelmakeskeiset strategiat sisältävät sekä ympäris-

töön vaikuttamiseen että yksilön itsesäätelyyn liittyviä keinoja haastavien tilan-

teiden hallitsemiseen. Näitä keinoja ovat esimerkiksi avun tavoitteleminen 

hankkimalla vertaistukea, lisätietoa tai neuvoja (Chang, 2013, 805) ja pyrkimällä 

sopeutumaan tilanteeseen (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011, 36). Yksilö ei 

kuitenkaan käytä vain yhtä selviytymisstrategiaryhmää vaan ne kulkevat rinnak-

kain. Esimerkiksi tunnekeskeisen strategian funktio voi olla ongelmakeskeisen 

selviytymisstrategian soveltamisen helpottaminen. Toisin sanoen tunteiden sää-

tely on niin sanotusti yksilön ensireaktio (Chang, 2013, 801) ennen liukuvaa siir-

tymistä ongelmakeskeiseen strategiaan. (Lazarus & Folkman, 1984, 152–155.) 

 

Skinner & Zimmer-Gembeck (2011, 40–41; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007, 

124–127) tarkentavat selviytymisstrategioita jakaen ne kolmeen teemaan, joista 

jokaisessa on neljä eri selviytymisstrategiakategoriaa (kts. taulukko 1). Ensim-

mäiseen teemaan kuuluu toimintojen ja ennustamattomuuksien yhteensovitta-



 

 

10 

10 

minen ympäristössä. Tämän teeman selviytymisstrategioita kuvaa ongelman-

ratkaisu, tiedon etsiminen, avuttomuus ja pakeneminen. Toisella sopeutumis-

prosessin tasolla on itsenäisyyden ja sosiaalisten resurssien yhteensovittami-

nen. Näiden selviytymisstrategioiden tavoitteina ovat omavaraisuus, tuen etsi-

minen, delegoiminen ja sosiaalinen eristäytyminen. Kolmantena sopeutumis-

prosessien hierarkkisessa mallissa ovat henkilökohtaisten mieltymysten ja to-

dellisten vaihtoehtojen yhteensovittaminen. Tällaisia selviytymiskeinoja luon-

nehtivat mukauttaminen, neuvotteleminen, alistuminen ja vastustaminen. 
 
 

Ensimmäinen sopeutumisprosessi:  
toimintojen ja ennustamattomuuksien yhteensovittaminen ympäristössä 

Selviytymis-
strategiaka-
tegoria 

1. Ongelmanrat-
kaisu 

2. Tiedon etsimi-
nen 

3. Avuttomuus 4. Pakeneminen 

Kategorian 
funktio so-
peutumis-
prosessissa 

Toimintojen mu-
kauttaminen te-
hokkaiksi 

Uusien ennusta-
mattomuuksien 
löytäminen 

Toimintojen ra-
joittavuuksien 
löytäminen 

Mahdottomista 
olosuhteista pa-
keneminen 

Selviytymis-
strategia 

Strategian laati-
minen 
Suunnitteleminen 
Taitaminen 
Katso ja opi 
Tehokkuus 

Lukeminen 
Tarkkaileminen 
Muilta kysyminen 
Uteliaisuus 
Kiinnostus 

Hämmentymi-
nen 
Passiivisuus 
Kognitiivinen  
väliintuleminen 
Kognitiivinen 
uupuminen 
Syyllisyys 
Avuttomuus 

Vältteleminen 
Psyykkinen ve-
täytyminen 
Pakeneminen 
Kiistäminen 
Toiveajattelu 
Pelko 

Toinen sopeutumisprosessi:  
itsenäisyyden ja sosiaalisten resurssien yhteensovittaminen 

Selviytymis-
strategiaka-
tegoria 

5. Omavaraisuus 6. Tuen tavoitte-
leminen  

7. Delegoiminen 8. Sosiaalinen 
eristäytyminen 

Kategorian 
funktio so-
peutumis-
prosessissa 

Saatavilla olevien 
sosiaalisten re-
surssien suoje-
leminen 

Saatavilla olevien 
sosiaalisten re-
surssien käyttä-
minen 

Resurssien ra-
joittavuuksien 
löytäminen 

Lannistavista 
konteksteis-
ta/asiayhteyksist
ä vetäytyminen 

Selviytymis-
strategia 

Tunteiden sääte-
leminen, 
Käyttäytymisen 
sääteleminen, 
Tunteiden ilmai-
seminen, 
Ylpeys 

Kontaktin tavoitte-
leminen, 
Mukavuudenha-
luisuus, 
Läheisyydenha-
kuisuus,  
Ikävöiminen, 
Liittoutuminen 

Epäsopivan 
avun hakemi-
nen, Valittami-
nen, 
Mariseminen, 
Itsesääli, 
Häpeäminen 

Sosiaalinen ve-
täytyminen, 
Salaaminen, 
Muiden vältte-
leminen, 
Jähmettyminen, 
Väistä ja suo-
jaudu,  
Surullisuus 
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Kolmas sopeutumisprosessi:  
henkilökohtaisten mieltymysten ja vaihtoehtojen yhteensovittaminen 

Selviytymis-
strategiaka-
tegoria 

9. Mukautuminen 10. Neuvottelemi-
nen 

11. Alistuminen 12. Vastustami-
nen 

Kategorian 
funktio so-
peutumis-
prosessissa 

Henkilökohtaisten 
mieltymysten 
joustava sopeut-
taminen vaihto-
ehtoihin 

Uusien vaihtoeh-
tojen löytäminen 

Henkilökohtai-
sista mieltymyk-
sistä luopuminen 

Rajoitteiden 
poistaminen 

Selviytymis-
strategia 

Harhautuminen, 
Kognitiivinen uu-
delleenjärjestä-
minen, 
Vähätteleminen, 
Hyväksyminen, 
Valikoivuus,  
Toissijainen kont-
rollointi 

Neuvotteleminen, 
Taivutteleminen, 
Prioriteettien aset-
taminen, 
Kompromissi 
 

Märehtiminen, 
Joustamaton pe-
riksiantamatto-
muus, 
Tunkeilevat aja-
tukset,  
Inho 

Muiden syyttä-
minen, 
Projektio, 
Aggressio, 
Uhmakkuus, 
Vastaan taiste-
leminen, 
Viha, 
Uhmakkuus 

Taulukko 1. Sopeutumisprosessien hierarkkinen malli ja selviytymisstrategiakategoriat 
(mukaillen Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011, 40–41; Skinner & Zimmer-Gembeck, 
2007, 124–127). 
 

2.2 Ammatilliset virheet ja selviytymisstrategiat  
 

Epäonnistumiset ja virheet voivat olla hyvin arvokkaita, sillä niiden avulla voi-

daan saada selville, mikä toimii ja minkälaiset asiat eivät vielä toistaiseksi toimi. 

Lisäksi virheiden tekeminen on osa opettajan oppimisprosessia (Daley, 1999, 

139). Luokanopettajan oma suhtautuminen näihin virheisiin on avainasemassa 

sopeutumisprosessissa. Kun opettaja näkee virheet oppimistilaisuuksina, hänel-

lä on mahdollisuus niin sanotusti tartuttaa samanlainen ajattelutapa ympäris-

töönsä. (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011, 51). 
 

Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin P-12 -opettajia (n = 492) Yhdysvaltain Kes-

kilännestä, jossa selvitettiin opettajien arvioita häiritsevästä käyttäytymisestä 

luokkahuoneessa sekä opettajan loppuunpalamisen ehkäisemiseen liittyviä, so-

peuttavia selviytymis- ja tunnesäätelykeinoja (Chang, 2013, 799). Tutkimukses-

sa havaittiin, että opettajat käyttivät kaikista mitatuista sopeutumiskeinoista se-

kä tunne- että ongelmakeskeisiä selviytymisstrategioita suuremmalla todennä-

köisyydellä, jos opettaja koki voimakkaita epämiellyttäviä tunteita luokkahuo-

neen välikohtauksien aikana. Tunnekeskeiset strategiat eivät kuitenkaan vaikut-
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taneet loppuunpalamisen tunteen vähentymiseen. Vain ongelmakeskeisiin sel-

viytymisstrategioihin turvautuminen oli yhteydessä työssä jaksamiseen ja lop-

puunpalamisen ehkäisemiseen. (Chang, 2013, 814.) Vaikuttaa siis siltä, että 

tunnekeskeiset selviytymisstrategiat eivät ole kovin tehokkaita sopeutumiskei-

noja. Ne tarvitsevat tuekseen selviytymisstrategioita jostakin muusta kategorias-

ta. Tunnekeskeiset selviytymisstrategiat näyttävät toimivan ns. hätäapuna han-

kalissa tilanteissa, antaen aikaa miettiä seuraavaa toimintatapaa.  
 

Changin tutkimus saa tukea myös toisesta tutkimuksesta. Barcelonan yliopis-

tossa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin kolmannen vuoden kasvatustieteen 

opiskelijoiden (n = 98; 96 naista, 2 miestä) selviytymisstrategioiden yhteyttä hy-

vinvointiin. Tutkimuksessa löydettiin yhteys erityisesti opettajaopiskelijoiden en-

nakoivan ongelmanratkaisustrategian sekä masennuksen ja ahdistuneisuuden 

väliltä: ongelmanratkaisukeskeisellä strategialla oli hyödyllinen vaikutus kysei-

siin psykologisiin stressitekijöihin. Vastaavasti välttämisorientoituneet selviyty-

misstrategiat, kuten stressin aiheuttajan ajattelemisen vältteleminen ja ajatuksi-

en muualle kääntäminen, olivat yhteydessä negatiivisiin vaikutuksiin psykologi-

sessa hyvinvoinnissa kuten masennukseen, vainoharhaisuuteen, ahdistunei-

suuteen ja stressiin. Tunnekeskeisten selviytymisstrategioiden ahkera käyttämi-

nen näytti ennustavan voimakkaasti psyykkisiä sairauksia. (Gustems-Carnicer & 

Calderón, 2013, 1127 & 1135–1136).  
 

Mikä tahansa selviytymisstrategia ei selvästi kelpaa, sillä sopimattomien strate-

gioiden soveltaminen voi joko ylläpitää tai jopa korostaa psyykkistä ahdistusta. 

(Gustems-Carnicer & Calderón, 2013, 1128–1129). Selviytymisstrategiat ovat 

sopivia vain silloin, kun strategia toimii suhteessa siihen tapaukseen, jossa sitä 

yritetään soveltaa (Keltikangas-Järvinen, 2008, 181–182). Voidaan siis yhteen-

vetona todeta, että selviytymisstrategiat toimivat optimaalisesti silloin, kun ne 

auttavat vähentämään tai sietämään mokaamistilanteesta johtunutta stressiä.  

 

Selviytymisstrategioiden kehitteleminen aloitetaan induktiovaiheessa, jolloin 

valmistunut luokanopettaja siirtyy työelämään (Nurminen, 2011, 30–31). Tällai-

nen toimintatapa on erittäin looginen, sillä ylipäätään päivästä selviytyminen 

vaatii paljon energiaa (Tynjälä, Heikkinen & Jokinen, 2013, 39–40). Noviisiopet-
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tajan tulisi saada mahdollisimman paljon tukea, sillä juuri työn kuormittavuus ja 

riittämätön tuki ovat olleet osatekijöinä uran vaihtamisessa (Tynjälä, Heikkinen 

& Jokinen, 2013, 41). 

 

2.2.1 Opettajuuden kehitys noviisista ekspertiksi  
 

Klassinen teoria viisivaiheisesta taitojen hankkimisesta (eng. A Five-Stage Mo-

del of Mental Activities Involved in Direct Skill Acquisition, Dreyfus & Dreyfus, 

1980) valaisee opettajan ammatillisen kehityksen polkua. Opettajan ura alkaa 

noviisivaiheesta ja se kehittyy jatkuessaan aina eksperttitasolle asti. Noviisivai-

heessa opettaja on sidottu pitkälti irrallisiin sääntöihin, joiden varassa tämä toi-

mii. Toisessa vaiheessa, jota kutsutaan kompetenssiksi (eng. competence), or-

jallisesti seuratut säännöt saavat tuekseen kontekstin kokemuksen karttuessa. 

Asiantuntijavaiheessa (eng. proficiency) opettaja ajattelee toimintaansa pitkän 

tähtäimen tavoitteiden mukaan. Neljännessä, eksperttivaiheessa (eng. experti-

se) opettajan ei tarvitse enää seurata analyyttisiä periaatteita, kuten sääntöjä, 

vaan hän kykenee toimimaan intuitiivisesti. Viimeisessä vaiheessa (eng. maste-

ry) opettajan tietotaitotaso säilyy periaatteessa samana, mutta koska hänen ei 

enää tarvitse käyttää energiaa suorituskykynsä tietoiseen tarkkailemiseen, hän 

voi keskittyä hetkessä toimimiseen tarvittavalla tavalla ja jopa yltää ajoittain 

huippusuorituksiin. (Dreyfus & Dreyfus, 1980, 7–14.) 
 

Ekspertiksi kehittymiseen tarvitaan siis oppimista. Daleyn mukaan noviisin op-

piminen on riippuvainen konseptien muodostamisesta, mihin vaikuttavat pelko, 

virheet ja hyväksytyksi tulemisen tarve. Noviisi pyrkii omaksumaan paljon uutta 

tietoa ja sopeutumaan (Daley, 1999, 138) työelämään. Eksperttivaiheeseen 

päästyään luokanopettaja on omaksunut paljon tietotaitoa, jolla on painoarvoa 

erityisesti monimutkaisten ja hankalien tilanteiden kohdalla (Strasser & Gruber, 

2004, 15).  

 

Haastavissa tilanteissa tarvitaan monipuolista osaamista, sillä kouluympäristö 

on jo lähtökohdiltaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti haastava konteksti (Ropo, 

2004, 162). Ekspertin suuremman tietomäärän lisäksi tieto on järjestäytynyt eri 

tavalla kuin kokemattomalla noviisilla (Ropo, 2004, 168–169), mikä johtaa tie-
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tynlaiseen perspektiiviin omaan tiedonalaan nähden, mikä taas näkyy ekspertin 

tavassa tarkastella ongelmia ja niiden syitä. Eksperttiopettajat ovat esimerkiksi 

nopeampia ja tarkempia luokkatilanteiden tunnistamisessa ja niihin reagoimi-

sessa, minkä vuoksi ekspertin tiedon prosessointikapasiteetti ei kuormitu sa-

massa määrin kuin noviisiopettajalla (Ropo, 2004, 167–168). Mokatilanteeseen 

sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että noviisi joutuu näkemään paljon enemmän 

vaivaa palauttaakseen jonkinlaisen tasapainon takaisin luokkaan. Eksperttiopet-

tajalla taas on ollut mahdollisuus prosessoida aikaisempia mokia ja niistä saatu-

ja oivalluksia pidemmältä ajalta, joten uusissa mokaamistilanteessa ekspertti on 

etulyöntiasemassa noviisiin nähden (van de Wiel, Szegedi & Weggeman, 2004, 

190).  

 

Ekspertiksi kasvamiseen vaikuttaa tietotaitotason kehittymisen lisäksi kyky so-

peutua sosiaalisiin muuttujiin, kuten työskentelyolosuhteisiin ja organisaatiora-

kenteisiin (Boshuizen, Bromme & Gruber, 2004, 4–7). Näin ollen eksperttiydes-

sä on selvästi myös sosiaalinen puoli – näkyväthän tietyt sosiaaliset odotukset 

jo opettajankoulutuksen aikana, sillä opiskelijoita ohjataan ennalta määrättyjen 

standardien mukaiseen ammattikehitykseen (Schepens, Aelterman & Vlerick, 

2009, 364.) Opettajankoulutus on selvästikin paikka, jonka tarkoituksena on oh-

jata tulevia opettajia eksperttiyteen johtavalle polulle. 
 

Miksei eksperttien ylivoimaista tietotaitoa siis hyödynnettäisi noviisiopettajien ja 

samalla koko työyhteisön hyväksi? Vertaisryhmämentorointiin osallistuneille 

opettajille tehdyssä kyselytutkimuksessa 95 % vastaajista (n = 138) oli sitä miel-

tä, että mentorointi on tärkeää erityisesti työuran alkuvaiheessa, koska se vai-

kuttaa työhyvinvointiin ja stressin vähentymiseen (Tynjälä, Heikkinen & Jokinen, 

2013, 40–41). Selviytymisstrategiana mentorointi pitää sisällään tiedon etsimis-

tä (2) ja tuen tavoittelemista (6) (kts. taulukko 1). Lisätietoa siis etsitään sosiaa-

listen keinojen eli mentoroinnin avulla, jonka kautta noviisiopettajilla on mahdol-

lisuus saada lisää itsevarmuutta omaan osaamiseensa ja työssä jaksamiseen.  
 

Edellä kuvattiin muutamia eroja noviisi- ja eksperttiopettajien välillä sekä mitä 

opettajaksi kasvaminen tarkoittaa. Opettajaksi kehittymisen näkökulmassa ko-

rostetaan koulutuksen merkitystä ammatillisessa pätevyydessä ja soveltuvuu-
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dessa. Näin ollen opettajaksi kasvetaan koulutuksen ja kokemuksen myötä. Täl-

lainen näkemys edustaa kolikon toista puolta, jossa opettajuus nähdään pro-

sessina eikä valmiina ominaisuutena.  

 

Kolikon kääntöpuolella on taas vastakkainen näkemys siitä, että soveltuminen 

opettajaksi riippuu henkilön persoonallisuudesta. Toisin sanoen opettajan per-

soonallisuus joko on tai ei ole soveltuva alalle. Kyseinen opettajuuden sisäsyn-

tyisyydestä kertova näkemys ei kuitenkaan näytä opettajankoulutuksen tulevai-

suutta kovin valoisana. Jos opettajuus olisi tietty ominaisuus, johon ei voida vai-

kuttaa ulkoisten tekijöiden avulla, mitä hyötyä opettajankoulutuksesta olisi? 

 

Molemmat näkemykset ovat kuitenkin saman kolikon kaksi puolta eikä kumpaa-

kaan voida näin ollen sivuuttaa. Voidaan esimerkiksi olettaa, että opettajan on 

mahdotonta olla täysin irtaantunut omasta persoonallisuudestaan, kun hän toi-

mii työssään. Tästä syystä seuraavassa teorialuvussa tarkastellaan nimen-

omaan persoonallisuuden yhteyttä selviytymisstrategioihin (Schepens, Aelter-

man, Vlerick, 2009, 361). 

 
2.3 Persoonallisuus ja selviytymisstrategiat 
 

Luvussa 2.1.1 esitettiin, että selviytymisstrategian soveltamisprosessi muuttuu 

jatkuvasti. Strategian valinta vaihtelee toisin sanoen tilanteen mukaan (Lazarus 

& Folkman, 1984, 142) eikä selviytymisstrategian valitsemista voida ennustaa 

suoraan henkilön persoonallisuuden pohjalta. Vaikka selviytymisstrategiat ja 

persoonallisuusprofiili eivät ole suoraan verrannollisia keskenään, persoonalli-

suudella on silti vaikutus erityisesti ennen strategioiden soveltamista. (Carver & 

Connor-Smith, 2010, 687.) 

 

2.3.1 Big 5 -persoonallisuuspiirreteoria 
 

Big 5 -persoonallisuuspiirreteoriassa persoonallisuuden alueet on jaettu nimen-

sä mukaisesti viiteen: avoimuus (eng. openness to experience), ekstroversio 

(eng. extraversion), miellyttävyys (eng. agreeableness), neuroottisuus (eng. 
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neuroticism) ja tunnollisuus (eng. conscientiousness) (Chamorro-Premuzic, 

2011, 55–59; Carver & Connor-Smith, 2010, 681; Zhang, 2006, 1179; David & 

Suls, 1999, 267). Yhdestä persoonallisuuspiirteestä ei voida ennustaa tiettyä 

käyttäytymistä, sillä mikään piirre ei vaikuta puhtaasti yksittäisenä piirteenä 

vaan piirteet toimivat yhdessä kokonaisuutena (Chamorro-Premuzic, 2011, 60; 

Keltikangas-Järvinen, 2010, 30–31; Keltikangas-Järvinen, 2008, 31). 

 

Carver & Connor-Smithin (2010) tutkimuksia kokoavassa artikkelissa on kuiten-

kin osoitettu, että mukautuvuuteen liitetyt ongelmanratkaisu (kts. taulukko 1, 

kohta 1) ja kognitiivinen uudelleenjärjestäminen (kts. taulukko 1, kohta 9) ovat 

eniten yhteydessä persoonallisuuteen kaikkien selviytymisstrategioiden joukos-

ta. Tunteiden sääteleminen ja hyväksyminen taas ovat vähiten yhteydessä per-

soonallisuuspiirteisiin. Kirjoittajan mukaan tästä voidaan päätellä, että tunteiden 

säätely ja hyväksyminen ovat selviytymisstrategioina tilannesidonnaisempia 

kuin esimerkiksi ongelmanratkaisu. Tunteiden sääteleminen osoittaa tietynlaista 

omavaraisuutta ja itsenäisyyttä sopeutumisprosessissa (kts. taulukko 1, kohta 

5), kun taas hyväksyminen kertoo tilanteeseen mukautumisesta (kts. taulukko 1, 

kohta 9). Mukautuvuuteen liitetty joustavuus on suoraan yhteydessä Big 5 -

persoonallisuuspiirreteorian avoimuuteen (kts. taulukko 2). Näin ollen Big 5 -

piirteistä avoimuus ennustaa enemmän ongelmanratkaisua ja kognitiivista uu-

delleenjärjestämistä.  

 

Ekstroversio yhdistettiin edellä mainittujen strategioiden lisäksi sosiaalisen tuen 

tavoittelemiseen (kts. taulukko 1, kohta 6), mutta piirteellä ei ollut yhteyttä tun-

teiden säätelyyn tai hyväksymiseen. Ekstroversion tavoin miellyttävyyden piirre 

oli yhteydessä sosiaalisen tuen hakemisen ja kognitiivisen uudelleenjärjestämi-

sen selviytymisstrategioihin. Tunnollisuus ennusti muuten samankaltaisten sel-

viytymisstrategioiden käyttöä, mutta sillä ei ollut yhteyttä sosiaaliseen tukeen tai 

hyväksymiseen. Neljä piirrettä viidestä osoittivat samankaltaisia tuloksia selviy-

tymisstrategioiden ja persoonallisuuden välillä, mutta viides piirre erottui selke-

ästi joukosta. Neuroottisuus ennusti vähemmän ongelmanratkaisutyyppisiä sel-

viytymisstrategioita, kognitiivista uudelleenjärjestämistä ja hyväksymistä, mutta 
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piirre oli yhteydessä emotionaalisen tuen tavoittelemiseen ja korkeaan häirittä-

vyyteen. (Carver & Connor-Smith, 2010, 690; David & Suls, 1999.)  

 

Seuraavaksi erotellaan Big 5 -persoonallisuuspiirteitä ja miten ne liittyvät oppi-

miseen. Kaikki persoonallisuuspiirteet löytyvät kerättynä taulukosta (kts. tauluk-

ko 2), johon on lisätty piirteitä kuvaavia avainsanoja. Näitä avainsanoja hyödyn-

netään noviisiopettajien persoonallisuusprofiilien rakentamisen apuna myö-

hemmin tulososiossa luvussa 5. 

 

Avoimuus 

 

Korkea avoimuus kertoo ennakkoluulottomuudesta, aktiivisesta mielikuvitukses-

ta, vaihtelevuudenhakuisuudesta ja itsenäisestä arvostelukyvystä. Lisäksi ky-

seiseen piirteeseen yhdistetään myös esteettinen erittelykyky, joustavuus ja 

älyllinen uteliaisuus (Chamorro-Premuzic, 2011, 55). Näin ollen avoimet ihmiset 

pitävät tehtävistä, jotka ovat monimutkaisia ja joissa tarvitaan liberaalia ajattelua 

(Zhang, 2006, 1179 & 1185).  

 

Jo opettajankoulutuksessa voitaisiin keskittyä menetelmiin, jotka stimuloivat 

opettajaopiskelijoiden älyllistä uteliaisuutta (Komarraju ym., 2011, 476), kuten 

mielikuvituksen hyödyntämistä teoreettisten konseptien ja nykyaikaisten ilmiöi-

den linkittämiseen. Tämä voisi pehmentää noviisiopettajan siirtymää opiskelu-

vaiheesta työelämään.  

 

Akateeminen suoriutuminen ja avoimuus vaikuttavat olevan yhteydessä toisiin-

sa (Chamorro-Premuzic, 2011, 81). Näin ollen avoimuuden eräänlainen harjoit-

teleminen ja sitä kautta siihen ohjaaminen olisi hyödyllistä opiskeluvaiheessa, 

sillä avoimuuden on osoitettu olevan yhteydessä ns. kristallisoituneeseen älyk-

kyyteen (eng. crystallized intelligence) (Ashton, Lee & Vernon, 2000; Chamorro-

Premuzic, 2011, 82), jolla tarkoitetaan kyvykkyyttä ratkaista ongelmia suhteessa 

jo opittuun (Chamorro-Premuzic, 2011, 154). Tällainen ongelmanratkaisustrate-

gia vaikuttaa eksperttiopettajan työkalulta, sillä käytännössä omaksuttu tieto on 

synonyymi kokemuksen kautta saadulle tietotaidolle. 
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Ekstroversio 

 

Ihmiset, joilla on korkea ekstroversio, ovat taipuvaisia sosiaalisuuteen ja itse-

varmuuteen ja ovat halukkaita työskentelemään muiden ihmisten kanssa 

(Zhang, 2006, 1179 & 1185). Lisäksi piirre kertoo korkeasta aktiivisuudesta, po-

sitiivisten tunteiden kokemisesta, impulsiivisuudesta ja varmuudesta (Chamor-

ro-Premuzic, 2011, 55–56).  

 

Ekstroversioon liitetyt piirteet ovat siis pääasiallisesti joko positiivisesti (esim. 

ystävällisyys, hyväntuulisuus, huumorintajuisuus) tai neutraalisti (esim. nopeus, 

varmuus, aktiivisuus) värittyneitä (kts. taulukko 2). Eräs persoonallisuuspiirtee-

seen liitetty ominaisuus tosin erottuu muista sen negatiivisen vivahteen takia. 

Tämä piirre on aggressiivisuus.  

 

Aggressiivisuus on osoitus sosiaalisten taitojen puutteellisuudesta (Keltikangas-

Järvinen, 2010, 65). Tästä päätellen korkea ekstroversio ei ole tae hyvistä sosi-

aalisista taidoista vaikka sosiaalisuus antaakin mahdollisuuden harjoitella seu-

rallisia taitoja (Keltikangas-Järvinen, 2010, 59). Sosiaalinen taitavuus edellyttää 

esimerkiksi empaattisuutta tai keskustelukumppaneiden tunteiden huomioon ot-

tamista (Keltikangas-Järvinen, 2010, 18). Nämä ominaisuudet liittyvät miellyttä-

vyyteen.  

 

Miellyttävyys 

 

Korkea miellyttävyys kertoo henkilön taipumuksesta suvaitsevaisuuteen, luotta-

vaisuuteen, hyväksymiseen sekä muiden ihmisten uskomuksien ja tapojen ar-

vostamiseen (Zhang, 2006, 1179). Miellyttävä henkilö on myös hoivaava, ystä-

vällinen, huomaavainen ja vaatimaton (Chamorro-Premuzic, 2011, 57). Siinä 

mielessä miellyttävyys ja ekstroversio ovat jossain määrin sisarpiirteitä, sillä mo-

lemmat piirteet ilmentävät samankaltaista lämpöä muita ihmisiä kohtaan, vaikka 

miellyttävyydessä tämä lämpö saa altruistisia vivahteita.  
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Miellyttävyyteen liitetty yhteistyökykyisyys edistää myös oppimista, joten jo 

opiskeluvaiheessa opettajaopiskelijaa tulisi kannustaa ja palkita yhteistyökyvyk-

kyydestä (Komarraju ym., 2011, 476).  

 

Neuroottisuus 

 

Neuroottisuudella tarkoitetaan taipumusta järkyttyä ja ahdistua helposti (Zhang, 

2006, 1179; Chamorro-Premuzic, 2011, 55–56; David & Suls, 1999, 267). Jo 

pelkkä alttius voimakkaiden tunteiden heräämiseen voi estää yksilöä sovelta-

masta suunnitelmallisuutta vaativia selviytymisstrategioita (Carver & Connor-

Smith, 2010, 688). Nämä taipumukset ahdistumiseen ja järkyttymiseen peittävät 

usein alleen negatiivisia tunteita kuten pahantuulisuutta, vihamielisyyttä, ahdis-

tuneisuutta ja masentuneisuutta, jotka ovat merkkejä korkeasta neuroottisuu-

desta. (Carver & Connor-Smith, 2010, 683). Korkea neuroottisuus johtaa mo-

nesti usein nolostumiseen tai jopa matalaan itsetuntoon (Zhang, 2006, 1185).  

 

Korkea neuroottisuus, yhdistettynä erityisesti matalaan tunnollisuuteen, ennus-

taa esimerkiksi suurempaa altistumista ihmissuhteisiin liittyvään stressiin ja tai-

pumusta arvioida tilanteita uhkaaviksi ja omat selviytymisresurssit mataliksi. 

Korkean neuroottisuuden omaavat henkilöt myös pitävät enemmän työtehtävis-

tä, joissa toimitaan konkreettisesti tiettyjen sääntöjen mukaan ja jotka eivät si-

sällä kovin paljon yksityiskohtia. (Zhang, 2006, 1185). Ei ole siis yllätys, että 

vastaavasti matala neuroottisuustaso yhdistettynä korkeaan ekstroversioon tai 

tunnollisuuteen linkittyy sekä matalaan stressialtistumiseen että taipumukseen 

olla tekemättä liiallisia uhka-arviointeja (Carver & Connor-Smith, 2010, 687; Da-

vid & Suls, 1999, 267–268). Ylenpalttinen huolehtiminen ja ahdistuneisuus joh-

taa ongelmiin opiskelussa: opittavaa tietoa on vaikeaa kategorisoida ja järjestää 

mielekkäästi (Komarraju ym., 2011, 476).  

 

Tunnollisuus 

 

Korkea tunnollisuus kertoo henkilön luotettavuudesta sekä vastuun- ja velvolli-

suudentuntoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta, voimakastahtoisuudesta, 
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tehtävä- ja suorituskeskeisyydestä sekä itsekurista (Zhang, 2006, 1179; Cha-

morro-Premuzic, 2011, 57). Koska tunnollinen henkilö on tarkoituksenmukai-

nen, se näkyy hänen ajattelussaan ja toiminnassaan riskinottona sekä kunnian-

himoisuutena. Hyvän organisointikyvyn sekä määrätietoisuuden avulla tunnolli-

nen henkilö työskentelee tietyn selkeän tavoitteen saavuttamisen eteen. Tehtä-

vän suorittaminen ja tavoitteeseen pääseminen ovat tärkeitä tunnolliselle ihmi-

selle, joten hän käyttää kaikkia mahdollisia keinoja tavoitteeseen päästäkseen. 

(Zhang, 2006, 1185). Komarrajun ym. (2011) tutkimuksen mukaan tunnollisuu-

della oli suurin merkitys oppimiseen, sillä se edisti tehokasta oppimista tutki-

muksessa mitatuista oppimistyyleistä riippumatta (Komarraju, Karau, Schmeck 

& Avdic, 2011, 476). Systemaattisuus ja huolellisuus kannattaa siis jo opettaja-

opiskelijana.  
 

Big 5- persoonalli-
suuspiirre 

Piirteeseen liitettyjä ominaisuuksia 

Ekstroversio  
(extraversion) 

Sosiaalisuus, itsevarmuus, yhteistyöhalukkuus, ystävälli-
syys, hyväntuulisuus, seurallisuus, mielihyvänhakuisuus, 
varmuus, energisyys, kiireisyys, nopeus, päättäväisyys, 
innostuneisuus, aggressiivisuus, aktiivisuus, jännityksen-
hakuisuus, uskaliaisuus, seikkailunhakuisuus, hurmaavai-
suus, sisukkuus, nokkeluus, huumorintajuisuus, kehuvai-
suus, spontaanius, optimistisuus, hilpeys 

Avoimuus  
(openness) 

Ennakkoluulottomuus, aktiivinen mielikuvitus, vaihtelevuu-
denhakuisuus, itsenäinen arvostelukyky, liberaali ajattelu, 
uteliaisuus, pitää monimutkaisista tehtävistä, uneksivai-
suus, mielikuvituksellisuus, hupaisuus, ilkikurisuus, idealis-
tisuus, taiteellisuus, monimutkaisuus, esteettisyyden ar-
vostaminen, alkuperäisyys, innostuneisuus, kekseliäisyys, 
monipuolisuus, innostuvaisuus, spontaanius, oivaltavuus, 
hellyyden osoittaminen, puheliaisuus, seurallisuus, seik-
kailunhakuisuus, optimistisuus, omaperäisyys, epäsovin-
naisuus 

Neuroottisuus  
(neurotisism) 

Taipumus järkyttyä, voimakkaiden tunteiden herääminen, 
pahantuulisuus, vihamielisyys, ahdistuneisuus, masentu-
neisuus, matala itsetunto, nolostuu herkästi, pelokkuus, 
huolestuminen, jännittyneisyys, hermostuneisuus, ärsyyn-
tyneisyys, kärsimättömyys, impulsiivisuus, sarkastisuus, 
itsekeskeisyys, hätäisyys, haavoittuvaisuus 

Tunnollisuus  
(conscientiousness) 

Luotettavuus,  vastuuntuntoisuus,  tarkoituksenmukaisuus, 
voimakastahtoisuus, tehtävä- ja suorituskeskeisyys, ris-
kinottaminen, kunnianhimoisuus, organisointikyvykkyys, 
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määrätietoisuus, tavoitteellisuus, systemaattisuus, huolel-
lisuus, tehokkuus, järjestelmällisyys, päättäväisyys, tuotte-
liaisuus, itsevarmuus, perusteellisuus, kekseliäisyys, neu-
vokkuus, luotettavuus, tarkkuus, täsmällisyys, metodologi-
suus, velvollisuudentuntoisuus, itsekuri, tehokkuus, ener-
gisyys, uutteruus, harkitsevaisuus 

Miellyttävyys  
(agreeableness) 

Suvaitsevaisuus, luottavaisuus, hyväksyminen, muiden 
ihmisten uskomuksien ja tapojen arvostaminen, ystävälli-
syys, huomaavaisuus, vaatimattomuus, hoivaavuus, pro-
sosiaalisuus, anteeksiantavaisuus, luottavaisuus, rauhan-
omaisuus, lämmin, pehmeäsydämisyys, hellävaraisuus, 
hyväntahtoisuus, anteliaisuus, kiltteys, myötämielisyys, 
sympaattisuus 

Taulukko 2. Big 5 -persoonallisuusteorian piirteisiin liitettyjä ominaisuuksia (mukaillen Chamor-
ro-Premuzic, 2011, 55–59).  
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä persoonallisuus että selviytymisstrate-

giat vaikuttavat haasteellisen tilanteen hallitsemiseen. Jotkut selviytymisstrate-

giat ovat enemmän tilannesidonnaisia ja jotkut taas kumpuavat persoonallisuu-

desta, kuten edellä osoitettiin. Menestyksekkäissä opettajankoulutusohjelmissa 

ollaan onnistuttu jalostamaan opettajaopiskelijan persoonallisuutta systemaatti-

sesti ja johdonmukaisesti haluttuun professionaaliseen suuntaan (Schepens, 

Aelterman, Vlerick, 2009, 375–376). Jos noviisiopettaja on taipuvainen neuroot-

tisuuteen, opettajankoulutuksen avulla tätä piirrettä voidaan hioa vastaamaan 

paremmin tuleviin ammatin haasteisiin. Tällaiset reflektiiviset oppimistyylit oh-

jaavat syvempään tiedon ymmärtämiseen, mistä voidaan päätellä, että toimin-

nan reflektoiminen on noviisiopettajan yksi tärkeimmistä työkaluista oman am-

matillisuuden kehittämisessä (Komarraju ym, 2011, 474 & 476). 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkielman tavoitteena on tutkia noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita 

ammatillisesti haastavissa tilanteissa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta 

selvitetään noviisiluokanopettajien asenteita ja näkemyksiä ammatillisten virhei-

den tekemiseen liittyen. Toisen kysymyksen avulla selvennetään tutkimuskoh-

teiden selviytymisstrategiavalintoja virheiden tapahtuessa. Kolmannen tutki-

muskysymyksen avulla taas pyritään valottamaan edellä mainittujen selviyty-

misstrategioiden ja noviisiluokanopettajien persoonallisuuden välisiä kytköksiä. 

 

Tutkimuskysymykset on muotoiltu seuraavasti: 

 

1. Miten noviisiluokanopettajat kokevat mokaamisen ja virheiden tekemisen 

ammatillisessa kontekstissa? 

2. Minkälaisia selviytymisstrategioita noviisiluokanopettajat käyttävät mokan tai 

virheen korjaamiseksi ja miksi? 

3. Millä tavalla selviytymisstrategiat ovat kytköksissä noviisiluokanopettajan 

persoonallisuuteen? 

 

Näihin tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia tapaustutkimuksen tutkimus-

asetelmasta käsin. Käytännössä tutkimusaineiston koonnissa hyödynnetään 

teemahaastattelua sekä kyselyä. Tässä pro gradu -tutkielmassa yhdistetään siis 

sekä määrällistä että laadullista aineistonhankintamenetelmää. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

4.1 Tutkimusstrategia 
 

Tutkielmassa käytetään pääasiassa laadullista tutkimusotetta, joka mahdollistaa 

mokaamisen ilmiön syvällisemmän ymmärtämisen. Laadullisessa tutkimukses-

sa käytetään pieniä otoksia, sillä erityisesti tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tarkoituksena on nimenomaan syventyä case study -tutkimusasetelman kautta 

pieneen tutkimuskohdejoukkoon.  

 

Koska laadullisessa tutkimuksessa juuri kaikki poikkeava nähdään kiinnostava-

na (Kurunmäki, 2008, 87), myös tässä tutkielmassa on perusteltua käyttää kva-

litatiivista otetta. Tutkielman kohteena on nimittäin aloittelevien opettajien teke-

mät virheet. Virheiden tekeminen on tavallisesta rutiinista poikkeavaa toimintaa 

ja virheisiin reagoiminen selviytymisstrategioita hyödyntäen on todella yksilöllis-

tä. Tästä johtuen tietynlainen määrällisestä tutkimuksesta tuttu massojen analy-

soiminen (Laine, Bamberg & Jokinen, 2008, 9) ei tuottaisi haluttua syväluotaa-

vaa tulosanalyysiä selviytymisstrategiavalintojen taustalla vaikuttavista tekijöis-

tä. 

 

Tutkimus saa kuitenkin myös määrällisiä piirteitä, sillä toinen tutkielman aineis-

tonkeräämismenetelmä on kysely, jonka avulla tutkimuksen kohteena olevista 

noviisiopettajista tehtiin persoonallisuuspiirreprofiili. Tämän pro gradu -

tutkielman otoskoko on kuitenkin niin pieni (n=4), että tutkimusstrategiaa ei voi-

da kutsua määrälliseksi. Tutkijan motiivina kyselyn hyödyntämisessä oli saada 

tukea haastatteluaineistolle. Toisin sanoen tutkimusstrategiassa hyödynnettiin 

triangulaatiota, jonka avulla voidaan esimerkiksi yhdistää kvantitatiivista ja kvali-

tatiivista dataa tai eri metodien kautta kerättyä dataa (6 & Bellamy, 2012, 270–

271). Menetelmävalinnan taustalla vaikuttavista syistä kerrotaan myöhemmin 

tässä luvussa. 
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4.2 Tutkimusasetelma 
 

Tutkielman asetelma on tapaustutkimus, jonka raameissa voidaan käyttää use-

ampaa aineiston koonnin menetelmää (6 & Bellamy, 2012, 104). Tällä tavalla 

menetellään tässäkin tutkielmassa, kuten myöhemmin käy ilmi. Keskipisteessä 

ovat nimenomaan tapaustutkimukselle tyypilliset, lisätietoa tarjoavat mitä- ja 

miksi- kysymykset, joiden avulla pientä tutkimuskohdejoukkoa voidaan tarkas-

tella lähempää kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Laine, Bamberg & Joki-

nen, 2008, 9–10.) Kurunmäen (2008) mukaan muutaman tapauksen keskinäi-

sestä vertailemisesta voi saada jopa enemmän irti kuin jos keskittyisi vain yh-

teen tapaukseen porautumiseen (Kurunmäki, 2008, 74).  

 

Tapaustutkimuksen valtti on sen kokonaisvaltaisuus. Kyseisen tutkimusasetel-

man edut tulevat esille erityisesti ilmiöissä, jotka ovat monimutkaisia (6 & Bel-

lamy, 2012, 104; Häikiö & Niemenmaa, 2008, 42) ja tätä ihmisen psykologinen 

toiminta todella on. Selviytymisstrategian valintaan vaikuttaa niin monta aspek-

tia, ettei niitä pystytä mahduttamaan suppean pro gradu -tutkielman raameihin. 

Aiheesta voisi saada useamman väitöskirjan verran tekstiä aikaiseksi, joten py-

syäkseen tutkielman rajoissa tutkijan on suljettava pois monia näistä tutkimisen 

arvoisista näkökulmista. Sen sijaan keskitytään tutkimaan mahdollisimman tar-

kasti noviisiopettajien selviytymisstrategioita ja niiden yhteyttä persoonallisuu-

teen. 

 

4.3 Aineiston koonnin menetelmät 
 

Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten aineistonhankintamenetelmien yhdisteleminen 

on yleistynyt viime vuosien aikana, sillä monimenetelmällisyyden avulla avautuu 

mahdollisuus tarkastella tutkimuskysymyksiä perusteellisemmin (Sotkasiira, 

2015, 125 & 127). Juuri tästä syystä tutkielman aineistonhankintamenetelmiksi 

valikoituivat haastattelu ja persoonallisuuspiirretesti, sillä niiden katsottiin tuke-

vat toisiaan varsinkin analyysivaiheessa. Teemahaastattelun avulla saatiin ai-

neistoa mielipiteisiin ja kokemusperäisiin asioihin (Otonkorpi-Lehtoranta & Ylös-

talo, 2015, 228 & 240) liittyen kun taas kysely tuotti numeraalista informaatiota 
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(Hirsjärvi & Hurme, 2009, 106). Persoonallisuuspiirretestillä tutkija pystyi saa-

maan lisäymmärrystä muun muassa tutkimuskohteiden selviytymisstrate-

giakäyttäytymisen taustalla vaikuttavista mahdollisista syistä.  

 

Kahden aineistonhankintamenetelmän myötä tutkittavista noviisiopettajista saa-

tiin toisin sanoen kattavampi käsitys verrattuna siihen, jos oltaisiin pitäydytty 

vain yhdessä aineiston keräämisen menetelmässä. Tässä onkin triangulaation 

voima: kahden menetelmän avulla saatuja aineistoja voidaan vertailla keske-

nään (Kurunmäki, 2008, 74), jolloin päästään pelkkää sisällönanalyysiä pidem-

mälle. Sisällönanalyysissä on kuitenkin kysymys yleensä pelkästä luokittelusta 

ja kategorisoimisesta, joka itsessään ei vielä ole tutkimusmenetelmä (Salo, 

2015, 171). Seuraavissa kappaleissa syvennytään kumpaankin aineistonhan-

kintamenetelmään erikseen. 

 

4.3.1  Teemahaastattelu 
 

Tutkielmassa haastateltiin muutamaa luokanopettajaa. Haastattelussa käytetyt 

suuntaa-antavat kysymykset löytyvät liitteestä 3. Samat valmiiksi kirjatut kysy-

mykset esitettiin jokaiselle haastateltavalle (Fontana & Frey, 2005, 702), mutta 

tarvittaessa haastateltavilta kysyttiin myös tarkentavia kysymyksiä. Haastattelun 

malli oli siis puolistrukturoitu, mikä on teemahaastattelulle tunnusomaista (Hirs-

järvi & Hurme, 2009, 102–103). 

 

Vaikka kysymykset oltiinkin kirjattu etukäteen, ne toimivat lähinnä haastattelijan 

ohjenuorana ja tukivat haastattelulle annettua otsikkoa. Tutkija oli joustava ky-

symyksien esittämisessä (Menter, Elliot, Hulme, Lewin & Lowden, 2011, 126) 

huolehtien samalla siitä, että niiden merkityssisältö pysyy samanlaisena haas-

tattelusta toiseen (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 104). Haastattelun aluksi tutkija esit-

ti keskustelua ohjaavan teemaotsikon Silloin todella mokasin, jonka jälkeen esi-

tettiin etukäteen kirjatut kysymykset (Rapley, 2004, 17). Haastateltavan tuli ker-

toa esitettyjen kysymysten ohjaamana tilanteesta, jolloin hän koki mokanneensa 

opettajana. Haastattelija esitti myös tarkentavia kysymyksiä, jos sille oli aihetta. 

Näin hyödynnettiin haastattelumenetelmän parhaita puolia ja saatiin arvokasta 



 

 

26 

26 

informaatiota opettajan subjektiivisesta kokemusmaailmasta (Peräkylä, 2005, 

869) mokaamisen viitekehyksessä sekä asenteesta ammatilliseen mokaami-

seen. 

 

Ammatillinen mokaaminen on suhteellisen henkilökohtainen ja arkaluontoinen 

aihe, mutta siitä huolimatta haastateltavat vastasivat hyvin avoimesti ja rehelli-

sesti, mikä oli tavoitteena. Kasvokkain keskusteleminen on kuitenkin sosiaali-

sesta vuorovaikutuksesta kaikkein välittömin (Peräkylä, 2005, 874) ja se oli yksi 

suurimmista syistä, miksi haastattelu valittiin yhdeksi aineistonkeruumenetel-

mäksi. Kasvotusten tutkija pystyi tulkitsemaan haastateltavan kehonkieltä ja 

suhteuttamaan omaa toimintaansa myös sen mukaan. 

 

Haastattelu eteni henkilökohtaisesta kokemuksesta yleiselle tasolle. Aluksi 

haastateltava sai kertoa mokatarinan kuvailemalla siihen johtaneita olosuhteita, 

varsinaista mokaa sekä reflektoimalla omaa toimintaansa tilanteessa ja mitä 

vastaaja tekisi nyt toisin. Kaikki haastateltavat eivät osanneet kertoa tietystä ti-

lanteesta, jolloin he kokivat mokanneensa. Näissä tapauksissa haastattelija oh-

jasi keskustelun noviisiluokanopettajien kokemiin haastaviin tilanteisiin, jotka 

ovat niin sanotusti “moka-alttiita”. Noviisiopettajaa pyydettiin myös arvioimaan, 

mistä opettajan mokaamiset johtuvat ja miten ne syntyvät. Lopuksi vastaajalta 

kerättiin muutama taustatieto: sukupuoli, valmistumisvuosi, opetuskokemus 

haastattelun hetkellä, opetuskokemus mokaamisen hetkellä ja mokaamisen 

hetken sijainti (kunta/kaupunki). 

 

4.3.2  Kysely 
 

Välittömästi haastattelun jälkeen noviisiopettajia pyydettiin vastaamaan persoo-

nallisuuspiirteitä kartoittavaan kyselyyn (Morse & Niehaus, 2009, 101) tutkijan 

tabletilla. Haastatteluaineiston tulkitsemisen tukena käytettiin Big 5 -

persoonallisuuspiirrekyselyä, joka toteutettiin Google Forms -kyselylomakkeen 

avulla. Persoonallisuustestin täyttäminen kesti noin 5–10 minuuttia ja sillä saa-

tiin suuntaa-antavaa tietoa haastateltavien persoonallisuudesta. Koska tutkija ei 

ole laillistettu psykologi, hänellä ei ollut pääsyä virallisiin ja kattaviin, ammatti-



 

 

27 

27 

maisiin persoonallisuustesteihin. Tutkijan arvion mukaan seuraavaksi paras 

vaihtoehto oli Psykoterapiakeskuksen persoonallisuustesti (Psykoterapiakes-

kus, 2017), sillä sen lähteenä oltiin käytetty luotettavaa IPIP-kyselyä (Interna-

tional Personality Item Pool), joka pohjautuu Goldbergin (1992) persoonalli-

suusulottuvuusteoriaan. Goldbergin persoonallisuusulottuvuudet ovat ulospäin-

suuntautuneisuus, sovinnallisuus, tunnollisuus, emotionaalinen tasapaino, älylli-

syys/mielikuvitus (Goldberg, 1992, 26–42). 

 

Lukija ehkä huomaa, että termit eivät nimellisesti vastaa täysin tämän tutkiel-

man Big 5 -piirteitä, jotka ovat avoimuus, ekstroversio, miellyttävyys, neurootti-

suus ja tunnollisuus (ks. luku 2.2.1). Kuitenkin Goldbergin (1992) persoonalli-

suusulottuvuuksia tarkasteltaessa käy ilmi, että tässä tutkielmassa käytetyt kä-

sitteet ovat lähes identtisiä Goldbergin käsitteisiin verrattuna. Viidestä piirteestä 

tunnollisuus on ainoa, joka esiintyy sellaisenaan sekä tutkielmassa että Gold-

bergin teoriassa. Ulospäinsuuntautuneisuus on käytännössä synonyymi ekstro-

versiolle. Samalla tavalla sovinnallisuus ja miellyttävyys voidaan nähdä tässä 

toistensa synonyymeinä. Emotionaalinen tasapaino taas viittaa tässä tutkiel-

massa neuroottisuuden piirteeseen ja älyllisyydellä/mielikuvituksella tarkoite-

taan käytännössä avoimuutta. Näin ollen kyseistä Psykoterapiakeskuksen per-

soonallisuustestiä voidaan hyödyntää varsin hyvin myös tässä tutkielmassa.  

 

4.4 Aineiston analyysimenetelmät 
 

Haastatteluaineiston koodaamisen menetelmänä käytettiin teoriasidonnaista si-

sällönanalyysiä eli sisällön erottelemista ja luokittelua, sillä analyysin osat tutki-

taan aineistolähtöisesti. Jonkinlainen teoriasidonnaisuus analyysissä on käy-

tännössä ainoa vaihtoehto, sillä tutkija ei voi sivuuttaa aiheesta jo tehtyä tutki-

musta ja sen kautta muodostettua teoriaa (Salo, 2015, 172). Tällä tavalla ana-

lyysimenetelmä ja tutkimusasetelma ovat paremmin linjassa keskenään, sillä 

tapaustutkimuksen yhtenä etuna on teorian kehittäminen eteenpäin (6 & Bella-

my, 2012, 115). Tutkija voi siis käytännössä tuoda uusia näkökulmia esille, jotka 

rakentuvat aikaisemmin muodostetun teorian pohjalle. Teoriaa kuitenkin peila-

taan aineistoon tarkemmin vasta analyysin loppuvaiheessa, jolloin pyritään 
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saamaan selviytymisstrategioihin uusia näkökulmia käsillä olevan tutkimuksen 

valossa. Tällaista menettelytapaa kutsutaan teorian tuomaksi avuksi (eng. di-

rected approach) (Salo, 2015, 173–174 & 181). Tätä ennen sisällönanalyysissä 

edetään aineistolähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 98–99.) 

 

Aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää noudattaen haastattelut tulee en-

sin purkaa litteroimalla, jonka jälkeen aineisto luetaan ja siihen perehdytään 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, 111). Ensin mokatarinoista etsittiin ärsyke-reaktio-

uudelleenarviointi -tapahtumaketjuja. Ärsyke oli jokin haastava tilanne, joka 

edelsi reaktiota eli selviytymisstrategian soveltamista. Reaktion eli ensimmäisen 

selviytymisstrategian valitsemisen ja käyttämisen jälkeen seurasi uudelleenarvi-

oinnin vaihe, jolloin tilannetta pyrittiin jotenkin korjaamaan toisella selviytymis-

strategialla. Toisin sanoen selviytymisstrategian soveltaminen jaettiin ikään kuin 

kolmelle eri aikatasolle. Ennen- tasolla kuvataan mokaa edeltäviä olosuhteita 

(ärsyke), nyt -tasolla kuvataan mokaamiseen liittynyttä selviytymisstrategiaa 

(reaktio) ja jälkeen- tasolla kuvataan mokan jälkipuintia (uudelleenarviointi). Täl-

lä noviisiluokanopettajien selviytymisstrategian valinnasta saatiin kiteytyneempi 

kuva (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 105), joka auttoi tutkijaa tekemään johtopäätök-

siä tuloksista. Näistä johtopäätöksistä kerrotaan lisää luvussa 5.  

 

Persoonallisuuspiirrekyselyn luokitteluosiossa tutkija kokosi taulukkoon jokaista 

Big 5 -persoonallisuuspiirrettä kuvaavia ominaisuuksia aiheeseen liittyvästä kir-

jallisuudesta. Nämä ominaisuuslistat auttoivat edelleen kategorisoimaan per-

soonallisuuspiirrekyselyssä käytettyjä väittämiä kymmeneen eri luokkaan. 

 

Persoonallisuuspiirrekategoriat olivat seuraavat: korkea ekstroversio ja matala 

ekstroversio, korkea avoimuus ja matala avoimuus, korkea neuroottisuus ja ma-

tala neuroottisuus, korkea tunnollisuus ja matala tunnollisuus sekä korkea miel-

lyttävyys ja matala miellyttävyys. Esimerkiksi väittämä 3 (“Olen aina hyvin val-

mistautunut”) ilmentää korkeaa tunnollisuutta, kun taas väittämä 28 (“Unohdan 

usein laittaa tavarat takaisin niiden oikeille paikoille”) luokiteltiin kuuluvan mata-

laan tunnollisuuteen. Kaikki viisikymmentä väittämää luokiteltiin samaan tapaan 

yhteen kategoriaan.  
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Persoonallisuuspiirrekyselyssä noviisiopettajat saivat valita, kuinka hyvin kukin 

väittämä kuvaa heidän omaa ajatusmaailmaansa 5-portaisella asteikolla (Men-

ter ym., 2011, 200–201). Likert- asteikko oli seuraavanlainen: 1 = ei pidä lain-

kaan paikkansa, 2 = ei pidä juurikaan paikkansa, 3 = pitää osittain paikkansa, 

osittain ei, 4 = pitää jokseenkin paikkansa ja 5 = pitää täysin paikkansa. Nämä 

väittämät luokiteltiin omaan Big 5 -kategoriaansa (kts. taulukko 3). Jokaisen ka-

tegorian kohdalla noviisiopettajille laskettiin keskiarvo kyseisestä kategoriasta 

(kts. liite 2). Suuri keskiarvo kertoi kyseisen Big 5 -piirteen korkeasta esiintyvyy-

destä. Esimerkiksi Noviisiopettaja 1:llä korkea ekstroversio -kategorian keskiar-

vo oli 4, mikä kertoo korkeasta ekstroversiosta. Pieni keskiarvo taas kertoi piir-

teen matalasta esiintyvyydestä. Esimerkiksi Noviisiopettaja 3:n matalan avoi-

muuden keskiarvo oli 1.  

 

Big 5- persoonalli-
suuspiirre 

Väittämät, jotka kuvaavat piirrettä 
hyvin (korkea esiintyvyys) 

Väittämät, jotka kuvaavat 
piirrettä huonosti (matala 
esiintyvyys) 

Ekstroversio  
(extraversion) 

1. Sosiaalisissa tilaisuuksissa kuten 
juhlissa olen usein huomion keskipis-
teenä. 
7. Olen kiinnostunut ihmisistä. 
11. Viihdyn ihmisten seurassa. 
21. Olen se, joka aloittaa keskustelun. 
31. Juhlissa puhun monille eri ihmisille. 
41. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, 
että olen huomion keskipisteenä. 

6. En ole kovin puhelias. 
16. Pysyttelen taka-alalla. 
36. En halua kiinnittää it-
seeni liikaa huomiota. 
32. En oikeastaan ole kiin-
nostunut muista ihmisistä. 
46. Olen enimmäkseen hil-
jaa vieraiden ihmisten seu-
rassa. 
 

Avoimuus  
(openness) 

5. Minulla on iso sanavarasto. 
15. Minulla on vilkas mielikuvitus. 
25. Minulla on erinomaisia ideoita. 
35. Ymmärrän asioita nopeasti. 
40. Käytän paljon vaikeita sanoja. 
45. Käytän paljon aikaa asioiden poh-
timiseen. 
50. Minulla on paljon ideoita. 

10. Abstraktien ideoiden 
ymmärtäminen on minulle 
hankalaa. 
20. En ole kiinnostunut 
abstraktien ideoiden ym-
märtämisestä. 
26. Minulla ei ole paljoa 
sanottavaa. 
30. Mielikuvitukseni ei ole 
erityisen hyvä. 

Neuroottisuus  
(neurotisism) 

4. Minulla on taipumus stressaantua. 
14. Murehdin usein asioista 
29. Järkytyn helposti. 
34. Mielialani vaihtelee paljon. 
39. Mielialani vaihtelee usein. 
44. Ärsyynnyn helposti. 
49. Olen usein surumielinen. 

9. Mielialani on yleensä 
rauhallinen. 
19. Olen harvoin alakuloi-
nen. 

Tunnollisuus  
(conscientiousness) 

3. Olen aina hyvin valmistautunut. 
13. Kiinnitän huomiota yksityiskohtiin. 

8. Jätän tavaroita minne 
sattuu. 
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23. Hoidan kotityöt heti pois alta. 
33. Pidän järjestyksestä. 
48. Vaadin itseltäni tarkkuutta työssäni. 
43. Pidän kiinni aikataulusta. 

18. Sotken asioita. 
24. Häiriinnyn tai menetän 
keskittymiseni helposti. 
28. Unohdan usein laittaa 
tavarat takaisin niiden oi-
keille paikoille. 
38. Välillä pakoilen velvolli-
suuksiani. 

Miellyttävyys  
(agreeableness) 

17. Suhtaudun myötämielisesti toisten 
tunteisiin. 
27. Minulla on herkkä sydän. 
42. Ymmärrän miltä muista ihmisistä 
tuntuu. 
37. Annan aikaa muille. 
47. Ihmiset rentoutuvat seurassani 
helposti. 

2. En kanna paljon huolta 
muista ihmisistä. 
12. Joskus loukkaan ihmi-
siä tahattomasti. 
22. En ole kiinnostunut 
muiden ihmisten ongelmis-
ta. 

Taulukko 3. Big 5 -persoonallisuuskyselyn väittämien jaottelu piirteiden korkean tai ma-
talan esiintymisen perusteella (mukaillen Chamorro-Premuzic, 2011, 55–59). 
 

Analyysiä valmistavan, persoonallisuuspiirrekyselyn luokitteluvaiheen jälkeen lit-

teroidusta haastatteluaineistosta etsittiin vastauksia varsinaisiin aikaisemmin 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Aineistosta löydetyt tutkimustehtäviin liittyneet 

ilmaisut alleviivattiin eri väreillä siten, että jokaisella kysymyksellä oli oma väri, 

minkä avulla aineistoa pyrittiin pelkistämään ja erottamaan tutkimuksen kannal-

ta hyödyllinen tieto muusta aineistosta. Tätä prosessia Tuomi & Sarajärvi (2005, 

111) kutsuvat redusoinniksi. Salo (2015, 169) taas määrittelee sisällönanalyysin 

tekstin tiivistämisen menetelmäksi, jonka avulla suuresta tekstimäärästä muoka-

taan helpommin tulkittavaa informaatiota. Kaikki edellä mainittu kategorisointi ja 

redusointi on aineiston järjestelemistä eikä sen varsinaista tulkitsemista, joka pi-

tää sisällään muun muassa teorioiden kehittelemistä ja omia päättelyitä (Salo, 

2015, 166).  

 

Aineiston tulkitsemisessa taas sovellettiin laadullista vertailuanalyysiä (Kurun-

mäki, 2008). Vertailuanalyysi soveltui tähän tutkielmaan parhaiten, sillä no-

viisiopettajilta kerättiin kaksi eri aineistoa: haastattelu- ja kyselyaineisto. Näiden 

aineistojen vertailemisen avulla tutkimuksen kohteita eli noviisiopettajia ja hei-

dän selviytymisstrategioitaan pystyttiin tarkastelemaan kokonaisuuksina. 

 

Sisällönanalyysin luokittelutuloksista ja vertailuanalyysin tuloksista kerrotaan 

myöhemmin luvussa 5. 
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4.5 Tutkimuksen kohteet 
 

Tutkimuksen kohteena oli neljä noviisiluokanopettajaa. Kohteiksi valittiin tietoi-

sesti opettajia, joilla on ollut suunnilleen saman verran opetuskokemusta ja he 

olivat tässä suhteessa samankaltaisia tapauksia (Kurunmäki, 2008, 76–77; 

Menter ym., 2011, 148). Seuraavaksi kuvataan jokaista tutkimuskohdetta lyhy-

esti, jotta lukija saisi hieman taustatietoa haastateltavista opettajista. 

 

Ensimmäinen haastateltava noviisiluokanopettaja (jatkossa viitataan lyhenteellä 

“N1”) on naisopettaja, joka toimi mokan tapahtuma-aikaan alakoulussa luokan-

opettajana. Hän valmistui luokanopettajaksi vuonna 2015. Pätevää kokemusta 

on kertynyt kaksi vuotta ja yhteensä opetuskokemusta on kymmenen vuoden 

ajalta. Kyseisessä tilanteessa luokanopettaja oli opettanut samaa luokkaa muu-

taman kuukauden ajan Helsingissä. On huomionarvoista, että N1 oli myös ai-

noa haastateltavista, joka muisti välittömästi yhden tietyn mokaamistapauksen. 

Muut vastaajat joutuivat hieman miettimään enemmän. 

 

Myös toinen haastateltu luokanopettaja oli nainen ja valmistunut samana vuon-

na 2015 (jatkossa “N2”). Haastattelun hetkellä hän oli siis toiminut pätevänä 

luokanopettajana puolitoista vuotta, minkä lisäksi opettajan sijaisuuksia oli ker-

tynyt jonkin verran ennen valmistumista. N2 ei muistanut mitään tiettyä hetkeä, 

jolloin olisi kokenut mokanneensa, mutta yksi haaste oli ylitse muiden uran al-

kaessa ja haaste ilmeni heti syksyn alussa. Tällöin noviisiopettaja työskenteli 

Vantaalla. 

 

Kolmas haastateltu noviisiluokanopettaja oli mies (jatkossa “N3”). Hän aloitti pä-

tevänä luokanopettajana vuoden 2016 syksyllä. N3:lle oli ehtinyt kertyä puoli 

vuotta opettajankokemusta haastatteluhetkeen mennessä, mutta sen lisäksi 

hän oli toiminut epäpätevänä opettajana vuoden ajan. N3:kaan ei kokenut mi-

tään virhettä “katastrofaaliseksi”, mutta hänkin puhui paljon yhdestä tietystä 

haasteesta. Haaste ilmeni, kun N3 työskenteli epäpätevänä opettajana Helsin-

gissä. 
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Viimeinen haastateltu noviisiopettaja (jatkossa “N4”) on vuoden 2016 keväällä 

valmistunut miesluokanopettaja. Haastattelun hetkellä pätevää opettajankoke-

musta hänellä oli siis ollut 6,5 kuukauden ajalta, jonka lisäksi N4 oli tehnyt sa-

tunnaisia sijaisuuksia epäpätevänä. Hänkään ei tuonut ilmi mitään tiettyä moka-

tarinaa, mutta haastattelussa ilmeni monia noviisiopettajan kohtaamia haasteita, 

joihin tarvitaan selviytymisstrategioiden soveltamista. Haasteet ilmenivät heti 

ensimmäisen opetussyksyn alussa. N4 oli haastateltavista ainoa, joka on töissä 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella Päijät-Hämeen maakunnan alueella.  
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5 Tutkimustulokset 
 

5.1 Noviisiluokanopettajien mokaamisen ja virheiden tekemi-
sen kokemus 

 

Kaikki haastatellut noviisiopettajat olivat jokseenkin yhtä mieltä siitä, että virhei-

tä ja mokia sattuu ja ne kuuluvat koulun arkeen. Jopa N1, joka koki mokan-

neensa pahasti ammatillisessa mielessä huutamalla oppilailleen, on huomannut 

jälkeenpäin saman. Virheitä sattuu, mutta niistä täytyy oppia, jotta voisi kehittyä 

paremmaksi opettajaksi. 

 

Alla on koottuna yhteen kaikki noviisiopettajien esille tuomat ammatilliset mokat 

(kts. taulukko 4). Seuraavaksi tarkastellaan taulukon mokiin liittyviä noviisiopet-

tajien kokemuksia. 

 
Noviisiopettajien mokat 

N1 - hermojen menettäminen & luokalle huutaminen 

- oman pahan olon purkaminen oppilaisiin 

- ohjeiden selittäminen huonosti, joten oppilaat eivät ymmärrä  

N2 - ryhmän hallinnan menettäminen 

- kaveritasolle meneminen & oppilas-opettaja -auktoriteettisuhteen hämärtyminen 

- oppilaan kanssa valtataisteluun lähteminen 

- oppilaiden kanssa väitteleminen (opettaja päättää, miten asiat menee) 

- omista ammatillisista periaatteista irti päästäminen 

- tuntisuunnitelmasta kiinni pitäminen kynsin hampain 

- opetuksessa kiirehtiminen 

- ylpeys: kuvittelee osaavansa kaiken 

- muilta kollegoilta avun pyytämisen välttäminen 

N3 - liian monimutkainen asian esittäminen 

- tuntien suunnitteleminen: olisi pitänyt tehdä jotain muuta 

- havainnollistamisen ja konkretian vähäisyys esim. matematiikassa 

- yksin jättäytyminen haasteiden kanssa & ei hyödynnetä kollegojen tukea 

- kiroileminen vahingossa 

- haastavien tilanteiden hoitaminen (esim. Vilma -viestittely) ilman henkilökohtaisia ta-

paamisia vanhempien kanssa  

N4 - integraatiokokeilu 
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- ei ollut aikaa keskustella oppilasta mietityttävästä sukulaisen kuolemasta 

- jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin väärin reagoiminen, esim. työparin poissaolo 

- tarkkojen ja staattisten tuntisuunnitelmien tekeminen 

- vanhempien kohtaaminen (esim. vanhempien viestittelyn ottaminen henkilökohtaises-

ti) 

- koulun byrokraattisen puolen hoitaminen (esim. lomakkeiden väärin täyttäminen) 

- väärin opettaminen 

- kommunikointi (esim. vahingossa oppilaan loukkaaminen huumorin kautta) 

Taulukko 4. Noviisiopettajien haastatteluissa esille tulleet mokat. 

 
5.1.1 Noviisiluokanopettaja 1 
 

N1 oli ainoa henkilö haastatelluista opettajista, joka muisti välittömästi yhden 

tietyn tapauksen liittyen omaan ammatilliseen mokaamiseen Tämän lisäksi N1 

mainitsi opettajan työhön kuuluvia pieniä arkisia mokia, kuten ohjeiden selittä-

minen huonosti niin, että oppilaat eivät ymmärrä tehtävänantoa. N1:n omasta 

mielestä suurempi moka liittyi oman pahan olon purkamiseen oppilaisiin. Hän 

menetti hermonsa luokan kanssa, huusi kovaa ja sanoi mielestään luokasta to-

dennäköisesti joitakin asioita rumasti: 
 
Tietysti ku sen sano, pisti mut vähän aikaa hiljaseks --, mä muistan, että mulla 
oli tosi nolo olo --. (N1) 

 

Hänen omat tunteensa nousivat pintaan tajutessaan, että oppilaat todella luuli-

vat, että hän oli tarkoittanut kaikkea, mitä oli juuri sanonut oppilaistaan: 

 
-- ja siitä tuli sellanen itku melkeen, että ei, ja sit se oli tosi vaikee niinku saada 
sitä tunnelmaa ja sitä jotenki et miten mä tästä lähden eteenpäin, että se ei 
niinku, etten niinku puhu itteeni pussiin, ettei turhaan ruveta selittelemäänkään 
siinä hirveesti -- et miten mä tästä niinku jatkan eteenpäin --. Se taas oli sem-
monen herätyshuuto mulle, että niinku oikeesti että, pitää pystyy pitää pää kyl-
mänä et oli niinku mitä tahansa. (N1) 

 

N1 koki myös riittämättömyyden tunnetta, koska ei kyennyt hallitsemaan luok-

kaa ja että ”mä en osaa tätä hommaa”. Hän siis kyseenalaisti oman ammatti-

maisuutensa täysin, koska N1 oli yrittänyt hallita luokkaa koko syksyn kuiten-

kaan siinä onnistumatta. N1:llä oli myös ollut edellisenä vuonna haastava luok-

ka ja toinen haastava luokka perään aiheutti oman pätevyyden kyseenalaista-

mista: 
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Kun ei hirveen monta semmosta onnistumisen kokemusta ollu siitä, et saa sen 
luokan tosi hyvin haltuun ja heti, et aina pitää taistella siitä, ni totta kai se vaikut-
taa siihen minäkuvaan, et ajattelee et mä en, musta vaan ei oo tähän, --. (N1) 

 

Epäonnistumisen tunteet johtavat N1:n mukaan ammatinvalinnan kyseenalais-

tamiseen: 

 
Tulee semmosia tunteita, et miks valitsin tän alan ja -- että tätäkö varten opiske-
lin viisi vuotta, että oon hukannu vaa aikaa. (N1) 

 

Samankaltainen tilanne tapahtui viisi vuotta aikaisemmin, jossa N1 oli si-

jaisopettajana hänen mukaansa ”villille luokalle”. Myös silloin N1 huomasi teh-

neensä virheen, koska jotkut herkät oppilaat kysyivät häneltä, vihaako N1 heitä 

todella. Koska tämä hermojen menettäminen tapahtui toisen kerran, N1 tajusi 

että nyt hänen ”oikeesti pitää tsempata tän asian kanssa”. Mokaaminen sai hä-

net siis keskittymään pitämään malttinsa paremmin tulevaisuudessa. Toisaalta 

N1 koki, että tieto siitä, että monet opettajat mokaavat on helpottanut omiin mo-

kiin suhtautumista.  ”Et se on inhimillistä”, kunhan ei ylitä tiettyä rajaa mokal-

laan.  

 

N1 on kuitenkin huomannut, että ei ole kokenut mokanneensa pahasti vähään 

aikaan. Pieniä mokia tapahtuu hänen mukaansa jatkuvasti, mutta viimeisen 

kahden vuoden aikana saatu opettajankokemus on opettanut N1:stä, ettei pie-

niä mokia kannata jäädä murehtimaan. Välillä mokaamista vain tapahtuu: 

 
Eipä oo tuntunu pitkään aikaan siltä, että mokasin, vaikka varmasti sitä tekee 
jatkuvasti, mutta on armollinen itselleen. Et sitte pienistä mokista, selitin huo-
nosti ohjeet ja kukaan ei tajunnu, ei niistä.. Se on arkipäivää, ei kukaan niinku 
oo täydellinen tässä työssä,--. (N1) 

 

Kokemuksen kautta kehittynyt armollisuus itseään kohtaan on ollut N1:n mu-

kaan avainasemassa mokatilanteissa. Armollisuus ja kokemus yhdessä ovat 

auttaneet N1:stä ymmärtämään ”mistä se kiikasti” ja näkemään asiat laajem-

massa perspektiivissä. Kokemuksen myötä opettaja saa itsevarmuutta työhön, 

joka N1:n mukaan auttaa luottamaan omaan ammattitaitoonsa sekä pääse-

mään nopeammin yli mokaamisen tilanteista. 
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5.1.2 Noviisiluokanopettaja 2 
 

N2 näki mokaamisen oppimistilanteena. Hänen mukaansa jokaisesta virheestä 

on voinut oppia jotain. Hänelle ei tullut mieleen mitään tiettyä mokaamisen het-

keä, mutta N2 mainitsi muutamia pienempiä asioita, joissa muistaa mokan-

neensa. Näitä olivat muun muassa ryhmän hallinnan menettäminen, kaverita-

solle meneminen oppilaan kanssa, valtataisteluun lähteminen oppilaan kanssa 

esimerkiksi väittelemällä, tuntisuunnitelmissa staattisesti kiinni pitäytyminen se-

kä avun pyytämisen välttäminen.  

 

N2 reflektoi kuitenkin jonkin verran sitä, miltä mokaaminen tai virheiden tekemi-

nen tuntuu. Vaikka tiettyä tilannetta ei ollutkaan mielessä, N2 kertoi, kuinka hän 

halusi välttää mokaamista. N2 oli esimerkiksi huolissaan siitä, ehtisikö hän käy-

dä kaikki kirjan asiat läpi. Opiskeluaikataulusta jäljessä oleminen oli yksi asiois-

ta, joista N2 koki stressiä, mutta lopulta asiat asettuivat toisenlaiseen perspek-

tiiviin: 

 
Mä oon et ’apua, me ollaan tosi paljon jäljessä nytte’, mut nyt oon huomannu et 
sillä ei oo mitään väliä, et käydään ne perusasiat. Et kirja on vaan kirja, et tär-
keintä, et -- pohja rakentuu hyväksi. (N2) 

 

N2:n mukaan jotkut työpäivän haasteet mietityttivät vielä päivän päätyttyä omal-

la ajalla. Työt olivat siis N2:n mielessä koko ajan erityisesti ensimmäisen ope-

tusvuoden aikana. Toisena opetusvuotena vapaa-ajan ja työn tasapainottami-

nen oli jo onnistunut selkeästi paremmin eikä N2 enää käynyt päivän tapahtu-

mia läpi vapaa-ajallaan. Hän pystyi selkeästi erottamaan työn ja muun elämän 

toisistaan eivätkä omat pienet arkipäiväiset mokat jääneet vaivaamaan toisena 

vuonna.  

 
5.1.3 Noviisiluokanopettaja 3 
 

N3 oli samalla linjalla N2:n kanssa. Hänellekään ei tullut mitään valtavaa ”kata-

strofaalista” mokaa mieleen. N3:n kokemansa mokat liittyivät pitkälti siihen, 

kuinka selkeästi eri asiat tulisi esittää. Näitä olivat muun muassa se, että N3 ei 
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esittänyt jotakin tiettyä opetettavaa asiaa tarpeeksi yksinkertaisesti tai että ma-

tematiikassa hän ei käyttänyt riittävän havainnollistavaa ja konkreettista otetta. 

Tällaiset pienet asiat olivat kuitenkin hänen mukaansa helposti korjattavissa ja 

opettaja voi halutessaan muuttaa tunnin kulkua täysin jos hän kokee, että jokin 

ei toimi: 

 
-- ja sit heräsinkin vasta et okei, ehkä olis pitäny viel vähän konkreettisemmin 
näyttää ja muuta, ja nyt on tuonu sit kyllä paljon enemmän [konkreettisia] asioi-
ta. -- et se oli semmonen -- että joka tunnin aikana on sillee välillä et -- täs on 
nyt joku mikä ei nyt oikein toimi. (N3) 

 

N3:n asenne mokaamiseen on erittäin rento, mikä näkyy esimerkiksi ripeässä 

tuntisuunnitelmien vaihdossa. N3 saattaa vaihtaa lennossa tuntisuunnitelmaa, 

jos tämä huomaa että jokin asia ei toimi. Jos jokin ei toimi, sitä ei hänen mu-

kaansa tarvitse yrittää pakottaa toimimaan vaan siinä tapauksessa tehdään jo-

takin muuta.  

 

Toinen mokaamisen kokemus liittyi työssä jaksamiseen. N3 oli yrittänyt alussa 

selviytyä kaikista haasteista yksin, kunnes oli ymmärtänyt, että se ei ollut kan-

nattavaa: 

 
Eka yrittiki ehkä vähän liian yksin siel luokassa selvittää niit asioita tai -- huonoo 
käytöstä tai jotain kaikennäköistä tönimistä tai muuta. Ku tajus -- et hei mähän 
sanon niinku tolle naapurin opettajalle, et ”hei tehääks tämmönen diili, et jos 
mun oppilas tekee näin nii sit se tulee tonne sun luokkaan istuu?” -- et jos ois 
vaan tehny heti [yhteistyötä toisen opettajan kanssa] nii ois päässy siitä paljon 
helpommalla --. (N3) 

 

N3:n rento asenne ei sinänsä tule yllätyksenä, jos tarkastellaan hänen persoo-

nallisuusprofiiliaan (kts. luku 5.3.1). 

 

5.1.4 Noviisiluokanopettaja 4 
 

Myös N4 oli samoilla linjoilla kahden edellisen noviisiopettajan kanssa. Itse ti-

lanteessa ei välttämättä huomaa omaa mokaansa, mutta jälkikäteen tapahtu-

maa reflektoidaan: 
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Jos mä mietin vaikka opetuksellisesti et ainahan menee, melkein joka päivä sä 
löydät niinku semmosen, et ”no tänki olis voinu tehä tällä tavalla”. (N4) 

 

N4 kertoi tilanteesta, jossa oli aktiivinen ruokailutilanne meneillään. Eräs oppilas 

kertoi hänelle läheisen sukulaisen kuolemasta ja että tällä oli paha olo tapahtu-

neesta. N4:lle tuli huono omatunto siitä, ettei hänellä ollut siinä tilanteessa aikaa 

reagoida kunnolla siihen, mitä oppilas hänelle kertoi: 

 
Se jäi niinku mieleen. Et siinä toki oisin voinu tehä toisin ja unohtaa ne muut 
häsmingit mitä siinä sillä hetkellä oli -- mut se on niinku ehkä esimerkki -- ku 
oppilaiden kohtaaminen jää välillä nii vähäiselle ajalle kaiken muun ohessa. --  
omast mielest tommoses tilantees pitäis niinku ehtii jutella -- ja kuunnella sitä 
[oppilasta]. (N4) 

 

Lisäksi kyseinen noviisiopettaja koki epäonnistumista integraatiokokeilun yhtey-

dessä, jota hän oli vetämässä vanhempien tekemän aloitteen seurauksena. Eri-

tyisluokan oppilas integroitiin tavalliseen luokkaan, joka kulminoitui oppilaan 

karkaamiseen pois koulusta: 

 
Ai niinku hankalat tilanteet, niinku ylipäätänsä [jää] kaivelemaan? No ehkä se 
ensimmäinen -- oli se ku oli yks tämmönen integraatiokokeilu -- ja [me opettajat] 
löydettiin se kyhjöttämästä -- sikiöasennossa --. --se oli semmonen tilanne, että 
sitä ehkä joutu vähäsen miettimään, et mitäs tässä nyt tapahtu. (N4) 

 

Vaikka N4 koki kokeilun epäonnistumisena tai toisin sanoen mokana, hän sai 

kuitenkin paljon kiitosta sekä kollegoiltaan että vanhemmilta työstään integroi-

misen parissa. Tuki oli merkittävää ja ”valoi uskoa” N4:n omaan opettajuuteen 

mokaamisen jälkimainingeissa. 

 

Edellä mainittujen ohella N4 kertoi lyhyesti muutamasta muusta mokasta. Näi-

hin lukeutuivat epätarkoituksenmukainen reagoiminen muuttuviin kouluarjen ti-

lanteisiin, liian tarkka tuntisuunnitelmien tekeminen, vanhempien viestittelyn ot-

taminen liian henkilökohtaisesti, virallisten lomakkeiden väärin täyttäminen, vää-

rin opettaminen ja väärinkäsityksiä aiheuttavat vitsit. 
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5.2 Noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita virhe- ja 
mokatilanteissa 

 

Edellisessä luvussa 5.1 käsiteltiin mokia, joita noviisiopettajat tekivät ensimmäi-

sinä työvuosinaan ja mokaamiseen liittyneitä tunnekokemuksia. Haastatellut 

opettajat pohtivat noviisiopettajan mokaamista myös yleisellä tasolla, joten kaik-

kiin mokaamistilanteisiin ei saatu liitettyä tiettyä selviytymisstrategiaa. Tämä joh-

tui siitä, että noviisiopettajat eivät olleet kokeneet henkilökohtaisesti jokaista 

haastattelussa mainitsemaansa mokaa, joten kaikkia haastattelussa mainittuja 

mokia ei sisällytetty tähän tulososioon. Tässä luvussa tarkastellaan siis niitä 

korjausliikkeitä, joita noviisiopettajat olivat itse tehneet omassa työssään sekä 

kyseisiin mokaamisen hetkiin liitettyjä selviytymisstrategioita.  

 

Noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita verrataan teoriaosan taulukkoon 

1, jossa kuvataan sopeutumisprosesseja ja selviytymisstrategiakategorioita. Ka-

tegorioita on yhteensä 12 ja tätä samaa kategorioiden numerointia hyödynne-

tään myös tässä tulosluvussa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen selviytymis-

strategian jälkeen kuvataan, mihin kategoriaan kyseinen strategia kuuluu Zim-

mer-Gembeckin (2011 & 2007) mallista mukaillussa taulukossa (kts. taulukko 

1). Zimmer-Gembeckin sopeutumisprosessien hierarkkisen mallin avulla luoki-

tellut noviisiluokanopettajien selviytymisstrategiat löytyvät koottuna liitteestä 1. 

Kyseisessä liitteessä yhdistetään siis teoriaosan taulukko 1 ja tämän tutkimuk-

sen selviytymisstrategioihin liittyvät tulokset. 

 

Haastatteluaineistoa analysoidessa kävi pian ilmi, että noviisiopettajat käyttivät 

monia eri selviytymisstrategioita hankalissa mokatilanteissa. Selviytymisstrate-

gian soveltamisprosessi oli paikoitellen kaksijakoinen. Ensimmäinen selviyty-

misstrategia oli nimensä mukaisesti ensimmäinen reaktio tilanteeseen. Tämä 

strategia toimi ikään kuin hätäapuna ennen kuin noviisiopettaja löysi mielestään 

paremman tavan reagoida mokaansa eli toisen selviytymisstrategian. Kaikkien 

mokien kohdalla selviytymisstrategiaprosessi ei ollut kaksijakoinen. Joissakin 

mokatilanteissa noviisiopettajat reagoivat yhdellä kertaa tilanteeseen. Toisin 
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sanoen prosessissa oli vain yksi selviytymisstrategian soveltamisvaihe kahden 

sijaan.  

 

5.2.1 Noviisiluokanopettaja 1 
 

N1:n kanssa keskustelu pitäytyi pitkälti yhdessä mokassa, joka oli hermojen 

menettäminen niin, että kyseinen noviisiopettaja huusi luokalleen. Ensimmäise-

nä selviytymisstrategianaan N1 käytti siis muiden syyttämistä ja vastaan taiste-

lemista (12. Vastustaminen). Omien sanojensa mukaan N1 antoi oppilaiden 

”kuulla kunniansa”. Toinen selviytymisstrategia taas keskittyi kontaktin tavoitte-

lemiseen ja tunteiden ilmaisemiseen: 

 
Annoin heidän ymmärtää, että ovat todella hankalia ja alan olla vähän väsy-
mään tähän, että ei pitäisi mennä tällä tavalla tunnit. -- sit tarkensin sitä, että tot-
ta kai, te ootte mun luokka ja tää on paras luokka, mitä on ja te pystytte parem-
paan, -- nii sen takia turhauttaa , että miksi käyttäydytte näin huonosti ja se et 
mä yritin niinku nostattaa sitä tunnelmaa ja vähän kehuakin ja jotain tällasta. 
(N1) 

 

Kontaktin tavoitteleminen liittyy tuen tavoittelemisen (6) suurempaan konteks-

tiin, joka taas liittyy toisen sopeutumisprosessin sosiaalisiin resursseihin. Toisin 

sanoen N1 käytti saatavilla olevia sosiaalisia resursseja pyrkimällä saamaan 

luokkaan kontaktin uudelleen hermojen menettämisen seurauksena.  

 

Haastattelun perusteella N1 käytti kontaktin tavoittelemisen selviytymisstrategi-

an ohella tunteiden ilmaisemista (5), kuten edellisestä aineistolainauksesta voi-

daan päätellä. N1 vetosi omaan väsymykseensä, kun tämä pyrki jälleen saa-

maan otetta luokasta ja siihen, että hän uskoi oppilaiden pystyvän parempaan. 

Tunteiden ilmaiseminen on osoitus omavaraisuudesta (5). 

 

Tässä selviytymisstrategioiden soveltamisprosessissa on kaikkein mielenkiin-

toisinta se, että N1 käytti sekä sosiaalisten resurssien suojelemiseen että niiden 

hyödyntämiseen tähtäävää selviytymisstrategiaa. Hän siis ilmaisi omat henkilö-

kohtaiset tunteensa ja lähestyi tällä tavalla haastavaa tilannetta yksilökeskeises-

ti, mutta samalla hän vetosi koko luokkaan ilmaisemalla mm. ”että ei tällä tavalla 

pitäisi mennä nämä tunnit”. Näin N1 ohjasi oppilaitaan reflektoimaan omaa käy-
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töstään yhdessä luokkana, mistä voidaan päätellä, että myös sosiaalisia resurs-

seja hyödynnettiin kyseisessä tilanteessa. 

 

Reflektoidessaan omaa selviytymisstrategiaansa mokaamisen hetkellä, N1 to-

tesi, että toimisi vastaavassa tilanteessa toisella tavalla tulevaisuudessa. Jos 

samankaltainen rauhaton tilanne luokassa tulee uudelleen eteen, N1 käyttäisi 

selviytymisstrategiana itsensä poistamista tilanteesta (4) ja sillä tavoin tilanteen 

rauhoittamista. Hän siis antaisi itselleen aikaa säädellä omia tunteitaan sopival-

le, ammattimaiselle tasolle. Tunteiden sääteleminen on omavaraista (5) selviy-

tymisstrategiakäyttäytymistä, jossa yksilö pyrkii itse selviytymään ongelmastaan 

ilman sosiaalista tukea. Tilanteesta poistuminen taas on esimerkki paitsi pake-

nemisesta (4) myös sosiaalisesta eristäytymisestä (8), jonka funktiona on vetäy-

tyä lannistavista konteksteista. Lannistava konteksti on tässä tapauksessa me-

luava ja rauhaton luokka: 

 
Tällä hetkellä, kun mä huomaan, että itelläni saattaa tietyt tilanteet nostattaa 
helposti sen verenpaineen, ni mä antaisin itelleni vaan [aikaa] rauhottuu. Vaikka 
menisin vaa ulos luokasta, pahimmassa tapauksessa. Monistamaan jotain -- 
siis sillä tavalla, että en osottais niille, en tekis mitään sellasta teatraalista siitä, 
et nyt opettaja lähtee ulos luokasta vaa ku et antaisin niitten meluta siellä, ite 
keräisin [itseni]. (N1) 

 

Jos tilanteesta poistuminen ei onnistu, käyttäisi N1 siinä tapauksessa hiljaisuut-

ta tehokeinona. Hän odottaa niin pitkään, kunnes jokainen oppilas on huoman-

nut sen, että opettaja on täysin hiljaa. Tällaista selviytymisstrategiaa kuvaa par-

haiten mukautuminen (9), jossa tavoitteena on joustava sopeutuminen suhtees-

sa saatavilla oleviin vaihtoehtoihin. Toisin sanoen, jos huutaminen ei onnistu, 

täytyy kokeilla jotain muuta, kuten hiljaa olemista: 

 
Useimmitenkin se on toiminu kanssa, sitte ku on tarpeeks hiljaa ja mitää ei ta-
pahdu, ni kyl sitte rupee oppilaat tajuumaan, et ai nii joo ollaan koulussa ja ol-
laan tunnilla. (N1) 

 

Lisäksi N1 kertoi ohjeiden antamisen haasteellisuudesta. Se oli hänen mukaan-

sa moka, jota hän tekee jopa päivittäin. N1 ei kuitenkaan ollut huolissaan tästä 

mokasta. Jos joku oppilas ei ymmärtänyt ohjetta, jonka N1 antoi aluksi epäsel-

västi, N1 vain muotoilee ohjeen uudelleen. Tämän jälkeen N1 kysyy oppilail-
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taan, ovatko kaikki ymmärtäneet tehtävänannon. Tiedon etsimisen (2) tarkoituk-

sena on löytää uusia ennustamattomuuksia muotoilemalla ohjeistus niin, että 

jokaiselle oppilaalle tulee täysin selväksi, mitä opettaja tavoittelee omalla pu-

heenvuorollaan. Tällä tavalla vältetään väärinymmärryksiä ohjeistuksen aikana. 

 

5.2.2 Noviisiluokanopettaja 2 
 

N2:n haastattelussa painottui eniten ryhmänhallintaan liittyvät haasteet. Hänen 

mukaansa opettajan tulee jatkuvasti säilyttää oma auktoriteettiasemansa, eikä 

oppilaiden kanssa kannata alkaa väittelemään: 

 
Voi olla läheinen, mut kuitenki pitää sen oppilas-opettaja-suhteen. -- ku meni 
uuteen luokkaan, ni oli semmonen porukka joka testas kyllä. Ja sillon justiinsa 
oppi sen, ettei voi lähtee väittelemään oppilaitten kanssa. Että sä sanot miten 
se menee ja se menee niin. Et ei lähe neuvottelemaan. (N2) 

 

Edellisessä lainauksessa selviytymisstrategia nojaa opettajan auktoriteettiase-

maan, jota ei kyseenalaisteta. Kyseinen strategia ei löydy suoraan sopeutumis-

prosessien hierarkkisesta mallista (taulukko 1), mutta se on lähimpänä omava-

raisuutta (5). N2:n mukaan kompromisseilta ei voi välttyä, mutta kaikessa ei voi 

tehdä kompromissia: 

 
Joissaki sitä pitää tehdä kompromisseja, mutta kuitenki pitää sen oman ase-
mansa et jos sulla on joku asia, joka on perusteltu ja oikeudenmukainen ja kai-
kille sama, ni pidä siitä kiinni. (N2) 

 

Toisin sanoen N2 pitää tietoisesti kiinni niistä muutamista ehdottomuuksista, 

joista ei neuvotella. Yksi näistä ehdottomuuksista on jonkinlaisen selkeän aukto-

riteettiaseman säilyttäminen. Joissakin muissa asioissa voi taas olla vähän jous-

tavampi. Voidaan siis ajatella, että auktoriteettiasemasta kiinni pitäminen liittyy 

omavaraisuuden (5) lisäksi vastustamiseen (12). Noviisiopettaja taistelee siis 

tietoisesti auktoriteettiaseman menettämistä vastaan pitämällä yllä selkeää op-

pilas-opettaja-suhdetta ja olematta liian kaverillinen oppilaidensa kanssa. 

 

Toinen N2:sta puhuttanut aihealue oli tuntisuunnitelmat ja niiden seuraaminen 

orjallisesti: 
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Saattaa pitää vaikka tiukasti kiinni siitä, et ”okei mulla on nyt tää tuntisuunnitel-
ma ja mun on pakko nyt päästä kirjassa eteenpäin”. Et ”apua, me ollaan niin 
paljon jäljessä”. Et keskittyy tämmösiin asioihin, millä ehkä loppupeleissä [ei] oo 
kuitenkaan [väliä]. -- ei näe sitä koko kuvaa vielä [opettajan työstä]. Et keskittyy 
liikaa niihin yksityiskohtiin sitte. (N2) 

 

N2 koki, että läpikäytäviä asioita oli niin paljon, että hän joutui lopulta ikään kuin 

juoksemaan tuntisuunnitelmia läpi kiireellä. Hän yritti siis jatkuvasti olla mahdol-

lisimman tehokas ja toteuttaa tuntisuunnitelmia sellaisenaan. Tehokkuus liittyy 

ongelmanratkaisuun (1). Lisäksi tällainen läpijuokseminen aiheutti N2:ssa hen-

kistä hengästymistä ja tämä musertui melkein työtaakan alle. Hänen mukaansa 

työuraansa aloittavalla opettajalla on niin paljon opittavaa ja omaksuttavaa en-

simmäisen vuoden aikana, että on parempi keskittyä perusasioihin: 

 
Nyt oon huomannu, et sillä [tuntisuunnitelmien suorittamisella] ei oo mitään vä-
liä, et käydään ne perusasiat. Et kirja on vaan kirja, et tärkeintä, et -- pohja ra-
kentuu hyväksi. Ehkä viime vuonna sitte oisin ottanu vähän hitaamman tahdin 
ja keskittyny siihen, että onhan kaikki ymmärtäny kaiken, eikä vaa että nyt 
päästään pikajunavauhdilla, että saadaan nää kaikki kappaleet [käytyä], mitkä 
meidän kuuluis käydä vitosella läpi. (N2) 

 

Kuten lukija varmasti huomasi, tehokkuuteen pyrkiminen ei ole välttämättä se 

paras vaihtoehto opetuksessa. Asian ymmärtäminen ja sen suorittaminen ovat 

kaksi eri asiaa. Jos opetus perustuu siihen, että kaikki kirjan kappaleet käydään 

läpi raksi ruutuun -tyylillä, ei voida olettaa, että kaikki oppilaat ovat sisäistäneet 

opetetut asiat.  

 

N2 totesi myös, että hän ei saanut riittävästi tukea muilta kollegoilta. Hän koki 

usein olevansa aivan yksin haasteidensa kanssa, mistä johtuen yksilökeskeiset 

selviytymisstrategiat olivat käytännössä ainoa vaihtoehto selviytyä ensimmäisen 

opetusvuoden haasteista. Yksinäisyyttä korosti vielä se, että N2:n luokka sijaitsi 

fyysisesti eristyksistä muista luokista. Nimellisesti N2:lla oli virkaiältään van-

hempi mentori, mutta käytännössä todellista mentorointia ei juurikaan tapahtu-

nut. N2 koki, että hän oli ikään kuin loinen, joka roikkui jatkuvasti kiinni omassa 

työparissaan.  

 

N2:n kokemuksista päätellen muun työyhteisön asenne aloittavia opettajia koh-

taan on ensiarvoisen tärkeä. N2 sai heti vuoden alussa vaikutelman, että työyh-
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teisö oli täynnä erittäin itsenäisiä opettajia. Kollegoilta sai kyllä mennä kysy-

mään käytänteistä työpaikalla, mutta yhteistyötä ei ollut tarjolla silloin, kun N2 

sitä eniten tarvitsi. N2 olisi omien sanojensa mukaan voinut pyytää enemmän 

vertaistukea, mutta koska hän ei ollut saanut tukea aikaisemminkaan, N2 päätti 

turvautua omiin resursseihinsa (5).  

 

5.2.3 Noviisiluokanopettaja 3 
 

N3:n mokat liittyivät lähinnä opetuksen selkeyteen ja kollegiaaliseen tukeen. 

N3:n mukaan pieniä virheitä tulee tehtyä päivittäin. Näitä virheitä ovat mm. oh-

jeiden selittäminen epäselvästi tai havainnollistamisen vähäisyys. Virheistä opi-

taan ja jatkossa joitakin asioita tehdään toisin: 

 
Eka tuntu, et meni vaa sillee, et ”noni, et opetan asian, ruvetkaa tekemään ja sit 
tyypit tekee ja sit heräski vast et ”okei ehkä ois pitäny viel vähän konkreetti-
semmin näyttää” ja muuta. Nyt on sit tuonu paljon enemmän asioita [konkreetti-
sesti esille]. (N3) 

 

N3 reagoi havainnollistamisen puutteellisuuteen siten, että hän otti tuekseen 

konkreettisia välineitä, joiden avulla voitiin havainnollistaa matemaattisia peri-

aatteita paremmin kuin vain asian auki selittämisellä. N3 toimi samalla tavalla 

kuin N1: hän havaitsi, että oppilaat eivät olleet vielä sisäistäneet matemaattista 

periaatetta, jota noviisiopettaja oli selostamassa. N3 tarkkaili ensin tilannetta (2. 

Tiedon etsiminen), jonka jälkeen hän mukautui (9) tilanteeseen järjestämällä 

opetustuokion toisella tavalla mielessään.  

 

Kollegiaalinen tuki sen sijaan puhututti N3:a paljon. Eräässä haastavassa tilan-

teessa N3 selvitti oppilaan vanhemmille syitä oman pedagogisen ratkaisun 

taustalla. Hän käytti viestinnän välineenä sähköistä viestintäpalvelua, joka oli 

N3:n mukaan virhe. Hän jättäytyi aluksi yksin ongelmallisten vanhempien kans-

sa, joiden suomen kielen osaaminen oli heikkoa. Tilanne selvisi kuitenkin nope-

asti sen jälkeen, kun järjestettiin tapaaminen vanhempien, rehtorin ja toisen luo-

kanopettajan kanssa, mutta mielestään N3 silti otti muut kollegat mukaan selvit-

tämisprosessiin liian myöhään.  
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N3 kertoi myös, kuinka hän jäi alussa usein kurinpidollisissa asioissa yksin, sillä 

hän ei ymmärtänyt pyytää apua muilta opettajilta: 

 
Eka yrittiki ehkä vähän liian yksin siel luokassa selvittää niitä asioita -- niinku 
huonoa käytöstä --. Sit ku tajus, et ”hei mähän sanon tolle naapurin opettajalle, 
et hei tehääks tämmönen diili, et jos mun oppilas tekee näin nii sit se tulee ton-
ne sun luokkaan istuu. Eihän sitä tarvinnu ku kaks viikkoo tehdä, niin se loppu 
et tavallaan yritti yksin turhaan vääntää sen kuukauden tämmösistä asioista. Et 
jos ois vaan tehny heti [yhteistyötä toisen opettajan kanssa] nii ois päässy siitä 
paljon helpommalla -- eikä yrittää kehittää kaikkee [yksin], kun sit tavallaan noin 
yksinkertaisella hommalla sä saat [huonon käytöksen] lopetettuu. (N3) 

 

Yllä olevassa tilanteessa N3 hyödynsi useita eri selviytymisstrategioita. Ensim-

mäinen strategia on sosiaalinen eristäytyminen (8), jossa N3 yritti selviytyä käy-

tösongelmista omin avuin. Kuukauden päästä noviisiopettaja oli havainnut, että 

hänen ei ole välttämätöntä selviytyä tilanteesta yksin, jolloin N3 sovelsi kurinpi-

dollisten toimien suunnittelemista (1) ja etsi tätä kautta vaihtoehtoista tapaa toi-

mia. N3 päätyi käyttämään sekä tuen tavoittelemista (6) että neuvottelemista 

(10). N3 kääntyi kollegansa puoleen ja kirjaimellisesti neuvotteli ”diilin” uudesta 

toimintatavasta ja yhteistyöstä kahden opettajan välillä.  

 

Edellä mainittua yhteistyötä hyödynnettiin N3:n kokemuksien mukaan eniten 

noviisiopettajien keskuudessa. Opettajat, jotka olivat olleet alalla pitkään, tur-

vautuvat sitä vastoin omaan ammattitaitoonsa ja itsenäisempään työskentelyot-

teeseen: 

 
Kyllä me ollaan totuttu OKL:ssä ja muissa työpaikoissa semmoseen keskuste-
luun, yhteistyömeininkiin, vaikka luokanopettajaduuni paljon on sitä, et sä oot 
yhtäkkiä aika yksin, niinku aika merkittävässä pestissä, -- mut huomaa et nuoret 
opettajat, noviisiopettajat, enemmän keskustelee keskenään ja käy läpi kaikkee. 
-- niil [vanhemmilla opettajilla] on kumminkin se luotto siihen omaan. (N3) 

 
5.2.4 Noviisiluokanopettaja 4 
 

N4 muisti mokan, johon liittyi integraatiokokeilu. Erityisluokalla ollutta oppilasta 

yritettiin integroida tavalliseen luokkaan muutaman kuukauden ajan. Kokeilu ei 

kuitenkaan onnistunut ja lopulta tapahtuvat kulminoituivat siihen, että oppilas 

karkasi koulusta: 
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Siellä se [oppilas] istui sikiöasennossa koulun nurkalla ja mä kannoin sen sitte 
sisälle ku ei enää oikein vastannu mihinkään kysymyksiin. [Oppilaan] verbaali-
nen anti oli oikein mitäänsanomatonta siinä hetkessä. (N4) 

 

Ensin N4 siis yritti kommunikoida oppilaan kanssa sanallisesti. Sanallinen ve-

toaminen ja maanittelu on taivuttelemista ja neuvottelemista (10), jossa tarkoi-

tuksena on löytää uusia vaihtoehtoja selvitä tilanteesta. Tämä ei kuitenkaan on-

nistunut, vaan N4:n oli kannettava oppilas fyysisesti sisälle kylmästä ulkoilmas-

ta. Tällainen toiminta osoittaa ongelmanratkaisukykyä (1). Ongelmanratkaisus-

sa funktiona on muuttaa toimintoja niin, että ne soveltuvat saatavilla oleviin 

vaihtoehtoihin. N4 huomasi, että taivutteleminen ei tehonnut oppilaaseen. Näin 

ollen hänen oli turvauduttava toiseen selviytymisstrategiaan ja mukauduttava 

(9) tilanteeseen ratkaisemalla ongelma jollakin vaihtoehtoisella tavalla.  

 

N4:n mukaan opettajilla on jatkuvasti kiire ja ”miljoona asiaa hoidettavana”. Kii-

reen keskellä oppilaista tulee herkästi massaa. Tällainen kehityssuunta opetta-

juudessa oli N4:n mielestä huolestuttava. Toinen mokaamisen hetki liittyikin op-

pilaan kohtaamiseen yksilönä: 

 
Muistan kyllä, ku yks oppilas kertoi mulle, et sen läheinen sukulainen oli kuollut 
ja sil oli aika paha olo asiasta. Ja sit siin oli joku muu häsminki päällä, niin mä 
en ehtinyt sen kaa siitä jutella. Sitte mulla oli koko loppupäivä välituntivalvonto-
ja, niin enhän mä ehtiny kysellä siitä [läheisen kuolemasta] niinku sen [oppilaan] 
fiiliksiä. (N4) 

 

Suru-uutisiin reagoitiin vastentahtoisen passiivisesti. N4 ei voinut omasta mie-

lestään tehdä asialle mitään, sillä ympärillä oli monta muuta asiaa hoidettavana. 

Noviisiopettaja huomasi oman avuttomuutensa (3), sillä kyseisessä tilanteessa 

toimintavaihtoehdot olivat hänen mukaansa rajalliset. Jälkeenpäin N4:ää on 

jäänyt harmittamaan tapa, millä hän hoiti tilanteen, sillä hänen mukaansa vas-

taavassa tilanteessa opettajalla tulisi olla aikaa kuunnella oppilasta ja olla läsnä.  

 

N4 koki, että oli saanut runsaasti apua kollegoiltaan erityisesti koulun byrokraat-

tisiin asioihin liittyen. Jos hän oli epävarma siitä, miten esimerkiksi virallisia lo-

makkeita tuli täyttää, hän saattoi aina kysyä muilta opettajilta apua. Muilta ky-
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syminen kuuluu tiedon etsimisen (2) selviytymiskategoriaan, jossa tietoa hanki-

taan tässä tapauksessa kollegoilta. Samalla täyttyy tuen tavoittelemisen (6) kri-

teerit, jossa tietoa haetaan sosiaalisia resursseja hyödyntäen. 

 
5.2.5  Noviisiluokanopettajien käyttämät selviytymisstrategiat 
 

Kuviossa 1 on eroteltuna selviytymisstrategiakategorioiden esiintyminen niissä 

mokatilanteissa, joista noviisiluokanopettajat kertoivat teemahaastatteluissa. 

Selvästi käytetyimmät selviytymisstrategiat olivat tiedon etsiminen (2) ja tuen 

tavoitteleminen (6). Tuloksissa on erityisen kiinnostavaa se, että jokainen haas-

tatelluista noviisiluokanopettajista hyödynsi tiedon etsimistä (2) selviytymisstra-

tegianaan mokatilanteissa. Myös tuen tavoitteleminen (6) oli suosittu selviyty-

misstrategia noviisiluokanopettajien keskuudessa. Ainoastaan N2 ei käyttänyt 

kyseistä strategiaa. Hän koki, että se ei ollut realistinen vaihtoehto N2:n kuvaa-

missa akuuteissa mokatilanteissa. 

 

Seuraavaksi käytetyimmät strategiat liittyivät ongelmanratkaisuun (1), jota kol-

me neljästä noviisista hyödynsi mokatilanteissa (N2, N3 ja N4). Omavaraisuu-

teen (5)  liittyviä selviytymisstrategioita käyttivät molemmat naisopettajat (N1 ja 

N2) kun taas vain miehet sovelsivat mukautumiseen (9) ja neuvottelemiseen 

tähtääviä strategioita (N3 ja N4).  

 

Kategorioista avuttomuus (3), sosiaalinen eristäytyminen (8) ja vastustaminen 

(12) sovellettiin vain yhtä selviytymiskategoriaa. N4:n passiivisessa oppilaan 

kohtaamisessa näkyi avuttomuus kun taas N3 eristi itsensä muista ja jättäytyi 

oman tietämyksensä varaan. N2 taas hyödynsi vastustamista pitäessään kiinni 

auktoriteettiasemastaan.  

 

Pakeneminen (4), delegoiminen (7) tai alistuminen (11) eivät näkyneet noviisi-

luokanopettajien mokaamistilanteissa käyttämissä selviytymisstrategioissa lain-

kaan. Pakenemiseen liittyy joko psyykkinen tai fyysinen vetäytyminen tilantees-

ta (kts. taulukko 1). Opettajuuteen sovellettuna pakeneminen ei ole paras mah-

dollinen selviytymisstrategia, sillä opettaja on kuitenkin aikuisena vastuussa 

omasta luokastaan eikä voi paeta paikalta mokan tapahtuessa. Tämä voi selit-
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tää kyseisen selviytymisstrategiakategorian epäsuosion noviisiluokanopettajien 

keskuudessa.  

 

Delegoimiskategoriaan kuuluvissa selviytymisstrategioissa taas näkyy resurssi-

en rajallisuuden ymmärtäminen (taulukko 1). Tällaisia strategioita ovat esimer-

kiksi valittaminen tai itsesääliin vajoaminen. Jälleen opettajuuteen suhteutettuna 

tällaiset strategiat eivät ole optimaalisimpia luokkatilanteessa. Mokaamisen seu-

rauksena itsesääliin vajoaminen ei vie tilannetta rakentavasti eteenpäin. 

 

Noviisiluokanopettajien ajattelutapa oli hyvin erilainen verrattuna alistumisstra-

tegioissa näkyvään ajattelutapaan, mistä johtuen alistumiseen liittyvät selviyty-

misstrategiat eivät saaneet kannatusta näiden noviisiluokanopettajien keskuu-

dessa. Alistumisstrategioiden puuttuminen oli loogista, sillä noviisiluokanopetta-

jien suhtautuminen mokaamiseen oli täysin päinvastainen kuin alistumiseen 

suuntautuneessa selviytymisstrategiassa. Jokaisen noviisiluokanopettajan tee-

mahaastattelusta paistoi läpi eteenpäin pyrkiminen ja toiminnan jatkuvuuden 

edistäminen mokaamisesta huolimatta. Alistumisstrategioissa taas henkilö luo-

puu omista mieltymyksistään täysin (kts. taulukko 1) ja jää esimerkiksi märehti-

mään tehtyä mokaa.  

 
Kuvio 1. Selviytymisstrategiakategorioiden esiintyminen noviisiluokanopettajien haas-
tatteluissa ja strategioiden jakautuminen. 
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5.3 Noviisiluokanopettajien persoonallisuusprofiilit 
 

Kuten edellä jo kävi ilmi, jokainen persoonallisuuskyselyn väittämä jaoteltiin yh-

teen kymmenestä kategoriasta (kts. taulukko 3). Jos noviisi sai esimerkiksi kor-

keita pisteitä kategoriasta ”korkea avoimuus”, täytyi ”matala avoimuus” -

kategorian pisteet olla pienemmät. Oletuksena oli, että henkilö ei voi saada kor-

keita pisteitä esimerkiksi sekä avoimuudesta että sen vastakkaisesta kategori-

asta, matalasta avoimuudesta. Persoonallisuuspiirretestin tulokset sekä tulosten 

keskiarvot näkyvät kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

 

Lyhyt persoonallisuuspiirrekysely antaa tietenkin vain hyvin kapean näkemyk-

sen tutkimuksessa haastateltujen noviisiopettajien persoonallisuudesta. Per-

soonallisuuden analysoimisesta on kuitenkin hyötyä, kun profiilia verrataan no-

viisiopettajan käyttämiin selviytymisstrategioihin. Persoonallisuuspiirreprofiilin 

kautta voidaan saada lisätietoa noviisien toimintatavoista pidemmällä aikavälillä 

kuin yhtenä tiettynä mokahetkenä. Käsitys persoonallisuudesta antaakin per-

spektiiviä mokien tulkitsemiseen ja analysoimiseen. Juuri tämän takia persoo-

nallisuuspiirreprofiilin rakentaminen on tärkeää tässä tutkielmassa. 

 

5.3.1 Noviisiluokanopettaja 1: korkea avoimuus, miellyttävyys ja ekstro-
versio 

 

N1 sai korkeat pisteet avoimuudesta (ka = 4,29), miellyttävyydestä (ka = 4,4) ja 

ekstroversiosta (ka = 4). Mielenkiintoista N1:n kohdalla oli korkein keskiarvo 

korkean neuroottisuuden kategoriassa muihin opettajiin verrattuna (ka = 3,29), 

mutta samaan aikaan hänen pisteensä korkeasta avoimuudesta olivat myös 

korkeimmat (ka = 4,29)  muihin vastaajiin nähden. Voidaan siis päätellä, että N1 

on ensisijaisesti avoin noviisiopettaja, jota kuvaa lisäksi korkea miellyttävyys ja 

korkea ekstroversio.   

 

Tunnollisuuden kohdalla pisteet olivat yllättävät: N1:n keskiarvot korkeassa ja 

matalassa tunnollisuudessa olivat lähellä toisiaan (korkea tunnollisuus = 3,83; 

matala tunnollisuus = 3,6). Mitä tästä sitten voidaan päätellä? Näiden kategori-

oiden yksittäisten kysymysten tarkasteleminen valaisee tilannetta enemmän. 
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Testin mukaan N1 pitää paljon järjestyksestä ja vaatii itseltään tarkkuutta työs-

sä. Nämä väittämät luokiteltiin korkean tunnollisuuden alle. Toisaalta matalaan 

tunnollisuuteen luokitellut väittämät 8 (”Jätän tavaroita minne sattuu”) ja 24 

(”Häiriinnyn tai menetän keskittymiseni helposti”) pitivät täysin paikkansa N1:n 

oman arvioinnin mukaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tutkijan tulkinnan mukaan 

tämä kertoo N1:n hajamielisyydestä: vaikka tunnollisuuteen liitetty järjestelmälli-

syys kuvaa tätä noviisiopettajaa, ajoittainen hajamielisyys rikkoo kaavamaista 

järjestelmällisyyttä.  

 

5.3.2 Noviisiluokanopettaja 2: korkea miellyttävyys, ekstroversio ja avoi-
muus 

 

N2:sta kuvasivat parhaiten korkea miellyttävyys (ka = 4,4), korkea ekstroversio 

(ka = 4) ja korkea avoimuus (ka = 3,86).  

 

Myös N2:n kohdalla pisteet yllättivät tunnollisuuden kohdalla. Keskiarvot sekä 

korkeasta tunnollisuudesta (ka = 3,67) että matalasta tunnollisuudesta (ka = 

3,6) olivat todella lähellä toisiaan. Samoin kuin N1:n kohdalla, myös N2 näytti 

pitävän järjestyksestä (väittämä 33). Toisaalta N2 arvioi, että väittämät 8 (”Jätän 

tavaroita minne sattuu”), 18 (”Sotken asioita”) ja 24 (”Häiriinnyn tai menetän 

keskittymiseni helposti”) pitivät hänen kohdallaan paikkansa. Mistä tällaiset toi-

siaan lähellä olevat keskiarvot sekä piirteen korkeasta että matalasta esiinty-

vyydestä johtuvat? Tutkija tulkitsi asian niin, että tunnollisuuden piirre ei ole 

N2:n kohdalla kovin hallitseva. Jos korkean ja matalan tunnollisuuden välillä oli-

si selkeä ero keskiarvoissa, voitaisiin nähdä asia toisella tavalla.  

 

N2 valitsi itseään parhaiten kuvaaviksi väittämiksi kohdat 5 (”Olen kiinnostunut 

ihmisistä”), 35 (”Ymmärrän asioita nopeasti”), 17 (”Suhtaudun myötämielisesti 

toisten tunteisiin”) ja 42 (”Ymmärrän miltä muista ihmisistä tuntuu”) edellä mai-

nittujen kohtien 33 ja 8 lisäksi. Näistä vastauksista voidaan päätellä, että N2 on 

suhteellisen empaattinen yksilö, joka pitää järjestyksestä tietyissä asioissa.  
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5.3.3 Noviisiluokanopettaja 3: korkea ekstroversio, matala neuroottisuus, 
korkea avoimuus 

 

N3 oli ensisijaisesti ekstrovertti (korkea ekstroversio ka = 4,33), mutta häntä ku-

vasi hyvin myös matala neuroottisuus (ka = 4). Kolmanneksi suurimman kes-

kiarvon N3 sai korkeasta avoimuudesta (ka = 3,86).  

 

Persoonallisuusprofiilista päätellen vaikuttaa siltä, että N3 on hyvin sosiaalinen, 

mikä on yksi ekstroversioon liitetyistä avainpiirteistä. Oman arvionsa mukaan 

N3:een sopi parhaiten väittämät 7 (”Olen kiinnostunut ihmisistä”) ja 31 (”Juhlis-

sa puhun monille eri ihmisille”). Väittämät 15 (”Minulla on vilkas mielikuvitus”) ja 

35 (”Ymmärrän asioita nopeasti”) kertoivat korkeasta avoimuudesta. 

 

Tunnollisuus sen sijaan ei ollut N3:n vastausten perusteella kovin korkea. Kor-

kean tunnollisuuden kategoriasta hän sai keskiarvoksi 2,5. Vastaavasti mata-

laan tunnollisuuteen luokitellut väittämät 8 (”Jätän tavaroita minne sattuu”) ja 28 

(”Unohdan usein laittaa tavarat takaisin niiden oikeille paikoille”) kuvasivat N3:a 

erittäin hyvin, joten matalan tunnollisuuden keskiarvo oli 3,6. Kuten aiemmin kä-

vi ilmi N1:n kohdalla, tunnollisuus ei ole myöskään N3:n persoonallisuuden 

kannalta kovinkaan merkittävä piirre.  

 

5.3.4 Noviisiluokanopettaja 4: korkea tunnollisuus, ekstroversio ja miel-
lyttävyys 

 

N4 sai sekä korkean tunnollisuuden että korkean ekstroversion kategorioista 

saman keskiarvon (4,33). Lisäksi korkea miellyttävyys oli yksi kolmesta kor-

keimmasta keskiarvosta (4,2).  

 

N4 valitsi itseään hyvin kuvaaviksi väittämiksi yhteensä yhdeksän väittämää. 

Väittämät olivat numerot 7 (”Olen kiinnostunut ihmisistä”), 11 (”Viihdyn ihmisten 

seurassa”), 15 (”Minulla on vilkas mielikuvitus”), 45 (”Käytän paljon aikaa asioi-

den pohtimiseen”), 23 (”Hoidan kotityöt heti pois alta”), 33 (”Pidän järjestykses-

tä”), 43 (”Pidän kiinni aikataulusta”), 17 (”Suhtaudun myötämielisesti toisten tun-

teisiin”), 47 (”Ihmiset rentoutuvat seurassani helposti”). 

 



 

 

52 

52 

Kahden ensimmäisen väittämän (7 ja 11) pisteet kertovat N4:n korkeasta ekst-

roversiosta ja erityisesti hänen seurallisuudestaan. Seuraavat kaksi väittämää 

(15 ja 45) taas viittaavat N4:n ajattelevaiseen ja pohtivaan tyyliin toimia, mikä 

kuuluu korkean avoimuuden piirteeseen. 23, 33 ja 43 ovat merkkejä korkeasta 

tunnollisuudesta ja erityisesti järjestelmällisyydestä. 17 ja 47 taas luokiteltiin 

korkean miellyttävyyden kategoriaan. Näin ollen kyseiset väittämät osoittavat 

tietynlaista empatiakykyä. Lyhyesti N4:ää voisi luonnehtia seuralliseksi ja em-

paattiseksi ajattelijaksi. 

 

5.3.5 Noviisiluokanopettajien persoonallisuusprofiilit 
 

Neljässä ensimmäisessä persoonallisuuspiirrekategoriassa tulokset olivat sa-

mansuuntaisia, kuten kuviosta 2 voidaan havaita.  Korkea ekstroversio (k.e.), 

matala ekstroversio (m.e.), korkea avoimuus (k.a.) ja matala avoimuus (m.a.) 

olivat niitä kategorioita, joissa N1–N4 olivat persoonallisuuspiirretestin perus-

teella samankaltaisia.  

 

Korkea ekstroversio ja avoimuus ovat ominaisuuksia, joista voidaan ajatella 

olevan hyötyä opettajan työssä. Opettaminen on perusluonteeltaan hyvin sosi-

aalista toimintaa, jossa ominaisuudet kuten itsevarmuus, yhteistyöhalukkuus, 

ystävällisyys, innostuneisuus, päättäväisyys ja monet muut korkeaan ekstrover-

sioon liitetyt ominaisuudet (kts. taulukko 2) edesauttavat sosiaalista kanssa-

käymistä luokassa ja työyhteisössä. Itsevarmuus vaikuttaa esimerkiksi ammatil-

lisen varmuuden muodostumiseen ja aiheestaan innostuneen opettajan on hel-

pompi saada oppilaat innostumaan opetuksesta verrattuna opettajaan, joka on 

silminnähden väsähtänyt opettamiseen. 

 

Avoimuuteen liitetään taas älyllisiä ominaisuuksia kuten mielikuvituksellisuus, 

ennakkoluulottomuus, uteliaisuus, idealistisuus ja itsenäinen arvostelukyky (kts. 

taulukko 2). Tällaiset ominaisuudet ovat varmasti hyödyllisiä opettajalle. Mieli-

kuvituksellisuutta tarvitaan esimerkiksi niissä monissa ongelmanratkaisua vaati-

vissa tilanteissa, joita opettajalle tulee päivittäin eteen.  
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Hajontaa esiintyi korkeasta neuroottisuudesta (k.n.) eteenpäin. Siinä N1 sai 

korkeimmat pisteet, kuten jo edellä mainittiin (kts. luku 5.3.1). Matalassa neu-

roottisuudessa (m.n.) korkein keskiarvo oli N3:lla. Tämä ei sinänsä ollut yllättä-

vää, sillä haastattelussa N3 antoi hyvin rennon ja rauhallisen kuvan itsestään. 

Lisäksi N3 sai toiseksi matalimmat pisteet korkeasta neuroottisuudesta (ka = 

2,14).  

 

Tunnollisuuden kohdalla tulokset olivat mielenkiintoiset. Korkean tunnollisuuden 

kohdalla (k.t.) N3 sai matalimmat pisteet, mikä on linjassa korkean neurootti-

suuden (k.n.) matalan keskiarvon kanssa. Tästä voidaan päätellä, että N3 ei 

pahemmin stressaa asioista vaan toteuttaa opetustaan paikoitellen spontaanisti 

suuria linjoja noudattaen (kts. liite 2). N4 sen sijaan sai korkeasta tunnollisuu-

desta (k.t.) korkeimmat pisteet suhteessa muihin vastaajiin. N4:n keskiarvo ma-

talassa tunnollisuudessa (m.t.) oli selvästi muita vastaajia matalampi (ka = 2). 

Kaikki muut noviisiopettajat (N1–N3) saivat täsmälleen saman keskiarvon mata-

lasta tunnollisuudesta (ka = 3,6).  

 

Miellyttävyyden kohdalla tulokset olivat taas samansuuntaisempia kuin neuroot-

tisuuden ja tunnollisuuden kohdalla. Korkeassa miellyttävyydessä (k.m.) N1, N2 

ja N4 olivat keskiarvojensa perusteella lähellä toisiaan (ka = 4,2–4,4), mutta 

N3:n tulos oli hieman muita kollegoitaan matalampi (ka = 3,6). Matalassa miel-

lyttävyydessä (m.m.) keskiarvot jäivät selvästi alle kolmen, vaihdellen välillä 

1,33–2,67. 

 

Noviisiopettajia kuvasi siis enemmän korkea miellyttävyys kuin matala miellyttä-

vyys, mikä on opettajan työn kannalta hyvä merkki. Korkean miellyttävyyden 

piirteeseen liitetään Big 5 -persoonallisuusteoriassa ominaisuuksia, kuten su-

vaitsevaisuus, hyväksyminen, huomaavaisuus ja hyväntahtoisuus (kts. taulukko 

2). Tilanne, jossa opettaja ei esimerkiksi kykene toimimaan suvaitsevasti ja 

huomaavaisesti omaa luokkaansa kohtaan, on hyvin hankala.  
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Kuvio 2. Noviisiopettajien keskiarvot persoonallisuuskategorioista.  

 
5.4 Persoonallisuuden ja selviytymisstrategioiden välinen yh-

teys 
 

Kuten edellä kävi ilmi, jokainen tutkimuksen noviisiluokanopettajista käytti tie-

don etsimiseen liittyvää selviytymisstrategiaa (kts. kuvio 1) vähintään yhdessä 

mokatilanteessa. Tietoa etsittiin sosiaalisten resurssien kautta, kuten kollegoilta 

tai omalta luokalta. Sosiaalisiin selviytymisstrategioihin turvautuminen ei tule yl-

lätyksenä, kun verrataan selviytymisstrategioiden ja persoonallisuuspiirretestin 

tuloksia keskenään. Jokaisen noviisiopettajan persoonallisuusprofiili oli linjassa 

kyseisen selviytymisstrategian kanssa: kaikki saivat korkeasta ekstroversiosta 

vähintään 4:n keskiarvon. Kolme neljästä noviisista hyödynsi lisäksi tuen tavoit-

telemista selviytymisstrategiana, mikä on myös sosiaalista toimintaa. Voidaan 

siis olettaa, että kyseiset korkean ekstroversion omaavat noviisiluokanopettajat 

turvautuvat jatkossakin vertaistukeen selviytymisstrategiana.  

 

Korkea ekstroversio ei ole ainoa persoonallisuuspiirre, joka liittyy sosiaalisiin 

selviytymiskeinoihin, vaan myös korkeaan avoimuuteen liitetään sosiaalisia 

k.e.	   m.e.	   k.a.	   m.a.	   k.n.	   m.n.	   k.t.	   m.t.	   k.m.	   m.m.	  
N1	   4	   2,2	   4,29	   1,25	   3,29	   2,5	   3,83	   3,6	   4,4	   2,33	  

N2	   4	   2	   3,86	   1,75	   2,71	   3,5	   3,67	   3,6	   4,4	   1,33	  

N3	   4,33	   1,4	   3,86	   1	   2,14	   4	   2,5	   3,6	   3,6	   2	  

N4	   4,33	   2	   3,71	   1,5	   2	   3	   4,33	   2	   4,2	   2,67	  
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elementtejä, kuten prososiaalisuus ja luottavaisuus. Korkean avoimuuden kes-

kiarvot olivat korkean ekstroversion tapaan korkeat. Näin ollen myös avoimuus 

voidaan yhdistää sosiaalisiin selviytymiskeinoihin. 

 

Korkea avoimuus on tosin yhteydessä myös omavaraisuuden selviytymisstrate-

gioihin, mikä voidaan huomata tarkasteltaessa avoimuutta kuvaavia ominai-

suuksia. Korkeaa avoimuutta kuvaavat mm. itsenäinen arvostelukyky, kekseliäi-

syys, oivaltavuus ja omaperäisyys (kts. taulukko 2). Nämä kaikki edellä mainitut 

ominaisuudet tukevat omavaraisuuden selviytymisstrategiaan turvautumista. 

Omavaraisuusstrategiaa käytettiin esimerkiksi silloin, kun N1 ilmaisi omia tuntei-

taan luokalle hermojen menettämisen seurauksena. Omavaraisuuteen tukeu-

tuminen oli N1:n tapauksessa loogista, sillä hän sai korkeasta avoimuudesta 

korkeat pisteet.  

 

Kukaan noviisiluokanopettajista ei saanut erityisen korkeita pisteitä korkeasta 

neuroottisuudesta. Keskimääräistä korkeimmat pisteet sai kuitenkin N1 (ka = 

3,29), joka stressaantuu oman arvionsa mukaan helposti. Lisäksi hän murehtii 

asioita ja hänen mielialansa vaihtelee jonkin verran (liite 2). N1 reagoi luokan 

rauhattomuuteen ensin syyttämällä oppilaita ja taistelemalla vastaan (liite 1), 

mikä sopii yhteen neuroottisuutta ilmentävien ominaisuuksien kanssa. Tällaisen 

selviytymisstrategian soveltaminen on linjassa korkeaan neuroottisuuteen liitet-

tyjen ominaisuuksien kanssa kuten voimakkaiden tunteiden herääminen, ärty-

neisyys ja impulsiivisuus (kts. taulukko 2). N1 kuvasikin mokatilannetta sillä, että 

”ammattimaisuus lensi roskakoppaan”.  

 

Kaikilla muilla paitsi N3:llä oli samansuuntaisia arvoja korkeassa tunnollisuu-

dessa. N3:n keskiarvo matalassa tunnollisuudessa oli vastaavasti korkein ver-

rattuna muihin noviiseihin. Tunnollisuuteen liitetyt ominaisuudet kuten syste-

maattisuus, huolellisuus ja järjestelmällisyys (kts. taulukko 2) eivät siis kuvan-

neet N3:a erityisen hyvin. Vertaamalla N3:n tunnollisuuspisteitä tämän tekemiin 

mokiin, voidaan nähdä selvä syy-seuraussuhde. Huolimattomuus näkyi esimer-

kiksi vähäisen havainnollistamisen mokatilanteessa. N3 tosin korjasi tilanteen 

varmistamalla oppilailta, olivatko nämä ymmärtäneet asian (tiedon etsiminen) ja 
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muuttamalla omaa toimintaansa (mukautuminen) joustavasti niin, että kaikki 

oppilaat ymmärtäisivät N3:n opetuksen.  

 

Miellyttävyyden osalta noviisiluokanopettajien keskiarvot olivat jälleen lähes 

samalla viivalla (kts. kuvio 2) erityisesti korkeassa miellyttävyydessä. No-

viisiopettajat saivat korkeasta miellyttävyydestä keskiarvoja väliltä 3,6–4,4. Voi-

daan siis todeta, että näillä noviisiluokanopettajilla on keskimääräistä korkeam-

mat miellyttävyyspisteet, minkä tulisi näkyä heidän soveltamissa selviytymis-

strategioissa. Korkea miellyttävyys näkyi liittoutumisen selviytymisstrategiassa 

(kts. liite 1), jota N3 käytti löytääkseen ratkaisun yksittäisen oppilaan häiritse-

vään käyttäytymiseen. Liittoutumisstrategiassa tarvittiin siis vastavuoroista yh-

teistyötä kollegan kanssa. Vastavuoroisuus sopii korkeaan miellyttävyyteen, jota 

kuvaavat ominaisuudet kuten prososiaalisuus, huomaavaisuus ja luottavaisuus 

(kts. taulukko 2).  

 

Noviisiluokanopettajien vastausten perusteella selviytymisstrategiakategoriat 

voidaan jaotella uudestaan kolmeen kategoriaan tässä tutkimuksessa (kts. ku-

vio 3). Sisäiset selviytymisstrategiat ovat mokien käsittelemiskeinoja, joissa yk-

silö hyödyntää omia voimavarojaan. Tällaiset strategiat, kuten omavaraisuus, 

avuttomuus, ongelmanratkaisu ja mukautuminen, olivat tutkimuksen noviisiluo-

kanopettajien keskuudessa selvästi vähemmistössä. Ulkoiset selviytymisstrate-

giat taas ovat sellaisia, joissa yksilö turvautuu sosiaalisiin resursseihin. Kolman-

nessa kategoriassa sisäiset ja ulkoiset selviytymiskategoriat ovat fuusioituneet 

keskenään. Kyseiset strategiat sisältävät sekä ulkoisia että sisäisiä selviytymis-

strategioita. Yksi esimerkki fuusioituneesta selviytymisstrategiasta on tiedon et-

siminen. Koko aineistoa tarkasteltaessa voidaan havaita, että tutkimuksen no-

viisiluokanopettajat hyödynsivät kaikkein eniten sosiaalisesti painottuneita sel-

viytymiskeinoja (tiedon etsiminen, tuen tavoitteleminen ja neuvotteleminen).  
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Kuvio 3. Sisäiset ja ulkoiset selviytymisstrategiat. 
 

Kuviossa 4 on kuvattuna tiivistelmä tämän tutkielman tuloksista. Neljä suurta 

nuolta edustavat tutkimuksessa mukana olleita noviisiluokanopettajia (N1–N4). 

Jokaisessa nuolessa on ensin opettajakohtainen tiivistelmä Big 5 -persoo-

nallisuuspiirretestin merkittävimmistä tuloksista, jota seuraa tiivistelmä noviisi-

luokanopettajien käyttämistä selviytymisstrategioista. Yhdessä persoonallisuus 

ja selviytymisstrategiat ohjaavat jokapäiväisiä ammatillisia ratkaisuja, joissa on-

nistutaan vaihtelevasti.  
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Kuvio 4. Tiivistelmä noviisiopettajien hallitsevista Big 5 -persoonallisuuspiirteistä ja sel-

viytymisstrategioista. 
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Jokainen noviisiluokanopettaja osasi kuitenkin tarkastella kriittisesti eli reflektoi-

da omia mokiaan ja sitä, oliko toiminut opettajana mokaamistilanteessa opti-

maalisesti vai ei. Toisin toimiminen vastaavissa mokatilanteissa olisi hyvin vai-

keaa, jos noviisiluokanopettajat eivät huomaisi omaa mokaansa saati oppisi sii-

tä jotain. Tämän tutkielman pienestä otoksesta huolimatta oli selvästi havaitta-

vissa, että reflektoiminen auttaa noviisia kehittämään itseään ammatillisessa 

mielessä – myös mokatilanteissa. Mokatilanteen selostamisen jälkeen noviisi-

luokanopettajat nimittäin kertoivat, kuinka he toimisivat tulevaisuudessa saman-

kaltaisissa ammatillisissa mokaamistilanteissa. Tällainen reflektoiminen kuuluu 

Lazaruksen & Folkmanin (1984) haastavien tilanteiden prosessiin, joka esiteltiin 

tutkielman teoriaosassa. 

 

Haastavien ja stressaavien tilanteiden kolmivaiheinen prosessi (Lazarus & 

Folkman, 1984, 147–148) näkyi hyvin selkeästi mokatilanteissa. Tutkimustulok-

siin peilattuna (kts. kuvio 5) antisipaatiovaiheessa noviisiluokanopettaja pyrkii 

varautumaan parhaansa mukaan odottamattomiin tilanteisiin, kuten mokaami-

siin. Mokatilanne taas on impaktivaihe, jossa mokaamistilanne on käynnissä tai 

tapahtunut jo. Tällöin noviisiluokanopettaja toimii jonkin selviytymisstrategian 

mukaan, jotta mokaamisesta päästäisiin yli ja kouluarki voisi jatkua eteenpäin. 

Postimpaktivaiheessa noviisi reflektoi juuri tapahtunutta ja sitä, osasiko hän so-

veltaa optimaalista selviytymisstrategiaa mokasta yli pääsemiseen. Tästä pääs-

tään takaisin antisipaatiovaiheeseen, jossa ennakoidaan jälleen hankalia tilan-

teita aikaisempien kokemuksien perusteella.  

 

Eksperttiopettajuuteen ei ole olemassa ohituskaistaa. Kokemuksista karttuneen 

tietotaidon kautta noviisiluokanopettaja etenee pikkuhiljaa viisivaiheisen taitojen 

hankkimisen polulla (Dreyfus & Dreyfus, 1980, 7–14; kts. luku 2.2.1). Jokaisen 

taitavaksi opettajaksi haluavan on aloitettava noviisina ja käytävä läpi kaikki tai-

tojen hankkimisen vaiheet. Tämä tarkoittaa sitä, että mokaamisilta ei voi välttyä. 

Toisaalta mokaamistilanteet taas antavat arvokasta tietoa siitä, kuinka ei kanna-

ta toimia. Kokemusta rikkaampana noviisiluokanopettaja on askeleen lähempä-

nä eksperttitasoa. Kun kokemuksia karttuu tarpeeksi, voidaan lopulta päästä ti-

lanteeseen, jossa opettaja kykenee keskittämään energiansa hetkessä toimimi-
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seen. Tällaista kykyä reagoida optimaalisesti ongelmallisiin tilanteisiin kutsutaan 

kristallisoituneeksi älykkyydeksi (Chamorro-Premuzic, 2011, 82). Voidaan siis 

todeta, että mitä enemmän erilaisia kokemuksia noviisiluokanopettajalle kertyy, 

sen nopeammin hän pääsee eteenpäin eksperttiyden tiellä. Tosin noviisiluokan-

opettajan tulee jatkuvasti reflektoida omaa toimintaansa, jotta edistymistä voi 

tapahtua (kts. kuvio 5). 

 

 

 

 
Kuvio 5. Haastavien ja stressaavien tilanteiden kolmivaiheinen prosessi noviisiluokan-
opettajien selviytymisstrategioihin sovellettuna (mukaillen Lazarus & Folkman, 1984, 
147–148). 
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6 Luotettavuus 
 

Tutkijan on oltava tarkkana käyttäessään sisällönanalyysiä koodaamisen mene-

telmänä. Salon mukaan koodaamisen kautta tutkija saattaa etäännyttää itsensä 

aineistostaan ja lopulta päätyä jättämään huomiotta tutkimuksen kannalta mie-

lenkiintoisia vivahteita (Salo, 2015, 177–178).Tällaista staattista luokittelutapaa 

pyrittiin välttämään aineistoa käsiteltäessä.  
 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi myös se, että haastattelun aikana tutkija tarttui 

haastateltavien noviisiopettajien paikoin yllättäviin uusiin keskustelupolkuihin. 

Toisin sanoen jos aloitteleva opettaja toi esille asianhaaroja, jotka liittyivät tut-

kimuksen teemaan, niihin tartuttiin eikä niitä sivuutettu (Peräkylä, 2005, 869). 

Tällainen haastattelutapa on juuri teemahaastattelulle ominaista, joka oli yksi 

aineistonkeruumenetelmistä tässä tutkielmassa. Näin ollen tutkielman haastat-

teluaineisto on monipuolisempi kuin mitä se olisi ollut, jos tutkija olisi täysin si-

vuuttanut haastateltavilta tulleet keskustelunavaukset ja seurannut orjallisesti 

vain ennakkoon suunniteltuja haastattelukysymyksiä.  

 

Persoonallisuuspiirrekysely sen sijaan aiheutti jonkin verran luotettavuuspohdin-

taa. Tutkielmassa käytetty persoonallisuustesti oli painottunut mittaamaan vain 

muutamia elementtejä jokaisesta viidestä persoonallisuuspiirteestä. Esimerkiksi 

korkeaan avoimuuteen kuuluu paljon muutakin kuin älyllisyys, vilkas mielikuvi-

tus tai pohtiminen vaikka nämä ominaisuudet kuuluvatkin oleellisesti avoimuu-

den piirteeseen.  

 

Persoonallisuuspiirretestin kyselyssä käytettyjen väittämien painottuminen suh-

teessa Big 5 -teoriaan johtui siitä tietoisesta valinnasta, että tutkielmassa käytet-

tiin Goldbergin (1992) persoonallisuusulottuvuuksien mittaamiseen räätälöityä 

Psykoterapiakeskuksen persoonallisuuspiirretestiä. Kuten jo aikaisemmin kävi 

ilmi luvussa 4.3.2, nämä ulottuvuudet vastasivat riittävän hyvin Big 5 -

persoonallisuuspiirreteorian piirteitä. Vaikka Goldbergin (1992) termit ja Big 5 -

teorian termit eivät nimellisesti vastanneet toisiaan tunnollisuutta lukuun otta-

matta, ne kuvastivat kuitenkin erittäin hyvin Big 5 -persoonallisuusteoriasta tut-
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tuja ulottuvuuksia. On hyvä huomioida, että kirjoittaja ei ole ammattipsykologi, 

joten hän ei kykene saamaan käsiinsä ammattitestejä, jotka ovat vain ammatti-

laisten saatavilla. Persoonallisuuspiirretestin funktio oli toimia laadullisen tee-

mahaastattelun analyysin tukena ja tämä tavoite saavutettiin varsin hyvin. Ny-

anssierot persoonallisuuspiirretestin ja Big 5 -teorian välillä näkyivät silti jonkin 

verran. Näitä puutteita eritellään seuraavissa kappaleissa.  

 

Ekstroversion kategorian kohdalla painottuivat selvästi sosiaaliset elementit. 

Testin perusteella ekstroversioon luokitelluilla kysymyksillä mitattiin noviisiopet-

tajien puheliaisuutta, huomion keskipisteenä olemista, seurassa viihtymistä, 

kiinnostuneisuutta muista ihmisistä ja aloitteellisuutta keskustelun avaamisessa 

eli toisin sanoen sosiaalista uskaliaisuutta. Testin kysymykset eivät sen sijaan 

käsitelleet niinkään muita ekstroversioon liitettyjä piirteitä kuten hyväntuulisuus, 

päättäväisyys, seikkailunhaluisuus tai huumorintajuisuus (kts. taulukko 2).  

 

Avoimuuden persoonallisuuspiirteestä taas korostettiin älyllisyyttä. Väittämien 

avulla mitattiin esimerkiksi ison ja monipuolisen sanavaraston hallitsemista sekä 

idearikkautta, oivaltavuutta ja pohtimiskykyä noviisiopettajien itsearviointina. 

Tällä tavalla keskityttiin vain avoimuuden älylliseen puoleen jättämällä samalla 

huomiotta esimerkiksi piirteeseen liitetyn liberaalin puolen. Idealistisuus, uteliai-

suus, ennakkoluulottomuus ja omaperäisyys (kts. taulukko 2) ovat olennaisia 

elementtejä avoimuudessa. 

 

Big 5 -persoonallisuuspiirreteorian neuroottisuutta oltiin osattu mitata suhteelli-

sen monipuolisesti persoonallisuustestin väittämien avulla. Väittämien kautta 

etsittiin neuroottisuuteen liitettyjä ominaisuuksia kuten helposti stressaantumi-

nen, murehtiminen, helposti järkyttyminen, mielialavaihtelut, ärsyyntyneisyys ja 

surumielisyys. Verrattaessa taulukkoon 2 nämä väittämät edustivat piirrettä hy-

vin. Persoonallisuustestiin olisi tosin voinut sisällyttää lisäksi väittämiä, jotka mit-

taisivat ominaisuuksia kuten impulsiivisuus ja vihamielisyys.  

 

Tunnollisuutta mitattiin väittämillä, jotka liittyivät valmistautumiseen, tehtävä- ja 

suorituskeskeisyyteen (kotitöiden hoitaminen), järjestelmällisyyteen, tarkkuu-
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teen, aikataulutukseen ja yksityiskohtaisuuteen. Persoonallisuustestissä ei kui-

tenkaan mitattu ominaisuuksia kuten päättäväisyys, itsekuri ja velvollisuuden-

tuntoisuus (kts. taulukko 2), jotka tutkijan tulkinnan mukaan ovat tunnollisuuden 

taustatekijöitä.  

 

Viides ja viimeinen persoonallisuuspiirre kyselyssä oli miellyttävyys. Miellyttä-

vyyden piirteeseen kuuluu erinäisiä sosiaalisia taitoja kun taas Big 5 -

persoonallisuuspiirreteorian korkea ekstroversio kertoo enemmänkin halusta ol-

la muiden ihmisten kanssa. Näitä kyseisiä miellyttävyyteen liitettyjä prososiaali-

sia taitoja osattiin mitata testissä hyvin. Väittämät kartoittivat noviisiopettajien 

empaattisuutta (väittämät 17 ja 42), herkkyyttä, ajan antamista muille ja sitä, 

kuinka muut ihmiset käyttäytyvät noviisiopettajan seurassa (47. Ihmiset rentou-

tuvat seurassani helposti). Miellyttävyyteen liitetään kuitenkin myös ominai-

suuksia kuten anteliaisuus, suvaitsevaisuus ja rauhanomaisuus, joita ei mitattu 

persoonallisuustestin väittämillä. 

 

Persoonallisuustestistä tai teemahaastatteluista ei voida vetää kaikenkattavia 

johtopäätöksiä, sillä otoskoko oli vain neljä. Tosin tutkimuksen noviisiluokan-

opettajat olivat suurennuslasin alla, sillä tutkimusasetelmana käytettiin tapaus-

tutkimusta. Tutkielman tarkoituksena olikin antaa syvällisempää syy-

seuraussuhteisiin perustuvaa tietoa noviisiluokanopettajien uran alkutaipaleen 

ammatillisista virheistä, mistä johtuen tapaustutkimus tutkimusasetelmana toimi 

erinomaisesti tämän tutkielman tarpeisiin. 
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7 Pohdintaa 
 

Kuten luvussa 6 todettiin, tässä tutkielmassa Big 5 -persoonallisuuspiirteitä 

kyettiin mittaamaan enemmän tai vähemmän puutteellisesti. Toisaalta yksilön 

persoonallisuuden kirjosta on muutenkin haasteellista saada yksioikoista kuvaa. 

Piirteiden korkea tai matala esiintyvyys ei nimittäin ole ainoa asia, joka vaikuttaa 

persoonallisuuden ilmenemiseen yksilöissä. Big 5 -teoriassa piirteet eivät esiin-

ny toisistaan erillisinä ominaisuuksina vaan piirteet luovat yhdessä yksilöllisen 

kombinaation. Nämä erilaiset piirreyhdistelmät voivat johtaa jopa kiusalliseen 

käyttäytymiseen. 

 

Yksi esimerkki ongelmallisesta asetelmasta on korkean ekstroversion yhdisty-

minen matalaan miellyttävyyteen. Kuten jo aikaisemmin on käynyt ilmi, korkea 

ekstroversio tarkoittaa muun muassa sitä, että yksilö hakeutuu seuraan ja on 

hyvin sosiaalinen. Seurallisuus itsessään ei ole ongelmallista, mutta tilanne 

muuttuu haasteelliseksi, jos yksilö on kovin sosiaalinen ilman sosiaalisia taitoja, 

jotka liitetään korkeaan miellyttävyyteen. Yhdistelmänä korkea ekstroversio–

matala miellyttävyys on siis melko ongelmallinen esimerkiksi työyhteisössä, sillä 

matalaan miellyttävyyteen liitetään ominaisuuksia kuten sosiaalinen välinpitä-

mättömyys (2. En kanna paljon huolta muista ihmisistä) ja hienotunteisuuden 

puuttuminen (12. Joskus loukkaan ihmisiä tahattomasti). Jos siis yksilö haluaa 

jatkuvasti olla huomion keskipisteenä, mutta ei osaa antaa tilaa muille keskuste-

lukumppaneille, hänen käyttäytymisensä saatetaan tulkita itsekkääksi eivätkä 

keskustelukumppanit todennäköisesti jaksa kuunnella yksittäisen ihmisen mo-

nologia kovin pitkään. Voidaan siis todeta, että piirteiden keskinäiset suhteet 

ovat merkityksellisiä. 

 

Mikä sitten vaikuttaa selviytymisstrategian valintaan? Aikaisemmin teoriaosuu-

dessa (kts. luku 2.3) todettiin Lazaruksen teorian pohjalta, että selviytymisstra-

tegian valinta ei olisi yhteydessä persoonallisuuspiirteisiin. Näin ollen strategian 

ennustettavuus esimerkiksi persoonallisuusprofiilin kautta olisi erittäin huono: 

persoonallisuuden perusteella ei voitaisi vetää suoraa syy-seuraus -

johtopäätöstä. Lazaruksen mukaan selviytymisstrategian soveltaminen on pro-
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sessi, joka vaihtelee olosuhteiden mukaan (kts. luku 2.2.1). Vastakkaisena nä-

kemyksenä on, että ympäristöllä tai tilanteella ei oikeastaan ole vaikutusta stra-

tegian valintaan vaan se on suoraan ennustettavissa henkilön persoonallisuu-

desta. Näin jätetään ympäristön vaikutukset vähemmälle huomiolle. 

 

Jos Lazaruksen teoria pitää paikkansa, opettajaopiskelijoista voidaan opetta-

jankoulutuksen kautta kitkeä pois kaikki ne ns. “keittiöpsykologiaa” hyväksi käyt-

tävät teoriat ja toimintatavat, jotka eivät toimi koulumaailmassa. Jos taas Laza-

rus on teoriassaan väärässä ja persoonallisuuspiirteet todella vaikuttavat selviy-

tymisstrategioiden valintaan enemmän kuin käsillä oleva tilanne, voidaan kysyä 

miksi opettajankoulutuslaitos on ylipäätään olemassa.  

 

N1:llä oli koulutuksen merkityksestä selvä näkemys. Hänen mukaansa koulutus 

toi tietynlaista pedagogista osaamista, mikä punnitaan käytännön kouluarjessa: 

 
Must tuntuu, et totta kai koulutuksella varmasti on ollut asiaa, mut enemmän se 
kokemus. Kun on tarpeeks monta kertaa mokannut ja tehnyt tiettyjä asioita ja 
ehkä katsonut sivusta, ni sitte osaa niinku.. ymmärtää, et mistä se kiikasti. -- et 
sä oot koulutuksen aikana, tai missä tahansa muuna aikana, reflektoinu [tehtyjä 
virheitä] ja -- sä pystyt perustelee tietyt asiat, miten sä käytät niinku.. toimit tie-
tyissä tilanteissa, ja sulla on pedagogista näkemystä siihen [toimintaan]. (N1) 

 

Suomalainen opettajankoulutus on ollut suurennuslasin alla vuoden 2006 kohu-

tuista PISA-tuloksista lähtien. Silloin suomalaiset nuoret olivat ykkösiä luonnon-

tieteiden hallitsemisessa kaikkien OECD-maiden joukossa ja kakkosia lukutai-

dossa ja matematiikan osaamisessa. (Liiten, 2016.) Tulosten julkistamisen jäl-

keen myös Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kampuksella on käy-

nyt jatkuvasti vierailijoita eri maiden koulutuksesta vastuussa olevista elimistä. 

Näyttää siltä, että kaikki haluavat kopioida pienen Suomen taianomaisen resep-

tin, jonka avulla oman maan nuorista voidaan kouluttaa huippuosaajia. Opetta-

jaopiskelijana kirjoittaja voi olla ylpeä omasta koulutuksestaan. Se on ollut suu-

rimmilta osin laadukasta ja sen kautta allekirjoittanut on todella päässyt muo-

vaamaan omaa ammatillista persoonaansa optimaalisempaan suuntaan.  

 

Kaikkeen ei maaginen suomalainen opettajankoulutuslaitos kuitenkaan pysty. 

N4 koki, että opettajankoulutuslaitos valmisti häntä ammattinsa pedagogisesta 
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puolesta suoriutumiseen, mikä kattaa vain osan opettajan työtehtävistä. N4 olisi 

toivonut lisää tukea opetuksen ulkopuolisten asioiden hoitamiseen kuten virallis-

ten lomakkeiden täyttämiseen: 

 
Ainaki meidän OKL:ssä niin vähän käytiin [opetustyön ulkopuolisia asioita läpi] 
et en mä ikinä OKL:ssä ees nähny mitään tuen lomakkeita koskaan. Mul ei oo 
esimerkiks.. en oo tehny mitää semmosta kurssii missä vaikka harjoteltais täyt-
tämään sellanen [tuen lomake]. Niinku kuvitteellinen. Siitäkin olis todella paljon 
ollu hyötyä. (N4) 

 

Opettajan työhön kuuluu lisäksi kokouksia, vanhempainvartteja, erityistehtäviä 

ja paljon muuta, mihin ei N4:n mielestä saanut mitään ”kättä pidempää”. N4:n 

haastattelun perusteella opettajankoulutus valmistaa noviiseja vain murto-osaan 

tulevista työtehtävistä ja ammatinhallinta kasvaa ikään kuin työssä oppimisen 

kautta. 

 

Tästä päästään toiseen vastakkainasetteluun: professionaalisuus vastaan per-

soonallisuus. Toiset opettajat ovat vakaasti sitä mieltä, että opettajan työtä teh-

dään oman persoonan kautta. Toiset taas näkevät tämän epäammattimaisena 

käytöksenä, sillä opettaminen on ammatti ja ammattia tulee harjoittaa ammatti-

taidolla, joka on saavutettu opiskelun ja kokemuksen välityksellä. Tutkijan mie-

lestä kumpikaan ei ole väärässä tai oikeassa. Opettaja tarvitsee sekä kokemus-

ta että teoriaa jaksaakseen tehdä pitkän työuran jatkuvasti muuttuvien ja lisään-

tyvien haasteiden lomassa.  

 

Noviisiopettaja voi valmistautua tuleviin haasteisiin opiskelemalla teoreettista 

tietoa opettajankoulutuksen aikana sekä kartuttamalla käytännön opetuskoke-

musta, mutta opettaminen ei ole pelkkää yksin puurtamista. Opettajuuteen liittyy 

kolmas ulottuvuus: työyhteisö. Monet selviytymisstrategiat sisältävät sosiaalisia 

elementtejä. Työyhteisön ja noviisiopettajan välinen dynamiikka on merkityksel-

linen varsinkin silloin, kun noviisiopettaja käsittelee omia ammatillisia mokiaan 

tai haasteitaan.  

 

Avun pyytäminen (6) ja muut sosiaalisuuteen perustuvat selviytymisstrategiat 

vaativat yksilön oma-aloitteisuutta, mutta mitä tapahtuu, kun noviisiopettaja ei 
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uskalla tai kehtaa pyytää apua? Jos noviisiopettaja ei ole itse aloitteellinen avun 

pyytämisessä, työyhteisön pitäisi tunnistaa tämä ongelma. Tällöin noviisiopetta-

jan kollegoiden tulisi oivaltaa tarjota apuaan aloittelijalle ja luoda sellainen ilma-

piiri, jossa avun pyytäminen on paitsi sallittavaa myös suositeltavaa.  

 

Ympäristön ja yksilön välinen suhde onkin merkityksellinen mokaamisen käsitte-

lemisessä. Jos halutaan, että aloittelevat opettajat tekevät pitkän työuran ope-

tusalalla, eikö noviiseista kannattaisi siinä tapauksessa pitää huolta? N2:n esi-

merkki toimimattomasta kollegoiden välisestä yhteistyöstä saa kirjoittajan erit-

täin huolestuneeksi oman opettajauran kynnyksellä. Tämän tutkimuksen tulok-

sista kävi ilmi, että noviisiluokanopettajat tukeutuivat mokatilanteissa vertaistu-

keen. Näin ollen jos suurin osa työyhteisöistä on tällaisia, miten noviisiopettaja 

ylipäätään jaksaa työssään tarpeeksi pitkään, jotta hän selviytyy raskaan no-

viisivaiheen yli? 

 

N2:n mukaan opettajien kunnioittaminen ja arvostaminen on laskenut paljon 

viime aikoina, mikä on saanut hänet kyseenalaistamaan oman ammatinvalin-

tansa jo alle kahden työkokemusvuoden jälkeen:  

 
Se saattaa ottaa päähän ku vertaa vaikka oman työn vaikeutta, monestikin mei-
dän työtä aliarvioidaan, ei tajuta millasta on olla siellä luokassa, että ”no sähän 
vaan leikit siellä luokassa” -- nii kyllähän se silloin tuntuu vähän epäreilulta ja vä-
hän miettii et ”hetkonen, oonko mä miettiny ihan loppuun asti kaiken”. (N2) 

 

N2 tosin haluaa jatkaa ammatissa, sillä hän kokee, että opettaminen on ollut 

hänen haaveammattinsa pienestä pitäen. Kaikki tosin eivät ole niin onnekkaita. 

Tutkimustulokset osoittavat, että moni noviisiopettaja vaihtaa alaa kriittisten en-

simmäisten työvuosien aikana (Almiala, 2008; Burke, 2013).  

 

Tällä hetkellä Suomesta löytyy laadukas opettajankoulutuslaitos. Seuraavaksi 

tulisi kehittää maaginen resepti siihen, miten noviisiopettajat jaksaisivat työs-

kennellä koko työuransa opetusalalla opettajaksi valmistumisen jälkeen.   
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Liitteet 
 

LIITE 1. Noviisiopettajien selviytymisstrategiat yhdistettynä sopeutumisproses-

sin hierarkkiseen malliin (vrt. taulukko 1). 

 
Noviisiopettajien mokat ja selviytymisstrategiat 

N Moka 1.  
selviytymis-
strategia 

2.  
selviytymis-
strategia 

2. selviytymis-
strategian  
kategoria 

Kategorian 
funktio 

N1 Hermojen me-
nettäminen & 
luokalle huuta-
minen 

Muiden syyt-
täminen & 
vastaan tais-
teleminen  

Kontaktin ta-
voitteleminen 
& tunteiden 
ilmaiseminen 

6. Tuen tavoitte-
leminen,  
5. Omavarai-
suus 

Sosiaalisten re-
surssien käyt-
täminen ja suo-
jeleminen 

Ohjeiden selit-
täminen huo-
nosti, joten oppi-
laat eivät ym-
märrä 

 Muilta kysy-
minen 

2. Tiedon etsi-
minen 

Uusien ennus-
tamattomuuksi-
en löytäminen 

N2 Ryhmän hallin-
nan menettämi-
nen 

 Luokkaan tu-
tustuminen 

2. Tiedon etsi-
minen 

Uusien ennus-
tamattomuuksi-
en löytäminen 

Kaveritasolle 
meneminen & 
oppilas-opettaja- 
auktoriteettisuh-
teen hämärty-
minen 

Oppilaan 
kanssa väit-
teleminen, 
valtataistelu 

Ammatillisis-
ta periaat-
teista kiinni 
pitäminen 

12. Vastustami-
nen,  
5. Omavarai-
suus 

Rajoitteiden 
poistaminen 

Tuntisuunnitel-
man orjallinen 
seuraaminen 

Kiirehtiminen Tehokkuus 1. Ongelmanrat-
kaisu 

Toimintojen mu-
kauttaminen te-
hokkaiksi 

Kollegiaalisen 
avun pyytämi-
sen välttelemi-
nen 

 Omiin re-
sursseihin 
turvautumi-
nen 

5. Omavarai-
suus 

Sosiaalisten re-
surssien suoje-
leminen 

N3 Avun pyytämi-
sen välttelemi-
nen 

Muiden vält-
teleminen 

Suunnittele-
minen, neu-
votteleminen, 
liittoutuminen 

1. Ongelmanrat-
kaisu,  
10. Neuvottele-
minen,  
6. Tuen tavoitte-
leminen 

Toimintojen mu-
kauttaminen te-
hokkaiksi, uusi-
en vaihtoehtojen 
löytäminen, so-
siaalisten re-
surssien käyt-
täminen 

Vähäinen ha-
vainnollistami-
sen ja konkreet-
tisuus 

Tarkkailemi-
nen 

Kognitiivinen 
uudelleenjär-
jestäminen 

2. Tiedon etsi-
minen,  
9. Mukautumi-
nen 

Uusien ennus-
tamattomuuksi-
en löytäminen, 
henkilökohtais-
ten mieltymys-
ten joustava so-
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peuttaminen 
vaihtoehtoihin 

Haasteiden 
kanssa yksin jät-
täytyminen 

Sosiaalinen 
vetäytyminen 

Liittoutumi-
nen 

8. Sosiaalinen 
eristäytyminen,  
6. Tuen tavoitte-
leminen 

Lannistavista 
konteksteista 
vetäytyminen, 
sosiaalisten re-
surssien käyt-
täminen 

Kiroileminen va-
hingossa 

 Sivuuttami-
nen, vähätte-
leminen 

9. Mukautumi-
nen 

Henkilökohtais-
ten mieltymys-
ten joustava so-
peuttaminen 
vaihtoehtoihin 

Haastavien ti-
lanteiden hoita-
minen kasvot-
tomasti sähköi-
sesti 

Omiin re-
sursseihin 
turvautumi-
nen 

Muilta kysy-
minen, liittou-
tuminen 

2. Tiedon etsi-
minen,  
6. Tuen tavoitte-
leminen 

Uusien ennus-
tamattomuuksi-
en löytäminen, 
sosiaalisten re-
surssien käyt-
täminen 

N4 Integraatiokokei-
lu, jonka seura-
uksena oppilas 
karkasi koulusta 

Taivuttelemi-
nen 

Turvaan kan-
taminen 

10. Neuvottele-
minen,  
1. Ongelmanrat-
kaisu,  
9. Mukautumi-
nen 

Uusien vaihto-
ehtojen löytämi-
nen, toimintojen 
mukauttaminen 
tehokkaiksi, 
henkilökohtais-
ten mieltymys-
ten joustava so-
peuttaminen 
vaihtoehtoihin 

Liian vähän ai-
kaa kohdata op-
pilas yksilönä 

 Passiivisuus 3. Avuttomuus Toimintojen ra-
joittavuuksien 
löytäminen 

Koulun byro-
kraattisen puo-
len hoitaminen 
(esim. lomak-
keiden väärin 
täyttäminen) 

 Kontaktin ta-
voittelemi-
nen, muilta 
kysyminen 

6. Tuen tavoitte-
leminen,  
2. Tiedon etsi-
minen 

Sosiaalisten re-
surssien käyt-
täminen, uusien 
ennustamatto-
muuksien löy-
täminen 
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LIITE 2. Noviisiopettajien persoonallisuuspiirrekyselyn pisteet. 

 

Noviisiopettajien persoonallisuuspiirre-
kyselyn pisteet 

Noviisi-
opettaja 
1 (N1) 

Noviisi-
opettaja 
2 (N2) 

Noviisi-
opettaja 
3 (N3) 

Noviisi-
opettaja 
4 (N4) 

1. Korkea ekstroversio: 
1. Sosiaalisissa tilaisuuksissa kuten juhlissa 
olen usein huomion keskipisteenä. 
7. Olen kiinnostunut ihmisistä. 
11. Viihdyn ihmisten seurassa. 
21. Olen se, joka aloittaa keskustelun. 
31. Juhlissa puhun monille eri ihmisille. 
41. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että olen 
huomion keskipisteenä. 

1: 3 
7: 5 
11: 4 
21: 4 
31: 4 
41: 4 
 
KA: 4 
 

1: 3 
7: 5 
11: 4 
21: 4 
31: 4 
41: 4 
 
KA: 4 

1: 4 
7: 5 
11: 4 
21: 4 
31: 5 
41: 4 
 
KA: 4,33 

1: 4 
7: 5 
11: 5 
21: 4 
31: 4 
41: 4 
 
KA: 4,33 

2. Matala ekstroversio: 
6. En ole kovin puhelias. 
16. Pysyttelen taka-alalla. 
36. En halua kiinnittää itseeni liikaa huomiota. 
32. En oikeastaan ole kiinnostunut muista ih-
misistä. 
46. Olen enimmäkseen hiljaa vieraiden ihmis-
ten seurassa. 

6: 1 
16: 2 
36: 3 
32: 2 
46: 3 
 
KA: 2,2 

6: 1 
16: 3 
36: 4 
32: 1 
46: 1 
 
KA: 2 

6: 2 
16: 1 
36: 2 
32: 1 
46: 1 
 
KA: 1,4 

6: 1 
16: 3 
36: 3 
32: 1 
46: 2 
 
KA: 2 

3. Korkea avoimuus: 
5. Minulla on iso sanavarasto. 
15. Minulla on vilkas mielikuvitus. 
25. Minulla on erinomaisia ideoita. 
35. Ymmärrän asioita nopeasti. 
40. Käytän paljon vaikeita sanoja. 
45. Käytän paljon aikaa asioiden pohtimiseen. 
50. Minulla on paljon ideoita. 
 

5: 4 
15: 5 
25: 5 
35: 4 
40: 3 
45: 4 
50: 5 
 
KA: 4,29 

5: 4 
15: 4 
25: 3 
35: 5 
40: 4 
45: 4 
50: 3 
 
KA: 3,86 

5: 4 
15: 5 
25: 4 
35: 5 
40: 3 
45: 2 
50: 4 
 
KA: 3,86 

5: 4 
15: 5 
25: 4 
35: 4 
40: 3 
45: 5 
50: 1 
 
KA: 3,71 

4. Matala avoimuus: 
10. Abstraktien ideoiden ymmärtäminen on mi-
nulle hankalaa. 
20. En ole kiinnostunut abstraktien ideoiden 
ymmärtämisestä. 
26. Minulla ei ole paljoa sanottavaa. 
30. Mielikuvitukseni ei ole erityisen hyvä. 

10: 1 
20: 2 
26: 1 
30: 1 
 
KA: 1,25 

10: 2 
20: 2 
26: 1 
30: 2 
 
KA: 1,75 

10: 1 
20: 1 
26: 1 
30: 1 
 
KA: 1 

10: 2 
20: 2 
26: 1  
30: 1 
 
KA: 1,5 

5. Korkea neuroottisuus: 
4. Minulla on taipumus stressaantua. 
14. Murehdin usein asioista 
29. Järkytyn helposti. 
34. Mielialani vaihtelee paljon. 
39. Mielialani vaihtelee usein. 
44. Ärsyynnyn helposti. 
49. Olen usein surumielinen. 

4: 5 
14: 4 
29: 2 
34: 4 
39: 4 
44: 2 
49: 2 
 
KA: 3,29 

4: 4 
14: 3 
29: 2 
34: 3 
39: 2 
44: 4 
49: 1 
 
KA: 2,71 

4: 3 
14: 3 
29: 1 
34: 2 
39: 2 
44: 2 
49: 2 
 
KA: 2,14 

4: 2 
14: 2 
29: 2 
34: 2 
39: 2 
44: 2 
49: 2 
 
KA: 2 

6. Matala neuroottisuus: 
9. Mielialani on yleensä rauhallinen. 
19. Olen harvoin alakuloinen. 

9: 2 
19: 3 
 
KA: 2,5 

9: 3 
19: 4 
 
KA: 3,5 

9: 4 
19: 4 
 
KA: 4 

9: 4 
19: 2 
 
KA: 3 
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7. Korkea tunnollisuus: 
3. Olen aina hyvin valmistautunut. 
13. Kiinnitän huomiota yksityiskohtiin. 
23. Hoidan kotityöt heti pois alta. 
33. Pidän järjestyksestä. 
43. Pidän kiinni aikataulusta. 
48. Vaadin itseltäni tarkkuutta työssäni. 

3: 4 
13: 3 
23: 4 
33: 5 
43: 2 
48: 5 
 
KA: 3,83 

3: 3 
13: 3 
23: 4 
33: 5 
43: 4 
48: 3 
 
KA: 3,67 

3: 2 
13: 2 
23: 2 
33: 3 
43: 3 
48: 3 
 
KA: 2,5 

3: 3 
13: 4 
23: 5 
33: 5 
43: 5 
48: 4 
 
KA: 4,33 

8. Matala tunnollisuus: 
8. Jätän tavaroita minne sattuu. 
18. Sotken asioita. 
24. Häiriinnyn tai menetän keskittymiseni hel-
posti. 
28. Unohdan usein laittaa tavarat takaisin nii-
den oikeille paikoille. 
38. Välillä pakoilen velvollisuuksiani. 

8: 5 
18: 2 
24: 5 
28: 2 
38: 4 
 
KA: 3,6 

8: 5 
18: 4 
24: 4 
28: 3 
38: 2 
 
KA: 3,6 

8: 5 
18: 2 
24: 2 
28: 5 
38: 4 
 
KA: 3,6 

8: 2 
18: 2 
24: 2 
28: 2 
38: 2 
 
KA: 2 

9. Korkea miellyttävyys: 
17. Suhtaudun myötämielisesti toisten tuntei-
siin. 
27. Minulla on herkkä sydän. 
37. Annan aikaa muille. 
42. Ymmärrän miltä muista ihmisistä tuntuu. 
47. Ihmiset rentoutuvat seurassani helposti. 

17: 4 
27: 5 
37: 5 
42: 3 
47: 5 
 
KA: 4,4 

17: 5 
27: 4 
37: 4 
42: 5 
47: 4 
 
KA: 4,4 

17: 4 
27: 2 
37: 4 
42: 4 
47: 4 
 
KA: 3,6 

17: 5 
27: 4 
37: 3 
42: 4 
47: 5 
 
KA: 4,2 

10. Matala miellyttävyys: 
2. En kanna paljon huolta muista ihmisistä. 
12. Joskus loukkaan ihmisiä tahattomasti. 
22. En ole kiinnostunut muiden ihmisten on-
gelmista. 

2: 2 
12: 3 
22: 2 
 
KA: 2,33 

2: 1 
12: 2 
22: 1 
 
KA: 1,33 

2: 2 
12: 2 
22: 2 
 
KA: 2 

2: 3 
12: 3 
22: 2 
 
KA: 2,67 
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LIITE 3. Teemahaastattelun suuntaa-antavat kysymykset. 

 

 

Silloin todella mokasin 
 

Kerro mahdollisimman seikkaperäisesti tapauksesta tai tapauksista, jolloin koit 

mokanneesi opettajana. Tärkeintä on, että kerrot tilanteesta mahdollisimman 

rehellisesti. Vastauksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti niin, että si-

nua ei tunnisteta vastauksestasi. Haastattelua tullaan käyttämään anonyymisti 

ja vain tässä tutkielmassa. 

 

Taustatiedot 

- Sukupuoli 

- Valmistumisvuotesi? 

- Opettajankokemuksesi vuosina? 

- Opettajankokemuksesi mokaamistapauksiin mennessä? 

- Kuinka pitkään olit ollut saman luokan opettajana mokaamisen aikaan? 

- Kunta/kaupunki, jossa toimit opettajana kyseisessä tilanteessa? 

 

Lämmittely: 

- Miten kouluarki luokanopettajana on lähtenyt käyntiin? 

 

Kysymykset: 

- Mitä tapahtui ja milloin? Minkälaiset olosuhteet (luokka-aste, oppiaine 

tms.) tapahtuma-aikaan vallitsivat? 

- Mistä arvelet mokaamisesi johtuneen siinä tilanteessa? 

- Mitä tapahtuneesta seurasi? 

- Millä tavalla tilanne selvisi / tilanteet selvisivät? 

- Mitä opit tilanteesta / mitä tekisit toisin nyt? 

- Arvioi, mistä mokaamiset johtuvat?  

 

 

Kiitos haastattelusta! 


