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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää peruskoulun opettajan ensimmäistä työvuotta opettajien autenttisten 
kokemusten valossa. Tarkastelun kohteena on opettajien subjektiivinen kokemuksellinen maailma opettajana 
toimimisesta ja näiden kokemusten jakaminen yhteisöllisesti lukuvuoden aikana tapahtuvissa konsultointita-
paamisissa. Noviisit ovat itse tuoneet keskusteluun käsiteltävät asiat sekä vastanneet keskustelujen etenemi-
sestä. Tutkimusaineiston keruussa on käytetty apuna konsultatiivista työskentelyotetta, jossa huomion koh-
teena on se, miten opettaja alkaa tulkita, jäsentää ja hahmottaa omaan työhönsä liittyviä kompleksisia ja dy-
naamisesti latautuneita tilanteita. Näin koottu tutkimusaineisto tuo esille noviisiopettajan kokemus- ja mieli-
kuvamaailmaa sekä kouluelämän tiedostamattomia puolia. 

Teoreettisessa viitekehyksessä opettajan työ hahmotetaan systeemiajattelun mukaisesti dynaamisena 
kolmiona, jossa peruselementteinä ovat opettajan persoona, opettajan rooli ja organisaatiokokonaisuus, jossa 
opettaja työskentelee. Kolmion dynaamisuus syntyy opettajan työssä ryhmäilmiöiden ja ryhmädynamiikan 
tarkastelusta, sillä opettaja työskentelee joko ryhmässä jäsenenä (työyhteisö), ryhmän johtajana (opetustilan-
teet) tai verkostoissa (kodin ja koulun yhteistyö). Opettajan työssä on siten aina läsnä dynaamisia jännitteitä 
ja voimia.  

Päätehtävänä oli selvittää, miten noviisi kokee ensimmäisen työvuotensa opettajana. Tutkittavat (n=5) 
olivat ensimmäistä vuotta pitkäkestoisessa opettajan tehtävässä viidessä eri helsinkiläisessä peruskoulussa. 
Tutkimusaineisto muodostui seitsemästä konsultointitapaamisesta, niiden äänittämisestä ja litteroinnista. Ai-
neiston analysoimiseksi kehitettiin luokitusrunko. Se mahdollisti teoriasta ja aineistosta kehitetyn systemaat-
tisen kvalitatiivisen sisällönanalyysin, jonka tulokset esiteltiin merkityksen sisältävinä käsitteinä. Konsultoin-
tiaineiston lisäksi opettajat haastateltiin käyttämällä teemahaastattelua aineistonkeruun alussa ja lopussa. 
Haastattelujen avulla tulkittiin konsultointitapaamisten aineistolähtöisen sisällönanalyysin merkityksiä. 

Tutkimus osoitti, että opettajankoulutuksen ja koulutodellisuuden välillä on kuilu, joka aiheuttaa vaikeuk-
sia aloitteleville opettajille ensimmäisenä työvuotena. Kyseessä on kulttuurisista tekijöistä riippumaton kan-
sainvälinen opettajankoulutuksen ongelma. Noviisiopettajat kaipasivat opettajankoulutukseen koulutusta 
jäsentävää teoriaa ja selkeää aikajännettä, jossa koulutuksen aiheet ja sisällöt syvenisivät opintovuosien kart-
tuessa. Nykyisellään koulutus muodostuu noviisien kokemusten mukaan turhan usein hajanaisista ja sattu-
manvaraisista opiskelu- ja luokkatilanteista. Opettajankoulutuksen yksittäisenä sisällöllisenä heikkoutena 
koettiin puutteellinen perehdyttäminen arviointiin. Noviisien mukaan opettajaopinnoissa tulee huolehtia siitä, 
että opiskelija saa riittävän laadukasta ja asiantuntevaa ohjausta sekä koulutuksen aikana että sitä seuraavina 
työelämän alkuvuosina. Noviisiopettajien perehdyttämiseen kaivattiin strukturoitua ja systemaattista ohjel-
maa, josta vastaavan organisaation päätehtävänä on induktiokoulutus, sen toteuttaminen ja kehittäminen.  

Noviisin ensimmäinen opettajavuosi peruskoulussa osoittautui tutkimuksessa emotionaalisesti kuormitta-
vaksi. Vaikka opettajat kokivat opettamisen vaikeana tehtävänä, heidän mielestään opettajan päivässä oli 
enemmän hyvää kuin huonoa. Aloittelevien opettajien mukaan opettamisessa oli voittopuolisesti läsnä onnis-
tumisen riemu. Tyytyväisyyden tärkeimmät lähteet olivat luokassa olevat oppilaat. Opettajat kokivat voi-
makkaimmat vihan- ja inhontunteet vakavien väkivaltatilanteiden yhteydessä. Vaikeimmat koulunpidon ti-
lanteet syntyivät opettajan opettaessa psyykkisesti oirehtivaa oppilasta ryhmässä. Opettajat kokivat sekä hen-
kistä että fyysistä uhkaa oppilaittensa taholta lukuvuoden aikana jopa siinä määrin, että kaksi heistä joutui 
oppilaansa pahoinpitelemäksi. Opettajat kaipasivat työhönsä selkeitä rajoja ja koskemattomuutta. Myös hei-
dän työskentelyolosuhteitaan tulisi selvästi parantaa. Tutkittavien mielestä problemaattisinta oli opettaa ”lii-
an” heterogeenisia ryhmiä sekä pitää asioita ja tilanteita hallinnassa. Ryhmädynaamisesti hankalimmat on-
gelmat liittyivät kesken lukuvuoden luokkaan integroituihin maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin, joiden 
suomen kielen ja opiskelun taidot eivät olleet riittävät yleisopetuksessa selviytymiseen. HOJKS-oppilaisiin 
suhtauduttiin myönteisesti, mutta integroitaessa heitä yleisopetuksen ryhmiin opettajat toivoivat, että rehtorit 
ottaisivat huomioon luokan koostumuksen sekä arvioisivat ja varmistaisivat ennalta integroinnin onnistumi-
sen mahdollisuudet. Opettajat kaipasivat kouluihin avustajia, jotta he voisivat keskittyä opettamiseen ja joh-
donmukaisten arvovaltasuhteiden luomiseen luokkaan. Huoltajat eivät noviisien kokemusten mukaan aina 



 

huolehtineet lapsensa säännöllisestä koulunkäynnistä perusopetuslain hengen mukaisesti. Opettajat kokivat 
luottamuksen rakentamisen kodin ja koulun välillä vaikeaksi, sillä vaikka monet tekijät yhdistivät kotia ja 
koulua, kietoutuivat niiden ympärille samanaikaisesti myös kodin ja koulun jännitteet. 

Tutkimustulokset osoittavat, ettei aloittelevan opettajan ole helppo tulla opettajayhteisöön. Uusi opettaja 
saattaa jäädä työyhteisössään marginaaliin. Noviisiopettajien kouluissa oli voimakkaita opettajakollegoja, 
jotka dominoivat kouluyhteisöään reagoimalla asioihin impulsiivisesti omien tunteidensa kautta ja joiden 
käyttäytyminen aiheutti työyhteisöissä epäsopua, ristiriitoja, valtataistelua ja kilpailua. Kolme noviisiopetta-
jaa ei opettajakelpoisuudesta huolimatta haaveillut vakinaisesta opettajan työstä. He kertoivat kokevansa 
opettamisen projektina, eräänlaisena elämänvaiheena, joka jatkuu niin kauan kuin työssä oppii uutta ja työssä 
viihtyy. Jonain päivänä projekti päättyy ja he ovat valmiita siirtymään uusiin tehtäviin jollekin toiselle alalle. 

Tutkimus liittyy itsenäisenä osana soveltavan kasvatustieteen laitoksen Interplay–tutkimusprojektiin, jos-
sa tarkastellaan akateemisen opettajankoulutuksen työelämäyhteyksiä. 

 
 

 

Avainsanat: noviisiopettaja, tunteet, opetusryhmät ja ryhmädynamiikka, auktoriteetti, kodin ja koulun yhteis-
työ, työyhteisö, koulun johtajuus, induktiokoulutus, konsultointi 
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Abstract 
 
The aim of this study is to explicate the novice year of teaching in the light of teachers´ authentic experi-
ences. The subject of this investigation is the teachers´ subjective world of experience during their first aca-
demic year of teaching and the sharing of these experiences in collaborative consulting meetings. The themes 
discussed in the meetings were introduced into the collaborative group by the novice teachers themselves, 
and the progress of discussion was controlled by them. The research data was gathered in a consultative 
working group where the way a novice teacher starts to interpret, analyze and identify his/her own complex 
and dynamic teaching situations was observed. The research data gathered in this way illuminates novice 
teachers´ world of experience and mental picture as well as the unconscious sides of school life.  

In a theoretical frame of reference, the work of a teacher is identified, according to systemic scientific 
thought, as a dynamic triangle in which the basic elements are the personality of the teacher, the role of the 
teacher and the school as an organization. These basic elements form a whole within which the teacher 
works. The dynamics of this triangle in a teacher’s work are brought to light through the study of the phe-
nomena of groups and group dynamics since a teacher works either as a member of a group (working com-
munity), as a leader of a group (teaching situations) or in a network (parent – teacher cooperation). There-
fore, tension and force are always present in teaching work. 

The main research problem was to explain how a novice teacher experiences his/her first working year as 
a teacher. The participants (n=5) were teaching at five different comprehensive schools in the city of Hel-
sinki. This was their first long-term post as a teacher. The research data consists of seven collaborative con-
sulting meetings, as well as recordings and transcripts of the meetings. A classificatory framework was de-
veloped for data analysis which enabled a systematic qualitative content analysis based on theory and mate-
rial. In addition to the consulting meetings, the teachers were interviewed at the beginning and at the end of 
the process of collecting the research material. The interviews were used to interpret the meanings of the con-
tent analysis based on raw data. 

The findings show that there is a gap between teacher education and the reality of school life, which 
causes difficulties for a novice teacher during his/her first teaching year. The gap is rather a global educa-
tional problem than a national one, and therefore it is independent of cultural factors. Novice teachers desire 
a well-structured theory of teacher education and a clear programme where the themes and content delve 
deeper and deeper into the subject matter during the study years. According to the novice teachers, teacher 
education frequently consists of sporadic and unconnected study and class situations. An individual content 
weakness of teacher education is the lack of insufficient initiation into evaluation processes. The novice 
teachers suggest that a student must be provided good-quality and competent guidance during the study years 
and during his or her induction. There should be a well-organized, structured and systematic induction pro-
gram for novice teachers. The induction program should be overseen by an organization so that the require-
ments of a qualified induction can be met. 

The findings show that the novice teachers find the first year of teaching at comprehensive school emo-
tionally loaded. The teachers experienced teaching as difficult work and found the workload heavy. Never-
theless, they enjoyed their job because, as they said, there were more pleasant than unpleasant things in their 
school day. Their main feeling at school was the joy of success in teaching. The novice teachers felt satisfac-
tion with their pupils. The teachers experienced the more serious feelings of anger and disgust when serious 
violence took place. The most difficult situations arose from teaching pupils who had mental health prob-
lems. The toughest thing in the teacher´s work was teaching groups that are too heterogeneous. The most 
awkward problems in group dynamics happened when new immigrants, who spoke only their own lan-
guages, were integrated into the groups in the middle of the school year. Teachers wanted to help children 
who needed special help with learning but restated at the same time that the groups being taught shouldn’t be 
too heterogeneous. The teachers wished for help from school assistants so that they could personally concen-
trate more on teaching. Not all the parents took care of their children according to the comprehensive school 
law. The teachers found it hard to build a confidential relationship between home and school. 



 

In this study, novice teachers found it hard to join the teaching staff at school. Some of the teachers on 
staff were very strong and impulsive, reacting loudly and emotionally. These teachers provoked disagree-
ment, conflicts, power struggles and competition among the other teachers. Although the novice teachers of 
the study were all qualified teachers, three of them were not interested in a permanent teaching job. For these 
teachers teaching at a primary school was just a project, a short period in their working life. They will remain 
in the teaching profession as long as they are learning new things and enjoying their teaching job.  

This study is an independent part of the research project on Interplay – Connecting Academic Teacher 
Education and Work, undertaken by the Department of Applied Sciences of Education at the University of 
Helsinki.  
 
 

 

Key words: novice teacher, emotions, groups and group dynamics, authority, cooperation between home and 
school, teacher community, leadership at school, induction, consulting 



Noviisiopettajana peruskoulussa 

 
Saatteeksi 
 
Ajatteluni ja toimintani opettajana, rehtorina ja opettajankouluttajana pohjau-
tuu teoreettisesti tutkivan opettajan paradigmaan. Tämän paradigman mukai-
sesti taitavaksi opettajaksi kehittyminen edellyttää opettajan työssä tarkoituk-
senmukaisten teoreettisten näkökulmien ja niihin yhdistettävissä olevien ko-
kemusten vuorovaikutusta. Tutkimukseni taustalla olevat opetustyöhön liitty-
vät kokemukseni ovat syntyneet vuorovaikutuksessa lukemattomien eri henki-
löiden kanssa. Olen kiitollinen kaikista kohtaamisista, sillä ilman niitä ei tä-
män työn tekeminen olisi ollut mahdollista. 

Akateeminen polkuni on kulkenut Helsingin yliopistossa vuonna 1979 suo-
ritetun filosofian kandidaatin tutkinnon jälkeen Oulun yliopistoon, jossa suo-
ritin kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1998. Pro gradu -tutki-
elmani ohjasi professori Juhani Hytönen ja lisensiaatintutkielmani professori 
Juhani Suortti. Väitöskirjatutkimukseni myötä palasin synnyinseuduilleni ja 
työni valvojaksi lupautui professori Kari Uusikylä ja ohjaajaksi FT, dosentti 
Riitta Jyrhämä. Esitän lämpimät kiitokseni kaikille opinnäytetöitäni eri vai-
heissa ohjanneille professoreille ja dosenteille. Professori Kari Uusikylä on 
antanut sydäntä lämmittävällä tavalla ymmärtää, että tutkimani aihe on tärkeä 
ja hän on pitänyt yllä hyvää virettäni myönteisellä kiinnostuksella. Erityinen 
kiitos kuuluu FT, dosentti Riitta Jyrhämälle, jonka puoleen saatoin kääntyä 
mitä moninaisimmissa asioissa, jotka liittyivät tutkimuksen tekemiseen, sa-
moin kuin teknisiin ja muihin käytännön asioihin. Ilman hänen korvaamatonta 
apuaan tutkimukseni ei olisi valmistunut tässä ajassa. 

Emeritusprofessori Jouko Kari toimi väitöskirjakäsikirjoitukseni esitarkas-
tajana, samoin kuin aiemmin lisensiaatintutkimukseni tarkastajana. Kiitän 
häntä arvokkaista kommenteista, joita olen häneltä opiskelujeni eri vaiheissa 
saanut. Emeritaprofessori Leena Aho väitöskirjakäsikirjoitukseni toisena esi-
tarkastajana esitti tarpeellisia huomioita ja kommentteja työni viimeistelyvai-
heeseen, josta vilpittömät kiitokseni. 

Soveltavan kasvatustieteen laitoksen johtaja, professori Juhani Hytönen an-
toi ystävällisesti luvan julkaista työni laitoksen julkaisusarjassa, mistä esitän 
hänelle kiitokseni. Kielentarkastuksesta vastasi FM Leenakaisa Sonny. Tut-
kimusaineistoni rinnakkaisluokittelijana toimi KM Minna-Mari Myllykangas. 
Amanuenssi, FM Kari Perenius auttoi puolestaan käsikirjoituksen saattami-
sessa julkaisukelpoiseen muotoon. Esitän heille kaikille sydämelliset kiitok-
seni arvokkaasta avusta tutkimusprosessini eri vaiheissa. 

Suurimmat kiitokset ansaitsevat viisi tutkimukseeni osallistunutta no-

viisiopettajaa. He ovat antaneet korvaamattoman panoksensa väitöskirjatyö-
höni. Kiitän myös Helsingin kaupungin opetusvirastoa, joka myönsi tutkimus-
luvan. Opetusviraston koulutuspäällikkö Kristiina Holopainen auttoi ratkai-
sevasti tutkittavien opettajien löytämisessä. Siitä hänelle lämmin kiitokseni. 



vi Seija Blomberg 

Kollektiivisen kiitoksen haluan esittää työyhteisölleni Kajaanissa, johon 
kuuluu sekä harjoittelukoulun että opettajankoulutusyksikön henkilökunta. 
Haluan niin ikään kiittää vuosien varrella kohtaamiani opiskelijoita, oppilaita 
ja oppilaiden huoltajia. Arjen kohtaamiset ovat olleet tärkeitä, sillä niistähän 
ne omat tutkivan opettajan kokemukseni ovat kummunneet. Ilman niitä tämän 
tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista. Kokemuksiani olen voinut 
reflektoida harjoittelukoulujen rehtoreiden kollegiaalisessa yhteisössä. Sieltä 
olen saanut vaikutteita niihin tulkintoihin ja ratkaisuihin, joita olen tehnyt väi-
töskirjatyössäni. Moni ajatus on kirkastunut rehtoreiden ammatillisissa pala-
vereissa ja kokouksissa. Sydämestäni kiitän teitä lähimmät kollegani. 

Ystävät ovat olleet minulle voimanlähde. Heidän parissaan minulla on ollut 
mahdollisuus irrottautua tutkimustyöstä, rentoutua ja saada energiaa. Kiitos 
teille! 

Syvimmät kiitokseni osoitan perheelleni, puolisolleni Pertille, pojilleni 
Martille ja Jaakolle sekä miniälleni Ullalle. He ovat jaksaneet tukea minua 
opinnoissani ja osoittaneet ihmeteltävää kärsivällisyyttä ja huumorintajua 
tilanteissa, joissa tutkimuksen tekeminen valtasi minut niin, että olin paikalla, 
mutten läsnä. Usein en ollut edes paikalla. Olen perheelleni hyvin kiitollinen. 
Myös tästä. 

Omistan väitöskirjani pienelle pojantyttärelleni Viljalle, joka tätä kirjoitta-
essa viettää ensimmäistä syntymäpäiväänsä. 
 
 
Kajaanissa heinäkuun 18. päivänä 2008 
 
 
Seija Blomberg 
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Noviisiopettajana peruskoulussa 

 
1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TEHTÄVÄ 
 
On vaikeaa kuvitella itselleen arvokkaampaa tehtävää kuin uuden sukupolven 
kasvattaminen. Opettajan ammatissa työn merkitys on alati läsnä koulunpidon 
jokaisessa hetkessä. Opettaminen on parhaimmillaan jatkuvaa kokemusten 
reflektointia ja syvällistä vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien ja työtove-
reiden kesken. Opettajan täytyy laittaa itsensä likoon ja hyväksyä henkilö-
kohtaisiin ominaisuuksiinsa, kuten persoonaan, kykyyn, tietoon ja taitoon 
kohdistuva oppilaiden, kotien, esimiesten ja työyhteisön jatkuva arviointi. 
Kuormittavan ja raskaan työn vastapainona on oppilaiden ja opettajan vuo-
rovaikutuksesta kumpuava työn mielekkyys ja ilo. 

Opettajan työn luonne edellyttää opettajilta korkeaa koulutusta ja hyvää 
osaamista. Opettajaksi kasvaminen on elinikäinen prosessi, joka alkaa jo tule-
van opettajan lapsuuden kokemuksista päivähoidossa ja esiopetuksessa ja jo-
ka jatkuu läpi yliopisto-opintojen sekä jatkuvan tai toistuvan täydennyskoulu-
tuksen kautta koko eliniän. Aloittaessaan opettajaopintoja opiskelijat aavista-
vat omien koulukokemustensa kautta, mitä opettaminen on. Opettajaksi tule-
miseen pelkkä kouluttautuminen tai opettajaksi valmistautuminen ei kuiten-
kaan riitä, vaan opettajuus edellyttää sisäistä kasvamista, kypsymistä ja henki-
lökohtaista sitoutumista. Opettajankoulutus, sen tavoitteet, sisällöt ja toteutus 
käynnistävät opettajan elämänmittaisen ammatillisen kasvun. Tutkinnon suo-
rittamisen jälkeen opettajan ammatillinen sosiaalistuminen ja itsetunnon sy-
ventäminen jatkuu parhaimmillaan aloitteleville opettajille suunnatulla induk-
tiokoulutuksella, jonka avulla noviisiopettajia autetaan jäsentämään tilanteita 
sekä tuetaan omien valintojen ja päätösten tekemisessä. (Förbom, 2003, 32–
33; Kari & Heikkinen, 2001, 44; Leino & Leino, 1997, 9–12; Hanson & Har-
rington, 1976, 12–15.) Opettajan ammatillista kehittymistä on tutkittu run-
saasti, mutta siitä huolimatta kokonaiskuva opettajien professionaalisesta kas-
vusta on edelleen melko jäsentymätön. Opettaja rakentaa ammatti-identiteet-
tiään koko elämän ajan. Identiteetin rakentaminen on sekä henkilökohtainen 
että sosiaalinen prosessi, joka on sidoksissa opettajien ammattikuntaan tietys-
sä yhteiskunnallisessa ja historiallisessa tilanteessa. Tutkijoiden mukaan opet-
tajan persoonallinen ja ammatillinen kasvu kulkee aina rinnakkain siten, että 
muutos opettamisessa edellyttää aina myös muutosta opettajassa. (Vuorikoski 
& Törmä, 2004, 12–20; Freppon, 2001, 2–4, 155–162; Kari & Heikkinen, 
2001, 48–49; Ruohotie, 2000, 70; Leino & Leino, 1997, 107.)  

Opettajan uran herkin ja haavoittuvin vaihe liittyy koulutuksen ja työelä-
män nivelvaiheeseen, noviisin ensimmäiseen opettajavuoteen. Monissa mais-
sa opettajat luopuvat ammatistaan pian valmistuttuaan tai kokeiltuaan opetta-
mista vuoden tai kaksi ja petyttyään siihen. Opettajankoulutuksen ja ammatin 
todellisuuden välillä on tutkijoiden (Kyriacou & Kunc, 2007; Sabar, 2004; 
Farrell, 2003; Goddard & O´Brien, 2003; Hebert & Worthy, 2001) mukaan 
kuilu, joka saa opettajat jättämään opettamisen. Opettajien kokemuksia no-
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viisivuodesta on aiheellista selvittää, jotta osaisimme kohdistaa riittävää tukea 
uran alkuvaiheessa oleville opettajille.  

Kiinnostukseni tutkia opettajaksi kasvamisen vaikeaa taitekohtaa, no-
viisiopettajien autenttisia kokemuksia ensimmäisestä opettajavuodesta perus-
koulussa, kumpuaa työtehtävistäni pienen harjoittelukoulun johtavana rehto-
rina. Olen yli kymmenen vuoden ajan organisoinut, kehittänyt ja tutkinut oh-
jattua harjoittelua osana opettajan pedagogisia opintoja. Vaikka säännöllisesti 
kokoamani palaute ohjatusta harjoittelusta on lähes poikkeuksetta kiitettävää, 
koen, ettei harjoittelun toteuttaminen ole täyttänyt yhteiskunnan sille asetta-
mia tavoitteita ja vaatimuksia. (Vrt. Heikkinen, 2006; Ojala & Heikkinen, 
2006; Heikkinen, Kaivola, Meri, Ojala, & Syrjäläinen, 2006; Heikkinen, Me-
ri, Ojala, & Syrjäläinen, 2006; Räihä, 2006; Salo, Väisänen, Aarras-Saari, & 
Lappi, 2006; Väisänen, 2006; Heikkinen, 2004.) Olen pohtinut, miten ohjattu 
harjoittelu osana pedagogisia opintoja pitäisi toteuttaa, jotta se vastaisi riittä-
västi opettajan työtodellisuutta ja yhteiskunnan odotuksia. Vaikka tarkastelen 
tutkielmassani ensisijaisesti noviisiopettajien autenttisia kokemuksia opettajan 
työstä, opettajankoulutus ja sen kehittäminen kulkee tutkimuksessani koko 
tutkimusprosessin ajan implisiittisesti taustalla. Selvitän tutkimuksessani 
opettajan persoonan, roolin ja työyhteisön lisäksi opettajankoulutusta aloitte-
levien opettajien kokemana siltä osin kuin se välittyy opettajien kertomana 
yhteisissä tapaamisissa. Tutkimuksen tehtävänä on siten selvittää, miten novii-

si kokee ensimmäisen opettajavuotensa peruskoulussa.  
Tutkimuksessani (pien)ryhmä helsinkiläisiä opettajia (n=5) jakaa autentti-

sia kokemuksiaan opettajan työstä lukuvuoden ajan. Itse osallistun ryhmään 
kaksoisroolissa, tutkijana ja konsulttina. Opinnäytteeni on samalla induktio-
koulutusta tutkimushenkilöille, sillä tutkimukseen osallistuminen antaa no-
viiseille mahdollisuuden oman työn reflektointiin ja kollegiaaliseen kokemus-
ten vaihtoon samassa elämänvaiheessa olevien pedagogien kanssa. Tämä on 
tärkeää, sillä opettajaidentiteetin löytäminen ei ole helppoa noviisille, jolle 
oman opettajuutensa tueksi ei vielä ole kertynyt riittävästi kokemuspohjaista 
tietoa. Uraansa aloitteleva opettaja on paradoksaalisessa tilanteessa, sillä hä-
neltä vaaditaan taitoja ja kykyjä, joita opettaja voi saavuttaa vain tekemällä 
sitä, mitä hän ei vielä täysin osaa. Opettajankoulutus pystyy harvoin välittä-
mään kaikkia opettajan työssä tarvittavia tietoja ja taitoja; sen käsi ei yllä ko-
vinkaan pitkälle. Opettajien arvioinnit opettajankoulutuksen antamista val-
miuksista paljastavat, että opettajan työn aloittamiseen liittyy monia asioita, 
jotka ovat noviisille tuntemattomia tai niistä on tietoa rajallisesti, kuten oppi-
laat, opetussuunnitelma, kouluyhteisö sekä paikalliset toimintaperiaatteet ja 
toimintamenettelyt. (Jokinen & Sarja, 2006, 187.) Hyvin toteutettu työhön pe-
rehdyttäminen voi ratkaista aloittelevan opettajan työssä menestymisen ja 
viihtymisen ja samalla myös jäämisen opettajan uralle.  

Tutkimukseni tietoteoreettinen lähtökohta on tulkinnallisessa paradigmas-
sa, jossa opettaja nähdään ymmärtävänä ammattilaisena, joka on tilanteiden 
tulkitsija ja jonka kokemuksellista tietoa tarvitaan opetuksen kehittämisessä 
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(Luukkainen, 2005, 30–31; Niemi, 1996, 32–33). Opettajuuden ja koulukult-
tuurin menestyminen riippuu siitä, miten hyvin opettajat kykenevät jäsentä-
mään itseään, omaa arvomaailmaansa, maailmankuvaansa sekä opetus- ja op-
pimisteoreettista viitekehystään. Tutkielmassani opettajuus nähdään Välijär-
ven (2006, 22) tavoin jatkuvana uuden etsimisenä ja kokeilemisena, ei ”ai-
noiksi oikeiksi” koettujen mallien toistamisena. Opinnäytteeni on kasvatustie-
teellistä tutkimusta, jonka tieteellinen orientaatio on ymmärtäminen ja jossa 
käytetään ymmärtävän psykologian menetelmiä.  
 

Tutkimuksen fokus, rakenne ja keskeiset käsitteet 

Opettajalta edellytetään opetustyössä vahvaa pedagogista asiantuntijuutta, jo-
hon katsotaan kuuluvan aineen hallinta sekä aktiivisen oppimisen edistämi-
seen liittyvät ohjaustaidot. Asiantuntijuus ja ohjaustaidot näkyvät opettajan 

pedagogisessa ajattelussa: miten opettaja ymmärtää tehtävänsä opettajana, 
minkälaisia arvoja hän haluaa työssään välittää oppilaille, millaiset opetusme-
netelmälliset ratkaisut soveltuvat parhaiten hänen opettamistyylilleen, tiedoil-
leen ja taidoilleen, millaisen professionaalisen kasvun tarpeita hän tunnistaa. 
Opettajan pedagogista ajattelua on viime vuosina tutkittu runsaasti sen ope-
tukselle keskeisen merkityksen takia (Toom, 2006; Atjonen, 2004; Kansanen, 
Tirri, Meri, Krokfors, Husu, & Jyrhämä, 2000). Opettajan toimintaa ohjaa pe-
dagogisen ajattelun lisäksi opettajan kyky ja taito luoda ja ylläpitää työ-

rauhaa ja vastata oppilaiden turvallisuudesta. Tutkimukseni fokus on jäl-
kimmäisessä opettajan toimintaa ohjaavan kyvykkyyden tarkastelussa. Selvi-
tän noviisin ensimmäistä opettajavuotta ja roolia erityisesti opetusryhmien, 
ryhmänhallinnan ja auktoriteetin sekä kodin ja koulun yhteistyön kannalta. 
Tarkastelen ensimmäistä vuotta myös suhteessa opettajayhteisöön ja koulun 
johtajuuteen. Opettajan rooli toteutuu opettajan oman persoonan kautta, jota 
pidetään opettajan tärkeimpänä työvälineenä. Lähestyn opettajapersoonaa tut-
kimuksessa noviisiopettajien työssään kokemien perustunteiden valossa. 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen koulua kulttuurise-

na systeeminä, jossa opettajan työ muodostuu sosiaalisessa verkostossa. Tämä 
verkosto puolestaan koostuu osasysteemeistä, joka on samalla myös osa laa-
jempaa systeemiä. Systeemiajattelussa pyritään Sengen (1993) mukaan ha-
vainnoimaan yksityiskohtien sijasta kokonaisuuksia, organisaatiossa ja työssä 
tapahtuvaa muutosta, toiminnan yleisiä periaatteita, prosesseja ja vuorovaiku-
tussuhteita. Keskeistä systeemiajattelussa on palauteprosessi, jonka tarkoituk-
sena on muutoksen havaitseminen. Yksilö on osa palauteprosessia. Muutos 
nähdään uuden muutoksen aiheena. Systeemiajattelun mukaisesti organisaati-
on kaikki jäsenet ovat vastuussa systeemin virheistä. Ajatuksena on, että vir-
heistä oppiminen johtaa vähittäiseen ja pitkäjänteiseen muutokseen. (Senge, 
1993, 58–78.) Systeemiajattelun mukaisesti hahmotan opettajan työn tutki-
muksessa dynaamisena kolmiona, jossa peruselementteinä ovat opettajan 

persoona, opettajan rooli ja organisaatiokokonaisuus, jossa kasvattaja työs-
kentelee. Keskeistä tässä Hyypän (2000, 126–142) teoreettisessa mallissa on 
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eritellä elementtien sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja dynamiikkaa. Opettajan 
työn hahmottaminen dynaamisena kolmiona muuttaa perinteistä opettajan teh-
tävään perustuvaa hahmottamistapaa ja nostaa enemmän esille yksilön koke-
mus- ja mielikuvamaailmaa sekä organisaatiokulttuurin tiedostamattomia 
puolia. Persoona, rooli ja organisaatio muodostavat yhdessä systeemikokonai-
suuden, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jota on tutkittava kokonaisuutena ja 
samanaikaisesti näistä kolmesta perspektiivistä. Kolmion dynaamisuus syntyy 
opettajan työssä ryhmien, ryhmäilmiöiden ja ryhmädynamiikan tarkastelusta, 
sillä opettaja työskentelee jatkuvasti ryhmässä joko ryhmän jäsenenä (työyh-
teisö), johtajana (opetustilanteet) tai verkostoissa (kodin ja koulun yhteistyö). 
Opettajan työssä on siten aina läsnä dynaamisia jännitteitä ja voimia. Dynaa-
misen kolmion kuvaama tutkimus tarkastelee uraansa aloittelevan opettajan 
toimintaympäristöä sekä hänen ensimmäistä työvuottaan opettajana. Teoreet-
tisen viitekehyksen taustalla on implisiittisesti opettajankoulutus, kuten olen 
aiemmin todennut.  

Tutkimuksen systeemiajatteluun pohjautuva teoreettinen viitekehys opetta-
jan ensimmäisestä työvuodesta voidaan kuvata seuraavasti: 
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Kuvio 1. Opettajan työ noviisiopettajan kokemana 
 
Tutkimuksessa esiintyy joitakin keskeisiä käsitteitä, joista tärkeimmät ovat 
seuraavat:  

Kasvattaja tekee työtään persoonallaan. Persoonalla tarkoitetaan ihmistä 
yksilöllisenä, itsestään ja päämäärästään tietoisena kokonaisuutena (Aikio & 
Vornanen, 1997, 477). Persoonallisuuden alueet voidaan Turusen (1988, 
1991) tavoin jakaa ajatteluun, tahtoon ja tunteeseen. Tutkimuksessa persoo-
naa tarkastellaan opettajan työn synnyttämien tunteiden valossa. Tunteilla 
ymmärretään opettajan työssä elämyksellisesti koettua tai havaittua tunnetilaa 
(Aikio & Vornanen, 1997, 182). Persoonaa tarkastellaan opettajien kokemuk-
sellisen tiedon ja niihin liittyvien tunteiden valossa, sillä opettajan tulee oppia 
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jäsentämään omaa sisäistä maailmaansa, ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuvi-
aan, jotta hän oppii käyttämään niitä opettajan työssä rakentavalla tavalla.  

Opettajan roolilla tarkoitetaan käyttäytymistä, joka on tyypillistä opettajan 
asemassa olevalle henkilölle tai jota häneltä odotetaan. Rooli on myös yksilön 
ryhmässä esittämä osa. (Aikio & Vornanen, 1997, 533.) Opettaja hahmottaa 
tavallisesti roolinsa kokonaisuutena, johon kuuluu hyvin moninaisia tehtäviä. 
Ensimmäisenä työvuotena opettajan tulee oppia opettamaan, tutustua ja sosi-
aalistua kouluyhteisöön, sen toimintakulttuuriin ja olosuhteisiin sekä jatkaa 
ammatillista kehittymistään (Jokinen & Sarja, 2006, 187). Tämä kaikki muo-
dostuu ylivoimaiseksi, mikäli opettaja ei osaa luoda järjestystä luokkaan. Täs-
tä syystä tarkastelen tutkimuksessa opettajan roolia ryhmien, ryhmien hallin-
nan ja auktoriteetin sekä kodin ja koulun yhteistyön näkökulmista.  

Organisaatiolla ymmärretään tarkoituksenmukaista ja toimivaa kokonai-
suutta, joka on saatu aikaan järjestelemällä sen osia (Aikio & Vornanen, 
1997, 452). Tutkimuksessani organisaatio on kouluyhteisö, jossa opettaja 
toimii. Työyhteisön toimintaan liittyy keskeisesti johtajuus ja koulutyön hal-
linnollinen järjestäminen, josta johtaja vastaa. 

Dynamiikalla ymmärretään taitoa käyttää voimaa. Ryhmädynaamiset ilmiöt 

kuvaavat dynaamisten lakien mukaisia omalla voimallaan vaikuttavia tilantei-
ta. Staattisuus puolestaan on muuttumattomuutta ja paikallaan pysyvää, ja sitä 
pidetään dynaamisuuden vastakohtana. (Aikio & Vornanen, 1997, 165, 579.) 
Koulunpitoa sävyttävät ryhmädynaamiset ilmiöt, joiden tunnistamiseen, hal-
lintaan ja ohjailuun opettaja tarvitsee ”työkaluja”. 

Kouluttautumiseen luetaan sekä opettajien saama peruskoulutus että täy-
dennyskoulutus. Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan perustutkinnon jälkeistä 
koulutusta. Se voi täydentää kompetenssia ja myös tuottaa kelpoisuutta. Aka-
teeminen täydennyskoulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja on kompe-
tenssia täydentävää koulutusta. Täydennyskoulutus voi olla yksilön itselleen 
hankkimaa omaehtoista koulutusta tai työnantajan tukemaa, järjestämää tai 
hankkimaa henkilöstökoulutusta. Perehdyttämiskoulutus on työnantajan vas-
tuulla olevaa täydennyskoulutusta, johon tulee sisällyttää oppilaitoksen toi-
mintakulttuuri, työprosessit, yhteistyöverkostot ja oppilaitoksen toimintaym-
päristö. (Vokke, 2005a.) 

Työhöntulokoulutusta ja induktiokoulutusta käytetään usein toistensa syno-
nyymeina (vrt. Luukkainen, 2000; 2003). Induktiokoulutuksella tarkoitetaan 
Aikion ja Vornasen (1997, 285) mukaan kokemusperäistä koulutusta (induk-
tio = johtaminen; induktiivinen = kokemusperäinen). Induktio opettajan am-
matin yhteydessä viittaa Achinsteinin ja Athanasesin (2006, 5–6) mukaan 
kolmeen eri käsitteeseen: 1) yksilön ainutkertaiseen siirtymävaiheeseen opis-
kelijasta opettajaksi, 2) ajanjaksoon, jolloin yksilö sosiaalistuu profession 
normeihin ja 3) monipuoliseen systeemiin, jolla tuetaan yksilöä ja hänen am-
matillista kehittymistään. Kasvatusalalla varsin suosittu induktiokoulutuksen 
muoto on mentorointi.  
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Konsultointi tai konsultaatio on mentorointia lähellä olevaa induktiokoulu-
tusta, jota käytetään paljon muualla työelämässä kuin kasvatusalalla. Konsul-
tointi on neuvottelua ja neuvon kysymistä (Aikio & Vornanen, 1997, 351). 
Hämäläinen ja Sava (1989, 186–187) määrittelevät konsultoinnin vuorovaiku-
tukseen perustuvaksi auttamisprosessiksi ja toimintatavaksi, jonka avulla 
työntekijää autetaan ratkomaan ongelmiaan. Vastaavasti konsultointiin ja ke-
hittämistyöhön osallistuvaa ulkopuolista asiantuntijaa kutsutaan konsultiksi. 
Opettajan työ sisältää paljon kompleksisuutta, joiden jäsentämisessä ja ratkai-
semisessa auttavat konsultatiiviset työtavat, so. neuvottelevat työtavat (Aikio 
& Vornanen, 1997, 351). 

Kuten aiemmin olen todennut, noviisiopettajien lokakuusta toukokuuhun 
kestäneet seitsemän konsultointitapaamista toimivat samalla myös opettajien 
induktiokoulutuksena. Tapaamisissa noviisit jakoivat vapaasti assosioiden 
kokemuksiaan opettajan työstä. Näin koottu tutkimusaineisto on yhteisöllises-
ti jaettu subjektiivinen kokemus ja kokemuksen reflektointi aloittelevien opet-
tajan ensimmäisestä opettajavuodesta peruskoulussa. Valitsin aineistokeruu-
menetelmäksi mentoroinnin sijaan konsultoinnin, johon olin saanut pitkäkes-
toisen organisaatiodynamiikan havainnointiin, tulkitsemiseen ja ymmärtämi-
seen perustuvan koulutuksen. Konsultointi on mentorointia astetta organisoi-
dumpi tapa tutkia opettajien autenttisia kokemuksia ja yleensä opettajien ko-
kemusmaailmaa (Sabar, 2004; Farrell, 2003). 
 
Tutkimusprosessi 

Opetustyölle ei ole löydettävissä kaikkialla pätevää yhteistä perustaa. Poh-
jimmiltaan opettaja joutuu sietämään työnsä perimmäistä epävarmuutta. Tässä 
häntä auttavat keskustelu ja kollegiaalinen vuoropuhelu, jonka avulla jokainen 
noviisi oppii hahmottamaan työnsä perusluonnetta itse. Opetustyön yhteisen 
perustan puuttuminen vaikeuttaa tutkimuksellisen viitekehyksen rakentamista 
tämän kaltaisessa opettajan työn empiirisessä tutkimuksessa. Tutkimustehtä-
vän jäsentyminen tutkimusongelmiksi, teoreettisen viitekehyksen rakentami-
nen sekä tutkimustulosten analysointi ovat tapahtuneet aineiston keruun, opet-
tajien konsultointitapaamisissa esiin nostamien teemojen ja tutkimuskirjalli-
suuteen perehtymiseni prosessinomaisena vuoropuheluna. Kokonaisvaltainen 
lähestymistapa opettajien noviisivuoteen näkyy tutkimuksen ilmiasussa, jonka 
teoreettinen osa on rakentunut pala palalta ja jota alkujaan on ohjannut pereh-
tyminen Haavion (1948) opettajapersoonallisuutta koskevaan klassikkoteok-
seen, Koskenniemen (1982) klassikkoon, jossa käsitellään ansiokkaasti yh-
teistoimintaan ja sosiaalisuuteen kasvamista, sekä Lehtovaaran ja Kosken-
niemen (1974) kasvatuspsykologiaa käsittelevään teokseen. Näin koottuja tie-
toja on täydennetty monilla suomalaisilla tutkimusaiheeseen liittyvillä tutki-
muksilla. Teoreettista viitekehystä on syvennetty kansainvälisillä tutkimuksil-
la silloin, kun se tutkimuksen aiheen, suomalaisen peruskoulun noviisiopetta-
jan työn tutkimisen, kannalta on ollut relevanttia. Opettajien siirtymistä työ-
elämään on tutkittu maailmalla runsaasti, sillä työelämään siirtyminen koe-
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taan kulttuurista ja opettajankoulutuksesta riippumatta opettajanuran herkäksi 
ja haavoittuvaksi vaiheeksi. Pyrin tutkimuksellani löytämään uutta tulkintaa ja 
ymmärrystä noviisin haasteelliseen ensimmäiseen opettajavuoteen sekä etsi-
mään uutta ajattelua opettajankoulutuksen opettajan pedagogisten opintojen ja 
erityisesti ohjatun harjoittelun kehittämiseen.  
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2 OPETTAJAN PERSOONA  
 
Opettajan persoona on hänen tärkein työvälineensä. Kasvattajan omaa per-
soonallista tapaa suhtautua työhönsä ja oppilaisiinsa on aina arvostettu. Haa-
vio (1948, 26) epäili jo vuosikymmeniä sitten, että opettajalta riistettäisiin hä-
nen voimakkain vaikutusmahdollisuutensa, jos vaadittaisiin häntä luopumaan 
omalaatuisuudestaan. ”Kasvatuksen kannalta olisi suorastaan pelottavaa, jos 
kaikki opettajat olisivat samanlaisia”, totesi Haavio (emt. 26). Opettajan työs-
sä oman persoonan käyttäminen on keskeistä ammatillista osaamista, eikä si-
ten henkilökohtaista elämää voi irrottaa työn tekemisestä kasvatusalalla. (Vrt. 
Uusikylä & Atjonen, 2000, 180–181.) 

Opettajan ammattiin on aina liitetty mielikuva kutsumustyöstä. Kutsumuk-
sessa on kyse viranhaltijan sisäisestä persoonallisesta suhteesta virkaansa, kun 
taas viran hoitamisessa on kyse siihen lain mukaan kuuluvien tehtävien suo-
rittamisesta. Haavion (1948, 99–121) mukaan kutsumustyö on työntekijästä 
arvokkaalta tuntuva elämäntehtävä, joka valtaa hänen persoonallisuutensa 
niin, että hän on valmis antamaan parhaansa sen hyväksi ja löytää siitä sisäi-
sen tyydytyksen ja elämäntarkoituksen. Kutsumustietoisuuteen kuuluu myös 
ilomielisyys, huumori ja velvollisuudentunto. Haavion käsitys kutsumustie-
toisesta opettajasta muistuttaa Ahosen (2001, 48–49) käsitystä opettajan am-
matista kutsumusammattina. Jälkimmäiseen sisältyy mielikuva opettajan 
kaikkivoipaisuudesta. Ilomielisyyden, huumorin ja velvollisuudentunnon voi-
simme Frepponin (2001, 2–4, 155–162) tavoin korvata energisyydellä, omis-
tautumisella ja innostuneisuudella. Nämä henkilökohtaiset ominaisuudet sisäl-
tyvät opettajan ammatin menestykselliseen harjoittamiseen tänä päivänä. 

Haavion (1948) mukaan opettajan pedagogiseen olemukseen kuuluu aukto-
riteetti ja kurinpitokyky, oppilaiden yksilöllisyyden ymmärtäminen, pedago-
ginen tahdikkuus, jolla hän tarkoittaa kykyä löytää jokaisessa kasvatus- ja 
opetustilanteessa tarkoituksenmukainen menettelytapa, tiedollinen kyvyk-
kyys, esteettisyys ja pedagoginen rakkaus. Pedagoginen rakkaus ilmenee kär-
sivällisyytenä, luottavaisuutena ja anteeksiantavaisuutena ja antaa opettajan 
toiminnalle oikeat suuntaviivat. Haavio (1948) katsoo pedagogiseen olemuk-
seen kuuluvan myös oikeamielisyyden, nöyryyden ja aitouden. Nöyryys on 
Haavion (emt. 80–94) mukaan viime kädessä asiallista suhtautumista omiin 
lahjoihinsa ja asemaansa elämässä ja koko elämän olemukseen. Nöyryyden 
sisarena hän pitää kiitollisuutta. Aitous puolestaan tulee esiin opettajan elä-
män asenteessa, arvoissa, suhtautumisessa omiin erehdyksiin ja virheisiin se-
kä oppilaitten rikkomuksiin. Opettajan oikeamielisyys puolestaan näkyy arvo-
sanojen antamisessa, rankaisemisessa ja yleisessä suhtautumisessa oppilaisiin. 

Opettajapersoonan kasvattaminen oli tärkeää aina 1960-luvulle saakka. Sit-
temmin haluttiin luopua opettajapersoonan kasvattamisesta ja kristillis-isän-
maallisesta ajattelutavasta ja siirtyä arvoiltaan neutraaliin opettajankoulutuk-
seen. 1970-luvulla puhe opettajapersoonasta ei ollut enää ajankohtaista. ”Ar-
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vovapaan” kasvatustieteen myötä opettajankoulutuksessa paino siirtyi muihin 
asioihin, etenkin opettamisen tekniikoihin, didaktiikkaan. Tällainen ajattelu-
tapa antoi tilaa useammalle arvoperustoille kasvatuksen alalla, mutta johti 
samalla siihen, että opettajasta tuli pikemminkin arvoiltaan neutraali opetus-
teknikko kuin kasvattaja. Sittemmin opettajankoulutuksessa paino on siirtynyt 
opetuskäyttäytymisen koulimisesta enemmän opettajan ajatteluun. Nykyisessä 
opettajankoulutuksessa kiinnitetään huomiota ajattelemiseen ja tiedon raken-
tumisen prosesseihin enemmän kuin opetuskäyttäytymiseen. Opettajan ajatte-
luun kohdistuvan lähestymistavan nousun myötä ajatus opettajan persoonalli-
suuden kehittämisestä on palannut, mutta uudessa muodossa. Opettajuuteen 
liittyy tiettyjä persoonallisuuden ominaisuuksia, mutta ei niin yksipuolisena 
kuin perinteisissä hyvän opettajan tietojen ja taitojen luettelossa esitetään. En-
tisen yhtenäiskulttuuriin perustuvan opettajapersoonallisuusajattelun sijaan on 
tullut esimerkiksi ajatus reflektiivisestä ammattilaisesta, joka pohtii työnsä pe-
rusteita ja rakentaa työnsä perustan näistä lähtökohdista. (Kari & Heikkinen, 
2001, 42–43.) 

”Opettajatieteestä” ei vuosien saatossa ole rakentunut yhtenäistä ja joh-
donmukaista paradigmaa, vaan joukko rinnakkaisia, erilaisia ja osittain myös 
yhteismitattomia opettajan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä lähestymis-
tapoja. Opettajan persoonallisen kasvun ilmiöitä kuvataan nykyään erilaisten 
käsitteiden, käsitejärjestelmien ja teoreettisten mallien avulla. Tämä puheta-
pojen moninaisuus kuvaa osaltaan aikamme eklektisyyttä sekä ajattelutapojen 
ja näkökulmien moninaisuutta. Tutkimuksissa puhutaan esimerkiksi minäkä-
sityksestä (self-concept), ammatillisesta minäkäsityksestä (professional self-
concept), persoonallisesta ja ammatillisesta kasvusta (personal and profes-
sional growth), opettajan ammatillisesta kehittymisestä (professional deve-
lopment), itsetunnosta, itsearvostuksesta jne. Mainittujen käsitteiden välillä 
on huomattavia eroja, minkä vuoksi niitä ei voi pitää synonyymisinä. Laajassa 
merkityksessä niitä voi kuitenkin pitää lähikäsitteinä, joiden avulla piiritetään 
samaa ilmiötä – opettajan persoonallisuuden kasvun problematiikkaa – eri 
suunnista. (Kari & Heikkinen, 2001, 43–44; Haavio, 1948.) 

Hyvän opettajan määritelmään sisältyy nykyäänkin yhtäältä ammatillisia 
piirteitä, toisaalta myös opettajan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tärkeintä 
on, millainen opettaja on ihmisenä, persoonana. Opettaja tekee työtään koko 
persoonallaan, joten häntä myös arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Opettajan ei 
kuitenkaan tarvitse työskennellä jatkuvan valvonnan alla, vaan hänellä on 
suhteellisen korkea yksityisyys ja autonomia työskennellessään oman luok-
kansa kanssa ja vapaus toteuttaa persoonallista tapaansa opettaa (Hoyle, 1969, 
58–68). Tutkittuaan opettajien persoonallisuuspiirteitä muiden ammattialojen 
työntekijöihin verrattuna Hanson ja Harrington (1976, 12–15) ovat todenneet, 
ettei persoonallisuuspiirteissä ole havaittavissa merkittäviä eroja. Opettajien 
on todettu olevan sosiaalisesti sopeutuvaisia ja emotionaalisesti tasapainoisia 
verrattuna laajempiin ihmisryhmiin. Heiltä edellytetään tasapainoisen ja kyp-
sän persoonallisuuden lisäksi monenlaista tietämistä ja osaamista. Heillä täy-
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tyy olla sekä pedagogista sisältötietoutta että pedagogista menetelmätietoutta. 
Opettajan tulee myös osata toimia mielekkäästi oppilasryhmän johtajana sekä 
tehdä yhteistyötä vanhempien, muiden opettajien ja viranomaisten kanssa. 
Opettajalta vaaditaankin huomattavaa sosiaalista osaamista eli vuorovaikutus-
taitoja, sosiaalista herkkyyttä ja riittävän vahvaa henkilökohtaista näkemystä. 
(Vrt. Kari & Heikkinen, 2001, 41–42.) Viime kädessä oppilaiden kohtaami-
nen on opettajan työn suurin riemu ja haaste ja tuo työlle sisällön ja merkityk-
sen. Oppilaiden kohtaamiseen ei ole olemassa valmista mallia, mutta jonkin-
laisina edellytyksinä voidaan Förbomin (2003, 62–76) tavoin pitää opettajan 
läsnäoloa ja valmiutta tuoda persoonansa mukaan opetukseen, sillä opetukses-
ta jää paras ja kestävin jälki silloin, kun opettaja on ollut ehjä ja kokonainen. 

Räisänen (1996) on tutkinut luokanopettajan työn kokemista ja todennut, 
että opettajan persoonalliset ominaisuudet, kyvyt ja tarpeet ovat ratkaisevia, 
kun tarkastellaan sitä, miten kasvattaja kokee työnsä. Koulunpitoon sisältyy 
hyvin paljon ihmiskontakteja, joten opettaja tarvitsee hyviä ihmissuhdetaitoja. 
Myös muut opettajan persoonalliset ominaisuudet, kuten sosiaalisuus ja mo-
nipuolinen osaaminen, auttavat Räisäsen (1996) mukaan opettajaa menesty-
mään työssään. Tyytyväisimpiä ovat ne opettajat, jotka ovat halunneet lapsi-
keskeiseen työhön. 

Ulla Kolu (2000, 110–126), pitkän päivän opettajan työtä tehnyt pedagogi, 
kiteyttää: ”Opettajuus on ennen kaikkea ihmissuhdeammatti. Persoona on tär-
kein työväline, mitä opettajalla on. Nykypäivän tiedostava opettaja on ihmi-
nen, joka ei pelkää asettaa haasteita itselleen. Opettajan pitää uskaltaa antaa 
itsestään, uskaltaa ottaa riskejä ja asettaa itsensä alttiiksi. Hyvä opettaja pitää 
oppilaistaan ja tuntee aitoa mielenkiintoa heitä sekä työtään kohtaan. Hän 
luottaa itseensä, vaikka tuntee ja myöntää oman rajallisuutensa. Hänen ute-
liaisuutensa kaikkea uutta kohtaa on pysyvää. Hän tietää olevansa olennainen 
osa sitä kokonaisuutta, mistä koulun ilmapiiri, työtavat ja arvot muodostuvat. 
Opettajan tulisi olla näkijä, tekijä ja kokija. Hänessä olisi hyvä olla sekä Mart-
taa että Mariaa, toiminnallisuutta, mutta myös hiljaista mietiskelyä, pohdiske-
lua ja toisen kuulemista. Opettajuudessa on tehtävää koko elämän ajaksi. 
Koskaan ei voi sanoa olevansa valmis. Kaikkien näiden vaatimusten keskellä 
opettajan pitäisi pystyä luomaan ympärilleen turvallisuutta ja lämpöä, roh-
kaisua ja kannustusta sekä olemaan hyvä ihminen.” 
 

Tunteet ja opettajan työ 

Opettajan työn todellisuus paljastuu usein vasta aidoissa vuorovaikutustilan-
teissa ja erityisesti konfliktien yhteydessä. Aloitteleva opettaja havaitsee hy-
vin pian, että opettajuus on enemmän tunnetyötä kuin tieteelliseen tietoon ja 
rationaalisuuteen perustuvaa asiantuntijuutta. Vaikeissa tilanteissa ihmisten 
toimintaa ohjaavat enemmän tunteet kuin tosiasiat. Ilman tunteita ihmisen si-
säinen maailma olisi tyhjä ja merkityksetön. Tunteet tekevät elämän merki-
tykselliseksi. Niissä elävät menneet kokemuksemme, persoonallisuutemme, 
intentiomme, tietomme, arvostuksemme ja maailmankuvamme. Tunteet ovat 
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ihmisen kokemusmaailmaa ja persoonallisuutta, sosiaalista älykkyyttä ja emo-
tionaalista osaamista. (Turunen, 1987.)  

Opettajan arvomaailman, tavoitteiden ja toiminnan rakennuspuina ovat ko-
kemukset. Kyky eritellä ja jäsentää omaa sisäistä maailmaansa, mielensä si-
sältöä, ajatuksia, tunteita, mielikuvia ja yllykkeitä on välttämätöntä ihmissuh-
deammatissa. Tunteiden avulla pystymme päättelemään, millaiseksi toinen 
ihminen ympäristönsä kokee ja mitkä asiat ovat hänelle arvokkaita ja tärkeitä. 
Tarve oman minän ja omien tunteiden kriittiseen tutkiskeluun lisääntyy moni-
kulttuurisuuden ja moniarvoisen yhteiskunnan tuomien muutosten myötä. Tu-
lemalla tietoiseksi omasta tunnemaailmastaan opettaja oppii käyttämään tun-
teitaan rakentavalla tavalla. Tällainen kokemuksellinen tieto opettajan työstä 
saattaa antaa hyvin erilaisen kuvan kuin yleisesti hyväksytty professioreto-
riikka. Opettajuuden tutkimuksessa ja alan kirjallisuudessa on tutkijoiden 
(esim. Vuorikoski & Törmä, 2004; Ojanen, 2003, Niemi & Tirri, 1997, 53) 
mukaan valitettavan vähän tarkasteltu, miten opettaja itse kokee työnsä ja 
ammatissa kasvamisen.  

Tunteet on usein mielletty tiedon ja tietämisen vastakohdaksi. Opettajuu-
dessa korostetaan opettajan tieteellistä tietoa, asiantuntijuutta ja rationaali-
suutta, vaikka tiedämme opetuksen tapahtuvan affektiivisessa ja kognitiivi-
sessa maastossa, jossa tärkeää on tunteiden lisäksi empatia ja intuitio. Älyk-
kyyttä pidetään kuitenkin tunteita, intuitiota ja empatiaa arvokkaampana. Tä-
mä käsitys marginalisoi tunteet, eikä niiden käsittelyä pidetä tärkeänä koulu-
tuksessa tai työssä. (Ks. Talib, 2005, 56–69; Vuorikoski & Törmä, 2004; 
Törmä, Henriksson, Raehalme, Viskari, & Vuorikoski, 2004, 186; Vuorikos-
ki, 2003, 43; Noddings, 1992.) Ihmisen psyykkisiin tapahtumiin kuuluu kui-
tenkin tiedon käsittelyn eli kognitiivisten toimintojen kuten havaintojen, ajat-
telun, muistin, kielen ja oppimisen lisäksi tunneperäiset toiminnot eli emooti-
ot. Tieto ja tunne eivät siten ole vastakkaisia, vaan ne ovat psyykkisen proses-
sin eri puolia. Kognitiivinen psykologia on perinteisesti painottanut tietoa ja 
tiedonprosessointia ja tunteet on vain luokiteltu tiedonprosessointia häiritse-
viksi selvittämättömiksi komponenteiksi. (Salovey, Bedell, Detweiler & 
Mayer, 2000, 504; Lagerspetz, 1990, 74–85.) Systeemisen psykologian piiris-
sä puolestaan tunteilla ymmärretään tiettyä psyykkisen toiminnan aspektia, 
joka liittyy koko eliö- ja ympäristöjärjestelmän toimintaan. Yksilön toimintoi-
hin liittyy aina emotionaalinen puolensa. Osa tunteista vaikuttaa yksilön toi-
mintaa hajottavasti, osa taas integroi yksilön toimintaa positiivisesti. Emooti-
oita syntyy kuitenkin vain suhteessa toimintaan, joka on yksilölle merkityk-
sellistä. (Ks. Järvilehto, 1995, 45–57; Järvilehto, 1992, 165–177, 182.)  

Tunne elää nykyhetkissä. Kun tarkastellaan jokaista yksittäistä tajuavan 
ihmisen ja hänen elämäntilanteensa suhdetta, ajallisesti ensimmäinen koke-
mus on laadultaan tunne. Tunteet kehittyvät psyykkisessä toiminnassa. Psyko-
logiassa puhutaan perustunteista, joihin luetaan onnellisuus, suru, viha, inho 
ja pelko. Perttula (2006, 125) lisää näihin viiteen perustunteeseen vielä ilon. 
Russell ja Lemay (2000, 497) puolestaan luokittelevat perusemootiot miellyt-
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täviin (onnellisuus) ja epämiellyttäviin (suru, inho, viha ja pelko). He lisäävät 
viiteen perustunteeseen vielä kuudennen perustunteen, hämmästymisen. Häm-
mästyminen voi olla miellyttävää tai epämiellyttävää tilanteen mukaan. Perus-
tunteet ymmärretään yleisinhimillisiksi tunteiksi, jotka syntyvät sukupolvesta 
toiseen toistuvissa ihmiselämän ongelmatilanteissa. Ne auttavat tehokkaasti 
yksilön sopeutumista elämäntilanteeseen.  

Tunnetihentymistä puhutaan silloin, kun tilanteessa on läsnä useampia tun-
teita. Ne voivat muodostua samanaikaisesti tai selvemmin peräkkäin ja usein 
ne ovat elämyksellisesti ehyitä, jolloin tunteiden peräkkäisyys on hankalasti 
tunnistettavissa ja jäsennettävissä useammaksi tunteeksi. Tunnetihentymät ei-
vät ole perustunteiden tapaan hetken seuralaisia. Kun perustunne kiinnittää 
ihmisen ymmärtämistä vaativaan aiheeseen, tunnetihentymä riuhtaisee hänet 
siitä irti. Tunnetihentymä ei tule perustunteen tapaan aiheensa kanssa yhdeksi, 
vaan vaatii aiheineen huomiota ja tarkastelua. Tunnetihentymä jääkin osaksi 
ihmisen tulevaisuutta ja se voi parhaimmillaan johtaa havahtumiseen eli se 
luo yksilölle kokemuksellisen välttämättömyyden tarkastella omaa toimin-
taansa. (Perttula, 2006, 124–126.) 

Opettaja, kuten kuka tahansa, etääntyy Ojasen (2000, 98–99) mukaan 
omasta itsestään, ellei hän pysty tavoittamaan omaa sisäistä itseään, myös ah-
distustaan. Opettajien omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta ovat ammatil-
lisuuden edellytyksiä. Koulussa ilmenevä epävarmuus aiheuttaa turhautumis-
ta, jännitystä, pelkoa; toisia tarkkaillaan ja heidän työolonsa tehdään hanka-
laksi. Pysähtyessään tutkimaan työn synnyttämiä ahdistavia tunteitaan opetta-
jat pääsevät niistä eroon. Mikäli näin ei tapahdu, opettajat mukautuvat passii-
visesti tai kieltävät tunteensa erilaisten roolien (pellet, selittäjät, vaikenijat, 
suurpuhujat) avulla. Opettajien ammattikunnalle tyypillistä on se, että ”pokka 
pitää”. Tämän takia Ojanen (emt. 98–99) haluaa haastaa opettajat miettimään, 
uskalletaanko koulussa tosissaan pysähtyä kuuntelemaan ja tutkimaan esi-
merkiksi sitä, mikä synnyttää ahdistusta itse kussakin. Helppoa se ei hänen 
mukaansa ole. Ryhmäilmiön kokeminen ja tutkiminen auttaa ryhmään kuulu-
vaa ottamaan kokemuksensa käyttöön ja ymmärtämään laajemmin ihmisenä 
olemisen problematiikkaa. Opettajien kokemuksellisen tiedon sivuuttaminen 
jättää helposti varjoon opettajan työn todellisuuden. 

Salovey, Bedell, Detweiler ja Mayer (2000, 504–506) kiinnittävät huomio-
ta yksilöiden eroihin kyvyssä havaita, ymmärtää ja käyttää hyväksi tunnepi-
toista informaatiota. Tällaista kyvykkyyttä he kutsuvat yksilön ”tunneälyksi”. 
Tunneäly edistää opettajan intellektuaalista ja emotionaalista hyvinvointia ja 
henkistä kasvua. Emotionaalista kyvykkyyttä tarvitaan sosiaalisissa tilanteis-
sa, jotka ovat affektiivisesti kuormittuneita. Näitä koulunpidossa on runsaasti. 
Opettajia tulee koulutuksessa harjaannuttaa havaitsemaan ja tunnistamaan 
tunnekokemuksiaan sekä muuta affektiivisesti sävyttynyttä tietoa sekä ohjata 
heitä löytämään relevantti reagointitapa sosiaalisesti haastavissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
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Tiedotusvälineet, vanhemmat ja työtoverit välittävät jatkuvasti tietoa siitä, 
millainen opettajan tulisi olla. Opettajiin kohdistuvat vaatimukset aiheuttavat-
kin opettajissa riittämättömyyden tunteita, joiden kanssa he ovat välillä täysin 
eksyksissä, kunnes tulevat tietoiseksi ja ymmärtävät, ettei yksi ihminen voi 
revetä joka paikkaan. Kolun (2000, 110–126) mukaan opettaja tarvitsee kykyä 
tunnistaa omia rajojaan ja työhön liittyviä realiteetteja. Yksi näistä realitee-
teista on projektiivisen käyttäytymisen tunnistaminen. Opettajan on huojenta-
vaa oivaltaa, että projektiivinen käyttäytyminen kohdistuu suurelta osin opet-
tajan edustamiin rooleihin ja instituutioihin. Jos joku toinen henkilö olisi 
opettajan paikalla, silti sama oppilas ja tämän vanhemmat suuntaisivat saman 
projektion tätä roolia kantavan henkilön harteille. Tällöin on helpompi nähdä, 
ettei vika välttämättä ole omassa persoonassa. Opettajia ja rehtoreita ei taval-
lisesti kouluteta ymmärtämään projektiivista käyttäytymistä edes yksilötasol-
la, saati sitten perhe- tai yhteisötasolla, vaikka projektiivisen käyttäytymisen 
ymmärtäminen helpottaa opettajan työtä. Opettajalle tulee antaa tilaisuus si-
säistää koulutuksessa ammatillinen suhtautuminen ominaisuutena, jonka avul-
la pystyy erottamaan työrooliin ja -asemaan kohdistuvat reaktiot ja odotukset 
omaan persoonaan kohdistuvista loukkauksista. (Ks. Ahonen, 2001, 25.) 

Aloittelevan opettajan tunnekuorma on suuri. Andrews kirjasi muistiin en-
simmäisen opettajavuotensa emootiot lukuvuoden alussa ja puoli vuotta myö-
hemmin (Hannam, Smyth, & Stephenson, 1976, 25–26; ks. myös Blomberg, 
2006). Hänen kirjanpitonsa mukaan kuormitus oli valtava työpäivän aikana. 
Vielä puolen vuoden kuluttua työrauhan ylläpitäminen oli hänelle vaikeaa. 
Opettajainhuoneen hän koki aiempaa rennommin eikä kokenut enää olevansa 
kollegoiden ja oppilaiden silmissä samassa määrin omituinen kuin alkusyk-
systä. Tunteita kuormittivat silti edelleen työssä esiintyvät ristiriidat ja kon-
fliktit, opettajainhuoneen hierarkiaan liittyvä oman paikan etsintä ja hyväksy-
tyksi tuleminen sekä opetukseen ja oppilaiden ohjaamiseen liittyvät haasteet.  

Opettajan todellisuudesta ei ole olemassa yhtä yhteistä konstruktiota. Opet-
tajaksi kasvu on aina yksilöllinen ja ainutlaatuinen prosessi. Kun myöntää 
tunteensa, itsetuntemus ja elämänhallinta lisääntyvät. Kun on rehellinen tun-
teissaan, menestyy ja kasvaa henkisesti. Tunteita ei voi jaotella selkeästi posi-
tiivisiin tai negatiivisiin, vaan niihin sisältyy sekä kokoavia että hajottavia 
piirteitä. Tunteita tuleekin käsitellä voimia tuovina ja voimia vievinä tunteina, 
joiden välille tulee löytää tasapaino. Tasapainon löytämiseksi opettajat etsivät 
yhä useammin keinoja ymmärtää irrationaalisia ilmiöitä. Tietoiseksi tulemi-
nen omasta opettajuudesta edellyttää aikaa ja tilaisuutta pysähtyä tarkastele-
maan toimintaansa opettajana sekä ajatteluaan ja tunteitaan opettamisesta ja 
opettajuudesta.  
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3 OPETTAJAN ROOLI JA RYHMÄILMIÖT 
 
Opettajan rooliin kuuluvat erilaiset ryhmät ja ryhmäilmiöt jopa siinä määrin, 
että ne ohjaavat ja määrittävät keskeisesti opettajan työn luonnetta. Tämän ta-
kia on tärkeää, että kasvattajilla on riittävästi tietoa ryhmiin liittyvistä ilmiöis-
tä, kuten ryhmäprosesseista, ryhmädynamiikasta, ryhmissä esiintyvistä roo-
leista sekä vuorovaikutuksesta ja sen ohjaamisesta ryhmän sisällä. Työssään 
menestyvän opettajan tulee kyetä olemaan luonteva auktoriteetti, johtamaan 
luokkaansa, tukemaan koteja kasvatustyössä sekä toimimaan työyhteisössä 
työntekijänä, joka hahmottaa sekä työntekijän velvollisuudet että professio-
naaliset vaatimukset. Tässä pääluvussa käsittelen ryhmiin liittyviä ilmiöitä, 
samoin suur- ja pienryhmiä koulussa, luokkakulttuuria, keinoja ylläpitää työ-
rauhaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä. 
 
 
3.1 Opettaja auktoriteettina  
 
Opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka osaavat suunni-
tella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista opetusta. Koulutuksen sisällöissä pai-
notetaan ajattelun taitoja, sisällön hallintaa ja didaktista osaamista. Myös 
opiskelijan vuorovaikutustaitoihin sekä kykyyn kohdata erilaisia oppilaita 
kiinnitetään huomiota erityisesti opettajankoulutuksen ohjattuun harjoitteluun 
liittyvissä jaksoissa. Ohjattu harjoittelu tapahtuu kuitenkin olosuhteissa, joissa 
työrauhasta, työskentelyolosuhteista ja järjestyksen ylläpitämisestä luokassa 
vastaa viime kädessä ohjaava opettaja. Tämän takia aloitteleva opettaja koh-
taa vasta työelämään siirtyessään ensimmäistä kertaa opettajantyön todelli-
suuden, johon kuuluvat arjen jokapäiväiset konfliktit sekä vaikeiden tilantei-
den ennakoiminen, kohtaaminen ja ratkaiseminen.  

Taitoa ylläpitää työrauhaa pidetään opettajan tärkeimpänä tehtävänä. Vasta 
tämän jälkeen tulevat muut opettajan sosiaaliseen rooliin liittyvät tekijät. 
Myös opettajatoverit ja rehtorit edellyttävät ensisijaisesti uudelta opettajalta 
kyvykkyyttä ylläpitää järjestystä. Opettaja, joka ei tähän kykene, koetaan uh-
kaksi koululle ja koulun tehokkaalle toiminnalle. Tämän takia yksi suurim-
mista stressin aiheista opettajalle on, miten huolehtia luokan hallinnasta ja 
työrauhan ylläpitämisestä. Jos opettaja kokee, ettei hän hallitse luokkatilantei-
ta, hänen itsearvostuksensa ja toimintakykynsä heikkenee ja hänen mahdolli-
suutensa kokea onnistumisen elämyksiä, luovuuden tärkeimpiä energialähtei-
tä, vähenee. (Wennberg & Norberg, 2006, 201–217; Talib, 2005, 56–59; 
Steinberg, 2004, 29–30; Hämäläinen & Sava, 1989, 87; Hoyle, 1969, 42–43.) 
Kun kasvatuskulttuuri monimuotoistuu jatkuvasti ja samanaikaisesti perhe-
kulttuuri pirstaloituu, joutuvat opettajat työssään kohtaamaan ja ratkaisemaan 
intuitionsa ja elämänkokemuksensa perusteella uusia, yllättäviä tilanteita ja 
konflikteja, joihin ei ole olemassa aikaisempia toimintamalleja tai sopivia 
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toimivia käytäntöjä. Oppilasryhmän hallinta ja työrauhan ylläpito tuleekin 
jatkuvasti aikaisempaa haasteellisemmaksi. Myös koulu, johon kootaan lähi-
alueen lapset yhteen huolimatta oppilaitten erityistarpeista, synnyttää ryhmiä, 
jotka saattavat olla rakenteeltaan ylivoimaisia kokeneillekin opettajille. On 
tärkeää, että opettajat tiedostavat työrauhaan ohjaamisen kuuluvan olennaises-
ti opetukseen. Se auttaa opettajia kohtaamaan ryhmän johtamiseen liittyvät 
haasteet sekä löytämään työssä tarvittavan riittävän auktoriteetin.  

Auktoriteetti on opettajalle tärkeä, ja se liittyy valtasuhteisiin. Auctoritas-
käsite tarkoittaa aikaansaamista, pätevyyttä, valtaa, arvovaltaa ja vaikutusval-
taa. Käsitteen pohjalta syntyneet laatusanat autoritaarinen ja au(k)toritatiivi-
nen ovat merkitykseltään erivivahteisia. Yleiskielessä niitä saatetaan käyttää 
synonyymisesti, mutta kasvatuksen piirissä ne yleensä erotetaan käsitteellises-
ti. Autoritaarisuuteen liitetään ohjeellisuus, määräävyys ja käskyvalta. Autori-
taarinen persoonallisuus saattaa haluta alistaa, esiintyä aggressiivisesti ja 
ihailla valtaa. Au(k)toritatiivisuus puolestaan ymmärretään luonteeltaan arvo-
valtaiseksi, ohjeelliseksi ja määrääväksi. Au(k)toritatiivisuus siis ymmärre-
tään kasvatuksen piirissä myönteiseksi ilmiöksi. (Aikio & Vornanen, 1997, 
68, 71; Jyrhämä, 2002, 50–52.) 

Salo (2000, 28–29) kysyy, onko parempi kouluttaa opettajat autoritatiivi-
siksi kuin autoritaarisiksi ja vastaa Brophya (1996, 16) lainaten: ”Autoritatii-
viset kasvattajat hyväksyvät roolinsa, jossa he ovat vastuullisia lasten sosiaa-
listamisesta ja asettavat tämän vuoksi heille vaatimuksia ja rajoituksia. Kun 
nämä perustellaan lapselle, autetaan samalla häntä hyväksymään nämä. Auto-
ritaariset kasvattajat eivät taas vaivaudu perustelemaan lapsille asettamiaan 
vaatimuksia. Heidän kasvatuksensa perustuu enemmän alistavaan vallankäyt-
töön kuin oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden punnintaan.” 

Steinberg (2006, 14–15) toisin kuin Salo (2000), Jyrhämä (2002) ja Järvi-
nen (2006) käyttää käsitettä autoritaarinen au(k)toritatiivinen-käsitteen syno-
nyymina. Ruotsalaisen johtajuuden historia on Steinbergin (2006, 14–15) 
mukaan samaan aikaan sekä autoritaarista että auktoritatiivista. Suomessa 
opettajan odotetaan olevan luotettava auktoriteetti, muttei kuitenkaan autori-
taarinen auktoriteetti, kun taas Ruotsin kouluissa viimeisten 20–30 vuoden 
aikana on siirrytty demokraattiseen johtamiseen ja samalla luovuttu opettajan 
auktoriteetista. Demokraattisessa koulunpidossa opettajat joutuvat ratkaise-
maan, kuinka paljon oppilaat saavat päättää itse ja mistä opettajan puolestaan 
tulee päättää. Tämä edellyttää opettajalta näkemystä oppilaiden osallisuudes-
ta, oppilaille asetettavasta vaatimustasosta, odotuksista, järjestyssäännöistä, 
järjestyksen ylläpitämisestä, seurauksista, vastuusta, suhteista opettajan ja op-
pilaiden välillä sekä tilaisuuksien antamisesta oppilaille tehdä omia valintoja. 
Steinberg (emt. 16) väittää, että demokraattisessa koulunpidossa monilla opet-
tajilla on ongelmia työrauhan ylläpitämisessä, koska he eivät ole selvittäneet 
itselleen luokan johtamiseen liittyviä keskeisiä asioita.  

Koskenniemi (1982, 173–174) toteaa opettajan arvovaltaan perustuneen 
auktoriteettiaseman olleen esiteollisessa yhteiskunnassa ehdoton, kunnes ns. 
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vapaan kasvatuksen liikkeen ohjelmassa julistettiin, että auktoriteetteihin no-
jautuva kasvatus on haitaksi kasvavan kehitykselle. Häiriökäyttäytymisen li-
sääntymisestä alettiin syyttää vapaata kasvatusta, mikä Koskenniemestä 
(1982, 173–174) oli väärin, sillä ongelmana oli lähinnä se, että autoritaarisen 
kasvatuksen tilalle tuli eräänlainen sekamuoto, joka ei ollut ”lujaa” eikä ”va-
paata”, vaan arvovaltaa ja vapautta viljeltiin epäjohdonmukaisesti. Kouluyh-
teisöön tulee hänen mukaansa luoda selvät ja johdonmukaiset arvovaltasuh-
teet, sillä mikään yhteisö ei voi toimia ilman normeja ja arvovaltaa. Opettajan 
arvovaltaan pitäisi kuulua lämpöä ja empatiaa, sillä tämä lisää oppilaiden tur-
vallisuuden tunnetta. Salo (2000, 13) muistuttaa, etteivät oppilaat ikään kuin 
luonnostaan opi ottamaan vastuuta ja kontrolloimaan käyttäytymistään, vaan 
tosielämässä oppilaiden kasvattaminen itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen vaa-
tii systemaattista, hyvin suunniteltua ohjausta. On suuri puute, ettei ohjauk-
seen ole kehitetty uusia ideoita, vaan ongelmanratkaisutavat ovat perinteisiä 
ja oppilaan kohtaamisen keinovalikoima vaikuttaa kaiken kaikkiaan niukalta. 
Opettajia tuntuu Salon (emt. 13) mukaan vaivaavan tietynlainen avuttomuus.  

Koulun auran voidaan Ziehen (1992, 161–171) tavoin katsoa nykykoulussa 
murentuneen, ja tällaisessa tilanteessa vastuu koulun ilmapiiristä jää opettajan 
henkilökohtaisen ponnistelun varaan. Opettajan täytyy omalla persoonallisuu-
dellaan, kyvyillään ja toiminnallaan tuottaa se symbolinen todellisuus, jonka 
aikaisemmin takasi instituutin ”sädekehä” ja joka oli kulttuurisesti itsestään 
selvää myös ”huonolle” opettajalle. (Ks. myös Harjunen, 2002, 146–150.) 
Uudessa tilanteessa opettajat saavuttavat riittävän auktoriteetin hallitsemalla 
aineensa, vaalimalla tunnollista oppimisilmapiiriä, käyttäytymällä esimerkilli-
sesti ja kannustamalla oppilaita heidän pyrkimyksissään. Auktoriteetti kasvaa 
itsetuntemuksen ja kokemuksen pohjalta. Opettaja käyttää auktoriteettiaan oi-
kein, mikäli oppilas kasvaa omiin mittoihinsa, opiskelee oman itsensä ja asian 
itsensä vuoksi ja tulee riippumattomaksi kasvattajan auktoriteetista. 

Koskenniemi (1982, 186) muistuttaa, ettei vallankäyttö koulusta häviä, 
vaikka opettajat siitä luopuisivat. Oppilailla on taipumus turvautua siihen; he-
hän kohtelevat toisiaan usein epäoikeudenmukaisesti, jopa julmasti, vallankin 
jos kysymyksessä on syystä tai toisesta poikkeava tai syrjäänvetäytyvä toveri. 
Siitä tosiasiasta ei päästä, että kouluyhteisön täytyy sille asetettujen tehtävien 
vuoksi olla tavalla tai toisella organisoitu. Organisaatio edellyttää työn- ja 
vastuunjakoa. Opettajan tai oppilaiden vallankäytön haitat ovat poistettavissa 
siten, että yhteisö toimii luottamuksellisten suhteiden varassa ja että sen jäse-
net pyrkivät kaikessa ottamaan huomioon toinen toisensa. 

Haavio (1948, 27–36) ymmärtää opettajan auktoriteetilla kunnioitettua 
henkilöä, jonka mielipiteillä on johtava vaikutus oppilaiden elämänkäsityk-
seen ja -käyttöön. Tällaisella opettajalla on luontaista vaikutusvaltaa oppi-
laisiinsa. Haavio (emt. 28) jaottelee auktoriteetit virallisiin ja persoonallisiin 
auktoriteetteihin. Virallisilla auktoriteeteilla kunnioitus perustuu asemaan, 
kun taas persoonallinen auktoriteetti johtuu henkilön omakohtaisista ominai-
suuksista. Opettajan auktoriteetti on henkistä voimaa, joka hänestä säteilee 
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koululuokkaan niin, että opettaja voi ulkonaisesti ja sisäisesti johtaa oppilai-
taan. Auktoriteetin puutteen selvin ilmaus on oppilaiden tottelemattomuus. 
Haavio (1948, 29) toteaa sen olevan merkkinä siitä, ettei opettajalla ole vaiku-
tusta syvemmällekään heidän sisäisen elämänsä muotoutumiseen. 

Steutel ja Spiecker (2000) jakavat auktoriteetti-käsitteen käytännölliseen 
(practical) ja teoreettiseen (theoretical) auktoriteettiin. Käytännöllisellä aukto-
riteetilla on muodolliseen asemaan perustuvaa valtaa (vrt. Haavion virallinen 
auktoriteetti), kun taas teoreettisella auktoriteetilla voidaan sanoa olevan ar-
vostusta; häntä kuunnellaan hänen ajatustensa ja käsitystensä vuoksi (vrt. 
Haavion persoonallinen auktoriteetti). Pedagogeilla katsotaan olevan kum-
mankinlaista auktoriteettia. 

Harjunen (2002, 134) näkee kasvattajan auktoriteetin ensisijaisesti pedago-
gisena auktoriteettina. Pedagoginen auktoriteetti ei perustu aseman tuomaan 
automaattiseen oikeuteen, vaan pikemminkin henkilösuhteeseen, kokemuk-
seen. Harjunen (emt. 134) huomauttaa, että perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa opettajuudessa nostetaan enemmän esiin auttajan, ohjaajan ja 
asiantuntijan roolia kuin sitä, että opettajan tehtävä on ensisijaisesti luoda it-
senäinen, interaktiivinen ja sitoutunut oppimisympäristö. 

Haavio (1948, 24) mainitsee 85 vuotta sitten tehdystä tutkimuksesta, jossa 
selvitettiin 2000 oppilaan ajatuksia hyvän opettajan piirteistä. Tutkimus osoit-
ti ”kaikenikäisten oppilaiden toivovan opettajaa, jolla on auktoriteettia ja jär-
jestyksenpitokykyä”. Opettajalta toivottiin lisäksi hyvää yleissivistystä, eri 
harrastusalojen ymmärtämistä ja hyvää opetustaitoa. Opettajan auktoriteettia 
ja kykyä ylläpitää työrauhaa on siten aina arvostettu. Menneinä vuosina opet-
tajilla oli runsaasti asemaansa perustuvaa auktoriteettia, he nauttivat yleistä 
yhteiskunnallista arvostusta ja heillä oli kiistaton, kasvattajalle välttämätön 
asema, jonka turvin he saattoivat huolehtia koulun perustehtävän hoitamisesta 
eli perustietojen ja -taitojen opettamisesta sekä kasvatustehtävästä. Itsenäi-
syyden alkuaikoina opettaja miellettiin kansankynttiläksi ja sivistäjäksi ja hä-
nen asemaansa vahvisti kyläyhteisön muita jäseniä parempi koulutus. Opetta-
jalla oli hallussaan ne tiedot ja käyttäytymismallit, joita seuraava sukupolvi 
elämänsä aikana tarvitsi ja sitä kautta hänellä oli yhteisössään luontaista auk-
toriteettia. (Kari, Moilanen, & Räihä, 2001, 7–10; Helakorpi, Juuti, & Niemi, 
1996, 38–42.) 

Aikuinen on luonnostaan auktoriteettiasemassa lapseen nähden, joka tarvit-
see hänen antamaansa suojaa. Samanaikaisesti aikuinen on lapsen toimintojen 
rajoittaja, jonka toimenpiteistä riippuu, miten kasvava lapsi viihtyy ja miten 
hän oppii käyttämään vapautta oman harkintansa mukaan. Lehtovaara ja Kos-
kenniemi (1974, 219–220) toteavat, että koulutulokkaat mukautuvat yleensä 
opettajansa ohjaukseen ja hyväksyvät hänet auktoriteetikseen. Tämän vuoksi 
koulunkäynnin alkaessa ei synny sanottavia vaikeuksia, vaikka oppilaat ovat 
kodeissaan oppineet suhtautumaan aikuiseen eri tavoin. Opettajan auktoriteet-
tiasemaa aletaan kyseenalaistaa neljännen kouluvuoden vaiheilla. Oppilaat 
panevat merkille opettajan tekemät erehdykset ja hänen henkilökohtaiset 
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puutteensa. Oppilaiden alkaakin olla yhä vaikeampaa hyväksyä opettajaa eh-
dottomaksi auktoriteetiksi. Oppilaiden suhtautumisessa auktoriteettiin on täs-
sä vaiheessa erotettavissa persoonallinen ja asiallinen (tai funktionaalinen) 
puoli. Asiallinen auktoriteettisuhde on kysymyksessä, kun opettaja hyväksy-
tään tietyn tehtävän eli opettamisen edustajaksi, vaikka suhtautuminen hänen 
persoonaansa olisi välinpitämätön tai torjuva. Jos opettajan auktoriteettiasema 
perustuu myös hänen henkilökohtaisiin piirteisiinsä, lisää se oppilaiden tur-
vallisuuden tunnetta ja yleensä edistää tunne-elämän kehitystä.  

Tänä päivänä opettaja on muuttunut kansankynttilästä yksilön oppimista ja 
henkistä kehittymistä tukevaksi vuorovaikutteiseksi ohjaajaksi ja valmenta-
jaksi. Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen on luonut uudenlaisen tilan-
teen opettajalle: myös oppilaiden kyky hankkia tietoa on aivan uudella tasolla. 
Opettaja ei välttämättä olekaan luokan ”tietävin”. Onkin hyvin tavallista, että 
opettajan rooli haastetaan oppilaiden keskuudessa; oppilailla on oikeus ky-
seenalaistamiseen ja opetusta suunnitellaan enemmän yhdessä. Opettaja jou-
tuu alati tarkistamaan oman työnsä lähtökohtia ja sisältöjä eikä hänen työs-
sään riitä valmiiden opetussuunnitelmien toteuttaminen siten, että hän voisi 
astua oppilaiden eteen, avata oppikirjan ja ryhtyä opettamaan. Opettajia kui-
tenkin tarvitaan, mutta heille asetettavat tiedolliset ja taidolliset vaatimukset 
kasvavat huimasti. Uusien ajattelutapojen luominen ja monista ajattelutavois-
ta luopuminen vuorottelevat työuran aikana siten, että ihmisen elämästä muo-
toutuu jatkuva uudenlaisiin tietojärjestelmiin ja kulttuureihin sosiaalistumisen 
sekä uutta kulttuuria luovien vaiheiden vuorotteluprosessi. Opettajalla on jat-
kuvasti uusia haasteita ja sitä kautta hän pystyy halutessaan kehittämään omaa 
työtään. Vaikka opettajan rooli muuttuu luokkatyöskentelijästä ohjaajaksi, 
valmentajaksi ja kehittäjäksi, edellyttää koulunpidon sujuminen sitä, että 
opettajalla on edelleen riittävästi auktoriteettia yhteisössään. (Steinberg, 2006, 
14–16; Kari, Moilanen, & Räihä, 2001, 7–10; Helakorpi, Juuti, & Niemi, 
1996, 38–42.) 

Harjunen (2002, 324–329) kiinnittää huomiota tutkimuksessaan opettajan 
pedagogisesta auktoriteetista siihen, miten herkästi opettaja saattaa käyttää 
auktoriteettiaan väärin ja turvautua manipulaatioon. Suurin syy tähän on opet-
tajan työn luonteessa: opettajat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä hyvin 
nopeasti turhauttavissa ja kuormittavissa tilanteissa. Tällöin opettaja saattaa 
sanoa jotain epäkorrektia tai turvautua voimakeinoihin esimerkiksi oppilaan 
poistamiseksi luokasta. Tällainen opettajan käytös osoittaa Harjusen (emt. 
324–329) mukaan johdonmukaisen auktoriteetin puutetta. Tirri ja Puolimatka 
(2000, 10–16) huomauttavat, ettei aineenopettajien koulutuksessa kiinnitetä 
riittävästi huomiota opettajan luokkahuonekäyttäytymiseen. Aineenopettaja-
koulutus tarjoaa vankan teoreettisen pohjan, mutta ei teoreettista ymmärrystä 
legitiimin auktoriteetin luonteesta eikä valmista opettajia kohtaamaan tilantei-
ta, joissa oppilaat haastavat opettajan auktoriteettiaseman. Opettajat tuntevat 
itsensä epävarmoiksi kontrolloidessaan luokkatilanteita sääntöjen pohjalta, ja 
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kun aidon auktoriteetin puute hajottaa luokan järjestystä, turhautunut opettaja 
turvautuu manipuloinnin taktiikoihin.  

Kasvatus ei ole mahdollista ilman luottamusta. Luottamusta pidetään ih-
missuhteissa ymmärtämistä tärkeämpänä. Luottamuksen synnyttäminen oppi-
laissa kuuluu opettajan ja oppilaan välisen auktoriteettisuhteen rakentumi-
seen. Opettajan tulee rakentaa luottamus oppilaisiin tietoisesti. Opettajan työn 
edellyttämä auktoriteettisuhde ei lankea opettajalle luonnostaan aseman, op-
pineisuuden tai persoonallisten ominaisuuksien, esimerkiksi ”hyvän läsnä-
olon”, perusteella, vaan opettajan täytyy toimintansa kautta osoittaa asiantun-
temuksensa ja ”ansaita” auktoriteetti. Auktoriteettikäyttäytyminen pitää erot-
taa vallankäytöstä ja siinä on tärkeää auktoriteetin aitous, vilpittömyys, mo-
raali ja eettisyys. Persoona on Langeveldin (1951, 33–89) mukaan auktoriteet-
tisuhteessa enemmän kuin instrumentti. Auktoriteettina oleminen edellyttää 
ennen kaikkea normien henkilökohtaista toteuttamista. (Harjunen, 2002, 120–
121, 153.) 

Opettajan auktoriteetin keskeisin tehtävä on opetuksen mahdollistaminen ja 
sitä kautta oppilaan kasvun edistäminen. Auktoriteettisuhde lepää Harjusen 
(2002, 406–407) mukaan kolmen opetuksen sisäisen osatekijän varassa: opet-
tajan, oppilaan ja sisällön sekä normin, joista kustakin voi tulla suhteen onnis-
tumisen koetinkivi. Opettaja voi astua ulos suhteesta esimerkiksi ryhtymällä 
autoritaariseksi vallankäyttäjäksi, olemalla noudattamatta itse sääntöjä tai 
osoittautumalla epäluotettavaksi. Opettaja saattaa olla kykenemätön yhteis-
työhön joko oppilaiden tai työtoverien kanssa. Pedagogisen ja didaktisen suh-
teen syntymisessä opettajan ammattitaito ja kouluyhteisön yhteisöllisyys ovat 
kuitenkin avainasemassa. Auktoriteettisuhteen ulkoiset koetinkivet ovat yh-
teiskunnasta johtuvia seikkoja, käytännössä esimerkiksi perheiden pahoin-
vointia, johon opettaja ei voi vaikuttaa. Kasvatukseen kuuluu aina tietynlainen 
auktoriteettisuhde, joka asettaa auktoriteetin kantajalle henkilökohtaisia vaa-
timuksia. Mikäli opettaja ei henkilökohtaisesti pysty vastaamaan näihin vaa-
timuksiin, on hänen vaikea menestyä opettajana.  

Pedagoginen auktoriteetti kumpuaa Toomin (2006) mukaan opettajan hil-
jaisesta pedagogisesta tietämisestä. Hiljainen tietäminen kehittyy opettajan 
työssä kokemuksen myötä. Se on luonteeltaan henkilökohtaista ja tilanteista 
riippuvaa. Tieto on ”hiljaista”, koska sen kuvailu sanoin voi olla hankalaa; 
opettaja tietää enemmän kuin osaa kertoa. Hiljainen tietäminen liittyy opetta-
jan taitavuuteen. Opettaja löytää sen avulla ratkaisuja koulunpidon yllättäviin 
tilanteisiin sekä rakentaa ja ylläpitää suhdettaan oppilaisiin ja näiden oppimi-
seen. Luokkahuoneen yllättävät tilanteet ovat usein tunteita täynnä. Tällöin 
opettaja reagoi niihin ensin omien tunteidensa kautta. Vasta sitten ratio, järki 
tulee peliin. Pedagoginen auktoriteetti ei synny tietojen hallitsemisesta tai 
opetustapahtuman virheettömyydestä, vaan vastuunottamisesta koulutyön ko-
konaisuudesta sekä sitoutumisesta opetustyön moraaliin ja eettisyyteen. Opet-
tajan ja oppilaan keskinäinen kunnioitus, vuorovaikutuksen humaanisuus ja 
lämpö kuuluvat pedagogiseen auktoriteettiin. Hiljainen tietäminen on par-
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haimmillaan opettajan viisautta, joka on ilmiönä prosessinomainen ja relatii-
vinen.  

Tuohimaa (1996) seurasi koulunpitoa helsinkiläisessä koulussa vierailijana 
useamman päivän ajan. Hän kirjoittaa kokemuksistaan seuraavasti: ”Opettaji-
en kanssa ei kyllä vaihtaisi hommia. Harva se tunti käydään taistelua siitä, 
kuka luokassa ottaa ohjat. Kamppailu ei ole siistiä eikä siihen ainakaan kaiva-
ta muita aikuisia todistajaksi.” Valta on luokassa aina läsnä ja joku ohjaa op-
pilasryhmän toiminnan suuntautumista. Mikäli ohjaaja ei ole opettaja, on se 
oppilas tai oppilasryhmä. Opettajan ja oppilaan intressit saattavat joskus aset-
tua vastakkain ja oppilaat osoittavat silloin vastavaltaa. Vastavallan kohtaa-
minen vaatii Salon (2007) mukaan opettajalta taitavaa ammatillista lähesty-
mistapaa ja tunneilmaston tulkintaa. Järvinen (2006) toteaa valtataistelun ja 
vaikeasti hallittavissa olevan vastavallan johtuvan muutoksesta johtamisessa. 
Suomalaisen kasvatusperinteen juuret ovat hyvin autoritaariset. Maassamme 
vallitsi pitkään nöyryytyksen ja alistamisen perinne: joka kuritta kasvaa, se 
kunniatta kuolee. Vapaampi kulttuurinen muutos 1900-luvun lopussa poisti 
kateederikomennon koulusta ja lasten fyysinen kuritus kiellettiin lailla. Ennen 
vuosituhannen vaihdetta saavutettiin kehityksen ääripää: autoritaarisen kasva-
tusperinteen katoamisen myötä myös auktoriteetit katosivat, kun vanhemmat 
ja opettaja rupesivat johdettaviensa kavereiksi. Onneksi ylilyönnit kasvatuk-
sessa on Järvisen (2006) mukaan nyt tiedostettu ja johtajuuden paluuta vaadi-
taan. Autoritaarista kasvatusperinnettä nöyryytyksineen ja alistamisineen em-
me tarvitse, mutta sen sijaan tarvitaan luotettavia auktoriteetteja, joihin voi-
daan samastua: vanhempia, esimiehiä, opettajia ja päättäjiä. Kulttuurisen il-
mapiirin tulee tukea johtamista ja johtajan auktoriteettiasemaa, jollaiseksi 
myös opettajan tehtävä luokassa voidaan katsoa. 

Opettajan ja oppilaan välinen suhde ei ole yksiselitteinen ilmiö. Suhdetta 
voidaan Harjusen (2002, 31–34) mukaan kuvata ainakin auktoriteetti-, välit-
tämis- ja tunnesuhteeksi. Opettajan auktoriteetti nousee koulukulttuurista, jos-
sa yksi seisoo joukon edessä ja kertoo yksiselitteisesti, miten toimitaan. Puhe 
kulkee yhden kautta, kuten hyväksyntäkin. Perinteinen opettajan auktoriteet-
tiin liittyvä mielikuva sopii huonosti peruskouluun, jossa opetussuunnitelma-
kin painottaa konstruktivismia. Auktoriteetti on viime kädessä syvästi persoo-
nallinen, henkilökohtainen asia – tapa olla. Kullakin opettajalla on oma luon-
teensa, näkemyksensä oppimisesta ja opettamisesta sekä myös oma kouluym-
päristönsä ja asemansa koulussa, jotka kaikki heijastuvat hänen tapaansa olla 
ja opettaa. Opettajan auktoriteetin rakentamista varten ei voida antaa ohjeita 
ja reseptejä, vaan kunkin täytyy kuunnella omaa ääntään, toimia itselleen so-
pivalla tavalla – rakentaa itselle sopiva auktoriteetti tai toteuttaa itselleen so-
pivaa auktoriteettia. Yhteistä opettajilla on auktoriteetin tarve tai merkitys: 
työn sujuminen ja koulun tehtävän toteuttaminen. Harjunen (emt. 34) jatkaa: 
”Koulun eetos, koulun tapa olla, vaikuttaa ratkaisevasti opettajan tapaan olla 
sekä oppilas-opettajasuhteeseen. Koulun rehtori, toimintakulttuuri ja perinne, 
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koulurakennus ja opettajainhuoneen ilmapiiri vaikuttavat opettajan työhön ja 
hänen suhteeseensa oppilaisiin, myös auktoriteettisuhteeseen.”  

Kyky toisen kohtaamiseen kasvaa ja kehittyy opettajakokemuksen myötä. 
Harjusen (2002, 465) mukaan kohtaamisen kyky on toisen näkemistä, kuunte-
lemista, aistimista ja ymmärtämistä. Se on tilannetajua, reagointikykyä, suoje-
lua, ohjaamista, puuttumista ja olemista – omatunto ohjaksissa. Se on tajua 
ymmärtää ryhmän liikkeitä, dynamiikka ja suhteita. Konkreettisesti se on oi-
keudenmukaisuutta ja välittämistä, tajua siitä, miten ihmisten kanssa ollaan. 
Se on itsekin ihmisiksi olemista.  
 
 
3.2 Opettaja oppilasryhmän johtajana 
 
Opettajalla on Hoylen (1969, 51–57) mukaan koulussa kaksi roolia: työnteki-
jän rooli ja professionaalinen rooli. Työntekijän rooliin kuuluvat koulun hal-
linnosta, opetussuunnitelmasta, opetusmenetelmistä ja lojaalisuuden vaati-
muksista kumpuavien odotusten täyttäminen. Professionaalinen rooli liittyy 
joustavuuteen ongelmien kohtaamisessa sekä autonomisuuteen opetustapah-
tumaan liittyvässä päätöksenteossa ja kollegiaalisessa yhteistyössä. Tähän 
kuuluu valmius dialogiin oppilaiden kanssa sekä myös laajemmin kouluyhtei-
sössä, samoin yhteistyö koulun ulkopuolisten sidosryhmien (vanhemmat, 
kulttuurielämä, työelämä jne.) kanssa.  

Professionaaliseen rooliin katsotaan kuuluvan myös luokan johtamiseen 
liittyvät velvoitteet. Opettaja on oppilasryhmänsä johtaja ja hänen tehtävänään 
on luoda työskentelyolosuhteet luokkaan sekä huolehtia opetukselle asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamisesta. Johtajuuden toteutumiseen luokassa vaikut-
tavat keskeisesti ryhmän piirteet ja ryhmädynamiikka. Tärkeää on myös opet-
tajan opettamistyyli, jossa yhdistyvät opettajan rooli ja persoonallisuuden piir-
teet tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Hoyle (1969, 63–68) pitää opettajan 
opettamistyyliä menestyksellisen opetuksen tärkeimpänä tekijänä. Hänen mu-
kaansa menestyvä opettaja 1) kykenee tekemään tarkkoja havaintoja luokkati-
lanteista ja kykenee ohjailemaan tilanteita mielekkäällä tavalla, 2) on tietoi-
nen opettajan rooleista, jotka soveltuvat eri tilanteisiin ja osaa soveltaa niitä 
taitavasti sekä 3) kykenee sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin persoonalli-
sen kyvykkyyden avulla. Jos opettaja ei kykene sopeuttamaan opetustyyliään 
tilanteisiin, hän on Hoylen (emt. 60–63) mukaan opettajana tehoton tai avuton 
tai pahimmillaan molempia. Joustavuus on menestyvän opettajan tärkein 
ominaisuus. Hyvä opettaja toimii joustavasti ja kykenee valitsemaan tilantee-
seen soveltuvat toimintatavat.  

Opettajalla on luokkansa kanssa työskennellessään suhteellisen korkea yk-
sityisyys ja autonomia. Lisäksi hän voi tehdä persoonallisella tavalla opetus-
työtään eikä hänen tarvitse työskennellä jatkuvan valvonnan alla. Opettajan 
työtä luokassa rajoittavat lähinnä luokan sosiaalisen ryhmän luonteesta synty-
vät rajoitteet. Opettajalla on luokassa kaksi erilaista tehtävää, joista hänen tu-
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lee huolehtia: toinen niistä liittyy opettamiseen, sosialisaatioon ja evaluaati-
oon ja toinen oppilaiden motivoimiseen, järjestyksen ylläpitoon ja kykyyn 
luoda oppimista edistävä oppimisympäristö. Hoyle (1969, 58–68) muistuttaa, 
ettei opettaja yleensä erota näitä kahta tehtävää toisistaan, vaan hahmottaa 
roolinsa tavallisesti kokonaisuutena, johon kuuluu monia erilaisia tehtäviä. 
Osa opettajista huolehtii sekä opettamisesta että motivoimisesta ja järjestyk-
sen ylläpitämisestä hyvin, toiset jättävät toisen osa-alueista vähemmälle huo-
miolle tai jopa laiminlyövät sitä.  

Oppilaiden motivoiminen, järjestyksen ylläpito ja kyky luoda oppimista 
edistävä oppimisympäristö edellyttää johtajuutta. Mitä paremmin oppimisti-
lanteet sujuvat, sitä parempi johtaja opettaja on. Monet tekijät, kuten yhteis-
kunnalliset olosuhteet (esim. työllisyyskysymykset ja demografiset muutok-
set), yhteiskuntarakenteet (esim. asuntopolitiikka ja maahanmuuttajapolitiik-
ka) sekä oppilaiden kotiolosuhteet vaikuttavat oppilaiden käyttäytymiseen, 
motivaatioon ja oppimiskykyyn. Koululla ei ole tänä päivänä samanlaista sta-
tusta eikä pedagogeilla samanlaista itsestään selvää auktoriteettiasemaa kuin 
menneinä vuosina. Koulu on Steinbergin (2006, 5–11) mukaan menettänyt 
fokuksensa perinteen siirtäjänä ja tiedonjakajana. Yksilön kehittyminen on 
tullut tärkeämmäksi kuin yksilön kyky toimia ryhmässä. Opettaja kohtaa am-
matissaan yhä vaikeampia tilanteita, joihin hän ei voi vaikuttaa, kuten esimer-
kiksi koulujen rakenteelliset muutokset ja organisoituminen sekä koulujen ta-
lous. Steinberg (2004, 57–66; 2006, 11) korostaa, että vaikeissa tilanteissa 
opettajan on tärkeää tiedostaa ne asiat, joihin hän voi vaikuttaa. Näitä ovat 
asennoituminen, käyttäytyminen ja kompetenssi opettajana ja johtajana. Rak-
kaus ja rakenteet ovat osa opettajan johtajuutta. Rakenteilla Steinberg (2006, 
22) tarkoittaa organisaatiota, pelisääntöjä ja normeja sekä toteaa hyvän opet-
tajan ominaisuudeksi kiltteydellä sävytetyn lujuuden. 

Turvallisen ilmapiirin rakentaminen kouluihin ja luokkiin on tärkeää. Opet-
tajan tulee välttää julkisia moitteita, kollektiivisia rangaistuksia ja luokan 
moittimista. Sen sijaan Steinberg (2006, 72–75) ehdottaa, että opettajan tulee 
erikseen keskustella yksittäisen sääntöjä rikkovan oppilaan kanssa, selittää 
hänelle, miten hänen käyttäytymisensä vaikuttaa opettajaan ja muuhun ryh-
mään sekä ohjata oppilasta konkreettisesti, miten hänen odotetaan käyttäyty-
vän. Myös käsitteet kuri ja järjestys täytyy erottaa toisistaan. Kuri on kuria ja 
sitä tarvitaan joskus, mutta opettajan tulee kuitenkin edistää ensisijaisesti jär-
jestyksen ylläpitoa. Tätä opettaja tekee nauttimalla luokan johtamisesta, ra-
kentamalla säännöt luokkaan, tekemällä metodisesti mielekkäitä valintoja ja 
viestittämällä oppilaille ele- ja kehonkielellä toimivan työskentely-ympäristön 
merkityksestä. (Emt. 72–75.) 

Opettajan johtajuuden Steinberg (2004; 2006) näkee ruotsalaisen kulttuurin 
tapaan humanistisena johtajuutena. Humanistisessa paradigmassa fokus on 
johtajan omassa persoonassa, arvoissa ja tavassa toimia. Steinberg (2004, 24–
34) kehottaa opettajaa tutustumaan omaan itseensä, tutkimaan kokemuksiaan, 
muodollista ja epämuodollista kompetenssiaan, vahvuuksiaan ja heikkouksi-
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aan, kehittämään kärsivällisyyttään sekä käyttämään hyväksi vahvuuksiaan ja 
pyrkimään eroon heikkouksistaan. Ennen kaikkea opettajan tulee tiedostaa, 
että konfliktit ja ongelmat ovat työssä arkipäivää, joita opettajan tulee oppia 
ratkaisemaan ja joiden kanssa hänen tulee oppia tulemaan toimeen. Humanis-
tisessa paradigmassa Steinbergin (2001, 35–47) mukaan johtajan tulee tiedos-
taa elämänfilosofiansa, elää niin kuin opettaa, kirkastaa arvonsa, tiedostaa 
asiat, joita tekee mielellään ja hahmottaa ajankäyttönsä. Hänen pitää kyetä 
asettamaan elämänarvonsa ja työhön liittyvät arvostuksensa järjestykseen. 
Työllä pitää olla myös päämäärä. 

Huolimatta vähäisistä koulukokemuksistaan oppilailla on jo alaluokilta läh-
tien odotuksia opettajan suhteen. Koskenniemi (1982, 151–154) tähdentää, 
että opettajan on aiheellista selvittää itselleen, miltä hän näyttää oppilaittensa 
silmissä. Oppilaiden odotukset syntyvät jo ennen ensimmäistä koulupäivää. 
Suosittu opettaja on oppilaiden mielestä ystävällinen, osoittaa pitävänsä oppi-
laistaan, kiittelee heitä, on kiinnostunut heistä, osaa opettaa ja selittää taita-
vasti, samoin pitää hyvää huolta heistä. Vähiten suosittu opettaja puolestaan 
huutaa ja metelöi, on liian ankara, on hapan ja tyytymätön sekä toimii epäjoh-
donmukaisesti. Koskenniemi (emt. 151–154) muistuttaa oppilaiden ja opetta-
jien käsitysten menevän ristiin: opettajat toivovat ystävällisiä ja persoonallisia 
suhteita oppilaisiinsa, mutta oppilaat eivät sitä havaitse, vaan arvelevat ilah-
duttavansa opettajaa vaikenemisella ja tarkkaavuudella ja mieltävät tällaisen 
käyttäytymisen kiitettäväksi käyttäytymiseksi.  
 
 
3.3 Opettaja luokkakulttuurin luojana 
 
Tutkimuksissa puhutaan tavallisimmin koulukulttuurista. Steinberg (2006, 
29–32) pitää luokkahuonekulttuuria koulukulttuuria tärkeämpänä. Samankin 
koulun luokkahuoneissa on eroa sekä ilmapiirin että kunnioituksen suhteen. 
Kunnioitus on toimivassa luokkahuoneessa vastavuoroista ja ilmapiiriä kuvaa 
ahkeruus, asiaan keskittyminen, positiivinen kielenkäyttö ja hyvät oppimistu-
lokset. Konstruktiivinen ja tehokas työskentelyilmapiiri luokassa rakentuu 
hyvästä maineesta ja korkeista odotuksista, selkeistä rutiineista ja rituaaleista, 
normeista ja säännöistä, häirintätilanteiden johdonmukaisista seurauksista, 
jatkuvasta oppilaiden työskentelyn arvioinnista, työskentelyn struktuureista ja 
selväpiirteisestä johtamisesta. Luokan ilmasto on selvästi yhteydessä opetta-
jan ohjaustapaan. Ilmasto on kokonaisluonteinen ilmiö, joka on enemmän 
kuin jäsentensä kokemusten ja mielipiteiden summa. Opettaja rakentaa luok-
kahuonekulttuurin tekemällä selväksi luokkahuoneen pelisäännöt ja opettajan 
tavan ajatella sekä sopimalla, mitä sääntöjä noudatetaan ja mitä seuraa, ellei 
niitä noudateta. Opettajan pitää kyetä vastaamaan kysymyksiin mitä, missä, 
milloin, kuka ja kuinka. (Ks. Steinberg, 2006, 64–65; Koskenniemi, 1982, 
158–165.) 

Luokan hyvällä ilmastolla on merkitys oppilaiden hyvinvointiin ja koulussa 
suoriutumiseen. Luokan ilmastoon vaikuttavat oppilasjoukon koostumus, op-
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pilaiden keskinäiset suhteet (so. valtasuhteet oppilaiden välillä, pienryhmien 
muodostuminen, oppilaiden välinen kilpailu, oppilaiden väliset konfliktit sekä 
viihtyvyys luokassa ja toverihenki), opettajan ja oppilaiden väliset suhteet se-
kä opettajan menettelytavat ja käyttäytyminen. Myönteisten tunteenilmaisujen 
tutkimisen yhteydessä luokissa havaittiin Koskenniemen (1982, 155–165) 
mukaan merkittäviä ilmastoeroja. Myönteiset tunteenilmaisut synnyttävät 
ryhmän jäsenissä positiivisia ja luottamuksellisia suhteita sekä jäsenten ko-
kemaa yhteenkuuluvuutta erilaisuudestaan huolimatta. Luokan ilmastolla on 
hyvät mahdollisuudet muodostua myönteiseksi, jos luokkaa johdetaan niin, 
että jokainen sen jäsenistä todella kokee kuuluvansa siihen sekä tiedostaa ja 
hyväksyy asemansa siinä. Joustavasti toimivien opettajien oppilailla on 
enemmän myönteisiä asenteita koulutyötä kohtaan kuin niillä oppilailla, joi-
den opettajan vaikutustapa on kaavamainen ja jäykkä. Työskentelytapa, johon 
oppilaat päivästä toiseen tottuvat, vaikuttaa heidän kehitykseensä. Oppilaiden 
persoonallisuuteen vaikuttaminen on opetustyössä pääasia. Arkityön ru-
tiinitehtävien lisäksi opettajan tulee järjestää sellaisia tilanteita, joissa oppi-
laan tottumukset kehittyvät. Opettajan tulee suhtautua yksittäiseen oppilaa-
seen siten, että hän tuntee olevansa persoonana hyväksytty, vaikka hänen suo-
rituksensa antaisivat aihetta arvosteluun. Tämä edistää oppimista, samoin 
kuin johdonmukainen ja oikeudenmukainen kohtelu, mikä synnyttää oppi-
laassa turvallisuuden tunteen. (Ks. Lehtovaara & Koskenniemi, 1974, 85, 157, 
159, 224, 226.) 

Arkipäivän vaatimuksia opettajan ammatissa ovat Lehtovaaran ja Kosken-
niemen (1974, 298) mukaan kiintymys nuoriin ihmisiin, epäitsekkyys, ajatte-
lun selkeys, järjestelmällisyys ja tiedollinen valmius. Luokan opettaminen 
vaatii opettajalta jakautuvaa tarkkaavaisuutta, alituista keskittymistä, varuil-
laan olemista, mielenmalttia ja kärsivällisyyttä. Taitava opettaja on tilanteen 
tasalla, hallitsee useita tilanteita samanaikaisesti, toimii sujuvasti ja joustavas-
ti, pitää opiskeluvauhdin sopivana, samoin kuin ryhmän vireänä. Lisäksi opet-
taja kykenee ottamaan huomioon ryhmässä vallitsevan väreilyvaikutuksen, 
jolloin yksittäiseen oppilaaseen kohdistuva toimenpide vaikuttaa koko ryh-
mään. (Salo, 2000, 128.) 

Viime kädessä Harjunen (2002, 461–462) näkee, että pedagogis-didaktinen 
auktoriteettisuhde on mahdollisuus, jonka toteutuminen on kiinni opettajan 
tahdosta ja halusta olla ihminen ja opettaja: eettinen, vastuuntuntoinen, välit-
tävä ja oikeudenmukainen, tehtävänsä tiedostava kasvattaja. Keskeistä on 
kasvattajan suhtautuminen ja asenne kasvatettavaan ja tehtäväänsä: arvostus 
ja kunnioitus herättävät arvostusta ja kunnioitusta, omana itsenään oleminen 
ja turvallisuuden tunne toisten kotoisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Auktori-
teettisuhteessa on kysymys myös tunteiden käytöstä työssä, tunnevirtojen ka-
navoimisesta ja tunteiden hallinnasta. Opettaminen on emotionaalista, kuten 
ihminen on emotionaalinen olento. 
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Keinot ylläpitää työrauhaa 

Opettajan työ on kaksijakoinen: siihen kuuluu järjestyksen ylläpito ja opetta-
minen. Moni opettaja kokee, että opettamisen ja järjestyksen ylläpitämisen 
välillä vallitsee suuri ristiriita. Oppimisen olosuhteissa on tärkeää ennakoida 
asioita ja välttää nöyryyttämistä. Opettaja tarvitsee pedagogista tahdikkuutta, 
kykyä pitää välimatka sekä asioihin että oppilaisiin, taitoa olla astumatta liian 
lähelle, mutta myös kykyä säilyttää oma tilansa. Tahdikkuudella tarkoitetaan 
kykyä toimia nopeasti, varmasti, luottamusta herättävästi ja tarkoituksenmu-
kaisesti monimutkaisissa tai arkaluonteisissa tilanteissa. Tahdikas opettaja on 
samalla sensitiivinen ja vahva, koska tahdikkuus vaatii suoruutta, avoimuutta 
ja vilpittömyyttä, kun tilanne vaatii. Tahdikasta käyttäytymistä ei voi suunni-
tella, se perustuu improvisointiin ja on pedagogisen syvällisyyden ilmene-
mismuoto. Järjestyksen pitäminen on viime kädessä yhteydessä opettajan tah-
dikkuuteen ja auktoriteettiin. (Vrt. Harjunen, 2002.) 

Nuoret toivovat opettajalta sekä itsenäisyyttä että järjestyksen tunnetta. 
Opettajien täytyisi ymmärtää, miten positiiviset henkilökohtaiset suhteet ja 
sitoutuneet, hyvin organisoidut tunnit vaikuttavat järjestykseen. Mielenkiin-
toinen havainto on myös se, ettei akateeminen erinomaisuus liity ollenkaan 
välttämättä hyvän opettajan ominaisuuksiin, vaan tärkeintä on välittämisen 
etiikka: vilpittömien suhteiden luominen ja säilyttäminen. Kasvatus alkaa aina 
omasta esimerkistä – välitetään paremminkin kuin puhutaan välittämisestä. 
Dialogissa etsitään ymmärtämistä, empatiaa ja kunnioittamista; sen loppu on 
avoin. (Harjunen, 2002, 441–442.)  

On inhimillistä, että luokkayhteisöissä esiintyy toisinaan häiriöitä. Yleensä 
häiriöt koetaan kielteisiksi. Konfliktien täydellistä puuttumista ei kuitenkaan 
pidetä ihannetilana. Työrauhan häiriintyminen on sosiaalisessa katsannossa 
totuuden hetki. Siinä luokan yhteisö joutuu koetukselle. Jos se kestää koetuk-
sen, häiriötilanteen laukeaminen samalla vahvistaa yhteisön jäsenten välisiä 
suhteita ja tukee luokan ilmastoa. Toisinaan konflikti paljastaa yhteisöraken-
teen heikkouksia ja saattaa oikein hyödynnettynä johtaa tarpeellisiin toimen-
piteisiin. (Koskenniemi 1982, 168–170.) On tosiasia, että kaikki opettajat jou-
tuvat ainakin jossain määrin kohtaamaan työrauhaongelmia. Niistä puhumi-
nen omakohtaisen kokemuksen perusteella ei saisi olla tabu, vaan arkinen, 
ammattitaitoisen opettajan työhön kuuluva luonnollinen teema. (Salo, 2000, 
41.) 

Tärkeää luokanhallinnassa on se, että opettajat osaavat toimia tehokkaasti 
silloin, kun oppilasryhmässä esiintyy konflikteja, mutta vielä tärkeämpää on, 
että opettajat osaavat estää konflikteja ennakolta. Paras tehokkaan työrauhan 
tae on opettajan oma käyttäytyminen. Terve itsetunto ja itsensä hallitseminen 
takaa sen, ettei opettaja menetä malttiaan, loukkaa muita, sorru nimittelyyn, 
ole töykeä, sadistinen tai epäoikeudenmukainen. Erätuulen ja Puurulan (1990, 
34) empiirisessä tutkimuksessa todettiin, että oppilaiden mielestä työrauhaon-
gelmat johtuvat suureksi osaksi opettajasta, opettajan persoonasta tai opetta-
jan käyttäytymisestä. Kysyttäessä miksi oppilaat häiritsivät juuri tietyn opetta-
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jan tunneilla, vastaukseksi saatiin: se ei osaa opettaa, se on niin lepsu, se ei 
välitä mistään mitään tai se on ylimielinen. Jo hyvin yksinkertaiset työasen-
teet vähentävät työrauhaongelmia: oppitunnin aloittaminen ajoissa, opettajan 
oppiaineelle antama arvostus ja huolellinen valmistautuminen. Opettajan ja 
oppilaiden ensivaikutelmaa toisistaan pidetään tärkeänä tulevalle vuorovaiku-
tukselle. Opettajan on hyvä valmistautua ensikohtaamiseen huolellisesti, 
ikään kuin elää ensimmäinen kohtaamistilanne etukäteen. Häkeltyminen, 
suuttuminen ja yleensä hallitsemattomalta vaikuttava liian affektiivinen ensi-
kohtaaminen voi viedä pohjaa yhteistyöltä. (Ks. Salo, 2000, 44–45, 124.) 

Eri-ikäisillä koululaisilla konfliktit ja häiriöt ovat eriluonteisia. Eniten häi-
riöitä on murrosikäisillä. Häiriötapausten lukumäärä vaihtelee koulu-, luokka- 
ja opettajakohtaisesti. Opettaja myös arvioi häiriöitä ensi sijaisesti sen mu-
kaan, hankaloittavatko ne opetuksen menoa ja yleisemmin hänen toimiaan. 
Häiriöiden esiintyminen on yhteydessä luokan koostumukseen, opettajan ta-
paan käsitellä oppilaita, oppiainekseen ja opetusmuotoihin, luokan sosiaali-
seen ilmastoon ja normistoon sekä koulun ulkopuolisiin tekijöihin. Häiriöiden 
on todettu lisääntyvän, jos oppilaat tuntevat olevansa alistettuja eivätkä voi 
vaikuttaa luokkaa koskeviin päätöksiin tai saa vapaasti ilmaista mielipiteitään. 
(Koskenniemi, 1982, 175–182.) 

Opiskelijat toivovat, että heille opetettaisiin koulutuksessa erilaisia mene-
telmiä tai keinoja, joilla hallita luokkatilanteita ja ilmaisevat tyytymättömyy-
tensä, kun näin ei käy. Järjestyksen ylläpitämiseen ei kuitenkaan ole olemassa 
valmiita malleja, sillä jokainen opetustilanne edellyttää erilaista lähestymista-
paa, joka riippuu yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista, joustavuudesta 
ennakoida opetustilanteita ja ryhmästä. Opiskelijoilla ei myöskään ole tilai-
suutta harjaantua luokan vastuullisessa hoitamisessa ja auktoriteetin saavut-
tamisessa opiskeluaikana, sillä ohjatussa harjoittelussa vastuu on aina ohjaa-
valla opettajalla ja olosuhteet luokkaan luo ohjaava opettaja. Näin opiskelija 
ei saa opettajankoulutuksen aikana aitoa kokemusta omista kyvyistään ylläpi-
tää työrauhaa. Opiskelijan edellytykset saavuttaa luonteva auktoriteetti opetta-
jana ja kyky luoda järjestys luokkaan selviävät hänelle vasta työelämässä. 
(Hannam, Smyth, & Stpehenson, 1976, 26; Hoyle, 1969, 63, 68.) Joskus se 
tapahtuu Wreden (2000, 152–153) tavoin yrityksen ja erehdyksen kautta, ku-
ten hän kuvaa: ”Jollain tapaa ajattelin opettajalla olevan luontaista auktoriteet-
tia. Useimmat oppilaat kuitenkin sabotoivat opetustani ja vaikeuttivat välitun-
tivalvontojani pihalla ja käytävillä. Suutuin, huusin, rikoin karttakeppejä ja 
kirjoitin muistutuksia. Kolme ensimmäistä vuotta olivat tosi kauheita. Aus-
kultoinnin aikana en oppinut mitään, miten opettaja huolehtii työrauhasta ja 
ylläpitää järjestystä. Ehkä sellaista ei voi opettaa.” 

Haavio (1948, 35) toteaa havainneensa alkavalla opettajalla usein kurinpi-
dollisia vaikeuksia ja jatkaa: ”Niiden esiintyessä hänen vanhemmat virkatove-
rinsa puistelevat päätään ja epäilevät hänen sopivaisuuttaan opettajaksi. Hän 
voi itsekin käydä epätoivoiseksi tulevaisuudestaan pedagogin uralla. Monessa 
tapauksessa hänellä ei siihen kuitenkaan vielä ole todellista syytä, sillä useita 
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kurinpitoon tarpeellisia ominaisuuksia voidaan kyllä määrätietoisen harjoituk-
sen avulla kehittää. Nuoren opettajan tulee saada olemukseensa keskitystä, 
otteisiinsa tarmoa ja terästä, esiintymiseensä rauhallisuutta ja varmuutta niin, 
että hän oppii hillitsemään itsensä ja saavuttaa oikean käskemistavan.” Salo 
(2000, 46) arvelee, että vasta kelpoisuustodistuksen saanut opettaja on har-
voin varmaotteinen ryhtyessään työhönsä. Hänen tulisi epävarmuudesta huo-
limatta antaa sellainen vaikutelma, että hän tietää oman tehtävänsä ja edellyt-
tää, että oppilaat ottavat vastuun omasta työstään. Oppilaat vaistoavat varsin 
helposti opettajan epävarmuuden ja käyttävät usein tilannetta heti hyväkseen. 
Perusteellinen tavoitteiden selvittäminen, selkeä esiintyminen ja välittämisen 
vaikutelma ovat hyvin tärkeitä erityisesti ensimmäisissä kohtaamisissa oppi-
laiden kanssa. 

Opettaja ei voi Steinbergin (2006, 24–26) mukaan käyttää enää fyysistä 
valtaa, mutta sen sijaan hän voi käyttää psykologista valtaa. Kun opettaja me-
nettää kontrollinsa, on hän oppilailleen sarkastinen, huutaa tai kohottaa ään-
tään. Hän voi uhata oppilaita arvosanojen laskemisella, kotiin soittamisella, 
poistamalla oppilaan luokasta tai torjumalla oppilaan ottamalla etäisyyttä hä-
neen. Mutta myös oppilaalla on valtaa. Oppilas voi nauttia häiritsemisestä, 
myöhästyä tunnilta, laiminlyödä läksyt tai yksinkertaisesti vain suhtautua 
ylimielisesti opettajaan sivuuttamalla olankohautuksella opettajan huomau-
tukset. Miten vaihtaa luokkahuoneen valta-asemat vastavuoroiseen kunnioi-
tukseen on modernin yksilöpedagogian avainkysymyksiä, jotka opettaja jou-
tuu itselleen selvittämään. Steinberg (emt. 24–26) pohtii vallan ja vaikuttami-
sen eroa ja julistaa ”sanan” olevan pedagogin parhain ystävä ja pahin viholli-
nen. Oikea sana oikealla hetkellä toimii. Liian monta sanaa väärällä hetkellä 
voi tuhota kaiken. Opettajien tulisikin hallita sanatulvaansa ja sen sijaan 
kuunnella oppilasta ja hänen ajatuksiaan ja ehdotuksiaan. Vanhan didaktisen 
neuvon mukaan opettajan olisikin puhuttava mahdollisimman vähän ja oikeal-
la tavalla (Lehtovaara & Koskenniemi, 1974, 246). 

Opettaja joutuu työssään itse päättämään toimintatavoistaan, ja siksi hänen 
on tärkeää oppia arvioimaan, mitä tulisi tehdä erilaisissa tilanteissa. Opettami-
seen kuuluvien tekniikoiden hallinta ei riitä, vaan tärkeämpää on oppia luke-
maan oppilaiden tilannetta, jotta osaa arvioida, mitä heidän tulisi tehdä ja mil-
lä tavoin opettajan tulisi puuttua heidän toimintaansa. Oppilaiden tilanteen ar-
viointi taas edellyttää valistunutta havaintojen teon taitoa. Opettajan on oltava 
herkkä huomaamaan, mitä oppilaissa ja heidän suhteissaan tapahtuu. Hänellä 
on oltava näkemys siitä, mikä on oppilaille hyväksi, mitä he tarvitsevat, vaik-
ka he eivät itse sitä tiedäkään. Opettajan rooliin tulee kuulua oppilaittensa 
herkän minuuden rakentaminen, tukeminen ja auttaminen. Oppilaiden käyt-
täytymistä voidaan ohjata rohkaisemalla ja tukemalla heitä sekä rakentamalla 
tilanteet sellaisiksi, että oppilaat kykenevät selviytymään niistä häiriötä tuot-
tamatta. Harkintaan vetoaminen ja oppilaan auttaminen näkemään toimintan-
sa uudesta näkökulmasta on yleisimmin käytettyjä ohjaamiskeinoja. (Moila-
nen, 2001, 81–83; Ahonen, 2001, 35.) 
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Ohjaamisen lisäksi opettajat turvautuvat rangaistuksiin. Näissä on suuria 
koulu- ja opettajakohtaisia eroja. On opettajia, jotka rankaisevat keskimäärin 
joka kolmas tunti ja opettajia, jotka eivät juuri koskaan käytä rangaistuksia. 
Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että rangaistusten käyttö lisäisi oppimisen 
tehokkuutta tai työrauhaa, vaan pikemminkin päinvastoin. Rangaistuksilla 
saadaan ehkä poistetuksi hankalan käyttäytymisen oireet, mutta ei sen syitä. 
Tämän takia niiden käyttö on syytä supistaa mahdollisimman vähiin ja tarvit-
taessa käyttää niitä rakentavasti. Järjestystä ylläpidettäessä on kysymys kah-
desta tehtävästä: oppilaan persoonallisuuden kehityksen ohjaamisesta ja riit-
tävän häiriöttömien työskentelyolosuhteiden takaamisesta. Rangaistuksen 
vaikutus riippuu siitä, miten oppilas kokee rangaistuksen ja mikä on hänen 
moraalikäsitystensä kehitysaste. Vasta 12-vuotias kykenee tajuamaan, että te-
on rangaistavuus riippuu myös rikkojan tarkoituksesta. (Lehtovaara & Kos-
kenniemi, 1974, 245–255.) 

Ruotsissa opettajan tulee luoda toimivat koulunpidon käytännöt luokkaan 
ja tiedostaa niiden merkitys työrauhan ylläpitämisessä. Tätä edellyttää demo-
kraattinen koulunpito. Tällaisessa koulunpidossa opettaja ottaa vastuun järjes-
tyksen ja tehokkuuden luomisesta heti ensi minuuteista lähtien. Koulun muut-
tuminen formaalisesta informaaliseksi on tuonut mukanaan enemmän jousta-
vuutta, osallisuutta, metodien vaihtelevuutta ja parempia suhteita. Koulu on 
kuitenkin muodollinen instituutio, jossa liiallinen informaalisuus ei toimi. 
Kouluun ei kaivata teitittelyä, mutta tarvitaan sopivassa määrin etäisyyttä, 
selkeitä rooleja ja asiallista pukeutumista. Hyvät suhteet oppilaisiin eivät 
edellytä sitä, että opettaja on heidän kaverinsa. Koulunpidon arvoperustan tu-
lee olla riittävän luja: jokainen pedagogi tarvitsee joukon sääntöjä, joista ei 
neuvotella oppilaiden kanssa. Yksi tärkeimmistä oppilaille opetettavista prin-
siipeistä on kohteliaisuus. Kohteliaisuus muodostaa perustan ihmisten ja ma-
terian kunnioittamiselle ja luo edellytykset hyvälle työskentely-ympäristölle. 
Oppilaita tulee ohjata myös kantamaan vastuuta. Kiinnittämällä toistuvasti 
huomiota oppilaiden kohteliaaseen ja vastuulliseen käyttäytymiseen opettaja 
viestii muille oppilaille, mitä hän opettajan työssä arvostaa ja tällä tavoin hän 
omalla toiminnallaan vahvistaa oppilaiden hyvää käyttäytymistä. (Steinberg, 
2006, 34–54, 74.) 

Koulussa fokuksen pitää olla oppimisessa, ei luokan järjestyksen ylläpitä-
misessä. Wennberg ja Norberg (2006, 9–11, 17–19) tarkastelevat luokan joh-
tamista tunneälykkyyden kautta, jossa keskeistä on sekä omien että muiden 
tunteiden tunnistaminen, tulkitseminen ja ymmärtäminen. Tätä varten he ovat 
kehittäneet mallin tunneportaista, jonka perustan muodostaa itsetuntemus. 
Toisella porrasaskelmalla fokusointi on empatiassa, toisten ihmisten tunteiden 
tunnistamisessa. Kolmannella porrasaskelmalla kiinnitetään huomiota vastuu-
seen ja vastuunottoon sekä neljännellä askelmalla kommunikointiin. Viiden-
nellä ja korkeimmalla porrasaskelmalla huomio kohdistuu jokapäiväisten kon-
fliktien käsittelyyn ja siihen, miten opettaja voi kehittää oppilaiden kykyä sel-
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vittää ristiriitoja. Taitava ja konfliktien ratkaisemiseen kykenevä opettaja aut-
taa oppilaita tiedostamaan tunteitaan tunneportaiden avulla. 

Viime kädessä työrauhan luominen ja järjestyksen ylläpitäminen lähtee 
opettajan omien rajojen tuntemisesta. Aloittelevalle opettajalle tulee joka päi-
vä eteen tilanteita, joissa hän joutuu opettelemaan pienten päätösten tekemis-
tä: Mikä on suhteeni työkavereihin, oppilaisiini, heidän vanhempiinsa? Kuin-
ka pitkälle joustan? Mitä sallin, mitä en? Omien rajojen vetämisen oppii vähi-
tellen, kun käsitys itsestä opettajana vahvistuu ja samoin näkemys siitä, mikä 
opettajan työssä on olennaista. Kukaan ei voi tietää, mikä toiselle sopii. Am-
matillisessa suhtautumisessa työminä ja yksityinen minä erotetaan toisistaan. 
Asiat tulee hoitaa asioina eikä kaikkea tarvitse ottaa henkilökohtaisesti. (För-
bom, 2003, 109.) 

Opettaminen edellyttää käytännöllistä viisautta. Opettajalla on oltava nä-
kemys siitä, mikä on hyväksi oppilaille ja millaiseksi aikuiseksi oppilaan olisi 
hyvä kasvaa. Nämä kasvatuksen päämääriin liittyvät kysymykset ovat eettisiä 
kysymyksiä ja ne liittyvät arvoihin. Siten esimerkiksi ammatilliset eettiset oh-
jeet – niin tärkeitä kuin ne ovatkin – eivät ratkaise moraalisia ongelmatilantei-
ta. Viime kädessä opettajan työssä motivaatio ja työnilo syntyvät arjen pienis-
tä asioista. (Moilanen 2001, 81–83; Ahonen 2001, 35.) Työstään innostuneel-
la, sitä kehittämään pyrkivällä ja eteen tuleviin ongelmiin ratkaisukeskeisesti 
suhtautuvalla opettajalla on hyvät edellytykset menestyä työssään. Terve itse-
tunto, myönteinen minäkuva ja alan kokeminen omaksi ovat olennaisia teki-
jöitä myönteisessä työn kokemisessa. Suhde on systeeminen: itsetunto ja 
myönteinen minäkuva ovat sekä edellytyksiä että seuraamuksia. (Salo, 2000, 
44.) 

Vaikka taitoa ylläpitää työrauhaa pidetään yleisesti opettajan tärkeimpänä 
tehtävänä, on pedagogin aiheellista tiedostaa, että koulussa on myös tilanteita, 
joille opettajakaan ei voi mitään. Tällainen tilanne syntyy, jos luokassa on 
psyykkisesti häiriintynyt oppilas. Psyykkisesti häiriintynyt oppilas tarvitsee 
terapeuttisia menetelmiä, eivätkä häneen edellä kuvatut keinot työrauhan saa-
vuttamiseksi riitä. Tärkeää on, että opettaja kykenee tunnistamaan oppilaiden 
erilaisia häiriöitä ja rohkenee tarvittaessa kääntyä rehtorin, kollegojen, asian-
tuntijoiden ja vanhempien puoleen terapian saamiseksi oppilaalle. Koulussa 
on valitettavasti myös oppilaita, joita psykoterapeutitkaan eivät aina kykene 
auttamaan saati sitten opettaja. (Ks. Salo, 2000, 41, 242.) Psyykkisen avun 
tarpeessa oleva oppilas on aina haasteellinen opettajalle, sillä hänen oireilunsa 
koulussa vaikeuttaa koko luokan toimintaa. Monesti hoitoon ohjaamisen pro-
sessit ovat hitaita ja ryhmän toiminta halvaantuu kunnes oppilas on saatu te-
rapeuttisen hoidon piiriin. Näissä tilanteissa opettajan jaksamista koetellaan. 
Onhan työssä jaksaminen suoraan yhteydessä opettajan kokemuksiin työn 
hallitsemisesta ja työssä onnistumisesta. 
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3.4 Suur- ja pienryhmät koululuokassa 
 
Ihmisellä on luontainen tarve kuulua ryhmään. Ryhmään kuuluminen tuo tur-
vallisuutta ja auttaa yksilöä näkemään itsensä osana suurempaa kokonaisuut-
ta. Ihmisen psyykkisen elämän täyttymykselle ryhmä on Bionin (1979, 43,70) 
mukaan välttämätön. Ryhmässä yksilö tulee tietoiseksi kyvyistä, jotka ovat 
vain potentiaalisia niin kauan kuin hän on suhteellisen eristynyt. Ryhmä on 
siten enemmän kuin yksilöiden summa, koska ryhmässä yksilö on enemmän 
kuin yksilö eristyneenä. Peruskoulussa jokainen lapsi ja nuori kuuluu ryh-
mään ja on siten osa suurempaa kokonaisuutta. Luokassa oppilas on suurryh-
män jäsen, mutta samanaikaisesti hän voi kuulua myös itseohjautuvasti muo-
dostuviin pienryhmiin. 

Ryhmään kuuluu Bionin (1979, 21) mukaan vähintään kolme henkilöä. 
Kahden jäsenen suhde on henkilökohtainen; kolmen tai useamman jäsenen 
ryhmässä suhteet ovat erilaatuiset ja niistä tulee yksilöiden välisiä, interper-
soonallisia. Ryhmä voi rakentua joko ulkoapäin ohjatusti, ikään kuin määrät-
tynä, tai se voi syntyä itseohjautuvasti jäsentensä hakeutuessa vapaaehtoisesti 
toistensa seuraan. Koululuokka on tyypillinen esimerkki ulkoapäin ohjatusta 
ryhmästä, jossa samalla alueella asuvat ja samaan ikäryhmään kuuluvat koo-
taan yhteen oppilasryhmäksi. Ulkoapäin ohjatun ryhmän jäsenet muodostavat 
suurryhmän eivätkä he välttämättä hakeutuisi toistensa seuraan, jos saisivat 
itse valita. Koululuokka on useimmiten liian suuri voidakseen muodostaa yh-
den ryhmän, jossa kaikki oppilaat olisivat persoonallisin sitein liittyneet toi-
siinsa ja jossa jokaisella olisi oma tehtävänsä. Tämän takia luokkaan alkaakin 
yleensä itseohjautuvasti muodostua suurryhmän lisäksi pienryhmiä, joihin jä-
senet hakeutuvat vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan. Tällaisen itseohjautu-
van pienryhmän jäsenyys ei ole itsestään selvä, vaan ryhmään tulee ikään 
kuin pyrkiä ja sen jäsenyys ansaita jollakin tavalla. Pienryhmien ulkopuolelle 
jääminen saattaa muodostua riskitekijäksi, joka voi johtaa koulukiusaamiseen. 
(Pörhölä, 2007, 8; Lehtovaara & Koskenniemi 1974, 86–88.) 

Jotta yksilö saisi mahdollisimman hyvän pohjan aikuisiän ihmissuhteilleen, 
häntä on tärkeää tukea kouluaikaisessa ryhmäytymisessä ja ohjata toimimaan 
rakentavasti vuorovaikutussuhteissa. Koulussa voidaan seurata ja auttaa ryh-
miä rakentumisprosesseissaan sekä tukea tietoisesti uusien pienryhmien muo-
toutumista. Vastaavasti tuhoisasti käyttäytyviä kokoonpanoja voidaan purkaa 
ainakin opetustilanteissa. Oppilaiden tulee voida myös opiskella ryhmävies-
tintätaitoja. Ryhmään liittymisen taitojen lisäksi erityisen tärkeää oppilaalle 
on vastuunottaminen tekemisistään ja sanomisistaan. Oppilasta tulee ohjata 
arvioimaan omaa ryhmäänsä ja hänen tulee tiedostaa, että jokainen ryhmän 
jäsen vaikuttaa toisiin ryhmän jäseniin. Ryhmä on juuri sellainen, millaiseksi 
sen jäsenet sen tekevät. Oppilasta voidaan ohjata arvioimaan omaa rooliaan 
ryhmässä. Häntä kannattaa ohjata pohtimaan johtajan valtaa ja vastuuta oppi-
laiden muodostamissa pienryhmissä ja myös sitä, milloin saattaa olla viisainta 
irrottautua ryhmästään ja etsiä uusia kavereita. Vastuu tällaisten ihmissuhde-
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taitojen opettamisesta kuuluu sekä koululle että kodille. Jokaisen oppilaan tu-
lee voida tuntea itsensä hyväksytyksi ainakin jossakin vertaisryhmässä. (Pör-
hölä, 2007, 14.) 

Bionin (1979, 21) mukaan hyvä ryhmähenki edellyttää yhteistä tavoitetta, 
yhteistä käsitystä ryhmän ”rajoista”, ryhmän jäsenten asemasta ja toiminnasta 
suhteessa suurempiin yksiköihin ja ryhmiin, jäykkärajaisten ts. ekslusiivisten 
sisäisten alaryhmien puuttumista, kykyä sulauttaa ryhmään uusia jäseniä ja 
menettää jäseniä pelkäämättä yksilöllisyyden menetystä, kykyä arvostaa yksi-
löä hänen ryhmälle antamansa panoksen perusteella sekä kykyä kohdata ryh-
män sisällä esiintyvä tyytymättömyys ja valmiutta käsitellä sitä. Ryhmä voi-
daan Bionin (emt. 44) tapaan käsittää yksilöllisten tarpeiden, ryhmämentali-
teetin ja kulttuurin yhteispeliksi. Ryhmämentaliteetilla Bion (emt. 52) tarkoit-
taa ryhmän tahdon yksimielistä ilmausta, johon yksilö vaikuttaa tavoilla, joita 
hän ei tiedosta, ja joka vaikuttaa yksilöön epämiellyttävästi aina kun yksilö 
ajattelee tai käyttäytyy perusolettamuksista poikkeavalla tavalla. Se on siten 
keskinäisen vuorovaikutuksen koneisto, jonka tarkoituksena on varmistaa, et-
tä ryhmä elää sopusoinnussa perusolettamusten kanssa. Ryhmäkulttuuri puo-
lestaan on yksilön toiveiden ja ryhmämentaliteetin ristiriidan funktio. Viime 
kädessä ryhmän jäsenten tekemät omat arvioinnit ja päätelmät ryhmän toi-
minnasta ovat erittäin merkityksellisiä koko ryhmälle, sillä Bionin (emt. 36) 
mukaan niistä riippuu ryhmän sosiaalisen elämän kukoistus ja rappio. 

Uusikylä (1990a) on tutkinut pienryhmän merkitystä luokanopettajakoulu-
tuksessa kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tutkimustulosten mu-
kaan opiskelijoiden muodostama pienryhmä oli erittäin tärkeä osa elämää ja 
vaikutti opiskelun mielekkyyteen. Ryhmään syntyi jo varhaisessa vaiheessa 
pysyviä rooleja. Rooli ryhmässä ennusti myös opintojen sujuvuutta. Parhaiten 
menestyneet olivat ryhmässä aktiivisia ja positiivisia, toimivat ryhmän normi-
en mukaan sekä edistivät intrumentaalisia tavoitteita. Ne, joiden opinnot vii-
västyivät merkittävästi, etsivät ryhmästä informaalista toimintaa. He myös 
vierastivat akateemisia opintoja. Opettajaopinnoissa voitaisiin enemmän hyö-
dyntää opiskelijoiden opiskeluaikaisia ryhmäprosesseja, joiden avulla tulevat 
opettajat voisivat omien kokemustensa kautta oppia ryhmästä ja ryhmädyna-
miikasta, perehtyä ryhmässä ilmeneviin rooleihin, vuorovaikutukseen ja vuo-
rovaikutuksen ohjaamiseen. Analysoimalla omia ryhmäilmiöitään opiskelijat 
harjaantuisivat havaitsemaan ryhmien dynaamisia tekijöitä ja oppisivat omalla 
käyttäytymisellään ohjaamaan rakentavasti niiden toimintaa. Tämä ryhmiin 
liittyvä tietous olisi opettajille erittäin arvokasta, sillä erilaiset ryhmäilmiöt 
ovat mielenkiintoisella tavalla alati läsnä opettajan työssä. Samaan aikaan, 
kun opettajan edellytetään selviytyvän tehtävässään itsenäisesti ja usein yksin, 
hänen tulee kyetä työskentelemään erilaisissa ryhmissä yhtäältä työyhteisön 
jäsenenä, toisaalta oppilasryhmän johtajana. Moniarvoiset tavoitteet ja avoin 
kommunikaatio johtavat välttämättä ristiriitoihin yksilöiden, oppilaiden ja eri 
ryhmien välillä. Ristiriitatilanteita on jatkuvasti. Naukkarinen (1990, 276) ke-
hottaa rehtoria ja opettajia hallitsemaan ryhmäprosesseja, jotta koulu voisi 
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selviytyä konflikteista. Kaikki ryhmiin ja ryhmädynamiikkaan liittyvä tieto on 
siten tärkeää kasvattajille. 

Suurryhmässä, kuten koululuokassa, ryhmä on liian suuri, jotta kaikilla op-
pilailla olisi mahdollisuus liittyä persoonallisin sitein toinen toisiinsa ja jotta 
jokaisella olisi oma tehtävänsä. Suomalaisessa koulussa on hyvin vähän tar-
kasteltu oppilaiden tehtäviä ja rooleja suurryhmässä. Perinteisesti erillisiä teh-
täviä luokassa ovat olleet järjestäjän tehtävät. Muuten oppilaiden asema ryh-
mässä on hyvin tasaveroinen, neutraali ja vailla toisistaan erottuvia selkeitä 
yksittäiseen oppilaaseen liittyviä rooleja. Sillanpään (2007) mukaan Kiinassa 
asia on toisin, sillä siellä luokka toimii kuin puolueen hallitsema Kiina kää-
piökoossa. Kiinassa luokka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jolla on 
pikkudiktaattorin oikeudet. Kun opettaja ei ole paikalla, puheenjohtaja huo-
lehtii siitä, että luokkatoverit käyttäytyvät kunnolla, tekevät läksynsä, pamaut-
taa nyrkillä pulpettiin tai määrää vikuroijalle rangaistukseksi ylimääräisiä läk-
syjä. Kiinalaisessa luokassa hierarkia jyllää, kaverit kyttäävät toisiaan ja avoin 
keskustelu on kielletty. Puheenjohtajalla on kuusi alaista: terveys-, opiskelu-, 
urheilu-, propaganda-, kuri- sekä elämävastaava. Terveysvastaava huolehtii 
luokkahuoneen siistimisestä tunnin jälkeen, opiskeluvastaava valvoo opinto-
jen kulkua ja urheiluvastaava tarkkailee liikuntatuntien sujumista. Propagan-
davastaava hoitaa luokan perällä olevaa liitutaulua, johon kirjoitetaan runoja 
tai iskulauseita opiskelemisen tärkeydestä. Kurivastaava on vastuussa luokan 
kurinpidosta, mutta vain jos opettaja tai puheenjohtaja ei ole paikalla. Lou-
naskuria vahtii elämävastaava. Kaikkeen tähän liittyy jatkuva kilpailu, sillä 
luokka valitsee puheenjohtajan aina puolivuosittain, joten kilpailu luokan joh-
tajuudesta on ankaraa. Kiinassa suurryhmää ohjataan kontrolloidusti roolien 
kautta ja kuri on kova. Rooleihin liittyy valtaoikeuksia, jotka oppilas menet-
tää, mikäli hänen asemansa suurryhmässä vaihtuu. Suomessa puolestaan toi-
mitaan toisin. Rooleja tai tehtäviä luokassa tai suurryhmässä on niukasti. 
Opettaja huolehtii ja vastaa järjestyksen ylläpitämisestä, eikä tätä opettajalle 
kuuluvaa valtaa siirretä oppilaille. Kiinalainen kuri ja ehdottomuus eivät 
suomalaiseen kouluun sovi, mutta suurryhmää tutkimalla ja rooleja kehittä-
mällä opettaja voisi tietoisesti ohjailla ryhmää ja ryhmädynamiikkaa sekä 
edistää työrauhan ylläpitämistä.  

Vaikka opettaja työskentelee erilaisissa ryhmissä ja erilaisten ryhmien 
kanssa, edellytetään hänen kohtaavan oppilaansa yksilöinä. Tämä on yksi 
rankimmista opettajaan kohdistuvista vaatimuksista. Realiteettihan on, ettei 
opettaja opeta yksittäisiä oppilaita vaan oppilasryhmiä. Tästä vaatimusten ja 
opetuksen organisoinnin ristiriidasta syntyy yksi opettajan työn suurimmista 
haasteista: miten kohdata oppilaat yksilöinä ryhmässä. Ryhmän ohjaaminen 
on ryhmän jäsenten vuorovaikutuksen ohjaamista, eikä tämä ole mahdollista 
ilman, että opettaja kykenee ottamaan huomioon oppilaat myös yksilöinä. Li-
säksi jokainen haluaa tulla nähdyksi ja hyväksytyksi ainutlaatuisena per-
soonanaan eikä vain joukon jatkeena. Ryhmä on enemmän kuin jäsenensä ja 
siinä tapahtuu taukoamatta. Ryhmän toiminnalle on tärkeää, miten siinä ol-
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laan keskenään vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus sisältää tunteita, tarpeita, 
kilpailua, luokittelua ja arviointia toisista jäsenistä sekä heidän asemastaan 
ryhmässä. Mitä enemmän opettajalla on kokemusta ryhmässä olemisesta, sitä 
helpompaa hänelle on ryhmässä toimiminen. (Blomberg, 2007; Förbom, 
2003, 56–57; Kari, Moilanen, & Räihä 2001, 7–10; Himberg, 2001, 6–7.)  

Teoreettinen tieto ryhmän toiminnasta ja ryhmädynamiikasta voi tarjota 
opettajalle oivalluksia ja virikkeitä, mutta mikään ei korvaa opettajan hyvää 
itsetuntemusta ja hänen tunnetasolla oppimiaan asioita. Omien kokemusten 
tarkastelu ja kokemusten eritteleminen auttaa opettajaa ymmärtämään ryhmää 
ja ryhmän tapahtumia. Tässä tutkimuksessa opettajat tarkastelevat kokemuk-
siaan ensimmäisestä opettajavuodesta erityisesti ryhmien ja ryhmäilmiöiden 
viitekehyksestä käsin. Tutkimukseen osallistuvien noviisien omien kokemus-
ten tarkasteleminen ja eritteleminen pienryhmässä auttaa opetustyön alkutai-
paleella olevia opettajia ymmärtämään työssään kohtaamiaan tilanteita ja tie-
dostamaan yhtäältä ne asiat, joihin he voivat vaikuttaa ja toisaalta ne asiat, 
joihin he eivät voi vaikuttaa. Jokaisen noviisiopettajan tavoitteena on synnyt-
tää luokkaan tasapainoinen luokkakulttuuri, jota sävyttävät vastavuoroinen 
kunnioitus, ahkeruus, asiaan keskittyminen, positiivinen kielenkäyttö ja hyvät 
oppimistulokset. 
 
3.4.1 Pienryhmien syntymisen dynamiikka perusopetuksessa 

Ryhmissä kehittyy erilaisia psykologisia voimia, joita voidaan kutsua ryhmä-
dynamiikaksi. Alimmilla luokilla oppilaat liikkuvat yleensä yksilöinä koko 
luokan muodostamassa oppilasjoukossa ja tarvittaessa tukeutuvat opettajaansa 
tai he etsivät itselleen yhtä hyvää ja luotettavaa kaveria. Kolmannen ja nel-
jännen luokan aikana oppilaat alkavat omaehtoisesti järjestäytyä useamman 
henkilön muodostamiksi pienryhmiksi. Luokkaan mahtuu useita pienryhmiä. 
Poikien pienryhmiin kuuluu yleensä useampia jäseniä kuin tyttöjen pienryh-
miin. (Pörhölä, 2007, 10–12.) 

Omaehtoisesti muotoutuvaan ryhmään valikoituu jäseniä, joilla on saman-
kaltainen arvomaailma ja ajattelutapa ja joiden tapa viestiä ja olla vuorovaiku-
tuksessa toisten kanssa on sovitettavissa yhteen. Heillä on myös yhteensopi-
vat tai toisiaan täydentävät vuorovaikutustaidot. Jäsenet tuovat ryhmään per-
soonallisuutensa sekä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaiset voimavarat. 
Näistä koostuu ryhmän yhteinen ”resurssipankki”, josta sitten ammennetaan 
voimavaroja ryhmän kulloisiinkin tarpeisiin. Näiden resurssien avulla ryhmää 
myös pidetään koossa. Kun ryhmä on toiminnallisesti hyvä eli on saatu koo-
tuksi yhteen riittävän paljon riittävän monipuolisia voimavaroja, ryhmä sulkee 
rajansa. Se ei enää tarvitse lisäjäseniä ja niinpä se alkaa arvioida uusia pyrki-
jöitä huomattavasti tiukemmin kriteerein. Tässä vaiheessa alkaa voimakas 
ryhmän sisäinen kehitys. Ryhmälle muotoutuvat yhteiset päämäärät, joihin 
kaikki ryhmän jäsenet sitoutuvat. Ryhmän päämääräksi voi muodostua vaik-
kapa menestyä koulussa tai jalkapallossa tai olla jollakin tavalla muita ”aikui-
sempia”. (Pörhölä 2007, 10–12.) 
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Omaehtoisesti muodostunut pienryhmä alkaa etsiä yhteisesti hyväksytyt 
keinot ryhmän päämäärien saavuttamiseksi. Yksi ryhmän hyväksymistä kei-
noista saattaa olla, että kiusaamalla voi saada valtaa tai hauskuuttaa itseään ja 
toisia. Ryhmä alkaa myös vahvistaa sisäistä yhtenäisyyttään, koheesiotaan, 
mikä ilmenee muun muassa yhdessä luotuina normeina ja ryhmän jäsenten 
toisilleen osoittamana tukena. Kiusaamalla ryhmän ulkopuolelle jääviä ryhmä 
voi osoittaa, missä sen rajat ovat. Onkin oletettu, että kiusaaminen olisi yksi 
keino lisätä ryhmän sisäistä yhtenäisyyttä erityisesti silloin, kun ryhmän ko-
heesio on muutoin heikko tai pinnallinen. Yhteinen vihollinen tai pilkan koh-
de saattaa lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Henkilökohtaisten voimavaro-
jen mukaisesti ryhmän jäsenet saavat ja ottavat erilaisia tehtäviä ja rooleja. 
Ryhmän johtajaksi valikoituu yleensä yksilö, jonka näkemyksiin luotetaan, 
joka kantaa mielellään vastuuta ja joka osaa ohjailla toisten mielipiteitä ja 
toimintaa. Ryhmään voi kuulua luova yksilö, joka keksii helposti uusia ideoi-
ta ryhmän toteutettavaksi. Joku puolestaan voi lunastaa paikkansa työmyyrä-
nä, joka varmistaa sen, että ryhmä saa tehtävänsä ajoissa hoidetuksi ja on pai-
kalla siellä, missä sen kulloinkin pitää olla. Ryhmä saattaa tarvita myös kriit-
tistä arvioijaa, hauskuuttajaa ja myönteisen palautteen antajaa. (Pörhölä, 
2007, 10–12.) 

Koska itseohjautuvaan ryhmään hakeudutaan vapaaehtoisesti eikä siihen 
kutsuta tai määrätä jäseniä, ryhmään pyrkiminen muodostuu monelle lapselle 
kriittiseksi vaiheeksi. Oppilas, joka onnistuu esittelemään toisille omia avu-
jaan positiivisesti, valikoituu helpommin ja nopeammin ryhmään kuin sellai-
nen, joka vetäytyy syrjään tai tuo itseään esille kielteisessä valossa. Kaveri-
ryhmien ulkopuolelle jäävät helposti sellaiset oppilaat, joilla on puutteita vuo-
rovaikutustaidoissa (so. oppilas ei osaa kertoa itsestään eikä esitellä omia 
vahvuuksiaan sopivassa määrin), ei ole aloitteellinen ja mene itse tutustumaan 
toisiin, ei osaa kysellä tai osoittaa kiinnostusta toisten ajatuksia ja mielipiteitä 
kohtaan, ei anna toisille myönteistä palautetta, eikä osaa kertoa omista mieli-
piteistään rohkeasti, mutta toisia loukkaamatta. Ryhmän ulkopuolelle voi jää-
dä arka ja syrjäänvetäytyvä lapsi, joka saattaa ”myöhästyä” itsensä esittely-
vaiheessa tai ei osaa esitellä omia vahvuuksiaan, jolloin ryhmien rajat sulkeu-
tuvat yksi toisensa jälkeen hänen edessään. Koska hän yleensä mieluiten vai-
kenee oppilasryhmässä, hän ei onnistu osoittamaan, miten voisi tukea toisia 
ryhmän jäseniä ja niinpä hänet jätetään sen ulkopuolelle. Pienryhmien ulko-
puolelle jää helposti myös oppilas, joka sanoillaan tai teoillaan hyökkää toisia 
vastaan. Tällainen lapsi ei ehkä ole riittävän herkkä tunnistamaan toisten tar-
peita ja toiveita ja tulee loukanneeksi joko fyysisesti tai verbaalisesti hyök-
käävällä käytöksellään myös niitä, joiden ryhmään pyrkii. Oppilas, jolla on 
ylikorostunut tarve tuoda itseään esille, saattaa puolestaan uhata toisten oppi-
laiden kasvoja. Eihän kukaan halua kokea jatkuvasti olevansa toista huonom-
pi. Ryhmän jäseniä yhdistävän sosiaalisen ”liiman” sijasta tällaisen oppilaan 
pelätäänkin toimivan ryhmää rikkirepivänä voimana. Ryhmän ulkopuolelle 
saattaa jäädä kuka tahansa oppilas pelkästään siitä syystä, että hänen tarjo-
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amiaan voimavaroja on jo ryhmän käytössä jonkun toisen henkilön kautta. 
Ryhmän ulkopuolelle saattaa jäädä myös siitä syystä, että ryhmäytymispro-
sessien aikaan oppilas ei pidä tärkeänä ryhmään kuulumista eikä tavoittele 
minkään pienryhmän jäsenyyttä. Näin voi käydä, jos lapsella on jo luotettava 
ja läheinen ystävä tai jos tarjolla olevien ryhmien tekemiset tai jäsenet eivät 
kiinnosta häntä. Pienryhmien ulkopuolelle jääminen tai jättäytyminen saattaa 
kuitenkin muodostua riskitekijäksi kiusaamisen kannalta. (Pörhölä, 2007, 12–
13.) 

Itseohjautuvan ryhmän rakenne voi muuttua, jos ryhmän tavoitteet muuttu-
vat, eivätkä sen resurssit enää riitä uusien päämäärien saavuttamiseen. Ryhmä 
saattaa saada tai ottaa itselleen uusia tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisia re-
sursseja, joita ryhmässä ei vielä ole. Rakenne voi hajota myös ryhmän sisäis-
ten konfliktien vuoksi tai siitä syystä, että joku ryhmän jäsenistä poistuu ryh-
mästä. Oppilaan, joka on kerran jäänyt ryhmän ulkopuolelle, voi olla vaikea 
osoittaa oma hyödyllisyytensä ryhmälle, etenkin, jos hänestä on kiusaamisen 
kautta tehty ryhmän yhtenäisyyttä vahvistava väline. Ryhmän rakenteissa tuli-
si tapahtua jokin huomattava muutos, jonka myötä hänelle vapautuisi paikka. 
(Pörhölä, 2007, 13.)  

Koulu ja opettaja ovat avainasemassa pienryhmien toiminnan ohjaamisessa 
ja ryhmien ulkopuolelle jäävien oppilaiden tukemisessa. Tämä edellyttää 
opettajalta kykyä havaita erilaisten ryhmien olemassaoloa sekä taitoa johtaa ja 
ohjata oppilaita sosiaalisessa kasvussa siten, että oppilaat oppivat tunnista-
maan ja kantamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään sekä ottamaan huo-
mioon muiden oppilaiden tarpeet. Opettaja kykenee ehkäisemään konflikteja 
auttamalla jokaista oppilasta löytämään oman paikkansa sekä ulkoapäin ohja-
tussa luokassa (suurryhmässä) että itseohjautuvasti muodostuvissa pienryh-
missä. Näin koulunpidossa paljon energiaa sitovat konfliktit vähenevät ja hy-
vinvointi koulussa lisääntyy.  
 
3.4.2 Ryhmän tarpeet ensisijaisia 

Kasvatuksessa ja opetuksessa fokus on viime vuosina ollut yksilössä ja yksi-
lön kehittymisessä. Tämän tyyppisessä tarkastelussa yksilön kyky toimia 
ryhmässä jää toissijaiseksi. Näin yksilön ja ryhmän suhde helposti hämärtyy, 
jos kasvatuksen painopiste on yksilön tarpeissa ja oikeuksissa eikä ryhmän 
tarpeissa ja oikeuksissa. Steinberg (2006, 72–75) huomauttaa, että aikaisem-
min ryhmä ja yhteisö olivat aina ensisijaisia suhteessa yksilöön. Säännöt luo-
tiin ryhmää varten. Ryhmää myös rangaistiin kollektiivisesti. Arvioinnit suo-
ritettiin suhteessa ryhmään, ei suhteessa tavoitteeseen. Nyt otetaan huomioon 
yksilön tarpeet, tavoitteet ja tunteet. Kouluissa edellytetään, että opettaja tun-
tee jokaisen oppilaan oppimistyylin, oppimiskyvyn ja oppimisstrategian. Tä-
män takia aletaan uskoa, että yksilön tarpeet ovat ensisijaisia suhteessa ryh-
män tarpeisiin. Näin Steinbergin (2006, 72–75) mukaan ei kuitenkaan ole, 
vaan ryhmän tarpeet menevät aina yksilön tarpeiden edelle. Opettajan tulee 
pitää mielessä, että hänen ensisijainen tehtävänsä on rakentaa toimiva systee-
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mi luokkaan. Ryhmän täytyy kyetä toimimaan yhdessä, jotta yksilö kykenisi 
toimimaan luokassa. (Vrt. Atjonen, 2007, 166.) 

Oppilasryhmän johtaminen ja toimivan systeemin rakentaminen luokkaan 
ei ole yksinkertaista. Tähän vaikuttaa keskeisesti ryhmän piirteet ja ryhmädy-
namiikka. Myös opettajien käsitykset siitä, mikä on hankalaa järjestyksen yl-
läpitämisessä, vaihtelevat suuresti. Lisäksi tietojen antaminen omassa luokas-
sa sattuneista häiriöistä on arkaluonteista, eikä siitä mielellään keskustella.  

Ruotsissa vuonna 1948 yleisintä häiriökäyttäytymistä oli opettajien mukaan 
asiaton puhelu, laiskuus, huolimattomuus, tottelemattomuus, välinpitämättö-
myys, röyhkeys, kotitehtävien laiminlyönti ja toverien huono kohtelu. Vas-
taavasti vuonna 1972 ruotsalaiset opettajat kokivat yleisimpänä häiriökäyttäy-
tymisenä puhelun toverin kanssa, tuolilla keinumisen, myöhästymisen, viit-
taamatta vastaamisen, kuiskailun ja yleisen hälinän. Häiriökäyttäytyminen on 
ollut hyvin samantapaista 24 vuoden tutkimuksellisesta aikaerosta huolimatta. 
Muutosta on nähtävissä vain siinä, että opettajan auktoriteetin uhmaaminen 
on opettajien mielestä vähentynyt, mutta vastaavasti yleinen levottomuus li-
sääntynyt. Suomessa saatiin samansuuntaisia tuloksia 1970-luvulla. Tällöin 
kouluelämän hankaluuksien todettiin johtuvan huonosta sopeutumisesta var-
sinaisiin opintoihin. Auktoriteetin loukkaaminen, aggressiivisuus ja muu epä-
sosiaalinen käyttäytyminen eivät tuolloin olleet yleisiä. (Lehtovaara & Kos-
kenniemi, 1974, 238–239.)  

Kouluelämän häiriöt ovat vaikeutuneet viimeisten vuosien aikana. Kun 
muutama vuosikymmen sitten häiriöt ilmenivät lähinnä levottomuutena ja 
yleisenä häiriönä, opettajat saattavat tänä päivänä joutua kohtaamaan aggres-
siivisia oppilaita. Tällaista fyysistä uhkaa ei aiemmin kouluelämässä esiinty-
nyt (vrt. Lehtovaara & Koskenniemi, 1974). Oppilaiden opettajiin kohdista-
man fyysisen uhan ja aggressiivisuuden takia Laaksola (2007) esittää jopa 
turvamiehiä kouluihin opettajien turvallisuutta takaamaan. 

Lehtovaaran ja Koskenniemen (1974, 242–244) mukaan osa hankaluuksista 
aiheutuu puutteellisesta kouluympäristöstä. Tällaiseksi he luokittelevat koulu-
työn, joka ei tyydytä oppilasta, luokan tunteenomaisen ilmaston häiriintymi-
sen sekä yhdessä työskentelevän ryhmän koostumuksen ja epätarkoituksen-
mukaisen sosiaalisen rakenteen. Luokan koostumus, johon opettaja voi har-
voin vaikuttaa, ei sinänsä ole ratkaiseva tekijä. Tärkeää on, että kysymyksessä 
oleva toiminta on koostumuksen mukaista. Luokasta suuresti poikkeavat yksi-
löt tuottavat opettajalle usein päänvaivaa ja sen vuoksi Lehtovaara ja Kosken-
niemi (emt. 243, 279) kehottavat opettajia erityisesti huolehtimaan heistä. 
Heidän mukaansa ei ole osoitettavissa, mitkä eroavuudet kulloinkin ovat rat-
kaisevia, vaan opettajan pitää kyetä havaitsemaan ja tunnistamaan ne. Poik-
keuksellisen suuri lahjakkuus saattaa myös aiheuttaa oppilaalle sopeutumis-
vaikeuksia koulussa. Tutkimuksissa on Lehtovaaran ja Koskenniemen (1974, 
243, 279) mukaan osoitettu, että oppilas, josta koulussa oli tullut haluton ja 
röyhkeä, muuttui moitteettomaksi ja hyvin edistyväksi, kun hänet siirrettiin 
vaativammalle luokalle.  
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Lehtovaara ja Koskenniemi (1974, 243–249) korostavat, että luokan sosiaa-
linen rakenne on enemmän kuin sen koostumus. Rakenne ilmenee selvimmin 
oppilaiden suhtautumisessa johtajaan. Jos se johtamistapa, johon luokka on 
tottunut, vaihtuu toiseksi, syntyy miltei aina epävarmuutta ja levottomuutta. 
Virheellinen tapa johtaa saa aikaan häiriötä muuten sopeutuvassa joukossa. 
Taitamaton johtaja painostaa alaisiaan, antaa heille riittämättömästi tukea, 
määrää liiaksi pikkuseikoista, on välinpitämätön järjestyksen suhteen tai tekee 
persoonallisia erehdyksiä, kuten on tahditon, suvaitsematon, korostuneen 
omanarvontuntoinen, epäjohdonmukainen tai uhkailee. Miltei mikä tahansa 
luokka käy hankalaksi, jos se joutuu kokemaan tällaista kohtelua. 
 
3.4.3 Kodin ja koulun yhteistyö 

Lapsi elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Vanhem-
milla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja he ovat siten avainhenki-
löitä lapsen elämässä. Vanhempien kasvatusvastuuta täydentää koulun kasva-
tus- ja opetustehtävä. Perusopetuslaissa (628/1998, § 3) kodin ja koulun yh-
teistyö ohjeistetaan seuraavasti: ”Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien 
kanssa”. Pulkkinen (2002, 217–218) kritisoi em. lakia ja huomauttaa, ettei 
kodin ja koulun yhteistyön velvoitetta voisi lakonisemmin ja epämääräisem-
min esittää ja jatkaa: ”Jos yhteistyöllä tarkoitetaan, että huoltajille tulisi varata 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa opetukseen, niin miten se tapahtuisi? 
Opetus on koululle delegoitu tehtävä osana lasten kokonaiskasvatusta, eikä 
koulu ole ainakaan tähän mennessä avautunut vanhemmille, jotka voisivat tul-
la osallistumaan opetukseen.” Pulkkinen (emt. 219) huomauttaa, että aikai-
sempi peruskoululaki (476/1983, § 3) sääti kodin ja koulun yhteistyöstä sy-
vällisemmin: ”Tehtäväänsä hoitaessaan peruskoulun on pyrittävä läheiseen 
yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön kodin kanssa tukemalla kotia sen kasva-
tustehtävässä.” Tämän hän olisi toivonut säilyvän nykyisessä laissa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004a, 20) 
kodin ja koulun yhteistyöstä todetaan mm. seuraavaa:  

”Lapsi elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää 

näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen 

terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opet-

tajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatusteh-

tävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun 

on oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa ta-

voitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on 

edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. 

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla…. 

 Huoltajille tulee antaa tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppi-

lashuollosta ja mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tä-

mä edellyttää opettajien aktiivista aloitetta yhteistyössä sekä keskustelua ja tiedottamis-

ta huoltajien, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtö-

kohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.” 
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Kodin ja koulun vuorovaikutus on opettajan työn tunnepitoisinta aluetta. Tun-
teet ovat tärkeitä ja ne pyrkivät pintaan aina silloin, kun käsittelemme itsel-
lemme merkityksellisiä asioita. Tunteet kertovatkin suhteemme käsiteltäviin 
asioihin. Vaikka emootiot ovat henkilökohtaisia sisäisiä tuntemuksia, ne ovat 
samalla luonteeltaan myös sosiaalisia ja läsnä kaikessa kohtaamisessa. Kodin 
ja koulun yhteistyö nostaa yhtälailla opettajan kuin vanhempienkin tunteet 
pintaan. Kohtaaminen on siten aina herkkä tilanne ja siihen liittyy puolin ja 
toisin onnistumisen odotuksia. Vuorovaikutustilanteissa opettaja saattaa pelä-
tä, että vanhemmat arvostelevat hänen ammattitaitoaan ja vastaavasti van-
hemmat sitä, että heidän ja opettajan mahdolliset erimielisyydet koituvat lap-
sen vahingoksi koulussa. Opettajat, jotka ovat samanaikaisesti itse vanhempia 
ja ovat mukana omien lastensa yhteistyökuvioissa, voivat helposti tunnistaa 
oppilaittensa vanhempien kantaman tunnekuorman. Parhaimmillaan vanhem-
pien ja opettajan kohtaamisessa voi olla läsnä emotionaalinen ymmärrys, jolla 
Lasky (2000, 845) tarkoittaa molempien osapuolien kykyä asettua vastapuo-
len asemaan ja siten saavuttaa syvempi keskinäinen yhteys. Tämä ei ole help-
poa koulun historiallisista, kulttuurisista ja organisatorisista syistä johtuen. 
(Ks. Vesterbacka & Suninen, 2004; Hiillos, Kyllönen, & Vahtera, 2000, 7–8; 
Lasky, 2000, 843–860.) 

Yhteistyössä on huomioitava, että kodilla ja koululla on sekä yhteisiä että 
toisistaan eriäviä intressejä ja päämääriä. Yhteistä molemmille tahoille on 
lapsen parhaan etsiminen ja löytäminen. Koulu ja koti edustavat oppilaalle 
kahta tärkeää auktoriteettia. Jos kodin ja koulun tavoitteet ovat ristiriitaisia, 
joutuu oppilas vaikeaan tilanteeseen. Yhteistyön tavoitteeksi tulee siten aset-
taa yhteisymmärrys siitä, että koti ja koulu pyrkivät toimimaan yhdessä oppi-
laan auttamiseksi ja tämän opiskelun edistämiseksi. Kodin tuen merkitystä 
oppilaan koulutyölle ei ole syytä vähätellä, sillä vanhemmilla on keskeinen 
rooli lapsen ohjaamisessa säntilliseen opiskeluun. (Hiillos, Kyllönen, & Vah-
tera, 2000, 55–57.)  

Vanhemmille oman lapsen hyvinvointi, turvallisuus ja koulunkäynnin su-
juminen ovat ensiarvoisia asioita. Onnistunut yhteistyö edellyttää opettajalta 
sosiaalista osaamista, sosiaalista herkkyyttä ja riittävän vahvaa kasvatusnä-
kemystä. Ensimmäinen vanhempainilta käynnistää kodin ja koulun yhteistyön 
ja on siten merkitykseltään äidille tai isälle ratkaiseva. Vuorovaikutussuhteet 
kodin ja koulun välillä voivat Vuorisen (2000) mukaan olla luonteeltaan yh-
teydenpitoa, yhteistyötä tai yhteistoimintaa. Yhteydenpidolla tarkoitetaan 
koulun yhteyttä kotiin, silloin kun siihen on erityinen tarve. Usein tämä tarve 
tulee jonkin epämiellyttävän tapahtuman yhteydessä. Yhteydenottojen toistu-
essa koulusta ei helposti tule kotiin muita kuin ikäviä uutisia. Yhteistyö on 
opettajan ja vanhempien yhteistä tekemistä esimerkiksi koti-koulu -yhdistyk-
sissä. Yhteistoiminta on vaativinta niin opettajalle kuin vanhemmillekin, kos-
ka siinä toiminnalle asetetaan tavoitteita, joihin yhteisvoimin pyritään. Yhteis-
toimintaan pyrittäessä opettajan ja vanhemman on etsittävä ja löydettävä yh-
teinen kieli, jota molemmat puhuvat ja ymmärtävät. Yhteistä kieltä etsittäessä 
on aiheellista tiedostaa yhteistyön osapuolten asymmetrinen asema, jossa 
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opettaja on virkamiehen ja asiantuntijan roolissa samalla, kun vanhempi on 
läsnä tilanteessa yksityishenkilönä. Vanhempi joutuu kohtaamisessa peruste-
lemaan ja tuomaan esille omia kasvatusperiaatteitaan sekä lapsi-vanhempi -
suhdettaan kasvatusalan ammattilaiselle, joka luo mielikuvaa lapsesta vertai-
lukohtana luokan muut oppilaat. (Ks. Pulkkinen, 2002, 220–221.)  

Koulu kehittää ja tuottaa oman kulttuurisen ja yhteisöllisen tapansa toimia. 
Tämän kulttuurin mukaan opettajan tulee pysytellä ammatillisesti etäällä op-
pilaistaan ja kodeista, samalla kun hänen edellytetään huolehtivan ja välittä-
vän oppilaistaan. Vuorovaikutus rakentuu Laskyn (2000, 843–860) mukaan 
stereotypioille. Opettaja kokee yhteistyötilanteet myönteisinä ja rakentavina, 
mikäli vanhemmat ovat vastuullisia ja kannustavia sekä tukevat opettajan nä-
kemyksiä. Vastaavasti vanhemmat, jotka eivät noudata oppilaitoksen hyvälle 
vanhemmuudelle asettamia normeja, kyseenalaistavat opettajan auktoriteetin, 
eivätkä ylistä tai tunnusta opettajan näkemää vaivannäköä, synnyttävät opetta-
jassa vihaa, inhoa, pelkoa ja frustraatiota. Opettaja saattaa luokitella van-
hemmat ”hyviksi” tai ”huonoiksi”, ”erinomaisiksi”, ”leväperäisiksi”, ”tyypil-
lisiksi” tai ”osallisiksi”. Luokittelun lisäksi opettaja saattaa tarkastella van-
hempien kanssa tehtävää yhteistyötä suojautumalla ammatillisen valta- ja 
auktoriteettiasemansa taakse. Koulu rakentuu kulttuurisesti ja yhteisöllisesti 
edelleen ydinperhemallin pohjalle. Vanhempia kohdatessaan opettaja ei ota 
huomioon perheen etnokulttuurista identiteettiä, sosiaalista asemaa tai uskon-
nollista vakaumusta. Yksinhuoltajaperheet ja työväenluokkaan kuuluvat kodit 
marginalisoidaan opettajan ja vanhempien välisissä kohtaamisissa. Opettaja 
katsoo lapsen ongelmien johtuvan usein yksinhuoltajuudesta, vaikka syynä 
saattaa pikemminkin olla köyhyys. Vanhempien osallisuutta kodin ja koulun 
yhteistyössä ja lapsen koulunkäynnin tukemisessa arvioidaan keskiluokkaisen 
kahden huoltajan perheen näkökulmasta. Näistä perheistä tulevien lasten 
kanssa opettaja kokee olonsa rennoksi, samoin näiden vanhempien kanssa 
opettaja jakaa arvonsa ja odotuksensa ja saa heiltä tarvitsemansa tuen koulu-
työn sujumiseksi. (Ks. Metso, 2004; Lasky, 2000, 843–860.) 

Lehtovaara ja Koskenniemi (1974, 125) pitävät opettajien ja vanhempien 
yhteistyöstä puhumista liioitteluna, sillä kodin ja koulun yhteistyössä on ky-
symys paremminkin toistensa näkökantojen ja kokemusten huomioon ottami-
sesta kuin syvällisestä yhteistyöstä. He muistuttavat, että useimmat lapset 
käyttäytyvät eri tavoin koulussa ja kotona, ja opettajan ja vanhemman näkö-
kulma lapseen on aina erilainen. On hyvä, jos sekä koti että koulu ovat selvil-
lä siitä, mihin toisella alueella pyritään ja miten siellä menetellään. Tiedonku-
lun lisääminen kodin ja koulun välillä lisää Koskenniemen (1982, 225) mu-
kaan kummankin osapuolen kasvatustoimien tehokkuutta. Sosiaalisen kasva-
tuksen näkökulmasta vanhempien on hyvä tietää, miten heidän lapsensa on 
sopeutunut luokan yhteisöön, miten toverit suhtautuvat häneen ja hän toverei-
hin sekä miten hän on sisäistänyt luokan käyttäytymisnormit. Opettajan on 
puolestaan hyvä olla selvillä siitä, millaisia ovat hänen oppilaansa suhteet ai-
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kuisiin, sisaruksiin ja muihin ikätovereihin kotipiirissä sekä mikä on hänen 
asemansa vapaa-aikojen sosiaalisissa tilanteissa. 

Vaikka vanhemmat ovat aiempaa kiinnostuneempia koulusta ja sen toimin-
nasta, he tyytyvät Vuorisen (2000) mukaan useimmiten yksisuuntaiseen osal-
listumiseen eli koulusta tulevaan informaation vastaanottamiseen. Huoltajien 
vanhempainiltaan osallistumisen taustalta Vesterbacka ja Järvinen (2004, 13) 
löysivät useita syitä. Vanhempi haluaa kuulla, miten hänen oma lapsensa me-
nestyy koulussa, hän haluaa tutustua opettajiin ja/tai muihin vanhempiin, hän 
haluaa vaikuttaa ja saada oman äänensä kuuluviin, hän haluaa olla mukana, 
mutta ei halua näkyä eikä olla äänessä tai hän haluaa osoittaa omalle lapsel-
leen, että hän on kiinnostunut lapsensa koulunkäynnistä. Koulujen vanhem-
painillat ovat luonteva tilaisuus tutustumiselle ja verkostoitumiselle. Koulusta 
voisi luoda vanhemmille kohtauspaikan, sillä koulu tuo perheet yhteen mo-
neksi vuodeksi. Vanhemmille on tärkeää tuntea lapsensa koulukaverit ja hei-
dän vanhempansa. Se, että koulun ja koululaisten ympärillä toimisi kiinteä ai-
kuisten verkosto, auttaisi tukemaan lasten kasvua kokonaisvaltaisesti ja yksi-
löllisesti. Samalla aikuiset saisivat vertaistukea toisiltaan sekä ammattilaisten 
tukea kasvatukseen.  

Vanhempainiltojen lisäksi henkilökohtaiset keskustelut opettajien kanssa 
ovat toivotuimpia yhteistyömuotoja. Näissä tapaamisissa vanhemmat toivovat 
saavansa tietoa lapsensa koulumenestyksestä, ryhmässä pärjäämisestä, työs-
kentelystä ja sopeutumisesta sekä koulun toimintatavoista ja tapahtumista. 
Opettajalle haastavinta on solmia henkilökohtaisissa tapaamisissa luottamuk-
sellinen suhde vanhempiin. Tapaamiset ovat yleensä lyhyitä, 15–30 minuuttia, 
kestäviä keskusteluja, mikä ei mahdollista riittävää vuorovaikutusta osapuol-
ten välille luottamuksen synnyttämiseksi ja vanhempien vakuuttamiseksi siitä, 
että opettaja on aidosti kiinnostunut lapsesta ja haluaa tukea perhettä kasva-
tustehtävässä. Epäonnistuneesta vanhempien kohtaamisesta voi seurata koulu-
työtä vuosia haittaavia väärinkäsityksiä, joita on vaikea oikaista vähäisen ko-
din ja koulun vuorovaikutuksen takia. Yhteistyö koetaan onnistuneeksi, kun 
opettaja ja vanhemmat löytävät ”yhteisen sävelen” ja yhteisen tavoitteen: lap-
sen tukemisen. (Vesterbacka & Järvinen, 2004, 13; Siniharju, 2003, 17–19; 
Hoyle, 1969, 76–79.)  

Tutkiessaan helsinkiläisten opettajien kodin ja koulun yhteistyötä Siniharju 
(2003, 174–175) havaitsi suuren muutoksen opettajien asennoitumisessa van-
hempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 1990-luvun lopulla kerätty tutkimus-
aineisto osoitti, että kodin ja koulun yhteistyötä pidetään itsestäänselvyytenä 
helsinkiläisissä kouluissa toisin kun 15 vuotta aikaisemmin. Opettajat kokivat 
saavansa aikaisempaa enemmän ohjeita ja ideoita kodin ja koulun yhteistyö-
hön opetussuunnitelmasta, kollegoiltaan, rehtorilta ja muulta henkilökunnalta. 
Koulut pyrkivät myös vastaamaan perheiden erilaisiin tarpeisiin, joten yhteis-
työn määrässä, laadussa ja intensiteetissä on perhekohtaista vaihtelua. Sinisa-
lon (2003, 175) tutkimuksessa eniten kehittymistä on tapahtunut henkilökoh-
taisten keskustelutilaisuuksien yleistymisessä. Henkilökohtaiset tapaamiset 
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lisääntyivät 15 vuodessa 10 prosentista lähes 90 prosenttiin. Tämä suuntaus 
on yhteneväinen vanhempien toivomusten kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö 
on siten viimeisen parin vuosikymmenen aikana merkittävästi kehittynyt koti-
en toivomaan suuntaan.  

Metso (2004) tutki kodin ja koulun yhteistyötä yläasteikäisten parissa. Hän 
ei tutkimuksessaan löytänyt vanhempien puheesta sitä välinpitämättömyyttä 
tai halua siirtää kasvatus koulun tehtäväksi, joka julkisessa keskustelussa 
vanhemmuuteen usein liitetään. Kasvatus pikemminkin yhdistää kotia ja kou-
lua, mutta samanaikaisesti sen ympärille kietoutuvat kodin ja koulun suhtei-
den jännitteet. Vanhemmat olivat opettajien näkemysten mukaan taustajouk-
koja, lisäresurssi, jonka tehtävänä oli auttaa koulutyön sujumisessa, tukea 
opettajan työtä ja luoda kotoa käsin edellytykset koulunkäynnille. Opettajat 
käyttivät oppitunneilla vanhemmille kertomista rangaistuksena tai sen uhka-
na. Vanhempien odotettiin ristiriitatilanteissa ymmärtävän koulun näkökul-
maa ja asettuvan opettajan puolelle. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet van-
hemmat sosiaalisesta taustasta riippumatta arvostivat koulutusta ja olivat 
kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä. Sosiaalinen tausta antoi vanhemmille 
erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia resursseja tukea ja auttaa lasta koulunkäyn-
nissä, tarkastella ja arvioida koulua sekä tulla siellä kuulluksi. Vanhempien 
tausta vaikuttaa myös koulun valinnassa: jos perheessä oli kulttuurista pää-
omaa, vanhemmat olivat koulun valinnassa aktiivisesti mukana. Mikäli kodin 
ja koulun yhteistyö jää vähäiseksi ja vanhemmat tapaavat opettajaa enimmäk-
seen koulun juhlissa ja muissa koulun tilaisuuksissa, joissa opettajalla on vi-
rallinen rooli oppilaiden kontrolloijana, syntyy vanhemmille helposti stereo-
tyyppinen ja kapea kuva opettajan roolista. Vanhemmilta saattaa jäädä näke-
mättä, että opettaja on muutakin kuin kontrolloija ja järjestyksen ylläpitäjä: 
hän on oppilaiden kiistojen ratkaisija, yksityisissä murheissa lohduttaja sekä 
kotona täyttymättä jääneiden toiveiden täyttäjä. (Hoyle, 1969, 76–79; Lehto-
vaara & Koskenniemi, 1974, 216.)  

Steinberg (2006, 38–41) kehottaa näkemään oppilaiden vanhemmat yhteis-
työkumppaneina, partnereina, joille opettajan tulisi varata riittävästi aikaa 
kontaktien luomiseen. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä tulee hänen 
mukaansa noudattaa kohteliaisuutta, jakaa tietoa (koteja tulee mieluummin 
tiedottaa liikaa kuin liian vähän), edistää yhteistyötä (yhteistyötilaisuuksia on 
etsittävä ja tarvittaessa on pyydettävä vanhempien apua) sekä asettaa reunaeh-
toja kodin ja koulun väliselle yhteistyölle. Hiillos, Kyllönen ja Vahtera (2000, 
8–9) peräävät uutta kommunikointitapaa vanhempien ja opettajan välille. En-
tisajan kyläyhteisöjen opettajan auktoriteetti on yhteiskunnallisten muutosten 
myötä mennyttä ja joissakin tapauksissa tilanne on kääntynyt toisin päin: 
opettajasta on tullut sylkykuppi, jonka toimintaan tai persoonaan vanhemmat 
kohdistavat omista ongelmistaan johtuvia ikäviä tuntemuksia. Kodin ja kou-
lun välille tarvitaan tasavertaista kumppanuutta, jossa kumpikin osapuoli ko-
kee hyötyvänsä yhteistyöstä ja jossa molemmilla, koululla ja kodilla, on tär-
keä tehtävä lapsen kasvattajana ja kouluttajana. Koulun käytäntöjen tulisi olla 
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sellaisia, että vanhemmat tuntevat olevansa tervetulleita kouluun ja heidän on 
sinne helppo tulla. (Vrt. Siniharju, 2003,19.)  

Pulkkinen (2002, 218, 221) puhuu oppilaan sosiaalisesta pääomasta, jonka 
keskeiset verkostot sisältyvät kotiin ja kouluun. Oppilaan kasvun ja kehityk-
sen kannalta on hänen mukaansa edullista, jos oppilaan mikroyhteisö (koti ja 
koulu) leikkaavat toisiaan ja muodostavat laajempia yhteisöjä. Lapsen sosiaa-
linen pääoma on sitä suurempi, mitä useammin perustein hän on verkottunut 
muihin. Koulu voi tuoda lapsen elämään suojaavia tekijöitä, jotka tukevat lap-
sen kasvua silloin, kun erilaiset riskitekijät uhkaavat kehitystä. Lapsi tarvitsee 
kehityksensä tueksi kasvatusyhteisöä. Atomisoitunut ja privatisoitunut elä-
mänmuotomme on hajottanut perheet pieniksi harhaileviksi ytimiksi, jotka ei-
vät kohtaa toisiaan. Kohtaamista edistäisi, jos koulutulokkaiden vanhempia 
autettaisiin organisoitumaan kasvatusyhteisöksi.  

Kodin ja koulun yhteistyössä päävastuu on koululla ja opettajalla. Opettaja 
alan ammattilaisena on aloitteentekijänä yhteistyössä ja hänellä tulee olla 
kaikki yhteistyön käynnistämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat tiedot ja tai-
dot. Siniharju (2003, 30, 173) kiinnittää huomiota siihen, miten opettajankou-
lutuksessa sivuutetaan kodin ja koulun yhteistyöhön ohjaaminen. Opettajat 
kertovat saaneensa koulutuksessa valmiudet vain työskentelyyn lapsiryhmän 
kanssa, mutta tämä ei riitä, vaan he tarvitsevat kaiken mahdollisen avun us-
kaltautuakseen työskentelemään myös aikuisten kanssa. Opettajat tarvitsevat 
tietoa vanhempien ja opettajan välisestä vuorovaikutussuhteesta sekä ohjeita 
siitä, miten lähestyä vanhempia. Opettajankoulutukseen tarvitaankin Sinihar-
jun (emt. 30) mukaan ihmissuhdekoulutusta. Vastaavasti opettajilla pitäisi 
työelämässä olla mahdollisuus työnohjaukseen. Menestyäkseen koulun on 
luotava perusteet kodin ja koulun yhteistoiminnalle. Yhteistoiminnan johto-
sääntö voisi tukea vanhempien ja opettajan yhteistyötä, samoin kuin opettaji-
en keskinäinen kollegiaalisuus. (Siniharju, 2003, 174.) 

On muistettava, että kodin ja koulun yhteistyöstä hyötyy ennen kaikkea 
lapsi. Toimiva yhteistyö vahvistaa lapsen itsetuntoa sekä turvallisuuden ja 
hyväksynnän tunnetta. Viime kädessä lapsen kannalta yhteistyössä on kyse 
siitä, että lapsi kokee olevansa tärkeä, läheistensä arvostama ja rakastama. 
Tämän kokemuksen hän liittää minäkokemuksiinsa ja siitä tulee hänen itse-
tuntonsa ydin. (Korpinen, 1996a.) 
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4 OPETTAJA TYÖYHTEISÖSSÄ 
 
Opettajan rooliin, asemaan ja toimintaan työyhteisössä vaikuttavat koulun or-
ganisatoriset rakenteet ja ratkaisut, rehtorin johtamis- ja organisointitaidot se-
kä työyhteisön ilmapiiri, dynamiikka, kollegiaalisuus ja yhdessä tekemisen 
kulttuuri. Näitä käsitellään tässä pääluvussa. 
 
 
4.1 Koulu organisaationa 
 
Koulun toimintaa ohjaa ja määrittää jäykkä organisaatiorakenne. Kategorinen 
koulusysteemi muistuttaa Förbomin (2003, 107–108) mukaan vuosikymmen-
ten takaista savupiipputeollisuuden organisaatiomallia. Koulussa tehtaan pil-
lin korvaa koulun kello, joka kertoo, milloin työaika alkaa ja päättyy. Työtä ei 
tehdä tehdassaleissa vaan luokkahuoneissa työnjohtajan eli opettajan valvo-
van silmän alla. Koulupäivä jakautuu tarkasti laskettuihin työrupeamiin, oppi-
tunteihin, välitunteihin ja ruokatuntiin. Suorituksia mitataan numeroin, opin-
topistein ja kurssein. Tällä tavalla organisoitu koulutyö ei vastaa nykyaikaista 
tiedonhankintaa ja liittymistä muuhun yhteiskuntaan. Koulun toimintatapoja 
haastetaan muuttumaan työelämän mukaan siten, että koululaitoksen organi-
saatiorakenne joustaa yhdessä oppilaitoksen sisäisen toiminnan (hierarkiasta 
verkostoihin) uudistamisen kanssa. Oppilaitoksesta tulisi kehittää asiantuntija-
organisaatioperiaatteella toimiva tiimiorganisaatio. (Helakorpi, Juuti, & Nie-
mi, 1996, 100.)  

Perinteisessä organisaatiorakenteessa oppilaitoksen toimintapuitteet ja 
opettajan toimenkuva ovat Saralan ja Saralan (1996, 22–23) mukaan lokeroi-
tuneita (vrt. taulukko 1). Tällainen lokeroituminen eristää opettajan toimen-
kuvan kokonaisuudesta irrallisiksi yksilöllisiksi toiminnoiksi, joita ohjaa op-
pitunteina määritelty opetusvelvollisuus. Luokkaopetuksen vanha perinne vie-
raannuttaa oppilaitokset helposti muusta yhteiskunnasta, työelämästä ja va-
paa-ajasta ja estää kollaboratiivisen toimintakulttuurin. Opetusalan kehit-
tämisen yhtenä ehtona on, että opettajan työtä tiukasti määrittävä opetusvel-
vollisuus kyseenalaistetaan ja opettajan työehdot tarkistetaan. Koulujen työ-
yhteisöjen jakautumisesta henkilöstöryhmittäin omiksi yhteisöikseen on pääs-
tävä eroon ja lokerisoitumisen sijaan pitäisi suosia yhteistoiminnallista toi-
mintakulttuuria, ongelmien yhteistä kohtaamista ja jakamista, epävarmuuden 
hyväksymistä ja riskinottoa. (Ks. Helakorpi, Juuti, & Niemi, 1996, 25–26.) 
Koulun eri henkilöstöryhmien työajat ja työskentelyolosuhteet poikkeavat toi-
sistaan niin paljon, ettei koulupäivään sisälly mahdollisuuksia yhteiseen koh-
taamiseen. Voidaan aiheellisesti kysyä, miten työyhteisö voi toimia kollabora-
tiivisesti, jollei työntekijöillä ole työpäivän aikana riittävästi tilaisuuksia koh-
data toisiaan. 
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Taulukko 1. Oppiainejakoon ja opettajan yksilötyöhön perustuva ”perinteinen” oppilaitos 
Saralaa ja Saralaa (1996, 23) mukaillen 

 
Tarkastelukohde Oppiainejakoon ja yksilötyöhön perustuvat oppilaitokset 

Työntekijät Opettajat ovat pitkälle koulutettuja asiantuntijoita. Tuki- ja 
avustava henkilöstö on vähemmän koulutettua. 

Työn tavoitteet ja tu-
lokset 

Työsuunnitelmassa osoitettujen oppituntien pitäminen (vrt. 
opetusvelvollisuus) sekä oppituntien pitoon liittyvät muut työt. 
Muulla henkilöstöllä on toimeen liittyvien muiden tehtävien 
hoitaminen. 

Välineet Oppituntien pitämiseen ja havainnollistamiseen liittyvä oppi-
materiaali, oppikirjat ja TVT-materiaali. 

Töiden ja vallan jako-
tapa 

Matala hierarkia: rehtori - opettajat - muu henkilöstö - oppi-
laat. Kullakin ryhmällä tarkkaan määritelty rooli. Opettaja 
tunneilla aktiivinen, oppilaat kuuntelevat, lukevat ja toimivat 
ohjeiden mukaan. 

Toimintaa ohjaavat 
säännöt 

Selkeät säännöt. Opettajien työvelvollisuutta määrittää opetus-
velvollisuus (oppituntien määrä), muuta henkilöstöä virka-aika 
ja oppilaita koulun yhteistyösäännöt. 

Työyhteisö Jokainen henkilöstöryhmä muodostaa omat työyhteisönsä. 
Opettaja on oppituntien ajan luokassaan useimmiten yksin 
(nyk. luokissa voi olla myös oppilaiden henkilökohtaisia avus-
tajia tai luokka-avustajia). Välitunneilla opettaja on opettaja-
kunnan jäsen. 

Toimintatavan edut Opetusvelvollisuuden määrittämissä rajoissa opettajan työ on 
itsenäistä. Roolit ovat selkeitä. Tämä vastaa taylorilaista teolli-
suuden toimintatapaa ja auttaa siten kasvattamaan oppilaita 
tähän työskentelytapaan. 

Toimintatapaan liitty-
vät ongelmat ja jännit-
teet 

Tiukka oppiainejako, oppituntikäytäntö ja luokkahuoneeseen 
rajoittuva työskentely vaikeuttavat oppilaiden kasvattamista 
itsenäisiksi, työtä ja elämäänsä hallitseviksi kansalaisiksi. 

 
Koulua pitäisi kehittää oppivana organisaationa, jossa Saralan ja Saralan 
(1996, 60) mukaan keskeistä on se, että ihmiset luovat itse todellisuuden, tie-
dostavat sen ja kykenevät muuttamaan sitä ja sitä kautta kykenevät jatkuvasti 
luomaan omaa tulevaisuuttaan. Koulun muuttuminen on haastavaa, sillä mo-
net opettajat haluavat vielä nykyään pitäytyä tiukasti omiin luokkahuoneisiin 
rajoittuvissa tehtävissä ja he korostavat sääntöjä ja vakiintuneita menettelyta-
poja. Joskus niistä haetaan jopa oikeutusta, legitimiteettiä omille joustamat-
tomille ratkaisuille sanomalla: ”Kyllähän minun puolesta, mutta kun nuo 
säännöt.” Kollaboratiivinen tapa toimia on edelleen monelle opettajalle uutta 
ja vierasta. Opettajat ovat tottuneet olemaan yksin vastuussa omasta luokas-
taan ja omasta aineestaan ja omaksuvat siten opettajan työhön kuuluvana vas-
tuun vain luokkahuonetoiminnasta. Opettajan onkin ajoittain vaikeata havaita 
työskentelevänsä työyhteisössä. Moni opettaja ei tiedosta, miten voisi toimia 
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rakentavasti työyhteisön jäsenenä ja miten voisi omalla toiminnallaan edistää 
työyhteisön viihtyvyyttä. Nykyisessä maailmassa rajautuminen luokkahuo-
neeseen ei kuitenkaan riitä. Tiedonhankinta ja liittyminen muuhun yhteiskun-
taan edellyttävät aktiivista rajojen avaamista. (Hyytiäinen, 2003; Helakorpi, 
Juuti, & Niemi, 1996, 19.) 

Tiimityö ja kollaboratiivinen toimintakulttuuri vaatii opettajilta uudenlaista 
asennoitumista työtään kohtaan ja jopa uudenlaista ammattitaitoa. Opettajien 
oman toiminnan tulee sisältää yhteistyötä, ja työyhteisön rooli tulee tunnustaa 
merkittäväksi tekijäksi koulun kehittämisessä. Opettajan kehittymistä tarkas-
teltaessa sosiokonstruktivistinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään, miksi 
koulun ja opettajien on vaikea muuttua nopeasti. Käsitykset opettamisesta, 
oppimisesta ja opettajan roolista opitaan jo pitkän kouluajan kuluessa. Amma-
tin traditiot siirtyvät sosialisaatioprosessin kautta uudelle opettajapolvelle. 
Opettajat oppivat ammattiaan omana kouluaikanaan, opettajankoulutuksessa 
ja toimiessaan käytännön työssä kouluissa. Saavuttaakseen ammattikuntansa 
statuksen aloitteleva opettaja on usein vahvan yhdenmukaistavan paineen 
alaisena. Koulua ei muuteta noviisiopettajien avulla. Uudet opettajat ovat hy-
vä maaperä uudistuksille, mutta ellei vanhempaa opettajakuntaa saada uudis-
tumaan, koulun muutos on erittäin hidasta. Yhteistoiminta sekä uudistushaas-
teiden yhteinen kohtaaminen ja käsittely (cooperation, collaboration) osoittau-
tuvat keskeisiksi koulun kehityksen ehdoiksi. (Hyytiäinen, 2003; Helakorpi, 
Juuti, & Niemi, 1996, 126–127.) 
 
 
4.2 Koulun johtajuus 
 
Rehtorin asema oppilaitoksen johtajana on koulujärjestelmässä keskeinen. 
Rehtori toimii oppilaiden, oppilaitoksen ja opetushenkilöstön edustajana kou-
lutuksen järjestäjän, päätöksentekijöiden, oppilaiden vanhempien ja työelä-
män edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Rehtori myös vastaa oppilai-
toksensa opetusjärjestelyjen asianmukaisuudesta, laillisuudesta, tavoitteen-
asettelusta ja päätöksenteosta. Hänen tulee huolehtia perustehtävän eli ope-
tuksen ja kasvatuksen toteutumisesta sekä valvoa, että asiat hoidetaan sovitul-
la tavalla. (Hämäläinen, Taipale, Salonen, Nieminen, & Ahonen, 2002, 9–10.) 

Koulu ei ole enää yhteiskunnasta erillään oleva turvallinen saareke, vaan se 
on suhdanteiden armoilla samalla tavalla kuin mikä tahansa ala. Muutokset 
eivät tule käskykirjeissä tai tarkastuskertomusten kautta, vaan ne sananmukai-
sesti kävelevät koulun ovesta sisään lasten ja nuorten elinolosuhteiden muut-
tuessa. Rehtorin työhön liittyvät haasteet ovat kasvaneet, ja se, miten rehtori 
organisoi oman oppilaitoksensa työn, on tullut menestymisen kannalta keskei-
seksi. Oppilaitoksen arkea on viime vuosina sävyttänyt kova kilpailu niukke-
nevista taloudellisista resursseista. Osassa maata käydään myös ankaraa kil-
pailua oppilaista. Avoimet koulumarkkinat lisäävät paineita oppilaitoksen 
johdon työskentelyyn. Rehtori on oppilaitosmaailman ehdoton avainhenkilö 
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ja säilyy sellaisena muutoksen sykleistä huolimatta. Työssä kohtaavat teoria 
ja käytäntö. Rehtori, joka tuntee oppilaitoksen sisäisen maailman sekä kyke-
nee arvioimaan toimintaansa ja hahmottamaan tulevaisuutta, on alansa kiista-
ton asiantuntija. (Hämäläinen, Taipale, Salonen, Nieminen, & Ahonen, 2002, 
7–8, 34.) 

Yksi pysyvistä ilmiöistä, joita ei voida koulunpidossa eliminoida, on jatku-
va tarve muuttaa koulun käytänteitä. Tilanteissa, joissa kouluyksikön tulisi 
miettiä, miten sen pitäisi muuttaa toimintaansa, aloitetaan yleensä ulkoistaa 
ongelmaa. Ratkaisua etsitään esittämällä, miten kotien, esimiesten tai peräti 
koko yhteiskunnan tulisi muuttua. Viime kädessä valtaa käyttää koulussa jo-
kainen työntekijä joko tekemällä tai jättämällä tekemättä toivottuja asioita. 
(Hämäläinen, Taipale, Salonen, Nieminen, & Ahonen, 2002, 170.) Koulu ei 
Mustosen (2003, 180) mukaan voi toimia kaikkien yhteiskunnallisten ongel-
mien korjaajana ja päämäärien toteuttajana. Hän esittää, että keskushallinnon 
tulisi nykyistä paremmin huolehtia keskeisistä valtakunnallisista koulutuspo-
liittisista linjauksista ja säilyttää itsellään päätösten koordinointi. Monimut-
kaistuvassa yhteiskunnassa rehtorit odottavat selkeitä tavoitteita, toimintaoh-
jeita ja -valtuuksia. Koulun kehittämisen suurimmat esteet liittyvät opettajien 
palkkaukseen, joka perustuu lähes yksinomaan oppituntien pitoon. Jollei 
palkkausta pystytä uudistamaan, tämä vaikeuttaa koulujen johtamista, koulu-
työn organisointia, kehittämistyötä ja työilmapiiriä sellaiseksi kuin yhteiskun-
nalliset muutokset edellyttävät. (Hämäläinen, Taipale, Salonen, Nieminen, & 
Ahonen, 2002, 34.) 

Rehtorit kokevat Mustosen (2003, 179–180) mukaan ylivoimaiseksi hoitaa 
kaikki heiltä edellytetyt tehtävät. Vaikeus selviytyä tehtävistä on seurausta 
koulun johtamisen laaja-alaisuudesta ja tehtävien suuresta määrästä. Rehtorin 
rooliin kohdistuu erilaisia odotuksia ja vaatimuksia, eivätkä he voi tehdä työ-
tään etukäteissuunnitelmien mukaisesti. Rehtorin tapa organisoida oman oppi-
laitoksensa työ on menestymisen kannalta keskeistä ja tämä tosiasia heijastuu 
työn rasittavuuteen ja aiheuttaa ristiriitaisuutta. Koulun johtamista vaikeuttaa 
lisäksi merkittävästi opettajien väliset ristiriidat ja asenteet.  

Tutkimustulosten (Mustonen, 2003, 183) mukaan rehtorit arvostavat kodin 
ja koulun välistä yhteistyötä. Kodin ja koulun vuorovaikutusta hankaloittaa 
lähinnä vaikeus löytää luontevia keinoja olla yhteydessä kotien kanssa. Yh-
teistyön tiivistymiseen vaikuttaa vanhempien käytöksen muuttuminen, ja tä-
mä seikka pakottaa koulut entistä kiinteämpään yhteistyöhön. Vanhemmat 
ovat tulleet aikaisempaa paljon vaativammiksi. Suurin osa heistä ei enää suh-
taudu kouluun etäisesti ja varovaisesti, vaan he esittävät koululle vaatimuksia 
ja ovat kiinnostuneita koulun toimintatavoista. Vanhemmat mieltävät itsensä 
yhä enemmän asiakkaiksi, jotka voivat edellyttää verorahojensa vastineeksi 
hyvinkin yksilöllisiä palveluja. Jos koulun toiminta ei miellytä, entistä hel-
pommin vaihdetaan koulua. Mustonen (emt. 183) arvelee, että kodin ja kou-
lun välinen yhteistyö korostuu entisestään opettajan työssä ja koulunpidossa 
tulevina vuosina.  



Opettaja työyhteisössä 49 

Rehtorit eivät Mustosen (2003, 184) mukaan erityisesti arvosta opetuksen 
seuraamista, opettajien neuvomista ja ohjaamista opetustyöhön liittyvissä asi-
oissa, palautteen antamista opettajien käyttämistä opetusmenetelmistä, tilasto-
jen laatimista, osallistumista koulua koskevaan tutkimustyöhön tai yhteyden-
pitämistä valtion viranomaisiin. Mustonen (2003, 184) havaitsi, että opettajat 
suhtautuvat vielä rehtoreita kielteisemmin siihen, että rehtorit seuraisivat hei-
dän opetustaan. Opettajat kokevat, että opetus on heille kuuluvaa ja siten yksi-
tyisasia, johon rehtorin ei tule puuttua. Yhtenä syynä opetuksen seuraamisen 
vähäisyyteen on suomalaisen koulun ja opettajan työn luonteessa: rehtorit 
kunnioittavat opettajien ammattitaitoa eivätkä halua puuttua substanssiosaa-
miseen. Myöskään opettajien neuvominen ei kouluorganisaation näkökulmas-
ta ole palkitsevaa toimintaa. Opetuksen seuraaminen ja oppituntien kuuntele-
minen koetaan koulumaailmassa negatiivissävyisenä valvontana tai kontrol-
lointina sen sijaan, että se nähtäisiin konsultointina ja tuen antamisena opetta-
jille. (Ks. Hyytiäinen, 2003, 121–122.) 

Mustosen (2003) tutkimus osoitti, etteivät rehtori ja opettajat toimi kollabo-
ratiivisesti toinen toistaan tukien, vaan johdon yritykset tukea opettajan toi-
mintaa saatetaan kokea negatiivisena työhön puuttumisena tai jopa ammatti-
taidon aliarvioimisena. Kun yleinen ilmapiiri on edellä mainitun kaltainen, 
rehtorilla on vähän konkreettisia keinoja tukea aloittelevaa opettajaa hänen 
työssään uudessa koulussa. Jos rehtorin vierailut luokassa koetaan tungettele-
viksi, jää rehtorin päivittäinen tuki opettajille etäiseksi. Rehtorilla on kuiten-
kin velvollisuus tavalla tai toisella arvioida päivittäin opettajien työskentely-
olosuhteita ja sitä, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on työssään onnistumi-
sen mahdollisuudet (Hämäläinen, Taipale, Salonen, Nieminen, & Ahonen, 
2002, 10).  

Työtään aloitteleva opettaja kohtaa ensimmäiseksi työpaikkaa etsiessään 
rehtoreiden tavan rekrytoida uutta henkilöstöä. Uuden opettajan rekrytointi on 
tärkeää hakijan lisäksi koko koulun henkilöstön kehittämisen kannalta. Rehto-
ri lähes aina valmistelee ja tekee valintapäätökset. Rekrytoinnissa johtajan tu-
losvastuullinen rooli korostuu: katsotaan, että vain rehtorilla on riittävä koko-
naisnäkemys, jonka perusteella hän voi arvioida opettajakandidaattien sovel-
tuvuutta avoimeen tehtävään. Rehtori voi kuulla opettajatiimejä valintakritee-
rien määrittelyssä, mutta varsinaista valintaa hänen ei pidä antaa kenenkään 
muun tehtäväksi. Uusi rekrytointi on aina mahdollisuus lisätä ja monipuolis-
taa organisaation osaamista. Kun hakijoilla on varaa valita useista eri kouluis-
ta, rekrytoinnin huolellinen hoitaminen nousee yhä enemmän arvoonsa. Va-
lintaprosessin kautta koulusta leviää mielikuvia opettajien keskuuteen. Jo nyt 
on nähtävissä, että opettajapula keskittyy tiettyihin kouluihin. (Hämäläinen, 
Taipale, Salonen, Nieminen, & Ahonen, 2002, 175.) 
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Rekrytointi Helsingin kaupungin opetustoimessa 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat toimivat opettajina Helsingin kau-
pungin peruskouluissa. Tämän takia tarkastelen uusien opettajien rekrytointia 
valottamalla Helsingin kaupungin tapaa hankkia uusia työntekijöitä. Perus-
koulujen avoimista paikoista ilmoitetaan lehdissä ja kaupungin tai työvoima-
toimiston verkkosivuilla. Helsingin kaupungin rekrytointipalveluun voi myös 
jättää avoimen hakemuksen. Avointa hakemusta ei kuitenkaan oteta huomi-
oon, mikäli haku on julkaistu lehdissä tai työvoimatoimiston sivuilla. (Hel-
singin kaupunki, 2007c.) 

Kaupungin palveluksessa on noin 38000 työntekijää. Helsinki on siten suu-
rin työnantaja Suomessa. Kaupungin verkkosivuilla todetaan, että iso talo an-
taa monia mahdollisuuksia rakentaa elämää ja tulevaisuutta turvallisessa vir-
ka- tai työsuhteessa. Palkka on säännöllinen ja lomat pyörivät. Työ on haas-
teellista ja työn tulokset näkyvät päivittäin. Luokanopettajalle annetaan mo-
nenlaista tukea arkipäivän työhön. Niin ikään opettajien koulutus- ja kehitty-
mismahdollisuudet ovat laajat. Helsinki kertoo olevansa työnantajana ääret-
tömän hyvä: opetusvirasto panostaa henkilöstön kouluttamiseen ja ongelmati-
lanteissa voi saada työnohjausta tai neuvoja voi hakea pedagogisten yhteys-
opettajien järjestelmästä. Myös mentorointia on tarjolla ja sitä kautta nuoret 
opettajat voivat saada henkilökohtaista tukea kokeneelta opettajalta. (Helsin-
gin kaupunki, 2007a; 2007b.) 
 
 
4.3 Noviisiopettaja työyhteisön jäsenenä 
 
Kuten aiemmin totesin, opettajan työhön sisältyy paradoksi, jonka mukaan 
noviisiopettajalta vaaditaan taitoja ja kykyjä, joita voi saavuttaa vain tekemäl-
lä sitä, mitä hän ei vielä täysin osaa. Opettaja joutuu näin ollen etsimään omaa 
opettajuuttaan tilanteessa, jossa hänelle ei vielä ole kertynyt riittävästi koke-
muspohjaista tietoa. Aloittelevalla opettajalla on hatarat tiedot keskeisistä 
työhön liittyvistä asioista: oppilaista, koulun opetussuunnitelmasta, kouluyh-
teisöstä sekä paikallisista toimintaperiaatteista ja -menettelyistä. Kun opetta-
jan työtä rasittaa lisäksi yksityisyyden myytti ja perususkomus siitä, että opet-
tajan työstä on selviydyttävä tilanteessa kuin tilanteessa yksin, opettajayh-
teisöön tuleminen vaatii noviisiopettajalta rohkeutta sekä syvää uskoa itseensä 
ja orastavaan opettajuuteensa. 

Opettajainhuoneet ovat vuosikymmenten ajan olleet maineiltaan vaikeita. 
Koskenniemi (1982, 215–216) kertoo jo Haavion (1948) kiinnittäneen huo-
miota opettajainhuoneen sisäisiin kiistoihin ihmettelemällä, miten opettajille 
on niin äärimmäisen vaikeaa katsella koulutyötä yhtenä suurena kokonaisuu-
tena, josta yksittäinen opettaja suorittaa oman, siihen elimellisesti kuuluvan 
osansa. Opettajat voisivat Haavion mukaan persoonallisuuksien erilaisuudesta 
huolimatta omaksua saman kasvatuspäämäärän, he voisivat niin ikään jakaa 
työhön liittyviä vaikeuksia keskenään ja antaa sitä kautta toinen toisilleen pe-
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dagogista tukea. Tämä ei kuitenkaan ole yleistä koulussa, vaan pikemminkin 
päinvastoin: opettajainhuoneissa on valitettavan vähän pedagogisesti hedel-
mällistä keskustelua koulunpidosta, opettamisesta ja oppilaista. (Ks. Hyytiäi-
nen, 2003.) 

Karjalainen (1991; 1992) ihmettelee, miksi opettajien on niin vaikeaa jakaa 
keskenään opettajuuden ongelmia. Opettajainhuoneessa puhutaan kaikenlai-
sista kevyemmistä asioista, mutta työn ongelmista voi puhua vain epäsuorasti 
viittaamalla oppilasaineksen hankaluuteen. Jostain syystä opettajat eivät voi 
avoimesti keskustella siitä, miksi työ ei onnistu. Vastauksia tähän Karjalainen 
(1991, 36) löytää kouluyhteisöjen toimintaa ohjaavista piiloisista säännöistä ja 
myyteistä, joista opettajat eivät itse ole tietoisia. Tulkintansa hän kiteyttää 
myyttiin ammattitaidosta, joka on synnynnäinen ja yksityinen. Vasta työssä 
paljastuu, kuuluuko opettaja synnynnäisten opettajien joukkoon. Tämä tapah-
tuu siinä vaiheessa, kun ongelmia alkaa kasaantua ja opettaja alkaa vääjää-
mättä huomata oman riittämättömyytensä opettajana. Tämä ei saa paljastua 
muille, ja siksi on ymmärrettävää, että opettajien vuorovaikutusta ohjaamaan 
tarvitaan säännöstö, joka turvaa opettajan yksityisyyden. Yksityisyyden suo-
jaamiseksi opettaja myös sulkee luokan oven aloittaessaan opetuksen. Näin 
hän varmistaa, etteivät kollegat huomaa hänen epäonnistumistaan. 

Koskenniemi (1982, 216) epäilee, etteivät samankaan koulun opettajat ole 
selvillä toistensa työtavasta ja suhtautumisesta oppilaisiin, vaikka heillä olisi 
yhteiset oppilaat. Opettajat eivät yleensäkään käy seuraamassa toistensa oppi-
tunteja. Koskenniemi (emt. 216) toteaa Haaviota (1948) lainaten, että opetta-
jatkin ovat vain ihmisiä, joita voi hallita määräämishalu, suvaitsemattomuus, 
tärkeily, ahneus, kateus ja katkeruus ja kehottaa opettajia oppimaan sosiaalista 
sopeutumista, vastuuntuntoa toisistaan, vilpittömyyttä, palvelevaa rakkautta ja 
kärsivällisyyttä. Haavio (1948) ehdottaa kaukonäköisesti, että jo opettajan-
koulutuksessa olisi harjoiteltava henkilösuhdekoulutusta. 

Vulkko (2001) selvitti opettajayhteisön kokemaa päätöksentekoa kouluor-
ganisaatiossa ja laati tutkimustulostensa pohjalta opettajien kollegiaalisen 
päätöksentekomallin. Mallissa kuvastuu oppivan organisaation näkökulma. 
Vaikka opettajat kaipaavat kollegiaalisuutta, se ei Vulkon (2001) mukaan näy 
opettajien päätöksenteossa. Opettajayhteisön päätöksenteko kaipaa hänen 
mukaansa kehittämistä ilmapiirin, suunnittelun ja valmistelun, tiedonsaannin, 
tasa-arvon, yhteistoiminnan, johtajuuden, ajankäytön ja sitoutumisen osalta. 
Kollegiaalisen päätöksentekomallin juurruttamista opettajayhteisöön vaikeut-
taa Huuskon (1999) mukaan opettajayhteisöissä vallitseva avointa kommuni-
kaatiota ehkäisevä vuorovaikutuskulttuuri, johon pitäisi pyrkiä vaikuttamaan. 
Huusko (1999) toteaa opettajakunnan toimivan koulun kulttuuristen käytän-
teiden ohjaamana. Opettajakunta ylläpitää tyytyväisyyden ja yhteisöllisyyden 
tunnetta ennaltaehkäisemällä ja torjumalla mahdolliset ristiriitatilanteet. Käy-
tännössä ennaltaehkäisy tarkoittaa yksittäisen opettajan kohdalla oman mieli-
piteen julkituomisen välttelyä – itsesensuuria. Opettajien välinen dialogi siir-
tyy koko yhteisön tasolta pienempiin opettajaryhmiin, joissa opettajat saavat 
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tukea samanhenkisiltä opettajilta. Porukoitumisen olennaisia kriteereitä ovat 
Huuskon (1999) mukaan pedagoginen samanhenkisyys ja yhteiset intressialu-
eet.  

Opettajakunta on ryhmäpsykologisesti tarkasteltuna yhteisön koosta riippu-
en joko pien- tai suurryhmä; ihmisjoukko, joka on keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa ja jolla on tietty tavoite. Opettajat muodostavat koulumaailmassa 
oman ryhmänsä, opettajakunnan, vaikka opettajan työ sinänsä itse opetusti-
lanteissa on itsenäistä ja autonomista. Tullessaan opettajayhteisöön yksilö 
joutuu yhä uudestaan ratkaisemaan yhden persoonallisuutensa perusristirii-
doista: itsenäisyyden ja riippuvaisuuden ristiriidan. Ryhmään kuuluminen tuo 
turvallisuutta, mutta samalla se on myös vaativaa. Opettajayhteisö on par-
haimmillaan kuin suuri syli, joka antaa jäsenilleen voimaa ja pitää huolta hei-
koista, mutta pahimmillaan se torjuu jonkun luotaan ja voi käyttäytyä silloin 
tosi julmasti. Torjutuksi tulemisen kokemus on opettajalle aina tuskallinen. 
Ihmiset arvioivat hyvin pian oman asemansa yhteisössä ja sen kehen voi, 
kannattaa ja haluaa liittyä. Opettajat pohtivat tietoisesti tai tiedostamattaan 
suhdettaan ryhmään: kelpaanko tähän joukkoon ja haluanko olla mukana tässä 
joukossa? Yhteisön jäsenyys edellyttää ihmissuhdetaitoja, sopeutumiskykyä 
ja käsitystä siitä, mitä jäsenyys kulloinkin merkitsee. (Förbom, 2003, 57–59; 
Hyytiäinen, 2003; Himberg, 2001, 17–18.) 

Opettajayhteisöissä on paljon sisäistä dynamiikkaa, jonka puitteissa kamp-
paillaan epävirallisesta vallasta. Opettajat peittelevät valtapyrkimyksensä tai-
tavasti: ne saatetaan naamioida esimerkiksi pitkiksi puheenvuoroiksi työstä ja 
sen järjestelyistä. Puheenvuoroissa testataan todellisuudessa omaa vaikutus-
valtaa ja korostetaan omaa pätevyyttä. Jotkut työyhteisön jäsenet turhautuvat 
siinä määrin valtataisteluun, että salaavat osaamisensa ja klikkiytyvät omaksi 
pienryhmäkseen tai eristäytyvät muuten työyhteisöstä. Konfliktitilanteissa 
työyhteisön rakennetta ja rajoja testataan ja tässä vaiheessa muodostuvat nor-
mit, joiden mukaan myöhemmin toimitaan ristiriitatilanteissa. Opettajan yksi-
löllisyyden rajat saattavat olla myös niin tiukat, että hän kokee pahaa tarkoit-
tamattomat huomautukset loukkauksena tai hyvää tarkoittavat kysymykset 
uteluna. Tällaisen opettajan on vaikea myöntyä kompromisseihin. Yhteisön 
muotoutuminen on jatkuva aaltoileva prosessi, jossa tyyntä vaihetta seuraa 
ristiriitojen sävyttämät jaksot ja toisin päin. (Vrt. Himberg, 2001, 17–23.) 

Opettajan työn luonne saattaa Förbomin (2003, 87) mukaan vaikuttaa osal-
taan koulujen yhteisöllisiin ongelmiin. Opettajat voivat huomaamattaan 
omaksua omaan käyttäytymiseensä opettamiensa oppilaitten kehitykseen kuu-
luvia piirteitä. Tämä näkyy esimerkiksi identiteettiongelmina tai vaikeuksina 
sitoutua työhön. Opettaja myös työkseen arvostelee ihmisiä ja tämä saattaa 
heijastua hänen ajatteluunsa ja sitä kautta työyhteisön toimintaan. Osa opetta-
jista antaa jatkuvasti arvosanoja itselleen ja muille. Näin opiskeluun liittyvä 
kilpailu siirtyy myös opettajainhuoneeseen. Opettajayhteisöjen sisällä on epä-
virallista kilpailua, joka voi ilmetä esimerkiksi suhteessa opetettaviin ryhmiin: 
kuka on mukavin opettaja, kuka on parhain kurinpitäjä, kuka on tehokkain, 
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kuka kivoin ja kuka suosituin. Pahimmillaan tämä vaikeuttaa opettajien yh-
teistyötä ja ilmenee pienenä kaksinaamaisuutena. (Ks. Himberg, 2001, 14.)  

Opettajayhteisöt koostuvat monipuolisesti suuntautuneista ihmisistä. För-
bom (2003, 77–82) toteaa, että opettajainhuoneessa yhden intohimona voivat 
olla eksoottiset perhoset, toinen puhuu sujuvasti viittä kieltä ja tuntee kaikki 
Euroopan pääkaupungit kuin omat taskunsa ja kolmannella on taidenäyttelyn 
avajaiset seuraavana viikonloppuna. Opettajayhteisö on parhaimmillaan run-
saudensarvi, jossa sivistys kukkii, ideat sinkoilevat, tehdään yhteistyötä ja 
jaksetaan vilpittömästi kiinnostua myös itselle vieraista asioista ja ilmiöistä. 
Hyvät työkaverit voivat olla innoituksen lähde ja iso osa työn tekemisen iloa. 
Pahimmillaan opettajayhteisössä pieni sisäpiiri voi sanella, missä mennään. 
Juonittelu, selkään puukotus ja savustaminen ovat tärkeimmät vuorovaikutuk-
sen keinot, ja syntipukkia metsästettäessä meno voi olla todella raadollista. 
Vain vahvimmat ja häijyimmät selviytyvät tässä ”ihmissyöjien” hierarkiassa, 
jossa meno on kaukana aikuisten ihmisten työpaikkakäyttäytymisestä. (Ks. 
Hyytiäinen, 2003.) 

Opettajayhteisöön tullessaan uusi opettaja ei voi tietää, millaiseen yhtei-
söön on astumassa. Erityisen merkittävää työssä viihtymiselle ja työn tuloksil-
le on työyhteisön kulttuuri. Förbom (2003, 77–82) kehottaa tulokasta tutus-
tumaan työpaikkaan rauhallisesti ja maltillisesti tunnustellen. Uudessa työsuh-
teessa on aina kuherruskuukausi, jonka jälkeen alkaa arki. Kannattaa miettiä 
muiden odotuksia ja omia taipumuksiaan: minkälaisia yhteisön rooleja on tar-
jolla ja minkä roolin otan helposti itse ryhmässä, tulinko ehkä jonkun toisen 
paikalle, millaisia ovat juuri tämän työyhteisön arvot, toimintatavat ja kulttuu-
ri. 

Opettajayhteisön yksittäiseen jäseneen kohdistuu heti ensimmäisestä työ-
päivästä alkaen erilaisia odotuksia. Kasvattajalta odotetaan ammatin mukaista 
toimintaa sekä samalla sitä, miten hän edistää työyhteisön yhteisöllisyyttä ja 
viihtyvyyttä. Opettajayhteisön kulttuuri pyrkii säilyttämään tietynlaisen toi-
mintatasapainotilan. Jos yhteisössä jollakulla on erityisen dominoiva rooli, on 
siellä vastaavasti oltava niitä, joiden odotetaan suostuvan helposti dominoijien 
ehdotuksiin. Muutos rooleissa aiheuttaa epätasapainon yhteisön toiminnassa. 
Tästä syystä yhteisö usein odottaa uuden tulokkaan taipuvan siihen rooliin, 
joka yhteisön entisellä jäsenellä on ollut. Rooleja ja roolikonflikteja on tutkit-
tu erityisesti pienryhmissä (korkeintaan 10 jäsentä), joissa pystytään tunnis-
tamaan kaikkien jäsenten roolit. Pienessä opettajakunnassa roolit ovat selkei-
tä. Suurissa opettajakunnissa, samoin kuin suurissa opetusryhmissä jäsenten 
rooleja on vaikea tunnistaa. Lisäksi useimmat rooliodotukset ovat varsin ste-
reotyyppisiä: liikunnan lehtorilta saatetaan odottaa erilaista käyttäytymistä 
kuin saman ikäiseltä ja samaa sukupuolta olevalta uskonnon lehtorilta. Stereo-
tyyppiset rooliodotukset eivät liity mitenkään kyseisen ihmisen persoonalli-
suuteen, eikä niitä kannata ottaa henkilökohtaisena palautteena siitä, miten tu-
lisi toimia opettajainhuoneen vuorovaikutustilanteissa. Ryhmädynamiikan lait 
estävät toisia pääsemästä opettajayhteisöön. Erityisesti opettajat, joilla on lii-
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kaa henkilökohtaista pääomaa (esimerkiksi viisautta, etevyyttä, osaavuutta tai 
taitavuutta) koetaan työyhteisössä uhkaksi. Opettajayhteisö pyrkii tällöin suo-
jaamaan olemassaolonsa estämällä uhkaavien henkilöiden pääsemisen jouk-
koonsa. Epäluuloinen suhtautuminen aloittelevaan opettajan voi olla yhteisös-
sä tiedostamatonta. Tulokkaan on vaikea ymmärtää tällaista epäluuloisuutta; 
hänhän luonnollisesti haluaa liittyä ryhmään. (Himberg, 2001, 25–29.) 

Kari ja Heikkinen (2001, 46) kuvaavat opettajan rooliin kasvamista sosiaa-
lisena indentiteettiprojektina. Jotta aloitteleva opettaja löytää paikkansa kou-
luyhteisössä ja vanhempien edessä, tulee hänellä olla tarkka sosiaalinen luku-
taito. Sosiaalisen lukutaidon avulla opettaja liittyy yhtäältä opettajien ”hei-
moon” ja toisaalta pyrkii säilyttämään yksilöllisyytensä ja erilaisuutensa. Hy-
väksyminen yhteisöön edellyttää monenlaisten initiaatioriittien läpäisemistä. 
Yksi näistä on riittävän samuuden osoittaminen. Nuoren opettajan ei pidä 
luopua liiaksi niistä asioista, jotka hän kokee itselleen tärkeiksi, eikä hänen 
pidä menettää ideoitaan koulun kehittämiseksi. Omien ajatusten ja aloitteiden 
esittäminen pitää osata tehdä niin taitavasti, että välttää ärsyttämästä käytän-
teisiin tottuneita vanhempia ja opettajia. Usein tämä dilemma ei ratkea ilman, 
että aloitteleva opettaja hakee ensin paikkansa jommastakummasta ääripäästä 
– joko radikaalin uudistajan tai kiltin sopeutujan roolista.  
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5 TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMINEN 
 
Siirtyminen opettajan työhön on uran herkin ja haavoittuvian vaihe, nivel-
vaihe, jossa koulutuksessa saadut valmiudet kohtaavat työelämän haasteet ja 
opettajan kyvykkyyden selviytyä eteen tulevista tehtävistä. Opettajan ensim-
mäisiä työvuosia kuvataan usein hengissä säilymisen ja itsensä löytämisen 
vuosina (Achinstein & Athanases, 2006, 3–4; Leino & Leino, 1997). Ensim-
mäinen opettajavuosi voi olla opettajalle siinä määrin raskas elämänvaihe, et-
tä se päättyy uran vaihtumiseen. Aloitteleva opettaja on ensi kertaa elämäs-
sään kasvokkain sen tosiasian kanssa, että hänen on yksin kannettava opetta-
jan työhön liittyvä vastuu. Opiskelijana hänellä oli vielä mahdollisuus kääntyä 
asiassa kuin asiassa ohjaavan opettajan puoleen, jolla oli lopullinen vastuu 
opetuksesta ja oppilaista. Yksin kannettavan vastuun takia useimmat no-
viisiopettajat tarvitsevat tukea alusta alkaen omien rajojen löytämisessä, pää-
tösten tekemisessä sekä tilanteiden havaitsemisessa ja jäsentämisessä. Pitkästä 
ja monipuolisesta koulutuksesta huolimatta opettajille saattaa paljastua vasta 
noviisivuoden aikana työn todellisuus ja se, että hänen kyvykkyytensä viime 
kädessä punnitaan koulupidon aidoissa vuorovaikutustilanteissa ja erityisesti 
konfliktitilanteissa. Kouluissa esiintyy koulupäivien aikana lukemattomia 
konflikteja ja muita vaikeita tilanteita. Konfliktien määrä usein yllättää opet-
tajan, joka on saanut opettajankoulutuksessa toisenlaisen mielikuvan opetta-
jan työn luonteesta. Opettajankoulutuksessa korostuvat opettamiseen ja didak-
tiseen osaamiseen liittyvät tiedot ja taidot, kun taas järjestyksen ylläpitoon ja 
oppimista edistävän oppimisympäristön luomiseen liittyvä osaaminen opitaan 
vasta työelämässä. Ensimmäisen työvuoden aikana opettaja havaitsee, että 
työmotivaatio ja työnilo eivät synnykään opettamisen riemusta, vaan arjen 
pienistä asioista, kuten kohtaamisista ja vuorovaikutuksesta oppilaiden, työto-
vereiden ja vanhempien kanssa. (Järvinen, 2006; Talib, 2005, 56–59; Vuori-
koski & Törmä, 2004; Förbom, 2003; Leino & Leino, 1997; Niemi & Tirri, 
1997; Hanson & Harrington, 1976.) 

Förbom (2003, 32–33) kuvailee opettajan työtodellisuutta ja työelämän 
ensi askeleita seuraavasti: ”Moni aloitteleva opettaja kokee itsensä riittämät-
tömäksi tai työnsä palkitsemattomaksi. Ammatti ei vastaakaan ennakko-
odotuksia. Luottamus omaan menestymiseen ja jaksamiseen horjuu. Tällais-
tako tämä on koko ajan, opettaja miettii ylivoimaisen urakkansa edessä, josta 
ei selviäisi moni vanhempikaan lehtori. Pätkätyö sijaisena milloin minkin 
koulun suurissa ja pahantapaisissa luokissa vailla todellista yhteyttä oppilai-
siin tai toisiin opettajiin nakertaa itsetuntoa ja herättää epäilyksen omasta kut-
sumuksesta sekä koko ammatin merkityksestä. Voimatonta kiukkua tuntien 
nuori opettaja manaa hairahdustaan, päätöstään ruveta opettajaksi.” Kuten 
Förbom edellä, myös Leino ja Leino (1997) pitävät työelämään siirtymistä 
ammatillisesti jonkinlaisena todellisuussokkina huolimatta siitä, että opetta-
jankoulutusta on jatkuvasti kehitetty vastaamaan yhteiskunnan ammatille 
asettamia vaatimuksia. Sokki kertoo siitä tosiasiasta, että opettajan työn am-
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matillinen pätevyys, tieto- ja taitoperusta sekä ”kasvatusfilosofia” hankitaan 
sittenkin viime kädessä käytännössä asettamatta mitenkään peruskoulutuksen 
välttämättömyyttä tai laatua kyseenalaiseksi. 

Förbom (2003) kertoo, miten opettajan työ oli aluksi hänelle selviytymistä 
tunnilta toiselle, jossa kaikki piti miettiä alusta saakka: miten aika riittää, mi-
tenhän tämä työmuoto toimii ja millä perusteella nyt arvostelisin tämän ko-
keen. Förbom (emt. 102–103) listaa aloittelevan opettajan haasteet seuraavas-
ti:  

• Valmiit toimintamallit puuttuvat. Oman opetustyylin löytäminen vie aikaa. Kyky en-

nakoida tapahtumia luokassa ja muuttaa omaa toimintaa tilanteen mukaan edellyt-

täisi kokemusta, jota vasta ollaan hankkimassa.  

• Oppilaiden kehityksen ja osaamisen tason arvioiminen voi olla vaikeaa, mikä vai-

kuttaa oppilaiden motivoimiseen ja opetettavan asian yhdistämiseen aiemmin käsi-

teltyyn.  

• Kokonaiskuva opetuksesta ja sen tavoitteista ei ole vielä täysin hahmottunut. Ope-

tuksen suunnittelu ja opetuskokonaisuudet jäävät siksi helposti pirstaleisiksi; ele-

tään ikään kuin tunnista tuntiin.  

• Ammattiin kasvaminen ja oman paikan löytäminen on hidasta: Ollako oppilaille po-

liisi vai kaveri? Miten pitäisi liittyä työyhteisöön ja sopeutua koulun toimintatapoi-

hin?  

• Epätietoisuus sopivista toimintatavoista ja koulun käytänteistä heijastuu usein epä-

varmuutena ja auktoriteetin puutteena luokassa.  

• Oppilaiden arviointi koetaan epämiellyttäväksi, myös oman työn onnistumista on 

joskus vaikea arvioida.  

• Uusi tulokas yhteisössä saattaa joutua kamppailemaan arvovallasta, resursseista ja 

omista oikeuksistaan.  
 
Hanson ja Harrington (1976, 6–9) kiinnittivät huomiota siihen, ettei aloittele-
via opettajia sijoiteta luokkiin, jossa onnistumisen mahdollisuudet ovat par-
haimmat ottaen huomioon opettajan vähäisen kokemuksen. Pikemminkin osa 
Hansonin ja Harringtonin (1976) tutkimukseen osallistuneista opettajista sai 
opetettavakseen oppilasmäärältään tavallista suuremman luokan tai luokan, 
jossa oli poikkeuksellisen haastavia oppilaita tai erityisoppilaita. Opettajat 
saattoivat myös joutua opettamaan oppiaineita, joita he eivät hallinneet riittä-
vän hyvin. Osa opettajista kutsuttiin tehtävään lukukauden jo käynnistyttyä, 
eikä heillä näin ollen jäänyt aikaa valmistautua tulevaan tehtävään. (Vrt. 
Blomberg, 2003.) 

Suurimmat ongelmat noviisiopettajat kokevat heterogeenisten ryhmien 
opettamisessa ja asioiden hallinnassa pitämisessä. Förbom (2003, 32–33) 
muistuttaa, että aluksi musertavalta tuntuva uuden opettajan työtaakka helpot-
tuu vähitellen: työstä saa paremman otteen, oppii opettamaan, syntyy työtä 
helpottavia rutiineja ja itsevarmuus luokan edessä lisääntyy. Kun noviisi saa 
viipyä samassa työpaikassa vähän kauemmin, hänellä on mahdollisuus tutusta 
oppilaisiin ja muihin opettajiin paremmin ja pikku hiljaa hän alkaa tuntea it-
sensä osaksi yhteisöä. 
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5.1 Opettajankoulutus ammatillisen kasvun käynnistäjänä 
 
Opettaja rakentaa ammatti-identiteettiään koko elämän ajan. Elämänmittaises-
sa ammatillisessa kasvussa opettajankoulutuksella on hyvin keskeinen asema. 
Peruskoulun opettajat ovat koulutukseltaan maistereita, joiden tutkinto raken-
tuu joko kasvatustieteen arvosanaopintojen (luokanopettajat) tai tiettyjen ai-
neiden arvosanaopintojen (aineenopettajat) ympärille. Peruskoulun opettajien 
opettajankoulutuksellinen tausta on siten lähtökohdiltaan hyvin erilainen sen 
mukaan, opiskeleeko opiskelija luokanopettajaksi vai aineenopettajaksi. Tosin 
raja luokanopettajan ja aineenopettajan välillä on tänä päivänä hämärtymässä, 
sillä luokanopettaja voi suorittaa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineen-
opinnot jossakin opetettavassa aineessa ja saada sitä kautta pätevyyden opet-
taa kyseistä ainetta myös perusopetuksen ylemmillä luokilla sekä vastaavasti 
aineenopettaja voi suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opetettavien aineiden ja 
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja saada sitä kautta pätevyyden toi-
mia luokanopettajana. Ohjattu harjoittelu jakaantuu luokanopettajankoulutuk-
sessa tavallisimmin neljälle tai viidelle vuodelle, kun taas aineenopettajankou-
lutuksessa lukuvuoden mittainen harjoittelu on perinteisesti tehty usein tut-
kinnon loppuvaiheessa. Tosin aineenopettajankoulutuksessakin on viime vuo-
sina etsitty erilaisia malleja toteuttaa opettajan pedagogisia opintoja. Käytän-
nöt vaihtelevat siten aineenopettajankoulutuksessa sekä yliopistoittain että 
oppiaineittain. 

Yliopistoissa otettiin käyttöön uusi kaksiportainen tutkintojärjestelmä 1.8. 
2005 alkaen. Tutkinto muodostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta, kandi-
daatin tutkinnosta (180 opintopistettä) ja ylemmästä maisterin tutkinnosta 
(120 opintopistettä). Opettajapätevyys edellyttää jatkossakin ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittamista. Tässä yhteydessä kaikki kasvatusalan yli-
opistolliset opetussuunnitelmat uusittiin. Laajan uudistamisprosessin yhtey-
dessä perus- ja jatkokoulutuksen tavoitteita ja ydinsisältöjä pohdittiin laajois-
sa kansallisissa verkostoissa. Ydinsisällöistä käytyjen keskustelujen yhteydes-
sä todettiin, että läheskään kaikkea hyödyllistä tietoa ei voida sisällyttää pe-
rustutkintoihin. (Vokke, 2005a, 11.) 

Opettajankoulutusta moititaan pinnallisuudesta ja hajanaisuudesta ja se on 
koulutuksen jatkuva uhkatekijä (vrt. Mäkelä, 1994). Yliopistoissa, niin aine-
tiedekunnissa kuin kasvatustieteellisissä tiedekunnissa, ei aina ole kyetty nä-
kemään, miten niissä annettu korkeakouluopetus vaikuttaa kouluun ja sen ke-
hitykseen. Koulutuksen sisällön suunnittelu on lähtenyt muista motiiveista 
kuin koulun tarpeista. Opettajankoulutus koostuu monista tieteenaloista, jotka 
pyritään yhdistämään opettajan ammatin kannalta asianmukaiseksi tiedoksi. 
Tässä piilee uhka koulutuksen tieteellisyydelle. Miten eri tieteenaloja hyväksi 
käyttäen voidaan rakentaa tutkimusta, joka täyttää tieteellisen tutkimuksen 
kriteerit? Korpinen (1996b, 28) huomauttaa, että kasvatustieteen asema on 
yhä vakiintumaton. Vaikka kasvatustiede on ollut pääaineen asemassa luo-
kanopettajakoulutuksessa jo pitkään, on se jäänyt alistetuksi peruskoulun eri 
oppiaineiden alle. Perinteiseen kasvatustieteen arvosanaopiskeluun verrattuna 
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luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen tiedepohja on suppea. Erityisesti 
kasvatuksen filosofia, kasvatuksen historia, sosiologia ja yhteiskunnalliset 
opinnot puuttuvat opettajaopinnoista kokonaan tai ne on edustettuna vain 
ohuesti. Tätä puutosta ei Korpisen (1996b, 28) mukaan voida korvata eri op-
piaineiden runsaallakaan didaktisella annilla.  

Niemi (1996, 37–39) nimeää aineenopettajien ja luokanopettajien koulu-
tuksen kolme ongelmakohtaa seuraavasti: 1) Koulutuksessa tarvittaisiin 
enemmän todellisten ongelmien kohtaamista ja vuorovaikutuksen taitoja – 
koulutukseen pitäisi sisältyä enemmän oman opettajuuden etsimisen mahdol-
lisuutta. 2) Koulussa opetettavien aineiden opintojen epärelevanttius opetus-
työn kannalta koskee sekä aineenopettajia että osittain myös luokanopettajia. 
3) Pinnallisuuden kokemukset kasvatustieteen opinnoissa liittyvät siihen, ettei 
tietoa osata yhdistää koulun todellisuuteen eikä opettajan työhön. Räisänen 
(1996) toteaa tutkimuksessaan, joka käsittelee opettajan työn kokemista ja 
työorientaatiota, miten varma ammatinvalinta johtaa yleensä motivoitunee-
seen opiskeluun ja jatkuvaan professionaaliseen kehitykseen. Ammatinvalin-
nastaan varma nuori tiedostaa intressinsä, ammatilliset toiveensa ja kykynsä. 
Hansonin ja Harringtonin (1976, 20) mukaan osa opiskelijoista taas saattaa 
elää tyystin kahdessa eri maailmassa: yliopistomaailmassa ja luokkahuoneen 
muodostamassa todellisuudessa. Heidän mukaanssa opettajankoulutuksen si-
sältöjen ja koulutodellisuuden välillä on toisinaan syvempi, toisinaan mata-
lampi kuilu.  

Tutkimusten mukaan opetusharjoittelu (ohjattu harjoittelu) yhdessä pro 
gradu -opintojen kanssa koetaan opettajaopintojen antoisimmaksi jaksoksi 
(Niemi, 1996, 37–39; Mäkelä, 1994; Uusikylä, 1990b, 205–209). Tosin joil-
lekin Helsingin yliopistossa opiskeleville tutkielman tekeminen on Uusikylän 
(1990b, 208) mukaan osoittautunut kompastuskiveksi ja opinnot viivästyvät. 
Tähän saattaa hänen mukaansa vaikuttaa tieteellisten opintojen tavoitteet ja 
vaatimustaso, joka on Helsingissä viritetty korkeammalle kuin muiden yli-
opistojen opettajankoulutuslaitoksissa. Yhtenä osoituksena on se, että Helsin-
gin yliopistossa tutkielma on tehty itsenäisesti. Pro gradu -tutkielma on tärkeä 
osa opintoja. Tutkimusta tehdessään tuleva opettaja oppii hallitsemaan tie-
donhankintatapoja, jotka tähtäävät luotettavan tiedon saamiseen ja samalla 
hän oppii, että ns. absoluuttisia, ikuisia totuuksia on vähän. (Uusikylä, 1992, 
60.) 

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004, 
§ 19) opetusharjoittelua on alettu nimittää ohjatuksi harjoitteluksi. Nimen-
muutoksen taustalla on väikkynyt ainakin kaksi asiaa, joista ensimmäinen liit-
tyy koulutuksen järjestämiseen ja toinen opettajan muuttuneeseen työkuvaan. 
Sanalla ohjattu harjoittelu on haluttu korostaa sitä, että oppilaiden kanssa teh-
tävää käytännön työtä harjoitellaan yliopisto-opettajien ja kokeneiden opetta-
jien ohjauksessa. Vastuu opettajaksi opiskelevan tavoitteellisesta toiminnasta 
oppilaiden kanssa on koulutuksen järjestäjällä. Muuttamalla opetusharjoittelu 
ohjatuksi harjoitteluksi korostetaan myös sitä, että opettajan työhön kuuluu 
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varsinaisen oppitunneilla opettamisen lisäksi monenlaisia muita asiantunti-
juutta edellyttäviä tehtäviä, kuten yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa ja 
toimiminen lasten ja nuorten kasvua tukevissa verkostoissa. (Kaivola, 2005, 
270.)  

Ohjattu harjoittelu voidaan valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista anne-
tun asetuksen (794/2004, § 19) mukaan suorittaa harjoittelukoulussa, muussa 
yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä 
tavalla. Perusopetuksen ja lukion osalta ohjatusta harjoittelusta vastaavat ylei-
simmin yliopistojen harjoittelukoulut. Koulut kehittävät ohjattua harjoittelua 
jatkuvasti ja raportoivat siitä vuosittain opetusministeriöön. Tästä huolimatta 
harjoittelun toteuttaminen vaihtelee yksiköittäin, samoin sen sisällöissä, laa-
juudessa ja rakenteissa (esim. kenttäkouluissa suoritettavat harjoittelut) on 
suuria eroja yliopistojen välillä (Opetusministeriö, 2007; Kaivola, 2005, 271; 
Vuorenpää, 2003, 171). Valtakunnallisesti tarkasteltuna ohjattu harjoittelu 
kaipaa yhteistä teoriaa ja sisällöllistä kehittämistä. Räihän (2006) mukaan har-
joittelua ohjaa tällä hetkellä enemmänkin persoonalliset näkemykset opettajan 
ammatista kuin ammatillisuutta jäsentävä teoria. Harjoittelun ongelma ei hä-
nen mukaansa ole tekninen vaan ontologinen, eikä ohjattu harjoittelu ole opet-
tajankoulutuksen erillinen saareke, vaan sen ongelmat on nähtävä opettajan-
koulutuksen kokonaisuutta vasten. Tärkeää ohjatun harjoittelun toteuttamises-
sa on ensisijaisesti miettiä, mitä harjoittelussa tehdään, miten se tehdään ja 
mihin teoriaan se nojautuu. Yliopisto-opetuksessa (ml. ohjattu harjoittelu) oli-
si päästävä käsitteellisemmälle tasolle ja myös hyödynnettävä yliopiston omia 
tutkimustuloksia aikaisempaa paremmin. Ohjatun harjoittelun jatkuvasta ke-
hittämisestä huolimatta sen toteuttaminen ei ole vastannut riittävästi opetta-
jankouluttajien, tutkijoiden, viranomaisten ja kentän odotuksia (ks. Heikki-
nen, 2006; Ojala & Heikkinen, 2006; Heikkinen, Kaivola, Meri, Ojala, & Syr-
jäläinen, 2006; Heikkinen, Meri, Ojala, & Syrjäläinen, 2006; Räihä, 2006; Sa-
lo, Väisänen, Aarras-Saari, & Lappi, 2006; Väisänen, 2006; Heikkinen, 2004; 
Vuorenpää, 2003).  

Ohjattu harjoittelu yhdessä yleisdidaktiikan ja ainedidaktiikan kanssa muo-
dostavat 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot (Kaivola, 
2005, 269). Opiskelijan tutkintoon kuuluu ohjattua harjoittelua yliopiston ja 
koulutusohjelman mukaan 20–30 opintopistettä, mikä vastaa 300 opintopis-
teen maisterintutkinnossa 6,7–10 prosenttia (Vokke, 2005b, 353–363). Ohja-
tussa harjoittelussa kasvatustieteen teoriaopinnot sekä opetettavien aineiden 
sisällölliset ja ainedidaktiset opinnot integroituvat käytännössä kokonaisuu-
deksi, joka tukee opettajan ammatillista kehittymistä. Näin on erityisesti luo-
kanopettajan koulutuksessa. Myös aineenopettajan koulutuksessa ohjattu har-
joittelu tulisi Kaivolan (2005, 272–273) mukaan toteuttaa entistä selvemmin 
läheisessä vuorovaikutuksessa yliopiston kasvatustieteellisen tutkimustoimin-
nan kanssa.  

Vaikka ohjatun harjoittelun osuus opinnoista on vain yksi viidestoistaosa ja 
parhaimmillaankin vain yksi kymmenesosa, sitoo se opintojen yksilöllisen 
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luonteen takia paljon koulutuksen järjestäjän voimavaroja. Ohjatussa harjoit-
telussa pureudutaan opettajankoulutuksen haastavimpaan kysymykseen: mi-
ten auttaa opiskelijaa hänen ainutlaatuisessa kasvussaan ja kehityksessään au-
tonomiseksi, osaavaksi ja taitavaksi opettajaksi. Harjoitteluun sisältyy aina 
oman opettajuuden etsimisen ja oman epävarmuuden kohtaamisen mahdolli-
suus, joka on ainut keino kasvaa opettajaksi ja joka edellyttää koulutuksen 
järjestäjältä riittävää resursointia, tilaa ja aikaa henkilökohtaiseen prosessoin-
tiin yksilö- ja pienryhmäohjauksessa. Opettajankoulutus on enimmäkseen 
suurten opiskelijamäärien samanaikaista kouluttamista, ja niissä koulutuksen 
rakenteissa ohjattuun harjoitteluun tuntuu menevän liian paljon resursseja; re-
sursseja, joita moni haluaisi suunnata toisin. (Ks. Blomberg, 2007.)  

Harjoittelukoulut ovat koonneet ohjatusta harjoittelusta jatkuvasti palautet-
ta. Palaute on ollut vuodesta toiseen kaikissa harjoittelukouluissa enimmäk-
seen hyvää, jopa kiitettävää. Harjoittelukoulut ovat myös aloittaneet yhteisen 
valtakunnallisen syventävää harjoittelua koskevan palautteen keräämisen in-
ternetin välityksellä keväällä 2007, mikä tukee ohjatun harjoittelun valtakun-
nallista kehittämistä ja tutkimusta. Harjoittelukoulut ovat verkostoituneet tii-
viisti keskenään (www.enorssi.fi) ja sitä kautta opettajankoulutus on eri puo-
lilla maata erilaisuudestaan huolimatta varsin tasalaatuista yliopistollisen yk-
sikön koosta ja maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Historia kuitenkin 
osoittaa, että ohjattu harjoittelu (opetusharjoittelu) on vuodesta toiseen, jopa 
vuosikymmenestä toiseen opettajankoulutuksen suurimpia kiistan kohteita. 
(Vrt. Blomberg, 2007; Heikkinen, 2006; Ojala & Heikkinen, 2006; Heikki-
nen, Kaivola, Meri, Ojala, & Syrjäläinen, 2006; Heikkinen, Meri, Ojala, & 
Syrjäläinen, 2006; Räihä, 2006; Salo, Väisänen, Aarras-Saari, & Lappi, 2006; 
Väisänen, 2006; Heikkinen, 2004; Vuorenpää, 2003.)  

Opettajan ammatti on intellektuaalisesti haastava ja eettinen ammatti, jossa 
luodaan pääomaa koulutettaville ja jossa opettaja itse kehittyy urallaan. Tä-
män takia opettajankoulutuksesta tulee rakentaa jatkumo, joka alkaa sisään-
pääsystä koulutukseen ja jatkuu peruskoulutuksessa sekä myöhemmin työ-
höntulokoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (Niemi, 2005, 206–207). 
Jokaisessa vaiheessa on tärkeää, että se johtaa syvenevään osaamiseen ja uu-
den oppimiseen. Jos ohjattu harjoittelu on opettajankoulutuksen jatkumon 
kiistellyin alue, työhöntulokoulutus puolestaan on laiminlyödyin alue. Työ-
höntulokoulutus jää katvealueeseen, josta mikään taho ei ota riittävästi vas-
tuuta. Sen osalta Luukkainen (2003, 111–120; 2000, 246–247) heittää pallon 
pedagogisesta peruskoulutuksesta vastaaville tahoille ja kehottaa niitä käyn-
nistämään yhdessä työnantajien kanssa työhön perehdyttävää induktiokoulu-
tusta. Induktiokoulutuksen toteuttaminen kaipaa ohjanta- ja tukijärjestelmiä 
sekä niille vastuuhenkilöitä oppilaitoksiin.  

Opetusministeriö (2001, 17) on kiinnittänyt huomiota induktiokoulutuksen 
tärkeyteen ja linjaa asiaa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa seuraa-
vasti: ”Täydennyskoulutuksessa otetaan huomioon opettajan erilaiset koulu-
tustarpeet. Kehitetään juuri valmistuneiden työhöntulo-ohjausta.” Vuorenpää 
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(2003, 225) toteaa Mikkolaa haastatellessaan, ettei täydennyskoulutus ota täl-
lä hetkellä riittävästi huomioon opettajan uran eri vaiheita. Mikkolan mukaan 
voitaisiin olettaa, että noviisiopettajalle saattaisi toisentyyppinen koulutus, 
työhöntulo-ohjaustyyppinen koulutus olla tarpeen, kun taas henkilö, joka on 
20–25 vuotta tehnyt opettajan töitä, hänelle todennäköisesti saattaisi tietty si-
sällöllinen uuteen tutkimustietoon perustuva koulutus olla mielekäs. Luukkai-
nen (2003, 111–120) huomauttaa, ettei induktiokoulutuksen käynnistäminen 
ole riittävästi kiinnostanut toimijoita, vaikka jo vuonna 1994 kansainvälinen 
opettajankoulutuksen arviointi peräsi em. koulutuksen käynnistämistä. Sisäl-
löllisen jatkumon luominen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen välille 
on Mikkolan (2005, 219) mukaan opettajankoulutuksen yksi kiireisimmistä 
kehittämiskohteista. 

Koskenniemi (1956, 28–34) totesi reilu puoli vuosisataa sitten kouluhalli-
tuksen koollekutsumassa kokouksessa, joka koski opetusharjoittelun järjestä-
mistä kansakoulunopettajain valmistuslaitoksissa seuraavasti: ”Niissä harva-
lukuisissa tutkimuksissa, jotka ovat kohdistuneet nuoren, ensi opettajavuosi-
aan toimivan opettajan vaikeuksiin, tulee esille aivan muita seikkoja kuin nii-
tä, jotka kasvatustieteen ja (opettajankoulutuksen) yleiseltä kannalta ovat kes-
keisiä kulmakiviä. Niinpä amerikkalaisessa opaskirjasessa ”The First Three 
Years of Teaching” mainitaan kurinpito, työtavat jne. tällaisina ongelmina.” 
Voidaan aiheellisesti kysyä, rakentuuko kasvatustiede tieteenä vielä nykyään-
kin eri tekijöiden varaan kuin mikä on keskeistä opettajan koulunpidossa en-
simmäisinä vuosina. Avautuuko opettajan työn ammatillinen pätevyys, tieto- 
ja taitoperusta sekä ”kasvatusfilosofia” valmistuvalle opettajalle sittenkin vas-
ta työelämässä? Onko opettajankoulutuksen sisällöissä ja opettajan työn to-
dellisuudessa kohtaanto-ongelma? Miten ihmeessä opettaja selviää ensimmäi-
sestä työvuodestaan? Kaikkea opettajaksi opiskeleva ei koulutuksessaan voi 
kohdata, mutta se, mitä koulutuksessa voidaan tehdä, on opintojen järjestämi-
nen siten, että opiskelija saa valmiuksia vastata koulunpidossa esiin tuleviin 
haasteisiin.  

Opettajankoulutukseen todellisten ongelmien kohtaamisen ja oman opetta-
juuden etsimisen lisäksi Törmän, Henrikssonin, Raehalmeen, Viskarin ja 
Vuorikosken (2004, 186) mukaan tulisi liittää myös opettajan tunteisiin liitty-
vät tiedot ja taidot. Tunteiden käsittelemiseen tulisi varata riittävästi aikaa ja 
tilaa koulutuksessa ja sen suunnittelussa. Tämä on tärkeää opettajan ammatin 
eettisen luonteen vuoksi, sillä opettajan ammatissa ”hyvän” ja ”pahan”, ”oi-
kean” ja ”väärän” tarkastelu on alituisesti läsnä.  

Kritiikki opettajankoulutusta kohtaan on vuodesta toiseen ja jopa vuosi-
kymmenestä toiseen sama: opettajankoulutuksessa ei saa riittävästi opettajan 
työssä tarvittavia valmiuksia. Jopa 11 % opettajista kertoo kokeneensa saa-
mansa koulutuksen hyödyttömäksi kouluarjessa. Helakorpi, Juuti ja Niemi 
(1996, 53–54) vaativat, että opettajankoulutuksen tulee vastata työelämän uu-
sia vaatimuksia. Tällöin koulutuksen sisältöjen muuttaminen ei riitä, vaan on 
myös uudistettava organisointia ja työtapoja siten, että koulutuksen ja työelä-
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män kuilua pienennetään. Tärkeää on ohjata opiskelijoita ammattitietojen ja -
taitojen ohella työelämän työrytmiin ja työaikoihin, työskentelytapoihin (tii-
mityö, solut), oman työskentelytavan arviointiin ja kehittämiseen, vuorovai-
kutustaitoihin sekä yleiseen työlojaliteettiin. 

Opettajankoulutuksen sisältöjä ja rakenteita tarkasteltaessa ohjatun harjoit-
telun ja tutkimusopintojen osuus näyttäytyy mielenkiintoisella tavalla. Tutki-
musten mukaan luokanopettajat kertovat kokeneensa koulutuksen antoisim-
maksi osuudeksi ohjatun harjoittelun, tutkielmaopinnot ja pro gradu –tutki-
elman tekemisen. Näiden opintojaksojen aikana opiskelija kehittyy ajattelun 
taidoissa, oppii työskentelemään pitkäjänteisesti, ongelmakeskeisesti ja kriit-
tisesti, oppii kyseenalaistamaan, paneutuu teoreettisesti opetuksen kehittämi-
sen problematiikkaan sekä vie läpi käytännöllisen kehittämisprojektin jollakin 
opetuksen alueella. Tutkielmaopinnot ohjaavat tarkastelemaan koulua ja ope-
tusta jatkuvaa kehitystä vaativana tehtäväkenttänä, ei valmiita vastauksia vaa-
tivana suoritusammattikenttänä. Valmius oman työn tutkimiseen onkin yksi 
parhaita opettajan autonomian välineitä. Sitä kautta tuleva opettaja kasvaa 
työn vastuuseen ja ammatin kehittämiseen sisältäpäin. Opettajat, jotka ovat 
omaksuneet kokeilevan, kehittävän, arvioivan ja kyseenalaistavan työotteen, 
ovat yleensä niitä, jotka selviävät opettajan tehtävässä ja toimivat koulujen 
muutosagentteina. (Niemi, 1996, 37–39; Uusikylä, 1992; 1990b; Hanson & 
Harrington, 1976, 20.) 

Opettajan ammatista on yhteiskunnan kehittyessä tullut vaativa ja yhteis-
kunnallisesti tärkeä professio, jossa peruskoulutus tuottaa opettajakelpoisuu-
den välttämättömän tason, mutta ei riittävää tasoa koko uraa ajatellen, vaan 
koulutuksen tulee voida jatkua ammatillisena kasvuna elinikäisesti. Opetta-
jankoulutus perustuu tutkivaan opettajuuteen siten, että ammatissa toimimisen 
kannalta keskeiset teoreettiset perusteet ja yleiset toimintamallit sisältyvät pe-
rustutkintoon ja työelämässä tarpeellista erityisosaamista voidaan täydentää 
työuran eri vaiheissa. Tärkeää on, että jokainen kasvatusalan tutkinnon suorit-
tanut asiantuntija omaksuu elinikäisen oppimisen ihanteen. Elinikäinen oppi-
minen koostuu peruskoulutuksesta ja toistuvasta täydennyskoulutuksesta, jo-
hon sisältyy perehdyttämiskoulutus ja työhöntulo-ohjaus eli induktio. Oppi-
misen ja osaamisen tason kohottaminen on alati läsnä opettajankoulutusta ja 
opettajien täydennyskoulutusta kehitettäessä. Arvioidessaan suomalaista opet-
tajankoulutusta vuonna 1994 kansainvälinen arviointiryhmä kiinnitti huomio-
ta opettajankoulutuksen jatkumon puuttumiseen. Puutteellinen induktio- ja 
täydennyskoulutus saattaa syödä jopa peruskoulutukseen uhratut voimat am-
matteihin liittyvän sosialisaatioprosessin vuoksi. (Vokke, 2005a; Leino & 
Leino, 1997, 9–12; Niemi, 1996, 41; Helakorpi, Juuti, & Niemi, 1996, 17.) 
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5.2 Täydennyskoulutus 
 
Opettajan kouluttautumiseen kuuluu opettajien peruskoulutuksen lisäksi pe-
rustutkinnon jälkeinen koulutus eli täydennyskoulutus. Kuten luvussa 1 tote-
sin, täydennyskoulutus voi olla kompetenssia täydentävää ja se voi olla myös 
kelpoisuuden tuottavaa. Akateeminen täydennyskoulutus perustuu tieteelli-
seen tutkimukseen ja on kompetenssia täydentävää koulutusta. Opettaja voi 
osallistua täydennyskoulutukseen omaehtoisesti tai työnantaja voi tukea, jär-
jestää tai hankkia henkilöstökoulutusta henkilökunnalleen. Uusi työntekijä 
pyritään perehdyttämään työhönsä ns. perehdyttämiskoulutuksella. Tämä on 
työnantajan vastuulla olevaa täydennyskoulutusta ja käsittää erityisesti oppi-
laitoksen toimintakulttuurin, työprosessit, yhteistyöverkostot ja toimintaym-
päristön. (Vokke, 2005a.) 

Hakala, Kiviniemi ja Teinilä (1999) ovat selvittäneet täydennyskoulutuksen 
tarjontaa ja Jakku-Sihvonen ja Rusanen (1999) täydennyskoulutukseen osal-
listumista Opetushallituksen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen enna-
kointihankkeessa (OPEPRO). Yleissivistävässä oppilaitoksessa, kuten perus-
koulussa opettajat kokevat täydennyskoulutustarvetta eniten aineenhallinnassa 
ja opettavaan alaan liittyvissä tiedoissa, tietotekniikka- ja tietoliikenneval-
miuksissa sekä oppilaitoksen sisäisessä yhteistyössä. (Jakku-Sihvonen & Ru-
sanen, 1999, 66). Opetusalalla tarjottu täydennyskoulutus on tyypillisimmil-
lään lyhytkurssi ja sitä myös opettajat ensisijaisesti toivovat. Yksipäiväiset 
koulutustilaisuudet rakentuvat asiantuntija-alustusten ja luentojen varaan, kun 
taas useampipäiväisillä lyhytkursseilla hyödynnetään näkyvämmin myös osal-
listujien omaa aktiivisuutta. Pitkäkestoisista, vähintään 25 opintopisteen laa-
juisista koulutusohjelmista vajaa 63 % rakentuu opiskelijan itseopiskelun va-
raan. Opiskelijoiden omatoimisen työskentelyn merkittävä osuus on selkeä 
haaste koulutuksen järjestäjille ja opiskelun tukitoimille. On aiheellista poh-
tia, miksi pitkäkestoinen koulutus on kaukana opettajien toiveiden kärjestä, 
vaikka juuri tämänkaltaisen koulutuksen on jo pitkään tiedetty olevan tehok-
kaampaa, syvemmälle porautuvaa ja suuremmalla varmuudella ammatillisia 
käytäntöjä kehittävää kuin lyhytkestoisen koulutuksen. Vaikka opettajat suo-
sivat lyhytkursseja, peruuntuu niidenkin järjestäminen 25 %:n todennäköi-
syydellä. (Hakala, Kiviniemi, & Teinilä, 1999, 5–6, 83; Jakku-Sihvonen & 
Rusanen, 1999, 69.) 

Opetusalan täydennyskoulutus on Hakalan, Kiviniemen ja Teinilän (1999, 
6) mukaan erityisen vaativa koulutuksellisen toiminnan ala, jolla koulutus-
tuotteen hinta-laatu -suhde ratkaisee usein sen elinkelpoisuuden. Sahlberg 
(1993, 162) kritisoi täydennyskoulutuksen organisoinnin lisäksi koulutuksen 
muotoja ja sisältöjä ja toteaa, ettei mikään ole luvannut niin paljon ja antanut 
niin vähän kuin ne tuhannet koulutuspäivät ja työtavat, joiden tarkoituksena 
on muuttaa opettajien työtapoja tai koulussa tapahtuvaa opetusta. Tällaiseen 
täydennyskoulutukseen ovat hänen mukaansa pettyneitä niin koulutettavat 
kuin kouluttajatkin. Lapinoja (2006, 93–97) kuvaa opettajankoulutuksen täy-
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dennyskoulutusta ”ikiaikaiseksi” ongelmaksi sen hajanaisuuden, koordinoi-
mattomuuden ja päämäärättömyyden takia. Opettajien jatkokouluttautumista 
ei hänen mukaansa ole tyydyttävästi järjestetty, vaikka aloitteita täydennys-
koulutuksen organisoimiseksi on tehty vuosikymmeniä.  

Heikkinen (2007) selvittää tutkimuksessaan kainuulaisten opettajien täy-
dennyskoulutushalukkuutta ja jaottelee opettajat kiinnostuksensa mukaan kol-
meen ryhmään. Opettajat ovat joko koulutussuuntautuneita, kehittymissuun-
tautuneita tai ei-koulutussuuntautuneita. Kouluttautumiskiinnostukseen vai-
kuttaa keskeisesti opettajan asennoituminen. Tutkimuksen mukaan kehitty-
missuuntautuneet opettajat tarkastelevat ammatillista kehittymistä koulutus-
suuntautuneita opettajia laaja-alaisemmin. Suuntautuneisuuden lisäksi opetta-
jan täydennyskoulutuskiinnostusta selittää käsitys opettajuudesta ja erityisesti 
käsitys vuorovaikutuksen merkityksestä. Mitä merkittävämpänä opettajat pi-
tävät vuorovaikutusta, sitä suurempaa kiinnostusta he ilmaisevat täyden-
nyskoulutukseen. Vuorovaikutus korostuu kaikissa tutkituissa käsityksissä ja 
muodostaa Heikkisen (2007) mukaan opettajuuden ytimen. 

Täydennyskoulutus tukee opettajan ammatillista kehittymistä sekä antaa 
opettajalle tietoja, taitoja ja valmiuksia kohdata työn ongelmia. Koulutuksella 
voidaan tukea myös työyhteisöjä ja koulun kehittämistä. Täydennyskoulutuk-
sessa opettajia voidaan auttaa tiedostamaan käsityksensä sekä muuttamaan 
toimintaansa sen pohjalta. Heikkinen (2007) korostaa, että koulutuksen tulee 
olla prosessi, jossa yksilön käsitysten muodostumista seurataan ja muutospro-
sessia tuetaan. Täydennyskoulutuksen sisältöjä ja uusia toimintamuotoja tulee 
linjata valtakunnallisesti ja ennakoida ja arvioida alueellisesti. Alueellisessa 
koulutuksessa tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua täydennyskoulutusta järjestä-
vien tahojen, koulutoimen, oppilaitosten ja opettajien välillä. Täydennyskou-
lutuksen lähtökohtana tulee olla opettajan näkemys omasta kehittymistarpees-
taan. Kehittymistarpeiden tunnistamisen kautta voidaan parhaiten tukea opet-
tajan ammatillista osaamista. Opettajankoulutuksessa tulee Heikkisen (2007) 
mukaan tavoitella ajanmukaista ja uudistuvaa peruskoulutusta, joka osittain jo 
sellaisenaan soveltuisi täydennyskoulutukseksi. 

Elämme yhteiskunnassa, jossa perinteisen teollisen yhteiskunnan varmuu-
det hajoavat. Tähän ”modenisoituvaan” yhteiskuntaan liitetään sellaiset käsit-
teet kuin tasapainottomuus, sattumanvaraisuus, pirstaleisuus, vaihtelevuus, 
hetkellisyys ja epävarmuus. Yhteiskunnallisten varmuuksien hajoaminen vai-
kuttaa opettajan työn luonteeseen ja edellyttää opettajilta jatkuvaa ammatillis-
ta uudelleensuuntautumista ja itsensä määrittelyä suhteessa muuttuvaan tilan-
teeseen. Opettajankoulutuksessa ja toistuvassa täydennyskoulutuksessa tulee 
antaa opettajille valmiuksia kaaoksen ja epävarmuuden sietämiseen sekä jat-
kuvaan itsensä rakentamiseen ja henkilökohtaiseen identiteettityöhön. 
(Kiviniemi, 2000, 179.) 
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Työhöntulo-ohjaus eli induktio 

Jokaisella koululla on oma historiansa, ja sen henki ja kulttuuri muodostuvat 
lukuisista ääneen lausutuista ja lausumattomista normeista. Tässä tilanteessa 
aloitteleva opettaja joutuu osoittamaan ”pätevyytensä” kokeneempien opetta-
jakollegojensa, oppilaittensa ja heidän vanhempiensa edessä. Monissa maissa 
näihin tilanteisiin on kehitetty induktiokoulutus, jonka tavoitteena on tukea 
noviisiopettajaa ja hänen ammatillista itsenäisyyttään työuran paineisessa ja 
haasteellisessa alkuvaiheessa. Työhöntulo-ohjauksessa opettaja saa vahvistus-
ta ja ohjausta oman opettajuuden löytämisessä, samoin kuin opettajankoulu-
tuksessa oppimiensa uusien asioiden käyttämisessä, jottei hän hylkäisi niitä 
sosialisaation paineen alla. (Vrt. Achinstein & Athanases, 2006; Leino & Lei-
no, 1997; Niemi, 1996.) 

Tampereen yliopistossa toteutettiin lukuvuonna 1993–94 vastavalmistu-
neille luokan- ja aineenopettajille suunnattu ammatillista sosiaalistumista tu-
keva induktiokoulutus (Kohonen, 2000). Kymmenen opintoviikon opintoko-
konaisuuteen pyrittiin löytämään sellaisia koulutussisältöjä ja työmuotoja, 
jotka tukevat nuoren opettajan ammatillista itsenäistymistä ja sitoutumista 
opettajuuden kehittämiseen. Koulutuksessa pohdittiin opettajan ammatin eet-
tistä luonnetta ja tähän liittyvää näkemystä työhönsä tutkijan tavoin kriittisesti 
asennoituvasta opettajasta. Koulutettavia pyrittiin tukemaan omien ratkaisujen 
löytämisessä mm. luetun kirjallisuuden, seminaarien, pienryhmäpohdintojen, 
laajahkon itsenäisen projektityön, kasvupäiväkirjojen ja kehitysesseiden kaut-
ta. Kukin koulutettava sai työhön ohjaajakseen opettajan, jonka luokassa hän 
piti mahdollisuuksien mukaan tunteja, havainnoi opetusta ja keskusteli siitä 
yhdessä ohjaajansa kanssa. Tukiopettajat (mentorit) olivat kokeneita, useita 
vuosia työelämässä olleita luokan- ja aineenopettajia. Heille järjestettiin sa-
manaikaisesti ohjaajakoulutusta, joka tuki heidän ohjaustyötään. Vaikka ko-
kemukset Tampereen yliopiston järjestämästä induktiokoulutuksesta olivat 
rohkaisevia, osoittautui rahoitus ongelmaksi. Kohonen (emt. 45) havaitsi, että 
kuntien on vaikea hyväksyä koulutuksen kustannuksia, jos uudet opettajat ei-
vät ole vielä kunnan vakinaisia viranhaltijoita. Induktiokoulutuksen tarve on 
kuitenkin ilmeinen aloittelevan opettajan tärkeässä ammatillisen sosiaalistu-
misen vaiheessa, joten sen toteuttamiseen olisi Kohosen (emt. 45) mukaan 
saatava valtakunnallista rahoitusta.  

Mentoroinnin hyödyntäminen induktiokoulutuksena on lisääntynyt Suo-
messa 2000-luvulla (Leskelä, 2006, 164–165; Förbom, 2003, 101–103). Myös 
Yhdysvalloissa mentorointia käytetään laajasti noviisiopettajien perehdyttä-
miseen ja tukemiseen (Achinstein & Athanases, 2006). Mentoroinnista puhu-
taan silloin, kun työyhteisössä kokeneempi työntekijä ohjaa aloittelijaa kah-
denkeskisessä kiinteässä ja kehittyvässä vuorovaikutussuhteessa. Aloittelevaa 
opettajaa tuetaan näin työssä ja autetaan pääsemään siihen kiinni. Mentoroin-
nin ensimmäinen tavoite on käynnistää opettajan työura mahdollisimman hy-
vin ja turvata ohjattavan eli aktorin työhyvinvointi. Toinen tavoite on, ettei 
opettaja putoaisi ammatista heti ensimmäisten työvuosien aikana. Tämä on 
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myös työnantajan etu. Leskelä (2006, 167) toteaa, ettei mentorilla ole tyypilli-
sesti ohjaajakoulutusta, vaan hän tukeutuu omaan elämänkokemukseensa ja 
erityisesti hiljaisen tiedon siirtämisessä asiantuntemukseensa siirrettävän tie-
don alueella. Siten mentorit ovat kokeneita oman alansa ammattilaisia ja asi-
antuntijoita, mutta ohjaajina kokemattomia. Mentorit ohjaavat usein myös 
samassa organisaatiossa työskenteleviä kollegojaan, joita pidemmällä he ovat 
omalla työurallaan. Yhdysvalloissa puolestaan mentoroinnista on kehitetty 
mittava ja laaja induktiokoulutuksen muoto. Mentorointiin on laadittu opetus-
suunnitelma ja mentorit koulutetaan täydennyskoulutuksessa noviisiopettajien 
ohjaajiksi (Achinstein & Athanases, 2006). 
 
Konsultointi 

Konsultointi on lyhyesti neuvottelua tai neuvon kysymistä ja siten se on poh-
jimmiltaan ammatillisen avun tarjoamista ja antamista sitä pyydettäessä. Kon-
sultoinnissa työyhteisön ja työntekijöiden ”auttaja” on aina organisaation ul-
kopuolinen asiantuntija. Tällaista ulkopuolista asiantuntijaa kutsutaan konsul-
tiksi. Konsultti pyrkii auttamaan opettajia ymmärtämään opetuksen ja oppimi-
sen teorioita ja peruskäsitteitä, edistämään koulunpidon vuorovaikutusta ja 
tehokkaita luokan hallinnan taitoja sekä ratkomaan ongelmia. Auttamisnäkö-
kulmaan liittyy luja luottamus opettajan omiin voimavaroihin ja kykyihin. 
Konsultointiprosessin edetessä opettaja kokee voivansa toimia aiempaa pa-
remmin oman tilanteensa edistäjänä. Konsultoinnissa käytetään konsultatiivis-
ta työskentelyotetta, jossa huomion kohteena on se, miten opettaja alkaa itse 
tulkita, jäsentää ja ratkaista omia työhön liittyviä kompleksisia tilanteitaan. 
(Tokola & Hyyppä, 2004, 7, 55; Hämäläinen & Sava, 1989, 186–187; Hämä-
läinen, 1987, 16–18; Hyyppä, 1987, 24–25.) 

Konsultointia käytetään kasvatusalaa lukuun ottamatta paljon muualla työ-
elämässä. Konsultaatiotyötä toisin kuin mentorointia pidetään Suomessa eri-
tyisammattina, professiona, jonka pohjana on ammatillinen koulutus, etiikka 
ja konsultatiivinen työote. Konsultaatiotyöllä pyritään lisäämään organisaati-
oissa olevien ilmiöiden ymmärrystä ja siinä tarkastellaan organisaatiota psy-
koterapeuttisesta ja systeemisestä lähtökohdasta käsin. Systeeminen lähtökoh-
ta tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että on olemassa järjestelmiä, joiden osat 
vaikuttavat toisiinsa samalla, kun koko systeemi on vuorovaikutuksessa mui-
den järjestelmien kanssa, joista se saa vaikutteita itse ja vaikuttaa samanaikai-
sesti muihin. Organisaatio on hyvä esimerkki systeemistä, joka on vuorovai-
kutuksessa ympäristönsä kanssa, muuttuu sen mukana ja samalla pyrkii vai-
kuttamaan ympäristöönsä. Organisaatiossa tapahtuu samanaikaisesti paljon 
sisäistä vuorovaikutusta ja muutosta. Usein nämä vaikutukset ovat kompleksi-
sia eivätkä erityisen ennustettavia huolimatta hyvästä suunnittelusta ja seu-
rannasta. Koulu on tällainen organisaatio, jossa organisaatiodynamiikan ja 
systeemiteoreettisen näkökulman yhdistäminen tuottaa perusinhimillistä ym-
märrystä opettajien, oppilaiden ja vanhempien käyttäytymisestä suuremman 
systeemin osana. Konsultaatiotyö professiona voi rakentua erilaisten perus-
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ammattien varaan huolimatta psykodynaamisesta ja systeemisestä lähestymis-
tavasta. (Vrt. Tokola & Hyyppä, 2004, 6–15.) 

Hämäläinen ja Sava (1989, 187–188) jakavat konsultoinnin kolmeen eri la-
jiin: prosessikonsultointiin, sisällön konsultointiin ja organisaation kehittä-
mistä (OD) koskevaan konsultointiin. Tämän tutkimuksen aineiston keruu on 
luonteeltaan prosessikonsultointia, jossa huomio konsultointitapaamisissa 
kohdistuu koulunpitoon ja opettajan toimintaan siinä sekä laajemmin koulun 
toimivuuteen. Tapaamisten aiheina ovat opettajien konsultointitilanteisiin tuo-
mat kokemukset ihmissuhteista, viihtyvyydestä, päätöksenteosta, konfliktin 
ratkaisuista sekä muista opetustyöhön liittyvistä seikoista. Prosessikonsultoin-
nissa opettajien työskentelytavat kehittyvät ja tätä kautta myös työn tulokset 
paranevat. Konsultoinnissa keskitytään asioihin, joita opettajat pitävät ensiar-
voisina. Opettajille on tärkeää oppia analysoimaan todellisia ongelmia ja nii-
den aiheuttajia sekä niitä asioita, jotka auttavat ratkaisujen löytämisessä. No-

viisiopettajien konsultointitapaamisiin (so. ryhmätapaamisiin) tuomat opetta-

jien ensiarvoisina pitämät asiat muodostavat tämän tutkimuksen tutkimusai-

neiston.  

Keskeistä konsultoinnissa on ”ymmärtäminen”. Konsultti ei tee työtään 
vain käsitteellisen hahmottamisen ja oman toiminnan kautta, vaan konsultin 
ammattitaitoa on hänen ymmärryksensä, hänen kykynsä nähdä opettajan on-
gelmat sisältäpäin ja eläytyä esille tuotuun problematiikkaan. Käsiteltäviä on-
gelmia tulee kyetä käsitteellistämään ja näkemään taustalla olevat dynaamiset 
jännitteet. Ymmärrys on konsultin luova voimavara ja se todentuu, jos kon-
sultilla on riittävästi omaa kokemusta opettajan asemasta ja roolista sekä eri-
tyisesti vastuunottamisesta kasvattajana. Konsultti joutuu niin ikään vastaan-
ottamaan konsultoinnissa opettajan työn synnyttämät tunteet ja ajatukset. Täl-
löin hänen tulee kyetä toimimaan reflektiivisesti, peilin tavoin ja heijastaa hä-
neen sijoitettu opettajuuden problematiikka takaisin opettajan itsensä tarkas-
teltavaksi. Takaisinheijastamisessa tarvitaan suoruutta, hienotunteisuutta ja 
huumorintajua. Tämä mahdollistaa dynaamisesti latautuneen materiaalin kä-
sittelyn. (Vrt. Tokola & Hyyppä, 2004; Hyyppä, 1987, 31–37.) Tutkimukseni 
aineistonkeruussa noviisiopettajat toimivat sekä asioiden tuojina ryhmän kä-
sittelyyn että noviisiopettajien ”vertaiskonsultteina” täydentäen siten omaa 
rooliani tutkijana ja konsulttina, jossa tehtävänäni oli huolehtia siitä, että 
ryhmä pysyy tehtävässään.  

Konsultointi on koulutusta pitemmälle menevä työmuoto. Konsultti tekee 
Hyypän (1987, 41–43) mukaan säännönmukaisesti työtään runsaasti komp-
leksisuutta ja epävarmuutta sisältävissä tilanteissa ja toimintaympäristöissä. 
Tutkimuksellisen perusotteen säilyttäminen dynaamisesti latautuneissa tilan-
teissa edellyttää terveellä pohjalla olevaa itseluottamusta ja mahdollisimman 
suurta vapautta itsetunnon defensiivisistä ilmenemismuodoista. Konsultointi 
edellyttää kykyä kantaa riskiä ja sietää epävarmuutta, sillä tutkivaan yhteis-
työhön rakentuvan toiminnan tuloksista ei koskaan tiedä etukäteen, eikä niistä 
ole täyttä varmuutta. Liikkeelle lähdettäessä ei tarkoin tiedetä, mihin päästään 
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tai joudutaan. Kokemus luo kuitenkin pohjaa toivon ja luottamuksen säilymi-
selle.  

Konsultille sanojen ja käsitteellisen hahmottamisen lisäksi yhtä tärkeää on 
hänen toimintansa ja asenteensa. Konsultoinnin onnistumisen edellytys on, 
että konsultti pystyy ohjaamaan ja suuntaamaan toimintaansa ehyesti ja joh-
donmukaisesti. Konsultointi on aina myös ”teko” suhteessa opettajaan. Tätä 
puolta konsultin työstä ei voi oppia ilman jatkuvaa ammattitaitoista omaa oh-
jausta ja säännöllistä oman toiminnan arviointia. Vain tätä kautta voi vähitel-
len kehittyä sisäistetty tuntuma konsultin rooliin sekä edelleen siihen, että 
omat kyvyt ja persoonalliset toimintatavat saadaan konsultoinnin tehtävän 
mukaiseen käyttöön. (Vrt. Tokola & Hyyppä, 2004; Hyyppä, 1987, 31.) 

Konsultti joutuu työskentelemään eri tasoilla ja erilaisten dynaamisten taso-
jen kanssa, samoin kuin sovittamaan yhteen näitä työn eri puolia ja dynaami-
sia tasoja. Voidakseen toimia johdonmukaisesti ja voidakseen edistää jatku-
vuutta monimutkaisissa ja paljon epävarmuutta sisältävissä tilanteissa kon-
sultti tarvitsee tuekseen teoreettisen viitekehyksen, jonka avulla hän pystyy 
jäsentämään sekä omaa että noviisiopettajan toimintaa. Tässä tutkimuksessa 
tutkimuksellinen viitekehys ja aineistonkeruu pohjautuvat teoreettiseen mal-
liin, jossa opettajan työ hahmotetaan dynaamisena kolmiona, jonka perusele-
mentteinä ovat opettajan persoona, opettajan rooli ja organisaatiokokonaisuus, 
jossa opettaja työskentelee (vrt. luku 1 kuvio 1). Teoreettisessa mallissa eritel-
lään elementtien sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja dynamiikkaa. Tällainen lä-
hestymistapa nostaa esille yksilön kokemus- ja mielikuvamaailman sekä or-
ganisaatiokulttuurin tiedostamattomia puolia. Persoona, rooli ja organisaatio 
muodostavat yhdessä systeemikokonaisuuden, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen 
ja jota on tutkittava kokonaisuutena ja samanaikaisesti näistä kolmesta per-
spektiivistä. Viitekehyksen avulla konsultti pystyy jäsentämään teoreettisesti 
ja ajatuksellisesti omia ja konsultoitavien noviisiopettajien työtilanteita. (Vrt. 
Tokola & Hyyppä, 2004; Hyyppä, 2000, 126–142; Hyyppä, 1987, 30.)  

Tutkimukseni konsultointitapaamiset (ryhmätapaamiset) tukevat sitä, mikä 
opettajankoulutuksessa jää vähälle huomiolle, nimittäin opitun ja koetun poh-
dintaa, etäisyyden ottamista vaikeisiin asioihin, ristiriitojen tarkastelua, rat-
kaisujen etsimistä ja ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtämistä. Tilanteiden jä-
sentäminen, omien valintojen tukeminen ja itsetuntemuksen syventäminen 
keskustelujen avulla on aloittavalle opettajalle tärkeää. Opettajien toimiessa 
ryhmänä kyetään Ojasen (1996a, 12) mukaan parantamaan toiminnan laatua 
enemmän kuin opettajan työskennellessä yksin. Kollektiivisen voiman avulla 
pystytään tuottamaan muutosta. Yhdessä keskusteleminen tarkoittaa ryhmä-
dialogia, jossa kyetään irtautumaan omista aikaisemmista olettamuksista ja 
ajattelutavoista ja sitoutumaan syntyneeseen uuteen ymmärrykseen. Konsulta-
tiivinen työote, joka rakentuu koulutuksellisista ja teoreettisista osista, riittä-
västä oman työn koettelusta, tutkimisesta ja edelleen luovasta merkitysten 
ymmärtämisestä tukee ryhmädialogia ja pystyy sitä kautta tuottamaan opetta-
jissa muutosta. 
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Ensimmäisten opettajavuosien aikana tapahtuu opettajan lopullinen sitou-
tuminen ammattialaan. Pedagogisen koulutuksen hankkimisen jälkeen novii-
sin on mahdollista alkaa tarkastella omaa ammatillista toimintaansa. Tämä ns. 
vakiintumisvaihe saattaa uudella sukupolvella venähtää pitkäksi. Ahonen 
(2001, 55) toteaa kokemuksiinsa vedoten, että yhä yleisempää on, että vasta-
valmistunut opettaja kertoo ensin vähän katselevansa, mitä töitä hän aikoo 
ylipäätänsä ryhtyä tekemään. Moni kertoo myös miettivänsä opettajankoulu-
tuksen hyödyntämistä koulun ulkopuolisissa töissä aivan muilla aloilla. Aloi-
tettuaan opettajan työt monet uudet opettajat kertovat tutustuvansa ensin eri-
laisiin kouluihin ja harkitsevansa työskentelyä tai opintoja ulkomailla. Yhä 
useammalla ei näytä olevan kiirettä saada vakinaista virkaa tai asettua pysy-
västi johonkin tiettyyn kouluun. Noviisiopettajien sitoutuminen koulumaail-
maan saattaa vähentyä tulevaisuudessa Suomessa. Näin on tapahtunut mm. 
Yhdysvalloissa. Tällaisessa tilanteessa induktiokoulutuksen merkitys koros-
tuu. Yhdysvalloissa on alettu kehittää opetusalan rekrytointiongelmien yhtey-
dessä erilaisia induktiokoulutuksen muotoja. Kun vielä vuonna 1990–91 vajaa 
puolet amerikkalaisista opettajista sai induktiokoulutusta, yhdeksän vuotta 
myöhemmin induktiokoulutusta sai jo lähes 80 % aloittelevista opettajista. 
Enintään kolme vuotta kestävää induktiokoulutusta järjestettiin 30 osavaltios-
sa vuonna 2003. Kolmasosa osavaltioista edellyttää kaikilta opettajilta muo-
dollista induktiokoulutusta ja nämä osavaltiot myös rahoittavat koulutukseen 
osallistumisen. (Achinstein & Athanases, 2006, 5.) Induktiokoulutus, jossa 
opettajilla on mahdollisuus osallistua luottamuksellisiin ja organisaatiosta ja 
työnantajasta riippumattomiin keskusteluihin on koettu hyvänä induktiokou-
lutuksen muotona. (Vrt. Blomberg, 2003.) 
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6 TEOREETTISTEN LÄHTÖKOHTIEN JA 

VIITEKEHYKSEN KOKOAVAA TARKASTELUA 
 
Opettajan professionaalinen rooli koostuu kolmesta komponentista: 1) sub-
stanssin osaamisesta (opetettavan sisällön hallinta), 2) didaktisista taidoista 
(opetusmenetelmien hallinta) ja 3) luokan hallinnasta (oppimistapahtuman oh-
jauksen hallinta), johon sisältyy kasvatuksen eettis-sosiaalinen ulottuvuus. 
Näistä substanssin osaaminen ja didaktiset taidot ovat opettajankoulutuksen 
keskeistä sisältöä samaan aikaan, kun luokan hallinta jää opettajankoulutuk-
sessa marginaaliin. Oppilaiden kohtaamisen taitoa pidetään yhtenä olennai-
simpana osana opettajan työssä. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi opetta-
ja tarvitsee organisointi- ja ryhmänjohtamistaitoja, jossa keskeistä on opetta-
jan kyky luoda ja ylläpitää positiivisia henkilösuhteita luokassa sekä kyky 
luoda kodin ja koulun välille tasavertainen kumppanuus, jossa kumpikin osa-
puoli kokee hyötyvänsä yhteistyöstä, ja jossa molemmilla, koululla ja kodilla, 
on tärkeä tehtävä lapsen kasvattajana ja kouluttajana.  

Luvuissa 1–4 on kuvattu opettajan työssä menestymiseen liittyviä tekijöitä. 
Yhteiskunnan moniarvoisuus, avoin kommunikaatio sekä yksilön tarpeiden 
ensisijaisuus suhteessa ryhmän tarpeisiin johtavat väistämättä ristiriitoihin yk-
silöiden ja eri ryhmien välillä. Opettajan on tärkeä tiedostaa, että konfliktit ja 
ongelmat ovat osa kasvattajan työn arkea, joten niiden kanssa pitää oppia tu-
lemaan toimeen ja niitä pitää oppia ratkaisemaan. Opettaja kykenee ratkaise-
maan niitä vain, mikäli hän osaa ohjailla ryhmäprosesseja ja vuorovaikutusti-
lanteita. Aikaisempien tutkimusten valossa opettajan työ edellyttää erityisesti: 

• taitoa ylläpitää työrauhaa (opettajan tärkein tehtävä) 

• taitoa tuottaa riittävä instituutin ”sädekehä” ja symbolinen todellisuus omalla per-

soonallisuudellaan, kyvyillään ja toiminnallaan 

• kykyä luoda itsenäinen, interaktiivinen ja sitoutunut oppimisympäristö 

• kykyä jäsentää itseään, omaa arvomaailmaansa, maailmankuvaansa sekä opetus- 

ja oppimisteoreettista viitekehystään 

• kykyä tehdä jatkuvasti päätöksiä 

• kykyä vastata heterogeenisista ryhmistä 

• taitoa luoda selvät ja johdonmukaiset arvovaltasuhteet luokkaan 

• kykyä tunnistaa omia tunteita 

• kykyä löytää tasapaino voimia vievien ja voimia tuovien tunteiden välille 

• kyvykkyyttä tuntea riittävästi henkilökohtaista, sisäistä motivaatiota 

• mahdollisuutta kokea riittävää hallinnan tunnetta sekä onnistumista opettajana 

 
Mikäli aloittelevan opettajan työtä halutaan tutkia kokonaisvaltaisesti, tulee 
sitä tarkastella samanaikaisesti kolmesta eri perspektiivistä: opettajan persoo-
nasta käsin, opettajan työhön ja rooliin liittyvistä dynaamisista piirteistä käsin 
sekä noviisiopettajan työyhteisöstä käsin.  
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Taulukko 2. Koonta opettajan persoonaan liittyvistä tekijöistä tutkimustulosten valossa  
 

OPETTAJAN PERSOONA 

Persoonan merkitys 

� Opettajan oman persoonan käyttäminen on keskeistä ammatillista osaamista. 
� Opettaja tekee työtään koko persoonallaan, joten häntä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. 
� On tärkeää, millainen opettaja on ihmisenä. 
� Henkilökohtaista elämää ei voi irrottaa työn tekemisestä. 
� Opettajaksi kasvu on aina yksilöllinen ja ainutlaatuinen prosessi.  
� Opettajan täytyy omalla persoonallisuudellaan, kyvyillään ja toiminnallaan tuottaa se 

symbolinen todellisuus, jonka aikaisemmin takasi instituutin ”sädekehä”. 
� Opettajan henkilökohtaisiin piirteisiin perustuva auktoriteettiasema lisää oppilaiden 

turvallisuuden tunnetta ja edistää tunne-elämän kehittymistä. 

Luottamus 

� Kasvatus ei ole mahdollista ilman luottamusta. 
� Opettajan pitää tietoisesti rakentaa luottamus oppilaisiin. 
� Luottamuksen synnyttäminen oppilaissa kuuluu opettajan ja oppilaan välisen auktori-

teettisuhteen rakentumiseen. 
� Luottamusta pidetään ihmissuhteissa ymmärtämistä tärkeämpänä.  

Auktoriteetti 

� Auktoriteetti on syvästi persoonallinen, henkilökohtainen asia – tapa olla.  
� Opettajan työn edellyttämä auktoriteetti on henkistä voimaa, joka säteilee koululuok-

kaan niin, että opettaja voi ulkoisesti ja sisäisesti johtaa oppilaitaan. 
� Auktoriteetti kasvaa itsetuntemuksen ja kokemuksen pohjalta. 
� Auktoriteetin rakentamista varten ei voi antaa ohjeita ja reseptejä, vaan kunkin täytyy 

kuunnella omaa ääntään, toimia itselle sopivalla tavalla – rakentaa itselle sopiva aukto-
riteetti. 

� Oppilaat tarvitsevat luotettavia auktoriteetteja, joihin voivat samaistua: vanhempia, 
opettajia, päättäjiä. 

� Asiallinen auktoriteettisuhde on kysymyksessä, kun opettaja hyväksytään opettamisen 
edustajaksi, vaikka suhtautuminen hänen persoonaansa olisi välinpitämätön tai torjuva. 

Tunteet 

� Kyky eritellä ja jäsentää omaa sisäistä maailmaa, ajatuksia ja tunteita on välttämätöntä 
ihmissuhdeammatissa. 

� Opettajan tunteiden tunnistaminen lisää itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. 
� Tulemalla tietoiseksi omasta tunnemaailmastaan, opettaja oppii käyttämään tunteitaan 

rakentavalla tavalla. 
� Tunteet elävät nykyhetkissä ja kehittyvät psyykkisessä toiminnassa. 
� Perustunteet (ilo, suru, onnellisuus, viha, inho ja pelko) sopeuttavat elämäntilanteeseen 

tehokkaasti. 
� Koulu on menettänyt fokuksensa perinteen siirtäjänä ja tiedonjakajana. Vaikeissa tilan-

teissa opettajan tulee tiedostaa ne asiat, joihin hän voi vaikuttaa ja ne asiat, joihin hän ei 
voi vaikuttaa.  

� Vaikeissa tilanteissa opettaja voi vaikuttaa asennoitumiseensa, käyttäytymiseensä ja 
kompetenssiinsa opettajana ja johtajana.  

� Aidon auktoriteetin puute voi hajottaa luokan järjestystä, jolloin opettaja turhautuu ja 
turvautuu manipuloinnin taktiikoihin. 

� Opettajan terve itsetunto takaa sen, ettei opettaja menetä malttiaan, loukkaa muita, sor-
ru nimittelyyn, ole töykeä, sadistinen tai epäoikeudenmukainen.  
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Edellä olevaan taulukkoon 2 olen koonnut opettajan persoonaan liittyviä teki-
jöitä aikaisemmista tutkimuksista, joita olen käsitellyt luvussa 2. Taulukkoon 
3 olen puolestaan koonnut opettajan työn dynaamisia piirteitä luvussa 3 käsit-
telemieni tutkimusten valossa. 
 
Taulukko 3. Koonta opettajan työn dynaamisista piirteistä tutkimustulosten valossa 
 
OPETTAJAN TYÖN DYNAAMISET PIIRTEET 

Opettajan työn luonne 

� Opettajan todellisuudesta ei ole yhtä yhteistä konstruktiota.  
� Opettaja joutuu alati tarkistamaan oman työnsä lähtökohtia ja sisältöjä. 
� Opettajan työssä on aina läsnä dynaamisia jännitteitä ja voimia.  
� Opettajalle asetettavat tiedolliset ja taidolliset vaatimukset kasvavat huimasti. 
� Opettaminen edellyttää käytännöllistä viisautta. 

Ryhmä ja ryhmäilmiöt opettajan työssä 

� Opettaja työskentelee jatkuvasti ryhmässä joko ryhmän jäsenenä (työyhteisö), johtajana 
 (opetustilanteet) tai verkostoissa (kodin ja koulun yhteistyö). 
� Työrauhaan ohjaaminen kuuluu olennaisesti opetukseen. 
� Työn luonne paljastuu aidoissa vuorovaikutustilanteissa ja erityisesti konfliktien yhtey-

dessä. 
� Opettaja joutuu tekemään vaikeita päätöksiä hyvin nopeasti kuormittavissa tilanteissa.  
� Opettajan tulee tukea oppilasta kouluaikaisessa ryhmäytymisessä. 
� Koululuokka on useimmiten liian suuri voidakseen muodostaa yhden ryhmän, jossa 

kaikki oppilaat ovat persoonallisin sitein liittyneet toisiinsa ja jossa jokaisella on oma 
tehtävänsä. 

� Opettajuuden iso haaste on, miten kohdata oppilaat yksilöinä ryhmässä. 
� Kasvatuksen painopiste tulee olla ryhmän tarpeissa ja oikeuksissa, ei yksilön tarpeissa 

ja oikeuksissa. 
� Koulussa on myös tilanteita, joille opettajakaan ei voi mitään. Tällainen tilanne syntyy, 

jos luokassa on psyykkistä apua tarvitseva oppilas. 

Luokkahuonekulttuuri 

� Luokkahuonekulttuuri on koulukulttuuria tärkeämpi asia. 
� Opettajan ensisijainen tehtävä on rakentaa toimiva systeemi luokkaan. Ryhmän täytyy 

kyetä toimimaan, jotta yksilö kykenisi toimimaan luokassa. 
� Luokkaa tulee johtaa niin, että jokainen sen jäsenistä todella tuntee kuuluvansa siihen 

sekä tiedostaa ja hyväksyy asemansa siinä. 
� Opettaja rakentaa luokkahuonekulttuuria tekemällä selväksi luokkahuoneen pelisäännöt 

ja opettajan tavan ajatella sekä sopimalla pelisääntöjen noudattamisen sanktiot. 
� Koululuokka on ulkoapäin ohjattu suurryhmä, jonka jäsenet eivät välttämättä hakeudu 

toistensa seuraan, jos saisivat itse valita. 
� Suurryhmän lisäksi luokkaan alkaa muodostua itseohjautuvia pienryhmiä, joihin jäsenet 

hakeutuvat vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan. 
� Luokkayhteisöissä esiintyy toisinaan häiriöitä. Konfliktien puuttumista ei pidetä ihan-

netilana. 

Valta 

� Kouluun tulee luoda selvät ja johdonmukaiset arvovaltasuhteet, sillä mikään yhteisö ei 
voi toimia ilman normeja ja arvovaltaa. 

� Valta luokassa on aina läsnä ja joku ohjaa oppilasryhmän suuntautumista.  
� Jokainen pedagogi tarvitsee joukon sääntöjä, joista ei neuvotella oppilaiden kanssa. 
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� Vastakkaisissa intresseissä oppilaat voivat osoittaa vastavaltaa. 
� Vastavallan kohtaaminen vaatii opettajalta taitavaa ammatillista lähestymistapaa ja 

tunneilmaston tulkintaa. 

Yhteistyö kotien kanssa 

� Oppilaan sosiaalisen pääoman keskeiset verkostot sisältyvät kotiin ja kouluun. 
� Kasvatus yhdistää kotia ja koulua, mutta samanaikaisesti sen ympärille kietoutuvat ko-

din ja koulun jännitteet. 
� Opettajan ja vanhemman on etsittävä ja löydettävä yhteinen kieli, jota molemmat pu-

huvat ja ymmärtävät. 
� Kodin ja koulun välille tarvitaan tasaveroista kumppanuutta, jossa kumpikin osapuoli 

kokee hyötyvänsä yhteistyöstä. 
� Koulusta voisi luoda vanhemmille kohtauspaikan, jossa tutustua toisiinsa ja verkostoi-

tua, sillä koulu tuo perheet yhteen moneksi vuodeksi. 

 
Taulukossa 4 tarkastelen noviisopettajaa kolmannesta perspektiivistä eli opet-
tajayhteisöstä käsin (vrt. luku 4). 
 
Taulukko 4. Koonta noviisiopettajasta työyhteisössä tutkimustulosten valossa 
 
OPETTAJA TYÖYHTEISÖSSÄ 

Koulu organisaationa 

� Koulun toimintaa ohjaa jäykkä organisaatiorakenne, joka muistuttaa vuosikymmenten 
takaista savupiipputeollisuuden kategorista organisaatiomallia. 

� Koulun toimintapuitteet, työskentelyn ajoitus ja rytmitys sekä opettajan työkuva ovat 
lokeroituneita, irrallisia ja yksilöllisiä toimintoja, joita ohjaa oppitunteina määritelty 
opetusvelvollisuus. 

� Oppilaitoksen joustamaton organisaatiorakenne estää sisäisen toiminnan – hierarkiasta 
verkostoihin – uudistamisen. Samoin kollaboratiivinen tapa toimia on opettajalle usein 
vierasta. 

� Opettajan on ajoittain vaikeata havaita työskentelevänsä työyhteisössä. Moni ei osaa 
toimia rakentavasti työyhteisönsä jäsenenä, eikä edistää toiminnallaan työyhteisön viih-
tyvyyttä. 

Koulun johtajuus 

� Rehtori on oppilaitosmaailman avainhenkilö, joka vastaa opetusjärjestelyjen 
asianmukaisuudesta ja laillisuudesta. 

� Se, miten rehtori organisoi oppilaitoksensa työtä, on menestymisen kannalta keskeistä. 
� Avoimet koulumarkkinat (kova kilpailu niukkenevista taloudellisista resursseista ja pai-

koin ankara kilpailu oppilaista) lisäävät paineita johdon työskentelyyn. 
� Koulussa on jatkuva tarve muuttaa käytänteitä. Muutokset aiheutuvat lasten ja nuorten 

elinolojen muuttumisesta. 
� Rehtorin tulee päivittäin varmistaa, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on työssään 

onnistumisen mahdollisuudet. 
� Noviisiopettajalle rekrytoinnin periaatteet, selkeys, johdonmukaisuus ja perusteltavuus 

ovat tärkeitä prinsiippejä. 

Noviisiopettaja työyhteisön jäsenenä 

� Opettajan tulee hahmottaa sekä työntekijän velvollisuudet että professionaaliset vaati-
mukset. 

� Noviisiopettajalta vaaditaan taitoja ja kykyjä, joita voi saavuttaa vain tekemällä sitä, 
mitä opettaja ei vielä täysin osaa. Hänelle ei ole vielä kertynyt riittävästi kokemuspoh-
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jaista tietoa. 
� Aloittelevalla opettajalla on hatarat tiedot keskeisistä työhön liittyvistä asioista: oppi-

laista, koulun opetussuunnitelmasta, kouluyhteisöstä sekä toimintaperiaatteista ja -
menettelyistä. 

� Opettajuutta rasittaa yksityisyyden myytti ja perususkomus siitä, että opettajan työstä 
on selviydyttävä tilanteessa kuin tilanteessa yksin. 

� Opettajille on äärimmäisen vaikeaa katsella koulutyötä yhtenä suurena kokonaisuutena, 
josta yksittäinen opettaja suorittaa oman, siihen elimellisesti kuuluvan osansa. 

� Opettajainhuoneiden maine on vuosikausia ollut vaikea ja siellä on vähän pedagogista 
hedelmällistä keskustelua koulunpidosta, opettamisesta ja oppilaista. 

� Opettajan ammattiin liittyy myytti ammattitaidon synnynnäisyydestä ja yksityisyydestä. 
Vasta työelämässä paljastuu, kuuluuko opettaja synnynnäisten joukkoon. 

� Opettajayhteisö on parhaimmillaan kuin suuri syli, joka antaa jäsenilleen voimaa ja pi-
tää huolta heikoista, mutta pahimmillaan se torjuu jonkun luotaan ja voi käyttäytyä tosi 
julmasti. 

� Opettajayhteisöissä on paljon dynamiikkaa, jonka puitteissa kamppaillaan epävirallises-
ta vallasta. Yhteisön muotoutuminen on jatkuva aaltoileva prosessi, jossa tyyntä vaihet-
ta seuraa ristiriitojen sävyttämät jaksot ja toisin päin. 

� Pienessä opettajakunnassa jäsenten roolit ovat selkeitä. Suurissa opettajakunnissa jäsen-
ten rooleja on vaikea tunnistaa.  

� Ryhmädynamiikan lait estävät toisia pääsemästä opettajayhteisöön. Opettajat, joilla on 
liikaa henkilökohtaista pääomaa (esimerkiksi etevyyttä, taitavuutta) koetaan työyhtei-
sössä uhkaksi. 

� Opettaja tarvitsee tarkkaa sosiaalista lukutaitoa löytääkseen paikkansa työyhteisössä. 
� Saavuttaakseen ammattikuntansa statuksen aloitteleva opettaja on vahvan yhdenmu-

kaistavan paineen alaisena. Koulua ei muuteta aloittelevien opettajien avulla. 

 
Opettajan työ on hyvin komplisoitunutta ja monitasoista. Työn luonteeseen 
kuuluu jatkuva päätösten tekeminen samanaikaisesti merkitykseltään isoista ja 
pienistä asioista. Oppilaat ovat läsnä opettajan työssä jo toisesta koulupäivästä 
lukien. Orientoituminen opettajantyöhön, työyhteisöön ja tulevaan kouluun 
jää noviisiopettajilla hyvin lyhyeksi. Lukuvuoden alettua työrytmin koulussa 
määrää opetuksesta ja oppilaista kumpuavat tarpeet ja tilanteet. Opettajan 
omalle ajattelulle, pohdinnalle ja asioihin tutustumiselle ei koulupäivän aika-
na jää tilaa. 

Aloittelevan opettajan ammatillista sosiaalistumista ja itsetunnon syventä-
mistä voidaan tukea induktiokoulutuksella. Työhöntulokoulutuksen keskeise-
nä tavoitteena on auttaa opettajaa jäsentämään tilanteita ja tukea häntä omien 
valintojen ja päätösten tekemisessä. Menestyminen opettajana edellyttää 
mahdollisuutta pohtia opittua, etsiä selityksiä ja saada apua käsitteiden ym-
märtämiseen. Parhaimmillaan induktiokoulutus ottaa huomioon opettajien 
henkilökohtaiset työhöntulokoulutukseen liittyvät tarpeet, koulujen ja työyh-
teisöjen erilaisuuden sekä opettajapersoonan tukemisen. Viime kädessä jokai-
nen tehokas opettaja on ainutlaatuinen henkilökohtaisessa ja sosiokulttuuri-
sessa kasvussaan. Ammatillinen kehittyminen edellyttää aina opettajan oma-
kohtaista kokeilua, muuntelua ja uudelleen yrittämistä. 

Tasokkaan työhöntulokoulutuksen järjestäminen on tulevaisuuden koulun 
suuria tehtäviä, sillä opettajan ammatin tiedolliset ja taidolliset vaatimukset 
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kasvavat huimasti. Opettaja joutuu jatkuvasti tarkistamaan oman työnsä läh-
tökohtia ja sisältöjä, eikä hänen työssään riitä valmiiden opetussuunnitelmien 
toteuttaminen siten, että hän voisi astua oppilaiden eteen, avata oppikirjan ja 
ryhtyä opettamaan. Opettajat joutuvat jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien 
hyvin haasteellisiin tilanteisiin, vaikka ovat vasta opettelemassa vastuun ot-
tamista itsenäisesti opettamisesta ja oppilasryhmästä. Kokemukset ensimmäi-
sistä työvuosista korostuvat opettajan päättäessä, jääkö hän opettajan uralle 
vai vaihtaako ammattia heti ensimmäisten opettajavuosien jälkeen. Induktio-
koulutuksen merkitys voi siten olla ratkaiseva opettajan työuraa ajatellen. 
Kollegiaaliset, luottamukselliset sekä työnantajasta riippumattomat opettajien 
yhteisöllisesti jakamat subjektiiviset kokemukset opettajana ja kasvattajana 
toimimisesta on yksi tapa järjestää toimivaa työhöntulokoulutusta. Omien ko-
kemusten reflektointi auttaa noviisiopettajaa oman polun löytämisessä tilan-
teessa, jossa opettajalle ei vielä ole kertynyt riittävästi kokemuspohjaista tie-
toa opettajuutensa rakentamiseksi.  

Opettajaksi kasvamista ja kehittymistä tuetaan parhaiten luomalla opetta-
jankoulutuksesta jatkumo, joka alkaa sisäänpääsystä koulutukseen ja joka jat-
kuu opettajankoulutuksessa sekä myöhemmin työhöntulokoulutuksessa eli in-
duktiokoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Induktiokoulutus jää katve-
alueeseen, josta mikään taho ei ota riittävästi vastuuta. Aloitteleva opettaja on 
tavallisimmin määräaikaisessa työsuhteessa eikä työnantajalla ole välttämättä 
mielenkiintoa panostaa noviisiopettajan työhöntulokoulutukseen, sillä induk-
tiokoulutus yksilöllisenä koulutusmuotona edellyttää aina merkittävää resur-
sointia. Työnantajan noviisiopettajalle antama työhöntulokoulutus saattaa 
mennä toisen työnantajan hyödyksi. Induktiokoulutuksen toteuttaminen kai-
paa ohjanta- ja tukijärjestelmiä, uudenlaisia koulutuksellisia rakenteita ja nii-
den resursointia sekä induktiosta vastuuta ottavia henkilöitä oppilaitoksiin. 
Perehdyttämiskoulutus täydennyskoulutusmuotona antaa opettajalle valmiu-
det kohdata koulunpidossa vastaan tulevia haasteita sekä mahdollistaa etäi-
syyden ottamisen vaikeisiin asioihin. Induktio niin ikään auttaa opettajaa ha-
vaitsemaan ja jäsentämään tilanteita sekä ymmärtämään käsitteitä ja ilmiöitä. 
Koulutuksen avulla opettajaa tuetaan valintojen ja päätösten tekemisessä sekä 
syvennetään itsetuntemusta. Induktiolla tuetaan opitun pohdintaa, selitysten 
etsimistä ja opettajan tunteiden käsittelemistä. 

Parhaimmillaan induktiokoulutus mahdollistaa vertaistuen ja kollegiaalisen 
keskustelun, johon liittyvät hyödyt Clark (2002, 173) kiteyttää seuraavasti: 

• Opettaja kehittyy omien implisiittisten teorioiden ja uskomusten artikuloinnissa. 

• Opettaja saa uusia näkökulmia, oppii tarkastelemaan maailmaa ja tapahtumia kol-

legan silmin ja oppii näkemään asiat toisin. 

• Opettaja oppii kehittämään omaa persoonallista ja ammatillista identiteettiään ja 

auktoriteettiaan. 

• Opettaja oppii löytämään yhteisyyttä ja tunne opettajan työhön kuuluvasta eristy-

neisyydestä kaikkoaa. 

• Opettajan omat ihanteet ja sitoumukset selkiytyvät ja vahvistuvat. 
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• Opettaja löytää keskustelujen avulla erilaisiin ongelmiin menetelmällisiä keinoja ja 

ratkaisuja. 

 
Induktiokoulutuksessa opettajat voivat käydä kollegiaalisia ja työnantajasta 
riippumattomia keskusteluja, jotka tukevat noviisiopettajaa ja hänen itsenäi-
syyttään työuran paineisessa ja haasteellisessa alkuvaiheessa. Mikään perus-
koulutus tai muu täydennyskoulutuksen muoto ei vastaavalla tavalla pysty tu-
kemaan opettajan uran alkutaipaleella olevaa noviisia. 
 

Teorian ja käytännön suhde tässä tutkimuksessa 

Ajatus teorian ja käytännön erillisyydestä on opetustyössä mahdoton, sillä 
opettajana toimivalle ihmiselle ei ole olemassa erikseen teoriaa ja käytäntöä 
(Perttula, 1999, 21). Näin nähtynä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa teorian 
ja käytännön suhde on välttämätön. Tämä suhde on dialektinen: teoria ja käy-
täntö kuuluvat ontologisesti yhteen, toista ei voi olla ilman toista.  

Teorian ja käytännön yhteinen alkuperä on inhimillinen toiminta. Tutki-
muksessani kasvattajan ja opettajan kokemusta pidetään yhtälailla teoriapitoi-
sena havaintona kuin tieteellisessä kokeessa saatua havaintoa. Vaikka kasvat-
tajan kokemukset ovat yksityisiä ja ainutkertaisia, maailma ympärillä on yh-
teistä muiden kokijoiden kanssa. Käytäntö on kasvatuksellisen toiminnan pe-
rusta. Pedagogisen teoreettisen tiedonmuodostuksen tulee lähteä liikkeelle 
konkreettisesta kasvatustodellisuudesta, historiallis-yhteiskunnallisesta käy-
tännöstä. Teorian tehtävä on viime kädessä tehdä käytäntöä tietoiseksi itses-
tään. Kasvattaja tarvitsee tietoisuutta toimintansa teoriasidoksesta, jotta toi-
minnan taustalla olevat teoreettiset ennakko-oletukset eivät olisi tiedostamat-
tomia ja sen vuoksi kontrolloimattomia. Kasvattajan piileväksi jäävä teoriapi-
toinen kokemus pyritään tässä tutkimuksessa tekemään julkiseksi. Tutkimus-
kohteena ovat noviisiopettajien yhteisöllisesti jakamat subjektiiviset koke-
mukset ja kokemusten reflektointi ensimmäisestä opettajavuodesta. Tutki-
muksen teoreettinen viitekehys rakentuu pitkäaikaiseen kokemukseeni kasva-
tus-, opetus- ja koulutustehtävissä sekä kokemuksen jatkuvaan reflektointiin 
ja teoreettiseen tiedonmuodostukseen. Tutkimuksessani pyrin tiedostamaan 
pedagogisen toiminnan lähtökohdat ja teoriat sekä muotoilemaan ne koke-
muslauseiksi, säännöiksi ja toimintaperiaatteiksi. Samanaikaisesti pyrin tietoi-
sesti välttämään ekspertoituneita puhekäytäntöjä, jotka helposti vieraannutta-
vat teoreettisen tieteenmuodostuksen todellisuudesta. 
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7 TUTKIMUSTEHTÄVÄN JÄSENTYMINEN 

TUTKIMUSONGELMIKSI  
 
Tarkastelen tutkimuksessani noviisin ensimmäistä opettajavuotta yhdistämällä 
kahden tieteenalan, psykologian ja kasvatustieteen, tutkimusta. Tutkijoita 
kannustetaan tieteiden rajat ylittävään tutkimustoimintaan, sillä ihminen on 
niin kompleksinen olio, ettei ole yhtä tiedettä, joka voisi pitää omanaan ihmi-
sen toiminnan selittämisen ja jonka pohjalta voitaisiin ennustaa inhimilliset 
lainalaisuudet (Ojanen 1996a, 12). Eri tieteenalat ovat kukin tavallaan rajattu-
ja – ne täytyy vain sovittaa yhteen. Pyrin tutkimuksessani tieteiden väliseen 
vuoropuheluun ja kollaboraatioon. Ojanen (emt. 12) painottaa, ettei teorioiden 
tunteminen sellaisenaan ole avain ihmisen ymmärtämiseen. Valmiina tarjottu 
tieto ei integroidu, ellei sitä ole itse saanut käyttöönsä. Itse asiassa kyse ei ole 
uudesta informaatiosta tai datatiedon omaksumisesta, vaan kapasiteetista 
muuntaa, transformoida itseään tämän informaation avulla. Tämän työn tut-
kimukselliset lähtökohdat ovat pyrkimyksessäni ymmärtää opettajaksi kas-
vamista ja kehittymistä kokonaisvaltaisesti ammatillisesti herkässä vaiheessa 
opettajan aloitellessa työtään opettajana. Tutkiva työote, intuitiivinen ajattelu 
ja kriittinen reflektio ovat yksilön jatkuvan kehittymisen edellytyksiä ja tämän 
työn tutkimuksellisia lähtökohtia.  
 
Kuten luvussa 1 totesin, tutkimukseni tehtävänä on selvittää, miten noviisi 
kokee ensimmäisen opettajavuotensa peruskoulussa. 
Tutkimustehtävä jäsentyy edelleen seuraaviksi tutkimusongelmiksi: 

1 Minkälaisia tunteita opettajan työ herättää noviiseissa ensimmäisenä 

opettajavuotena?  

2 Miten noviisiopettaja saavuttaa ryhmän hallintaan ja kodin ja koulun 

yhteistyöhön liittyvän opettajan roolin? 

2.1 Miten noviisiopettaja saavuttaa työn edellyttämän auktoriteetin ja 

osaa luoda järjestystä sekä ylläpitää riittävää työrauhaa? 

2.2 Miten noviisiopettaja kokee kodin ja koulun yhteistyön? 

3 Minkälainen työpaikka kouluyhteisö on noviisiopettajan kokemana? 

3.1 Miten noviisiopettaja löytää paikkansa työyhteisössä? 

3.2 Miten noviisiopettaja kokee koulun johtajuuden ja koulutyön hal-

linnollisen organisoinnin? 

4 Miten noviisiopettaja kokee opettajan ammattiin liittyvän koulutuksen ja 

kouluttautumisen?  
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8 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS 
 
Tarkastelen tutkimuksessani reaalimaailmassa olevaa ilmiötä, opettajien yh-
teisöllisesti jakamia subjektiivisia kokemuksia ja kokemusten reflektointia en-
simmäisestä opettajavuodesta. Opettajuus näyttäytyy tutkimuksessa komplek-
sisena, moni-ilmeisenä ja moniulotteisena professiona, jossa eettisyys on kes-
keisessä asemassa.  
 

 

8.1 Tutkimuksen kohde ja tutkimushenkilöt  
 
Tutkimus kohdistuu peruskoulun opettajiin, joilla on joko aineenopettajan tai 
luokanopettajan koulutus ja jotka toimivat ensimmäistä vuotta pitkäkestoises-
sa opettajantehtävässä. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Helsingin kaupungin 
opetusvirasto, joka isona organisaationa mahdollisti sen, että osallistujien 
anonymiteetti säilyi. Helsingin kaupungin opetusvirasto järjesti uusille työn-
tekijöille lukuvuoden alussa kolmena iltapäivänä perehdyttämiskoulutusta. 
Perehdyttämiskoulutuksen fokus oli organisaation toiminnassa ja työntekijän 
roolissa. Tutkimushenkilöt etsittiin ensimmäiseen perehdyttämiskoulutukseen 
osallistuneiden opettajien joukosta.  

Perehdyttämiskoulutukseen oli ilmoittautunut yhteensä 88 opettajaa. Poi-
min osallistujalistasta 23:sta eri koulusta sattumanvaraisesti 39 opettajaa, joi-
den arvelin koulutietojen perusteella toimivan peruskoulun luokan- tai ai-
neenopettajina. Lähetin opettajille kutsun osallistua tutkimus- ja konsultointi-
työhön (liite 1). Samanaikaisesti postitin koulujen rehtoreille kirjeen, jossa 
kerroin alkavasta tutkimuksesta, Helsingin kaupungin opetusviraston myön-
tämästä tutkimusluvasta sekä yrityksestä löytää osallistujat tutkimukseen (liite 
2). 

Opettajilta tuli kymmenen yhteydenottoa. Osa yhteydenottajista ei halunnut 
sitoutua lähes vuoden kestävään pitkäkestoiseen tutkimukseen. Konsultointi-
ryhmän perustamiseksi haastattelin viisi opettajaa. Menetelmänä käytin tee-
mahaastattelua (liite 3). Selvitin haastattelussa haastateltavien taustat, näke-
mykset opettajuudesta, organisaatiosta ja opettajapersoonaan liittyvistä teki-
jöistä sekä halukkuuden sitoutua lukuvuoden mittaiseen opettajan tehtävään ja 
tulevaan tutkimukseen.  

Lopulliseen tutkimusryhmään valikoitui haastattelemani viisi opettajaa vii-
destä eri helsinkiläisestä koulusta. Ryhmä muodostui eri-ikäisistä naisopetta-
jista: 50-vuotiaasta, 40-vuotiaasta ja kolmesta 25–28 -vuotiaasta opettajasta. 
Ikäeroista huolimatta opettajat olivat ensimmäistä vuotta pitkäkestoisessa 
opettajan tehtävässä. Kolmella opettajalla oli vähintään kaksi tutkintoa (sai-
raanhoitajan, lastentarhanopettajan ja/tai koulunkäyntiavustajan tutkinto). 
Kahdella ryhmän jäsenistä oli pitkäaikainen kokemus työelämästä muissa 
kuin peruskoulun opettajan tehtävissä. Kaksi opettajaa oli koulutukseltaan ai-
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neenopettajia ja kolme oli koulutukseltaan luokanopettajia. Opettajista kaksi 
toimi alkuopettajina, yksi opettaja erityisluokanopettajana, yksi 5. luokan luo-
kanopettajana ja yksi yläkoulussa aineenopettajana. Ryhmän jäsenet olivat al-
kujaan kotoisin eri puolilta Suomea: Etelä-Pohjanmaalta, Hämeestä, Kainuus-
ta, Keski-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta. He olivat valmistuneet eri yliopis-
toista: Helsingin yliopistosta, Joensuun yliopistosta, Jyväskylän yliopiston 
Chydenius Instituutista Kokkolasta, Oulun yliopistosta ja Oulun yliopiston 
Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä. 

Opettajat toimivat viidessä eri puolella Helsinkiä sijaitsevassa peruskoulus-
sa. Koulut olivat hyvin erilaisia rakenteiltaan, oppilasainekseltaan ja tukipal-
veluiltaan. Kouluista kolme oli perusopetusta vuosiluokille 1–6 antavia koulu-
ja ja kaksi yhtenäisen perusopetuksen kouluja. Oppilasmäärät vaihtelivat 
250:sta yli 700 oppilaaseen ja koulun opettajien määrä reilusta 20:stä 64:ään. 
Uusia opettajia koulujen opettajakunnissa oli 6 %–28 % edellislukuvuoteen 
verrattuna.  
 
Taulukko 5. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien koulut ja luokat opettajien antamien 
tietojen perusteella 
 

 Koulu A Koulu B Koulu C Koulu D Koulu E 

1.  Perusopetuksen vuosi-
luokat 

1–6 1–6 1–6 1–9 1–9 

2.  Koulun oppilasmäärä n. 250 yli 400 yli 500 yli 700 yli 700 

3.  Luokan oppilasmäärä 
lukuvuoden aikana 

17–21 22 20–22 17–18 8–10 

4.  Erityisluokat koulussa kaksi ei kolme useita kaksi 

5.  Maahanmuuttajat kou-
lussa  

on ei on on pari 

6.  Maahanmuuttajat (%) 
opettajan omassa luo-
kassa  

11–19 ei 14–27 18 ei 

7.  HOJKS-oppilaat opetta-
jan omassa luokassa 

ei ei on on on 

8.  Kouluavustaja käytettä-
vissä 

ei ei ei ei on 

 
Kolmessa luokassa oli maahanmuuttajia, joiden määrä vaihteli lukuvuoden 
aikana. Keväällä luokkiin saapui uusia maahanmuuttajia. Aluksi osa maa-
hanmuuttajaoppilaista osallistui vain taito- ja taideaineisiin ja loppukeväästä 
heidät siirrettiin kokonaan yleisopetukseen. Maahanmuuttajien valmiudet 
osallistua opetukseen vaihtelivat huomattavasti. Joukossa oli lähes ummikko-
ja tai heikosti suomen kieltä osaavia, mutta myös niitä, jotka pärjäsivät koh-
tuullisesti suomen kielellä. Kahdessa luokassa ei ollut maahanmuuttajia, eikä 
niitten opettajien luokkiin tullut muitakaan uusia oppilaita lukuvuoden aikana. 
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Erityisopetukseen siirrettyjä tai otettuja oppilailta oli kolmessa luokassa. 
Näille opettajan tuli laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Ainoastaan yhdessä luokassa oli mahdollisuus koulu-
avustajan jatkuvaan käyttöön. Tosin sekin avustaja ehti vaihtua kolme kertaa 
lukuvuoden aikana. 

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien oppilaista kaksi siirtyi lukuvuoden 
aikana psykiatriseen hoitoon.  
 
 
8.2 Tutkimuksen kulku 
 
Helsingin kaupungin opetusvirasto isona organisaationa mahdollisti sen, että 
tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustivat eri kouluja ja olivat toisilleen 
tuntemattomia. Konsultoinnin onnistuminen edellyttää osallistujilta anonymi-
teettia ja sellaisia konsultointapaamisia, joissa osallistujilla ei ole keskinäisiä 
kollegiaalisuus- tai ystävyyssuhteita. Kun konsultointitilanne on neutraali ja 
konsultti ulkopuolinen, osallistujat ovat vapaita tutkimaan omaa tapaansa toi-
mia opettajana (vrt. Ojanen, 2003). 

Tutkimusaineisto koottiin lukuvuoden 2005–2006 aikana. Konsultointita-
paamisia oli yhteensä seitsemän, joista ensimmäiset kuusi pidettiin noin kuu-
kauden välein lokakuusta maaliskuuhun ja viimeinen toukokuun puolivälissä. 
Toukokuisessa tapaamisessa kokosimme synteesiä menneestä lukuvuodesta ja 
arvioimme taakse jäänyttä ensimmäistä vuotta opettajana sekä konsultoinnin 
merkitystä aloittelevien opettajien induktiokoulutuksena. Muut kuusi kokoon-
tumista olivat luonteeltaan täysin vapaamuotoisia, joissa edettiin noviisin eh-
doilla ja heidän aloitteestaan. Haastattelin osallistujat sekä tutkimuksen alka-
essa lokakuussa että tutkimuksen päättyessä toukokuussa. Menetelmänä käy-
tin teemahaastattelua (vrt. liite 3 & liite 4). Loppuhaastattelun teemat nousivat 
konsultointitilanteissa käsitellyistä asioista, opettajan perustehtävästä, työyh-
teisöstä ja kysymyksistä, joita halusin vielä henkilökohtaisissa haastatteluissa 
täsmentää. (Vrt. Hirsjärvi & Hurme, 2001). Samalla sain mahdollisuuden esit-
tää opettajille vielä joitakin tutkimustehtävään liittyviä tarkentavia kysymyk-
siä. 

Koska aineistonkeruu oli osallistujille vapaaehtoinen, lukuvuoden mittai-
nen prosessi, koko aineistonkeruun ajan läsnä oli riski, että osallistujat kes-
keyttävät prosessin ja tutkimus sitä myöten keskeytyy. Osallistuminen tämän-
kaltaiseen tutkimukseen edellyttää kaikilta epävarmuuden ja keskeneräisyy-
den sietämistä. Tutkimuksen käynnistyessä, samoin kuin jokaiseen ryhmäta-
paamiseen tullessaan kukaan osallistujista ei tiennyt, mitä tulee tapahtumaan, 
mihin päästään tai minne joudutaan. Ryhmätapaamiset olivat avoimia tilai-
suuksia, johon ryhmän jäsenet saivat vapaasti tuoda haluamansa aiheet, tee-
mat ja kokemukset kollegiaalisesti pohdittavaksi ja jaettavaksi. Pienryh-
määmme syntyi pikkuhiljaa keskinäinen luottamus, joka kantoi koko luku-
vuoden ajan aina seuraavaan syksyyn saakka. Tällöin kokoonnuimme pikku-



84 Seija Blomberg 

joulun merkeissä vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia sekä muistelemaan 
mennyttä vuotta. Samalla päivitimme itse kunkin kuulumiset puoli vuotta 
viimeisen tutkimusryhmäkokoontumisemme jälkeen. Tämä kokoontuminen 
äänitettiin ja osa opettajien ajatuksista ja tunnelmista on kerrottu Epilogi-
luvussa. 

Tämänkaltaisen tutkimuksen tekeminen edellyttää tutkijalta vahvaa amma-
tillista koulutusta, eettisyyttä ja konsultatiivista työotetta. Tähän kaikkeen 
olen saanut valmiuksia omassa jatkuvassa kouluttautumisessani. Juuri koulu-
tus- ja kokemustaustani vuoksi valitsin tutkimukseni aineistonkeruumenetel-
mäksi konsultoinnin, jota alku- ja loppuhaastattelut täydentävät. Tutkimuk-
sessani minulla on tutkijan roolin lisäksi konsultin rooli. Konsultin tehtävä 
ryhmässä on huolehtia siitä, että ryhmä pysyy tehtävässään, so. jakaa keske-
nään autenttisia kokemuksia noviisin ensimmäisestä opettajavuodesta. 
 
 
8.3 Kokemuksen tutkiminen fenomenologis-hermeneuttisessa tieteen-

tradition valossa  
 
Noviisiopettajien kokemuksen tutkiminen kuuluu fenomenologiseen erityis-
tieteeseen, ja siten myös laajempaan hermeneuttiseen perinteeseen. Feno-
menologia kattaa kaikki tieteenlajit, jotka tutkivat subjektiivista kokemusta. 
Tavoitteenani on fenomenologian avulla liittää tutkimuksessani yhteen kasva-
tustiede ja osin psykologia sekä noviisin koulunpito. Pyrin näin tutkimuksen 
keinoin tavoittamaan noviisiopettajien ensimmäiseen opettajavuoteen liitty-
vän kokemusmaailman ja sitä kautta myös opettajan ammatin luonteen sellai-
sena kuin se aloitteleville opettajille ilmenee. Tämä lisää parhaimmillaan 
ymmärrystämme opettajan ammatista ja siihen liittyvistä vaatimuksista. (Vrt. 
Perttula, 2006, 116, 135; Laine, 2001, 26–27, 42; Lehtovaara, 1995, 79–81.) 

Noviisiopettajan autenttinen kokemus voidaan määritellä Latomaan (2006, 
27–28) tavoin psyykkisessä tilassa elämyksessä ilmeneväksi merkityssuhteek-
si tai merkityksenannoksi. Kokemus on näin ollen sama kuin elämys ja merki-
tys. Perttula (2006, 116–119) puhuu kokemuksesta suhteena, joka sisältää se-
kä tajuavan subjektin ja hänen tajunnallisen toimintansa että kohteen, johon 
hänen toimintansa suuntautuu. Aloittelevan opettajan kokemusta voidaan pi-
tää erityisenä suhteena, merkityssuhteena, jossa kokemuksen rakenne liittää 
subjektin ja objektin yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkiessani kokemusta puhun 
todellisuuden tutkimisen sijaan opettajan elämäntilanteesta, johon noviisi on 
suhteessa. Asioista, joihin opettaja ei ole suhteessa, ei myöskään tule koke-
muksia. Siten elävä sidos koulunpitoon on kokemuksen edellytys, eikä yksi-
kään opettamiseen ja kasvattamiseen liittyvä kokemus ole noviisille vieras, 
väärä, abstrakti tai outo. Opettajien autenttisten kokemusten tutkiminen on ai-
na inhimillisten arvojen sävyttämää (Varto, 1992, 85). Opettajien kokemusto-
dellisuuteen liittyviä keskeisiä tutkimuksellisia käsitteitä ovat Tuomen ja Sa-
rajärven (2004, 31–36) mukaan kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Merki-
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tykset, joiden valossa todellisuus avautuu opettajille, eivät ole noviiseissa 
synnynnäisesti, vaan niiden lähde on yhteisö, jossa opettajat työskentelevät. 

Tutkiessani opettajien autenttisia kokemuksia oletan, että opettajan työhön 
liittyvät ilmiöt ovat sellaisenaan läsnä kokemusmaailmassa mutta muodossa, 
joka ei avaudu suoraan käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle. Tutkijana mi-
nun tulee rajata tämä kokonainen maailma tulkinnan kautta: tutkijana minulla 
on tulkittava aineisto noviisiopettajien autenttisista kokemuksista ja tulkinnan 
avaimet tai periaatteet. Tulkinnan tarpeen myötä fenomenologiseen tutkimuk-
seen tulee mukaan hermeneuttinen ulottuvuus. Hermeneutiikka on ymmärtä-
misen ja tulkinnan teoria, jossa yritän etsiä tulkinnalle mahdollisia sääntöjä, 
joita noudattaen voisin puhua vääristä ja oikeammista opettajan noviisivuoden 
tulkinnoista. Tällaisia hermeneuttisia kaanoneita eli sääntöjä ovat tutkimuksen 
autonomisuus, merkityksen koherenssi, ymmärtämisen aktuaalisuus ja uudel-
leen ymmärtäminen. Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa tutkimukses-
sani opettajan työhön liittyvien ilmiöiden merkityksen oivaltamista. Her-
meneutiikkaan kuuluu esiymmärrys noviisiopettajan työstä. Ymmärtäminen 
etenee kehämäisenä liikkeenä, ns. hermeneuttisena kehänä. (Vrt. Laine, 2001; 
Heikkinen & Laine, 1997.) Tutkimuksellani on kaksitasoinen rakenne: perus-
tason muodostaa aloittelevien opettajien kokemukset opettajan työstä ja siihen 
liittyvästä roolista noviisiopettajana sekä opettajien kokemukset työyhteisöis-
tään. Toisella tasolla tapahtuu itse tutkimus, joka kohdistuu ensimmäiseen ta-
soon. Tutkimuksessani tavoitteena on käsitteellistää fenomenologis-herme-
neuttisen tutkimuksen tapaan noviisiopettajien opettamiseen liittyvien koke-
musten merkitys, toisin sanoen tavoitteena on tehdä jo tunnettu tiedetyksi. 
(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 35.)  

Kokemusmaailma on opettajalle aina todellinen ja se on periaatteessa ta-
voittamaton, samoin kuin se samalla on oppilaille ja kollegoille pääsemätön. 
Kokemusten totuudellisuus mutkistaa opetustilanteita, koska siellä on läsnä 
yhtä monta oikeaa tapaa kokea käsillä oleva asia kuin siinä on ihmisiä, ja vain 
yksi näistä kokemisen tavoista on opettajan oma kokemus. Koulutus, elämän-
kokemus tai teoreettinen tietämys eivät anna opettajan kokemusmaailmalle 
mitään lisäarvoa silloin, kun puhutaan kokemuksen todellisuudesta. Koulussa 
opettajien, oppilaiden ja kotien sekä kollegoiden välisessä vuorovaikutuksessa 
vaikeuksia syntyy siitä, että kokemusmaailma ei ole yhteinen, vaan se on 
olemassa vain opettajalle, oppilaalle, vanhemmalle tai kollegalle itselleen. 
Toinen ihminen ei voi pureutua toisen kokemusmaailmaan saati nähdä sitä 
ulkopuolelta. Kokemusmaailmaa ei yksinkertaisesti ole olemassa opettajan, 
oppilaan, vanhemman tai kollegan sisäisen kokemuksen ulkopuolella. Koke-
musmaailman tavoittamattomuus ja pääsemättömyys tarkoittaa käytännössä 
sitä, että kukin opettaja kokee koulunpidon sellaisena, johon muilla opettajilla 
ei ole pääsyä. On turhaa puhua kokemuksien yhteydessä opettajista yleensä 
tai korottaa jonkun opettajan kokemukset toisten opettajien kokemuksia ar-
vokkaammaksi. Opetustilanteessa näyttää olevan läsnä opettaja ja oppilaita, 
joista kukin elää omassa ainutlaatuisessa maailmassaan vailla periaatteellista-
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kaan mahdollisuutta ymmärtää täydellisesti toisiaan. Opettajan on siten turha 
yrittää ymmärtää ja oppia tuntemaan täydellisesti oppilaitaan. Opetustyön 
ydin löytyy siitä, että opettaja järjestää vuorovaikutuksensa oppilaiden ja 
opettajayhteisön kanssa niin, että hänen työlleen asettamat tavoitteet voivat 
parhaalla mahdollisella tavalla toteutua. Ihannetilanteessa ne ovat sopusoin-
nussa opettajan ihmiskäsityksen kanssa. Opettajan tulee koettaa löytää mah-
dollisimman aito yhteys oppilaisiinsa ja kollegoihin. Kun hän oivaltaa, ettei 
hänen kokemusmaailmansa ole yhtään oppilaiden tai kollegoiden kokemus-
maailmaa todempi, ja ettei hän ole velvoitettu ymmärtämään oppilaitaan täy-
dellisesti, tällaisen realistisen yhteyden rakentaminen tuntuu helpottavalta. 
(Perttula, 1999, 43–46.)  

Olen kuvannut tutkimukseni fenomenologisen paradigman postulaatit tau-
lukossa 6 (vrt. Kaikkonen, 1999, 430).  
 
Taulukko 6. Fenomenologisen paradigman postulaatit 
 
Kysymyksen 
luonne 

Kysymys Paradigman kuvaus 

Ontologinen  
kysymys 

Millainen opettajan 
maailma on?  

Opettamisen todellisuuksia on monta. Ne 
ovat luonteeltaan sosiopsykologisia muodos-
taen toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden. 
Todellisuuden voi ymmärtää vain opettaja 
itse. 

Epistemologinen 
kysymys 

Mikä suhde tutkijalla 
on noviisiopettajien 
kokemuksiin?  

Tutkija on keskinäisessä vuorovaikutussuh-
teessa noviisiopettajien kokemuksiin jakaen 
niitä heidän kanssaan. 

Aksiologinen 
kysymys 

Mikä merkitys on ar-
voilla noviisiopettaji-
en kokemusten ym-
märtämisessä? 

Arvot ohjaavat ja muovaavat sitä, miten no-
viisiopettajien kokemuksia ymmärretään. 

Loogisuuden 
kysymys 

Ovatko syy–seuraus-
suhteet mahdollisia 
noviisiopettajien ko-
kemusmaailmassa?  

Koulunpidossa tapahtumat vaikuttavat mo-
nin tavoin toinen toisiinsa. Syy-seuraus-
yhteyksiä voi löytyä tai olla löytymättä. 

Generalisaation 
kysymys 

Mitä noviisiopettajien 
kokemuksista on 
mahdollista yleistää? 

Noviisiopettajien kokemuksista voi tehdä 
vain suuntaa-antavia yleistyksiä. Kokemuk-
set voivat ”valaista” toisen ymmärrystä. 

Teleologinen 
kysymys 

Mitä uutta tietoa tut-
kimus tuo esiin? 

Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan ja löy-
tämään noviisiopettajien kokemusmaailman 
merkityksiä ja ymmärtämään niitä.  

Retoriikan 
kysymys 

Millaista on tutki-
muksen kieli? 

Kieli on vapaata ja henkilökohtaista ja liittyy 
tehtyihin tutkimusratkaisuihin. 

 
Tutkimukseni noviisiopettajien autenttisista kokemuksista kumpuaa edellä 
kuvatussa taulukossa 6 esitellyistä fenomenologisen paradigman olettamuk-
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sista, jotka olen pyrkinyt ottamaan huomioon tutkimusta tehdessäni. Opettaji-
en kokemukset ensimmäisestä opettajavuodesta edustavat dialogista feno-
menologiaa, jossa on tärkeää se, mitä dialogin väliin kertyy. Tämä taas riip-
puu tutkimukseen osallistujien rohkeudesta ja halusta. Dialogisen tutkimus-
käytännön mukaisesti minulla tutkijana on suora ja persoonallinen kontakti, 
so. omaelämänkerrallinen yhteys ilmiöön, jota olen tutkinut. (Vrt. Tuomi & 
Sarajärvi, 2004, 80; Moustakas, 1990).  

Tehdessäni tutkimusta oma mieleni on ollut tutkimusvälineeni, jonka avul-
la olen muodostanut asiasta esikäsityksen ja jonka kautta olen tulkintaa teh-
dessäni eläytynyt ja samastunut noviisiopettajien kokemuksiin. Tutkimusai-
neiston ymmärtämisen edellytyksenä ovat olleet omat kokemukseni. Viime 
kädessä opettajien noviisivuoden kokemusten ymmärtäminen on perustunut 
omaan subjektiiviseen aineiston tulkintaani. Tämän vuoksi fenomenologia 
metodina on koskenut myös omaa toimintaani tutkimuksen aikana. Metodi 
asettaa minut tutkijana subjektin asemasta objektiivisempaan asemaan suh-
teessa tutkittavaan ilmiöön ja tämän vuoksi sitä sanotaan fenomenologiseksi 
reduktioksi. Fenomenologiasta ei ole mahdollista esittää tarkkaa kuvausta, 
vaan se saa soveltavan muotonsa monien eri tekijöiden tuloksena. Olen siten 
joutunut tilannekohtaisesti harkitsemaan, miten saavuttaisin noviisiopettajien 
kokemukset mahdollisimman autenttisina. Fenomenologiassa noviisiopettaji-
en kokemuksia tarkastellaan yksin noviisiopettajien kannalta ja siten se eroaa 
merkittävästi kokemusten tarkastelusta arkielämässä. Arkielämässähän toisia 
ihmisiä tulkitaan aina omista lähtökohdista. (Perttula, 2006, 143–144; Laine, 
2001, 31.) 
 

Reflektio opettajan kokemusmaailmassa ja käyttöteorian rakentajana 

Opettajan kokemuksen tutkiminen edellyttää kaikilta tutkimukseni konsul-
tointitapaamisiin osallistuneilta opettajilta ja minulta tutkijana reflektiivistä 
otetta omaan työhön. Reflektion sisältö, inhimillinen kokemus ja reflektion 
rooli ovat usein mysteeri. Vaikka reflektio käsitteenä on vanha, se on proses-
sina edelleen opettajille ja tutkijoille epäselvä ja vaikeaselkoinen. Reflektio 
opettajan työssä edellyttää läheistä kontaktia opettamiseen. Opettaminen ja 
oppiminen ovat keskenään vuorovaikutuksessa siten, että tehokas opettaja op-
pii oppilailtaan ja yhdessä oppilaittensa kanssa. Opettamisen oppimisessa on 
keskeistä opettajan henkilökohtainen, sisäinen reflektiivinen dialogi, oikeu-
denmukaisuuden taju ja hänen opettamiseen liittämänsä moraaliset näkemyk-
set. Kaikkeen ammatilliseen oppimiseen sisältyy henkilökohtainen kasvu ja 
muutos, joka synnyttää oppimisen syklin. Opettamaan oppiminen ja inhimilli-
seksi olennoksi tuleminen kestää Frepponin (2001) mukaan ihmisiän. Opetta-
essamme opimme ja löydämme inhimillisyytemme. Tämän takia opettajat ku-
koistavat ja uusiutuvat opettaessaan ja käytännön työtä tehdessään. Reflekti-
ossa käsitellään opettajan työssään kohtaamia ristiriitaisia ajatuksia ja kysy-
myksiä. Tällaisten asioiden kohtaaminen ja käsittely voi olla opettajalle tus-
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kallista. Ammatillinen reflektio omassa työssä edellyttää opettajalta aina si-
sukkuutta. (Freppon, 2001, 2–6, 155–162.) 

Tutkimuksessani pidän reflektiota Ojasen (1996b) tavoin ammatillisen ke-
hitysprosessin strategiana eli keinona muuttua tai muuttaa käyttäytymistään ja 
siten parantaa suorituksensa laatua. Konsultaatiotapaamisissa pyrin tietoisuu-
den heräämiseen, sillä se on olennaista käyttäytymisen muutoksessa. Se, että 
opettaja saavuttaa uuden ymmärryksen omasta käyttäytymisestään, edellyttää 
kaksoisroolin omaksumista: olemista yhtäaikaisesti näytelmän näyttelijä ja 
katsomossa istuva kriitikko. Ojasen (emt. 57) mukaan seuraava askel reflek-
tiivisessä prosessissa on opettajan keskittyminen tutkimaan omaa käyttöteori-
aa, jota usein on vaikea ilmaista sanojen muodossa, koska se tiedetään vain 
sanattomana tietona. Käyttöteoria syntyy asteittain kehityksen myötä sarjasta 
erilaisia tapahtumia, esimerkiksi kokemuksista, luetusta, kuullusta. Siinä on 
aina seuraavat elementit: persoonallinen kokemus, välitetty tieto – myös tois-
ten kokemukset – ja kolmanneksi arvot, jotka määrittävät voimakkaasti käyt-
töteorian rakentumista. Arvoilla on suuntaa-antava, määräävä rooli. Nämä 
elementit ovat ajan myötä hautautuneet niin syvään tietoisuuteen, ettei niitä 
saavuteta kognitiivisin keinoin. Reflektiivinen prosessi alkaa aina kokemuk-
sesta, jonka tutkiminen lisää ymmärrystä ja saa aikaan muutosta. Noviisiopet-
tajien kokemusten tarkasteleminen konsultointiryhmässä edistää tehokkaasti 
reflektiota. (Vrt. Ojanen, 1996b, 56–59.) 

Koulussa useat opetettavat asiat, kuten oppiaineet ja niiden arviointi, koe-
taan tyypillisesti koulunpitoon liittyvinä ulkoisina asioina. Ihmisen sisäisten 
prosessien tunteminen ja tukeminen, kuten miten edistää oppimista, kasvua tai 
muutosta oppijassa ja miten arvioida sitä, koetaan perinteisesti ulkoista arvi-
ointia vaikeammaksi. Sen takia sitä myös tarjotaan vähemmän koulu- ja opis-
kelumaailmassa. Kun opettajan energia menee suoraan ulkoisin keinoin ta-
pahtuvaan toimintaan, vaarana on ihmisen sisäisten prosessien sivuuttaminen. 
Opettajan tulee ymmärtää, miten toiseen ihmiseen vaikutetaan. Vasta sen 
ymmärtäminen herättää opettajassa vastuuntuntoa. Kasvatus on aina suhteessa 
olemista. Ympäristö, esimerkiksi luokkahuone, tarjoaa jatkuvasti uutta aines-
ta, jonka synnyttämä kokemus tulisi käydä läpi tutkimisen, reflektion avulla. 
(Vrt. Ojanen, 1996a, 12–13.) 

Tutkimuksessani reflektiota pidetään Ojasen (1996a) tavoin avainkäsitteenä 
tutkittaessa noviisiopettajien kehitystä ja muutosta. Psykoanalyyttisessa teori-
assa reflektiosta käytetään käsitettä vapaa assosiaatio. Kasvatustieteessä tie-
dostamattoman osuus on tyypillisesti laiminlyöty, vaikka kokonaispersoonal-
lisuuden huomioimisesta kirjoitetaan ja puhutaan sujuvasti. Opettajan on vai-
kea saada tietoisuuteen sieltä kipeänä torjuttua tietoa. On myös olemassa sel-
laista tiedostamatonta, johon opettaja ei ole osannut kiinnittää huomiota. Kun 
tiedostamaton tulee tietoiseksi, siitä avautuvat uudenlaiset näkymät opettajuu-
teen, ja sen avulla opettaja kykenee irrottautumaan rutiininomaisesta työsken-
telystä. Kriittisen ajattelun ja reflektiokyvyn seuraamukset näkyvät opettajas-
sa psykologisina muutoksina, lähinnä kyvykkyytenä loogisuuteen ja itseoh-
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jautuvuuteen. Reflektointi on taitavan ammattilaisen käyttämä tehokas strate-
gia, joka osaltaan auttaa opettajaa suoriutumaan monimutkaisista, asiantunte-
musta vaativista tehtävistä. (Ojanen 1996a, 13.) 

Reflektiivisesti ajattelevan ja toimivan opettajaihanteen vaatimusten täyt-
täminen edellyttää opettajalta Uusikylän (1998, 190–196) mukaan riittävää 
intelligenssiä ja aitoa kiinnostusta pedagogisiin ongelmiin. Opettajan pedago-
ginen intelligenssi ilmenee kykynä ajatella ja toimia opetustilanteissa sekä 
loogisesti että luovasti, oppilaiden oppimista, kasvua ja persoonallisuuden 
eheytymistä tukien. Kaikki opettajat eivät kykene reflektoimaan ajatteluaan ja 
toimintaansa. Uusikylä (emt. 194) kertoo kymmenvuotisesta seurantatutki-
muksestaan, jossa opettajaksi opiskelevien reflektointitaidot tulivat näkyviin 
miltei ”karmealla” tavalla. Muutama opiskelija oli valmis reflektoija jo opis-
kelunsa alusta lähtien, muutamat eivät valmistuneet koskaan opettajiksi – 
osittain koska kieltäytyivät reflektoimasta. (Ks. Uusikylä, 1990b.)  

Osallistuminen tutkimukseeni edellytti tutkittavilta ja tutkijalta kykyä aja-
tella ja toimia reflektiivisesti. Niin ikään noviisiopettajilta edellytettiin riittä-
vää pedagogista intelligenssiä ja aitoa kiinnostusta pedagogisiin ongelmiin. 
Opettajilla tuli lisäksi olla seuraavanlaisia ominaisuuksia: 

• kykyä syventyä ja tarkastella omia tunteitaan, asenteitaan, ajatuksiaan ja toiminto-
jaan  

• kykyä tulla tietoiseksi omasta kontekstistaan  

• kykyä pohtia omaa arvoperustaansa ja arvostuksiaan  

• kykyä kehittää ja rakentaa omaa ammatillista ajatteluaan  

• kykyä käsitteellistää ja abstrahoida toimintojaan ja ajatustapojaan sekä  

• kykyä nähdä ja sisäistää oppimisnäkemyksen, entisen tiedon, kokemuksen ja uuden 

tiedon jatkuva vuorovaikutus.  
 
Tutkimukseeni valikoitui alkuhaastattelujen kautta viidestä eri peruskoulusta 
viisi noviisiopettajaa, joilla totesin olevan aitoa kiinnostusta pedagogisiin on-
gelmiin. Muodostin heistä tutkimukseni konsultointiryhmän (pienryhmän). 
Tämä omaehtoisesti muodostunut viiden noviisiopettajan ja tutkijan pienryh-
mä oli kooltaan ideaali, jotta kaikilla ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus liittyä 
persoonallisin sitein toinen toisiinsa ja jossa jokaisella oli ryhmässä oma teh-
tävä. Aineistonkeruun kannalta tärkeää oli synnyttää ryhmän jäsenten välille 
riittävä luottamus, jotta pitkäkestoinen ja prosessinomainen aineistonkeruu 
onnistuisi kokonaisuudessaan. 
 
 
8.4 Tutkimustulosten analysoinnin perusedellytykset laadullisessa  

tutkimuksessa 
 
Jokainen tutkija joutuu tutkimusta aloitellessaan ratkaisemaan menetelmälli-
set ongelmat, kuten minkälainen on tutkittava ilmiö, tarkastellaanko kohdeil-
miötä kvalitatiivisesti vai kvantitatiivisesti ja miten nämä eri menetelmälliset 
ratkaisut tukevat ilmiön selvittämistä. Tutkimukseeni on alusta alkaen liitty-
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nyt useita laadulliseen tutkimukseen liitettäviä tunnusmerkkejä, kuten aineis-
tonkeruumenetelmä, tutkittavien näkökulma, harkinnanvarainen otanta, ai-
neiston laadullis-induktiivinen analyysi, hypoteesittomuus, tutkimuksen tyyli-
laji ja tulosten esitystapa sekä tutkijan asema. Alusta alkaen tarkoituksenani 
on ollut korostaa tutkimuksessani kohdeilmiön käsitteellisen pohdinnan mer-
kitystä, joka tutkielmassani on noviisiopettajien kokemukset ensimmäisestä 
työvuodesta. Kvalitatiivisten menetelmien käyttäminen tutkimuksen ilmiön 
tarkastelussa on siten luonteva ja relevantti tapa analysoida kohdeilmiötä ja 
siihen liittyvää tutkimusaineistoa. Laadullisten menetelmien käyttäminen tut-
kimuksessani toimii työkaluina noviisiopettajien autenttisten kokemusten kä-
sitteellistämisen pohtimisessa. (Vrt. Eskola & Suoranta, 1996, 7–16.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma elää tutkimushank-
keen mukana ja sitä kautta tutkimuksessa saavutetaan ilmiöiden prosessiluon-
ne. Avoimessa tutkimussuunnitelmassa tutkimuksen eri vaiheet eli aineiston-
keruu, analyysi, tulkinta ja raportointi kietoutuvat yhteen. Laadullisessa tut-
kimuksessa tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessiin eikä tutkimusprosessia 
ole helppo pilkkoa toisiaan seuraaviin osiin. Olenkin joutunut tarkistamaan 
tutkimussuunnitelmaa ja tutkimusongelmien asettelua aineistonkeruun kulu-
essa, ja välillä tutkielman kirjoittaminen on vaatinut palaamista alkuperäiseen 
aineistoon. (Vrt. Eskola & Suoranta, 1996, 15–16.) 

Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluu tutkijan luova mielikuvitus. Tutki-
mukseni keskeisenä tavoitteena on selvittää tutkittavien, so. noviisiopettajien, 
oma näkökulma opettajan ensimmäisestä työvuodesta. Tällaisen tavoitteen 
yhteydessä on välttämätöntä tarkastella objektiivisuuden ja subjektiivisuuden 
suhdetta. On tärkeää, että tiedostan tutkijana omat esioletukseni ja arvostuk-
seni. Objektiivisuus suhteessa tutkittavaan ilmiöön syntyy juuri oman subjek-
tiivisuuden tunnistamisesta. Myös valitsemani aineistonkeruumenetelmä, so. 
vapaat ja assosioivat konsultointitapaamiset, tukevat objektiivisen tiedon esiin 
tulemista. (Vrt. Eskola & Suoranta, 1996, 16–17.) 

Keskityn tutkimuksessani laadullisten tutkimusten tapaan selvittämään ja 
analysoimaan pientä määrää tapauksia, so. viiden opettajan kokemuksia vii-
dessä eri koulussa. Tällaisen aineiston tieteellisyyden kriteerinä ei ole määrä 
vaan laatu ja käsitteellistämisen kattavuus. Kattavuudella tarkoitetaan aineis-
ton koon, analyysin ja tulkinnan onnistuneisuutta sekä tutkimustekstin kirjoit-
tamisen muodostamaa kokonaisuutta. En pyri tutkielmassani tilastollisiin 
yleistyksiin, vaan pyrin kuvaamaan ja ymmärtämään kvalitatiivisin keinoin 
aloittelevien opettajien kokemuksia ja kokoamaan niistä teoreettisesti mielek-
kään tulkinnan. Aineiston koolla ei siten ole välitöntä vaikutusta eikä merki-
tystä tutkimukseni onnistumiseen. Aineiston tehtävänä on toimia apuna raken-
taessani käsitteellistä ymmärrystä noviisiopettajien kokemuksista. Tutkimuk-
seni tarkoitus ei siten ole kertoa aineistosta, vaan pyrkiä rakentamaan siitä 
teoreettisesti kestäviä näkökulmia. Tutkijana minun tulee sijoittaa tutkimus-
kohde yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä ja antaa siitä historiallisesti yksityis-
kohtainen ja tarkka kuva. Harkinnanvaraisessa otannassa on kysymys kyvys-
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täni rakentaa tutkimukseeni vahvat teoreettiset perustukset, jotka ovat proses-
sin aikana osittain myös ohjanneet aineiston hankintaani. (Vrt. Eskola & Suo-
ranta, 1996, 17–18, 60–61.) 

Kvalitatiivisen aineiston koon määrittämiseksi on muotoutunut muutamia 
sääntöjä. On järkevää ajatella, että aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset 
eivät tuota enää mitään tutkimustehtävän kannalta uutta tietoa. Tällöin puhu-
taan kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Tutkimusaineistoni keruu jakaantui 
kahdeksalle kuukaudelle siten, että aineiston keruu ajoittui lokakuusta touko-
kuuhun sijoittuvalle ajanjaksolle. Puhdasta saturaatiota ei aineistonkeruussa 
ollut havaittavissa, sillä opettajien konsultointitapaamisissa esiin nostamat 
teemat vaihtelivat ajankohdan mukaan. Osaa teemoista, kuten kasvatukseen ja 
järjestyksen ylläpitoon liittyviä asioita, käsiteltiin joka tapaamisessa, osa asi-
oista puolestaan nousi pintaan satunnaisesti tilanteissa, joissa asia oli ajankoh-
tainen opettajalle itselleen. Tutkimuksessa haluttiin seurata opettajan ensim-
mäistä työvuotta ja siten lukuvuodelle jakautunut aineistonkeruu oli relevantti 
rajaus ja muodosti analysoitavan kokonaisuuden, tapauksen, vaikkei saturaa-
tion vaatimus kaikilta osin täyttynytkään. (Vrt. Eskola & Suoranta, 1996, 62–
66.) 

Tutkijan asema on laadullisessa tutkimuksessa hyvin keskeinen. Tutkijana 
minulla on ollut toiminnassani tietynlaista vapautta, joka on antanut mahdolli-
suuden joustavaan tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Aineistonke-
ruumenetelmääni liittyy innovatiivisuus ja kokeileminen, miten autenttiset lu-
kuvuoden mittaiset konsultointitapaamiset, niiden järjestäminen, taltiointi, 
purkaminen ja analysointi mahdollistavat kohdeilmiön tutkimisen, ymmärtä-
misen ja tulkinnan. Valitsemani aineistonkeruumenetelmä on ollut itselleni 
mielenkiintoinen seikkailu noviisiopettajan kokemusmaailmaan, joka on mi-
nulle omien kokemusten kautta tuttu, mutta jota en kykene enää ajallisen etäi-
syyden takia henkilökohtaisena kokemuksena tavoittamaan. Onhan omasta 
noviisivuodestani peruskoulun opettajana vierähtänyt jo kolme vuosikym-
mentä. 
 
 
8.5 Sisällönanalyysi 
 
Kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä perusanalyysimenetelmänä voi-
daan käyttää sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on paitsi yksittäinen metodi 
myös väljä teoreettinen kehys, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonai-
suuksiin. Sen avulla voidaan siten tehdä monenlaista tutkimusta. (Tuomi & 
Sarajärvi, 2004, 93.)  

Sisällönanalyysi perustuu maailmasuhteeseen, jossa oleellista on näkymät-
tömän ymmärtäminen. Tutkimuksessani opettaja haluaa puhua maailman si-
sältä käsin ja samalla olla maailmassa mukana. Ajatuksena on, ettei ole ole-
massa mitään sellaista pistettä tai paikkaa, josta opettaja voisi nähdä enem-
män kuin hän kokemuksensa avulla ymmärtää. Oleellista tässä on huomata, 
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että kyse on todellisuuden tajuamisesta inhimillisenä ajattelutapana, ei totuu-
den kysymyksestä sinänsä. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2004, 106.)  

Käsittelen tutkielmassani tutkimusongelmiani sisällönanalyysin keinoin. 
Sen avulla opettajien kokemuksia ensimmäisestä opettajavuodesta voidaan 
tarkastella ”todellisuuden kuvana”. Toinen varteenotettava vaihtoehto tarkas-
tella aineistoa olisi diskurssianalyysi. Diskurssianalyysissa tarkastelunäkö-
kulma kohdistuisi aloittelevien opettajien kokemusten ”todellisuuden raken-
tumiseen” ensimmäisen työvuoden aikana ja siten se olisi prosessin tarkaste-
lua. Tähän tutkimukseen olen valinnut perusanalyysimenetelmäksi aineisto-
lähtöisen sisällönanalyysin. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2004, 48.) 

Laadullinen analyysi jaetaan käytetyn päättelyn logiikan mukaan usein jo-
ko induktiiviseen (yksityisestä yleiseen) tai deduktiiviseen (yleisestä yksityi-
seen) analyysiin. Tutkimukseni päättelyn logiikka on pääasiassa induktiivista 
analyysia. Opettajien tunteiden tarkasteleminen on muista tutkimusongelmista 
poiketen deduktiivista analyysia. 

Toinen tapa tarkastella sisällön analyysia on jakaa laadullinen aineisto ana-
lyysin muodon mukaan. Analyysi voi siten olla joko aineistolähtöinen, teo-
riasidonnainen tai teorialähtöinen (Eskola, 2001). Tämän tyyppisessä analyy-
sissä korostuu teorian tai teoreettisen tiedon merkitys laadullisessa tutkimuk-
sessa ja siinä voidaan ottaa paremmin huomioon erilaiset analyysin tekoa oh-
jaavat tekijät kuin päättelyn logiikkaan perustuvassa aineiston analysoinnissa. 
Tutkimusaineistoni analysointia ovat ohjanneet sekä analyysin muotoon että 
päättelyn logiikkaan perustuvat analyysimuodot. Noviisiopettajien kokemuk-
sia tutkiessani läsnä on ollut myös luovien tulkintojen tekeminen ja intuitio. 
Olen jaotellut käyttämäni analyysimenetelmät tutkimusongelmittain, jotka on 
koottu taulukkoon 7.  

Tutkimusaineistoni koostuu noviisiopettajien konsultointiryhmässä jaka-
mista autenttisista koulunpidon kokemuksista. Olen aluksi luokitellut koko 
aineiston aineistolähtöisesti. Olen analysoinut tutkimusongelmat 2–4 pelkäs-
tään aineistolähtöisesti, kun taas ensimmäistä tutkimusongelmaa lähestyn teo-
rialähtöisesti. Aineiston teorialähtöisessä analyysissä olen käyttänyt hyväksi 
alun perin aineistolähtöisessä luokittelussa syntyneitä analyysiyksiköitä. Tä-
mä on mahdollistanut sen, että eri tutkimusongelmia on voitu tarkastella tut-
kimusongelmien kannalta sopivimmalla analyysimenetelmällä soveltaen 
mahdollisimman relevanttia päättelyn logiikkaa. Tutkimukseeni liittyvässä 
ajatteluprosessissa ovat vaihdelleet aineistolähtöisyys ja valmiit mallit ja olen 
pyrkinyt yhdistelemään näitä toisiinsa mahdollisimman luovasti siten, että 
yhdistelyn tuloksena saattaa syntyä jotain uutta. (Ks. Tuomi & Sarajärvi, 
2004, 95–102.) Kun opettajien tunteita tutkitaan teorialähtöisen analyysin 
avulla, määritellään tutkittava ilmiö jonkin jo tunnetun luokittelun mukaisesti. 
Tutkimuksessani ensimmäisen tutkimusongelman sisällönanalyysin teorialäh-
töinen luokittelu perustuu Perttulan (2006) perustunteiden (so. ilo, suru, on-
nellisuus, viha, pelko ja inho) luokitteluun. 
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Taulukko 7. Tutkimuksessa käytetyt laadullisen analyysin muodot ja päättelyn logiikka 
tutkimusongelmittain 
 

Tutkimusongelma Analyysin muoto 
Päättelyn 
logiikka 

1 Minkälaisia tunteita opettajan työ herättää 
noviiseissa ensimmäisenä opettajavuotena? 

Teorialähtöinen  
analyysi 

Deduktiivinen 

2 Miten noviisiopettaja saavuttaa ryhmän 
hallintaan ja kodin ja koulun yhteistyöhön 
liittyvän opettajan roolin? 

Aineistolähtöinen  
analyysi 

Induktiivinen 

2.1 Miten noviisiopettaja saavuttaa työn edel-
lyttämän auktoriteetin ja osaa luoda järjes-
tystä sekä ylläpitää riittävää työrauhaa? 

Aineistolähtöinen  
analyysi 

Induktiivinen 

2.2 Miten noviisiopettaja kokee kodin ja kou-
lun yhteistyön? 

Aineistolähtöinen  
analyysi 

Induktiivinen 

3 Minkälainen työpaikka kouluyhteisö on 
noviisiopettajan kokemana? 

Aineistolähtöinen  
analyysi 

Induktiivinen 

3.1 Miten noviisiopettaja löytää paikkansa työ-
yhteisössä? 

Aineistolähtöinen  
analyysi 

Induktiivinen 

3.2 Miten noviisiopettaja kokee koulun johta-
juuden ja koulutyön hallinnollisen organi-
soinnin? 

Aineistolähtöinen 
analyysi 

Induktiivinen 

4 Miten noviisiopettaja kokee opettajan am-
mattiin liittyvän koulutuksen ja kouluttau-
tumisen? 

Aineistolähtöinen  
analyysi 

Induktiivinen 

 
Aineiston analyysissa on aina lopulta kyse keksimisen logiikasta. On muistet-
tava, ettei ole olemassa mitään sellaista tieteellistä metodia, joka takaisi to-
tuuden etsinnän menestyksen. Tuomi ja Sarajärvi (2004, 95–102) muistutta-
vat, että tutkimuksen tekijän on itse tuotettava analyysin viisaus ja hänen tulee 
löytää aineistostaan teemoja oman ymmärryksensä avulla.  
 
 
8.6 Tutkimusaineisto 
 
Kun halutaan selvittää opettajien kokemuksia ensimmäisestä työvuodesta, on 
luontevaa käyttää keskustelua aineistonhankinnan päämenetelmänä ja täyden-
tää sitä haastatteluin. Opettajien saattaminen yhteen keskustelemaan koulun-
pitoon liittyvistä kokemuksista on tutkimusasetelmana hyvin autenttinen ja 
vapaamuotoinen. Tutkimuksen idea on yksinkertainen: kun halutaan tietää, 

miten noviisiopettajat kokevat työnsä, heidät saatetaan yhteen jakamaan ko-

kemuksiaan ensimmäisestä opettajavuodesta. Tällaisessa vapaassa ja avoi-
messa tutkimusasetelmassa on mahdollisuus tavoittaa jotain sellaista ainutlaa-
tuista ja ainutkertaista tietoa opettajan ensimmäisestä työvuodesta, jota ei 
muilla tutkimusmenetelmillä saada selville. Metodologisesti konsultointita-
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paamisissa korostuvat ihmisten tulkinnat asioista ja niille annetut merkitykset 
sekä se, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Fenomenologis-
hermeneuttinen lähestymistapa aineiston käsittelyssä edellyttää tutkijalta riit-
tävää kokemusta tutkittavasta ilmiöstä, kokemuksen reflektointia sekä syväl-
listä perehtymistä tutkimusmetodologiaan. Kasvatustieteessä on tuskin tehty 
tutkimuksia, joissa olisi käytetty vastaavanlaista tutkimusmetodologista lähes-
tymistapaa. Tämän takia minulla ei ole ollut esikuvia tutkimusta tehdessäni, 
vaan olen rakentanut teoreettisen viitekehyksen itse askel askeleelta sekä teh-
nyt metodologiset ja aineiston analysointiin liittyvät ratkaisut tilanne- ja ta-
pauskohtaisesti. Samalla olen pitänyt mielessäni kokonaisvaltaisen lähesty-
mistavan, jolla tarkastelen tutkimustehtävääni, noviisiopettajien kokemuksia 
ensimmäisestä opettajavuodesta ja siitä jäsennettyjä tutkimusonglemia. 

Konsultointitapaamisten keskusteluaiheista ja keskustelujen etenemisestä 
ovat vastanneet tutkimukseen osallistuneet opettajat itse. Ryhmätapaamiset 
aloitettiin retorisella kysymyksellä: ”Miten haluatte edetä?” Keskustelut ja ai-
neiston keruu etenivät tutkittavien ehdoilla ja heidän varassaan. Tällä tavalla 
kerätty autenttinen tutkimusaineisto mahdollistaa hyvän tutkimuksen tekemi-
sen, mikäli tutkija osaa luokitella, teemoittaa, tyypitellä, ymmärtää ja tulkita 
relevantisti näin koottua tietoa sekä kykenee nostamaan esiin aineistossa ole-
vaa piilevää tietoa. Konsultointitapaamiset muodostuivat hyvin luonnollisiksi 
ja aidoiksi. Kuten olen aiemmin todennut, olin itse aineistonkeruuseen liitty-
vissä tilanteissa kaksoisroolissa: tutkijan roolissa ja konsultin roolissa. Kon-
sulttina huolehdin siitä, että ryhmä pysyy tehtävässään.  

Valitsemani aineistonkeruumenetelmä, noviisiopettajien autenttinen ja va-
paa kokemusten jakaminen pienryhmässä opettajana toimimisesta, näiden ta-
paamisten äänittäminen ja litterointi olivat raskaita ja pitkällisiä prosesseja, 
joihin liittyi paljon vaikeasti ennakoitavia tekijöitä sekä herkkien asioiden 
kohtaamista, ymmärtämistä ja tulkitsemista. Tehtävä ei ollut helppo. Aineis-
ton keruun onnistuminen edellytti tutkijalta pitkäaikaista henkilökohtaista 
kouluttautumista sekä konsultatiivisten työtapojen omaksumista ja sisäistä-
mistä. Tällaisen tutkimuksen tekeminen on ollut minulle tieteenteoreettisesti 
ja metodologisesti mahdollista toteuttaa vasta työelämän myöhäisessä vai-
heessa, sillä aikaisemmin osaamiseni ja tietotaitoni eivät olisi riittäneet näin 
haastavaan aineistonkeruuseen, analysointiin ja tulkintaan. Tämäntyyppiseen 
aineistonkeruuseen liittyy paljon haavoittuvia ja epävarmoja hetkiä sen pitkä-
kestoisuuden ja täydellisen vapauden ja vapaaehtoisuuden takia. Myös pien-
ryhmään syntyvä dynamiikka saattaa keskeyttää em. kaltaisen lupaavasti al-
kaneen aineistonkeruun. Tutkimusaineistoni koontiin ja tutkimusprosessiin on 
liittynyt siten runsaasti riskejä, joiden kanssa olen joutunut tulemaan toimeen 
ja joita minun on pitänyt oppia sietämään. Valitsin tutkielmaani edellä ku-
vaamani riskialttiin aineistonkeruumenetelmän tutkimuksellisesta ja mene-
telmällisestä mielenkiinnosta. Olen kokenut valitsemani tutkimuksellisen lä-
hestymistavan mielekkäänä, ja se on kantanut koko tutkimusprosessin ajan. 
Tämäntyyppinen aineistonkeruu nostaa esille yksilön kokemus- ja mieliku-
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vamaailmaa sekä kouluelämän tiedostamattomia puolia. En olisi millään 
muulla metodologisella valinnalla kyennyt tavoittamaan noviisiopettajien au-
tenttista ääntä samassa määrin kuin näissä konsultointitapaamisissa tapahtui. 
Opettajien säännöllinen osallistuminen ryhmätapaamisiin osoitti, että aineis-
tonkeruumenetelmäni ja metodologinen lähestymistapani on ollut mielekäs ja 
hyödyllinen paitsi itselleni myös tutkimukseen osallistuneille opettajille. 

Aineistonkeruuseen liittyvä ensimmäinen iso haaste oli, miten tavoittaa sel-
laiset aloittelevat opettajat, jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan tämän-
kaltaiseen tutkimustyöhön. Osallistuminen tutkimukseen, jossa haastattelut ja 
konsultointitapaamiset äänitetään systemaattisesti ja näin koottua aineistoa 
tarkastellaan tieteenteoreettisesti ja metodologisesti analysoiden, vaatii osal-
listujilta suurta rohkeutta ja tutkimuksellista kiinnostusta pohtia ”julkisesti” 
omaa opettajuutta. Osallistuminen ryhmätapaamisiin edellytti jokaiselta no-
viisilta henkilökohtaista heittäytymistä kokoontumisissa esiin tuleviin ja käsi-
teltäviin asioihin. Kokemuksia kertoessaan noviisiopettajat eivät kyenneet ar-
vioimaan, miten heidän puheenvuoronsa vaikuttaisivat tai näkyisivät lopulli-
sissa tutkimustuloksissa. Osallistujat eivät siten voineet ”pelata omaan pus-
siinsa” tai ottaa itselleen jotain vierasta, ulkopuolista roolia, vaan he tulivat ti-
lanteeseen ”omana itsenään” ja laittoivat persoonansa likoon ryhmän jäsenenä 
tutkimuksen puolesta.  

En olisi onnistunut löytämään noviisiopettajia ilman Helsingin kaupungin 
opetusviraston apua. Sain opetusvirastolta kutsun osallistua kaupungin järjes-
tämään uusien opettajien koulutustilaisuuteen. Jo siellä havaitsin, että mieli-
kuvani uusista nuorista opettajista ei pitänyt paikkaansa. Osallistujat olivat 
hyvin eri-ikäisiä. Tämä näkyi myös tutkimukseni osallistujissa: kahdella vii-
destä tutkittavasta oli pitkä työura takana muissa työtehtävissä. Tutkittavien 
sukupuolijakauma oli yksipuolinen: kaikki, jotka ottivat minuun yhteyttä tut-
kimukseen liittyen, olivat naisia. Tähän vaikutti keskeisesti opetusalan nais-
valtaisuus, sillä lähettämästäni 39 kutsukirjeestä vain kaksi vastaanottajaa oli 
miehiä, loput 37 naisia. En siten kykene tutkimuksessani tarkastelemaan su-
kupuolen merkitystä noviisiopettajien kokemuksissa. 

Keskeinen kysymys, jonka tutkija joutuu itselleen aineistonkeruun yhtey-
dessä esittämään, koskee aineiston kokoa: kuinka paljon aineistoa täytyy ke-
rätä, jotta tutkimus olisi tieteellistä, edustavaa ja yleistettävissä. On syytä 
muistaa, ettei laadullisessa tutkimuksessa pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan 
niissä pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä, kuten tässä opettajien kokemuksia 
ensimmäisestä työvuodesta sekä ymmärtämään heidän kokemuksiaan ja an-
tamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta opettajien kokemuksille. Tämän takia 
tutkittavien valinta ei ole ollut sattumanvaraista vaan harkittua ja tarkoituk-
seen sopivaa. Harkintaan kiinnitettiin erityistä huomiota alkuhaastattelujen 
yhteydessä. Tärkeää tutkittavien valinnassa oli se, että osallistujat olivat toisil-
leen tuntemattomia, edustivat eri kouluja ja heillä oli henkilökohtaista mie-
lenkiintoa ja kyvykkyyttä jakaa kokemuksiaan pienryhmässä. (Vrt. Tuomi & 
Sarajärvi, 2004, 87–88.) 
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Tutkimusaineisto koottiin kolmivaiheisena siten, että konsultointitapaami-
set muodostivat tutkimuksen varsinaisen aineiston ja näin koottua aineistoa 
täydennettiin opettajien alku- ja loppuhaastatteluilla. Alkuhaastattelun tavoit-
teena oli ensisijaisesti löytää helsinkiläisiä opettajia perustettavaan tutkimus-
ryhmään (konsultointiryhmään tai pienryhmään). Tutkittavilta edellytettiin, 
että he ovat kiinnostuneita tutkivasta ja reflektoivasta työotteesta, heillä on 
aineenopettajan tai luokanopettajan koulutus ja he ovat ensimmäistä kertaa 
pitkäkestoisessa opettajantehtävässä. Alkuhaastattelun teemat nousivat sys-
teemisen ajattelun viitekehyksestä siten, että teemat liittyivät opettajan työku-
vaan, organisaatioon ja persoonaan (vrt. kuvio 1). Haastattelun yhteydessä 
selvitin myös tutkimushenkilöiden henkilökohtaiset ja työpaikkaan liittyvät 
taustatiedot sekä halukkuuden osallistua pitkäkestoiseen ja hyvin henkilökoh-
taiseen tutkimukseen, jossa täytyy olla valmis jakamaan kokemuksiaan. Lop-
puhaastattelun teemat valikoituivat konsultointitapaamisissa lukuvuoden mit-
taan käytyjen keskustelujen pohjalta, joita halusin vielä tarkistaa opettajakoh-
taisesti (ks. liite 4). Loppukeskustelussa sivuttiin mm. seuraavia teemoja: ky-
kyä ylläpitää järjestystä luokassa, kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamis-
ta, luokkarakenteita, tukea tarvitsevien oppilaiden määrää luokassa, koulun 
tarjoamia tukitoimia, projekteja, joissa opettaja oli mukana, arviointikäytäntö-
jä, kollaboraatiota, täydennyskoulutusta, työsuhteen laatua sekä ajatuksia 
opettajuudesta elämän tehtävänä ensimmäisen talven jälkeen. Molempiin 
haastatteluihin varattiin aikaa 60 minuuttia haastateltavaa kohti. Haastattelut 
ja konsultointitapaamiset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Opettajilla oli 
asiaa niin runsaasti, että kaikki ennalta sovittu aika käytettiin. 

Valitsin tutkittavat huolellisesti. Vaikka opettajat olivat eri-ikäisiä, heidän 
kokemuksensa opettajan ammatista oli keskenään verrannollista: jokainen 
heistä oli ensimmäistä vuottaan pitkäkestoisessa peruskoulun opettajan tehtä-
vässä. Opettajat myös työskentelivät peruskoulussa erilaisissa työtehtävissä. 
Tutkimusaineistoni kattaa siten koko yleissivistävän oppivelvollisuuskoulun. 
Peruskoulu muodostaakin tutkimuksessani kokonaisuuden, tapauksen. Kuten 
luvussa 8.1 olen todennut, kaksi opettajaa oli koulutukseltaan aineenopettajia 
ja kolme oli luokanopettajia. Noviiseista kolme toimi luokanopettajina, yksi 
opettajista oli erityisluokanopettajana ja yksi opettajista toimi aineenopettaja-
na. Opettajien kokemusmaailma oli siinä mielessä yhteneväinen, että heillä 
kaikilla oli sama työnantaja ts. Helsingin kaupungin opetusvirasto, mutta he 
toimivat eri kouluissa opettajina ja toivat siten keskusteluun mukaan koulu-
jensa koulunpidosta kumpuavat kokemukset. Kaikkien opettajien työsuhde oli 
määräaikainen, joten he tarkastelivat opettajan työtä ja työyhteisöä pätkätyön-
tekijän kokemusmaailmasta käsin.  

Haastattelua pidetään aineistonkeruumenetelmänä joustavana, sillä se on 
menetelmä, jossa haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksiä, oikaista 
väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja käydä keskustelua tut-
kittavan kanssa. Joustavuutta lisää myös se, että haastattelija voi esittää ky-
symykset siinä järjestyksessä kuin katsoo aiheelliseksi. Konsultointitapaami-
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sissa syntyvää vuorovaikutusta ja keskustelua voidaan pitää vielä haastatte-
luakin joustavampana menetelmänä. Keskustelut polveilevat vapaasti ja luon-
tevasti aihepiiristä toiseen opettajien jakaessa kokemuksiaan keskenään. Tut-
kija/konsultti voi tarvittaessa puuttua opettajien keskusteluun ja varmistaa 
asioita tai oikaista väärinkäsityksiä. Näin koottu tutkimusaineisto on ainutlaa-
tuinen autenttisuudessaan. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2004, 73–77.) 

Tutkimuksessani noviisiopettajat jakoivat kokemuksiaan keskenään hyvin 
innokkaasti, intensiivisesti ja luottamuksellisesti. Konsultointitapaamisissa 
tuli harvoin eteen tilanteita, jossa koin tarpeelliseksi tuoda omia näkemyksiäni 
keskusteluun. Valmistauduin haastatteluihin huolellisesti ja lähetin sekä alku- 
että loppuhaastattelun teemat tutkittaville hyvissä ajoin etukäteen, jotta he 
saattoivat orientoitua ja valmistautua tuleviin haastatteluihin. Valmistauduin 
konsultointitapaamisiin litteroimalla väliviikoilla edelliskertaisen tapaamisen. 
Näin viimeisin konsultointitapaaminen oli tuoreena mielessäni ja saatoin tar-
vittaessa hyödyntää sitä konsultin roolissani. Tutkimuksessani teoriaan pereh-
tyminen, aineistonkeruu, litterointi ja alustava analysointi limittyivät toinen 
toisiinsa koko tutkimusprosessin ajan. Viimeiseen yhteiseen ryhmätapaami-
seen kokosin asioita, joita opettajat olivat talven mittaan jakaneet. Näin opet-
tajat kykenivät palauttamaan mieleen, mistä syksyllä ja talvella oli keskusteltu 
ja he saattoivat palata menneeseen ja arvioida ensimmäistä kouluvuottaan 
omien kokemustensa valossa. Opettajat suhtautuivat tutkimukseeni ja siihen 
liittyvään aineistonkeruuseen vakavasti. He valmistautuivat huolellisesti haas-
tatteluihin, miettivät ennakkoon asioita ja osa heistä kirjoitti ennen tapaamista 
ajatuksiaan paperille muistin virkistämiseksi.  

Aineistonkeruuseen liittyi hyvin vähän perinteisiä haastatteluun ja keskus-
teluun liittyviä metodologisia ongelmia, sillä haastattelin opettajat itse, sa-
moin vastasin ja huolehdin kaikista konsultointitapaamisista, niiden järjestä-
misestä, äänittämisestä ja litteroinneista. Tällainen pitkäkestoinen aineiston-
keruu on riskialtis, mutta luotin aikaisemman kokemukseni, koulutukseni ja 
asiantuntemukseni pohjalta aineistonkeruun onnistumiseen. Aineistokeruu-
menetelmäni perustui tutkittavien osallistamiseen. Keskeistä tämän tyyppises-
sä aineistonkeruussa on tutkittavien tiedon arvostaminen ja usko siihen, että 
jokaiseen asiaan on enemmän kuin yksi näkökulma ja että ne kaikki ovat tär-
keitä. Yhteinen periaate on myös se, että erilaiset näkökulmat asioihin tulevat 
esille parhaiten, kun asioista keskustellaan ryhmässä. Tutkijana minulla on 
ollut päällimmäisenä kunnioitus tutkittavia ja heidän tietämystään kohtaan. 
Olen tullut paikalle konsultointitapaamisiin oppiakseni, en opettaakseni. Tut-
kijana olen pyrkinyt toimimaan fasilitaattorina tai katalysaattorina, osallistu-
jilta tulevan tiedon ja ideoiden kokoajana ja koordinoijana. Tällaisen mene-
telmän käyttäminen vie väistämättä pohjan perinteiseltä asiantuntija-ajattelul-
ta ja tärkeimmäksi asiaksi tutkimusprosessissa muodostuu tutkittavien oppi-
minen. Järjestämällä tapaamiset tehtävänäni on siten ollut mahdollistaa osal-
listujien oppiminen, minkä uskon johtavan mielekkääseen toimintaan ja toi-
minnan ylläpitämiseen. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2004, 85.) 
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Selvitin tutkittaville tutkimuksen alkaessa seikkaperäisesti tutkimuksen tar-
koituksen ja pitkäkestoisuuden. Pyrin luomaan sellaisen tutkimusympäristön, 
jossa ryhmä jaksaisi kokoontua jakamaan kokemuksiaan koko pitkän luku-
vuoden ajan. Erityisesti kiinnitin huomiota riittävän intiimin tilan löytämiseen 
ja miellyttävän ilmapiirin luomiseen. Istuimme piirissä ja keskustelun lomassa 
joimme kahvia tai teetä. Sovimme lukuvuoden ensimmäisessä konsultointita-
paamisessa kokoontumisajoista. Osallistujia ei kutsuttu erikseen paikalle joka 
tapaamiseen, vaan tutkimuksessa lähdettiin siitä, että kaikki saapuvat oma-
aloitteisesti paikalle sovittuina ajankohtina. Sovimme ainoastaan siitä, että il-
moitan, jos jostain syystä kokoontuminen peruuntuu. Kokoonnuimme siten 
ilman erillistä kutsua koko lukuvuoden ajan. Ennalta sovittu aikataulu piti ei-
kä muutoksia tullut. Muutenkin aikataulu toimi hyvin. Kaikki saapuivat pai-
kalle sovittuna aikana. Ainoastaan yhden kerran yksi osallistujista unohti ta-
paamisen. Muuten me kaikki, viisi opettajaa ja tutkija, olimme aina paikalla. 
Tapaamiset alkoivat välittömästi osallistujien saavuttua ja kestivät aina reilut 
kaksi tuntia. Opettajilla oli runsaasti asiaa, keskustelut etenivät luontevasti ja 
tapaamisista muodostui avoimia ja luottamuksellisia tilaisuuksia.  

Konsultointitapaamiset olivat luonteeltaan pienryhmätapaamisia, johon jä-
senet ovat hakeutuneet vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan. Omaehtoisesti 
muotoutuvaan ryhmään valikoituu Pörhölän (2007, 10–12) mukaan jäseniä, 
joilla on samankaltainen arvomaailma ja ajattelutavat ja joiden tapa viestiä ja 
olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa on sovitettavissa yhteen. Heillä on 
myös yhteensopivat ja toisiaan täydentävät vuorovaikutustaidot. Kun ryhmä 
on toiminnallisesti hyvä eli on saatu kootuksi riittävän monipuolisia voimava-
roja, ryhmä sulkee rajansa. Tässä vaiheessa alkaa voimakas ryhmän sisäinen 
kehitys. Ryhmälle muotoutuu yhteinen päämäärä, johon kaikki ryhmän jäse-
net sitoutuvat. Tätä edellyttää Bionin (1979, 21) mukaan hyvän ryhmähengen 
muodostuminen. Viime kädessä ryhmän jäsenten tekemät omat arvioinnit ja 
päätelmät ryhmän toiminnasta ovat erittäin merkityksellisiä koko ryhmälle, 
sillä niistä riippuu ryhmän sosiaalisen elämän kukoistus tai rappio. Hyvän 
ryhmähengen luominen oli tutkimuksessani tärkeää, jotta sen pitkäkestoisuu-
den ja vapaaehtoisuuden takia opettajat haluaisivat ja jaksaisivat osallistua 
ryhmän toimintaan koko lukuvuoden ajan. Opettajien käyttämien merkityksen 
sisältävien analyysiyksiköiden jakautuminen noviisiopettajien ja tutkijan kes-
ken on kuvattu taulukossa 8. Aineiston jakautuminen ryhmän eri jäsenten 
kesken kuvaa parhaiten sitä, miten opettajat ovat tulleet kuulluksi ryhmäta-
paamisissa.  
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Taulukko 8. Merkityksen sisältävien analyysiyksiköiden jakautuminen sisällönanalyytti-
sessa tarkastelussa eri opettajien ja tutkijan kesken (f ja %) 
 

Tutkimukseen osallistujat f % 

Leena-opettaja 914 26,8 

Laura-opettaja 223 6,5 

Anna-opettaja 655 19,2 

Anu-opettaja 917 26,9 

Mari-opettaja 613 17,9 

Tutkija 93 2,7 

 3415 100,0 

 
Oma tehtäväni tutkijana ja ryhmän konsulttina oli huolehtia siitä, että ryhmä 
pysyy tehtävässään. Osuuteni puheenvuoroista oli roolini mukaisesti 2,7 % ja 
loppu 97,3 % oli noviisiopettajien jakamia kokemuksia. Puheenvuoroni tutki-
jana jätettiin aineiston analysoinnin ulkopuolelle. Analysointi keskittyi siten 
yksinomaan opettajien jakamiin kokemuksiin, joita kertyi yhteensä 3322 mer-
kityksen sisältävää analyysiyksikköä. Opettajien roolit erosivat jonkin verran 
ryhmässä. Opettajista Leena ja Anu olivat eniten äänessä. Ainoastaan Laura-
opettaja oli ryhmässä hiljaisempi. Tähän vaikutti osin ryhmädynamiikka ja 
osin se tosiasia, että koulu, jossa Laura työskenteli, poikkesi muista kouluista 
”helpompana” ja ”perinteisempänä” peruskouluna. Koulussa ei esimerkiksi 
ollut maahanmuuttajataustaisia oppilaita tai erityisluokkia, kuten muissa tut-
kimukseen osallistuneiden opettajien kouluissa. Lauralla ei myöskään ollut 
HOJKS-oppilaita luokallaan. Hän oli myös ainoa opettajista, joka oli pois yh-
den tapaamiskerran.  

Tutkimusaineisto on osittain erittäin henkilökohtaista ja sisältää arkaluon-
toista ja salassa pidettävää materiaalia, joten olen pyrkinyt johdonmukaisesti 
häivyttämään tutkittavien henkilötiedot sekä tiedot kouluista, joissa he työs-
kentelivät. Tärkeää on, ettei tutkimukseen osallistuneita opettajia, heidän op-
pilaitaan, työyhteisöjään tai oppilaiden vanhempia tunnisteta. Tutkittavien in-
timiteetin säilyttämiseksi olen joissakin autenttisissa lainauksissa joutunut 
hieman muuttamaan opettajan värikästä ilmaisua neutraalimpaan, jottei häntä 
tunnistettaisi tai vastaavasti olen jättänyt jonkin faktan ilmoittamatta (esimer-
kiksi luokka-aste), jos sillä ei siinä yhteydessä ole ollut merkitystä ja jos sen 
poisjättäminen on lisännyt tutkittavan intimiteettisuojaa. Samasta syystä olen 
jättänyt autenttisissa lainauksissa opettajatunnuksen merkitsemättä. Opettaja-
tunnuksen sijaan olen merkinnyt ajankohdan, jolloin asiaa on käsitelty. Näin 
lukija voi mielessään hahmottaa opettajien kokemusten rakentumista luku-
vuoden edetessä. Lainauksissa mainittujen opettajien, oppilaiden ja muiden 
henkilöiden nimet olen muuttanut toisiksi.  
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Ryhmä kokoontui vielä kerran yhteen seuraavan vuoden syksyllä pikkujou-
lun merkeissä puoli vuotta viimeisen konsultointitapaamisen jälkeen. Pikku-
joulutapaaminen niin ikään äänitettiin ja aineistoa kertyi kolmen tunnin (180 
min.) edestä. Opettajien toisen kouluvuoden terveiset on lyhyesti kerrottu Epi-
logi-luvussa. 

Varsinaista tutkimusaineistoa kertyi yhteensä 546 sivua (2808 kb), josta 

konsultointitapaamisten taltiointia oli 298 sivua (1540 kb), alkuhaastatteluja 

112 sivua (587 kb) ja loppuhaastatteluja 134 sivua (681 kb).  
 
 
8.7 Aineiston käsittelyvaiheita  
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruu ja käsittely kietoutuvat yhteen. 
Siihen sisältyy periaate, joka korostaa jatkuvaa tulkinnan osuutta koko tutki-
musprosessin ajan. Tutkimusmenetelmällinen osaaminen edellyttää tutkimuk-
sessani tutkijalta tietynlaista reflektion suhdetta tieteenteoreettiseen lähesty-
mistapaan, tutkimuskirjallisuuteen, aikaisempiin tutkimustuloksiin, pitkäai-
kaiseen, lähes vuoden kestäneeseen aineistonkeruuseen sekä tutkimuksen te-
kemisen metodologisiin perusratkaisuihin. Kaikki em. seikat ovat olleet läsnä 
tutkimuksessani. Tutkimustehtävät ja teoreettinen viitekehys ovat eläneet, 
muotoutuneet ja täsmentyneet rinnakkain aineistonkeruun kanssa. (Vrt. Aalto-
la & Valli, 2001, 10–21.) 

Jäsensin konsultointitapaamisissa kootun laadullisen aineiston hyödyntä-
mällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Käytin aineiston luokittelussa hy-
väksi taulukkolaskentaohjelmaa. Luokittelin aineiston aineistolähtöisen tar-
kastelun lisäksi teorialähtöisesti etsimällä aineistosta perustunteita. Teorialäh-
töisessä tarkastelussa käytin apuna aineistolähtöisessä analyysissa muodostet-
tuja analyysiyksiköitä. Tarkastelemalla perustunteita halusin selvittää opetus-
työn opettajassa synnyttämiä tunteita ja hänen persoonallista tapaansa tehdä 
työtään ja kohdata jokapäiväisiä työhön liittyviä ristiriitoja. Olen tarkastellut 
aineistoa tutkimusongelmittain etsimällä tutkimustehtävään liittyvät mainin-
nat litteroidusta tekstistä ja aineistolähtöisesti muodostetuista tiedostoista. 
Kiinnitin analyysissä huomiota erityisesti tutkimukseen osallistuneiden esiin 
nostamaan tematiikkaan. Monet kokemukset liittyivät ääripäihin, asioihin, 
jotka toimivat hyvin tai vastaavasti asioihin, joissa oli paljon ongelmia ja vas-
toinkäymisiä. Tein johtopäätökset samaa ilmiötä koskevien mainintojen risti-
riidattomuuden ja keskinäisen loogisuuden perusteella. Tästä syystä myös 
yleisestä linjasta poikkeavilla havainnoilla oli suuri merkitys ja ne pakottivat 
minua tarkentamaan johtopäätöksiäni sekä asettivat niille rajoituksia (Alasuu-
tari, 1994, 29).  

Analyysin alkuvaiheessa tutkimukseeni osallistuneiden noviisiopettajien 
kokemusten moni-ilmeisyys ja se, että opettajat viittasivat samoihin ilmiöihin 
aineiston keruun eri yhteyksissä, teki jäsentämisvaiheesta työlään. Toisaalta 
aineiston laajuus, monipuolisuus ja pitkälle aikavälille sijoittuva aineistonke-
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ruu auttoivat minua saattaessani ilmiöitä omille paikoilleen ja selvittäessäni 
niiden välisiä vaikutussuhteita. Aineiston kerääminen, litterointi, jäsentämi-
nen ja analysointi oli pitkällinen prosessi. Ajallisesti eri vaiheet kulkivat limit-
täin toisiinsa kietoutuen. Tutkimuksen tekeminen, teoriaosuuden kokoaminen 
ja tutkimusongelmien jäsentäminen tapahtui rinnakkain aineistonkeruun kans-
sa. Litteroin aineiston mahdollisimman pian kokoontumisen jälkeen. Koska 
huolehdin itse haastatteluista, konsultoinnista ja tutkimusaineiston keräämi-
sestä, äänittämisistä ja litteroinnista, aineisto tuli minulle hyvin tutuksi ja vuo-
ropuhelu kootun ja vielä kokoamattoman aineiston välillä jatkui koko tutki-
musprosessin ajan. Luin aineistoa läpi yhä uudelleen testaten tutkimustehtä-
vää ja siitä jäsennettyjä tutkimusongelmia. Vaikka aineistossa tulivat tietyt 
linjaukset esille jo tutkimuksen tekemisen alkuvaiheessa, varsinaiset johto-
päätökset rakentuivat pitkällisen työskentelyn ja uudelleen lukemisen proses-
sin tuloksena. 

Raportoinnissa pyrin kuvaamaan konsultointitapaamisista poimituilla suo-
rilla lainauksilla johtopäätösten perustana olevaa aineistoa. Samalla koetan 
välittää lukijalle kuvaa ongelmakentän rikkaudesta ja kompleksisuudesta. 
Suorien lainausten lisäksi raportoinnissa esiintyy epäsuoria viittauksia tutkit-
tavien lausuntoihin. Tutkimuksen kulku on kuvattu taulukossa 9. 
 
Taulukko 9. Tutkimusaineiston käsittelyn ja tulkinnan vaiheet 
 

Aineiston hankinta Käsittely Analysointi Johtopäätökset Argumentointi 

Alkuhaastattelu 
teemahaastatteluna 

Äänittä-
minen, 
litterointi 

Jäsentely 
 

Aineiston sisältö Sisältyy konsul-
tointikokemusten 
tulkintaan 

Konsultointitapaami-
set, so. avoimet kes-
kustelutilaisuudet 
pienryhmässä 

Äänittä-
minen, 
litterointi 

Aineiston 
redusointi, 
klusterointi 
ja abstra-
hointi 

Aineiston sisäl-
tö, frekvenssit,  
prosenttiluvut 

Taulukot, graafi-
set kuviot, suorat 
ja epäsuorat lai-
naukset 

Loppuhaastattelu 
teemahaastatteluna 

Äänittä-
minen,  
litterointi 

Jäsentely 
 

Aineiston sisältö Sisältyy konsul-
tointikokemusten 
tulkintaan 

 
Tein litteroinnin tarkasti. Näin halusin koota sekä haastatteluihin että konsul-
tointitilanteisiin liittyvän aineiston kokonaisuudessaan enkä rajata tutkimuk-
sen ulkopuolelle jo litteroinnin aikana tutkimusprosessiin liittyvää tutkimus-
aineistoa, joka myöhemmin saattaisi osoittautua tärkeäksi tutkimuksen kan-
nalta. Käsitellessäni aineistoa jouduin siirtämään informaatiota, koodaamaan 
uudelleen sekä tiivistämään. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, 
ettei näistä toimenpiteistä seuraa sellaista informaation katoamista tai vinou-
tumista, joka johtaisi virheelliseen kuvaan aineiston kuvaamasta todellisuu-
desta (Tynjälä, 1991, 390). Kiinnitin tähän erityistä huomiota koodatessani 
informaatiota.  
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Kvalitatiivisen aineiston analyysi on perusteiltaan merkitysten tulkintaa. 
Kaikilta osin tehtävä ei ollut helppo. Se, että haastattelin tutkimukseen osallis-
tuvat opettajat itse, toimin tutkijana ja konsulttina konsultointitapaamisissa, 
äänitin ja litteroin haastattelut sekä konsultointitapaamiset, helpotti aineiston 
hallitsemista ja tulkintaa. Se myös lisäsi aineiston keruun ja käsittelyn yhte-
näisyyttä, mutta samalla vastavuoroisesti tulkintoihin liittyvä subjektiivisuu-
den riski lisääntyi. Suorien lainausten tarkoituksena on osaltaan kuvata johto-
päätösten perustana olevaa aineistoa ja mahdollistaa lukijalle päättelyproses-
sin arviointi.  

Kirjoitin äänittämäni haastattelut ja konsultointitapaamiset tekstinkäsittely-
ohjelmalla (Word) sanasta sanaan tekstitiedostoiksi. Kokonaisuuksien erotte-
lijana pidin yksittäisen opettajan käyttämää puheenvuoroa. Siirsin konsultoin-
titapaamisiin liittyvät tekstitiedostot omaksi sarakkeekseen taulukkolaskenta-
ohjelmaan (Excel). Tässä yhteydessä pilkoin opettajan puheenvuoron tarvitta-
essa ajatukselliseksi kokonaisuudeksi, joka sisälsi merkityksen. Luokittelu ta-
pahtui muodostamalla taulukkolaskentaohjelmalla luotuun tiedostoon itsenäi-
set sarakkeet luokituskoodia, konsultointitapaamista, opettajaa ja opettajan 
mahdollista perustunneilmaisua varten. Luokittelu tapahtui aineistolähtöisen 
analyysin pohjalta muodostetun luokitusrungon avulla ja myös nämä muodos-
tivat taulukkolaskentaohjelmassa omat itsenäiset solunsa. (Vrt. Jyrhämä, 
2004.) Luokittelin tekstiin liittyvät analyysiyksiköt pääsääntöisesti opettajan 
mukaan. Mikäli useampi opettaja vahvisti kokeneensa samaa, monistin ana-
lyysiyksikön niin monta kertaa kuin eri opettaja oli ilmaissut saman asian. 
Luokittelin konsultointitapaamisissa esiintuodut kokemukset alun perin 
42:een sisältöluokkaan (liite 5). Alaluokan ensimmäinen numero ilmaisi sisäl-
töluokan kuulumisen tiettyyn pääluokkaan. Pääluokiksi muodostuivat seuraa-
vat: 1) ryhmät ja ryhmien hallinta, 2) yhteistyö, 3) työyhteisö ja koulun hallin-
to, 4) opettajuus ja 5) kouluttautuminen. 

Taulukkolaskentaohjelman hyväksikäyttäminen mahdollisti tekstin ana-
lysoinnin luokitteluyksiköittäin sekä hakutoiminnot. Hakutoiminnoissa saa-
toin antaa haettavaksi merkkijonoja. Tällä tavoin järjestin aineistoa uudelleen 
käyttäen jäsentäjänä joko aineistolähtöisiä sisältöluokkia tai opettajien koke-
mia perustunteita. 

Luodessani aineistolähtöisen analyysin luokitusrungon lähdin siitä, että 
konsultointitapaamisten sisältämä tieto otetaan mahdollisimman tarkasti tal-
teen. Yksityiskohdista pääsee yleistämään, mutta toisin päin ei päästä enää 
tarkentamaan, mikäli aineisto on luokiteltu hyvin yleisellä tasolla. Tiivistin 
alkuperäisen 42 sisältöluokkaa käsittävän luokitusrungon 17-luokkaiseksi (lii-
te 6). Tein tiivistämisen tarkastelemalla sisältöluokkien keskinäisiä yhteyksiä 
intuitiivisesti.  

Muodostin aineistolähtöisen analyysin luokitusrungon seuraavasti: kirjoitin 
puhtaaksi kaikki tutkimushenkilöiden konsultointitapaamisissa jakamat ko-
kemukset. Samoin kirjoitin puhtaaksi kaikki haastattelut. Aineistolähtöinen 
analyysi tehtiin konsultointitapaamisissa kertyneen tiedon pohjalta, jota haas-
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tattelut täydensivät. Jäsensin aloittelevien opettajien kokemukset tiettyjen pe-
riaatteiden mukaan, jotka nousivat aineistosta.  

Luin aineiston ensimmäisen kerran läpi puhtaaksikirjoitusvaiheessa. Puh-
taaksikirjoitus tapahtui rinnan ja limittäin aineiston keruun kanssa. Tavoit-
teenani oli, että ennen seuraavaa konsultointitapaamista edellisen kokoontu-
misen aineisto oli puhtaaksikirjoitettu. Litterointi osoittautui varsin aikaa vie-
väksi eritoten, kun eroteltavissa oli viiden hengen tutkijaryhmän jäsenten ja 
tutkijan puheenvuorot toisistaan. Ajatuksenani oli, että välittömästi aineiston-
keruun jälkeen tapahtunut litterointi pitäisi yllä jatkuvaa sisäistä vuoropuhelua 
empirian ja teorian välillä. Puhtaaksikirjoittaminen auttoi myös itseäni sisäis-
tämään tutkimusmateriaalin. Ensimmäisen läpiluvun jälkeen luin aineiston 
läpi kertaalleen ja samalla kirjasin sellaisia asioita, joiden katsoin voivan 
muodostaa sisällönanalyyttisen luokkansa. Konsultointitapaamisissa kootun 
aineiston lisäksi luin myös haastatteluaineistot, joita sinänsä en luokitellut ai-
neistolähtöisesti, mutta jotka implisiittisesti kulkivat analysoinnin rinnalla ja 
auttoivat johtopäätösten tekemisessä ja yleensä opettajien kokemusten tulkit-
semisessa. Ilman haastatteluaineistoa en olisi kyennyt analysoimaan opettaji-
en konsultointitapaamisissa keskenään jakamia kokemuksia relevantisti.  

Toisessa läpilukuvaiheessa kirjasin esiin tulevat asiat kukin omille riveil-
leen. Tämän vaiheen jälkeen kokosin monet toisilleen läheiset ilmaisut allek-
kain teemoittain. Näin muodostin aineiston alustavan luokitusrungon. 

Alustavan luokitusrungon muodostamisen jälkeen luin opettajien konsul-
tointitapaamisissa jaetut kokemukset kolmannen kerran läpi samalla silmäil-
len jo laatimiani sisältöluokkia. Tämä lukeminen tuotti lisää luokkia. Tämän 
vaiheen jälkeen muodostin luokitusrungon, jossa alaluokat oli jäsennetty vii-
teen pääluokkaan (vrt. liite 5). 

Neljännessä läpilukuvaiheessa testasin luokitusrungon käymällä ajatuksel-
lisesti läpi analyysiyksikköjen sijoittumisen sisältöluokkiin. Tässä vaiheessa 
lisäsin jokaiseen pääluokkaan alaluokan muut, koska näytti siltä, että on joita-
kin analyysiyksiköitä, jotka eivät luontevasti sovi muihin luokkiin, mutta joita 
varten ei kannata perustaa omaa analyysiluokkaa. 

Viidennessä vaiheessa tapahtui itse luokittelu edellä kuvaamani aineisto-
lähtöisen analyysin periaatteiden mukaisesti.  

Induktiivislähtöisen jäsentelyn edetessä mukaan tarkasteluun tuli myös tut-
kimukseni teoreettinen viitekehys. Havaitsin, että aineistolähtöinen luokitte-
luni mukailee varsin hyvin kokoamaani teoreettista lähestymistapaa. Tähän on 
keskeisesti vaikuttanut se, että aineiston teoreettisen viitekehyksen muodos-
taminen, tutkimusongelmien asettaminen ja empiirisen tiedon kokoaminen on 
ollut limittäinen ja vuorovaikutteinen prosessi.  
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8.8 Tutkimuksen eettisyys 
 
Laadullisessa tutkimuksessa, kuten noviisiopettajien autenttisessa ja vapaassa 
kokemusten jakamisessa ja niiden tarkastelussa, tutkimuksen eettisyyteen tu-
lee kiinnittää erittäin suurta huomiota. Konsultointikokoontumiset tiedonhan-
kintakeinona olivat luonteeltaan täysin vapaamuotoisia ja siten kokoontumiset 
muistuttivat arkielämän vuorovaikutusta. Tällaisessa tiedonhankintakeinossa 
tutkimuseettiset kysymykset korostuvat. Ensiksikin tutkijalla on institutionaa-
linen asema, jolloin toisen väärin kohtelu tai vahingoittaminen saa aivan toi-
senlaisen merkityksen kuin arkielämän suhteissa. Toiseksi, mitä avoimempi 
tiedonkeruumenetelmä on, sitä vaikeampaa on etukäteen punnita tutkimusase-
telman mahdollisia eettisiä ongelmia. Opettajat jakoivat ryhmätapaamisissa 
myös hyvin henkilökohtaisia ja oppilaisiin liittyviä arkaluontoisia asioita. 
Tahdikkuus ja eettisyys aineistonkeruutilanteessa ja myöhemmin analyysiä 
tehdessä on tärkeää. Vaikka opettajien kokemukset olivat ainutlaatuisia ja hy-
vin henkilökohtaisia, olen myös itse kokenut vastaavaa työurani eri vaiheissa. 
Siten noviisiopettajien jakamat kokemukset ensimmäisestä työvuodesta ovat 
henkilökohtaisuudestaan huolimatta opettajien hyvin yleisesti kokemia tuntei-
ta, tilanteita ja ilmiöitä, joista usein vaietaan työyhteisöissä. Myös salassapi-
tosäädökset (PoL 628/1998, 40 §) estävät opettajia käsittelemästä kollegiaali-
sesti opettajan työn ongelmia. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2004, 122.)  
 
Olen tutkimuksessani pyrkinyt noudattamaan seuraavia eettisiä periaatteita 
(ks. Tuomi & Sarajärvi, 2004, 128–129). 
 

• Tutkija selvittää osallistujille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset ris-
kit.  

• Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja aloitteleva opettaja voi vetäytyä 

tutkimusprosessista, mikäli kokee tutkimukseen osallistumisen ahdistavana.  

• Osallistujan tulee tietää koko ajan, mistä tutkimuksessa on kyse.  

• Osallistujille ei pidä aiheuttaa vahinkoa, heidän hyvinvointinsa on asetettava kai-

ken edelle ja mahdolliset ongelmat on etukäteen otettava huomioon.  

• Tutkimuksen on oltava luottamuksellista. Tutkimuksen yhteydessä saatuja tietoja ei 

luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja käytetä muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen.  

• Osallistujien identiteettiä ei paljasteta, henkilöt ovat nimettömiä.  

• Osallistujilla on oikeus odottaa tutkijalta vastuuntuntoa.  

 
Osallistujilla oli halutessaan mahdollisuus keskeyttää osallistuminen lähes 
koko lukuvuoden kestävään aineistonkeruuseen. Kuten aiemmin totesin, tämä 
oli suuri uhka koko tutkimusprosessin ajan tutkimuksen toteutumiselle. Vas-
tuulleni tutkijana ja konsulttina jäi muodostaa ryhmästä toimiva ja intensiivi-
nen pienryhmä niin, että osallistujat haluavat osallistua tutkimukseen koko 
aineistonkeruun ajan. Onnistuin tässä ja olen hyvilläni tutkittavieni sitoutumi-
sesta, pitkäjänteisyydestä, luotettavuudesta ja kyvystä tulla toimeen ryhmän 
muiden jäsenten kanssa.  
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8.9 Luotettavuus ja pätevyys 
 
Laadullinen tutkimus ei ole yhtenäinen tutkimusperinne, ja tämän takia tutki-
joilla on erilaisia käsityksiä siitä, miten kvalitatiivisen tutkimuksen luotetta-
vuutta tulee tarkastella. Yhtenäisen tutkimusperinteen puuttumisen takia tutki-
joiden käytettävissä ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, miten luotettavuut-
ta tulee arvioida. Yhtä kaikki laadullista tutkimusta arvioidaan aina kokonai-
suutena ja arviointi kohdistuu koko tutkimusprosessiin. Tämän tyyppisessä 
arvioinnissa tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus painottuu. Yhteistä eri-
laisille kvalitatiivisille tutkimuksille on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen 
myöntäminen, että tutkija itse on tutkimuksessa keskeinen tutkimusväline. 
Tämän takia laadulliset tutkimusraportit ovat yleensä henkilökohtaisempia 
kuin kvantitatiiviset ja ne sisältävät enemmän tutkijan omaa pohdintaa. (Esko-
la & Suoranta, 1996, 210.) 

Eskola ja Suoranta (1996, 211–212) pitävät laadullisen aineiston luotetta-
vuuskriteereinä uskottavuutta, siirrettävyyttä, varmuutta ja vahvistuvuutta. 
Uskottavuudella tarkoitetaan tutkijan tulkintojen vastaavuutta tutkittavien kä-
sitysten kanssa. Siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin, vaikkeivät yleis-
tykset ole todellisuuden monimuotoisuuden vuoksi yleensä mahdollisia laa-
dullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen varmuutta voidaan lisätä ottamalla 
huomioon tutkijan ennakko-oletukset. Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että toisis-
ta vastaavaa ilmiöitä tarkastelevista tutkimuksista tulee tukea tehdyille tulkin-
noille. Olen pitänyt mielessäni em. luotettavuuskriteereitä tutkimusta tehdes-
säni. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisätäkseni olen kiinnittänyt huomiota aineiston 
riittävyyteen ja analyysin kattavuuteen. Olen koettanut välttää sellaisten tul-
kintojen tekemistä, jotka perustuvat satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Ra-
portoinnissa olen pyrkinyt ottamaan huomioon analyysin arvioitavuuden ja 
toistettavuuden. Tämän takia tavoitteenani on ollut laatia raportti, jossa lukija 
pystyy seuraamaan päättelyäni. Mikäli tutkielmassa on onnistuttu raportoi-
maan analyysissä käytetty luokittelu- ja tulkintasäännöt riittävän yksiselittei-
sesti, tutkimus voidaan Eskolan ja Suorannan (1996, 214–216) mukaan tois-
taa. Laadullisen tutkimuksen toistamisesta on myös vastakkaisia näkemyksiä. 
Ahonen (1995, 130–132) epäilee, ettei toistaminen ole mahdollista, sillä tutki-
ja itse on ”tutkimusmittari” teoreettisen perehtyneisyytensä ja prosessin inter-
subjektiivisuuden perusteella. Hänen mukaansa toisella tutkijalla ei voi olla 
täysin samanlaista asiantuntemusta. Itse koen, että opettajan työhön liittyvä 
tutkimus, jollainen tutkielmani on, on toistettavissa, mikäli tutkija perehtyy ja 
sisäistää riittävän seikkaperäisesti tutkimukseni toteuttamisen teoreettiset pe-
rusteet ja lähtökohdat sekä aineistokeruumenetelmät ja analysointitavan. Ai-
neistonkeruuni on kuitenkin ollut niin raskas ja pitkällinen prosessi, ettei luo-
tettavuuden tarkasteleminen tutkimusta toistamalla ole mielekäs. 

Laadullisessa tutkimuksessa empiirisiä yleistyksiä ei voida tehdä samalla 
tavalla kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Koska kvalitatiivisessa tutkimuk-
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sessa ei ole mahdollista tehdä yleistyksiä suoraan aineistosta, yleistykset teh-
dään aineistosta tehdyistä tulkinnoista. Tällöin yleistettävyyden kriteeriksi 
nousee aineiston järkevä kokoaminen. Jotta lukija voisi arvioida merkityksiä 
ja tulkintoja sekä niiden järkevyyttä, olen raportoinnissa todentanut merkitys-
ten tulkintaa esimerkein. (Vrt. Eskola & Suoranta, 1996, 65–66.)  

Luotettavuuden arvioinnissa olen pyrkinyt kiinnittämään systemaattisesti 
huomiota tutkimuksen sisäiseen johdonmukaisuuteen (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 
2004, 135–138). Tutkimusprosessin aikana olen tarkkaillut erityisesti seuraa-
via asioita:  

• Mitä tutkin ja miksi? (tutkimuksen kohde ja tarkoitus)  

• Miksi tutkimus on minulle tärkeää? Mitä olen olettanut tutkimusta aloittaessani? 
Ovatko ajatukseni muuttuneet tutkimusta tehdessäni? (omat sitoumukseni tutkijana 
tutkimuksessani)  

• Miten aineistonkeruu on tapahtunut toisaalta menetelmänä ja toisaalta tekniikkana 
(esim. äänittäminen, litterointi)? Minkälaisia erityispiirteitä on liittynyt aineiston 
keräämiseen? (aineistonkeruu)  

• Millä perusteella tutkimuksen tiedonantajat valittiin? Miten heihin otettiin yhteyttä? 
Montako henkilöä tutkimuksessa on? (tutkimuksen tiedonantajat) 

• Miten tutkija - tiedonantajasuhde toimi? Miten tiedonantajat pidettiin ajan tasalla 
tutkimuksen edetessä? Miten tiedonantajien mahdolliset kommentit vaikuttivat tut-
kijaan ja tuloksiin? (tutkija - tiedonantajasuhde) 

• Millaisella aikataululla tutkimus on tehty? (tutkimuksen kesto)  

• Miten aineisto analysoitiin? Miten tuloksiin ja johtopäätöksiin tultiin? (aineiston 
analyysi)  

• Miksi arvelen tutkimukseni olevan eettisesti korkeatasoinen ja tutkimusraportin luo-
tettava? (tutkimuksen luotettavuus)  

• Miten olen koonnut ja analysoinut aineistoni? Annako lukijoille riittävästi tietoa sii-
tä, miten tutkimus on tehty, jotta he voivat arvioida tutkimuksen tuloksia? (tutki-
muksen raportointi)  

 
Laadullisessa tutkimuksessa ratkaisevaa ei ole aineiston koko ja siitä lasketut 
luvut, vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys. Luotettavuutta voidaan parantaa 
triangulaation avulla. Tällä tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden tai 
menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Triangulaatiota perustellaan sil-
lä, että yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa kuvaa 
tutkimuskohteesta. Uskotaan myös, kun jokin tutkimusmenetelmä kuvaa koh-
detta vain yhdestä näkökulmasta, useammalla menetelmällä on mahdollista 
korjata tätä luotettavuusvirhettä. Tutkimuksessani on käytetty aineistotriangu-
laatiota, ts. tutkimusaineisto on koottu useammalla eri tavalla: haastattelemal-
la osallistujat prosessin alussa ja lopussa sekä äänittämällä konsultointitapaa-
miset. Tutkimuksessani on viitteitä myös teoriatriangulaatiosta siten, että tar-
kastelen opettajien kokemuksia pääsääntöisesti aineistolähtöisen analyysin 
avulla, mutta tutkin aineistoa samanaikaisesti myös perustunteiden teorian va-
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lossa. (Vrt. Eskola & Suoranta, 1996, 67–69; Tuomi & Sarajärvi, 2004, 140–
142.) 

Luotettavuuden kannalta suurin epävarmuustekijä laadullisessa tutkimuk-
sessa liittyy siihen, että luokittelujen teko, aineiston tulkinta ja tutkimuksen 
arviointi ovat vahvasti sidoksissa yksittäiseen tutkijaan. Ahonen (1995, 129–
130) puhuu tulkinnan ja päättelyn yhteydessä intersubjektiivisuuden riskistä 
ja tarkoittaa sillä merkitysten tulkintaa, johon vaikuttavat sekä tutkittavan että 
tutkijan mielessä olevat merkitykset. Tärkeää on, että tutkija tiedostaa ja käyt-
tää hallitusti omia merkityksiään. Johtopäätökset ja tulkitut merkitykset ovat 
luotettavia silloin, kun ne vastaavat sitä, mitä tutkittavat tarkoittavat, ts. tutki-
ja ei esimerkiksi ylitulkitse aineiston ilmaisuja. Omassa koulutus- ja koke-
mustaustassani on paljon yhteistä tutkittavien kanssa, joten aineistonkeruun 
aikana en ole kokenut intersubjektiivisuuden riskin läsnäoloa. Tilanne olisi 
ollut toinen, jos minulla itselläni ei olisi ollut riittävän syvällistä perehtymistä 
opettajan ammattiin, samoin kuin omakohtaista kokemusta opettajana toimi-
misesta. Olen pyrkinyt tuomaan esille ja lukijalle arvioitavaksi ne tutkimus-
prosessiin liittyvät seikat, joilla olen katsonut olevan merkitystä johtopäätös-
ten ja tulkinnan perusteisiin sekä tulosten luotettavuuteen. 
 
8.9.1 Validiteetti 

Realistisessa luotettavuustarkastelussa on kysymys siitä, kuinka pätevästi tut-
kittua kohdetta tutkimustekstissä kuvataan. Tällöin puhutaan tutkimuksen va-
liditeetista. Validiteetin tarkastelun yhteydessä selvitetään sekä tutkimuksen 
sisäistä että ulkoista validiteettia. Sisäinen validiteetti eli pätevyys tarkoittaa 
tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen sopusointua ja on 
osoitus tutkijan tieteellisen otteen ja tieteenalan hallinnan voimakkuudesta. 
Ulkoinen validiteetti merkitsee tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä ai-
neiston välisen suhteen pätevyyttä. Kyse on tällöin tutkijan osuudesta. Ha-
vainto on ulkoisesti validi, mikäli se kuvaa tutkimuskohteen täsmälleen sellai-
sena kuin se on. Johtopäätösten validiteetti riippuu puolestaan merkitysten re-
levanssista suhteessa tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin. Mielenkiintoiset 
ja yllättävätkään kategoriat eivät ole valideja, jos ne eivät sisälly tutkimuksen 
teoreettisiin linjauksiin. (Eskola & Suoranta, 1996, 212–216; Jyrhämä, 2002, 
76–77.) 

Tutkimuksessani sisällön validiteettia lisää pitkäaikainen kouluttautumiseni 
ja kokemukseni opetusalan eri tehtävissä, joiden kautta olen sisäistänyt elin-
ikäisen oppimisen periaatteen, osaamiseen liittyvän pääoman kartuttamisen 
ideologian, kriittisen suhtautumisen vallitsevaan todellisuuteen sekä tutkivan 
työskentelyotteen omassa ja erityisesti opettajankoulutukseen liittyvissä työ-
tehtävissäni. Kaikki tutkimuksen tekemiseen liittyvät vaiheet aineistonkeruus-
ta, litteroinnista ja analysoinnista lähtien olen tehnyt itse. Tämä on mahdollis-
tanut aineiston syvällisen sisäistämisen joskus kovinkin pitkäkestoisissa ja 
puuduttavissa tutkimuksen tekovaiheissa, kuten 546-sivuisen aineiston litte-
roinnissa ja litteroidun aineiston sisällönanalyyttisessa luokittelussa 3320 ana-
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lyysiyksikköön. Tutkimusta tehdessäni teoreettiset, käsitteelliset ja empiiriset 
määrittelyt ovat vaikuttaneet jatkuvasti toinen toisiinsa ja muotoutuneet uu-
delleen tutkimusprosessin edetessä. Tällainen tutkimus on luonteeltaan pro-
sessiorientoitunutta. Kun aineistonkeruun väline on inhimillinen tutkija itse, 
voidaan aineistoon liittyvien näkökulmien ja tulkintojen katsoa kehittyvän 
tutkijan tietoisuudessa vähitellen tutkimusprosessin edetessä (Aaltola & Valli, 
2001, 68). Näin koen minulle käyneen. Jotta tämän tyyppinen laadullinen tut-
kimus olisi luotettava, edellyttää se tutkijalta syvällistä ja laajaa tutkimuksen 
aihepiirin tuntemusta ja henkilökohtaista kokemusta tutkimuskohteesta, so. 
opettamisesta ja kasvattamisesta.  

Tutkimukseni lähestymistapa on ollut fenomenologis-hermeneuttinen. Täl-
laisessa lähestymistavassa tavoitellaan toisen kokemusta, joka on aina yksilön 
omakohtainen kokemus. Kokemus muotoutuu merkitysten mukaan ja nuo 
merkitykset ovat fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde. Tutkijan 
tulee kyetä tiedostamaan toisen alkuperäinen kokemuksen maailma ja hänen 
kokemuksilleen antamat merkityksensä. Merkitykset ovat kontekstiherkkiä ja 
niiden tulkinta edellyttää tutkijalta herkkyyttä havaita vivahteita. Merkitykset 
ovat osaksi tiedostettuja ja osaksi piileviä, ja tämä piilevyys tekee merkityk-
sistä ja niiden tutkimisesta haasteellisen tutkimuskohteen. Lisäksi merkitykset 
niveltyvät toinen toisiinsa muodostaen merkitysrakenteita, joten tulkinnassa 
tulee hahmottaa merkitysten verkko yksittäisen merkityksenannon selvittämi-
sen sijaan. (Aaltola & Valli, 2001, 27–45.) Fenomenologisessa tutkimuksessa 
yleistykset tehdään aineistosta tehdyistä merkitysten tulkinnoista. Tärkeää 
onkin tulkintojen syvyys ja kestävyys. Ulkoisen validiteetin tarkastelussa 
keskeistä on tutkijan kyvykkyys tulkita relevantisti tutkittavien kokemuksia ja 
niihin liittyviä merkityksiä sekä tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkimusai-
neistosta. Tutkimukseni validiteettia lisää saamani pitkäkestoinen organisaa-
tiodynamiikan koulutus, jonka avulla olen harjaantunut tekemään havaintoja 
yksilön kokemusmaailmasta ja kokemusmaailmaan liittyvistä merkitysten an-
noista sekä ryhmädynaamisista ilmiöistä, jotka liittyvät tutkimusryhmän toi-
mintaan ja koulumaailmaan. Ulkoista validiteettia lisää myös aineistonkeruun 
pitkäaikaisuus, jolloin opin tuntemaan tutkittavien tavan ilmaista opettajan 
työhön ja koulunpitoon liittyviä kokemuksiaan ja merkityksenantojaan. 
 
8.9.2 Reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelun yhteydessä selvitetään validiteetin 
lisäksi tutkimuksen reliabiliteetti. Reliabiliteetti viittaa mittauksen pysyvyy-
teen, jolloin samaa mittaria käytettäessä tulokset ovat eri mittauskerroilla 
melko samanlaisia. Voidaan sanoa, että aineiston tulkinta on reliaabelia, kun 
se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Laadullisen tutkimuksen piirissä validiteetti- ja 
reliabiliteetti-käsitteiden käyttöä on kritisoitu siksi, että ne ovat syntyneet 
määrällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä niiden ala vastaa lähinnä vain 
määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Tynjälä, 1991, 388–389; Tuomi & Sarajär-
vi, 2004, 133–135.) Laadullisen tutkimuksen tutkimustilanteen ainutkertai-
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suus tai sen saama muutos tutkittavissa saattaa Mäkelän (1990, 47) mukaan 
johtaa siihen, että tulosten pysyvyyden vaatimuksesta tulee irrelevantti.  

Yhdysvaltalaisessa laadullisen tutkimuksen perinteessä mainitaan mahdol-
lisuus laskea yksimielisyyskerroin, jossa kaksi tutkijaa luokittelee saman ai-
neiston. Tuomen ja Sarajärven (2004, 139) mukaan yhdysvaltalaiset tutkijat 
pitävät tutkimuksen luotettavuutta hyvänä, jos luotettavuuskerroin on 80–85 
%. Luotettavuuskertoimen laskeminen ei kuitenkaan ole yleistä laadullisissa 
tutkimuksissa, sillä kahden luokittelijan käyttäminen luotettavuuden paranta-
miseksi on aikaa vievä prosessi, eikä ulkopuolisen luokittelijan saaminen ole 
kovinkaan helppoa. Luokitteleminen edellyttää lisäksi, että ulkopuolinen luo-
kittelija koulutetaan tehtävään ja hän sisäistää tutkimusmateriaalin varsinaisen 
tutkijan tavoin. 

Jyrhämä (2002, 79) toteaa sisällön erittelyn reliabiliteettitarkastelun olevan 
selkeätä. Luotettavuuskerroin voidaan laskea kahden eri luokittelijan mittauk-
sille ja todeta, että mittauksen reliabiliteetti on sitä korkeampi, mitä vähem-
män mittaukseen on liittynyt satunnaisten seikkojen aiheuttamaa vaihtelua eli 
virhevarianssia. Koska todellista varianssia ei kuitenkaan tunneta, joudutaan 
reliabiliteetti käytännössä osoittamaan kahden toisistaan riippumatta suorite-
tun mittauksen korrelaationa. 

Tutkimusaineistoni sisällönanalyysin reliabiliteettitarkastelu suoritettiin 
luokittelemalla joulukuinen, kolmas konsultointitapaaminen kahteen kertaan. 
Toisena luokittelijana toimi luokanopettajaopintojen loppuvaiheessa oleva 
opiskelija. Perehdytin opiskelijan aineistoon ja luokittelurunkoon. Opiskelija 
luki kokoontumiseen liittyvän litteroidun aineiston useampaan kertaan, minkä 
jälkeen hän luokitteli litteroidusta tekstistä valmiiksi pelkistämäni aineiston. 
Analyysiyksikkönä pelkistämisessä käytettiin lausetta tai ajatuskokonaisuutta, 
joka sisälsi merkityksen. Analyysiyksikön määrittämistä ohjasivat tutkimus-
tehtävät ja aineiston laatu. Joulukuisessa konsultointitapaamisen litteroidussa 
aineistossa oli yhteensä 438 analyysiyksikköä. Vertasin opiskelijan luokitte-
lua ja omaa luokitteluani keskenään. Kahden eri luokittelijan yksimielisyys-
prosentiksi sisällönanalyysin reliabiliteettitarkastelussa tuli 80 %, joten sisäl-
lönanalyysin osalta aineiston tulkinta on reliaabelia. 

Yhtenä tutkimusongelmanani on ollut aloittelevien opettajien tunteiden tut-
kiminen, so. minkälaisia perustunteita opettajan työ herättää opettajissa en-
simmäisenä työvuotena. Tämän tutkimusongelman analyysimuotona on muis-
ta tutkimusongelmistani poiketen teoriasidonnainen analyysi. Luokittelin ai-
neistoni opettajan työssä kokemiin perustunteisiin, so. ilon, surun, onnellisuu-
den, vihan, inhon ja pelon tunteisiin. Tunteiden teoriasidonnaisessa luokitte-
lussa käytin sisällönanalyysissä muodostamaani luokitusrunkoa aineiston tar-
kastelussa apuna. Kun opettajien kokemia tunteita etsitään jo valmiista sisäl-
lönanalyyttisesta luokittelurungosta, ei kaikkiin analyysiyksiköihin sisälly 
opettajien kokemia perustunteita. Mielenkiintoista onkin tarkastella, miten 
paljon perustunteita ylipäätään esiintyy konsultointitapaamisten aikana opet-
tajien puheissa. Myös tunteiden luokittelussa käytin samaa luokanopettaja-
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opintojen loppuvaiheessa olevaa rinnakkaisluokittelijaa. Tunteiden luokittelu 
osoittautui rinnakkaisluokittelijalle vaikeaksi. Itse olen osallistunut aineiston 
jokaiseen keruuvaiheeseen, kuten konsultointitilaisuuksien organisointiin, ää-
nittämiseen ja äänitetyn aineiston litterointiin. Näin tutkimusaineisto on mi-
nulle läpikotaisin tuttu. Koska minulla on autenttinen kokemus aineistonke-
ruusta, kykenen aineistoa luokitellessani palauttamaan mieliin opettajien il-
meet ja tavat ilmaista tunteitaan. Opin myös pitkäaikaisen aineistonkeruun ai-
kana tuntemaan tutkimukseen osallistuvien opettajien persoonallisia tapoja 
ilmaista asioita ja opettajan työtään. Näin ollen oli ennakoitavissa, että rin-
nakkaisluokittelija luokittelee pelkän kirjoitetun tekstin perusteella tunteita 
hyvin eri tavoin kuin tutkija. Kolmas, joulukuinen konsultointitapaaminen oli 
luokiteltu 438 analyysiyksikköön. Löysin tästä aineistosta opettajien ilmaise-
mia perustunteita 323 analyysiyksiköstä. Siten voimakkaita, tunnistettavia pe-
rustunteita oli näkemykseni mukaan opettajien joulukuisessa konsultointita-
paamisessa yhteensä 73 % kaikista käytetyistä puheenvuoroista. Rinnakkais-
luokittelija kykeni tunnistamaan opettajien perustunteita luokitellusta aineis-
tosta huomattavasti tutkijaa vähemmän. Rinnakkaisluokittelija löysi aineistos-
ta opettajien ilmaisemia perustunteita 30 % kaikista käytetyistä puheenvuo-
roista. Verrattaessa keskenään kahden luokittelijan yksimielisyysprosenttia 
siltä osin kuin molemmat löysivät analyysiyksiköistä perustunteita, yksimie-
lisyysprosentiksi muodostui 80 %. Tältä osin aineiston tulkinta opettajien tun-
teista oli reliaabelia. Opettajien kokemusten tarkastelu perustunteiden valossa 
olisi ollut mielekkäämpää, mikäli aineiston analyysiyksiköksi olisi valittu 
alun perin perustunteet ja etsitty sellaisia lauseita tai ajatuskokonaisuuksia, 
jotka merkityksen etsimisen sijasta olisivat sisältäneet perustunteet. Laajan 
aineiston (3322 analysointiyksikköä) analysoiminen kahdella eri analyysime-
netelmällä alusta alkaen olisi lisännyt merkittävästi työmäärää, enkä katsonut 
sitä aiheelliseksi tutkimuksessa, jossa tunteiden tarkastelu ei ole päätehtävänä, 
vaan lähinnä lisäämässä tietoa aloittelevien opettajien kokemuksista ensim-
mäisestä työvuodesta. Voidaan myös kyseenalaistaa kahden luokittelija käyt-
täminen opettajien tunteiden relilaabelitarkastelujen yhteydessä. Laadullinen 
tutkimus ja erityisesti opettajien tunteiden tarkastelu on aina ainutlaatuista ja 
siihen liittyy se tosiasia, että tutkija itse on ”tutkimusmittari” teoreettisen ja 
empiirisen perehtyneisyytensä ja prosessin intersubjektiivisuuden perusteella. 
Toisella tutkijalla, saati sitten tutkimusaineiston rinnakkaisluokittelijalla, ei 
voi olla täysin samanlaista asiantuntemusta kuin tutkijalla. Vaikka opettajien 
tunteiden tunnistamiseen liittyy tutkimuksellisia haasteita ja reliabiliteetin 
osittaista heikkoutta, katson, että opettajien tunteiden tarkastelu sisällönana-
lyysin menetelmin, jossa analyysiyksikön pelkistämisessä on käytetty lausetta 
tai ajatuskokonaisuutta, joka sisältää merkityksen ja josta on sitten etsitty 
opettajien ilmaisemia tunteita, on tässä tutkimuksessa ollut riittävän mielekäs 
ja relevantti tapa tarkastella aloittelevien opettajan tunnemaailmaa.  
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9 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN 

TARKASTELU 
 
Tarkastelen tässä pääluvussa tutkimusaineistoa aluksi kokonaisvaltaisesti (lu-
ku 9.1) ja sen jälkeen tutkimusongelmittain (vrt. luku 7). Käsittelen opettajan 
työn tunnepitoisuutta aloittelevien opettajien kokemana luvussa 9.2 (tutki-
musongelma 1). Noviisiopettajan roolia ryhmänhallinnan sekä kodin ja kou-
lun yhteistyön valossa selvittelen luvussa 9.3 (tutkimusongelma 2). Koulua ja 
kouluyhteisöä työpaikkana noviisiopettajien kokemana tarkastelen luvussa 9.4 
(tutkimusongelma 3). Opettajankoulutusta ja kouluttautumista opettajan työs-
sä noviisiopettajien kokemana käsittelen luvussa 9.5 (tutkimusongelmaa 4). 
Lopuksi tarkastelen tuloksia kokoavasti luvussa 9.6. 
 
 
9.1 Noviisien kokemukset ensimmäisestä opettajavuodesta 
 
Tässä luvussa tavoitteena on selvittää ja kuvailla, mistä aloittelevat opettajat 

ylipäätään keskustelevat, kun heille tarjotaan tilaisuus vapaasti assosioiden 

jakaa kokemuksiaan ensimmäisestä työvuodesta. Konsultointitapaamisissahan 
tutkittavat itse toivat keskusteluun käsiteltävät asiat sekä vastasivat ja huoleh-
tivat keskustelujen etenemisestä. Konsultin ja tutkijan roolina oli pitää huolta 
aineistonkeruusta ja siitä, että opettajaryhmä pysyy tehtävässään. Näin koottu 
tutkimusaineisto on autenttista tietoa siitä, miten noviisiopettajat kokevat en-

simmäisen opettajavuotensa peruskoulussa.  

Kuvailen aluksi, miten opettajien autenttiset kokemukset jakautuivat sisäl-
lönanalyysin pääluokkiin. Samoin tarkastelen, miten keskustelut etenivät ta-
paamisesta toiseen. Etenemisen tarkastelu tapahtuu niin ikään sisällönanalyy-
sin pääluokissa. Varsinaisten tekstin merkitysten löytäminen tapahtuu vasta 
seuraavissa luvuissa. Tässä luvussa tutkimusaineisto esitellään ja sitä tarkas-
tellaan lähinnä tulosten, ei merkitysten pohjalta. 
 
9.1.1 Noviisivuoden kokemusten jakautuminen pääluokkiin sisällönanalyysin 

perusteella 

Opettajien ensimmäisestä työvuodesta saadaan parhaiten tietoa, kun annetaan 
noviisien jakaa keskenään vapaasti assosioiden opettamiseen liittyviä koke-
muksiaan. Merkintöjen tulkintojen kannalta on tärkeää aluksi hahmottaa ja 
nähdä, mikä opettajia puhututtaa opettajan työssä. 
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Taulukko 10. Opettajien vapaasti assosioiden jakamat kokemukset (n=3322) ensimmäi-
sestä työvuodesta pääsisältöluokittain (%) 
 

Pääsisältöluokat 
Opettajien autenttisten kokemusten 

jakautuminen 

100 Ryhmät ja ryhmien hallinta 32,9 

200 Yhteistyö 13,4 

300 Työyhteisö ja koulun hallinto 31,7 

400 Opettajuus 13,3 

500 Kouluttautuminen 8,7 

Yht. % 100,0 

 
Aineisto jakautui kokonaisuudessaan hyvin luontevasti taulukossa 10 esitel-
tyihin pääsisältöluokkiin. Reilussa viidenneksessä (22 %) keskusteluista poh-
dittiin opettajuutta sekä opettajankoulutusta ja kouluttautumista. Keskusteluis-
ta 78 % liittyi teoreettiseen viitekehykseen, jossa opettajan työ nähdään dy-
naamisena kolmiona, jonka kärkinä ovat koulu organisaationa, opettajan rooli 
ja opettajan persoona (vrt. kuvio 1). 

Opettajia puhututti eniten ryhmiin ja ryhmien hallintaan liittyvät asiat. 
Kolmasosa (32,9 %) opettajien keskusteluista kuului tähän pääluokkaan. 
Opettajien tärkeimpänä tehtävänä pidetään taitoa ylläpitää järjestystä (vrt. lu-
ku 6), joten opettajien vapaasti assosioiden jakamat kokemukset liittyivät loo-
gisesti juuri siihen, mitä heiltä noviisiopettajina eniten odotettiin ja missä he 
kokivat suurta epävarmuutta etsiessään opettajan rooliaan ja paikkaansa työ-
yhteisössä.  

Toinen pääluokka, josta keskusteltiin runsaasti, liittyi työyhteisöön ja kou-
lun hallintoon. Tämä pääluokka muodosti lähes kolmasosan kaikista niistä 
asioista, joista opettajat keskustelivat. Työyhteisöön ja koulun hallintoon liit-
tyvät asiat nimettiin samaan pääluokkaan, sillä molemmat teemat kulkivat 
opettajien keskusteluissa limittäin, eikä niitä siten voinut selkeästi erotella ja 
luokitella omiin pääluokkiinsa. Koulun rehtorin toiminta, luokkien muodos-
taminen ja opettajien rekrytoiminen vaikuttivat tutkimusaineiston valossa 
voimakkaasti uuden opettajan asemaan työyhteisössä. 

13,4 % opettajien keskusteluista liittyi yhteistyöhön. Tässä pääluokassa 
analyysiyksiköt kertyivät lähinnä kodin ja koulun yhteistyöstä koulun muiden 
yhteistyömuotojen jäädessä marginaaliin. Moniammatillista yhteistyötä, opet-
tajien yhteissuunnittelua sekä organisaation sisäistä, kuten esimerkiksi oppi-
lashuoltoryhmän toimintaa sekä ulkoista yhteistyötä sivuttiin keskusteluissa 
hyvin vähän. Opettajien työskentelyssä kollaboratiivisia toimintamuotoja ei 
juuri esiintynyt.  
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9.1.2 Opettajien eri konsultointitapaamisissa jaettujen kokemusten jakautuminen 
pääluokkiin sisällönanalyysin perusteella  

Se, mikä opettajia keskustelutti, vaihteli eri tapaamisissa. Alkusyksyllä loka-
marraskuussa lähes puolet keskustelun aiheista liittyi ryhmien hallintaan ja 
auktoriteetin saavuttamiseen. Tämän pääluokan teemoista keskusteltiin yli-
päätään runsaasti joka tapaamisessa. Ainoa poikkeus oli lukuvuoden viimei-
nen tapaaminen toukokuussa, jolloin vain joka kymmenes jaettu kokemus liit-
tyi ryhmien hallintaan (vrt. taulukko 11). 
 
Taulukko 11. Opettajien vapaasti assosioiden jakamat kokemukset (n=3322) eri konsul-
tointitapaamisissa pääsisältöluokittain (%) 
 

Pääluokka 
Loka-
kuu 

Mar-
raskuu 

Joulu-
kuu 

Tam-
mikuu 

Hel-
mikuu 

Maa-
liskuu 

Touko- 
kuu 

100 Ryhmät ja  
ryhmienhallinta 

41,0 51,5 34,0 37,9 31,9 29,3 11,2 

200 Yhteistyö 11,4 16,5 12,8 23,1 11,0 14,8 5,8 

300 Työyhteisö ja 
koulun hallinto 

26,9 13,0 38,8 24,6 29,9 46,5 39,3 

400 Opettajuus 13,0 12,2 13,7 8,4 24,6 5,2 17,5 

500 Kouluttautu-
minen 

7,7 6,8 0,7 6,0 2,6 4,2 26,2 

Yht. % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Yhteistyö-pääluokka sisältää lähinnä kodin ja koulun välisiä asioita. Näistä 
keskusteltiin runsaasti (23,1 %) erityisesti kouluvuoden puolivälissä tammi-
kuun tapaamisessa. Muulloinkin kodin ja koulun yhteistyö keskustelutti vilk-
kaasti opettajia. Tässäkin pääluokassa viimeinen kerta teki poikkeuksen, sillä 
keskustelu kodin ja koulun yhteistyöstä puolittui reilusti toukokuisessa ta-
paamisessa. 

Marraskuuta lukuun ottamatta työyhteisö ja koulun johtajuus keskustelutti 
opettajia runsaasti. Maaliskuun tapaamisessa lähes puolet keskusteluista kuu-
lui tähän luokkaan. Opettajat pohtivat tällöin erityisesti työsuhteen jatkumista 
sekä yleensä rekrytointiin liittyviä kysymyksiä. Opettajuudesta ja kouluttau-
tumisesta keskusteltiin kokonaisuudessaan kohtalaisen vähän. Toukokuinen 
tapaaminen poikkesi muista tapaamisista siten, että siinä arvioitiin mennyttä 
kouluvuotta sen lisäksi, että opettajat jakoivat edelleen vapaasti assosioiden 
kokemuksiaan noviisivuodesta opettajana. Toukokuisessa tapaamisessa novii-
sit kertoivat opettajankoulutuksesta ja kouluttautumisesta enemmän juuri no-
viisivuoteen kohdistuneen evaluoinnin takia. 

Opettajien pienryhmässä jakamien kokemusten ja tapaamisissa käsiteltyjen 
teemojen perusteella voidaan todeta, ettei opetustyöllä ole olemassa mitään 

pysyvää ydintä. Vaikuttaakin ilmeiseltä, että jokaisen opettajan on hahmotet-

tava työnsä perusluonne itse. Opettajan on Perttulan (1999, 18–20) mukaan 
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etsittävä opetustyön ydintä omasta ajattelustaan ja kokemistavastaan. Siten 
opetustyön ydin palautuu aina opettajan henkilökohtaiseen kokemukseen 
oman arkisen opetustyön ytimestä. Onkin aivan turhaa etsiä mitään yleispäte-
vää, muuttumatonta tai virallistettua opetustyön ydintä, joka olisi millään ta-
paa immuuni yhteiskunnan kokonaiskehitykselle ja sen muutosprosessille. 
Hallinnollisesta näkökulmasta opetustyö on Perttulan (1999, 14) mukaan so-
peutumista yhteiskunnan kokonaisuuden kulloisiinkin tarpeisiin. Koska ope-
tustyölle ei ole löydettävissä kaikkialla pätevää yhteistä perustaa, joutuu opet-
taja väistämättä sietämään työnsä perimmäistä epävarmuutta. Kyky sitoutua 
epävarmaan, mutta samalla henkilökohtaisesti oikealta tuntuvaan käsitykseen 
monien mahdollisuuksien joukosta, edellyttää opettajalta aikuisen ihmisen 
kypsää ajattelua monella tavalla. Opettajuuden ydintä on ihmiskäsityksen ja 
sen kanssa sopusoinnussa olevien opettajana toimimisen tapojen jatkuva, 
elämän kestävä vuoropuhelu (Perttula, 1999, 40).  

Opettajana toimimisen tärkeimmät asiat löytyvät sieltä, mistä niitä vähiten 
osaisi etsiä. Ne löytyvät niistä asioista, jotka opettajan arkipäivässä tuntuvat 
kaikkein itsestään selvimmiltä ja arkipäiväisimmiltä. Opettajuuden ydinasiat 
ovat usein niin lähellä, etteivät ne tule huomatuksi. Näitä opettajaa liki olevia 
opettajuuden ydinasioita käsittelen seuraavissa tulosten tarkasteluun liittyvis-
sä luvuissa.  

 
 

9.2 Opettajan työn tunnepitoisuus aloittelevien opettajien kokemana 
 
Opettajan persoona on hänen tärkein työvälineensä. Persoonan käyttäminen 
on opettajan työn keskeistä ammatillista osaamista eikä opettaja voi kasvatus-
alalla työskennellessään irrottaa henkilökohtaista elämää työn tekemisestä. 
Tunteissa puolestaan elävät persoonallisuutemme ja kokemuksemme. Tuntei-
ta tarkastelemalla aukeavat opettajan työn persoonaa lähellä olevat ydinasiat 
ja tulevat sitä kautta huomatuiksi ja nähdyiksi. Tarkastelen tässä luvussa, mil-
laisia tunteita opettajan työ aiheuttaa noviisiopettajissa ja miten he kykenevät 
ymmärtämään tunteiden tunnistamisen avulla koulunpidossa esiintyviä dy-
naamisia jännitteitä sekä luomaan ja ylläpitämään sosiaalista järjestystä. 
Vaikka tunteet ovat osittain luonteeltaan biologisia, ne ovat kuitenkin valtao-
sin sosiaalisia rakenteeltaan. Tunteet ovat samanaikaisesti sekä sosiaalistumi-
sen väline että sosiaalistumisen viesti. Opettajat ovat Laskyn (2000, 847) mu-
kaan paradoksaalisessa tilanteessa, sillä heiltä edellytetään samanaikaisesti 
sekä ammatillista etäisyyttä että tunnepitoista välittämistä oppilaistaan. Kou-
lussa on läsnä opettajan oman tunnemaailman lisäksi oppilaiden henkilökoh-
taiset tunnemaailmat, joita opettajan tulee kyetä ohjaamaan ja säätelemään si-
ten, että oppimistilanteet ovat sosiaalisesti ja emotionaalisesti tasapainoisia. 
Tarkastelen seuraavaksi noviisiopettajan työn tunnepitoisuutta sekä sitä, min-
kälaisia perustunteita opettaja työssään kokee. (Vrt. Salovey, Bedell, Detwei-
ler, & Mayer, 2000, 504–520.) 
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Opettaminen on viime kädessä aina tunnetyötä. Voidaankin sanoa, että 
opettajan työ on luonteeltaan emotionaalista sekä hyvässä että pahassa. Tun-
ne, tieto ja toiminta kulkevat käsi kädessä ja niitä yhdistää opettajan työn ai-
dot vuorovaikutustilanteet sekä se, miten opettajat tiedostavat ja osaavat käyt-
tää tunteitaan rakentavalla tavalla. Hargreaves (2000, 811–816) kehottaa tar-
kastelemaan opettajan työn emotionaalista luonnetta tunneälykkyyden, tunne-
työn, tunneymmärtämisen ja tunteiden paikantamisen valossa. Hänen mu-
kaansa meillä ei ole riittävästi tutkittua tietoa eikä ymmärrystä siitä, miten 
opettajien tunteet muotoutuvat ja muuttuvat työssä. Emme myöskään tiedä 
riittävästi, mitä tunteita opettajat kokevat vuorovaikutustilanteissa oppilaiden, 
vanhempien, viranomaisten ja opettajakollegoiden kanssa. Hargreavesin (emt. 
812) mukaan organisaatioteorioissakin tunteita tarkastellaan lähinnä johtami-
sen ja manipuloinnin kannalta, jolloin tavoitteena on lähinnä organisaation 
hyöty. Kyky johtaa tai manipuloida tunteita ei opettajalle riitä, vaan hänen tu-
lee henkilökohtaisesti harjaantua emotionaalisissa taidoissaan, empaattisessa 
kyvykkyydessään sekä tunneymmärtämisessä. Tunneymmärtämiseen kykene-
vä opettaja osaa Laskyn (2000, 845) mukaan asettua toisen asemaan ja ym-
märtää, mitä toinen ihminen todella tuntee ja miten hän asioita kokee. On syy-
tä muistaa, että opettamisessa on aina läsnä kognitiivisten tekijöiden lisäksi 
vuorovaikutuksesta kumpuavat affektiiviset puolet. 

Vain toiminta, joka on yksilölle merkityksellistä, synnyttää emootioita. 
Opettaminen on opettajalle tällaista merkityksellistä toimintaa. Kun tarkastel-
laan yksittäistä tajuavan ihmisen ja hänen elämäntilanteensa suhdetta, on ajal-
lisesti ensimmäinen kokemus aina laadultaan tunne. Tunteet ilmenevät 
psyykkisessä toiminnassa. Tutkittaessa noviisiopettajien kokemuksia ensim-
mäisestä työvuodesta on aiheellista tarkastella aineistoa myös niiden tuntei-
den valossa, joita he ilmaisivat pienryhmässä. Lähestymistavaksi valitsin teo-
rialähtöisen analyysin, jossa tunteita tarkastellaan luokittelemalla ne Perttulan 
(2006, 125) tavoin kuuteen perustunteeseen, nimittäin iloon, suruun, onnelli-
suuteen, vihaan, inhoon ja pelkoon. Myös Russell ja Lemay (2000, 497) luo-
kittelevat tunteet monilta osin samalla tavalla kuin Perttula (2006, 125). Luo-
kitteluissa on kuitenkin pieniä eroja siten, että Russell ja Lemay eivät erottele 
iloa ja onnellisuutta toisistaan, vaan heillä ilo sisältyy onnellisuuteen. Vastaa-
vasti Russellin ja Lemayn mukaan hämmästyminen on yksi perustunteista, 
joka Perttulan luokittelusta puuttuu. Muut viisi perustunnetta (so. onnellisuus, 
suru, viha, inho ja pelko) ovat samat sekä Perttulan (2006) että Russellin ja 
Lemayn (2000) luokitteluissa. Rajaamalla tunteiden tarkastelun perustuntei-
siin olen halunnut välttää arkikielen tunteisiin liittyviä ilmauksia ja pitäytyä 
tieteellisesti validissa tunteiden tarkastelussa (vrt. Russell & Lemay, 2000, 
491–492). 

Tutkimusaineiston teorialähtöisessä tarkastelussa olen käyttänyt hyväksi 
alun perin aineistolähtöisessä luokittelussa syntyneitä analyysiyksiköitä. Mer-
kityksen sisältäviä analyysiyksiköitä aineistossa oli yhteensä 3322 yksikköä. 
Näistä kaksi kolmasosaa eli 2277 merkityksellistä analyysiyksikköä oli luoki-
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teltavissa perustunteisiin. Koko aineistosta perustunneilmaisuja oli siten 68,5 

% ja loput 31,5 % olivat ilmaisuiltaan neutraaleja, lähinnä tietoja sisältäviä 

merkityksiä. Kuviossa 2 on kuvattu tunteisiin liittyvien analyysiyksiköiden 
prosentuaalinen jakautuminen perustunteisiin. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Noviisiopettajien kokemien perustunteiden (n=2277) sijoittuminen (%) Russellin 
ja Lemayn (2000, 497) tunnekäsitteiden verkostomaisessa rakennekaaviossa 
 
Kuten kuviosta 2 käy ilmi, opettajien jakamista tunnekokemuksista yli puolet 
(57,5 %) sijoittuu ympyrän vasempaan yläneljännekseen. Opettajat kertoivat 
tapaamisissa runsaasti heitä kuormittavista vihaan, inhoon ja pelkoon liittyvis-
tä tunnekokemuksista. Tämän tyyppisiin negatiivisiin perustunteisiin liittyy 
Russellin ja Lemayn (2000) mukaan järkyttymistä, rasittumista, hermostumis-
ta ja jännitteisyyttä. Tunteet ovat pääsääntöisesti epämiellyttäviä ja ne sitovat 
runsaasti opettajan energiaa. Lähes viidesosassa kokemuksistaan opettajat il-
maisivat surua (18,9 %). Suruun liittyvät tuntemukset ovat epämiellyttäviä, 
mutta ne eivät edellytä niin suurta aktivaatiotasoa kuin muut voimia vievät 
perustunteet (vrt. kuvio 2). Suruun liittyy puolestaan masentuneisuutta, väsy-
mystä ja uneliaisuutta. Opettajat kokivat runsaasti myös ilon ja onnellisuuden 
hetkiä. Näitä oli lähes neljäsosa (23,6 %) koko aineistosta. Iloa ja onnellisuut-
ta voidaan kuvata adjektiiveilla reipas, innostunut, myönteisellä tavalla ylpeä 
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ja onnellinen. Mielenkiintoinen huomio on myös se, ettei ympyrän oikeaan 
alaneljännekseen tullut yhtään merkintää. Tälle alueelle sijoittuvia tunteita 
voisimme Russellin ja Lemayn (2000, 497) tavoin kuvata sanoilla tyytyväi-
nen, seesteinen, tyyni ja levollinen. Opettajan työ ei tämän aineiston valossa 
vaikuta kovin levolliselta ja seesteiseltä ammatilta. Toisaalta pitää ottaa huo-
mioon, ettei oikeaan alaneljännekseen sijoittuvilla tunteilla ole mitään perus-
tunnetta yläkäsitteenä ja tässä tutkimuksessahan tarkastellaan nimenomaan 
opettajan työn herättämiä perustunteita. Yhtäkaikki opettajantyöhön hakeutu-
van tulee sietää hektistä toimintaa sekä kestää paineita, keskeneräisyyttä, epä-
täydellisyyttä ja ristiriitoja. Haasteellisinta opettajan työssä on voimia tuovien 
ja voimia vievien tunteiden tasapainossa pitäminen. Tässä auttaa opettajan 
kyky ja taito joustaa työssään. 

Taulukossa 12 on eritelty noviisiopettajien tunnekokemukset aineistoläh-
töisen analyysin pääsisältöluokissa.  
 
Taulukko 12. Noviisiopettajien tunnekokemusten (n = 2277) jakautuminen pääluokittain 
perustunteisiin (% ja f) 
 

Perustunne Ryhmät, 
ryhmien 
hallinta 

Yhteistyö Työyhtei-
sö 

Opetta-
juus 

Koulut-
tautu- 
minen 

Yhteensä 

Ilo  19,5 (163)  7,6 (24) 12,6 (89) 18,6 (56) 32,2 (39) 16,3 (371) 

Suru 17,5 (146) 15,1 (47) 24,7 (175) 14,9 (45) 14,1 (17) 18,9 (430) 

Onnellisuus 4,1 (34) 1,0 (3) 5,2 (37) 23,3 (70) 18,2 (22) 7,3 (166) 

Viha 18,8 (157) 31,4 (98) 23,3 (165) 11,3 (34) 22,3 (27) 21,1 (481) 

Inho 27,6 (230) 31,1 (97) 24,5 (174) 11,0 (33) 0,8 (1) 23,5 (535) 

Pelko 12,5 (104) 13,8 (43) 9,7 (69) 20,9 (63) 12,4 (15) 12,9 (294) 

Yhteensä 100 (834) 100 (312) 100 (709) 100 (301) 100 (121) 100 (2277) 

 
Noviisiopettajat kokivat iloa ja onnellisuutta yksittäisistä oppilaista ja oppilas-
ryhmistä sekä oppilaan ja opettajan välisestä vuorovaikutuksesta. Vihan ja in-
hon ensisijaisina lähteinä olivat opettajan työn vastuuseen, rajoihin ja koske-
mattomuuteen liittyvät opettajan ylivoimaiseksi kokemat tilanteet. Vihaa ai-
heutti lisäksi koulutyötä vaikeuttava vanhempien toiminta sekä työyhteisön 
haasteelliset tilanteet. Opettajat ilmaisivat perustunteista inhoa rekrytointiin 
liittyvien epäselvyyksien yhteydessä. Myös auktoriteetin saavuttaminen ah-
disti opettajia inhotuntemuksiin asti. Pelkoa opettajissa aiheutti epäonnistu-
minen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Myös oppilaiden psyykkiset 
sairaudet aiheuttavat opettajissa pelontunteita. Suruntunteet liittyivät työyhtei-
sön ongelmiin ja opettajien työssään kokemaan yksinäisyyteen. Seuraavaksi 
tarkastelen tarkemmin opettajien koulunpitoon ja opettajuuteen liittyviä ko-
kemuksia eri perustunteisiin luokiteltuna. 
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Ilo ja onnellisuus 

Hargreaves (2000, 817–819) on tutkinut opettajien tunteita vuorovaikutusti-
lanteissa oppilaiden kanssa. Hänen mukaansa opettajien tyytyväisyyden tär-

keimpinä lähteinä ovat luokassa olevat oppilaat. Peruskoulun alempien luok-
kien opettajat eivät ainoastaan koe helliä tunteita oppilaitaan kohtaan, vaan he 
saattavat jopa kertoa rakastavansa näitä. Opettaminen on psyykkisesti palkit-
sevaa silloin, kun oppilaat osoittavat nauttivansa oppimisesta. Tämän kaltai-
nen palaute kertoo opettajalle, että hänen on mahdollista saavuttaa opetuksel-
leen asettamansa tavoitteet. Rakentava palaute tuottaa opettajalle mielihyvää 
ja kannustaa häntä työssään. Monet alaluokkien opettajista muodostavat tun-
nesiteitä oppilaisiinsa ja pyrkivät tietoisesti rakentamaan opetuksensa emotio-
naaliselle ymmärtämiselle (Hargreaves, 2000, 817). 

Tutkimani opettajat löysivät työhönsä iloa ja onnellisuutta vuorovaikutuk-

seen liittyvistä pienistä hetkistä. Vuorovaikutus, inhimillisyys ja empatia kan-
nattelivat opettajia ja he löysivät siitä myös sisäisen motivaation. Voisimme 
kuvata tutkittavien ilon ja onnellisuuden kokemuksia Hargreavesin (2000) ta-
paan opettajan työn emotionaaliseksi puoleksi, tunneälyksi tai tunneymmär-
rykseksi. 

Poika, joka ei oo hymyilly koko syksynä, pirskahtaa kerran nauruun. Sillä menee monta 
päivää eteenpäin. (Marraskuu) 

Kyllä mä olin liikuttunut tänään, kun mä kotona korjasin historian kokeita, niin yksi 
poika oli kirjoittanut siihen loppuun: anteeksi huono käsiala. Käsi tärisi. Mä ajattelin, 
että onkohan se jännittänyt. Mun täytyy kysyä, jännittikö sua niin paljon, että tosiaan, 
jos tällaista on, niin kauheetahan se on, jos jännittää. (Marraskuu) 

On ne hellyttäviä. Kun siellä on sellaisia vilkkaita poikia munkin luokalla ja sitten ne 
tekee kokeen ja kirjoittaa sinne loppuun, että anteeksi huono käytös. Olet silti kiva ope. 
Aah… Se kyllä lämmittää, semmonen pari riviäkin vaan. Eipä mitään, kyllähän tässä 
kuitenkin selvittiin lopulta. (Marraskuu) 

Kun oppilaat tulee tutuksi ja alkaa syntyä suhde niihin, opettaja voi huoletta kertoa, että 
kuulkaa nyt on opettajalla pää kipeä ja sitten voi tuoda niitä omia tunteita esille ja ne 
niiku ymmärtää niitä. (Tammikuu) 

Aika hurjaa. Sä olet jostain pohjoisesta tänne pemähtänyt näiden lasten elämään ja sit sä 
luot niihin jonkun mystisen suhteen, kyllä se on jotenkin aika pelottavan, kutkuttavan 
hurjaa se vastuu. Mä joka aamu kysyn, että mitäs teillä pikkusilla on sydämellä tänä 
aamuna? Sit ne pulputtaa sen. Joskus menee 15 minuuttia, joskus kolme. Sieltä tulee to-
si intiimejä asioita. (Helmikuu) 

Mulla oli viime viikko aika ihana. Mä en laskenut, miten monta kimppuu mulla oli val-
kovuokkoja pöydällä, kun niitä on siellä koulun metsikössä ihan hirveesti. Aina kun oot 
välituntivalvonnassa tai sitten koputettiin ovelle opettajainhuoneessa: Leenaaa… Sit mä 
menin. Tässä ois vähän ope. Ja pöytä täynnä valkovuokkoja. Niin kyllä se on mukavaa. 
(Toukokuu) 
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Mä jotenkin koen edelleenkin, että opettajana voin jotenkin parantaa maailmaa. Mä pu-
hun niille, että kaikki on tasa-arvoisia ja välillä niiku ääni väristen, että sinulla on oikeus 
olla sinä itse ja sulla on oikeus olla pieni ihminen ja sua ei voi kukaan niitata. (Touko-
kuu) 

Mä olin tänään sijaisena toisessa luokassa. Mä sanoin, että munkin työt nyt jatkuvat ensi 
vuonna, mä oon täällä teidän kanssa. Ootsä vielä ysilläkin? Mä en sitä tiedä vielä, mutta 
ainakin ens vuonna oon ja sit ne tuli kaikki halaamaan. Vähänko oli kivaa! (Toukokuu) 

Meinaan jättää sen koulun ja luokan. Jos itkun paikka tulee, niin kyllä se on ne lapset. 
Niihin on jotenkin erityisesti kiintynyt, siellä on niin paljon semmosia ressukkoja, mitkä 
itkee sylissä ja vaikkei olisikaan, niin se opetus on ollut läsnä olevaa ja opettajana ole-
minen on ollut hyvää noitten lasten kanssa. (Toukokuu) 

 

Edellä olevista tekstinäytteistä käy hyvin ilmi, miten syvästi ja aidosti tutki-
mukseni opettajat välittivät oppilaistaan. Heillä kaikilla oli runsaasti tun-
neälyä, jota he sovelsivat vuorovaikutustilanteissa. Hargreaves (2000, 817–
818) kertoo havainneensa aikaisemmissa tutkimuksissaan, kuinka opettajien 
emotionaaliset ja sosiaaliset päämäärät, samoin kuin emotionaalinen ymmär-
rys vaikuttavat kaikkeen, mitä opettajat tekevät oppilaittensa kanssa. Ne tuke-
vat opettajien vetämien projektien toteuttamista luokissa, samoin ylläpitävät 
oppilaiden kiinnostusta ja edistävät oppimista. Opettajat saattavat seurata op-
pilaitaan seuraavalle vuosiluokalle perustelemalla sitä sillä, että oppilaiden ja 
perheiden hyvä tunteminen käynnistää seuraavan kouluvuoden tehokkaasti.  

Peruskoulun alemmilla luokilla opetustyö osoittautui Hargreavesin (2000, 
818) tutkimuksissa ylempiä luokkia emotionaalisesti intensiivisemmäksi. 
Luokanopettajat olivat syvästi kiinni oppilasryhmissään. Opettajat olivat mie-
lissään, jos oppilaat olivat kaivanneet heitä heidän poissa ollessa. Opettajat 
arvostivat myös, jos oppilaat osoittivat pitävänsä opettajastaan. He myös mie-
lellään käyttivät huumoria ja tuttavallisuutta koulun vuorovaikutustilanteissa. 
Psyykkinen palkitseminen työssä, samoin kuin tyytyväisyys nousivat emotio-
naalisesta ymmärryksestä, joka vallitsi koko oppilasryhmän kanssa. Saman-
laisia tuloksia on osin löydettävissä myös tässä tutkimusaineistossa. Toisin 
kuin yhdysvaltalainen tutkimus osoitti, emotionaaliseen ymmärrykseen pyr-
kiminen koskee tutkimuksessani myös peruskoulun ylemmillä luokilla opet-
tavia opettajia. Aineenopettajalla tosin on luokanopettajaa haasteellisempi 
tehtävä, mikäli hän haluaa luoda kiinteän emotionaalisen ymmärryksen jokai-
sen opettamansa oppilasryhmän kanssa. Näin on etenkin niissä kouluissa, 
joissa on käytössä jaksojärjestelmä. Tällöin hyvin käynnistynyt yhteistyö 
ryhmän kanssa päättyy jo noin kuuden – kahdeksan viikon jälkeen. Tämä yh-
teistyö toki voi jatkua myöhemmin uudelleen saman opettajan ja oppilasryh-
män välillä, mutta tilanne on jo silloin toinen ja opettaja joutuu uudelleen 
luomaan suhteensa oppilaisiin ja oppilasryhmään sekä hankkimaan heidän 
luottamuksensa. 

Noviisiopettajat kertoivat ryhmätapaamisissa, miten hyvältä tuntuu, kun 
oppilaat ovat kaivanneet heitä sairausloman aikana. 
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Olin sairauslomalla ja kun tulin takasin töihin, niin oli ihana vastaanotto, niillä oli ollut 
ikävä mua. (Tammikuu) 

Kyllä mun kiksit tulee siitä, että nyt kun mä olin kolme päivää pois, mulla oli hirvee ok-
sennustauti ja kuume, sit kun mä menin kouluun torstaiaamuna ja avasin oven, oppilaat 
oli luotisuorassa siellä. Tervetuloa takaisin opettaja! Silloin tuli semmonen…. Sit yksi 
tyttö tuli vielä ja sanoi, ett lupaa ope, ettet oo ikinä torstaisin pois, kato kun torstaina 
meillä on kuvista. Sieltä sä et saa olla pois. Kukaan ei osaa opettaa kuvista. (Helmikuu) 

 

Luottamuksen syntyminen oppilaiden ja opettajan välille vie usein jopa puoli 
vuotta, mutta kun se kerran on syntynyt, poikii siitä paljon emotionaalista 
mielihyvää, joka helpottaa työn sujumista.  

Mä opetin maapallon koordinaatteja ja suunnistamaan niitten perusteella. Kaksi tuntia 
käytettiin siihen ja sitten siirryttiin seuraavaan asiaan, niin tytöt tuli mulle sanomaan, et-
tä vielä on vähän epäselvää, että voitaisko vielä käydä läpi. Syksyllä oppilaat ei olis täl-
laista aloitetta tehnyt, ei puhettakaan, että he olisivat toivoneet mitään tai esittäneet mi-
tään, vaikka mä aina kysyin, että saa sit sanoa, jos on jotakin epäselvää, mutta nyt alkaa 
tulla sellaista, että voitaisko vielä harjoitella. Musta se on jotenkin mukavaa. (Tammi-
kuu) 

Jos mulla [erityis]oppilas saa raivokohtauksen, mä annan sen olla, enkä kiinnitä siihen 
huomiota. Sit menee joku pari minuuttia, kun mä en kiinnitä huomiota, niin se tulee 
pyytään anteeksi. Siitä tulee ilontunne ja huojentunut olo, kun se rutistaa. Sitten taas 
elämä kukoistaa. (Helmikuu) 

Mä tykkään opettamisessa kaikista eniten, kun näkee niitä onnistumisen kokemuksia. 
Yksikin oppilas syksyllä ei tajunnut kartasta mitään ja katseli kun mä tein siitä semmo-
sen seikkailun, jossa etsittiin niitä sanoja, aapisen sanoja. Mä piilottelin niitä ympäri 
koulun metsiä ja sitten se otti sen kartan ja ooh, ihana, kun se oikein lensi sen kartan 
kanssa ja löysi: sana oli laitettu sinne peltiin kiinni ja sitten se oli siellä renkaan alla pii-
lossa. Oli ihanaa nähdä niitä onnistumisia. (Toukokuu) 

Oppilaat on niin ihania, kun vaikeista asioista puhutaan siellä luokassa monta kertaa, 
niin sitten ne tulee kahden kesken jotain luottamuksellista kertomaan. Se on jotenkin 
niin ihanaa, palkitsevaa, voi, että. (Toukokuu) 

Opettajan kultajyviä on hetket, jolloin oppilas ilmaisee itseään eli ei ainoastaan ole va-
ruillaan tai tee kuten käsketään, vaan osallistuu omasta halustaan, on se sitten kirjallista, 
puhumista tai kysymistä tai sellaista innostumista, että huomaan, että oppilas luottaa ja 
sanoo. (Toukokuu) 

 

Opettajan johdonmukainen toiminta edistää luottamuksen rakentumista ope-
tustilanteissa. Opettajien vaihtuessa vuorovaikutussuhteen muodostaminen 
palaa lähtökuoppiinsa ja suhteen rakentaminen joudutaan aloittamaan alusta. 
Luottamuksen synnyttäminen on mahdollista vain, mikäli opettaja sitoutuu 
tehtäväänsä. Läsnä oleva opettaja – sekä fyysisesti että psyykkisesti – on edel-
lytys sille, että opettaja ylipäätään voi rakentaa emotionaalisesti toimivan 
vuorovaikutuksen oppilaisiinsa. 
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Opettajan työ on aikaan ja paikkaan sitovaa oppilasryhmän kanssa tehtävää 
työtä. Onnistuakseen työssään opettajan tulee hahmottaa työn luonne ja opet-
tamiseen liittyvät reunaehdot. Hänen on löydettävä henkilökohtaisesti ne teki-
jät, jotka häntä kannattelevat työssä. Ne ovat usein lähellä olevia pieniä asioi-
ta. Myös opettajan työn itsenäisyys kannattelee ja tukee työn edellyttämää ai-
kuisuuden kehittymistä opettajassa. 

Mä pidän opettajan toimimisessa työn vapaudesta ja luovuudesta. On hienoa, kun sä 
saat tehdä siitä työstä itsesi näköistä. Kyllä tää on siinä mielessä harvinainen ammatti. 
Jos on huono päivä, ollaan hissukseen ja sitten kun on sellainen innostunut päivä, niin 
pistetään pensselit heilumaan. Ja vielä se, että mä saan tehdä siitä ryhmästä sellaisen 
kun haluan. Saan päättää, että mihin kannattaa ryhtyä, ei mua mikään määrää. (Touko-
kuu) 

Hienoa on työn itsenäisyys ja vapaus valita työtavat. Hienoa on just se, että meihin luo-
tetaan, kun saa tehdä just sitä, missä on hyvä eikä kukaan kyttää siellä takana. Sut on 
koulutettu tähän, niin sä osaat tehdä sen homman, että hoida se parhaaksi katsomalla ta-
valla. (Toukokuu) 

Varsinkin vanhoilta ihmisiltä kuulee tuolla kadulla, ai, että sä oot opettaja ja niiltä saa 
sitä arvostusta. Hyvä, että joku arvostaa. (Toukokuu) 

 

Kuten luvussa 3.3 totesin, motivaatio ja työn ilo opettajan työssä syntyy arjen 
pienistä asioista. Onnistuakseen työssään opettajan tulee osata, kuten edellä 
olevissa katkelmissa tutkittavat kertoivat, nauttia työn itsenäisyydestä, työn 
edellyttämästä monipuolisesta vuorovaikutuksesta sekä koulunpidon pienistä, 
opettajaa lähellä olevista asioista. Opettajan työn ydin löytyy opettajan, oppi-
laan ja oppilasryhmän välisestä vuorovaikutuksesta. Opettajat kertoivat koke-
neensa työhön liittyvien haasteiden lisäksi runsaasti myös iloa ja onnellisuutta 
oppilasryhmistä. Näitä asioita käsittelen tarkemmin luvussa 9.3, jossa selvitän 
seikkaperäisesti opettajan auktoriteettia sekä kykyä luoda ja ylläpitää järjes-
tystä luokassa noviisiopettajien jakamien kokemusten valossa. 
 
Viha ja inho 

Peruskoulussa luokanopettajan ja aineenopettajan tunnetilat ovat Hargreave-
sin (2000, 819) mukaan hyvin erilaiset. Luokanopettajien työ on aineenopetta-
jia intensiivisempää ja intiimimpää. Heillä on säännöllinen ja toistuva vuoro-
vaikutussuhde samoihin oppilaisiin. Opettajien ja oppilaiden väliset fyysiset 
erot, samoin kuin ikäerot ovat suurempia alakoulussa kuin yläkoulussa. Näi-
den seikkojen takia Hargreaves (2000, 819) katsoo, että luokanopettajilla on 
aineenopettajia enemmän valtaa luokassa. Yläluokilla opettajat joutuvat myös 
enemmän neuvottelemaan asioista oppilaiden kanssa kuin alemmilla luokilla. 
Voidaan sanoa, että peruskoulun opettajat, so. aineen- ja luokanopettajat, 
työskentelevät toisistaan poikkeavissa tunneympäristöissä ja -tiloissa. Tämä 
näkyi Hargreavesin (2000, 819) tutkimuksissa opettajien roolieroina siten, et-
tä luokanopettajat ilmaisivat aineenopettajia enemmän vihantunteita. Voimia 
vievät kielteiset tunteet nousivat opettajalle pintaan erityisesti tilanteissa, jois-
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sa oppilas uhmasi opettajaa julkisesti muiden oppilaiden kuullen tai oppilas 
suhtautui ylimielisesti tai väheksyvästi opettajan oppilaiden hyväksi tekemään 
työhön.  

Tutkimusaineistossani ei Hargreavesin (2000) mainitsemaa eroa alakoulun 
ja yläkoulun opettajien vihan- ja inhontunteissa esiintynyt. Kielteiset tunteet 
nousivat pintaan noviisiopettajilla vaikeissa tilanteissa, joissa yleensä oli läsnä 
koko opetusryhmä, mutta konflikti saattoi kohdistua vain yhteen tai muuta-
maan oppilaaseen. Tilanteissa, jotka kuormittivat opettajaa, oppilas uhmasi, 
käyttäytyi väkivaltaisesti ja vaaransi opettajien ja oppilaiden sekä oman hen-
kilökohtaisen turvallisuutensa. Muutamassa tapauksessa oppilas saattoi myös 
uhkailla itsemurhalla. Opettajat kaipasivat työhönsä selkeitä rajoja ja koske-

mattomuutta. 

Mistä tavallaan tietää opettajan työn rajat? Opettajan on osattava pistää, antaa astmalää-
kettä, jotain oppilasta ei saa juoksuttaa, kun se alkaa pihistä jne. Missä on työn rajat? 
Mä oon valmentautunut lainausmerkeissä luokanopettajan työhön ja minä toimin luo-
kassa, jossa on yksi psyykkisesti ihan sairas, yhdeksän muuta, mitkä tarvitsee erityistä 
tukea ja apua. Onneksi oon opiskellu erityispedagogiikkaa. (Lokakuu)  

Kerran kun lyö, se kynnys aina madaltuu. Kun sua on kerran lyöty, niin toinen juttu ei 
oo enää niin big deal, sä et enää niin rajusti reagoi siihen. Mä ainakin koen, että sitä ru-
pee kattoon läpi sormien, että no, toi nyt oli tommonen pikku läppäisy tällä kertaa. (Jou-
lukuu) 

Lyömisen suhteen pitäisi olla ehdoton nollatoleranssi. (Joulukuu) 

Meillä kävi koulussa semmonen, että yksi opettaja, joka pitää erityisen tarkasti omasta 
yksityisyydestään huolta, hänelle tuli pari viikkoa sitten työpuhelimeen soitto: saatanan 
homo perkele, me tapetaan sut. Me ollaan järjestetty asiat niin, että sut käydään listi-
mässä. Me oltiin järkyttyneitä ja mietittiin opettajainhuoneessa, mitä tehdään ja soitet-
tiin poliisille ja kysyttiin neuvoa. Poliisit tuli koululle selvittämään asiaa. Siitä sitten 
tehtiin rikosilmoitus. Mä en nyt oo kuullu, mihin se on edennyt, mutta ei oo häävi tun-
ne….. (Lokakuu) 

Mä luin yhdestä lehdestä, kuinka opettajan ammatti oli luokiteltu vaaralliseksi amma-
tiksi. Jos sä oot töissä ydinvoimalassa, sulla on hirveet suojapuvut ja systeemit, mutta 
opettajana sulla ei oo suojakeinoja, sun vain pitää sietää ja kestää tappouhkaukset, fyy-
sinen koskeminen, läimäyttely jne. (Joulukuu) 

Mä oon ensimmäistä kertaa pysähtynyt oikein vakavasti miettimään, että kuinka paljon 
tän ammatin eteen pitää sietää ja jaksaa, tavallaan leivän eteen. Mulla on se psyykkisesti 
oirehtiva oppilas. Voimavarat on sillai aika äärirajoilla myös tähän pimeään yhdistetty-
nä. (Marraskuu) 

Jotenkin kaikki on aika voimattomia. Kyllä sitä pysähtyy miettimään, mikä tän ammatin 
hinta on, miten paljon mä oon valmis luopumaan terveydestäni… (Helmikuu) 

On semmosia mahdottomia yhtälöitä, että ei kerta kaikkiaan oo eväitä tai keinoja. Tun-
tuu, että koulu on nykypäivänä semmonen säiliö, johon lapset työnnetään. (Marraskuu) 
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Jos ei osaa olla koulussa, pitäisi erottaa määräajaksi ja sitten otetaan uudestaan. Mutta 
ei, nyt vain venytään ja venytään. (Marraskuu) 

Koulun elämä on mennyt liian löyhäkätiseksi. Pitäis olla sellainen raaka peli, että jos et 
tee näin, teet ensi vuonna sitten. Jos et oo koululainen, tuu sitten myöhemmin. (Marras-
kuu) 

Jotenkin se koulun keinottomuus on kauheaa. Pitääkö tehdä lastensuojeluilmoitus, kun 
asiat ei muuten etene. (Marraskuu) 

 

Tutkimukseen osallistuneista viidestä opettajasta neljä oli kokenut koulussaan 
useita kertoja sekä henkistä että fyysistä uhkaa. Vakavia väkivaltatilanteita 
esiintyi neljässä koulussa useamman kerran lukuvuoden aikana. Yksi kouluis-
ta poikkesi edukseen muista kouluista sekä turvallisuuden että oppilaiden 
käyttäytymisen suhteen. Kyseinen koulu oli oppilasainekseltaan hyvin homo-
geeninen. Siellä ei esimerkiksi ollut maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Kah-
della opettajalla oli kouluvuoden aikana omassa opetusryhmässään tosi tiuk-
koja vaaratilanteita, jotka uhkasivat sekä opettajan että muiden oppilaiden 
turvallisuutta. Opettajat joutuivat näissä tunnepitoisissa tilanteissa niin äärira-
joille, että tilanteet saattoivat purkautua opettajien itkuun joko rehtorin luona 
tai opettajainhuoneessa. 

Mun esy-lapsen käytös meni ihan hulluksi, mä olin mustelmilla, kaikki ympärillä oli 
mustelmilla, mikään tavara ei ollut siellä missä piti olla, sen äiti haukku mut ja pani 
mun suuhun perättömiä lauseita, se lapsi oli ollut hyppäämässä yläkerroksen ikkunasta 
alas ja oli sieltä pelastettu, se kuristi kolmea lasta ja löi viideltä lapselta huulet turvok-
siin. Kun sain sen tilanteen hallittua ja hillittyä ja pääsin opettajainhuoneeseen ja yks 
opettaja tuli ja laittoi käden olkapäälle, niin silloin vallattomat krokotiilinkyyneleet pää-
si valloilleen. Ei sitä kestänyt enää sympatiaa sen päälle, että nyt mennään äärirajoilla. 
Sille lapselle tarjottiin eskari-ikäisenä koulupaikkaa erityisluokassa, mutta vanhemmat 
kieltäytyi. Ja nyt me ollaan ihan lirissä sen lapsen kanssa… Mua hävetti ne kyyneleet 
ihan hirveästi ja mua harmitti, että hemmetti, pitikin murtua tämmösen noviisin täällä 
kaikkien opettajien silmien edessä. (Lokakuu) 

Viime perjantaina mun oppilas kävi uudelleen mun kimppuun…. Meitä oli viis aikuista 
siinä: kolme opettajaa ja kaksi avustajaa, eikä kukaan saa sitä poikaa pysäytettyä….. Sit 
mä kirjotin reissuvihkoon ja lähin rehtorin luokse. Siinä vaiheessa mä rupesin itkemään 
ja se rehtori sanoi, että älä mee enää takas luokkaan, että hän hoitaa loppupäivän. (Jou-
lukuu) 

 

Tilanne, jossa oma oppilas käyttäytyy väkivaltaisesti ja hyökkäävästi opetta-
jaa kohtaan, on hyvin haavoittava ja täysin kohtuuton tilanne opettajalle. Se 
aiheuttaa opettajassa hyvin voimakkaita vihan ja inhon tuntemuksia. Toistuva 
vihan ja inhon kokeminen voi johtaa pahimmillaan opettajan uupumiseen ja 
jopa luopumiseen opettajan työstä, kun työ ei alkuunkaan vastaa odotuksia. 

Mullakin on ollut sellaisia uhkaavia tilanteita, että itelle tulee semmonen olo, että mä 
tunnen vihaa tota lasta kohtaan. Mutta kun ei voi tuntea vihaa lasta kohtaan. Sit tulee 
ristiriita, että voi ei, oonko mä opettaja, jos mä tunnen vihaa tommoseen, joka käykin 
opettajaan kiinni. Pelottaa aluksi ilmasta rehtorille, että tiedätkö, että ihan oikeasti mua 
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ärsyttää, että mulla on tommonen oppilas. Kyllä se loukkaa, jos kuka tahansa tulee lyö-
mään, oli se sitten aikuinen tai lapsi. (Lokakuu) 

Meillä [aineenopettajien] työyhteisössä voi puhua kaikesta. On hyvä, että pystyy tunnin 
jälkeen puhumaan: toi oppilas mun olisi tehnyt mieli kuristaa. Sitä saa sympatiaa muil-
ta, ne muut tuntee oppilaan ja tilanteen ja kokee samalla tavalla. Se on suurin voimavara 
meidän koulussa, että siellä pystyy sanomaan sen tunnin jälkeen, että ”huuuh”, huokail-
la vaan. Kaikki on samaa mieltä, ettei kukaan ole sellainen, että miten se ei nyt ton luo-
kan kanssa pärjää…. Kun mua risoo välillä, mä voin mennä meidän erityisopettajan luo 
ja sanoa, että mä haluan, ett meidän luokasta häviää yks lapsi. Tekis mieli niiku tap-
paa…. (Lokakuu) 

Se on hirvee tunne, kun lapsi käy käsiksi. Siinä tulee avuton olo. Vaikka sitä jotenkin 
ajattelis, että lapsi nyt vähän läppäsee, mutta jotenkin se menee syvälle, kun vieras, si-
nun elämäsi ulkopuolinen lapsi läppäsee. Se loukkaa niin syvältä ja tuntuu pahalta. 
(Joulukuu) 

Mä olin viime viikolla tosi rikki kun pitää tämmösiäkin muitten asioiden rinnalla ryhtyä 
miettimään. Yheltä meidän luokan pojalta varastettiin pulkka, kun se oli tuonut sen sin-
ne naulakkoon odottaan. Mua suututti todella, että tapahtuuko tämmöistä. Mua hävettää 
olla täällä töissä, mua hävettää olla tämmösessa paikassa, missä varastetaan, missä ta-
pellaan, missä lyödään toista, syljetään toisten päälle, tuli semmonen olo, että mä en 
ihan oikeesti halua olla täällä töissä. (Helmikuu) 

Mä oo kaks viikkoo yrittänyt siivota omaa kämppää. Eteisessä on järkyttävä pino sano-
malehtiä ja mä vaan työnnän niitä sivuun. Kun tulen koulusta, meen sohvalle, että ka-
tonpa uutiset, herään parin kolmen tunnin päikkäreitten jälkeen, vaihdan pyjaman ja 
meen jatkaan unia. Ja herään aamulla tuhannen uupuneena. Mä kyllä ennen oon ollu ak-
tiivinen ihminen. Kaikki hyytyy, kun vaan ei jaksa. (Marraskuu) 

 

Tutkittavat noviisiopettajat tiedostivat hyvin, miten tärkeää on, että opettaja 
toimii oppilasryhmänsä johtajana ja luo tasapainoiset työskentelyolosuhteet 
luokkaan sekä huolehtii opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta 
(vrt. luku 3.2). Opettajat myös selkeästi pyrkivät tiedostamaan vaikeissa tilan-
teissa ne asiat, joihin he voivat vaikuttaa. Näitä asioita ovat asennoituminen, 
käyttäytyminen ja kompetenssi opettajana ja luokan johtajana. Tästä huoli-
matta opettajat kokivat, etteivät he saaneet tarpeeksi tietoa oppilaista, jotta 
olisivat kyenneet riittävästi ennakoimaan tilanteita ja maksimoimaan oppilait-
tensa ja oman turvallisuutensa. Tiedon saannin vaikeudet synnyttivät opetta-
jissa vihantunteita. 

Jos lapsen taustalla on diagnostiikkaa, on mun mielestä vähän kohtuutonta, että opetta-
jan pitäisi yhtäkkiä olla sit lääkäritasoinen havainnoitsija. Ei meidän elämäntuntemus 
ikinä riitä siihen, että me ymmärrettäis eri tautiluokitusten diagnostiikkaa. Meillä kävi 
koulussa sillai, että oppilas sai ensimmäisen kohtauksen, eikä opettajalla ollut tietoa, et-
tä tällä lapsella oli epilepsia. Sit se lapsi sai toisen kohtauksen välitunnilla. Meillä on 
sellainen iso piha-alue, jossa on myös metsää, ett tosiaan se lapsi oli kaatunut ja saanut 
sen kohtauksen siellä metsikössä. Lapset tuli juosten, ne jotka oli nähny sen ensimmäi-
sen kohtauksen luokassa, ne tuli juosten opettajainhuoneeseen. Se opettaja lähti tosi 
vauhdilla auttamaan, hänellä oli melkoinen trauma jo siitä ekasta kohtauksesta. (Loka-
kuu) 
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Meillä viime viikolla yksi autistinen lapsi pahoinpiteli fyysisesti opettajan. Opettajalle 
ei ollu kerrottu, että se on autistinen ja sit opettaja joutuu yhtäkkiä tilanteeseen ja saa 
vasta siinä tilanteessa tietää, että se onkin esy-lapsi. Työsuojeluvaltuutetut sanoi, että 
opettajilla pitäisi olla sellainen voimavara, toimintakaavio, että jos lapsi saattaa käyttäy-
tyä väkivaltaisesti ja rupeaa lyömään, niin opettaja tietää, kenelle soittaa saadakseen 
apua. (Lokakuu) 

Mulle tuli tieto, että mun luokassa on integroitu oppilas, mutta muuta tietoa en saanut. 
Integraatiohan on käsittämättömän laaja käsite, etten tiennyt, mikä sillä lapsella on. Sit-
ten ensimmäisenä päivänä tää lapsi puree mua. (Lokakuu) 

Paljon pitää tapahtua ennen kuin päästään siihen, että opettajalle annetaan tietoja. Vaik-
ka se olisi ollut turvallisuuden kannalta tärkeää saada tietoa riittävästi jo paljon aikai-
semmin. Näin on vaikka opettajat ovat salassapitovelvollisia. (Lokakuu) 

 

Opettajilla on olemassa runsaasti keinoja järjestyksen luomiseen ja ylläpitoon. 
Niitä on seikkaperäisesti kuvattu luvussa 3.3. Noviisiopettajat kertoivat ko-
kemuksia jakaessaan käyttävänsä runsaasti em. luvussa mainittuja keinoja. 
Ryhmän hallintaan liittyvät keinot eivät opettajien kokemusten mukaan kui-

tenkaan toimineet psyykkisesti häiriintyneen lapsen ollessa kyseessä. Tällai-
nen lapsi tarvitsee terapeuttisia menetelmiä eivätkä häneen tavanomaiset työ-
rauhan ylläpitämiseen liittyvät keinot riitä. Tutkimusaineistostani ilmeni, että 
kouluissa on useita psyykkisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Psyykkisesti oi-
rehtivan oppilaan käyttäytyminen vaikeuttaa ja saattaa jopa estää koko luokan 
mielekkään toiminnan. Hoitoon ohjaamisen prosessit ovat usein hitaita eikä 
apua aina ole saatavilla. On myös tilanteita, joissa psykoterapeutitkaan eivät 
ole kyenneet auttamaan psyykkisesti sairasta lasta. Näissä tilanteissa opettaji-
en jaksamista todella koetellaan, sillä vaikeat tilanteet vaikuttavat siihen, mi-
ten opettaja kokee hallitsevansa ja onnistuvansa työssään. Jaksaakseen toimia 
opettajana jokainen kasvattaja tarvitsee riittävästi onnistumisen kokemuksia. 
Näitä kokemuksia ei synny psyykkisesti sairasta lasta opetettaessa. Huolestut-
tavinta näissä oppilastapauksissa on oirehtivan oppilaan väkivaltainen ja toi-
sinaan jopa ”silmitön” käyttäytyminen. Muiden oppilaiden ja opettajien tur-
vallisuutta ei aina voida taata em. tilanteissa.  

Lapsi, joka löi opettajaa, on ihan vakavasti sairas, mutta kukaan ei ota sitä tosissaan, ei 
oo tarpeeksi sairas, että pääsis ohi jonojen. Samana päivänä, kun se pahoinpiteli opetta-
jan, se oli hyppinyt toisen oppilaan päällä. Ei ollut vielä tarpeeksi vakavaa, kun sille 
lapselle, jonka päällä se hyppäs, ei käynyt mitenkään. Jos sille olisi tullut aivovamma tai 
se ois kuollu, niin sitten se ois ollut tarpeeksi vakava. Psyykkisiä häiriöitä ei oteta vaka-
vasti. Jos lapsella olisi syöpä tai leukemia, ei sairas lapsi tuu silloin kouluun niin…. 
Niin psyykkisesti vakavasti sairas lapsi voi sairaudesta huolimatta tulla kouluun. (Loka-
kuu) 

Meiltäkin yksi poika lähti just sairaalakouluun. En opeta sitä, mutta itsekin olin kahdesti 
vaikeuksissa välituntivalvonnassa. Tulee tosi ongelmallisia tilanteita. Yks päivä se hui-
toi kolmen metrin mittaisella lepänvarrella toisia. Ei siihen kukaan uskalla mennä sen 
luo. Nyt se pääsi sairaalakouluun. Se oli ihan oikeesti vaarallinen. (Lokakuu) 
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Meillä keskusteltiin opettajainkokouksessa turvallisuudesta. Kyllä siitä nousi taas syvät 
mietteet. Meillä on tällaisia etnisiä juttuja; maahanmuuttajapoika kaatoi maahanmuutta-
jatytön, avasi hänen laukkunsa, pissas sinne ja pissas sen tytön päälle. Ei oo saatu selvil-
le täysin, mikä siellä taustalla oli. Meillä on kaikkee tällaisia tuhrimisia, kakka-
pissajuttuja ja opettajien päälle käymisiä. Meidän koulun toinen nuori opettaja sano, että 
se on hermorauniona niinä päivinä, kun hänellä on välituntivalvontavuorot. Tänään siel-
lä sit oli joukkotappelu, neljä eri kansallisuutta mukana, ja siinä kolme joutui sairaalaan. 
Opettaja henkensä kaupalla meni selvittämään sitä. Yksi oli potkittu päähän, se oksensi, 
oli puoli tuntia oksentanut ennen kuin saatiin sairaalaan, toinen sai kyynärpäästä silmä-
kulmaan, sitä lähdettiin paikkaamaan ja kolmannella oli kans päävamma, sitä oksetti ja 
huimasi. Siitä tuli rikosilmoitus. Se kuulemma oli lähtenyt siitä, että äitien kunniaa oli 
loukattu. Se oli lähtenyt suunsoitosta…. Mä kirjoitinkin opettajankokouksessa toiselle 
uudelle opettajalle: onko tää itsemurha jäädä tänne taloon, kun tuntuu, että henkinen 
kestävyys on koko ajan koetuksella ja sit tulee vielä tämmönen fyysinen uhka. Alkaa 
vähän pelottaa ja mietityttää, onko tää hintansa väärtti. (Helmikuu)  

Mullakin alkaa olla mitta täys. Meilläkin yks poika, joka tuli suoraan Afrikasta, oli ai-
van psykoosissa aamunavauksessa ja kävi kimppuun. Meidän yks isokokoinen opettaja 
ei sekään meinannu pärjätä sen kanssa. Lopulta se painoi sen henkitorvea kurkusta, niin 
sitten se tajus, että nyt ollaan niiku koulussa, ett nyt loppu. (Helmikuu) 

Mulla lähti joululta se esy-lapsi pois. Se oli niin heikossa kunnossa, että sille pakkojär-
jestettiin eritysluokkapaikka. Kun sen pulpetti kannettiin pois, se oli jotenkin todellista, 
niin ihan eri eväin lähti tälle lukukaudelle. Meillä oli kuin uus alku koko luokan kanssa. 
Mä olin ollut äärirajoilla ja niissä kriisitilanteissa meistä tuli aika paljaita ja alastomia 
toistemme silmissä. Ollaan nautittu siitä, että voidaan olla turvassa ja rauhassa kaikki. 
(Helmikuu) 

 

Inhon ja vihan tunteisiin sekoittuu surua ja pelkoa tilanteissa, joissa oppilas 
uhkaa itsemurhalla tai on yrittänyt itsemurhaa. Opettajat ja koulut kokevat 
em. tilanteissa syvää avuttomuutta ja pelkoa, miten auttaa oppilasta. 

Tänään se mun väkivaltainen oppilas lähetettiin suoraan koulusta sairaalaan. Se oli aika 
kurja tilanne. Kaksi viikkoo sitten se sai ruokalassa semmosen, että se otti veitsen ja sa-
noi, jos tää ois puukko, niin kyllä mä tekisin näin ja mä sitten: ei saa tehdä noin. Sit yht-
äkkiä se veti toista oppilasta sillä leipäveitsellä kaulaan. Siihen tuli punainen jälki. On-
neksi siitä haavasta ei tullut verta, mutta kyllä mä pelästyin. Viime viikollakin se huusi 
ja raivosi, että se tappaa itsensä. (Maaliskuu) 

Meillä taas yks häirikköoppilas on nyt kotiopetuksessa, se yritti tehdä itsemurhan. Vasta 
sitten se lähti. Niin pitkälle pitää mennä, että jollekin sattuu, opettajalle tai oppilaalle. 
Se veti ranteet auki sen jälkeen. (Maaliskuu) 

Miksi aina pitää odottaa niin kauan kunnes jotain tapahtuu. Mäkin oon nähny ihan koko 
ajan, ettei se itsemurhaa yrittänyt poika oo ok. Mä olin niillä sijaisena ja se kysyi multa, 
hei, onks nää valtimoita vai laskimoita? Sit äiti soitti, ettei tuu tänään kouluun. Me pi-
dettiin palaveri, ettei tästä oo enää kouluun. Se on meidän erityisopettajan kanssa kaksi 
tuntia päivässä koulussa ja muuten sitä opetetaan kotona. (Maaliskuu) 

Mun rinnakkaisluokalla on sellainen aika itsetuhonen tyttö. Meillä on liikuntatunnit per-
jantaina iltapäivällä, niin sitten yhdellä tunnilla se pyysi mua luokseen sinne ja sanoi: 
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Hän hyppää ikkunasta, hän hyppää. Mä olin aivan järkyttynyt ja sitten yritin saada sen 
ajattelemaan muuta. Siitä jäi kauheen halju olo koko viikonlopuksi. (Maaliskuu) 

 
Vihan ja inhon tunteet nousevat myös kodin ja koulun ongelmallisesta yhteis-
työstä. Lasky (2000, 852) on todennut, että opettajat kokevat itsensä tehotto-
miksi, voimattomiksi ja toivottomiksi erityisesti tilanteissa, joissa he ponnis-
tuksistaan huolimatta eivät onnistu synnyttämään luottamusta ja vastavuoroi-
suutta kodin ja koulun välille. Vanhempien tuen puute vaikeuttaa huomatta-
vasti opettajan työtä, ja samalla se herättää opettajissa voimakkaita kielteisiä 
tunteita. Näitä asioita käsittelen tarkemmin luvussa 9.3.2, jossa tarkastelen 
kodin ja koulun yhteistyötä noviisiopettajien jakamien kokemusten valossa. 
Noviisiopettajille aiheutti vihaa myös työyhteisön haasteelliset tilanteet. Näitä 
tarkastelen tarkemmin luvussa 9.4.1. Inhontunteita tutkimani opettajat kokivat 
rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Useat heistä kokivat saaneensa epäoi-
keudenmukaista kohtelua rehtorin rekrytoidessa uutta henkilökuntaa. Tätä ai-
hetta käsittelen tarkemmin luvussa 9.4.2. Auktoriteetin saavuttamiseen liitty-
vät vaikeudet herättivät noviisiopettajissa myös inhontunteita. Niitä käsittelen 
luvussa 9.3.1. 
 
Pelko  

Oppilaiden psyykkisiin ja yleensä kroonisiin sairauksiin ja niiden hoitamiseen 
koulupäivän aikana liittyy paljon avuttomuutta ja epävarmuutta. Tämän takia 
ne herättävät opettajissa voimakkaita pelontunteita aiemmin mainittujen in-
hon- ja vihantunteiden lisäksi.  

Koulun superhumanismi tulee esiin, kun on kyse psyykkisesti sairaasta lapsesta. Ajatel-
laan, että juuri tällaiselle lapselle kouluyhteisö on paras ja se, että hän saa sen kokemuk-
sen ja oppii olemaan muitten lasten kanssa. Onhan se joo niin, mutta missä menee se ra-
ja. Kuinka pitkälle mä uskallan ottaa vastuuta ja haluan ottaa vastuuta. On se aikamoi-
nen paikka monessakin suhteessa. (Marraskuu) 

En missään tapauksessa suosittele integroitavaksi oppilaita, joilla on psyykkisesti vaikea 
toimia niin, että koululaisen taidot tavallaan ovat puuttelliset…. Jos lapsi ei kestä ryh-
mää ja painetta, siinä kärsii ryhmä ja se lapsi ennen kaikkea. (Lokakuu) 

Mulla on ollut hyvin traumaattinen kokemus tää koulun alku. Meillä on ollut helvetti irti 
ensimmäiset kaksi kuukautta. Mä oon sanonut muille, ottakaa sivu 47 auki ja samalla 
pitänyt sitä yhtä holding-otteessa ja se on huutanut suoraa huutoa 45 minuuttia, ei avus-
tajia, ei ketään… (Lokakuu) 

Meillä oli konflikti itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa. Oppilas leikki ulkotulella ja sit-
ten en päästänyt sitä katsomaan lipunnostoa. Se oli niin vaaratilanne se tulella leikkimi-
nen. Hän suuttui siitä ihan totaalisesti, rupes ensin nakkaamaan reppua siinä….. Sanoin, 
että mennään nyt rehtorin juttusille ja se meni sinne pulpetin alle piiloon, huusi ja me-
kasti. Se katsoi oikein vihaisesti minua silmiin…. Siitä tuli semmonen kamala tunne, et-
tä vihaako se tosiaan mua noin paljon. En tiedä, että vihaako se mua. Kyllähän se pyysi 
heti anteeksi…Tuntui tosi pelottavalta… (Joulukuu) 
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Meillä oli paha konflikti välitunnilla. Pääjehuna oli semmonen kaveri, mikä on kaksi 
vuotta [luokkatovereita] vanhempi, harrastaa painia ja bodausta. Siellä oli kaksi nais-
opettajaa ulkona valvomassa. Se ope sanoi, että käviköhän tässä niin, että nyt tuli lähtö? 
Hän kyllä pelkäs, mutta oli kuitenkin pitänyt kiinni siitä pahimmasta pukarista, mutta sit 
se karkasi siitä vielä uudestaan niiden muiden oppilaiden kimppuun. Sitten kuraattorit 
oli puuttunut tilanteeseen. (Helmikuu) 

 
Opettajat kokevat pelkoa myös kodin ja koulun yhteistyön yhteydessä. Ei ole 
mitenkään helppoa synnyttää luottamuksellisia suhteita kodin ja koulun välil-
le erityisesti haasteellisissa oppilaaseen ja/tai koulunpitoon liittyvissä tilan-
teissa. Opettajat kaipaavat vanhemmilta enemmän aikuisuuteen kuuluvaa vas-
tuullisuutta ja lapsista huolehtimista. Pelontunteisiin liittyy myös lapsen auk-
toriteettien eli opettajan tai vanhempien avuttomuuden ja keinottomuuden 
tunteet.  

Tässä työssä raskainta ja pelottavinta on se, kun vanhemmat ei kanna vastuutaan. Ei se 
lapsen vika ole tai ei voi syyttää lasta, vaan jonkun muun pitäis kantaa se vastuu. Lapsi 
ei aina saa kotoaan tarvitsemaansa tukea. (Tammikuu) 

Meidän koulussa yksi poika pahoinpiteli luokanopettajaa. Ne vanhemmat kieltäytyi, että 
ne ei voi ottaa sitä kotiin. Yritettiin niille sanoa, mutta kun ei. Nyt vaan siirretään aina 
luokasta toiseen tätä ongelmalasta, että ottakaa te sinne se vähäksi aikaa. Ihan oikeasti, 
jos sillä ois joku muu sairaus, mikä tahansa, niin kyllä varmasti vanhemmat sen kotiin 
veis ja hoitais sitä. (Marraskuu) 

Mä oon tänä syksynä ihan raivostumiseen asti törmännyt siihen, että mikä on kamalinta, 
että kaiken takana on äiti ja isä. Ne kieltää kertomasta tietoja. Mulla just integroitiin 
käytöshäiriöinen lapsi, josta oli vanhemmat kieltäneet kertomasta mitään kouluun… 
Sen olo koulussa kävi ihan mahdottomaksi… Se jouduttiin laittaan välillä kotiin… Ko-
ko ajan saa pelätä…. On se traumaattinen kokemus. (Lokakuu) 

Jotenkin tuntuu, että me aletaan olla enemmän sosiaalityöntekijöitä kuin opettajia. Tässä 
vaiheessa alkaa olla käytetty kaikki keinot. On oltu iloisia ja huumorintajuisia. Nyt al-
kaa olla takki tyhjä. Työkaveritkin kokee samoin. Seuraavat tahot meilläkin sitten on 
ne, jotka niihin ongelmalapsiin puuttuu. Varmaan se on sitten poliisi. Ei voi enää mi-
tään. Opettajalle se ei kuulu. Sitä tulee vaan tunne, että suljenpa silmäni ja korvani ja 
minäpä menen tästä. (Marraskuu)  

 

Noviisiopettajien tunnekokemuksista 12,9 % oli pelontunteita. Opettajat ko-
kivat turvattomuutta ja uhkaa ammatissaan, joka äärimmäisissä tapauksissa 
synnytti heissä pelkoa. Opettajien kokemusten valossa heidän työoloihinsa 

tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Opettajien ja oppilaiden 

turvallisuus tulee kaikissa olosuhteissa taata. Nyt osa väkivaltatilanteista ja 

läheltä piti -tilanteista kouluissa jää piiloon, sillä opettajalta vaaditaan aina 

suurta rohkeutta kertoa tässä luvussa kuvattujen esimerkkien kaltaisista epä-

onnistumisista työssään. Yksi pelonlähteistä on kodin ja koulun yhteistyöhön 
liittyvät vaikeudet. Tätä yhteistyötä käsittelen tarkemmin luvussa 9.3.2. 
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Suru  

Opettajan työ ei pyrkimyksistä huolimatta ole kollaboratiivista, vaan pikem-
minkin sitä voisi kuvata yksinäiseksi ammatiksi. Erityisesti työyhteisön uu-
della jäsenellä voi olla hyvin vaikeaa tulla valmiiseen työyhteisöön ja löytää 
oma paikkansa yhteisössä. Pahimmillaan opettaja jää yksin tai hänet voidaan 
jättää yhteisön ulkopuolelle. Suruntunteet liittyvät usein opettajan työn yksi-
näisyyteen ja kiireisyyteen sekä työn eristäytyneeseen luonteeseen. 

Oon saanut tuntea tänä syksynä keltanokkaisuuden ja jossain määrin ulkopuolisuuden ja 
orpouden, kun tulee muualta, eikä tunne ketään, eikä riittävästi tiedä asioista…. Työyh-
teisössä ei voi puhua, kun ei tiedä eikä tunne niitä kuppikuntia, että kuka on kenenkin 
kanssa. Se on aika moinen sosiaalinen verkosto, jossa tuntee olevansa loppujen lopuksi 
aika yksin. (Lokakuu) 

Mä oon surullinen opettajien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Siellä puhutaan toisten-
sa ohi. Vois kyllä joskus ihan oikeasi kuunnella mitä toinen sanoo, eikä ottaa heti kantaa 
siihen, että jokin asia on noin tai näin…. Mä en yritäkään keskustelua, mä vaan kuunte-
len, mitä he sanoo, koska siinä vaiheessa kun he pitävät sen kahden sekunnin tauon 
omassa puheessa, niin he kääntävät jo selän ja ovat menossa ihan muualle, ei sillä ole 
väliä, mitä mulla olisi ehkä sanottavaa. (Tammikuu) 

Mä olin välituntivalvojana tai saatoin tulla joinain päivinä vasta myöhemmin kouluun, 
enkä tiennyt, että ne muut piti palaveria. Se palaveri oli aina mennyt ohi ja olin aivan 
pihalla…. Sit tajusin, että niillä oli ollut tällainen juttu, että ne oli sopinut sen silloin, ja 
mä en vaan ollu ikinä paikalla, enkä tiennyt mistään….. Olisin ihan hyvin voinut tulla 
puoli tuntia aikaisemmin paikalle, jos olisin vain tiennyt….. Jotenkin ajatellaan, että se 
tieto liikkuu ja sit se ei liikukaan, eikä osaa edes kysyä kaikkea. Tulee semmonen olo, 
että on sivuutettu, ohitettu, unohdettu…. (Tammikuu) 

Monet asiat, kuten avustajien käyttäminen ja välituntivalvontavuorot, niistä olis pitänyt 
tietää, mitä tarvitsee ottaa huomioon, kun varaa jotain välituntivalvontoja. Siitä oltiin 
visusti hiljaa, koska kaikki varmaan halusivat varata parhaat valvontavuorot. Vaikka 
kuinka olis kiva yhteisö, ei niin solidaarisia kuitenkaan olla, että ihan tarjottaisiin, että 
ota sä nyt tää hyvä valvontavuoro. (Tammikuu) 

Mitä kauemmin mä oon töissä, niin sitä varmaan tulee semmonen putki vaan, että minä 
tiedän ja mä teen asiat niiku yksin ja sitä on hirveän vaikea tehdä sitä yhteistyötä toisten 
kanssa. (Tammikuu) 

Mä sanoin rehtorille, että yks mun voimavaroja lisäävä asia on se, että mun luokkaan 
pääsee myös takaoven kautta. Se vähän järkytty ja sit se sano, onko tosiaan näin? Mä 
sanoin: Kyllä. Joulun alla kun tuntui, että nyt menee liian lujaa, nyt ei kestä eikä jaksa, 
niin mä muutaman päivän hipsin sieltä sisään, kävin tekemässä työni ja hipsin pois…. 
Käyn kattoon sähköpostit ja oman lokeroni ja olen niiku mahdollisimman näkymä-
tön…. Mutta se aiheuttaa tavallaan myös pientä kiukkua, koska se ei ole se, mikä minä 
haluaisin olla työyhteisössä. (Helmikuu) 

Musta on tullut iän myötä aika vetäytyvä työyhteisössä…. Se on mun selviytymiskeino, 
että mä otan pitkän välimatkan harmittaviin asioihin ja ajattelen sillai, että mä en anna 
tän työn pilata mun elämääni. (Helmikuu) 
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Suruntunteita noviisien jakamissa kokemuksissa oli 18,9 % kaikista perustun-
teita sisältävistä merkityksistä. Surua aiheutti erityisesti työn yksinäisyys ja 
kollegiaalisen tuen puute. Myös työyhteisössä esiityvät ongelmat aiheuttivat 
noviisille surua. Työyhteisöön liittyviä asioita käsitellään tarkemmin luvussa 
9.4.  
 
Päätelmiä opettajan työn tunnepitoisuudesta noviisiopettajien kokemana 

Tunteen psykologinen tutkimus kohdistuu Russellin ja Lemayn (2000, 501) 
mukaan kahteen toisistaan poikkeavaan teemaan: tunteeseen käsitteenä ja tun-
teen ymmärtämiseen. Molemmissa teemoissa käsitteet ovat keskeisiä, mutta 
täysin eri tavalla. Tunteen tieteellisessä tutkimuksessa etsitään malleja tai ra-
kenteita tieteellisten standardien muodostamiselle. Tämän erityisalan tutkijoi-
den tärkeänä pyrkimyksenä on pysytellä riittävän etäällä arkipäivän tunteisiin 
liittyvistä käsitteistä. Tunteiden ymmärtämisen tutkiminen vaatii aivan toisen-
laista lähestymistapaa kuin tieteellisten standardien muodostaminen. Tuntei-
den ymmärtämisen tutkimisessa käsitteet ovat osa tutkimusmateriaalia. Pää-
määränä tämän kaltaisessa tutkimuksessa on tunteiden kuvaaminen niin tark-
kaan kuin mahdollista sisältäen mieluisat ja epämieluisat tunteet. Tunteista 
puhutaan tässä yhteydessä Hargreavesin (2000, 811–816) tavoin tunneälyk-
kyytenä, tunnetyönä, tunneymmärtämisenä ja tunteiden paikantamisena.  

Tutkimuksessani olen halunnut selvittää noviisiopettajien tunnemaailmaa 
heidän kokemustensa kautta. Tämän tyyppinen empiirinen tutkimus on Salo-
veyn, Bedellin, Detweilerin ja Myerin (2000, 516) mukaan vielä lapsenken-
gissä. Tunteiden ymmärtämiseen kohdistuva tutkimus on, kuten em. tutkijat 
toteavat, vielä ”kypsymätöntä”. Tämä tieteellinen epäkypsyys näkyy myös 
tutkimuksessani selvittäessäni noviisiopettajien tunnekokemuksia. Tunteiden 
luokitteleminen eri kategorioihin ei ollut helppoa. Tästä huolimatta koin, että 
opettajien tunnekokemusten kuvaaminen auttaa opettajan työn luonteen, 
kuormittavuuden ja haasteellisuuden hahmottamisessa. Niinpä opettajia tulee 
auttaa tunnistamaan työhönsä liittyviä tunteita sekä saavuttamaan tasapaino 
voimia tuovien ja voimia vievien emootioiden välille. Sabar (2004, 149) tote-
aa noviisiopettajien tarvitsevan erityisesti uran alkuvaiheessa psykologista tu-
kea, jossa on mukana ohjaavia, kehittymistä edistäviä ja formatiivista arvioin-
tia sisältäviä elementtejä. Menestyminen opettajana edellyttää tunneälykkyyt-
tä ja ymmärrystä työhön liittyvästä tunnemaailmasta.  

Vaikka noviisiopettajien jakamista kokemuksista vain vajaa neljännes 
(23,6%) voitiin luokitella voimia tuoviksi, myönteisiksi kokemuksiksi, se ei 
tarkoita sitä, että opettajan työ koettaisiin voittopuolisesti kielteisenä. Tutki-

mani opettajat kokivat kuitenkin työnsä antoisaksi ja innostavaksi, joskin 

haasteelliseksi. Suomalaisessa koulunpidossa ei ole tapana jakaa ja analysoida 
myönteisiä kokemuksia. Omasta toiminnasta etsitään pikemmin puutteita kuin 
eriteltäisiin onnistumisen kokemuksia. Monet opettajat pohtivat jälkeenpäin, 
mitä olisivat voineet tehdä paremmin, jotta tilanteet eivät olisi riistäytyneet 
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käsistä. Noviisiopettajat tiedostavat kielteisten ja myönteisten kokemusten ja-
kamisen realiteetit ja totesivat seuraavaa: 

Opettajan päivässä on enemmän hyvää kuin huonoa. Voittopuolisesti on läsnä onnistu-

misen riemu. Ei oo kuitenkaan hirveen helppo eritellä niitä hyviä fiiliksiä. (Helmikuu) 

Meillä opettajankoulutuksessa reflektoitiin aina niitten harjoitustuntien kanssa, että mil-
tä tuntuu, mikä meni pieleen ja miksi meni pieleen. Se oli mun mielestä hirveen vaikee-
ta jotenkin silloin. Ei kauheesti kiitelty, että jos meni hyvin, niin ohjaava opettaja sanoi, 
no, ei oo mitään sanottavaa. Sellainen sama on itellä edelleenkin, ettei osaa oikein eri-

tellä sit niitä hyviä juttuja. (Maaliskuu) 

Mulla tää opettaminen on ollut voittopuolisesti plussaa. Vaikka tässä onkin nyt enem-
män eritelty negatiivisia tunteita, on mulla kyllä niitä onnistumisen kokemuksia paljon 

enemmän kuin epäonnistumisen kokemuksia. Enemmän päivässä on sitä hyvää kuin 
huonoo. Huono on sitä yleistä turhautumista, riittämättömyyden tunteita ja vihaa ja 
huolta niistä lapsista ja niitten vanhemmista ja kotiasioista. (Maaliskuu) 

Jotenkin aina korostaa niitä negatiivisia tunteita, vaikka päivä on täynnä positiivisia tun-
teita. (Maaliskuu) 

Opettajan työssä hämmästyttää se moninaisuus ja yllättävyys, että kyllä pitää olla kuu-
des aisti käytössä koko ajan. (Toukokuu) 

 
Opettajat tiedostivat, miten suomalaisessa koulunpidossa ei ole tapana jakaa 
ja analysoida myönteisiä kokemuksia. Onnelliset tunteet eivät yleensä aiheuta 
ongelmia. Niistä nautitaan, niiden avulla ehkä ”kohotaan pilviin”, mutta niitä 
ei välttämättä haluta tuoda voimakkaasti esille tai ylipäätään analysoida niitä. 
Kielteiset tunteet aiheuttavat myönteisiä tunteita enemmän hankaluuksia, jo-
ten on luonnollista, että opettajat halusivat ryhmätapaamisissa jakaa negatiivi-
sia tunteita positiivisia tunteita enemmän. Vaikka opettaminen koettiin haas-
teellisena ja kuormittavana tehtävänä, opettajien mielestä heidän päivässään 

oli enemmän hyvää kuin huonoa. 
Noviisit kokivat vaikeimmat tilanteet psyykkisesti vakavasti oirehtivien 

oppilaiden kanssa. Muutamassa tapauksessa oppilas uhkaili itsemurhalla. 
Opettajissa nousi puolestaan voimakkaimmat vihan- ja inhontunteet vakavien 
väkivaltatilanteiden yhteydessä. Vaarallisia väkivaltatilanteita esiintyi neljäs-
sä koulussa useamman kerran lukuvuoden aikana. Kaksi noviisiopettajaa jou-
tui oppilaansa pahoinpitelemäksi. Opettajien jaksamista koeteltiin näissä vä-
kivaltatilanteissa äärirajoille saakka. Kuormittavat tilanteet saivat opettajat 
kaipaamaan työhönsä selkeitä rajoja ja koskemattomuutta sillä, ”kun lapsi käy 
käsiksi, se on hirveä tunne, siinä tulee avuton olo, se loukkaa syvältä ja tuntuu 
pahalta”. Vihan- ja inhontunteet nousivat myös kodin ja koulun yhteistyön 
yhteydessä tilanteissa, joissa opettajat eivät ponnisteluistaan huolimatta onnis-
tuneet synnyttämään luottamusta ja vastavuoroisuutta kodin ja koulun välille.  

Oppilaiden psyykkiset ja krooniset sairaudet ja niiden hoitaminen opet-
tamisen ohella aiheutti opettajissa paljon pelkoa. Kroonisten sairauksien yh-

teydessä opettajat kokivat avuttomuutta ja epävarmuutta. He eivät mielestään 
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saaneet tarpeeksi tietoa oppilaista, jotta olisivat kyenneet riittävästi ennakoi-
maan tilanteita ja maksimoimaan oppilaittensa ja oman turvallisuutensa. 
Opettajien kokemusten valossa heidän työolojaan tulisikin selvästi parantaa. 

Nyt osa väkivaltatilanteista ja läheltä piti -tilanteista jää kouluissa piiloon, sil-
lä opettajalta vaaditaan aina suurta rohkeutta kertoa kokemastaan fyysisestä 
tai henkisestä väkivallasta. Opettaja vaikenee helposti ongelmistaan, sillä hän 
kokee koskemattomuutensa loukkaamisen henkilökohtaisena epäonnistumi-
sena kasvattajana ja opettajana. Koulutuksen arviointineuvosto havaitsi niin 
ikään opettajien vaikenemisen kysyttäessä epäonnistumisista opetustyössä 
(ks. Atjonen, Halinen, Hämäläinen, Korkeakoski, Knubb-Manninen, Kupari, 
Mehtäläinen, Risku, Salonen, & Wikman, 2008, 195). Arviointineuvoston 
huomiota kiinnitti erityisesti se seikka, miten merkittävän monet opettajat ei-
vät olleet halukkaita kuvaamaan yhtään uran aikana kokemaansa opetuksellis-
ta tai kasvatuksellista ongelmaa. Tutkimukseni poikkeuksellisen ja luotta-
muksellisen aineiston keruun takia tutkittavani eivät vaienneet ja se mahdol-
listi opettajan työn tutkimisen pintaa syvemmältä. Tutkittavieni kokemusten 

kautta välittyi suuri huoli perusopetuksen tilasta, sillä aineistoni valossa opet-

tajan työ on ajoittain vaikeaa ja emotionaalisesti hyvin kuormittavaa.  
Opettaja joutuu jatkuvasti reagoimaan ryhmän tarpeisiin, samoin kuin 

erilaisten yksilöiden tarpeisiin ryhmässä ja erikseen. Työtä ei siten voi kuvail-
la tyyneksi, levolliseksi tai seesteiseksi. Työpäivän tiivis aikataulutus estää 
työntekijöiden välisen kollaboratiivisen työkulttuurin kehittymisen. Yhteistyö 
ja vuorovaikutus opettajien välillä työpäivän aikana saattaisi lisätä työssä 
viihtymistä ja yleistä hyvinvointia koulussa. Opettajan työn yksintekemisen 
kulttuuriin tulisi puuttua riittävän ajoissa ennen kuin opettajat nääntyvät yli-
voimaisten oppilastapausten takia. Työssä jaksaminen edellyttää, että voimia 
vievät ja voimia tuovat tunteet ovat tasapainossa. Liian suurta kuormaa ei ku-
kaan kasvatustyötä tekevä jaksa kantaa päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen 
tai jopa vuodesta toiseen. Tunteiden tarkastelun valossa opettajat joutuvat ot-

tamaan liian paljon vastaan epäasiallista käyttäytymistä oppilailtaan, kolle-

goiltaan ja jopa vanhemmilta. Kouluissa tulisi korostaa aikaisempaa enem-
män hyvän käyttäytymisen merkitystä. Asiallinen ja korrekti käyttäytyminen 
ennakoi yleensä menestystä elämässä, olipa sitten kyseessä oppilas, opettaja 
tai vanhempi.  
 
 
9.3 Noviisiopettajan rooli ryhmänhallinnan sekä kodin ja koulun yhteis-

työn valossa 
 
Opettajan työn luonteeseen kuuluu työskentely ryhmässä joko ryhmän jäse-
nenä (työyhteisö), johtajana (opetustilanteet) tai verkostoissa (kodin ja koulun 
yhteistyö). Tämän takia opettaja tarvitsee tietoa ryhmiin liittyvistä ilmiöistä, 
kuten ryhmädynamiikasta, ryhmissä esiintyvistä rooleista sekä vuorovaiku-
tuksesta ja sen ohjaamisesta ryhmän sisällä ja erilaisissa verkostoissa. Tässä 
luvussa selvitän toisaalta opettajan pedagogista auktoriteettia sekä kykyä luo-
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da ja ylläpitää työrauhaa (luku 9.3.1) sekä toisaalta noviisiopettajien koke-
muksia kodin ja koulun yhteistyöstä (luku 9.3.2). 
 
9.3.1 Opettajan auktoriteetti sekä kyky luoda ja ylläpitää riittävää työrauhaa 

Taitoa luoda ja ylläpitää järjestystä sekä riittävää työrauhaa pidetään opettajan 
tärkeimpänä tehtävänä (vrt. Steinberg, 2004, 29–30; Hämäläinen & Sava, 
1989, 87; Hoyle, 1969, 42–30). Tämän takia suurin yksittäinen stressinaihe 
noviisiopettajalle on, miten saavuttaa työn edellyttämä riittävä auktoriteetti ja 
miten luoda järjestystä opetusryhmään. Opettajankoulutuksessa opettaja ei 
yleensä saa kokemusta edellytyksistään toimia oppilasryhmän johtajana ja 
auktoriteettina, sillä koulutukseen kuuluvien harjoittelujaksojen aikana luokan 
työrauhasta, työskentelyolosuhteista ja järjestyksen ylläpitämisestä vastaa en-
sisijassa ohjaava opettaja ja hänen vastuullaan on vastavuoroiseen kunnioi-
tukseen perustuvien valtasuhteiden rakentaminen luokkaan. Opettaja kohtaa 
vasta työelämässä koulun jokapäiväiset konfliktit sekä vaikeiden tilanteiden 
ennakoimisen ja ratkaisemisen. Opettajan ammatin haasteellisuutta lisää vielä 
ryhmien heterogeenisuus ja siitä aiheutuvat vaikeudet asioiden hallinnassa pi-
tämisessä (Atjonen, Halinen, Hämäläinen, Korkeakoski, Knubb-Manninen, 
Kupari, Mehtäläinen, Risku, Salonen, & Wikman, 2008; Förbom, 2003, 32–
33.) On tärkeää, että noviisiopettajat luovat selvät ja johdonmukaiset arvoval-
tasuhteet luokkaan heti alusta alkaen, sillä mikään yhteisö ei voi toimia ilman 
normeja ja arvovaltaa (Koskenniemi, 1982, 173–174).  

Tutkimuksen aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa (n=3322) opettajan 
auktoriteettiin sekä järjestyksen ja työrauhan ylläpitämiseen liittyviä merki-
tyksiä löytyi yhteensä 529 analyysiyksikköä, joka on 15,9 % koko tutkimus-
aineistosta. Kaikista noviisopettajien käsittelemistä asioista tästä aihepiiristä 
keskusteltiin eniten. 

Varsinkin noiden ykkösluokkalaisten kanssa on tärkeää, että siellä luokassa on vaan yk-
si ainut, joka käskee ja määrää. Vaikka se on tylyä ja totta, mutta niin se vaan on. Ei ne 
muuten ikinä opi. Mun mielestä niille pitää se ihan pienestä opettaa, niin sit voi myö-
hemmin löysätä naruja. (Lokakuu) 

Mulla on luokalla muutama lapsi, joka ihan oikeasti haukan silmillä seuraa sitä, että pi-
tää kiinni määrätyistä ohjeista. Ne ei välttämättä edes kyseenalaista sitä, mutta ne polii-
sin lailla seuraa ohjeita ja pitää niistä kiinni. Ne ihan selkeesti hakee turvaa myös siitä, 
kun aikuinen nyt sanoo näin, niin siitä pidetään kiinni. Yllättävän paljon koulussa on 
asioita, joista kukaan ei kysy koskaan, miksi näin tehdään. Niin vaan tehdään. (Loka-
kuu) 

 

Kasvatukseen liittyvä auktoriteettisuhde asettaa auktoriteetin kantajalle henki-
lökohtaisia vaatimuksia. Noviisiopettajat uskoivat täyttävänsä nämä henkilö-
kohtaiset vaatimukset.  

Se on jotenkin niin… Mä kyllä koen, että varmaan kaikilla on jossain määrin semmosta 
luontaista auktoriteettia, ettei ole ihan helisemässä sen luokan kanssa kuitenkaan…… 
Suurimmalla osallahan se meistä toimii. (Marraskuu) 
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Vaikka opettajat luottivat itseensä, he reflektoivat identiteettiään opettajana ja 
pohtivat sitä, miten saavuttaa henkilösuhteeseen ja kokemukseen perustuva 
pedagoginen auktoriteetti (vrt. Harjunen, 2002, 134).  

Mulla on muutama ryhmä, jonka kanssa oon itkenyt ja nauranut ja seissyt päällä… Että 
millä tavalla sitä sais luontaista auktoriteettia? (Marraskuu) 

Kyllä mä huomaan – mokaaminen on ehkä väärä sana – mutta kyllä mä teen hirveen 
paljon virheitä lasten edessä. Mä saatan sanoa väärin jonkun nimen tai saatan muistaa 
väärin jonkun asian. Sit ne oppilaat nauraa ja sit mä tajuun, että mä oon sanonu jotain 
hassua. Musta se ei millään lailla ole arvovaltakysymys. (Joulukuu) 

Jotenkin haluaisin, että mulla olisi voimaa nousta joskus myös tilanteen yläpuolelle ja 
nähdä, että mulla ois keinoja ja valtikka, millä mä voisin sen tilanteen laukasta muuten 
kuin määräämällä kuritus ja rangaistus. Mutta keinot on niin vähissä. (Marraskuu) 

 

Steinberg (2006, 24–26) toteaa, ettei opettaja voi käyttää enää fyysistä valtaa, 
mutta sen sijaan hän voi käyttää psykologista valtaa. Psykologinen vallan-
käyttäjä menettää kontrollinsa, on oppilailleen sarkastinen, huutaa tai kohot-
taa ääntään. Niin ikään psykologista valtaa käyttävä voi uhata oppilaita arvo-
sanojen laskemisella, kotiin soittamisella, poistamalla oppilaan luokasta tai 
torjumalla oppilaan ottamalla etäisyyttä häneen. Tällainen auktoriteettisuhde 
oppilaaseen nostaa esiin vastavallan käytön, sillä myös oppilaalla on valtaa. 
Opettajalle on haasteellista vaihtaa luokkahuoneen valta-asemat vastavuoroi-
seen kunnioitukseen. 

Meilläkin ne suhtautuu jälki-istuntoihin, että ihan sama, ihan sama, ei haittaa. Ihan tur-
haan niitä [jälki-istuntoja] kirjoittaa. Vähän auttaa enemmän se, että puhuttelee niitä, et-
tä mistä tää nyt johtui. Ei niihin [tilanteisiin] aina saa puututtua… huhhuh…. Aina saa 
kirjoittaa joka päivä samalle ihmiselle, niin sitten alkaa kyllä olla ihan sama itellekin. 
(Marraskuu) 

On vaikeeta tietää, tekeekö/yrittääkö oppilas tosissaan vai sanooks se ihan huvikseen: 
enpä tee. Se pitäis löytää se keskitie siihen, että pakotanko tuon tekemään vai enkö pa-
kota, ett onko se tosiaankin yrittänyt sen mitä osaa. Se on vaikeeta aina löytää se. (Jou-
lukuu) 

Mulla on kans yks poika sellainen, ettei se välitä ollenkaan. Mä oon yrittänyt tehdä sen 
vanhempien kanssa töitä. Mutta kun nekään ei välitä. Se saa tuoda 10 euroa, 20 euroa 
kouluun ja sit siltä häviää. Mä sanon siitä ja se sanoo vaan, ettei haittaa. Sanon van-
hemmille ja ne sanoo ”ei haittaa”. Ne ei välitä. Sillä ei oo mitään kunnioitusta mua koh-
taan. Iltapäiväkerhossa menee samoin. (Marraskuu) 

Oppilaat tietää oikeutensa ja vedättää. Me oltiin tänään dokumenttielokuvafestareilla, 
niin sitten yksi poika ei oikein pysynyt jonossa. Kun palattiin, niin mä otin sitä sillai 
ihan napakasti tästä, että nyt pysyt tässä. Sä et saa koskee muhun…. Ne kyllä tietää oi-
keutensa. (Tammikuu) 

 
Kunnioitus on toimivassa luokassa vastavuoroista ja ilmapiiriä kuvaa ahke-
ruus, asiaan keskittyminen, positiivinen kielenkäyttö ja hyvät oppimistulok-
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set. Yksi tärkeimmistä oppilaille opetettavista prinsiipeistä on kohteliaisuus. 
Oppilaita tulee ohjata kantamaan myös vastuuta. Kiinnittämällä huomiota 
kohteliaisuuteen ja vastuunkantamiseen opettaja viestii oppilaille, mitä hän 
opettajan työssä arvostaa. Siten opettaja vahvistaa omalla toiminnallaan oppi-
laiden hyvää käyttäytymistä. (Steinberg, 2006, 29–54, 74.) Paras tehokkaan 
työrauhan tae on opettajan oma käyttäytyminen. Luokkaan saavutetaan hyvä 
työrauha, mikäli sitä johdetaan niin, että jokainen sen jäsenistä kokee kuulu-
vansa siihen (vrt. Koskenniemi, 1982, 155–165). Tämä edellyttää opettajilta 
taitoa havaita ja ohjailla opetusryhmän sisäistä dynamiikkaa. 

Nyt me ollaan otettu semmonen käytäntö, kun tää tapakulttuuri on niin hirveästi löysty-
nyt, niin aina perjantaina me kätellään. Minä kättelen ja jokainen kättelee ja toivottaa 
hyvää viikonloppua. (Marraskuu) 

Ehkä suurin ja uuvuttavin juttu on se, että kulkee kulmat kurtussa. Kun sitä pääsee ko-
tiin, niin täytyy oikein suoristaa. Sitä tulee semmonen perus EI ja EI, se on kauheen uu-
vuttavaa. Mun mielestä siinä katoaa työnilo. Se on aina kaksisuuntainen se kuvio. Jos 
mä joudun olemaan tiukkana, niin sit kuinka mukavaa on välillä, kun siihen omaan 
ryhmään voi luottaa. Voi lähteä kopioimaan ja siellä oikeesti…. Mä hiivin hiljaa pitkin 
käytävää… Ja siellä ollaan tosiaan hiljaa ja tehdään töitä……. Täytyy sanoa lapsillekin, 
että olipa mukava päivä, että kiitos. Nyt on kiva lähteä kotiin …. Mutta kyllä ne on ras-
kaita ne maanantaipäivät ….. Siitä ihan oikeasti jää tyynyynkin huolenraidat ennen kuin 
pääsee nukkumaan. (Lokakuu) 

Ei oo keinoja, kun on villejä poikia, joilla ei ole mitään sääntöjä. Mä oon sanonut van-
hemmille suoraan, että mä oon tosi tiukka, mä en anna yhtään kiroilla luokassa, enkä 
anna yhtään valehdella tai näin.. Mä laitan merkinnän kirjaan, jos ne kiroilee. Merkintä 
tulee sinne. (Marraskuu) 

 

Noviisiopettajat havaitsivat Saloviidan (2007, 87–88) tapaan, miten tärkeää 
on ohjailla oppilaiden ryhmäkulttuuria ja siihen liittyvää dynamiikkaa. Kun 
oppilas löytää turvallisen paikan luokan muodostamassa suurryhmässä ja osaa 
itse hakeutua oppilaiden muodostamiin itseohjautuviin pienryhmiin, tukee 
tämä hyvän luokkahengen ja työrauhan syntymistä. 

Mä ajattelen ensin lapsilähtöisyyttä, sitä mihin se ryhmä pystyy. Se on ollut se tavoite, 
mikä on sen ryhmän mielenkiinto ja tapa oppia….. Mä en oo marssinut luokkaan en-
simmäistä kertaa selkeitten suunnitelmien kanssa, vaan meillä meni tosi pitkään sen ais-
timiseen, minkälainen tää jengi oikein on. (Lokakuu) 

Kyllä oppilasryhmä vaikuttaa. Tuntus tärkeeltä tutustua siihen luokkaan. (Lokakuu) 

Mä peilailen mielestäni aika sujuvasti jo sen oman ryhmän kanssa, että me tehdäänkin 
tällä tavalla… Ryhmä on jo oppinut, ettei aina mennä saman kaavan mukaan, vaan vä-
lillä tehdään näin ja noin….. Oppii arvioimaan mihinkä ryhmä on nyt valmis. Joskus on 
riittävä haaste, että osaa istua omalla paikalla ja sit toisena päivänä… (Lokakuu) 

Mulla kesti jonkin kuukauden ennen kuin huomasin, että siellä on selviä rooleja oppi-
lailla, ett on sellaisia briljantteja tyttöjä, jotka aina vetäytyy sivuun, niin sit mä järjestin 
ne uudestaan. Mä tein neljä ryhmää. Esimerkiksi tällainen hiljainen tyttö, joka todella 
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lukee paljon ja on tutkijatyyppi, niin mä laitoinkin sen luokan sosiaalisimman tytön 
kanssa samaan ryhmään. Ja mä oon iloinnut suuresti, kun mä oon nähnyt, että se jopa 
nauraa ja höpsöttää. Se ei tehnyt sitä koko alkusyksystä ja se oli ihan kuoressa. Kun 
aluks sai valita omat paikat, niin se todella otti reunimmaisen paikan ja vähän veti vielä 
pulpettia. Ja sit, ettei laita ihan mahottomia poika keskenään ja ett jokaisessa ryhmässä 
olis saman verran poikia ja tyttöjä, kun mulla on niin onnellisesti niitä saman verran 
luokassa. Jollain lailla se kyllä tasapainottaa aika hyvin sitä sooloilua. (Lokakuu) 

 

Yläkoulussa ryhmäytymiseen liittyvät haasteet ovat huomattavasti suuremmat 
kuin alakoulussa. 

Aineenopettajalla on kuitenkin se haaste, että meillä opetus on aina kahdeksan viikon 
jaksoissa. Sit aina pitää asettaa ne uudestaan. Se pitää tapahtua tosi nopeasti… Pitää op-
pia lukemaan sitä ryhmää, mikä toimii ja mikä ei, koska se on lyhyt aika….. Aineen-
opettajakin saa määrätä paikat, mutta se on erilaista kuitenkin kuin luokanopettajalla. 
(Lokakuu) 

 

Opettajilla on erilaisia keinoja ylläpitää työrauhaa. Oppilaiden ohjaaminen 
koskettamalla heitä ystävällisesti tehoaa monenikäiseen peruskoululaiseen. 
Huumori on tärkeää vanhempien oppilaiden opettamisessa. Nuorimpia perus-
koululaisia opettaja ohjailee hyödyntämällä esimerkiksi käsinukkeja, pelejä ja 
muita leikkimaailman asioita. Noviisiopettajat kiinnittivät myös huomiota ta-
pakasvatukseen ja hyviin käytöstapoihin ohjaamiseen.  

Se rauhottaa jotenkin noita oppilaita, jotka kääntyilee pulpetissa, eikä millään pysty 
rauhoittumaan työpäivään. Kun niitä ottaa alhaalta jostakin kiinni ja ohjaa, että istupa 
nyt pulpetissa, niin jotenkin ne siitä rauhottuu. (Marraskuu)  

 
Työrauhan ylläpitämiseen vaikuttavat keskeisesti oppilaiden työskentelytai-
dot, työskentelynopeus, oppimateriaaleista, oppivälineistä ja koulutehtävistä 
huolehtiminen sekä yleinen vastuuntuntoisuus. Puutteet oppilaiden työskente-
lytaidoissa aiheuttavat opettajille runsaasti päänvaivaa ohjaamisen ja opetus-
järjestelyjen kannalta.  

Mä oon huomannut, että mä en meinaa millään kestää sitä, että siellä on todella oppilai-
ta, jotka eivät ole oppineet työskentelemään kuviksen tunneilla…. Tänään annoin la-
sinmaalausvärejä…. Annoin selkeät ohjeet….. Totta kai yksi purkki kaatui….. Mua in-
hotti ja vihantunne kohosi ja lopputunnista mä jouduin koko ajan käskemään ja estä-
mään ja toistamaan. Jotkut oppilaat kuuntelee ne neuvot, mutta sitten joku kysyy monta 
kertaa jo sanottua asiaa, eikä ne kuuntele. Jotkut osaa työskennellä materiaalien kanssa, 
toiset ei. (Lokakuu) 

Nyt kun pitää ryhtyä tekeen arviointia kuviksessa, siellä on muutamia hyviä tekijöitä, 
mutta sitten on aina semmosia, että ne viivästelee. Ne ei saa ainuttakaan työtä ikinä 
valmiiks. Ei ne välttämättä oo taitamattomia. Ne on hitaita käynnistymään. Mä en niiku 
tiedä, että miten mä ratkaisisin sen. (Marraskuu) 

Mä oon huomannu nyt kun on tehty esitelmiä, miten hirveen eri rytmillä ne oppilaat 
työskentelee. Toiset on tosi hitaita. Ne jotenkin kuvittelee, että jos ne ei saa nyt sitä 
valmiiksi, niin ne voi jatkaa lopun aikaa sitä. (Joulukuu) 



Tutkimuksen tulokset ja niiden tarkastelu 137 

Se harmittaa ihan hirveästi, kun niillä ei ole ees koulutarvikkeita mukana. Just meidän 
matikan tunnilla ne sanoi: ”Ei mulla oo harppia, se unohtui kotiin, ei mulla oo viivotin-
ta.” Sulla menee tähän varusteluun ja tähän perusasioiden hoitoon puolet tunnista. 
(Helmikuu) 

 

Osa oppilaista tarvitsee kotien tukea hyvien työskentelytaitojen ja vastuulli-
suuden omaksumiseksi. 

Mä laitoin kolmelle pojalle kotiin postia, että voisitteko katsoa illalla sen repun, ne ky-
nät ja kumit ja kirjat. Katsokaa lukujärjestyksestä, mitä aineita on ja voitteko tarkistaa 
illalla, mitä reppuun tulee. (Helmikuu) 

Siellä on niitä, joille on kotona opetettu hyvät säännöt ja näin. Kun ne tulee luokkaan, 
niillä on kirjat valmiina. Toiset on semmosia, että ne ei sormeakaan nosta, ellei opettaja 
pyydä tai käske ja monta kertaa. Tää kirjo on mieletön…. Ne lahjakkaimmat ja ne joilla 
on hyvät työskentelysysteemit, niillä on hirveesti tyhjäkäyntiä vaikka kuinka kopioisi 
niille ylimääräisiä tehtäviä. Sä et koskaan pysty sillä lailla vastaamaan niihin haastei-
siin. Niille vois antaa vaikka kuinka paljon nostetta, mutta kun kaikki menee sen kivi-
reen vetämiseen. (Toukokuu) 

 
Kaikki tutkittavat opettajat kokivat luokan poikien ohjaamisen tyttöjen oh-
jaamista helpommaksi. Näin on, vaikka pojat ovat tyttöjä kovaäänisempiä ja 
levottomampia. 

Ihan ekaluokallakin on se, ettei tyttöihin voi oikein luottaa. Ne saattaa hyvinkin edessä-
päin olla herttaisia, mutta sitten… (Tammikuu) 

Pojilla kestää pitempään, että ne lämpenee. Ne tarkkailee. Sitä on hirmuisen tarkkailun 
alaisena. Kun tavallaan ansaitsee sen kunnioituksen, niin siihen tulee jonkinlainen sana-
ton sopimus ja semmonen luottamus. Mutta tytöt on yllättävän pienestä asti sem-
mosia… Mä sanon, että ne on semmosia mustan kajaalin tyttäriä muutaman vuoden 
päästä. (Tammikuu) 

Tytöt on vähän sellaisia juonittelijoita. Nurkan takana ne on semmosia supattajia. Ja jos 
niiden kanssa sopii jotain, niin tietää jo, että ne juonii kuitenkin. (Tammikuu) 

Yläasteella tytöt on edelleen samanlaisia. Pojat, jos ne on jostain pahoillaan tai eri miel-
tä, ne ilmaisee sen kyllä, mutta tilanne menee nopeasti myös ohi. Sitten taas kaikki pa-
lautuu ennalleen, mutta tytöt kyräilee loputtomiin ja se ei mee niiku ohi. (Tammikuu) 

 

Eri-ikäisillä koululaisilla konfliktit ja häiriöt ovat Koskenniemen (1982, 175–
192) mukaan eriluonteisia. Eniten häiriöitä on murrosikäisillä. Häiriötapaus-
ten lukumäärä vaihtelee koulu-, luokka- ja opettajakohtaisesti. Opettaja voi 
käyttää opetusta häiritsevän oppilaan lievänä kurinpitokeinona perusopetus-
laissa (477/2003, 36 §) mainittua luokasta poistamista oppitunnin jäljellä ole-
vaksi ajaksi tai määrätä oppilaan enintään kahdeksi tunniksi jälki-istuntoon. 
Niin ikään kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän 
päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtä-
viään. Edellä mainitut kurinpitotoimenpiteet tulee perusopetuslain (477/2003, 
36 a §) mukaan kirjata. Opettajat kertoivat ryhmätapaamisissa määränneensä 
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oppilaita työpäivän päätyttyä suorittamaan kotitehtäviään koulussa. Samoin 
he olivat määränneet oppilaita jälki-istuntoon. Alakoulun nuorimpien oppilai-
den osalta he eivät kuitenkaan pitäneet jälki-istuntoon määräämistä tarpeelli-
sena. Nuorimmat oppilaat tarvitsevat pikemmin ohjaavaa kasvatusta kuin ku-
rinpitorangaistuksia. Opettajat pitivät myös nuhtelupuheita oppilailleen.  

Mä mietin aina just noita rangaistuksia. Mulla on jatkuvasti vähän epävarma olo, mistä 
asioista voi oppilasta rangaista … Mä kävin jossakin OAJ:n nettisivuillakin ja yritin 
saada siitä vähän osviittaa … Tavallaan myös omaa oikeusturvaa varten… Että mihin 
asioihin ja kuinka pitkälle mä voin mennä. (Marraskuu) 

Se kurinpitojuttu on siitä koulun kulttuuristakin aika paljon riippuvainen. Se, että mistä 
rankaisee. Samalla tavallahan se kalibroituu se omakin rangaistuskäytäntö. (Marraskuu) 

En minä pidä mitään jälki-istuntoja, koska siinä ei oo mitään järkee. Mä oon sanonut, 
että aina tulee merkintä tänne opettajankirjaan. Ei sulla ole mitään merkintöjä, ne sano 
yks päivä ja sit mä näytin sen kirjan, että katsokaa, tässä on poissaolot, unohdus ja sitten 
merkintä. Tässä lukee päivän kohdalla sun nimi ja siinä voi olla joko P, U tai M. Jos 
sulla on M, niin se on merkintä käyttäytymisestä… Kyllä ne sitten arvioinnissa jossain 
vaiheessa näkyy…. Niin se vaan on, että mä katon kuinka monta merkintää on itse kul-
lekin tullut. (Marraskuu) 

Mä oon soittanut kahden luokkalaisen vanhemmat koululle paikalle, kun ne on aiheut-
tanu häiriötä … Sillä koko luokalla ei ole ollut yhtään jälki-istuntoa, mutta nyt on alka-
nut lipsua. Tänään puhuttelin yhtä poikaa tässä näin. Apulaisrehtori oli kirjoittanut sille 
jälki-istuntoo: luokan tunkeutuminen opettajainhuoneeseen. Mä sanoin, että mitä sä oot 
oikein tehnyt? (Toukokuu) 

 
Myös virkavalta on vieraillut lukuvuoden mittaan kouluilla. Vakavimmat rik-
keet johtivat lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 

Mäkin on saanut ensimmäisen kosketuksen poliisin kanssa työskentelyyn. Se meidän 
vaikea oppilas pasautti tässä yks päivä yhden opettajan auton ikkunan rikki. Kivellä 
vaan heitti….. On se ykstoista vuotiaalta aika raju teko, kuule, käydä läsäyttämässä au-
ton ikkuna rikki. Ja mulla on ronklattu takakonttia. Mulla on takakontin lukko sillai, että 
mä just saan avaimella sen auki….. Isot pojat, kuudennelle menevät, on keksinyt täm-
möisen, niin mä pyysin poliisit keskustelemaan ja nyt on vanhempien kanssa neuvoteltu 
ja sit siitä tulee heti lastensuojelutapaus, että ne vanhemmat joutuu myös lastensuojelu-
viranomaisten kanssa keskustelemaan. (Toukokuu) 

 
Järjestyksen luominen luokkaan on yhteydessä oppilaan koulumotivaatioon. 
Tämän takia opetuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota motivointiin. 

Silloin alkaa suututtaa, kun ite on mielestään suunnitellut tosi hyvän tunnin, että nyt tää 
ei mee. Ei tätä, tää on ihan tylsää, onks pakko ja sit mä oon tehnyt kaikki, että teillä olis 
kivaa ja sit teille se ei käy. (Lokakuu) 

Motivaatio on ongelma: mihin mä tarvitsen tietoo tosta planktonista. Musta tulee isona 
malli, mä en tarvi sitä mihinkään. No mä ajattelin, että… jaa….voi että. (Lokakuu) 
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Pienillä motivoituminen on jännä juttu… Ihan ensimmäisillä viikoilla ekaluokkalaisissa 
oli semmosia, ope, koska tää päivä on ohi…. Siellä on edelleen 2–3 oppilasta, mitkä en-
simmäisen tunnin aikana kysyy, ope, koska mennään syömään ja sit kun on selvitty 
syömästä, alkaa, ope, koska päästään kotiin, koska koulupäivä loppuu…. Välillä tuntee 
pistoksen, että mitä sitä on tehnyt, että lapsi on tossa mallissa jo nyt. (Lokakuu) 

Mä oon huomannut, että ihan oikeasti tosi paljon tässä työssä on auttanut se, että koulu-
tuksessa tehtiin perusteellista työtä suunnittelun suhteen. Kyllä mä sitä vähän tärkeänä 
pidän…. Mulla on semmonen normaali perusryhmä ja siitä huolimatta musta tuntuu, et-
tä ne lapset haluais aina piirtää. Mulla etenee opetus ihan hirveän hitaasti….. Mä aina 
mietin, kuinka paljon mä voin odottaa tämän ikäisiltä. (Lokakuu) 

Siellä [yläkoulussa] on just niitä ongelmaluokkia, jotka kysyy koko ajan: koska täältä 
pääsee pois, lopetetaan jo ja vaikka me ei olla päästy edes alkuun siinä työssä. (Loka-
kuu) 

 
Taito motivoida oppilaita samoin kuin opettajan didaktiset taidot kehittyvät 
yleensä noviisivuoden aikana. 

Kyllä siinä aikamoinen taikuri saa olla monesti. Kyllä mun täytyy vielä hyvin tarkkaan 
suunnitella tavoitteet ja se, mikä on villakoiran ydin kullakin tunnilla. En oo vielä pääs-
sy siihen, että olisin niin rautainen ammattilainen, että uskaltautuisin heittäytyä……. 
Sitten tulee positiivisia yllätyksiä. Hyvä jos me nää asiat selvitään tunnin aikana, niin 
kello ei oo puoltakaan, kun hommat on kasassa ja ei muuta kuin satukirjat esille ja sit 
luettiin. (Lokakuu) 

Sitä on vaikea ennustaa miten ne tunnit menee, vaikka on suunnitellutkin. Yläasteella 
on ihan sama. Siellä pitää opettaa sitä ainetta. Siellä pitää olla tunnilla tietyt tavoitteet. 
(Lokakuu) 

Alkusyksystä mä mietin noita ainesisältöjä, mä kirjasin aika tarkkaan, mitä mä sisällöl-
lisesti aion käydä läpi. Nyt mä huomaan, ett mun tuntisuunnitelmissa on aika paljon nii-
den työtapojen ylöskirjaamista… Joidenkin ryhmätyötaidot on aika onnettomat, niin mä 
oon selvästi lisännyt ryhmätöitä ja parityöskentelyä myös. Se sosiaalisuus, se, että nii-
den pitää keskenään sopia ja neuvotella ja sitoutua on siinä mukana. (Lokakuu) 

Mun mielestä suunnittelulla on merkityksensä. Kyllä mä siihen uskon, mutta sitten siinä 
pitäisi kuitenkin sen tunnin aikana olla valmis… vaihtamaan sitä aihetta. (Lokakuu) 

Mä en tällaisia [joustamisen taitoja] oppinut koulutuksen aikana… Kyllähän siitä oli tu-
kea, kun suunnitteli tunnit tarkkaan… Sai semmosen tietyn kuvan, ett miten lähtee tun-
teja viemään eteenpäin, mutta sit vasta kun tuntee sen ryhmän pystyy arvioimaan, toi-
miiko se toimintatapa vai ei. (Lokakuu) 

 

Viime kädessä työrauhan luomisessa on opettamisen ohella kyse kasvattami-
sesta. 

Mulla on erityisluokka. Siinä kyllä huomaa, miten paljon pitäisi oppia koulutuksen ai-
kana kasvattamaan eikä ainoastaan keskittyä siihen aineenhallintaan. Se entinen opetta-
ja, joka jäi siitä eläkkeelle, soitti mulle yks päivä ja kysyi miten sulla on mennyt….. 
Mulla menee illat, mä vaan suunnittelen ykkösille tunnin ja yhdelle kolmoselle tunnin ja 
sit vielä kakkosille. Unohda ihan oikeasti ne oppiaineet, se on aika paljon sitä kasvatta-
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mista. Ne oppiaineet menee siinä sivulla, jos vain tiedät mistä puhut. Ei ne lapset tiedä, 
ootko sä suunnittelut sitä kymmenen minuuttia vai kaksi tuntia. (Lokakuu) 

Mulla on kans nyt tässä puolivälissä lukuvuotta valjennut, että ekaluokkalaisissa on ky-
symyksessä paljon muutakin kuin se opettaminen…Välillä turhauttaakin se, että suun-
nittelee ne tunnit ja sitten huomaa. (Lokakuu) 

Opettaminen on erittäin haasteellista…. Se, että pitää olla niin moneksi, että se vaan ei 
riitä se aineenhallinta. Pitää tehdä niin paljon kaikkea muuta. (Toukokuu) 

Kaikki se, mikä tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella, on sitä työtä. Se on myös niiden 
oppilaiden kasvattamista oppituntien ulkopuolella: välitunnit, käytäväkäyttäytyminen, 
ruokala, kaikki ne siirtymät, mitä siellä koulun sisällä tapahtuu, kaikki semmoset yhtei-
set pelisäännöt. (Toukokuu) 

Mä huomaan, että mua välillä harmittaa se, että taas meni tää kiva oppitunti kasvattami-
seksi…. Se on niin paljon kasvattamista, että se on niin häviävän pieni aika sitä opetta-
mista ja sitä tavallaan, mitä on lähtenyt tekemään ja mitä ois kiva tehdä. (Toukokuu) 

Kasvattamista on työssä tosi paljon. Aatelkaa, että ysiluokkalaisten kanssa saa käydä 
vielä saman keskustelun, ettei oo mun vikani se, jos te ette täällä tunnilla nyt tee mi-
tään…… Se ei oo mun vika, jos te ette siihen kokeeseen lue. Sit ne sanoo: mä sain nelo-
sen, sä et voi antaa mulle sitä nelosta. Mä sanon, että sulla on ollut kaks mahdollisuutta: 
olla tunnilla ja kuunnella plus lukea kokeeseen. Se ei ole mun vika. (Maaliskuu) 

 
Päätelmiä noviisiopettajasta auktoriteettina ja työrauhan luojana 

Opettamisen ja koulunpidon kannalta on tärkeää, että opettaja kykenee luo-
maan selvät ja johdonmukaiset arvovaltasuhteet luokkaan. Tähän opettaja tar-
vitsee pedagogista auktoriteettia. Auktoriteetti on aina viime kädessä syvästi 
persoonallinen, henkilökohtainen asia – tapa olla. Kullakin opettajalla on oma 
luonteensa, näkemyksensä oppimisesta ja opettamisesta, kouluympäristönsä 
ja asemansa koulussa. Kaikki nämä vaikuttavat hänen tapaansa olla ja opettaa. 
Siitä, miten opettaja voi rakentaa pedagogisen auktoriteetin, ei voi antaa 
yleispäteviä ohjeita ja reseptejä, vaan kunkin täytyy kuunnella omaa ääntään, 
toimia itselleen sopivalla tavalla ja rakentaa itselle sopiva auktoriteetti tai to-
teuttaa itselleen sopivaa auktoriteettia. 

Noviisiopettajat kokivat saaneensa toistensa kokemuksista ideoita ja vink-
kejä pedagogisen auktoriteetin rakentamiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen 
opetusryhmässä. 

Teidän kaikkien kokemukset on minua ainakin hirveen paljon auttanut tiedostamaan si-
tä, kuinka mun kuuluu sen ryhmän vetäjänä toimia ja mitä asioita ennakoida ja mitä sa-
noa ääneen ennen kuin lähdetään työskentelemään. (Toukokuu) 

Oon saanut erilaisia ratkaisumalleja, miten te ootte kokenut ja millä lailla oppilaat on 
toiminut niissä. Niistä on oppinut paljon, että ehkä mä voin tehdä joskus noin… (Tou-
kokuu)  

Tää oli loistava esimerkki, kun sä lähdit luokasta. Mä kokeilin sitä heti seuraavalla tun-
nilla… Mä luikahdin sinne käytävään ja ne tuli katsomaan, että ootsä tulossa takaisin. 
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Siellä oli ihan hiiren hiljaista. Jokaisella oli kirjat ja kynä ja oli tosi hiljaista. (Touko-
kuu) 

 

Yksi noviisiopettajista kiteytti ryhmätapaamisten päätteeksi opettajuuden ja 
koulunpidon haasteellisuuden seuraavasti: ”Sisällöllisesti opettaminen on 

helppo duuni. Se haaste on siinä kasvattamisessa ja järjestyksenpidossa.” 

Vaikka näin on, koulussa fokuksen tulee olla oppimisessa, ei luokan järjes-
tyksen ylläpitämisessä. Opettajan pedagogista auktoriteettia, järjestyksen 
luomista ja riittävän työrauhan ylläpitämistä koskee yksi vakava poikkeus: 
psyykkisen avun tarpeessa oleva oppilas. Tällainen oppilas on aina erittäin 
haasteellinen opettajalle, sillä hänen oireilunsa vaikeuttaa koko luokan toi-
mintaa. Psyykkisesti oirehtivaan oppilaaseen eivät tässä luvussa kuvatut kei-
not työrauhan saavuttamiseksi riitä, vaan oppilas tarvitsee terapeuttisia mene-
telmiä. Monesti hoitoon ohjaaminen on hidasta ja ryhmän toiminta saattaa 
halvaantua, kunnes oppilas on saatu terapeuttiseen hoitoon. Kahdella no-
viisiopettajalla oli psyykkisesti vaikeasti oirehtiva oppilas luokassaan. Toisel-
la avun saantiin meni syyslukukausi ja toisella apua saatiin vasta kevätluku-
kauden puolivälissä. Sitä ennen molemmat opettajat olivat kokeneet fyysistä 
uhkaa ja pahoinpitelyä monista muista ongelmista puhumattakaan. 

Arvioidessaan perusopetuksen pedagogiikkaa Koulutuksen arviointineu-
vosto näki opettajien pedagogisten toimintaperiaatteiden toteutuksen esteiksi 
liian suuret ja heterogeeniset opetusryhmät kuitenkin siten, että heterogeeni-
suudella oli ryhmän kokoa suurempi merkitys opetusprosessien laadun näkö-
kulmasta (Atjonen, Halinen, Hämäläinen, Korkeakoski, Knubb-Manninen, 
Kupari, Mehtäläinen, Risku, Salonen, & Wikman, 2008, 46, 194). Tutkimani 

noviisiopettajat eivät koskaan puhuneet liian suurista ryhmistä, mutta sitäkin 

enemmän he ihmettelivät ja tuskailivat liian heterogeenisten ryhmien kanssa, 

jotka kuormittivat heitä runsaasti. Opettajien oppilasryhmien koot vaihtelivat 
17–22 ja erityisluokassa 8–10 oppilasta. Oppilasryhmien heterogeenisuus ja 
kesken lukuvuoden ryhmiin integroidut lähes ummikot maahanmuuttajataus-
taiset oppilaat olivat opettajien suurimpia yksittäisiä stressin aiheita noviisi-
vuoden aikana.  

Heterogeenisen luokan opettamiseen liittyi tutkimuksessani myös HOJKS-
oppilaiden problematiikka. Opettajat suhtautuivat periaatteessa myönteisesti 
integraatioon ja HOJKS-oppilaisiin, mutta totesivat, että ennen integraatiota 
pitäisi tarkkaan selvittää, minkälaiseen ryhmään lapsi integroidaan, mikä on 
ryhmän koko ja minkälainen on ryhmän rakenne. Samoin pitäisi selvittää ja 
ennakoida integroinnin onnistumisen todennäköisyys niin hyvin kuin se suin-
kin on mahdollista. Opettajien kokemusten mukaan HOJKS-oppilaita sijoitet-
taessa ei välttämättä oteta selvää, miten monta erilaista erityistä tukea tarvit-
sevaa oppilasta ryhmässä jo on ja onko ylipäätään mahdollista, että opettaja 
onnistuu tehtävässään heterogeenisen ryhmän opettajana ja johtajana.  

Luokan koostumusta mietittäessä tulisi arvioida myös opettajien jaksamis-
ta. Opetus järjestetään nykyään liikaa yksilön tarpeiden ja oikeuksien mukaan 
unohtamalla tarkastella samanaikaisesti asioita ryhmäilmiöiden valossa. 
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Steinberg (2004, 72–75) painottaa, että ryhmän tarpeiden pitää mennä aina 
yksilön tarpeiden edelle. Hän näkee, että opettajan ensisijainen tehtävä on ra-

kentaa toimiva systeemi luokkaan, sillä ryhmän täytyy kyetä toimimaan yh-

dessä, jotta yksilö kykenisi toimimaan luokassa. Osalla tutkimistani no-
viisiopettajista oli lukuvuoden aikana liian heterogeenisia ryhmiä, joiden 
opettamisesta ei kolhuitta olisi selvinnyt koulun taitavin tai kokeneinkaan 
opettaja saati sitten noviisi.  

 
9.3.2 Opettajien kokemukset kodin ja koulun yhteistyöstä 

Käsittelen tässä luvussa oppilaan sosiaalisen pääoman keskeisten verkostojen, 
kodin ja koulun, vuorovaikutusta. Opettajat keskustelivat ryhmätapaamisissa 
säännöllisin aikavälein kodin ja koulun yhteistyöstä. Noviisiopettajat kertoi-
vat vanhempien kasvatuskäytännöistä, jotka he kokivat pikemminkin vaikeut-
tavan opettajien kasvatustyötä koulussa kuin tukevan heidän työtään. Opetta-
jat toivoivat löytävänsä yhteisvastuullisuutta kasvatuskysymyksissä vanhem-
pien kanssa, sillä eläähän lapsi kodin ja koulun keskeisessä vaikutuspiirissä. 
Yhteistyön puuttumisen näiden kahden osapuolen välillä koettiin vaikeuttavan 
sekä lapsen elämää että kasvatus- ja opetustyön onnistumista.  

Kodin ja koulun vuorovaikutus on opettajan työn tunnepitoisinta ja herkin-
tä aluetta. Tämän takia opettajat kokevat vuorovaikutuksessa esiintyvät on-
gelmat kuormittavina. Erityisesti vanhempien laiminlyönnit kasvatusvastuun 
hoitamisessa ja säännöllisestä koulunkäynnistä huolehtimisessa harmittavat 
opettajia. Emotionaalisen ymmärryksen ja luottamuksen synnyttäminen opet-
tajan ja vanhemman välille osoittautui tutkimuksessa haasteelliseksi tehtäväk-
si. Kodin tuen merkitys oppilaan koulutyölle on ratkaisevaa, sillä vanhemmil-
la on keskeinen rooli lapsen ohjaamisessa säännölliseen ja vastuulliseen opis-
keluun. Opettajan tehtäväksi jää tasaveroisen kumppanuuden rakentaminen 

kodin ja koulun välille, jossa kumpikin osapuoli – koti ja koulu – kokee hyö-
tyvänsä yhteistyöstä ja jossa molemmilla on tärkeä tehtävä lapsen kasvattaja-
na ja kouluttajana.  

Löysin tutkimusaineistostani aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa (n= 
3322) kodin ja koulun vuorovaikutukseen liittyviä merkityksiä yhteensä 398 
analyysiyksikköä, joka on 12 % koko aineistosta. Tutkimusaineistossa on 

tunnistettavissa kasvatuksen kotia ja koulua yhdistävä vaikutus, jonka ympä-

rille samanaikaisesti kietoutuvat kodin ja koulun jännitteet. Yhteisen kielen ja 
tasaveroisen kumppanuuden löytäminen auttaa molempia osapuolia koke-
maan yhteistyön hyödylliseksi. 
 

Kodin ja koulun yhteistyön rakentumisen erilaisia lähtökohtia 

Koulu kehittää ja tuottaa oman kulttuurisen ja yhteisöllisen tapansa toimia. 
Noviisiopettajien kokemusten mukaan koulun toimintakulttuuria ohjaavat 
varhaiskasvatuksessa syntyneet kodin ja päivähoidon tavat hahmottaa ja olla 
vuorovaikutuksessa keskenään lapseen liittyvissä kasvatuksellisissa asioissa.  
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Mä muistan ihan selkeesti sen, miten …. Mä siirryin joskus 90-luvun puolessa välissä 
uuteen päiväkotiin, joka perustettiin…. Mä olin siis tosi hämmentynyt, kun enää ei riit-
tänyt se, että olet normaalin ystävällinen ja yhteistyökykyinen ja -haluinen vanhempia 
kohtaan, vaan piti palvella….. Meille tuli ihan viesti työnantajalta, se oli semmonen 
trendi oikein, että nyt palvellaan ja kuunnellaan vanhempia, tämmöinen asiakaslähtöi-
syys, se meni ihan niiku toiseen äärimmäisyyteen. (Joulukuu)  

Mä luulen, että päiväkodin puolelta tulee aika paljon ne ajatukset ja odotukset kouluun, 
kun mulla on paljon ystäviä, jotka on päiväkodin puolella töissä ……. Ne on kyllä oi-
keesti helisemässä, jos ryhmässä on 15 lasta, niin siellä on 15 perhettä ja niillä on 15 eri 
toivetta ja kaikkia pitäisi kuunnella ja yksilöllisyyttä kunnioittaa. Se tarkoittaa sitä, että 
on henkilökohtaiset suunnitelmat ja systeemit ja niitten mukaan mennään ja käytännös-
sä se on 15 opetussuunnitelmaa. (Joulukuu) 

Mä osoittaisin sormella päiväkoteja. Mä kun oon lukenut lastentarhanopettajaksi ja mul-
la on paljon ystäviä sillä alalla…. Päiväkodithan kilpailee asiakkaista. Hehän ovat täy-
den palvelun taloja, jotka nimenomaan korostavat yksilöllisyyttä. Siellähän lähdetään 
siitä, että on oma hoitaja, mikä on uus tämmönen hieno malli, yksi aikuinen palvelee 
niitä neljää viittä perhettä ja keskittyy niihin ja siihen yksilöön…. Vanhemmat tottuu 
siihen. Kun puhutaan jatkumosta eskarista kouluun, niin ne olettaa, että se palveluketju 
jatkuu…. Päiväkodissa saatetaan yhdellä ryhmällä jäädä sisälle, kun siellä on miinus 7 
astetta ja kun kolme viidestä lapsesta toivoo, ettei mennä ulos…. Silloin sellaiset kollek-
tiiviset säännöt katoavat…. Voi jopa syntyä tilanne, että palvellaan liikaan. Mennään ti-
lanteeseen, jossa ei enää ole mitään järkeä. (Maaliskuu) 

Mä oon miettinyt ihan hirveesti nyt kun mulla on semmosia perheitä, että lapset tulee ja 
menee kouluun niiku päiväkotiin tai kerhoon tai johonkin. Ne tulee kaks tuntia myöhäs-
sä ja ne tulee ja sanoo, äiti tulee hakeen mut kahdeltatoista. Meillä loppuu koulu kyllä 
klo 13.00 eli kello yksi tänään. Äiti seisoo kahdeltatoista pihalla ja mä sanon, että nyt 
kyllä sanot äidille välitunnilla, että meillä loppuu kello yksi koulu. … Sit kumminkin 
samaan aikaan ne lapset on huolimattomia, niillä ei oo varusteita mukana, niillä on läk-
syjä tekemättä…. Kaikki menee niiku välinpitämättömäksi. (Joulukuu) 

 

Asiakaslähtöinen, yksilöä palveleva ja yksilön ehdoilla toimiva kulttuuri ei 
ole relevantti peruskoulussa, jossa keskeistä on oppiminen ja oppimisen edis-
täminen ryhmässä ja ryhmän jäsenenä. Perheiden leväperäinen suhtautuminen 
koulun alkamis- ja päättymisaikoihin vihastutti noviisiopettajia ja vaikeutti 
heidän mahdollisuuksiaan huolehtia osaltaan oppilaista.  

Meidän koulussa on yks poika, josta tehtiin rikosilmoitus, kun hän pahoinpiteli opetta-
jaa…. Opettaja varmaan joutuu kärsimään loppuelämän kädestä, joka ei tule kuntoon 
enää ollenkaan….. Se äiti vaan sanoi palaverissa, että ei hän jaksa miettiä….. Että hän 
käy yöt töissä, niin en mä jaksa aamulla herätä laittaan poikia kouluun…… Se onkin 
mun mielestä tässä työssä kaikista raskainta se semmonen…. Suututtaa niin paljon… Ei 
niissä lapsissa ole vikaa. (Tammikuu) 

Meilläkin yksi poika on laitettu ostamaan teatterilippuja tai elokuvateatterilippuja kes-
ken koulupäivän. Se sai lähteä kesken pois ja sitten meidän yks opettaja soitti sen van-
hemmille kotiin, että pitääks tää nyt ihan paikkansa, että te ootte antanut teidän lapsel-
lenne luvan lähteä kesken koulupäivän ostamaan näitä teatterilippuja, että ootteko nyt 
miettinyt, että minkälaisia viestejä te haluatte teidän lapsillenne opettaa? Kyllä ne oli sit 
vähän sitä miettinyt, että ehkä se ei ollutkaan soveliasta. Meillä kuitenkin koulupäivät 
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alkaa samaan aikaan ja päättyy aina samaan aikaan, että sieltä ei kyllä kukaan lähde il-
man lupaa minnekään, eikä ainakaan ostelemaan vanhemmille mitään lippuja. (Joulu-
kuu) 

Mä ite peljästyin omaa käytöstäni tässä yks päivä. Mulla on sellainen poika, mikä tulee 
ja menee kouluun vähän miten sattuu. Kerran taas oli tilanne, että se tuli kouluun kaks 
tuntia myöhässä. Meillä oli aamulla ollut kaks tuntia luistelua, me oltiin kentältä lähdös-
sä pois, niin äiti seisoo siellä pojan luistinkassi kädessä ja poika tönöttää vieressä reppu 
selässä…. Mä menen sinne, että mitä sä täällä nyt teet, että me ollaan jo täällä luisteltu 
kaks tuntia….. Äiti siihen, että voi kun meillä nyt meni aamulla tällai, että kun vähän 
valvottiin eilen ja ei päästy oikeen nukkumaan…. Mä ajattelin, että kyllä se vielä ehtii 
tulla tänne luistelemaan, kun mä tuon sen nyt tänne näin…. Tiedättekö, mulla pimahti… 
Mulla pimeni ihan täysin, kun siellä oli kakskyt lasta, joilta kaikilta piti ottaa luistimet 
pois ja itsellä on luistimet jalassa ja paleli ja muuta, niin mä, tiedätkö, sanoin sille äidil-
le… Tiedättekö mitä…. Mä oikein teitittelin silloin korostetusti…. Nyt on tilanne se, et-
tä tämä on nyt vaan LOPUTTAVA…. Oikein sillai jämäkästi, että tähän on tultava 
muutos ja jos ei se muutos tule nyt, niin sitten otetaan niiku yhteyttä seuraavaan hallin-
toasteeseen vai mitä sanaa mä käytin, että seuraava aste, että minä luovutan …. Tämä 
on nyt tyyliin viimeinen varoitus…. Sanoin suoraan sille äidille kasvokkain… Mä me-
nin sitten seuraavalla välitunnilla kuraattorille, että arvaa mitä, nyt mä varmaan pilasin 
tän pelin ihan täysin…. Se koko perhe on kuraattorille hyvin tuttu…. Se oli vaan, että 
jes, hyvä, hyvä…. Tosi hyvä…. Kyllä se poika on nyt ollut kuin nakutettu koulussa, ei-
kä oo ollut luistimet kotona…. Tuntuu vaan joskus, että pitääkö ne joka ikinen kutsua 
kouluun ja jyrähtää niille. (Helmikuu) 

Mua ärsyttää se, että vanhemmat jotenkin hyväksyy sen, että lapset ovat pois. Jos aamu-
tunnilta on lintsannut ja nukahtanut jonnekin tai lapset ovat lähteneet kouluun, eivätkä 
ole ikinä sinne tulleet, niin kyllä ne vanhemmat silti kirjoittaa niille jonkun selityksen 
seuraavana päivänä. Se hyväksytään. (Tammikuu) 

 

Perusopetuslaissa (628/1998, 35 §) todetaan oppilaan velvollisuuksista seu-
raavaa: ”Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityi-
sestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtä-
vänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.” Opettajan työn arkipäivää 
on em. perusopetuslain pykälän noudattamatta jättäminen. Ongelma ei ole 
niinkään oppilaissa, vaan pikemmin heidän vanhemmissaan, jotka laiminlyö-
vät velvollisuutensa huolehtia lastensa säännöllisestä koulunkäynnistä. Huol-
tajien velvollisuuksien laiminlyöminen suututti tutkimukseni opettajia, sillä 
lapset saattoivat jäädä vaille sellaista riittävää turvaa ja huolenpitoa vanhem-
miltaan, jota säännöllinen koulunkäynti olisi edellyttänyt. 

Ei se ole sen lapsen vika tai ei voi syyttää sitä lasta, vaan jonkun muun pitäis kantaa se 
vastuu, että ne hommat hoituu. (Tammikuu) 

Suomessa ajatellaan, että lapset on vanhempien omaisuutta. Se on niin, että lapselle saa 
tapahtua jo aika paljon ennen kuin siihen asiaan puututaan. (Lokakuu) 

Tuli turhautuminen, kun luin psykologin sähköpostia, että otatko siihen vanhempaan 
taas yhteyttä…. Palaveri olisi taas tuolloin ja tuolloin….. Mä tiedän, kun mä soitan sin-
ne, niin niille isälle ja äidille ei käy kummallekaan se palaveri…. Niitä ei vois vähem-
pää se palaveri kiinnostaa…. Mä jään tänne turhaan soittelemaan ja mä tiiän jo, mikä on 
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vastaus…. Mua just se turhauttaa, että kun vanhemmille soittelee, niin tietää, että ei nii-
tä vaan kiinnosta. (Marraskuu) 

Tänään juttelin neljännen luokan opettajan kanssa…. Sille on tänä syksynä tullut yksi 
oppilas, se on toisesta koulusta siirtynyt, koska hän sai itse päättää, onko hän nyt siinä 
edellisessä koulussa vai vaihtaako koulua, kun siellä ei ollut kivoja kavereita ja opettaja 
oli tyhmä….. Se oppilas tuli sit tuonne luokkaan ja nyt se oli sanonut, ettei halua olla 
täälläkään, koska ope on aika ilkee, eikä täälläkään oo kavereita…. Itse asiassa se halu-
aa mennä takas sinne vanhaan kouluun…. Nyt se poika siirtyy sinne takas…. Mä mie-
tin, että voiko tää olla totta, että lapsen pitää ite päättää, että missä sä oot…. Lapselta 
varmaan kysytään, että haluatko sä olla siellä? (Joulukuu) 

Kyllä mua ainakin ihmetyttää nää vanhempien kasvatusmetodit…. Meillä on yksi tyttö, 
joka on ollut pois tässä jaksossa yli 70 tuntia…. Luokanvalvoja soitti kotiin vanhemmil-
le poissaoloista, niin vanhempien vastaus oli se, että kun meillä on tämmönen kasva-
tusmetodi, että me ei sanota meidän lapsille mitään negatiivista ikinä, ei koskaan, että ei 
me voida pakottaa sitä kouluun… Jos tyttö ei halua tulla kouluun, niin ei me voida sitä 
käskee… Hän saa itse tehdä omat valintansa… En kyllä tiedä, mitä ne vanhemmat ajat-
telee. (Joulukuu) 

Jotenkin vaikea on hallita niitä tunteita sit kun niitä vanhempia kohtaa, just semmosia 
vanhempia, joitten kanssa kasvatusmenetelmät eivät kohtaa tai joiden ajatusmaailmaa ei 
vaan ymmärrä. (Joulukuu)  

 

Opettajat kaipaavat vanhemmilta ohjaavaa kasvatusotetta, jotta lapset oppisi-
vat erottamaan syy- ja seuraussuhteita.  

Kotona saatetaan kyllä kieltää asioita lapsilta, mutta kukaan ei koskaan valvo, noudate-
taanko sitä kieltoa eikä sitä, että siitä todella seuraisi jotakin…. Kun kiellon noudatta-
mista ei kukaan valvo, kasvattamisesta puuttuu johdonmukaisuus. (Helmikuu) 

Kyllä sen näkee, miten vanhemmilta on jotenkin se vanhemmuus hukassa. Kyllähän 
lapset kuriin saa, mutta kun semmonen ohjaava kasvatus, jossa niille itselle pitäisi kas-
vaa itsekontrolli, semmonen puuttuu ihan tyystin. Koulussa opettaja ei vaan ehdi jokai-
sen kanssa riittävästi sillä tavalla keskustelemaan. Niitä on ihan pilvin pimein tällaisia 
lapsia. (Toukokuu) 

Ja aina niitä joku kannattelee kuitenkin, vaikka kuinka mokaa ja menee huonosti. (Mar-
raskuu) 

 

Oppilaiden auttaminen koulun tukitoimin saattaa estyä vanhempien ja oppi-
laiden välttelevään käyttäytymiseen. Koulussa syntyy jatkuvasti tilanteita, 
joissa opettajien pyrkimykset tuen ja avun antamiseksi oppilaalle oppimiseen 
liittyvissä asioissa vesittyvät.  

Mä pidin matematiikan tukiopetusta… Juuri se, joka olisi erityisesti tarvinnut tukiope-
tusta, niin äidiltä tuli tieto, että meidän tyttö ei tule tukiopetukseen….. Ja kun tukiope-
tukseen ei voi pakottaa. (Lokakuu) 

Tukiopetus on niiku kädenojennus niille oppilaille, joille voi tulla sitten isompia vaike-
uksia, jos mukana ei pysy...… Lisätunti pienemmällä joukolla intensiivisempää opetusta 
voi hyvin auttaa…. Hyvin vaivoin sai yhden mun oppilaan äiti sanottua, ett kun meillä 
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on pienempi lapsi perheessä, niin tän oppilaan täytyy valvoa tätä pikkuveljeä, että hän ei 
koskaan pääse kyseisenä aamuna ennen yhdeksää, kun sillä pikkuveljellä alkaa koulu 
vasta yhdeksältä ….. Eli hänellä on ikään kuin lastenhoitovelvoite kotona. ….. Musta se 
kyllä on erittäin väärin sille lapselle, koska ei ole olemassa mitään muuta tukiopetusai-
kaa, jonka mä pystyisin järjestämään…. Eli siis tää oppilas ei pääse koskaan tukiope-
tukseen, koska hänellä on pikkuveli, jota hänen pitää perjantaiaamuisin hoitaa. (Joulu-
kuu) 

Sit on perheitä, jotka tarvis tällaista huolta ja hoivanpitoa, niin sit ne on kolme viikkoo 
jossain Kiinassa, eikä kukaan tiedä koska ne tulee takaisin …. Lomaa on myönnetty 
kolmeksi päiväksi ja ne tulee puolentoista viikon päästä takaisin….. Ei ole ollut lupaa 
olla pois koulusta ja sitten kun järjestetään erityisopetusta, mikä ei ole mikään itsestään-
selvyys, että sitä voi saada, niin ne ei vaan tuu, ne karkaavat… Tänäänkin ohjasin yhden 
pojan erityisopetukseen. Kun opettaja kävi jossain vaiheessa morjestamassa, niin se 
karkas… Mulla meni hermot. (Tammikuu) 

 

Noviisiopettajien mukaan lasten ja perheen elämää ohjaavat materiaaliset ar-
vot ja vanhempien halu tuottaa lyhytkestoista mielihyvää lapsilleen. Pahimpia 
kasvatuksellisia ongelmia kouluissa aiheuttavat lapsilta kielletyt K 18 tai K 15 
-pelit, joita vanhemmat yleisesti ostavat jopa pienille ekaluokkalaisille ym-
märtämättä kiellettyjen pelien pelaamisen olevan lapsen psyykkiselle kasvulle 
ja kehitykselle haitallista. 

Ei saa olla lapsi enää….. Mullakin on näitä [ekaluokkalaisia] tyttöjä ja poikia, jotka pol-
leena joululoman jälkeen tuli, ett mä sain kaksi K 18 –peliä joululahjaksi. (Tammikuu) 

Kyllä mua hämmästytti joulun jälkeen nää ekaluokkalaiset, ihan oikeesti mä en käsitä, 
kuinka voi olla, että joku ekaluokkalainen saa 300 euroa maksavan kännykän…. Ne on 
niin hintatietoisiakin ja se materiaali on niin kaikki kaikessa, ne tiesi lahjojensa hinnat-
kin … Se menee ihan yli mun ymmärryksen. (Tammikuu) 

Mullakin on luokassa yks poika, jonka isä ostaa sille aina perjantaisin jonkun lelun, uu-
den lelun. (Tammikuu) 

Mä oon ollu tosi huolissaan jo pitkään, kun mun mielestä meidän luokassa [1. lk] on 
hirmu paljon sellaisia poikia ja tyttöjäkin, jotka pelaa K18-pelejä. Mä oon tehnyt hyvin 
selväksi, että niitä ei läpikäydä täällä tunneilla…. Mutta aina kun puhutaan, mitä ne on 
tehnyt viikonloppuna, niin ne sanoo, no, mä pelasin sellaista uutta K 18 -peliä. Mä ky-
syin, että kukas teille niitä pelejä ostaa? Isät yleensä ja joillakin äiditkin. Kuka antaa lu-
van pelata niitä? Isä antaa ja äitikin antaa. Saatteko te pelata ennen nukkumaanmenoa? 
No, saa. Onko ketään aikuisia lähellä? Ei. Sit mä kysyin, tiedättekö miksi siinä on se K 
18? Mulla rupes sappi kiehumaan. No joo, että silleen, että vaan aikuiset sais pelata. Mä 
sanoin niille, että tiedättekö, että kun isä käy ostamassa sen videopelin, se olis ihan sa-
ma kun se tois sulle viinaa ja tupakkaa. Yks poika jatkoi: iskä on sanonut, ettei se oi-
keesti mitään pahaa mulle tee se video tai se peli, kun ei se oikeasti tapahdu. Mä sanoin, 
että se tekee sulle semmosia asioita, joita sä et nää…. Mä sanoin, että teidän aivot ovat 
vielä niin pienet, että ne kehittyy ja teidän mieli menee ihan sekaisin pelaamisesta ja sit-
ten te riehutte ja potkitte täällä…. (Maaliskuu) 

 
Kodit tekevät runsaasti koulun työaikoina lomamatkoja ja tämä koettelee 
opettajien joustamiskykyä. Opettaja saa myöntää noviisiopettajien kouluissa 
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oppilaalle tilapäisesti vapautusta erityisestä syystä kahdesta päivästä viiteen 
päivään koulusta riippuen. Sitä pidemmät lomat myöntää rehtori. Opettajien 
kokemusten mukaan ei ole mitenkään poikkeuksellista, että oppilaat ottavat 
omavaltaisesti ylimääräistä vapaata tai ilmoittavat poissaolostaan lähinnä il-
moitusluontoisesti opettajalle.  

Mua ärsyttää se, että meidän koulussa on hirmu lepsu linja siinä, että loma on itsestään-
selvyys. Mulla ainakin näitä viikon lomia ja pitkiä viikonloppuja käyttää just ne lapset, 
joiden tarvitsis olla säännöllisesti siellä koulussa …….. Niillä on läksyt vähän muuten-
kin sinne päin tehtynä ja tunnilla ne ei tahdo keskittyä…. Sit ne pääsee niiku koira verä-
jästä siitä kuviosta. Sitten kun kyselee niistä läksyistä, mitä on antanut viikoksi eteen-
päin, niin ne sanoo, joo, mä tein ne eilen illalla, kun me ensin yöllä lennettiin kotiin. 
Ootko lukenut näitä lukuläksyjä läpi monta kertaa? Ei, kun äiti sanoi, ettei mun tarvi, 
kun se luki ne mulle ääneen. (Tammikuu) 

Yks mun näistä äänekkäistä tytöistä toi lomalipun….. Ne on lähdössä lomamatkalle ja 
sitten tuli lomalupapyyntö ja sit mä vastasin vaan sillai asiallisesti reissuvihossa, heti 
kun nää asiat tulee kuntoon, koska tää on lomakauden ulkopuolella, niin mä en anna sitä 
lupalippua ennen kuin hän osoittaa, että hän on sen loman ansainnut…. Hän joutuu te-
kemään siihen lisää hommiakin. (Tammikuu) 

Mä just laitoin omalle luokkalaiselle sähköpostia, joka on lähdössä viikoksi Kiinaan… 
Se on just tällainen, jonka ei yhtään tarvitsis lähteä minnekään… Jos se pysyis koulussa, 
se pysyis jotenkin muiden perässä…. Laitoin aika tiukkaankin sävyyn, että hänen pitää 
ottaa ennen lomaa selvää kaikilta opettajilta, mitä tulee läksyksi ja ettei kukaan opettaja 
juokse hänen perässään, että ite pitää sen ikäisen huolehtia….. Meillä ei sit saa tukiope-
tusta sen takia, että on ollut lomalla tai ettei voi mennä niihin kokeisiin, jos jää tekemät-
tä loman takia. (Tammikuu)  

Mua raivostuttaa ihan hirveästi vanhempien yhteistyössä se, mikä on se koulun arvostus 
ja miten se peilautuu niin monesta asiasta…. Mulla on yks perhe, jolta tulee aina viesti, 
että olemme matkoilla ensi viikon… Aha, mitähän se nyt sitten tarkoittaa…. Mä oon ot-
tanut sen perheen kanssa tosi tylyn linjan eli mä olen kirjoittanut siihen, että pyydän tei-
tä ystävällisesti ottamaan huomioon, että tässä vaiheessa opetusvelvollisuus siirtyy teille 
ja käymme nämä ja nämä läpi…. Sit mä laitoin hirveen nipun tavoitteita niillekin päivil-
le, mitä se lapsi on poissa…. Kävin kysymässä rehtorilta, voinko mä laittaa näin hirveen 
määrän ekaluokkalaiselle tehtäviä…. Me tehdään tää kaikki, että tässä on niiku ne ta-
voitteet…. Anna mennä vaan ja pistä kaikki ylimääräinen opetettava vielä mukaan….. 
Ei ne vanhemmat muuten tajua sitä, mitä täällä koulussa tehdään. (Helmikuu) 

 

Luvattomiin poissaoloihin on niukasti sanktioita olemassa. Perusopetuslaissa 
(628/1998, 45 §) todetaan oppivelvollisuuden laiminlyönnistä seuraavaa: ”Jos 
oppilaan huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyt-
tämistä, hänet on tuomittava oppivelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon.” 
Tätä perusopetuslainsäädännön pykälää ei yleisesti käytetä ja opettajat koke-
vat, että ainoa keino puuttua luvattomiin poissaoloihin, on lastensuojeluilmoi-
tuksen tekeminen. Tämä taas tuntuu kovin järeältä rangaistukselta lyhyestä 
luvattomasta poissaolosta. Tavallisimmin luvattomista poissaoloista ei seuraa 
minkäänlaista rangaistusta oppilaalle tai perheelle. 
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On kyllä surullista, ettei ole enää muita keinoja kuin lastensuojeluilmoituksen tekemi-
nen… Se on ainoa keino, että saadaan vanhemmat heräämään…… Ja mikä on kama-
laa….. Mä oon kuullut ystäviltä, mitkä on perhe-, päiväkoti ja koulumaailmassa töissä 
ympäri Suomea…. Ne on tehnyt kolme – neljä vuotta maksimissaan tätä työtä, niin 
melkein jokainen on törmännyt vähintään kerran siihen, että joutuu turvautumaan las-
tensuojeluilmoituksen tekemiseen…. Vanhemmat ei herää ennen sitä….. Se on se vii-
meinen keino, kova kovaa vastaan….. Kuraattori sanoi, että mulla on virkavelvollisuus 
tehdä tällainen ilmoitus, jos mä en enää voi mitään tehdä. Ja sen pystyy tekeen nimet-
tömänä… Sen voi tehdä kuka vaan. (Marraskuu) 

Noista laiminlyönneistä pitäisi ilmoittaa enemmän. ….. Täällä etelässä pitäis tehdä las-
tensuojeluilmoituksia ihan raa´asti tosi paljon enemmän, että kyllä ne tilastot varmaan 
viiden vuoden aikana hyppäis aika korkeelle, mutta kyllä varmaan sitten tulis tasotusta, 
kun vanhemmat alkais tajuta sen vastuun, että oikeesti lapsi voidaan ottaa pois, jos ei 
huolehdi siitä riittävän hyvin….. (Joulukuu) 

 

Luottamuksellisten suhteiden rakentaminen kodin ja koulun välille tilanteissa, 
joissa vanhemmat eivät huolehdi lapsestaan perusopetuslain hengessä, on 
haasteellista opettajalle. Joidenkin perheiden kohdalla luottamuksen rakenta-
minen saattaa olla jopa mahdotonta. Oppilaiden ikä ja erityistarpeet vaikutta-
vat kodin ja koulun yhteistyön intensiivisyyteen ja määrälliseen tarpeeseen. 
Erityisluokanopettajalla oli noviisiopettajista muita opettajia enemmän jatku-
vaa vuorovaikutteista yhteistyötä vanhempien kanssa. Myös alkuoppilaiden 
koulunkäynnin sujuminen edellyttää heti koulun alusta alkaen vuorovaikutuk-
sellista suhdetta kodin ja koulun välillä.  

Erityisluokanopettajana sulla on aitiopaikka ehdottomasti…… Kun se lapsi on erityis-
luokassa, ne vanhemmat on jo joutunut heittäytymään jonkinnäköiseen systeemiin ja 
niitten on jo pitänyt käydä läpi se kipu kaikesta siihen lapseen liittyvästä, niin ne jo osaa 
ottaa avun vastaan. (Maaliskuu) 

Mua hämmentää tavallaan se, ettei mulle tuu sellaisia läheisiä yhteydenottoja. Mulle tu-
lee ilmoitus, jos lapsi on sairas tai että on jotain selitettävää, eipä oikein muussa tapauk-
sessa…. Musta tuntuu, ettei niitä kauheesti kiinnosta. Sitten mä mietin sitä, onko tää nyt 
siitä merkki, että ne on tyytyväisiä, kun sieltä ei kuulu mitään vai onko ne kauhuissaan, 
että mitä tää touhu on. (Maaliskuu) 

Mä oon seurannut meidän koulun ekaluokkien opettajia ….. Mä huomaan kuinka rank-
kaa se eka syksy on. Oppilaat tulee hirmu erilaisista taustoista ja kodeista. Ja kodeissa-
kin saattaa olla ongelmia. Ne on tosi tiukilla ne ekan luokan opettajat. Musta tuntuu, et-
tä ne on tosi varattuja, vanhemmat soittaa valtavasti, että siinä mielessä, kun mä opetan 
viidesluokkalaisia, niin mä saan olla aika rauhassa. Merkintä silloin, toinen tällöin. Sitä 
puolta ei ole niin paljon, mutta kyllä sitä jonkin verran on. (Lokakuu) 

Jännä kyllä, mä en oo vielä pitänyt vanhempien varttia, mä oon ollu hyvin vähän teke-
misissä reissuvihkon välityksellä ….. Jotain oon ilmoittanut jostain lääkärikerroista tai 
näin, mä en joutunut vielä kellekään soittaan tai en oo soittanut kotiin. Mä jännityksellä 
odotan, kun mä annan arvioinnit, niin sen jälkeen mulla alkaa ne vanhempain vartit. Tu-
leekohan vettä niskaan silloin? (Marraskuu) 
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Yhteistyömuotoina kouluissa ovat vuosittain pidettävät ”pakolliset” vanhem-
painillat. Joissakin kouluissa vanhempainilta pidettiin lukuvuoden käynnistyt-
tyä, joissakin kouluissa ”pakollinen” vanhempainilta jäi toukokuun viimeisille 
viikoille. Noviisiopettajat ovat tavanneet vanhemmat henkilökohtaisesti myös 
ns. vanhempien varteissa. Opettajat kokevat vanhempien vartit haasteellisina, 
joskin mielekkäinä yhteistyömuotoina, jolloin on mahdollista rakentaa luot-
tamuksellista suhdetta askel askeleelta kodin ja koulun välille. Yläkoulun ai-
neenopettajalla on myös viikoittainen päivystysaika, jolloin vanhemmat saat-
tavat ottaa yhteyttä opettajaan. 

Mä en oo tavannut kaikkia [yläkoululaisten] vanhempia vieläkään. Ne, jotka oon tavan-
nut, niin niitten kanssa helpommin soittaa ja niitten on helpompi lähestyä, että miten sil-
lä meidän pojalla menee…. Meillä on aina sellainen päivystystunti viikossa, jolloin 
vanhemmat saa soittaa tai tulla käymään. Nyt vasta vanhemmat on alkanut käyttää sitä 
ja ne soittaa, että mitä kuuluu. Musta se on ollut tosi kivaa, että ne on saanu ite ottaa yh-
teyttä. (Maaliskuu,) 

Tässä on hirveen oleellisia ne vanhempien vartit. Kun meillä on ”tuloskeskustelut”, mä 
joudun joidenkin oppilaiden kohdalla sillai kaikkea diplomatiaa käyttäen hieman kar-
toittamaan tilannetta, sillä vanhemmat huoltajina kuitenkin tietävät asiat. (Lokakuu) 

Mulla alkoi tänään ne vanhempien vartit …… On se niin kauheen jänskää….. Kauhis-
tus, mitähän seuraa….. Ensimmäisenä oli vielä tämmönen kovaluutapaus vielä…. No 
niin ja reippaasti aloitetaan tästä hevimmästä päästä…. Mulle jäi itselle kauhea tunne, 
että kyllä ne oli reippaita vanhempia suuri osa…. Jos joku olis pahasti pielessä, ois se 
sieltä varmaan tullut…. Yks äiti sanoi, että hänen poikansa katselee luokkakuvasta: äiti 
toi Anu on kyllä aika mukavan näkönen tossa kuvassa, että miks et sä äiti meikkaa tolla 
tavalla kun Anu…. Tää oli ainut kommentti, joka millään tavalla liittyi opeen….. On-
kohan se niin, että ne vanhemmatkin kattelee ja odottelee. (Marraskuu) 

 

Yhteydenpito koteihin tapahtuu useimmiten sähköpostitse tai reissuvihon vä-
lityksellä. Kirjallisiin tiedotteisiin liittyy vaaratekijöitä, mikäli vanhemmat ha-
luavat tulkita niitä yksipuolisesti ja riitaannuttaa asioita. Yhdessä koulussa 
rehtori edellyttää, että opettajan pitää lähettää kopio rehtorille vanhemmille 
menevästä sähköpostista.  

Jos haluaa viestin perille, pakko laittaa sähköpostia, koska ne paperit tulee semmosina 
ruttuisina sitten joskus: Sorry, en mä oo vieläkään muistanut näyttää tätä. (Helmikuu) 

Meillä [yläkoulussa] tehdään ne kuukausiraportit. Niihin kirjoitetaan, mitä on saanut 
kokeista, milloin on ollut pois. Moni sanoo, että kun ei näissä lue mitään, piti nyt ihan 
soittaa, että miten menee. Mä sanoin, että niin kauan kun ei lue mitään, menee ihan hy-
vin…. Ei millään oo aikaa kirjoittaa aina jokaiselle henkilökohtaisesti, miten menee ja 
sit vielä mä en opeta täs jaksossa mun luokkaa ollenkaan. (Maaliskuu) 

Nykyään on ihan järkyttävän tiukka tää tietosuojajuttu. Ei voi kirjoittaa. Meille on an-
nettu ihan yleisesti ohjeet, miten toimia. Mä oon antanut kaikille sähköpostiosoitteeni, 
työosoitteeni ja ne kirjoittaa, mutta mä pyrin siihen, että mä kirjoitan reissuvihkoon tai 
soitan vastauksen, jos on jostain muusta kuin tapaamisajasta tai jostain tämmösesta ky-
se. Mä en kommentoi, vaikka helppo olis ja tekis mieli…. Jos joku printtaa tämmösen 
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henk. koht. tiedotteen ja menee näyttään sen johonkin: ”Opettaja teidän koulusta lähet-
telee sähköposteja tällä tavalla” ….. Siinä on aika heikoilla jäillä …. Jos vanhemmat ha-
luavat itse kirjoittaa lapsestaan mulle sähköpostiin, niin ok. (Marraskuu) 

 
Nettiviestintään liittyy myös turhanpäiväisten viestien lähettämisen vaara, ku-
ten yksi opettajista asian kiteyttää: 

Niiden osalta, jotka käyttää paljon nettiä, se voi lisätä myös joutavanpäiväistä viestintää. 
Jotenkin sen viestimisen kynnyksen ylittäminen on niin hirveän helppoa, on helppo 
haukkua tai voi tulla paljon enemmän kommentoitavaa jatkuvasti. Se on niin vaivaton 
laittaa se sähköposti, että hoidetaan asiat ja sitten vielä semmoset joutavanpäiväiset asi-
at. Se voi määrällisesti nousta myös se viestintä. (Marraskuu) 

 

Kodin ja koulun yhteistyö vatii paljon aikaa opettajilta. Huolimatta tästä no-
viisiopettajat toivovat vilkasta ja läheistä yhteistyötä oppilaiden parhaaksi ko-
tien kanssa. 

Mä seurasin mun kodin ja koulun yhteistyötä ja huomasin ihan oikeesti, että ihan joka 
ikinen päivä otan vanhempiin yhteyttä…. Ja miten paljon se vie mun ylimääräistä aikaa. 
(Maaliskuu) 

Mä huomasin, että se on järkyttävä tuntimäärä, mikä kodin ja koulun yhteistyöhön me-
nee. Se on ihan hirvee työmäärä esimerkiksi pienten lasten kanssa, jos sä yrität vaikka 
reissuvihkoon kirjoittaa, ei tuu kuuloonkaan, että sä tunnin alussa kirjoittaisit, että se on 
välitunti, työpäivän jälkeen, ruokatunti, joku jossain välissä. Jossakin välissä kirjoitat 
sillä tavalla, että juokset kieli vyön alla tai sitten opetat ja puhut ja kirjoitat ja ajatus 
katkee ja jatkat hetken päästä…. Ja sit se reissuvihko pitää saada sille oppilaalle mukaan 
sen päivän aikana. (Maaliskuu) 

Kyllä mun kodin ja koulun yhteistyö on sitä pingispallon pompottelua, ettei oo taaskaan 
luistimet mukana…. Yhteistyö on hyvin kylmää, pinnallista tavallaan, ettei sellaista to-
dellista kontaktia tahdo saada. Todella harvojen kanssa tulee semmosta, että se ois jol-
lakin tavalla rakentavaa, vaikka juuri rakentavaa vuorovaikutusta mä toivon. (Maalis-
kuu) 

 

Vaikka noviisiopettajat jakoivat tutkimuksessa runsaasti keskenään kodin ja 
koulun yhteistyöhön liittyviä kuormittavia tai jopa ärsyttäviä asioita, joihin he 
olivat joutuneet, heillä oli pohjimmiltaan hyvin myönteinen ja ymmärtävä 
asenne koteja kohtaan. He haluavat myös kohdella oppilaita tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti. 

En mä yksinomaan vanhempiakaan syyttäis, että kyllä se viesti vanhemmille, mikä ta-
vallaan koulusta tai jostain päiväkodista tai yhteiskunnasta annetaan, on semmonen, että 
yhteiskunta on ottanut sitä vanhempien roolia tavallaan. (Joulukuu) 

Täälläkin koko ajan pitää tehdä tulosta, tulosta….. Semmonen tuloksellisuus…. Van-
hemmat varmaan juoksee omien asioitten perässä, eihän ne kerkiä mitenkään….. Mä 
oon aatellu, että ongelmat olis tällaisissa epäsosiaalisissa perheissä, missä on tämmöistä 
työttömyyttä ja kaikkee mahdollista, mutta niillä on paljon ongelmia nykyään näissä 
”hienostoperheissä”…. Vanhemmat voi olla hyvin koulutettuja ja tosi korkeella….. 
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Siellä varmaan pitää tehdä sitä tulosta, niin ei ole kovin helppoa huolehtia lapsista siinä 
rinnalla. (Joulukuu) 

On ne niin eriarvoisessa asemassa ne lapset….. Huomaa, että on niitä perheitä, joilla 
menee tosi hyvin ja sitten taas niitä, joilla ei mene. Koulussa on hirveen tärkeetä tasa-
arvo, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla, olipa tausta mikä tahansa. (Toukokuu) 

 

Päätelmiä noviisiopettajasta kodin ja koulun yhteistyöverkostossa 

Tutkimani noviisiopettajat tekivät runsaasti yhteistyötä kotien kanssa, sillä he 
tiedostivat hyvin, miten tärkeää on, että oppilaan sosiaalisen pääoman keskei-
set verkostot, koti ja koulu, huolehtivat yhteisvastuullisesti lasten tavoitteelli-
sesta oppimisesta ja koulunkäynnin edellytyksistä. Yhteistyön laatu ja määrä 
poikkesivat jonkin verran oppilaiden iän ja erityistarpeiden mukaan. Intensii-
visintä opettajien yhteistyö oli heti lukuvuoden alusta alkaen koulunsa aloitta-
vien lasten perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kanssa. 
Erilaiset koulukulttuurit heijastuivat tutkimuksessani myös siihen, miten opet-
tajat pystyivät saavuttamaan omat tavoitteensa kodin ja koulun yhteistyön 
edistämisessä. Osassa noviisiopettajien kouluista yhteistyö oli selvästi inten-
siivisempää kuin toisissa. Intensiivinen yhteistyö kumpusi vuosien aikana 
syntyneistä vahvoista koulukulttuurisista tavoista. Koulujen opetussuunnitel-
mat ja kulttuurit ohjasivat myös uusien opettajien omaksumia käytäntöjä ko-
din ja koulun yhteistyön rakentamiseksi. 

Noviisiopettajat tekivät mielellään yhteistyötä kotien kanssa ja toivoivat 
todellista yhteistyötä kodin ja koulun välille, jossa pyritään pintapuolisen 
kanssakäymisen sijasta syvällisyyteen. Tutustuminen vanhempiin ja luotta-
muksen rakentaminen kodin ja koulun välille oli hidasta. Usein vasta kevätlu-
kukauden puolella opettajat kokivat tuntevansa henkilökohtaisesti oppilaiden 
vanhempia riittävän hyvin. Erityisluokassa, jossa alkuperäisestä kymmenestä 
oppilaasta lukuvuoden edetessä oli jäänyt jäljelle kahdeksan oppilasta, opetta-
jan ja kotien välille muodostui muita noviisiopettajia tiiviimmät vuorovaiku-
tussuhteet. Toisaalta nämä lapset myös tarvitsivat jatkuvaa ja luottamuksellis-
ta vuorovaikutusta kodin ja koulun välillä, jotta heidän koulunkäyntinsä yli-
päätään sujui riittävän hyvin. Erityisoppilaiden osalta kodin ja koulun välillä 
oli runsaasti vuorovaikutusta sekä kasvatuksellisissa että pedagogisissa asiois-
sa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vanhemmat olivat jo lapsen varhais-
lapsuudessa esiintyneiden kasvatushaasteiden takia tottuneet tekemään mo-
niammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä ottamaan vastaan tarjolla 
olevaa ammattiapua. Yhteistyön käynnistäminen em. tilanteissa antaa opetta-
jalle varsin suotuisat lähtökohdat löytää tasaveroinen kumppanuus kodin ja 
koulun välille, jossa kumpikin osapuoli kokee hyötyvänsä yhteistyöstä. 

Kodin ja koulun vuorovaikutus perustuu Laskyn (2000, 843–860) mukaan 
stereotypioille, jossa koulu kulttuurisesti ja yhteisöllisesti rakentuu vielä ny-
kyään ydinperhemallin pohjalle. Hänen mukaansa opettajat kokevat yhteis-
työtilanteet myönteisinä ja rakentavina, mikäli vanhemmat ovat vastuullisia ja 
kannustavia sekä tukevat opettajan työtä. Jokaisen opettajan on luonnollisesti 
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huomattavasti helpompaa tehdä yhteistyötä tilanteissa, joissa vanhempien nä-
kemykset mukailevat koulun tai opettajan näkemyksiä. Noviisiopettajien ko-
kemuksia analysoidessa opettajien yhteistyötoiveet eivät tässä tutkimuksessa 
kuitenkaan nojautuneet stereotypioiden varaan, vaan he kaipasivat vilpittö-
mästi läheistä ja vuorovaikutteista dialogia kaikkien kotien ja vanhempien 
kanssa. He myös tiedostivat, että vanhemmilla on parhain tietämys lapsen 
kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista ja tätä tietämystä he arvostivat.  

Tutkimukseni noviisiopettajat kokivat suurena ongelmana sen, etteivät 
vanhemmat huolehtineet lapsensa säännöllisestä koulunkäynnistä perusope-
tuslain hengen mukaisesti. Osa oppilaista tuli ja meni oman tai perheen aika-
taulujen, ei koulun aikataulun mukaisesti. Osassa perheistä oli jo ensimmäi-
sestä luokasta lähtien havaittavissa leväperäistä, hälläväliä suhtautumista op-
pilaan koulunkäyntiin. Opettajat joutuivat asettamaan vaatimuksia osalle van-
hemmista, jotta oppilaat saisivat riittävää, ikäkauden mukaista huolenpitoa 
vanhemmiltaan. Perusopetuslaissa (628/1998, 35 §) oppilaalle säädettyä vel-
voitetta sekä osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä 
tilapäisesti myönnetty vapautusta, että suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja 
käyttäytyä asiallisesti rikottiin noviisiopettajien kokemusten mukaan toistu-
vasti ilman, että siitä olisi seurannut sanktioita oppilaalle tai vanhemmille. 
Opettajat pohtivat jopa lastensuojeluilmoituksen tekemistä tilanteissa, joissa 
vanhemmat huolehtivat leväperäisesti lapsestaan. Luottamuksen rakentami-
nen kodin ja koulun välille käynnistyisi kaikkien kotien osalta nykyistä pa-
remmin, mikäli vanhemmat huolehtisivat lapsensa koulunkäynnistä perusope-
tuslainsäädännön hengen mukaisesti eikä opettajien tarvitsisi näin ollen puut-
tua vanhempien laiminlyönteihin kodeille kuuluvassa kasvatusvastuussa. 

Tutkimukseni noviisiopettajat ilmaisivat kokevansa Steinbergin (2006, 38–
41) tavoin vanhemmat yhteistyökumppaneiksi tai partnereiksi, ja tämän takia 
he pyrkivät tietoisesti käyttämään osan päivittäisestä työajastaan kotien tie-
dottamiseen ja kontaktien luomiseen. Tiedottamista he hoitivat enimmäkseen 
sähköpostitse tai reissuvihon välityksellä. ”Pakollisten” vuosittaisten van-
hempainiltojen lisäksi opettajat järjestivät lukukausittain vanhempien vartteja. 
Opettajien tavat toteuttaa kodin ja koulun yhteistyötä noudattivat siten Sini-
harjun (2003) ja Metson (2004) tutkimuksissa esiin tulleita vanhempien toi-
veita kodin ja koulun ensisijaisista yhteistyömuodoista. 

Koulu kehittää ja tuottaa oman kulttuurisen ja yhteisöllisen tapansa toimia. 
Tämän tutkimuksen valossa on nähtävissä varhaiskasvatuksen liiallista yksi-
löllisyyttä korostavan kasvatuskulttuurin leviäminen peruskoulun puolelle. 
Kun varhaiskasvatuksen aikana omaksutut asenteet ”subjektiivisista oikeuk-
sista” ilman velvollisuuksia siirtyvät sellaisenaan kouluelämään, on auttamat-
ta tiedossa konflikteja. Perusopetusta ohjaa tiukka lainsäädäntö, jonka noudat-
tamatta jättäminen ei tuo perheille juuri minkäänlaisia sanktioita. Saattaapa 
olla, että vanhemmat eivät edes tunne perusopetusta ohjaavaa lainsääntöä ja 
siihen perheille sisältyviä velvoitteita. Ilmeistä on myös, etteivät vanhemmat 
ole aikaisempinakaan vuosina perehtyneet riittävästi perusopetusta ohjaavaan 
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lainsäädäntöön, mutta tuolloin vielä vahvat yhteiskunnalliset perinteet ovat 
ohjanneet vanhempia siten, että lapset ovat saaneet koulutyötä ajatellen koto-
na riittävästi ohjaavaa kasvatusta sekä tukea koulutielleen. Elintason kohoa-
minen on tuonut perheisiin myös lomakulttuurin, jossa osa lomista pidetään 
koulun työaikana. Lukuisat ja toistuvat lomamatkat kouluaikana pirstovat 
monen koululaisen koulunkäynnin ja vaikeuttavat oppilaiden mahdollisuuksia 
huolehtia tunnollisesti koulutehtävistään, kuten lainsäädäntö edellyttää. 

Tutkimusaineistoni valossa kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen tulisi 

lähteä tietoisesta luottamuksen rakentamisesta. Kodin ja koulun ensimmäinen 
kohtaaminen, ensimmäinen vanhempainilta tai ensimmäinen vanhempien 
vartti käynnistää kodin ja koulun yhteistyön ja on siten merkitykseltään äidille 
tai isälle ratkaiseva. Vanhemmilla on parhain tietämys lapsen kasvusta ja ke-
hityksestä, joten heillä on hallussaan runsaasti sellaista tietoa, jota opettaja 
tarvitsee oppilaan koulunkäynnin järjestämiseksi. Opettajan taito luoda luot-
tamukselliset suhteet oppilaiden vanhempiin on opettajan ammatillisen osaa-
misen ydintä. Oppilailla saattaa olla erityisiä tarpeita, jotka olisi hyvä ottaa 
huomioon opetusta suunniteltaessa. Usein tämän tyyppinen erityistieto siirtyy 
vain vanhempien itsensä kertomana kouluun. Mikäli opettajan ja vanhempien 
välille ei synny riittävää luottamusta, voivat opettajalle tärkeät oppilaaseen 
liittyvät tiedot jäädä välittymättä. Viime kädessä opettajan täytyy omalla käyt-
täytymisellään ansaita vanhempien luottamus. Uuden opettajan olisi hyvä 
käynnistää vanhempien tapaamiset heti koulun alettua, jolloin hän ehtisi tu-
tustua tulevien oppilaiden perheisiin mahdollisimman varhain. Tällöin hänelle 
saattaisi syntyä mielikuva myös perheistä, jotka tarvitsevat jatkuvaa tiivistä 
vuorovaikutusta kodin ja koulun välille, jotta lapsen koulunkäynti alkaisi su-
jua heti ensi päivistä alkaen suotuisasti. On muistettava, että kodin ja koulun 
yhteistyön rakentamisessa päävastuu on aina koululla ja opettajalla. Opettajan 
tulee alan ammattilaisena toimia aloitteentekijänä yhteistyössä ja hänellä tulee 
olla kaikki yhteistyön käynnistämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat tiedot ja 
taidot. Yhteistyötä voisi säädellä myös siten, että osalle oppilaista riittäisi pe-
rinteinen, riittävän informatiivinen tiedonvälittäminen samaan aikaan, kun 
jotkut perheet tarvitsisivat säännöllistä ja toistuvaa yhteyttä kouluun ja opetta-
jaan heti lukuvuoden alusta alkaen. 

Kodin ja koulun yhteistyö edellyttää opettajalta ja työnantajalta ajallista re-
sursointia. Yhteistyössä on kyse kulttuurisesta tavasta hahmottaa opettajan työ 
ja opettajien oma halu lähestyä työtään kokonaisvaltaisesti. Tämän päivän 
vanhemmat tarvitsevat tietoa siitä, mitä koulu toivoo ja mitä perusopetuslain-
säädäntö edellyttää vanhemmilta heidän huolehtiessaan lapsensa säännöllises-
tä koulunkäynnistä. Mikäli tämä informatiivinen tieto tulee vanhemmille vas-
ta konfliktien jo tapahduttua, se on ajallisesti liian myöhään eikä yhteistä 
ymmärrystä kodin ja koulun välille välttämättä enää synny. Luottamuksen ra-
kentuminen on osa opettajan luokkahuonekulttuurin luomista. Sekä luokka-
huonekulttuurissa että kodin ja koulun yhteistyökulttuurissa on tärkeää tehdä 
vanhemmille selväksi koulun pelisäännöt ja opettajan tapa ajatella. Luotta-
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muksen syntymisen kannalta on hyvä myös sopia, mitä sääntöjä noudatetaan 
ja mitä seuraa, ellei noudateta. Luottamus perustuu pohjimmiltaan opettajan 
kykyyn vastata vanhemmille ja oppilaille kysymyksiin mitä, missä, milloin, 
kuka ja kuinka. Kodin ja koulun yhteistyö muodostuu myönteiseksi, mikäli 
opettaja hoitaa tehtävänsä siten, että jokainen luokan oppilas ja hänen van-
hempansa kokee kuuluvansa luokkayhteisöön ja hyväksyy asemansa siinä. 
Yhteistyössä on siis kyse siitä, että lapsi kokee olevansa tärkeä sekä läheisten-
sä arvostama ja rakastama. Parhaimmillaan yhteistyöstä voi syntyä kaikkien 
osapuolten elämää rikastuttava yhteisöllinen kasvatuksellinen kokemus. 

 
 

9.4 Noviisiopettaja kouluyhteisössä 
 
Kouluyhteisö on omaleimainen ja ainutlaatuinen työpaikka, joka koostuu kou-
lun organisatorisista rakenteista ja ratkaisuista, rehtorin johtamis- ja organi-
sointitaidoista sekä työyhteisön ilmapiiristä, dynamiikasta, kollegiaalisuudesta 
ja yhdessä tekemisen kulttuurista. Kaikki nämä yhdessä opettajan noviteetin 
kanssa vaikuttavat aloittelevan opettajan rooliin ja toimintaan opettajayh-
teisössä. Käsittelen tässä luvussa noviisiopettajien työyhteisöjä heidän koke-
manaan. Tarkastelen aluksi noviisiopettajaa opettajayhteisön jäsenenä (luku 
9.4.1) ja tämän jälkeen koulun johtajuutta ja koulutyön hallinnollista organi-
soimista noviisiopettajien kokemana (luku 9.4.2). 
 
9.4.1 Noviisiopettaja opettajayhteisön jäsenenä 

Opettajat työskentelivät kouluyhteisöissä, jotka poikkesivat toisistaan suh-
teessa koulun kokoon, ilmapiiriin ja johtamistapaan. Oppilasmäärät vaihteli-
vat noviisiopettajien kouluissa 250–700, opettajien määrät 20–64 ja uusien 
opettajien määrä 6 %–28 % opettajakunnan mukaan. Jokaiseen kouluun tuli 
vähintään kaksi uutta opettajaa, joten kukaan opettajista ei ollut työyhteisönsä 
ainoa tulokas. Koulut poikkesivat myös rakenteiltaan siten, että kolmessa 
koulussa oli pelkästään alakoulu, kun taas kaksi kouluista oli yhtenäisen pe-
rusopetuksen kouluja. Koulut olivat siten keskenään hyvin erilaisia. (Vrt. luku 
8.1.) 

Oman paikan löytäminen uudessa työyhteisössä on aina haasteellista aloit-
televalle työntekijälle. Erityisen vaikeaa se on kouluissa, joiden yhteisöllinen 
maine on vuosikymmenten ajan ollut heikko. Opettajanhuoneissa on paljon 
sisäisiä kiistoja, eikä opettajien vahvuuksiin ole kuulunut koulutyön näkemi-
nen yhtenä suurena kokonaisuutena, jossa yksittäinen opettaja suorittaa oman, 
siihen elimellisesti kuuluvan osansa (Koskenniemi, 1982, 215–216). Hyvä ja 
toimiva opettajayhteisö kannattelee tulokasta noviisin ensimmäisinä haasteel-
lisina työvuosina. Yhtälailla opettaja voi tulla torjutuksi työyhteisössään. Uusi 
opettaja, jolla ei ole aikaisempia yhteistyöverkostoja työpaikalla, voi tällaisis-
sa tilanteissa olla ylivoimaisten asioiden edessä. Tuen saamisen sijaan hän 
saattaa olla mukana valtataistelussa, juonittelussa tai saa osakseen selkään 
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puukotusta. Oman opettajaidentiteetin rakentaminen em. tilanteissa on vaike-
aa. 

Löysin tutkimukseni aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa (n=3322) opet-
tajayhteisöön liittyviä merkityksiä yhteensä 340 analyysiyksikköä, joka on 
10,2 % koko aineistosta. Alun ystävällisen vastaanoton jälkeen noviisiopetta-
jien yhteisöt muuttuivat valtataisteluareenoiksi, jossa oman paikan löytäminen 
oli väliin helpompaa ja väliin vaikeampaa. Eritaustaisten opettajayhteisöjen 
(aineenopettajat–luokanopettajat) välillä oli eroja yhteisöllisyydessä. Esittelen 
seuraavassa noviisiopettajien tulokasvuoden aikana kertyneitä kokemuksia 
työyhteisöistään.  

Opettajayhteisöt ottivat uudet opettajat hyvin ystävällisesti vastaan. Kaikki 
noviisiopettajat kertoivat innoissaan mukavasta ja toimivasta työyhteisöstään 
ensimmäisessä ryhmätapaamisessa lokakuussa. 

Meillä on pieni koulu, ett meillä on opettajia kaikkiaan ehkä 24….. Mä en oo ikinä ollut 
noin hyvässä työyhteisössä…. Täytyy sanoa, että kyllä pedagogit on pedagogeja….. 
Kyllä mä koen, että mä teen humanistien kanssa töitä…. Mä koen sen hirveen pehmee-
nä ja hyvänä työyhteisönä…. Mä nautin siitä joka päivä, ett ihmiset on ihmisiä. (Loka-
kuu) 

Mun mielestä on ollut ihanan nautinnollista, vaikka meillä on iso ja kiireinen työyhtei-
sö…. Silti siellä on sellainen ilmapiiri, että saa kaikki kukat kukkia…. Mä en oo kos-
kaan kokenut itse henkilökohtaisesti semmosta persoonaan kohdistuvaa, vaikka kuinka 
on sanottu, ett sun oppilas on siellä ja sun täällä, mutta silti semmosta, ettenkö minä sai-
si olla minä ja ettenkö minä saisi toimia, niin kuin minä toimin ja oikeutta tuntea niin 
kuin tunnen. (Lokakuu) 

Minäkin nautin mun työyhteisöstä. (Lokakuu) 

Jotenkin tää koulupäivä on niin kova, että mä ainakin huomaan, ettei oo aikaa turhaan 
jargoniin. Toisaalta on paljon puhumista, iso osa niistä on työasioihin liittyviä, kysy-
tään, neuvotaan, opastetaan. ”Mä oon tehnyt viime vuonna materiaalia, haluutsä?” Ja 
kauhean semmosta vastaantulevaa. Mä oon pitänyt sitä ilmapiiriä hirveen hyvänä ja 
semmosena just, ettei puhuta yksityisasioita. (Lokakuu) 

 

Osalla opettajista oli kokemusta lyhytaikaisista sijaisuuksista pohjoisessa si-
jaitsevista kouluista ja he kehuivat estottomasti, kuinka paljon helpompaa oli 
tulla helsinkiläiseen opettajayhteisöön, jossa toimintakulttuuri oli pohjoisen 
kouluja hyväksyvämpi ja joustavampi. 

Mä huomasin, kun mä muutin elokuussa pohjoisesta tänne, niin siellä [pohjoisessa] oli 
jotenkin pienempiä ne koulut… Siellä oli vanhempia ne opettajat. Kun siellä meni sijai-
seksi, vaikka kuukaudeksi, siellä oli ne kuppikunnat ja nuorena opettajana ei niihin 
päässyt mitenkään….. Täällä on kuitenkin enemmän opettajia, isompia kouluja, on eri-
ikäisiä opettajia, voi ihan huoletta olla se oma itsensä, vaikka onkin vasta nuori ja ihan 
keltanokka. (Lokakuu) 

Ihan samanlaisia kokemuksia on mullakin pohjoisesta, kun oon ollut siellä sijaisena….. 
Siellä on aina kauheat klikit ja jumit opettajainhuoneessa, eikä tiennyt kenen pöytään 
voi istua tai kenen paikalle nyt istuu vahingossa. (Lokakuu) 
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Pohjoisessakin, kun pääsi sisälle tiettyihin kouluihin ja alkoi tutustua … Sitten alkoi 
syntyä, mutta siihen meni tosi kauan aikaa…. Täällä ei mene niin kauan aikaa semmo-
seen, että löytää kenen kanssa voi puhua ja purkaa asioita mielestään…. Se on tärkeää, 
kun täällä on niin paljon ongelmatapauksia. (Lokakuu) 

 
Luokkien edelliset opettajat, jotka tunsivat oppilaat entuudestaan, auttoivat 
mielellään noviisiopettajat työn alkuun. 

Mä olin hirveen ilahtunut, kun mä menin elokuussa, niin tämän luokan aiempi opettaja 
oli ollut niin viisas, minusta viisas, että oli pyytänyt lasten kirjoittaa aineen keväällä uu-
delle opettajalle. Mä sain luettavaksi ne viikkoa ennen kuin mä menin sinne kouluun. 
Musta se oli valloittavaa lukea, koska jokaisesta valottu jo sellainen mielikuva ja olihan 
se myös hauskakin: ”Toivottavasti et ole mikään ilkeä noita-akka…” Nyt tää edellinen 
luokanopettaja on alkuopettajana, niin me ollaan oltu ikään kuin hänen luokkansa lasten 
kummeja. (Lokakuu) 

Meidän koulussa se edellinen opettaja mun luokasta jäi eläkkeelle ja se tuli nyt viime 
viikolla, kun se oli ottanut parin päivän sijaisuuden toiseen luokkaan, niin se tuli ja esit-
täytyi, joo, että sinä oot se uusi ja se kerto, minkälainen hänellä oli viime vuonna se 
erkkaluokka. Että oli hänelläkin vaikeeta ja hän kertoi kaikkea. Musta oli älyttömän ki-
vaa, että se kerto niistä asioista ja omista kokemuksista. (Marraskuu) 

 

Alkuviehätyksen jälkeen kollegiaaliset kertomukset työyhteisöistä muuttuivat 
varauksellisiksi lukuun ottamatta yläkoulussa toimivaa aineenopettajaa, joka 
oli päässyt innovatiiviseen ja yhteen hiileen puhaltavaan opettajayhteisöön. 
Noviisiopettajista juuri yläkoulussa opettava opettaja koki koko tutkimuspro-
sessin ajan olevansa työyhteisön täysivaltainen ja arvostettu jäsen. Hän arvos-
ti suuresti työyhteisöään ja viihtyi hyvin opettajatovereidensa kanssa erittäin 
haasteellisista oppilastilanteista huolimatta.  

Mä oon estottomassa työyhteisössä…… Meidän työyhteisö on ihan loistava, että ilman 
sitä siellä koulussa olisi ihan hirveetä…. Siellä ei yksikään henkilö jää keskustelusta ul-
kopuolelle. Siellä pystyy heittämään ihan mitä vaan ja keskustelemaan ihan kaikesta ja 
vapaa-ajalla me ollaan oltu muutenkin aika paljon tekemisissä ja suunnitellaan yhteisiä 
ulkomaanmatkoja ja silleen, että se työyhteisö on niin hyvä, ihan itteäni hirvittää, kun ei 
ole ihan varmaa, jatkuuko mun hommat enää…. Olis ihan kauheeta….. Melkein tuli 
tippa linssiin…… Mä en täältä lähde….. Te teette kaikkenne, että minä tänne jää, ihan 
oikeasti en voi lähteä, vaan pitää saada jäädä…. Oon tosi kiitollinen…. Se työ on niin 
loistavaa, koska se työporukka on niin loistava. (Tammikuu) 

 

Aineenopettajan työ vaikuttaa tutkimusaineiston valossa luokanopettajan työ-

tä yhteisöllisemmältä. Syitä tähän opettajat löysivät yhteisestä oppilasainek-
sesta; yläkoulussa oppilaat ovat lähes kaikille opettajille yhteisiä, samaa oppi-
lasjoukkoa, eikä yhteisö alakoulun tavoin jakaannu erillisiin, itsenäisesti toi-
miviin ryhmiin, joista vastaa luokanopettaja yksinään. Alakoulussa luokan-
opettaja huolehtii omasta luokastaan eikä välttämättä tunne toisten opettajien 
oppilaita saati niitä haasteita, joita kollegat kohtaavat omien ryhmiensä kans-
sa. 
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Meillä [yläkoulussa] helpottaa just se, että kaikki näkee ne samat luokat, että me tiede-
tään, mitä siellä on ja kun kaikki tuntee ne samat oppilaat ihan yhtä hyvin, niin sit me 
pystytään enemmän keskustelemaankin. Meillä tuolla ei kukaan arvostele toista…. Jo-
kainen tekee hommat niin kuin tekee ja sit välillä aina keskustellaan, että mitkä työ-
muodot toimii missäkin ryhmässä. (Tammikuu) 

Oon usein ajatellut, apua, että yläkoulu vasta on hirveä paikka, mutta tavallaan siellä tu-
lee se yhteisöllisyys kuitenkin väkisin, kun kaikki jakaa ne samat lapset ja kaikilla ehkä 
on jopa sama kokemus niistä lapsista ja ryhmistä, kun taas itsellä on se yks oma koke-
mus ja sä oot tosi yksin siellä ovien takana sen sun ryhmäs kanssa. (Lokakuu) 

Mä sanon, että mä olisin kanssa huonossa jamassa, jos meillä [yläkoulussa] ei olisi niin 
hyvää työyhteisöä. Mun tiimipari hoitaa mun kanssa kaikki asiat… Kun mä haikailen, 
miten mä nämä arvosanat laitan, niin se ottaa, että katotaanhan yhdessä, istutaanhan alas 
ja katotaan. (Toukokuu) 

Ehkä meillä [yläkoulussa] on niin helppoo, kun me tehdään niin paljon yhdessä… Va-
paa-ajalla käydään keilaamassa ja lenkillä ja käydään teatterissa ….. Ne [kollegat] on 
ihmisiä siinä missä muutkin ja kaikilla on omat ongelmansa kotona ja lasten kanssa ja 
sairautta ja kaikkee muuta. Jotenkin ne on ihan hirveen läheisiä. Me puhutaan kaikesta 
muustakin kuin vaan siitä koulusta. (Helmikuu) 

 

Noviisiopettajat näkivät yläkoulun aineenopettajan tehtävässä samantyyppis-

tä kollegiaalista yhteisöllisyyttä kuin varhaiskasvatuksen lastentarhanopetta-

jan tehtävässä. Vastaavanlaista yhteisöllisyyttä esiintyy luokanopettajan työs-
sä vain vähän, mikä johtuu pitkälti opetuksen järjestämisen tavasta ja raken-
teista alakoulussa. 

Tässä kohtaa sitä aina havaitsee, kun mä vertaan tätä [luokanopettajan] työtä mun enti-
seen työhön, miten kauhean paljon yhteisöllisempää se oli se päiväkotityö. (Toukokuu) 

Mulla on sisko päiväkodissa, niin siellä tehdään semmosta tiimityöskentelyä. Täällä 
[alakoulussa] se on semmosta kyräilyä. (Toukokuu) 

 
Noviisiluokanopettajilla (n=3) ja erityisluokanopettajalla (n=1) työyhteisön 
alun innostus ja ystävällisyys muuttui kaikissa kouluissa torjuvaksi, töykeäksi 
ja epäystävälliseksi käyttäytymiseksi. Opettajat kokivat jääneensä yksin.  

Jotenkin ajattelen, että kyllä tää [mun työyhteisö] varmaan jonkinnäköinen ääripää täy-
tyy olla…. Jotenkin haluais uskoa, että on semmosia työyhteisöjä vielä, missä on oma 
paikka ja missä pääsee toteuttamaan itseään, ettei tarvitsis kauheen kauaa lyödä henki-
sesti päätään seinään…. Jollakin tavalla sitä luovuttaa ja tulee semmoseksi opettajaksi, 
minkälaiseksi ei halua… Jotenkin sitä tasapäistyy tai kyynistyy. (Toukokuu) 

Mä koen, että mä oon ollut niin yksin tuolla töissä….. Hirveesti menee aikaa [työ-
hön]….. Itse pitää ensin törmätä siihen, että mulle herää kysymys ja sit mun pitää vielä 
kysyä, mistä mä löydän vastauksen… Koko prosessi pitää käydä täysin yksin läpi….. 
Kukaan ei tuu vastaan missään. (Toukokuu) 

Mä oon havahtunut ihan viime päivinä kans siihen, että mä olen hirveen yksin tuolla 
koulussa…. just nää alkuopetuksen opettajakollegat….. Mä oon aivan tosi turhautunut 
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niitten semmoseen tähätykseen ….. Mun mielestä ne ihan oikeesti pakenee siihen 
omaan kiireeseensä ja sit kun on tarpeeksi kiireinen, niin ei tarvitse kuunnella ketään 
toista…. Ei sillai tarvi ottaa kenenkään uusia ideoita vastaan eikä kenenkään mielipiteitä 
huomioon, kun vaan palvellaan sitä omaa asiaansa. (Toukokuu) 

Mä oon aina ollut sitä mieltä, että lasten kanssa kyllä pärjää, mutta sitten aikuisten kans-
sa…. (Toukokuu) 

 

Noviisiopettajat löysivät lähimmät työtoverit opettajayhteisöjen muista uusis-
ta tai melko vähän aikaa koulussa olleista kollegoista. Monen opettajan pelas-
taa yksinäisyydestä se, että kouluun tulee samaan aikaan myös muita uusia 
opettajia. Opettajakollegan tuki kannattelee noviisiopettajaa. 

Meidän koulussa on kaksi keltanokkaa, joten siellä on joku….. Vaikka me ollaan ihan 
eri tyyppisiä ihmisiä….. Siellä on kuitenkin joku, jonka kans joskus kävellä kotiin sa-
maa matkaa tuhista ja päästellä ulos kaasuja. (Lokakuu) 

Työyhteisössä on toinen keltanokka mun lisäksi. Me ollaan hengen heimolaisia…. Se 
on miesopettaja ja mä oon nainen… Me ollaan tehty sellaista yhteistyötä, jos hänellä on 
kuvistunti, niin me sovitaan, pidä taidenäyttely, me tullaan yleisöksi. Sitten se pitää tai-
denäyttelyn ja me käydään arvioimassa ja äänestämässä parhaimmat työt….. Tehdään 
vähän yhteisiä projekteja…. Silloin mulle tulee hänen oppilaansa tutuksi ja hän tutustuu 
mun oppilaisiin… Nää on vähän sellaisia kylässäkäyntejä, niitä ollaan tehty. (Lokakuu) 

Mulle on yksi erityisopettaja tullut läheiseksi. Hän on itekin vasta toista vuotta talossa, 
että on sillä tavalla, ettei hän oo vielä niin inessä siinä talon touhuissa…. Hänestä on 
tullut sellainen läheinen työkaveri, että välillä muristaan yhtä aikaa, käydään kiroile-
massa jossain komerossa ja sit tullaan sieltä niiku freesinä ulos…. Sattumoisin se on ru-
vennut kulkeen kouluun aamuisin mun luokan ohi. Muutama sana silloin tällöin niin se 
on kyllä hirmu merkittävää. (Lokakuu) 

Meillä on 1–2 -luokkien solu ja siinä on viisi opettajaa, neljä niistä on ihan uusia. Oman 
solun opettajien kanssa pystyy aina vaihtamaan ajatuksia. Se on hyvä, se on ihan älyt-
tömän tärkeää. (Lokakuu) 

Yksi ihminen, se toinen uusi opettaja, on tullut mulle erityisen tärkeäksi….. Meistä on 
tullut todella läheisiä kevään mittaan…. Mä huomaan, että se [työtoveruus] keventää 
hirveesti olotilaa….. Me ollaan tosissaan löydetty toisemme…. Hän on nyt lähdössä ul-
komaille. (Toukokuu) 

 

Luokanopettajilla on noviisiopettajien kokemusten mukaan suuria puutteita 
kuuntelemisen taidoissa. Myös opettajien taito keskustella pedagogisista asi-
oista on heikko. Heillä on voimakkaita ja ehdottomia mielipiteitä, eikä juuri 
halua tehdä kompromisseja, jossa annettaisiin tilaa myös muiden opettajien 
näkemyksille ja mielipiteille. Luokanopettajayhteisöjen keskustelukulttuuria 
voisi kuvata töykeäksi, ylimieliseksi tai epäkohteliaaksi.  

Omassa koulussa mä oon hämmästellyt opettajien vuorovaikusta…. Siellä kun puhutaan 
ikään kuin toisten ohi. Semmonen dialogi, että joskus vois pysähtyä miettimään, voisko 
asian tehdä toisin tai kuunnella ihan oikeasti mitä toinen sanoo, eikä ottaa heti kauheesti 
kantaa siihen, että jokin asia on näin tai noin….. Ei jakseta kuulla yhtään, mitä se toinen 
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haluaa sanoa. Mä oon syksyn aikana oppinut tiettyjen ihmisten kanssa, että mä en yritä-
kään sitä keskustelua, mä vaan kuuntelen, mitä ne sanoo, koska siinä vaiheessa, kun ne 
pitää sen kahden sekunnin tauon siinä omassa puheessa, niin ne kääntää jo selän ja ovat 
menossa ihan muualle…. Ei sillä ole väliä, mitä mulla olisi ehkä sanottavaa. (Tammi-
kuu) 

Mulla on siinä työyhteisössä selvästi opettajia, joilla on hyvin erilainen lähestymistapa 
koko siihen kontaktinottoon lapsiin ja siihen lasten kanssa olemiseen…. Oon tehnyt itel-
leni selväks, ettei turhaan kannata repiä verta nenästä, ettei turhaan lähde kysymään, ei-
kä pohtimaan niiden kanssa….. Kyll mä oon myös huomannu, että joistakin asioista 
jotkut saattaa tulistua hirveesti ja siitä mä oon ollut tosi hämmästynyt, kuinka voimak-
kaita ja vahvoja mielipiteitä aikuisilla on siitä, että sun pitää ehdottomasti tehdä näin. 
(Joulukuu) 

Mä oon kaivannut hirveästi semmosta, että keskustellaan asioista …. Pyöritellään, hul-
lutellaan ajatuksilla ja mietitään, että mitä jos asiat olisikin näin, niin mitenkähän asiat 
sitten olisi. Ihmiset ei ainakaan tossa meidän työyhteisössä kykene kerta kaikkiaan kes-
kustelemaan. Jos keskustelun aihe ei miellytä, siellä vaan käy viuhahdus…. Kannoilla 
käännytään ja lähetään omiin suuntiin … (Tammikuu) 

 

Noviisiopettajien kokemusten mukaan opettajilla on myös voimakas halu 
määräillä kollegoitaan ja heidän tapaansa ajatella ja toimia. Opettajat saattoi-
vat kyseenalaistaa yleisesti työtoverin aseman ja auktoriteetin oppilaitten tai 
jopa koko koulun edessä. Opettajakollegat nolasivat julkisesti myös useimpia 
noviisiopettajia. Noviisit joutuivatkin itse selvittelemään ja käsittelemään hei-
hin kohdistunutta kollegoiden ilkeämielistä käyttäytymistä. Tutkimusaineis-
ton valossa joillakin opettajilla näyttää olevana tapana dominoida työyhteisö-
ään jatkuvalla epäkohteliaalla ja kollegoita loukkaavalla käyttäytymisellä. 

Me oltiin tänään ekaa kertaa jumppasalissa harjoittelemassa näytelmää ….. Se oli oppi-
laille uusi tilanne. Sit tuli tämmönen opettaja, joka on säestäjä kaikissa lauluissa. Hän 
sanoi, että hän kiertää vähän katsomassa kaikissa näissä harjoituksissa, jotta tietää, mil-
lainen ohjelma on. Sit hän yhtäkkiä rupeskin ohjaamaan niitä lapsia, joka must tuntui 
kauheen väärältä. Se oli mun mielestä väärä signaali lapsille, että siihen tulee ulkopuo-
linen, joka alkaa neuvoa ja joka ei tunne edes käsikirjoitusta ja joka mun mielestä antoi 
jopa vähän vääriä neuvojakin. Lapset, mä huomasin ihan selvästi, ne meni vähän luk-
koon siinä jotenkin….. Yhtäkkiä ulkopuolinen opettaja rupee latelemaan tiukkoja käs-
kyjä ….. Kaikki oli tosi kypsiä, kun mentiin sieltä luokkaan. Mun mielestä kun se opet-
taja tuli ja ikään kuin otti ohjat, se samalla vähätteli mun auktoriteettia mun omien oppi-
laitteni edessä ja musta se on kohtuutonta. Hän ei varmaan näe sitä, mutta must on kans 
hirveetä, jos minä opettajana tai kuka tahansa opettaja ajattelee, että se, mitä minä sa-
non, on se oikea ratkaisu, että se on ainut oikea ja tässä tää nyt on. (Joulukuu) 

Mä jouduin jättämään kaksi tyttöä jälki-istuntoon syyslukukauden viimeisenä päivänä. 
Mä laitoin nää kaksi tyttöä työskenteleen ja lähdin käymään käsityöluokassa. Kun mä 
tulin takasin luokkaan, niin yks toinen opettaja oli vienyt tytöille karkkia ja mä olin ai-
van pöyristynyt ja aattelin, että näinkö minun arvovaltani viedään omien oppilaiden 
silmissä. Musta se oli ehdottoman väärin, että hän tuli siihen väliin ja hän vähän lohdutti 
tyttöjä, kun mä jätin heidät jälki-istuntoon. Kaikki muut opettajat oli jo lähtenyt koulus-
ta, että mä olin näiden kahden tyypin kanssa siellä sitten….. Mä katsoin, että se on tosi 
huonoa käytöstä, että sillai pedagogi ei voi toimia….. Heti kun mä tulin joululomalta, 
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mä sanoin tälle kyseiselle opettajalle, että mä haluaisin jutella…. Mä sanoin, tiesit sä ol-
lenkaan, että nää tytöt oli jälki-istunnossa…. Minkä ihmeen takia sä viet niille karkkia 
lohdutukseksi mun selän takana silloin, kun ne kärsii rangaistusta ... Niiden pitää ym-
märtää, että ne kärsii rangaistusta….. Ei tarvita mitään muuta toimintoja siinä vaihees-
sa….. Kyllähän se sit ymmärsi ja hän kyllä pahoitteli sitä ja pyysi anteeksi. (Tammikuu) 

Joskus mun mielestä opettajat käyttävät ihan käsittämätöntä valtaa siinä työyhteisössä, 
mutta enhän mäkään voi tietää, millaisia taisteluita heillä on ollu taustalla. Hirveen äk-
kiähän sitä lähtee ihmistä leimaamaan sen julkikäyttäytymisen kautta…. Mä oon tässä 
työssä jollain lailla pystynyt kiilaamaan sellaisen pienen eron omissa tunteissa ja toi-
minnassa, että mä aina yritän ajatella, että se miten mä nyt toimin, se ratkaisee, ei se mi-
ten minä eilen toimin tai mitä minä eilen sanoin, vaan se, että yrittää olla siinä ja hoitaa 
sen homman, ettei liikaa juuttuis siihen, että tuo sanoi kaksi viikkoa sitten sitä ja nyt 
mun pitää sille sanoo tätä. Jotenkin yrittäis aina putsata sen pöydän aamulla ja aatella, 
että tää on nyt tää päivä ja tehdään nyt näin. (Toukokuu) 

Mä oon tehnyt mielenkiintoisen havainnon sillä tavalla, että nämä, jotka kuohahtaa 
opettajainhuoneen keskustelun aiheista, niin he on myös niitä, jotka visusti sulkee sen 
oven perässään sekä henkisesti että fyysisesti, kun ne menee omaan luokkaansa, ettei 
sinne oo oikeestaan asiaa. (Joulukuu) 

 

Työyhteisön jäsenten epäkorrektissa käyttäytymisessä on nähtävissä myös 
valtataistelun piirteitä. Toki opettajien väliseen vuorovaikutukseen on no-
viisiopettajien työyhteisöissä sisältynyt myös paljon työtovereita arvostavia ja 
mukaviakin hetkiä. Näitä kokemuksia ei ryhmätapaamisissa kuitenkaan juuri 
jaettu. Epäkunnioittava ja loukkaava käytös on yksilölle aina vaikeaa käsitellä 
ja ymmärtää ja vielä vaikeampaa se on noviisiopettajalle, joka vasta etsii 
paikkaansa uudessa työyhteisössä sen täysivaltaisena jäsenenä. Siten on luon-
nollista, että noviisiopettajat jakoivat luottamuksellisissa ryhmätapaamisissa 
erityisesti heihin läheisesti kohdistunutta työtovereiden taholta tullutta epä-
kunnioittavaa käyttäytymistä. 

Meillä oli korniuden huippu…. Me kaksi uutta opettajaa satutaan olemaan kevätjuhla-
vastuuluokkia. … Sit joku ehdotti, että te kaksi uutta, että teillähän ois kivoja, ihania 
ideoita ja paljon uutta….. Me vedottiin, että kun me ei tunneta näitä koulun tapoja, että 
mielellään opiskeltaisiin sivusta…. Ei välttämättä otettais päävastuuta…. Sit me kuiten-
kin heitettiin siihen jotain, että meidän mielestä tämmönen ja tämmönen asia olis muka-
va, niin saman tien se ihminen, joka ehdotti, että teillä olis kivoja uusia ideoita, löi 
nyrkkiä pöytään: ei tule kuuloonkaan. (Tammikuu) 

Me kaks uutta opettajaa erehdyttiin ehdottamaan seuraavassa kevätjuhlaryhmän koko-
uksessa kevätlauluja….. Yks tämmönen musiikki-ihminen sattui olemaan pois siitä, 
tämmönen vähän hirmuhallitsijaan taipuvainen henkilö oli pois ja hän tuli seuraavaan 
kokoukseen ja kävi kynsin kiinni toiseen opettajaan…. Siis kävi fyysisesti kiinni ja sai 
aivan silmittömän raivarin …. Hän koki sen jotenkin henkilökohtaisesti…. Hän sanoi, 
ettei hän säestä ollenkaan ja siinä sitten kaikessa sovussa sovittiin, että yks toinen opet-
taja säestää…. Kahden viikon päästä, kun meillä oli kaikki laulut sovittu ja harjoiteltu ja 
laulettu, niin tää [hirmuhallitsija] tuli sitten ilmoittamaan, että joo, tässä on lista, mitkä 
laulut hän aikoo säestää ja siinä oli se demokratia. Nämä vanhat opettajat, jotka on siinä 
juhlaryhmässä, niin ne vaan sanoi, no, joo, selvä. (Toukokuu)  
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Kouluyhteisö tulee parhaimmillaan esille koulutasolla yhteisissä ns. pakollisissa koko-
uksissa. Meillä esimerkiksi jo suunnittelupäivänä syksyllä puolet tai osa opettajista tulee 
jo tietyssä etukenossa sinne. Niillä on se tietty asenne siihen ja sitten huomaa, kuinka 
toiset ottaa mun mielestä aika erikoisellakin tavalla sitä valtaa ja vähän semmosen uhan 
kautta, omien reaktioidensa kautta ottaa sitä tilaa….. Kukaan ei esimerkiksi uskalla ky-
seenalaistaa, vaikka vois olla ihan hyvä, että joskus sanottais, tehtäiskö toisin… (Tou-
kokuu) 

Kouluissakin on semmosia kirjottamattomia sääntöjä, jotka ajaa joskus tämmösten yh-
teisten ikään kuin ääneen sovittujen työyhteisön hyvinvointiin kuuluvien lausekkeiden 
ohi ja ne on semmosia salaisia juttuja ja ne on tosi vaarallisia ja pelottavia. Kyse on sel-
laisesta vallasta ja semmosesta. (Toukokuu) 

 

Opettajien väliseen vuorovaikutukseen, jota leimaa kiire ja kuuntelematto-
muus, vaikuttavat myös koulun työskentelyolosuhteet. Levottomuuden ja me-
lun takia osa opettajista viihtyy koulussa mahdollisimman lyhyeen ja lähtee 
kotiin yhtaikaa oppilaiden kanssa. Melu haittaa myös kouluruokailua, joka saa 
opettajat, mikäli mahdollista, välttelemään yhteistä ruokailua. 

Meillä koulussa on niin valtava melske ja meteli, ettei siellä päivän aikana ehdi tavata 
toisia, ellei sinne mee jo hyvissä ajoin ja lähde muutamaa tuntia myöhemmin…… Tällä 
lyhyellä kokemuksella voisin sanoa, että yksi asia, mikä siellä on noussut hirveän vah-
vaksi, niin se on se oppilasaines…. Aluksi mä hämmästelin ihan hirveesti, kun siellä 
suurin osa opettajista lähtee ovesta samaan aikaan kun lapset…. Ei sitä, etteikö ne 
suunnittelisi työtään, ne vaan ei kestä enää sitä….. Se on niin hektistä…. Siellä on niin 
valtava meteli ja mä luulen, että jo semmonen kulttuurien valtava sekamelska ja jatkuva 
trafiikki…. Mullakin on oppilaita, jotka on seitsemän tuntia luokan ulkopuolisessa ope-
tuksessa; on suomi toisena kielenä, on oma äidinkieli, on uskonto ja sit käydään puhe-
opetuksessa…. Se on semmosta. (Lokakuu) 

Jossain lehdessä oli just, että opettajan ammatti on yksi harvoista, jossa ei oo lakisäätei-
siä kahvitaukoja, eikä ruokailua. Se ruokailukin on semmosta kaaosta… Valvotaan 
vaan, ettei kukaan heittele siellä muusia seinälle. Sit kuuntelee vielä sitä mekastusta ja 
välituntivalvonnat pyörii koko päivän. Ei oo sellasta, että nyt vähäksi aikaa sais huokas-
ta ja olla hiljaa. Välillä tulee sellanen olo, kun päivä on ollut ihan hirvee ja tunnit pyörii 
vaan täysillä ja opettajainhuoneessa on hirvee härdelli ja kokousta pidetään, että sais 
vain vartin olla ihan hiljaa, niin se tasottuis se omakin mielenlaatu. Joskus on niin kii-
reisiä päiviä, että on ihan puhki….. Mä lopetin kokonaan syömästä meidän ruokalassa, 
kun se ruokailu on sellaista härdelliä. Ei siinä oo omaa rauhaa, vaikka ei oo mitään val-
vontavuoroo eikä muutakaan. (Marraskuu) 

On tosi sääli, että meillä ei koulussa ole juurikaan jutusteluaikaa….. Kun on päivä aloi-
tettu, mennään kaasu pohjassa ja oikeestaan ainut semmonen hetki, kun on aikaa ren-
nosti jutustella oppilaitten kanssa ilman viittailua, on ruokailuhetki. Se on sääli, että se 
systeemi on pakkotahtinen. (Maaliskuu) 

 
Tutkimukseni tulokset osoittivat, että opettajayhteisöissä on opettajien välillä 
kova kilpailu ja valtataistelu, vaikka se työn luonteen takia tuntuu turhalta. 
Opettajien keskinäinen valtataistelu on hyödytöntä, sillä jokaisella opettajalla 
on joka tapauksessa toisiinsa rinnastettavissa oleva työtehtävä, eikä organisaa-
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tio ole hierarkkisesti, vaan pikemmin opettajien kesken tasa-arvoisesti raken-
tunut. Opettajien välinen jatkuva kilpailu estää myös yhteistyön tekemisen. 
Noviisiopettajat kokivat niin ikään kollegoiden puuttumisen heidän työhönsä 
jonkinlaisena epäluottamuslauseena. 

Mulla yks kollega sanoi ensimmäisenä koulupäivänä, että ihanaa, sä olet kuulemma ku-
vismaikka, että sulta saa varmaan kaikkea ihania idoita ja näin.…. Itse asiassa se oli hir-
veen innokas… Kun mä rehtorin pyynnöstä järjestin tällaisen iltapäivän, jossa olisin 
kertonut työvälineistä ja materiaaleista….. Olisin halunnut kuulla heidän kokemuksiaan 
siitä opettamisesta….. Olis vaihdettu kokemuksia ja suunniteltu yhteisiä hankintoja ja 
mitä otetaan milläkin luokka-asteella… Sit tää alussa kovin aktiivinen ihminen ei ha-
lunnutkaan tulla … Mun vaan pitää ajatella, että yritän ottaa tämän ammatillisesti, ei voi 
mitään. (Toukokuu) 

Jotenkin sitä on joutunut kasvattamaan semmosen kyllä minä selviän -muurin, kun on 
ollut niin vaikeita asioita tässä työssä….. Nyt mä huomaan, että oikeesti mä oon ihmi-
nen ja mulla on oikeus tuntea ja loukkaantua tai olla pahoillaan tai väsynyt tai kokea 
semmosia aitoja aikuisten kesken koettavia tunteita….. Se on ihanaa näyttää aidosti tun-
teitaan ja päästä irti siitä roolista. (Maaliskuu) 

Mä oon huomannut, että varsinkin nuorille opettajille kollegat voi sanella mitä vaan ja 
kenelle vaan. Se loukkaa ihmisenä, kollegana. (Maaliskuu) 

[Luokanopettajilla] se on semmosta arvovaltataistelua koko ajan. (Toukokuu) 

Kun joku puuttuu [minun opettajan tehtäviin], mulle tulee tietysti aluksi semmonen 
osaamaton olo tai kai siinä pikkasen itseään syyttää. Toisaalta kun mä en vaadi taide-
tunneilla täyttä hiljaisuutta, niin kyllä mä sit puolustaudunkin. Mutta eihän se [kollegan 
työhön puuttuminen] hyvältä tunnu…. Kyllä se jollakin tavalla vähän loukkaa omaa 
persoonaa. (Helmikuu) 

Se ei tunnu minusta hyvältä, kun kollega puuttuu….. Mua ainakin se masentaa ja mua ei 
huvita oikein, se vie semmosta motivaatiota, ettei se musta oikein sellaiseen aikuisten 
väliseen yhteistyöhön kuulu. (Helmikuu) 

 
Yhteisöissä, missä on voimakkaita ja impulsiivisesti omien tunteidensa kautta 
reagoivia ja dominoivia opettajia, osa opettajista alkaa vetäytyä yhteisön ul-
kopuolelle ja vältellä vahvoja, itsekkäästi käyttäytyviä opettajia.  

Aluksi mä pidin ihan ihmehiipparina kahta opettajaa…….. Ne lähtee, kun kello soi, ne 
lähtee samasta ovesta lasten kanssa, ei ne käy missään, vain pakolliset palaverit tyyliin, 
kun rehtori käy hakemassa ne kädestä pitäen ja kuuluttaa nimellä, niin ne tulee tilai-
suuksiin ja tekevät vain sen, mikä kuuluu virkatehtäviin. Mä oon alkanut ymmärtää niitä 
oikein hyvin. Ne näyttää hirmu hyvinvoivilta ne ihmiset ja semmoselta, ettei ne nöyrry 
mihinkään, mihin tavallaan toi työyhteisö nöyrryttää ja pyörittää sua siinä mukana ja sit 
sitä joutuu semmosiin inhottaviin tilanteisiin. Osa ihmisistä puhuu hirveesti niistä pahaa 
ja puhuu sillai, että ne on kummallisia…. Olen kuullut, että ne on aikanaan olleet ihan 
eri tyyppisiä opettajia ja ovat olleet paljon kaikessa mukana. Ymmärrän oikeen hyvin, 
mä voisin kuvitella, jos jäisin tohon työyhteisöön, että mäkin kulkisin entistä enemmän 
sieltä takaovesta ja tulisin ja menisin … (Toukokuu) 
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Sekin yllättää, että myös sellaiset nuoret ihmiset, jotenkin sitä ajattelis, että ne olis 
semmoset vuosikymmeniä opettajina olleet, joitten on vaikeata muuttaa toimintatapoja, 
mutta kun se ei ole mikään ikäkysymys, vaan on sitä nuorissakin opettajissa huonosti 
käyttäytyviä … (Toukokuu) 

Mä tiedän, että mun pitäis ottaa vastuuta työyhteisöstäkin, mutta toisaalta musta tuntuu, 
että siellä on semmosia hallitsevia henkilöitä, jotka haluu pyörittää sitä. (Maaliskuu) 

 
Noviisiopettajat tiedostavat hyvin sen, että työyhteisöön tuleminen on pitkälti 
hyvin sattumanvaraista: sitä ei voi ennakoida eikä siihen voi valmistautua.  

Näissä tapaamisessa olen kyllä saanut sellaisen jäsennyksen koulusta organisaationa, et-
tä se on joka paikassa kyllä melko erilainen ja aika kaaottinen semmonen mustekalalon-
kero, sellainen hirveen pitkälle todella kompleksinen työyhteisö. (Toukokuu) 

Ei kouluorganisaatioon pysty varautumaan, että sitä on vaan hypättävä nenästä kiinni ja 
kattoo mitä tulee. (Toukokuu) 

Mulle tulee tosta työyhteisön toimimattomuudesta mieleen opettajien vuorovaikutustai-
dot. Ne eivät ole hyviä; niissä opettajilla olisi parantamisen varaa….. Keskusteluyhteys, 
sitä pitäis pystyä kehittämään. (Toukokuu) 

 

Päätelmiä noviisiopettajasta työyhteisönsä jäsenenä 

Tutkimuksessani opettajien kokemukset työyhteisöistään erosivat toisistaan 
sen mukaan, opettivatko he alakoulun vai yläkoulun puolella. Tutkimusaineis-
tossani yläkoulun opettajainhuone osoittautui alakoulun opettajainhuonetta 
yhteisöllisemmäksi ja kollegiaalisemmaksi. Noviisiopettajien mukaan yläkou-
lun opettajilla on eri oppiaineiden opettamiseen liittyvistä erityispiirteistä 
huolimatta yhteinen kokemus samoista oppilaista ja oppilasryhmistä. Yhtei-
sen oppilasaineksen takia opettajien on yläkoulussa helpompi hahmottaa kou-
lutyön kokonaisuutta ja jakaa keskenään opettajuuden ongelmia kuin alakou-
lussa, jossa kukin luokanopettaja opettaa pääsääntöisesti omaa ryhmäänsä ja 
vastaa yksin oppilaistaan. Luokanopettajilla ei näin ollen ole yhteistä koke-
musta kaikista koulun oppilaista ja opetusryhmistä, joista keskustella ja joiden 
kautta hahmottaa koulun kokonaisuutta. Tutkimustulosteni mukaan luokan-
opettajan työ alakoulussa vaikuttaa yksinäisemmältä kuin aineenopettajan työ 
yläkoulussa. Samaan aikaan luokanopettajan työ on myös hyvin autonomista, 
muista erillään tapahtuvaa, omasta luokasta huolehtimista. Koska opettajat 
eivät käy seuraamassa toistensa opetusta, he eivät siten ole selvillä toistensa 
työtavasta ja suhtautumisesta oppilaisiin. Koulutyön järjestäminen pirstomalla 
luokanopettajat toisistaan erillään ja irrallaan oleviksi itsenäisiksi ja au-
tonomisiksi ”yksiköiksi” tilanteessa, jossa opettajat eivät tunne riittävästi tois-
tensa työtä, ruokkii opettajien välistä kilpailua, joka pahimmillaan saa valta-
taistelun piirteitä.  

Ryhmäpsykologisesti tarkasteltuna helsinkiläiset opettajakunnat pienim-
missäkin tutkimukseen osallistuneissa kouluissa muodostivat suurryhmän, 
ihmisjoukon, joka on keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja jolla on tietty ta-
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voite. Ryhmissä kehittyy erilaisia psykologisia voimia, joita voidaan kutsua 
ryhmädynamiikaksi. Ryhmädynaamisesti tarkasteltuna suurryhmä on liian 
suuri, jotta kaikilla opettajilla olisi mahdollisuus liittyä persoonallisin sitein 
toisiinsa ja jossa jokaisella olisi oma tehtävänsä yhteisössä. Tällainen lähtö-
kohta on haasteellinen koulun johtamista ajatellen. Rehtorin tehtävä on auttaa 
jokaista opettajaa löytämään oma paikkansa työyhteisössä. Mikäli rehtori täs-
sä onnistuu, se lisää koheesiota opettajakunnassa ja luo edellytyksiä kollabo-
ratiiviselle koulukulttuurille.  

Tutkimuksessani tuli näkyväksi se, miten luokanopettajilla (n=3) ja erityis-
luokanopettajalla (n=1) oli vaikeuksia päästä opettajayhteisöön sen täysival-
taiseksi jäseneksi. Ainoastaan yläkoulussa toimiva aineenopettaja (n=1) löysi 
tutkimusvuoden aikana paikkansa opettajakunnan muodostamassa suurryh-
mässä. Ryhmädynamiikan lait estävät Himbergin (2001, 25–29) mukaan toi-
sia pääsemästä opettajayhteisöön. Erityisesti opettajat, joilla on liikaa henki-
lökohtaista pääomaa (esimerkiksi viisautta, etevyyttä, osaavuutta tai taitavuut-
ta) koetaan työyhteisössä uhkaksi. Opettajayhteisö pyrkii tällöin suojaamaan 
olonsa estämällä uhkaavien henkilöiden pääsemisen joukkoonsa. Tutkimuk-
sessani luokan- ja erityisluokanopettajina toimivien noviisien kohdalla oli ha-
vaittavissa em. kaltaista ryhmädynamiikan lain toteutumista.  

Opettajat otettiin noviisien kokemusten mukaan erittäin ystävällisesti vas-
taan jokaisessa työyhteisössä. Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa lokakuussa 
jokainen opettaja hehkutti opettajayhteisönsä erinomaisuutta ja humaanisuut-
ta. Lukuvuoden edetessä ainoastaan yläkoulun opettaja (n=1) oli varauksetta 
tyytyväinen työyhteisöönsä. Muut opettajat (n=4) alkoivat kertoa työyhteisö-
jen sisäisestä dynamiikasta, jonka puitteissa kamppaillaan epävirallisesta val-
lasta. Kollegat osoittivat käyttäytymisellään voimakasta määräämisen halua, 
suvaitsemattomuutta, tärkeilyä, ahneutta, kateutta tai katkeruutta (vrt. Kos-
kenniemi, 1982, 216). Tämä johti valtataisteluihin, joista loukkaavimmat ja 
ikävimmät tilanteet tapahtuivat julkisesti oppilasryhmän, muiden opettajien 
tai koko koulun edessä. Kollega saattoi ojentaa noviisiopettajaa ja hänen ta-
paansa tehdä työtä nöyryyttämällä tätä. Omaa käyttäytymistään hän puolusteli 
vetoamalla siihen, ”kun täällä koulussa puhutaan, että kaikki on kasvattajia”. 
Epäluuloinen suhtautuminen noviisiopettajaan voi olla yhteisössä tiedostama-
tonta. Tulokkaan on vaikea ymmärtää tällaista epäluuloisuutta ja nöyryyttä-
mistä; hänhän luonnollisesti haluaa liittyä ryhmään. (Vrt. Himberg, 2001, 25–
29.) 

Tutkimuksessani noviisiopettajien työyhteisö osoittautui parhaimmillaan 
suureksi syliksi, joka antaa jäsenilleen voimaa ja pitää huolta heikoista (= ai-
neenopettajana toimivan noviisin kokemus) ja pahimmillaan se torjuu jonkun 
luotaan ja voi käyttäytyä tosi julmasti (= luokanopettajina ja erityisluokan-
opettajana toimivien noviisien kokemukset). Torjutuksi tulemisen kokemus 
on opettajalle aina tuskallinen. Ihmiset arvioivat hyvin pian oman asemansa 
yhteisössään ja sen, kehen voi luottaa, ja kehen kannattaa tai haluaa liittyä. 
Jokainen opettaja pohtii tietoisesti tai tiedostamattaan suhdettaan ryhmään: 
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kelpaanko tähän joukkoon ja haluanko olla mukana tässä joukossa. (Vrt. För-
bom, 2003, 57–59; Hyytiäinen, 2003; Himberg, 2001, 17–18.) Näin kävi 
myös noviisiopettajille. Monen värikkään vaiheen jälkeen, joita tarkastelen 
tarkemmin seuraavassa luvussa johtajuuden ja rekrytoinnin yhteydessä, jokai-
nen noviisiopettaja olisi kesäkuussa tulleen tiedon mukaan saanut jatkaa ope-
tustehtäväänsä omassa koulussa samojen oppilaiden kanssa. Vaikka näin oli, 
noviiseista kaksi päätti vaihtaa työpaikkaansa erityisesti työyhteisön takia. 
Koulua vaihtavat opettajat jäivät kaipaamaan oppilaitaan, sillä he olisivat 
mielellään opettaneet vielä toisen vuoden tuttuja oppilaita, joihin he olivat 
kiintyneet. Opettajakollegoiden epäkohtelias käyttäytyminen oli yksi keskei-
sistä syistä opettajien päätökseen vaihtaa työpaikkaa heti ensimmäisen koulu-
vuoden jälkeen. 
 
9.4.2 Koulun johtajuus ja koulutyön hallinnollinen organisoiminen noviisiopettajien 

kokemana 

Rehtorilla oppilaitoksen johtajana on keskeinen asema koulujärjestelmässä. 
Kuten aiemmin totesin luvussa 4.2, rehtori toimii oppilaiden, oppilaitoksen ja 
henkilöstön edustajana koulutuksen järjestäjän, päätöksentekijöiden, oppilai-
den vanhempien ja työelämän edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. 
Hän myös vastaa uusien opettajien rekrytoinnista, koulutyön hallinnollisesta 
organisoimisesta sekä opetusjärjestelyjen asianmukaisuudesta, laillisuudesta, 
tavoitteenasettelusta ja päätöksenteosta. Rehtorin tulee lisäksi huolehtia ope-
tuksen ja kasvatuksen toteutumisesta sekä valvoa, että asiat hoidetaan sovitul-
la tavalla. Koulu on tänä päivänä suhdanteiden armoilla samalla tavalla kuin 
mikä tahansa yhteiskunnan ala. Tämä on kasvattanut rehtorin työhön liittyviä 
haasteita. Se, miten rehtori organisoi oman oppilaitoksensa työn, on koulu-
työn menestymisen kannalta keskeistä. (Ks. Hämäläinen, Taipale, Salonen, 
Nieminen, & Ahonen, 2002, 7–10, 34.)  

Käsittelen tässä luvussa koulutyön hallinnollista organisoimista ja siihen 
liittyvää johtajuutta noviisiopettajien vapaissa ryhmätapaamisissa jakamien 
kokemusten perusteella. Rakennan tulkintoja niistä aineistosta käsin, joita 
opettajat nostivat esiin ryhmätapaamisissa. Tutkimuksen aineistolähtöisessä 
sisällönanalyysissa (n=3322) oppilaitoksen johtamiseen ja kouluhallintoon 
liittyviä merkityksiä löytyi yhteensä 427 analyysiyksikköä, joka on 12,9 % 
koko tutkimusaineistosta. Noviisiopettajat keskustelivat johtajuudesta yleises-
ti, rehtorin tuen saamisesta ja sen merkityksestä, kehityskeskusteluista, talou-
denpidosta ja rekrytoinnista. Opetusjärjestelyistä opettajia puhututti erityisesti 
opetusryhmien muodostamisen perusteet, oppilasvirrat, kouluavustajien tarve 
ja käyttäminen opetuksen apuna sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
sijoittaminen lähes ummikkoina opetusryhmiin kesken lukuvuoden ja siitä ai-
heutuvat ryhmädynaamiset ja opetukselliset haasteet. 
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Yleistä oppilaitoksen johtamisesta noviisiopettajien kokemana 

Noviisiopettajat sivusivat useita kertoja oppilaitoksen johtamisen problema-
tiikkaa ryhmätapaamisissa. He olivat tehneet havaintoja rehtorin suuresta vai-
kutuksesta työyhteisöön ja sen ilmapiirin muotoutumiseen. Rehtori on heidän 
mukaansa oppilaitosmaailman kiistaton avainhenkilö. 

Rehtorin pitäisi olla [oppilaitoksen] henkinen johtaja. (Toukokuu) 

Kyllä se valta sillä rehtorilla on…. Se [rehtori] voi itse asiassa aika monilla ns. näky-
mättömillä ratkaisuilla vaikuttaa tosi paljon siihen työyhteisöön ja siihen tekemisen mo-
raaliin ja siihen kaikkeen semmoseen ja niiku persoonanakin. Se on jotenkin ollut hät-
kähdyttävää huomata, en tiedä vielä, olenko väärässä vai oikeassa siinä havainnossa, 
mutta tällä hetkellä musta tuntuu ja olen hämmästynyt siitä, miten valtavan iso merkitys 
sillä ainakin tossa työyhteisössä on. (Joulukuu) 

Kyllä mä huomasin jo siinä entisessä päiväkotityössä, että kyllä viime kädessä se on 
johtaja, joka pystyy ratkaisevasti vaikuttamaan siihen, minkälainen ilmapiiri työpaikalla 
on. Toisaalta pitää muistaa myös sekin, että ei kukaan johtaja tai rehtori varmaan mi-
kään taikatemppujen tekijä ole, jos siellä työyhteisössä on riittävän monta särmikästä 
taikka yhteistyökyvytöntä ihmistä, niin se on sit siinä. (Joulukuu)  

Kyllä kai keneltä tahansa johtajalta, oli se nyt koulun johtaja tai rehtori tai päiväkodin 
johtaja, niin odotetaan semmosten isojen linjojen, isojen asioiden ratkaisemista, ettei 
harhauduta pienten asioiden pariin. Siinä hämärtyy pikkasen se, että kuka päättää ja 
mistä. (Joulukuu) 

 

Rehtorit kokevat Mustosen (2003, 179–180) mukaan ylivoimaiseksi hoitaa 
kaikki tehtävät, joita heiltä edellytetään. Vaikeus selviytyä tehtävistä on seu-
rausta koulun johtamisen laaja-alaisuudesta ja tehtävien suuresta määrästä. 
Rehtorin rooliin kohdistuu erilaisia odotuksia ja vaatimuksia, jotka saattavat 
noviisiopettajien havaintojen mukaan olla ristiriitaisia. 

Meillä rehtori ei opeta, hän on täysin hallinnollinen, on paljon kokouksissa, tulee myö-
hemmin kouluun kuin muut ja lähtee aikaisemmin kuin muut. Mut silti, ne viikkopala-
verit ja ne kaikki, kaikki miten sieltä tulee sitä viestintää ja miten asiat hoidetaan ja mi-
hin päin pyllistetään ja mihin päin kumarretaan, niin kyllä se vaan on aikamoista…. 
Täytyy varovasti sanoa …. Tuntuu vähän koiran hommalta…. Joo, ei käy kyllä rehtorei-
ta kateeksi. (Joulukuu) 

Mä oon miettinyt hirveästi tota rehtorin roolia…. Mä oon tullut sellaiseen ajatukseen…. 
Mun mielestä se rehtorin tehtävä itse asiassa on aika mahdoton yhtälö. Kun ajattelee, et-
tä se on enemmän ja enemmän hallintoa, taloutta, niitten pitäis olla merkonomeja ja 
toimitusjohtajia kyvykkyydeltään. (Toukokuu) 

Pitäis olla talouspomot ja rehtorit erikseen. Tuntuu, että tällä hetkellä rehtoria, opettaji-
en johtajaa ei ole… Se on vaan joku hallinnollinen pelinappula, minkä pitää päättää 
budjetista ja tuoda ikäviä asioita. (Toukokuu) 

Rehtori joutuu hoitaan kaikkein vaikeimmat oppilastapaukset tai kun opettaja tukeutuu 
rehtoriin, niin hän se joutuu hoitamaan ne pahimmat likapyykit. (Joulukuu) 
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Kuten aiemmin totesin, koulu ei enää muodosta yhteiskunnassa turvallista 
saareketta, vaan se on suhdanteiden armoilla samalla tavalla kuin muut yh-
teiskunnalliset organisaatiot. Oppilaitoksen arkea on viime vuosina sävyttänyt 
sekä kova kilpailu niukkenevista taloudellisista resursseista että ankara kilpai-
lu oppilaista. (Ks. Hämäläinen, Taipale, Salonen, Nieminen, & Ahonen 2002, 
7–8, 34.) Oppilaiden väheneminen koskee myös Helsingin kaupungin perus-
kouluja (ks. Pajari, 2008). Rehtorilla oppilaitoksen johtajana on haasteellinen 
tehtävä huolehtia suhteista huoltajiin, päättäjiin sekä koulun työntekijöihin. 
Vastaavanlaisia havaintoja ovat tehneet myös noviisiopettajat omissa kouluis-
saan. 

On kyllä totta, että koulumaailma on aika kaukana niiden päättäjien maailmasta ja sil-
loin jos sinne [kouluun] tulee jotain päättäjiä, niin rehtorihan haluaa näyttää kaiken py-
häkunnossa, jolloin se todellisuus ei välity ihan sellaisena kuin se on, että opettajanhuo-
netta vähän siivotaan ja laittakaa nyt töitä vähän esille ja halutaan näyttää. Rehtorilla on 
ihan eri motiivit asioida näiden viranomaisten kanssa. Hän haluaa taas ikään kuin perus-
tella, että hän on pystynyt johtamaan ja organisoimaan koulun niin, että kaikki päätökset 
suhteessa kouluun olisivat mahdollisimman myönteisiä. (Joulukuu) 

Mä kuuntelin tänä syksynä, miten meidän koulun rehtori sanoi näistä päättäjistä, että 
vaikka olis kuinka koulussa hyvä rehtori ja hyvä henkilökunta niin siitä huolimatta niitä 
päätöksiä tehdään niin kuin niitä tehdään. Just noista Itä-Helsingin kouluista sanottiin 
näin, että siellä jos missä olis tarvittu tämmöstä päättäjien kannustusta, niin siellä opet-
tajia ja rehtoreita kuulematta tehtiin näitä koulujen lakkauttamispäätöksiä. Se on tosi 
masentavaa semmonen. Siinä tulee semmonen olo, että tää työ ei palkitse millään tasol-
la. (Joulukuu) 

Rehtori on hurjassa puun ja kuoren välissä. Mulle on avautunut silmät rehtorin työhön 
ja sen ahdistavaan asemaan. Ei se varmaan uskalla kauheen syvään mihinkään kumartaa 
ja se joutuu koko ajan etsimään sitä….. Niin olemaan diplomaatti. (Joulukuu) 

 

Rehtorin tuki on tärkeä aloitteleville opettajille. Johdon yritykset tukea opetta-
jaa saatetaan Mustosen (2003) mukaan kokea negatiivisena työhön puuttumi-
sena tai jopa opettajan ammattitaidon aliarvioimisena. Rehtorilla on kuitenkin 
velvollisuus tavalla tai toisella huolehtia siitä, että kaikilla kouluyhteisön jä-
senillä on onnistumisen mahdollisuudet työssään. Useimpien noviisiopettajien 
kouluissa tutkittavat kokivat saaneensa riittävästi tukea koulun johdolta. 

Mä oon saanu rehtorilta hirveästi tukee ja rohkaisua ja hän on ollut ihana ihminen tässä 
[esy-lapsen] prosessissa. Hän on sanonut suoraan palaverissa vanhempien kuullen, että 
meidän pitää myös muistaa opettajaa ja opettajan jaksaminen.…. Mikä on tuntunut ihan 
älyttömän hyvältä. Se on minusta suuri ele ja iso juttu, että sitäkään ei kaikki rehtorit 
tee, mitä oon kuullu ja nähnyt. (Marraskuu) 

Rehtori pitää hyvää huolta meistä. Se sanoi heti mulle [kun se mun oppilas oli pahoin-
pidellyt mua], että ilmoita vaikka pyhäpäivänä hänelle, minkälainen sun vointisi on. Sit 
kun mä menin kouluun keskiviikkona, se sanoi, haluanko mä vielä keskustella psykolo-
gin kanssa. Mut ehkä se auttoi kaikista eniten, että työkaverillekin oli sattunut tämmö-
nen, niin hänen kanssaan saatoin jutella. (Joulukuu) 
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Mun mielestä rehtori on meillä sillai hyvä, että mä voin viedä sinne oppilaan ja sanoa 
rehtori hyvä, nyt on sellainen tilanne, että mä toivon, että sä kertoisit näistä koulun 
säännöistä, kun ei opettajan kertomana mene perille…. Se rehtori niin taitavasti käsitteli 
yhden oppilaan jälki-istunnosta kieltäytymisen…. Se sanoi, että tähän käteen, että nyt 
lupaat, että muistat nää koulun säännöt ja poika antoi käden ja pyyhki silmiä ja meni 
suoraan vessaan ja tuli sit vähän ajan päästä luokkaan…. En mä koe sitä mun arvovalta-
tappioksi… Se nyt on sellainen tilanne, että mä oon monta kertaa yrittänyt sanoa sille 
pojalle. (Toukokuu) 

Meillä on kans sellainen kiva rehtori, että mä voisin kuvitella, että mä voisin ihan sa-
malla tavalla kääntyä hänen puoleensa…. Ei tosin ole ollut niin isoja ongelmia, että 
mun olisi välttämättä tarvinnut häneen tukeutuakaan. (Toukokuu) 

 

Yhdessä noviisiopettajien kouluista rehtori ei opettajan kokemuksen mukaan 
ollut riittävästi läsnä, jotta opettaja olisi saanut kaipaamaansa tuen rehtorilta. 

Meillä ei oo sellaista auktoriteettia siellä työssä, kun se rehtori ei oo ikinä siellä paikal-
la, kun ohjaa oppilaan sinne…. Sekin kärsii inflaation, että ei oo semmosta auktoriteet-
tia enää työpaikalla. Kun se [rehtori] ei oo ikinä paikalla, kukaan ei hoida sitä juttua 
loppuun. (Marraskuu) 

 

Koulun johtamiseen liittyvät käytännöt vaihtelivat koulusta toiseen. Opettajat 
keskustelivat erityisesti kehityskeskusteluista ja niiden toteutumisesta eri kou-
luissa. Muutamassa koulussa kehityskeskustelut olivat henkilökohtaisia kes-
kusteluhetkiä. Yhdessä koulussa opettaja osallistui kehityskeskusteluihin 
pienryhmässä, jonka muodostivat rinnakkaisluokkien opettajat. Mukana oli 
myös koulu, jossa ei keskustelutilaisuutta järjestetty ollenkaan.  

Siitä kehityskeskustelusta….. Musta se oli aika kivasti rehtorilta ilmastu, kun hän laittoi 
jokaiselle lomakkeen keskustelupohjaksi ja siinä sitten oli saatteena, että jokaisella 
opettajalla on oikeus käydä kehityskeskustelu kerran vuodessa esimiehen kanssa. Ja sii-
tä huolimatta siellä yksi opettajista sanoi, ettei hän ainakaan mee mihinkään kehityskes-
kusteluun. Musta se oli jotenkin niin [hyvä asia], kun se ilmaistiin näin, että se on mei-
dän oikeutemme. (Tammikuu) 

Meillä rehtori esitti toivomuksen, että mielellään [kehityskeskustelut] ja etenkin kaikki 
uusimmat opettajat vielä kärkipäässä sillai, että jos on kysyttävää, niin pystyis vielä täs-
sä keväällä … (Tammikuu) 

Kehityskeskustelu vai mikä keskustelu se nyt onkaan…. Se ei nyt alkuunkaan ollut sitä, 
mitä mä olin odottanut ja mitä se nyt yleensä on. Me oltiin ryhmissä siellä….. Luokka-
asteittain ryhmissä eli kun mullakin on kaks semmosta vanhaa konkaria siinä parina, ei-
hän meillä oikeestaan ollut ollenkaan samanlaisia asioita mielessä ja sydämellä. (Hel-
mikuu) 

Meillä toivotaan [kehityskeskusteluja], että olisi, mutta ei meidän rehtori halua. (Tam-
mikuu) 

 

Oppilaitoksen arkea on sävyttänyt viime vuosina kova kilpailu niukkenevista 
taloudellisista resursseista. Se, miten rehtori organisoi oppilaitoksensa työn, 
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näkyy koulussa talouden tasapainona, ja siinä, miten on huolehdittu perusope-
tuslainsäädännön toteutumisesta koulun tasolla. Noviisiopettajat kokivat kou-
lun taloudelliset vaikeudet lähinnä tukituntien tai oppimateriaalin puuttumise-
na. 

Tukiopetuksen käyttäminen on budjettikuvio. Se budjetoidaan ja sitten jos budjetti me-
nee pyllylleen, niiku meidän koululla ….. Meillä rehtori oli vähän ronskimmalla kädellä 
laskenut silloin keväällä sen oppilasmäärän, kun se budjetti piti tehdä…. Siellä on sit 
käynyt sillä tavalla, ett just jokin tietty määrä, onko siellä jotkut 5 oppilasta muuttanut 
kesän aikana pois, niin se on tipahtanut sen riskin verran alemmas…. Tossa koulussa on 
jo pitempäänkin ollut samanlainen kuvio, että siellä budjetit on menny vähän pyllylleen, 
ettei oo tukiopetustunteja. (Joulukuu) 

Mulla on vaan kolme tukituntia koko lukuvuodeksi. Meillä oli jouluun asti täys kielto, 
ettei saanut tehdä ainuttakaan tukiopetustuntia. Siinähän pidät, mutta kukaan ei maksa. 
Nyt keväällä saa pitää kolme ja senkin kolme tuntia oon saanut, kun oon käynyt kysy-
mässä. Muut on vielä siinä luulossa, että ei saa pitää vieläkään. (Maaliskuu) 

Mekään ei saatu nyt tilata ollenkaan ysiluokille kirjoja, etten tiedä, miten opetamme, 
kun terveystieto tuli uutena aiheena. Meillä ei ole ollenkaan kirjoja. Kiva. Rahat loppui. 
(Joulukuu) 

 

Joissakin kouluissa talous on tasapainossa ja määrärahoja riittää myös tu-
kiopetuksen pitämiseen.  

Meillä tukitunteja on niin paljon, että niitä jää käyttämättä. (Maaliskuu) 
 

Rekrytointi noviisiopettajien kokemana 

Työpaikkaa etsiessään opettaja kohtaa ensimmäiseksi rehtorin tavan rekrytoi-
da uutta henkilöstöä. Kuten aiemmin totesin luvussa 4.2, uuden opettajan rek-
rytointia pidetään tärkeänä sekä hakijan itsensä että myös koulun kehittämisen 
kannalta. Rehtori valmistelee ja tekee valintapäätökset lähes aina itse. Rekry-
toinnissa johtajan tulosvastuullinen rooli korostuu: katsotaan, että vain rehto-
rilla on riittävä kokonaisnäkemys, jonka perusteella hän voi arvioida opettaja-
kandidaattien soveltuvuutta avoimeen tehtävään. Uusi rekrytointi on aina 
mahdollisuus lisätä ja monipuolistaa organisaation osaamista. Kun hakijoilla 
on varaa valita useista eri kouluista, rekrytoinnista tulee entistä haasteellisem-
pi tehtävä oppilaitoksen johdolle. (Vrt. Hämäläinen, Taipale, Salonen, Niemi-
nen, & Ahonen, 2002, 175.)  

Noviisiopettajat ovat määräaikaisessa työsuhteessa Helsingin kaupunkiin. 
Kaupungin palveluksessa on 38000 työntekijää ja se on siten suurin työnanta-
ja Suomessa. Isona organisaationa Helsingin kaupungin opetusvirasto pystyy 
tarjoamaan työntekijöilleen monipuolisia koulutus- ja kehittymismahdolli-
suuksia sekä mahdollisuuden vaihtaa työpaikkaa opetusviraston sisäisenä siir-
tona. 

Opettajat keskustelivat aktiivisesti jokaisessa kevään tapaamisessa koulujen 
tavasta rekrytoida opettajia. Samalla he kertoivat omista mahdollisuuksistaan 



170 Seija Blomberg 

jatkaa samassa koulussa opettajana seuraavana lukuvuotena. Keskustelu oli 
samanaikaisesti sekä vilkasta että ahdistavaa, sillä rekrytointi ja avoin tulevai-
suus ahdistivat selvästi opettajia. Tämä oli ymmärrettävää, sillä jokainen no-
viisiopettaja oli määräaikaisessa työsuhteessa, joka oli päättymässä viimeis-
tään 31.7. Opettajat kaipasivat jo alkukeväästä tietoa mahdollisuuksistaan jat-
kaa samassa koulussa opettajana, sillä muuten heillä oli kiire ruveta aktiivi-
sesti etsimään töitä muualta. Epätietoisuus tulevaisuudesta vaivasi ryhmäta-
paamisissa opettajia ja se sitoi runsaasti heidän energiaansa. Analysoin opet-
tajien kokemuksia rekrytoinnista heidän ryhmätapaamisissa käymiensä kes-
kustelujen perusteella, samoin kuin heidän rekrytointiin liittyvän ymmärryk-
sensä perusteella.  

Muutama noviisiopettaja koki, että heidät oli ”huijattu” kouluun antamalla 
väärä mielikuva tulevasta opetustyöstä ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta.  

Kun mut palkattiin tähän kouluun, niin sanottiin ehdottomasti, että se virka tulee auki ja 
se paikka on minun. [Edellinen opettaja oli jäänyt eläkkeelle.] Kun me nyt opettajanko-
kouksessa käytiin läpi niitä virkoja, mitkä meidän koulussa aukee, niin mä kattelin, että 
eipä oo sitä minun paikkaa täällä. Jaa… Että miten näin? Kokous loppui ja minä siihen 
sitten, entäs se mun työpaikka? Joo, että maalis-huhtikuussa saadaan tietää, että tarvi-
taanko sua enää. Tiring… Muakin on täällä kusetettu kun mä oon tullu tänne töihin. 
(Helmikuu) 

Kun meidät kaks keltanokkaa otettiin töihin, meille sanottiin, että meillä aukee neljä 
virkaa tänä keväänä ja jos vuosi menee mukavasti, meille molemmille on ”vakkaripai-
kat”. Molemmat suostui 25 tunnin ”sopparilla” tonne taloon, että vois olla näköpiirissä 
jatkoa ja tulevaisuutta ja muuta. Nyt meillä aukee yksi virka ja se tulee sisäisellä siirrol-
la täyttöön. (Helmikuu) 

Mä sanoin [töitä hakiessani], että mä haluaisin erikoistua erityisopettajaksi. Ne sanoi, ett 
jos sä otat tämän [erityisluokanopettajan] paikan, niin Helsingin kaupunki kouluttaa eri-
tyisopettajaksi ja antaa neljä kuukautta palkallista virkavapautta ja mä sitten sanoin, että 
onpa kiva juttu, että mä tuun tähän. Kun mä nyt kävin Eduka-messuilla opetusviraston 
standilla juttelemassa, niin ne sanoi, että et sä voi osallistua sinne koulutukseen ennen 
kuin sä saat vakituisen viran. Sit mä keskustelin siinä, no, kun mulla on erityisopetuksen 
luokka, niin enhän mä voi saada sitä vakituista virkaa ikinä, koska mulla ei oo erityis-
opettajan pätevyyttä. No, mä en pääse sinne koulutukseen ikinä…. Mulla on kehitys-
keskustelut rehtorin kanssa ensi viikolla, niin mä sanon sille, että mä oon pettynyt sii-
henkin, että mut on huijattu tänne töihin. Mä olisin saanut toisesta koulusta luokanopet-
tajan paikan ja varmasti virankin voisin saada, mutta en mä tästä voi ikinä virkaa hakea 
ja nyt mä en voi ikinä kouluttautuakaan. (Helmikuu) 

Mä menin taloon 25 tuntisena ja nyt olen armollisesti kiitollinen, että on edes se 24 tun-
tia, meinas lähtee enemmänkin tunteja, tosta noin vaan ja huis hais ota tai jätä… Me 
käytiin keskusteluja luottamusmiehen ja OAJ:n monen ihmisen kanssa, niin se oli vaan, 
että rehtorilla on valta…. Sä et voi mitään, että sopimukset voidaan purkaa. Mä raivos-
tuin ihan täysin, kun on tottunut ja työskennellyt monella eri ammattialalla aikaisem-
min, niin kyllä sopimus on sopimus ja se pitää. Niin mikä tämmönen ala on, missä so-
pimukset ei pidä alkuunkaan. (Maaliskuu) 
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Noviisiopettajien närkästyminen oli hyvin ymmärrettävää. Toisaalta koulun-
pitoon vaikuttaa lähikouluperiaatteen toimimattomuus, joka liittyy oppilas-
määrien pienenemiseen eri puolilla kaupunkia. Osassa noviisiopettajien kou-
luissa oppilaat eivät hakeudu lähikouluihinsa, vaan vanhemmat pyrkivät saa-
maan lapselleen koulupaikan jostain muusta koulusta. Kouluissa on riittävästi 
tilaa alueen ulkopuolelta tuleville oppilaille oppilasmäärien yleisesti laskiessa. 
Näin rehtoreiden väestörekisteritietojen perusteella tekemä ennakointi ope-
tushenkilöstömäärän tarpeesta ei toteudu ja tämä vaikeuttaa rehtorien mahdol-
lisuuksia jatkaa määräaikaisten opettajien työsuhteita. Määräaikaisissa työ-
suhteissa olevien opettajien asema on koulutyön hallinnollisen ja taloudellisen 
ennakoimisen vaikeutumisen myötä selvästi heikentynyt viime vuosina. Toi-
saalta kouluissa tarvitaan myös määräaikaisia työntekijöitä, joiden avulla tasa-
taan suhdannevaihteluita, joita esimerkiksi heilahtelut oppilasmäärissä aiheut-
tavat. 

Epätietoisuus työn jatkumisesta sitoi valtavasti opettajien energiaa koko 
kevätlukukauden ja aiheutti heille paljon mielipahaa. Opettajat toivoivat, että 
rehtorit olisivat kertoneet heille kahden kesken seuraavan lukuvuoden näky-
mistä. Nyt he pahimmillaan havaitsivat virkansa tai nimensä puuttuvan tule-
van lukuvuoden suunnittelulistalta vastoin edelliskesän rekrytoinnin yhtey-
dessä annettuja lupauksia. Se loukkasi opettajia syvästi.  

Mulla on kans aika vaikeeta, että en yhtään tiedä, jatkuuko mulla työt. (Helmikuu) 

Joo, en mäkään tiedä mitään ensi vuodesta. (Helmikuu) 

Tää yks erityisopettaja yritti mua tyynnyttää, ettei varmasti kukaan halunnut pahaa, eikä 
oo laskelmoinut tätä, mutta semmonen olo tulee, kun näitä törmäyksiä tulee jatkuvasti. 
Se ei ole vain yksi törmäys, vaan niitä on näin monta [näyttää sormiaan]….. Ois kiva, 
jos joku ottais vaikka hihasta kiinni ja keskustelis, että tää tilanne on nyt näin, nyt ei oo 
rahaa, että ei voida vielä tietää, että tää on nyt näin. Mä vaan huomaan [opettajain-
kokouksessa], että mun nimeä ei oo listalla. (Helmikuu) 

Mä oon nyt kolmesti kysynyt, miten on, kun tunteja riittää, tulee tarpeeksi oppilaita, että 
mulle kyllä riittää töitä, mutta rehtori ei vielä tiedä. En osaa sanoa, ehkä huhtikuussa. 
Mä oon soittanut opetusvirastoon, kun mun täytyy tietää. Sit mä haen jotain muuta 
paikkaa. (Maaliskuu) 

Mulla on kauhee hätä siitä omasta työpaikasta, että jatkuuko se vai ei. Kun rehtorin 
kanssa keskusteltiin just perjantaina ja kysyin, että ei nyt voi olla totta, että miten niin ei 
nyt vain voi tietää? Sitä ei kiinnosta yhtään onko mulla töitä vai ei. Kunhan omalla koh-
dalla on kaikki hyvin. Mä oon kuitenkin ihminen ja mun pitäisi jatkaa elämää ja kysy-
mys, onko työtä vai ei, on tärkeä. Mä oon viihtynyt tuossa työssä niin älyttömän hyvin. 
Mä aloin itkeä rehtorin edessä. Sit kun mä tulin pois, ajattelin, että kyllä tää on kummal-
lista, että ei voi olla vaan näin, että miten niin ei vain voi tietää…. Monta kertaa tuntuu, 
että jättää sanomatta asioita, vaikka näkee, että joku asia on pielessä, jotta sais sen pai-
kan. (Maaliskuu) 

 

Opettajat suhtautuivat työn jatkumiseen hyvin eri tavoin koulutustaustansa ja 
suuntautumisensa mukaisesti. Luokanopettajilla ja erityisopettajilla on run-
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saasti työpaikkoja tarjolla pääkaupunkiseudulla, kun taas nuorella aineenopet-
tajalla opetusalan työmarkkinat ovat huomattavasti rajallisemmat ja työllisty-
minen vaikeaa. Töitä vaille jääminen saattaisi aineenopettajalla johtaa työttö-
myyteen, mikäli hän ei pääse riittävän varhain aloittamaan aktiivista uuden 
työpaikan etsimistä. Luokanopettajat luottivat, että aina löytyy töitä. 

Mua ei yhtään haittaa vaikka mulla ei jatkuis toi työ, koska mä tiedän, että mä saan töitä 
muualtakin. (Maaliskuu) 

On se kyllä aika jännä ajatella, että mulla ei oo kans mitään tietoo, mitä mä ens syksynä 
teen. Mulle ei oo tarjottu mitään jatkoo, mutta rehtori on sanonut, että maaliskuun aika-
na kaikki viranhaltijat ilmoittaa tilanteensa. Kehityskeskusteluissa rehtori sanoi mulle, 
että hän on niin tyytyväinen, kun hän on saanut tänne aikuisen ihmisen, jolla on raken-
tavia mielipiteitä asioista. Mutta se nyt voi olla sellainen kohteliaisuus, joka sanotaan 
ihan vaan kaikille. Mä en kans tiedä, mitä mä teen ens syksynä, mutta mä oon jotenkin 
ajatellut, että mä otan tän elämänvaiheena ja de facto sellainen totuus on, että kun yksi 
ovi sulkeutuu, niin sitten on muulle tilaa. Aina jotain tulee, jos ihmisellä on halu yrittää 
ja tehdä. Kai sitä jonnekin taas luiskahtaa tai jotenkin maailma kellahtaa. (Helmikuu) 

Mä taas oottelen, jos tässä tömähtäis semmonen työpaikka, mitä ei voisi vastustaa, niin 
sit mä voisin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että nyt mä pääsen toteuttamaan sitä, mitä 
minä olen aina halunnut. Mä en osaa sanoa tonne kouluun suoraan, että kiitos, mutta 
kiitos ei. Siellä on kuitenkin taustalla ne lapset…. Mä haluaisin jatkaa niitten lasten 
kanssa ja vaikka siihen tulis ne valmistavan luokan ummikot, aivan sama, mä silti nau-
tin siitä. Se työ ei oo se ongelma, vaan se, mitkä mahdollisuudet siihen työn tekemiseen 
on. (Maaliskuu) 

 

Vaikka kaikilla noviisiopettajilla oli pientä toivoa saada jatkaa omassa tehtä-
vässään, he alkoivat tunnustella työn jatkumiseen liittyvän epävarmuuden ta-
kia opettajan tehtäviä myös muista kouluista. 

Voin sanoa rehellisesti, että mä oon jo soittanut ihan muusta työpaikasta viime viikolla 
ja keskustellut. Sit jos koulusta tarjotaan, niin sit mietitään. Mutta en mä kans voi niiku 
odottaa ja etenkin kun mä olin jäämässä sinne vaan syksyksi… (Maaliskuu) 

Mä en tiedä, oonko mä jatkamassa [samassa koulussa]. Pari kuukautta se tilanne on ol-
lut sama, että mulle on tarjottu, mutta mitään paperia ei ole tehty ja rehtori ei oo ottanut 
asiaa puheeksi. Mä oon hakenut sillä meiningillä, että mä en uskalla luottaa siihen, että 
mulla olis töitä, koska toi mitä se on läpi vuoden ollut….. Mä en siihen uskalla luottaa. 
(Toukokuu) 

Mä otan varman päälle ja mulla on nyt kaksi haastattelua tällä viikolla. Mä oon ilmoit-
tanut rehtorille, että mä otan tarjouksia vastaan. (Toukokuu) 

Mä oon hakenut Helsingistä töitä. Kyllä mä aion nyt sitkeästi tätä kaupunkia katsoa….. 
Meillä oli just kollegan kanssa puhetta, että se, jos jossain on itkunpaikka, niin se on ne 
lapset. Kyllä niihin on jotenkin niin kiintynyt…. Siellä on paljon sellaisia ressukkoja, 
mitkä itkee sylissä ja vaikkei olisikaan, on se ollut niin harvinaislaatuista, läsnäolevaa se 
opetus ja opettajana oleminen tossa yhteisössä noitten lasten kanssa. (Toukokuu) 
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Olen myös hakenut muunkin alan hommia…. Kamala huomata itsestään, miten sitä löy-
tää materialistin.…. Kun työ vie kaikki mehut, ei oo aikaa ja voimia harrastaa mitään, ei 
ole ollut sosiaalista elämään pätkääkään koko talvena…. Siinä vaiheessa raha tulee 
esiin….. Mikään työ ei pysty tarjoamaan niin paljon vastinetta, että olis valmis uhraa-
maan yöunensa ja päivänsä ja 24 tuntia vuorokaudessa, että jollakin sitä vois vähän 
kompensoida ja ikävä kyllä se on raha. (Toukokuu) 

 

Aineenopettaja sai värikkäiden vaiheiden jälkeen toukokuussa tietää mahdol-
lisuuksistaan jatkaa tehtävässään myös seuraavana lukuvuotena.  

Tänään on taas parempi mieli kuin eilen…. Ennen vappua selvis vasta, että mulle yli-
päätään on jotain töitä. Mä sanoin, että mä voin tehdä ihan mitä vaan, mä voin olla eri-
tyisopettajana ja opona ja ihan mitä vaan, mutta rehtori ei suostunut edelleenkään mulle 
sanomaan mitään. (Toukokuu) 

Mun virka muuttuu nyt ensin tuntiopettajuudeksi. Ne tarjoo 16 tuntia opetusta…… Kun 
mä lähdin tänään töistä, vararehtori tuli….. Se meidän rehtori on niin saamaton, se ei ol-
lut puhunut mulle tietenkään mitään. Se ei edes kysyny, että jatkanko, vaan mä ilmoitin, 
että jatkan. Se meni ihan vaikeaksi se koko toiminta ja rehtori ei vieläkään sanonut, että 
saat jatkaa, mutta apulaisrehtori sitten sanoi, että sitä paikkaa ei laiteta auki, että se on 
sit sulle. Apulaisrehtori tuli tänään ja sanoi, että hän oli laskenut niitä sun tunteja. Ei se 
meidän reksi osaa edes laskea. Apulaisrehtori sanoi, että kyllä töitä riittää siihen virkaan 
tarvittava määrä. Älä huolestu, ei laske palkka. (Toukokuu) 

 

Toukokuun ryhmätapaamisessa myös 1. luokan ja 5. luokan opettajat tiesivät 
saavansa jatkaa samassa koulussa saman luokan kanssa toisen lukuvuoden. 
Erityisluokanopettajalla, samoin kuin toisella ensimmäisen luokan opettajalla 
työpaikat olivat vielä toukokuussa epäselvät. Myöhemmin ilmeni, että mo-
lemmat olisivat saaneet jatkaa omissa kouluissaan ja omissa luokissaan. Mo-
lemmat opettaja päättivät jatkaa Helsingin kaupungin työntekijöinä, mutta 
vaihtaa koulua.  

Kyllä mä varmaan olen tossa samassa koulussa ja jatkan saman luokan kanssa. (Touko-
kuu) 

Minäkin olen nyt jäämässä tohon kouluun toiseksi vuodeksi… Ne tarjos mulle toista 
vuotta ja sit… On se ihmeellistä, miten noi äitiyslomalla olijat aina kesäks tulee töihin, 
kun kuitenkin puhutaan aina vuoden työmäärästä ja se tapahtuu työkuukausina. Mä sa-
noin rehtorille, että kyllähän Helsingissä on koko vuoden sijaisuuksiakin tarjolla heinä-
kuun loppuun asti, että kyllä mä nyt haluan harkita, että milloin hän haluaa vastauk-
sen…… Sit se sanoi, että jäisitkö, jos saisit vuoden palkan? Mä sanoin, että jos sä sitä 
tarjoat, niin sit mä sanon kyllä…. Jään samaan luokkaan eli vedän vielä kuudennen ja 
sitten ne lähtee yläasteelle. (Toukokuu) 

 

Rekrytoinnin periaatteet ovat opettajille epäselviä, eivätkä virkojen saantiin 
liittyvät periaatteet ja käytännöt ole olleet avoimesti kaikkien tiedossa. Rekry-
tointia verhoaa salamyhkäisyys.  

Meilläkin virat täytettiin tollai…. Se on puol vuotta, niin sen saa täyttää. Jos henkilö on 
pätevä, niin sen saa ottaa ilman, että paikan laittaa auki. (Maaliskuu) 
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Meillä viime viikolla yks aamu englannin opettaja kauheesti hääräsi täytekakkua pöy-
tään ja näin. Sit selvisi, että yks luokanopettaja ja hän olivat edellisenä iltana saaneet vi-
rat. Ei niitä ollut missään auki…. Minä kysyin kakkukahvia juodessa, että millainen se 
virantäyttömenettely, se proseduuri on. Hän vastasi hirveen ympäri pyöreästi, juuri niin 
ympäri pyöreästi, että mulla heräsi epäilys siitä, että onko kaikki menny nuottien mu-
kaan. (Maaliskuu) 

Kyllä ne on aika hämmentävät ne valinnat, mitä oon kuullu monesta paikasta. Aika eri-
koisia päätöksiä… Supistaan ja supistaan, eikä niistä oikein tiedä. (Maaliskuu) 

 

Opettajan ammatti ei noviisiopettajien kokemusten mukaan ole arvostettu ja 
tavoiteltu työtehtävä pääkaupunkiseudulla. Toisin on muualla Suomessa, jos-
sa heidän mukaansa opettajan ammattia vielä arvostetaan ja opettajan tehtävä 
on haluttu ja tavoiteltu. Opettajan ammatin maantieteellisesti jakautunut ar-
vostus asettaa erityisiä haasteita opettajien rekrytointiin pääkaupunkiseudulla. 

Mä kun oon tuolta pohjoisesta kotoisin, niin aattelee, että oon vaan opettajana Helsin-
gissä, että sinnehän pääsee kuka tahansa, mutta se on totta, että täällä on niin paljon näi-
tä ongelmakohtia, jos tuolta pohjoisesta käsin katsoo asiaa, niin ei tää mikään arvostet-
tava juttu ole olla täällä opettajana, että on arvostettavampaa, jos sulla on virka jossain 
muualla…. Ei tää tosiaankaan ole semmonen hieno juttu. (Toukokuu) 

Kyllä kai se nykyisin on toisinpäin, että olisi paljon tavoiteltavampaa olla jossakin pie-
nemmässä kaupungissa ja todella inhimillisissä oloissa, mitä täällä. Vaikka voi sanoa, 
että toi on hyvä koulu, missä mä oon, mä ihan oikeasti ajattelen sitä….. Mä jännitän, et-
tä kuinka kauan ja koska sielläkin pulpahtaa ja se työ muuttuu vaikeaksi, että siihen ei 
ole mitään takeita. (Toukokuu) 

 

Opetusryhmien muodostamisesta 

Koulujen ja opettajien toimintaedellytyksiä tarkasteltaessa yksi tärkeimmistä 
asioista liittyy opetusryhmien muodostamiseen, niiden kokoon ja heterogeeni-
suuteen. Atjonen, Halinen, Hämäläinen, Korkeakoski, Knubb-Manninen, Ku-
pari, Mehtäläinen, Risku, Salonen ja Wikman (2008) ovat selvittäneet perus-
opetuspedagogiikan tilaa ja todenneet, että opetuksen onnistumista yleisim-
min vaikeuttava tekijä on opetusryhmän liian suuri koko ja sen heterogeeni-
suus. Heidän mukaansa oppilaiden erilaisuus ei ole pedagoginen ongelma, 
mutta 25 oppilasta suuremmat opetusryhmät ovat. Noviisiopettajien opetus-
ryhmien koot vaihtelivat lukuvuoden aikana 17–22 ja erityisluokan 8–10 op-
pilaaseen. Opetusryhmien koot eivät siten olleet liian suuria eivätkä opettajat 
myöskään pitäneet niitä liian suurina. Sen sijaan useimpien noviisiopettajien 
opetusryhmien rakenteissa tapahtui lukuvuoden mittaan toistuvasti muutoksia 
ja ne vaikeuttivat vääjäämättä opetustyötä, ryhmien toimivuutta ja dynamiik-
kaa.  

Opettajat puhuivat konsultointitapaamisissa usein opetusryhmien liiallises-
ta heterogeenisuudesta ja ihmettelivät, millä periaatteella ryhmät oli alun pe-
rin muodostettu. Noviisit kokivat suurimmat haasteet kesken lukuvuoden joko 
osittain tai kokonaan luokkaan integroiduista maahanmuuttajataustaisista op-
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pilaista, joiden suomen kielen taidot ja opiskelun taidot eivät olleet riittävät 
yleisopetuksessa selviämiseen. Oppilaan etninen tausta ei ollut opettajille on-
gelma, vaan koulunkäyntiä ajatellen puutteellinen kielitaito ja uuden oppilaan 
myötä opetusryhmässä kesken lukuvuoden tapahtuvat ryhmädynaamiset muu-
tokset. Uusi tulokas käynnistää aina uudelleen suurryhmän muotoutumisen, 
samoin kuin luokkaan itseohjautuvasti jo syntyneiden pienryhmien muotou-
tumisen. Oppilaathan hakeutuvat lukuvuoden alussa vapaaehtoisesti ja omasta 
tahdostaan pienryhmiin. Tällaisen pienryhmän jäsenyys ei ole itsestään selvä, 
vaan ryhmään tulee pyrkiä ja jäsenyys tulee ansaita jollakin tavalla. Maahan-
muuttajataustaisilla oppilailla, jotka integroidaan keskellä kevätlukukautta 
opetusryhmiin, on ryhmädynaamisesti tarkastellen erittäin vaikea lähtökohta 
liittyä persoonallisin siten opetusryhmäänsä. Maahanmuuttajalapset tarvitsisi-
vat poikkeuksellisen haasteellisessa elämäntilanteessa erinomaisia ryhmään 
liittymisen taitoja, joita heillä ei voida olettaa olevan heidän erittäin kuormit-
tavan elämäntilanteensa takia heille vieraassa maassa ja oudossa koulukult-
tuurissa. Opettajalla on haasteellinen tehtävä auttaa luokkansa oppilaita ryh-
mäytymään toistuvasti uudelleen kouluvuoden aikana. Lähes ummikkojen 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaminen edellyttää opettajalta li-
säksi tulkkina toimimista. Noviisiopettajista kolmen luokkaan tuli kevätluku-
kauden aikana useita uusia maahanmuuttajataustaisia lapsia. 

Noviisiopettajien toimintaa ohjaavat toiveet ja pyrkimykset toteuttaa oi-
keudenmukaista, oppilaskeskeistä, kannustavaa, oppilasta arvostavaa ja yh-
denvertaista opetusta. Heidän mukaansa em. toiveiden täyttyminen edellyttää 
huomion kiinnittämistä oppilasryhmien heterogeenisuuteen sekä resurssien ja 
tuen ohjaamista ryhmän tarpeiden mukaan. Opetusryhmien rakentaminen pi-
täisi tehdä yhteistyössä esiopetuksen kanssa, jottei syntyisi jo valmiiksi mah-
dottomia ryhmiä.  

Semmonen lausahdus kuin ”Koulun pitää olla valmis kohtaamaan lapsi” on ihana aja-
tus, mäkin haluaisin olla niin mahtava, että mä olisin valmis kohtaamaan kaikki lapset, 
mutta mä uskon, että pitäis olla aika paljon valuuttaa, että olis ympäristö ja resurssit sitä 
mukaan, olis tarpeeksi aikuisia, tarpeeksi välineitä, tukiopetustunteja ja kaikkea mah-
dollista, sen lisäksi että mulla olisi sellainen koulutus, että mä olisin valmistautunut 
kaikkeen plus ehkä vähintään 10 vuoden kokemus. (Lokakuu) 

Kun sä sanoit siitä, että on epätasapainoisia luokkia, niin kyllä siinä varmaan just sillä 
esi- ja alkuopetuksen yhteistyöllä olisi siinä työsarkaa, että tiedettäisiin enempi, millai-
sia oppilaita kouluun tulee. (Lokakuu) 

Mulla on yks ystävä eskariryhmässä. Siinä on 11 lasta. Yhdeksän on semmosta, jotka on 
erkkalapsia periaatteessa ja ne kaikki on menossa samaan kouluun. Se sano, että se on 
ihan lapsenkengissä se yhteistyö koulun kanssa ja sit ne on helisemässä sen ajatuksen 
kanssa…. Olis pakko ajatellen tulevaisuuttakin.… Jakaa ne lapset eri kouluihin tai joku 
ratkaisu tehdä, ettei ne yhdelle opelle joudu. Sit kun siellä on tällaisia psyykkisiä juttuja, 
ne on ihan sotajalalla jo valmiiksi ne lapset toistensa kanssa… Yhteistyö antaisi ihan eri 
lähtökohdan, siinä olisi kyllä työtä. (Lokakuu) 
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Meidän koulussa ykkösen opettajat ei saanut tietää kaikkia taustoja lapsista. Ne on sa-
laillu niitä. Kun mäkin sain tuon työpaikan, mulle sanottiin, että ei oo tietoa siitä ryh-
mästä ja sit kun mä tuun tänne töihin, niin sanotaankin, että se on käynyt toukokuussa 
tutustumassa se ryhmä tänne kouluun…. Täällä vaan niiku tingitään tiedoista. Sitten 
yleisopetuksessa on valmiiksi diagnosoituja oppilaita, mutta ei oo kerrottu opettajalle 
mitään, ei oo mitään tietoja. Sit kun tapahtuu todella kamalia tilanteita, niin sitten tulee, 
että se onkin esylapsi. (Lokakuu) 

 

Erityislasten sijoittelu opetusryhmiin mietityttää opettajia runsaasti. Toisaalta 
opettajat suhtautuvat myönteisesti inkluusioon, mutta samalla vaativat, että 
inkluusion onnistumiselle pitää luoda riittävät edellytykset. Inkluusion yhtey-
dessä pitäisi tarkastella myös ryhmän rakennetta yleisesti sekä ryhmän mui-
den jäsenten erityistarpeita ennen kuin integraatiopäätös tehdään.  

Inklusiivista kulttuuria ei ole olemassa. Se ei pääse kasvamaan nuorissa opettajissa….. 
Se ei pääse valloilleen silleen, vaikka sä toisit uusia malleja, kun siinä on niin iso muuri 
vastassa. Se [inklusiivinen koulu] ontuu, sillä se tarvii ison yhteisön toimiakseen. (Tou-
kokuu) 

 

Erityislasten toimintakelpoisen lähikoulun pitää olla kooltaan riittävän suuri. 
Noviisiopettajien kouluissa erityislasten opetus järjestettiin yleisesti joko in-
kluusioperiaatteella yleisluokissa tai ns. monimuotoluokassa, jossa toimi 
kolmen vuosiluokan oppilaat yhdessä siten, että luokat 1–3 ja 4–6 muodosti-
vat omat ryhmänsä. Opettajat pitivät tällaista monimuotoluokan rakennetta 
opettajalle kohtuuttoman raskaana ratkaisuna, josta ”kukaan opettaja ei voi 
selvitä kunnialla”.  

Nää monimuotoluokkarakenteet on ihan kuin sinut laitettais lautan päälle ja tyrkättäis 
merelle, että koeta pärjätä. (Toukokuu) 

Mä sanoin rehtorille, joka tarjos työtä monimuotoluokassa, että se on raaka totuus, että 
ei kukaan päättäjä tai rehtori ole opettanut näitä luokkia, että nämä on aivan liian raskai-
ta. Sit yritetään niukoilla resursseilla koettaa vetää semmosta… Miten se niiku voi toi-
mia… Ei se vaan voi toimia. (Toukokuu) 

Meillä on kans erityisluokat jaettu ykkös-kolmosiin ja nelos-kutosiin. Mä oon miettinyt, 
miten ne opettajat pärjää siellä. No, heillähän on siellä avustaja koko ajan, mut silti. 
(Maaliskuu) 

Kukaan ei ymmärrä, ei rehtorit, eikä päättäjät sitä, että ei kukaan hullu pysty opetta-
maan kolmea luokka-astetta yhtaikaa varsinkin kun on erkkalapset kyseessä. Ne lapset 
tarvii huomiota, ei ne pysty toisiaan opettamaan. Ei niiku millään pysty. (Maaliskuu) 

Mä sanoin rehtorille tänään, että mä haluan tietää vastauksen, että kerro, miten mä jär-
jestän lukujärjestyksen. Mulla on kolme eri luokka-astetta. Jos mulla ei kerta ole avusta-
jaa käytössä, niin miten mä voin opettaa oppilaita, jotka on ärsytysherkkiä…. Ne ei voi 
kuulla, jos toiset tekee toista juttua ja toiset toista…. Se on ihan mahdotonta. Enkä mä 
voi laittaa toisia avustamaan toisia. Niin se rehtori sanoi, että se on kyllä ongelmallista. 
(Toukokuu) 
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Mulle soitettiin yhdestä koulusta ja tarjottiin tämmöistä monimuotoluokkaa. Mä oon 
hakenut uutta paikkaa. Sit mä kyselin, että minkälainen tää paikka on. Mä koen sen liian 
haasteelliseksi, että on kolme luokka-astetta yhtaikaa opetettavana…. Sit se rehtori vaan 
sanoi, että itse asiassa täällä on 3–6 -luokkalaisia ja ne on mukautettuja. Mä sanoin sille 
rehtorille suoraan, että mä koen, ettei kukaan opettaja pysty tekemään tommosta. Niin 
hän sanoi, että tästäkin valmistui opettaja ja lähti muka parempiin töihin. (Toukokuu) 

Meidän koululla oli erityisopettajien paikat auki. Yks pätevä oli siihen valittu, mutta se 
oli sanonut, ettei hän suostu opettamaan muuta kuin kahta luokka-astetta, niin sitä ei sit-
ten ollu otettu siihen. Meillä kun joutuu opettamaan 1–3 tai 4–6…… Rehtori sanoi, että 
mä voisin jatkaa tossa. Toisaalta olis ihanaa, kun niiden kanssa on alkanut se opetus 
toimia, vois jatkaakin. Olis kiva katsoo niitten kehitystä eteenpäin, mutta se, että ne on 
kakkosia ja kolmosia, mä en suostu sinne ottamaan yhtä ainutta ykköstä. Meidän kou-
lulla kun ei ole resursseja, eikä tiloja ottaa kuin kaks erkkaluokkaa, niin ei voi olla 1–2, 
3–4 ja 5–6 erkkaluokat. (Maaliskuu) 

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittelu tulee tarkkaan harkita jo ennak-
koon. Ratkaisussa pitäisi ottaa huomioon monet tekijät, kuten esimerkiksi 
muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä opetusryhmässä, tuen tarpeen 
luonne, ryhmäkoot ja -rakenteet, tilat, mahdollisuus avustajien käyttämiseen 
ja koulun mahdollisuudet oppilashuollon tuen antamiseen opettajalle (esimer-
kiksi erityisopettajan, psykologin ja kuraattorin palvelut). Nykyiset vaihtoeh-
dot erityistä tukea tarvitseville lapsille eivät opettajien mielestä riitä. 

Mä oon kokenut tän erityisluokan opettamisen älyttömän haasteelliseksi… Eikö ne 
ymmärrä, mitä ne tekee…. Mun mielestä se on rehtorista kiinni…. Mä sanoin rehtorille 
suoraan, lapset tarvii ainoastaan jatkuvuutta, eikä mitään muuta täällä nämä [erk-
ka]oppilaat… Ette te voi pitää opettajia täällä, jos tämmönen jatkuu ja se on raaka to-
tuus. (Toukokuu) 

Erityislapsille pitäisi etsiä sopiva paikka tarpeiden mukaan. (Toukokuu) 

Miksi koulut ei voi profiloitua ottamaan vaikka pieniä tai isoja erkkaoppilaita tai vaikka 
vilkkaita, tämmösiä ADHD-lapsia tai oppimisvaikeuksisia ryhmäänsä, koska mun mie-
lestä se, että koulut profiloituu, niin se tekis jo sen, että opettajat jaksais olla töissä….. 
Menispä kuka tahansa noista päättäjistä opettamaan kolmea luokka-astetta yhtä aikaa ja 
vielä näitä erkkaoppilaita, jotka tarvitsevat suuremman huomion ja apua. (Maaliskuu) 

Lähikouluperiaate vaatii toimiakseen paljon resursseja. Pitäisi olla pienemmät luokat, 
että se vois toimia…. Pitäisi olla 15–16–18 oppilaan ryhmiä, että sinne voitais ottaa yksi 
semmonen HOJKS-oppilas ja korkeintaan yksi. Ei siellä voi olla montaa, koska ei opet-
taja pysty hallitsemaan semmosta. (Toukokuu) 

 

Opettajien kokemusten mukaan opetusryhmiin ei koskaan pitäisi sijoittaa 
psyykkisesti sairasta lasta. Opetustyö ei voi onnistua, mikäli joku ryhmän jä-
senistä oirehtii psyykkisesti. Tällaisissa tilanteissa kärsii sairaan lapsen lisäksi 
myös koko muu ryhmä sekä opettaja. Tilanteet voivat kärjistyä aivan äärira-
joille asti. 
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En missään tapauksessa suosittelisi integroitavaksi oppilaita, joilla on psyykkisesti vai-
kea toimia, niin että koululaisen taidot tavallaan ovat puutteelliset. Aina voidaan käsi 
korvata tai se, ettei kuule tai näe, siihen on apuvälineitä, mutta se, jos lapsi ei kestä sitä 
ryhmää ja painetta, siinä kärsii ryhmä ja se lapsi ennen kaikkea. (Lokakuu) 

 

Opetusryhmien muodostaminen on vaikea tehtävä myös rehtorille. Oppilaiden 
erityistarpeet eivät aina ole rehtorin tiedossa ennakkoon. Toisaalta joskus päi-
väkodissa mahdottomalta tuntuvia tilanteita ei vastaavasti ole koulussa, jossa 
opetustyö ja oppilaiden toiminta on selkeästi päiväkodin toimintaa struktu-
roidumpaa. Joillekin lapsille koulun työskentelytavat sopivat paremmin kuin 
päiväkodin vapaammat leikki- ja toimintatilanteet. Opetusryhmien muodos-
tamista vaikeuttaa osaltaan lähikouluperiaate. Tämän periaatteen mukaan op-
pilaalle nimetään lähikoulu, mutta se ei sido vanhempia, vaan he saattavat il-
moittaa lapsensa johonkin toiseen kouluun, jos siellä on tilaa. Oppilasvirrat 
ovat siten luonteeltaan arvaamattomia eivätkä noudata koulun väestörekisteri-
tietojen pohjalta laatimaa ennakointia. Tällaisessa tilanteessa rehtori on aivan 
uudenlaisen haasteen edessä muodostaessaan opetusryhmiä ja rekrytoidessaan 
opettajia. Väestörekisteritietoihin verrattuna oppilaskatoa oli noviisiopettajien 
kokemusten mukaan havaittavissa erityisesti niissä kouluissa, joissa oli run-
saasti maahanmuuttajia ja joihin integroitiin jatkuvasti uusia maahanmuuttaja-
taustaisia oppilaita.  

Meillä on esimerkiksi semmonen tilanne nyt, kun ekaluokkalaiset ovat ilmoittautuneet 
kouluun, kas, kas, 28 lasta, mitkä ois kuulunut meidän piiriin, niin ne ei oo ilmoittautu-
nut meidän kouluun. Vuosia, vuosia, vuosia on ollut neljä tai kolme isoa luokkaa eka-
luokkalaisia, nyt tulee häthätää kaksi. Ja se on ihan selkeesti tämmönen trendi, että op-
pilaita, jotka kuuluis meidän alueeseen, vanhemmat maksaa, että ne pääsee johonkin 
muualle. (Helmikuu) 

Meiltäkin lähti nyt yksi luokka… Opettaja, jonka virka oli just vakinaistettu, niin sanot-
tiin, että pitää siirtyä jonnekin muualle kouluun, kun ei tuu kuin yksi ensimmäinen 
luokka. Mut en tiedä, toikin on niin iso koulu, että ne vanhemmat haluaa viedä lapsensa 
toiseen lähellä olevaan kouluun tai johonkin muuhun pienempään kouluun. (Helmikuu) 

Niin meilläkin vanhemmat haluaa ne lapset muualle. (Helmikuu) 

Me ollaan koulumaailmassa menossa siihen, että se on palvelua tarjoava laitos, josta on 
kilpailua. Meidänkin koulussa on tänä vuonna sellainen tilanne, että meillä on kautta ai-
kojen ollut vähintään kolme ekaa luokkaa. Nyt tulee just ja just kaks täyteen. Hävinnyt 
yhtäkkiä yli 20, mitkä ois pitänyt ilmoittautua meidän kouluun, mutta ei ilmoittaudu-
kaan. (Maaliskuu) 

 

Yhtenäisissä peruskouluissa ristikkäin opettaminen koettiin hyvänä, sillä se 
antaa opettajalle perspektiiviä opetustyöhön ja lisää oppilaantuntemusta. Se 
myös mahdollistaa vertikaalisen yhteistyön tekemisen koko peruskoulussa 
opettajien kesken perinteisen horisontaalisen yhteistyön lisäksi.  

Meillä toi yhtenäinen peruskoulu takaa sen, että niiku meidänkin koulussa osa luokan-
opettajista opettaa yläluokkalaisia, osa aineenopettajista opettaa sitten pieniä, niin siinä 
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mielessä huomaa, mistä ne tulee…. Kun ne tulee seiskalle, niin ei ne välttämättä kaikki 
hallitse näitä asioita. Ne on niin yksilöitä ne lapset. (Toukokuu) 

Se on mukavaa, kun tekee yhteistyötä 1–6 –luokkien opettajien kanssa, niin sitten tietää, 
että millaisia ne lapset on ollu. Ne, jotka on käyny sitä samaa koulua, niistä sitten tietää 
paljon enemmän, heidän taustojaan ja kaikkee muuta. Sit pystyy seuraamaan sitä kehi-
tystä. Se jatkumo on tosi kiva. (Tammikuu) 

 

Opettajat kaipasivat avustavaa henkilökuntaa luokkiinsa. Opettajilla oli erit-
täin hyviä kokemuksia avustajista työskennellessään sijaisina pohjoisen kou-
luissa. He kaipasivat samantyyppistä systeemiä pääkaupunkiseudulle. 

Ei oo avustajaa. Se on toinen, joka on ihan käsittämätön juttu. Mä en tiedä, onko se Hel-
singissä ihan yleisesti niin, kun pohjoisen kokemus oli se, että siellä kyllä oli kaikissa 
kouluissa järjestetty [avustaja]…. Siellä oli vähintään ekoilla luokilla kaikilla omat 
avustajat. Sitten siellä oli vielä erikseen tommoset ns. askartelu-, monistaja-avustajat. 
Mun opiskelupaikkakunnalla melkein kaikissa kouluissa oli ns. juoksutyttö tai -poika 
siellä…. Niillä oli semmonen lokerikko ja sinne sai jättää töitä monistettavaksi. Huom! 
Kopioi minulle huomiseksi nämä. Piirrä noi kaavat mulle huomiseksi.…. Siellä opettaja 
sai keskittyä opettamiseen, siihen pedagogiaan ja siihen miten asiat tehdään. Niin, se oli 
juhlaa, voi sanoa niin. Sit kun oli sama avustaja luokassa, niin se pelas kuin unelma se 
systeemi. (Joulukuu) 

Niin munkin opiskelupaikalla oli avustajia kouluissa. Siellä oli niitä haratyöntekijöitä 
paljon, lukion jälkeen tytöt tai pojat, jotka haluaa päästä OKL:ään, tulee sinne vuodeksi. 
Ne on siellä ykkös-kakkosia auttamassa. Mutta ei täällä. Täällä laitetaan haratyöntekijät 
henkilökohtaisiksi avustajiksi. (Joulukuu) 

Meillä oli tosi hyvä juttu pohjosessa, oliko kuus avustajaa yhdellä koululla. Ne laittoi 
aina joka viikko lukujärjestyksen: maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai ja 
kelloajat, milloin ne aina ovat siellä koululla ja sitten jos ei ollut mihinkään luokkaan 
sidottu, niin sit sinne sai opettajat kattoo, että Pekka on vapaana tossa ja varata sen sille 
tunnille ja vaikka laittaa sen monistaan jotakin hommia, seuraavan päivän hommia tai 
olla siellä tunnilla apuna. (Joulukuu) 

Siellä koulussa, missä mä olin opiskelupaikkakunnalla eniten sijaisena … Ne avustajat 
oli just varattu ykkös-kakkosille……. Silti siellä oli liikunnat ja musiikit, mistä ne oli 
pois, niin sitten ne oli niiku tämmösessä yhteiskäytössä ne kaikki avustajat. (Joulukuu) 

 

Myös noviisiopettajien kouluissa oli avustajia, mutta niiden käyttämiseen liit-
tyvät pelisäännöt olivat opettajille epäselvät. 

Mun täytyy sanoa, että mulle on kyllä jäänyt tuo avustajien työkuva ja töiden organi-
sointi täysin mysteerioksi tuolla meidän koulussa. Johtuuko se siitä, kun opettaa viidettä 
luokkaa, niin oikeestaan siinä vaiheessa niitä ei käytetäkään, mutt silti mä huomaan, että 
siellä esimerkiksi avustajat käy viikoittain joillakin tunneilla. Neljännellä ne käy, toisel-
la viidesluokalla ja näin. Mulla ei oo vaan tietoa, miten niitä pyydetään ja buukataan…. 
Meilläkin on neljä vai viis avustajaa talossa. Mut mä en yhtään tiedä, miten se systeemi 
toimii? Mä en oo ikinä käyttäny avustajaa. (Joulukuu) 

Niin, aivan ja sit mä sanoin, ett laitetaan tännekin semmoset listat avustajille, että aina 
viikon jälkeen repäistään se sivu pois ja sit seuraava viikko, jos siellä on niitä ylimääräi-
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siä tunteja, niin voi siellä joku vitosen tai kutosen opettaja ottaa avuksi. Kyllä se on ai-
nakin lähtenyt sujumaan, koska sillä lailla pidetään siitä huolta, että työllistetään ne 
kunnolla, ettei ne oo vaan puolityöläisiä siellä. (Joulukuu) 

 

Maahanmuuttajista 

Perusopetuksen järjestäminen pääkaupunkiseudun kouluissa on poikkeuksel-
lisen haasteellista maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suuren määrän takia. 
Valmistavan opetuksen järjestäminen maahanmuuttajille ja näiden oppilaiden 
integroiminen perusopetuksen yleisryhmiin valmentavan opetuksen päätyttyä 
on riskialtis hetki oppilaan oppimispolussa suomalaisessa peruskoulussa. Pe-
rusopetuslaissa (1288/1999, 5 §) todetaan, että kunta voi järjestää perusope-
tuksen valmistavaa opetusta ja lisäopetusta. Perusopetusasetuksessa 
(852/1998, 3 § 3 mom.) täsmennetään valmistavan opetuksen laajuudeksi vä-
hintään 450 tuntia opetusta 6–10 -vuotiaille ja vähintään 500 tuntia tätä van-
hemmille. Valmentava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataus-
taiselle oppilaalle, jonka suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä ole riittävän 
hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta varten ei ole määri-
telty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää (Opetushallitus, 2004b). 
Valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen 
järjestäjä. Monissa kunnissa valmentava opetus voi kestää lukuvuoden tai niin 
kauan, että oppilaat voivat siirtyä yleisopetukseen seuraavan lukuvuoden 
alussa. Tämä helpottaa maahanmuuttajataustaisten lasten sopeutumista uuteen 
opetusryhmään. Maahanmuuttajalapsi voi tässä nivelvaiheessa hakeutua ope-
tusryhmien/suurryhmien sisällä luonnollisesti ja spontaanisti syntyviin, itse-
ohjautuviin pienryhmiin. Näin oppilaan kiinnittyminen uuteen luokkaan hel-
pottuu huomattavasti. 

Kolmella noviisiopettajalla maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetta-
minen ja heihin liittyvät erityistilanteet olivat jokapäiväisiä kasvatuksellisia ja 
opetuksellisia haasteita. Oppilaat integroitiin aluksi taito- ja taideaineissa ja 
myöhemmin kevätlukukaudella heidät siirrettiin kokonaan yleisopetukseen, 
vaikka opettajien arviointien mukaan oppilaiden opiskeluun liittyvät valmiu-
det ja taito opiskella suomen kielellä yleisopetuksen ryhmässä eivät yleensä 
olleet riittävät.  

Meille tuli nyt näitä maahanmuuttajia niin paljon, että meille tuli tällainen hätävara-
luokka yksi… Meillä on koulussa luokallinen, monta kymmentä henkeä ihan täysin 
keskellä luku- ja kirjoittamistaidottomuutta. Niitä on nyt taas enemmän kuin oli vii-
meeksi, kun tapasimme. Me ollaan laatimassa kovasti kirjelmää Opetushallitukselle. 
Meille ei tule enää uusia oppilaita, kun kukaan ei halua tulla, kun meillä on tällaista 
koulussa. Meidän voimavarat menee kaikki siihen, että koetetaan vaan selviytyä. (Hel-
mikuu) 

Koulussa toiminnan pitäisi olla opetusta, eikä vaan selviytymistä tunnista toiseen…. 
Nyt meillä koulu on lähinnä oppilaiden päivähoitopaikka. (Helmikuu) 

Ei niitä maahanmuuttajien asioita voi mitenkään kuvitella. Meilläkin on hirveesti sään-
töjä ja rajoja ja hirveesti ihmisiä ja semmonenkin asia kun nuorisokulttuuri, miten vahva 
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se meillä on, kun sä tulet jostakin sodan jaloista, niin eihän sulla ole ollut mitään mah-
dollisuutta lapsuuteen tai nuoruuteen tai niitä ei oo olemassa siinä yhteiskunnassa ja 
ajassa silloin. Se on aikamoinen sosiaalinen paine niin monesta suunnasta, että sen kyllä 
ymmärtää, että sekasin pakka menee….. Niin siellä on sellainen oppilas, jolla on sillai 
viillellyt kasvot. (Helmikuu) 

Viillellyt kasvot ja mitä on sisällä. Kuinka monta viidakkoveitsen jälkeä on sydämessä 
ja sielussa? (Helmikuu) 

 

Valmistava luokka ei opettajien mielestä anna riittävästi valmiuksia oppilaille, 
jotta heillä olisi mahdollisuus selviytyä yleisopetuksen suuressa opetusryh-
mässä. 

Meillä valmistava luokka on menettänyt ihan merkityksensä. Sitä ruokkii vielä sen val-
mistavan luokan opettajan käytös ja se kuinka hän käyttää hyväkseen tehtävään liittyvää 
valtaa. Nää lapset ei osaa mitään, eikä niillä ole minkäänlaisia valmiuksia käydä vielä 
koulua, niin se sanoo että ehei, nehän on heitteillä siellä minullakin, että sehän on nyt 
ihan sama missä ne on. (Maaliskuu) 

Ei ne valmistavankaan luokan opettajat aina voi mitään. Meillä on kolme valmistavaa 
luokkaa ja niitten on pakko välillä tyhjentää ne. Sit ne tulee meille ilman riittävää kieli-
taitoa. Ne on saanut sen määrätyn 100 päivää tai jotain opetusta. (Maaliskuu) 

Meillä yhdessä aamunavauksessa ilmoitetaan, että nyt on tullut taas 60 uutta, että jos 
näkyy uusia naamoja, niin yrittäkää olla kohteliaita… Sitten ne pilkotaan, kuka mihin-
kin luokkaan ja sit niitten kanssa yritetään siellä vaan selvitä. Ei meiltä kukaan kysele, 
että sopiiko vai ei, koska niitten on pakko. Meillä kävi opetusvirastosta ihmisiä kerto-
massa, ne ihmiset, jotka vastaa näitten maahanmuuttajien tänne otosta ja niitten koulu-
tuksesta, että miten nyt pitäis menetellä. Ne oli sitä mieltä, kun hanat laitetaan kiinni, 
niin ongelmaa ei ens vuonna ole. Mutta sittenhän se ongelma vasta on, kun nyt meillä 
on ne valmistavat luokat ihan täynnä ja ne siirtyy ens syksynä perusopetukseen meille 
eli ongelma häviää tilastoista, mutta sitten se ongelma on vielä yläasteella. (Maaliskuu) 

 

Opettajat saattoivat myös kyseenalaistaa valmistavan luokan merkityksen ja 
he olisivat valmiita ottamaan maahanmuuttajataustaiset lapset suoraan yleis-
opetuksen piiriin etenkin, jos oppilaat ovat iältään alakoulun alimmilla luokil-
la. 

Mikä on sen valmistavan luokan tarkoitus? ….. Miksi ei ekaluokkalaiset kertaheitolla 
tulisi ummikkona ekalle luokalle ja tavallaan kävisi kaks kertaa sen ekan luokan, niin ne 
pääsisi siihen sosiaaliseen ryhmään, ne sais itsetuntoo. Toisen kerran, kun tulee ekalle 
luokalle, ne on jo vähän koululaisia ja niillä on jo valmiuksia ja niillä olisi jo ihan hen-
kisesti erilainen asema. Niin se ilmeisesti ennen on ollutkin. (Maaliskuu) 

 

Jotkut luokkaratkaisut kummastuttavat opettajia ja he kokevat ne huonoiksi 
ratkaisuiksi joidenkin oppilaiden osalta.  

Mulla on siellä nyt lähes ummikkovenäläinen poika, joka – en mä tiedä minkä takia se 
laitettiin mun luokalle, kun se alottaa ensi syksynä vasta viidennen luokan, ett se on nyt 
viidennellä luokalla tän kevään ikään kuin kielikylvyssä mun luokassa, sit sillä vaihtuu 
luokkakaverit eli kontaktit menee uusiksi….. Sehän olisi pitänyt laittaa neljännelle luo-
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kalle, mutta se laitettiin ikäistensä pariin…. Se ei ymmärrä ohjeita, se ei koskaan uskalla 
kysyä, se on omalla tavalla aika ylpeä, sitä nolottaa ja se ei uskalla oikeen puhua, hirmu 
huonosti osaa sanastoa. Mulla on täysi työ, jos mä opetan jotain lauserakenteita ja sana-
luokkia ja mun pitäisi sitten tälle opettaa sanastoa siinä samalla, miten ihmeessä ihmi-
nen siinä jakautuu. (Toukokuu) 

 
Myös suomalaisen koulun tulevaisuus pelottaa noviisiopettajia. Maahanmuut-
tajataustaisten lasten suuri määrä ja heikko kielitaito ovat isoja haasteita ko-
keneellekin opettajalle saati sitten opettajan työtä aloittelevalle noviisille. 

Mua hurjastuttaa, pelottaa, mihin tulevaisuudessa tää systeemi tulee menemään? Tää on 
aika mätä… Mikä on Suomen opettamisen taso ja oppimisen taso tulevaisuudessa, kun 
aika iso prosentti, niiku meilläkin yli 20 prosenttia, on näitä ummikkoja. Jos ne kaikki 
päästetään eteenpäin katsomalla vähän läpi sormien, että no ne ei käy englannin tunneil-
la, ne käy vaan osalla äidinkielen tunteja, ne saa etuoikeuksia esimerkiksi vastata venä-
jäksi….. Niin mikä on tulos hetken päästä? Tuolla ainakin on ihan selkeästi ohjeet, että 
anna mennä, päästät seuraavalle luokalle, se on pois sun käsistäsi. (Maaliskuu) 

 

Ummikko-oppilaiden siirtyminen yleisopetukseen tapahtuu yleensä vähitel-
len; ensin he osallistuvat taito- ja taideaineiden opetukseen. Tosin niidenkin 
aineiden opetukseen lähes kielitaidottomille oppilaille liittyy omat riskinsä.  

Meille tulee paljon niitä maahanmuuttajia, jotka on ihan niitä ummikkoja ja ne tulee tai-
deaineisiin ja tekstiileihin ja noihin, ja ne laitetaan niihin ryhmiin. Ei niillä opettajilla-
kaan ole helppoa, kun ei oo mitään kieltä millä kommunikoida. Ett just tonne puu-
käsitöihin. Ja sit kun meillä ei oo noita koulunkäyntiavustajia tarpeeksi ja se on tosi vaa-
rallista, kun siellä on ne kaikki laitteet ja muut. (Joulukuu) 

Mun luokka on ruvennut nyt toimimaan. Se on aivan ihanaa, mutta se nyt olikin mel-
koista rämpimistä se syksy koko sen luokan kans ja jotenkin …. Se on niin ihanaa kun 
se ryhmä osaa toimia nyt, mutta nyt siihen sitten on tullut tänä keväänä maahanmuutta-
jia. Meillä on valmistava luokka ja meillä on jostain kumman syystä semmonen historia 
ja käytäntö ollut tossa koulussa, että joulun jälkeen niitä aletaan integroimaan tuleviin 
uusiin luokkiin, vaikka monissa kouluissa on puhtaasti se käytäntö, että ne on vuoden 
siinä luokassa ja sitten katotaan mihin ne siirtyy. Lukuvuoden alussa siellä olis sitten 
muitakin outoja siellä luokassa. Nyt ne kulkee meillä taideaineissa ja liikunnassa. Niitä 
on muutamia oppiaineita, missä ne liikkuu. Mulla on semmonen kolmikko, missä on ja-
panilais-korealainen tyttö, somalipoika ja venäläinen poika. Se venäläinen poika on 
semmonen, että oikeesti näkee, että se on innoissaan ja se haluaa tulla siihen ryhmään ja 
se yrittää kaikkensa ja se on oikeen semmonen tähti. Mutta sitten tää somalipoika, se ei 
ihan selkeesti pysty vastaanottamaan ja ymmärtämään tehtävänantoja, ei pysty selviä-
mään hahmotusjutuista esim. kuvisjutuissa. Motoriikka, kynän pitäminen kaikki aivan 
siis surkealla tasolla, ei pysty lukemaan, ei kirjoittamaan. Sama sillä aasialaisella tytöl-
lä. Ja sitten on ajateltu, että ne ens vuonna tulee kakkosluokalle tähän ryhmään ihan 
normaalisti…. Ilman mitään kysymystä, olisko kenties harkinnan paikka, se vaan on se 
systeemi. (Helmikuu) 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(Opetushallitus, 2004b) ei ole mitään yhtenäisiä vaatimuksia tai kriteereitä 
esimerkiksi oppilaalta vaadittavasta suomen kielen taidoista ennen kuin hänet 
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voidaan siirtää yleisopetukseen. Oppilaalle tulee laatia oma opinto-ohjelma, 
joka ei kuitenkaan perustu valtakunnallisiin oppimääriin, sillä mitään tällaisia 
ei ole olemassa. Maahanmuuttajataustaisten lasten osaaminen on hyvin hete-
rogeenista ja sattumanvaraista. Osa oppilaista siirtyy yleisopetukseen lähes 
ummikkona, ja tämä vaikuttaa jopa opettajan opetustapaan, sillä hän joutuu 
jatkuvasti toimimaan opettamisen ohella ”tulkkina”.  

On aika hurjaa välillä tämä helsinkiläinen kouluelämä….. Nyt tyhjennettiin se entinen 
maahanmuuttajaluokka näitten edestä, jotka oli puolvuotta ehtinyt olla valmistavassa 
opetuksessa, niin ei muuta kun yleisopetukseen. Mun luokalle tuli kaks ihmistä, tyttö ja 
poika, jotka välttävästi osaavat suomea, jotenkin ymmärtävät kieltä.... Mulla menee 
kaikki oma aika siihen, että mä huolehdin koko ajan, että ootteko ymmärtäneet ja läksyt 
on tekemättä ja sitten mä en ehdi niitä riittävästi neuvoa. Me ihan yleisesti laahataan pe-
rässä. (Helmikuu) 

Kun mun oppilaat tuli välitunnilta…. Siellä oli jotakin taas liukumäessä tönitty ja käy-
tiin sitten sitä läpi siinä tunnin alussa… Siinä me sit lueteltiin ”kun sä tönit, voi tulla ai-
votärähdys, voi mennä pää halki, voi tulla.….” Sitten sieltä kirkkain silmin yks virolai-
nen tyttö kysyy: ”Mikä on aivotärähdys?” Niin se on jokapäiväistä. Ei sitä voinut kuvi-
tella, että koulussa täytyy olla kaiken muun lisäksi vielä päivittäin tulkki …. Mä selitän 
ja yritän kuvailla ”pyyhekumi ei voi olla paha, kun se voi olla huono; ihminen voi olla 
paha”..…. Joskus se niiku väsyttää. Sit mä ainakin koen, että en mä voi niitä sivuuttaa, 
jos toinen toistuvasti tekee virheitä suomenkielessä. Miten muuten hän oppii? Se kaksi 
tuntia S2-opetusta viikossa, niin ei se siinä sitä käytännön kieltä kuitenkaan opi. Ja ko-
tona puhutaan sitkeesti vaan omaa äidinkieltä. (Helmikuu) 

Torstaina mun lokerikkoon tuli tällainen lappu. 23.3. sinun luokallasi on seuraavat oppi-
laat: kolme maahanmuuttajaoppilasta, jotka ovat täysin ummikkoja. Ne on ollu integroi-
tuna joulusta asti mun luokassa kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. Ne ei pärjää 
sielläkään….. Ne päivät, kun ne maahanmuuttajat on siellä luokassa, koko paletti on 
ihan sekaisin. Ne mätkii mennen tullen, kun ne ei tavallaan kestä sitä. Se on henkisesti 
ihan hirvee tilanne niille, ne on pihalla koko ajan, ne ei saa mistään kiinni, outoja ihmi-
siä, outo aikuinen, ei oo kieltä… Mä menin sen lapun kanssa ja kysyin, onko tää tullut 
oikeeseen paikkaan? Tosiaan kolme pämähtäis kerralla sinne. Joo me ollaan sovittu reh-
torin kanssa. Ei sit käynyt kysyä mun mielipidettä asiassa? …. Muut opet sanoi, että jo-
ka vuosi on tällainen myrsky niistä maahanmuuttajista, että tsemppiä vaan…. Tuulimyl-
lyjä vastaan taistelet, mutta taistele ihmeessä. Lokaa kyllä tulee niskaan. (Maaliskuu) 

Naapuriluokan opettajalle oli suullisesti ilmoitettu, että hänen luokalleen tulee venäläi-
nen tyttö, joka ei puhu yhtään suomea. Se nyt tulee olemaan sinun luokallasi täyspäiväi-
sesti. Seuraavana päivänä oli tullut todistus opettajan lokerikkoon, jossa todettiin, että 
oppilas lopettaa valmistavalla luokalla ja aloittaa se ja se päivä klo 9.00 siinä luokassa 
normaaliopetuksessa. Kieli hyvä, hyvä, hyvä. Tyttö ei ymmärrä millään suomea. Mua 
loukkaa sydänjuuria myöten tällainen tapa toimia. Valmistavan luokan opettaja on jo-
tenkin korkeammassa asemassa ja nyt hänellä on oikeus sanella kenelle vaan mitä vaan, 
se loukkaa. (Maaliskuu) 

 

Yleisopetuksen ryhmään sisäänpääseminen ja oman paikan löytäminen ope-
tusryhmässä kesken lukukauden ovat todella haasteellisia tilanteita heikosti 
suomea puhuvalle ja ymmärtävälle maahanmuuttajataustaiselle lapselle. Op-
pilaan etu olisi, että hän saisi liittyä uuteen ryhmään lukuvuoden alusta alka-
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en. Lisäksi hänen tietonsa, taitonsa ja suomen kielen osaamisen tasonsa pitäisi 
ehdottomasti arvioida ennen integrointia. Näin huolehdittaisiin siitä, että kou-
lunkäynti yleisopetuksessa alkaisi sujua maahanmuuttajataustaisella oppilaal-
la mahdollisimman hyvin. 

Maahanmuuttajat tuo oman lisänsä opetukseen, kun niillä on niin paljon luokan ulko-
puolella tapahtuvaa opetusta ….. Oma lisänsä tulee siitä, kun ne luokat vaihtuu ….. Ti-
lanteet elää koko ajan, eikä oo sellaista rauhallista työvuotta varmaan kokonaisuudes-
saan. (Helmikuu) 

Niin ja se aiheuttaa hirveesti sellaista, että on S2 –tuntia, on roomalaiskatolista uskon-
toa, luokassa pyörii koko ajan opettajia ja käy poimimassa niitä… Osa erityisopetuk-
seen ja osa sinne ja tänne ja osa ruotsiin ja on jakoenglannit ja näin.….. On monta eri 
ohjelmaa joka päivälle, jotka poikkee lukujärjestyksestä, että on aivan liikaa poikkeuk-
sia. Aivan liikaa. (Helmikuu) 

 
Päätelmiä koulun johtamisesta ja hallinnollisesta järjestämisestä noviisiopet-

tajan kokemana 

Kaikista tutkimusaineiston analyysiyksiköistä tämän luvun teema, koulun joh-
tajuus ja koulutyön hallinnollinen organisoiminen, keräsi toiseksi eniten opet-
tajien keskenään jakamia merkityksiä. Luokitellussa aineistossa näitä merki-
tyksiä oli 12,9 % koko aineistosta. Noviisiopettajia keskustelutti eniten yksit-
täisistä teemoista opettajien rekrytointi. Rekrytoinnin ympärille kietoutui ko-
ko kevään kestävä epävarmuus työn jatkumisesta seuraavana lukuvuotena. 
Rehtoreiden tapa rekrytoida henkilökuntaa aiheutti opettajissa suuttumusta ja 
ahdistusta. Opetusryhmien muodostaminen, lähikouluperiaatteen toimimat-
tomuus, erityisluokkien rakenteet, psyykkisesti sairaiden lasten ylivoimaiseksi 
koetut tilanteet yleisopetuksessa, kouluavustajien antama apu opettajalle sekä 
maahanmuuttajataustaisten lasten opetusjärjestelyt olivat muita tämän luvun 
yhteydessä käsiteltyjä asioita. 

Opettajat tekivät tarkkoja havaintoja rehtorin työn haasteellisuudesta ny-
kyisillä avoimilla koulumarkkinoilla, joita sävyttävät kova kilpailu niukkene-
vista taloudellisista resursseita ja oppilaista. Noviisiopettajat tekivät Hämäläi-
sen, Taipaleen, Salosen, Niemisen ja Ahosen (2002, 7–8, 34) tapaan havainto-
ja rehtorin työn haasteiden kasvamisesta omissa kouluissaan. Noviisit pitivät 
rehtorin työtä diplomaattisia taitoja edellyttävänä tehtävänä, jossa samanai-
kaisesti tulee huolehtia suhteista huoltajiin, päättäjiin ja koulun henkilökun-
taan. Opettajat kritisoivat päättäjien toimintaa koulujen lakkautusasioiden 
valmisteluissa, sillä rehtoreita ja henkilökuntaa ei kuunneltu heitä koskevassa 
asiassa. Alakoulun opettajat kokivat saaneensa riittävästi tukea rehtorilta. 
Yläkoulun opettaja puolestaan koki ongelmallisena rehtorin liiallisen poissa-
olon. Vaikeissa oppilastapauksissa, joita yläkoulussa riittää, rehtori ei tarvitta-
essa ollut paikalla. Koulujen käytännöt esimerkiksi kehityskeskustelujen jär-
jestämisessä vaihtelivat. Alakoulun opettajat osallistuivat kehityskeskustelui-
hin, mutta yläkoulussa rehtori ei niitä järjestänyt. Yhdessä koulussa kehitys-
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keskustelu toteutettiin luokka-asteittain muodostetuissa pienryhmissä. Opetta-
ja ei kuitenkaan kokenut sitä hyväksi, sillä opettajilla oli ikä- ja kokemuseron 
vuoksi hyvin erilaiset tarpeet keskustella asioista. Kehityskeskustelut koettiin 
yleisesti hyviksi ja tarpeellisiksi. Ne antoivat opettajille myös mahdollisuuden 
nostaa esiin heidän toivomiaan aiheita kahdenkeskisissä keskusteluissa. 

Rekrytoinnissa rehtorin rooli korostuu. Uusi rekrytointi on aina mahdolli-
suus lisätä ja monipuolistaa organisaation rakennetta. (Hämäläinen, Taipale, 
Salonen, Nieminen, & Ahonen, 2002, 175.) Rekrytointiasiat puhututtivat 
opettajia runsaasti kevätlukukauden tapaamisissa. Uuden henkilökunnan 
palkkaamiseen liittyi opettajien mukaan paljon salamyhkäisyyttä, määräai-
kaisten opettajien epävarmuudessa pitämistä ja työntekijän kannalta epäselviä 
käytäntöjä. Rekrytointi oli yksi merkittävimmistä asioista, joka aiheutti no-
viisiopettajille ahdistusta ja sitoi heidän energiaansa, mikä vastaavasti oli 
poissa opetustyöstä. Opettajille olisikin tämän takia mahdollisimman varhain 
saatava tieto työn jatkumisesta tai mahdollisesta loppumisesta. Opettajan 
työssä rekrytointi keskittyy muutamaan kuukauteen, joten opettajan pitää olla 
riittävän ajoissa etsimässä aktiivisesti uutta työtä, jollei hän saa jatkaa opetta-
mista nykyisessä koulussaan. Helsingin kaupunki isona organisaationa ei hel-
pottanut opettajien tuskaa töiden jatkumisesta. Rekrytointi näytti olevan opet-
tajien kokemusten mukaan koulukohtaista.  

Opettajat kokivat ensimmäisen rekrytoinnin yhteydessä tullessaan kouluun 
saaneensa vääriä tietoja tai mielikuvia työn mahdollisesta jatkumisesta. Tiedot 
eivät myöhemmin pitäneet paikkansa. Kolme opettajaa mainitsi tulleensa 
”huijatuksi” rekrytoinnin yhteydessä. Opettajien suhtautuminen työn jatku-
vuuteen vaihteli heidän koulutustaustansa ja suuntautumisensa mukaan. Ylä-
koulun aineenopettaja oli eniten huolissaan työn jatkumisesta. Hän oli tullut 
eläkkeelle jääneen opettajan töitä jatkamaan ja hänelle oli annettu mielikuva 
työn jatkumisesta tulevina vuosina. Aineenopettajana hänellä oli luokanopet-
tajia ja erityisopettajaa huomattavasti rajallisemmat työnsaantimahdollisuu-
det. Lisäksi hän oli opettajista ainoa, joka koki opettajayhteisön kannustavana 
ja kollegiaalisena työyhteisönä, josta hän ei olisi halunnut luopua. Luokan-
opettajilla on monipuoliset mahdollisuudet löytää uutta vastaavaa työtä, joten 
heitä ei murehduttanut mahdollinen työn loppuminen. Heistä ei kukaan 
myöskään kokenut työyhteisöään niin toimivaksi, että jäisi sitä kaipaamaan. 
Ainoa asia, mitä opettajat kaipasivat, oli oppilaat. He olivat ehtineet vuoden 
mittaan kiintyä oppilaisiinsa. 

Rehtorin kannalta rekrytointi, koulutyön suunnittelu ja ennakointi on ny-
kyisten avointen koulumarkkinoiden aikana vaikeaa. Opettajat kertoivat, mi-
ten huomattavasti vähemmän oppilaita ilmoittautui lähikouluun kuin oli en-
nakoitavissa väestörekisteritietojen perusteella. Yhdessä koulussa vaje koulu-
tulokkaiden määrässä oli 28 oppilasta ja toisessa yli 20 oppilasta. Näin suuret 
heilahtelut aloittavissa oppilasmäärissä vaikuttavat eittämättä rehtoreiden 
mahdollisuuksiin jatkaa määräaikaisten opettajien työsuhteita vastoin heidän 
alkuperäisiä suunnitelmiaan. Erityisesti ne koulut, missä on paljon maahan-
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muuttajataustaisia oppilaita, alkoivat kärsiä oppilaspulasta. Lähikouluperiaate 
ei toimi valtioneuvoston linjaamalla tavalla, vaan koulut alkavat eriytyä ja ke-
hittyä toisistaan poikkeavalla tavalla suhteessa oppilasainekseen, maahan-
muuttajien ja erityisluokkien määrään sekä perheiden sosioekonomiseen taus-
taan ja varakkuuteen. Opettajien kokemusten valossa näyttää siltä, että koulu-
toimeen alkaa syntyä maineiltaan hyviä peruskouluja, jonne vanhemmat lap-
sineen hakeutuvat ja muita kouluja, joiden maine on huonohko ja jonne ei ku-
kaan lähikoulualueen ulkopuolelta hakeudu oppilaaksi. Vuosien saatossa erot 
peruskoulujen välillä voivat kasvaa niin suureksi, että se alkaa näkyä koulun-
pidossa ja koulujen toimintaedellytyksissä. Pahimmillaan tilanne saattaa joh-
taa siihen, etteivät peruskoulut anna tasaveroisia lähtökohtia kaikille lähikou-
lun oppilaille, vaan oppilaiden menestymiseen alkaa syntyä koulukohtaisia 
eroja oppilasvirtojen perusteella lukioiden tapaan. Noviisiopettajien koulut 
erosivat monessa suhteessa toisistaan (vrt. luku 8.1). Suurin yhteneväisyys eri 
koulujen välillä oli yleisopetuksen luokkakoossa. Luokissa oli oppilaita kes-
kimäärin 20 (vaihteluväli lukuvuoden aikana 17–22). Erityisluokassa oppilai-
ta oli keskimäärin 9. Lähikoulujen vinoutuneet oppilasvirrat saattavat tulevai-
suudessa vielä syventää koulujen välisiä eroja. 

Noviisiopettajat olivat määräaikaisissa työsuhteissa huolimatta siitä, että he 
kaikki olivat kelpoisia opettajan virkaan. Opettajista kolme suhtautui työhön-
sä projektiluontoisesti eikä toivonut vakinaista työsuhdetta. He kokivat opet-
tamisen mielenkiintoisena ja antoisana elämänvaiheena, mutta vain niin kauan 
kun siinä oppii uutta, kuten opettajista yksi kiteytti: ”Olen mieluisalla alalla ja 
tunnen tämän työn omakseni, mutta silti ajattelen tätä työtä projektina, enkä 
välttämättä elämäntehtävänä.” Toinen puolestaan puhui opettamisesta elä-
mänvaiheena tässä ja nyt: ”Olen ajatellut, että otan tämän opettajuuden elä-
mänvaiheena. Kun yksi ovi sulkeutuu, sitten on tilaa muulle.” 

Luokkien muodostaminen ja erityisesti erityisluokkien rakenteet ihmetytti-
vät opettajia. Kahdessa alakoulussa oli kaksi erityisluokkaa siten, että kolmen 
luokan oppilaat opiskelivat yhdessä (luokat 1–3 ja luokat 4–6). Opettajat piti-
vät tätä kohtuuttomana ratkaisuna. Jos halutaan, että erityisopetukselle asetut 
tavoitteet toteutuvat, tällaiset yhdistelmät ovat opettajille ylivoimaisia. Eri-
tyisluokanopettaja kertoi oppilaittensa tarpeiden vaihtelevan ääripäästä toi-
seen. Luokan oppilaista puolet oli dysfaattisia, rauhallisia, hitaita ja arkoja ja 
toinen puoli levottomia, ylivilkkaita ja keskittymiskyvyttömiä. Opetuksellisen 
tasapainon löytäminen pienessä luokkatilassa oppilaiden hyvin erilaisten tar-
peiden välille oli opettajalle haastavaa. 

Maahanmuuttajien opetus ei opettajien kokemusten mukaan ole nykyisel-
lään parhaimmalla mahdollisella tavalla järjestetty. Opetuksessa noudatettiin 
kyllä perusopetuslakia ja -asetusta, mutta käytännössä valmistava opetus ja 
oppilaiden integroiminen yleisopetukseen ei toimi riittävän hyvin. Perusope-
tukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushalli-
tus 2004b) opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä 
oppimäärää. Perusteiden mukaan valmistavan opetuksen aikana oppilaat in-



Tutkimuksen tulokset ja niiden tarkastelu 187 

tegroidaan perusopetuksen ryhmiin, lähinnä ikätasoaan vastaaviin suomen- ja 
ruotsinkielisiin opintoihin, oppilaan opinto-ohjelman mukaan. Integroinnilla 
edistetään kotoutumista, sosiaalisen kielitaidon kehittymistä ja oppiaineiden 
sisällön omaksumista. Valmistavaan opetukseen kaivataan selkeitä kriteereitä, 
jotka pitää saavuttaa ennen yleisopetukseen siirtämistä. Opettajat kokivat, että 
nykyisellään oppilaita siirretään yleisopetuksen luokkiin lähes ummikkoina, 
vaikka tiedetään, ettei heillä ole riittäviä edellytyksiä selviytyä normaalissa 
opetuksessa. Kun maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sijoittelussa ei 
myöskään oteta huomioon oppilasryhmän ryhmädynaamisia tekijöitä, opetuk-
seen on rakennettu valmis pohja kaoottisille tilanteille, joita opettajien on vai-
kea hallita ja ohjailla rakentavasti. Opettajien kokemusten valossa maahan-
muuttajataustaisten lasten integroinnin yleisopetukseen pitäisi tapahtua siten, 
että sijoittelussa otetaan huomioon ryhmädynaamiset tekijät. Tällöin maa-
hanmuuttajalapset sijoitettaisiin yleisopetukseen aina alkusyksystä. Syksyllä 
mahdollisimman moni heistä pääsisi mukaan lukuvuoden alussa käynnistyviin 
ryhmäytymisprosesseihin. Tämä auttaisi maahanmuuttajataustaista oppilasta 
kiinnittymään ryhmäänsä ja löytämään oman paikkansa sekä luokan muodos-
tamassa suurryhmässä että itseohjautuvissa pienryhmissä.  

Opettajat toivoivat, että kouluissa olisi riittävästi avustajia opettajien apuna. 
Näin opettaja saisi keskittyä opetustyöhön ja avustaja auttaisi niissä tehtävis-
sä, jotka tukevat opettajan opettamista. Saloviita (2007, 160–162) näkee asian 
toisin ja kyseenalaistaa koulunkäyntiavustajien käyttämisen integraation edis-
tämisessä. Hän epäilee, että koulunkäyntiavustajien käyttö on jotenkin ryös-
täytynyt käsistä ja heistä on tullut opettajien korvikkeita. Hän ehdottaa harkit-
tavaksi avustajan virkojen vaihtamista erityisopettajan virkoihin siten, että 
kaksi avustajaa vaihdetaan yhdeksi erityisopettajaksi. Tutkimustulokset no-
viisiopettajien ensimmäisestä opettajavuodesta eivät tue Saloviidan (emt. 
160–162) näkemystä avustajien korvaamisesta erityisopettajilla, vaan opetta-
jat pikemmin toivovat lisää avustajia kouluihin, samoin kuin selkeitä peli-
sääntöjä avustajien käyttämiseen.  

Noviisiopettajien kokemusten kautta kouluista välittyi kuva, jossa on ainai-
nen kiire ja kovat työpaineet. Perinteisen opetustehtävän rinnalle on tullut lu-
kuisia oppilashuoltoon, kasvatukseen ja sidosryhmätyöhön liittyviä odotuksia 
ja tehtäviä. Opettajan työ tulisi tutkimustulosteni valossa organisoida uudel-
leen. Koulun organisaatiorakennetta tulisi kehittää siten, että siellä olisi kou-

lunkäyntiavustajina toimivia työntekijöitä, joita rehtori voi tarvittaessa ohjata 

opettajan avuksi kuormittavissa ja raskaissa koulunpitoon liittyvissä tilanteis-

sa. Avun saaminen ajoissa auttaisi opettajaa luomaan luokkaan riittävän sel-
vät ja johdonmukaiset arvovaltasuhteet siten, että opettaja voisi keskittyä 
opettamiseen ja kokea kykenevänsä ylläpitämään järjestystä ja riittävää työ-
rauhaa. 

Opettajien kokemusten mukaan kouluissa esiintyy hyvin vähän tiimityötä 
tai kollaboratiivista kulttuuria. Noviisiopettajat havaitsivat, etteivät opettajat 
osaa kuunnella toinen toisiaan. Opettajat eivät myöskään osaa keskustella pe-
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dagogisista asioista. He ovat niin ikään kyvyttömiä tekemään kompromisseja, 
jossa annettaisiin tilaa muiden opettajien näkemyksille ja mielipiteille. Opet-
tajayhteisöissä on voimakkaita ja impulsiivisesti omien tunteiden kautta rea-
goivia ja dominoivia opettajia, jotka aiheuttavat käyttäytymisellään epäsopua, 
ristiriitoja, jatkuvaa valtataistelua ja kilpailua työyhteisön jäsenten kesken. 
Oman paikan löytäminen opettajayhteisössä oli noviisiopettajille vaikeaa. 
Parhaiten noviisia autetaan siirtymään työelämään ja sopeutumaan kouluyh-
teisöön kehittämällä opettajien työskentelyolosuhteita perusopetuslain hen-
gessä sekä huolehtimalla, että työyhteisön tulokas saa tasokasta ohjausta ja 
säännöllistä tukea ensimmäisenä opettajavuotenaan.  
 
 
9.5 Opettajankoulutus ja kouluttautuminen opettajan työssä no-

viisiopettajien kokemana 
 
Olen tarkastellut tutkimuksessani edellä noviisiopettajien kokemuksia en-
simmäisestä opettajavuodesta. Noviisiopettajien kokemuksia olen tutkinut 
opettajan persoonan, roolin ja työyhteisön viitekehyksessä. Opettajankoulutus 
ja kouluttautuminen ovat kulkeneet koko tutkimuksen tekemisen ajan taustal-
la, sillä olen erityisen kiinnostunut siitä, miten noviisiopettajien kokemuksia 
voitaisiin ottaa huomioon opettajankoulutusta kehitettäessä. Tämän omasta 
työstäni kumpuavan henkilökohtaisen intressin takia tarkastelen viimeisenä 
tutkimustehtävänäni opettajankoulutusta ja kouluttautumista noviisiopettajien 
spontaanisti jakamien kokemusten valossa. Tarkastelen opettajankoulutuksen 
osalta koulutuksen sisältöjä yleisesti ja arviointia erityisesti. Arviointi on otet-
tu mukaan tarkasteluun, sillä noviisiopettajat kokivat, että arviointia käsitel-
lään opettajankoulutuksessa aivan liian vähän. Ryhmätapaamisissa he keskus-
telivat runsaasti arvioinnin vastuullisuudesta ja vaikeudesta. Koska arviointi 
on opettajan keskeistä kompetenssia ja aiheuttaa noviisiopettajille paljon 
murhetta ja epävarmuutta, selvittelen sitä tässä luvussa muita opettajankoulu-
tuksen sisältöjä seikkaperäisemmin.  

Kuten totesin luvussa 5.1, opettajankoulutus koostuu monista tieteenaloista, 
jotka pyritään yhdistämään opettajan ammatin kannalta asianmukaisiksi tie-
doiksi. Koulutuksen rakentuminen eri tieteenalojen varaan on vaativa tehtävä 
sekä koulutuksen tieteellisyyden että koulunpidon todellisuuden kannalta. Eri 
tieteenaloja hyväksi käyttäen on vaikea rakentaa tieteellisen tutkimuksen kri-
teerit täyttävää opettajankoulutusta. Myös kasvatustieteen asema opettajan-
koulutuksen tutkintorakenteessa on yhä vakiintumaton. Oppivelvollisuuskou-
lun haasteellinen opettajan työ edellyttää, että peruskoulun opettajilla on eri-
laisista tutkintotaustoista huolimatta riittävät eväät kasvatuspsykologiassa, eri-
tyiskasvatuksessa ja sosiaalialan opinnoissa. Niin ikään heidän tulisi harjaan-
tua koulutuksen aikana sekä reflektoinnin taidoissa että ryhmädynaamisissa 
taidoissa. Erittäin heterogeenisista ryhmistä huolehtiminen edellyttää opetta-
jalta taitoa ja kykyä havaita ja vaikuttaa ryhmädynaamisiin ilmiöihin. Myös 
kyky tunnistaa ja käsitellä työn esiin nostamia tunteita on opettajalle tärkeää. 
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Löysin tutkimusaineistoni aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa (n=3322) 
opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen liittyviä merkityksiä yhteen-
sä 288 analyysiyksikköä, joka on 8,7 % koko aineistosta. Puolet (50,4 %) 
näistä käsitteli opettajien saamia valmiuksia ammatissa toimimiseen.  
 

Opettajankoulutuksen sisällöistä 

Noviisiopettajien kokemukset pro gradu -opinnoista noudattivat aikaisempia 
tutkimustuloksia, joiden mukaan tutkielmaopinnot koetaan antoisimmiksi 
opinnoiksi yhdessä ohjatun harjoittelun kanssa (Niemi, 1996; Uusikylä, 
1990b; 1992). Tutkimusta tehdessään opettajat oppivat hallitsemaan tiedon-
hankintatapoja, jotka tähtäävät luotettavan tiedon saamiseen ja samalla he op-
pivat, että ns. absoluuttisia, ikuisia totuuksia on vähän (vrt. Uusikylä, 1992, 
60).  

Mulle gradun tekeminen oli iso prosessi, henkinen tuotos ja siihen oli valtava panostus. 
Mä opin siitä valtavasti, se oli mun näköiseni, mua ei kukaan pistänyt siihen, se aihe tuli 
suoraan selkäytimestä ja sydämestä. Mä koin, että itse asiassa gradu on aika perustavaa 
laatua oleva asia mun omassa työssäni, mutta kyllä mä tiedän paljon sellaisia, joille se 
on ollut suoritus suoritusten joukossa. Mulla gradulla on ollut tärkeä osa siinä opettajak-
si kasvamisessa ja siinä omassa kasvatusfilosofiassa. Se on kiteytynyt sen gradun teon 
myötä. (Toukokuu) 

Kyllä mäkin koin, että gradun tekeminen oli mulle aika voimakas henkinen prosessi. En 
ollut noin isoa käsitekokonaisuutta aiemmin käsitellyt. Lisäksi se oli mun mielestä tilas-
tollisesti hieno, josta se sai kehujakin, kauhean matemaattista tilastoa, vanha pitkäma-
tikkalainen pääsi oikein mielipuuhaansa. Mutta oli se hirvittävän kovaa itsetaistelua se 
kirjoittaminen. On se ollut yksi isoimmista henkisistä haasteista, jätti kyllä aika vahvan 
jäljen. Kun se oli valmis, se tuntui ihan mielettömän palkitsevalta. (Toukokuu) 

 

Pro gradu -opinnot näyttäytyivät opettajuuden kannalta erilaisina tutkinnon 
pääaineesta riippuen. On myös huomattava, ettei aineenopettajillakaan ole yh-
tenäistä koulutuksellista taustaa, sillä heistäkin osa voi opiskella kasvatustie-
dettä pääaineena, kun taas suurin osa tekee tutkielmansa muusta pääaineesta. 
Kasvatusalaan liittyvän pro gradu -työn tekemisen katsotaan auttavan opetta-
jaksi kasvussa.  

Luokanopettajuudessa, kun te teette gradunne kasvatustieteestä, niin se jollain tavalla 
varmaan vahvistaa entisestään sitä opettajuutta. Mä taas oon tehnyt täysin oppiainee-
seeni liittyvän tutkimuksen tutkimuslaitokselle, mä oon tehnyt sitä tiedettä. En oo mi-
tään kasvatusjuttuja aatellutkaan. (Toukokuu) 

Aika jännä, kun mä oon aineenopettaja koulutukseltani, mä taas oon tehnyt laudaturtyön 
kasvatustieteestä ja mulla on kasvatustieteen opinnot se mun pääaine. (Toukokuu) 

 

Peruskoulun opettajan identiteetti rakentuu hyvin eri tavoin aineenopettajilla 
ja luokanopettajilla. Luokanopettajat ovat jo alun perin hakeutuneet nimen-
omaan opettajan ammattiin ja opettajaksi. Aineenopettajilla opettajuus voi ol-
la yksi vaihtoehto, varasuunnitelma, jos muuta asiantuntijan työtä ei löydy.  
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Meilläkin osa aineenopettajaopiskelijoista käy kokeilemassa opetusharjoittelua, eikä ne 
ikinä aio mennä opettamaan, opettaminen on heistä ihan kamalaa. Se on vähän niin ja 
näin sen päätöksen teon kanssa, luokanopettajat taas haluu tehdä just sitä opettajan työ-
tä. Aineenopettajat voi lukea ihan mitä vaan ja sit kokeilla, no, oiskohan se opettaminen 
mun juttu. (Toukokuu) 

Aineenopettajista hirveän paljon sijoittuu täysin muihin tehtäviin kuin opettajan tehtä-
viin, koska ne saa lähes asiantuntijakoulutuksen sillä omalla sektorillaan, että se on 
semmonen tietovaluutta, jolla on käyttöä muuallakin. (Toukokuu) 

 

Opettaja kokivat, etteivät aineenopettajat välttämättä saa koulutuksessa riittä-
västi tietoa koulunpidon todellisuudesta. 

Mä oon lukenut yhden opintoviikon verran erityispedagogiikkaa ja nyt mulla on neljä 
maahanmuuttajaa, lukihäiriöisiä, aspergerin syndroomaa ja…. ja minä sanon, että minä 
olen aineenopettaja, että opiskelkaa mun ainettani. (Lokakuu) 

Aineenopettajalla on kaksi opintoviikkoa opetushallintoa, siinä käydään nää kaikki py-
kälät ja näitä pitää noudattaa ja sitten koulu on tämä. (Toukokuu) 

Tapasin yhdessä meetingissä aineenopettajia. Ne tuntuu olevan aika auttamattoman pi-
halla esimerkiksi siitä, mitä opettajan työ on. Niillä ei ollut mitään käsitystä, miten kou-
lu toimii, mistä ne lapset on tulossa ja minne menossa. Siinä keskustelussa konkretisoi-
tui se, ettei ne tiedä, miten koulu on hallinnollisesti rakennettu. Ne suorittaa jonkun kas-
vatustieteen arvosana ja saa opettajan pätevyyden. Nostan kyllä hattua, kyllä vaatii us-
kallusta mennä työelämään. Me luokanopettajat keskusteltiin jälkeenpäin siitä, että ei 
pysty sanomaan ääneen, mihin te oikein olette menossa. (Toukokuu) 

 

Ohjattu harjoittelu on keskeisessä osassa siinä, minkälaisia mielikuvia ja ko-
kemuksia opiskelijoille syntyy koulunpidosta ja opettajuudesta. Harjoittelussa 
painottuvat helposti aineenhallintaan ja opetuksen suunnitteluun liittyvät asi-
at. Molemmat ovat luonnollisesti keskeisiä asioita koulunpidossa, mutta eivät 
riittäviä ajatellen menestymistä opettajana. Aineenhallintaa ja suunnittelua on 
”helppo” opettaa opiskelijoille, sillä ne ovat luonteeltaan tietopohjaisia, ns. 
suoraan opetettavia asioita. Mitä enemmän koulutuksessa halutaan vaikuttaa 
asioihin, jotka liittyvät opiskelijan persoonaan tai ovat muuten henkilökohtai-
sia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi opiskelijan asenteet, kyky sietää ja rat-
kaista ristiriitoja, empatiakyky, kyky tehdä kollaboratiivista yhteistyötä, kyky 
ottaa huomioon toisia, kyky kohdata ja olla vuorovaikutuksessa oppilaiden, 
kollegoiden ja vanhempien kanssa, sitä useammin kouluttaja tai ohjatussa har-
joittelussa harjoittelun ohjaaja ovat eettisesti haasteellisten ja vaikeiden kou-
lutustehtävien edessä. Turvallisinta on pysyttäytyä aineenhallinnassa, didak-
tiikassa ja opetuksen suunnittelussa ja sivuuttaa niiden asioiden käsittely, jot-
ka vaatisivat henkilökohtaista itsensä alttiiksi asettamista ja riskin ottamista 
vastavuoroisen opetus- ja ohjaussuhteen syntymisestä.  

Mä oon kirjannu muistiinpanoihini, että opetusharjoittelussa painotetaan aivan liikaa 
niitä aineenhallintajuttuja ja suunnittelun juttuja. Mun mielestä se kokonaisuus, miten 
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hallitsee luokan, miten hallitsee tilanteen, miten pärjää muutoksissa. Mun mielestä nii-
hin pitäisi vaikuttaa enemmän. (Toukokuu) 

Onkohan se opettajankoulutuksessa niin, että ne pitäytyy semmosissa koulutusasioissa 
kuten suunnitelmallisuuteen perehdytään tarkasti, siis pitäydytään siinä, minkä ne itse 
hallitsee hyvin. Se on jotenkin sen koulutusyhteisön tapa. Musta ois hirveen antoisaa, 
että ihan tavallisista kenttäkouluista opettajat tulisi sinne ja pitäis semmosii teemäpäiviä 
ja kertois siitä arjen työstään, koska siitä ei ihan oikeesti esimerkiksi minun kouluttajat 
tienny ollenkaan, ei niillä ollut mitään käsitystä koulun arjesta. Siellä oli hirveen paljon 
ihmisiä, jotka oli suoraan koulutuksesta jääny sinne laitokselle töihin kouluttajaksi, ihan 
kamalan monta sellaista. (Toukokuu) 

Mä oon ruvennut miettiin opettajankouluttajia, jotka ei oo ollut kenttäkouluissa, niin 
oon sillä lailla vähän pelonsekaisesti miettinyt, että se ei ainakaan edesauta sitä, että se 
arkielämä ja se todellisuus jotenkin kohtais. Että kohtaako ne? (Maaliskuu) 

Meilläkin oli paljon sellaisia opettajankouluttajaksi päässeitä ja norsseille opettajaksi 
päässeitä, jotka ei ollu ikinä ollu muussa koulussa. (Toukokuu) 

 

Noviisiopettajista kolme oli suorittanut ohjatun harjoittelun normaalikouluissa 
ja kaksi kenttäkouluissa. Opettajien näkemykset harjoittelusta poikkesivat toi-
sistaan henkilökohtaisten kokemusten perusteella. 

Mä en oo tehnyt yhtään harjoittelua norssilla. Kuulin, että siellä oli aikamoista auktori-
teettista vääntöö opettajien kanssa. Mulla loppuharjoittelu oli huippu. Satuin saamaan 
älyttömän hyvän ohjaajan yliopistolta, joka analysoi ja uskalsi sanoa sellaista, josta ei 
ollut ikinä sanottu. (Toukokuu) 

Mä en ole kokenut normaalikoulun harjoitteluita huonona, siellä näkee mitä resursseja 
voi olla ja miten kehittää koulua ja sitten se, että mun mielestä ainedidaktiikan kannalta 
harjoittelut on hyviä, koska siellä mä voin opettaa ne asiat, kun ne oppilaat istuu kiltisti. 
Saan harjaannusta siinä opettamisen didaktisissa taidoissa. (Toukokuu) 

Kenttäkouluissakin harjoittelijat voi vain piipahtaa, ne käy antaan ne näytetunnit ja 
näin, siinä on juuri sellainen riski, että jos siellä on kaaos päällä, niin eihän vieras saa 
mitään otetta. (Toukokuu) 

Ja sekin, ettei kaikista opettajista ole ohjaamaan. Meillä ne, jotka ohjasivat kenttäkou-
luissa, ne kouluttautui siihen ohjaamiseen. Se toimi oikeesti, kun ne oli motivoituneita. 
(Toukokuu) 

Mä oon kirjoittanut tänne, että harjoittelun pitäisi tapahtua tavallisissa kouluissa, mun 
mielestä pitäisi valmistua oppipoikaperiaatteella. Vois mennä kouluun ja luokkaan ja 
hengailla ja sulla olis vaikka yksi päivä viikosta varattu siihen. Se olis sellaista mentori-
tyylistä. Sä pyörisit siellä, kävisit kahvipöytäkeskusteluja, voisit tehdä pönttöjä kysy-
myksiä, kun näkisit enemmän sen luokan toimintaa eri tilanteissa. Sitten vasta osaa ky-
syä, kun on tullut riittävästi asioita vastaan. (Toukokuu) 

 

Opettajankoulutus ei noviisiopettajien mielestä riittävästi vastaa opettajien 
työtodellisuutta. Koulutus koetaan hajanaiseksi ja pirstaleiseksi, ja siihen on 
sisällytetty sattumanvaraisia opiskelu- ja koulutilanteita. 
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Opettajankoulutuksessa koulunpito ei ole aikajänteellä, vaan se on yksittäistä, sattu-
manvaraista opiskelu- tai luokkatilanteita. Ei siinä synny aikajännettä, jolloin ne syvenis 
jotenkin ne aiheet. (Toukokuu) 

Opettajankoulutus on ollut substanssiosaamista ja tietoa on tullut eri opetusmenetelmis-
tä, mitä voi käyttää, mutta eihän se opetus ole kuin 10 % siitä työstä, mitä me tehdään. 
(Toukokuu) 

Mä oon miettinyt tän vuoden ajan opettajankoulutusta. En oo vielä hirveästi niitä hel-
mihetkiä sieltä löytänyt, mitkä mä olisin itsestäni tänä vuonna löytänyt, oikein jotain 
semmosta konkreettista, josta mä olisin jotain apua saanut tai että tietäisin, että mä jos-
tain voisin saada apua. Mä oon palannut joihinkin omiin muistiinpanoihin, jos se ois 
auttanut mua jostain tilanteesta ohi. Kyllä sitä on aika tyhjän päällä ollut kaiken kaikki-
aan. (Toukokuu) 

 

Opettajat havaitsivat melko pian työelämässä koulutuksen puutteet. Yksi näis-
tä puutteista liittyy sosiaalialan tiedon vähyyteen. Opettajankoulutuksessa tu-
lisi opettajien mukaan käsitellä myös sosiaalipuolen asioita. 

Opettajat on vaan pedagogeja. Kasvava tarve on kouluttaa sosiaalipuolen asioissa. 
(Marraskuu) 

Sosiaalikasvattajia on koulutuksessa ohjattu lastensuojeluun ja lastensuojeluilmoituksen 
tekemiseen, mutta opettajilla ei oo tämmöstä koulutuksessa, eikä työpaikalla oo sem-
mosta ohjausta, paitsi mitä nyt kuraattori ja näin. (Marraskuu) 

 

Opettajankoulutuksen suurimmat puutteet liittyvät arvioinnin opettamiseen. 
Arvioinnin vaikeus puhututti opettajia runsaasti. Aiheeseen palattiin toistu-
vasti lähes joka tapaamisessa, joten tässä yhteydessä on tarpeellista käsitellä 
arviointia muita opettajankoulutuksen sisältöalueita tarkemmin. Mikään muu 
koulutuksen aihealue ei mietityttänyt opettajia yhtä paljon kuin arviointi. Eva-
luaatio on keskeinen osa opettajan työtä, joka opettajien kokemusten mukaan 
opitaan pitkälti vasta työelämässä. Käsittelen arviointia omana kokonaisuute-
naan sen tutkimuksellisen merkityksen vuoksi, joka nousi esiin tutkimusai-
neiston aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa.  

 
Arvioinnista 

Oppilaan arviointi muodostaa peruskoulussa kokonaisuuden, jossa tärkeää on 
opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta 
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmär-
tämään oppimistaan. Realistisen kuvan muodostaminen oppimisesta ja kehit-
tymisestä auttaa oppilasta persoonallisuuden kasvussa. Opintojen aikaisen ar-
vioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Op-
pilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa ope-
tussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 
(Opetushallitus, 2004a, 260.) Perusopetusasetuksen (852/1998, 10 §) mukaan 
oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä on annettava 
riittävän usein tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Perusopetuslaissa 
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(628/1998, 22 §) puolestaan mainitaan, että arvioinnin tulee ohjata ja kannus-
taa oppilaan opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Op-
pilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee niin ikään arvioida mo-
nipuolisesti. Arviointi on tärkeä osa opettajan työtä ja se ohjaa opetus-oppi-
mistapahtumaa. Tämän takia olisi tärkeää, että jokainen opettaja saisi riittävät 
valmiudet arviointiin opettajankoulutuksen aikana. Näin ei kuitenkaan no-
viisiopettajien kokemusten mukaan tapahdu. 

Koulutuksessa ei anneta riittävästi valmiuksia arviointiin. Jossain opettajakalenterissa 
on jotain keskiarvotaulukoita, niin mä en edes ymmärrä niitä ohjeita…. Mutta kyllä mä 
viikon päästä aion osata arvioida. (Marraskuu) 

Ei oo kukaan mulle opettanut, miten numerot annetaan, vaikka kuinka tietäis kriteereitä. 
Jos ajatellaan, että sama numero, vaikka kasi kokeista ja toisella tuntiosaaminen hyvä. 
Sit antaa molemmille kasit ja todellisuudessa ne ei oo samanlaisia. (Marraskuu) 

Mulla on jotenkin ollut eväät näiden pienten arviointiin, mutta uusien opetussuunnitel-
mien myötä se tuntuma on kadonnut ihan täysin. Tuntuu, että koko tässä yleissivistäväs-
sä koulussa arviointi on tullut aika lailla päälaelleen. (Marraskuu) 

 
Arvioidessaan oppilaitaan opettaja käyttää merkittävässä määrin valtaa. Tämä 
valta-asema tekee arvioinnista haastavaa työtä, koska arvioijan ja arvioitavan 
asemat ovat hyvin erilaisia. Atjonen (2007, 30) kiinnittää huomiota siihen, et-
tä perinteinen arviointi vahvistaa oppilaiden ja opettajien välistä vastak-
kainasettelua, jonka mukaan hyvä arvosana merkitsee oppilaan voittoa ja 
huono opettajan. Toisaalta itse olen kokenut oppilaita arvioidessani, että ar-
vioin samalla opetukseni onnistumista. Hyvä arvosana kertoo minulle, että 
oppilaat ovat saavuttaneet opetukselle asettamani tavoitteet ja huono arvosana 
puolestaan sen, että oppilas olisi tarvinnut enemmän tukitoimia opettajan ta-
holta.  

Arviointiin liittyvä valta kulkee käsi kädessä vastuun kanssa. Arviointi on-
kin luonteeltaan hyvin eettistä. Eettisyydestä Atjonen (2007, 26–28) nostaa 
esiin kolme keskeistä elementtiä: oikeudenmukaisuuden, kriittisyyden ja huo-
lenpidon elementit. Oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ansioiden mukaista 
kohtelua. Toimiakseen arvioinnin tulee herättää kritiikkiä, samoin kuin arvi-
ointikohteeseen tulee suhtautua kriittisesti. Oikeudenmukaisuus ja kriittisyys 
arviointietiikan lähtökohtina eivät kuitenkaan riitä, vaan etiikkaan tulee kuu-
lua lisäksi huolenpito, jolla Atjonen (emt. 26–27) tarkoittaa tukea antavaa ja 
ymmärtävää vuorovaikutusta toisiin toimijoihin. Tämä arviointietiikkaan kuu-
luva huolenpito voi tulla opettajalle todella ongelmalliseksi hänen mietties-
sään, mikä on oppilaan paras. Huolenpito ja oikeudenmukaisuus kamppaile-
vat esimerkiksi tilanteessa, jossa oppilas laiminlyö koulunkäyntinsä perusope-
tuksen viimeisellä luokalla ja oppilashuoltohenkilöstö painostaa opettajaa an-
tamaan armovitosen. Opettaja kamppailee asian kanssa ja kokee, ettei ole rei-
lua ja oikeudenmukaista muita oppilaita kohtaan antaa joillekin oppilaille ar-
movitosia. Kun opettaja jättää oppilaan vuosiluokalle tai antaa ehdot, voidaan 
tilannetta joidenkin kriteereiden valossa tulkita siten, että oppilas on jäänyt 
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huolenpitoa vaille. Tältä tilanne näyttää kuraattorien, opinto-ohjaajien ja kou-
lupsykologien näkökulmasta. Huolenpito toisesta ihmisestä merkitsee tämän 
auttamista kasvuun, itsensä toteuttamiseen ja itseohjautuvuuteen. Huolenpito 
liitetään Atjosen (2007, 194) mukaan monesti myös empatiaan, sympatiaan ja 
altruismiin. Voisiko armovitosten käyttäminen olla samalla myös kohtuutto-
man haitan varomista ja tarpeettomien sivuvaikutuksien välttämistä, joka täs-
sä tapauksessa olisi koulunkäynnin keskeytyminen (vrt. Atjonen, 2007, 41).  

Arviointi on tosi vaikeeta, kun ei aina oikein tunne riittävän hyvin niitä oppilaita. Se on 
hyvä, ettei tunne, toisaalta huono. Tosi kieli keskellä suuta saa mennä. Sit on näitä oppi-
laita, jotka vaan käy tunnilla tai sitten ei edes käy ja olettaa, että aina pääsee läpi. Niin 
on käynyt, että vaikka kuinka opettajat antaa nelosia, niin jostain aina ne saa vitosen ja 
pääsee pois koulusta. Kyllä pitäisi stopata kokonaan, kun siellä on sellaisiakin, jotka ei 
osaa yhtään mitään. Opettajat yrittää olla johdonmukaisia ja antaa nelosia ja sitten joku 
… hmmmm … joku antaa sitten vitosen. (Marraskuu) 

Mä olin tänään arvioimassa meidän oppilaiden töitä. Saan antaa nelosta ja vitostakin 
ysiluokkalaisille. Jos ne ei selviydy kurssista ja saa nelosen, ne saa ehdot. Ja jos saa 
kaksi, niin sitten uudestaan. Enää ei oo mitään uusintakoetta, ett just tänään kuulin, että 
ne jotka on saanut nelosen näistä kokeista, pääsevät sitten ehtoihin ja aika monta tuli. 
Ne suoritetaan 16. päivä. Se on melkosta, kun tekee tämmösen päätöksen, että antaa ne-
losia. Nyt on tää sosiaalipuolen ahdistelu, kaikki kuraattorit, opot ja oppilashuoltoryh-
män jäsenet ja psykologit on meidän perässä, että ei saa antaa nelosia, ei saa antaa ne-
losia, kun ne syrjäytyy vallan ja voi, voi kuule ne on ihan heitteillä sen jälkeen. Eihän 
ne koulussa tule käymään. Mutta mä en kyll anna armovitosia kellekään. (Toukokuu) 

 

Haitan ja vahingon välttäminen on Atjosen (2007, 169) mukaan arvioinnissa 
muut eettiset periaatteet ylittävä periaate. Oppilashuoltohenkilöstö saattaa pi-
tää armovitosia haitan ja vahingon välttämisenä toisin kuin opettaja itse. On 
kuitenkin muistettava, että opettaja kantaa arvioinnista viime kädessä vastuun, 
ei psykologi tai kuraattori. Jos opettaja antaa armovitosia oppilaille, jotka ei-
vät ole edes käyneet koulussa, miten on arvioinnin reiluus ja oikeudenmukai-
suus niitä kohtaan, jotka osallistuvat oppitunnille, mutta eivät siitä huolimatta 
menesty kovin hyvin.  

Armovitosten käyttämiseen liittyy myös luokalle jättämisen problematiik-
ka. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004a, 
261) todetaan vuosiluokalle jättämisestä seuraavaa: ”Oppilas siirtyy seuraa-
valle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmas-
sa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aine-
ryhmien opinnot. Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka 
hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviyty-
mään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää 
vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan 
oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle tu-
lee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hy-
väksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa opetussuunnitel-
massa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuo-
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den koulutyön päätyttyä. Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden kou-
lutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Oppi-
las voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, 
jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksen-
mukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuul-
luksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset 
raukeavat.” Oppilaalle voidaan myös laatia oma opinto-ohjelma, jossa määri-
tellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonaisuu-
den opiskelun aloittamiselle. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppi-
las siirtyy koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Tällainen oppilas 
voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteel-
la. (Opetushallitus, 2004a, 261.) 

 
Taulukko 13. Vuosiluokalta siirtyminen ja vuosiluokalle jättäminen perusopetuslainsää-
dännön (PoL 628/1998; PoL 477/2003; PoA 852/1998) ja perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteiden (Opetushallitus, 2004a) mukaan 
 

Oppilaan suo-
riutuminen 

Vuosiluokalta siir-
tyminen 

Vuosiluokalle jät-
täminen 

Muuta 

Yleinen kou-
lumenestys 

Oppiaineet on suori-
tettu hyväksytysti. 

-------- ------- 

Hylättyjä suo-
rituksia 

Voi siirtyä, jos tode-
taan, että oppilas ky-
kenee selviytymään 
seuraavan vuosiluo-
kan opinnoista hy-
väksytysti. 

Voidaan jättää vuo-
siluokalle, jos yh-
dessä tai useammas-
sa aineessa tai aine-
ryhmässä suoritus on 
hylätty. 

Oppilaalle tulee varata 
mahdollisuus osoittaa 
opetukseen osallistu-
matta saavuttaneensa 
hyväksyttävät tiedot ja 
taidot. 
Luokalle jättämisestä 
voidaan tehdä ehdolli-
nen päätös. 

Heikko kou-
lumenestys, 
mutta ei hylät-
tyjä suorituk-
sia 

--------- Voidaan jättää vuo-
siluokalle, jos sitä on 
pidettävä oppilaan 
yleisen koulumenes-
tyksen vuoksi tarkoi-
tuksenmukaisena. 

Oppilaan huoltajalle 
tulee varata mahdolli-
suus tulla kuulluksi 
ennen päätöksen te-
kemistä. Vuosiluokal-
le jäävän oppilaan 
suoritukset raukeavat. 

Oma opinto-
ohjelma  

Määritellään tiedot ja 
taidot, jotka ovat 
edellytyksenä kunkin 
opintojakson aloitta-
miselle. Oman opin-
to-ohjelman mukaan 
opiskeleva siirtyy 
koulutyön päätyttyä 
seuraavalla vuosiluo-
kalle. 

Oman opinto-
ohjelman mukaan 
opiskeleva oppilas 
voidaan jättää vuosi-
luokalle vain yleisen 
heikon koulumenes-
tyksen perusteella. 

------- 



196 Seija Blomberg 

Tilastokeskuksesta saamani suullisen tiedon mukaan peruskoulun vuosiluokil-
le jää vuosittain 0,4 %–0,5 % kevään oppilasmäärästä. Vuosiluokilla 1–6 tä-
mä vastaa noin 1500 oppilasta ja vuosiluokilla 7–9 noin 2500–3000 oppilasta 
vuosittain. Perusopetuslaissa (628/1998), perusopetusasetuksessa (852/1998) 
ja perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteissa (Opetushallitus, 2004a) an-
nettu ohjeistus vuosiluokalle jättämisestä on kuin veteen piirretty viiva, eikä 
tämän kaltainen lainsäädännöllinen ja opetussuunnitelmallinen koulutyön oh-
jaaminen auta tai tue opettajaa ja rehtoria päätöksen tekemisessä. Ei ole ihme, 
että noviisiopettajat ovat hämmennyksissä, miten vuosiluokalle jättämisen yh-
teydessä arvioidaan. Arvioinnin vaikeus korostuu erityisesti perusopetuksen 
ylimmillä luokilla. 

Meillä oli perjantaina opettajainkokous. Päätettiin, ettei jätetä ihmisiä luokalle, että se 
on vanhentunut instanssi. Oppilaat ei kuitenkaan tuu enää kouluun, jos ne jättää luokal-
leen, niin ne ei ikinä pääse pois peruskoulusta. Ei tää päätös vielä läpi mennyt. Siitä tu-
lee kauhee haloo. Meidän kuraattori on sitä mieltä, että ne kokee niin kovia nää nuoret. 
Se on liikaa, jos ne jättää luokalleen. Mä en kyll aio antaa yhtäkään armovitosta kenel-
lekään. Annoin just yhdelle ysiluokalle seitsemän nelosta. Herätkää, pitää käydä koulua. 
Mä annan vitosen sillä, että ihmiset istuu siellä paikallaan ja ne saa sen vitosen siitä ko-
keesta ja avaa edes joskus kirjan. Mä en voi antaa vitosta semmoselle, jota mä en oo 
edes nähny. (Maaliskuu) 

Luokalle jättäminen on muuttunut, kun on tää jaksojärjestelmä. Niiden täytyy käydä uu-
simassa ne kurssit. Sit ne tippuu väliin eikä ne pääse kympille eikä hakemaan mihin-
kään kouluihin. Niillä on ehkä vain muutama kurssi syksyllä koulua. Sen takia meillä 
opo ja kuraattori on luokalle jättämistä vastaan. Mutta mä kyl sanon, että ne jää. Kuraat-
torit on aina niin huolissaan, ettei ne oppilaat pääse minnekään, mutta minne ne pääsee 
niillä vitosen papereilla. Ei minnekään. Mä oon todella hermostunut. (Maaliskuu) 

Mustakin oli hassua kohdata se, ettei erityisoppilaita jätetä luokalle. Mä ajattelin, että 
yks kakkosluokkalainen ei voi siirtyä kolmannelle, kun se ihan oikeasti ei kykene kir-
joittamaan. Vastaus on: tätä täytyy mukauttaa. Mä en voi antaa todistusta niin, että eri-
tysoppilas jätetään luokalle. (Maaliskuu) 

 

Oikeudenmukaisuus on yksi opettajan työn keskeisimmistä ammatillisen ee-
toksen ominaisuuksista. Oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan reiluutta, koh-
tuullisuutta ja tasapuolisuutta. (Atjonen, 2007, 45.) Tasapuolisuutta koetellaan 
erityisesti arvioitaessa tyttöjen ja poikien koulusuoriutumista. Sukupuolet 
eroavat toisistaan monessa suhteessa, eikä kouluissa ole saatu ratkaistua sitä, 
miten opettajan tulisi ottaa huomioon tyttöjen ja poikien erilaisuus arvioides-
saan heidän suoriutumistaan. Tätä problematiikkaa toivat esiin myös no-
viisiopettajat.  

Tää arviointi on kyllä tosi vaikee oppia, kun sitä ei oo aiemmin tehnyt. Tytöt on aina jo-
tenkin parempia, eikä niitä saa poikien kanssa ikinä samalle viivalle. Pojat on aina jo-
tenkin vilkkaita ja villejä, et ei osaa käyttäytyä ja sit kuitenkin pitäis laittaa samalle vii-
valle. Meilläkin on aika tiukat käyttäytymisarviointikriteerit. Mä oon just eilisillan ja 
yön pohtinut, mitä mä annan niille sadoille oppilaille käytösnumeroksi. (Joulukuu) 
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Arviointi on yllättävän hankalaa. Aineesta on helppo antaa arvosana, ett mitä se on op-
pinu, sitä pystyy mittaamaan, mutta just tommosta käyttäytymistä on vaikea arvioida. 
Tytöt on hiljasia, mutta ei ne välttämättä oo kympin arvoisia. Pojat taas osallistuu, ne on 
villejä, niillä on läksyt tekemättä, eikä niillä oo kynää eikä välttämättä kirjoja mukana, 
mutta ne on hirmu aktiivisia. Musta se on tosi vaikeeta arvioida. (Joulukuu) 

 

Arvioidessaan opettajan on hyvä tiedostaa, että arviointi tehdään aina epä-
varmuuden vallitessa. Arvioija joutuu tekemään päätelmiään oppimisesta sen 
mukaan, mitä hän voi ulkoisesti havainnoida oppilaistaan. Oppilaan teot eivät 
välttämättä ole samoja kuin mitä arvioija havaitsee hänen tekevän. Arvioinnin 
kohteena oleva arviointitieto ei siten ole täydellistä ja kattavaa, mikä tavalli-
sesti mahdollistaa useampia kuin yhden selityksen. (Atjonen, 2007, 73.) Arvi-
oinnista on myös vaikea laatia seikkaperäisiä ohjeita, miten arviointi pitäisi 
suorittaa tai tehdä. Tämä saattaa olla yksi syy siihen, miksi opettajat kokevat 
arvioinnin jäävän liian vähälle käsittelylle opettajankoulutuksen aikana. On 
syytä muistaa, että arviointi on aina inhimillistä toimintaa, jonka taustalla vai-
kuttavat arvot, kuten totuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja osaaminen 
(Atjonen, 2007, 50.) Vuosiluokalle jättämistä tulisi tutkia valtakunnallisesti. 
Lisäksi lainsäädännöllinen ja opetussuunnitelmallinen ohjeistus vuosiluokalle 
jättämisestä tulisi selkiyttää. Tutkimustulosteni valossa arviointi tulisi ottaa 
opettajankoulutuksessa yhdeksi keskeiseksi ydinsisällöksi. 

 

Täydennyskoulutuksesta 

Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtii tutkimusaineistoni perusteella 
opettajien täydennyskoulutuksesta erinomaisesti. Noviisit kertoivat yhtä opet-
tajaa lukuun ottamatta, että koulut antoivat heille työsuhteen määräaikaisuu-
desta huolimatta mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutukseen aktiivises-
ti ja täysipainoisesti.  

Meillä rehtori sanoi, että niin paljon voi käydä, kun haluaa. Mäkin oon ollu Mediakes-
kuksen kursseilla, koska kaikki sijaiskulut maksetaan. Nyt mä oon ihanalla taittokurssil-
la, sitten olin Power Point -kurssilla. Mä oon todella oikein nautiskellut. (Toukokuu) 

Meillä täydennyskoulutukseen meneminen tapahtuu niin, että ensin ite ilmoittaudutaan 
ja sit kun on päästy, niin mennään ja sanotaan, että mä oon menossa. (Toukokuu) 

Mä oon ollu aika monessa koulutuksessa, eikä mistään oo sanottu, ettei saa mennä. 
Mullekin vaan sanottiin, että käykää ihmeessä. (Toukokuu) 

 

Ainoastaan yhdessä koulussa opettaja koki vaikeaksi täydennyskoulutukseen 
pääsemisen. 

Mä oon yrittänyt monenlaiseen täydennyskoulutukseen, oon ilmoittatunut ja ollut halu-
kas, mutta meillä aina ne samat henkilöt saa mennä koulutukseen, muilla ei ole mahdol-
lisuuksia. Ne, jotka on viimeiset kymmenen vuotta kulkeneet koulutuksessa, niin ne 
kouluttautuu edelleen. (Toukokuu) 
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Hyvät mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen saavat kiitosta opet-
tajilta ja he osaavat arvostaa sitä.  

Toi täydennyskoulutukseen meneminenkin on sellaista kivaa työhön liittyvää itsenäi-
syyttä, että saa ite päättää, että haluaa mennä. Sä arvioit, onks siitä hyötyä ja sitten sitä 
ei tarvi kamalasti perustella. (Toukokuu) 

 

Päätelmiä opettajankoulutuksen antamista valmiuksista opettajan työhön  

Kaikesta koulutuksen kehittämisestä huolimatta opettajankoulutuksen kritiik-
ki on vuodesta toiseen ja jopa vuosikymmenestä toiseen samansuuntaista. 
Räihä (2006) toteaa, että ohjattua harjoittelua ohjaa tällä hetkellä enemmänkin 
persoonalliset näkemykset opettajan ammatista kuin ammatillisuutta jäsentävä 
teoria. Sama pätee pitkälti myös opettajankoulutukseen. Räihä (2006) toteaa-
kin, ettei ohjattu harjoittelu ole opettajankoulutuksen erillinen saareke, vaan 
sen ongelmat on nähtävä opettajankoulutuksen kokonaisuutta vasten.  

On ilmeistä, että ohjatun harjoittelun lisäksi myös opettajankoulutusta oh-
jaavat enemmän kouluttajien näkemykset opettajuudesta kuin ammatillisesti 
jäsentävä teoria. On vaikea tuoda mukaan opettajankoulutuksen kehittämiseen 
noviisiopettajien ehdottamia osa-alueita, kuten esimerkiksi sosiaalityötä tai 
kasvatuspsykologiaa, ellei opettajankoulutuksessa ole jo valmiiksi sen alueen 
erityisosaajia. On aivan inhimillistä, että kouluttajat kehittävät opettajankou-
lutuksen niitä osa-alueita, jotka ovat heidän omaa substanssiosaamistaan. 
Muiden alueiden kehittäminen, saatikka uusien avauksien tekeminen opetta-
jankoulutuksessa, on taloudellisesti niukkenevissa olosuhteissa vaikeaa. Opet-
tajankoulutuksessa olisi ehdottomasti päästävä käsitteellisemmälle tasolle, 
samoin hyödynnettävä yliopiston omia tutkimustuloksia aikaisempaa parem-
min. Koulunpito nähdään opettajankoulutuksessa vielä nykyäänkin yksittäisi-
nä, sattumanvaraisina opiskelu- ja luokkatilanteina, eikä siinä synny sellaista 
aikajännettä, jossa koulutuksen aiheet ja sisällöt syvenisivät opintovuosien 
karttuessa.  

Opettajankoulutuksen suurin tiedollinen vaje liittyy tutkimustulosteni mu-
kaan arviointiin. Kun tarkastelin perusopetuslainsäännön ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmaperusteiden ohjeistusta arvioinnista, totesin, etteivät voi-
massa olevat lainsäädännölliset ja hallinnolliset asiakirjat anna riittävän yksi-
selitteistä neuvoa esimerkiksi luokalle jättämisestä. Näissä asiakirjoissa tode-
taan, että oppilas voidaan jättää luokalle koulumenestyksen vuoksi tai siirtää 
seuraavalle luokalle huolimatta heikosta koulumenestyksestä. Tämä tukee sitä 
tosiasiaa, että erilaiset ratkaisut luokalle jättämisestä tai seuraavalle luokalle 
siirtämisestä ovat mahdollisia ja riippuvat pitkälti opettajien ja rehtorin tul-
kinnoista. Luokalle jättämisen ohjeistuksen tulisi olla nykyistä selkeämpi ja 
johdonmukaisempi. Kun luokalle jättämisen problematiikkaan lisätään vielä 
mahdollisuus laatia oppilaalle oma opinto-ohjelma, voidaan kysyä, onko luo-
kalle jättäminen enää perusteltua kenenkään oppilaan kohdalla. Arviointi on 
asia, josta opettajat tämän tutkimuksen valossa tarvitsevat pikaisesti täyden-
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nyskoulutusta. Niin ikään arvioinnin opettaminen ja siihen liittyvä tutkimus 
pitäisi ottaa vakavasti opettajankoulutuksessa. 

 
 

9.6 Tulosten kokoava tarkastelu 
 
Olen tutkinut edellä noviisiopettajan siirtymistä ensimmäiseen pitkäkestoi-
seen peruskoulun opettajantehtävään. Tutkimuksessani (pien)ryhmä helsinki-
läisiä opettajia (n=5) on jakanut autenttisia kokemuksiaan opettajuudesta ja 
koulunpidosta lukuvuoden ajan. Olen hahmottanut opettajan työn tutkimuk-
sessani dynaamisena kolmiona, jossa opettajan persoona, rooli ja organisaatio 
muodostavat yhdessä systeemisen kokonaisuuden, jossa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen ja jota on tutkittava kokonaisuutena ja samanaikaisesti näistä kol-
mesta perspektiivistä käsin (vrt. kuvio 1). Kolmion dynaamisuuden katsotaan 
syntyvän opettajan työssä ryhmien, ryhmäilmiöiden ja ryhmädynamiikan tar-
kastelusta, sillä opettaja työskentelee jatkuvasti ryhmässä joko ryhmän jäse-
nenä (työyhteisö), johtajana (opetustilanteet) tai verkostoissa (kodin ja koulun 
yhteistyö). Tutkimuksellinen lähestymistapani nostaa esille opettajan koke-
mus- ja mielikuvamaailmaa sekä organisaatiokulttuurin tiedostamattomia 
puolia. Tutkimukseni taustalla on implisiittisesti kulkenut opettajankoulutus, 
jonka kehittämisestä olen kiinnostunut. Käsittelen aluksi luvussa 9.6.1 opetta-
jien kokemuksia noviisivuodesta teoreettisen viitekehyksen (persoona–rooli–
organisaatio) valossa. Tarkastelen puolestaan luvussa 9.6.2 noviisiopettajien 
kokemuksia opettajankoulutuksesta ja kouluttautumisesta. 
 
9.6.1 Tutkimustulosten kokoava tarkastelu tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

(persoona–rooli–organisaatio) valossa 

Kuten edellä totesin, tutkimusaineistoni on koottu viiden opettajan noviisi-
vuoden autenttisista kokemuksista. Tutkimukseni aineistonkeruu on ollut 
luonteeltaan täysin vapaamuotoista, ja siinä on edetty noviisiopettajien ehdoil-
la ja heidän aloitteestaan. Tutkimusaineistoni käsittää siten noviisien ensiar-

voisina pitämiä asioita, joita he ovat jakaneet keskenään ensimmäisen opetta-
javuoden konsultointitapaamisissa. Tällä tavalla on koottu laaja tutkimusai-
neisto, jonka tiivistäminen keskeisiksi noviisiopettajien kokemuksiksi on ollut 
haasteellista. Lähestyn tutkimusaineistoani tutkimukseni teoreettisesta viite-
kehyksestä ja sen peruselementeistä (persoona–rooli–organisaatio) käsin. Tätä 
kaikkea tarkastelen opettajan työn luonteen mukaisesti ryhmien ja ryhmäilmi-
öiden valossa.  
 
Opettajan rooli heterogeenisten ryhmien opettajana 

Opettajan rooliin kuuluu taito luoda ja ylläpitää järjestystä sekä riittävää työ-
rauhaa. Monet tutkijat pitävät tätä opettajan tärkeimpänä ominaisuutena, jon-
ka jälkeen vasta tulee muu opettajan opettamiseen liittyvä osaaminen (esim. 
Steinberg, 2004, 29–30; Hämäläinen & Sava, 1989, 87; Hoyle, 1969, 42–30). 
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Tutkimustulosteni mukaan vaikeinta ja haastavinta opettajan työssä on hete-

rogeenisten ryhmien opettaminen. Jos ryhmät ovat ”liian” heterogeenisia, 
opettaja ei ole enää tyytyväinen työhönsä eikä koe hallitsevansa opettamista 
riittävän hyvin.  

Noviisiopettajien koulut olivat keskenään hyvin erilaisia. Ne erosivat toi-
sistaan sekä kooltaan, rakenteeltaan että koulunpidoltaan. Ainoa asia, jossa 
koulut muistuttivat toisiaan, oli opettajien luokkien oppilasmäärä. Oppilas-
määrät vaihtelivat 17–22:een lukuvuoden aikana, ja keskiarvo oli 20. Tutki-
muksessa, jossa opettajat saavat vapaasti valita käsiteltävät asiat, on tärkeää 
kiinnittää huomiota myös asioihin, joista opettajat eivät keskustelleet lain-
kaan. Tällainen keskustelun ulkopuolelle jäänyt aihe oli oppilasryhmän koko. 
Kukaan opettajista ei pitänyt luokkansa oppilasmäärää liian suurena, mutta 

vastaavasti kaikki pitivät luokkiaan ”liian” heterogeenisina tai luokka muut-

tui lukuvuoden edetessä liian heterogeeniseksi uusien oppilaiden, erityisesti 
maahanmuuttajataustaisten lähes ummikkona yleisopetukseen integroitujen 
oppilaiden myötä. 

Tutkimuksessani noviisiopettaja on pitänyt luokkaansa ”liian” heterogeeni-
sena, mikäli hän ei ole tavallisella toiminnallaan pystynyt luomaan riittävän 
selviä ja johdonmukaisia arvovaltasuhteita ryhmäänsä. Tällaisia kokemuksia 
oli niillä opettajilla, joiden luokalla oli psyykkisesti vakavasti oireileva oppi-
las. Psyykkisesti sairas lapsi tarvitsee terapeuttisia menetelmiä eivätkä hänelle 
opettajan tavanomaiset työrauhan ylläpitämiseen liittyvät keinot riitä. Psyyk-
kisesti oirehtivan oppilaan hoitoon ohjaaminen eteni opettajien kokemusten 
mukaan liian hitaasti tilanteen vakavuuteen ja vaikeuteen verrattuna. Opetta-

jat toivoivat, että psyykkisesti sairas lapsi saisi apua nykyistä nopeammin. 
Kaksi opettajaa joutui noviisivuotensa aikana ohjaamaan oppilaansa psykiat-
riseen hoitoon. Toiselta opettajalta hoitoon ohjaamiseen meni syyslukukausi 
ja toiselta seitsemän kuukautta. Sitä ennen opettajat olivat ehtineet kokea 
ryhmänsä kanssa monia vaarallisia ja läheltä piti -tilanteita. He joutuivat myös 
oppilaittensa pahoinpitelemäksi. Opettajat olivat kokeneet myös muuta hen-
kistä ja fyysistä uhkaa oppilaitten taholta lukuvuoden aikana. Opettajien mie-

lestä heidän työolosuhteitaan tulisi selvästi parantaa. He kaipasivat työhönsä 

selkeitä rajoja ja koskemattomuutta. Opettajien ja oppilaiden turvallisuus tuli-
si taata kaikissa olosuhteissa. Nyt näin ei tapahtunut. 

”Liian” heterogeeninen ryhmä tai luokka ei ole staattinen tila, vaan ryhmä-
dynaamiset prosessit vaihtelivat noviisiopettajien luokissa lukuvuoden aikana. 
Yhden oppilaan siirtyminen pois luokasta, samoin vastaavasti uuden oppilaan 
tuleminen ryhmään kesken lukuvuoden saattoi edellisessä tapauksessa tasoit-
taa ja jälkimmäisessä sekoittaa luokan psyykkisen tasapainon.  

Heterogeeniset ryhmät haastavat opettajuuden ja opettajien kyvykkyyden. 
Noviisiopettajien mielestä koulutuksessa tulisi saada enemmän tietoa ryhmien 
muodostamisesta ja ohjaamisesta sekä ryhmädynamiikkaan vaikuttamisesta. 
Erityisesti yläkoulun opettaja joutuu jaksojärjestelmässä toistuvasti nopeasti 
ryhmäyttämään oppilaansa lyhyehkön opintojakson ajaksi. Opettajalta edelly-
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tetään näissä tilanteissa tarkkaa havainnointikykyä ja nopeaa päätöksenteko-
taitoa. Opettajat toivovat jo koulutuksessa saavansa tietoa ja eväitä ”liian” he-
terogeenisten luokkien vastaanottamiseen ja siihen, miten ryhmäytetään vai-
keita ryhmiä sekä miten viedään yksittäisen oppilaan asioita eteenpäin. 
 

Luottamuksellisen vuorovaikutuksen merkitys kodin ja koulun välillä korostuu 

Oikea tapa toimia nopeatempoisissa heterogeenisissa opetustilanteissa edel-
lyttää, että opettajalla on riittävästi tietoa yksittäisestä oppilaasta ja hänen eri-
tyistarpeistaan. Noviisiopettajat olisivat mielestään tarvinneet enemmän tietoa 

oppilaistaan, jotta he olisivat kyenneet paremmin ennakoimaan vaikeita tilan-

teita ja huolehtimaan oppilaittensa ja omasta turvallisuudesta. Tutkimustu-
losteni mukaan opettajien kipeästi tarvitsema tieto saattoi olla vain vanhempi-
en hallussa. Tämän takia on tärkeää, että opettajat aloittavat luottamuksellisen 
suhteen rakentamisen kodin ja koulun välille heti lukuvuoden käynnistyttyä. 
Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu selvästi oppilasaineksen ja 
koulupidon olosuhteiden vaikeutuessa. Noviisiopettajat tiedostivat tehtävänsä 
tasaveroisen kumppanuuden rakentajana kodin ja koulun välille, jossa mo-
lemmat osapuolet – koti ja koulu – kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä ja jossa 
molemmilla on tärkeä tehtävä kasvattajana ja kouluttajana.  

Luottamuksen rakentaminen kodin ja koulun välille ei opettajien kokemus-
ten mukaan ole helppoa, sillä sen ympärille kietoutuvat myös kodin ja koulun 
jännitteet. Noviisiopettajat toivovat, että vanhemmat huolehtisivat lastensa 
säännöllisestä koulunkäynnistä perusopetuslain hengen mukaisesti. Nyt näin 
ei heidän kokemustensa mukaan aina tapahdu. Opettajat kaipasivat vanhem-
milta ohjaavampaa kasvatuksellista otetta, jossa lapset oppisivat syy- ja seu-
raussuhteita. Nyt asioita saatettiin kieltää lapsilta, mutta vanhemmat eivät 
välttämättä huolehtineet siitä, että kieltoa noudatettiin. Opettajat tiedostivat 
myös, miten tärkeää on, että oppilaan sosiaalisen pääoman keskeiset verkos-
tot, koti ja koulu, huolehtivat yhteisvastuullisesti lasten tavoitteellisesta oppi-
misesta ja koulunkäynnin edellytyksistä. Opettajat pitivät niin ikään tärkeänä, 
että yhteisvastuullisuutta aletaan rakentaa ensimmäisestä kohtaamisesta, en-
simmäisestä vanhempainillasta ja ensimmäisestä vanhempainvartista alkaen. 
Tämä käynnistää kodin ja koulun yhteistyön ja on siten merkitykseltään äidil-
le ja isälle ratkaiseva. Kodin ja koulun yhteistyö vei noviisiopettajilta kohta-
laisen paljon viikoittaista ja jopa päivittäistä työaikaa. Kodin ja koulun yhteis-

työ heterogeenisessa luokassa voi vaihdella intensiteetiltään oppilaiden tar-

peiden mukaan eri kotien kanssa. Opettajan ammattitaitoa on löytää heti lu-
kuvuoden alussa ne kodit ja huoltajat, joiden kanssa tiivis yhteistyö on aiheel-
lista käynnistää heti koulutyön alettua. Hyvä kodin ja koulun yhteistyö on 
vastavuoroista, ja se tukee parhaimmillaan sekä oppilaan koulunkäynnin su-
jumista että myös opettajan onnistumista työssään opettajana ja kasvattajana. 
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Noviisiopettaja työyhteisön jäsenenä 

Opettajainhuoneet ovat vuosikymmenten ajan olleet maineeltaan vaikeita 
(Karjalainen, 1991; 1992; Koskenniemi, 1982, 215–216; Haavio, 1948). 
Vaikka näin on, noviisiopettajat kokivat työyhteisöön tulemisen helpoksi. 
Uudet opettajat otettiin ystävällisesti vastaan ja opettajat kertoivat innoissaan, 
kuinka onnellisia he ovat humaanista ja kollegiaalisesta työyhteisöstään. 
Syyslukukauden edetessä olo ei enää ollut niin autuaallinen. Pikku hiljaa no-
viisiopettajat oppivat tuntemaan opettajayhteisöjen toimintakulttuurin. Opet-

tajien vuorovaikutustaidoissa oli noviisien mukaan paljon parannettavaa. 
Kollegoilla näytti olevan puutteita niin kuuntelemisen taidoissa kuin kyvyssä 
keskustella pedagogisista asioista. Osa työtovereista osoittautui voimakkaiksi 
ja ehdottomiksi mielipiteissään eivätkä he kyenneet tekemään kompromisseja, 
joissa olisi annettu tilaa muiden opettajien näkemyksille ja mielipiteille. Opet-
tajien käyttäytymisestä puuttui hienotunteisuus. He saattoivat olla töykeitä, 
ylimielisiä tai epäkohteliaita. Pahimmillaan opettaja dominoi työyhteisöään 
omien tunteidensa kautta esimerkiksi reagoimalla voimakkaasti ja impulsiivi-
sesti käsiteltäviin asioihin. Opettajat saattoivat myös nolata noviisiopettajan ja 
kyseenalaistaa hänen asemansa ja auktoriteettinsa oppilaitten tai jopa koko 
koulun edessä.  

Opettajien keskinäisessä vuorovaikutuksessa oli nähtävissä valtataistelun 
piirteitä. Opettajat kilpailivat keskenään, vaikka se työn luonteen takia tuntui 
turhalta. Kilpailu haittasi yhteistyön tekemistä. Noviisien kokemusten mukaan 
opettajakollegoilla oli myös voimakas halu määräillä kollegoitaan ja heidän 
tapaansa ajatella ja toimia. Opettajien välisessä vuorovaikutuksessa näkyi 

koulujen ainainen kiire, melu ja levottomuus. Tutkimustulosteni mukaan kou-
lujen työskentelyolosuhteet kaipaisivat huomattavaa kehittämistä. 

Vaikka opettajat ovat havainnoinnin ammattilaisia ja joutuvat työssään ob-
servoimaan jatkuvasti, heidän on vaikeaa havainnoida ja tunnistaa omaa toi-
mintaansa työyhteisössä. Opettajien käyttäytyminen oli noviisiopettajien ker-
toman mukaan ajoittain siinä määrin epäasiallista, etteivät he olisi hyväksy-
neet vastaavanlaista käyttäytymistä oppilailtaan. Tutkimustulosteni valossa 
opettajia olisi aiheellista ohjata hahmottamaan enemmän omaa kokemus- ja 
mielikuvamaailmaansa sekä organisaatiokulttuurin tiedostamattomia puolia. 
Ryhmädynaamisten ilmiöiden tunnistaminen auttaisi opettajia ymmärtämään 
paremmin työyhteisöjen dynamiikkaa sekä ohjaisi heitä toimimaan yhteisöis-
sään vastuullisesti. 

Tutkimusaineistoni valossa aineenopettajan työ vaikutti luokanopettajan 

työtä yhteisöllisemmältä. Syitä tähän opettajat löysivät yhteisestä oppi-
lasaineksesta: yläkoulussa oppilaat ovat lähes kaikille opettajille yhteisiä, sa-
maa oppilasjoukkoa. Yhteiset oppilaat auttavat opettajia näkemään koulun 
kokonaisuutena, josta yksittäinen opettaja hoitaa oman osuutensa. Opettajat 
havaitsivat niin ikään yläkoulun aineenopettajan tehtävässä samantyyppistä 

kollegiaalista yhteisöllisyyttä kuin varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan 

tehtävässä. Vastaavanlainen yhteisöllisyys ei pääse kehittymään luokanopet-
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tajan työssä, mikä johtuu pitkälti opetuksen järjestämisen tavasta ja raken-

teista alakoulussa. Luokanopettajan työ osoittautui tutkimuksessani luonteel-
taan yksinäiseksi ammatiksi vielä nykyään (vrt. Kari & Heikkinen, 2001; Kar-
jalainen, 1991; 1992;). 

Noviisiopettajista ainoastaan aineenopettaja koki olevansa työyhteisönsä 
täysivaltainen jäsen. Kaksi noviisiopettajaa ei viihtynyt työyhteisöissään, ja 
he päättivät vaihtaa koulua, vaikka heillä olisi ollut mahdollisuus jatkaa sa-
maa opetustehtävää tuttujen oppilaiden kanssa vielä toisen lukuvuoden. 

 
Koulun johdon tapa rekrytoida kuormittaa noviisiopettajia  

Rehtorin tapa organisoida oman oppilaitoksensa työ on menestymisen kannal-
ta hyvin keskeistä. Koulu on suhdanteiden armoilla samalla tavalla kuin mikä 
tahansa yhteiskunnan ala, joten organisoinnin merkitys on vuosi vuodelta 
kasvanut ja vaikeutunut. Koulutyön organisointiin vaikuttavat taloudelliset 
resurssit ja lähikouluperiaatteen toteutuminen ennakkotietojen mukaisesti. 
Muutokset organisoinnissa heijastuvat ensisijaisesti määräaikaisten opettajien 
asemaan ja tulevaisuuteen. Määräaikaiset opettajat saattavat helposti jäädä 
työyhteisössään marginaaliin. 
 Noviisiopettajat arvostelivat voimakkaasti rehtoreiden tapaa muodostaa 
opetusryhmät. Kritiikkiä saivat erityisesti monimuoto- tai erityisopetusluokat, 

joissa yhdistettiin kolme luokka-astetta keskenään (luokat 1–3 tai luokat 4–6). 
Opettajat pitivät tätä kohtuuttoman raskaana ratkaisuna opettajalle ja he näki-
vät sen tehtävänä, josta ”kukaan opettaja ei voi selvitä kunnialla”. Muodosta-
essaan opetusryhmiä ja sijoittaessaan HOJKS-oppilaita luokkiin rehtoreiden 
pitäisi kiinnittää huomiota muihin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mää-
rään opetusryhmässä, tuen tarpeen luonteeseen, ryhmäkokoihin ja -rakentei-
siin, tiloihin, mahdollisuuteen käyttää avustajia ja koulun mahdollisuuksiin 
antaa oppilashuollon tukea opettajalle. Opettajien mielestä psyykkisesti sai-

rasta lasta ei pitäisi koskaan sijoittaa opetusryhmiin ennen lapsen kuntoutta-

mista, sillä opetustyö ei voi onnistua, jos joku ryhmän jäsenistä oirehtii 

psyykkisesti. Em. toimenpiteillä estettäisiin ”liian” heterogeenisten ryhmien 
syntyminen jo ennakkoon. Opettajat toivoivat mahdollisuutta saada tarvitta-

essa avustavaa henkilökuntaa luokkiin. Tällöin opettaja voisi itse keskittyä 
enemmän opetukseen ja delegoida osan valmistelutehtävistä avustajalle. Reh-
tori voisi tarvittaessa ohjata koulunkäyntiavustajan opettajan tueksi kuormit-
tavissa ja raskaissa koulunpitoon liittyvissä tilanteissa. 

Maahanmuuttajataustaiset lapset on suuri haaste opettajalle. Noviisiopetta-
jien mielestä oppilaat integroitiin liian varhain yleisopetukseen ilman, että 
heillä oli riittävää suomen kielen taitoa ja riittäviä työskentelytaitoja selviytyä 
itsenäisesti yleisopetuksen ryhmässä. Valmistavan luokan opetus ei opettajien 
kokemusten mukaan antanut oppilaalle riittäviä valmiuksia peruskoulussa 
selviytymiseen. Maahanmuuttajataustaiset lapset toivat muutoksia luokan ra-
kenteisiin ja ryhmädynamiikkaan pitkin lukuvuotta, sillä integraatiot tapah-
tuivat kouluvuoden eri aikoina. Opetustilanteet muuttuivat ja opettaja joutui 
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toimimaan tulkkina. Tutkimustulosten valossa olisi tärkeää kehittää maa-

hanmuuttajataustaisten lasten valmentavaa opetusta siten, että se vastaisi si-

sällöllisesti yleisopetuksen integroinnin haasteisiin. Oppilaat tulisi siirtää 
yleisopetuksen ryhmiin lukuvuoden alussa, jolloin he pääsisivät mukaan luo-
kan luonnolliseen ryhmäytymiseen koulun alkaessa. Valmistavan opetuksen 
aikana on tärkeää huolehtia, että oppilas saavuttaa yleisopetuksen kannalta 
riittävän suomen kielen taidon, tai vastavuoroisesti koulussa pitää olla mah-
dollisuus saada avustaja luokkaan. 

Tutkimusaineiston mukaan raskain asia noviisiopettajille oli rekrytointi ja 

siihen liittyvät epäselvyydet. Rekrytointi ja sen miettiminen sitoi opettajien 
energiaa koko kevätlukukauden. Osa opettajista koki tulleensa ”huijatuksi” jo 
ensimmäisen rekrytoinnin yhteydessä, sillä heille oli annettu mielikuva va-
loisammasta tulevaisuudesta työsuhteen jatkuvuuden suhteen kuin todellisuus 
myöhemmin osoitti. Työpaikan varmistuminen jäi loppukeväälle ja alkukesäl-
le ja epävarmuus vaivasi opettajia useita kuukausia. Rehtorin kannalta koulu-
työn suunnittelu ja ennakointi ja siihen liittyvä rekrytointi on nykyisten avoin-
ten koulumarkkinoiden aikana vaikeaa. Oppilaat eivät välttämättä hakeudu 
lähikouluunsa ja yhtäkkiä alkavan luokan oppilasmäärä voi pudota muutamal-
la kymmenellä siitä, mitä väestörekisteritietojen perusteella on odotettavissa. 
Oppilasmäärän pienenemisen myötä romuttuvat rehtorin antamat mielikuvat 
määräaikaisen työntekijän tulevaisuudesta omassa koulussa. Tutkimustuloste-
ni perusteella näyttää siltä, että perusopetukseen alkaa syntyä maineiltaan 

hyviä peruskouluja, jonne vanhemmat mielellään tuovat lapsensa kauempaa-

kin ja muita kouluja, joiden maine on huonohko ja jonne ei hakeuduta oman 

alueen ulkopuolelta. Erityisesti ne koulut, joissa on paljon maahanmuuttaja-

taustaisia oppilaita, menettävät oppilaita muihin kouluihin. Vuosien mittaan 
erot peruskoulujen välillä kasvavat ja oppilaiden menestymiseen alkaa syntyä 
koulukohtaisia eroja oppilasvirtojen perusteella lukioiden tapaan. Meillä voi 
olla muutaman vuoden kuluttua kahdenlaisia peruskouluja: ”hyviä ja haluttu-
ja”, jonne hakeudutaan muualtakin ja ”huonoja”, joihin oppilaat tulevat lähi-
alueelta. Tällainen polarisoituminen on jo käynnissä pääkaupunkiseudulla, ja 

se saattaa olla tuhoisaa suomalaisen peruskoulun tulevaisuuden kannalta. 
Uusien opettajien rekrytointi muuttuu merkittävästi lähivuosina. No-

viisiopettajista kolme ei koskaan maininnut haaveilevansa jatkuvasta työsuh-
teesta, vaan he näkivät nykyisen opettajan työnsä projektiluontoisena työnä, 
jota he haluavat tehdä niin kauan kuin oppivat uutta. Jossain vaiheessa projek-
ti päättyy ja silloin he ovat valmiita siirtymään toiseen tehtävään, joka voi olla 
muulta alalta kuin opetusalalta. Opettajuus elämäntehtävänä ei kangastellut 
heidän ajatuksissaan. Noviisiopettajat eivät myöskään kokeneet, että opettajan 

ammatti pääkaupunkiseudulla olisi kovin arvostettu tai haluttu. Heidän mie-
lestään on ”hienompaa”, jos saa opettajan viran jostain muualta. Tällaiset 
mielikuvat ja asenteet opettajan ammattia kohtaa asettavat suuria paineita tu-
levina vuosina opettajien rekrytointiin pääkaupunkiseudulla. Mielenkiintoinen 
kysymys on, miten opettajan arvostusta voisi pääkaupunkiseudulla lisätä. 
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Opettajan työn kokeminen projektina, määräaikaisena työsuhteena, asettaa ai-
van uudenlaiset haasteet myös opettajankoulutukselle ja työhön perehdyttämi-
selle tulevaisuudessa. 
 
Opettajan työ ja tunteet tutkimustulosten valossa 

Opettajan työ on monessa suhteessa riskialtista työtä. Se on riskialtista mm. 
siinä mielessä, että opettaja voi saada ”liian” heterogeenisen luokan opetetta-
vakseen, hän saattaa joutua työyhteisössään valtataistelun keskiöön, hän ko-
kee ylivoimaisia ongelmia yrittäessään rakentaa luottamuksellisia suhteita ko-
din ja koulun välille ja lopuksi hän havaitsee kuuluvansa opettajayhteisössään 
marginaaliin, jonka työpanosta tarvitaan tai ei tarvita seuraavana lukuvuotena. 
Noviisin täytyy samanaikaisesti sekä valmistautua jättämään koulu että tehdä 
pitkäjänteistä työtä oppilaittensa ja heidän huoltajiensa kanssa. Työsuhteen 
jatkumiseen ei vaikuta se, miten hyvin opettaja hoitaa työnsä, vaan se, miten 
suhdanteet asettuvat: miten uusien oppilaiden rekrytoinnissa onnistutaan ja 
miten koulun määrärahat kehittyvät. Opettajan työssä on siten mukana voi-
makkaat tunteet. Opettamista pidetään hyvin pitkälle tunnetyönä.  

Tunteiden tunnistaminen auttaa meitä ymmärtämään työn perimmäistä 
luonnetta. Noviisiopettajien kokemusten mukaan työ on emotionaalista sekä 

hyvässä että pahassa. Tutkimuksessani opettajien ilmaisemista perustunteista 
23,6 % liittyi iloon ja onnellisuuteen, 18,9 % suruun ja 57,5 % pelkoon, vi-
haan ja inhoon. Vaikka opettajat ilmaisivat paljon voimia vieviä, kielteisiä 
tunteita, he kokivat kuitenkin opettajan työn antoisaksi ja innostavaksi, joskin 
haasteelliseksi. Opettajan työssä on ”voittopuolisesti läsnä onnistumisen rie-

mu”, kuten yksi noviisiopettajista totesi. Opettajien tyytyväisyyden tärkeim-
pinä lähteinä ovat luokassa olevat oppilaat. Opettajat löysivät työhönsä iloa ja 
onnellisuutta vuorovaikutukseen liittyvistä pienistä hetkistä. Vihan- ja inhon-
tunteita opettajissa aiheutti ”liian” heterogeeniset opetusryhmät ja tilanteet, 
joissa opettajat eivät saaneet tarpeeksi tietoa oppilaistaan. Psyykkisesti vaike-
asti oirehtiva oppilas nosti vihantunteita opettajassa työn vaikeuduttua liikaa. 
Opettajia ahdisti heidän heikot edellytyksensä rakentaa luottamukselliset suh-
teet kodin ja koulun välille. Vanhempien tuen puute synnytti noviiseissa voi-
makkaita kielteisiä tunteita. Opettajien pelot liittyivät oppilaiden psyykkisiin 
sairauksiin ja muihin kroonisiin sairauksiin ja niiden hoitamiseen koulupäivän 
aikana. Myös koulussa ilmenevä väkivalta aiheutti noviiseissa turvattomuutta 
ja pelkoa. Muutama oppilas uhkaili itsemurhalla. Kaikissa em. tilanteissa 
opettajat kokivat avuttomuutta ja epävarmuutta. Surua puolestaan aiheutti 
työn yksinäisyys ja kollegiaalisen tuen puute.  

Tutkimustuloksistani välittyi ennen muuta huoli perusopetuksen tilasta, sil-
lä noviisiopettajien kokemusten mukaan opettajan työ on ajoittain hyvin vai-
keaa ja emotionaalisesti erittäin kuormittavaa. Ammatti on siinä määrin yksi-
näinen, etteivät opettajat sanottavastikaan maininneet autenttisissa puheen-
vuoroissaan oppilashuoltoa, kouluterveydenhuoltoa tai erityisopetuksen an-
tamaa tukea. Opettajat kokivat olevansa yksin vaikeiden ongelmien kanssa. 
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Tutkimusaineiston valossa opettamista ei voi kuvata levolliseksi tai seestei-
seksi ammatiksi. Tämän takia on tärkeää, että ammattiin hakeutuva tiedostaa 
jo varhain, että työ vaatii opettajalta kykyä kestää paineita, keskeneräisyyttä, 
epätäydellisyyttä ja ristiriitoja. Työn herättämien tunteiden tunnistaminen ja 
ymmärtäminen on tärkeää opettajan työssä. Tunteiden tunnistamisen ja ym-
märtämisen kautta opettaja oppii käsittelemään omia tunteitaan ja hän kyke-
nee saavuttamaan tasapainon voimia vievien ja voimia tuovien emootioiden 
välille.  

 
9.6.2 Opettajankoulutus ja kouluttautuminen noviisien kokemana 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna on hyvin yleistä, että opettajat luopuvat 
ammatistaan pian valmistuttuaan tai kokeiltuaan opettamista vuoden tai kaksi 
ja petyttyään siihen. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että joka neljäs tai jopa 
joka kolmas koulutetuista opettajista ei jää opetusalalle. Tämän takia opetta-
jan uran herkkää vaihetta, siirtymistä työelämään ja sitä seuraavia ensimmäi-
siä opettajavuosia, on monissa maissa tutkittu runsaasti. (Kyriacou & Kunc, 
2007; Sabar, 2004; Farrell, 2003; Goddard & O’Brien, 2003; Hebert & Wort-
hy, 2001). Tarkastelen seuraavassa kokoavasti noviisiopettajien kokemuksia 
opettajankoulutuksesta.  

Opettajat kertoivat, ettei opettajankoulutus vastannut riittävästi työtodelli-
suutta. He kritisoivat sitä, että opettajankoulutus rakentuu koulutuksen jatku-

vasta kehittämisestä huolimatta yksittäisistä, sattumanvaraisista opiskelu- ja 

luokkatilanteista, eikä siinä synny sellaista aikajännettä, jossa koulutuksen 

aiheet ja sisällöt syvenisivät opintovuosien karttuessa.  
Opettajakoulutuksen ”helmenä” noviisit pitivät pro gradu -opintoja. Tut-

kielman tekeminen oli opettajille voimakas henkinen prosessi, sillä he eivät 
aiemmin olleet käsitelleet yhtä isoa käsitekokonaisuutta kuin tutkielman teko 
edellytti. Pro gradu -työn tekeminen koettiin ”ihan mielettömän palkitsevana” 
opiskeluvaiheena. Peruskoulun opettajan identiteetti rakentui tutkittavilla hy-
vin eri tavoin tutkinnon pääaineen mukaan. Luokanopettajalla ja aineenopet-
tajalla, jonka pääaine oli kasvatustiede, tutkielman tekeminen auttoi opetta-
jaksi kasvussa. Toinen aineenopettajakoulutuksen saanut noviisiopettaja teki 
pro gradu -työn tutkimuslaitokselle, jolloin se oli puhdasta tiedettä, eikä hän 
ollut ”mitään kasvatusjuttuja ajatellutkaan”. Aineenopettajille opettajuus voi-
kin olla yksi vaihtoehto muiden joukossa, varasuunnitelma, jos muuta asian-
tuntijan työtä ei löydy. Tutkimusaineistossa peruskoulun opettajan identiteetti 
rakentui hyvin eri tavoin ja hyvin erilaisten koulutuksellisten tekijöiden va-
raan opettajan pääaineen ja muiden tutkintoon sisältyvien opintojen mukaan.  

Suomalaiset noviisiopettajat kertoivat, miten aineenhallinta ja pedagogiset 

taidot vahvistuivat opettajankoulutuksen aikana samaan aikaan, kun koulun-

pidon todellisuus jäi osittain pimentoon. Opettajista kaksi oli harjoitellut kent-
täkouluissa ja kolme harjoittelukouluissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei har-
joittelupaikka sinänsä selittänyt opettajan selviytymistä koulunpidon todelli-
suudessa, vaan ohjatussa harjoittelussa rakenteita ja harjoittelupaikkaa tär-
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keämpää on huolehtia siitä, että opiskelija saa riittävän laadukasta, asiantun-

tevaa ja paneutuvaa ohjausta. Tärkeää olisi huolehtia, että tämä asiantunteva 

ohjaus jatkuisi vielä työelämän alkuvuosina.  
Sabar (2004, 153–154) pani merkille koulutodellisuuden poikkeavan huo-

mattavasti siitä, mitä opettajakoulutuksessa opetetaan psykologisista, sosiolo-
gisista ja kasvatustieteellisistä teorioista. Noviisilla on ensimmäisestä työpäi-
västä lähtein täysi vastuu luokasta ja vasta tuolloin hän Sabarin (emt. 154) 
mukaan havaitsee, kuinka paljon teorioita komplisoidumpi koulutodellisuus 
itse asiassa on. Noviisi kysyykin ahdistuneena: ”Mitä välineitä minun pitäisi 
nyt käyttää?” ja ”Kuinka käsittelen ongelmiani?”, mutta kukaan ei vastaa. 
Kuilu opettajankoulutuksen ja koulutodellisuuden välillä horjuttaa noviisin 
luottamusta selvitä kaikesta yksin. Tutkimani noviisiopettajat jakoivat konsul-
tointitapaamisissa em. Sabarin (2004) tutkimuksen kaltaisia kokemuksiaan 
suomalaisesta opettajankoulutuksesta ja koulutodellisuudesta. 

Farrell (2003, 102) puolestaan totesi tutkiessaan opettajan noviisivuotta, et-
tä aloitteleva opettaja joutui heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen opetta-
maan lähes kaksinkertaisen määrän verrattuna siihen mihin hän oli praktiku-
missaan tottunut. Työn kuormittavuutta lisäsivät vielä koulun muut tehtävät, 
joista hänen ei opiskelijana tarvinnut vastata. Tämän takia työmäärä yllätti ja 
uuvutti noviisiopettajan. Farrell (2003, 107) pitää tärkeänä, ettei opettajalle 
määrättäisi täyttä opetusta heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen, vaan hänel-
le varattaisiin aikaa sopeutua, hahmottaa ja omaksua työn realiteetit.  

Tutkimustulokseni osoittivat, että opettajankoulutuksen ja koulumaailman 

todellisuuden välillä on kuilu. Opettajankoulutus ei antanut opettajille riittä-
västi valmiuksia kohdata työn reaalimaailmaa. Koulutuksen ja koulunpidon 
välisessä kuilussa on kuitenkin enemmän kysymys kulttuurista riippumatto-
masta yksilön, organisaation ja työn luonteeseen liittyvästä psykologisesta ja 
yhteiskunnallisesta ilmiöstä kuin varsinaisesta koulutukseen liittyvistä kysy-
myksistä. Ilmeistä on, että jokaisessa maassa ja jokaisessa kulttuurissa on 

kehitettävä sellaista toimintakulttuuria, jossa opettajat kokevat saavansa riit-

tävästi tukea opettajanuran alkutaipaleella ensimmäisestä koulupäivästä al-

kaen. Monissa maissa on kehitetty induktiokoulutus tukemaan opettajaa opet-
tajankoulutuksesta työelämään siirtymisvaiheessa (Kyriacou & Kunc, 2007; 
Sabar, 2004; Goddard & O´Brien, 2003; Hebert & Worthy, 2001). Induktion 
avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että opettajalla on mahdollisuus jatkaa 
työssä, johon hän on kouluttautunut. Farrell (2003, 104) kehottaa rakenta-
maan induktiosta opettajille strukturoidun ja systemaattisen ohjelman, josta 
vastaa organisaatio, jonka päätehtävänä on induktiokoulutus, sen toteuttami-
nen ja kehittäminen. Pelkkä mentorin osoittaminen noviisille ei hänen mu-
kaansa ole riittävä teko, sillä mentorointi voi sisältää ennakoimattomia asioita, 
rooliepäselvyyksiä ja epätietoisuutta vastuusta. Tilapäisjärjestelynä mento-
rointi helposti myös keskeytyy tai sen säännöllisestä toteutumisesta ei jakseta 
huolehtia.  
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Tutkimukseen osallistuminen oli tutkittavilleni samalla myös induktiokou-
lutusta, joka oli luonteeltaan konsultointia ja jossa käytettiin apuna konsulta-
tiivisia työskentelytapoja. Konsultatiivisissa työskentelytavoissa keskeistä on 
se, miten noviisiopettaja itse alkaa tulkita, jäsentää ja ratkaista omia työhön 
liittyviä kompleksisia tilanteitaan. Konsultoinnissa tärkeää on myös se, että 
noviisiopettajien ”auttaja” on organisaation ulkopuolinen asiantuntija. Autta-
misnäkökulmaan liittyi luja luottamus opettajan omiin voimavaroihin ja ky-
kyihin. Konsultointiprosessin edetessä opettaja kokee parhaimmillaan voivan-
sa toimia aiempaa paremmin oman tilanteensa edistäjänä. (Tokola & Hyyppä, 
2004, 7, 55; Hämäläinen & Sava, 1989, 186–187, Hämäläinen, 1987, 16–18; 
Hyyppä, 1987, 24–25.)  

Tutkimukseni induktio ja konsultointi edellytti, että ryhmän kaikki jäsenet 
ovat toisilleen tuntemattomia. Tuntemattomuus auttoi opettajia jakamaan va-
paasti keskenään opettajuuteen liittyviä kipeitäkin asioita menettämättä kas-
voja esimerkiksi esimiestensä, kollegojensa tai oppilaiden huoltajien edessä. 
Tuntemattomuus ja se, ettei opettajilla ollut kollegiaalisia työtoveruussuhteita 
keskenään, oli tutkimukseen osallistumisen ja konsultoinnin onnistumisen 
tärkeimmät ehdot, jotka jokaisen piti täyttää. Tutkimuksessa opettajat toimi-
vat ryhmän jäseninä sekä samalla myös kollegiaalisina ”konsultteina” suh-
teessa toinen toisiinsa. Opettajien keskenään jakamat kokemukset heijastuivat 
ryhmän kokemustodellisuuteen. Noviisit oppivat paljon toistensa kokemuk-
sista, ja he kertoivat kokeilleensa vastaavanlaisia keinoja omassa luokassaan. 
Konsultointi toimi hyvin ja se voisikin olla yksi tapa, minkä varaan tällaisen 

institutionaalisen induktiokoulutuksen voisi rakentaa. Noviisiopettajat olivat 
konsultointitapaamisten hyödyllisyydestä yksimielisiä. 

Tää ryhmä on opettanut mua jäsentämään ja hieman strukturoimaan sitä omaa toimin-
taa, koska se on kuitenkin niin henkilökohtainen alue ja osittain omaa persoonaa, että en 
mä tätä opettajuutta tuolla kollegoiden kanssa tee. Tää on sillä lailla astetta intiimimpi 
tapa miettiä näitä [opettajuuteen liittyviä] asioita. Mä oon myös pitänyt siitä, kun tää 
ryhmä on puolueeton, niin vaikka tänne tuo sellaisia tunneladattuja asioita, jotka työyh-
teisössä ehkä jotenkin vaikeuttais ja tekis kompleksisemmaksi niiden käsittelyn, niin 
täällä sitä saa omalla tavallaan semmosen aika puolueettoman peilauspinnan. (Touko-
kuu) 

Kukaan ei lähde arvostelemaan sun toimintaa siellä paikan päällä, vaan täällä käsitel-
lään enemmän kysymyksiä ja sitten siihen tulee joku toinen rinnakkainen kokemus. 
(Toukokuu) 

Tää ryhmä on auttanut mua luottamaan itseeni opena, kun on kuullut toisten mokia ja 
kompastuksia. Mulle on tullut kauheen selkeeksi se, että on ihan tavallista ja normaalia 
etsiä itseä opena. Täällä on myös ollut kauhean hyvä henki ja on saanut uskoa, että mi-
nussa taitaa sittenkin olla mahdollisuus kasvaa ihan oikeasti hyväksi opettajaksi. (Tou-
kokuu) 

Ihanaa on ollut, kun on aineenopettaja ja sitten on ollut luokanopettajaa ja erityisopetta-
jaa, niin mä oon ainakin oppinut ihan hirveästi teidän töistä ja siitä miten se vaikuttaa 
siihen kouluun ja sen koulun arkeen, siis kaikkeen. (Toukokuu) 
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Tän ryhmän myötä ja kokemusten myötä mä oon oppinut erottaan toiminnan ja ne omat 
tunteet. (Toukokuu) 

Teidän kokemukset on minua ainakin hirveen paljon auttaneet tiedostamaan sitä, kuinka 
mun kuuluu toimia ryhmän vetäjänä, mitä asioita ennakoida ja mitä sanoa ääneen ennen 
kuin lähdetään työskentelemään. Ei ne ois ollu mulle mitenkään itsestään selvyyksiä tai 
ehkä ne ois kantapään kautta oppinut, mutta luulen, että jotain oikopolkuja oon täältä 
saanut kyllä. (Toukokuu)  

 

Opettajankoulutusta ohjaavat enemmän persoonalliset näkemykset opettajan 
ammatista kuin ammatillisuutta jäsentävä teoria. Räihä (2006) pitää koulutus-
ta jäsentävän teorian puutetta opettajankoulutuksen keskeisimpänä ongelma-
na. Noviisiopettajat kaipasivat koulutukseen selkeää aikajännettä, jossa koulu-
tuksen aiheet ja sisällöt syvenisivät opintovuosien karttuessa. Ryhmätapaami-
sissa nousi opettajankoulutuksen sisällöllisistä heikkouksista yksittäisenä 
asiana esiin arviointi ja puutteellinen perehdyttäminen arviointiin koulutuksen 
aikana. Opettajat kokivat, etteivät perusopetuslainsääntö (PoL 628/1998; PoL 
1288/1999; PoL 477/2003; PoA 852/1998) tai peruskoulun opetussuunnitel-
man perusteet (2004a) anna riittävän selkeää ohjeistusta oppilaiden arvioin-
tiin.
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10 POHDINTA 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tavoittaa noviisiopettajan autenttinen 
ääni ja tarkastella koulunpitoa ja opettajankoulutusta aloittelevien opettajien 
kokemusten valossa. Opettajien autenttisia kokemuksia analysoidessa kävi 
ilmi, että osa kokemuksista ei välttämättä liittynyt noviisivuoteen, vaan pi-
kemmin siihen, miten koulutyö on yleensä organisoitu. Aineiston analysointi 
tapahtui aineistolähtöisesti, joten tutkimustuloksissa nousivat esiin erityisesti 

opettajien itselleen tärkeäksi kokemat asiat. Opettajan työ näyttää tutkimustu-
losteni perusteella erittäin haasteelliselta tehtävältä. Opettajilla pitäisi olla 

mahdollisuus saada ohjausta ja tukea kokeneelta ohjaajalta tulokasvuote-

naan. Muista maista saadut kokemukset osoittavat, ettei mentorin tai tutorin 
osoittaminen ole riittävä toimenpide, vaan induktioon tarvitaan strukturoitu ja 

systemaattinen ohjelma. Siitä vastaa organisaatio, jonka keskeisenä tehtävänä 
on induktiokoulutus, sen toteuttaminen ja kehittäminen. 

Tutkimustulosteni mukaan osa opettajien noviisivuoden vaikeuksista johtui 
tilanteen luonteesta ja työn emotionaalisesta kuormittavuudesta uudessa teh-
tävässä ja uudessa työpaikassa. Aloitteleva opettaja tulee usein yksin ”valmii-
seen” organisaatioon, johon on vuosikymmenten saatossa muotoutunut oma 
toiminta- ja työkulttuurinsa. Opettajien työ on niin hektistä heti ensimmäises-
tä koulupäivästä alkaen, ettei heillä ole mahdollisuutta rauhassa tutustua toi-
siinsa ja käynnistää sitä kautta alkavaa kouluvuotta levollisesti. Ajan puutteen 
ja työn organisoinnin takia kollaboratiivista ja yhteisöllistä koulukulttuuria ei 
kouluihin pääse kehittymään. Tämä ei ole yksinomaan suomalaisen koulu-
kulttuurin ongelma, vaan sama asia on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa 
(vrt. Kyriacou & Kunc, 2007; Sabar 2004; Farrell, 2003; Hebert & Worthy, 
2001).  

Opettajalla on tulevasta ammatista uransa alussa paljon odotuksia, toiveita 
ja illuusioita, jotka eivät koulun reaalimaailmassa toteudu. Opettajan kyky 
sietää pettymyksiä, kohdata ja ratkaista konflikteja, tehdä kompromisseja ja 
osata tarvittaessa joustaa, joutuu koetukselle alusta alkaen. Kasvattaja kohtaa 
työssään myös haavekuviaan epätäydellisemmän koulutodellisuuden, jossa on 
tärkeätä osata sietää keskeneräisyyttä sekä ymmärtää ja tiedostaa, miten pal-
jon opettajan työssä itse asiassa on kysymys kasvattamisesta opettamisen rin-
nalla. Opettaminen on emotionaalisesti hyvin kuormittavaa. Emotionaalinen 
kuorma on luonnollisesti suurin lukuvuoden alussa, jolloin opettajalle kaikki 
on uutta: koulu, työ, työyhteisö, oppilaat, vanhemmat, oppimisympäristö sekä 
työskentelyn fyysiset puitteet. Tässä kuormittavassa tilanteessa opettajan tuli-
si kyetä löytämään paikkansa työyhteisössä, joka on traditioiltaan jäykkä, 
luonteeltaan ehdoton ja jossa esiintyy keskinäistä kilpailua ja valtataistelua. 
Työelämään siirtyminen edellyttää opettajalta erinomaista kykyä sopeutua 
psyykkisesti samanaikaisesti hyvin erilaisiin tilanteisiin. Siirtyminen onnis-

tuu, mikäli opettajan odotukset, työpaikan realiteetit ja persoonallisuuden 
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piirteet sopivat riittävän hyvin yhteen. Opettajan tilanne helpottuu, mikäli 
kouluun tulee muita uusia työntekijöitä samaan aikaan. Uusia opettajia yhdis-
tävät samankaltaiset elämäntilanteet sekä työn ja työskentelyolosuhteiden tun-
temattomuus ja outous kouluvuoden alussa. Tiedostamalla opettajasta riippu-
mattomat tilanteeseen vaikuttavat realiteetit opettaja alkaa hahmottaa työtään 
realistisemmin. Tämä auttaa häntä selviytymään opettajan työssä vaikeina al-
kuvuosina.  

Osa tutkimustuloksista ei liittynyt suoraan opettajan tulokasvuoteen, vaan 
osoittautui, että koulunpidossa esiintyy yleisesti ongelmia, jotka vaikeuttivat 
myös opettajien noviisivuotta. Näistä keskeisin asia koski koulutyötä ohjaa-
vaa perusopetuslainsäädäntöä. Tutkimustulosten mukaan perusopetuslakia ei 

noudateta lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Oppilaalle on perusopetuslais-
sa määrätty omat velvollisuudet, jotka koskevat säännöllistä koulunkäyntiä ja 
opetukseen osallistumista. Oppilailla oli runsaasti luvattomia poissaoloja ja 
koulujen työpäivinä tehtyjä ylimääräisiä lomamatkoja. Huoltaja ei aina hank-
kinut näihin poissaoloihin asianmukaista lupaa, jossa oppilaalle olisi myön-
netty tilapäisesti vapautus olla osallistumatta opetukseen. Oppilaat rikkoivat 
päivittäin myös velvollisuuttaan suorittaa tehtävät ja käyttäytyä asiallisesti 
(PoL 1998, 35 §). Huoltajilla puolestaan on velvollisuus valvoa oppivelvolli-
suuden täyttämistä, ja mikäli hän tämän valvonnan laiminlyö, hänet on tuo-
mittava sakkoon (PoL 1998, 45 §). Koska koulunpidon arkea on huoltajan 
valvontavelvollisuuden laiminlyöminen, olisi aiheellista selvittää, miten 
oheista lakipykälää on sovellettu koulutyön järjestämisessä. Myös arviointi ja 
erityisesti luokalle jättäminen kaipaavat nykyistä selkeämpää ohjeistamista 
(PoL 1998, 22 §; PoA 1998, 10–14 §). Ehkä kaikista suurin ja murheellisin 
perusopetuslainsäädännön toteuttamiseen liittyvä ongelma koskee turvalli-
suutta. Perusopetuslainsäädännössä (PoL 1998, 29 §) todetaan, että opetuk-
seen osallistuvalla on oikeus turvalliseen ympäristöön. Tutkimusaineistoni 

osoittaa, ettei turvallista oppimisympäristöä kyetty missään koulussa täysin 

takaamaan. Väkivaltaisia ja uhkaavia tilanteita kouluissa oli lukuvuoden mit-
taan useita. Myös kaksi tutkimukseeni osallistuvaa opettajaa joutui lukuvuo-
den aikana oppilaansa pahoinpitelemäksi.  

Koulujen työskentelyolosuhteita ei ole kehitetty työn luonteen muuttumista 

vastaavalla tavalla. Ammatin luonnetta on eniten muuttanut luokkien hetero-
geenisuus. Osalla opettajista oli liian vaativia opetusryhmiä opetettavanaan. 
Vaikeimmat tilanteet syntyvät, kun ryhmässä on psyykkistä hoitoa tarvitseva 
lapsi. Hoitoon ohjaaminen on hidas prosessi, joka voi kestää kuukausia. Näis-
sä ylivoimaisissa tilanteissa kärsivät kaikki: opettaja, psyykkisesti oirehtiva 
lapsi ja ryhmä. Opettaja saattaa myös joutua näissä tilanteissa jaksamisensa 
äärirajoille. Vaikka koulussa nähdään, että tilanne, jossa opettaja työskente-

lee, on hänelle kohtuuton, koulun keinot auttaa opettajaa ja oirehtivaa oppi-

lasta ovat liian hitaita suhteessa koulun hektiseen elämään. Työskentelyolo-
suhteiden tulisi vastata paremmin heterogeenisten luokkien johtamiseen ja 
opettamiseen liittyviä ongelmia. Opettajat odottavat, että oppilashuoltotyö, 
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kouluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä erityisopettajat 
tukevat nykyistä voimakkaammin opettajia heterogeenisten ryhmien opetta-
misessa. Koulun pitäisi lisäksi kehittyä myös organisaationa siten, että opet-
tajilla olisi mahdollisuus saada apua luokkiin. Opettajat toivoivat koulun-
käyntiavustajia työnsä tueksi, jotta heillä itsellään olisi paremmat mahdolli-
suudet keskittyä opettamiseen ja ryhmän johtamiseen. 

Tutkimustulokseni antavat osviittaa sisällöistä, joita pitäisi käsitellä opetta-
jankoulutuksessa ja erityisesti ohjatussa harjoittelussa sekä myöhemmin opet-
tajien perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksessa. Opiskelijoille tulisi avata 

opintojen loppuvaiheessa tutkimuksessani esiin tulleita asioita ja käynnistää 

siten heidän sosiaalisen lukutaitonsa kehittyminen uudessa ympäristössä jo 

ennalta (vrt. Kari & Heikkinen, 2001, 41). Opettajien on helpottavaa kuulla, 
että monet vaikeudet, joita he alussa kohtaavat, johtuvat koulunpidon organi-
satorisista tai yleisistä psykologisista syistä, ei siitä, että he olisivat epäkelpoja 
opettajia. Opettajille on syvälle iskostunut mielikuva opettajan ammatista 
synnynnäisenä ominaisuutena. Sen mukaan opettajan ammatti hahmottuu 
olemisen ja ajattelun tapana hyvin eri tavoin kuin moni muu ammatti. Useim-
piin ammatteihin ”kouluttaudutaan” tai ”valmistaudutaan”, kun taas opetta-
jaksi ”kasvetaan” tai ”kypsytään” ellei peräti ”synnytä” (Kari & Heikkinen, 
2001, 44). Karjalainen (1991, 1992) toteaa synnynnäisen myytin tarkoittavan 
tiukimmillaan sitä, ettei kenestä tahansa ole opettajaksi, vaan vasta työssä nä-
kee, kun ongelmat alkavat kasaantua, ketkä ovat ”valittuja”. Ei ole ihme, että 
ensimmäisten vastoinkäymisten ilmaantuessa noviisiopettajat alkavat epäillä 
omaa opettajuuttaan. Opettajia ei pidä jättää yksin uran herkässä alkuvaihees-
sa, vaan opettajille pitää olla tarjolla tukea ja koulutusta työuran ensi päivistä 
alkaen. 
 
 
10.1 Tutkimuksen menetelmällisen ratkaisun arviointia 
 
Kouluttautuessani organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävässä 
koulutusohjelmassa päätin koota syksyllä 2002 ryhmän hiljattain työelämään 
siirtyneistä opettajista keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan koulunpi-
dosta ja opettajan työstä. Mielsin kokoontumisemme tuolloin mentoroinniksi. 
Laadin kokoontumisista pienen opinnäytteen, joka sisältyi opintoihini ja jossa 
kuvasin syyslukukauden kestäneitä säännöllisiä tapaamisia (Blomberg 2003). 
Jo tuolloin havaitsin kokoontumisten merkityksen noviisiopettajille. Yhdessä 
jaetut kokemukset ja ratkaisut ongelmallisiin tilanteisiin antoivat tukea ja tur-
vaa usein hyvin haasteellisissa koulunpitoon liittyvissä tilanteissa. Luokan-
opettajan työ osoittautui yksinäiseksi, eikä opettajilla ollut työpaikalla ketään 
jonka puoleen kääntyä niissä tilanteissa, joissa opettajat kokivat itsensä neu-
vottomiksi. Aineistonkeruuni pohjautui tuolloin omiin muistiinpanoihini. 
Huomasin, että tapaamisissa käsiteltiin niin monia asioita, etten pystynyt 
kaikkia kirjaamaan tai muistamaan. Tästä sain ajatuksen soveltaa samantyyp-
pistä aineistonkeruuta systemaattisemmin ja johdonmukaisemmin ja laatia sii-
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tä mahdollisesti tieteellinen opinnäyte. Jo tuolloin päätin, että aineistonkeruun 
täytyy olla selkeästi organisoitu ja johdettu ja kaikkien osallistujien pitää olla 
toisilleen tuntemattomia. Opettajien tuli myös työskennellä eri kouluissa. Tä-
mä takaisi riittävän luottamukselliset keskustelut ja sen, etteivät tapaamiset 
sotkisi koulujen sisäistä elämää tai opettajien keskinäisiä kollegiaalisia suhtei-
ta. Tavoitteeni oli, ettei tutkimukseen osallistumisesta ja aineistonkeruusta saa 
olla haittaa ulkopuolisille. Koulutusohjelmaani liittyvä pieni opinnäyte toimi 
tavallaan tämän tutkimuksen esitestinä. Tässä tutkimuksessa toteutin syste-
maattista kahdeksalle kuukaudelle ajoittunutta aineistonkeruuta, jossa haastat-
telin, konsultoin, äänitin, litteroin, luokittelin ja analysoin viiden opettajan 
kokemukset ensimmäisestä opettajavuodesta peruskoulussa.  

Tutkimukseeni kertyi merkityksen sisältäviä analyysiyksiköitä yhteensä 
3415 yksikköä, josta 93 analyysiyksikköä eli 2,7 % oli omaa toimintaani 
ryhmässä tutkijana ja konsulttina. Loput 3322 merkityksen sisältävää yksik-
köä oli noviisiopettajien ryhmätapaamisissa jakamia kokemuksia (vrt. tauluk-
ko 8). Aineistolähtöisessä analyysissä jätin oman osuuteni tarkastelun ulko-
puolelle. Siten analyysi ja tulkinta kohdistuivat tutkimuksessani yksinomaan 
noviisiopettajien autenttisiin kokemuksiin. Tutkimusaineisto, jonka perusteel-

la kokosin aikaisemmissa luvuissa esittelemäni tutkimustulokset, kattoi 59,7 

% koko tutkimusaineistosta.  
Analysoinnin ulkopuolelle jäivät ne merkityksen sisältävät analyysiyksiköt, 

jotka eivät tämän tutkimuksen tutkimusongelmien kannalta olleet relevantteja. 
Tarkastelun ulkopuolelle jäi siten 40,3 % koko tutkimusaineistosta. Ulkopuo-
lelle jätetyt teemat käsittelivät opettajien pedagogista, didaktista ja opetusme-
netelmällistä toimintaa, kouluntason ilmiöitä ja yksittäisiin oppilaisiin liittyviä 
asioita. Moniammatillinen yhteistyö, samoin kuin koulun sisäinen ja ulkoinen 
yhteistyö, jäi tarkastelun ulkopuolelle sen vähäisen esiintymisen takia. Kou-
lun yhteistyökuvioista mukana oli ainoastaan kodin ja koulun yhteistyö, joka 
muista yhteistyökuvioista poiketen osoittautui erittäin merkittäväksi asiaksi 
noviisiopettajille. Niin ikään oppilashuolto jäi tarkastelun ulkopuolelle, sillä 

opettajat keskustelivat oppilashuoltoon liittyvistä asioista todella vähän, 
vaikka he kohtasivat tosi vaikeita oppilastapauksia, joissa tarvittiin myös ul-
kopuolisia asiantuntijoita. Oppilashuoltoon liittyviä merkityksen sisältäviä 
analyysiyksiköitä oli tutkimusaineistossa vain 27 yksikköä, mikä edusti pro-
sentuaalisesti 0,8 % koko aineistosta.  

Tutkimusaineistoni on rönsyilevä ja runsas, ja olen kyennyt siitä tässä tut-
kimuksessa analysoimaan vain osan. Noviisivuosi on tutkimusaiheena erittäin 
mielenkiintoinen ja sitä voi tarkastella useasta eri näkökulmasta. Aineistonke-
ruuni onnistui hyvin, sillä ryhmään syntyi luottamuksellinen ilmapiiri, jonka 
takia opettajat uskalsivat jakaa myös sellaisia asioita, joista opettajanhuoneis-
sa ei yleensä keskustella. Yhtenä tavoitteenani oli nostaa esille opettajan ko-
kemus- ja mielikuvamaailmaa sekä organisaatiokulttuurin tiedostamattomia 
puolia. Tässä koin onnistuvani. 
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10.2 Päätelmiä opettajan työstä ja opettajankoulutuksesta tutkimuspro-
sessin päätyttyä sekä ajatuksia jatkotutkimuksista 

 
Kuten ensimmäisessä luvussa totesin, olen pyrkinyt tutkimuksessani löytä-
mään uutta tulkintaa ja ymmärrystä noviisin haasteelliseen ensimmäiseen 
opettajavuoteen sekä etsimään uutta ajattelua opettajankoulutuksen opettajan 
pedagogisten opintojen ja erityisesti ohjatun harjoittelun kehittämiseen. Ensin 
mainittua pyrkimystäni olen edellisissä luvuissa tarkastellut seikkaperäisesti, 
kun taas tässä yhteydessä palaan niihin ajatuksiin ja jatkotutkimusideoihin, 
joita tutkimusprosessini on minussa herättänyt. 

Peruskoulu oppivelvollisuuskouluna poikkeaa kaikista muista oppilaitok-
sista siinä, että se huolehtii koko ikäluokan opettamisesta. Valtioneuvoston 
tehdessä linjauksia perusopetuksen kehittämiseksi ratkaisuissa näkyvät yh-
teiskunnalliset arvot, tarpeet ja ajan henki. Linjaukset harvoin perustuvat tut-
kittuun tietoon. Esimerkki tällaisesta yhteiskunnallisesta linjauksesta on lähi-
kouluperiaate. Lähikouluperiaate tarkoittaa sitä, että oppilas voi käydä lähi-
kouluaan eli sitä koulua, jonka oppilaaksi hän asuinpaikkansa perusteella kuu-
luu. Ajatuksena on, että lähikoulu tukee lapsen ja hänen ympäristönsä vuoro-
vaikutusta – mm. ystävyyssuhteiden kehittymistä – koska lapsi viettää koulu-
aikansa ja vapaa-aikansa samassa ympäristössä. Nähdään myös, että lähikou-
lussa oppilas tutustuu naapurustonsa lapsiin ja saa mahdollisuuden kuulua 
luonnollisen ympäristönsä kaveripiiriin. Näin lapsi on luontevammin osa ym-
päristöään. Laajemmin ajateltuna ympäristön sosiaalinen kiinteys kasvaa, kun 
ikäluokka toisensa perään käy koulunsa asuinalueellaan. Arvellaan, että lähi-
kouluperiaate jakaa oppilaat tasaisesti kouluihin, koska jokainen koulu vastaa 
alueensa lasten koulunkäynnistä. Koetaan, että palvelujen hajauttaminen lähi-
kouluihin johtaa siihen, että erityisopetukseen siirrettyjä/otettuja oppilaita tu-
lee kuhunkin kouluun suurin piirtein saman verran kuin heitä on väestössä 
keskimäärin eli noin 7,3 % kaikista oppilaista. Tämä merkitsee sitä, että ope-
tusryhmään sijoitetaan keskimäärin 0–2 erityisopetukseen siirrettyä/otettua 
oppilasta. Uskotaan myös, että hyvin toteutettu lähikouluperiaate mahdollistaa 
entistä paremmin kouluyhteisön osallistavan toiminnan, sillä erityisoppilaiksi 
luokiteltuja oppilaita ei ole opetusryhmää kohti liian monta henkilökunnan 
voimavaroihin nähden. (Ks. Opetushallitus 2008.) 

On helppo nähdä lähikouluperiaatteen mielekkyys ja merkitys edellä kerro-
tulla tavalla – teoriassa. Tutkimukseni osoitti kuitenkin, ettei lähikouluperiaa-
te toimi, kuten edellä on esitelty tekstissä, jonka poimin Opetushallituksen 
Opettajan verkkopalvelun sivuilta. Tosiasiassa huoltajat saattavat viedä lap-
sensa muuhun kuin lähikouluun. Noviisiopettajien kouluissa pakoa omasta 
lähikoulusta tapahtui erityisesti niiden koulujen kohdalla, missä oli runsaasti 
maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Toiseen kouluun hakeutuminen lähikou-
lun sijaan on ollut mahdollista helsinkiläisten koululaisten määrän ollessa 
viime vuosina laskussa. Pienenevien ikäluokkien takia kouluissa on ollut tilaa 
muillekin kuin vain lähikoulun oppilaille. Lähikouluperiaate saattaa vinouttaa 
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oppilasvirtoja ja vuosien kuluessa tämä voi johtaa koulujen välisiin eroihin 
oppilaiden osaamisessa ja menestymisessä. Tutkimustulosteni mukaan kaikki 
lähikoulun oppilaat eivät myöskään kyenneet opiskelemaan yleisopetuksen 
ryhmässä hyvistä pyrkimyksistä huolimatta, joten kouluihin perustettiin mo-
nimuoto- tai pienluokkia. Näissä luokissa opetettiin samanaikaisesti kolmea 
ikäluokkaa siten, että opetusryhmissä oli joko 1–3 -luokkien tai 4–6 -luokkien 
oppilaat. Noviisiopettajat pitivät näin muodostettuja opetusryhmiä liian hete-
rogeenisina ja liian vaikeina opettaa, jotta opettaja olisi itse ollut tyytyväinen 
opetuksensa tasoon. Tutkimustulosteni perusteella näyttää siltä, että lähikou-
luperiaatteen toteutumista ja oppilasvirtoja sekä monimuotoluokkien raken-
teiden toimivuutta olisi aiheellista selvittää tieteellisen tutkimuksen menetel-
min ennen kuin koulujen välinen polarisoituminen etenee liian pitkälle.  

Perusopetuksen järjestämisen yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi pitäisi ot-
taa ryhmien toiminta ja oppilaan kyky toimia ryhmän jäsenenä. Niin ikään 
huoltajia tulisi ohjata huolehtimaan lastensa oppivelvollisuudesta perusope-
tuslain hengessä. Osa oppilaista syrjäytyy koulupolulta jo peruskoulun aikana. 
Tärkeää olisikin selvittää, miten oppilaiden muut kuin sairaudesta johtuvat 
poissaolot vaikuttavat oppilaan koulunkäyntiin peruskoulussa ja opintojen 
jatkamiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Oppilaiden koulunkäyntiin kaiva-
taan säännöllisyyttä ja jämäkkyyttä. Koulun pitää voida vaatia huoltajia kan-
tamaan vastuunsa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Olisi myös tärkeää, että 
yhteiskunnan yleinen ilmapiiri tukisi nykyistä paremmin säännöllistä koulun-
käyntiä. Syrjäytyminen koulupolulta vähenisi oletettavasti yleisen ilmapiirin 
muututtua. Syrjäytymiseen liittyy myös peruskoulun oppilasarvioinnin ja luo-
kalle jättämisen problematiikka. Hylätty suoritus tai luokan kertaaminen ei 
toimi luontevasti jaksojärjestelmässä. Oppilashuoltohenkilöstö painostaa 
opettajia antamaan ”armovitosia”, mikä on opettajalle vaikeaa tilanteessa, jos-
sa oppilas ei ole ollut edes läsnä tunneilla. Peruskoulun ”pudokkaisiin” tulisi 
kiinnittää huomiota jo alaluokista lähtien ja käynnistää kouluvuosien mittai-
nen intensiivinen kodin ja koulun yhteistyö, joka tukee oppilaan säännöllistä 
koulunkäyntiä ja oppivelvollisuuden suorittamista. 

Yllättävää tutkimuksessani oli havaita luokanopettajan työn yksinäisyys 
verrattuna lastentarhan- tai aineenopettajan työhön. Noviisiopettajat selittivät 
alakoulun ja yläkoulun yhteisöllisyyden eroja yläkoulun opettajien yhteisillä 
oppilailla. Luokanopettaja vastaa ja huolehtii oppilasryhmästään usein yksin. 
Tutkimustulosteni perusteella peruskoulun rakennetta – yläkoulu ja alakoulu 
– sekä aineenopettajan ja luokanopettajan työrooleja olisi aiheellista tutkia tie-
teellisesti tarkemmin. Mielenkiintoinen kysymys on, miten perusopetus tulisi 
organisoida, jotta opetuksessa voitaisiin lisätä opettajien välistä kollaboraatio-
ta. 

Opettajayhteisöt osoittautuivat tutkimuksessani vaikeiksi. Noviisiopettajat 
kokivat, etteivät opettajat osaa keskustella pedagogisista asioista. Samoin 
opettajat ovat kyvyttömiä tekemään kompromisseja, joissa annettaisiin tilaa 
muiden opettajien näkemyksille ja mielipiteille. Tutkimukseni perusteella 
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opettajia tulisi kouluttaa tunnistamaan omaa toimintaansa opettajayhteisöissä. 
Tämä auttaisi heitä havaitsemaan ja ymmärtämään laajemmin koulun tason 
ilmiöitä. Tiedostamalla em. asioita opettajat osaisivat toimia aikaisempaa ra-
kentavammin työyhteisöissään. Se lisäisi sekä opettajan omaa että kollegoi-
den viihtymistä työssä, samoin kuin työhyvinvointia.  

Tutkimukseni myötäili aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan pro 
gradu -opinnot yhdessä ohjatun harjoittelun kanssa ovat opettajankoulutuksen 
tärkeimmät opintojaksot. Opettajankoulutuksen rakenteita ja sisältöjä kehitet-
täessä tulee huolehtia siitä, että jokainen opiskelija saa laadukasta ja asiantun-
tevaa ohjausta opintojen ja ohjatun harjoittelun aikana. Tämän ohjauksen tuli-
si jatkua vielä työelämän alkuvuosina. Ohjauksen laadusta huolehtiminen on 
siten opettajankoulutuksen tärkeimpiä asioita. Laadun parantamiseksi ohjaa-
juutta tulisi tutkia nykyistä enemmän sen suuren merkityksen takia opettajaksi 
kasvamisessa ja kehittymisessä. Aihepiirin ympärille olisi hyvä koota valta-
kunnallinen tutkimushanke. Ohjaajuuteen kohdistuvalla tutkimuksella voitai-
siin edistää ammatillisuutta jäsentävän teorian muodostumista.  

Opettajien rekrytoiminen pääkaupunkiseudun kouluihin ei tutkimustuloste-
ni valossa ole helppoa. Opettajan ammatin muuta maata heikompi arvostus 
pääkaupunkiseudulla, samoin kuin opettajan tehtävän mieltäminen pikemmin 
projektiluontoiseksi kuin elämänmittaiseksi tehtäväksi, haastaa opettajien rek-
rytoinnin lähivuosina. Opettajien siirtyminen muihin ammatteihin saattaa 
edelleen lisääntyä, mikäli mielikuva opettajan työstä määräaikaisena projekti-
na yleistyy. Tämä tuo paineita opettajankoulutuksen määrälliseen ja laadulli-
seen kehittämiseen. Myös opettajatarpeen ennakointi vaikeutuu.  

Yksittäisenä asiana haluan lopuksi mainita opettajien täydennyskoulutuk-
sen. Tutkimustulosteni mukaan täydennyskoulutus toimi helsinkiläisissä kou-
luissa erinomaisesti. Opettajia – myös määräaikaisia opettajia – kannustettiin 
kouluttautumaan ja huolehtimaan henkisen pääomansa kartuttamisesta. Sitä 
tutkimani noviisiopettajat arvostivat ja siitä he iloitsivat. 
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Epilogi 
 
Kirkkovuosi on alkamassa. Monissa kouluissa lauletaan Hoosianna-hymniä, 
valmistaudutaan itsenäisyyden juhlintaan ja annetaan oppilaille väliarviointi. 
Tutkimusryhmäläisten toinen opettajavuosi määräaikaisessa työsuhteessa on 
jo lähes puolivälissä. Kynttilän liekki lepattaa ja luo tunnelmaa hämärtyvään 
sunnuntaipäivään. Vietämme pikkujoulua sekä vaihdamme kuulumisia ja ko-
kemuksia opettajan työstä. Mitä opettajillemme kuuluu? 

Leena jatkaa samassa koulussa ja samassa luokassa, vaikka varmistus työn 
saannista siirtyi kesäkuun puolelle. 

”Vuosi sitten mulla oli paljon positiivisemmat ajatukset opettamisesta ja koulusta. Mul-
la oli ideaaliluokka, hyvätasoinen ja moitteeton, siellä ei ollut yhtään hankalaa oppilas-
ta. Mua hämmästyttää, kuinka paljon luokan dynamiikka voi muuttua ja kuinka tulee 
ihan uudenlaisia tilanteita, jotka on tosi haastavia. Mulla on tänä vuonna enemmän op-
pilashuoltojuttuja, kun viisi uutta oppilasta on tullut luokkaan. Ne myös muutti koko 
luokan ryhmädynamiikan. Ehkä siihen vaikuttaa sekin, että ne on tulossa murrosikään. 
….Vanhempien aggressiivinen viestintä rasittaa. Meni yksi yö nukkumatta, kun koen 
henkisellä tasolla raskaaksi sen, kun isä toimii aggressiivisesti ja uhkailee…..Siinä mie-
lessä opettajan työ on mulle helppo työ, kun ei ole arvoristiriitoja tän työn kanssa. Mä 
voin toimia omien arvojen mukaisesti, on henkisesti puhtaampi olla, kun saa toimia 
omien näkemystensä ja oikeudenmukaisuustajunsa mukaisesti.” 

 
Laura jatkaa niin ikään tutussa koulussa tutun luokan kanssa.  

”Mun ongelmat on aivan eri planeetalta kuin teidän. Pahinta, mitä meidän koulussa on 
tänä syksynä tapahtunut, on käsipaperien kastelu ja heitteleminen oppilaiden WC:ssä. 
Siitä tuli iso hässäkkä, vaikka se nyt vaikuttaa ihan mitättömältä asialta….Mun koulu 
tuntuu lintukodolta, jossa perheet on kokonaisia ja siellä ihan oikeesti vanhemmat välit-
tää lapsistaan, mutta niiltäkin lapsilta puuttuu sellainen aikuisen kunnioittaminen. Siitä 
meni oikein sellainen paimenkirje koteihin……Mua hämmästyttää meissä opettajissa 
vaikeus kuunnella ja tilannetajun puute. Pitäisi osata odottaa oikeata hetkeä, milloin sa-
noo tai tekee jotain.” 

 
Anu olisi saanut jatkaa oman luokkansa kanssa, mutta opettajayhteisön käyt-
täytyminen ja rehtorin epäjohdonmukainen toiminta rekrytointiasioissa sai 
opettajan hakeutumaan uuteen kouluun. 

”Suhteessa viime vuoteen nyt oon päässyt työhön sisään ja vasta nyt on ruvennut au-
keamaan silmät, mitä on olla opettaja. Jotenkin tilanne on rauhoittunut ja monella tapaa 
seestynyt. Mä oon ihan eri ihminen tuolla työyhteisössä kuin siinä viimevuotisessa. Nyt 
mulla on lupa olla oma itteni…... Meillä on kaksi rinnakkaisluokkaa. Mulla on 17 oppi-
lasta, joista kolme on suomalaista. Istun luokkakuvassa huivipäisten kansoittaman jou-
kon keskellä. Siellä on montaa kieltä ja montaa uskontokuntaa. Voitte kuvitella van-
hempien ilmeitä ensimmäisenä vanhempainiltana. Ne kolme suomalaisperhettä oli aivan 
kauhuissaan, kun ne tajus, minkälaisessa luokassa niiden lapsi on….Mä mielelläni jat-
kaisin tuossa yhteisössä, talon henki on hyvä, työyhteisössä on mahdollisuus oppia, 
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mutta kyllä mä aattelen, että on tää opettajan työ monesti hullun hommaa. Upeaa on se, 
että on vapaus tehdä työtä omalla tavalla.” 

 
Anna sai kuin saikin jatkaa omassa koulussa, vaikka koko kevään ajan rehtori 
viestitti, etteivät tunnit todennäköisesti riitä hänelle. Opettaja jännitti työsuh-
teen jatkumista koko kevään, sillä hän viihtyy rennossa ja kollegiaalisessa 
opettajainhuoneessa. 

”Miten lyhyessä ajassa kunnioitus opettajia kohtaan on hävinnyt? Nyt oppilaat sanoo, 
mitä….sä mulle keuhkoot. Et sä mun äiti oo. Mä välillä laitan kädet kyynärpäitä myöten 
ristiin, että en ole. Rehtoria meillä ei oppilaat kunnioita, kun ei opettajatkaan kunnioita. 
Selän takana näytetään keskaria. Mä en vois olla tuolla päivääkään töissä, jos meillä ei 
siellä opettajien keskuudessa olisi niin mukavaa….. Mä olin leirikoulussa oppilaitten 
kanssa. Yksi poikaporukka kieltäytyi siivoamasta huonettaan. Ne haistatteli. Hätistelin 
poikia siivoamaan. Poika otti ja tempas kaikki vaatteet päältä. ”Mä soitan asianajajalle 
tai poliisille, että sä ahdistelet oppilaita.” Ne oli niin hirveitä, haistatteli, panetteli, puhui 
perättömiä. Mun reviirille oli tungettu. Mä en tiedä, miten mä enää voin opettaa niitä 
poikia. Mä oli loppuviikon sairaslomalla, kun rehtori antoi ymmärtää, että se on mun 
oma vika. Mä en oo tehnyt mitään väärää. Pitäisikö mun tehdä asiasta rikosilmoitus? 
Mä oon sillai päässyt sen asian yli. Täällä saa tehdä mitä vaan, ei oo mitään sanktiouh-
kaa. Kun ei oo mitään sanktioita, nyt ne meidän nuoremmat oppilaat ottaa mallia ja heit-
telee omaisuutta pitkin seiniä. Lapset ei nää, mitä seuraa, jos teet näin. Ei ole syy ja seu-
raussuhteita. Pitäisi jaksaa enemmän kasvokkain ohjata.” 

 
Mari olisi voinut jatkaa saman luokan opettajana, mutta rehtorin vitkastelu 
rekrytoinnissa ja työyhteisön ilmapiiri sai opettajan hakeutumaan toiseen kou-
luun. 

”Mulla on tiukat ja selkeet rajat, just sain oppilashuoltoryhmältä kiitosta siitä. Mä rau-
hallisesti ja selkeesti pidän sen saman linjan. Mun ei tartte muuta kuin nostaa sormi pys-
tyyn, ne tietää sen, mä oon saanu niihin sen auktoriteetin, mutta sitten ne ei kunnioita 
avustajia. Mua harmittaa se. Avustajat on myös iltapäiväkerhon ohjaajia. Iltapäiväker-
hossa nää mun neljä oppilasta johtaa sitä toimintaa. Avustajat pyysi, että mä tulisin pu-
humaan mun oppilaille. Mä menin sinne yks perjantai-iltapäivä ja seurasin sitä vierestä 
ja mä sanoin mun oppilaille, että te ootte fiksuja ja tiedätte, miten käyttäytyä. Sen ilta-
päivän ajan se toimi ihan hyvin, mutta sitten kun mä menin kotiin, mä tajusin, että mä 
tein siinä väärin. Mä menin sinne apuun ja samalla vein niiltä avustajilta arvovallan 
pois. Minä menin sinne ja nyt se on ihan täys kaaos koko se homma. Mua harmittaa, et-
tä kyllä kaikkia aikuisia pitää totella. Pitääkö se syöttää se kunnioitus niille lapsille? ….. 
Vaikka mulla on auktoriteetti luokassa, ei mulla ole mitään auktoriteettia, jos mä väli-
tuntivalvonnassa käyn sanomassa jotain vitosille tai kutosille. Ne kunnioittaa omaa 
opettajaa, mutta ei ne mua kunnioita..” 

 

Miten tutkimusryhmän jäsenet näkevät tulevaisuutensa opettajina? 

Mari: ”Ensi vuodesta ei ole mitään hajua. En ees tiedä, kenen sijainen oon.”  

Leena: ”Kohtalo heittää, mihin heittää. Mä oon hakenut luokanopettajan monialaisiin 
aineopintoihin, mikä täydentää opettajatutkintoni kaksoiskelpoisuudeksi.” 



Epilogi 221 

Anna: ”Tuntuu, ettei tässä työssä ole tulevaisuuden turvaa, tää on sellaista vuoden pät-
kää. Mä kyselin virastosta tätä virkajuttua, kun oon ihan pätevä opettaja ja oon määräai-
kaisena ja toisiin virkoihin valitaan suoraan tuntematta opettajaa, ett miten mua voidaan 
roikottaa tällai? Ei mulla ole kauheeta intressiä vetää jotain monivuotisia projekteja, kun 
ei tiedä, teenkö töitä ensi vuonna.” 

Anu: ”Kohtalo päättää. Oon aika värikkäitä kouluja kahdessa paikkaa kattonu, mä kui-
tenkin odotan elämältä aika paljon, että ois muutakin tarjottavaa. Mä nautin tässä työssä 
tällä hetkellä, tässä on hirveen paljon opittavaa.” 

Laura: ”Mä kuulen niin paljon tarinoita, että tilanteet koulussa on niin hallitsemattomia, 
ettei mihinkään voida puuttua. Mä jouduin jättämään aikaisemman vakinaisen virkani ja 
ajattelin, että voihan sitä kiertää eri puolilla kaupunkia sijaisena, että kyllä sitä pärjäisi, 
mutta nyt mä ajattelen, etten mä kyllä pärjäisi, en kerta kaikkiaan uskaltaisi mennä mi-
hin tahansa sijaiseksi.” 
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1 
 

Opettajaksi tuleminen, ammattirooliin kasvaminen 

– kutsu uudelle opettajalle! 

 

Olet aloittanut Helsingin kaupungin peruskoulun opettajan tehtävässä. Opettajan ammattiin liittyy 

voimakas yksin tekemisen kulttuuri. Yksinäisyys korostuu erityisesti tilanteessa, jolloin uusi opettaja 

siirtyy työelämään. Opettaja joutuu samaan aikaan omaksumaan ammattiroolin, tulemaan toimeen 

sekä opetusryhmänsä että kouluyhteisön kanssa. Ensimmäisten työvuosien aikana opettaja etsii 

omaa persoonallista tapaansa toimia ammatissa, jossa läsnä on jatkuvaa tunnepitoista vuorovaiku-

tusta. Lisäksi kasvatustulosta, joka on riittävän hyvä, on vaikea määritellä. Ammattirooliin kasvami-

nen ja opettajana toimiminen on haasteellinen tehtävä. 

 

Olen Kajaanin normaalikoulun rehtori, opettajankouluttaja ja organisaatiodynamiikan konsultti. 

Teen väitöskirjaa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheena ’opettajaksi 

tuleminen, ammattirooliin kasvaminen’. Teen yhteistyötä Helsingin kaupungin opetusviraston kans-

sa, joka kannustaa opettajiaan osallistumaan tutkimukseen. Tutkimustani valvoo professori Kari 

Uusikylä ja ohjaa dosentti Riitta Jyrhämä.  

 

Tarjoan hiljattain valmistuneille opettajille mahdollisuuden ryhmän jäsenenä tutkia ja jäsen-

tää opettajuutta ja koulua instituutiona omakohtaisen kokemuksen kautta. Olen kokoamassa 

kuuden opettajan ryhmää. Itse toimin ryhmässä konsulttina, jolloin tehtävänäni on ryhmän työsken-

telyn havainnointi, käsitteellistäminen ja tukeminen. Kokoontumisia on seitsemän kertaa luku-

vuoden 2005–2006 aikana. Ryhmä kokoontuu xxxxx:ssä lähellä juna-asemaa maanantai-iltaisin 

klo 18–20. Kokoontumiset ovat 31.10., 21.11., 12.12., 23.1., 13.2., 20.3. ja 15.5. 

 

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että  

• olet kiinnostunut reflektoivasta ja tutkivasta työotteesta  

• olet halukas sitoutumaan konsultointiryhmän kokoontumisaikoihin  

• olet valmis osallistumaan haastatteluun ennen ja jälkeen konsultoinnin  

• hyväksyt konsultointikokoontumisten äänittämisen.  

 

Toivon myös, että voisit tehdä muistiinpanoja opettajana toimimiseen liittyvistä kysymyksistä. Tut-

kimus on luottamuksellista ja osallistujille maksutonta. Tutkimuksessa ei tarkastella yksittäisen 

opettajan opettajana toimimista, vaan ilmiötä ’opettajaksi tuleminen’ kokonaisvaltaisesti.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.9.2005 mennessä: 

Seija Blomberg sähköposti  xxxxx tai gsm xxxxx.  

 

Seija Blomberg      Riitta Jyrhämä 

KL, rehtori       FT, dosentti 

Organisaatiokonsultti FINOD 
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LIITE 2 

 

 

16.9.2005 

 
Arvoisa rehtori 

 

Olen kajaanilainen opettaja, opettajankouluttaja ja rehtori. Osana omaa johtajakoulutustani olen suorittanut 

organisaatiokonsultin koulutuksen. Koulutuksen yhteydessä seurasin uusien opettajien siirtymistä työelä-

mään. Kokemukset konsultoinnista olivat myönteisiä ja innostivat minut jatko-opintoihin. Teen väitöskirjaa 

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheena ´opettajaksi tuleminen, ammattirooliin 

kasvaminen´. Tutkimustani valvoo professori Kari Uusikylä ja ohjaa dosentti Riitta Jyrhämä. 

 

Tutkimukseeni liittyen olen lähestynyt koulunne uutta opettajaa oheisella kirjeellä, jossa tarjoan opettajalle 

mahdollisuuden ryhmän jäsenenä tutkia ja jäsentää opettajuutta ja koulua instituutiona omakohtaisen koke-

muksen kautta. Tutkimuksessa ei tarkastella yksittäisen opettajan opettajana toimimista, vaan ilmiötä 

´opettajaksi tuleminen´ kokonaisvaltaisesti. 

 

Helsingin kaupungin opetusvirasto on myöntänyt minulle tutkimusluvan. Olen saanut opettajan ja koulunne 

yhteystiedot koulutuspäällikkö Kristiina Holopaiselta opetusviraston uusille opettajille 12.9.2005 järjestämän 

koulutustilaisuuden yhteydessä. 

 

Toivon, että suhtaudutte myönteisesti tutkimukseeni. Mikäli koulussanne on myös muita uusia opettajia, joita 

asia voisi koskea, voitte ohjata myös heitä halutessaan ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

 

Parhain terveisin  

 

Seija Blomberg 

Sähköposti xxxxx 

gsm xxxxx 
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LIITE 3 
 
 
Teemahaastattelurunko (alkuhaastattelu 13.–14.10.2005) 
 
Konsultointiryhmään osallistuville opettajille tehdyn teemahaastattelun 
kysymykset 
 
Taustatiedot: 
Päiväys: 
Koulun nimi: 
Opettajan nimi: 
Syntymävuosi: 
Koulutus: 
Muu työkokemus: 
Opettajakokemus: 
Oma opetustehtävä: 
Oppilasmäärä/ tyttöjen ja poikien määrä: 
Siviilisääty: 
Lasten iät: 
 
Opettajan työkuvaan liittyviä tekijöitä 
Millaista on mielestäsi hyvä opetus? 
Mitä opettajan työ sinulle merkitsee? 
Mitkä ovat keskeiset työllesi asettamat tavoitteet? 
Miten koet onnistuvasi työrauhan luomisessa? 
 
 
Organisaatioon liittyviä tekijöitä 
Millainen on työyhteisösi?  
Mikä työyhteisö on ottanut sinut vastaa? 
Miten sinut on perehdytetty työhön ja työpaikkaan? 
Miten hyvin viihdyt työssäsi? 
 
  
Opettajan persoonaan liittyviä tekijöitä 
Mitkä ovat vahvuutesi opettajan ammatissa? 
Mitkä ovat heikkoutesi opettajan ammatissa? 
Mitä vaadit itseltäsi opettajana? 
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LIITE 4 
 
Teemahaastattelu (loppuhaastattelu 25.–26.5.2006) 
 
Arvioi päättyvää lukuvuotta seuraavien opettajan rooliin liittyvien asioiden 
valossa. 
 
1. teema 
Miten mielestäsi onnistuit työrauhan ylläpitämisessä? 
Oliko sinulla mielestäsi riittävästi opettajan auktoriteettia? 
Oliko vanhemmilla ja koululla yhteiset tavoitteet ja toimintatavat oppilaiden 
ohjaamisessa? Arvioi niiden oppilaiden määrä luokallasi, joiden perheissä 
toimittiin hyvin poikkeavasti suhteessa koulun odotuksiin. 
 
2. teema 
Miten arvioit kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamista opetusryhmässäsi? 
Mihin olet tyytyväinen, mihin puolestasi pettynyt? 
Miten arvioit opetuksellisten tavoitteiden saavuttamista opetusryhmässäsi? 
Mihin olet tyytyväinen, mihin puolestasi pettynyt? 
Miten koet oppilaiden työskentelytaitojen merkityksen koulutyössä? 
Miten arvioit onnistuneesi oppilaiden tarkkaavuuden suuntaamisessa ja kes-
kittymisen tukemisessa lukuvuoden aikana? 
 
3. teema 
Minkälainen luokkasi rakenne oli lukuvuoden aikana? Kuinka suuri oppilas-
määrä oli ja miten se lukuvuoden aikana vaihteli?  
Oliko luokassasi maahanmuuttajia ja miten niiden määrä ja kansalaisuus vaih-
teli lukuvuoden aikana? 
Oliko maahanmuuttajilla koulun käynnin kannalta riittävä suomen kielen tai-
to? Entä koulunkäynnin edellyttämät riittävät työskentelytaidot? 
 
4. teema 
Oliko luokassa HOJKS-oppilaita ja muita erityistä tukea tarvitsevia? Miten 
niiden määrä vaihteli lukuvuoden aikana? Oliko avustajia saatavilla? Miten 
avustajat vaihtuivat lukuvuoden aikana? 
 
5. teema 
Millainen oli työsuhteesi? Mainitse työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä-
määrä. Montako oppituntia sinulla oli viikossa? Sisältyikö tehtäviisi muuta 
erikseen korvattavaa opetusta? 
 
6. teema 
Mainitse koulun tarjoamat tukitoimet. Minkälainen mahdollisuus oli tukiope-
tuksen antamiseen? Laske ne tukiopetustunnit, joista sait lukuvuoden mittaan 
erillisen korvauksen. Arvioi tukiopetuksen riittävyyttä opetusryhmässäsi.  
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7. teema 
Minkälaiset mahdollisuudet luokkasi oppilailla oli erityisopetukseen? Oliko 
tarjolla puheopetusta? 
Miten psyykkisen avun tarve koulussasi näkyi? Oliko apua riittävästi saatavil-
la? 
Miten oppilashuoltoryhmä toimi? Oliko koulussa kuraattori ja psykologi? Mi-
ten sait tukea näiltä ammattiryhmiltä? 
Mitä muuta ulkopuolista apua ja tukea oli tarvittaessa saatavilla? 
 
8. teema 
Jos saisit vapaasti valita ensi lukuvuoden opetuksen ja tunnit itsellesi, miltä 
”lukujärjestyksesi” näyttäisi? Montako tuntia siihen sisältyisi? Mitä tukitoi-
mia toivoisit olevan opettajan saatavilla / käytettävissä? 
 
9. teema 
Minkälaisia merkittäviä muita tehtäviä työhösi sisältyi? Esim. teemapäivät, 
luokkaretket, vierailut, koulun juhlista vastuussa oleminen. 
 
10. teema 
Minkälaiset ovat koulusi arviointikäytännöt? Miten koet arvioinnin?  
 
11. teema 
Minkälaista täydennyskoulutusta sait lukuvuoden aikana? Montako täyden-
nyskoulutuspäivää kertyi? Minkälaisia veso-päiviä teillä oli? Koetko saaneesi 
riittävästi tilaisuuksia osallistua täydennyskoulutukseen? Minkälaista täyden-
nyskoulutusta toivoisit? 
 
12. teema 
Miten olet kokenut kollegayhteistyön tiimissä / opettajainhuoneessa? Koetko 
olevasti täysivaltainen opettajakunnan jäsen, jota kuunnellaan ja joka kuunte-
lee ja joka uskaltaa sanoa oman mielipiteensä? Mikä merkitys on sillä, että 
opettajakuntaan tulee lukuvuoden alussa useampia uusia työntekijöitä samaan 
aikaan? Minkälainen olisi ikärakenteeltaan hyvä ja toimiva työyhteisö? Mitä 
olisit toivonut rehtoriltasi? Koetko saaneesi riittävästi tukea ja arvostusta reh-
torilta ja kollegoilta lukuvuoden aikana? 
 
13. teema 
Miten paljon sairauslomapäiviä sinulla kertyi lukuvuoden aikana? (Tällä ky-
symyksellä arvioidaan lähinnä työn kuormittavuutta.) 
 
14. teema 
Mitä odotuksia sinulla liittyy opettajana toimimiseen, kun ajattelet lukuvuotta 
2006–2007? 
Opettajuus elämäntehtävänä – sopisiko se sinulle?  
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15. teema 
Kerro mielipiteesi leirikoulujen ja retkien tiimoilta käydyistä julkisista kes-
kusteluista. 
Mitä ajattelet kokonaiskoulupäivästä tai koulupäivän rytmittämisestä uudel-
leen? 
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LIITE 5 
 
Sisällön analyysiin liittyvä aineistolähtöinen luokitusrunko 
 

100 RYHMÄT JA RYHMIEN HALLINTA 
101 Ryhmiin ja ryhmän hallintaan liittyvät merkittävät asiat 

102 Ryhmiin ja ryhmän hallintaan liittyvät haasteelliset asiat 

103 Keinot ylläpitää järjestystä rakentavasti 

104 Rangaistusten käyttö koulussa 

105 Ylivoimaisiksi koetut ryhmiin liittyvät tilanteet ja ryhmästä vastaaminen 

106 Koko koulun oppilaisiin liittyvät tilanteet 

107 Ylivoimaisiksi koetut tilanteet koulun tasolla 

108 Oppilaiden keskinäiset suhteet 

109 Oppilaan yksilöllinen huomioonottaminen opetuksessa 

110 Oppilaan yksilölliseen huomioonottamiseen liittyvät vaikeudet 

111 Yksittäiseen oppilaaseen liittyvät ylivoimaisiksi koetut tilanteet 

112 Muut ryhmän hallintaan liittyvät asiat 

200 YHTEISTYÖ 
201 Kodin ja koulun välinen yhteistyö sujuu 

202 Tolkkua vanhemmuutta tarvitaan 

203 Vanhempien toiminta vesittää opettajan koulunpidon 

204 Muut kodin ja koulun väliset yhteistyöasiat 

205 Organisaation sisäinen yhteistyö sujuu 

206 Organisaation sisäinen yhteistyö tökkii 

207 Organisaatioiden välinen yhteistyö 

208 Moniammatillinen yhteistyö 

209 Muut yhteistyöhön liittyvät asiat 

300 TYÖYHTEISÖ JA KOULUN HALLINTO 
301 Kannustava opettajayhteisö 

302 Haasteellinen opettajayhteisö 

303 Johdon tuki koulutyölle 

304 Johdon puutteellinen toiminta 

305 Oppilashuoltohenkilöstön tuki koulutyölle 

306 Oppilashuoltohenkilöstön puutteellinen toiminta 

307 Ylivoimaisiksi koetut tilanteet työyhteisössä 

308 Luokkien muodostaminen ja oppilasvirrat 

309 Rekrytointi 

310 Yksinäisyys 

311 Muut työyhteisöön ja koulun hallinnointiin liittyvät asiat 

400 OPETTAJUUS 
401 Opettajan odotukset opettajan ammatista ja niiden toteutuminen 

402 Opettajan työn vastuu, rajat ja koskemattomuus 

403 Auktoriteetin saavuttaminen 
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404 Muut opettajuuteen liittyvät asiat 

500 KOULUTTAUTUMINEN 
501 Opettajankoulutuksessa saadut valmiudet opettajan työhön 

502 Työelämässä koetut opettajankoulutuksen puutteet 

503 Opettajan saama perehdyttäminen 

504 Opettajan työtä tukeva täydennyskoulutus 

505 Kokemukset tutkimukseen osallistumisesta induktiokoulutuksena 

506 Muut kouluttautumiseen liittyvät asiat 
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LIITE 6 
 
Tiivistetty luokitusrunko ja luokkien esiintymisfrekvenssit ja prosentit 
 
 
Lk f % Sisältöluokan nimi 

    

100 1091 100,0 RYHMÄT JA RYHMIEN HALLINTA 
120 529  48,5 Auktoriteetti, järjestyksen ylläpitäminen, ryhmien hallinta 

 (101–105, 108, 403) 

130 151 13,9 Koulun tason ilmiöt (106, 107) 

140 175 16,0 Yksittäisiin oppilaisiin liittyvät tekijät (109–111) 

150 236 21,6 Muut ryhmän hallintaan liittyvät asiat (112) 

    

200 445 100,0 YHTEISTYÖ 
220 398 89,4 Kodin ja koulun välinen yhteistyö (201–204, 209) 

230 47 10,6 Organisaation sisäinen ja ulkoinen yhteistyö (205–208) 

    

300  1054 100,0 TYÖYHTEISÖ JA KOULUN HALLINTO 
320 340 32,2 Opettajayhteisö (301–302, 307) 

330 283 26,9 Johdon toiminta (303–304, 309) 

340 27 2,5 Koulun oppilashuolto (305–306) 

350 144 13,7 Luokkarakenteet (308) 

360 260 24,7 Muut työyhteisöön liittyvät asiat (311) 

    

400 442 100,0 OPETTAJUUS 
420 130 29,4 Opettajan odotusten toteutuminen ammatissa (401) 

430 111 25,1 Opettajan työn vastuu, rajat ja koskemattomuus (402) 

440 201 45,5 Muut opettajuuteen liittyvät asiat (404) 

    

500 288 100,0 KOULUTTAUTUMINEN 

520 145 50,4 Opettajankoulutuksessa saadut valmiudet (501, 502) 

530 28 9,7 Opettajan saama työhön perehdyttäminen (503) 

540 115 39,9 Opettajan kouluttautuminen (504–505) 
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