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1 JOHDANTO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien työuupumuksen ja

ammatillisen kehityksen välistä yhteyttä sekä opettajien omia käsityksiä ja kokemuksia

siitä, millainen merkitys täydennyskoulutuksella on työssä jaksamisessa.

Professori Ulla Kinnunen pohtii 10.8.2001 ilmestyneen Opettaja -lehden artikkelissa

opettajan jaksamista ja siihen liittyviä tekijöitä. Kinnusen mukaan opettajan työssä

jaksamiseen tämän päivän koulussa vaikuttavat muun muassa suuret luokkakoot,

vähentyneet resurssit, oppilaiden ongelmakäyttäytyminen, koulun ihmissuhteet, erilaiset

roolipaineet, kiire ja jatkuvasti lisääntyvä tiedon määrä. Tiedon määrän lisääntyminen

asettaa opettajalle paineita pysyä vauhdissa mukana ja lisää näin osaltaan opettajan

stressiä. (Valtonen 2001, 16–18.) Muutos ja muutoksessa mukana pysyminen siis

ahdistaa opettajia ja koettelee opettajan pedagogisen ammattitaidon perustaa. Yhtenä

mahdollisuutena selviytyä näistä opettajalle asetetuista uusista vaatimuksista voidaan

nähdä opettajan kouluttautuminen oman ammattitaidon kehittämiseksi.

Tuskin kuitenkaan löytyy enää sellaista opettajaa, joka selviää työstään tänä päivänä

ainoastaan saamansa peruskoulutuksen avulla. Opetustyössä työtehtävät muuttuvat

jatkuvasti niin, että pitkän ja hyvänkin koulutuksen jälkeen opettaja huomaa joutuvansa

tehtäviin, joihin hän ei peruskoulutuksensa perusteella ole valmistautunut (Leino &

Leino 1997, 48). Voidaan siis ajatella, että opettajan varsinainen ammatillinen kasvu

tapahtuu vasta työelämässä ja että se on koko työiän kestävä prosessi. Tämä taas nostaa

opettajien täydennyskoulutuksen sekä ammatillisen urakehityksen entistä tärkeämpään

asemaan. Myös Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2001, 17) mukaan päivitetty

ja kehittyvä ammattitaito on opettajan työn muutosten vuoksi tärkeätä sekä myös

opettajan työssä jaksamisen tukijana merkittävä tekijä. Yksi tutkimukseni tarkoitus

onkin selvittää opettajien käsityksiä siitä, voidaanko täydennyskoulutuksen avulla

tarjota opettajille sellaisia eväitä, että he jaksaisivat työssään paremmin muutoksista ja

uusista vaatimuksistakin huolimatta.

Tässä tutkimuksessa en niinkään aio tutkia opettajien työuupumusta ja pyrkiä toteamaan

kuinka uupuneita opettajat oikeastaan ovatkaan. Olen halunnut kääntää näkökulmani

uupumisesta jaksamiseen. Opettajien työssä jaksamista edistävät varmasti monet tekijät.
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Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi koulun hyvä ilmapiiri, pienet oppilasryhmät,

parempi palkka, hyvät suhteet oppilaisiin, muihin opettajiin ja rehtoriin. Uskon

kuitenkin, että myös opettajien ammatillisella kehityksellä ja tähän pyrkivällä

täydennyskoulutuksella on merkitystä työssä jaksamisen kannalta.

Niin opettajien ammatillinen kehitys kuin jaksaminenkin nousevat keskeisiksi nyt, kun

opettajuudelle asetetut vaatimukset kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti yhteiskunnallisen

kehityksen myötä. Sekä ammatillinen kehitys että jaksaminen joutuvat koetukselle

tämän päivän koulussa. Voisiko olla niin, että ammatillisesti ajan tasalla oleva ja omaan

ammatilliseen kehitykseensä myönteisesti suhtautuva opettaja jaksaa paremmin

työssään kuin opettaja, joka ei pidä ammatillista kehitystään niin tärkeänä? Jaksaako siis

kehittyvä opettaja? Entä voisiko täydennyskoulutus olla sellainen konkreettinen keino,

jonka avulla voitaisiin edistää opettajien työssä jaksamista? Tämän tutkimuksen mukaan

opettajien ammatillinen kehitys ja työuupumus ovat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa.

Täydennyskoulutuksen opettajat näkevät yhtenä keinona edistää omaa jaksamistaan.

Ammatillisen kehityksen ja täydennyskoulutuksen avulla on siis mahdollista edistää

opettajien työssä jaksamista. Mutta jaksaako opettaja kehittyä?

2 UUDISTUMISEN EVÄÄT – KUOPION KOULUTOIMEN TYKYHANKE

Kuopion koulutoimessa on toteutettu Euroopan Sosiaalirahaston ja Kuopion kaupungin

rahoittama Uudistumisen eväät -tykyhanke. Hanke alkoi 1.6.1999 ja päättyi 31.3.2001.

Projektin taustalla oli 1990-luvun yhteiskunnallinen muutos, perheiden sisäiset

ongelmat ja niiden heijastuminen kouluun ja kouluhenkilöstön työssä jaksamiseen.

Hankkeen päätavoitteena oli lisätä työntekijöiden ja koulutyöyhteisöjen motivaatiota ja

valmiuksia kehittää työkykyään ja ammattitaitoaan. Tavoitteena oli siis luoda koulun ja

opetuksen kehittymiselle edellytyksiä kiinnittämällä jatkuvasti huomiota henkilöstön

hyvinvointiin, työmotivaatioon ja ammatillisiin valmiuksiin. Hanke pyrki etsimään ja

toteuttamaan konkreettisia työkyvyn edistämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä

organisaatio- että yksilötasolla. Hanke kohdistui osin koko Kuopion koulutoimeen,

mutta syvennettynä kuuteen pilottikouluun, joista kolme oli ala-asteen ja yksi yläasteen

koulu sekä kaksi lukiota. Pilottikoulut valittiin tykytoimintansa kehittämiseen

halukkaista kouluista niin, että samalla huomioitiin koulutoimen muut hankkeet ja eri

kouluasteiden edustavuus. Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus oli hankkeen
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vastuullinen hallinnoija ja toteuttaja. Yhteistyökumppanina oli Kuopion

työterveysasema/kuntoutus. (Sutinen 2001, 1–3.)

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja lisätä koulujen henkilöstön tietoa ja ymmärrystä

työkykyä ylläpitävän toiminnan sisällöstä ja merkityksestä kouluyhteisön hyvinvoinnille

ja tuloksellisuudelle. Tiedon kartuttamisen lisäksi tärkeää oli myös keskustelun

virittäminen hankkeen teemojen osalta. Hanke pyrki edistämään sellaista koulun

toimintakulttuurin muutosta, jossa yhteisöllisyyttä kehittämällä parannetaan koulun

henkeä ja turvallisuutta. Eräänlaisena punaisena lankana hankkeessa olikin

yhteisöllisten työtapojen opettelu ja soveltaminen käytännössä sekä työ- että

luokkayhteisössä. Tämän taustalla oli ajatus siitä, että kehittämällä koulun

toimintakulttuuria yksintoimimisesta yhdessä tekemiseen, selviää koulun henkilöstö

paremmin kasvavista henkilöstön ikääntymiseen ja koulutuspalvelujen laatuun

liittyvistä haasteista. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttamisen lisäksi tavoitteena

oli, että myös tämän toiminnan vaikutuksia ja tuloksia seurataan ja arvioidaan

systemaattisesti. (Sutinen 2001, 1–2.)

Hanke nähtiin tarpeelliseksi toteuttaa, sillä yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat

voimakkaasti kouluun ja odotukset koulua kohtaan ovat kasvaneet. Lisäksi kouluväen

keski-ikä nousee ja koulun taloudelliset resurssit eivät lisäänny samaa vauhtia tarpeiden

kanssa. Niinpä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen ja muun muassa ammatilliseen

täydennyskoulutukseen on käytettävissä hyvin niukasti resursseja. Uudistumisen ja

muutoksen tarvetta on herättänyt ehkä myös se seikka, että koulun toimintakulttuurille

on edelleen leimallista yksintoimiminen ja yksinpärjääminen. Työkyvyn

kehittämisalueiksi hanke nimesi työyhteisölliset tekijät (johtaminen ja esimiestyö,

työilmapiiri, yhteistoiminta), työoloihin liittyvät tekijät (ergonomia, työhygienia,

työturvallisuus, työvälineet), työntekijän oman vastuun (liikunta, elintavat, asenteet)

sekä oppimisen ja muutoskykyisyyden (ammattitaito, koulutus). (Sutinen 2001, 1–2.)

Näistä työkyvyn kehittämisalueista olen kiinnostunut juuri oppimisesta ja

muutoskykyisyydestä; siitä, miten ammattitaidon ja itsensä kehittäminen esimerkiksi

täydennyskoulutuksen avulla vaikuttaa yksilön työkykyyn ja hyvinvointiin. Hankkeen

loppuraportissa projektivastaava Kari Sutinen arvioi tavoitteiden toteutumista. Sutisen

mukaan projekti vahvisti koulutusmotivaation ja ammatinhallinnan merkitystä työssä



10

jaksamiseen vaikuttavana tekijänä. Projekti vahvisti myös käsitystä yhteisöllisyyden ja

sosiaalisen tuen positiivisesta merkityksestä yhteisön jäsenille.

Koska hankkeen teemat ja kiinnostuksen kohteet olivat hyvin samanlaisia kuin oman

tutkimukseni, päätimme projektivastaava Kari Sutisen kanssa, että suoritan

tutkimukseni Kuopiossa. Tämä oli mielekästä minulle, sillä pääsin keräämään aineistoa

ympäristöstä, jossa oltiin jo tietoisia ja kiinnostuneita tutkimastani aiheesta. Tämä

tutkimus voidaan nähdä hankkeen jatkotutkimuksena, jossa keskitytään tarkastelemaan

nimenomaan opettajien työssä jaksamisen ja ammatillisen kehityksen välistä yhteyttä.

3 OPETTAJIEN TYÖUUPUMUS

Yksi keskeinen käsite tutkimuksessani on opettajien työuupumus. Käsittelen ensin

stressin ja työstressin käsitteitä, jotta tulisi esille, millaiset asiat yleensä vaikuttavat

työelämässä olevan ihmisen hyvinvointiin. Tämän jälkeen käsittelen työuupumusta sekä

tarkemmin nimenomaan opettajien työuupumusta ja työssä jaksamista.

3.1 Stressi

Stressiä on tutkittu runsaasti jo useita vuosikymmeniä. Stressin määritelmä on tänä

aikana muuttunut paljon, mutta yhteistä määritelmille on se, että stressin käsite viittaa

yksilön ja ympäristön väliseen ristiriitaan. Stressi johtuu siis tasapainottomasta

tilanteesta, jossa työntekijälle asetetut vaatimukset joko ylittävät tai aliarvioivat hänen

edellytyksensä, tai tilanteesta, jossa yksilön tarpeet ja päämäärät jatkuvasti turhautuvat

(Lazarus & Folkman 1984).

Työstressissä ja sen kehittymisessä olennaisia ovat toisaalta työympäristön vaatimusten

ja työntekijän edellytysten väliset suhteet sekä toisaalta työntekijän työtä koskevien

odotusten ja työympäristön tarjoamien mahdollisuuksien väliset suhteet. Työ asettaa

työntekijälle vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi työsuoritusta ja tietyn työroolin

mukaista käyttäytymistä. Työntekijä vastaa näihin omien edellytystensä mukaisesti.

Toisaalta työntekijällä on työtä koskevia odotuksia, jotka liittyvät esimerkiksi tietoihin,

taitoihin, itsenäisyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Työ antaa mahdollisuuden

tällaisten päämäärien saavuttamiseen vaihtelevassa määrin. (Kalimo 1987, 51.)
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Ristiriita tai tasapaino näiden voimien välillä on se ratkaiseva tekijä, joka käynnistää

joko positiivisen tai negatiivisen kehityssuunnan. Positiivinen kehityssuunta voi johtaa

työtyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja parantuneeseen työsuoritukseen sekä hallinnan

tunteen, itsetunnon ja persoonallisuuden kehittymiseen. Negatiivinen kehitys sen sijaan

voi johtaa heikentyneeseen työsuoritukseen, stressiin, rasittumiseen ja haitallisiin

muutoksiin minäkuvassa, käyttäytymisessä ja terveydentilassa. Ihmisen ja ympäristön

vuorovaikutuksen tasapainon tilapäinen järkkyminen on kuitenkin tavallista myös ilman

vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia. Lisäksi ristiriitatilanteet muodostuvat

stressitilanteiksi ainoastaan silloin, kun ne koetaan merkityksellisiksi ja otetaan

vakavasti. Vaativatkaan tehtävät eivät tuota stressiä, jos työntekijä on vakuuttunut siitä,

että hän tulee selviytymään haasteista. (Kalimo 1987, 51–53.) Yksilöllisten tekijöiden ja

työympäristötekijöiden lisäksi myös työntekijän koko elämäntilanne vaikuttaa hänen

psyykkiseen hyvinvointiinsa.

Henkiseen hyvinvointiin työssä vaikuttavat muun muassa itse työ, fyysinen

työympäristö, työroolit ja työyhteisö, työtilanteen hallittavuus sekä ihmissuhteisiin ja

organisaatioon liittyvät tekijät. Tarkemmin näitä tekijöitä on eritelty kuviossa 1.

KUVIO 1. Henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät työssä (Lindström 1987, 22)

Työn sisältö ja järjestäminen

Työn laatu
• toistotyö tai yksipuolinen työ
• työn kaavamaisuus
• päätöksenteon monimutkaisuus

Työn määrä
• kiireisyys
• pakkotahtisuus
• tapahtumaköyhyys liittyneenä jatkuvan valppauden vaatimukseen

Vastuu
• vastuu ihmisten välittömästä turvallisuudesta
• vastuu muista ihmisistä
• vastuu aineellisesta vahingosta tai laadusta

Sosiaaliset kontaktit
• eristyneisyydessä tehtävä työ
• työhön kuuluvat hankalat kontaktit
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Fyysinen työympäristö

• melu
• haitalliset kemikaalit
• heikot valaistusolosuhteet
• muut työympäristön viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät

Työroolit ja työyhteisö

Työrooli
• työntekijään kohdistuvien vaatimusten epäselvyys ja ristiriitaisuus
• henkilökohtaisten tavoitteiden ja tehtävän vaatimusten

yhteensopimattomuus
Työpaikan ihmissuhdeongelmat

• työtoveruussuhteet
• esimies-alaissuhteet
• asiakas- ja potilassuhteet

Työtilanteen hallittavuus

Työhön liittyvä epävarmuus/varmuus
• työsuhteen epävarmuus
• tiedotuksen heikkous
• tehtävien ja ajankäytön ennakoimattomuus
• muutosten ennakoimattomuus

Ammatillinen kehitys
• työhön perehdyttämisen puutteet
• oppimismahdollisuuksien vähäisyys
• urakehitys/etenemismahdollisuuksien puute

Organisaatioon liittyvät haittatekijät

• rakenne, virallinen ja epävirallinen
• johtamistapa
• säännöt ja määräykset
• organisaatiokulttuuri (historia)

Useat näistä henkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä – kuten kiireisyys, työhön

kuuluvat hankalat kontaktit, melu, muutosten ennakoimattomuus, työtoveruussuhteet,

etenemismahdollisuuksien puute sekä johtamistapa – ovat varmasti sellaisia tekijöitä,

jotka vaikuttavat myös opettajien hyvinvointiin työssä.

Opettajan työstressi voidaan määritellä epämiellyttäväksi emotionaaliseksi tilaksi

(esimerkiksi vihan, jännittyneisyyden, turhautumisen, ahdistuneisuuden ja

masentuneisuuden tunteiden kokeminen), joka johtuu hänen työstään opettajana. Viime
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vuosina huomiota on saanut termi opettajan työuupumus. Työuupumus on

emotionaalista väsymystä, joka seuraa pitkittyneestä stressin kokemisesta. (Kyriacou

1989, 27.) Työuupumusta käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.

3.2 Työuupumus

Työuupumus on vakava, työssä kehittyvä stressioireyhtymä. Tässä tutkimuksessa

opettajien työuupumuksen käsitetään koostuvan kolmesta osa-alueesta;

uupumusasteisesta väsymyksestä, kyynistyneisyydestä ja ammatillisen itsetunnon

heikkenemisestä. Raija Kalimo ja Salla Toppinen (1997) määrittelivät työuupumuksen

tällä tavalla Työterveyslaitoksella toteuttamassaan tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli

selvittää työuupumuksen esiintymistä ja vakavuutta suomalaisessa työikäisessä

väestössä. Työuupumuksen esiintymistä tutkittiin tässä tutkimuksessa eri toimialoilla ja

ammattiryhmissä; ei siis ainoastaan opettajien keskuudessa.

3.2.1 Malli työuupumuksesta

Työuupumus voidaan määritellä vakavaksi, krooniseksi stressioireyhtymäksi, johon

työhön liittyvä hoitamaton stressi voi johtaa. Uupumusasteinen väsymys,

kyynistyneisyys ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen ovat työuupumukselle

tyypillisiä piirteitä ja erottavat sen muista stressitiloista (ks. kuvio 2). (Kalimo &

Toppinen 1997, 8.) Seuraavassa esittelen nämä työuupumuksen osa-alueet Kalimon ja

Toppisen (1997, 9, 59) mukaan.

KUVIO 2. Työuupumuksen kolmitahoinen oireisto (Kalimo & Toppinen 1997, 8)

uupumusasteinen
väsymys

               TYÖ-
          UUPUMUS

                kyynistyneisyys
heikentynyt
ammatillinen
itsetunto
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Uupumusasteinen väsymys on voimakasta, pitkäaikaista ja yleistynyttä väsymystä, joka

ei enää liity yksittäisiin työn kuormitushuippuihin, vaan tuntuu kaikissa tilanteissa.

Tällainen väsymys ei häviä viikonlopun tai välttämättä lomankaan aikana.

Uupumusasteisen väsymyksen ulottuvuutta pidetään työuupumuksen ydinalueena. Se

mittaa nimenomaan tunne-elämän voimavaroja erona fyysisiin voimavaroihin tai

yksitoikkoisen työn aiheuttamaan kyllästymiseen. Uupumusasteinen väsymys kuvaa

uupuneisuuden, väsymyksen, rasittuneisuuden ja loppuunpalamisen tuntemuksia.

Kyynistyneisyys näkyy työnilon katoamisena, työn mielekkyyttä koskevana

epävarmuutena ja työn merkityksen epäilynä ja kyseenalaistamisena. Se viittaa

pyrkimykseen ottaa etäisyyttä työhön ja sen merkitykseen. Kyynistyneisyydellä

tarkoitetaan kiinnostuksen ja innostuksen laskuun, pettymykseen ja

välinpitämättömyyteen työtä kohtaan liittyviä tuntemuksia. Ihmissuhdetyössä

kyynistyneisyys näkyy etäiseksi ja kylmäksi muuttuneena suhtautumisena työn

kohteena oleviin ihmisiin – opettajilla oppilaisiin.

Heikentyneen ammatillisen itsetunnon merkkejä ovat pelko siitä, ettei suoriudu työstään

ja etteivät työasiat pysy hallinnassa. Tyypillisiä heikentyneen ammatillisen itsetunnon

piirteitä ovat huonommuudentunteet suhteessa omaan aikaisempaan pätevyyteen ja

menestymiseen. Käännettynä myönteiseksi tämä ulottuvuus on ammatillinen itsetunto.

Ammatillinen itsetunto ilmenee tässä myönteisessä muodossaan oman

asiantuntemusalueen hallintana, sosiaalisena pätevyytenä työympäristössä tai työn

hallintamahdollisuuksina, kun puolestaan heikentynyt ammatillinen itsetunto ilmenee

näiden kokemusten heikkenemisenä.

Uupumusasteinen väsymys, kyynistyneisyys ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen

on oirekoostumus, joka erottaa työuupumuksen muista stressitiloista. Koska

työuupumus on pitkäaikaisen stressin tuottama häiriö, työuupumusta potevilla esiintyy

myös stressitilanteissa syntyviä epäspesifejä psyykkisiä ja fyysisiä oireita sekä

elämäntavan muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi ärtyisyys, tyytymättömyys,

ahdistuneisuus, huolestuneisuus, unenhäiriöt, fyysiset kivut, elimistön

toimintahäiriöiden tuntemukset ja sosiaalinen vetäytyminen. Työuupumuksen kyseessä
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ollessa on muistettava tunnistaa oireiden yhteys nimenomaan työhön. (Kalimo &

Toppinen 1997, 9; Kalimo 1987.)

Aluksi työuupumus miellettiin vain ihmissuhdetyön erityisongelmaksi. Nykyisin

työuupumuksen katsotaan kuitenkin liittyvän muihinkin ammatteihin, ei ainoastaan

auttajiin. (Vartiovaara 1996, 103.)

3.2.2 Työuupumuksen kehitys

Työuupumus kehittyy vuosien aikana, kun työtilanne ylittää ihmisen voimavarat.

Työuupumuksen syyt voivat olla niin ammatillisia ja työyhteisön sisäisiä (työn

laadulliset ja määrälliset vaatimukset sekä kuormittavat työyhteisön toimintatavat) kuin

laajempaankin työelämään liittyviä (ihmisten voimavaroista piittaamattomat arvostukset

ja työturvaa heikentävät rakennemuutokset). Työuupumuksen syntyyn ja kehitykseen

vaikuttavat myös yksilölliset tekijät, kuten ihmisen suhde työhön, yksilölliset

taipumukset kokea stressiä ja elämän kokonaistilanne. (Kalimo & Toppinen 1997, 10.)

Yksi työuupumukseen vaikuttava yksilöllinen tekijä on tavoitteisiin sitoutuminen.

Työuupumuksen riski on suurempi niillä, jotka ottavat laajasti vastuuta ja ovat vaativia

omaan suoriutumiseensa nähden. He ovat tunnollisia, ahkeria ja muutenkin työnantajan

kannalta hyviä työntekijöitä. (Kalimo & Toppinen 1997, 13.) Työuupumus onkin

hyvien, lahjakkaiden ja ahkerien ihmisten riski. Tulevalle työuupumuksen uhrille on

usein olennaisen tärkeää saada sosiaalista arvostusta ja kiitosta hyvistä työsuorituksista.

Tällainen työntekijä on valmis tekemään paljon työtä ja täyttämään kaikki hänelle

asetetut vaatimukset. Työuupumusta potevalla on usein erityisen suuri tarve saavuttaa ja

säilyttää positiivinen minäkuva. Tähän hän pyrkii yleensä nimenomaan työn avulla.

Ulospäin työuupumusta poteva vaikuttaa ainakin uupumuksen alkuvaiheessa

mallikelpoiselta, koska yhteiskuntamme on tottunut arvostamaan ahkeria ihmisiä ja

juuri tämän kriteerin uupumukselle altis ihminen pyrkii täyttämään. (Vartiovaara 1996,

103–106.) Fullan (1993, 87–90) toteaa, että suuria vaatimuksia esittävät mutta vähäisiä

toimintakeinoja tarjoavat koulu-uudistukset vain vähentävät opettajan innostusta

työhön. Tällainen muutosprosessi koettelee erityisesti taitavien ja moraalisia tavoitteita

toteuttavien opettajien jaksamista. Uupumus kehittyy, kun opettaja sitoutuu ja suhtautuu

vakavasti työhönsä, mutta ei silti pysty saavuttamaan esitettyjä vaatimuksia.
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Työuupumuksen ensimmäinen vaihe (ks. kuvio 3) on tyypillisesti väsymys, jota

kasautuu vähitellen, kun jokaisen lepovaiheen aikana elpyminen jää kesken. Kun

ihminen kokee työn vaatimukset ja muut paineet kohtuuttomiksi ja lisäksi huomaa tai

pelkää, ettei pysty selviytymään, hän alkaa suojautua väsymystä, huolta ja syyllisyyttä

vastaan. Tämä johtaa torjuvaan ja vähitellen kyynistyvään, työn merkitystä

kyseenalaistavaan asennoitumiseen. Muutokset ovat vieraita alunperin hyvin

työkeskeisen ja ahkeran ihmisen minäkuvalle. Työntekijä tuntee, ettei suoriudu työstään

totutulla tavalla, mistä seuraa ammatillisen itsetunnon romahtaminen. (Kalimo &

Toppinen 1997, 13.)

KUVIO 3. Työuupumuksen kehitys (Kalimo & Toppinen 1997, 14)

voimakas ristiriita
ponnistelu ylikuormittuneena ja turhautuneena

stressi
kyvyttömyys muuttaa tilannetta tai asennoitumista

väsyminen
toimintakyvyn heikkeneminen

työnilon katoaminen
kyynistyminen

hallinnantunteen menettäminen
itsetunnon romahtaminen

työuupumus
(masennus)

Yksittäisiä tekijöitä on hyvin vaikea erottaa monien tekijöiden muodostamasta

kehitysprosessista. Työuupumuksen riskiä saattaa usein lisätä noidankehä ihmisen oman

uupumisen ja siihen liittyvien työyhteisön reaktioiden vuoksi. Ihminen saattaa uupua

siksi, ettei hän saa työnsä edellyttämää tukea, mutta alkaessaan suhtautua kyynisesti

asioihin, tuen saanti on entistä epätodennäköisempää. (Kalimo & Toppinen 1997, 11.)

työn
vaatimukset

       ihmisen
edellytykset

työn antamat
mahdollisuudet

   ihmisen tavoit-
teet ja odotukset



17

3.3 Opettajat ja työuupumus

Opetustyössä ilmenevää stressiä on tutkittu runsaasti niin kotimaassa kuin

kansainvälisestikin. Opettajien stressi ja uupuminen on koettu tärkeäksi asiaksi ehkä

siksi, että opettajien hyvinvointi heijastuu oppilaisiin ja näin hyvinvointivaikutusten

voidaan olettaa moninkertaistuvan. Tutkimusta on varmasti virittänyt myös se, että ala

on monissa tutkimuksissa todettu henkisesti raskaaksi ja että opettajat muodostavat

lukumääräisestikin suuren ammattiryhmän, jolloin heidän hyvinvoinnillaan on

merkitystä. (Salo & Kinnunen 1993, 4.) Vaikka opettajan työn on todettu olevan

kuormittavaa, muistuttavat Kalimo ja Toppinen (1997, 38), ettei työuupumus

kuitenkaan näytä etenevän koulutuksen toimialalla väsymyksestä myöhäisoireisiin yhtä

yleisesti kuin muilla aloilla. Tämä saattaa johtua siitä, että opettajien työuupumusta on

tutkittu paljon, asia on tiedostettu laajasti ja henkilöstöä on koulutettu. Viime aikoina

keskustelu opettajien jaksamisesta on ollut erityisen vilkasta; esimerkiksi Opettaja -

lehdessä on ollut lukuisia aihetta käsitteleviä kirjoituksia viime vuosina.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että opettajat ovat tyytyväisiä työhönsä ja että he

kokevat työnsä kokonaisuudessaan merkitykselliseksi, palkitsevaksi ja haasteelliseksi

(ks. Rajala 1988; Räisänen 1996; Rasku & Kinnunen 1999; Ma & MacMillan 1999;

Santavirta, Aittola, Niskanen, Pasanen, Tuominen & Solovieva 2001). Kuitenkaan työn

merkitykselliseksi kokeminen ei näytä säästävän opettajia uupumukselta. Uupuneiden

opettajien määrä vaihtelee tutkimuksittain, mutta useissa tutkimuksissa uupuneiden

osuus on huolestuttavan korkea.

Rajalan (1988, 96) luokanopettajiin kohdistuneessa tutkimuksessa vain noin 14 %

opettajista koki olevansa stressaantuneita tai hyvin stressaantuneita. Salon ja Kinnusen

(1993) opettajien työstressiä selvittäneen seurantatutkimuksen mukaan opettajien

kuormittuneisuus työssä oli hyvin yleistä; 42 % opettajista kertoi kokevansa stressiä

työssään paljon ja 46 % arvioi kokevansa työstressiä jonkin verran. Työssä koettu

kuormittuneisuus oli myös jossain määrin pysyvää ja ennustettavissa kahdeksan vuoden

takaisella kuormitustilanteella. (Salo & Kinnunen 1993, 38–39.) Myös

Työterveyslaitoksen tutkimuksen (Kalimo & Toppinen 1997, 25–26) mukaan

työuupumus on yleistä koulutuksen toimialalla; vakavasti uupuneeksi arvioitiin useampi

kuin joka kymmenes koulutus- ja opetustehtävissä toimiva ja lievästi uupuneita oli lähes
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50 %. Viinamäki (1997) toteaa väitöskirjassaan opettajien olevan psyykkisesti

rasittuneita; mielenterveyden häiriö ilmeni 41 %:lla ja masentuneisuutta  24 %:lla

opettajista. Perusväestöön verrattuna opettajilla ilmeni mielenterveyden häiriö lähes

kaksi kertaa useammin. Raskun ja Kinnusen (1999) lukion opettajiin kohdistuneen

tutkimuksen mukaan puolestaan runsasoireisesta työuupumuksesta kärsiviä oli

ainoastaan 1 %, mutta jonkin verran sitä esiintyi jo 59 %:lla opettajista. Santavirran ym.

(2001) tutkimuksen mukaan peruskoulun ja lukion opettajista vakavasti uupuneita oli

noin 4 % ja uupuneita noin 16 %. Eniten opettajat kokivat lähinnä jatkuvaa väsymystä;

ammatillisen itsetunnon taso sen sijaan oli hyvä eikä kyynistymistä ollut juuri lainkaan

(Santavirta ym. 2001, 20). Osana Kuopion koulutoimen Uudistumisen eväät -hanketta

suoritettiin kysely, jonka avulla pyrittiin saamaan tietoa opettajien työhön liittyvistä

kuormitustekijöistä. Tämän raportin (Kulmala 2000, 12) mukaan opettajista 2 % koki

olevansa vakavasti uupunut ja 64 % lievästi uupunut.

Myös opettajan työn stressitekijöitä on tutkittu paljon. Psyykkisen rasittuneisuuden

lähteiksi mainitaan usein muun muassa työn määrä, kiire, melu, suuret opetusryhmät,

oppilaiden ongelmakäyttäytyminen ja huonot ihmissuhteet muihin opettajiin sekä

vanhempiin (ks. Salo & Kinnunen 1993; Travers & Cooper 1996; Räisänen 1996;

Mäkinen 1998; Rasku & Kinnunen 1999; Haikonen 1999; Kulmala 2000; Santavirta

ym. 2001, 17–18; Syrjäläinen 2002). Opetustyön stressin lähteet näyttävät olevan melko

yleismaailmallisia (Rasku & Kinnunen 1999, 36–38).

Mäkinen (1998) on tutkinut väitöskirjassaan opetustyön kuormittavuutta ja sen

seuraamuksia ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksen mukaan ammatillisten

oppilaitosten opettajat kuormittuivat työssään erityisesti suurten opetustuntimäärien ja

suurten opiskelijamäärien sekä aiempaa häiriintyneemmän opiskelija-aineksen johdosta.

Alikuormittavana pidettiin rutiininomaista perusopetusta sekä sitä, etteivät opettajat

juurikaan voineet vaikuttaa työyhteisön asioihin. Työkyvyn kannalta tärkeäksi asiaksi

nousivat opettajien sosiaaliset suhteet. Työntekoa ja hyvinvointia haittasivat opettajien

välisen yhteistyön puute, yhteishengen puuttuminen, ristiriidat vuorovaikutuksessa,

avoimuuden puute ja oppilaitoksen johdon etäisyys sekä johdolta saadun tuen puute.

Kuormittavaksi koettiin myös nopeat, jatkuvat muutokset työssä sekä opettajaan

kohdistuvat useat rooliodotukset. (Mäkinen 1998.)
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Myös Viinamäen (1997) mukaan opettajien psyykkiseen rasittuneisuuteen olivat

yhteydessä sosiaalisen tuen vähäisyys ja riittämätön mahdollisuus keskustella

työasioista työtoverin kanssa. Lisäksi tyytymättömyys opettajan ammattiin ja toistuva

alkoholin käyttö olivat yhteydessä psyykkiseen rasittuneisuuteen.

Salon ja Kinnusen (1993) tutkimuksen mukaan opettajat arvioivat opetustyönsä tulleen

kuormittavammaksi vuosien 1983–1991 aikana. Opettajat arvioivat etenkin oppilaissa

tapahtuneen muutoksia vähemmän positiiviseen ja enemmän negatiiviseen suuntaan.

Opettajat kokivat myös työtehtäviensä lisääntyneen vuosien 1983–1991 aikana.

Opettajien kuormittuminen tässä tutkimuksessa saattaa kuitenkin olla yhteydessä

esimerkiksi opettajien ikääntymiseen, sillä ikääntymisen myötä työ saattaa tuntua

kuormittavammalta ja stressioireet lisääntyvät. (Salo & Kinnunen 1993, 87.)

Opettajan työhön näyttää liittyvän runsaasti stressitekijöitä. Mielenkiintoista on

kuitenkin se, että australialaisen tutkimuksen mukaan (Wilhelm, Dewhurst-Savellis &

Parker 2000) näitä erilaisia stressitekijöitä merkittävämpiä ovat opettajien ennakko-

odotukset opettajan ammatista, kun tutkitaan opettajien opettamaan jäämistä ja opettajan

ammatin jättämistä. Tämän pitkittäistutkimuksen mukaan ne, joilla oli positiivinen

näkemys opettajan ammatista ja opettamisesta ennen tähän ammattiin ryhtymistä,

toimivat suuremmalla todennäköisyydellä edelleen opettajana vielä 15 vuoden kuluttua

kuin ne, joilla oli kielteisempi näkemys opettajan ammatista. Ilmeisesti nämä

positiivisia ennakko-odotuksia omaavat opettajat olivat paremmin valmistautuneet

sietämään myös opettajan työn stressitekijöitä.

4 OPETTAJIEN AMMATILLINEN KEHITYS

Opettajien peruskoulutuksessa ei voida antaa kaikkea sitä tietoa, mitä opettajat tulevat

tarvitsemaan työuran aikana. Opettajien tulisikin ymmärtää täydennyskouluttautuminen

ja jatkuva ammatillinen kehittyminen osaksi omaa työtään. Opettajien ammatillinen

kehitys voidaankin nähdä koko työiän kestävänä kokonaisvaltaisena prosessina, joka

alkaa opettajankoulutuksen aikana tai mahdollisesti jo sitä ennen hankitusta

työkokemuksesta ja jatkuu opettajien hoitaessa opetustehtäviään (Ruohotie 1995, 319).

Opettajat tulevat kohtaamaan työssään paljon uusia tilanteita, ja näiden kohtaamisessa

heitä auttavat jatkuva oppimisen ja opiskelun halu ja taito (Niemi 1998, 34).
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4.1 Opettajien ammatillisen kehityksen tutkimus

Tässä luvussa tarkastelen opettajien työn ja ammatillisen kehityksen tutkimusta sekä

perustelen tämän työn teoreettisia lähtökohtia. Opettajien ammatillista kehitystä on

tutkittu paljon ja eri näkökulmista. Shulman (1987) on jakanut opettajan tarvitsemat

tiedon alueet seuraavasti: oppiaineisiin liittyvä sisältötieto, yleinen pedagoginen tieto,

opetussuunnitelmatieto, pedagoginen sisältötieto, tieto oppijoista ja heidän

ominaisuuksistaan, tieto kasvatuksen konteksteista sekä tieto kasvatuksen tavoitteista ja

arvoista sekä niiden filosofisesta ja historiallisesta taustasta. Näistä tiedon alueista

kiinnostavin on Shulmanin mukaan pedagoginen sisältötieto, sillä siinä yhdistyvät

opettajan sisältötieto ja pedagoginen tieto ymmärrykseksi siitä, miten tietyt aiheet ja

ongelmat tulisi opettaa ottaen huomioon erilaiset oppijat ja heidän kykynsä ja

kiinnostuksensa. Tämä alue erottaa selvimmin toisistaan tietyn alan asiantuntijan ja

pedagogin. (Shulman 1987, 8.) Berliner (1992) on tutkinut opettajan kehittymistä

kokemuksien lisääntymisen myötä noviisista ekspertiksi. Huberman (1993; 1995, 203–

204) on kuvannut opettajan urakehitystä erilaisilla kehitysreiteillä, jotka kulkevat viiden

vaiheen kautta. Ehein reitti kulkee kokeilemisen ja monipuolistumisen kautta

seesteisyyteen ja helpottuneeseen vapautumiseen. Ongelmallisin reitti puolestaan kulkee

uudelleenarvioinnin ja epäilyn kautta konservatismiin ja katkeraan irrottautumiseen.

Reitit ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä ja opettaja saattaa yhtä hyvin hypätä tiettyjen

vaiheiden yli kuin palata toisiin vaiheisiin takaisin.

Pickle (1985) on kuvannut opettajan ammatillista kasvua kolmen ulottuvuuden avulla:

professionaalinen ulottuvuus, persoonallinen ulottuvuus ja prosessiulottuvuus. Hannele

Niemen (1989) kokoama hypoteettinen malli (ks. kuvio 4) pohjautuu näihin Picklen

(1985) ehdottamiin päädimensioihin, mutta Niemi on muokannut ja täydentänyt

kuviota. Niemen mukaan opettajaksi kasvuun sisältyy ammatillisiin taitoihin liittyvää

kypsymistä ja jäsentymistä, oman persoonallisuuden kasvun vaiheita sekä kognitiivisia

ja metakognitiivisia elementtejä (Niemi 1989, 79). Tässä tutkimuksessa opettajan

ammatillisen kehityksen teoreettisessa viitekehyksessä lähtökohtana on ollut tämä

Niemen malli.
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KUVIO 4. Opettajan ammatillinen kehittyminen (Niemi 1989, 81)

Niemen (1989) ammatillisen kehittymisen mallissa on kolme keskeistä aluetta:

ammatilliset taidot, persoonallisuus ja kognitiiviset prosessit. Vaikka alueet ovat

mallissa erillisiä, vallitsee niiden välillä monimuotoinen vuorovaikutus. Kasvu voi

tapahtua eri alueilla eri rytmissä ja lisäksi prosessin nopeudessa ja laadussa on

yksilöllisiä eroja. Joskus kehityksen kulku saattaa palata takaisinkin päin, jos työ vaatii

runsaasti uusia valmiuksia. Voi myös olla, että opettaja ei löydä lainkaan omaa

opetustyyliään, vaan jää alkuvaiheen tasolle, jolloin opetus on lähinnä teknistä

taituruutta ja ”hengissä selviytymistä”. Päämääränä on, että opettajien kehitys

suuntautuisi kohti reflektiota eli kohti dimensioiden oikeanpuoleista laitaa. Kehitys ei

saisi pysähtyä, kun tavoite saavutetaan, vaan kehityksen tulisi jatkua ja ulottua näin

myös työyhteisön ja opettajan ammatin kehittämiseen. (Niemi 1989, 82.)

Niemen (1989) mukaan opettajan ammatilliset taitovaatimukset liittyvät opetusprosessin

suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin valmiuksiin sekä muihin didaktisiin ja

kasvatuksellisiin valmiuksiin, joita opettajan työ edellyttää. Tavoitteena on, että

opettajan kehitys etenee teknisestä toistamisesta kohti omaa kasvatusfilosofiaa ja
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sisäistettyä näkemystä opetuksesta ja sen luonteesta. Lisäksi opettajan tulisi oppia

tiedostamaan kasvatuksen ja opetustyön merkitys yhteiskunnassa. Koulutuksen tulisi

määrätietoisesti ohjata opettajia itsenäiseen ajatteluun ja vastuullisuuteen, jotta opettajat

eivät pysähtyisi kehityksessään. (Niemi 1989, 82–83.) Kypsyyden myötä opettaja

siirtyy käytännöllisen, suoraan sovellettavan tiedon käytöstä teoreettisemman,

tieteellisemmän ja filosofisemman tiedon käyttäjäksi. Tätä Pickle (1985) kutsuu

esoteeriseksi tiedoksi. Ammatillisen kehittymisen professionaaliseen ulottuvuuteen

kuuluvat Picklen mukaan myös palveluihanne ja tunteiden hallinta. Palveluihanne

tarkoittaa kutsumustietoisuutta, jota opettaja tarvitsee työssään. Tunteiden hallinnalla

tarkoitetaan puolestaan sitä, että opettajan tulisi pystyä suhtautumaan oppilaisiin

tasapuolisesti ja objektiivisesti riippumatta näiden kyvyistä, sosiaalisesta taustasta ja

persoonallisuudesta. Opettajan oma tausta ja persoonallisuus aiheuttavat helposti

puolueellisuutta suhteessa oppilaisiin. Oikeudenmukaisuus on kuitenkin opettajaan

kohdistuva perusvaatimus. (Pickle 1985, 56; Uusikylä 1990, 10–11.)

Opettajan oma persoonallisuus on tärkeä työväline. Persoonallisuusdimensioon

kuuluvat terve ja vahva minäkäsitys, persoonallinen tyyli ja oman kasvattajaidentiteetin

kehittyminen. Tavoitteena tulisi olla, että opettajat ymmärtäisivät yhä enemmän itseään

ja oppilaitaan. Ongelmia saattaa seurata silloin, kun opettajan työn vaikeudet ovat niin

suuria, että varsinainen oman itsen löytäminen ja syvempi oppilaiden ymmärtäminen jää

toteutumatta. Opettajan oma persoonallisuus ja sen vahvuus voi nimittäin vaikuttaa

paljon siihen, miten hän jaksaa ottaa vastaan ammattinsa haasteet ja kehittyä työssään.

Persoonallisuusalueeseen liittyy ammatillisen identiteetin käsite. Ammatillisen

identiteetin muodostumisessa tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi: mikä olen

opettajana, mikä on merkitykseni kasvatustyössä, miten haluan kehittyä ja mihin pyrin

ammatissani. Ammatillinen identiteetti kehittyy yksilön ja ympäristön dynaamisen

vuorovaikutuksen seurauksena. Opettajan tulisi oppia näkemään itsensä aktiivisena ja

vastuullisena subjektina. (Niemi 1989, 84–86, 91.)

Myös Pickle (1985) sisällyttää persoonalliseen ulottuvuuteen itsensä ja muiden

ymmärtämisen sekä persoonallisen tyylin. Aloitteleva opettaja saattaa jännittää

opetustilanteita, jolloin tärkeintä on lähinnä opetustilanteista selviytyminen.

Kypsyessään opettaja kehittyy muiden matkijasta omaleimaiseksi

opettajapersoonallisuudeksi, joka pystyy rationaalisesti analysoimaan omaa
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opetustyyliään ja puolustamaan omia itsenäisiä ratkaisujaan. Kun opettaja ymmärtää

omia tunteitaan sekä kognitiivisia kykyjään ja heikkouksiaan, hänellä on hyvät

lähtökohdat myös muiden ymmärtämiseen ja muiden kanssa vuorovaikutuksessa

olemiseen. Onnistunut vuorovaikutus perustuukin Picklen mukaan nimenomaan itsensä

ja muiden ymmärtämiselle. Pickle näkee yhtenä osa-alueena myös opettajan

kasvutarpeen. Kypsä opettaja haluaa kehittyä jatkuvasti; hän lukee ammattikirjallisuutta,

osallistuu jatkokoulutukseen ja tarkkailee omaa opetustaan. Kehittymään pyrkivä

opettaja on myös avoin uudelle tiedolle ja uusille kokemuksille. (Pickle 1985, 56–57.)

Heikkinen (1998) muistuttaa, että opettajan persoonan ja profession välisen tasapainon

löytäminen voi olla opettajalle vaikeaa. Vaikka opettaja on ammattiroolissa, johon

pääseminen edellyttää pitkää koulutusta, perusteellista tietoa ja asiantuntemusta, on se

samalla työ, jossa koulutuksesta huolimatta opettaja toimii omana itsenään –

persoonana. Opettaja ei kohtaa työssään ihmisiä ammattiroolistaan käsin, vaan toisena

ihmisenä. (Heikkinen 1998, 96). Ei siis ole ihme, että persoona on opettajalle hyvin

tärkeä työväline.

Niemen (1989) mukaan opettajan ammatillisen kehittymisen kolmas osa-alue on

kognitiiviset prosessit. Opettajan käsitys tiedosta saattaa olla aluksi pinnallinen; tieto on

sirpaleista eivätkä yhteydet ole jäsentyneet. Opettajan tulisi kuitenkin hallita tietoa

laaja-alaisesti. Hänen pitäisi pystyä oivaltamaan tiedon ydin ja välittämään se oppilaille

johdonmukaisesti. Jos opettajan omat metakognitiiviset taidot ovat heikot, tuottaa

oppiaineksen ja -materiaalien valinta, muokkaus ja karsinta hänelle vaikeuksia. Tällöin

hän on riippuvainen valmiista oppimateriaalista ja pyrkii opettamaan materiaalista

kaiken ilman karsintaa. Opettajan tulisi kuitenkin aina pystyä kriittiseen arviointiin siitä,

mikä on tärkeää ja mikä ei. Olennaista on kyky ajatella abstraktisti. (Niemi 1989, 87–

88; Pickle 1985, 57.) Metakognitiivisten taitojen kehittymisen ja kriittisen ajattelukyvyn

lisäksi tähän ammatillisen kehittymisen ulottuvuuteen kuuluu myös kyky muodostaa

perspektiivejä. Opettajan tulisi siis kyetä sijoittamaan asiat historiallisiin ja kulttuurisiin

yhteyksiinsä. Hänen pitäisi pystyä arvioimaan ja soveltamaan didaktista tietoutta sekä

löytämään laajoja perspektiivejä eikä ainoastaan pyrkiä löytämään konkreettisia,

valmiita malleja ongelmiin. Opettajan tulisi myös oppia havainnoimaan kriittisesti

koulun tilanteita ja pyrkiä niissä itsenäisiin tilannekohtaisiin ratkaisuihin. Omien

kokemusten analysoinnin lisäksi tarvitaan myös laajempaa kirjallisuuden seuraamista,
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uusien virtausten arviointia sekä koulun ja yhteiskunnan suhteen kriittistä tarkastelua.

(Niemi 1989, 87–88, 91; Pickle 1985, 58.)

Niemi (1989) on tarkentanut ammatillisen kehittymisen mallia tavoitekuvaukseksi (ks.

kuvio 5). Tässä tavoitekuvauksessa opettajan kehitysprosessi on sijoitettu opettajan

keskeisten determinanttien yhteyteen: oppilaaseen, tiedonaloihin ja yhteiskuntaan.

Jokaisen kohdalla on arvioitu, miten kehityksen tulisi suuntautua. Ensin on esitetty, mitä

prosesseja opettajan omassa kasvussa tulisi tapahtua ja sitten pohdittu, miten sen tulisi

heijastua opettajan työn kolmella keskeisellä alueella. Tavoitekuvaus pyrkii

konkretisoimaan mitä kuuluu opettajan ammatilliseen kehitykseen, jos halutaan edetä

kohti reflektiivistä ammatillisuutta. (Niemi 1989, 89–90.)
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KUVIO 5. Opettajan ammatillisen kehityksen tavoitteet (Niemi 1989, 91)

OPETTAJAN OMA
KASVUPROSESSI

       OPPILAS                    OPETTAJA                  YHTEISKUNTA
(opettajan amm.keh.tavoitteet ja opetussuunnitelman determinantit)

AMMATILLISET
TAIDOT

oman kasvatusfilosofian
kehittyminen

uusiutuva ja sisäistetty
teoria opetuksesta

valmius soveltaa
tilannekohtaisesti
didaktista tietoutta

sisäistetty käsitys
omasta kasvatus-
tehtävästä oppilai-
den parissa

didaktiset valmiudet
erilaisten oppilaiden
ja ryhmien
opetukseen

valmius muokata ja
jäsentää opetettavaa
ainesta siten, että
löydetään oleellisin ja
merkittävin oppilaiden
kehitystä ajatellen

materiaalien valinta
tiedostettujen
kriteerien ja arvojen
perusteella

käsitys koulun kasva-
tustyön tehtävästä
nyky-yhteiskunnassa
ja oman työn yhteis-
kunnallisen merki-
tyksen tiedostaminen

näkemys oppilaiden
kasvattamisesta kohti
tulevaisuutta

vuorovaikutuksen ja
kommunikaation
valmius yhteiskunnan
ja lähiyhteisön kanssa
(mm. vanhemmat ja
kouluyhteisö)

PERSOONALLISUUS

itsensä yhä syvempi
ymmärtäminen

terve ja vahva
minäkäsitys

persoonallinen tyyli

oman kasvattaja-
identiteetin kehittyminen

valmius persoonal-
liseen ja eettisesti
vastuulliseen
vuorovaikutukseen
oppilaiden kanssa

kyky ymmärtää op-
pilaiden erilaisuutta

myönteisen tunne-
ilmapiirin luominen

tiedonhankintaan liit-
tyvien tunnekokemus-
ten ymmärtäminen
(oppimista virittävät ja
sitä ehkäisevät)

persoonallisten
relevanssistruktuurien
ja tiedonhankintapro-
sessien välisten
kytkeytymien
ymmärtäminen

terveen itsetunnon ja
identiteetin kehitty-
misen merkityksen
tiedostaminen kansal-
lisen kehittymisen
sekä kansainvälisen
yhteistyön perus-
(mm. kasvatus tasa-
arvoon ja
vastuullisuuteen)

KOGNITIIVISET
PROSESSIT

metakognitiivisten
taitojen kehittyminen

syväsuuntautunut pro-
sessointi sekä opetus-
aineiden että kasvatus-
tieteen opiskelussa ja
soveltamisessa

opetustilanteisiin
liittyvän tiedonhankinta-
prosessin syveneminen

oppilaiden oppimi-
sen ohjaus kohti
selkeitä ja laajoja
rakenteita

kokonaisuuksien
muodostuminen

yhteyksien
löytäminen

perspektiivien
muodostuminen

kriittisyys ja tiedon
arviointi

yhteiskunnallisten
muutosten
tiedostaminen ja
niiden arviointi
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Räisänen (1996) on tutkinut sitä, miten eri syistä luokanopettajan ammatin valinneet,

erilaiset kyvyt ja arvot omaavat opettajat kokevat työnsä ja kuinka he orientoituvat

siihen. Tutkimuksen mukaan varma ammatinvalinta johtaa yleensä motivoituneeseen

opiskeluun opettajankoulutuksessa ja jatkuvaan professionaaliseen kehitykseen, kun

taas epävarma ammatinvalinta näyttäisi johtavan heikosti motivoituneeseen opiskeluun

ja vähäiseen professionaaliseen kehitykseen. (Räisänen 1996, 105–106.)

4.2 Opettajien täydennyskoulutus

Opettajankoulutuksen vaikuttavuuden viivettä lisää se, että se opettajajoukko, joka saa

tänä vuonna koulutuksen, muodostaa valmistuttuaan vain vajaat viisi prosenttia koko

opettajistosta. Tämä pieni vähemmistö menee koulun vanhempien opettajien luomien

traditioiden keskelle. Nuori opettaja joutuu osoittamaan pätevyytensä varttuneempien

opettajien edessä, jolloin sosialisaation paine saattaa olla hyvinkin voimakas ja nuori

opettaja saattaa jättää käyttämättä koulutuksessa oppimiaan uusia asioita. Jos koulua

uudistetaan ainoastaan opettajien peruskoulutuksen varassa, on siis jokainen uudistus

jatkuvasti myöhässä useita vuosikymmeniä. Jos halutaan, että opettajankoulutuksella on

vaikuttavuutta, on koulutus kohdistettava koko opettajakuntaan. Opettajisto muodostaa

henkisen resurssin, mutta sitä olisi osattava ohjata uudella tavalla kohti avointa, vanhoja

käytäntöjä kyseenalaistavaa ammattikulttuuria. (Niemi 1998, 40–41.)

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen avulla voidaan vaikuttaa koulun

uudistumiseen, ja se onkin ollut viime aikoina monenlaisen mielenkiinnon kohteena.

Lamavuodet niukensivat koulutuksen ylläpitäjien mahdollisuuksia kustantaa

henkilöstölle täydennyskoulutusta. Kuitenkin samaan aikaan monet oppilaitosten

toimintaan vaikuttavat uudistukset olisivat edellyttäneet täydennyskoulutusta. Parin

viime vuoden aikana on näkynyt kuitenkin merkkejä täydennyskoulutuksen

osallistumismahdollisuuksien parantumisesta, mutta lamavuosien patoutumien

purkaantumisesta ei vielä ole tietoja. (Jakku-Sihvonen & Rusanen 1999, 13.)

Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistumista selvittäneen raportin mukaan

täydennyskoulutusmahdollisuudet eroavat runsaasti eri opettajaryhmillä. Opettajat

olivat tutkimusajanjaksolla (1996–1998) osallistuneet täydennyskoulutukseen

keskimäärin 33 päivää. Osallistumispäivien lukumäärän keskiarvo vaihteli lukion
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opettajien 25 päivästä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien 50 päivään.

Ala-asteen opettajien osallistumispäivien keskiarvo oli noin 27 ja yläasteen noin 25.

Ammatillisten oppilaitosten opettajien saaman koulutuksen määrä olikin selvästi

suurempi kuin yleissivistävien koulujen opettajakunnan. Yleissivistävän koulutuksen

osallistumispäivien lukumäärät ovat pieniä, kun otetaan huomioon, että tänä aikana

useimmissa oppilaitoksissa on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat ja

koulutukseen liittyvät säädökset ovat muuttuneet. (Jakku-Sihvonen & Rusanen 1999,

37, 102–103.)

Ammatillisen kehityksensä tueksi opettaja tarvitsee pitkäjänteisesti suunniteltua,

tarkoituksenmukaisesti toteutettua sekä henkilökohtaisiin tarpeisiin ja toisaalta koulun

ja yhteiskunnan tarpeisiin perustuvaa täydennyskoulutusta (Meriläinen 1997, 242).

Opettaja ei selviä työstään tänä päivänä ainoastaan peruskoulutuksensa avulla, sillä hän

ei voi perehtyä siinä kaikkiin opettajan vaativiin tehtäviin. Olisikin pohdittava, mitä

kaikkea tulisi sisältyä peruskoulutukseen, mikä olisi täydennyskoulutuksen tehtävä ja

toisaalta mitkä ovat niitä asioita, joissa vasta työ ja elämänkokemus kouluttavat

opettajaa (Jussila & Saari 1999, 33). Täydennyskoulutuksessa tulisi pureutua

opetustyössä tarvittavien tietojen ja taitojen kohentamisen lisäksi myös opettajien

hyvinvointiin ja jaksamiseen. Täydennyskoulutuksen pitäisi tarjota opettajille välineitä

yksilöllisen hyvinvoinnin lisäämiseen, itsensä hoitamiseen ja kehittämiseen. Tästä

hyötyvät opettajien lisäksi koko kouluyhteisö ja erityisesti oppilaat. (Jokinen 2000, 97.)

5 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Luvuissa 3 ja 4 käsittelin opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen teoriaa

ja aiempia tutkimuksia. Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä

eli selostan tarkemmin, miten tutkimuksen keskeiset käsitteet – opettajien työuupumus

ja ammatillinen kehitys – on määritelty tässä tutkimuksessa. Lisäksi tarkastelen

muutamia tutkimuksia, joissa on tutkittu näitä kahta ilmiötä ja niiden välistä suhdetta.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaan opettajien työuupumus on vakava

stressioireyhtymä, jonka tyypillisiä piirteitä ovat uupumusasteinen väsymys,

kyynistyneisyys ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Teoreettinen viitekehys pohjautuu

Kalimon ja Toppisen (1997) malliin (ks. luku 3.2).
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Opettajien ammatillinen kehitys puolestaan on tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen

mukaan prosessi, jossa on viisi osa-aluetta: pedagogiset taidot, persoonallisuus,

sosiaaliset taidot, oppimisorientaatio ja muutoksen kohtaaminen. Teoreettinen

viitekehys pohjautuu Niemen (1989) malliin opettajien ammatillisesta kehityksestä (ks.

luku 4). Niemi on saanut alueiden päädimensiot Picklen (1985) artikkelista, mutta on

muokannut niiden sisältöä. Picklen jäsentelyä onkin pidetty hyvänä lähtökohtana

opettajan ammatillisen kehityksen tutkimukselle. Koska Picklen ja Niemen kirjoitukset

ovat kuitenkin noin viidentoista vuoden takaa ja niin yhteiskunta kuin koulukin ovat

muuttuneet tuona aikana, olen muokannut näiden pohjalta opettajien ammatillisen

kehittymisen mallin, johon olen lisännyt kaksi uutta osa-aluetta.

Pedagogiset taidot -osio pohjautuu Niemen (1989) mallin ammatilliset taidot -osioon.

Pedagogisiin taitoihin katson kuuluvan muun muassa opettajan oman kasvatusfilosofian

kehittymisen sekä didaktiset valmiudet erilaisten oppilaiden ja ryhmien opetukseen.

Myös persoonallisuus -osio perustuu Niemen (1989) malliin. Tähän ulottuvuuteen

katson kuuluvan opettajan minäkäsityksen, kasvattajaidentiteetin ja oman

persoonallisen tyylin. Tärkeää on, että opettaja löytää oman persoonallisen tyylinsä

toimia opettajana ja ymmärtää niin itseään kuin oppilaitaankin.

Kolmatta osa-aluetta, oppimisorientaatiota, olen muuttanut Niemen mallin

kognitiivisten prosessien osa-alueesta. Korostan opettajan asennoitumista oppimiseen,

ongelmanratkaisutaitoja, kehittymispyrkimyksiä, ajattelun kriittisyyttä sekä

kasvutarvetta. Opettajan oma oppiminen, myönteinen suhtautuminen oppimiseen ja

reflektio voidaan liittää opettajan ammatilliseen kehittymiseen; myös opettaja itse

tarvitsee älyllisiä haasteita ja uusia näkökulmia, vaikka nämä eivät aina liittyisikään

suoraan koulun arkeen. Jos opettajat eivät pidä opettamista innostavana, haastavana ja

ammatillista kasvua tarjoavana ammattina, miten he voivat tehdä oppimisesta

innostavaa lapsille? (Sarason 1996, 197, 199–200.) Pickle (1985) on sisällyttänyt

mallissaan kasvutarpeen persoonallisuus -osioon. Kuitenkin koska opettajan kasvutarve

ja kehittymispyrkimykset ovat mielestäni erityisesti jatkuvan muutoksen paineessa

hyvin tärkeitä opettajan ammattitaidon ja työssä selviytymisen kannalta, halusin nostaa

nämä paremmin esiin ja muodostin opettajan kehittymistä ja oppimista käsittelevän osa-
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alueen. Myönteisen suhtautumisen jatkuvaan oppimiseen ja omaan ammatilliseen

kehittymiseen tulisi olla osa 2000-luvun opettajan ammattitaitoa.

Olen lisännyt opettajien ammatillisen kehityksen malliin kaksi osa-aluetta: sosiaaliset

taidot ja muutoksen kohtaaminen. Sosiaaliset taidot -osion otin mukaan, koska uskon,

että yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat nykyisin opettajan työssä erittäin tärkeitä,

vaikkakin opetustyöhön on perinteisesti liitetty myös yksityisyys.

Yksityisyys saattaa pahimmillaan rajoittaa uusien ideoiden saamista, parempien

ratkaisujen löytämistä ja omien virheiden huomaamista. Samalla se saattaa sallia

opetuksen muutosten vastustamisen. Yhdessä työskennellessään opettajat puolestaan

parhaimmillaan saavat toisiltaan tukea ja ohjausta, oppivat toisiltaan ja pohtivat työtään

ja työnsä ongelmia eri näkökulmista. Opettajien tulisi selvitä yksin, mutta heidän tulisi

myös osata toimia ryhmässä. (Kohonen & Leppilampi 1994, 266–267.) Sosiaaliset

taidot ovat tärkeä osa opettajan ammattitaitoa myös siksi, että yhteistyökykyinen

opettaja pystyy ohjaamaan myös oppilaidensa kasvua yhdessä toimimiseen. Himbergin

(1996) mukaan työyhteisössä annetaan ja saadaan parhaimmillaan niin tiedollista kuin

emotionaalistakin tukea. Työyhteisössä, joka kehittää määrätietoisesti omaa

toimintaansa, keskustellaan työhön liittyvistä ongelmista, vaihdetaan kokemuksia ja

etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmiin. Tämä on tiedollista tukea. Emotionaalinen tuki

puolestaan on toisen kuuntelemista ja hyväksymistä sekä palautteen antamista työstä.

(Himberg 1996, 48–49.)

Otin mukaan opettajien ammatillisen kehityksen malliin muutoksen kohtaamisen -osa-

alueen, sillä opettajilta vaaditaan tämän päivän koulussa yhä enemmän kykyä muuttua,

joustavuutta sekä avoimuutta uudistuksille. Syrjälän (1998, 32) mukaan ”niitä harvoja

valmiuksia, joita opettajankoulutuksen ainakin tulisi opiskelijoilleen antaa, on kyky

ymmärtää, analysoida ja sietää muutosta ja kykyä elää tilanteessa, jossa on hyvin monia

muutospaineita”. Opettajan pitäisi osata hyödyntää uusinta tietoa oman työnsä

kehittämisessä, mutta sen lisäksi hänellä pitäisi olla myös valmius luopua entisestä ja

muuttaa työhön liittyviä käytäntöjään joustavasti (Luukkainen 2000, 234).

Fullanin (1993, 29–30) mukaan ”opettajat ovat kasvatuksellisen ja yhteiskunnallisen

muutoksen asiamiehiä, agentteja”. Muutosagentille tyypillisiä piirteitä ovat
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henkilökohtainen visiointikyky, tutkimustaito, asioiden hallintataito sekä yhteistyökyky.

Henkilökohtaista visiota rakentaessaan opettaja joutuu miettimään, millaista muutosta

hän yrittää saada aikaan, mihin hän on tyytymätön ja mikä on hänelle tärkeää. Juuri

henkilökohtainen visio on keino saada aikaan muutosta järjestelmässä. Muutosagentti

pyrkii jatkuvaan kyselyyn, tutkimiseen, kokeilemiseen ja uuden oppimiseen.

Asianhallinta – uudet tiedot, taidot ja ideat – on tärkeä osa-alue, sillä se mahdollistaa

uuden asennoitumisen ja muutoksen. Muutos ja kehitys vaativat myös yhteistyötaitoja ja

-suhteita. Kaikkia näitä muutosagenttien taitoja tarvitaan, sillä muutosprosessit ovat

monimutkaisia ja ennustamattomia. Muutoksenhalu on olennaista, sillä se pitää yllä

kehitystä. (Fullan 1993, 30–39.) Muutoksen tulisi olla koko koulun yhteinen asia, ja

jokainen opettaja voikin toimia muutosagenttina. Fullan (1993, 67) toteaakin, että

”muutos on liian tärkeä jätettäväksi asiantuntijoiden hoidettavaksi”.

Meriläisen (1999) mukaan luokanopettajien ammatillisen kehittyneisyyden

henkilökohtaiseen ulottuvuuteen liittyi kehittymistarpeen tiedostaminen, ammatillinen

arvostus, reflektiivisyys omassa opetustavassa sekä uudistuksiin kohdistuva

muutosvastarinta. Tulos erosi teoreettisesta lähtökohdastaan muutosvastarintaa

kuvaavan faktorin osalta. Tämä uusi faktori kuvasi yleistä kehittymis- ja

kokeiluhalukkuutta, ei pelkästään vastarintaa koulutusta kohtaan. (Meriläinen 1999,

184, 380.) Näyttäisikin siltä, että muutoshalukkuuden ja muutoksen kohtaamisen

ulottuvuus on todella osa tämän päivän opettajan ammatillista kehittyneisyyttä.

Myös Evansin (2000) mukaan opettajan asennoituminen muutokseen on osa opettajan

ammatillista kehitystä, mutta se on myös yksi merkittävimmistä opettajan

tämänhetkiseen työtyytyväisyyteen (”job satisfaction”), ennakoituun tulevaan

työtyytyväisyyteen (”morale”) ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Isossa-

Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa tuli ilmi kolme suhtautumistapaa muutokseen:

paheksunta, alistuminen ja vastaanottaminen. Suhtautuminen muutokseen paheksumalla

tai vastustamalla näytti johtavan työtyytymättömyyteen ja alentuneeseen motivaatioon.

Vastaanottavaisesti muutokseen suhtautuvat opettajat sen sijaan omaksuivat

optimistisen asenteen, mikä edisti ja ylläpiti työtyytyväisyyttä. Evansin mukaan

tärkeintä olisi pyrkiä muuttamaan opettajien asenteita positiivisemmiksi muutosta

kohtaan. Tämä voisi onnistua, jos muutos esitettäisiin opettajille paremminkin haasteena

kuin uhkana. (Evans 2000.) Eri opettajat reagoivat siis muutokseen eri tavoilla. Muutos
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onkin yksilöllinen kokemus; jokainen tulkitsee muutoksen ja sen merkityksen omalla

tavallaan (Stoll & Fink 1996, 45). Yksilön asenteisiin muutosta kohtaan vaikuttaa se,

kuinka hyvin muutoksen ideologia ja arvot sopivat yhteen hänen omien arvojensa ja

uskomustensa kanssa. Muutos, joka korostaa sellaisia arvoja, jotka sopivat yhteen

opettajan omien arvojen kanssa, lisää työtyytyväisyyttä, mikä puolestaan parantaa

odotuksia tulevasta työtyytyväisyydestä ja lisää myös työmotivaatiota. (Evans 2000,

185, 188.)

Muutoksen kohtaamisen taidot ovat opettajan työssä tärkeitä, mutta opettajia ei tulisi

kuitenkaan kannustaa kritiikittömään ja jatkuvaan uudistamiseen. Simola (2001)

toteaakin osuvasti, että ”jos pakotamme koulun yrittämään mahdotonta, se voi menettää

myös mahdollisen”. Simola kyseenalaistaa erinomaisuuden palvonnan ja tarjoaa tilalle

riittävyyden eetosta. Erinomaisuuden eetokseen perustuvat koulu-uudistukset

aiheuttavat turhautumista, huonommuudentunnetta, pettymyksiä ja loppuunpalamista

erityisesti kaikkein vakavimmin työhönsä suhtautuvien opettajien keskuudessa. Jotta

uudistusten toteutuminen koulun arjessa olisi mahdollista, tulisi tavoitteena olla

realistisia ja mahdollisia muutoksia. Olennaista onnistumisessa on opettajien saaminen

uudistusten taakse. (Simola 2001.) Koulua ei tulisikaan uudistaa vain uudistamisen

vuoksi.

Tämän tutkimuksen taustalla on oletus, että opettajien työssä jaksamiseen ja

uupumiseen vaikuttavat paitsi työolot myös henkilökohtaiset tiedot, taidot ja

persoonallisuus. Työoloilla on suuri merkitys työssä jaksamisessa, mutta tässä

tutkimuksessa keskityn kuitenkin pääasiassa opettajan henkilökohtaisiin

ominaisuuksiin. Tutkimukseni ensimmäinen tehtävä onkin selvittää opettajien

ammatillisen kehityksen yhteyttä työuupumukseen. Oletan, että opettajien ammatillinen

kehitys on yhteydessä työuupumukseen niin, että ammatillisesti kehittynyt ja

ammatilliseen kehittymiseen myönteisesti suhtautuva opettaja uupuu työssään

epätodennäköisemmin kuin ammatillisilta taidoiltaan heikompi ja ammatilliseen

kehitykseen kielteisesti suhtautuva opettaja. Tähän viittaavia tuloksia ovat saaneet muun

muassa Jacobsson, Pousette ja Thylefors (2001), Ma ja MacMillan (1999), Whitaker

(1996), Räisänen (1996) sekä Syrjäläinen (2002).
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Selye (1974) on erottanut positiivisen stressin negatiivisesta. Selyen mukaan stressi voi

aiheuttaa negatiivisia reaktioita, mutta se on myös olennainen kasvun ja kehittymisen

mahdollistaja. Haastavien tehtävien aiheuttama tilapäinen stressi voi jopa käynnistää

voimavaroja ja johtaa suorituskyvyn paranemiseen (Kalimo 1987, 61). Jacobsson,

Pousette ja Thylefors (2001) ovat tutkineet 12 stressitekijän suhdetta stressiin (uupumus

ja ärtyminen) sekä positiiviseen stressiin (osaamisen ja hallinnan tunne, ”feelings of

mastery”) ruotsalaisilla peruskoulun opettajilla. Tutkittuja tekijöitä, jotka joko lisäävät

tai vähentävät opettajan stressireaktioita, olivat: havaitut työn vaatimukset, oppilaiden

huono käytös, vaikutusmahdollisuudet työhön, kollegojen sosiaalinen tuki, johtajan

sosiaalinen tuki, opettajien välinen yhteistyö, järjestysongelmat, päämäärän selvyys,

negatiivinen ja positiivinen palaute, opettajan ikä sekä suuntautuminen jatkuvaan

oppimiseen. Stressireaktioihin olivat voimakkaasti yhteydessä havaitut työn

vaatimukset sekä oppilaiden huono käytös. Sen sijaan vähäisiin stressireaktioihin ja

voimakkaaseen hallinnan tunteeseen olivat yhteydessä opettajan suuntautuminen

jatkuvaan oppimiseen, päämäärän selvyys sekä positiivisen palautteen saaminen.

Tutkimuksen mukaan siis opettajan halu kehittyä ammatillisesti, avoimuus uusille

asioille sekä halukkuus etsiä uusia haasteita olivat tekijöitä, jotka näyttivät estävän

opettajia kokemasta negatiivista stressiä.

Ma ja MacMillan (1999, 39–43) ovat tutkineet opettajan työtyytyväisyyden suhdetta

opettajan ammatilliseen pätevyyteen, koulun johtoon ja organisaation kulttuuriin.

Heidän mukaansa opettajat ovat tyytyväisiä työhönsä, mikäli he näkevät suhteensa

koulun johtoon hyvänä, mikäli he ovat ammatillisesti päteviä ja mikäli he

työskentelevät koulussa, jonka kulttuuri on positiivinen. Opettajan ammatillinen

pätevyys on heidän mukaansa avaintekijä opettajan työtyytyväisyydessä. Jos opettajalla

on hallussaan opettamansa asian vaatimat tiedot, taidot ja menetelmät, hän on

todennäköisesti myös tyytyväinen työhönsä sekä rooliinsa opettajana.

Whitaker (1996) on puolestaan tutkinut rehtoreiden työuupumusta ja siihen vaikuttavia

tekijöitä. Tutkittujen rehtoreiden mukaan työstä johtuva uupumusasteinen väsymys on

voimakasta ja se on merkittävä ongelma. Tutkimuksen mukaan rehtorin roolia ja

tehtävänkuvaa voidaan kohentaa sekä työssä jaksamista edistää parantamalla rehtorin

tukijärjestelmiä, lisäämällä etuja ja palkkaa sekä tarjoamalla enemmän mahdollisuuksia

ammatilliseen kehittymiseen. Rehtorit kaipasivat enemmän mahdollisuuksia kollegojen
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kanssa keskusteluun, sillä tällainen kokemusten vaihto, ongelmien jakaminen, neuvojen

kysyminen ja reflektio antavat rehtorille uutta energiaa omaan työhön. Rehtorin työssä

jaksamiseen vaikuttivat myös rehtorin mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti.

Mahdollisuudet ammatilliseen kehitykseen ja jatkuvaan oppimiseen auttoivat rehtoria

paitsi jaksamaan myös jatkamaan ammatissaan.

Räisäsen (1996) tutkimuksen mukaan opettajan työtyytymättömyyteen oli johtanut

epävarmasta ammatinvalinnasta alkanut professionaalinen kehitys, joka jatkui vähäisenä

myös opettajankoulutuksen jälkeen. Tällainen opettaja ei motivoitunut samanlaisena

jatkuvasta työstä, mutta hänellä ei kuitenkaan ollut valmiuksia kehittää työtään.

Tyytyväisien opettajien professionaalinen minä oli määrittänyt suhdetta työhön niin,

että opettajat olivat kehittäneet työtään ja heidän työkokemuksensa olivat myönteisiä.

(Räisänen 1996, 105–106.)

Syrjäläinen (2002) on tutkinut opettajien jaksamista jatkuvissa koulu-uudistuksissa.

Hänen mukaansa osa opettajista masentuu ja uupuu jatkuvan muutoksen ja lisääntyvän

työmäärän keskellä, mutta toisaalta osa näkee muutoksen houkuttelevana ja

inspiroivana. Ne opettajat, jotka ovat kokeneet muutokset mielekkäinä, kuvasivat

uudistuksilla olleen merkitystä oman ammatillisen kasvun kannalta. Ammatillisesti

mielekkäänä koetut uudistukset ovat olleet myös jaksamisen voimavara. Uudistusten

kautta saatu ammatillinen kehittyminen on siis motivoinut ja auttanut opettajia

jaksamaan paremmin työssään. Myös täydennyskoulutus mainittiin yhtenä

jaksamisresurssina. (Syrjäläinen 2002, 21–23, 103.)

Tutkimukseni ensimmäisenä tehtävänä on selvittää opettajien ammatillisen kehityksen

ja työuupumuksen yhteyttä. Tutkimuksen toisessa osassa tarkastelen

täydennyskoulutusta ja sen merkitystä opettajien työssä jaksamisessa. En oleta, että

täydennyskoulutus ja ammatillinen kehitys olisivat sama asia, mutta tutkimuksen

taustalla on kuitenkin oletus, että täydennyskoulutuksella on mahdollista vaikuttaa

ammatilliseen kehitykseen. Meriläinen (1999) on tutkinut täydennyskoulutuksen

merkitystä luokanopettajien ammatilliselle kehittymiselle. Tutkimuksessa

luokanopettajien ammatillisen kehittyneisyyden ja täydennyskouluttautumisen välinen

suhde ilmeni tilastollisesti erittäin merkitseväksi. Tarkasteltaessa tätä yhteyttä

tarkemmin haastattelututkimuksen avulla tuli kuitenkin ilmi, että täydennyskoulutuksen
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merkitys haastateltujen opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja käytännön työhön oli

varsin vähäinen. Haastattelut tehtiin puolen vuoden kuluttua sen koulutusohjelman

alkamisesta, johon opettajat olivat osallistuneet. Merkityksen vähäisyyttä perusteltiinkin

sillä, että ammatillinen kehittyminen vaatii aikaa. Koulutuksen merkitys tuli esille

tiedollisessa oppimisessa, joka antoi varmuutta opettajien työskentelylle sekä työssä

jaksamiselle. Koulutuksen vaikutus oli havaittavissa myös aktiivisuutena ja

kiinnostuneisuutena uusia asioita kohtaan. (Meriläinen 1999, 380, 310.)

Meriläisen (1999) mukaan opettajien ammatillinen kehittyminen ja ammatilliset

kehittymistarpeet ovat hyvin erilaisia, ja siksi myös koulutuksen merkitys ammatilliselle

kehittymiselle vaihtelee yksilöstä ja uravaiheesta riippuen. Koulutuksen merkitys

aloitteleville opettajille oli lähes olematon, sillä heidän energiansa kului uuteen

työpaikkaan, oppilaisiin ja opettajiin tutustumiseen sekä luokanopettajan työn

aloittamiseen. Heidän ammatilliseen kehittymiseensä vaikutti merkittävimmin

työkokemus. Nuorten opettajien (4–7 vuotta työkokemusta) tilanne oli jo otollisempi

koulutuksen hyödyntämiselle sekä oman kehittymisen että käytännön työn osalta.

Muutaman vuoden työkokemus samalla koululla ja aktiivisuus kehittymispyrkimyksissä

olivat hyvä lähtökohta. Kokeneiden ja varttuneiden opettajien ei tarvinnut enää

kiinnittää huomiotaan rutiiniasioihin. Heidän kohdallaan kokemus ja ammatillinen

kehittyminen mahdollistivat paneutumisen uusien asioiden opettamiseen ja

suunnitteluun. Kokeneiden opettajien kehittymispyrkimysten taustalla oli vaihtelun ja

virkistyksen saaminen. Koulutuksen merkitys käytännön koulutyölle osoittautuikin

olevan verrannollinen opettajien aikaisempaan ammatilliseen kehittyneisyyteen.

Aloittelevat ja nuoret opettajat eivät soveltaneet saatua koulutusta käytännön työssä niin

kuin kokeneemmat opettajat, sillä heidän voimavaransa kuluivat muihin työssä

tarvittaviin aktiviteetteihin. (Meriläinen 1999, 310–314, 384–386.)

6 TUTKIMUSONGELMAT

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää opettajien työuupumuksen ja ammatillisen

kehityksen välistä yhteyttä. Tavoitteena on myös selvittää opettajien omia käsityksiä ja

kokemuksia siitä, millainen merkitys täydennyskoulutuksella on opettajien työssä

jaksamisen edistämisessä.
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Pääongelma 1:

Millainen on opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen välinen

yhteys?

Ongelma 1.1.:

Millaisia ovat opettajien työuupumuksen osa-alueiden yhteydet ammatillisen

kehityksen osa-alueisiin?

Ongelma 1.2.:

Mitkä opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen osa-alueet

korostuvat eniten, mitkä vähiten?

Ongelma 1.3.:

Millaisia eroja löytyy tykyhankkeeseen osallistuneiden ja siihen

osallistumattomien koulujen opettajien väliltä työuupumuksessa ja

ammatillisessa kehityksessä?

Pääongelma 2:

Millaisia käsityksiä ja kokemuksia opettajilla on täydennyskoulutuksen

merkityksestä työssä jaksamisessa?

Ongelma 2.1.:

Millaisia käsityksiä opettajilla on siitä, voidaanko täydennyskoulutuksella

edistää työssä jaksamista?

Ongelma 2.2.:

Millaista työssä jaksamista edistävän täydennyskoulutuksen tulisi olla opettajien

mielestä?

Ongelma 2.3.:

Millaisia ongelmia opettajien täydennyskouluttautumiseen liittyy?

Ongelma 2.4.:

Mitkä muut tekijät vaikuttavat opettajien mielestä työssä jaksamiseen

täydennyskoulutuksen lisäksi?
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimusaineistoni rakentuu kahdesta osasta; kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta.

Opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen välistä yhteyttä pyrin

selvittämään kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla. Tutkimukseni kvalitatiivinen

aineisto puolestaan koostuu ryhmähaastatteluista, joiden avulla pyrin selvittämään

tarkemmin opettajien käsityksiä täydennyskoulutuksen merkityksestä työssä

jaksamisessa.

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistämistä on nimitetty muun muassa

monistrategiseksi tutkimukseksi, triangulaatioksi ja sekastrategiaksi. Triangulaatiolla

tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä samassa

tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 69–70). Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia

menetelmiä voi yhdistellä useilla eri tavoilla ja näiden menetelmien yhdistelemisellä

voidaan pyrkiä erilaisiin tavoitteisiin. Tässä tutkimuksessa keräsin ensin kvantitatiivisen

ja sitten kvalitatiivisen aineiston. Tutkimuksen kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen osuus

käsittelevät hieman eri alueita. Kvantitatiivisen aineiston avulla pyrin selvittämään

kahden ilmiön – opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen – välistä

suhdetta yleisellä tasolla (tutkimusongelma 1 alaongelmineen) ja kvalitatiivisen

aineiston avulla puolestaan opettajien omia käsityksiä ja kokemuksia työssä

jaksamisesta ja täydennyskoulutuksen merkityksestä työssä jaksamisessa

(tutkimusongelma 2 alaongelmineen). Pyrin kuitenkin jo kyselylomakkeen avulla

alustavasti selvittämään opettajien käsityksiä täydennyskoulutuksesta ja näin ohjaamaan

kvalitatiivisen aineiston keruutani. Täydennyskoulutuksen merkitys opettajien työssä

jaksamisen kannalta oli mielestäni sellainen käytäntöä ja opettajien arkea koskeva

teema, jota halusin selvittää tarkemmin ja syvemmin opettajia haastattelemalla ja heidän

omia näkemyksiään ja kokemuksiaan kuuntelemalla.

7.1 Aineiston keruu

Kyselytutkimuksessa tutkimushenkilöinä toimivat Kuopion koulutoimen Uudistumisen

eväät -hankkeen kuuden pilottikoulun opettajat (n = 110) sekä kuuden tykyhankkeeseen

osallistumattoman Kuopion koulun opettajat (n = 142). Tutkimuslupa-anomus ja

tutkimuslupa ovat liitteinä 1 ja 2. Pilottikouluja olivat: Männistön ala-aste, Pihkapolun
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ala-aste, Neulamäen ala-aste, Minna Canthin yläaste, Minna Canthin lukio sekä

Klassillinen lukio. Hankkeeseen osallistumattomista kouluista valittiin tutkimukseen

mukaan seuraavat koulut: Pyörön ala-aste, Päivärannan-Puijonsarven koulu (ala-aste ja

yläaste), Snellmanin ala-aste, Linnanpellon yläaste ja Kallaveden lukio. Koska

tutkimushenkilöinä on sekä tykyhankkeeseen osallistuneita että siihen osallistumattomia

opettajia, voin myös tarkastella löytyykö näiden ryhmien väliltä eroja opettajien

työuupumuksessa ja ammatillisessa kehityksessä.

Tutkimukseni varsinainen suorittaminen alkoi kyselylomakkeiden jakamisella.

Osallistuin Uudistumisen eväät -hankkeen Peurungassa järjestettyyn päätösseminaariin

1.3.2001. Seminaariin osallistuivat muun muassa kaikkien Uudistumisen eväät -

hankkeen kuuden pilottikoulun rehtorit. Jaoin kaikille rehtoreille kyselylomakkeita

kouluun vietäväksi ja opettajien täytettäväksi. Lisäksi pyysin kaikkia seminaarissa

olleita peruskoulun opettajia ja rehtoreita täyttämään kyselylomakkeet. Heitä oli noin 30

ja he olivat kaikki pilottikouluista. Tämän lisäksi postitin kyselylomakkeita myös

kuuteen Kuopion kouluun, jotka eivät olleet tykyhankkeen pilottikouluja. Kari Sutinen

valitsi nämä koulut. Mukana oli kolme ala-astetta, kaksi yläastetta ja yksi lukio.

Yhteensä toimitin kyselylomakkeita kouluille noin 250. Lomakkeita palautui minulle

131, joten vastausprosentin voidaan katsoa olevan noin 52 %. Kato on siis melko suuri,

mikä johtuu osaksi siitä, että lähetin kyselylomakkeita kaikkiin kouluihin suunnilleen

saman verran, vaikka opettajamäärät vaihtelivat kouluissa. Niinpä toiset koulut saivat

lomakkeita opettajamäärään nähden liian vähän, toiset liian paljon. Toisaalta

tykyhankkeeseen osallistuneiden koulujen opettajat saattoivat olla jo kyllästyneitä

uupumusta käsittelevien kyselylomakkeiden täyttämiseen. Vastausprosentti olisi

varmasti myös hieman noussut, jos olisin lähettänyt kouluihin muistutuskirjeitä.

Kyselylomakkeen palauttaneista opettajista 75 (57 %) oli Uudistumisen eväät -

hankkeen pilottikoulujen opettajia ja 56 (43 %) muiden tutkimukseen osallistuneiden

koulujen opettajia.

Kyselylomakkeiden takaisin saannin ja alustavan analysoinnin jälkeen lähdin Kuopioon

tekemään haastatteluja. Tein kolme ryhmähaastattelua, joihin kuhunkin osallistui 3–4

opettajaa. Lisäksi kahdessa haastattelussa oli mukana myös koulun rehtori ja kaikissa

haastatteluissa Uudistumisen eväät -hankkeen projektivastaava Kari Sutinen.

Haastatteluihin osallistuneet kolme koulua ovat Uudistumisen eväät -hankkeen
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pilottikouluja. Mukana on yksi ala-aste, yksi yläaste ja yksi lukio. Kari Sutinen valitsi

nämä koulut ja hoiti myös haastatteluun mukaan tulevien opettajien ja rehtoreiden

keräämisen. Nauhoitetut haastattelut kestivät kukin noin 45 minuuttia. Kaikki kolme

haastattelua toteutettiin 28.5.2001.

7.2 Kyselyyn vastanneiden opettajien taustatietoja

Seuraavassa tarkastelen hieman kyselytutkimukseen osallistuneiden opettajien

taustatietoja, jotta tiedetään millaista opettajajoukkoa ainesto edustaa. En ole kuitenkaan

tässä tutkimuksessa pyrkinyt tarkastelemaan työuupumuksen tai ammatillisen

kehityksen esiintymistä esimerkiksi eri ikäisillä tai eri työtehtävissä toimivilla

opettajilla. Tutkimukseen osallistuneista opettajista suurin osa (71 %) oli naisia.

Opettajien suurin ikäryhmä oli 45–54-vuotiaat, johon kuului 34 % opettajista.

Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat (26 %). Tarkemmat tiedot vastaajien

sukupuoli- ja ikäjakaumista näkyvät taulukoista 1 ja 2.

TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneiden opettajien sukupuolijakauma

TAULUKKO 2. Kyselyyn vastanneiden opettajien ikäjakauma

Kyselyyn vastanneista opettajista aineenopettajia oli 58 % ja luokanopettajia 38 % (ks.

taulukko 3). Suurin osa (72 %) vastanneista työskenteli peruskoulussa. Lukiossa

työskenteli 22 % (ks. taulukko 4). 34 %:lla kyselyyn vastanneista opettajista oli

opettajakokemusta 16–25 vuotta (ks. taulukko 5). Yli 25 vuotta opettajakokemusta oli

1 ,8
28 21,4
34 26,0
45 34,4
23 17,6

131 100,0

Ikä vuosina
Alle 25
25-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensä

f %

38 29,0
93 71,0

131 100,0

Sukupuoli
Mies
Nainen
Yhteensä

f %
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27 %:lla ja 5–15 vuotta 26 %:lla opettajista. Alle viisi vuotta opettajana toimineita oli

vain 13 %. Suurimmalla osalla (43 %) opettajista oli ylempi korkeakoulututkinto ja

aineenopettajatutkinto. Seuraavaksi yleisimpiä tutkintoja olivat luokanopettajan (20 %)

sekä luokanopettajan ja kasvatustieteen maisterin (18 %) tutkinnot.

TAULUKKO 3. Kyselyyn vastanneiden opettajien työtehtävät

TAULUKKO 4. Kyselyyn vastanneiden opettajien opettaminen eri kouluasteilla

TAULUKKO 5. Kyselyyn vastanneiden opettajien opettajakokemus vuosina

Taustatiedoissa kysyttiin myös oppilasmäärää luokkaa kohden keskimäärin.

Vastausvaihtoehtoja ei oltu annettu. Ilmoitettujen oppilasmäärien keskiarvoksi tuli 23

oppilasta luokkaa kohden. Vaihteluväli oli suuri; arvot vaihtelivat neljästä

neljäänkymmeneen. Yleisimpiä vastauksia tähän kysymykseen olivat 20 oppilasta (16

%) ja 30 oppilasta (15 %). Myöskään kysyttäessä opetustunteja viikossa keskimäärin ei

vastausvaihtoehtoja oltu annettu. Vastausten vaihteluväli oli 3–31. Yleisin vastaus (20

% vastanneista) oli 26 opetustuntia viikossa keskimäärin.

50 38,2
76 58,0

4 3,1
1 ,8

131 100,0

Työtehtävä
Luokanopettaja
Aineenopettaja
Rehtori
Erityisopettaja
Yhteensä

f %

94 71,8
29 22,1

8 6,1
131 100,0

Opetettavat luokat
Peruskoulu
Lukio
Peruskoulu ja lukio
Yhteensä

f %

17 13,0
34 26,0
44 33,6
35 26,7

1 ,8
131 100,0

Opettajakokemus vuosina
Alle 5
5-15
16-25
yli 25
Puuttuva tieto

       Yhteensä

f %
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7.3 Kyselylomakkeen laatiminen

Aineistonhankintamenetelmänä käytin kyselylomaketutkimuksessa itse rakennettua

Likert-tyyppistä eli summamuuttujaista kyselylomaketta (ks. liite 3). Likert-tyyppisen

kyselylomakkeen vahvuutena voidaan pitää sitä, että summamuuttuja-ajattelun ansiosta

yksittäisen väittämän ei tarvitse yksioikoisesti tavoittaa ilmiötä, vaan tutkimuskohdetta

lähestytään monin kysymyksin. Heikkoutena taas voidaan nähdä se, että yksittäisen

koehenkilön vastaukset eivät vielä kuvaa ilmiötä, vaan niillä on merkitystä vasta

suhteessa koko kohdejoukkoon. (Coolican 1994, 140.)

Kyselylomakkeella pyrin tutkimaan opettajien työuupumusta ja ammatillista kehitystä

sekä näiden ilmiöiden välistä yhteyttä. Kyselylomake koostuu seuraavista osioista:

taustatiedot, työuupumus ja ammatillinen kehitys. Taustatietoja selvitin yhdeksän

kysymyksen avulla, työuupumusta 26 väittämän avulla ja ammatillista kehitystä 48

väittämän avulla. Työuupumusta mittaavan osion pyrin pitämään mahdollisimman

tiiviinä, sillä erityisesti tykyhankkeeseen osallistuneet opettajat olivat joutuneet

vastaamaan samantyyppisiin kysymyksiin jo useampaan kertaan. Lisäksi

kyselylomakkeessa oli kolme täydennyskoulutusta koskevaa väittämää, joiden avulla

sain tietoa siitä, miten opettajat kokevat täydennyskoulutuksen oman työssä

jaksamisensa ja ammatillisen kehityksensä edistäjänä. Nämä väittämät lähinnä

orientoivat minua ryhmähaastatteluja varten.

Kyselylomakkeen työuupumusta mittaavien väittämien laatimisessa hyödynsin Kalimon

ja Toppisen (1997) esittelemää mallia, jossa työuupumus nähdään kolmitahoisena

häiriönä (ks. luku 3.2). Mallissa työuupumuksen osa-alueita ovat uupumusasteinen

väsymys, kyynistyneisyys ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Mittasin näitä jokaista

kolmea osa-aluetta kahdeksan väittämän avulla. Kyselylomakkeessa nämä kolmen osa-

alueen väittämät on sekoitettu keskenään ja mukana on myös käänteisiä väittämiä.

Kyselylomakkeen sivulla kolme kysyn vielä erilaisten tekijöiden merkitystä opettajien

työssä jaksamisen kannalta.

Opettajien ammatillisesta kehityksestä ei ollut käytettävissä soveltuvaa valmista

mittaria, joten mittari asenneväittämineen oli laadittava itse. Opettajan ammatillista

kehitystä mittaavien asenneväittämien operationaalistamisen lähtökohtana oli
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muodostamani hypoteettinen malli (ks. luvut 4 ja 5), joka koostuu viidestä osa-alueesta:

opettajan pedagogiset taidot, persoonallisuus, oppimisorientaatio, sosiaaliset taidot ja

muutoksen kohtaaminen. Varsinaiset asenneväittämät muodostettiin teoreettisen

tarkastelun myötä esille nousseista opettajien ammatillista kehittymistä kuvaavista

piirteistä.

Työuupumusta mittaavissa väittämissä vastausvaihtoehdot olivat seuraavat:

1 = ei koskaan

2 = muutaman kerran vuodessa

3 = muutaman kerran kuukaudessa

4 = kerran viikossa

5 = muutaman kerran viikossa

6 = päivittäin

Ammatillista kehitystä mittaavissa väittämissä vastausvaihtoehdot olivat seuraavat:

1 = täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = neutraali kanta

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

Tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat siis itse arvioineet omaa työuupumustaan ja

ammatillista kehitystään valitsemalla annetun asteikon vaihtoehdoista itseään tai omaa

käsitystään lähimpänä olevan vaihtoehdon. Kyselylomakkeessa oli myös muutama

täydennyskoulutusta koskeva väittämä sekä omaa työssä jaksamista arvioiva kohta.

Nämä kysymykset lähinnä orientoivat minua haastatteluun ja auttoivat

haastattelurungon rakentamisessa.

Kyselylomaketta laatiessani pyrin muodostamaan väittämät tiukasti teoriataustaan

tukeutuen. Pyrin myös laatimaan väittämistä mahdollisimman lyhyitä sekä

yksiselitteisiä, jotta väärinymmärtämisen mahdollisuus jäisi mahdollisimman pieneksi.

Kyselylomaketta ei esitestattu. Esitestaus olisi helpottanut erityisesti ammatillista

kehitystä mittaavien väittämien karsintaa. Nyt väittämien muodostamisen apuna oli vain

oma tulkinta teoriasta.
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7.4 Ryhmähaastattelut

Haastattelujen avulla pyrin saamaan selville opettajien omia käsityksiä ja kokemuksia

täydennyskoulutuksen merkityksestä opettajien työssä jaksamisessa. Halusin siis

selvittää, onko täydennyskoulutuksen avulla opettajien mielestä mahdollista edistää

työssä jaksamista.

Haastattelut olivat tyypiltään puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa haastattelun

aihepiirit olivat etukäteen määrätty, mutta joissa kysymysten tarkkaa muotoa ja

järjestystä ei oltu lyöty lukkoon (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Kaikissa

haastatteluissa käytiin läpi samat teema-alueet, mutta niiden järjestys ja laajuus

vaihtelivat haastattelusta toiseen. Teemahaastattelurunko on liitteenä 4.

Haastattelut olivat ryhmähaastatteluja eli paikalla oli samalla kertaa useita

haastateltavia. Ryhmähaastattelussa osanottajat kommentoivat asioita usein melko

spontaanisti, tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 61). Valitsemalla ryhmähaastattelun pyrinkin nimenomaan

saamaan aikaan vapaamuotoista keskustelua opettajien välillä tutkimukseni teemoista.

Oma roolini oli lähinnä ohjailla haastateltavia pysymään tutkimukseni teemoissa, esittää

tarkentavia kysymyksiä sekä pyrkiä ottamaan kaikki haastateltavat mukaan

keskusteluun. Keskustelun herätteleminen ei ollutkaan vaikeaa, sillä opettajat lähtivät

innostuneesti jakamaan kokemuksiaan ja mielipiteitään, keskustelemaan oman koulunsa

tilanteesta sekä ideoimaan uusia käytäntöjä.

7.5 Aineiston analyysi

Kyselytutkimuksen aineiston tallennuksen ja tilastollisen analyysin tein SPSS -

ohjelmistolla. Koodasin itse aineiston kokonaisuudessaan. Työuupumuksen ja

ammatillisen kehityksen paljastamisessa ja mittareiden validiteetin tarkastamisessa

sovelsin faktorianalyysiä. Faktorimenetelmänä oli pääkomponenttianalyysi (Principal

Component Analysis, PCA). Aineiston kuvaamiseen on lisäksi käytetty keskiarvoa,

mediaania, keskihajontaa sekä 25 % ja 75 % prosenttipisteitä. Ryhmien välisten erojen
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testaamiseen on käytetty Studentsin t-testiä. Yksityiskohtaisempi kyselyaineiston

analyysi on esitetty tulosten yhteydessä luvussa 9.

Haastattelujen jälkeen litteroin nauhoitetut aineistot sanatarkasti. Kirjoitetussa

muodossa aineistoa oli noin kymmenen sivua jokaisesta haastattelusta. Aineiston

analyysin aloitin oikeastaan jo litterointivaiheessa, kun kirjoitin haastatteluja puhtaaksi,

luin haastatteluja läpi ja tein havaintoja usein toistuvista asioista.

Haastattelututkimuksen tulosten raportoinnissa en ole pyrkinyt määrällisiin enkä

prosentuaalisiin tuloksiin. Analyysitapana olen käyttänyt teemoittelua eli olen

analyysivaiheessa tarkastellut sellaisia aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä

usealle haastateltavalle ja haastattelulle (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 173; Eskola &

Suoranta 1998, 176). Olen pyrkinyt nostamaan aineistosta esiin tutkimusongelmien

kannalta olennaiset teemat. Tutkimustulosten raportointiin olen ottanut mukaan suoria

lainauksia opettajien haastatteluista. Nämä sitaatit perustelevat tulkintojani ja toimivat

aineistoa kuvaavina esimerkkeinä. Siteeraus on harkittua ja sen tarkoituksena on lisätä

tulosten uskottavuutta. Onnistuakseen teemoittelu vaatiikin teorian ja empirian

vuorovaikutusta ja niiden lomittumista toisiinsa (Eskola & Suoranta 1998, 176).

8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia pohdittaessa mietimme, ”miten varmistaa se,

että tutkimustulokset eivät ole seurausta satunnaisista tai irrelevanteista tekijöistä, sekä

se, että tuloksista voidaan tehdä juuri ne tulkinnat, johtopäätökset tai käytännön

suositukset, jotka tehtiin” (Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1996, 201).

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan toisin kuin tilastollisissa

tutkimuksissa.

8.1 Reliabiliteetti

Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus määritellään tarkkuudeksi; kyvyksi tuottaa

ei-sattumanvaraisia tuloksia (Heikkilä 1998, 29). Hyville ja huonoille

reliabiliteettikertoimille ei ole olemassa suoranaisia arvoja tai ohjeita. Olennaisempaa
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on mittarin käytön kannalta relevanttien mittausvirheiden suuruuden selvittäminen ja

raportointi. (Nummenmaa ym. 1996, 202.)

Aloittaessani kvantitatiivisen aineiston analyysia käänsin kaikki kyselylomakkeen

väittämät samansuuntaisiksi, mikä on summamuuttujaa muodostettaessa tärkeää.

Summamuuttujat ovat käännetty niin, että mitä korkeampi arvo, sitä vahvemmin

mitattavaa ominaisuutta esiintyy.

Summamuuttujien muodostaminen on hyödyllistä niin validiteetin kuin reliabiliteetinkin

kannalta. Validi operationalisointi vaatii abstraktisia käsitteitä mitattaessa usein, että

tutkittavan ilmiön eri puolia kartoitetaan erillisillä osamittareilla. Nämä osamittarit taas

on järkevää yhdistää yhdeksi kokonaismittariksi summamuuttujan avulla. Reliabiliteetin

kannalta summamuuttujien muodostaminen on hyödyllistä, koska laskettaessa yhteen

osioiden arvoja satunnaisvirheet kumoavat toisiaan ja tulos tarkentuu. (Alkula, Pöntinen

& Ylöstalo 1994, 101.)

Ennen kuin kyselylomakkeen kysymyksiä voidaan käyttää jatkoanalyyseihin, tulee

selvittää miten nämä kysymykset toimivat eli mittaavatko ne sitä aluetta, jota niiden

tarkoitettiin mittaavan (Yli-Luoma 2000, 69).  Tämän takia suoritin teoreettisesti

muodostetuille muuttujaryhmille reliabiliteettiajon ja osioanalyysin. Ensimmäisen

reliabiliteettiajon tuloksien perusteella päätin, mitkä väittämistä olisi syytä poistaa.

Väittämä kannattaa jättää pois analyysista, jos muuttujan reliabiliteettikerroin kasvaa

poistettaessa osio. Poistin kaksi osiota; yhden kyynistyneisyys -osa-alueesta (väittämä

16) ja yhden persoonallisuus -osa-alueesta (väittämä 33). Näiden osioiden poistamista

puoltaa reliabiliteettikertoimen nousun lisäksi myös niiden matala korrelaatio muiden

osioiden summan kanssa; ne eivät siis ole valideja kyseessä olevan alueen

mittaamisessa. Väittämän 16 korrelaatio muiden osioiden summan kanssa oli .01 ja

väittämän 33 puolestaan .20. Mitään varsinaista raja-arvoa ei ole määrätty, mikä

korrelaatio on liian matala ja mikä ei, mutta alle .20 korrelaatiota voidaan kuitenkin

pitää niin alhaisena, että osion poistamista on harkittava. Näiden osioiden poistamisen

jälkeen suoritin kyynistyneisyys- ja persoonallisuusmuuttujien osalta uudet

reliabiliteettiajot. Näiden ajojen jälkeen kyynistyneisyys -osa-alueen

reliabiliteettikerroin nousi .72:sta .79:ään ja persoonallisuus -osa-alueen

reliabiliteettikerroin puolestaan .80:sta .82:een.
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Muiden osioiden korrelaatiot olivat tarpeeksi korkeita, eikä niiden poistaminen

myöskään olisi nostanut merkittävästi reliabiliteettikertoimia. Summamuuttujat ja

niiden reliabiliteetit on esitetty taulukossa 6. Cronbachin alfa-kerroin kertoo

summamuuttujan reliaabeliudesta. Kaikki alfa-kertoimet ovat yli .70 ja niiden

voidaankin katsoa olevan riittäviä.

TAULUKKO 6. Summamuuttujat ja niiden reliabiliteettikertoimet

Vaikka reliabiliteettikertoimet ovat varsin korkeita, kannattaa analyysia kuitenkin

jatkaa. Mittarissa voi nimittäin edelleen olla joitakin yksittäisiä heikkoja osioita ja

toisaalta aineistoa kannattaa käyttää kriteeriviitteisenä evidenssinä validiteetista. Vaikka

alfa-kertoimet kertovat mittarin osioiden keskimäärin positiivisista

korrelaatiokertoimista, ei niistä kuitenkaan voida päätellä, mittaavatko kaikki osiot yhtä

ja samaa piirrettä. (Nummenmaa ym. 1996, 216.) Tätä selvitän sen sijaan

faktorianalyysin avulla. Kyselyaineiston tiivistämistä faktorianalyysin avulla kuvaan

tarkemmin tulosten yhteydessä luvussa 9.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen vapautta

satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä sekä sitä, kuinka hyvin tutkimuksen tulokset

pysyvät samana tutkijasta tai tilanteesta riippumatta (Varto 1992, 103–104).

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetti koskee lähinnä tutkijan toimintaa eli sitä,

kuinka luotettavaa tutkijan analyysi aineistosta on, onko kaikki käytettävissä oleva

aineisto otettu huomioon ja onko tiedot litteroitu oikein (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189).

Summamuuttuja Osioiden 
lukumäärä

Asteikon 
vaihteluväli

Cronbachin 
alfa-kerroin

TYÖUUPUMUS 23 1-6 .92
Uupumusasteinen väsymys 8 1-6 .88
Kyynistyneisyys 7 1-6 .79
Heikentynyt ammatillinen itsetunto 8 1-6 .79

AMMATILLINEN KEHITYS 47 1-5 .93
Pedagogiset taidot 8 1-5 .71
Persoonallisuus 9 1-5 .82
Sosiaaliset taidot 10 1-5 .82
Oppimisorientaatio 11 1-5 .84
Muutoksen kohtaaminen 9 1-5 .81
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Haastatteluaineiston laadukkuutta tavoittelin etukäteen valmistelemalla

haastattelurungon mahdollisimman hyvin ja miettimällä ennalta haastattelun teemoja

sekä lisäkysymysten muotoja (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 184). Koska sain

kyselylomakkeet takaisin ennen haastattelujen tekoa, pystyin käyttämään alustavia

tilastollisia analyyseja hyväkseni pohtiessani tulevien haastattelujen sisältöä ja

pääteemoja. Nauhoitetut haastattelut litteroin itse sanatarkasti pian haastattelujen

jälkeen. Tulosten raportoinnissa pyrin luotettavuuteen ottamalla mukaan aineistoa hyvin

edustavia suoria lainauksia haastatteluista sekä viittaamalla sopivissa paikoissa

kirjallisuuteen.

Tässä tutkimuksessa kysely- ja haastattelututkimuksen tulokset tukivat toisiaan ja

paransivat myös toistensa luotettavuutta. Tutkimuksen tulokset ovat mielestäni

yleistettävissä siinä tutkimusympäristössä, jossa se on tehty. Luotettavien tulosten

saamiseksi on varmistettava, että otos ei ole vino, vaan edustaa koko tutkittavaa

perusjoukkoa (Heikkilä 1998, 29). Tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa olisi siis

kuitenkin muistettava, että sekä kyselytutkimukseen että haastatteluihin osallistuneet

opettajat ovat saattaneet olla työssään keskimääräisesti paremmin jaksavia ja toisaalta

ammatillisesti keskimääräistä kehittyneempiä. Voihan nimittäin olla, että esimerkiksi

uupunut opettaja on kieltäytynyt haastattelusta väsymyksen takia tai ei ole jaksanut

täyttää kyselylomaketta – etenkään kun se käsittelee työuupumusta. Tämä on hyvä pitää

mielessä arvioitaessa tulosten yleistettävyyttä muihin kuopiolaisiin opettajiin.

8.2 Validiteetti

Validiteetti kuvaa sitä, missä määrin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä on ollut

tarkoituskin mitata. Mitattavien käsitteiden ja muuttujien on oltava tarkoin määriteltyjä,

jotta mittaustulokset voisivat olla valideja. Validius tarkoittaa karkeasti ottaen

systemaattisen virheen puuttumista. (Heikkilä 1998, 28.)

Triangulaation avulla voidaan tarkentaa tutkimuksen validiutta. Tämän tutkimuksen

validiteettia olen pyrkinyt parantamaan lähestymällä tutkimiani ilmiöitä kahdesta eri

näkökulmasta ja keräämällä kaksi aineistoa – kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen.
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Tilastollisessa tutkimuksessa mittarin validiteetilla tarkoitetaan niiden päätelmien

mielekkyyttä, joita mittaustuloksista tehdään. Validiteetti ei siis ole mittarin ominaisuus.

Eri tapoja hankkia tietoa ja evidenssiä validiteetista ovat sisältöön liittyvä

validiteettievidenssi, kriteeriviitteinen evidenssi, jossa jotakin muuttujaa voidaan pitää

mittarin kriteerinä sekä mitattavaan käsitteeseen eli teoreettiseen konstruktioon liittyvä

evidenssi. (Nummenmaa ym. 1996, 203–204.)

Koska tämä tutkimus on tiettyyn ajankohtaan kohdistuva poikkileikkaustutkimus, ei

kausaliteetista juurikaan voida puhua. Tähän tarvittaisiin pitkittäis- eli seurantatutkimus.

Toinen tutkimuksen heikkous liittyy siihen, että kyselylomaketutkimuksessa opettajien

työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen mittaus perustuu ainoastaan opettajien

omaan arviointiin eikä mukana ole esimerkiksi vertaisarviointeja tai fysiologisia

mittauksia. Itsearviointiin perustuvassa tutkimuksessa on johtopäätöksiä tehtäessä

otettava huomioon se, missä määrin osallistujat ovat halukkaita kertomaan itsestään ja

toisaalta missä määrin he ovat kykeneviä arvioimaan itseään. Toisaalta on muistettava,

että vastaajilla on taipumus antaa itsestään hieman todellisuutta parempi kuva; he

pyrkivät vastaamaan sosiaalisen suotavuuden periaatteiden mukaan. Tässä

tutkimuksessa sosiaaliseen suotavuuteen pyrkiminen on saattanut johtaa siihen, että

vastaajat ovat halunneet antaa itsestään mahdollisimman hyvin jaksavan ja

ammatillisesti kehittyneen opettajan kuvan. Olen pitänyt opettajien omia arviointeja

kuitenkin sopivana tiedonkeruutapana, sillä haluan saada selville nimenomaan

opettajien omia käsityksiä työuupumuksestaan ja ammatillisesta kehityksestään enkä

niinkään ”objektiivista” mittausta näistä ilmiöistä. Vaikuttavathan juuri yksilön omat

havainnot ja hänen niille antamansa merkitykset suuresti esimerkiksi stressin

kokemiseen; joku saattaa kokea tietyn tilanteen hyvinkin stressaavana, kun taas joku

toinen ei pidä samaa tilannetta lainkaan kuormittavana.

Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti eli pätevyys tarkoittaa sitä, että yleistykset, joita

tutkimuksessa tehdään tutkimuksen kuluessa ja esitetään tutkimustuloksina,

edellyttävät, että tutkimuksen kulku ja siinä saadut päätelmät syntyvät vain

tematisoidusta kokonaisuudesta, eivät mistään muualta. Tämän takia tutkimusprosessi

on raportoinnissa kuvattava niin, että edellä mainitut asiat käyvät siinä tarkasti ilmi.

(Varto 1992, 103.) Validius merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja

tulkintojen yhteensopivuutta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 214).



48

Tutkimuksen on pyrittävä siihen, että se paljastaa tutkittavien käsityksiä ja heidän

maailmaansa niin hyvin kuin mahdollista. On kuitenkin otettava huomioon, että tutkija

vaikuttaa saatavaan tietoon jo aineiston keruuvaiheessa ja että kyse on hänen

tulkinnoistaan. Tästä seuraa, että käsiteanalyysi ja validiuden muodoista erityisesti

rakennevaliditeetti nousevat keskeisiksi. Tutkijan on pystyttävä dokumentoimaan ja

perustelemaan, miten hän on päätynyt luokittamaan tutkittavien maailmaa juuri niin

kuin on tehnyt. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.)

9 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa raportoin tutkimuksen tulokset ongelma-alueittain. Ensin esitän

kyselytutkimuksen tulokset (pääongelma 1 alaongelmineen) ja sitten

haastattelututkimuksen tulokset (pääongelma 2 alaongelmineen). Kysely- ja

haastattelututkimuksen tulokset esitetään pääosin erikseen siitä syystä, että

kyselytutkimus selvitti opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen välistä

yhteyttä, kun haastattelututkimus sen sijaan pyrki selvittämään nimenomaan

täydennyskoulutuksen merkitystä opettajien työssä jaksamisessa. Tulosten esittämisen

jälkeen pohdin tutkimuksen tuloksia suhteessa aiempiin tutkimuksiin.

9.1 Millainen on opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen välinen

yhteys?

Tässä luvussa esitetään tulokset ensimmäiseen pääongelmaan sekä sen alaongelmiin.

9.1.1 Opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen osa-alueet

Faktorianalyysilla on mahdollista tiivistää useiden mitattujen muuttujien informaatio

muutamaan keskeiseen faktoriin. Pyrkimyksenä on siis etsiä suuren muuttujajoukon

keskeltä muuttujien yhteistä vaihtelua ja muodostaa muuttujista tulkittavissa olevia

ryhmiä ja näin vähentää muuttujien määrää sekä tutkittavan ilmiön hajanaisuutta.

(Metsämuuronen 2001, 17, 19.)
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Tässä tutkimuksessa pyrin tiivistämään faktorianalyysin avulla alkuperäiset opettajien

työuupumusta ja ammatillista kehitystä kuvaavat informaatiot muutamiin

jatkoanalyyseihin soveltuviin muuttujiin. Opettajien työuupumusta kuvaava informaatio

saatiin 23 muuttujan avulla. Väittämät perustuivat Kalimon ja Toppisen (1997)

esittämään malliin työuupumuksesta. Ammatillisen kehityksen asennemittari

muodostettiin teorialähtöisesti rakennetun opettajan ammatillista kehitystä kuvaavan

mallin perusteella. Ammatillista kehitystä kuvaava informaatio saatiin 47 muuttujan

avulla. Sekä työuupumuksen että ammatillisen kehityksen aineistoille suoritettiin

erikseen faktorianalyysi ulottuvuuksien selville saamiseksi. Faktorimenetelmänä käytin

pääkomponenttianalyysia (Principal Component Analysis, PCA).

Muuttujien välisten korrelaatioiden selvittämiseksi on laskettava ja tutkittava kaikkien

faktorointiin aiottujen muuttujien väliset korrelaatiot. Tutkin sekä työuupumuksen että

ammatillisen kehityksen korrelaatiomatriisien sopivuutta pääkomponenttianalyysiin (ks.

liitteet 5 ja 6). Sekä Kaiserin testit (Kaiser-Meyer-Olkin -testi), joiden arvot olivat

suurempia kuin .60, että Bartlettin sväärisyystestit (p<0.0001) osoittivat, että molemmat

korrelaatiomatriisit ovat soveliaita pääkomponenttianalyysiin (ks. Metsämuuronen

2001, 24).

Ensimmäinen ammatillisen kehityksen pääkomponenttianalyysi ei osoittautunut

toimivaksi alhaisten kommunaliteettien (h²) vuoksi, joten kommunaliteetiltaan alle .30

muuttujat poistettiin. Kommunaliteetilla (0–1) tarkoitetaan yksittäisten muuttujien

kykyä mitata faktoreita. Työuupumuksen osalta kommunaliteetit, jotka vaihtelivat

välillä .34–.77, ovat kohtuullisen korkeita ja mittavat siis melko luotettavasti

pääkomponentteja.

Faktoreiden lukumäärän valintaan vaikuttavat muun muassa teoria, pääkomponenttien

ominaisarvot (Eigenvalue > 1), selitysosuus (= 5 %) sekä Cattellin Scree -testi.

Pääkomponenttien lopullinen valinta tapahtuu vasta pääkomponenttien sisällöllisten

tulkintojen yhteydessä. Työuupumuksen analysoinnissa päädyin tulkinnallisesti

mielekkäimpään kolmen pääkomponentin ratkaisuun, jota myös teoria tuki.

Pääkomponenttien määrä oli perusteltua myös ominaisarvotarkastelun (> 1),

selitysosuuden (> 5 %) ja Cattelin Scree -testin perusteella (ks. liite 5).

Pääkomponenttianalyysin perusteella pääkomponentteja olisi voinut olla neljä, mutta
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tämä ratkaisu oli sisällöllisesti vaikeasti tulkittavissa, joten päädyin kolmen

pääkomponentin ratkaisuun. Nämä kolme pääkomponenttia pystyvät selittämään 58 %

muuttujien varianssista.

Lopullinen pääkomponenttiratkaisu on esitetty taulukossa 7. Tähän ratkaisuun päädyin

rotatoidun komponenttimatriisin avulla (ks. liite 5). Rotaation eli faktoriakseleiden

kiertämisen avulla pyritään muuntamaan faktoriratkaisu sisällöllisesti tulkinnalliseen

muotoon, jolloin faktorit voidaan nimetä uusien latausten perusteella (Nummenmaa ym.

1996, 245). Rotaatiomenetelmänä käytin suorakulmaista varimax-rotaatiota.

Suorakulmaisessa rotaatiossa faktoreiden koordinaattiakseleita käännetään siten, että

akseleiden välinen suorakulma säilyy, jolloin rotatoiduista faktoreista saadaan

keskenään korreloimattomia (Metsämuuronen 2001, 20).

Rotatoinnista huolimatta muutamat osiot latautuivat useammalle pääkomponentille. Jos

osion painokerroin oli hyvin pieni sillä pääkomponentilla, jonka sitä piti ladata, en

ottanut sitä lainkaan mukaan lopulliseen ratkaisuun. Toisaalta jos osio sai suuren

painokertoimen sellaisella pääkomponentilla, jonka sisältöön sitä ei pystynyt alueen

teoreettisen näkemyksen mukaan mitenkään liittämään, en ottanut osiota mukaan

mihinkään asteikkoon. (ks. Nummenmaa ym. 1996, 221.) Mukaan ei otettu myöskään

osioita, joiden lataus pääkomponentille oli alle .40.

Pääkomponenttianalyysin perusteella opettajien työuupumukseen liittyivät

uupumusasteinen väsymys, kyynistyneisyys ja heikentynyt ammatillinen itsetunto.

Ensimmäinen pääkomponentti näyttäisi olevan jonkinlainen yleinen jatkuvan

väsymyksen ja uupumuksen ulottuvuus. Tähän ulottuvuuteen liittyi myös opettajan

pelko siitä, että ei suoriudu työtehtävistään. Toiselle pääkomponentille latautuivat

voimakkaasti työn iloa ja työn mielekkyyttä mittaavat osiot. Nämä käänteiset osiot

mittaavat kyynistyneisyyttä. Pääkomponentille latautuvat myös energisyyttä ja

arvostusta kuvaavat väittämät. Nämä voidaan tulkita käänteisinä merkkeinä

kyynistyneisyyteen liittyvästä innostuksen laskusta ja työhön liittyvistä pettymyksistä.

Kolmas työuupumuksen ulottuvuus oli heikentynyt ammatillinen itsetunto. Tälle

pääkomponentille latautuivat opettajan pätevyyden ja työn hallinnan tunteet.
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TAULUKKO 7. Opettajien työuupumusta kuvaavat pääkomponentit

(K = väittämä on käännetty kielteiseen muotoon)

Pääkomponentti 1: Uupumusasteinen väsymys

Muuttujan sisältö Lataus h²
UUPVA8 Tunnen olevani lopen uupunut työstäni .86 .76
UUPVA15 Töissä monet asiat käyvät yli voimieni .86 .77
UUPVA20 Tunnen olevani henkisesti tyhjiin puserrettu .82 .69
HEIKAM21 Pelkään, että työasiat eivät pysy hallinnassani .78 .72
UUPVA11 Työtaakkani tuntuu liian suurelta .75 .57
HEIKAM6 Pelkään, etten suoriudu työtehtävistäni .69 .69
UUPVA1 Työpäivän jälkeen tunnen olevani aivan lopussa .69 .56
UUPVA24 Olen aamuisin haluton nousemaan ylös, koska tiedän,

että minun pitää kohdata uusi työpäivä
.69 .52

KYYN14 Tunnen tyytymättömyyttä nykyiseen työhöni .67 .60
HEIKAM4 Tunnen, etten menesty opettajana enää yhtä hyvin

kuin ennen
.60 .53

Pääkomponentti 2: Kyynistyneisyys

Muuttujan sisältö Lataus h²
KYYN19 Koen työniloa työssäni (K) .85 .76
KYYN2 Työni tuntuu mielekkäältä (K) .79 .63
HEIKAM7 Arvostan itseäni työntekijänä (K) .66 .69
HEIKAM12 Tunnen, että minua arvostetaan työntekijänä

työympäristössämme (K)
.62 .44

UUPVA5 Tunnen olevani täynnä energiaa (K) .62 .48
UUPVA17 Tunnen jaksavani työssäni hyvin (K) .59 .50

Pääkomponentti 3: Heikentynyt ammatillinen itsetunto

Muuttujan sisältö Lataus h²
HEIKAM3 Tunnen itseni päteväksi opettajaksi (K) .71 .71
KYYN23 Pyrin työskentelemään oppilaideni kanssa tiiviisti (K) .57 .50
HEIKAM10 Tunnen hallitsevani opettajan työn hyvin (K) .51 .63

Ammatillisen kehityksen analysoinnissa päädyin neljän pääkomponentin ratkaisuun.

Pääkomponenttien määrä oli perusteltua ominaisarvotarkastelun (> 1), selitysosuuden (>

5 %) ja Cattelin Scree -testin perusteella (ks. liite 6). Ominaisarvotarkastelun mukaan

pääkomponentteja olisi ollut enemmänkin, mutta selitysosuuksia tarkastelemalla

päädyin kuitenkin neljän pääkomponentin ratkaisuun. Alkuperäinen mittari perustui

muodostamaani opettajien ammatillisen kehityksen malliin, jossa oli viisi ulottuvuutta.

Neljän pääkomponentin ratkaisu oli kuitenkin selkein ja helpoiten tulkittavissa
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sisällöllisesti. Ammatillisen kehityksen neljä pääkomponenttia pystyvät selittämään 48

% muuttujien varianssista.

Pääkomponenttianalyysin perusteella opettajien ammatilliseen kehitykseen liittyivät

opettajan persoonallisuus ja pedagogiset taidot, oppimisorientaatio, sosiaaliset taidot

sekä muutoksen kohtaaminen (ks. taulukko 8). Ensimmäisessä pääkomponentissa

yhdistyivät opettajan persoonallisuus ja pedagogiset taidot; opettajan oman

kasvattajaidentiteetin, kasvatusfilosofian ja persoonallisen tyylin löytäminen sekä

oppilaiden ja itsen ymmärtäminen. Toisessa ulottuvuudessa korostuivat opettajan

asennoituminen omaan oppimiseen, kriittinen ajattelu, avoimuus uusille ideoille ja

joustavuus. Kolmas pääkomponentti kuvasi selvästi opettajan sosiaalisia taitoja.

Viimeinen pääkomponentti puolestaan liittyi muutoksen kohtaamiseen ja siihen

suhtautumiseen.

TAULUKKO 8. Opettajien ammatillista kehitystä kuvaavat pääkomponentit

(K = väittämä on käännetty myönteiseen muotoon)

Pääkomponentti 1: Persoonallisuus ja pedagogiset taidot

Muuttujan sisältö Lataus h²
PERS24 Tunnen, että olen kehittänyt oman kasvattajaidentiteetin .76 .62
PED4 Osaan soveltaa tilannekohtaisesti didaktista tietoutta .75 .62
PERS5 Olen hyvä myönteisen ilmapiirin luomisessa .69 .52
PERS19 Pystyn ymmärtämään hyvin oppilaiden erilaisuutta .68 .52
PERS3 Ymmärrän oppilaitani hyvin .66 .48
PERS2 Tunnen, että olen löytänyt oman persoonallisen tyylini .65 .48
PED1 Selviydyn hyvin erilaisten oppilaiden ja ryhmien

opetuksesta
.64 .46

PERS15 Vuorovaikutus oppilaiden kanssa on minulle vaikeaa (K) .59 .46
PED38 Olen kehittänyt oman kasvatusfilosofian .59 .39
PERS17 Minulla on vahva minäkäsitys .54 .44
PED18 Pyrin hyödyntämään alan tutkimustuloksia omassa

työssäni
.40 .34
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Pääkomponentti 2: Oppimisorientaatio

Muuttujan sisältö Lataus h²
MUUT32 Huomaan muutostarpeita ympärilläni helposti .69 .50
OPP21 Minulla on kyky ajatella kriittisesti .68 .54
OPP30 Tarkastelen kouluamme kriittisesti .67 .48
OPP20 Olen oppijana luova ongelmanratkaisija .64 .50
OPP43 Arvioin jatkuvasti omaa työtäni .64 .45
OPP44 Valitsen mielelläni haastavia työtehtäviä, joista voin

oppia paljon
.60 .61

PERS12 Teen paljon itsenäisiä ratkaisuja työssäni .53 .42
MUUT29 Pystyn joustavasti muuttamaan työhön liittyviä

käytäntöjäni
.53 .42

MUUT39 Kokeilen mielelläni uusia ideoita työssäni .48 .47
SOS26 Tuen muita opettajia uusien käytäntöjen kokeilemisessa .43 .33

Pääkomponentti 3: Sosiaaliset taidot

Muuttujan sisältö Lataus h²
SOS8 Keskustelen työhön liittyvistä asioista paljon muiden

opettajien kanssa
.75 .61

SOS22 Jaan opettamiseen liittyviä kokemuksiani muiden
opettajien kanssa

.73 .56

SOS35 Ideoin mielelläni opetusta yhdessä muiden opettajien
kanssa

.66 .56

SOS45 Opettajien yhteistyö koulun kehittämisessä on
mielestäni erittäin tärkeää

.65 .62

SOS7 Ryhmässä toimiminen on minulle mielekästä .58 .52
SOS13 Olen yhteistyökykyinen .53 .52
SOS25 Pyrin kuuntelemaan muita opettajia .51 .31

Pääkomponentti 4: Muutoksen kohtaaminen

Muuttujan sisältö Lataus h²
MUUT36 Koulussa tapahtuvat uudistukset aiheuttavat minussa

ahdistusta (K)
.74 .55

MUUT46 Ymmärrän, että muutos on välttämätöntä .63 .43
MUUT27 Haluan tehdä työtä, johon liittyy muutoksia ja vaihtelua .62 .72
MUUT42 Olen avoin uusille näkökulmille, vaikka se

edellyttäisikin suurta muutosta
.60 .66

Pääkomponenttianalyysin perusteella alkuperäisistä osioista muodostettiin seuraavat

summamuuttujat: uupumusasteinen väsymys, kyynistyneisyys, heikentynyt

ammatillinen itsetunto sekä persoonallisuus ja pedagogiset taidot, oppimisorientaatio,

sosiaaliset taidot ja muutoksen kohtaaminen. Summamuuttujat on käännetty niin, että

mitä korkeampi arvo, sitä vahvemmin mitattavaa ominaisuutta (työuupumusta tai

ammatillista kehitystä) esiintyy. Pääkomponenttiratkaisujen perusteella muodostettujen
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summamuuttujien reliabiliteettia tarkastettiin Cronbachin alfa-kertoimen avulla. Saadut

kertoimet olivat .75 ja .92 välillä, joten niiden voidaan katsoa olevan melko korkeita

(ks. taulukko 9 ja liite 7).

TAULUKKO 9. Pääkomponenttien sisäinen konsistenssi Cronbachin alfalla mitattuna

Muodostin vastaajille summapistemäärät pääkomponenteittain lopullisen

pääkomponenttiratkaisun mukaan. Näitä summapistemääriä voidaan käyttää

jatkoanalyyseissa ja tarkastella esimerkiksi eri ryhmien välisiä eroja pääkomponenttien

suhteen.

9.1.2 Opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen välinen yhteys

Pääkomponenttianalyysin perusteella muodostettujen summamuuttujien välisiä

yhteyksiä selvitin korrelaatiotarkasteluilla (ks. taulukot 10, 11 ja 12 sekä liite 8).

Opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen välillä oli havaittavissa voimakas

yhteys (r = -.53). Yhteys oli negatiivinen eli toisen muuttujan kasvaessa toinen muuttuja

systemaattisesti vähenee. Tässä tapauksessa siis opettajan kehittyessä ammatillisesti on

todennäköistä, että työuupumuksen kokeminen vähenee ja päinvastoin. Yhteys on

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = .000). Näyttäisi siis siltä, että jaksava opettaja

kehittyy ja kehittyvä opettaja jaksaa.

Korrelaatiokerroin ilmaisee muuttujien välisen yhteyden. Korrelaatio ei ole kuitenkaan

todiste muuttujien välisestä kausaalisuhteesta. Kaksi asiaa voivat siis esiintyä yhdessä

ilman, että toinen niistä on aiheuttanut toisen. Vaikka opettajien työuupumus ja

Summamuuttuja Osioiden 
lukumäärä

Asteikon 
vaihteluväli

Cronbachin 
alfa-kerroin

TYÖUUPUMUS 19 1-6 .91
Uupumusasteinen väsymys 10 1-6 .92
Kyynistyneisyys 6 1-6 .84
Heikentynyt ammatillinen itsetunto 3 1-6 .77

AMMATILLINEN KEHITYS 32 1-5 .91
Persoonallisuus ja pedagogiset taidot 11 1-5 .87
Oppimisorientaatio 10 1-5 .86
Sosiaaliset taidot 7 1-5 .82
Muutoksen kohtaaminen 4 1-5 .75
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ammatillinen kehitys olivat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, ei tällaisen

poikkileikkaustutkimuksen perusteella voida kuitenkaan puhua varsinaisesta syy–

seuraus-suhteesta. Yhteyttä on kuitenkin syytä tutkia tarkemmin, sillä ilmiöt näyttävät

esiintyvän yhdessä.

TAULUKKO 10. Työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen osa-alueiden

korrelaatiokertoimet ja p-arvot.

Opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen välinen yhteys oli siis voimakas.

Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä löytyi myös näiden muuttujien osa-alueiden väliltä

(ks. taulukko 10). Myös osa-alueiden kohdalla korrelaatiot olivat negatiivisia.

Opettajien persoonallisuus ja pedagogiset taidot -summamuuttuja oli voimakkaasti

yhteydessä kaikkiin työuupumuksen oireisiin. Jos siis opettaja ei ole kehittänyt omaa

kasvattajaidentiteettiään eikä ole löytänyt omaa persoonallista tapaansa opettaa ja olla

vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, uupuu hän työssään todennäköisemmin kuin

opettaja, joka ymmärtää niin itseään kuin oppilaitaankin ja joka on löytänyt oman

tyylinsä toimia opettajana. Opettajien persoonallisuuteen ja pedagogisiin taitoihin oli

voimakkaimmin yhteydessä työuupumuksen oireista heikentynyt ammatillinen itsetunto

(-.56). Voimakkaita olivat myös tämän summamuuttujan yhteydet työuupumuksen

muihin oireisiin eli uupumusasteiseen väsymykseen (-.44) ja kyynistyneisyyteen (-.48).

Esimerkiksi uudistusten myötä ammatti-identiteettiään jatkuvasti muokkaamaan joutuva

ja riittämättömyyttä tunteva opettaja kokee siis uupuessaan todennäköisesti

heikentynyttä ammatillista itsetuntoa, työn mielekkyyden katoamista, oman opettajana

menestymisen kyseenalaistamista sekä jatkuvaa väsymystä.

-,437** -,475** -,562**
,000 ,000 ,000

-,125 -,351** -,453**
,162 ,000 ,000

-,094 -,399** -,326**
,291 ,000 ,000

-,390** -,429** -,371**
,000 ,000 ,000

Summamuuttujat

Persoonallisuus ja pedagogiset taidot

Oppimisorientaatio

Sosiaaliset taidot

Muutoksen kohtaaminen

Uupumus-
asteinen
väsymys

Kyynisty-
neisyys

Heikentynyt
ammatillinen

itsetunto

Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä (p<0.01).**. 
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Opettajien työuupumuksen oireisiin olivat voimakkaasti yhteydessä myös muutoksen

kohtaamisen taidot ja asennoituminen muutokseen. Jos koulussa tapahtuvat muutokset

ja uudistukset aiheuttavat opettajassa runsaasti ahdistusta eikä hän halua tehdä työtä,

johon liittyy muutoksia ja vaihtelua, hänen todennäköisyytensä kokea uupumusasteista

väsymystä (-.39), heikentynyttä ammatillista itsetuntoa (-.37) ja erityisesti

kyynistyneisyyttä (-.43) kasvaa. Jatkuvat uudistukset vaikuttavatkin varmasti kielteisesti

juuri työn ilon ja mielekkyyden kokemiseen, jos opettaja kokee muutokset paremminkin

uhkana kuin haasteena. Ymmärrettävältä kuulostaa myös se, että jatkuva muutos saattaa

väsyttää tällaista opettajaa ja aiheuttaa ammatillisen itsetunnon heikkenemistä, jos

opettaja ei tunne selviävänsä kaikista uusista haasteista. Muutoksen kohtaamisen -osa-

alueen yhteys uupumukseen voisi kertoa myös siitä, että jos opettaja on jo uupunut, hän

saattaa muuttaa asennettaan muutosta kohtaan aiempaa kielteisemmäksi, jos hän ei

tunne selviytyvänsä vanhoistakaan työtehtävistään. Muutoksen kohtaamisen

puutteelliset taidot saattavat siis johtaa uupumukseen, mutta toisaalta uupumus saattaa

johtaa kielteiseen asennoitumiseen muutosta kohtaan.

Opettajien heikentyneen ammatillisen itsetunnon ja oppimisorientaation välinen yhteys

(-.45) oli voimakas. Jos siis opettajan omat oppimisen, kriittisen ajattelun ja

ongelmanratkaisun taidot ovat ruosteessa, hän saattaa alkaa epäillä omaa pätevyyttään ja

kykyään hallita opettajan työtä. Jos opettaja ei suhtaudu omaan oppimiseensa

myönteisesti, saattaa hän alkaa epäillä myös työnsä mielekkyyttä (-.40). Väsymykseen

opettajien oppimisorientaatio ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevässä

yhteydessä.

Huomiota saattavat herättää opettajien sosiaalisten taitojen ja työuupumuksen osa-

alueiden väliset korrelaatiot. Onko niin, että opettaja, joka ei ole halukas tai kykenevä

yhteistyöhön muiden opettajien kanssa, saattaa kyllä kokea kyynistyneisyyttä ja hänen

ammatillinen itsetuntonsa saattaa heiketä, mutta hän ei välttämättä kuitenkaan väsy

työssään? Opettajien välistä yhteistyötä karttava opettaja saattaa siis yhtä hyvin tuntea

kuin olla tuntemattakin uupumusasteista väsymystä; nämä ilmiöt eivät näytä olevan

yhteydessä toisiinsa. Otin asian esille myös haastatteluissa. Haastatteluissa opettajat

korostivat voimakkaasti opettajien välisen yhteistyön, hyvien ihmissuhteiden ja

ilmapiirin merkitystä työssä jaksamisessa. Muutamat opettajat kuitenkin totesivat, että

opettajan työ on suurelta osin yhä yksin työskentelyä luokassa ja että jotkut opettajat
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saattavat jaksaa hyvin työssään myös ilman tiivistä yhteistyötä muiden opettajien

kanssa. Tämä tietysti riippuu paljon yksilöstä. Toisaalta yhteistyötä voi tehdä myös

muiden kuin oman koulun opettajien kanssa tai muiden aikuisten kanssa, ei välttämättä

vain opettajien. Opettajan haluttomuus tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa ei

siis vielä kerro mitään opettajan todennäköisyydestä väsyä, mutta todennäköisyys

kyynistymiseen ja ammatillisen itsetunnon heikkenemiseen kasvaa. Toisaalta, jos

tarkastelemme yhteyttä toisin päin, voimme todeta, että kyynistynyt ja heikentyneestä

ammatillisesta itsetunnosta kärsivä opettaja alkaa mahdollisesti karttaa yhteistyön

tekemistä muiden opettajien kanssa.

”Kyllä siihen se vanha sanonta kuitenkin, että opettaja on kuningas sen jälkeen
kun se luokanovi sulkeutuu, niin se voi pitää paikkansa. Että se pystyy sen
ammatillisesti hoitamaan sen tilanteen siellä luokassa, vaikka se ei pystyiskään
ehkä aikuisten kanssa kommunikoimaan. (naurua)” (H 1)

”Toisaalta opettajan työ on sillä tavalla niin itsenäistä, että siellä muut ei tuu
vahtimaan, miten sä sen työs teet. Kun paat oven kiinni, niin oot siellä yksin – jos
haluat. Toisaalta tuntuu taas, että jollekin ehkä sopii, mutta toiset taas sitten
haluaakin sitä yhteisön tukea ja käyttää niitä sosiaalisia taitojaan.” (H 9)

Tarkastelin vielä työuupumuksen osa-alueiden korrelaatioita ammatilliseen kehitykseen

kokonaisuudessaan sekä ammatillisen kehityksen osa-alueiden korrelaatioita

työuupumukseen kokonaisuudessaan. Korrelaatiot ja niiden merkitsevyydet on esitetty

taulukoissa 11 ja 12.

TAULUKKO 11. Työuupumuksen osa-alueiden ja ammatillisen kehityksen korrelaatiot

ja p-arvot.

Työuupumuksen osa-alueista heikentynyt ammatillinen itsetunto oli voimakkaimmin

yhteydessä opettajien ammatilliseen kehitykseen (-.59). Ei tunnukaan yllättävältä, että

-,326**
,000

-,540**
,000

-,590**
,000

Summamuuttujat

Uupumusasteinen väsymys

Kyynistyneisyys

Heikentynyt ammatillinen itsetunto

Ammatillinen
kehitys

Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä (p<0.01).**. 
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opettajan pätevyyden ja työn hallinnan tunteet ovat yhteydessä ammatilliseen

kehitykseen. Myös kyynistyneisyys ja uupumusasteinen väsymys olivat tilastollisesti

merkitsevässä yhteydessä ammatilliseen kehitykseen. Kyynistynyt, useasti pettynyt ja

väsynyt opettaja tuskin jaksaakaan pyrkiä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Toisaalta ammatilliseen kehitykseensä panostava opettaja ei todennäköisesti kärsi

työuupumuksen oireista.

TAULUKKO 12. Ammatillisen kehityksen osa-alueiden ja työuupumuksen korrelaatiot

ja p-arvot.

Niinikään ammatillisen kehityksen osa-alueet olivat voimakkaasti yhteydessä

työuupumukseen kokonaisuudessaan (ks. taulukko 12). Opettajien persoonallisuus ja

pedagogiset taidot olivat voimakkaasti yhteydessä niin työuupumuksen kaikkiin

oireisiin kuin työuupumukseen kokonaisuudessaankin (-.58). Myös opettajien

oppimisorientaatio ja sosiaaliset taidot olivat yhteydessä työuupumukseen

kokonaisuudessaan. Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin alle -.30 (p = .001 ja p =

.002). Korrelaatiokertoimia laskivat oppimisorientaation ja sosiaalisten taitojen heikko

korrelaatio uupumusasteiseen väsymykseen.

Erityisen mielenkiintoinen on muutoksen kohtaamisen taitojen voimakas yhteys (-.50)

työuupumukseen. Tämä merkitsee sitä, että muutokseen negatiivisesti suhtautuvan

opettajan todennäköisyys uupua kasvaa; toisaalta jo uupuneen opettajan todennäköisyys

suhtautua muutokseen kielteisesti kasvaa. Uuvuttaako siis esimerkiksi koulun jatkuvasti

muuttuva arki erityisesti muutokseen kielteisesti suhtautuvia opettajia? Entä miten käy

jo uupuneiden opettajien koulussa, jossa opettajilta vaaditaan jatkuvaa uudistumista?

-,579**
,000

-,295**
,001
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Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä (p<0.01).**. 
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9.1.3 Opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen kuvailu

Kvartiilit jakavat muuttujan arvot mediaanin kanssa neljään osaa. Alakvartiili (Q¹)

ilmoittaa sen mittauksen arvon, jota pienempiä arvoja on 25 %, mediaani mittauksen

puolivälin ja yläkvartiili (Q³) mittauksen, jota pienempiä arvoja on 75 %. (Heikkilä

1998, 82–83.) Pääkomponenttianalyysien perusteella muodostettujen summamuuttujien

keskiarvot, mediaanit, keskihajonnat sekä ala- ja yläkvartiilit esitetään taulukoissa 13 ja

14.

TAULUKKO 13. Työuupumuksen ja sen osa-alueiden keskiarvot, mediaanit,

keskihajonnat sekä 25 % ja 75 % prosenttipisteet

(asteikko: 1 = ei koskaan, 6 = päivittäin)

Summamuuttuja Ka Md S Q¹ Q³
TYÖUUPUMUS 2,3 2,2 ,75 1,8 2,8
Uupumusasteinen väsymys 2,6 2,4 ,98 1,9 3,1
Kyynistyneisyys 2,1 2,0 ,82 1,5 2,6
Heikentynyt ammatillinen itsetunto 1,8 1,7 ,86 1,0 2,0

Taulukosta 13 ilmenee, että opettajien ammatillisen itsetunnon taso oli hyvä eikä

kyynistyneisyyskään ollut yleistä. Uupumusasteisen väsymyksen keskiarvo oli jo

hieman korkeampi; 2,6. Jos tarkastelemme uupumusasteisen väsymyksen 75 %

prosenttipistettä, huomaamme, että noin 25 % opettajista tunsi kokevansa voimakkaita

väsymyksen ja uupumuksen oireita muutaman kerran kuukaudessa tai useammin.

Kyselylomakkeessa pyysin vastaajia arvioimaan omaa työssä jaksamistaan asteikolla

yhdestä kuuteen (1 = jaksan erittäin hyvin, 6 = olen lopen uupunut). Suuri osa

opettajista näytti jaksavan työssään melko hyvin; 80 % opettajista vastasi rastittamalla

1:n, 2:n tai 3:n. Vastausten keskiarvo on 2,6 (s = 1,09). Ei kuitenkaan tule ohittaa sitä

seikkaa, että 20 % opettajista tunsi olevansa uupuneita työssään.
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TAULUKKO 14. Ammatillisen kehityksen ja sen osa-alueiden keskiarvot, mediaanit,

keskihajonnat sekä 25 % ja 75 % prosenttipisteet

(asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

Summamuuttuja Ka Md S Q¹ Q³
AMMATILLINEN KEHITYS 3,9 3,9 ,43 3,7 4,3
Persoonallisuus ja pedagogiset taidot 3,9 3,9 ,53 3,5 4,4
Oppimisorientaatio 3,9 3,9 ,52 3,6 4,2
Sosiaaliset taidot 4,2 4,1 ,55 3,9 4,6
Muutoksen kohtaaminen 3,7 3,8 ,74 3,3 4,3

Opettajat näyttivät kokevan oman ammatillisen kehityksensä tason hyvin korkeana. He

olivat arvioineet erityisesti omat sosiaaliset taitonsa korkeiksi (ka = 4,2 ja s = ,55).

Muutoksen kohtaamisen taidot opettajat olivat kokeneet ammatillisen kehittymisen

ulottuvuuksista heikoimmiksi (ka = 3,7 ja s = ,74).

Kahden ryhmän välisiä keskiarvoja voidaan testata t-testin avulla. Testasin t-testillä

onko tykyhankkeeseen osallistuneiden ja siihen osallistumattomien koulujen opettajien

välillä tilastollisesti merkitseviä eroja työuupumuksessa ja ammatillisessa kehityksessä

(ks. liite 9). Nollahypoteesina on, että tykyhankkeeseen osallistuneiden koulujen

opettajat ovat työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen tasolta samanlaisia kuin

hankkeeseen osallistumattomien koulujen opettajat. Sekä työuupumuksen että

ammatillisen kehityksen osalta ryhmien varianssit olivat yhä suuret (Sig. > 0,05) eli

nollahypoteesi jää voimaan. Koska testien merkitsevyystasot (Sig. 2-tailed) olivat niin

suuria (p = 0,327 ja p = 0,442) voidaan todeta, että ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti

merkitsevää eroa. Tässä tutkimuksessa siis tykyhankkeeseen osallistuneiden ja siihen

osallistumattomien koulujen opettajien työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen tasot

olivat samanlaisia. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt ryhmien väliltä

myöskään missään työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen osa-alueissa.

9.1.4 Ensimmäisen pääongelman tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa

Tässä tutkimuksessa opettajien työuupumus tiivistyi kolmeen tekijään:

uupumusasteiseen väsymykseen, kyynistyneisyyteen ja heikentyneeseen ammatilliseen

itsetuntoon. Opettajien ammatillinen kehitys puolestaan tiivistyi neljään tekijään:
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persoonallisuuteen ja pedagogisiin taitoihin, oppimisorientaatioon, sosiaalisiin taitoihin

sekä muutoksen kohtaamiseen.

Tutkimuksen tulosten mukaan opettajien työuupumus ja ammatillinen kehitys olivat

voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Opettajien ammatillisen kehityksen osa-alueista

persoonallisuus ja pedagogiset taidot sekä muutoksen kohtaamisen taidot olivat

voimakkaimmin yhteydessä työuupumukseen sekä kaikkiin sen oireisiin. Opettaja, joka

ei ole löytänyt omaa persoonallista tapaansa toimia opettajana ja joka suhtautuu

kielteisesti muutokseen, uupuu siis todennäköisemmin kuin opettaja, joka on kehittänyt

oman kasvattajaidentiteetin ja joka näkee muutokset paremminkin mahdollisuutena kuin

uhkana. Toisaalta voidaan ajatella, että jo uupuneen opettajan todennäköisyys suhtautua

muutokseen kielteisesti kasvaa. Opettajien oppimisorientaatio ja sosiaaliset taidot olivat

yhteydessä työuupumuksen oireista kyynistyneisyyteen ja heikentyneeseen

ammatilliseen itsetuntoon mutta eivät uupumusasteiseen väsymykseen.

Myös Räisänen (1996) toteaa tutkimuksessaan, että opettajan kyky kehittyä ja uudistua

työssä vaikuttaa työtyytyväisyyteen. Itseään ja työtään kehittävä opettaja on henkisesti

vireä ja aikaansa seuraava. Opettajan ammatillinen kehitys onkin opettajan

hyvinvoinnin edellytys, koska se on työvireyden säilymisen ehto. Vähäinen

ammatillinen kehitys ja rutinoituminen johtavat kyynistyneisyyteen ja

instrumentaaliseen työorientaatioon, jolloin vähentyneet ulkoiset palkkiot lisäävät

työtyytymättömyyttä. Räisäsen mukaan siis ammatillinen kehittyminen vaikuttaa

opettajan työtyytyväisyyteen ja työssä jaksamiseen, mutta toisaalta myös työssä

jaksaminen vaikuttaa ammatilliseen kehittymiseen. Jos opettaja on tyytymätön eikä

jaksa työssään, hänen työmotivaationsa heikentyy ja työorientaatio muuttuu kielteiseen

suuntaan. Kielteinen työorientaatio puolestaan salpaa ammatillisen kehittymisen ja

heijastuu opettajan koulutyöhön ja oppilaisiin. (Räisänen 1996, 159, 161.) Tässä

tutkimuksessa emme voi päätellä tilastollisesta yhteydestä sitä, onko ammatillisella

kehityksellä vaikutusta uupumukseen vai uupumuksella ammatilliseen kehitykseen vai

vaikuttaako näihin kahteen kenties jokin kolmas ulkopuolinen tekijä.

Tämän tutkimuksen mukaan opettaja, joka ei ole kehittänyt omaa ammatti-

identiteettiään, uupuu työssään todennäköisemmin kuin opettaja, joka on muodostanut

kasvattajaidentiteetin ja joka on löytänyt oman persoonallisen tyylin toimia opettajana.
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Niemen (1989) mukaan opettajan oma persoonallisuus ja sen vahvuus voikin vaikuttaa

paljon siihen, miten hän jaksaa ottaa vastaan ammattinsa haasteet. Syrjäläinen (2002,

90) toteaa tutkimuksessaan, että ammatti-identiteetti, joka on merkittävä osa opettajan

persoonallisuutta ja pedagogisia taitoja, joutuu koville nykypäivän koulussa, jossa

opettajalle esitetään jatkuvasti uusia uudistumisvaatimuksia. Opettaja joutuu jatkuvasti

kyseenalaistamaan ammatti-identiteettiään eikä hän silti pysty saavuttamaan kaikkia

hänelle asetettuja tavoitteita. Tällainen oman persoonallisuuden ja kasvattajaidentiteetin

kyseenalaistaminen saattaa Syrjäläisen mukaan jatkuessaan johtaa työuupumukseen.

Opettajan persoonallisuudella näyttäisi siis olevan merkitystä työssä jaksamisessa.

Myös Haikonen (1999) on saanut samansuuntaisia tuloksia tutkimuksessaan, joka pyrki

ymmärtämään konfliktien merkitystä opettajan työn stressitekijöinä. Hänen mukaansa

konflikteihin liittyvä tunne epäonnistumisesta uhkaa opettajan ammatti-identiteettiä.

Juuri omaan persoonaan ja opettajuuteen liittyvät uhat aiheuttavat voimakasta stressiä.

Kuitenkin useimpien opettajien suhtautuminen konflikteihin muuttuu uran aikana niin,

että konfliktit arvioidaan enenevässä määrin ammattiin liittyviksi ja entistä vähemmän

omasta persoonasta johtuviksi ilmiöiksi. Ammatillisen kasvun seurauksena

suhtautumistapa siis muuttuu ammatilliseen suuntaan, jolloin persoonaan kohdistuvat

uhat ja sitä kautta stressin kokeminen vähenevät. (Haikonen 1999.) Ammatillisen

kehityksen persoonallisuus ja pedagogiset taidot -osa-alueen yhteys työuupumukseen

saattaakin osaksi johtua juuri tästä asennoitumisen muutoksesta; ammatillisesti

kehittynyt opettaja osaa suhtautua opettajan työn konflikteihin ja epäonnistumisiin

ammatillisesti eivätkä ne johda automaattisesti oman persoonallisuuden

kyseenalaistamiseen ja huonommuudentunteisiin. Tällöin myös jaksaminen edistyy.

Onko niin, että opettaja uupuu koulussa, jossa häneltä vaaditaan jatkuvasti uudistumista

ja kehittymistä? Entä uupuvatko kaikki opettajat tällaisessa koulussa? Syrjäläinen

(2002) on pohtinut tätä tutkimuksessaan, joka tarkastelee opettajien jaksamista

suhteessa koulun kehittämisen jatkuvasti kasvaviin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Syrjäläinen puhuu koulun kehittämisen paradoksista eli siitä, että liian korkealle asetetut

tavoitteet ja odotukset uuvuttavat opettajat ja koulun kehittäminen kääntyy itseään

vastaan. Toiset opettajat omaksuvat muutosagentin roolin ja näkevät jatkuvasti

muuttuvan arjen houkuttelevana; toiset opettajat kuitenkin masentuvat uudistumisen

vaatimuksista ja uupuvat. Tutkimuksen mukaan koulu-uudistukset lisäävät työmäärää,
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jolloin erityisesti turhiksi koetut muutokset uuvuttavat opettajaa. Toisaalta jos opettaja

on innostunut uudistuksesta, innostus kantaa lisääntyneen työmäärän aiheuttaman

rasituksen yli ja saattaa jopa tukea opettajan ammatillista kehittymistä. Erityisesti

virallisen tason koulu-uudistukset aiheuttivat muutosvastarintaa ja uupumista, mutta

koulun omiin kehittämishankkeisiin suhtauduttiin avoimemmin ja innostuneemmin.

(Syrjäläinen 2002, 11, 17, 83.) Tämän tutkimuksen mukaan opettajien muutoksen

kohtaamisen taidot ovat osa opettajien ammatillista kehitystä ja ne ovat yhteydessä

työssä jaksamiseen. Muutoksiin myönteisesti suhtautuva ja uusille näkökulmille avoin

opettaja siis jaksaa työssään todennäköisesti paremmin kuin muutoksista ahdistuva ja

niitä välttelevä opettaja. Muutoksia on kuitenkin erilaisia ja muutoksen mielekkyys

opettajan oman työn kannalta vaikuttaa varmasti muutokseen suhtautumiseen sekä

jaksamiseen. Tällaisia tuloksia ovat saaneet Syrjäläisen (2002) lisäksi ainakin

Huberman (1992) sekä Travers ja Cooper (1996).

Hubermanin (1992) mukaan opettajat, jotka kehittivät jatkuvasti omaa

luokkatyöskentelyään – ikään kuin “nikkaroivat” uusien materiaalien ja menetelmien

kanssa – mutta välttelivät osallistumista laajempiin, koko koulua tai koulupiiriä

koskeviin uudistuksiin, olivat todennäköisemmin tyytyväisiä työhönsä myöhemmin

urallaan kuin opettajat, jotka olivat uransa aikana osallistuneet ja sitoutuneet laajempiin

kehittämisprojekteihin. Tällainen pienimuotoisempi oman työn kehittäminen olikin yksi

merkittävimmistä opettajan työtyytyväisyyden ennustajista. (Huberman 1992, 131.)

Laajoihin kehittämisprojekteihin osallistuminen vaatii opettajalta paljon työtä ja lisäksi

siitä saadut hyödyt omaan käytännön työhön saattavat olla vähäisempiä kuin

pienempien omassa luokassa tai koulussa toteutettujen, omista tarpeista lähteneiden

uudistusten hyödyt. Lisäksi “ylhäältä annetut” uudistukset saattavat olla epämääräisiä ja

oman työn kannalta merkityksettömän tuntuisia, jolloin ne saattavat uuvuttaa opettajaa

ja herättää muutosvastarintaa.

Traversin ja Cooperin (1996) tutkimuksen mukaan muutos on yksi merkittävimmistä

stressin lähteistä opettajan työssä. Muutos itsessään ei välttämättä ole stressaava, mutta

muutoksen vauhti, laajuus sekä tapa, jolla muutos toteutetaan, tekevät muutoksesta

opettajaa kuormittavan. Tutkittujen opettajien mukaan he eivät ole mukana muutosten

suunnittelussa eivätkä he saa riittävästi tietoa muutoksista. Kun kaiken lisäksi
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muutosten vaaditaan tapahtuvan nopealla aikataululla eikä käytössä ole tarvittavia

resursseja, saattaa opettaja turhautua ja väsyä. (Travers & Cooper 1996, 177–180.)

Opettaja ei jaksa, jos jokainen muutos ja koululle esitetty uusi haaste koetaan uutena

velvoitteena, lisärasitteena ja uhkana itselle ja kouluyhteisölle. Menestyvä yksilö tai

organisaatio sietää epätietoisuutta ja epävarmuutta, joustaa, muokkaa informaatiota

oman kokemuksensa kautta tiedoksi ja oppimiseksi ja luottaa enemmän luovuuteen kuin

sääntöihin. Koulun tulisi pystyä työstämään muutosta voimavaraksi ja uusiksi

työmuodoiksi, jotta tätä voitaisiin odottaa tulevaisuudessa oppilailta. (Luukkainen 2000,

233.) Muutoksen kohtaamisen taitojen voimakas yhteys opettajan työuupumuksen

kokemiseen on mielestäni merkittävä tulos, jota tulisi pohtia erityisesti nyt, kun

puhutaan koulun kehittämisestä ja opettajan ammatista professiona. Opettajia tulisikin

valmistaa muutoksen kohtaamiseen, sillä myös muutoksen kohtaamisen taidot ovat

taitoja, jotka täytyy oppia ja joissa voi kehittyä. Muutoksen kohtaamisen taidot ovat siis

yhteydessä työuupumukseen. Olisikin ehkä syytä pohtia myös sitä, miten käy jo

uupuneiden opettajien, jotka väsyneinä ja kyynistyneinä todennäköisesti asennoituvat

uusiin vaatimuksiin ja muutoksiin kielteisesti.

Jacobsson ym. (2001) huomasivat tutkimuksessaan, ettei kollegoilta ja johdolta saatu

sosiaalinen tuki ollutkaan niin merkittävä opettajan työstressin ehkäisijä kuin oltiin

kuviteltu. Myös tässä tutkimuksessa huomattiin, että opettajan sosiaaliset taidot eivät

olleet yhteydessä opettajan väsymykseen. Yhteistyötä ja tuen antamista ja saamista

karttava opettaja saattaa siis yhtä hyvin olla väsymättä kuin väsyäkin työssään, mutta

kyynistyneisyyttä ja heikentynyttä ammatillista itsetuntoa hän todennäköisesti kokee.

Jacobssonin ym. (2001) mukaan kollegoilta saadulla sosiaalisella tuella ja havaituilla

työn vaatimuksilla, jotka ovat yksi merkittävin opettajaa stressaava tekijä, oli lisäksi

heikko positiivinen korrelaatio. Tämä saattaa johtua siitä, että koska kollegiaalisen tuen

on oltava pitkällä aikavälillä molemmin puoleista, saattaa se myös kuormittaa opettajaa.

Saadakseen tukea kollegoiltaan opettajan on myös annettava tukea, jolloin opettajan

työn vaatimukset kasvavat ja mahdollisesti myös stressireaktiot lisääntyvät. (Jacobsson

ym. 2001, 48–49.) Myös Haikonen (1999) kuvaa ihmissuhteiden ja yhteistyön toisaalta

edistävän opettajan jaksamista, toisaalta rasittavan opettajia. Hänen mukaansa hyvät

ihmissuhteet parantavat viihtyvyyttä ja auttavat jaksamaan työssä. Vastaavasti
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ongelmalliset ihmissuhteet, esimerkiksi suhteet hankaliin oppilaisiin ja ongelmat

työyhteisössä, vaikuttavat negatiivisesti jaksamiseen.

9.2 Millaisia käsityksiä ja kokemuksia opettajilla on täydennyskoulutuksen

merkityksestä työssä jaksamisessa?

Tässä luvussa esitetään tulokset toiseen pääongelmaan sekä sen alaongelmiin.

9.2.1 Täydennyskoulutus opettajien työssä jaksamisen edistäjänä

Kyselylomakkeen avulla pyrin alustavasti selvittämään opettajien käsityksiä siitä,

voidaanko täydennyskoulutuksen avulla edistää työssä jaksamista. Täydennyskoulutusta

pidettiin välttämättömänä oman ammatillisen kehityksen kannalta (asteikko: 1 = täysin

eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä, ka = 4,2 ja s = ,99). Hyvän täydennyskoulutuksen

koettiin myös edistävän työssä jaksamista (ka = 4,2 ja s = ,97). Molempien väittämien

kohdalla noin 80 % vastaajista oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

Täydennyskoulutusta ei opettajien mielestä ole nykyisin liikaa (ka = 2,0 ja s = ,97). Tätä

mieltä oli noin 70 % vastaajista.

Haastatteluissa opettajat totesivat, että työssä jaksamiseen vaikuttavat monet tekijät.

Täydennyskoulutus oli näistä tekijöistä yksi – joskaan ei kaikkein tärkein (muita työssä

jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä käsittelen tarkemmin luvussa 9.2.4).

Täydennyskoulutusta pidettiin työssä jaksamista edistävänä tekijänä erityisesti sen takia,

että opettajan omista tarpeista lähtevä täydennyskoulutus voi tarjota runsaasti virikkeitä,

lisätä motivaatiota sekä antaa tätä kautta eväitä myös työssä jaksamiseen.

”Mä sitten kyllä semmosen näkökulman vielä tuohon, että miten sitten jatko- ja
täydennyskoulutus niin, mä en oo ihan varma, että vaikuttaaks se siihen työssä
jaksamiseen. Mut siihen sisäiseen motivoitumiseen siinä työssä se vaikuttaa. Että
kyllä musta ne on muut rakenteet, jotka sitten edistää sitä jaksamista.” (H 11)

”Sitten kun on hyvä täydennyskoulutus, niin sehän niinku antaa niin paljon, että
sieltä tulee vaan niinku muutaman kymmentä senttiä maan pinnan yläpuolella.
Että se jopa virkistää.” (H 9)

Motivaation, virkistyksen ja virikkeiden saamisen lisäksi yksi tärkeä työssä jaksamista

edistävä seikka täydennyskouluttautumisessa on opettajan oman osaamisen
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paraneminen. Useat opettajat mainitsivat, että täydennyskoulutuksen avulla opettaja voi

oppia hallitsemaan opettamansa asiat paremmin, jolloin hän myös opettaa paremmin,

hänellä on varmempi olo ja hän jaksaa työssään paremmin. Aineenhallinnan puutteesta

ja siitä seuraavasta epävarmuuden tunteesta puhuivat erityisesti luokanopettajat:

”Niin se meillä luokanopettajilla, kun pitäis kaikissa aineissa osata opettaa hyvin,
niin täydennyskoulutustakin tarvis sitten niin monelta eri alalta, ja kaikki ei oo
niitä, joista ois itse niin kiinnostunu. Se kun pitäis joka osa-alue hallita, se on aika
rankkaa.” (H 6)

”Kyllä ihan selvästi minä olen huomannut, että kun on aineita, joita ei hallitse,
niin on epävarma. Se aiheuttaa sitä sellasta, ihan stressiä tai sellasta
huolestumista.” (H 8)

Täydennyskoulutusta pidettiinkin tärkeänä juuri sen takia, että sen avulla opettaja voi

päivittää tietojaan ja taitojaan. Ammattitaidon päivittäminen onkin erityisen tärkeää

juuri tänä aikana, kun sisällöt ja opetusmenetelmät muuttuvat usein. Yksi nopeasti

uudistuva alue on tietotekniikka. Sisältöjen ja menetelmien lisäksi myös oppilasaines

muuttuu vuosien kuluessa. Opettajat tarvitsevatkin tänä päivänä aiempaa enemmän

tietoa esimerkiksi huumeista. Opettaja ei pärjää enää peruskoulutuksessa saaduilla

tiedoillaan ja taidoillaan, kun valmistumisesta alkaa olla aikaa ja työvuosiakin kertynyt

jo runsaasti. Täydennyskoulutuksen avulla opettajat voivat niin palauttaa mieliin

aiemmin opittuja asioita kuin oppia aivan uuttakin. Koulutuksen avulla päivitetty

ammattitaito tuo opettajille varmuutta, mikä puolestaan edistää jaksamista.

”Sitten kun alkaa niistä omista opiskeluajoista olla aikaa, niin kyllä musta niinku
ihan tosi hyvälle tuntuu palauttaa toisaalta niitä entisiä opintoja, mutta sitten
kuitenkin maailma kehittyy koko ajan ja tulee uusia juttuja, että ei siinä varmasti
niinku muuten ajan hermolla pysy, jos ei mitenkään käy niinku itteensä
lataamassa.” (H 4)

”Tietotekniikkaa lähinnä opetan, niin siellä kaipais kyllä ihan semmosia pidempiä
jaksoja, koska siellä uudistuu se materiaali niin nopeesti ja uusia kurssejakin
tulee melkein vuosittain tehtyä, niin tuota sinne kaipais semmosen hyvän laajan
pohjan niille uusille kursseille. Ja se vähän jää niinku oman opiskelun varaan.
Siinä on vähän heikoilla siinä, ettei ole sitä riittävää tietoa” (H 1)

”Sitten on tullu näitä uusia, että tunnistaa huumeveikot tunnilta ja niin paljon
uusia asioita. Ei mitään koulutusta. En ainakaan minä ole saanut huumeveikon
kohtaamiskurssia, sitäkin kaipaisin.” (H 2)
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Työssä jaksamista edistäväksi tekijäksi mainittiin myös muiden opettajien ja alan

ihmisten tapaaminen täydennyskoulutustilaisuuksissa. Juuri muiden opettajien kanssa

keskusteleminen, kokemusten vaihto ja ratkaisujen pohtiminen yhteisiin ongelmiin

koettiin voimia antavaksi. Opettajat kokivat kannustavana ja jaksamista edistävänä niin

ammatillisista asioista keskustelemisen kuin vapaamuotoisemmankin ajatusten vaihdon.

Täydennyskoulutustilaisuudet tarjoavat yhden hyvän mahdollisuuden opettajien

väliseen keskusteluun ja yhteistyöhön, joskin tällaista vuorovaikutusta tapahtuu

runsaasti muulloinkin. Tärkeäksi koettiin myös yksinkertaisesti opetustyöstä ja arjesta

hetkeksi pois pääseminen ja hengähtäminen.

”Niin, että sitten sanotaan, että ainahan se työolot voittaa.. Mut ihan oikeestihan
se on hirveen tärkeetä se, päästä joskus pois tästä tappavasta arkisesta rutiinista
ja vaikkei se välttämättä aina oo hirveen, aina oo sataprosenttista se koulutus. Ja
siitä huolimatta, kun siellä tapaa niinku muita opettajia, niin se on jo sinänsä
virkistävä asia.” (H 10)

Täydennyskoulutukseen osallistumisessa nähtiin hyväksi, jos samasta koulusta

osallistuu samaan koulutukseen useampi opettaja. Tällöin uusia ideoita ja niiden

käytäntöön soveltamista voidaan pohtia yhdessä ja tulokset ovat näin paremmat.

Opittujen asioiden levittäminen koko kouluyhteisöön helpottuu, kun opettaja ei ole

yksin uusien ideoidensa kanssa. Koulun kehittämiseen tarvitaankin yhteistyötä; kukaan

ei yksin voi uudistaa koulua.

”Sit toisaalta tuntuu, että sitten vois niinku joskus pienellä porukallakin lähtee
sinne koulutukseen, että sitten ehkä se hyöty olis siellä töissä enemmän. Että olis
tavallaan joku muukin, niinku tavallaan sitten, kun se alkuinnostus häviää. Vähän
niinku miettimässä, että miten tätä vois soveltaa tänne meijän juttuun.” (H 9)

”Jos siinä (koulutuksessa) on mahdollista niin tällanen kollegiaalinen
kanssakäyminen, että voi vaihtaa niinku ajatuksia. Että se ei ookaan istumista ja
kuuntelemista, vaan voi niinku.. Musta sekin, vaikka ei oiskaan kauheen
korkealentoisia ajatuksia, mutta joka tapauksessa, että voidaan jakaa kokemuksia
ja niinku ymmärtää, että mitä se on.” (H 10)

”No sitten on just tuota niin työpaikalla niinku muitakin, joiden kanssa voi yhessä
sitä kehittämistä tehä. Se voi olla, että yksinään ei jaksa kovin pitkään kehittää
eikä kehittyä. Että pienemmässä ryhmässä sitten.” (H 9)

Täydennyskoulutus siis edistää opettajien työssä jaksamista muiden työhyvinvointiin

vaikuttavien tekijöiden ohella. Täydennyskoulutuksen ja työssä jaksamisen välinen
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suhde ei ole kuitenkaan aivan yksinkertainen. Vaikka täydennyskoulutus tarjoaisikin

virkistystä, motivaatiota, ammatillista kehitystä ja välimatkaa opetustyön arkeen, siihen

osallistuminen vaatii opettajalta paljon aikaa, omaa aktiivisuutta ja voimia. Opettaja

joutuu usein ottamaan itse selvää koulutuksista ja näkemään paljon vaivaa käytännön

asioiden hoitamisessa. Tämä saattaa tuntua jo niin uuvuttavalta, että opettaja päättääkin

säästää voimansa pakolliseen – eli opetustyöhön. Erityisen hankalaksi koulutukseen

osallistuminen koettiin silloin, kun olosuhteet koulussa ovat jostain syystä huonot ja

opettajat kokevat epävarmuutta oman työnsä ja koulunsa tulevaisuudesta. Tällöin

koulutus tulee kaiken muun huolen päälle ja se saattaa uuvuttaa opettajaa entisestään.

Täydennyskoulutuksen tulisikin ehtiä ennen uupumusta; uupunut opettaja ei jaksa nähdä

koulutukseen osallistumisen vaatimaa vaivaa eikä toisaalta myöskään hyötyisi

koulutuksesta yhtä paljon kuin hyvin jaksava opettaja. Myös koulutuksessa saatujen

ideoiden toteuttaminen käytännössä saattaa jäädä uupuneelta opettajalta vähäiseksi.

”Ja varmasti paljon on koulutusta tarjolla, jos on itse aktiivinen ja päättäis, että
osallistuu johonkin. Kuitenkin on semmonen tuntu, että se on tää koulutyö se joka
pitää ensiksi hoitaa. Jos jää voimia niin sitten. Vaikka toisaalta siitä ois varmasti
myös virkistystä, että osallistuis välillä koulutukseen, joka sitten auttais.” (H 8)

”Ja sitten myös sekin, että jaksaako lähteä mihinkään täydennyskoulutukseen,
vaikka ois mahollistakin. Että sitten saattaa olla, että jättää senkin takia, että
yksinkertasesti on ensimmäinen viikonloppu kun saa levätä.” (H 3)

”Niin, ja sitten jotenkin tuntuu, että tän täydennyskoulutuksenkin pitäs jotenkin
ennättää ennen kun sitä uupuu liikaa, koska sitten siinä vaiheessa, kun alkaa
uupua, niin sitten ei jaksa enää lähteä. Tai vaikka meniskin, niin ei siitä enää oo
sitten sitä hyötyä. Ja kuitenkin sitten sitä pitäis vielä kun on käyny siellä, niin sen
jälkeen toteuttaa niitä ideoita koulussa. Se vaatis kuitenkin vähän semmosta
virkistystä.” (H 9)

Opettajat mainitsivat myös, että vaikka täydennyskoulutus tarjoaisikin virikkeitä ja

uudistusta, eivät opettajat kuitenkaan jaksa, jos koulun muut rakenteet eivät ole

opettajan jaksamista tukevia. Täydennyskoulutuksen avulla on vaikea edistää opettajien

jaksamista, jos opetusryhmät ovat liian suuria, kiire on liian kova eivätkä opettajat saa

arvostusta eivätkä tukea työssään.

”Niin, mä näen kyllä merkittäviksi tässä rakenteessa olevat asiat. Että voihan se
olla, että sieltä (koulutuksesta) hetkellisesti voi tulla jotakin uudistumista, mutta
kun jos ryhmäkoot, koulun tapa toimia, yleinen arvostus, viesti työnantajalta niin
ei ole sitä työtä tukevia, niin kyllä se varmaan aika pian paljastuu. Sitten siinä



69

todellakin tulee semmonen, että ihan semmoset vaan perinteiset niinku urhoolliset
opettajat, jotka sitten vetää sitä, jollakin muulla motivaatiolla.” (H 11)

Yleisesti opettajat pitivät ammattitaidon ylläpitämistä ja ammatillista kehitystä tärkeänä

osana ammattiaan. Myös pitkien koulutusten, esimerkiksi yliopistollisten arvosanojen,

suorittaminen nähtiin erittäin motivoivana, vaikka tällainen opiskelu työn ohella onkin

työlästä ja aikaa vievää. Koulutus tarjoaa opettajalle kuitenkin mahdollisuuden irtautua

niin työ- kuin kotiympyröistäkin, mikä jo sinällään saattaa olla virkistävää ja

tervetullutta vaihtelua arkeen.

”Mutta toisaalta niin minusta niinku kyllä se on äärettömän tärkeetä se
ammatillinen koulutus tai jotenki sen oman ammattitaidon ylläpitäminen. Että
kuitenkin niinku minusta niin tää opettajan ura joko kaatuu tai seisoo sen varassa,
että mitenkä sitä pitää yllä. Että sehän se on se perusta.” (H 12)

”Semmosessa opiskelussahan (arvosanaopiskelu) voi niinku normittaa kaiken
muun, virittää aivot jollekin uudelle aaltopituudelle ja sitten se virkistää, kun ei
tarvi ajatella niitä työasioita ja kotiasioita. Onhan siinä tämmönen virkistävä
näkökulma kuitenkin.” (H 10)

Yhteenvetona voidaan todeta, että parhaimmillaan täydennyskoulutus edistää opettajien

työssä jaksamista tarjoamalla opettajille uusia ideoita ja virikkeitä, virkistystä ja

motivaatiota, osaamista, ammatillista kehittymistä ja varmuutta sekä mahdollisuutta

hengähtää ja tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Täydennyskoulutus auttaa

opettajia ylläpitämään ammattitaitoaan ja selviytymään paremmin uudistuksista.

Täydennyskoulutuksella on mahdollista edistää työssä jaksamista kuitenkin vain silloin,

kun se on laadukasta ja opettajan omista tarpeista lähtevää ja kun sitä tarjotaan

opettajille tarpeeksi ajoissa ja säännöllisesti. Jos opettajat ovat jo uupuneita, eivät he

jaksa innostua enää koulutuksestakaan.

9.2.2 Millaista työssä jaksamista edistävän täydennyskoulutuksen tulisi olla

opettajien mielestä?

Täydennyskoulutus, joka auttaa opettajaa jaksamaan työssään paremmin, voi olla niin

lyhyt- kuin pitkäkestoistakin ja se voi käsitellä vaikkapa aineenhallintaa,

opetusmenetelmiä tai työssä jaksamista ja stressinhallintaa. Tärkeintä on, että koulutus
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lähtee opettajan ja koulun tarpeista, se on opettajaa kiinnostavaa ja opettajan omaa

osaamista parantavaa.

Opettajien mielestä tarvitaan niin lyhyitä, tietoiskun tyyppisiä koulutuksia kuin

pidempiäkin koulutuksia. Pitkäkestoiset koulutukset koettiin erittäin motivoivina.

Tällaiset koulutukset vievät paljon aikaa ja vaativat voimia, mutta ne myös antavat

opettajalle paljon motivaatiota ja innostusta. Vaikka pitkäkestoisia koulutuksia kehuttiin

erityisen motivoiviksi, soveltuivat lyhyet koulutukset opettajien mukaan esimerkiksi

tietyn tarkasti rajatun aiheen koulutukseen tai jonkin uudistuksen aiheuttamaan

koulutustarpeeseen. Muutama opettaja moitti lyhyitä luentotyyppisiä koulutuksia

kuitenkin siitä, että ne eivät keskity opittujen asioiden käytäntöön siirtämiseen ja

koulutuksista jääkin osallistujille lähinnä ”kalvon maku”.

”Joo, tossa kyllä oon pitkästi samaa mieltä, että minusta tarvitaan molemmat.
Että ois isompia asiakokonaisuuksia, missä ois pitempiä kursseja ja sitten niin
toisaalta jotakin täsmäkursseja, jotka voi sitten olla lyhempiä, mutta niitten pitää
olla sitten tiukasti siihen asiaan ja tosiaanki asiantuntijat, jotka kouluttaa.” (H 3)

”Meijän koulussahan esimerkiksi fysiikassa kaks opettajaa suoritti cum lauden
just täydennyskoulutuksena. Ja sen verran seurasin, että kyllä se lisäsi heidän
motivaatiotaan hirveen paljon, heidän tietämystään just näistä käytännön
asioista. Varsinkin jos se koulutus on sellasta, että se on suunnattu nimenomaan
niinku, että se ei ole suunnattu tiedemaailmaa varten vaan koulumaailmaa varten.
Se on todella hyvää ja motivoivaa. Tosin älyttömän työlästä.” (H 12)

Useat opettajat korostivat yksilöllistä koulutusta, mutta myös koko työyhteisöä

koskevista tykykoulutuksista oli myönteisiä kokemuksia. Huonoksi puoleksi koko

työyhteisön koulutuksessa koettiin se, että siinä opettajat joutuvat osallistumaan paljon

sellaiseenkin, mikä heitä itseään ei kiinnosta. Jotkut kokivat, että hyöty opettajalle on

suurempi, jos hän voi osallistua vapaaehtoiseen, itse valittuun ja itseä kiinnostavaan

koulutukseen. Toisaalta kuitenkin oltiin sitä mieltä, että useamman opettajan pitäisi

osallistua koulutukseen, jotta siitä saatu hyöty pystyttäisiin välittämään koko

kouluyhteisölle.

Haastattelemani opettajat olivat kaikki kouluista, jotka osallistuivat Uudistumisen eväät

-hankkeeseen. Useat opettajat mainitsivat, että tällaisella nimenomaan työssä jaksamista

edistämään pyrkivällä täydennyskoulutuksellakin oli myönteisiä vaikutuksia omaan
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työhön ja omaan jaksamiseen. Tällainen koulutus oli opettajien mielestä tarpeellista,

mutta jatkuvasti sitä ei kuitenkaan tarvita.

”Sehän riippuu siitä tilanteesta, että joskus on ollu sellanen olo, että nyt täytyy
saada nimenomaan siihen jaksamiseen, tämmöseen henkiseen puoleen, joka ei
välttämättä liity suoraan siihen ammatilliseen osaamiseen.” (H 10)

”Mutta kyllä se autto musta tässä työssä jaksamisessa tämä tyky ihan oikeesti,
että siinä oli paljon hyvää semmosta koulutusta, mistä niinku sai itellensä jotakin,
että mitenkä jaksaa työssään enemmän. Mutta nyt tuntuu, että sitä on sen verran
saanu kun tarviikin sitä, että ei sitäkään nyt niin älyttömästi kuitenkaan tarvii.”
(H 12)

Nimenomaan työssä jaksamiseen tähtäävän koulutuksen lisäksi jaksamista edisti

opettajien mukaan myös aine- ja alakohtainen sekä opetusmenetelmiin liittyvä koulutus.

Tärkeäksi koettiin aiheen ajankohtaisuus ja sen tutkimukseen pohjautuminen. Opettajat

halusivat kuulla koulutuksessa viimeisintä tutkimustietoa alaltaan. Kouluttajan tulisi

olla hyvä esiintyjä ja alan asiantuntija. Kouluttajan tulisi ottaa huomioon koulutuksen

kohderyhmä; opettajat alansa ammattilaisina, heidän työkokemuksensa ja

koulutuksensa. Opettajat eivät halua kuunnella kouluttajaa, joka ei tiedä mitään

opetusalasta tai joka käsittelee koulutuksessaan opettajille itsestään selviä asioita.

Kouluttajan on oltava selvillä opettajan ammatista ja opettajan työn ajankohtaisista

asioista.

”Oikeestaan mä eniten kyllä arvostan semmosia, joista saa niinku ihan uutta
tietoo, semmosta viimestä tietoo, mitä nyt tarvis. Että semmosella oon ollu
mukana. Ja sitten kyllä ihan tämmösellä opetusmenetelmällisellä puolella. Oon
kokenut ihan tukevana.” (H 4)

”Asiantuntija (kouluttaja) nyt ainakin. Ja hyvä ois, jos sillä ois tämmösiä
opettajan valmiuksia, mitä meillä on.” (H 11)

”Kaikki kouluttajat ei ymmärtäny sitä, että opettajat kuitenkin on aika pitkälle
niinku sellasia ihmissuhdeammattilaisia, koska tää työ on koko ajan pelkästään
näillä ihmissuhteilla pelaamista. Niin ei sillon kannata niinku ihan sellasilla
yksinkertaisuuksilla alottaa tätä touhua, että kyllä me aika paljon tiedetään näistä
asioista.” (H 12)

Opettajan työssä jaksamista voivat siis edistää eri pituiset ja eri aiheita käsittelevät

koulutukset, kunhan ne palvelevat opettajan sen hetkisiä koulutustarpeita ja
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kiinnostuksen kohteita. Erityisen tärkeänä pidettiinkin juuri opettajan ja hänen

yksilöllisten tarpeidensa huomioonottamista.

9.2.3 Opettajien täydennyskouluttautumiseen liittyviä ongelmia

Useimmat opettajat pitivät täydennyskoulutusta hyvänä ja tärkeänä keinona pitää yllä

niin omaa ammattitaitoa kuin jaksamistakin. Täydennyskouluttautumiseen liittyvät

käytännön ongelmat tulivat kuitenkin kaikissa haastatteluissa voimakkaasti esiin.

Opettajat puhuivat ongelmista, jotka liittyvät täydennyskoulutuksen ajoitukseen,

paikkaan, kustannuksiin ja sijaisjärjestelyihin.

Täydennyskoulutuksen ajoitusta on mietittävä tarkkaan. Täydennyskoulutuksen

toivottiin tapahtuvan työaikana. Jos koulutus tapahtuu loman aikana, ei opettajalle jää

tarpeeksi aikaa virkistyä ja toisaalta vapaa-aikana tapahtuva koulutus häiritsee

perheasioita. Myös työpäivän jälkeen järjestettävä koulutus koettiin raskaaksi. Lukion

opettajat kertoivat syksyn olevan kiireistä abiturienttien ja kevään taas

ylioppilaskirjoitusten takia. Paras aika täydennyskoulutukselle voisi olla heidän

mukaansa kirjoitusten jälkeen.

”Monta kesää oon käyttäny, yrittäny itse opiskella ja oon syksyllä niin uupunut,
kun koulu alkaa raikkaan virkistävän kesäloman jälkeen.” (H 2)

”Että aika paljon se tykykoulutus meillä oli iltapäivällä koulupäivän jälkeen, ettei
ollu kauheen virkee eikä kiinnostunut. Että ehkä se päinvastoin niinku ehkäsi sitä
työssä jaksamista.” (H 7)

”Kyllä sitä tota niin järjestelyjä tulee. Omat perheasiatkin tietysti täytyy saada
rullaamaan sillä aikaa, että ei se ihan pieni ongelma oo sekään. Ei sitä mielellään
paljoo vapaa-aikana käy.” (H 6)

Ratkaisuksi täydennyskoulutuksen ajoituksen ongelmaan ehdotettiin niin sanottua

sapattijaksoa, jolloin opettaja voisi keskittyä pelkästään koulutukseen. Sapattijakso voisi

olla 4–5 viikon mittainen jakso, jonka opettaja voisi pitää aina tiettyjen vuosien välein.

Sapattijakso tuli esiin kahdessa haastattelussa ja sitä pidettiin hyvänä ja työssä

jaksamista edistävänä tapana toteuttaa opettajien täydennyskoulutus.
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”Semmonen ois hyvä niinku normaalikouluissa, ne saa tietyn vuoden välein
sapattilukukauden. – – Tämmönen ois semmonen, sen vielä jaksais.” (H 2)

”Mut et ois sen verran, että ois koko jakso, ois sapattijakso. Se ei ois sapattivuosi,
vaan -jakso, niin siinä vois olla ideaa!” (H 1)

Jos täydennyskoulutus tapahtuu kouluajalla, olisi luokkaan saatava sijainen.

Sijaisjärjestelyt olivat opettajien mukaan suuri ongelma. Sijaisen pitäisi mieluiten olla

pätevä, tuttu ja pitkäaikainen. Jos näin ei ole, joutuu opettaja tekemään moninkertaisen

työn suunnitellessaan tunnit valmiiksi ja käydessään myöhemmin läpi tunnilla tehtyjä

tehtäviä. Ongelma helpottuisi, jos omassa koulussa olisi niin sanottu resurssiopettaja,

jolla ei olisi omia tunteja. Myös kouluavustajia toivottiin lisää.

”No se, että pitää todella miettiä, että lähteeks sinne. Että se kuitenkin se sijainen,
että jos sen saa, niin siinä tekee vähintään sen kaksinkertasen työn. Kyllä ainakin
mulla, jos on paljon opetusta ja isot ryhmät, niin se on aika hillitöntä niinku sen
homman valmistaminen, tota. Että sitä on sitten aivan uuvuksissa, kun sinne
koulutukseen menee.” (H 11)

”Tää on tietysti rahasta kiinni, mutta mulla oli justiinsa nyt koko tän pyhän
seudun ajan viisi vuorokautta Tanskasta yks opettajapariskunta kylässä, niin siis
semmosesta ystävyyskaupungista, ja keskusteltiin mun sijaisista. Niin tuota, sano,
että heidän koulussaankin on yks taikka kaks opettajaa jatkuvasti, joilla ei niinku
oo varsinaisia tunteja, ne on vaan sitä varten, että kun joku opettaja on poissa,
niin ne hoitavat niitä. Ja jos kaikki on paikalla, niin ne hoitaa joitakin muita
tehtäviä.” (H 12)

Opettajat totesivat myös, että täydennyskoulutusta ei ole tarpeeksi tarjolla Kuopiossa.

Muualla Suomessa koulutusta kyllä järjestetään, mutta niihin osallistuttaessa

koulutuksen hintaan on lisättävä vielä matka- ja majoituskustannukset. Määrärahojen

niukkuus onkin yksi merkittävimmistä rajoituksista opettajien täydennyskoulutukseen

osallistumisessa.

”Uupumus iskee jo siinä, kun sä näät paljon se maksaa se kurssi!” (H 10)

”Yritysmaailma ymmärtää sen, että hyvä koulutus maksaa. Mutta kuntapuoli ei
ymmärrä sitä. Elikä siis tavallaan niinku jopa ajattelee silleen, että onko
työnantajalla edes vilpitöntä halua pitää yllä opettajien ammattitaitoa, vai onko
se vaan semmosta näennäistä, että pystyy siellä budjetissa näyttämään, että tän
verran on laitettu koulutukseen.” (H 12)
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”Mä kävin vuosi sitten Helsingissä, mutta se oli sitten Helsingissä, lähit
aamuyöllä ja tulit aamuyöllä takas. Tosi rankaksi kävi, mutta hirveen hyvä
koulutus oli.” (H 7)

Yhteenvetona voidaan todeta, että täydennyskouluttautumiseen liittyviä ongelmia ovat

muun muassa täydennyskoulutuksen huono ajoitus, täydennyskoulutustarjonnan

heikkous, koulutuspaikan kaukainen sijainti, määrärahojen niukkuus koulutukseen

osallistumiseen, sijaisjärjestelyjen hankaluus sekä se, että opettajan voimavarat ja aika

eivät riitä täydennyskoulutukseen osallistumiseen.

9.2.4 Muut opettajien työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät

Kyselylomakkeessa opettajia pyydettiin arvioimaan erilaisten tekijöiden merkitystä

oman työssä jaksamisen kannalta. Tähän vastattiin asteikolla yhdestä kuuteen (1 = ei

auta ollenkaan, 6 = auttaa todella paljon). Opettajien arvioiden mukaan eniten työssä

jaksamista auttoivat pienemmät oppilasryhmät (ka = 5,5 ja s = ,80 ), enemmän aikaa (ka

= 5,5 ja s = ,86) ja parempi ilmapiiri koulussa (ka = 5,2 ja s = 1,04). Tärkeinä pidettiin

myös parempaa palkkaa, rehtoria, monipuolisempaa oppimateriaalia,

täydennyskoulutusta sekä väljempää opetussuunnitelmaa. Tarkemmin vastausten

keskiarvot ja hajonnat käyvät ilmi liitteestä 10. Myöhemmin haastatteluissa opettajat

korostivat erityisesti pienien oppilasryhmien, opettajien yhteistyön ja koulun ilmapiirin

merkitystä työssä jaksamisessa.

Kyselylomakkeessa oli myös tyhjää tilaa, johon vastaaja pystyi kirjoittamaan jonkin

muun opettajien työssä jaksamiseen vaikuttavan tekijän (ks. liite 10). Opettajien

mielestä muita jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä olivat opettajien välinen yhteistyö,

opettajan työn arvostus, kiireen ja uudistusten vähentäminen, koulun opettajien määrän

lisääminen, koulun koko, oppilasaines, työterveyshoito, yhteistyö vanhempien kanssa,

vuorotteluvapaa ja ammatinvaihto. Lisäksi toivottiin riittävästi erityisopettajan tunteja,

tukiopetusta ja koulutettuja avustajia. Tärkeiksi koettiin myös sijaisjärjestelyt. On

rasittavaa, kun opettaja joutuu sairaana suunnittelemaan koulutyötä sijaisille ja toisaalta

kun opettaja joutuu huolehtimaan naapuriluokankin oppilaista, kun kollega ei ole saanut

sijaista. Vastauksissa toivottiin myös ”rauhaa tehdä työtä jonninjoutavien uudistusten

sijasta” ja mahdollisuutta pitää vapaapäiviä joskus muulloinkin kuin loman aikana. Niin

kyselylomakkeissa kuin haastatteluissakin tuli ilmi useaan otteeseen opettajien halu
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pitää taukoa opetustyöstä silloin tällöin – muodostui tauko sitten lomapäivistä,

täydennyskouluttautumiseen käytetyistä päivistä tai vuorotteluvapaan tarjoamasta

mahdollisuudesta pitää vapaata. Joku vastaajista mainitsi myös, että hetkelliseen

työkykyyn vaikuttavat muutkin kuin koulusta johtuvat tekijät, esimerkiksi omaan

elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.

Haastatteluissa tuli ilmi, että opettajien mielestä nimenomaan työssä jaksamista

edistämään pyrkivä täydennyskoulutus saattaa tarjota eväitä jaksamiseen suoraankin,

kun taas muunlainen täydennyskoulutus tarjoaa jaksamiseen eväitä lähinnä välillisesti,

esimerkiksi motivaatiota lisäämällä. Täydennyskoulutus ei kuitenkaan suinkaan ollut

opettajien mielestä avain onneen, vaan heidän mielestään jaksamiseen ja toisaalta

uupumiseen vaikuttavat myös monet muut rakenteet. Näitä muita tekijöitä olivat

esimerkiksi koulun rehtori, ilmapiiri, oppilasryhmien koko, palkka, oppilashuollon ja

erityisopetuksen toimivuus, sijaisten saatavuus, muutosten määrä, opettajan vastuu ja

roolit sekä opettajien väliset suhteet ja yhteistyö. Vaikka opettajien mielestä

täydennyskoulutuksella on merkitystä työssä jaksamisen kannalta, on se vain yksi tekijä

monien muiden joukossa.

Pienien oppilasryhmien merkitys opettajan työssä jaksamisessa tuli esiin niin

haastatteluissa kuin kyselylomakkeissakin. Suuret oppilasryhmät tuottavat opettajalle

työtä sekä luokassa että kouluajan jälkeenkin.

”Siellä alkaa olla kolkytkaheksan, kolkytyheksän oppilasta, niin tota, kyllä se on
rankkaa. Ja koeviikolla kun alat korjaamaan papereita, niin jos siinä on
kakskymmentä paperia tai neljäkymmentä paperia, niin se on ihan eri tuntu lähteä
siihen.” (H 5)

”Mullaki on neljänkymmenenkahen oppilaan ryhmä. Kolmekymmentäyheksän
pulpettia saatiin sopimaan luokkaan, kun ahdettiin. Ja sanottiin, että olkaa paljon
poissa, että joskus pääsis istumaankin.. (naurua)” (H 2)

”Siinähän on niinku kaks vaihtoehtoo minun mielestä, että lähetään heti alusta
riittävän pienillä ryhmäkoilla, jollonka nää pystytään ottamaan nää
ongelmaoppilaat huomioon. Taikka sitten silleen, että lähetään niillä isoilla
ryhmäkoilla ja todetaan se, että se aiheuttaa sen, että tulee näitä
ongelmaoppilaita matkan varrella, mutta sitten niille pitää olla näitä
erityisryhmiä.” (H 12)



76

Vaikeat oppilaat ja näiden integroiminen opetusryhmiin kuormittivat opettajia.

Haastatteluissa opettajat toivoivatkin voimavarojen lisäämistä erityisopetukseen sekä

opettajan työtä tukevaa, toimivaa oppilashuoltoa. Opettajan työtä helpottaisi myös se,

että hankalien oppilaiden kanssa toimimiseen olisi selkeät yhteiset toimintasäännöt ja

vakiintuneita käytäntöjä, joiden mukaan voisi toimia.

”Mulla on ainakin tullu mieleen semmonen, että tuota, kun ois tällanen
oppilashuolto, joka toimis aktiivimmin ja joka olis sillä lailla selkeemmin
opettajan tukena. Ja se varmasti auttas jaksamaan, että musta tuntuu, että
meilläkin monta kertaa niin jokainen pakertaa yksinään siellä niitten omien
ongelmiensa kanssa.” (H 9)

Tässä yhteydessä haastateltavat puhuivat myös opettajan roolista ja työnkuvan

laajenemisesta; opettajat kokivat, että heidän on toteutettava työssään montaa muutakin

roolia kuin vain opettajan roolia. Opettaja tarvitsee niin sosiaalityöntekijän kuin

poliisinkin taitoja, tietoa esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmista ja lisäksi hänen

on oltava yhteydessä muun muassa kotiin, psykologeihin ja kuraattoreihin. Opettajan

roolit ja vastuu näyttävät laajoilta ja epämääräisiltä. Opetus on vain yksi opettajan

tehtävistä. Missään ei ole määritelty, kuinka paljon kasvatusvastuuta opettajan työhön

kuuluu. Keskusteltaessa opettajan vastuusta ja hankalista oppilaista yksi haastateltava

totesikin, että: ”Sitten täytyy vaan valikoida niitä, keitä pelastaa, kaikkia ei voi.”

”Kuitenkin meiltä tommosia sosiaalityöntekijän taitoja aletaan vaatia, pitäisi olla
niitä taitoja.” (H 10)

”Oiskohan semmonen asia, voisko sitä muotoilla näin, että liian paljon kun
oletetaan sitä niinku, oli se vaikka omassa ryhmässä opetusta, vastuunottoa
opettajalta niinku tämmösissä erityiskysymyksissä, joka niinku uuvuttaa kyllä. Et
jos meijän tehtävä on se opetus, niin miks meille kuuluu myös vastuunotto siitä,
että joku lapsi saa hoitoa.” (H 11)

”Hirveen vaikee määritellä niitä rajoja missä mun vastuu loppuu.” (H 10)

”..ihan tämmönen suht normaali luokka, että kun siellä on yksi tai kaksi niinku
sosiaalisesti jotenkin oireilevaa nuorta, niin sitä työrasittavuutta, mikä siitä
opettajalle tulee. Vaikka minkälaisella ammattitaidolla määrittelee sen, että
minkä mä tän oppilaan kanssa teen, niin tota.. Nyt näyttää olevan näin, että
monella puolella niin ne odotukset koululta, niin kerta kaikkiaan opettajahan
hoitaa kaiken. Kyllä se on näin.” (H 11)
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Erittäin tärkeäksi työssä jaksamisen kannalta koettiin opettajien väliset suhteet ja

yhteistyö. Täydennyskoulutuksessa on usein mahdollisuus tällaiseen yhteistyöhön ja

kokemusten vaihtoon, mutta luonnollisesti sitä tapahtuu koululla jatkuvasti muutenkin.

Opettajien yhteistyötä toivottiin lisää niin kouluajalla kuin koulun ulkopuolellakin.

Vapaamuotoisia, kouluajan ulkopuolella tapahtuvia tapaamisia pidettiin tärkeinä

ilmapiirin kannalta, vaikka kaikki opettajat eivät näistä olekaan kiinnostuneita. Hyvät

suhteet kollegoihin ja muutenkin hyvät aikuiset ihmissuhteet ovat opettajan työssä

jaksamisen kannalta tärkeitä.

Työyhteisö voi olla opettajan työssä jaksamiselle merkittävä tuki, mutta toisaalta se voi

myös olla se, joka vie loputkin voimat. Opettajan työ on jatkuvia kohtaamisia eivätkä

kaikki opettajat jaksa enää koulupäivän jälkeen kohdata muita opettajia. Ja

luonnollisesti voidaan voimaa jaksamiseen saada yhtä lailla koulun ulkopuolisista

ihmissuhteista.

” Minä haluisin, että henkilökunta olis tiiviimpää, meillä olis enemmän
sosiaalista toimintaa. Toiset sanoo, ettei missään tapauksessa, koulu riittää
tarkalleen, välitunnit. En haluu yhtään tavata teitä koulun jälkeen.” (H 2)

”Ne ei oo semmoset yhteiset kouluajan ulkopuolella tapahtuvat tapaamiset, niin
ne ei oo merkityksettömiä työssä jaksamisen kannalta. Vaikka moni suhtautuu,
että no mä nyt en ainakaan mihinkään ylimääräseen, ja vielä pitää kouluajan
ulkopuolella lähtee jonnekin linja-autolla makkaraa paistamaan, niin niillä on
kuitenkin erittäin tärkeä ja suuri merkitys siihen, minkälaista meillä on täällä.”
(H 10)

Opettajat toivoivat myös tiiviimpiä suhteita muihin ammatillisiin sidosryhmiin.

Ammatillisia yhteyksiä on siis hyvä olla muuallekin kuin omaan kouluun; ammatillisiin

sidosryhmiin, muuhun ympäröivään yhteisöön ja vaikkapa ulkomaillekin.

”Mut varmaan siihen vois liittyy tällanen asia, joka ei oo kauheen kehittynyt, että
näihin muihin ammatillisiin sidosryhmiin pitäisi olla niinku tiiviit välit, että ei
pelkästään se ryhmä riitä, vaan todellakin niinku se hoitopuoli ja muu.” (H 11)

Myös koulun rehtori vaikuttaa opettajien työssä jaksamiseen. Ongelmaksi koettiin

kuitenkin se, että rehtorilla ei enää useinkaan ole aikaa huolehtia opettajien jaksamisesta

tai koulun kehittämisestä, sillä muut tehtävät vievät niin paljon aikaa.
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”Mutta nykyisin rehtorillekin on ylenmäärin tätä työtä annettu byrokratian
hoitamiseksi. Varmaan tulee joka päivä joku lomake jostakin täytettäväksi.
Rehtorille jää hirmu vähän aikaa siihen itse työhön eli koulun kehittämiseen ja
henkilökunnan jaksamiseen. Elikkä hänen aikansa menee kaikkeen muuhun kun
tähän tarpeelliseen.” (H 2)

9.2.5 Toisen pääongelman tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa

Tämän tutkimuksen mukaan täydennyskoulutuksen avulla voidaan edistää opettajien

työssä jaksamista. Täydennyskoulutus on kuitenkin vain yksi työssä jaksamista edistävä

tekijä muiden joukossa. Lisäksi on muistettava, että mikä tahansa täydennyskoulutus ei

edistä työssä jaksamista, vaan se voi päinvastoin myös uuvuttaa opettajaa. Tutkimuksen

tulosten mukaan täydennyskoulutus edistää opettajien jaksamista tarjoamalla opettajille

virkistystä, motivaatiota, ammatillista kehittymistä sekä mahdollisuuden hengähtää ja

tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Täydennyskoulutuksen on kuitenkin oltava

laadukasta ja opettajien omista tarpeista lähtevää. Täydennyskoulutusta on myös

tarjottava opettajille tarpeeksi ajoissa ja säännöllisesti. Jos opettajat ovat jo uupuneita,

eivät he jaksa innostua koulutuksestakaan.

Työssä jaksamista edistävä täydennyskoulutus voi olla niin lyhyt- kuin

pitkäkestoistakin. Tärkeää opettajien mielestä oli, että täydennyskoulutus lähtisi

opettajien ja koulujen omista tarpeista ja että se olisi ajankohtaista ja tutkimukseen

pohjautuvaa. Täydennyskouluttautumiseen liittyviä ongelmia olivat

täydennyskoulutuksen huono ajoitus, koulutustarjonnan heikkous omalla

paikkakunnalla, määrärahojen niukkuus, sijaisjärjestelyjen hankaluus sekä opettajien

voimavarojen riittämättömyys koulutukseen osallistumiseen. Opettajien työssä

jaksamiseen vaikuttivat täydennyskoulutuksen lisäksi muun muassa opetusryhmien

koko, kiire, hankalat oppilaat, koulun ilmapiiri, rehtori ja opettajien yhteistyö.

Tässä tutkimuksessa opettajat pitivät täydennyskoulutusta yhtenä työssä jaksamista

edistävänä tekijänä. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Travers ja Cooper

(1996), jotka ovat tutkineet opettajien työstressiä Isossa-Britanniassa. Tutkimuksen

mukaan opettajien työstressiä voidaan vähentää muun muassa koulutuksen avulla.

Opettajia ei pitäisi heidän mukaansa kuitenkaan kouluttaa ainoastaan tekemään

opettajan työtä, vaan myös pysymään siinä. Opettajien oletetaan usein olevan
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eksperttejä usealla alalla, mikä on tällaisena jatkuvan muutoksen aikana vaikeaa.

Täydennyskoulutuksen avulla on mahdollista pitää opettajien tietoja ja taitoja ajan

tasalla ja näin ehkäistä stressin kokemista. Myös tässä tutkimuksessa

täydennyskoulutusta pidettiin jaksamista edistävänä tekijänä sen takia, että se tarjosi

opettajille ajankohtaista osaamista ja uusinta tietoa. Opettajien työstressiä voidaan

Traversin ja Cooperin tutkimuksen mukaan vähentää myös kouluttamalla rehtoreita,

sillä rehtorin hyvät vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot edistävät opettajien

työtyytyväisyyttä. (Travers & Cooper 1996, 174.)

Tämän tutkimuksen mukaan täydennyskoulutus oli jaksamista edistävää, koska se

tarjosi opettajille muun muassa virkistystä, virikkeitä, osaamista, varmuutta ja

hengähdystauon opetuksesta. Opettajien mukaan jaksamista edisti myös

täydennyskoulutustilaisuuksissa tehtävä yhteistyö muiden opettajien kanssa, joka

mahdollisti kokemusten vaihtamisen, ratkaisujen pohtimisen yhteisiin ongelmiin sekä

tuen antamisen ja saamisen. Myös Syrjäläisen (2002, 23) mukaan useat

täydennyskoulutukseen osallistuneet opettajat saivat kollegojen välisestä

vuorovaikutuksesta tukea ja henkisiä voimavaroja. Koulu-uudistuksiin liittyvä

täydennyskoulutus koettiin jaksamista edistäväksi siitäkin huolimatta, että uudistus vaati

opettajilta paljon ylimääräistä työtä. Keskustelu uudistuksiin liittyvistä ongelmista

kollegojen kanssa koettiin tukevana.

Tässä tutkimuksessa opettajat näkivät hyvänä sen, että samasta koulusta osallistuu

samaan koulutukseen useampi opettaja, jolloin uusien ideoiden käytäntöön

soveltaminen on mielekkäämpää. Luukkainen (2000) ehdottaakin, että

täydennyskoulutuksen järjestämisessä tulee sekä tilaajien että järjestäjien pyrkiä

aiempaa selkeämmin työparien, tiimien ja kokonaisten opettajakuntien kouluttamiseen

koulutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Jos opettajat pystyvät reflektiivisesti

käsittelemään yhdessä opiskeltua sisältöä, se kiinnittyy sekä yhteisöön että kontekstiin

ja informaatio jalostuu yhteiseksi uudeksi tiedoksi (Luukkainen 2000, 241, 259).

Koulukulttuurille on kuitenkin perinteisesti ollut ominaista opettajien eristäytyneisyys

ammatin harjoittamisessa. Opettajan työn itsenäisyys voidaan nähdä niin etuna kuin

haittanakin. Vapaus ja itsenäisyys sallii sen, että jokainen opettaja voi vapaasti kehittää

ammattitaitoaan ja viedä työtään eteenpäin omien näkemystensä varassa. Toisaalta
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tällainen vapaus saattaa johtaa siihen, että yksinäiseltä opettajalta jää vähäiseksi

älyllinen, pitkäjänteinen työn pohtiminen sekä kokemusten vaihtaminen ammatillisissa

aikuiskontakteissa. Eristäytyneisyys mahdollistaa myös ammatillisen paikoilleen

juuttumisen, jolloin rutinoitumisen kehä on helposti tarjolla. Jos työstä ei voi puhua

työtovereiden kanssa eikä siihen saa ulkopuolisia virikkeitä tai ohjausta, työn

kehittämiseen ei ole selvää velvoitetta. Oman työn kehittämisen voidaankin nähdä

olevan paras keino vireyden ja jaksamisen lisäämiseen ja toisaalta uupumisen ja

leipääntymisen estämiseen. Koulua ei voi kukaan kuitenkaan uudistaa yksinään; siihen

tarvitaan avointa yhteistyötä koko koulun henkilökunnan, oppijoiden sekä sidosryhmien

välillä. (Kohonen & Leppilampi 1994, 62–65.)

Opettajien mielestä työssä jaksamista voivat edistää niin lyhyt- kuin pitkäkestoisetkin

koulutukset. Lyhytkestoiset koulutukset sopivat erityisesti uudistusten aiheuttamiin

koulutustarpeisiin. Lyhytkestoisten koulutusten avulla opettajat saavat nopeasti

ajankohtaista tietoa, joka pitää heitä ajan tasalla ja estää heitä tuntemasta epävarmuutta

omasta osaamisestaan. Pitkäkestoiset koulutukset koettiin työmäärästään ja

vaativuudestaan huolimatta erittäin motivoiviksi. Oletan, että tämä ristiriita toisaalta

lyhytkestoisten kurssien ja toisaalta pitkäkestoisten koulutusten suosimisessa ilmentää

sitä painetta ja kiirettä, jonka keskellä opettajat työskentelevät. Pitkäkestoisen

koulutuksen tehokkuudesta ja motivoivuudesta huolimatta opettajat suosivat usein

lyhytkursseja, sillä aika ja voimavarat eivät yksinkertaisesti aina riitä pitkiin

projekteihin osallistumiseen. Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistumista

selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että niin opettajat kuin rehtoritkin pitivät

lyhytkursseja toivotuimpana täydennyskoulutuksen muotona. Kuitenkin opettajista noin

kolmannes ja rehtoreista lähes joka toinen haluaisi sitoa koulutuksen osaksi

oppilaitoskohtaista tai laajempaa kehittämisprojektia. (Jakku-Sihvonen & Rusanen

1999, 68, 100.) Täydennyskoulutusta leimaava voimakas lyhytkurssiperinne aiheuttaa

sen, että oppilaitoksen kehittämistyön vaatima pitkäjännitteisyys ja prosessinomaisuus

jäävät huomiotta. Lisäksi täydennyskoulutus kohdistuu pääasiassa yksittäisiin

henkilöihin ja suuntautuu yksilöllisen ammatillisen kehittymisen tukemiseen, jolloin se

ei suosi ryhmiä tai koko oppilaitosyhteisöä huomioonottavaa lähestymistapaa. (Kosunen

& Mikkola 2001, 484.)
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Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla on myönteisiä kokemuksia koko työyhteisöä

koskevista koulutuksista, sillä uusien ideoiden käytäntöön soveltaminen oli ollut

tuolloin helppoa. Kuitenkin myös yksilöllistä koulutusta korostettiin, sillä se tarjoaa

opettajalle mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen, itse valittuun ja itseä

kiinnostavaan koulutukseen. Meriläisen (1999, 383) tutkimuksen mukaan

luokanopettajien ammatillinen kehittymistarve perustui hyvin usein henkilökohtaisiin

motiiveihin muuttaa omaa työnkuvaa eikä niinkään yhteisöllisiin motiiveihin ja koulun

muutoksiin. Tällöin kuitenkaan täydennyskouluttautumisesta ei näyttänyt olevan

opettajille juurikaan hyötyä, sillä työyhteisö ei tarjonnut opettajille mahdollisuutta

soveltaa koulutusta.

Erityisen tärkeänä pidettiin opettajan ja hänen yksilöllisten tarpeidensa huomioimista

täydennyskoulutuksessa. Täydennyskoulutus käsitteleekin usein opettajuutta varsin

yhtenäisenä ilmiönä ottamatta huomioon opettajien yksilöllisyyttä ja ammattiuran eri

vaiheita (Kosunen & Mikkola 2001, 484). Myös Meriläisen (1999) mukaan huomio

tulisi kiinnittää täydennyskoulutuksen suunnittelussa erityisesti yksittäisten opettajien ja

koulujen tarpeisiin. Opettajien koulutustarpeet eroavat nimittäin huomattavasti eri

uravaiheissa. Koulutuksen suunnittelu ja eriyttäminen uravaiheittain sekä mahdollisuus

soveltaa koulutusta työssä ovat edellytyksiä opettajan ammatilliselle kehittymiselle.

Kouluttautumisen tulisi siis perustua myös työyhteisön tarpeisiin ja muiden opettajien

olisi sitouduttava asetettuihin tavoitteisiin. (Meriläinen 1999, 381–383.) Koulutuksen

vaikuttavuutta lisää varmasti se, että koulutettavat ovat itse aktiivisesti mukana oman

koulutuksensa suunnittelussa, toteutuksessa ja sen arvioinnissa, sillä tällöin he

sitoutuvat ammatillisen kehittymisensä edistämiseen, mikä puolestaan lisää

koulutusmotivaatiota (Kohonen 1993, 82).

Täydennyskoulutukseen osallistuminen vaatii opettajilta paljon aikaa, aktiivisuutta ja

voimia. Opettajat näkivätkin ongelmana juuri sen, että osallistumisen vaatimat

järjestelyt saattavat olla jo niin uuvuttavia, ettei opettaja enää jaksa osallistua

koulutukseen. Erityisen hankalaa tämä on jo valmiiksi uupuneelle opettajalle, jonka

voimavarat eivät tahdo riittää pakolliseen opetustyöhönkään. Tämän tutkimuksen

mukaan täydennyskoulutuksen avulla voidaan edistää opettajien työssä jaksamista,

mutta sen tulisi ehtiä ennen uupumusta, jotta siitä olisi opettajille hyötyä. Myös

Kulmalan (2000) mukaan hyvätkin ideat ja kehitystoimet voivat epäonnistua siitä
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syystä, että opettajilla ei yksinkertaisesti ole aikaa tai voimavaroja innostua niistä.

Jatkokouluttautumiselle pitäisikin hänen mukaansa luoda riittävät resurssit ja motivointi

ja se pitäisi kohdentaa oikein. Esimerkiksi vielä työstään innostuneille, mutta

epävarmuutta omasta osaamisestaan ja jaksamisestaan kokeville opettajille tulisi

järjestää mahdollisuus kehittää itseään nykyisessä työssään. Kyynistyneille ja

innostuksensa opetustyöhön menettäneille puolestaan pitäisi luoda mahdollisuus

esimerkiksi erikoistua tai muutoin edetä urallaan, jotta mielenkiinto opetustyöhön

heräisi henkiin. (Kulmala 2000, 16–17.) Opettajan omien tarpeiden huomioiminen on

siis tärkeää paitsi siksi, että heidän kiinnostuksen kohteensa ovat erilaisia, myös siksi,

että heidän elämäntilanteensa ja voimavaransa ovat erilaisia.

Opettajien täydennyskouluttautumiseen liittyy muitakin ongelmia kuin se, että

opettajien voimavarat eivät aina riitä koulutukseen osallistumiseen. Sutinen (2001) ottaa

esille ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestämiseen liittyviä ongelmia

Uudistumisen eväät -hankkeen loppuraportissa. Ongelmana on usein, että koulutusta ei

ole tarjolla tai siihen ei ole rahaa. Koulutukseen ei myöskään voi aina lähteä sen takia,

että omat työt jäävät muille opettajille tai koulutukseen osallistumiseen ei

yksinkertaisesti riitä voimia. Aina ei myöskään koeta lisäkoulutustarvetta. Myös

haastattelemani opettajat ottivat esille nämä samat ongelmat. He korostivat erityisesti

sijaisjärjestelyjen hankaluutta; pätevää ja pitkäaikaista sijaista on hankala saada ja usein

opettaja joutuukin tekemään moninkertaisen työn valmistellessaan tunnit sijaiselle.

Täydennyskoulutuksen ajoitus koettiin myös suurena ongelmana. Koulutuksen

toivottiin tapahtuvan työajalla. Jos koulutus tapahtuu vapaa-ajalla, uupuvat opettajat

entisestään, kun virkistymiseen ei jää aikaa. Ratkaisuksi täydennyskoulutuksen

ajoituksen ongelmaan ehdotettiin niin sanottua sapattijaksoa. Stjernbergin (1986)

mukaan itsensä arvostaminen opettajana vähenee naisopettajilla 40 ikävuodesta 60

ikävuoteen. Vanhemmat opettajat tuntevat itsensä ammatillisesti riittämättömiksi, kun

heille asetetaan yhä lisääntyviä vaatimuksia eikä heidän koulutuksensa vastaa enää

uudistuvia tehtäviä. Vanhempien, uupuneiden tai riittämättömyyttä tuntevien opettajien

jaksamisen edistämiseen Stjernberg ehdottaa ratkaisuksi sapattivuosijärjestelmää.

(Stjernberg 1986, 69–70.) Nyt 15 vuotta myöhemmin asetetaan opettajille uusia

vaatimuksia yhä nopeampaan tahtiin. Sapattijärjestelmän tyyppistä ratkaisua tarvittaisiin

siis entistäkin enemmän. Sapattivapaa tuli esiin myös Traversin ja Cooperin (1996)
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opettajien työstressiä tutkineessa tutkimuksessa. Säännöllisesti toistuva sapattivapaa

tarjoaisi opettajille mahdollisuuden päivittää tietoja ja taitoja ilman syyllisyyden tunteita

siitä, että jättää luokan ja aiheuttaa kollegoille ylimääräistä työtä. Sapattivapaalla

opettaja voisi kouluttautumisen ohella rentoutua ja virkistyä. (Travers & Cooper 1996,

174–175.)

Tässä tutkimuksessa opettajat totesivat, että täydennyskoulutusta ei ole tarpeeksi tarjolla

Kuopiossa. Maantieteelliset ominaisuudet ja kuntien taloudellinen tilanne johtavatkin

pohtimaan täydennyskoulutuksen tarjontaa ja siihen osallistumista koulutuksellisen

tasa-arvoisuuden näkökulmasta (Hakala, Kiviniemi & Teinilä 1999, 85). On todettu,

että kaupunkimaisissa kunnissa opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen selvästi

enemmän kuin taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa.

Täydennyskoulutuspäivien keskiarvo oli kaupunkimaisissa kunnissa noin 37 ja

maaseutumaisissa kunnissa noin 25. (Jakku-Sihvonen & Rusanen 1999, 40.)

Täydennyskoulutuksen avulla voidaan edistää opettajien työssä jaksamista, mutta siihen

vaikuttavat monet muutkin rakenteet. Uudistumisen eväät -hankkeeseen kuului

opetustyön kuormitustekijöitä selvittävä kysely. Kyselyn raportoijan Alpo Kulmalan

mukaan opettajan työtä kuormittavat muun muassa suuret ryhmäkoot, vastuu oppilaista

kasvattajana, oppilaiden yksilöllisten kykyjen huomioon ottaminen ja kiire

opetustyössä. Kyselyn perusteella tärkeintä olisi pienentää opetusryhmiä ja varata

riittävästi resursseja erityisopetukseen. (Kulmala 2000, 21.) Opetustyön

kuormitustekijät -kyselyn tulokset olivatkin hyvin saman suuntaisia tutkimukseni

tulosten kanssa.

Kulmalan (2000, 16) mukaan opettajat kokevat vastuun oppilaistaan hyvin

henkilökohtaisesti ja voimavarojen jakaminen oikeudenmukaisesti kiireen keskellä

saattaa tuntua opettajasta ylivoimaiselta tehtävältä. Kun suuressa ryhmässä on paljon

huomiota vaativia, hankalia oppilaita, uupuu opettaja helposti. Kiireen ja väsymyksen

lisäksi opettaja saattaa tuntea riittämättömyyttä ja kyynistyneisyyttä, kun hän ei pysty

ponnisteluistaan huolimatta vaikuttamaan asioihin. Myös tässä tutkimuksessa opettajat

kertoivat opettajan roolien ja vastuun näyttävän laajoilta ja epämääräisiltä. Syrjäläinen

(2002, 94) kuvaa tutkimuksessaan opettajan työnkuvan laajenemista. Hänen mukaansa
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moni opettaja on halunnut työssään tukea nimenomaan lapsen oppimista ja kasvua,

jolloin työn arjen kohtaaminen onkin ollut pettymys.

Tässä tutkimuksessa työssä jaksamisen kannalta erityisen tärkeäksi koettiin opettajien

väliset suhteet ja yhteistyö. Myös Sahlbergin (1996) mukaan opettajat näkevät

kollegiaalisen yhteistyön tärkeänä työssä jaksamisen kannalta. Tuen antaminen ja

saaminen sekä keskinäinen kannustaminen ovat tärkeitä yhteistyön muotoja ja auttavat

paitsi jaksamisessa myös uudistumisessa. Kuitenkaan kaikki opettajat eivät halua

osallistua tiiviiseen yhteistyöhön, vaan puurtavat mieluummin itsekseen. Toisaalta myös

koulun toiminnan rakenteelliset ominaisuudet ja koulun organisaatio saattavat

hankaloittaa opettajien yhteistoimintaa. (Sahlberg 1996, 180, 213.)

Myös Kiviniemen (2000) tutkimuksessa opettajat toivat opettajayhteisön merkityksen

jaksamisen kannalta voimakkaasti esiin. Jaksamisen tukemisen katsottiin edellyttävän

avoimuutta niin siltä yksittäiseltä opettajalta, joka tuntee uupumuksen oireita, kuin

työyhteisöltäkin. Jos asioita pystytään käsittelemään työyhteisössä avoimesti, voidaan

esiin tuoda ongelmallisiakin asioita. Tärkeäksi koettiin myös toisiin opettajiin

tutustuminen henkilökohtaisella tasolla. (Kiviniemi 2000, 92–93.) Van Dick ja Wagner

(2001) puolestaan totesivat saksalaisia opettajia koskevassa tutkimuksessaan kollegoilta

ja erityisesti koulun rehtorilta saadun sosiaalisen tuen olevan voimakkaasti yhteydessä

opettajien työssä jaksamiseen. Sosiaalisen tuen saaminen rehtorilta näytti helpottavan

opettajan työtaakan kokemista sekä vähentävän koulussa tapahtuvaa psykologista

väkivaltaa (”mobbing”) ja näin vähentävän myös stressin kokemista työssä. (van Dick

& Wagner 2001, 255–256.)

Tässä tutkimuksessa tuli ilmi kuitenkin myös se, että kaikki opettajat eivät ole

halukkaita tekemään yhteistyötä muiden opettajien kanssa, ainakaan kouluajan

ulkopuolella. Jacobsson ym. (2001) ovat pohtineet tutkimuksessaan sitä, että koska

kollegiaalisen yhteistyön on oltava molemmin puoleista, saattaa se myös lisätä työn

vaatimuksia ja sitä kautta kuormittaa opettajaa.
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10 POHDINTA

En halunnut uppoutua tässä tutkimuksessa opettajien uupumukseen ja väsymykseen,

vaan halusin kiinnittää huomion jaksamiseen. Päädyin tarkastelemaan ammatillisen

kehityksen ja siihen pyrkivän täydennyskoulutuksen merkitystä jaksamisen kannalta.

Opettajien ammatillista kehitystä tutkiessani keskityin tarkastelemaan opettajien

henkilökohtaisten tietojen ja taitojen sekä persoonallisuuden merkitystä työssä

jaksamisessa, vaikka jaksamiseen vaikuttavat paljon myös esimerkiksi fyysinen

työympäristö, työn määrä ja laatu, työyhteisö ja johtamistapa. Vaikka keskityinkin

opettajien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, ei tarkoitukseni ole syyllistää uupuneita

opettajia ja kehottaa heitä vain huolehtimaan ammatillisesta kehityksestään. Uupumus

on ilmiö, johon vaikuttavat niin persoonallisuus, elämän kokonaistilanne kuin työhön ja

laajemminkin työelämään liittyvät tekijät, eikä yhtä kaikille sopivaa reseptiä sen

poistamiseen voidakaan esittää. Myös opettajan työnkuvan raju muutos tulisi huomioida

uupumusta pohdittaessa. Huberman (1993) on tutkinut opettajien ammatillista kehitystä

ottaen huomioon opettajien persoonallisuuden, uravaiheen ja elämäntilanteen.

Huberman päätyy toteamaan, että opettajat ja heidän elämänsä ovat niin erilaisia, ettei

heidän työtyytyväisyyttään uran aikana pysty ennustamaan. Lisäksi opettajat kokevat eri

asiat eri tavoilla; se, mikä kuormittaa toista, saattaa olla toiselle hyvinvointia edistävä

tekijä. En kuitenkaan tarkastellut ainoastaan opettajien henkilökohtaisten

ominaisuuksien merkitystä jaksamisessa. Halusin pohtia myös jotakin aivan

konkreettista keinoa, jonka avulla opettajien jaksamista voitaisiin edistää. Päädyin

täydennyskoulutuksen merkityksen pohtimiseen. Halusin kuulla opettajien omia

käsityksiä ja kokemuksia täydennyskoulutuksen mahdollisuuksista edistää jaksamista ja

tuoda näitä näkemyksiä esiin, jotta niitä voitaisiin mahdollisesti myös käyttää hyödyksi

täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tutkimuksen edetessä huomasin, ettei ammatillisen kehityksen ja täydennyskoulutuksen

suhde työssä jaksamiseen ole yksiselitteinen ja ristiriidaton. Opettajat kokivat oman

ammatillisen kehityksensä tärkeäksi asiaksi, joka auttoi heitä tekemään työtään sekä

myös innostumaan siitä ja jaksamaan siinä. Täydennyskoulutuksesta opettajat olivat

saaneet sellaista ammattitaitoa, joka motivoi heitä ja auttoi myös jaksamaan työssä.

Toisaalta joidenkin täydennyskoulutustilaisuuksien anti oli jäänyt vähäiseksi, ja niiden

jaksamista edistävä vaikutus liittyikin vain työpaikalta koulutuksen ajaksi pois
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pääsemiseen. Toisinaan täydennyskoulutus saattoi uuvuttaa opettajia entisestään, jos

työolot olivat huonot ja opettajat jo valmiiksi väsyneitä. Ammatillinen kehittyminen

kysyykin voimavaroja. Opettajat voivat kokea sen lisäpaineena ja jopa uhkana. Onko

tarpeeksi pohdittu sitä, jaksaako opettaja kehittyä?

Nyt, kun opettajuudelle asetetut vaatimukset kasvavat ja muuttuvat yhteiskunnallisen

kehityksen myötä, nousevat opettajien ammatillinen kehitys ja työssä jaksaminen

erittäin tärkeään asemaan. Työn vaatimukset ovatkin yksi merkittävimmistä opettajan

työn stressitekijöistä (ks. Jacobsson ym. 2001). Myös suurten ikäluokkien eläkkeelle

jäämisestä seuraava uhkaava opettajapula (ks. Rönnberg 2000) edellyttää näihin asioihin

paneutumista; on entistä tärkeämpää, että opettajat pysyvät ammatillisesti ajan tasalla ja

he paitsi jaksavat työssään myös jatkavat siinä.

Jatkuvasta muutoksesta seuraa, että opettaja ei ole koskaan valmis ammatissaan, vaan

hänen on itsekin oltava oppija. Jatkuva muutos koettelee opettajan voimavaroja.

Opettajan jaksamista näyttäisi edistävän se, että hän suhtautuu omaan oppimiseensa

sekä muutokseen myönteisesti. Jos opettaja on innovatiivinen ja kehittämisestä

kiinnostunut, tarjoavat koulun kehittäminen ja siihen liittyvät uudistukset hänelle

haasteita ja mahdollisuuksia. Muutokset tarjoavat mahdollisuuden uudistumiseen,

ammatilliseen kehittymiseen, motivoitumiseen ja jopa virkistymiseen ja jaksamiseen.

Opettaja saattaa siis saada muutoksesta voimia kehittymiseen. Toisaalta muutos voi olla

opettajia voimakkaasti kuormittava tekijä. Tällaisena jatkuvan muutoksen aikana tulisi

opettajien muutoksen kohtaamisen taitoihin kiinnittää huomiota. Opettajia pitäisi

valmistaa muutoksen kohtaamiseen, jotta he oppisivat näkemään sen mahdollisuutena ja

oman työn kannalta hyvänä asiana.

Uudistukset vaativat opettajilta aina ylimääräistä työtä, ja ne ovatkin siksi väsyttäviä.

Jotta opettaja voisi innostua uudistuksista, kehittyä ammatillisesti niiden myötä sekä

saada voimavaroja, tulisi uudistusten olla opettajalle mielekkäitä ja merkityksellisen

tuntuisia. Opettajan oman käytännön työn kannalta merkityksettömät, työläät projektit

aiheuttavat turhautumista ja loppuunpalamista. Uudistusten keskellä saattaa myös

unohtua, että opettajan perustehtävä on kuitenkin opetus. Koulun arjen ja

uudistusvaatimusten välinen kuilu ei saisi kasvaa liian suureksi. Muutoksilla tulisi olla

merkitystä opetuksen ja oppimisen kannalta. (Syrjäläinen 2002, 83, 87, 90.)
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Ammatillisen kehittymisen ja uudistusten tulisi siis pohjautua opettajien omiin

tarpeisiin. Clark (1992) toteaa, että ilmaukseen ”opettajien ammatillinen kehittyminen”

liittyy usein negatiivinen sävy. Se herättää usein mielikuvan prosessista, joka

paremminkin tehdään opettajalle kuin jonka opettaja itse tekee. Se ikään kuin vihjaa,

että opettajilla on puutteita tiedoissaan ja taidoissaan ja että he eivät ole riittävän hyviä.

Miten opettaja voi innostua prosessista, joka kätkee oletuksen, että hän on puutteellinen,

passiivinen, vastustava ja kaiken lisäksi vain osa opettajien joukkoa ilman omia

henkilökohtaisia kehittymistarpeitaan ja -toiveitaan? Clark ehdottaakin toisenlaista

lähtökohtaa aikuisen oppimiselle ja kehittymiselle; hänen mielestään opettajat ovat

reflektiivisiä ammattilaisia, jotka voisivat itse suunnitella ja ohjata omaa ammatillista

kehittymistään. Aikuisen oppiminen on vapaaehtoista; kukaan ei voi pakottaa aikuista

oppimaan, kehittymään tai muuttumaan. Jos opettaja on itse vastuussa valitsemastaan

kehittymisprosessista, hän myös sitoutuu siihen ja hyötyy siitä enemmän. (Clark 1992,

75, 77.)

Muutokset saattavat kuormittaa myös niistä innostuneita opettajia. Räisäsen (1996)

mukaan opettajat, jotka olivat keskimääräistä enemmän uudistaneet opetustaan ja

työtapojaan, olivat lukukausien lopussa stressaantuneita. Työnsä kehittämiseen

keskittyneet opettajat eivät kuitenkaan aikoneet luopua mielekkääksi ja palkitsevaksi

kokemastaan työtavasta. Työtyytyväisyys ja työstressi eivät siis ehkä olekaan saman

ulottuvuuden eri päitä; opettaja saattaa viihtyä työssään tilapäisestä stressistä

huolimatta. (Räisänen 1996, 103.) Samaan päätelmään päätyi myös Syrjäläinen (2002),

jonka mukaan uudistuksista innostuneet ja ammatilliseen kasvuun pyrkivät opettajat

joutuivat kyllä tekemään ylimääräistä työtä, mutta olivat tästä rasituksesta huolimatta

tyytyväisiä työhönsä. Useat jopa kuormitustekijöiksi arvioidut työn piirteet saattavatkin

olla tekijöitä, jotka sopivassa määrin työhön sisältyessään lisäävät työmotivaatiota,

kehittävät työntekijän ammattitaitoa ja edistävät jaksamista (Lindström 1987, 18–19).

Muutos saattaa siis auttaa opettajaa kehittymään ja jaksamaan työssään. Toisaalta se

saattaa myös uuvuttaa opettajan ja johtaa jopa siihen, että opettaja alkaa suhtautua

kielteisesti kaikkiin uudistuksiin. Jos edellisenkään uudistuksen tuloksia ei ole pohdittu

ja arvioitu, saattaa olla vaikeaa motivoitua jo uuteen muutokseen (Syrjäläinen 2002,

77). Koulu ei voikaan aina kehittyä; se tarvitsee niin aktiivisuuden kuin pysähtymisen ja

arvioinninkin aikoja (Stoll & Fink 1996, 46).
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Tässä tutkimuksessa opettajat korostivat opettajien välisen yhteistyön merkitystä työssä

jaksamisessa. Kollegiaalisuus näyttäisikin olevan avaintekijä niin jaksamisen kuin

ammatillisen kehityksenkin kannalta. Opettaja ei kehity yksin, vaan kehittymiseen

vaikuttavat aina opettajaa ympäröivät ihmiset ja vallitseva kulttuuri. Hargreavesin

(1992) mukaan kollaboratiivinen kulttuuri, joka edistää opettajien välistä avoimuutta,

luottamusta ja tukea, on muutosta ja kehitystä parhaiten tukeva ympäristö.

Kollaboratiivinen kulttuuri hämärtää ammatillisuuden ja persoonallisuuden rajat ja

mahdollistaa juuri tämän takia opettajan kokonaisvaltaisen kehittymisen; koskeehan

kehittyminen aina opettajan koko persoonallisuutta ja elämäntilannetta.

Kollaboratiivisessa kulttuurissa epävarmuutta ja epäonnistumisia ei piiloteta vaan ne

paremminkin jaetaan kollegojen kanssa ja niistä keskustellaan. Tällaisessakaan

kulttuurissa muutos ei kuitenkaan tapahdu nopeasti tai vaivatta. (Hargreaves 1992, 226,

233.) Uudistukset vaativat runsaasti avointa keskustelua toteutuakseen ja toimiakseen

koko koulussa.

Räisänen (1996) huomasi tutkimuksessaan, että opettajan ei ole helppo myöntää, että

hänellä on ongelmia työssään ja hän on uupunut. Haastatelluista opettajista tämän

myönsivät heti alussa vain ne, jotka tunsivat, että opettajan työstä on pakko lähteä,

koska he eivät yksinkertaisesti jaksa jatkaa. (Räisänen 1996, 77.) Koulut ovatkin turhan

usein paikkoja, joissa epävarmuuden tunteista ja epäonnistumisista ei voi puhua.

Heikkouden, uupumuksen ja epävarmuuden näyttäminen tällaisessa yhteisössä

merkitsisi oman pätevyyden kyseenalaistamista. Juuri jatkuva muutos kuitenkin

aiheuttaa sen, ettei yksikään opettaja ole ”valmis” eikä kukaan heistä osaa kaikkea.

Ehkä ammatillinen pätevyys tulisikin nähdä tänä päivänä paremminkin virheiden

myöntämisenä, avun pyytämisenä, tutkimisena, kehittymisenä ja kasvuna.

Sahlbergin (1998) mukaan yksi vaikeimmista opettajan uudistumisen ja muuttumisen

esteistä on opettajan kokema epävarmuus. Epävarmuudella tarkoitetaan tässä selkeiden

ratkaisujen, yleisten periaatteiden tai kollektiivisen varmuuden puuttumista

opetusmenetelmiä ja toimintatapoja valittaessa. Tietty epävarmuus on tavallista

luonteeltaan dynaamisessa ja ennustamattomassa opetustyössä. Mitä enemmän opettaja

kokeilee uusia käytäntöjä ja kehittää muutoin opetustaan, sitä enemmän hän ottaa

riskejä. Riskit puolestaan lisäävät epävarmuutta ja yksin koettu epävarmuus voidaan
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kokea ahdistavana ja pelottavana. Epävarmuuteen, eristyneisyyteen ja individualismiin

liittyy läheisesti vallitsevien olosuhteiden säilyttäminen ja tietynlainen

konservatiivisuus, jolloin opettajan näkökulma opetustyöhön ja oppimiseen pysyy

kapeana. Muuttuviin olosuhteisiin reagoiminen hidastuu ja tulee vaikeammaksi

yksilöiden etsiessä turvallisia ratkaisuja ja minimoidessa mahdollisia riskejä. (Sahlberg

1998, 132–133.) Itsensä ammatilliseen kehittämiseen sitoutuminen ja pedagogisten

riskien ottaminen ovat kehittymisen edellytyksiä ja kollegiaalinen tuki auttaa näistä

riskeistä selviytymistä (Kohonen 1993, 83). Yhteistyötä tehdessään opettajilla on

mahdollisuus pohtia yhdessä ratkaisuja ongelmiin, keskustella, jakaa kokemuksia sekä

toisaalta saada tukea ja toisaalta tarjota tukea muille opettajille. Tällöin paitsi

kehittyminen myös jaksaminen edistyy.

Tämän tutkimuksen mukaan opettajien ammatillinen kehitys ja täydennyskoulutus

edistävät jaksamista. Jaksamista edistää, jos opettaja on löytänyt oman persoonallisen

tyylinsä opettaa, jos hän suhtautuu omaan oppimiseensa ja kehittymiseensä sekä

muutokseen myönteisesti ja jos hän saa tukea työyhteisössään. Opettajan työ on

kuitenkin tänä päivänä kiireen ja uudistusten sävyttämää. Uudistukset ovat tärkeitä ja

välttämättömiäkin. Parhaimmillaan uudistukset muuttavat opettajan työtä parempaan

suuntaan ja saavat opettajat innostumaan työstään ja sen kehittämisestä. Tällöin ne

edistävät myös opettajan ammatillista kehittymistä ja jaksamista. Uudistusten ja koulun

kehittämisen ei tulisi kuitenkaan antaa sokaista meitä; harkitsemattomat uudistukset

saattavat jopa uuvuttaa opettajan. Tärkeää olisi aina pohtia muutosten merkitystä

opetuksen ja oppilaiden oppimisen kannalta. Olennaista on myös tehdä uudistuksista

opettajan oman työn sekä hänen omien että koulun tarpeiden kannalta merkityksellisiä.

Uudistumisessa auttaa opettajien välinen yhteistyö sekä kasvua tukeva ilmapiiri

koulussa. Jos haluamme, että opettajat jaksavat, kehittyvät ja uudistuvat, tulisi heille

suoda mahdollisuus myös pysähtymiseen. Jos jatkuvat vaatimukset uudistumisesta,

tehokkuudesta ja erinomaisuudesta unohdettaisiin hetkeksi, voisi opettajille jäädä aikaa

ja resursseja myös omasta jaksamisesta ja kehittymisestä huolehtimiseen.

Tänä päivänä näyttää olevan mahdotonta osata ja tietää kaikkea. Ehkä tätä ei siis tulisi

vaatia opettajiltakaan. Pickle (1985) toteaakin, ettei ihanteellista opettajaa tulisi

määritellä liian kapeasti ja tarkkaan. Kaikkien opettajien ei tarvitse olla samanlaisia eikä

osata kaikkia samoja asioita. Opettajat saavat ja heidän tulisikin olla persoonallisuuksia,
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yksilöitä. (Pickle 1985, 57, 59.) Jos hyvä opettaja määritellään laajemmin, eivät

opettajille asetetut vaatimuksetkaan ehkä kuormita heitä yhtä paljon; kaikkien kun ei

tarvitse osata kaikkea. Opettajien motivaatio varmasti paranisi ja heidän jaksamisensa

edistyisi, jos heiltä vaadittaisiin paremminkin jatkuvaa kehitystä omilla vahvoilla

alueillaan, eikä korostettaisi ainoastaan ammattitaidon puutteita. Jos opettajille ei suoda

mahdollisuutta pysähtyä, on todennäköistä, että he turhautuvat ja uupuvat.

Vaarassa uupua ovat erityisesti työhön ja sen tavoitteisiin vahvasti sitoutuvat,

tunnolliset ja ahkerat opettajat (ks. Fullan 1993; Vartiovaara 1996; Kalimo & Toppinen

1997). Tällainen opettaja pyrkii täyttämään kaikki hänelle asetetut tavoitteet. Tänä

päivänä opettajille esitetyt vaatimukset kuitenkin kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti,

jolloin työhönsä voimakkaasti sitoutuneen opettajan riski uupua kasvaa. Easthopen ja

Easthopen (2000) australialaisten opettajien työtaakan kasvua selvittäneen

pitkittäistutkimuksen mukaan opettajien työpäivät olivat pidentyneet, opetusryhmät

suurentuneet ja työtehtävät paitsi lisääntyneet myös monipuolistuneet kymmenen

vuoden aikana. Opettajan työn laajentuminen ja vaatimusten kasvaminen johti siihen,

että opettajat eivät selviytyneet kaikista työtehtävistään, vaan he joutuivat valitsemaan

tehtävistä vain osan. Kun ajan ja voimavarojen riittämättömyys estää opettajaa

tekemästä työtään oman ammatillisen identiteettinsä mukaisesti ja niin hyvin kuin hän

haluaisi sen tehdä, vaikuttaa se opettajan asenteisiin, itsetuntoon, sitoutumiseen ja

motivaatioon. Tutkimuksen mukaan opettajat kokivat erittäin stressaavana ja

syyllisyyden tunteita herättävänä sen, että he eivät jaksaneet eivätkä ehtineet tehdä

työtään yhtä hyvin kuin aiemmin. Tästä seurasi, että jotkut opettajat jättivät opettajan

työn kokonaan, kun taas toiset vähensivät stressiä ryhtymällä osa-aikaisiksi opettajiksi.

Opettajan ammattiin jääneet joutuivat joko vähentämään sitoutumistaan työhönsä ja sen

kehittämiseen tai jatkamaan vanhaan malliin, mutta kärsien voimakkaista stressioireista.

(Easthope & Easthope 2000, 53–56.)

Myös tässä tutkimuksessa eräs opettaja puhui siitä, että vaatimusten kasvaessa ja

työolojen ollessa huonot yksi vaihtoehto selviytyä on vähentää sitoutumista työhön –

lopettaa välittämästä. Tämä saattaa tuntua ainoalta vaihtoehdolta silloin, kun tuntuu, että

kaikista vaatimuksista ei millään voi selviytyä. Kalimo ja Toppinen (1997) toteavat, että

kun opettaja huomaa, ettei pysty selviytymään kaikesta, hän alkaa suojautua väsymystä

ja syyllisyyttä vastaan, mikä johtaa torjuvaan ja työn merkitystä kyseenalaistavaan



91

asennoitumiseen. Tällaiset muutokset ovat vieraita alunperin työkeskeisen ihmisen

minäkuvalle. (Kalimo & Toppinen 1997, 13.) Opettajat ovatkin usein varsin sitoutuneita

ja motivoituneita työhönsä, jolloin toimiminen vastoin omaa ammatillista identiteettiä ja

aiempaa toimintatapaa saattaa tuntua erityisen syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteita

herättävältä. Kun opettaja työssä selviytyäkseen vähentää sitoutumistaan siihen ja alkaa

käydä töissä vain palkkaa saadakseen, lakkaa myös ammatillinen kehittyminen. Tällöin

taas olisi syytä pohtia, miten oppilaat voivat oppia, jos opettaja on lakannut oppimasta.

”Kyllä työssä jaksamiseen niin sitä ihminen kehittää ne omat strategiansa sitten
kukin niinku oman laatuisensa – onpa sitä täydennyskoulutusta tai ei. Ja ykshän
on semmonen, että ei välitä enää. Käy täällä vaan niinku, jos ei ole esimerkiks
täydennyskoulutusta tai muuten ne olot on huonot, niin ajattelee, että täällähän
käydään vaan töissä ja rahaa saamassa. Ja joku kehittää jotakin muuta, että
jaksaa siellä työssä. Mutta musta tuntuisi, että työnantajan kannalta paras
ratkaisu olisi se, että se ajattelisi silleen, että opettajat olisi mahdollisimman
motivoituneita tekemään sitä työtä, kaikki opettajat.” (H 12)

Olen tässä tutkimuksessa todennut useasti, että ammatillisen kehityksen ja

täydennyskoulutuksen tulisi lähteä opettajien omista tarpeista. Hyödyllistä olisikin

selvittää, miten opettajien erilaiset tarpeet, elämäntilanteet ja voimavarat voitaisiin ottaa

mahdollisimman hyvin huomioon täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja

toteutuksessa. On varmasti eri asia, onko täydennyskoulutukseen osallistuva opettaja

valmistunut kaksi tai kaksikymmentä vuotta sitten ja onko hän työssään hyvin jaksava

tai kenties täysin loppuunpalanut. Olisi syytä selvittää jatkotutkimuksin, millaista

täydennyskoulutusta kaipaa esimerkiksi väsynyt opettaja, millaista kyynistynyt opettaja

ja toisaalta millaista hyvin jaksava opettaja. Täydennyskoulutuksen mahdollisuuksista

ehkäistä ja toisaalta edistää jaksamista tulisi saada enemmän tutkimustietoa. Myös

muutoksen kohtaaminen osana opettajien ammatillista kehitystä sekä opettajien työssä

jaksamiseen liittyvänä tekijänä on ilmiö, jota olisi syytä selvittää jatkotutkimuksin.

Tärkeää joka tapauksessa olisi, että kääntäisimme huomiomme opettajien jaksamiseen

ja jaksamista edistäviin tekijöihin emmekä pohtisi vain uupumusta ilman ehdotuksia sen

voittamiseksi.
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Liite 3: Kyselylomake

TAUSTATIEDOT

Vastaa rastittamalla oikea vaihtoehto/oikeat vaihtoehdot.

1  Sukupuolesi
q mies
q nainen

2 Ikäsi vuosina 
q alle 25
q 25–34
q 35–44
q 45–54
q 55–64
q yli 64

3 Oletko
q luokanopettaja
q aineenopettaja, opetettavat aineet: ______________________________
q rehtori

4 Opetettavat luokat
1 2 3 4 5 6 7 8 9

• Peruskoulu q     luokat: q q q q q q q q q

• Lukio q

5 Opettajakokemuksesi vuosina
q alle 5
q 5–15
q 16–25
q yli 25

6 Opetustunteja viikossa keskimäärin: ________________

7 Oppilasmäärä/ luokka keskimäärin: ________________

8 Opettajankoulutuksesi
q luokanopettaja
q luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri (KM)
q alempi korkeakoulututkinto, ei aineenopettajatutkintoa
q ylempi korkeakoulututkinto, ei aineenopettajatutkintoa
q alempi korkeakoulututkinto, aineenopettajatutkinto
q ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajatutkinto
q muu, mikä? ______________________
q ei tutkintoa

9 Olen tämän lukuvuoden aikana osallistunut __________ täydennyskoulutustilaisuuteen.

 OPETTAJIEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN
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TYÖSSÄ JAKSAMINEN

Kuinka usein seuraavat työuupumusta ja työssä jaksamista kuvaavat väittämät koskevat
itseäsi? Rastita sopiva vaihtoehto. Vastaa käyttämällä seuraavaa asteikkoa:

1 = ei koskaan
2 = muutaman kerran vuodessa
3 = muutaman kerran kuukaudessa
4 = kerran viikossa
5 = muutaman kerran viikossa
6 = päivittäin

1 2 3 4 5 6
1. Työpäivän jälkeen tunnen olevani aivan lopussa q q q q q q

2. Työni tuntuu mielekkäältä q q q q q q

3. Tunnen itseni päteväksi opettajaksi q q q q q q

4. Tunnen, etten menesty opettajana enää yhtä hyvin q q q q q q
kuin ennen

5. Tunnen olevani täynnä energiaa q q q q q q

6. Pelkään, etten suoriudu työtehtävistäni q q q q q q

7. Arvostan itseäni työntekijänä q q q q q q

8. Tunnen olevani lopen uupunut työstäni q q q q q q

9. Suhtaudun oppilaisiini välinpitämättömämmin kuin q q q q q q
ennen

10. Tunnen hallitsevani opettajan työn hyvin q q q q q q

11. Työtaakkani tuntuu liian suurelta q q q q q q

12. Tunnen, että minua arvostetaan työntekijänä q q q q q q
työympäristössämme

13. Tunnen, että innostukseni opettajan työtä kohtaan on q q q q q q
laskenut

14. Tunnen tyytymättömyyttä nykyiseen työhöni q q q q q q

15. Töissä monet asiat käyvät yli voimieni q q q q q q

16. Pyrin ottamaan etäisyyttä työhöni q q q q q q

17. Tunnen jaksavani työssäni hyvin q q q q q q

18. Tunnen, että opettajan työ kovettaa minua q q q q q q

19. Koen työniloa työssäni q q q q q q

20. Tunnen olevani henkisesti tyhjiin puserrettu q q q q q q

21. Pelkään, että työasiat eivät pysy hallinnassani q q q q q q

22. Tunnen, että olen kehittynyt opettajana q q q q q q

23. Pyrin työskentelemään oppilaideni kanssa tiiviisti q q q q q q

24. Olen aamuisin haluton nousemaan ylös, koska tiedän, q q q q q q
että minun pitää kohdata uusi työpäivä
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Arvioi vielä omaa työssä jaksamistasi seuraavalla asteikolla.

1 2 3 4 5 6

jaksan erittäin hyvin   q q q q q q olen lopen uupunut

Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä oman työssä jaksamisesi kannalta. Rastita sopiva
vaihtoehto. Asteikko: 1 = ei auta ollenkaan – 6 = auttaa todella paljon

ei auta ollenkaan 1 2 3 4 5 6 auttaa todella paljon

Täydennyskoulutus q q q q q q

Työnohjaus q q q q q q

Parempi ilmapiiri koulussa q q q q q q

Rehtori q q q q q q

Parempi palkka q q q q q q

Pienemmät oppilasryhmät q q q q q q

Enemmän aikaa q q q q q q

Väljempi opetussuunnitelma q q q q q q

Monipuolisempi oppimate- q q q q q q
riaali

Jaksotuksesta luopuminen q q q q q q
(yläasteella ja lukiossa)

Paluu luokalliseen lukioon q q q q q q

Muu, mikä? ______________q q q q q q

________________________

Arvioi seuraavia väittämiä. Vastaa rastittamalla se vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten.
Vastausvaihtoehdot tarkoittavat seuraavaa:

1 = täysin eri mieltä
2 = jokseenkin eri mieltä
3 = neutraali kanta
4 = jokseenkin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5
1. Pidän täydennyskoulutusta välttämättömänä oman ammatil- q q q q q

lisen kehittymiseni kannalta

2. Hyvä täydennyskoulutus auttaa minua jaksamaan q q q q q
paremmin työssäni

3. Mielestäni täydennyskoulutusta on nykyisin liikaa q q q q q
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AMMATILLINEN KEHITTYMINEN

Arvioi seuraavia opettajan ammatillista kehittymistä kuvaavia väittämiä. Vastaa
rastittamalla se vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten. Vastausvaihtoehdot tarkoittavat
seuraavaa:

1 = täysin eri mieltä
2 = jokseenkin eri mieltä
3 = neutraali kanta
4 = jokseenkin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5
1. Selviydyn hyvin erilaisten oppilaiden ja ryhmien opetuksesta q q q q q

2. Tunnen, että olen löytänyt oman persoonallisen tyylini q q q q q

3. Ymmärrän oppilaitani hyvin q q q q q

4. Osaan soveltaa tilannekohtaisesti didaktista tietoutta q q q q q

5. Olen hyvä myönteisen ilmapiirin luomisessa q q q q q

6. Pyrin jatkuvasti muokkaamaan omaa käsitystäni kasvatuksesta q q q q q

7. Ryhmässä toimiminen on minulle mielekästä q q q q q

8. Keskustelen työhön liittyvistä asioista paljon muiden q q q q q
opettajien kanssa

9. Tiedostan kasvatuksen merkityksen yhteiskunnassa q q q q q

10. Luen paljon alani ammattikirjallisuutta q q q q q

11. Itseni kehittäminen on minulle jatkuva haaste q q q q q

12. Teen paljon itsenäisiä ratkaisuja työssäni q q q q q

13. Olen yhteistyökykyinen q q q q q

14. Oppimisen avulla pyrin parantamaan omia käytäntöjäni työssä q q q q q

15. Vuorovaikutus oppilaiden kanssa on minulle vaikeaa q q q q q

16. Kehitän omaa työtäni toisilta opettajilta saadun palautteen q q q q q
avulla

17. Minulla on vahva minäkäsitys q q q q q

18. Pyrin hyödyntämään alan tutkimustuloksia omassa työssäni q q q q q

19. Pystyn ymmärtämään hyvin oppilaiden erilaisuutta q q q q q

20. Olen oppijana luova ongelmanratkaisija q q q q q

21. Minulla on kyky ajatella kriittisesti q q q q q

22. Jaan opettamiseen liittyviä kokemuksiani muiden opettajien q q q q q
kanssa

23. Valitsen opetusmateriaalit tiedostettujen kriteerien perusteella q q q q q

24. Tunnen, että olen kehittänyt oman kasvattajaidentiteetin q q q q q

25. Pyrin kuuntelemaan muita opettajia q q q q q



106

Vastausvaihtoehdot tarkoittavat seuraavaa:
1 = täysin eri mieltä
2 = jokseenkin eri mieltä
3 = neutraali kanta
4 = jokseenkin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5
26. Tuen muita opettajia uusien käytäntöjen kokeilemisessa q q q q q

27. Haluan tehdä työtä, johon liittyy muutoksia ja vaihtelua q q q q q

28. Olen tarvittaessa valmis tarjoamaan ammatillista apua muille q q q q q
opettajille

29. Pystyn joustavasti muuttamaan työhön liittyviä käytäntöjäni q q q q q

30. Tarkastelen kouluamme kriittisesti q q q q q

31. Minun on helppo sietää epävarmuutta q q q q q

32. Huomaan muutostarpeita ympärilläni helposti q q q q q

33. Pyrin toimimaan samalla tavalla kuin muutkin koulumme q q q q q
opettajat

34. Tunnen oman oppimistyylini q q q q q

35. Ideoin mielelläni opetusta yhdessä muiden opettajien kanssa q q q q q

36. Koulussa tapahtuvat uudistukset aiheuttavat minussa ahdistustaq q q q q

37. On tärkeää, että pystyn soveltamaan oppimiani asioita suoraan q q q q q
käytännön ongelmiin

38. Olen kehittänyt oman kasvatusfilosofian q q q q q

39. Kokeilen mielelläni uusia ideoita työssäni q q q q q

40. Jaksan odottaa kärsivällisesti uudistusten tuottamia tuloksia q q q q q

41. Joskus minusta tuntuu, että pyrin vain selviämään hengissä q q q q q
opetustilanteista

42. Olen avoin uusille näkökulmille, vaikka se edellyttäisikin q q q q q
suurta muutosta

43. Arvioin jatkuvasti omaa työtäni q q q q q

44. Valitsen mielelläni haastavia työtehtäviä, joista voin oppia q q q q q
paljon

45. Opettajien yhteistyö koulun kehittämisessä on mielestäni q q q q q
erittäin tärkeää

46. Ymmärrän, että muutos on välttämätöntä q q q q q

47. Mielestäni oppimisen on oltava jatkuva prosessi q q q q q

48. Kasvatuksen teoriasta ei ole juurikaan hyötyä minulle q q q q q
käytännössä

KIITOS!
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Liite 4: Teemahaastattelurunko

Haastattelut Kuopiossa 28.5.2001

- Esittely

- Tutkimuksen ongelmat ja tavoitteet

1 Täydennyskoulutuksen merkitys opettajien työssä jaksamisessa

- Millainen merkitys täydennyskoulutuksella on opettajien työssä jaksamisessa?

- Tarjoaako täydennyskoulutus eväitä työssä jaksamiseen?

2 Työssä jaksamista edistävä täydennyskoulutus

- Millainen täydennyskoulutus mielestäsi tukee parhaiten opettajien työssä jaksamista?

- Millaista tällainen koulutus on ollut? Miten se on vaikuttanut työssä jaksamiseen?

- Millaista tällaisen koulutuksen tulisi olla? (kesto, aihe, kouluttaja jne.)

3 Täydennyskoulutukseen liittyvät ongelmat

- Millaisia ongelmia täydennyskoulutukseen osallistumiseen liittyy?

4 Muut työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät

- Mitkä tekijät vaikuttavat opettajan työssä jaksamiseen?

- Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä?

- Kuinka tärkeä täydennyskoulutus on työssä jaksamisen kannalta?
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Liite 5: Työuupumuksen aineiston tiivistäminen pääkomponenttianalyysin avulla

KMO and Bartlett's Test

,894

1610,229
253
,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Communalities

1,000 ,563
1,000 ,625
1,000 ,714
1,000 ,525

1,000 ,475
1,000 ,688
1,000 ,686
1,000 ,755

1,000 ,391
1,000 ,633
1,000 ,572
1,000 ,439

1,000 ,556
1,000 ,603
1,000 ,767
1,000 ,504
1,000 ,338

1,000 ,756
1,000 ,687
1,000 ,721
1,000 ,358

1,000 ,499
1,000 ,524

uupva1
kyyn2
heikam3
heikam4

uupva5
heikam6
heikam7
uupva8

kyyn9
heikam10
uupva11
heikam12

kyyn13
kyyn14
uupva15
uupva17

kyyn18
kyyn19
uupva20
heikam21
heikam22

kyyn23
uupva24

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

8,569 37,257 37,257 8,569 37,257 37,257 6,941 30,178 30,178
3,460 15,044 52,301 3,460 15,044 52,301 4,290 18,654 48,832
1,350 5,871 58,172 1,350 5,871 58,172 2,148 9,340 58,172
1,207 5,248 63,420
,872 3,791 67,212
,778 3,384 70,596
,746 3,243 73,839
,715 3,110 76,948
,658 2,861 79,809
,574 2,495 82,305
,513 2,229 84,534
,464 2,018 86,553
,433 1,884 88,437
,406 1,764 90,201
,371 1,612 91,813
,369 1,606 93,419
,288 1,254 94,673
,273 1,188 95,861
,236 1,026 96,887
,220 ,957 97,844
,187 ,814 98,658
,162 ,705 99,363
,146 ,637 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings
Rotation Sums of Squared

Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Scree Plot

Component Number

2321191715131197531

E
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4

2

0
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Component Matrixa

,805 -,344  
,785 -,368  
,753 -,345  
,730   
,727 -,329  
,682  ,397
,681   

,643 -,371  
,641  ,308
,634  -,382
,631   
,609 -,321  
,581   
,569 ,354  

,566 ,544 -,374
,547 ,544  
,541   
,478 ,394 ,340
,490 ,649  
,428 ,587 ,431
,461 ,539 -,350

,418 ,507  
,372 ,433  

uupva15
uupva8
uupva20
kyyn13
heikam21
heikam6

uupva24
uupva11
heikam4
kyyn14
uupva17
uupva1
kyyn9

uupva5
kyyn19
heikam10
kyyn18
kyyn23
heikam7
heikam3

kyyn2
heikam12
heikam22

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

3 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

,857   
,857   
,817   
,776  ,344

,745   
,694  ,453
,693   
,691   
,682   
,668 ,307  

,599  ,402
,579   
,554   

 ,852  
 ,786  

 ,657 ,503
 ,622  
 ,618  

,358 ,593  
 ,592 ,513

 ,587  
 ,460 ,709
 ,381 ,573

uupva8
uupva15
uupva20

heikam21
uupva11
heikam6
uupva1
uupva24
kyyn13

kyyn14
heikam4
kyyn9
kyyn18
kyyn19

kyyn2
heikam7
heikam12
uupva5
uupva17

heikam10
heikam22
heikam3
kyyn23

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 



111

Liite 6: Ammatillisen kehityksen aineiston tiivistäminen pääkomponenttianalyysin avulla

KMO and Bartlett's Test

,827

2770,592
861
,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Communalities

1,000 ,458
1,000 ,483
1,000 ,480
1,000 ,616
1,000 ,521
1,000 ,413
1,000 ,523
1,000 ,613
1,000 ,332
1,000 ,456
1,000 ,418
1,000 ,523
1,000 ,415
1,000 ,464
1,000 ,436
1,000 ,344
1,000 ,523
1,000 ,497
1,000 ,544
1,000 ,556
1,000 ,617
1,000 ,307
1,000 ,333
1,000 ,719
1,000 ,483
1,000 ,421
1,000 ,479
1,000 ,313
1,000 ,499
1,000 ,304
1,000 ,564
1,000 ,551
1,000 ,389
1,000 ,467
1,000 ,351
1,000 ,421
1,000 ,660
1,000 ,453
1,000 ,605
1,000 ,621
1,000 ,429
1,000 ,465

ped1
pers2
pers3
ped4
pers5
ped6
sos7
sos8
ped9
opp11
pers12
sos13
opp14
pers15
pers17
ped18
pers19
opp20
opp21
sos22
pers24
sos25
sos26
muut27
sos28
muut29
opp30
muut31
muut32
opp34
sos35
muut36
ped38
muut39
muut40
pers41
muut42
opp43
opp44
sos45
muut46
opp47

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

11,889 28,307 28,307 11,889 28,307 28,307 6,179 14,712 14,712
3,285 7,821 36,128 3,285 7,821 36,128 5,981 14,240 28,952
2,731 6,502 42,630 2,731 6,502 42,630 4,240 10,095 39,047
2,162 5,149 47,779 2,162 5,149 47,779 3,667 8,732 47,779
1,692 4,029 51,808
1,504 3,581 55,389
1,349 3,213 58,602
1,245 2,964 61,566
1,142 2,720 64,286
1,015 2,417 66,703

,972 2,314 69,017
,961 2,288 71,305
,867 2,065 73,371
,802 1,911 75,281
,753 1,793 77,075
,712 1,695 78,770
,672 1,600 80,370
,636 1,515 81,885
,607 1,446 83,330
,560 1,334 84,665
,522 1,243 85,907
,506 1,204 87,112
,454 1,080 88,192
,447 1,065 89,256
,394 ,939 90,195
,383 ,912 91,107
,374 ,890 91,997
,354 ,842 92,839
,335 ,798 93,637
,314 ,747 94,383
,298 ,710 95,093
,283 ,673 95,766
,268 ,637 96,403
,239 ,568 96,971
,224 ,534 97,505
,215 ,513 98,018
,189 ,450 98,468
,172 ,409 98,877
,148 ,352 99,229
,127 ,303 99,531
,120 ,286 99,818
,077 ,182 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings
Rotation Sums of Squared

Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Scree Plot

Component Number

4037343128252219161310741

E
ig

en
va

lu
e

14

12

10

8

6

4

2

0

Component Matrixa

,731    
,686 ,317   

,661    
,644   ,309
,638  ,307  
,637    
,632 -,456   
,631    
,605    
,603  -,323  
,593 -,402   
,592    
,587    
,585 -,517   
,577 -,374   

,575 -,426   
,571    
,571 -,307   
,562   -,370
,544    
,537 ,394   
,534  -,327  
,526    
,522 -,390   
,510    
,507  -,385  
,500    

,495 ,389 ,448  
,483    
,479 -,378   
,477  -,378 -,323
,474    
,461 -,411   
,374   -,330
,334    
,392 ,521 ,372  
,378  ,575 -,334
,348  ,461 -,370
,362 -,371 ,395  
,333   ,631

,329   ,503
,312 -,305  ,479

opp44
muut27
opp11
muut42
sos13
muut39
ped4
ped6
opp14
opp20
pers19
muut29

opp47
pers24
pers2
pers5
ped18
pers17
opp21
sos28
sos7
pers12
opp34
pers3

opp43
muut32
sos26
sos45
muut40
ped1
opp30
muut31
ped38
ped9
sos25
sos35
sos8

sos22
pers15
muut36
muut46
pers41

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

4 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrixa

,760    
,746    
,687    
,677    
,661    
,651    
,635    
,593    
,587    
,544 ,359   
,422    
,402    
,399 ,346   

 ,694   
 ,682   
 ,673   
 ,644   
 ,638   
 ,637   
 ,604  ,360

,347 ,532   
 ,530   
 ,482  ,343
 ,431 ,303  

,331 ,406 ,334  
 ,397 ,369  
  ,747  
  ,727  
  ,664 ,321
  ,652 ,432
  ,580 ,370

,327  ,532 ,303
  ,514  
  ,476  

,349  ,427 ,384
   ,736
   ,632
 ,550  ,618
 ,524  ,603

,438   ,444
 ,316  ,410

,309 ,343  ,358

pers24
ped4
pers5
pers19
pers3
pers2
ped1
pers15
ped38
pers17
muut31
ped18
opp34
muut32
opp21
opp30
sos28
opp43
opp20
opp44
pers12
muut29
muut39
sos26
ped6
opp11
sos8
sos22
sos35
sos45
sos7
sos13
sos25
ped9
opp47
muut36
muut46
muut27
muut42
pers41
opp14
muut40

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 
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Liite 7: Pääkomponenttianalyysin perusteella muodostettujen summamuuttujien
reliabiliteettianalyysit

Persoonallisuus ja pedagogiset taidot -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     PERS24            3,9692          ,7967       130,0
  2.     PED4              3,8000          ,7303       130,0
  3.     PERS5             3,8462          ,7722       130,0
  4.     PERS19            4,0462          ,7246       130,0
  5.     PERS3             3,9385          ,6905       130,0
  6.     PERS2             4,3308          ,6396       130,0
  7.     PED1              4,0231          ,7415       130,0
  8.     PERS15            4,3308          ,9098       130,0
  9.     PED38             3,4538          ,9074       130,0
 10.     PERS17            3,9154          ,8895       130,0
 11.     PED18             3,4538         1,0351       130,0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       43,1077    34,5930     5,8816         11

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

PERS24        39,1385        27,9497        ,7133           ,8486
PED4          39,3077        28,4937        ,7139           ,8496
PERS5         39,2615        28,5512        ,6599           ,8526
PERS19        39,0615        29,1900        ,6230           ,8555
PERS3         39,1692        29,8471        ,5658           ,8594
PERS2         38,7769        29,9731        ,6012           ,8579
PED1          39,0846        29,5819        ,5531           ,8599
PERS15        38,7769        29,1669        ,4679           ,8669
PED38         39,6538        28,8327        ,5066           ,8639
PERS17        39,1923        28,4821        ,5603           ,8596
PED18         39,6538        28,5072        ,4536           ,8707

Reliability Coefficients

N of Cases =    130,0                    N of Items = 11

Alpha =    ,8698

Oppimisorientaatio -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     MUUT32            3,6202          ,7826       129,0
  2.     OPP21             4,1628          ,7048       129,0
  3.     OPP30             4,0543          ,7428       129,0
  4.     OPP20             3,6512          ,8163       129,0
  5.     OPP43             3,9690          ,7389       129,0
  6.     OPP44             3,5426          ,8927       129,0
  7.     PERS12            4,2791          ,7804       129,0
  8.     MUUT29            3,9535          ,7274       129,0
  9.     MUUT39            4,0853          ,7398       129,0
 10.     SOS26             3,7209          ,8837       129,0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       39,0388    26,7719     5,1742         10
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Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

MUUT32        35,4186        21,5890        ,6285           ,8371
OPP21         34,8760        22,4220        ,5773           ,8420
OPP30         34,9845        22,4373        ,5376           ,8450
OPP20         35,3876        21,5673        ,5985           ,8397
OPP43         35,0698        22,3935        ,5481           ,8441
OPP44         35,4961        20,3613        ,6968           ,8300
PERS12        34,7597        22,3871        ,5113           ,8472
MUUT29        35,0853        22,3442        ,5669           ,8427
MUUT39        34,9535        22,4041        ,5455           ,8443
SOS26         35,3178        22,4060        ,4285           ,8561

Reliability Coefficients

N of Cases =    129,0                    N of Items = 10

Alpha =    ,8564

Sosiaaliset taidot -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     SOS8              4,1085          ,8500       129,0
  2.     SOS22             4,1395          ,7880       129,0
  3.     SOS35             3,8915          ,8682       129,0
  4.     SOS45             4,4961          ,6746       129,0
  5.     SOS7              3,9922          ,8524       129,0
  6.     SOS13             4,3023          ,7965       129,0
  7.     SOS25             4,3101          ,6708       129,0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       29,2403    14,6684     3,8299          7

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

SOS8          25,1318        10,6622        ,5915           ,7902
SOS22         25,1008        10,9820        ,5869           ,7911
SOS35         25,3488        10,4164        ,6242           ,7842
SOS45         24,7442        11,6606        ,5541           ,7978
SOS7          25,2481        10,5786        ,6066           ,7875
SOS13         24,9380        11,1211        ,5483           ,7977
SOS25         24,9302        12,2842        ,4113           ,8177

Reliability Coefficients

N of Cases =    129,0                    N of Items =  7

Alpha =    ,8196

Muutoksen kohtaaminen -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     MUUT36            3,4308         1,1808       130,0
  2.     MUUT46            3,9462          ,9176       130,0
  3.     MUUT27            3,8462          ,8757       130,0
  4.     MUUT42            3,6077          ,9192       130,0
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                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       14,8308     8,7463     2,9574          4

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

MUUT36        11,4000         4,7690        ,5008           ,7282
MUUT46        10,8846         6,0408        ,4131           ,7535
MUUT27        10,9846         5,3331        ,6543           ,6333
MUUT42        11,2231         5,1979        ,6450           ,6333

Reliability Coefficients

N of Cases =    130,0                    N of Items =  4

Alpha =    ,7467

Ammatillinen kehitys -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     MUUT32            3,6190          ,7783       126,0
  2.     OPP21             4,1429          ,7010       126,0
  3.     OPP30             4,0556          ,7189       126,0
  4.     OPP20             3,6349          ,8159       126,0
  5.     OPP43             3,9683          ,7148       126,0
  6.     OPP44             3,5476          ,8819       126,0
  7.     PERS12            4,2778          ,7760       126,0
  8.     MUUT29            3,9444          ,7300       126,0
  9.     MUUT39            4,0794          ,7441       126,0
 10.     SOS26             3,7063          ,8860       126,0
 11.     PERS24            3,9444          ,7930       126,0
 12.     PED4              3,7937          ,7301       126,0
 13.     PERS5             3,8254          ,7702       126,0
 14.     PERS19            4,0397          ,7200       126,0
 15.     PERS3             3,9524          ,6912       126,0
 16.     PERS2             4,3254          ,6429       126,0
 17.     PED1              4,0159          ,7482       126,0
 18.     PERS15            4,3175          ,9178       126,0
 19.     PED38             3,4444          ,9170       126,0
 20.     PERS17            3,8968          ,8929       126,0
 21.     PED18             3,4365         1,0392       126,0
 22.     SOS8              4,0952          ,8526       126,0
 23.     SOS22             4,1190          ,7859       126,0
 24.     SOS35             3,8889          ,8692       126,0
 25.     SOS45             4,5000          ,6782       126,0
 26.     SOS7              3,9762          ,8529       126,0
 27.     SOS13             4,2937          ,8007       126,0
 28.     SOS25             4,3016          ,6725       126,0
 29.     MUUT36            3,4127         1,1884       126,0
 30.     MUUT46            3,9365          ,9187       126,0
 31.     MUUT27            3,8413          ,8801       126,0
 32.     MUUT42            3,6111          ,9293       126,0
                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE      125,9444   189,1729    13,7540         32

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
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MUUT32       122,3254       178,2533        ,4963           ,9116
OPP21        121,8016       179,7123        ,4772           ,9119
OPP30        121,8889       180,6596        ,4137           ,9127
OPP20        122,3095       176,4074        ,5583           ,9107
OPP43        121,9762       180,5674        ,4213           ,9126
OPP44        122,3968       172,2733        ,6964           ,9084
PERS12       121,6667       178,2560        ,4978           ,9116
MUUT29       122,0000       177,6640        ,5640           ,9108
MUUT39       121,8651       176,9977        ,5870           ,9104
SOS26        122,2381       176,6789        ,4971           ,9116
PERS24       122,0000       177,1040        ,5420           ,9110
PED4         122,1508       177,1851        ,5893           ,9105
PERS5        122,1190       177,5297        ,5384           ,9110
PERS19       121,9048       178,6149        ,5217           ,9114
PERS3        121,9921       179,7679        ,4817           ,9119
PERS2        121,6190       179,6617        ,5279           ,9115
PED1         121,9286       179,7949        ,4395           ,9124
PERS15       121,6270       180,1077        ,3338           ,9142
PED38        122,5000       178,3320        ,4083           ,9130
PERS17       122,0476       175,5017        ,5442           ,9108
PED18        122,5079       173,7559        ,5233           ,9113
SOS8         121,8492       179,8091        ,3777           ,9134
SOS22        121,8254       181,3133        ,3421           ,9137
SOS35        122,0556       179,1889        ,3966           ,9131
SOS45        121,4444       180,0729        ,4747           ,9120
SOS7         121,9683       176,9110        ,5084           ,9114
SOS13        121,6508       175,3331        ,6225           ,9098
SOS25        121,6429       182,6794        ,3323           ,9137
MUUT36       122,5317       178,1070        ,3043           ,9162
MUUT46       122,0079       180,9999        ,2965           ,9148
MUUT27       122,1032       173,9013        ,6245           ,9096
MUUT42       122,3333       173,6480        ,5986           ,9099

Reliability Coefficients

N of Cases =    126,0                    N of Items = 32

Alpha =    ,9144

Uupumusasteinen väsymys -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     UUPVA8            2,6899         1,2550       129,0
  2.     UUPVA15           2,3411         1,1558       129,0
  3.     UUPVA20           2,6744         1,3060       129,0
  4.     HEIKAM21          2,1473         1,1931       129,0
  5.     UUPVA11           3,1008         1,4407       129,0
  6.     HEIKAM6           2,3566         1,2612       129,0
  7.     UUPVA1            3,3178         1,2310       129,0
  8.     UUPVA24           2,3023         1,3784       129,0
  9.     KYYN14            2,8295         1,3586       129,0
 10.     HEIKAM4           2,2248         1,3535       129,0
                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       25,9845    96,7966     9,8385         10

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

UUPVA8        23,2946        76,8657        ,8342           ,9022
UUPVA15       23,6434        78,3719        ,8351           ,9030
UUPVA20       23,3101        77,3875        ,7705           ,9056
HEIKAM21      23,8372        79,5592        ,7430           ,9076
UUPVA11       22,8837        77,5098        ,6785           ,9113
HEIKAM6       23,6279        80,1105        ,6686           ,9114
UUPVA1        22,6667        81,0677        ,6412           ,9129
UUPVA24       23,6822        78,6716        ,6635           ,9119
KYYN14        23,1550        80,5539        ,5904           ,9162
HEIKAM4       23,7597        81,0746        ,5699           ,9173
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Reliability Coefficients

N of Cases =    129,0                    N of Items = 10

Alpha =    ,9183

Kyynistyneisyys -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     KYYN19            1,9766         1,0459       128,0
  2.     KYYN2             1,7344          ,9348       128,0
  3.     HEIKAM7           1,6953          ,9685       128,0
  4.     HEIKAM12          2,4063         1,3424       128,0
  5.     UUPVA5            2,6328         1,1629       128,0
  6.     UUPVA17           2,2578         1,1101       128,0
                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       12,7031    24,3994     4,9396          6

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

KYYN19        10,7266        16,9404        ,7393           ,7926
KYYN2         10,9688        18,6447        ,6046           ,8197
HEIKAM7       11,0078        18,2440        ,6306           ,8146
HEIKAM12      10,2969        16,2891        ,5821           ,8287
UUPVA5        10,0703        17,2470        ,6005           ,8195
UUPVA17       10,4453        17,5245        ,6071           ,8177

Reliability Coefficients

N of Cases =    128,0                    N of Items =  6

Alpha =    ,8414

Heikentynyt ammatillinen itsetunto -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     HEIKAM3           1,6797         1,0343       128,0
  2.     KYYN23            1,6719         1,0126       128,0
  3.     HEIKAM10          1,9609         1,0604       128,0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE        5,3125     6,5945     2,5680          3
Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

HEIKAM3        3,6328         3,0216        ,6961           ,5770
KYYN23         3,6406         3,5076        ,5435           ,7489
HEIKAM10       3,3516         3,2849        ,5685           ,7244

Reliability Coefficients

N of Cases =    128,0                    N of Items =  3

Alpha =    ,7677
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Työuupumus -summamuuttuja

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     HEIKAM3           1,6480         1,0021       125,0
  2.     KYYN23            1,6400          ,9951       125,0
  3.     HEIKAM10          1,9440         1,0573       125,0
  4.     KYYN19            1,9920         1,0511       125,0
  5.     KYYN2             1,7520          ,9389       125,0
  6.     HEIKAM7           1,7040          ,9757       125,0
  7.     HEIKAM12          2,4320         1,3461       125,0
  8.     UUPVA5            2,6400         1,1736       125,0
  9.     UUPVA17           2,2800         1,1115       125,0
 10.     UUPVA8            2,7040         1,2702       125,0
 11.     UUPVA15           2,3440         1,1716       125,0
 12.     UUPVA20           2,6720         1,3123       125,0
 13.     HEIKAM21          2,1520         1,2052       125,0
 14.     UUPVA11           3,1120         1,4437       125,0
 15.     HEIKAM6           2,3680         1,2671       125,0
 16.     UUPVA1            3,3120         1,2340       125,0
 17.     UUPVA24           2,3120         1,3936       125,0
 18.     KYYN14            2,8320         1,3780       125,0
 19.     HEIKAM4           2,2240         1,3670       125,0
                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       44,0640   201,7378    14,2034         19

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

HEIKAM3       42,4160       189,7772        ,3968           ,9107
KYYN23        42,4240       188,5688        ,4456           ,9096
HEIKAM10      42,1200       185,4129        ,5282           ,9078
KYYN19        42,0720       184,9706        ,5478           ,9074
KYYN2         42,3120       189,3293        ,4461           ,9096
HEIKAM7       42,3600       188,1677        ,4714           ,9091
HEIKAM12      41,6320       185,1699        ,4028           ,9116
UUPVA5        41,4240       183,0365        ,5455           ,9074
UUPVA17       41,7840       181,7997        ,6240           ,9055
UUPVA8        41,3600       175,5548        ,7300           ,9023
UUPVA15       41,7200       177,1548        ,7442           ,9023
UUPVA20       41,3920       176,0790        ,6873           ,9035
HEIKAM21      41,9120       178,8874        ,6637           ,9043
UUPVA11       40,9520       177,5461        ,5746           ,9069
HEIKAM6       41,6960       179,1488        ,6187           ,9054
UUPVA1        40,7520       181,5590        ,5610           ,9070
UUPVA24       41,7520       176,6235        ,6256           ,9053
KYYN14        41,2320       179,5990        ,5480           ,9075
HEIKAM4       41,8400       178,7161        ,5787           ,9066

Reliability Coefficients

N of Cases =    125,0                    N of Items = 19

Alpha =    ,9114
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Liite 8: Työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen korrelaatiotarkastelut

Correlations

1,000 -,530**
, ,000

126 120

-,530** 1,000
,000 ,
120 125

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Ammatillinen
kehitys

Työuupumus

Ammatillinen
kehitys Työuupumus

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1,000 ,545** ,380** ,320** -,437** -,475** -,562**

, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
130 128 129 129 128 127 127

,545** 1,000 ,460** ,534** -,125 -,351** -,453**

,000 , ,000 ,000 ,162 ,000 ,000
128 129 127 128 127 126 126

,380** ,460** 1,000 ,393** -,094 -,399** -,326**

,000 ,000 , ,000 ,291 ,000 ,000

129 127 129 128 127 126 126

,320** ,534** ,393** 1,000 -,390** -,429** -,371**

,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000
129 128 128 130 128 127 127

-,437** -,125 -,094 -,390** 1,000 ,396** ,290**

,000 ,162 ,291 ,000 , ,000 ,001
128 127 127 128 129 127 127

-,475** -,351** -,399** -,429** ,396** 1,000 ,673**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000
127 126 126 127 127 128 126

-,562** -,453** -,326** -,371** ,290** ,673** 1,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,
127 126 126 127 127 126 128

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Persoonallisuus
ja pedagogiset
taidot

Oppimis-
orientaatio

Sosiaaliset
taidot

Muutoksen
kohtaaminen

Uupumusastei-
nen väsymys

Kyynistyneisyys

Heikentynyt
ammatillinen
itsetunto

Persoo-
nallisuus ja

pedagogiset
taidot

Oppimis-
orientaatio

Sosiaaliset
taidot

Muutoksen
kohtaami-

nen

Uupumus-
asteinen
väsymys

Kyynisty-
neisyys

Heikentynyt
ammatilli-

nen
itsetunto

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Liite 9: Tykyhankkeeseen osallistuneiden ja siihen osallistumattomien koulujen opettajien
työuupumuksen ja ammatillisen kehityksen erojen testaus t-testien avulla

Työuupumus

Group Statistics

72 2,3706 ,7685 9,057E-02
53 2,2493 ,7194 9,882E-02

pilotti vs. muu
pilotti
muu

Työuupumus
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

1,256 ,265 ,896 123 ,372 ,1214 ,1354 -,1467 ,3894

,905 116,066 ,367 ,1214 ,1340 -,1441 ,3869

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Työuupumus
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Ammatillinen kehitys

Group Statistics

72 3,9102 ,4304 5,072E-02
54 3,9699 ,4307 5,861E-02

pilotti vs. muu
pilotti
muu

Ammatillinen
kehittyminen

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

,022 ,883 -,771 124 ,442 -5,975E-02 7,750E-02 -,2131 9,365E-02

-,771 114,275 ,442 -5,975E-02 7,751E-02 -,2133 9,379E-02

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Ammatil l inen
kehitys

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Liite 10: Opettajien työssä jaksamista edistävät tekijät

Seuraavien tekijöiden arviointi oman työssä jaksamisen kannalta
(Asteikko: 1 = ei auta ollenkaan, 6 = auttaa todella paljon)

Muita mainittuja tekijöitä (avoin kysymys):

- koulun koko
- oppilasaines
- ryhmäkoot pieniksi
- muutoksia ei tulisi niin nopeaan tahtiin (rauha tehdä työtä turhien

uudistusten sijasta)
- lähimmät työtoverit, yhteistyö ja tuki
- viisas rehtori, joka tukee opettajien työtä
- vanhemmat yhteistyöhaluisempia
- hyväksytyksi tuleminen, tasa-arvo
- opettajan työn arvostus myös julkisesti (media)
- arvostusta opettajan mielipiteille kouluvirastosta päin
- hetkelliseen työkykyyn vaikuttavat myös muut kuin koulusta johtuvat tekijät

(ikä, elämäntilanne)
- turha kiire pois, työlleni varattu aika
- muihin kuin opetustehtäviin aikaa
- tauko, esim. vuorotteluvapaa
- jos joskus saisi vapaapäivän muulloinkin kuin loma-aikana
- tukiopetus
- erityisopettajan tunteja riittävästi
- koulutettuja avustajia
- lisätään opettajia, vähennetään avustajia
- jos on sairas, ei tarvitsisi päivittäin suunnitella koulutyötä “sijaisille”
- sijainen kollegalla, ettei tarvitsisi huolehtia naapuriluokista
- toimiva työterveydenhoito, tyky
- tasoryhmät takaisin
- keskitytään oleelliseen
- asianmukaiset tilat
- ammatinvaihto

Statistics

131 126 131 128 131 131 130 131 131 81 49
0 5 0 3 0 0 1 0 0 50 82

4,31 3,46 5,21 4,61 4,84 5,54 5,47 4,24 4,56 2,42 2,67

1,21 1,56 1,04 1,19 1,09 ,80 ,86 1,52 1,20 1,61 1,82

1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation

Minimum

Maximum

täydennys-
koulutus

työn-
ohjaus

ilma-
piiri rehtori palkka

pienet
ryhmät

enemmän
aikaa

väljempi
ops

oppima-
teriaali

jakso-
tus

luokallinen
lukio


