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1 Johdanto 

 

Koulunkäyntiavustajat ovat mahdollistajia, jotka tukevat lapsen kehitystä niin 

fyysisesti, kognitiivisesti kuin sosiaalisestikin (Takala, 2011, s. 124–126). Haas-

tava työ vaatii eettistä vastuullisuutta, kasvatustietoisuutta, hyviä ohjaus- ja vuo-

rovaikutustaitoja, kykyä kohdata erilaisuutta sekä taitoa tasapainotella opettajan 

ja oppilaan välissä (Koulunkäyntiavustajan oma opas, 2008, s. 5–7). Koulun-

käyntiavustajien myötä kaikilla on mahdollisuus yhdenvertaiseen opiskeluun 

(Suomi, 2011, s. 172–174). Tästä huolimatta heidän asemansa ja oikeutensa 

ovat heikot, sillä koulunkäyntiavustajien ammattiryhmää ei ole virallisesti laissa 

määritetty opetus- ja oppilashuollon henkilöstön osaksi. Näin ollen kunnat eivät 

ole velvoitettuja palkkaamaan koulunkäyntiavustajia. (Julkisten ja hyvinvointialo-

jen liitto, 2011.)  

 

Kuntien määrärahojen väheneminen ja siitä seuraava avustajaresurssien pie-

neneminen puhuttavatkin tasaisin väliajoin. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton 

puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan koulunkäyntiavustajan saaminen 

luokkaan olisi kuitenkin tärkeämpää kuin luokkakoon pienentyminen, sillä se tu-

kee enemmän oppimista ja työrauhaa sekä ehkäisee syrjäytymistä (Julkisten ja 

hyvinvointialojen liitto, 2012). Myös JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine on 

ottanut kantaa siihen, että kuntien ei tulisi käyttää rahaa luokkakokojen pienen-

tämiseen vaan mieluummin mahdollinen ylimääräinen resurssi tulisi hyödyntää 

koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, 2014).  

 

Työssään koulunkäyntiavustaja tekee eniten yhteistyötä opettajan kanssa. Olisi 

erittäin tärkeää, että tämä yhteistyö olisi hyvää ja sujuvaa, jotta siitä hyötyisivät 

niin avustaja, opettaja kuin oppilaatkin. (Takala, 2011, s. 130.) Mäkelän (2005, 

s. 45–53) pro gradu -tutkielman mukaan parantamisen varaa kuitenkin on. Tut-

kimukseen osallistuneet avustajat kertoivat, miten yhteistyötä tukemaan kaivat-

taisiin parempaa vuorovaikutusta ja keskusteluyhteyttä, opettajan arvostusta ja 

ohjeistusta sekä rehellisyyttä. Oma kiinnostukseni aiheeseen on pitkälti lähtöisin 

omasta työkokemuksestani niin erityiskoulunkäyntiavustajana kuin erityisluo-

kanopettajana. Koulunkäyntiavustajat tuntuvat usein olevan se unohdettu ja 
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hieman väheksytty ammattikunta, joten koen heidän esille nostamisensa tär-

keänä. Lisäksi olen erityisluokanopettajan sijaisuuksia tehdessäni huomannut, 

että erityisluokan tiiminvetäjän roolissa on oma haastavuutensa. Toivonkin tä-

män tutkimuksen myötä saavani eväitä myös tulevalle uralleni opettajana. 

 

Koulunkäyntiavustajan ammattinimike muuttui vuoden 2011 alussa koulunkäyn-

nin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi (Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäi-

vätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 2010, 2011, s. 4). Arkityössä puhutaan 

yhä kuitenkin paljon koulunkäyntiavustajista. Nimikkeestä on jopa ollut pientä 

kiistaa: JHL suosittelee koulunkäynninohjaajan nimikettä, kun taas OAJ:n mu-

kaan koulunkäyntiavustaja on yhä toimiva ja kuvaava nimi (Saari, 2012). Tässä 

tutkimuksessa käytän koulunkäyntiavustaja-termiä, koska koulussa, jossa tut-

kimus on tehty, sekä opettajat että avustajat itse kutsuvat kyseistä ammattiryh-

mää tällä nimellä. 

 

Kandidaatin tutkielmassani tutkin, millaista on koulunkäyntiavustajan näkökul-

masta ideaali yhteistyö kouluyhteisössä. Lisäksi tutkin, millainen avustajan rooli 

ja asema on suhteessa sekä koko työyhteisöön että opettajaan, jonka kanssa 

hän työskentelee. Koulunkäyntiavustajat kokivat, että ideaali yhteistyö vaatii on-

nistuakseen etenkin selkeitä yhteisiä sääntöjä, tavoitteellista tiimityöskentelyä, 

yhteistä keskustelua, opettajan ohjeistusta, opettajan ja avustajan tasavertai-

suutta, mutta kuitenkin myös opettajan ja avustajan välistä hierarkiaa. Yleisope-

tuksessa työskentelevät avustajat kokivat koulunkäyntiavustajan ja opettajan 

välisen roolijaon huomattavasti selkeämmäksi kuin erityisopetuksen avustajat, 

jotka toivoivat selkeämpää roolijakoa. Jokainen koulunkäyntiavustajista myös 

koki, että heidän työyhteisössään on jonkinlaista hierarkiaa opettajien ja avusta-

jien ammattikuntien välillä. Hierarkiasta huolimatta koulunkäyntiavustajat tunsi-

vat olevansa myös tasavertaisia aikuisia opettajien kanssa. Se, missä määrin 

avustajat tunsivat näin, vaihteli jonkin verran. Kaikki avustajat kuitenkin myös 

kokivat, että koulunkäyntiavustajien ammattikunta joutuu kokemaan arvostuk-

sen puutetta, vaikka he eivät sitä henkilökohtaisesti tuntisikaan.  

 

Koska yhteistyö on aina vähintään kahden ihmisen välistä, on tässä tutkimuk-

sessa aika antaa puheenvuoro toisella osapuolelle eli opettajille. Tämän pro 
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gradu -tutkielman tarkoituksena onkin selvittää, millaista on koulunkäyntiavusta-

jan ja opettajan välinen ideaali yhteistyö opettajan näkökulmasta. Lisäksi tutkin, 

millaisena opettajat kokevat koulunkäyntiavustajan roolin ja aseman työyhtei-

sössään. Lopuksi vertailen kandidaatin tutkielmaani varten kerättyä koulunkäyn-

tiavustajien haastatteluista koostuvaa aineistoa sekä opettajien haastatteluai-

neistoa ja kokoan yhteen, miten opettajien ja avustajien näkökulmat ideaalista 

yhteistyöstä ja koulunkäyntiavustajan roolista ja asemasta eroavat toisistaan tai 

mitä samaa niissä on. 
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2 Opettajan ammatillisuus 

 

Ammatti-identiteetille ei koskaan ole olemassa valmista mallia, vaan jokainen 

ihminen luo sen itse (Hänninen, 2008, s. 191). Ammatillinen identiteetti muodos-

tuukin siitä, millaisena ihminen kokee itsensä suhteessa työhönsä ja sen amma-

tillisuuteen sekä miten hän haluaa ammatissaan ja työssään kehittyä. Myös 

kuuluvuuden ja samastumisen tunne sekä sitoutuminen työhön ja ammattiin 

ovat osa ammatillista identiteettiä. Lisäksi siihen kuuluvat arvot, eettiset ulottu-

vuudet, tavoitteet ja uskomukset. Erityisesti kasvatusalalla myös työntekijän 

oma minuus ja tunteet ovat vahvasti osa ammatti-identiteettiä. Yhteiskunnan ja 

työelämän muutosten myötä ammatti-identiteetti on koettu jopa ongelmalliseksi. 

Työntekijöiltä vaaditaan nykyään yliammatillisia kompetensseja, moniammatilli-

suutta, ammatillisten rajojen ylittämistä, jaettua asiantuntijuutta, ammatillista 

liikkuvuutta ja joustavuutta sekä jatkuvaa oppimista ja uusiutumista eli vahvan 

ammatti-identiteetin vastakohtia. Työntekijät kuitenkin itse kokevat, että heidän 

omat kokemuksensa ammatillisesta identiteetistään ovat erittäin tärkeitä. (Ete-

läpelto & Vähäsantanen, 2008, s. 26–28.)  

 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen tarkemmin opettajuuden ja profession käsit-

teitä ja työntekijöiden välistä ammatillista suhdetta moniammatillisuuden kautta. 

Luvun päättävät roolista ja asemasta kertovat alaluvut.   

 

 

2.1 Opettajuus ja professio 

 
Käsitettä ammatinhallinta käytetään arkikielessä helposti osaamisen synonyy-

mina, vaikka osaaminen käsittää vain yhden ihmisen taidot ja ammatinhallinta 

syntyy usean toimijan yhteisvaikutuksesta. Yksilön osaamista pyritään kehittä-

mään ammatillisessa koulutuksessa. Ammatinhallinta on keskiössä puolestaan 

työpaikkakoulutuksessa. Työn mielekkyys on avainasemassa ammatinhallinnan 

ja osaamisen kehittämisessä. Tämän vuoksi ihmisen tulee kokea työssään 

ammatillisesti merkittäviä, mutta myös miellyttäviä kokemuksia. (Hakkarainen & 

Jääskeläinen, 2008, s. 77.) Eteläpellon ja Vähäsantasen (2008, s. 40) mukaan 
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kasvattamisessa ja opettamisessa kokonaisvaltainen ammatillinen kasvu on 

vaatimuksena työssä kehittymiselle, sillä käsitys itsestä ammattilaisena on tii-

viisti sidoksissa tietämiseen ja osaamiseen. Ammatilliseen kasvuun kuuluvat 

myös käsitys omasta roolista, vastuusta ja työhön sitoutumisesta. 

 

Ammatillisuuden käsitteen lisäksi voidaan käyttää myös profession tai asiantun-

tijuuden käsitteitä. Lapionoja ja Heikkinen (2008) määrittelevät profession am-

matiksi, jolla on työssään vankka teoriapohja, jäseniä kontrolloiva ryhmä, aukto-

riteetti, yhtenäinen sisäinen kulttuuri sekä johdonmukainen urakehityskuva. 

Konttisen (1997, s. 48) mukaan profession omaavan ammattilaisen työhön luo-

tetaan, minkä vuoksi yhteiskunta ei kontrolloi sen toimintaa kovin tarkasti, vaan 

antaa mahdollisuuden autonomialle. Työtä valvovat sen sijaan ammattijärjestöt, 

jotka myös järjestävät koulutusta ja turvaavat jäsentensä ammattiasemaa. Tätä 

oman ammattikunnan aseman vahvistamista kutsutaan professionalismiksi 

(Konttinen, 1997, s. 54.) Professionaalisessa eli asiantuntija-ammatissa olevalla 

henkilöllä on myös paljon tietoa asioista, joihin ammattikunnan ulkopuolisilla ih-

misillä ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi (Lapinoja & Heikkinen, 2008, s. 144–

145). Asiantuntijatyö on myös yleisön palvelua (Konttinen, 1997, s. 48).  

 

Ruohotien (2008, s. 106) mukaan asiantuntijuus koostuu ammattispesifistä tie-

dosta, kyvystä soveltaa tuota tietoa niin käytännössä kuin myös luovasti, asioi-

den kriittisestä analyysitaidosta, kyvystä ennakoida kehitystä ja sen seurauksia 

sekä taidosta reagoida tulevaisuuden haasteisiin. Asiantuntijalla on myös it-

sesäätelytaitoja sekä motivationaalisia valmiuksia, jotka tukevat itsesäätelyä. 

Tämä tarkoittaa, että asiantuntija uskoo omiin kykyihinsä suunnitella ja toteuttaa 

toimintoja, joiden myötä hän saavuttaa hyvän suorituksen. Lisäksi asiantuntijalta 

edellytetään taitoa oppia uusia asioita ja uudistaa toimintaansa yhteisön jäse-

nenä. Asiantuntijuus tuotetaan ja ansaitaan moniammatillisen tiimin vuorovaiku-

tuksessa (Housley, 1999, Isoherranen, 2005, mukaan s. 19). Opettajan amma-

tissa professionaalisuus näyttäytyy kuitenkin erityisesti autonomiana eli vapau-

tena toteuttaa ammattiaan hyvin pitkälti itsenäisesti, vastuuna sekä pyrkimykse-

nä yltää mahdollisimman hyvään työskentelyyn (Vanhalakka-Ruoho, 2008, s. 

124).   
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Asiantuntijuuden määritelmä on pysynyt melko samanlaisena 1800-luvun jäl-

kimmäiseltä puoliskolta saakka (Konttinen, 1997, s. 52). Kirjosen (1997, s. 38–

39) mukaan nykypäivänä tietoa ja erilaisia koulutuspalveluita on kuitenkin hel-

pommin ja laajemmin saataville, mikä voi osaltaan vaikuttaa asiantuntijuuden 

määritelmään tulevaisuudessa; aiemmin kaikilla ihmisillä ei ollut samanlaisia 

mahdollisuuksia hankkia professionaalisen ammatin tieto-taitoa kuin tällä het-

kellä on. Tämän vuoksi koulutuksen, työssä oppimisen ja henkilökohtaisen har-

rastuneisuuden keskinäisiä suhteita tulisi pohtia yhä tarkemmin. Konttisen 

(1997, s. 52) mukaan asiantuntijan onkin kyettävä yhdistämään teoreettista ja 

käytännön tietoa sekä soveltaa tuota tietoa erilaisissa yksittäistapauksissa. Asi-

antuntijalta siis vaaditaan tieteellistä, abstraktista ja kompleksista tiedon käsitte-

lyn taitoa. Asiantuntijalla on työssään itsenäinen asema, koska kenelläkään 

muulla ei ole samanlaista tieto-taitoa kuin hänellä on. Näyttääkin siltä, että työn 

laaja tuntemus eli paikallinen tieto, joka rikastuu työkokemuksen myötä, tukee 

asiantuntijuutta (Kirjonen, 1997, s. 39). Suomessa kuitenkin etenkin luokanopet-

tajakoulutuksen tarjoama tieto on melko harvan ihmisen saatavilla: joka vuosi 

koulutukseen hakee moninkertainen määrä sisään pääsijöihin verrattuna ja kou-

lutuksen järjestäjät pääsevät valitsemaan mahdollisimman hyvät hakijat (Niemi, 

2010, s. 28).  

 

Asiantuntijuus voidaan nähdä kolmesta eri näkökulmasta: mielensisäisestä nä-

kökulmasta, luomisnäkökulmasta ja osallistumisnäkökulmasta. Mielensisäinen 

näkökulma tarkoittaa asiantuntijan kykyä hankkia uutta tietoa. Tähän liittyen 

koulutuksenjärjestäjän tulisi varmistaa, että koulutus ei ole kuitenkaan pelkkää 

uuden tiedon hankkimista vaan siihen yhdistyy myös tiedon soveltaminen käy-

täntöön. (Hakkarainen ym. 2002, Isoherranen, 2005, mukaan s. 77.) Osallistu-

misnäkökulmalla tarkoitetaan kulttuurista osallistumista, jota pyritään tarjoa-

maan jo koulutuksen aikana tarjoamalla esimerkkejä monipuolisista toimin-

taympäristöistä ja kulttuurista. Työelämän alkaessa työyhteisön kulttuuri on 

merkittävässä osassa omaa asiantuntijuuttaan kehittäessä. Parhaimmillaan tuo-

re asiantuntija tuo työyhteisöönsä uutta tietoa ja osaamista ja saa vastineeksi 

kokeneiden kollegoiden tieto-taitoa. (Isoherranen, 2005, s. 77–78.) Luomisnä-

kökulman kautta voidaan tarkastella asiantuntijan kykyä luoda uutta tietoa ja 

sen perusteella muuttaa jo vakiintuneita käytänteitä. Toimintaympäristöjen 
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muuttaminen tuo asiantuntijoille paineen keksiä ja kehittää uutta. (Lehtinen ym. 

1997, Hakkarainen ym. 2002, Isoherranen, 2005, mukaan s. 78.) 

 

Patrikainen (2000, s. 28–29) kirjoitti jo 2000-luvun alussa, miten opettajan am-

matin professionaalisuus on muuttunut ja tulee myös tulevaisuudessa muuttu-

maan. Aikaisemmin opetuksen ja kasvatuksen käytänteet pysyivät pitkään sa-

manlaisina ja opiskelun mallit olivat melko yksinkertaisia. Näin myös opettajuu-

den mallit eivät juurikaan muuttuneet. Tämän vuoksi opettajan pätevyyttä tärke-

ämpää oli hallita opetettavien tietojen ja taitojen sisällöt. Nykypäivän opettajalta 

vaaditaan kuitenkin laaja-alaista kaksoiskompetenssia; opettajalla on oltava se-

kä opetus- ja oppimisteoreettista erityisosaamista että syvällistä opetettavan 

tiedonalan hallintaa.  

 

Konttisen (1997, s. 60) mukaan asiantuntijat ja niin sanonut maallikot tarvitsevat 

tulevaisuudessa toistensa tieto-taitoa entistäkin enemmän. Asiantuntijat paneu-

tuvat tarkemmin yhä kapeammille tiedonalueille, jolloin heidän hallitsemansa 

tieto syventyy. Maallikot tarvitsevat luonnollisesti tätä teoriatietoa. Asiantuntijat 

puolestaan saavat maallikoilta monipuolista käytännöntietoa arkipäivän merki-

tysrakenteista ja -kokonaisuuksista. Launis (1994, Isoherranen, 2005, mukaan 

s. 76) tuo esille myös jaetun asiantuntijuuden käsitteen; kun kaksi tai useampi 

eri alan ihminen tekee yhteistyötä, voidaan puhua jaetusta asiantuntijuudesta. 

Tällöin ihmiset jakavat keskenään tietoon, suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyvää 

tietoa ja kokemuksia, jotta he yhdessä pystyvät pääsemään parempaan loppu-

tulokseen kuin heistä kukaan olisi yksin pystynyt.  

 

 

2.2 Ammatillinen suhde ja moniammatillisuus 

 
Moniammatillisen yhteistyön käsite syntyi asiantuntijoiden ja erilaisten ammatti-

ryhmien kautta 1980-luvun lopulla. Suomessa sen käyttö vakiintui seuraavalla 

vuosikymmenellä. Käsitteenä se on ollut epämääräinen, koska sitä on käytetty 

monissa yhteyksissä. Se myös sisältää monenlaisia ja monen tasoisia ilmiöitä. 

Pohjimmiltaan käsite kuitenkin tarkoittaa erilaisissa tilanteissa käytettävää yh-

teistyötä. Moniammatillisuus tuo yhteistyöhön useita tiedon ja osaamisen näkö-
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kulmia. Siinä korostuvat asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien kokonai-

suuden yhtenäistyminen, vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset sekä 

verkostojen huomioinen. Kullakin moniammatillisen tiimin jäsenellä on erilaisia 

taitoja, menetelmiä ja strategioita. (Isoherranen, 2005, s. 13–17.) Oleellista kui-

tenkin on, että tiimissä vallitsee tasa-arvoisuus sen kaikkien jäsenten kesken 

(Lehtinen, 2001, s.88). Isoherrasen (2005, s. 18–19) mukaan asiantuntijan rooli 

vaihteleekin jäsenten erityisosaamisen ja erilaisten tilanteiden mukaan. Mo-

niammatillinen asiantuntijuus tarkoittaa ihmistä tai ammattiryhmää, jonka tiedot 

ja taidot ylittävät monen perinteisen ammattiryhmän reviirit. Tällaista ihmistä tai 

ihmisryhmää kutsutaan monitaitoiseksi.  

 

Moniammatillisen yhteistyön kautta voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin haastei-

siin. Se edellyttää kuitenkin muutoksia yksilö-, ryhmä-, organisaatio- ja yhteis-

kuntatasolla. Yksilö kohtaa uusia vaatimuksia sosiaalisten taitojen suhteen, sillä 

ryhmän toimintaa on kehitettävä keskustelevammaksi ja vaikutettava erityisesti 

vuorovaikutukseen, rooleihin, jäsenyyteen ja johtajuuteen. (Isoherranen, 2005, 

s. 8.) Moniammatillisessa työskentelyssä onkin tärkeää ymmärtää ryhmän vuo-

rovaikutusta, sillä se auttaa ryhmää toimimaan tavoitteidensa mukaisesti (Iso-

herranen, 2005, s. 35). Moniammatillisessa organisaatiossa on myös tehtävä 

sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka helpottavat tiedon kokoamista ja pro-

sessointia. Yhteiskunnan on puolestaan suunnattava käytettävissä olevat re-

surssit oikein sekä tehtävä mahdollisia lainsäädännöllisiä muutoksia. (Isoherra-

nen, 2005, s. 8.)  

 

Moniammatillinen yhteistyö hyödyttää ennen kaikkea oppilasta, joka saa tukea 

päivittäisissä tilanteissa omien alojensa ammattilaisilta, mutta moniammatilli-

suudesta hyötyvät myös työntekijät. Yhteistyön myötä kunkin tiedot ja taidot laa-

jenevat omien ammattirajojen yli. Lisäksi heidän yhteistyötaitonsa kuten ristiriita-

tilanteiden selvittely ja omien tunteiden hillitseminen paranevat. Moniammatilli-

sen tiimin jäsenten välille muodostuu myös positiivista riippuvuutta. Tämän 

myötä tiimin jäsenet oppivat ongelmia ratkoessaan katsomaan asioita myös 

muiden tiimin jäsenten näkökulmista. Lisäksi kiinnostus ongelmanratkaisuun 

kasvaa, kun tarjolla on enemmän tietoja ja keinoja. Moniammatillinen yhteistyö 

ei kuitenkaan suju itsestään hyvin, vaan siinä on myös haasteensa. Varsinkin 
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aluksi ryhmän on varattava paljon aikaa vuorovaikutukseen ja ryhmän toimin-

nan suunnitteluun. Toisaalta, kun tämän toteuttaa aluksi hyvin, loppujen lopuksi 

siitä hyötyy sekä ryhmän toimivuuden että ajankäytön kannalta. (Ikonen, Rönty 

& Linnilä, 2003, s. 296–297.)  

 

Rönty (2007, s. 23) on koonnut yhteen hyvän moniammatillisen tiimin tunto-

merkkejä. Hänen mukaansa ryhmän kokoonpano pitää muodostaa sen tavoit-

teen mukaan. Lisäksi moniammatillisella tiimillä on jonkinlainen puheenjohtaja. 

Erityis- tai yleisopetuksen luokassa tämä puheenjohtaja on opettaja. Moniam-

matillisen tiimin jäsenet ovat myös tietoisia siitä, mikä heidän työtehtävänsä on. 

Tiimin jäsenien työskentelyä ohjaavat ajan, paikan ja roolin rajat ja heillä on kai-

killa omat vastuualueensa. He ovat kuitenkin tasavertaisesti osallisia ja vastuul-

lisia oman läsnäolonsa mukaan. Tiimillä on keskenään toimiva työnjako, johon 

sen jäsenet sitoutuvat. Päätökset ja sopimukset moniammatillinen tiimi tekee 

yhdessä keskustellen. Päätettyihin asioihin sitoudutaan ja niiden onnistumista ja 

toimivuutta seurataan ja arvioidaan. 

 

Moniammatillista yhteistyötä ei tapahdu ainoastaan koulun sisäpuolella vaan 

yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi myös erilaiset koulun lähiympäristössä 

toimivat ammattiyhteisöt ja koulutuksellisten palveluiden tarjoajat. Yhteistyö 

vaatii valmistelua ja sovittuja rakenteita, jotta se on molempien osapuolten kan-

nalta onnistunutta ja antoisaa. Molempien osapuolten on myös sitouduttava ta-

kaamaan oppilaille mahdollisuus kokemukselliseen oppimiseen. (Rajala, Hilppö, 

Kumpulainen, Tissari, Krokfors, Lipponen, 2010, s. 58–59.) 

 

 

2.3 Rooli 

 
Roolin käsite tarkoittaa odotuksia, jotka kohdistuvat tietynlaisessa asemassa 

olevaan henkilöön. Moniammatillisessa yhteistyössä roolien ymmärtäminen on 

tärkeää, koska roolimääritykset ja roolirajojen ylitykset ovat siinä paljon esillä. 

Virallinen rooli muodostuu asiantuntijuuden (esimerkiksi opettaja, lääkäri) ja 

mahdollisen ryhmän antaman roolin (esimerkiksi puheenjohtajuus, muistion laa-

tija) myötä. Epävirallinen rooli puolestaan käsittää persoonallisuuden piirteet, 
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tavat ja ryhmässä käyttäytymisen. (Isoherranen, 2005, s. 41.) Himbergin (1996, 

s. 28–29) mukaan ryhmä asettaa epävirallisen roolin odotuksen erikseen tehtä-

vän ja sosiaalisuuden mukaan. Tehtävärooleja voivat esimerkiksi olla aloitteen-

tekijä tai kontrolloija. Sosiaalisen roolin koetaan vaikuttavan ryhmän viihtyvyy-

teen. Tällaisia rooleja ovat esimerkiksi innostaja ja sovittelija. Todennäköisesti 

tehtävärooli ja sosiaalinen rooli eivät näy yksilön toiminnassa yhtä paljon, vaan 

toinen niistä painottuu. Usein rooliodotukset ovat melko stereotyyppisiä.  

 

Rooli on aina ryhmäkohtainen, minkä vuoksi yksilö saattaa kokea olevansa eri-

laisissa ryhmissä hyvinkin erilaisissa rooleissa; toisessa ryhmässä yksilöllä on 

valtaa, kun taas toisessa hän joutuu alistumaan dominoivien ryhmäläisten tah-

toon. Jokaisen oma persoonallisuus asettaa kuitenkin jonkinlaiset rajat sille, mi-

ten hyvin yksilö hyväksyy hänelle osoitetut rooliodotukset ja miten paljon hän 

kapinoi niitä vastaan. (Himberg, 1996, s. 28.) Isoherranen (2005, s. 41) on 

muistuttanut, että roolien on oltava selkeät ja hyvin yhteen sopivat, jotta yhteis-

työ toimii. Jotkut roolit eivät kuitenkaan ole yhtä arvostettuja kuin toiset. Roolei-

hin liittyy myös statuksia, jotka liittyvät esimerkiksi koulutuksen tasoon ja pituu-

teen. Roolien statukset puolestaan vaikuttavat siihen, miten paljon valtaa kulla-

kin roolilla on. Roolin vapauttaminen tai laajentaminen tarkoittaa, että toisen 

ammattiryhmän jäsenen sallitaan ottaa heidän perinteisiä roolitehtäviään (Iso-

herranen, 2005, s. 16). Tarvittaessa rooleja tulisi myös pystyä vaihtamaan (Kai-

vola, 2003, s. 30).  

 

Etenkin vasta työuraansa aloittelevan henkilön voi olla hankala löytää omaa 

rooliaan työyhteisössään. Etenkin tehtäväroolin vaatimukset saattavat olla hu-

kassa, eikä asiaa auta ulkopuolelta tuleva paine ja vaatimukset. Tämän vuoksi 

rooliodotuksista kannattaa aina keskustella. Rooleista ja niiden hyödyllisyydestä 

puhutaan työyhteisöissä kuitenkin harvoin, vaikka niiden kehittäminen ja henki-

löiden välillä kierrättäminen olisivatkin ryhmän tavoitteiden saavuttamisen kan-

nalta hyödyllisiä asioita. Jämähtäneet roolit saattavat jopa vaikeuttaa kaikkien 

ryhmän henkilöiden ajatuksien ja osaamisen julkituomista. (Raina, 2012, s. 76–

78.) Tärkeää on kiinnittää huomiota myös niin sanottujen haitallisten roolien 

(esimerkiksi jarruttaja, valittaja) syntymiseen ja korjaamiseen (Raina, 2012, s. 

81). 
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Ryhmissä saattaa esiintyä myös rooliristiriitatilanteita, joita on useita erilaisia. 

Yksi vaihtoehto on, että asiantuntijalla on erilainen käsitys omaan rooliinsa koh-

distuvista odotuksista kuin ryhmän muilla jäsenillä. Esimerkiksi hierarkkisissa 

tiimeissä tämä voi olla yksi syy siihen, miksi kaikki ryhmän jäsenet eivät osallis-

tu keskusteluun. Rooliristiriidan voi synnyttää myös roolien epämääräisyys tai 

rajojen häilyvyys. Tämä voi johtaa siihen, että joku roolinhaltijoista saa roolis-

saan liikaa tehtäviä ja ylikuormittuu. Jotta rooliristiriidoilta vältyttäisiin, on roolien 

määritteleminen etenkin tilanteiden muuttuessa tärkeää. Määrittelyssä on otet-

tava huomioon, millainen osaaminen on kaikkien hallussa ja mikä osaaminen 

on kunkin erityisosaamista. Jotta yhteistyö olisi mahdollisimman tehokasta, roo-

lien päällekkäisyyksiin on kiinnitettävä huomiota. Myös roolien vastuukysymyk-

set on hyvä täsmentää, vaikka periaatteessa kokonaisvastuu onkin kollektiivis-

ta. Viralliset lainsäädännölliset vastuun määrittelyt kuitenkin muuttavat tilannetta 

hieman. (Isoherranen, 2005, s. 42–43.) 

 

 

2.4 Asema 

 
Ihmisen asema yhteisössä voi olla luonnollinen tai ansaittu. Mikäli ihmisellä on 

luonnollinen asema hän saa jonkin tai joidenkin ominaisuutensa perusteella 

ryhmässä osakseen arvostusta ilman, että hänen tulee nähdä vaivaa sen eteen. 

Ansaittu asema puolestaan vaatii jonkinlaisia kykyjä ja hyvää ulosantia. (Bany & 

Johnson, 1964, Shaw 1981, Aho, 1993, mukaan s. 64.) Aseman myötä muo-

dostuu arvostus työnyhteisön hierarkiassa (Sherif & Sherif, 1969, Aho, 1993, 

mukaan s. 64). Mikäli ihminen on tietynlaisessa asemassa, häneltä odotetaan 

tietynlaista käyttäytymistä (Kaivola, 2003, s. 30). Statusrakennetta voidaan tar-

kastella niin yksilön kuin ryhmänkin tasolla. Yksilön status kuvaa yksittäisen 

henkilön vaikutusvaltaa ryhmässä. Korkeamman statuksen myötä seuraa suu-

rempi vaikutusvalta. Vaikutusvalta voi näyttäytyä hyvin monimuotoisena ja pe-

rustua monenlaisiin asioihin. Ryhmän statusrakenne puolestaan muodostuu sen 

jäsenten vaikutusvallan rakenteesta. (Isoherranen, 2005, s. 37.)  
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Koulu on hierarkkinen instituutio (Luukkainen, 2000, Vanhalakka-Ruoho, 2008, 

mukaan s. 126). Hierarkkisen organisaation tunnusmerkkejä on, että työnteki-

jöillä on tarkasti määritellyt vastuualueet; ylempänä olevat johtajat työskentele-

vät vaikeampien asioiden parissa, heillä on enemmän vastuuta ja valta on kes-

kitetty heille (English, 2006, s. 458). Hierarkkisessa ryhmässä valta jakaantuu-

kin tehtävien jakamisen kautta, kun johtavassa asemassa olevat vaikuttavat ta-

pahtumiin enemmän samalla kontrolloimalla hierarkiassa alempana olevia 

(Gergen & Gergen, 1982; McDavid & Harari, 1968; Salminen, 1980, Aho, 1993, 

mukaan s. 62). Blomstedtin (2001, s. 7) mukaan läntisessä kulttuurissa sana 

hierarkia herättää usein negatiivisia tuntemuksia, sillä sen koetaan korostavan 

ihmisten eriarvoisuutta. Hierarkiasta puhuttaessa eriarvoisuutta parempi käsite 

on kuitenkin arvoero. Eriarvo tarkoittaa esimerkiksi rikkaiden ja köyhien tai me-

nestyjien ja häviäjien eriarvoisuutta, jonka myötä valta, edut, oikeudet, tunnus-

tukset ja vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa eivät jakaudu tasaisesti. Ar-

voero ei käsitteenä nivoudu yhtä yksiselitteisesti ihmiseen, vaan sen tarkoittaa 

arvojen erottumisen ja yhdistymisen järjestystä. Tämä järjestys eli hierarkia sää-

telee yhteiskunnallista elämää.  

 

Hierarkia tuo mukanaan sekä etuja että haittoja. Hierarkia saatetaan nähdä vain 

mahdollisuutena saavuttaa ja turvata etu- ja valtaoikeuksia yksittäisille henkilöil-

le tai ryhmille. Sosiaalisilla instituutioilla ja resursseilla on myös suuri vaikutus 

ihmisen valtaan ja asemaan sekä etu- ja erioikeuksiin. Mahdollisuudet ja tilai-

suudet liittyvätkin paljon siihen, työskenteleekö alaisena vai esimiehenä ja miten 

tämä vaikuttaa hierarkkiseen asemaan. Vakiintunut erottelu edistää huomatta-

vasti esimiesten ja alaisten eroavia kokemuksia työnteon olosuhteista ja tulok-

sista. Hierarkia voi näin aiheuttaa myös konflikteja. Hierarkiaan liittyykin oleelli-

sesti kysymys siitä, miksi jotkut ihmiset ovat hierarkiassa korkeammalla ja miksi 

heillä näin on enemmän valtaa. Käytännön työssä hierarkia voi kuitenkin näyt-

täytyä hyvänä asiana, mikäli sen myötä roolit ja vastuualueiden jako selkiytyvät 

ja työntekijä voi näin keskittää voimansa vain oleelliseen. Tällöin hierarkia tuo 

työyhteisöön jouhevuutta ja säännöllisyyttä sekä tehostaa organisaation toimin-

tatapoja. Se tarjoaa vahvan perustan olemassaololle ja jatkumolle niin järjes-

telmän kuin sen jäsenienkin suhteen sekä luo myös varmuutta. Hierarkia tukee 
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rajattuja toiminta-alueita, selkeyttää sääntöjä ja määräyksiä sekä virallistaa toi-

mintatapoja ja rutiineja. (Diefenbach & By, 2012, s. 11–18.) 

 

Aiemmin hierarkia näyttäytyi työpaikoille enemmän kuin nykyään. Se näkyi sekä 

johtamisessa että eri ammattiryhmien ja eri-ikäisten työntekijöiden vuorovaiku-

tuksessa ja tehtäväjaoissa, jotka olivat huomattavasti tarkemmin rajatut kuin ny-

kyään. Esimerkiksi päiväkodissa päiväkotiapulaisen tehtävänä oli auttaa lasten-

tarhanopettajaa askartelun valmistelussa ja siivoamisessa, mutta askarteluhet-

ken ajan hän joutui odottamaan käytävässä, koska lasten avustaminen askarte-

lussa ei kuulunut hänen toimenkuvaansa, vaikka apua olisikin voitu tarvita. 

Asemansa puolesta ylempänä olevilla oli myös mahdollisuus ja jopa lupa muu-

tenkin käskyttää alempana olevia työntekijöitä. Erilaisiin ammatteihin kuuluvat 

asemat ja tehtävät olivat itsestäänselvyyksiä, eivätkä työntekijät näin kyseen-

alaistaneet omaa tai ylempänä olevan työntekijän asemaa. (Raina, 2012, s. 16–

18.)  
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3 Koulu työyhteisönä 

 

Työyhteisö on ihmisjoukko, jolla on yhteinen tavoite ja joka on vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Työyhteisö ei välttämättä tarkoita kaikkia samalla työpaikalla 

työskenteleviä vaan sillä voidaan viitata myös alaryhmään, joka on muodostu-

nut esimerkiksi työtehtävien perusteella. Esimerkiksi koulussa opettajat ja kou-

lunkäyntiavustajat saattavat näin muodostaa omat työyhteisönsä. Koulumaail-

massa johtajan eli rehtorin merkitys työyhteisön hyvinvoinnin kannalta on mer-

kittävä. Toinen erittäin tärkeä asia on työyhteisön kulttuuri. (Himberg, 1996, s. 

12–17.) Sen muodostavat muun muassa ryhmän roolit, normit, statushierarkian 

koheesio, vuorovaikutusmallit ja arvot (Galanes & Brihart, 1991, Isoherranen, 

2005, mukaan s. 44–45). Työyhteisön kulttuurissa tulisi olla mahdollisuus moni-

äänisyydelle ja yksilöllisille valinnoille (Isoherranen, 2005, s. 8). Hyvä työyhteisö 

muodostuukin ammattitaitoisesta johtamisesta, työn onnistuneesta organisoin-

nista ja avoimesta vuorovaikutuksesta (Kaivola, 2003, s. 142). Sekä oppilaiden 

oppimisen ja kasvun vuoksi että työntekijän oman työhyvinvoinnin takia työyh-

teisössä on pystyttävä olemaan tekemisissä kaikkien kanssa. Tämän vuoksi 

ammatillisessa vuorovaikutuksessa on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi omien 

tunteiden ja oman käyttäytymisen sääntelyyn. Hyvä ammatillinen vuorovaikutus 

perustuu vuorovaikutusvastuuseen, välittämiseen, ihmisten kunnioittamiseen, 

vastuuseen omista ajatuksista, tunteista ja teoista, ymmärtämiseen sekä rehel-

lisyyteen. (Nousiainen & Piekkari, 2007, s. 19–20.) 

 

Seuraavaksi määrittelen tarkemmin, millainen työyhteisö koulu organisaationa 

on. Lisäksi avaan sen yleisimpien toimijoiden eli opettajan, koulunkäyntiavusta-

jan, rehtorin ja oppilaan määritelmiä ja rooleja. 

 

 

3.1 Koulu organisaationa 

 

Koulu on yhteiskunnallinen instituutio, jota johtaa rehtori (Pokka, 2014, s. 121). 

Koulua voidaan pitää asiantuntijaorganisaationa, sillä siellä työskentelevillä 

opettajilla on korkea koulutustaso ja itsenäinen asema työssään. Koulun voi-
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daan myös ajatella olevan tuottava organisaatio, joskin sen tuottama pääoma 

on abstraktia. (Ahonen, 2001, s. 60.) Aikaisemmin koulu koostui lähinnä opetta-

jista, oppilaista ja siivous- ja ruokahuollon työntekijöistä. Nykyään koulutyötä ri-

kastuttamaan ovat tulleet myös koulunkäyntiavustajat ja erilaiset oppilashuollon 

ammattilaiset kuten koulupsykologit ja -kuraattorit sekä terveydenhoitajat. (Aho-

nen, 2001, s. 123.) 

 

Vuonna 1967 hallitus antoi eduskunnalle esityksensä peruskoulu-uudistuksesta, 

jonka mukaan opetus Suomessa yhä järjestetään (Aho, 2000, s. 20). Uudistus 

hyväksyttiin vuotta myöhemmin (Pekkarinen & Uusitalo, 2012, s. 128). Siirtymi-

nen peruskouluun tapahtui asteittain vuosien 1972-1977 välisenä aikana. Siir-

tymä toteutettiin pohjoisesta etelään, sillä Pohjois-Suomessa vastustus perus-

koulua vastaan ei ollut niin suurta; päinvastoin se loi harvaan asutuille seuduille 

ja pienille kouluille uusia mahdollisuuksia toteuttaa opetusta. Kritiikkiä aiheutti 

muun muassa ajatus siitä, että kaikkien oppilaiden olisi osallistuttava yhdeksän 

vuoden ajan kaikille yhteiseen koulutukseen kunkin taidoista ja ominaisuuksista 

huolimatta (Aho, 2000, s. 21). Peruskoulun saama myönteinen palaute uudis-

tuksen edetessä hiljensi kuitenkin osan kritiikistä. (Numminen, 2000, s. 36). 

 

Suomessa koululaitoksen odotetaan sekä turvaavan ja välittävän perinteitä että 

uudistuvan jatkuvasti (Ahonen, 2001, s. 15). Koulujen toimintaa määrittävät se-

kä opetussuunnitelman että lainsäädännön tavoitteet ja arvot (Pokka, 2014, s. 

19). Arvoista Suomessa kenties tärkein on jokaisen lapsen ja nuoren yhtäläinen 

mahdollisuus käydä koulua sukupuolesta, asuinpaikasta tai perheen sosio-

ekonomisesta asemasta huolimatta (Pokka, 2014, s. 24). Suomalaisen koulun 

erityispiirteenä voidaan pitää myös sitä, että opettajat ja rehtorit pääsevät vai-

kuttamaan sekä kansallisen että paikallisen opetuksen suunnitteluun (Pokka, 

2014, s. 64). Lisäksi koulut ovat vielä muihin maihin verrattuna suhteellisen pie-

niä, joskin muutosta onkin jo tapahtunut (Ahonen, 2001, s. 61).  

 

Koulun toimintaa ohjaa sen toimintakulttuuri, joka koostuu toiminnan tavoista, 

suunnasta ja säännöistä. Toimintakulttuurin ei pitäisi olla vain rehtorin ja opetta-

jien muodostama vaan sen luomiseen olisi hyvä ottaa mukaan oppilaat van-

hempineen sekä koulua ympäröivä yhteiskunta. (Pokka, 2014, s. 35.) Vuoden 
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2014 opetussuunnitelman perusteiden tavoitteena on, että jokaiseen kouluun 

syntyisi toimintakulttuuri, joka edistää oppimista, kasvua, osallisuutta, hyvinvoin-

tia ja kestävää elämäntapaa. Tällaista toimintakulttuuria ei kukaan pysty luo-

maan yksin vaan se vaatii syntyäkseen yhteisen suunnittelu-, toteutus- ja arvi-

ointiprosessin, johon osallistuvat kaikki koulun aikuiset ja oppilaat perheineen. 

(Niemi, 2016, s. 96.) Hyvin pitkälti yksin ja itsenäisesti työskentelemään tottunut 

suomalainen opettaja on siis muutoksen edessä (Niemi, 2016, s. 24). 

 

 

3.2 Opettaja 

 

Suomessa säädettiin vuonna 1971 opettajankoulutuslaki, koska opettajien kou-

luttaminen haluttiin siirtää yliopistoihin. Taustalla oli tuleva peruskoulu-uudistus, 

jonka myötä opettajankoulutuksen koettiin vaativan uudistusta. Opettajankoulu-

tuksesta haluttiinkin entistä tieteellisempi ja opettajista haluttiin kouluttaa myös 

tutkijoita. (Hakala, 1994; Kansanen, 1993; Kansanen ym., 2000; Kansanen, 

2006; Niemi, 2005, Kallioniemi, Toom, Ubani & Linnansaari, 2010, mukaan s. 

14.) Akateemisen opettajankoulutuksen pohja luotiin opettajankoulutustoimi-

kunnan vuonna 1975 antaman mietinnön perusteella (Komiteanmietintö, 1975; 

Niemi, 2005; Rantala, Salminen, Säntti & Hansen, 2004, Kallioniemi, Toom, 

Ubani & Linnansaari, 2010, mukaan s. 14). Kolmivuotinen luokanopettajakoulu-

tus yliopistoissa alkoi 1974 ja siitä kehitettiin maisteritasoinen syksystä 1979 al-

kaen (Yrjönsuuri, 1987, Kallioniemi, Toom, Ubani & Linnansaari, 2010, mukaan 

s. 14). Jo 1980-luvulla akateeminen opettajankoulutus sai kuitenkin voimakasta 

kritiikkiä ja 1990-luvun alussa pohdittiin jopa sen siirtämistä ammattikorkeakou-

lutuksen piiriin. Tätä vastustivat etenkin opettajankouluttajat. Muutosta tapahtui 

kuitenkin sen verran, että 80- ja 90-lukujen taitteessa luokanopettajankoulutuk-

sen järjestämistä koskevat tarkat säännökset poistettiin ja kehittämisvastuu siir-

tyi valtakunnalliselta tasolta opettajankoulutuslaitoksille. (Komiteanmietintö, 

1989, Kallioniemi, Toom, Ubani & Linnansaari, 2010, mukaan s. 16.) 2000-

luvulla opettajankoulutuslaitokset kehittivätkin opetustaan voimakkaasti (Ope-

tusministeriö, 2006, Kallioniemi, Toom, Ubani & Linnansaari, 2010, mukaan s. 

16). 2010-luvulle päästessä akateeminen opettajankoulutus oli juurruttanut it-
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sensä suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutukseen ja siitä oli tullut itsestään-

selvyys (Kallioniemi, Toom, Ubani & Linnansaari, 2010, s. 16). Suomessa sekä 

luokanopettajat että aineenopettajat suorittavat maisteritasoisen koulutuksen ja 

koulutukset ovat kansainvälisesti vertaillen jopa korkeimmalla mahdollisella ta-

solla (Husu & Toom, 2010, s. 134). 

 

1990-luvun määritelmän mukaan opettajankoulutuksen tarkoituksena oli koulut-

taa opettajia, jotka ovat innostavia oppimisen prosessoijia, tahtovat jatkuvasti 

kehittää omaa opettajuuttaan omien vahvuuksiensa perusteella, hallitsevat 

oman elämäntilanteensa ja pystyvät auttamaan muita hallitsemaan omaansa, 

pystyvät keksimään ongelmatilanteissa luovia ratkaisuja, näkevät erilaisuuden 

ja yhteistyön voimavarana sekä välittävät myönteistä ihmiskäsitystä (Hämäläi-

nen, 1994, Kari, 1996, mukaan, s. 37). Mikkolan (2016, s. 11) mukaan tulevai-

suuden opettajalle tärkeää puolestaan on opetettavan aineen tai alan hyvä si-

sältötietous, oppimisen, ohjaamisen ja opetuksen asiantuntijuus, sosiaaliset ja 

eettiset valmiudet sekä käytännön koulutyön osaaminen. Luukkainen (2004, s. 

160) onkin todennut opettajan yhteiskunnallisen roolin muuttuneen 60-luvun so-

siaalistajasta ja kansankynttilästä, 70-luvun hyvän opetustaidon omaajan, 80-

luvun asiantuntijan ja 90-luuvn reflektoivan tutkijan kautta 2000-luvun yhteis-

kunnalliseksi vaikuttajaksi ja kasvattajaksi.  

 

Muun muassa Dzur (2008) ja Sachs (2003) ovat nostaneet esille, miten opetta-

jan rooli on muuttunut neuvottelevaksi. Aikaisemmin opettajuudessa keskeisiä 

asioita olivat sisältölähtöisyys ja ammatillinen itsesäätely, kun taas nykyään 

opettajat keskittyvät oppimislähtöisyyteen, rakentamaan tietoa yhteisöllisesti ja 

tekemään muutenkin ammatillista yhteistyötä. Siinä missä työtehtävät kumpusi-

vat yhteiskunnan tehtävänannoista, opettajien kokemuksista ja kokemusten hil-

jaisesta vaihtamisesta, tänä päivänä opettajat keskittyvät vastaamaan paikal-

lisyhteisöntarpeisiin ja systemaattisesti hyödyntämään omia ja kollegoiden ko-

kemuksia, joita myös jaetaan aktiivisesti. Ammatilliset toimintakumppanit olivat 

aikaisemmin vain toiminnan kohteita ja niin sanottuja opetuksen kuluttajia, mut-

ta nykyään heidät nähdään aktiivisina kanssa- ja kansalaistoimijoina ja yhteisinä 

opetuksen tuottajina. Samoin ammattietiikka perustui aiemmin ammatilliseen 

koodistoon, mutta nykyään säännöt ja periaatteet sovitaan yhdessä toiminta-
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kumppaneiden kanssa. Siinä missä ennen ammatillisten etujen ja tehtävien val-

vominen ja kehittäminen nähtiin tärkeänä, nykyään eri toimijatahojen välisen 

vuoropuhelun merkitys on ymmärretty. Tiivistyksenä voidaan siis todeta, että ai-

kaisemmin opettajan ammatin ihanteena nähtiin asiantuntijan ja ohjaajan roolit, 

kun taas tänä päivänä pyritään kohti jaettua asiantuntijuutta ja kanssatoimimis-

ta. (Husu & Toom, 2010, mukaan s. 140.) 

 

Opettajan rooli on siis viime aikoina muuttunut ja tulee varmasti yhä muuttu-

maan. Opettaja nähdään yhä useammin ohjaajan roolissa ja oppilaiden näh-

dään oppivan opettajan rinnalla. (Rajala, Hilppö, Kumpulainen, Tissari, Krokfors 

& Lipponen, 2010, s. 51). Rainan (2012, s. 75–76) mukaan opettaja on myös 

yksi niistä ammateista, joissa pelkän opettajan roolin ei usein koeta riittävän. 

Opettajat tuntevatkin työssään painetta siitä, että heidän odotetaan olevan 

muun muassa hoitaja, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, terapeutti, hauskuttaja 

ja siihen päälle vielä hyvä opettaja, jotta he itse kokisivat tekevänsä työnsä hy-

vin ja myös vastaisivat yhteiskunnan odotuksiin heidän työtään kohtaan. 

 

 

3.3 Koulunkäyntiavustaja 

 
Erityisopetus kehittyi 1970-luvulla, minkä myötä tuli tarve koulunkäyntiavustajil-

le. Aluksi työhön ei ollut koulutusta, minkä sekä opettajat että avustajat kokivat 

ongelmallisena työn vaativuuden ja haastavuuden vuoksi. Ensimmäinen työlli-

syyskoulutus järjestettiin kuukauden mittaisena kesäkoulutuksena 1978. Vuon-

na 1983 koulutusta alettiin järjestää oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen 

pohjana oli päiväkotiapulaisen oppiohjelma. Koulutus oli kuitenkin eri paikoissa 

sekä pituudeltaan että sisällöiltään hyvinkin vaihtelevaa. Kestikin vuoteen 1995 

asti ennen kuin koulunkäyntiavustajat saivat yhtenäisen ammattitutkinnon. 

(Koulunkäyntiavustajan oma opas, 2008, s. 26–27.) Tällä hetkellä koulunkäyn-

tiavustajan tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta: ammatissa toimimi-

sesta, kasvun ja kehityksen tukemisesta ja ohjaamisesta, oppimisen ja toimin-

nan tukemisesta ja ohjaamisesta sekä erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisesta. 

Lisäksi tutkintoon on mahdollista sisällyttää valinnainen yrittäjyyttä käsittelevä 

opintokokonaisuus. Nykyisin virallinen tutkintonimike on koulunkäynnin ja aamu- 
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ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. (Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan oh-

jauksen ammattitutkinto 2010, 2011, s. 10.) Monissa kunnissa puhutaan kuiten-

kin yhä usein koulunkäyntiavustajista (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, 2014). 

 

Koulunkäyntiavustaja työskentelee niin eri-ikäisten kuin kulttuuritaustaltaankin 

erilaisten oppijoiden kanssa. Työ on haastavaa ja siinä vaaditaan eettistä vas-

tuullisuutta, kasvatustietoisuutta, ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä 

kohdata erilaisuutta. Kaikilla suomalaisilla on oikeus koulunkäyntiin ja opiske-

luun sekä yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen osallistumiseen. Mikäli henkilö tar-

vitsee näissä asioissa apua ja tukea, on hän oikeutettu saamaan tuki- ja avusta-

japalveluita. Tämä onkin koulunkäyntiavustajan työn lähtökohta. Avustaja voi 

työskennellä erityisluokassa, yleisopetuksessa, ammatillisessa oppilaitoksessa, 

päiväkodissa tai koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kesäisin heitä saate-

taan työllistää esimerkiksi leikkipuistoihin tai leiritoimintaan. Koulunkäyntiavusta-

jan työnkuva on hyvin laaja ja se voi vaihdella paljonkin sekä erilaisten tilantei-

den ja tarpeiden että myös avustajan oman osaamisen ja persoonan mukaan. 

(Koulunkäyntiavustajan oma opas, 2008, s. 5–6.) 

 

Leikas ja Rantio tekivät vuonna 2003 pro gradu -tutkielman, joka käsitteli kou-

lunkäyntiavustajan työn käytänteitä, opettajan ja koulunkäyntiavustajan yhteis-

työtä sekä opettajan antamaa ohjeistusta. Tutkimuksen mukaan koulunkäyn-

tiavustajan rooli on moninainen ja se on muuttunut vuosien varrella. Osa tutki-

mukseen osallistuneista opettajista oli sitä mieltä, että aikaisemmin koulunkäyn-

tiavustajan työnkuvaan kuului enemmän opettajan avustamista, kun nykyään 

avustajat ovat enemmän oppilaiden apuna opetustilanteissa. Toisaalta jotkut 

opettajat kokivat, että avustajan työn lisäksi koko koulun toiminta on muuttunut. 

Muutama opettaja puolestaan oli sitä mieltä, että koulunkäyntiavustajan muut-

tunut työnkuva perustuu lähinnä siihen, millaisessa luokassa ja minkä ikäisten 

lasten kanssa hän työskentelee. Tutkimuksessa löydettiin koulunkäyntiavustajil-

le seitsemän erilaista ryhmää, jotka perustuvat avustajien rooleihin ja työtehtä-

viin. Nämä olivat opettajan avustaja, oppilaan avustaja, oppimistilanteen ohjaa-

ja, sijaisopettaja, kasvun tukija, erityisopetuksen tiimin jäsen sekä ”joka paikan 

höylä”. (Leikas & Rantio, 2003, s. 18–30.) 
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Koulutuksen ja työelämän hierarkkinen rakentuminen näkyvät myös koulun-

käyntiavustajan työssä. Toisilla asemilla on valtaa määrittää muita asemia ja 

esimerkiksi koulunkäyntiavustajan asema määräytyy pitkälti opettajan aseman 

kautta. Syynä tähän on opettajan ammatin vakiintunut ja korkealle arvostettu 

asema. Opettajaan verrattuna koulunkäyntiavustaja on asemaltaan hierarkki-

sesti alempana esimerkiksi toimivallan ja vastuun suhteen. Lisäksi opettajan 

pedagoginen asiantuntijuus asettaa opettajan hierarkiassa korkeammalle. (Li-

konen & Manninen, 2006, s. 76–78.) Mäensivun (2011, s. 58–60) pro gradu -

tutkielman mukaan koulunkäyntiavustajat kokevat oman asemansa usein aliar-

vostetuksi niin työyhteisössä kuin yhteiskunnassakin. Syiksi koettiin ihmisten 

käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä, ammatillisesta pätevyydestä ja amma-

tin vaatimuksista. Myös pienellä palkalla ja määräaikaisilla työsuhteilla ajateltiin 

olevan vaikutusta. Avustajat toivoivat pääsevänsä työpaikalla opettajien kanssa 

tasavertaisiksi jäseniksi monien eri keinojen kautta. He olisivat halunneet osal-

listua yhteisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä toivoivat parempaa tiedonkulkua. 

Lisäksi koulunkäyntiavustajat halusivat paremmat työsuhde-edut vakituisten 

työpaikkojen ja parempien lomaoikeuksien myötä. Avustajien mielestä olisi 

myös tärkeää, että yhteiskunnassa, työpaikoilla ja opettajankoulutuksessa hei-

dän ammattikuntansa otettaisiin enemmän esiin, jotta työn luonne ja vaativuus 

tiedostettaisiin paremmin.  

 

 

3.4 Rehtori 

 

Koulun johtajan eli rehtorin rooli voi olla moninainen ja aiheuttaa jopa rooliristirii-

toja. Pienemmissä kouluissa rehtori on toisaalta yksi opettajista, mutta toisaalta 

muut opettajat ovat hänen alaisiaan. Toisaalta opettajat odottavat rehtorin ole-

van vahva johtaja, mutta toisaalta opettajat haluavat pitää itsellään asiantuntija-

ammatteihin liitetyn vapauden ja itsenäisyyden. Erityisen haastavaa johtajan 

roolin löytäminen saattaa olla, mikäli uutta rehtoria ei valita koulun ja työyhtei-

sön ulkopuolelta, vaan siihen valitaan joku koulun opettajista. Tämä opettaja on 

aikaisemmin kuulunut toimenkuvansa ja sosiaalisten suhteidensa kautta joihin-

kin ryhmiin, joiden suosimisesta muut opettajat saattavat häntä syyttää päätös-
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ten hetkellä. (Himberg, 1996, s. 35–36.) Ahosen (2001, s. 46) mukaan rehtorilla 

on tärkeää olla kokemusta ja näkemystä opettamisesta ja opettajuudesta, mutta 

rehtorin on kuitenkin parempi muodostaa ammatti-identiteettinsä nimenomaan 

enemmän johtajuudelle kuin opettajuudelle. Oman roolinsa johtajana jokainen 

rehtori luo itse muiden asettamien odotusten ja niihin vastaamisen ja vastaa-

matta jättämisen perusteella (Ahonen, 2001, s. 68).  

 

Koulujen kasvaminen isommiksi on aiheuttanut sen, että rehtoreiden työaika 

menee usein täysin hallinnollisten työtehtävien hoitamiseen, eikä heillä enää ole 

omia luokkia tai edes muutamia opetustunteja viikossa. Vaikka työaikaa ei me-

nekään itse opettamiseen, on hallinnollisten töiden määrä kasvanut niin suurek-

si, että työyhteisön eheyden ja muun hyvinvoinnin edistämiseen ei ole juurikaan 

aikaa. (Raina, 2012, s. 23–24.) Ahonen (2001, s. 36) muistuttaa kuitenkin, että 

vastuu kaikesta koulun toiminnasta on rehtorilla. Rehtorin työtehtäviin kuuluukin 

muun muassa työnhakijoiden haastatteleminen, palkkaaminen ja virkoihin esit-

täminen, virkaehtosopimus- ja virkavapausasiat, työntekijöiden henkilökohtais-

ten toiveiden kuuleminen, budjetin valmistelu ja seuraaminen, koulun kiinteis-

tönhoitoon ja vuokratiloihin liittyvät asiat, opetuksen järjestäminen ja kehittämi-

nen sekä lukujärjestysten tekeminen.  

 

Oppilaitoksen johtamista ohjaavat väkisinkin niin yleiset kuin rehtorin omatkin 

arvot. Ne tulevat näkyviin niin isompia linjoja koskevissa päätöksissä kuin yksit-

täisissä ongelmatilanteissa. Koska rehtori joutuu työssään tekemään usein pää-

töksiä nopealla aikataululla, eivät kaikki ratkaisut pohjaudu tietoisesti mietittyyn 

arvopohjaan vaan taustalla vaikuttavat enemmänkin rehtorin ammattitaidon ja 

työkokemuksen myötä sisäistetyt arvot. Kaikilla koulussa työskentelevillä aikui-

silla on oikeus tietää, millaisiin arvoihin rehtori pohjaa työskentelynsä ja millai-

sen arvopohjan päälle koko työyhteisö sitä myöten rakentuu. (Ahonen, 2001, s. 

16–17.) Ahosen (2001, s. 53–54) mukaan päätöksiin vaikuttaa myös rehtorin 

pedagogiikka. Rehtorin rooli pedagogisena johtaja on muuttunut 90-luvulta läh-

tien. Siinä missä ennen rehtori saattoi seurata oppitunteja ja antaa niiden perus-

teella lisäohjeita, nykyään pedagoginen johtajuus perustuu juurikin enemmän 

rehtorin päätöksiin, jotka arvojen lisäksi pohjautuvat myös pedagogiikkaan. 

Rehtorin pedagogiset ajatukset tulevat esiin muun muassa erilaisia työskentely-
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tapoja painottaessaan, budjettiin mahtuvia koulutuksia valitessaan sekä opetus-

suunnitelma- ja kehittämistyötä tehdessään. Pedagogiikan tulee olla avointa ja 

rehtorin pitää pystyä kertomaan niin koulun henkilökunnalle kuin oppilaille ja 

heidän vanhemmilleen, millaisin tavoittein hän johtaa koulua. Näiden tavoittei-

den tulee tietysti heijastua koulua perustehtävästä eli opetuksesta ja kasvatuk-

sesta (Ahonen, 2001, s. 61). Koulun henkilökunnalle on myös hyvä tuoda ilmi, 

millaista vuorovaikutusta ja opettajan ja oppilaan välistä kohtaamista ja yhteis-

työtä rehtori pitää arvossa. Muutenkin hyvä tiedonkulku on Ahosen (2001, s. 64) 

mukaan edellytys hyvälle johtajuudelle. Riittävää ei kuitenkaan ole se, että asi-

oista tiedotetaan, vaan niistä pitää myös keskustella, jotta muutkin työyhteisön 

jäsenet pääsevät osaksi osallisuuden kokemusta.  

 

Johtajan täytyy osata yhdistää työssään tietoa, auktoriteettia ja tekniikkaa. Tä-

mä vaatii konkreettisia esimerkkejä ja toimivia työvälineitä, jotka auttavat tavoit-

teiden saavuttamisessa. Hyvä johtaja kuuntelee alaisiaan, mutta myös havain-

noi ympäristöään päästäkseen mahdollisimman hyvään lopputulokseen. (Kirjo-

nen, 1997, s. 34.) Rainan (2012, s. 23) mukaan tänä päivänä johtajalta vaadi-

taan myös ryhmädynamiikan ja vuorovaikutuksen ymmärtämistä. Johtaja ei 

enää yksinään ole vastuussa kaikesta, vaan myös työntekijät ovat aktiivisia 

osallistujia. Johtajan tehtävänä on enemmänkin varmistaa, että kaikki työntekijät 

saavat mahdollisuuden kehittyä ja tuoda omaa osaamistaan ilmi.  Ahonen 

(2001, s. 76–77) muistuttaakin, että koulun taustalla oleva hierarkia ei ole niin 

yksinkertainen kuin opettajien ja muiden koulussa työskentelevien silmiin usein 

näyttää. Siinä missä muu henkilökunta helposti ajattelee rehtorin olevan hierar-

kiassa kaikista korkeimmalla, rehtori joutuu myös vastaamaan omille esimiehil-

leen ja monille virkamiehille. Rehtorin työ onkin monien erilaisten alueiden välil-

lä taiteilemista: hänen tulee olla tietoinen niin omasta itsestään kuin koulunsa 

opettajista sekä pystyä tasapainottelemaan koulun maailman ja ulkoisen maa-

ilman välillä. 
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3.5 Oppilas 

 

Suomessa ei ole koulupakkoa, mutta oppivelvollisuus velvoittaa lapset opiske-

lemaan perusopetuksen oppimäärän joko koulussa tai kotona. Koska hyvin har-

van perheen on mahdollista järjestää lapselleen yksityis- tai kotiopetusta, suurin 

osa 7-16-vuotiaista lapsista ja nuorista käy koulua. (Kyllönen, 2011, s. 57.) Ope-

tuksen muuttuessa koko ajan enemmän ja enemmän eli ammattilaisten yhteis-

työksi oppilas kohtaa kouluarjessa yhä useampia eri alojen ammattilaisia. Oppi-

tunneilla opetuksesta vastaavat yhä pitkälti luokanopettaja, koulunkäyntiavusta-

ja ja erityisopettaja, mutta sen lisäksi oppilas saattaa saada koulun kautta esi-

merkiksi koulupsykologin tai terveydenhoitajan apua. (Rönty, 2013, s. 97.) 

 

Suomalaisen koulukulttuurin ajatellaan olevan oppilaslähtöistä. Oppilaslähtöi-

sessä koulukulttuurissa keskiössä ovat oppiminen ja oppilas. Tärkeää siinä on 

antaa oppimiselle tila ja mahdollisuus. Nimestään huolimatta se ei ole opettajan 

pitämän kurin vastakohta, vaan tarkoituksena on saada kaikki oppilaat sitoutu-

maan yhteiseen oppimistapahtumaan sekä kunnioittamaan kaikkia luokan lap-

sia ja aikuisia. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokaisessa koulussa on oma toi-

mintatapansa ja näin ollen oppilaslähtöisyys toteutuu joissakin kouluissa pa-

remmin ja joissakin huonommin. Jotta koulu voisi olla oppilaslähtöinen, sen on 

kuunneltava oppilaita niin positiivisissa kuin negatiivisissakin asioissa. Oppilai-

den antaman palautteen on myös näyttävä koulun toiminnassa. (Pokka, 2014, 

s. 45.) 

 

Nykypäivänä oppilailla on muitakin keskeisiä tiedonvälittäjiä kuin koulu (Kangas, 

Kopisto & Krokfors, 2016, s. 78). Muun muassa mobilisaation myötä oppilaat 

oppivat nykyään yhä enemmän asioita muualla kuin koulussa (Banks ym, 2007, 

Kangas, Kopisto & Krokfors, 2016, mukaan s. 79). Tämän vuoksi oppilaat tarvit-

sevat ja tulevat tarvitsemaan muutakin kuin oppiainekeskeisiä tavoitteita saavut-

taakseen tulevaisuudessa vaadittavan osaamisen (Halinen & Jääskeläinen, 

2015, Kangas, Kopisto & Krokfors, 2016, mukaan s. 78). Oppilaat pääsevätkin 

yhä enemmän ja enemmän olemaan oppitunneilla toimijan ja aktiivisen osallis-

tujan roolissa entisen kuuntelijan roolin sijaan. Tällöin on myös oleellista, että 
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oppilas itse on tietoinen omista tavoitteistaan sekä saa tehdä päätöksiä ja ottaa 

vastuuta omasta toiminnastaan. (Kangas, Kopisto & Krokfors, 2016, s. 88.) 
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4 Opettaja ja yhteistyö 

 

Opettajat tekevät tänä päivänä yhä enenemissä määrin yhteistyötä. Yhteistyö-

kumppaneita ovat muun muassa toiset opettajat, psykologit, kuraattorit, koulun-

käyntiavustajat sekä opetus- ja sivistystoimen hallinto. (Husu & Toom, 2010, s. 

138.) Aikaisemmin opettajuuteen kuului jopa korostetun yksipuolinen toiminta 

yhteistyökumppaneiden hyväksi, mutta nykyään yhteistyötä tehdään nimen-

omaan muiden tahojen kanssa (Dzur, 2008, Husu & Toom, 2010, mukaan s. 

139).  

 

Seuraavissa alaluvuissa avaan yhteistyön käsitettä yleisesti sekä esittelen, mil-

laista yhteistyötä opettaja tekee nimenomaan koulunkäyntiavustajan kanssa.  

 

 

4.1 Yhteistyö 

 
Kun ihmiset, joilla on yhteinen työ, tehtävä, ongelma tai päätös, etsivät keskus-

tellen uusia näkökulmia ja -kantoja asiaan on kyse yhteistyöstä. Ihmisen kyky 

tehdä yhteistyötä on tärkeää jo evoluutionkin kannalta. (Isoherranen, 2005, s. 

13–14.) Koulumaailmassa lisääntynyt yhteistyö on aiheuttamansa synenergian 

kautta helpottanut erilaisissa tilanteissa toimimista (Slater, 2010, s. 1). Sy-

nenergia tarkoittaa, että ryhmän yhteinen suoritus on parempi kuin sen yksittäis-

ten jäsenten suoritukset yhteensä (Isoherranen, 2005, s. 15). Hyvin yhteistyötä 

tekevässä ihmisjoukossa on johtaja tai johtajia sekä jonkinlaista hierarkkisuutta. 

Roolien pitää kuitenkin olla myös joustavat. Myös yhteiset säännöt ja päätökset 

antavat pohjan hyvälle yhteistyölle. (Shinners, 2010, s. 118.)  

 

Tutkimus on osoittanut, että opettajat itse pitävät ajatusten ja kokemusten ja-

kamisen kollegoiden kanssa tärkeänä ja omaa ammatillista kehitystä tukevana. 

Tieto- ja viestintäteknologian suhteen vertaisoppiminen nähtiin jopa välttämät-

tömänä. (Rajala, Hilppö, Kumpulainen, Tissari, Krokfors & Lipponen, 2010, s. 

61.)  
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Lehtisen (1999) mukaan koulumaailmassa on neljä erilaista mallia tehdä yhteis-

työtä: yksitieteinen malli, monitieteinen malli, tieteiden välinen malli ja poikkitie-

teellinen malli. Yksitieteisessä mallissa oppilasta opettaa vain yksi opettaja. 

Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen saama opetus perustuu vain yhden oman 

alansa asiantuntijan osaamiseen. Yksitieteinen malli ei siten vaadi yhtä laaja-

alaista suunnittelua kuin muut yhteistyön mallit, mutta toisaalta lapsen saama 

etu ei ole niin monipuolinen kuin olisi mahdollista. Monitieteisessä mallissa oppi-

las saa puolestaan tukea eri alojen asiantuntijoilta, jotka eivät kuitenkaan työs-

kentele yhdessä. Jokaisen alan asiantuntija siis tekee parhaansa kehittääkseen 

lasta juuri omalla alueellaan, mutta työryhmän kesken ei kulje informaatiota sii-

tä, miten lapsi on milläkin osa-alueella kehittynyt ja miten eri osa-alueet voisivat 

tukea toisiaan. Onneksi monitieteistä mallia yleisempi onkin tieteiden välinen 

malli, jossa oppilaan kehitystä tukeva työryhmä työskentelee yhdessä vuorovai-

kutuksessa toisten kanssa. Näin lapsen saama opetus ja kuntoutus on koko-

naisvaltaista ja palvelut voidaan sovittaa yhteen. Palveluita ei kuitenkaan järjes-

tetä yhteistyössä vaan kukin tieteenala on vastuussa omasta palvelustaan. Tie-

teiden välinen malli on yleisimmin käytetty malli, vaikka poikkitieteellinen malli 

tukisi parhaiten sekä lasta että hänen hyväkseen yhteistyötä tekeviä ammattilai-

sia. Tämän mallin tarkoituksena on, että jokainen työryhmään kuuluva pystyy 

tarjoamaan oppilaalle ryhmän yhdessä sopimat palvelut. Tämä vaatii oman 

osaamisen jakamisen ja opettamisen kaikille ryhmän jäsenille. (Lehtinen, 2001, 

mukaan, s. 88.) 

 

 

4.2 Opettajan ja koulunkäyntiavustajan välinen yhteistyö 

 
Työssään opettaja tekee usein yhteistyötä monien eri alojen ammattilaisten 

kanssa. Heitä voivat olla muun muassa toinen opettaja, laaja-alainen erityis-

opettaja, terveydenhoitaja, puheterapeutti, koulukuraattori, koulupsykologi, so-

siaalityöntekijä ja koulunkäyntiavustaja. Suomessa opettajat ja avustajat eivät 

ole työskennelleet vielä kovin pitkään työpareina tai luokkatiimeinä. (Takala, 

2011, s. 130.) Opettajan ja koulunkäyntiavustajan vastuualueet moniammatilli-

sessa tiimissä eroavat jonkin verran toisistaan. Opettajan tulee tehdä töitä mo-

niammatillisen tiimin kanssa arvostaen kunkin ammattilaisen omaa asiantunti-
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juutta tai ammattitaitoa. Opettajan tulee myös tarvittaessa muuttaa tai mukaut-

taa tukea tarvitsevan oppilaan opetus- ja oppimissuunnitelmaa sekä muokata 

opetustapoja ja -menetelmiä oppilaalle sopiviksi. Koulunkäyntiavustaja toteuttaa 

oppilaan opetussuunnitelmaa yhdessä opettajan kanssa, minkä vuoksi avusta-

jan on tunnettava avustettava oppilaansa hyvin. Opettajan tuleekin ohjata avus-

tajaa hänen työssään sekä antaa tietoa avustettavasta lapsesta, hänen erityis-

tarpeistaan ja tavoitteistaan. Yksi koulunkäyntiavustajan tärkeistä tehtävistä on 

tukea avustettavansa itsenäisyyttä ja antaa avustettavalleen myös vastuuta. 

Siksi hänen tulee työskennellä myös muiden oppilaiden kanssa, mikäli avustet-

tava oppilas pärjää jossakin tehtävässä itsenäisesti. (Snell & Janney, 2001, Iko-

nen, Rönty & Linnilä, 2003, mukaan, s. 294–295.) Tämän vuoksi opettajan on 

hyvä keskustella avustajan kanssa myös koko luokan yhteisistä tavoitteista. Oli-

sikin tärkeää, että avustajat saisivat osallistua palavereihin, joissa käsitellään 

sen luokan asioita, jossa he työskentelevät. Näin avustajatkin olisivat selvillä sii-

tä, mitkä ovat luokan tai joidenkin yksittäisten oppilaiden tavoitteet sekä, miten 

heidän tulisi työskennellä luokassa. Mikäli opettaja ja avustaja suunnittelevat 

yhdessä, miten he toimivat yhteistyössä luokassa, kummankin toiminta on te-

hokkaampaa eikä avustajan työajasta kulu niin suurta aikaa odottamiseen. Li-

säksi selkeä vastuunjako lisää työskentelymotivaatiota. (Takala, 2011, s. 130.)  

 

Koulunkäyntiavustaja ja opettaja voivat tehdä yhteistyötä kahdella eri tavalla. 

Jos he työskentelevät ryhmässä vain näennäisesti, he eivät ole toisistaan riip-

puvaisia ja vuorovaikutus heidän välillään on satunnaista. He eivät välttämättä 

ole sopineet yhteisiä tavoitteita tai toimintaperiaatteita. Avustaja ja opettaja voi-

vat kuitenkin myös sopia yhteiset normit ja noudattaa niitä yhdessä. Samalla he 

määrittävät omat roolinsa. Tällaisessa yhteistyössä myös vuorovaikutus on 

säännöllistä ja toimivaa. (Koppinen & Pollari, 1995, Leikas & Rantio, 2003, mu-

kaan s. 14.) Tällainen toimintakulttuuri vaatii kuitenkin opettajalta muutosta ajat-

teluun, jonka mukana opettaja pystyy hoitamaan luokassa kaiken (Kohonen & 

Leppilampi, 1994, Leikas & Rantio, 2003, mukaan s. 14). Opettajan on mietittä-

vä omia toimintatapojaan sekä pohdittava, mitä etuja on yhdessä työskentelys-

sä sekä tietojen ja taitojen jakamisessa (Leikas & Rantio, 2003, s. 14). Yhdessä 

koulunkäyntiavustaja ja opettaja voivat jakaa osaamistaan ja saavuttaa näin yh-

teistyöllä enemmän kuin kumpikaan pystyisi yksinään saavuttamaan. Tätä kut-
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sutaan jaetuksi asiantuntijuudeksi. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 1999, Lei-

kas & Rantio, 2003, mukaan s. 14.) Hyvä yhteistyö ei kuitenkaan synny itses-

tään, vaan sitä on tuettava sopimalla yhteisiä arvoja, tavoitteita ja sääntöjä sekä 

niiden arvioimista ja aikaa. Henkilökemialla ja tunnesuhteillakin on merkitystä, 

mutta ne eivät ole välttämättömyys. (Leikas & Rantio, 2003, s. 15.) 

 

Parhaimmillaan työskentely on siis hyvin toimivaa parityöskentelyä, jossa myös 

yhteisellä suunnittelulla on osansa. Koulunkäyntiavustaja saattaa kuitenkin 

myös joutua työskentelemään opettajan ”taustalla”, täysin hänen ohjeidensa 

mukaan. Pedagoginen ja kurinpidollinen vastuu ovat aina opettajalla. Koulun-

käyntiavustajan vastuu onkin enemmän inhimillisellä puolella; hän ohjaa ja tu-

kee oppijan itsenäistymistä sekä parantaa oppimiskykyä. (Koulunkäyntiavusta-

jan oma opas, 2008, s. 5–6.)   

 

Koulunkäyntiavustajien työtehtävät yleisopetuksessa ja erityisopetuksessa 

eroavat jonkin verran toisistaan. Yleisopetuksessa avustajan työhön kuuluu 

usein yksittäisen oppilaan tai pienryhmän avustaminen. Työhön sisältyy myös 

jonkin verran odottamista. Erityisopetuksessa koulunkäyntiavustajan työhön 

kuuluvat usein oppilaan avustamisen lisäksi erilaiset oppitunteja valmistelevat 

työt luokassa sekä muu opettajan avustaminen. (Takala, 2005, 2007, Takala, 

2011, mukaan s. 127.) Kun luokassa on opettajan lisäksi yksi tai jopa useampi-

kin toinen aikuinen, opetus voidaan toteuttaa eri tavalla kuin pelkästään yhden 

aikuisen voimin. Tärkeää on suunnitella toiminta etukäteen. Opettajien suhtau-

tuminen koulunkäyntiavustajiin kuitenkin vaihtelee jonkin verran. Toiset opetta-

jat osaavat hyödyntää avustajan ammattitaidon ja työpanoksen. He suunnittele-

vat tuntinsa eri tavalla, jos tietävät saavansa koulunkäyntiavustajan avuksi luok-

kaan. Nämä opettajat pystyvät avustajan läsnä ollessa yksilöllistämään ja eriyt-

tämään opetusta. Kuitenkin on myös opettajia, jotka saattavat hämmentyä kou-

lunkäyntiavustajan saapuessa luokkaan, eivätkä he osaa ohjata heitä oppitun-

nin aikana tai antaa mitään selkeitä työtehtäviä. Tällaisessa tilanteessa ainakin 

yhteinen suunnittelu- ja keskusteluaika saattaisivat olla avuksi. (Takala, 2011, s. 

127–128.) 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on selvittää, millaista olisi luokanopetta-

jien ja erityisluokanopettajien mielestä mahdollisimman hyvä yhteistyö koulun-

käyntiavustajien kanssa. Tarkoituksena on selvittää myös, millaisena opettajat 

kokevat koulunkäyntiavustajien roolin ja aseman suhteessa opettajaan ja koko 

työyhteisöön. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan aiemmin kerätyn aineiston poh-

jalta, mitä samaa ja mitä eroavaisuuksia opettajien ja koulunkäyntiavustajien 

käsityksissä ideaalista yhteistyöstä ja avustajan roolista ja asemasta on. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaista on opettajien näkökulmasta ideaali yhteistyö koulunkäyntiavustajien 

kanssa? 

2. Millaisena opettajat näkevät koulunkäyntiavustajien roolin ja aseman työyh-

teisössään? 

3. Miten opettajien ja koulunkäyntiavustajien käsitykset ideaalista yhteistyöstä 

sekä avustajien roolista ja asemasta eroavat toisistaan tai mitä samaa niissä 

on? 
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6 Tutkimuksen toteutus  

 
Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena keväällä 2017. Tutkimus on fe-

nomenologis-hermeneuttinen tutkimus, sillä se perustuu tutkittavien omien ko-

kemusten merkityksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 34). Aineistonkeruumene-

telmänä käytin haastattelua (liite 1), koska siinä on mahdollista kysyä tarkenta-

via kysymyksiä ja varmistua siitä, että tutkimukseen osallistuva on varmasti 

ymmärtänyt kysymyksen oikein. Lisäksi sen kautta pystyn varmistamaan, että 

jokainen tutkimukseen lupautunut varmasti osallistuu tutkimukseen. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2013, s. 73–74.)  

 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat valitsin harkinnanvaraisen otannan avulla 

(Eskola & Suoranta, 1999, s. 18). Tässä tapauksessa se tarkoitti sitä, että haas-

tateltavina oli sekä yleisopetuksessa että erityisopetuksessa työskenteleviä 

opettajia, heillä kaikilla oli useamman vuoden kokemus työstään, he kaikki olivat 

työhönsä muodollisesti päteviä ja he kaikki työskentelivät päivittäin koulunkäyn-

tiavustajien kanssa. 

 

Tutkimukseni on tapaustutkimus, sillä sen keskiössä on yksi tapaus, jonka mää-

rittely, analysointi ja ratkaisu on tutkimuksen tärkein tavoite. Creswell (2012) on 

lisäksi määritellyt tapaustutkimuksen tutkimukseksi, jossa tutkittava ilmiö on 

määräytynyt esimerkiksi ajan, paikan, tapahtuman, toiminnon, yksilön tai ryh-

män mukaan. Tapaustutkimus saattaa olla oikea valinta tutkimusmuodoksi 

myös silloin, jos mitä-, miten- ja miksi-kysymykset ovat keskeisiä, tutkija ei pysty 

juurikaan vaikuttamaan tapahtumiin, aiheesta ei ole juurikaan tehty empiiristä 

tutkimusta tai tutkimuskohteena on ajankohtainen ilmiö. (Eriksson & Koistinen, 

2014, s. 4-5.) Tässä tutkimuksessa tapaus on koulu, jossa tutkimus on toteutet-

tu. 
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6.1 Aineisto 

 

Keräsin aineiston huhtikuussa 2017 haastattelemalla neljää eräässä eteläsuo-

malaisessa alakoulussa työskentelevää opettajaa. Kaksi opettajista työskenteli 

erityisopetuksessa ja heidän luokissaan opettajien lisäksi työskenteli 4-5 kou-

lunkäyntiavustajaa. Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat tekivät myös 

jatkuvasti yhteistyötä koulunkäyntiavustajien kanssa, sillä heidän luokkiinsa oli 

integroitu kokopäiväisesti erityisopetuksesta oppilas tai oppilaita, jotka saapui-

vat tunneille koulunkäyntiavustajien kanssa. Lisäksi toisen luokanopettajan luo-

kassa työskenteli säännöllisesti myös yleisopetuksen koulunkäyntiavustaja. Mo-

lemmat erityisluokanopettajat olivat alun perin koulutukseltaan lastentarhan-

opettajia, mutta he olivat myöhemmin opiskelleet itselleen myös erityisluokan-

opettajien pätevyydet. Luokanopettajilla puolestaan oli sekä luokanopettajien et-

tä aineenopettajien pätevyydet. Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla oli työ-

kokemusta opettajana viidestä vuodesta 35 vuoteen. Kolme opettajista oli työs-

kennellyt opettajana yli 20 vuotta. Opettajien työvuodet tutkimuskoulussa vaih-

telivat neljän ja 26 vuoden välillä. Kolme opettajista oli työskennellyt kyseisessä 

koulussa enintään kuusi vuotta.  

 

Kandidaatin tutkielmaa varten kerätyn aineiston keräsin touko-kesäkuussa 2015 

haastattelemalla neljää koulunkäyntiavustajaa. Kaksi koulunkäyntiavustajista 

työskenteli joka toinen viikko yleisopetuksen luokissa tunnin välein luokkaa 

vaihtaen sekä joka toinen viikko yhdessä ja samassa yleisopetuksen luokassa, 

jossa opiskeli yksi yleisopetukseen integroitu erityisopetuksen oppilas. Kaksi 

muuta avustajaa työskentelivät kokopäiväisesti erityisluokan avustajana, joskin 

toinen heistä siirtyi myös välillä yleisopetuksen luokkaan erityisoppilaan avusta-

jana. Erityisluokkien koulunkäyntiavustajat työskentelivät koulupäivien lisäksi 

myös erityisoppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulunkäyntiavustajien 

työkokemus vaihteli seitsemän ja kymmenen vuoden välillä. Kolmella avustajis-

ta oli koulunkäyntiavustajan koulutus ja yhdellä lähihoitajan koulutus. Kaikki nel-

jä avustajaa työskentelivät lukuvuoden 2014–2015 samassa Etelä-Suomessa 

sijaitsevassa alakoulussa kuin missä myös tutkimukseen osallistuneet opettajat 
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työskentelivät. Lukuvuonna 2016–2017, jolloin pro gradu -tutkielman aineisto on 

kerätty, avustajista enää kaksi työskenteli samassa koulussa.  

 

Tutkimuksessa viittaan opettajiin nimillä Opettaja 1, Opettaja 2, Opettaja 3 ja 

Opettaja 4 sekä koulunkäyntiavustajiin nimillä Avustaja 1, Avustaja 2, Avustaja 

3 ja Avustaja 4. Tunnistettavuuden vuoksi en erittele, ketkä heistä työskentelivät 

yleisopetuksessa ja ketkä erityisopetuksessa. 

 

 

6.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu aineistonkeruumene-

telmänä 

 
Luonteeltaan haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Puoli-

strukturoitua haastattelua on eri tutkijoiden toimesta määritetty eri tavoin. Fiel-

dingin (1993) mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa kysymysten järjestys 

saattaa jokaisessa haastattelussa vaihdella, mutta kysymysten muoto on kui-

tenkin kaikissa samanlainen. Eskola ja Suoranta (1998) puolestaan ovat toden-

neet, että puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyksiin ei ole olemassa vas-

tausvaihtoehtoja vaan haastateltava vastaa kuhunkin kysymykseen omin sa-

noin. Robson (1995) on määrittänyt puolistrukturoidun haastattelun haastatte-

luksi, jossa kysymykset on päätetty etukäteen, mutta haastattelija voi tarvittaes-

sa muuttaa niiden sanamuotoja. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, mukaan s. 47.) Hirs-

järvi ja Hurme (2011, s. 47) kokoavatkin puolistrukturoidun haastattelun määri-

telmäksi haastattelun, jossa ainakin tarkoitus ja näkökulma on ennalta suunni-

teltu, mutta joka myös tarvittaessa muokkautuu haastattelutilanteen aikana. 

Tässä tutkimuksessa toteutuivat jossakin vaiheessa kaikki edellä mainitut puoli-

strukturoidun haastattelun määritelmät: kaikki haastateltavat vastasivat kysy-

myksiin omin sanoin, välillä kysymysten järjestys vaihtui hieman ja toisinaan ky-

symysten muotoilu oli myös erilainen. 

 

Teemahaastattelussa puolestaan etukäteen päätetyt teema ovat haastattelun 

pohja. Jokaisen haastateltavan kanssa keskustellaan kyseisistä teemoista, mut-

ta tilanteesta ja haastateltavasta riippuen kysymyksen asettelut ja jatkokysy-

mykset ovat vapaampia kuin strukturoidussa haastattelussa. (Eskola & Suoran-
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ta, 1999, s. 86–87.) Hirsjärven ja Hurmen (2011, s. 48) luoma teemahaastattelu 

on saanut alkunsa Mertonin, Fisken ja Kendallin (1956) fokusoivan haastattelun 

pohjalta. Teemahaastattelu eroaa fokusoivasta haastattelusta kuitenkin siten, 

että teemahaastattelun avulla voidaan tutkia kaikkia yksilön kokemuksia, aja-

tuksia, uskomuksia ja tuntemuksia. Teemojen mukaan eteneminen auttaa tuo-

maan haastateltavien äänet paremmin esiin, sillä se vapauttaa haastattelun 

pelkästään tutkijan mukaan etenemisestä. Teemahaastattelussa keskiöön nou-

sevatkin haastateltavien tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merki-

tykset. 

 

 

6.3 Aineiston luokittelu ja analyysi 

 
Haastatteluiden jälkeen litteroin kaikki haastattelut. Merkitsin ainoastaan muu-

tamaan kohtaan esimerkiksi painotettuja sanoja tai haastateltavan nauraen sa-

nomia asioita, koska muuten nämä kohdat olisi voinut ymmärtää pelkästään lit-

teraattia lukemalla väärin. Tarkemmat merkinnät eivät olleet tutkimusongelman 

kannalta merkittäviä, sillä haastatteluissa tärkeintä oli niiden asiasisältö (Ruusu-

vuori, 2010, s. 424). Litteroinnin jälkeen syvennyin aineistoon kuuntelemalla sitä 

uudestaan sekä lukemalla litteraatteja läpi. Tämän jälkeen alkoi aineiston luokit-

telu ja analyysi.  

 

Sisällönanalyysi on yksi mahdollisista laadullisen aineiston analyysitavoista. Se 

voi olla joko teorialähtöistä, aineistolähtöistä tai teoriaohjaavaa. Teorialähtöinen 

tutkimus nojaa johonkin aikaisempaan teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittä-

mään ajatteluun. Kyseinen malli tai teoria esitellään tutkimuksessa ja käytetyt 

käsitteet perustuvat siihen. Usein teorialähtöisen analyysin avulla testataan jo-

takin jo todettua asiaa uudessa kontekstissa. Koska tutkimus perustuu jo ole-

massa olevaan malliin, on aineistonhankinnankin perustuttava tutkimuksen teo-

riaan. Aineistolähtöisessä ja teoriaohjaavassa analyysissä aineistonkerääminen 

on puolestaan paljon vapaampaa. Aineistolähtöinen analyysi on ikään kuin teo-

rialähtöisen vastakohta, sillä sitä tehdessä tutkijalla ei saisi olla minkäänlaista 

tietoa, havaintoja tai teoriaa tutkittavasti ilmiöstä tai ainakaan ne eivät saisi vai-

kuttaa analyysiin. Tutkija valitsee aineistostaan analyysiyksiköt tutkimuksen tar-
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koituksen ja tehtävän mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 95–98.) Muun mu-

assa Salo (2015, s. 172) on kuitenkin todennut, että koska tutkija kantaa aina 

mukanaan aikaisempia teoriaan pohjautuvia tietojaan ja havaintojaan, aineisto-

lähtöinen analyysi on mahdottomuus. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2013, s. 96) 

myöntävät, että tutkijalle voi olla haastavaa tehdä analyysi pelkästään aineiston 

perusteella kaikki ennakkotiedot unohtaen.  

 

Täysin aineistolähtöiselle analyysille hyvä vaihtoehto voikin olla teoriaohjaava 

eli teoriasidonnainen analyysi. Tällöin tutkija valitsee itse aineiston analyysiyksi-

köt, mutta tutkijan aikaisempi tieto vaikuttaa analyysiyksiköiden valintaan sekä 

tietoisesti että tiedostamatta. Teoriasta voi myös olla apua analyysia tehdessä. 

Tutkijan aikaisempi tieto saa näkyä analyysissä, mutta tarkoituksena ei ole tes-

tata jo olemassa olevaa teoriaa vaan herättää aiheesta uusia ajatuksia. Teo-

riasidonnaisen päättelyn logiikassa on kyse abduktiivisesta päättelystä. Tällöin 

ajatteluprosessissa vuorottelevat aineistolähtöisyys ja valmiit teoreettiset mallit. 

Kun tutkija pyrkii yhdistelemään näitä toisiinsa, saattaa välillä syntyä jotain ai-

van uuttakin. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 96–97.) Laadullisen tutkimuksen teki-

jän tuleekin oppia ajattelemaan luovasti, miettien asioita myös asiayhteyksien 

ulkopuolilta (Denzin & Lincoln, 2011, s. 7). Tämän tutkimuksen analyysi on teo-

riaohjaavaa. Analyysissäni on siis tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, mutta analyysi 

ei kuitenkaan pohjaudu suoraan mihinkään teoriaan (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 

s. 97).  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2013, s. 92) ovat määritelleet tutkija Timo Laineen määri-

telmän pohjalta laadullisen tutkimuksen analyysin etenevän seuraavin vaihein: 

 

1. Päätä, mikä aineistossa on kiinnostavaa. 

2. a. Erota ja merkitse aineistosta ne asiat, jotka liittyvät kiinnostukseesi. 

2. b. Jätä kaikki kiinnostuksen ulkopuoliset asiat pois tutkimuksesta. 

2. c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erota ne muusta aineistosta. 

3. Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto.  

4. Kirjoita yhteenveto. 
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Näistä kolmannen kohdan eli luokittelun, teemoittelun tai tyypittelyn ajatellaan 

usein olevan varsinainen analyysi. Tuomi ja Sarajärvi kuitenkin muistuttavat, et-

tä analyysiä ei ole mahdollista tehdä, mikäli aihetta ei ole ensin rajannut hyvin ja 

tämän jälkeen etsinyt aineistosta merkittäviä asioita. Lisäksi raportoitu yhteen-

veto on erittäin tärkeä osa analyysiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 92.) Rapleyn 

(2007, s. 26–27) mukaan on myös tärkeä muistaa, että analyysi on jatkuva pro-

sessi, joka ei ala vasta, kun kaikki aineisto on hankittu. Analyysin tulisi siis alkaa 

tutkijan pään sisällä jo ensimmäisen haastattelun aikana. Tällöin tutkija pohtii 

haastateltavan vastauksia, mikä puolestaan voi heijastua jopa tuleviin haastat-

teluihin.  

 

Hyvin pitkälti Tuomen ja Sarajärven määrittelemien askelten mukaan eteni 

myös oman tutkimukseni analyysi. Ensin jaoin aineiston sen perusteella, mitkä 

haastateltavien vastauksista vastasivat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja 

mikä toiseen. Tämän jälkeen aloitin ensimmäisen, pääpiirteisemmän luokittelun. 

Joitakin teemoja oli selvästi noussut esiin jo haastatteluja tehdessä ja litte-

roidessa. Samalla karsin myös niitä asioita pois, jotka eivät olleet oleellisia tut-

kimuskysymysten kannalta. Olin värikoodannut haastattelut neljällä eri värillä, 

jotta pystyin helposti näkemään, saiko kukin teema mainintoja kuinka monelta 

eri opettajalta ja miten yleisopetuksen ja erityisopetuksen opettajien vastaukset 

erosivat toisistaan. Luokittelupohjana käytin kandidaatin tutkielmassani teke-

miäni ala- ja yläkategorioita. Tässä tutkimuksessa hylkäsin kuitenkin kategoria-

sanan ja loin sen sijaan ala-, ylä- ja pääluokat. Koulunkäyntiavustajan roolia ja 

asemaa koskevat vastaukset mukautuivatkin luokiksi hyvin samoin tavoin kuin 

kandidaatin tutkielman aineisto. Myös ideaalia yhteistyötä koskevasta aineistos-

ta nousi esille samoja asioita, kuin mitä oli noussut jo kandidaatinkin tutkielmas-

sa, mutta toisaalta opettajat puhuivat myös paljon sellaisista asioista, joille ei ol-

lut valmista luokkaa ja monet koulunkäyntiavustajien korostamat asiat saattoivat 

jäädä vain yksittäisen maininnan asteelle. Niinpä jouduin tämän tutkimuskysy-

myksen kohdalla melko pian osittain hylkäämään valmiin luokittelumallin luo-

malla uusia luokkia, yhdistämällä pieniä luokkia sekä jättämällä muutaman luo-

kan kokonaan pois. Molempia tutkimuskysymyksiä koskevissa aineistossa loin 

yläluokille myös alaluokat aineiston laajuuden vuoksi. Alaluokkia luodessani kä-

vin aineistoa uudestaan ja uudestaan läpi, jolloin se löysi lopullisen muotonsa. 
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Välillä kokonainen pitkä puheenvuoro sopi sellaisenaan yhden alaluokan alle, 

välillä jouduin puolestaan pilkkomaan tekstiä ja jakamaan yhden puheenvuoron 

kahteen tai useampaankin ala- tai yläluokkaan. Laskin jokaisen luokan suuruu-

den ja merkitsin myös ne taulukkoon, mutta tässä tutkimuksessa lukumääriä 

tärkeämpää on kuitenkin, mitä ja miten haastateltavat ovat vastanneet kysy-

myksiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen ongelma on usein, että analyysi jää lukijalle näkymät-

tömäksi ja pätkät aineistosta irrallisiksi (Salo, 2015, s. 183). Esimerkiksi aineis-

tosta valittujen lainauksien avulla tutkija voi kuitenkin osoittaa lukijalle, mistä 

hänen tulkintansa ovat lähtöisin ja miten analyysi etenee. (Taylor, 2012, Salo, 

2015, mukaan s. 184.) Analyysivaiheessa tärkeää on myös saada aineistosta ir-

ti jotain sellaista, joka ei tule suorista lainauksista kirjaimellisesti ilmi (Ruusuvuo-

ri, Nikander & Hyvärinen, 2010, s.19). Analyysini mukana kulkeekin tarkkaan 

valittuja lainauksia aineistostani. Niiden tarkoituksena on sekä antaa lukijalle 

osviittaa alkuperäisestä aineistosta että todistaa lukijalle, että analyysini todella 

pohjautuu oikeaan olemassa olevaan aineistoon.  

 

Luokittelun päätyttyä olin luonut kaksi erillistä luokittelua, joista ensimmäinen 

vastasi tutkimuskysymykseen ideaalista yhteistyöstä (taulukko 1) ja toinen kou-

lunkäyntiavustajan roolista ja asemasta (taulukko 2).   
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Taulukko 1. Ideaali yhteistyö. Suluissa mainintojen määrät. 

 

 

ALALUOKKA 

 

YLÄLUOKKA 

 

PÄÄLUOKKA 

yhteiset säännöt ja toimintatavat 

(7) 

 

tavoitteellinen tiimityöskente-

ly (17) 

 

 

 

 

tiimityöskentely (58) 

tiimin selkeät roolit (10) 

hyvää hierarkiaa (7) opettajan ja avustajan väli-

nen hierarkia (15) huonoa hierarkiaa (8) 

molemminpuolinen kunnioitus 

(11) 

 

opettaja ja avustaja tasaver-

taisia kollegoita (26) tasavertainen vuorovaikutussuh-

de (15) 

avustaja oppilaan oppimisen oh-

jaajana (11) 

 

 

 

avustaja oppilaan tukena 

(19) 

 

 

 

 

 

 

moniammatillinen yhteistyö 

(63) 

avustaja pienryhmän ohjaajana 

(3) 

oppilasta auttavat tiedot ja huo-

miot (5) 

avustajan spesiaali osaaminen 

(4) 

 

 

avustaja opettajan tukena 

(24) 

oppilaisiin liittyvät huomiot (6) 

henkinen tukeminen (8) 

fyysinen tukeminen (6) 

henkilökemia (9)  

työsuhde (20) luottamus (11) 

keskustelun aiheet (21)  

keskustelu (38) 

 

 

 

vuorovaikutus (90) 

keskusteluun käytetty aika (17)  

ohjeistuksen aiheet (14)  

ohjeistus (20) miten usein (6) 

palautteen merkitys (7)   

 

palaute (32) 

palautteen määrä (9) 

positiivinen palaute (7)  

negatiivinen palaute (9) 
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Taulukko 2. Koulunkäyntiavustajan rooli ja asema. Suluissa mainintojen määrät. 
 

 

ALALUOKKA 

 

YLÄLUOKKA 

 

PÄÄLUOKKA 

selkeät työtehtävät luovat selkeät 

roolit (9) 

 

opettajalla ja avustajalla sel-

keät roolit (19) 

 

 

 

 

 

koulunkäyntiavustajan rooli 

(53) 

 

 

 

 

 

 

 

opettajan selkeä vastuu luo sel-

keät roolit (10) 

opettajan ja avustajan roolit se-

koittuneet (3) 

 

opettajalla ja avustajalla epä-

selvät roolit (6) muut työn epäselvyyden aiheut-

tavat roolien epäselvyyttä (3) 

vastuun määrä (9) avustajan saama vastuu (15) 

vastuun laatu (6) 

potentiaali hyödynnetään (7) avustajan hyödynnetty poten-

tiaali (13) potentiaalia ei hyödynnetä (6) 

hyvää hierarkiaa (11) opettajan ja avustajan välillä 

hierarkiaa (25) 

 

 

 

 

koulunkäyntiavustajan 

asema (72) 

huonoa hierarkiaa (14) 

tasavertainen tunnelma (9) opettaja ja avustaja tasaver-

taisia (19) tasavertainen vaikutusmahdolli-

suus (10) 

avustajien kokema arvostus (11) arvostus avustajia kohtaan 

(19) avustajien kokema arvostuksen 

puute (8) 

opettajien kokema arvostus (6) arvostus opettajia kohtaan 

(9) opettajien kokema arvostuksen 

puute (3) 

 

 

Taulukosta 3 on nähtävissä esimerkkejä siitä, miten aineiston luokittelu eteni. 
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Taulukko 3. Esimerkkejä luokittelusta. 

 

 
ALKUPERÄINEN ILMAUS 

 
ALALUOKKA 

 
YLÄLUOKKA 

 
PÄÄLUOKKA 

Meidän luokassa on monta kertaa ol-
lu se, että avustajat kunnioittaa pal-
jon sitä, mitä mä sanon. Et vaikka ne 
ois eri mieltä, ni ne saattaa sanoo 
sen, mutta siinä on ehkä se, että mä 
joudun kantamaan vastuun niistä sil-
lon, ku tapahtuu. --- Elikkä ehkä siin 
on se arvostus siitä, että mä kannan 
sen raskaan ja sen huonon. 

 
 
hyvää hierarkiaa 

 
 
opettajan ja avus-
tajan välinen hie-
rarkia 

 
 
tiimityöskentely 

Mut just kaikessa mä pidän tavallaan 
fokuksena tavallaan sen, että niin 
kauan, kun autetaan lapsen koulus-
sa olemista ja edistymistä ja oppi-
mista, ni et avustaja niinku satsais 
siihen sen kaiken energiansa, ni sil-
lon mun mielestä onnistutaan. 

 
avustaja oppi-
laan oppimisen 
ohjaajana 
 
 

 
avustaja oppilaan 
tukena 

 
moniammatilli-
nen yhteistyö 

--- vai sitten, että onko tilanne sella-
nen, et hän onki jonki muun oppilas-
ryhmän kanssa tekemässä. Että ai-
kalailla tehdään jopa samoja asioita 
sitten, ohjataan oppilaita oppimises-
sa ja välillä avustajalla on jopa sillee, 
et oma ryhmä jonkun oppiaineen 
kanssa. 

 
 
avustaja pien-
ryhmän ohjaaja-
na 

 
 
avustaja oppilaan 
tukena 

 
 
moniammatilli-
nen yhteistyö 

No avustaja on asettunu sen oppijan 
lähistölle, jota varten hän siellä eri-
tyisesti on. Eli usein se tilanne on se, 
et joku tietty henkilö on jonkun tietyn 
avustajan silmien alla ikään ku koko 
ajan. Et sikäli se rooli eroo opettajan 
työstä, et mul on koko iso luokka sii-
nä silmien alla ja vastuulla, että mä 
aattelisin, että avustajan tehtävänä 
on kantaa huolta erityisesti siit tietys-
tä oppilaasta tai lapsesta. 

 
 
 
selkeät työteh-
tävät 

 
 
 
opettajalla ja 
avustajalla selke-
ät roolit 

 
 
 
koulunkäyn-
tiavustajan rooli 

Ei, se on älyttömän selvää. Opettaja 
vastaa kaikesta. Se on niin yksinker-
tasesti selvää. --- Et kaikki vastuu on 
aina opettajalla tapahtuu siel mitä 
tahansa. 

 
opettajan selkeä 
vastuu 

 
opettajalla ja 
avustajalla selke-
ät roolit 

 
koulunkäyn-
tiavustajan rooli 

Mut sitten on sitäki, et ei me tarvita 
nyt, et ei tarvi tähän tulla ja sitten sii-
nä on vähän sitä kemiaaki myös, et 
toimiiks se kemia opettajan ja avus-
tajan välillä. Mullaki on semmosia ti-
lanteita, et on jouduttu sitä avustajaa 
vaihtamaan, ni sitte opettajilta on 
saattanu tulla toiveita, et sen kans ei 
ja tän kans joo. 

 
 
avustajien ko-
kema arvostuk-
sen puute 

 
 
arvotus avustajia 
kohtaan 

 
 
koulunkäyn-
tiavustajan 
asema 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla otin analyysiini mukaan myös aiem-

min kerätyn kandidaatin tutkielmani aineiston. Åkerström, Jacobsson ja Wäster-

fors (2007, s. 319–320) ovat huomanneet analysoidessaan uudestaan jo käytet-
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tyä tutkimusaineistoa, miten monet haastateltavat ovat onnistuneet vastaamaan 

myös kysymyksiin, joita tutkija ei ole edes tajunnut kysyä. Etenkin näkökulmaa 

vaihtamalla tutkimusaineisto saattaa yllättää tutkijan; ensimmäisellä kerralla tut-

kija on lähestynyt aineistoa vain yhdestä tietystä kulmasta, mikä on tietenkin 

vaikuttanut analyysiin. Kun näkökulmaa vaihtaa, tutkija tulee väkisinkin kiinnit-

tämään huomiota aivan toisenlaisiin asioihin. Minun tutkimuksissani tutkimusky-

symysten asettelut ja lähtökohdat ovat toki melko samanlaiset, joskin niissä tut-

kitaan samaa ilmiötä kahden eri ammattiryhmän näkökulmasta. Koen kuitenkin, 

että etenkin viimeisen, kahta eri aineistoa vertailevan tutkimuskysymyksen koh-

dalla syvällinen analyysi ja pohdinta ovat todella tärkeitä asioita. Vertaillessani 

aineistoja en ainoastaan esittele, miten opettajien ja avustajien vastaukset ero-

sivat toisistaan tai mitä samaa niissä oli. Sen sijaan tarkoituksenani on pohtia, 

mistä erilaiset tai samanlaiset vastaukset johtuvat sekä mikä merkitys kumman-

kin ammattikunnan roolilla ja asemalla työyhteisössään on vastauksiin.  
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokseni. Olen jakanut luvun alalukuihin, jotka 

etenevät samassa järjestyksessä kuin tutkimuskysymykset. Ensin keskityn siis 

pelkästään opettajien haastatteluihin ja kuvailen tekemäni analyysin ja haastat-

telupätkien avulla, millaista on opettajien näkökulmasta ideaali yhteistyö sekä 

millaisena he näkevät koulunkäyntiavustajien roolin ja aseman. Tämän jälkeen 

vertailen opettajien ja avustajien näkökulmia yhteistyöstä, roolista ja asemasta. 

Luku päättyy tutkimustulokset kokoavaan yhteenvetoon.  

 

 

7.1 Ideaali yhteistyö opettajien näkökulmasta 

  

Muodostin opettajien haastatteluaineistosta kolme pääluokkaa, jotka kaikki ja-

kautuivat myös kolmeen yläluokkaan (taulukko 1). Yläluokat jaoin vielä ala-

luokiksi, joita lopulta tuli aineiston laajuudesta johtuen jopa 23. Alun perin käytin 

luokittelun pohjana kandidaatin tutkielman tuloksista syntynyttä mallia, mutta 

jouduin hylkäämään sen melko pian, sillä opettajien painotukset vastauksissa 

erosivat niin paljon koulunkäyntiavustajien vastauksista, vaikka samojakin asioi-

ta esiintyikin jonkin verran. Seuraavaksi esittelen ensimmäisen tutkimuskysy-

mykseni tulokset. Alaluvut olen nimennyt aineistosta syntyneiden pääluokkien 

mukaan. 

 

7.1.1 Tiimityöskentely 
 
Opettajien vastauksista kävi ilmi, että tavoitteellinen tiimityöskentely vaatii on-

nistuakseen sekä yhdessä sovitut säännöt ja toimintatavat että selkeän roolija-

on yhteistyötä tekevien ihmisten kesken. Etenkin kaksi opettajista korosti, miten 

tärkeää asioista on sopia etukäteen, eikä kesken jonkin tilanteen oppilaiden sil-

mien edessä. Tällaisessa tilanteessa olisi heidän mukaansa parempi hoitaa ti-

lanne vain jotenkin loppuun ja sen jälkeen keskustella siitä, miten vastaisuudes-

sa samanlaisissa tilanteissa toimittaisiin.  
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”Niin se on muuten tärkeä asia, et sit, kun me tehdään jotain, et siin on laps 
keskiössä, niin siinä vaiheessa ei ruveta keskustelemaan enää, et mitä. Et sit 
vaan tehdään ja sit jälkeenpäin puidaan ne asiat, et se on tosi tärkee. Et siinä 
vaiheessa, ku ollaan jo – niinku työ on menossa, ni ei enää ruveta käymään 
kissanhännänvetoo, et laitetaan vai ei. Ne käydään sitte ennen tai jälkeen ne 
keskustelut.” (Opettaja 1) 

 

Toinen erityisluokanopettajista kertoi, että yhteisiä toimintatapoja kaivataan 

usein etenkin sen suhteen, miten paljon oppilailta vaaditaan missäkin tilantees-

sa. Toinen luokanopettajista puolestaan ehdotti, että välillä voisi olla hedelmäl-

listä palaverin sijaan konkreettisesti kollegoiden kesken kokeilla erilaisia peda-

gogisia sovellutuksia, joita voisi sitten käyttää hyväksi myös oppilaiden kanssa. 

 

”Et jos lapsella on ihan mahdottoman hankala ja huono päivä, ni sit se vaan täy-
tyy hellittää meiän ne tavotteet, et vaik me kuinka aatellaan, että tää ja tää pitää 
tehä, ni on hetkiä, millon se täytyy muuttaa ja siinä meil on ihmisissä mun mie-
lest hirveen suuret erot just tässä, et miten. Et joku haluu sinnikkäästi pitää kiin-
ni siitä ohjelmasta, et ku se on näin nyt, ni se on niin. Et siin on joku, ehkä 
enemmän täytyy sitte käydä sitä keskustelua, et miten tehdä, et mikä vielä vaa-
ditaan ja minkä verran annetaan sitä liekaa.” (Opettaja 1) 
 
”Mä luulisin, että sellanen olis aika hyvä, että ihan tällasia konkreettisia oppimi-
seen liittyviä niin sanotusti sillee, että tekisimme sellasia asioita, mitä siel luo-
kassaki vois tehdä oppilaitten kanssa. Niin me aikuiset tekisimme yhdessä ja 
vähän niitä asioita, mitä me teetämme noilla oppilailla. Sit me tehtäs niitä yh-
dessä ja saatas sitä kokemusta siitä, että minkälaisia sudenkuoppia saattaa tul-
la tässä ja ettei tää meekään, et ehkä tää, jos tää ei meilläkään mee, ni sit se 
voi tulla oppilailla.” (Opettaja 4) 

 

Myös roolijaolla oli iso merkitys. Sillä ei ollut väliä, oliko roolit sovittu yhdessä 

vai olivatko ne vain luontaisesti muotoutuneet, mutta se, että jokainen työntekijä 

tiesi oman paikkansa ja tehtävänsä, koettiin tärkeäksi. Toinen erityisluokanopet-

taja korosti myös, miten tärkeää on, että tiimi koostuu ihmisistä, joilla on erilaisia 

vahvuuksia ja tiimi osaa hyödyntää näitä kaikkia. Tärkeässä osassa tässä oli 

tietysti myös ihmisten oma rohkeus tuoda omia hyviä taitojaan ja ominaisuuksi-

aan esiin. 

 

”Ja sitte tietysti jollain pitää olla hyvät kädentaidot, jollain pitää olla hyvää musii-
kintuntemusta ja osaamista, ja jonku pitää olla semmonen hyvä, joka tuo sitä 
hyvää yhteistä ilmapiiriä sinne ja semmosta lepposuutta ja tietynlaista ja jonku 
pitää olla se jämäkkä, joka aina vie eteenpäin sitä. Että täytyy löytää sieltä jo-
kaisesta tyypistä se hyvä, että se ei aina uskalla ihminen tuoda sitä omaa hyvää 
juttuaan esille, ku luulee, että täytyy mielistellä ja olla kaikkien samanlaisia.” 
(Opettaja 2) 
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Molemmat luokanopettajat puolestaan kertoivat, että usein heidän luokassaan 

taitavat koulunkäyntiavustajat nappasivat opettajan puheesta ikään kuin ohjeita 

siitä, millaisessa roolissa he olisivat milläkin tunnilla. Lisäksi toinen opettajista 

muistutti, että jo se, työskenteleekö koulunkäyntiavustaja yksittäisen oppilaan 

avustajana vai koko luokan avustajana, vaikuttaa siihen, millaisen roolin hän 

työskennellessään ottaa. 

 

”No se on sellasta siinä hetkessä olemista, että nyt avustaja on sen tyyppinen, 
että kuuntelee, että mitä siin on ollu tapahtumassa ja miten sitten ne on – osaa 
kyllä poimia siitä hyvin. Et samalla, kun sitä luokkaa laitetaan, et mitäs nyt teh-
dään ja näin, niin siihen tartutaan, et sillä tavalla. Ei oo tarvinnu paljoo sitte sa-
noo sillä tavalla, et joskus vuosia aikasemmin saatto olla joskus sellasia tilantei-
ta, että piti kertoo tarkasti, et mitkä on ne toimintatavat täällä ja miten tehdään, 
mutta nyt ei oo sellasta ollu.” (Opettaja 4) 
 
”Siin on ollu avustajia mun luokassa vähän erityyppisin rakentein. Että mul on 
ollu voisko sanoo, et semmonen onnellinen tilanne, et on ollu tavallaan yleis-
puolen avustajana käytetty henkilö ihan sen takia, et luokka on ollu iso ja luokka 
on ollu esimerkiks ekaluokka, jollon oppilaat on pieniä ja semmosii vasta kou-
luun tulleita tulokkaita, niin ne on tarvinnu sitte siihen opettajan lisäks apukäsiä. 
Jollonka tämmönen yleispuolen avustaja, resurssi on ollu mulla siellä käytössä 
pitkäänkin ja paljonkin. Ja sit on toisen tyyppistä yhteistyötä avustajien kanssa 
siinä arjessa ollu sen kautta, että erityispuolelta on integroitu oppilaita yleisope-
tuksen luokkaan ja heiän mukana tulee aina oppilaan oma henkilökohtanen 
avustaja.” (Opettaja 3) 

 

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien välisessä yhteistyössä oli näkyvissä myös 

jonkinlaista hierarkiaa. Tilanteesta riippuen tämä hierarkia saattoi olla joko hyvä 

tai huono asia. Hiearkia oli hyvää ja yhteistyötä selkeyttävää, kun se perustui 

opettajan vastuulle ja velvollisuudelle. Tällöin kumpikin osapuoli tiesi, mistä asi-

oista oli vastuussa ja mitkä työtehtävät vastuun mukaan kuuluivat kenellekin. 

Opettajat myös kertoivat koulunkäyntiavustajien arvostavan sitä, että opettajat 

kantoivat aina viimeisen ja suurimman vastuun asioista. Tämä kunnioitus toi 

mukanaan sen, että avustajat myös kuuntelivat ja kunnioittivat opettajan mielipi-

teitä, vaikka he itse olisivatkin olleet jostakin jotakin toista mieltä. Lisäksi kunni-

oitus näkyi tukena opettajan työntekoa kohtaan ja siinä, että avustajat eivät ai-

nakaan kesken oppitunnin kyseenalaistaneet opettajan toimintaa tai opettajan 

antamia ohjeita. 

 

”Meidän luokassa on monta kertaa ollu se, että avustajat kunnioittaa paljon sitä, 
mitä mä sanon. Et vaikka ne ois eri mieltä, ni ne saattaa sanoo sen, mutta siinä 
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on ehkä se, että mä joudun kantamaan vastuun niistä sillon, ku tapahtuu. On jo-
tain vaikeita asioita tai hankalia asioita,  ni mä kirjotan sillon reissuvihkoon, mä 
otan Wilman kautta yhteyttä vanhempiin tai hoitavaan tahoon. Elikkä ehkä siin 
on se arvostus siitä, että mä kannan sen raskaan ja sen huonon.” (Opettaja 2) 
 
”Ja sitte kuitenki sekin on tärkeä asia, et avustaja aina tukee sitä opettajan ta-
paa tehdä työtä, eikä lähde vaikka jotenki sooloilemaan tai kyseenalaistamaan 
tai lasten edessä. Niinku kinaamaan jostain asiasta, että mä aattelen, että – ei-
kä semmosta kyllä oo tapahtunukaan.” (Opettaja 3) 

 

Toisaalta hierarkialla on yhteistyössä myös huonot puolensa. Opettajat pitivät 

huonona asiana sitä, että luultavasti juurikin jonkinlaisen hierarkkisen asetelman 

vuoksi avustajat olivat usein arempia kertomaan opettajille omia ideoitaan tai 

antamaan opettajalle palautetta työstään. Tämän lisäksi avustajien käyttäytymi-

nen saattoi perustua enemmän opettajan käyttäytymiseen vastaamiseen ja rea-

goimiseen kuin välttämättä heidän omaan luontaiseen persoonaansa. Yksi 

opettajista rinnastikin avustajien saattavan suhtautua opettajaan samalla tavalla 

kuin opettajat suhtautuivat esimieheensä. 

 

”No ihan just sillä, että haluaisin lisätä avustajille vielä rohkeutta kertoo omia 
ideoita. Ja sillä tavalla, että ihan tuoda sitä omaa itseä, sitä omaa persoonaa 
esille, koska sieltä niitä hyviä juttuja löytyy myöski tähän työntekoon. Ja lisää si-
tä voimavaroja ja sitä, että jaksaa tehdä töitä, koska tää on äärimmäisen rank-
kaa työtä niin sen takia, että siinä sitte löytyy ne jutut.” (Opettaja 2) 
 
”Joskus tuntuu, että esimiehiä kohtaan voi olla, että voi aatella, että itse opetta-
jana on vähän semmosessa avustajan – tavallaan se avustajan rooli, et pitää 
miettiä, et miten mä reagoin esimiehen ohjeisiin tai miten oikeestaan vähän kol-
legoittenki kans ihan siinä samassa. Siinä sitte asettuu siihen, että ei ole se, jo-
ka on täysvastuullinen kaikesta siitä päätöksestä, mitä siellä luokassa tapahtuu. 
--- Et mun täytyy miettiä, et mitäköhän noi haluaa noi mun kollegat tässä, ku 
tehdään yhteisesti työtä. Vähän niinku avustaja tulee, et mitäköhän toi haluaa, 
toi opettaja.” (Opettaja 4) 

 

Hiearkia oli saanut aikaan myös sen, että opettajat ja koulunkäyntiavustajat oli-

vat osittain hyvinkin vieraita toisilleen. Etenkin näin oli yleisopetuksen opettajien 

ja erityiskoulunkäyntiavustajien suhteen, jotka eivät välttämättä tehneet lainkaan 

töitä yhdessä tai kohdanneet työpaikalla muutenkaan. Kaikki koulun työntekijät 

eivät esimerkiksi tunteneet toisiaan edes nimeltä. Laajempaa tutustumista myös 

toiseen ammattiryhmään pidettiinkin tärkeä. Tietynlainen vain ”omassa poru-

kassa” pysyminen saattoi muutenkin aiheuttaa ongelmia töitä tehdessä: eräs 

opettajista kertoi, miten hänellä oli aikoinaan ollut ongelmia useamman avusta-

jan kanssa kerrallaan. 



 45 

 

”Ehkä just sitä sellasta tietynlaista porukoitumista siihen, et kun vaikka lähde-
tään jonneki kevätvesoon tai jos meil on yhteisiä henkilökunnan tämmösii va-
paamuotosii tilaisuuksia, et niissä mentäs sikin sokin paremmin. Et itekin tekee 
sitä, et herkästi istuu opekollegan viereen kevätkahveille, jos ei oo saanut tilai-
suutta jutella kuulumisia sen tyypin kans, jonka kanssa haluaa niit jutella, mut et 
semmonen tietynlainen tutustuminen ristiin rastiin vielä laajemmin olis tarpeen.” 
(Opettaja 3) 
 
”Sillon, kun mä oon tullu tänne eka vuonna, niin mulla oli sillon sellanen tilanne, 
että avustajat yritti neuvoa mua pikkusen ehkä väärän koivun kauttakin. Että 
mul on vähän huonojakin muistoja siitä, että välttämättä se ei aina oo ollu sem-
mosta positiivisessa mielessä se niin sanottu neuvonta tai semmonen. Vähän 
niinku yritetään saada uus ihminen tekemään semmosia juttuja, jotka ei oiskaan 
kovin hyviä. Et mä oon kyllä aika hyvin jo unohtanu ne kaikki, mutta tulipa nyt 
vaan mieleen, että ei se aina niin ruususta oo tää työnteko.” (Opettaja 2) 

 

Toisaalta kaikki opettajat toivat myös vahvasti ilmi sitä, miten heidän ja avustaji-

en välisessä yhteistyössä oli kyse nimenomaan kahden tai useamman aikuisen 

välisestä tasavertaisesta tiimityöstä. Tämän tasa-arvoisuuden koettiin näkyvän 

erityisesti molemminpuolisen kunnioituksen ja hyvän ja tasavertaisen keskuste-

luyhteyden kautta. Käytännössä kunnioitus toisia kohtaan näkyi yhteisten työ-

tehtävien jakamisena ja yhteisen päämäärän eteen työskentelemisenä. Opetta-

jat myös kokivat olevansa tiiviitä työpareja tai -tiimejä avustajiensa kanssa. 

 

”No mä koen, et me ollaan nimenomaan työryhmä yhdessä, että mulle se on 
hirveen tärkee, että me jaetaan kuitenki se työ. Et vaikka mulla on se pedagogi-
nen vastuu, niin mä en pystyis tekemään tätä työtä yksin, et tää on nimenomaa 
tiimityötä tämä erityisluokkatyö. Ja kaikki jäsenet on yhtä tärkeitä, ja et ehkä 
itest tuntuu ainaki, et mä oon niin  pitkään tehny tätä työtä, et mä oon jotenki si-
säistäny sen, että mulla on se pedagoginen vastuu, mut sit käytännöt työt jae-
taan. Jaetaan niin tasan ku sen tavallaan voi jakaa. Et mä oon yks niitten lasten 
kanssa toimija samallailla ku muutki riippumatta siitä, et se mun rooli on vähän 
erilainen. Niin elikkä erittäin niin, mä oon ihan tiimipelaaja.” (Opettaja 1) 
 
”No mun mielestä me ollaan semmonen hirveen tiivis porukka. Ja meillä on – se 
on semmonen värikäs poppoo. Et me ei olla samanlaisia ihmisiä, ei samanikä-
siä, eikä meil oo samanlaista koulutusta, mutta meillä on se yhteinen päämää-
rä. Että se tehdä lapsille hyvä koulupäivä ja siinäpä sitä työtä riittääki sitte.” 
(Opettaja 2) 

 

Yhteistyön koettiin olevan erittäin hyvää silloin, kun opettaja ja avustaja pystyi-

vät käyttämään hyväksi hieman erilaisia roolejaan ja luomaan lapsille mahdolli-

simman hyvät oppimismahdollisuuden moniammatillisuuden kautta. Opettajien 
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mukaan oli myös tärkeää, että luokassa vallinnut tasavertainen asetelma välittyi 

tunnelman kautta oppilaille asti. 

 

”Mut et jos jotain yleisiä suuntaviivoja vois määritellä, ni se on sellasta just tätä 
yhteen hiileen puhaltamisen taitoa. Et me yhdessä taitavina avustajina ja opet-
tajina luetaan niitä tilanteita niin, että me kyetään saamaan aikaan oppimisen 
kannalta hyvää ilmapiiriä ja luomaan semmosii rakenteita siihen kulloisenkiin ti-
lanteisiin tai kaikkiin näihin hetkiin, millon oppilaiden kanssa ollaan, et siin on 
mahdollisimman monella hyvä olla ja helppo työskennellä.” (Opettaja 3) 
 
”Opettajan tehtävä on mun mielestä luoda semmonen tunnelma sinne, että ne 
oppilaat arvostaa sitä avustajaa, että se on yhtä arvokas aikuinen ku se opetta-
ja.” (Opettaja 4) 

 

Opettajat olivat myös sitä mieltä, että monissa tilanteissa luokassa oli turvatum-

pi olo, kun siellä oli heidän seuranaan ainakin yksi toinenkin aikuinen. Molem-

minpuolista luottamuksellista suhdetta pidettiinkin erittäin tärkeänä: siinä missä 

opettajat toivoivat koulunkäyntiavustajien pysyvän heidän turvanaan mahdolli-

sissa ongelmatilanteissa, oli heidän mielestään myös tärkeä tukea avustajia 

heidän sitä kaivatessaan. 

 

”Niin mitä toivoo iteki, että tos omassa tiimissä osais tehä, ni on se, et antaa sitä 
apua sillon, ku tarvii. Et ei oo kuitenkaan sit sitä tunnetta, et mä oon yksin tässä. 
Et se on hirveen tärkee. Et esim sä voit luottaa siihen, et esimies ei vedä sitä 
mattoo sun alta ja mä toivon, et sama suhde pätee avustajien ja minun välissä. 
Et tavallaan, teet mitä tahansa, ni mä seison sun takana. Et sit me vaan selvitel-
lään niit keskenämme, et jos tulee joku fiba tehtyä. Ni ei rehtorikaan mee sa-
nomaan niin, että toi opettaja teki täs tämmösen virheen tai emmä voi sanoo jol-
leki lasten vahvemmalle niin, et toi avustaja ei nyt huomannu tätä seikkaa. Et 
tää on tärkeetä, et se apu on aina, et ollaan kimpassa. Ja virheitä tekee kaikki 
joskus, ni se on vääjäämätöntä, mutta ei oo semmosta tunnetta, et mä jään yk-
sin tän asian kanssa, ni se on tärkee tässä kohtaa.” (Opettaja 1) 

 

Tasavertainen suhde näkyi myös opettajien ja koulunkäyntiavustajien välisissä 

keskusteluissa. Vaikka opettajalla olikin asioista viimeinen vastuu ja sen vuoksi 

myös viimeinen sananvalta, tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että opettajat 

olisivat aina pysyneet järkkymättömänä omassa kannassaan. Kaikki opettajat 

olivat sitä mieltä, että he ottivat mielellään vastaan avustajien mielipiteet ja eh-

dotukset. Mikäli he kohtasivat joitakin erimielisyyksiä töissä, asioista keskustel-

tiin yhdessä ja yhteinen sovinto saatiin aina aikaiseksi. Mitä avoimempi ja luot-

tamuksellisempi yleinen ilmapiiri luokassa oli, sitä enemmän koulunkäyntiavus-

tajien koettiin uskaltavan ottaa kantaa asioihin. 
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”Siin käy monta kertaa niin, että jos joku avustajista on eri mieltä, ni hän tulee 
sanomaan ja me jutellaan ja meil siis saa olla eri mieltäkin, mutta sit me kyllä 
yhessä funtsitaan, että miten siinä kannattais toimia. Meil on aika salliva ilmapii-
ri meiän luokassa, että mä annan hyvin paljon avustajille mahollisuutta päättää 
asioista, mutta aika usein käy niin, että me sitte yhessä kuitenki siitä funtsitaan, 
että mulla ei oo yhtään semmonen olo, että mä oisin semmonen kuningatar, jo-
ka määräisin kaiken vaan mul on semmonen olo, että mä en tulis toimeen ilman 
mun avustajia, että me ollaan tiivis yhteistyöporukka.” (Opettaja 2) 
 
”No ainaki mä haluisin ajatella, et hyvä ja avoin ja semmonen pelkäämätön. Et-
tä mä koen itse, et meil on semmoset – tai et se kommunikointi on sentyyppistä, 
että aina on mahdollisuus sanoa, mitä vaan mielessä nyt on. Että emmä aina-
kaan oo kokenu, et siin ois mitään muuria välissä tai semmosia jotakin asioita, 
joita ei vois ääneen sanoo, et kyl se on hyvin avoin se keskustelukulttuuri.” 
(Opettaja 3) 

 

Yksi opettajista myös kertoi, miten hänen omalle työnteolleenkin teki hyvää vä-

lillä perustella omia ratkaisujaan ja toimintamallejaan.  

 

”Ja mä tykkään siitä, että kyseenalaistaa asioita. Ja se on parasta, ku mul on 
oppisopimisopiskelija ja mul on ollu aiemminki näit oppisopimusopiskelijoita, 
jotka tavallaan tulee ehkä joltain toiselta alalta, ni must on hirveen ihanaa, ku he 
kysyy just niitä miksi-kysymyksiä. Koska sitä kauttahan sä iteki rupeet mietti-
mään, et niin totta, et miksköhän, se miks mä ajattelen näin tai miks mä teen 
näin, ku se perustellaan jolleki sitä sun työtä. Ni se aukee itelleki ihan eri taval-
la. Et must se on ollu tosi ihanaa, et just jos noit opiskelijoita vaan pystyy otta-
maan. Et mä en haluu ketään palvelijaa tonne, mitään sen tyyppist. Vaan sem-
monen aikuinen ihminen, joka kysyy, et miks näin tehdään ja voitaisko tehdä 
näin.” (Opettaja 1) 

 

Koulunkäyntiavustajilla koettiin olevan myös paljon sellaista tietoa, jota opetta-

jalla ei välttämättä ollut. Sen lisäksi, että opettajat toivoivat avustajien kertovan 

rohkeasti omista havainnoistaan, he saattoivat myös itse kysyä avustajilta, mi-

ten esimerkiksi jollakin lapsella oli mennyt koulun jälkeen iltapäivätoiminnassa 

tai mitä avustajat ajattelivat jostakin toiminatavasta. Välillä opettajat saivat myös 

avustajilta spontaaneja vinkkejä, mistä myös opettajat pitivät. Opettajat kokivat 

avustajien antaman palautteen myös erittäin arvokkaaksi ja toivoivatkin avusta-

jille lisää rohkeutta sen antamiseen. 

 

”Mä nään kuitenkin vaan pieniä hetkiä ja työskentelen yhen lapsen kans kerral-
laan, et vaikka mä nyt havainnoin ja tiedän, mitä siellä luokassa tapahtuu, ni 
kylhän se mun oma tieto on tosi kapeealasta verrattuna sitte avustajiin, jotka on 
ihan koko päivän niitten lasten kanssa. Et ei tulis kyl yhtään mitään, jos mä en 
sais sieltä tietoo ja myös neuvoja, koska he on enemmän näitten lasten kanssa. 
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Et totta kai he sanoo, et miten tehdään tai mitä ei kannata tehdä tai mitä teh-
dään tai mitä osaa. Et kyl se on mun mielest – ihan tasapäin menee se hom-
ma.” (Opettaja 1) 
 
”Ne on aina tervetulleita semmoset, et ku on joku idea ja joku muu. Niistä mä 
tykkään.” (Opettaja 4) 

 

7.1.2 Moniammatillinen yhteistyö 
 
Kaikki opettajat korostivat sitä, miten koulunkäyntiavustajat olivat nimenomaan 

oppilaita varten eivätkä he olleet niin sanotusti opettajien avustajia. Toki avusta-

jat välillä auttoivat työssään myös opettajaa, mutta suurimman avun opettajat 

kokivat saavansa, kun koulunkäyntiavustajat keskittyivät lasten auttamiseen ja 

ohjaamiseen. 

 

”--- Huomaa ne lapset, se on kaikkein tärkein, et se on niitä lapsia varten, eikä 
mua sitten opettajaa varten. Et sillee mä aina ajattelen, että ei – vaikka se apu 
on suuri mulle – mutta ne tulee auttamaan niitä lapsia ja se on kaikkein tärkein.” 
(Opettaja 4) 
 
”Mä aattelen aina siltä näkökantilta sen jutun, et avustajan tarkotus on auttaa 
lasta oppimisessa. Et se ei oo minun avustajani, vaikka ihanasti välillä he tekee 
kaikenlaista, joka auttaa munki työtä, et saattaa käydä kopioimassa jotkut unoh-
tuneen kirjan aukeaman sivut jolleki oppilaalle, ettei mun tarvitse siit luokasta 
lähtee. Mitkä on tällasii tosi konkreettisii, kivoja tekoja – auttaahan sekin sitä 
lasta, joka sen kirjan unohti. Mut just kaikessa mä pidän tavallaan fokuksena 
sen, että niin kauan, kun autetaan lapsen koulussa olemista ja edistymistä ja 
oppimista, ni et avustaja satsais siihen sen kaiken energiansa, ni sillon mun 
mielestä onnistutaan.” (Opettaja 3) 

 

Opettajien puheesta eriytyi kolme selkeää tapaa, miten avustajat tukivat oppi-

laiden oppimista: koulunkäyntiavustajat ohjasivat yksittäisten oppilaiden oppi-

mista, ohjasivat pienryhmiä sekä tekivät oppilaista huomioita, joiden perusteella 

he pyrkivät auttamaan oppilasta tai jotka he sanoittivat opettajille oppilaiden 

puolesta. Etenkin yleisopetuksen luokissa korostui se, miten koulunkäyntiavus-

tajien oli lapsia havainnoimalla osattava löytää juuri se yksittäinen oppilas tai 

oppilaat, jotka tarvitsivat enemmän tukea. Erityisopetuksessa koulunkäyntiavus-

tajat työskentelivät yleensä yhden ja saman oppilaan kanssa koko päivän, joten 

erityiskoulunkäyntiavustajilta puolestaan vaadittiin taitoa luoda yksittäiselle oppi-

laalle hyvä koulupäivä juuri hänen ominaisuuksiensa pohjalta. 

 

”Poimii sieltä niitä yksilöitä, jotka eniten apua tarvitsee ja osaa tarttua siihen, et 
heitä ihan yksilöllisesti vois tukea ja auttaa” (Opettaja 3) 
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”Sun pitää olla valmis kuuntelemaan lasta ja tekemään sillee semmonen hyvä 
koulupäivä, olipa sillä sitte omassa repussa minkälaiset ominaisuudet tahansa, 
että lapset on se meiän ykkösjuttu.” (Opettaja 2) 

 

Oppilaiden ohjaaminen akateemisissa opinnoissa oli luonnollisesti kaikissa luo-

kissa tärkeässä osassa avustajan työtä. Erityisluokissa oppilaat saattoivat tarvi-

ta myös fyysistäkin auttamista ja ohjaamista.  

 

”No esimerkiks mul on semmonen toiminta-alueittainen lapsi, joka ei pysty pu-
humaan. Ja kun hän tulee taululle kirjottamaan omaa nimeä aamulla, ni hänellä 
on usein semmosta päällä lyömistä ja muuta sivutoimintaa siinä sen kirjottami-
sen kanssa, niin avustaja ihan fyysisesti voi häntä auttaa siinä, että me saada 
kirjotettua se nimi tauluun.” (Opettaja 2) 

 

Opettajat kokivat myös, että on erittäin tärkeää, että avustajat ovat todellakin 

läsnä erilaisissa tilanteissa. Erityisesti luokanopettajat toivat ilmi, miten tärkeää 

on, että lapset todella saavat avustajasta sen kuvan, että hän on valmis autta-

maan asiassa kuin asiassa. Toinen heistä kertoi myös, miten oppilaat usein 

myös huomaavat sen, jos avustaja yllättäen puuttuukin tilanteesta, jossa hän 

yleensä on mukana ja myös reagoivat siihen. Toinen erityisluokanopettajista 

puolestaan toi ilmi, että etenkin erityislasten kanssa välillä pelkkä aktiivinen läs-

näolo ja lapsen kuunteleminen ovat todella tärkeitä asioita. 

 

”Mä aattelen, et se on mun näkökulmasta ja sen luokan ilmapiirin kannalta tär-
keetä, et se avustaja on läsnäoleva ja semmonen miten sen nyt pukis sa-
noiks… Et hänest huokuu semmonen, et hän tahtoo auttaa ja on käytettävissä. 
Eli jollaki tavalla tuo siihen tilanteeseen semmosen oman lisäarvon sillä omalla 
panoksellaan.” (Opettaja 3) 
 
”Ja kyl siin on se, että meiän lapset osa tarvii niin paljon aikuista ja aikuisen ai-
kaa. Sitä, että sä annat sille lapselle sen, että sä oot siinä ja se puhuu. Joku 
saattaa puhua pölpättää ihan kaiken näkösiä asioita ja sust tuntuu, että eihän 
tos on mitään järkeekään, mutta heti, jos sä lähdet siitä pois, ni se harmistuu se 
oppilas siitä. Elikkä se, et sä olet  siinä, ni se on sun tehtävä.” (Opettaja 2) 
 

Molemmat yleisopetuksen opettajat kertoivat hyödyntävänsä koulunkäyntiavus-

tajien ammattitaitoa antamalla avustajien vastuulle välillä pienryhmiä, joiden 

opettamisesta avustajat vastasivat ennalta sovitun ajan ja ennalta sovitulla ta-

valla. 
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”Etenki sellasis tilanteissa, kun on mahollisuus ollu suunnitella jotain vaikka pis-
tetyöskentelyn tapasta, jossa pieninä ryhminä toimitaan eri kohdissa sitä luok-
kaa tai luokan lähiympäristöä, ni sillon must on kiva, että avustajan rooli koros-
tuu siinä. Et hän on tavallaan yhden oppilasryhmän kanssa – toki mä on vas-
tuussa siinä tilanteessa niistäkin oppilaista – mut siin on avustajalle sitte ohjeis-
tettu vaikka, et nyt luetaan tämä teksti vaikka ja sit keskustellaan siitä ja sit mie-
titään näihin ja näihin kysymyksiin yhdessä vastauksia.” (Opettaja 3) 
 
”Että aikalailla tehdään jopa samoja asioita sitten, ohjataan oppilaita oppimises-
sa ja välillä avustajalla on jopa sillee, et oma ryhmä jonkun oppiaineen kanssa.” 
(Opettaja 4) 

 

Opettajien mukaan avustajilla oli myös paljon sellaista tietoa oppilaista, jota 

opettajilla ei välttämättä ollut. Erityisluokanopettajat kertoivat, miten avustajat 

olivat oppilaiden kanssa enemmän päivän aikana kuin opettajat, minkä vuoksi 

he tunsivat lapset todella hyvin. Lisäksi koulunkäyntiavustajat olivat hyvin perillä 

siitä, miten erityisoppilaat edistyivät tehtävissään, sillä luokilla kaikki oppilaat 

etenivät omien opetussuunnitelmiensa mukaan ja opettaja ei pystynyt samaan 

aikaan valvomaan kaikkien oppilaiden tehtävien tekemistä. Tämän myötä eri-

tyiskoulunkäyntiavustajat olivat myös oppineet valitsemaan kullekin oppilaalle 

sopivan tasoisia tehtäviä. 

 

”No nimenomaan semmosta tietoa, kun avustajat on koko päivän sen lapsen 
kanssa, niin he pystyy esimerkiks aamusta sanomaan, ku ottavat taksista vas-
taan, että millä mielellä lapsi on tullu. Ja ihan semmosta, kun avustajat on siinä 
esimerkiks koritehtäviä katsomassa niin. No meillä on semmonen seurantasys-
teemi. Ne kirjottaa sinne aina, et numeroi, että onks menny hyvin tai harjotte-
leeko vai eikö tehny ollenkaan sitä. Eli avustajat tavallaan kirjaa siinä, et miten 
ne menee, mutta heiltä voi myös kysyä, että no millä mielellä se lapsi tai näitkö 
eilen iltapäivällä, kun olit päivätoiminnassa, näitkö isää tai äitiä ja voi kysyy sel-
lasia juttuja. Ja ihan sit mielipidettä, että no mitä mieltä sä oot, että onks se 
edenny nyt siinä matikan tekemisessä. Kun mun luokassa avustajat myös tekee 
niitä yksilöopetuksessa niin saattaa lukee, että matematiikkaa, niin mä oon sit 
sanonu, että otatte sen kirjan ja siitä meette sitte seuraavan asian eteenpäin. 
En mä pysty niitä kaikkia oppilaita siellä itekseni seuraamaan, että kyllä ne 
avustajat tietää parhaiten, että missä kukin on menossa.” (Opettaja 2) 

 

Myös yleisopetuksessa työskentelevät koulunkäyntiavustajat välittivät viestejä 

etenkin yleisopetukseen integroiduista oppilaista luokanopettajille. Lisäksi he 

saattoivat yleisopetuksen luokassa huomata sellaisia asioita oppilaista, jotka 

opettajilla olivat ehtineet mennä ohi. Etenkin yksittäisten oppilaiden henkilökoh-

taisina avustajina toimivilla koulunkäyntiavustajilla oli myös aivan erilaiset mah-

dollisuudet havainnoida avustamaansa oppilasta kuin opettajilla oli havainnoida 
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koko luokkaa. Opettajat kokivatkin tärkeänä, että avustajat jakoivat heille omia 

huomioitaan oppilaista ja heidän käyttäytymisestään tai oppimisestaan, jotta 

opettajatkin pystyivät reagoimaan niihin tarpeen mukaan. Konkreettisena esi-

merkkinä yksi opettajista kertoi avustajasta, joka oli keksinyt eräälle oppilaalle 

paremman ja toimivamman istumapaikan.  

 

”No sitä tietoo voi saada avustajilta hyvinki, että onks minkälainen päivä; minkä-
lainen aamu on ollu siinä ennen, ku on alkanu nää oppitunnit meidän luokassa. 
Ja sit, et onks tulossa jotain erikoista ja se on semmonen aika hyvä suusta 
suuhun -menetelmä, mikä tulee aamusta iltaan. Että vaikka myös kollegaopet-
tajat saattaa laittaa sähköpostista tai Wilmasta viestiä, että nyt on tämmönen tu-
lossa, mut se on tosi kiva sit, ku se tulee siinä myös siinä arjessa saman tien, 
kun tavataan. Et yleensä me kohtaamme sillee, et hei huomenta ja minkälainen 
päivä ja mitäs nyt sille tehdään. ” (Opettaja 4) 
 
”Ja kuitenkin avustajakin voi tehä sellasia huomiota, mitä opettaja ei välttämättä 
ei nää, että mä aattelisin, et myös se on tärkee asia, et avustajat poimii jotakin 
silmillään ja pukee sen sanoiks ja kertoo vaik oppitunnin jälkeen, että tää ja tää 
lapsi, et huomasit sä, et siin oli tollasta. Ni voi olla, et en ole huomannut, et se-
kin on tärkee, arvokas asia.” (Opettaja 3) 
 
”Esimerkiks tässä ihan nyt viime päivinä on tullu esiin, et avustaja hoksas sen, 
että nyt tän oppilaan paikka kannattas siirtääki tohon mieluummin, kun et missä 
se oli aikasemmin. Ja me oltiin sit molemmat opettajat, jotka siinä luokassa nyt 
ollaan tehty töitä, et joo, ilman muuta, et toi hyvä idea, että näin tehdään ja se 
näyttää toimivan nyt.” (Opettaja 3) 

 

Vaikka kaikki opettajat painottivatkin sitä, miten koulunkäyntiavustajat olivat 

koulussa ennen kaikkea oppilaita varten, oli heistä suorasti ja epäsuorasti myös 

paljon apua opettajille. Oppilaista tehtyjen huomioiden lisäksi opettajat käyttivät 

mielellään hyväksi koulunkäyntiavustajien taitoja eri alueilla. Opettajien mukaan 

heidän kanssaan työskenteleviltä avustajilta löytyi erityisosaamista muun muas-

sa tietotekniikassa, askartelussa, liikunnassa, musiikissa, rentoutusharjoitteissa 

sekä matematiikassa. Osa näistä alueista oli sellaisia, joilla opettajat kokivat itse 

omien taitojensa olevan hieman hataralla pohjalla ja saavansa avustajien 

osaamisesta paljon apua opetukseen. Osa asioista puolestaan olivat opettajille-

kin vahvoja alueita, mutta silti taitavat koulunkäyntiavustajat pystyivät tuomaan 

opetukseen omalla panoksellaan vielä lisää. 

 

”Käytän kaikkien kaikkee mahollista. No, esimerkiks toi tietotekninen osaaminen 
on joillaki parempaa, et se ei oo mun vahvuus ollenkaan. Et se on nyt tietenki 
yks ja sit on askartelu, meil on ihmisiä, jotka siitä tykkää. --- Ja liikunta, et kyl 
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mun mielest, et siin on paljon niit vahvuuksia. Kyl mä ainaki yritän ottaa niitä ai-
na, ku on.” (Opettaja 1) 
 
” --- ja esimerkiks joku askartelu, ni mä oon tosi kyllästyny askarteluun, jos mä 
nyt näin rehellisesti uskallan sen sanoa tässä. Ni mul on yks avustaja, joka tyk-
kää taas aivan intohimosesti askarrella ja suunnitella kaikkea, ni mä oon antanu 
hänelle sitten paljon vapautta suunnitella näitä juttua ja sitte kysyn häneltä neu-
voja, et miten, et nyt pitäs keksiä joku semmonen juttu, niin sieltä hän sitten 
neuvoo niitä.” (Opettaja 2) 
 
”Joo siis esimerkiks nyt must tuntuu, et matikassa on paljonki semmosta, että et 
siinä voi avustajalla olla tosi hyviä ideoita siihen, et millä tavalla jotain oppilasta 
vois neuvoo jonku laskun laskemisessa. Ja, ku huomaa, et se on semmonen 
luontanen aihepiiri avustajalle, et hän on taitava matikassa ja osaa sitä ja on in-
nostunu, ni se on hirveen kiva huomata, että ilman muuta hyödynnän sitä ja an-
nan vastuuta ja avustajat mun mielestä kivasti osaa ottaaki sitä vastuuta, että 
kuitenki yleisesti tilanteesta vastuu on opettajalla, mut että aina sit on aikusia li-
sää, niin se on oppilaille hyödyksi.” (Opettaja 3) 

 

Opettajat kokivat myös, että koulunkäyntiavustajan olemisesta luokassa niin 

fyysistä kuin henkistäkin hyötyä. Molemmat erityisluokanopettajista kuvasivat, 

miten heidän työnsä ei ikinä tulisi onnistumaan ilman koulunkäyntiavustajia. Se-

kä erityisluokassa että yleisopetuksen luokassa avustajat saattoivat myös aloi-

tella tuntia, mikäli opettaja oli jostakin syystä myöhässä. Opettajat saattoivat 

myös jättää luokan turvallisin mielin hetkeksi avustajan tai avustajien vastuulle, 

mikäli joku yllättävä tilanne vaati heitä poistumaan hetkeksi luokasta.  

  
”No esimerkiks ne on nytki siellä alottanu toivon mukaan sen askartelun, kun 
opettaja ei oo vielä luokassa. Siis konkreettista hyötyä – mun on niin vaikee sa-
noo, ku se on pelkkää sitä konkreettista hyötyä. Siis jakaa mun kanssa tää työ, 
se on se konkretia. Jakaa siinä arjessa kaiken. Et mä teen sen pedagogisen vii-
lauksen ja nää paperityöt, mut se arki, se on ihan kaikessa. Ne on mun lisäkä-
siäni ja lisäihmisiä.” (Opettaja 1) 
 
”Jos mun täytyy lähettää sairas oppilas kotiin kesken koulupäivän, ni mä voin 
lähtee soittamaan ja jätän avustajan harteille hetkeks sen luokan. Taitavat 
avustajat saattaa siellä käynnistellä jo sitä oppituntia ennen ku ehtii välituntival-
vonnasta ite sinne luokkaan, ku tunti alkaa. Et he siellä lajittelee oppilaita pai-
koilleen ja patistaa niitä vaikka pulpettikirjan äärelle lueskelemaan ennen ku 
opettaja saapuu. Et tän tyyppiset jutut on aivan mielettömän arvokkaita.” (Opet-
taja 3) 

 

Vaikka opettajat pyrkivätkin siihen, että he hoitaisivat itse esimerkiksi tulostami-

sen ja kopioimisen, välillä he saivat avustajilta myös tähän apua.  

 

”Kyllä mä pyydänkin paljon asioita niin, et kylhän he paljon tekee, jos mä pyy-
dän jotain. Mä voin pyytää vaikka, et käyks monistaa tästä sivusta, jos mä en 
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just sillä hetkellä pääse lähtemään. Et myös ihan tällasta konkreettista tai hakee 
kuivauskaapista jonku sukat tai ihan mitä vaan.” (Opettaja 1) 

 

Ehkä eniten avustajan fyysisestä läsnäolosta opettajat hyötyivät kuitenkin sil-

loin, kun avustajat pystyivät käyttämään kaiken energiansa juuri niiden oppilai-

den ohjaamiseen, jotka kaipasivat eniten apua. Tämä mahdollisti sen, että opet-

tajat pystyivät keskittymään kunnolla koko luokan opettamiseen, eikä heidän 

huomionsa mennyt vain muutaman oppilaan opastamiseen. 

 

”Ja sitten varsinki, kun on justiin ne tietyt oppilaat, joitten takia sitä avustus-
resurssia on laitettu vaikka tietylle oppitunnille, niin sillon, kun siellä ei oo, niin 
jostain syystä – jossain syystä (korostaen) – ne  oppilaatkin huomaa heti sen ti-
lanteen. Et sillon tavallaan mun opettajana on siirryttävä tavallaan siihen avus-
tajan tällaseen – mikä se sanotaan? – tämmönen, siihen tilaan. Elikkä se ole-
minen on sellai, et sillon mun tarvii muokata vähän eri tavalla oppilasryhmitty-
miä ja muita ja olla sitte lähellä niitä, jotka sitä oikeesti tarvitsee sillä tavalla 
ihan, että on käden mitan päässä.” (Opettaja 4) 

 

Koulunkäyntiavustajista oli opettajille myös paljon henkistä tukea. Opettajat ko-

kivat olonsa turvatummaksi ja rennoksi, kun luokassa oli heidän lisäkseen toi-

nenkin aikuinen. 

 

”Sillon on jatkuvasti semmonen olo, et kun on toinen aikuinen näkemässä, mitä 
tapahtuu, ni mun mielestä turvatumpi olo opettajana, että jos tulee jotain pulma-
tilanteita, ni siin on toiset aikuisen silmät, jotka pystyy sen tapahtuman kerto-
maan myös mun lisäks, et miten se on menny.” (Opettaja 3) 
  
”Siit on sellanen apua, että on paljon rentoutuneempi olo, kun siellä on avusta-
ja, koska avustaja on siellä apuna myös huomaamassa semmosia tilanteita, mi-
tä itse ei ehkä huomais.” (Opettaja 4) 

 

Etenkin luokanopettajat kokivat, että ideaalissa tilanteessa koulunkäyntiavusta-

jat osasivat myös tulkita opettajia ja toimia niiden mukaan. Koulunkäyntiavusta-

jien ei toivottu lähtevän sooloilemaan suhteessa opettajaan ja lähtemään vie-

mään opetusta aivan muualle kuin opettajalla oli ollut tarkoitus. Sen sijaan kai-

kenlaisia omia ideoita ja lisäyksiä toivottiin opetuksenkin aikana, kunhan ne oli-

vat samassa linjassa opettajan opetuksen kanssa. Muut mielipiteet sen sijaan 

olivat tervetulleita opetuksen ulkopuolella.  Tärkeänä pidettiin myös sitä, että 

koulunkäyntiavustajat toivat luokkaan hyvää mieltä. 
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” --- kuitenkin herkällä tavalla osaa kuunnella sitä opettajaa ja lukea niitä tilantei-
ta. Eikä lähde kovin omaehtosesti ohjailemaan tilannetta toiseen suuntaan, ku 
mihin opettajalla on tarkotus sitä ohjata ja viedä. Mutta avustaja pystyy – mä 
aattelen, et ideaali avustaja just erilaisis oppimistilanteissa poimii sen olennai-
sen jujun, mikä tässä opettajalla on jossakin korvan takana, että mikä tässä on 
tää tarkotus ja oppimisen ydin. Ja sitten parhaimmillaan vois jopa vielä siihen ti-
lanteeseen tuoda jonku omakohtasen kokemuksen ja kertoa sen ääneen tai, tai 
kuiskata siitä ohimennen opettajalle vielä jonku ylimääräsen idean, et sehän ois 
fantastista ja semmostaki välil tapahtuu.” (Opettaja 3) 
 
”Sellanen, joka pystyis olemaan hyvällä mielellä siinä luokassa. Joka tietysti 
joutuu sietämään semmosta nopeita vaihteluita ja, ja lukemaan opettajan mie-
lenliikkeitäkin ja muuta. Ehkä sellanen, joka myös uskaltaa kumminki sanoo sen 
oman mielipiteensä.” (Opettaja 4) 

 

Yksi opettajista kertoi myös, miten hän oli etenkin työuransa alussa saanut pal-

jon kullanarvoista opastusta kokeneilta avustajilta. 

 

”Oon varmaan saattanu sanoo jossaki kevätkahveilla kiitossanoilla, et mä en ois 
tullu toimeen ilman avustajaa. Tietyis tilanteis tuntuu, että vaikka just mä aatte-
len, että talon sisällä meil on kokenut, pitkään töitä tehnyt avustaja on pelastanu 
mut monesta tilanteesta. Eli hän on niin arvokas semmosen hiljasen tiedon kan-
tajana ja, ja semmosta pääomaa korvien välissä, jota mulla ei alottelevana 
opettajana ollu ollenkaan. Eli tämmösiin kaikkiin koulun perinteisiin ja juhlakäy-
täntöihin liittyviä asioita, ni mä oon saanu sitte ihan suorastaan perehdytystä vä-
lillä näiltä avustajilta sillon varsinkin ihan uran alkumetreillä.” (Opettaja 3) 

 

Työntekijöiden välisen työsuhteen nähtiin muodostuvan pitkälti kahden tärkeän 

asian varaan. Ihmisten välinen henkilökemia ja sen myötä syntyvä kanssakäy-

minen oli näistä ensimmäinen. Toinen oli työntekijöiden välinen luottamus. Näis-

tä ensimmäiseen liittyivät olennaisesti vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutuksen 

avoimuus. Yksi opettajista korosti, miten tärkeää kaikille työyhteisön työntekijöil-

le olisi rohkeasti puhua kaikista mieltä painavista asioista. Toinen puolestaan toi 

esille sen, miten jokaisen pitäisi myös ongelmatilanteissa pystyä puhumaan 

suoraan juuri sille työntekijälle, jota asia henkilökohtaisesti koskee. 

 

”Ja sitte vuorovaikutustaidot on tärkeet tässä työssä, et sun on pystyttävä sa-
nomaan, jos sul on joku hätä tai huoli tai joku ongelma, ni sun pitää pystyä siit 
puhumaan. Ei sua kukaan voi auttaa, jos sä et puhu siitä. Et valmiudet sella-
seen vuorovaikutukseen, vastavuoroseen vuorovaikutukseen.” (Opettaja 1) 
 
”Mä aattelen, et jos on jotain hampaankolossa, ni se täytys sanoo suoraan toi-
selle. Että mä ite tein just semmosen päätöksen, et mä en lähe siihen, et mä 
selän takana sanoisin kenestäkään yhtään mitään ikävää. Et jos mun mielessä 
on jotain, ni mul pitää olla rohkeutta sanoo se ääneen suoraan sille ihmiselle, 
jos joku asia mua hiertää tai vaivaa mieltä.” (Opettaja 3) 
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Kaksi opettajista puolestaan koki, että etenkin yhteisellä työkokemuksella ja toi-

seen tutustumisella on merkitystä siinä, miten hyväksi opettajan ja koulunkäyn-

tiavustajan välinen kanssakäyminen muodostuu. 

 

”Et täs on kaikessa tärkeetä se, et vähän tutustuu. Sen takia ehkä siinä vai-
heessa, ku joku avustaja tulee ja huomaa, et onki uus avustaja, ni siin pitäis jär-
jestää sitä aikaa. Et ainii hei, tavataas, et mä oon tämmönen ihminen ja sä oot 
tommonen ihminen. Koska se avustaja käy monessa paikassa ja tulee yhtäkkiä 
– kaikki opettajatki on eri temperamenttisiä ja toivoo eri asioita.” (Opettaja 4) 

 

Opettajien mukaan luottamuksellisen suhteen tulee olla molemminpuolinen: ku-

kin työntekijä itse pitää sovitusta kiinni, mutta myös luottaa siihen, että kaikki 

muutkin hoitavat sovitus tehtävät. Opettajat kokivatkin, että opettajan ja avusta-

jan väliseen luottamukselliseen suhteeseen liittyi oleellisesti kunnioitus toisen 

työtä kohtaan sekä sitoutuneisuus yhteistyöhön. Yksi opettajista muistutti myös, 

että yleensä kaikkiin muutoksiin on aina jokin pakottava syy, eikä asioista siksi 

pidä liian hätäisesti tehdä joitakin johtopäätöksiä.  

 
”Että kukaan ei kyseenalaista sitä toisen tonttia, vaan jokainen luottaa siihen, 
että jokainen osaa oman tonttinsa hoitaa ja hoitaa sen kunnialla. Mä inhoon 
semmost epäilyä. --- Et kyseenalaistetaan toisten tekemisiä, ni mä on inhoon 
semmosta epäilyä. Että semmoseen on mahoton lähtee, et siihen luotetaan, et 
kaikki tekee parhaansa. Ei kukaan tahallaan tai harva tahallaan tekee huonoja 
asioita tai vääriä asioita, et ylipäätään suhteessa kehenkään. Että luotetaan toi-
siimme ja kunnioitetaan sitä ja luotetaan jokaisen osaamiseen ja ammattitai-
toon.” (Opettaja 1) 
 
”Sellanen, että luottaa siihen, että ne asiat hoituu. Ja sit jos joskus on tilanne, 
että miettii, että missä onki, ni sit tietää, et sille on aina joku syy. Ni sitte vaan 
miettii, että okei nyt on joku tilanne päällä jossakin, ettei pääse. Mut ehkä tää 
tärkeintä on, että luottaa siihen, että tää hoitaa sen homman ja sit siinä se 
kommunikaatio keskenään.” (Opettaja 4) 
 
”Kunnioittavaa, toinen toista kunnioittavaa ja sitä, et ois aikaa kuunnella, mitä 
toisella on sanottavaa. Että tää ainainen kiire ei kuitenkaan ottais semmosta yli-
otetta, et pystyis hetkeks pysähtymään ja kuuntelemaan, mitä toisella on asiaa.” 
(Opettaja 3) 

 

Yksi opettajista koki, että luottamus ja kunnioitus toisia kohtaan toivat työnte-

koon myös rentoutta ja uskallusta yrittää uusia asioita. 

 

”No se on just semmosta, että se luottamus ja kunnioitus, mikä tuo mukanaan 
sitte sen semmosen avoimen ja vapaan ilmapiirin, et sun ei tarvii jännittää, et 
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teenks mä tai enks mä tee oikein. Vaan sä teet niin, ku sust itest tuntuu ja mikä 
sun kokemus on, niin et sä voit tehä sillee rennosti työtä, et sun ei tarvii jännit-
tää koko ajan, että semmonen puolin ja toisin hyvä olo. Et kukaan ei jännitä mi-
nua, enkä minä jännitä ketään.” (Opettaja 1) 

 

7.1.3 Vuorovaikutus 
 
Opettajien ja koulunkäyntiavustajien välisessä vuorovaikutuksessa isossa osas-

sa olivat keskustelu, ohjeistus ja palaute. Kaikki opettajat kokivat, että keskuste-

lut koskivat lähinnä työntekoa ja oppilaita.  

 

”Me puhutaan lapsista ja työstä ja jos me nähdään jossain muuallaki, ni me pu-
hutaan lapsista ja työstä.” (Opettaja 2) 

 
”No työstä keskustellaan vääjäämättä eniten tai minä sillon, ku mä oon keskus-
telussa mukana, ni sillon se on sitä, niinku pääpaino on siin työssä. Mut sitten 
totta kai on joskus, jos on joku mahdollisuus keskustella jotain muuta, ni kyllä 
sitte keskustellaan, et jos on semmonen sauma. Mutta pääsääntösesti se aika, 
mitä ite ehtii keskustella, mitä pystytään ni kyl ne on niit työasioita, koska on 
kuitenkin monta oppilasta ja tilanteet muuttuu ja vaihtuu niin nopeesti, et siin ei 
o semmosta stabiilia hetkee, et vois keskustelemaan syntyjä syviä noin muuten, 
et kyl se pääpiirteittään liittyy siihen työtekoon. Ja just sen hetken tilanteeseen 
vielä usein.” (Opettaja 1) 

 

Etenkin erityisluokanopettajat kertoivat, että keskusteluaika meni pitkälti lasten 

asioiden ja käyttäytymisen pohtimiseen. Näihin asioihin kuuluivat esimerkiksi jo-

tenkin muuttunut käyttäytyminen, kouluun liittyvät asiat ja muu arjen sujuminen. 

Yksi opettajista kertoi, että hän olisi mielellään käynyt enemmän myös pedago-

gista keskustelua, mutta koki, että sille ei juurikaan ollut aikaa hetkisessä arjes-

sa. 

 

”Usein ne on sit semmosia, että ne kohdistuu johonki tiettyyn lapseen, että tää 
laps nyt tekee tätä tai ei halua tehdä tätä, et mitä tehdään. Et hyvin semmosta 
käytäntöö tai onko jollain puheterapeutti tai joku terapia tai ei oo tai, mitä tehtä-
viä tai mitä läksyjä tai ihan sitä semmosta arkee.” (Opettaja 1) 
 
”No ne on aika pitkälti niitä opetuksellisia asioita tai jos on jotain erikoista tapah-
tunu, että lapsella on erityisen huonosti nukuttu yö takana tai on kotiasioissa jo-
tain sattunu tai terapeutin kans tai sit siinä käytöksessä ylipäätänsä on jotain 
akuuttia, semmosta erikoista, että nyt täytyy siihen jotenki puuttua.” (Opettaja 2) 
 
”Mut sitten se, mitä ite haluais enemmänki tehä on se pedagoginen keskustelu, 
koska kuitenki se on yksinäistä työtä se pedagogisen vastuun kantaminen ja 
siihen haluais ehkä enemmän kuulla silt omalt tiimiltä. Et totta kai täs on nää 
kollegaopettajat, mutta mun oma tiimi tuntee kuitenki ne mun lapset parhaiten. 
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Et kyl mä tosi mielelläni peilaan heidän kanssa niit ajatuksia ja sitte mun omat 
ajatukset joko vahvistuu tai heikkenee.” (Opettaja 1) 

 

Molemmat luokanopettajat puolestaan kertoivat, että heillä oli usein tapana päi-

vän päätteeksi jotenkin summata kulunutta päivää yhteen. 

 

”Ja työpäivän päätteeks saatetaan vetää yhteen sitä päivää, joka on justiin ollu 
siinä alla ja mietitään, et millä tavalla tää meni ja tossa ja tossa kohdassa oli 
näin ja näin. Ja sit myöski usein saattaa poimii niitä hyviä asioita, mitä joku op-
pilas, jota nyt erityisesti on avustettu, ni on jossaki tietys tilanteessa toiminu ja 
mietitään ehkä syitä, mitkä siihen johti, et näin hyvin sitte asiat meni.” (Opettaja 
3) 
 
”Yleensä pidetään koulupäivän päätteeks semmonen nopee keskustelu, et miltä 
on tuntunu, miten on menny ja et mitkä asiat on jääny mieleen tai se yritetään 
sillä tavalla, ennen ku lähdetään.” (Opettaja 4) 

 

Välillä opettajat ja koulunkäyntiavustajat joutuivat keskustelemaan myös erimie-

lisyyksistään. Opettajat pitivät hyvänä asiana sitä, että tällaiset asiat pystyttiin 

käsittelemään nimenomaan keskustelun kautta. 

 

”Jos tulee sellasii tilanteita, et ollaan eri mieltä, ni kyetään – just, ku on se avoin 
keskustelukulttuuri – ni kyselemään toisen mielipidettä millon mihinkin asiaan, 
mutta kylhän sellaset aina saadaan ratkastua tavalla tai toisella. Must tuntuu, 
että mul ei oo osunu kovin paljon sellasii tilanteita, et oltas jotenki radikaalisti eri 
mieltä jostain asiasta. Sit keskustellaan ja puretaan sitä sit sillä tavalla sitä asi-
aa.” (Opettaja 3) 
 
”Ne tulee yleensä aika nopeissa hetkissä vaikka se erimielinen juttu, jos on tul-
lu. Niitä nyt en muista ehkä tältä vuodelta kun yhden sellasen, jonka sitte heti 
seuraavana päivänä, kun niin huomas, niin yritti etsiä sen hetken, sen mis ei oo 
ketään muita ja pysty sanoo, et nyt jäi tämmönen olo tästä jutusta, että pysty 
käymään sen läpi saman tien.” (Opettaja 4)   

 

Kaikki opettajat kertoivat pystyvänsä keskustelemaan koulunkäyntiavustajien 

kanssa päivittäin, mutta kaikki myös kaipasivat enemmän aikaa keskustelulle. 

Keskustelut olivat usein nopeita ja lyhyitä, sillä niitä jouduttiin käymään arjen 

keskellä ja jatkuvasti myös oppilaiden läsnä ollessa. 

 

”No avustajan kanssa kyllä aina joka päivä keskustellaan. --- Sellasia hetkiä on 

aika harvoin, että ollaan ihan ilman oppilaita vaihtamassa mielipiteitä, ni sen ta-
kia siihen vaikuttaa tietysti siihen kommunikaation se, että millä tavalla se sano-
taan, katotaan, et mitä sanotaan. Mut ollaan opittu ymmärtämään ehkä jopa 
tämmösissä elekielillä joskus asioita.” (Opettaja 4) 
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Jokaiselle erityisluokalla oli varattu viikossa puoli tuntia yhteistä palaveriaikaa 

sekä kaksi kertaa vuodessa pidempi palaveriaika, jolloin aikaa keskusteluun oli 

kaksi ja puoli tuntia. Molemmat erityisluokanopettajat kokivat tämän ajan kuiten-

kin riittämättömäksi. Päivän aikana oli toki muitakin hetkiä, jolloin pystyi myös 

keskustelemaan työstä, mutta yleensä lapset olivat tällöin myös paikalla, joten 

mistä tahansa ei voinut silloin puhua. Välillä akuutit asiat vaativat yhteydenpitoa 

myös työpäivän ulkopuolella. 

 

”No meillä on semmonen, että kyllähän me pidetään päivittäin paljon yhteyttä, 
mutta sit on niitä sellasia asioita, joita ei voi lasten kuullen puhua ja sen takia 
meil on sit semmonen viikottainen palaveriaika, mut se ei kyllä riitä. Välillä me 
ollaan sitte iltasella yhteydessä ja puhelimitse ja se on kyllä – välillä tuntuu, että 
se on vähän riittämätönkin se, että päivittäin pitäis olla joku hetki pelkästään ai-
kuisten kesken, että kerkeis sanomaan jonku asian, mutta sit täytyy aina supat-
taa korvaan välillä.” (Opettaja 2) 

 

Yleisopetuksen luokissa samanlaista viikoittaista palaveriaikaa ei ollut vaan se 

olisi pitänyt järjestää itse. Toinen luokanopettajista pohtikin, että esimerkiksi ker-

ran kuussa pidettävä palaveri olisi voinut tulla tarpeeseen. Välillä tilanteet vaati-

vatkin opettajan ja koulunkäyntiavustajan nopeaa vetäytymistä keskustelemaan, 

jotta jokin asia saatiin ratkaistua, vaikka heillä usein oli myös ennalta sovittuja 

toimintamalleja. 

 

”Ja en tiedä, et riittäskö siihen kellään paukkuja, et sitä tehtäis vaikka viikottain. 
Mut jos siihen sais jonku semmosen, et vaikka joku kuukausipalaveri pidettäs ja 
mietittäs niitä suuntaviivoja, että millä tavalla se luokka tällä hetkellä voi ja mitä 
erityispiirteitä siinä nyt on ja mimmosia huomioita on tehty ja kuka sitä apua tar-
vitsee. Ni sille kyllä olis tarvetta.” (Opettaja 3)  

 
”Että semmosia yhteistyötä muotoja meil on ihan etukäteen sovittunakin. --- Me 
puhutaan semmosista ehkä, jos nyt arjessa syntyy semmosii tilanteita, jotka tu-
lee kyllä tosi nopeestikin eteen ja odottamatta. Niin ne vaatii kyllä sit sen tilan-
teen, vaikka siin oiski oppitunti kesken, että nyt vaan hetkeks vetäydytään ja 
mietitään, että pitäskö nyt tää oppilas vaikka just sit siirtää muualle ja miten 
tehdään.” (Opettaja 3) 

 

Vaikka molemmat luokanopettajat kokivat arjen toimivan nykyiselläkin keskuste-

lumäärällä, he myönsivät myös, että yhteisen keskustelun ja suunnittelun myötä 

arki voisi olla vieläkin antoisampaa ja levollisempaa. 
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”Aina on liian vähän aikaa keskustella ja suunnitella. Sitä mä mietin, ku mä tä-
hän haastatteluunki valmistauduin ja sain nää kysymykset, et just tää on se, et 
siihen työhön vaan heittäytydään semmosella arjen rutiinilla, että luotetaan, että 
tää taas menee semmosella osaamisella, joka nyt on tietynlaisena pohjana tälle 
kaikelle. Mut että olisko se vielä antoisanpaa ja hedelmällisempää, jos me oltais 
kyetty säännöllisesti palaveeraamaan etukäteen, miettimään tietynlaisii asioi-
ta?” (Opettaja 3) 
 
”No kyllä varmaan joskus tulis sillee tai tuntuu ainaki siltä, et sitte se olis levolli-
sempaa, ku tietäs, että olis voinu keskustella.” (Opettaja 4) 

 

Kaikki opettajat ohjeistivat koulunkäyntiavustajien työskentelyä jossakin määrin, 

mutta sen määrä vaihteli paljon opettajan mukaan. Yksi opettajista kertoi anta-

vansa jonkinlaisia ohjeita lähes päivittäin, mutta kuitenkin vain silloin, kun tilan-

ne sitä vaati. Toinen opettajista ei osannut sanoa tarkkaa määrää ohjeilleen, 

mutta koki kuitenkin itse puuttuvan tilanteisiin melko harvoin.  

 

”Mutta niitä ohjeita pitää antaa melkein päivittäin, aina riippuen lapsesta ja kai-
kesta. --- Jos mä nään, että nyt menee aika, et tuo johtaa katastrofiin tuo hom-
ma, niin mä sitten puutun siihen.” (Opettaja 2) 
 
”Mut sitte mä myös ajattelen niin, että mä luotan mun henkilökuntaan ja jos he 
tekee jotain mun mielestä ihan pöllöä, ni sitte mä sanon. Mutta mä myös ajatte-
len niin, että se erilaisuus on rikkaus, et jokaisel on erilainen tapa tehä tätä työ-
tä. Et niin kauan, ku se ei tavallaan sodi sitä meiän semmost punasta lankaa tai 
ehkä just mun niit pedagogisii näkemyksii vastaan, ni niin kauan saa tehdä 
omallaan tätä työtä, koska tossa on paljon noita avustajia. Että vaikka mä en 
henkilökohtasesti ehkä pidä jostain tyylistä tehdä, koska mä itse tekisin sen asi-
an eritavalla, mutta jos se ei selkeesti riko mitään, et mä en vaan tykkää tai mä 
en halua tehä noin, koska mä oon erilainen ihminen, ni sit mä annan sen olla.” 
(Opettaja 1) 

 

Lähes kaikki ohjeet liittyivät oppilaiden kanssa toimimiseen. Yleisopetuksen luo-

kissa asiat olivat pitkälti opetuksellisia, kun taas erityisluokissa opettajat ohjasi-

vat koulunkäyntiavustajia myös oppilaiden haastavan käytöksen suhteen. Eri-

tyisluokissa keskustelua käytiin myös siitä, mitä kultakin lapselta vaadittiin mis-

säkin tilanteessa ja milloin oli vain parempi antaa olla. 

 

”Jos lapsella on haastavaa käytöstä tai sitten tulee joku semmonen yllättävä ti-
lanne. Tulee muutoksia tai sitte huomaan, että nyt tuo ei ollenkaan pelitä, että 
nyt täytyy vaan vaihtaa toimintatapaa.” (Opettaja 2) 
 
”Mä oon ite sitä, et mä en haluu vetää siihen viimiseen tappiin näitten lasten 
kanssa, koska ne seuraukset saattaa olla sit niin ja ne kestä niin pitkään. Et jos 
lähetään sille huonolle raiteelle, ni se kestää niin älyttömän pitkään. Elikkä, et 
sitä mä nyt ohjeistan varmaan eniten sen tyyppist neuvoo, et miten toimia niis 
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haastavis tilanteissa, että annetaanko liekaa vai lopetetaanko. No sit tämmöst 
yleisestä pedagogista keskustelua käydään esimerkiks alkusyksystä.” (Opettaja 
1) 

 

Yleisopetuksen luokissa opettajat ohjeistivat koulunkäyntiavustajia luonnollisesti 

myös silloin, jos he antoivat avustajien vastuulle jonkun tehtävän tekemisen 

muutaman oppilaan tai pienryhmän kanssa. Lisäksi opettajat ohjeistit avustajia 

erilaisia erityistilanteita, kuten esimerkiksi retkiä varten. 

 

 
”No mä pyrin antaa sellasta, et esimerkiks sitä, että tämä lapsi tarvii vaikka 
tämmöstä apua. Tai sitte annan vaikka materiaalia ja neuvon, että tästä teh-
dään tätä hommaa. Että tää opetus meillä on sellasta, että hyvin harvoin pystyy 
ihan kauheen paljon aikasemmin tietää, mitä tulee tekemään, jollonka se joutuu 
tosi nopeesti siinä hetkessä se avustajaki sopeutumaan siihen, että hän ei var-
maan tiedä koskaan, mitä tääl on tulossa. Että muuta ku sen, et ehkä noilla op-
pitunneilla tällä viikolla, tässä kohtaa, niin se on tuota. Mutta se tulee tosi len-
nossa ja vauhdissa joutuu se avustaja kyllä tarttumaan siihen hetkeen, ni sitten 
kyllä itse yritän antaa sit ne työvälineet siihen siinä hetkessä.” (Opettaja 4) 

 

”Tai sit ihan vaan jotain sellasta varmistelua, että ku liikutaan retkillä, että kulje 
sä sitte täällä viimisimpänä, että sijotellaan tähän nää tietyt oppilaat sit sun 
kanssa.” (Opettaja 3) 

 

Suurimman osan ohjeista opettajat antoivat avustajille suullisesti. Yksi opettajis-

ta kertoi tekevänsä myös kirjallisia ohjeita, joista kävi ilmi esimerkiksi, miten op-

pilaiden kanssa oli hyvä toimia tai mitä he tykkäsivät tehdä. Kyseinen opettaja 

koki, että arjessa ohjeiden antamiseen oli vähän aikaa, joten valmiiksi tehty oh-

jelappu auttoi koulunkäyntiavustajan työskentelyä ongelmatilanteissa jo heti vä-

hän pidemmälle. 

 

”Mä tykkään tehä kirjallisia ohjeita paljon ja mä teen yleensä aina ennen luku-
kauden alkua, ku mä tiedän meiän lapset ja jos mä tunnen ne lapset etukäteen, 
ni mä teen semmosen käyttöohjeen. Tää nyt on vähän graavisti sanottu, mutta 
siis sillä tavalla, että mä laitan siihen niitä asioita, mitä se lapsi tykkää tehdä ja 
miten käynnössä ohjaat lasta, että käytätkö kuvia vaikka ”ensin oppintunti, sit-
ten tietokone”. Mä yritän tehä semmoset mahollisimman käytännölliset ohjeet 
niin, että sitte, ku sä lukaset siitä, niin ku sä näät sen lapsen, ni sä ehkä osaat 
tehdä sen. Tää kuulostaa vähän jäykältä näin, mutta kun me ei keretä puhua 
avustajien kanssa, ni jos ne kerkee lukee edes sen tekstin, ni sit me ollaan jo 
vähän pitemmällä.” (Opettaja 2) 

 

Opettajat kokivat, että pääsääntöisesti koulunkäyntiavustajat suhtautuivat opet-

tajan antamiin hyvin ja vastaanottavaisesti. Välillä eteen oli kuitenkin tullut myös 
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tilanteita, joissa avustaja jostakin syystä oli pahoittanut mielensä. Yksi opettajis-

ta toi esiin myös sen, miten tärkeää oli tehdä mahdollinen ohjeistus niin, että se 

oppilaiden silmiin ei näyttänyt siltä, että opettaja ohjeistaa koulunkäyntiavusta-

jaa.  

 

”No siis hyvin vastaanottavaisesti ja valppaasti ja yhteistyökykyisesti ja aina hy-
vin rakentavaan sävyyn. Et se on mun kokemus.” (Opettaja 3) 
 
”Välillä saattaa olla niin, että joku avustajista möksähtää, kun puutun ja ohjaan 
ja neuvon. Ehkä se on sekin, että mä oon jo vähän tämmönen vanhempi ihmi-
nen, ni mul on sitten erilaisia keinoja ja mä oon erityisopettaja, ni mä käytän 
myöski samoja keinoja, mitä oppilaitten ohjaamisessa niin myöskin aikuisten 
ohjaamisessa, niin että se ei pääsis provosoitumaan se tilanne. Mutta kyllähän 
niitä siis tähän mahtuu uralle kaiken näköstä. Että välillä on sitte ollu joku asia, 
joka on pitäny rehtorin kanssa käydä neuvottelemassa, että onko se oikeesti nyt 
näin sitte. Mutta ei siinä mikään auta, kun mun on pakko kantaa vastuu niistä 
päätöksistä ja välillä tuntuu harmittavalta sanoo jotain sellasta, joka tuntuu, että 
ei tää oo kauheen kiva asia, mutta pakko ne on sanoo neki.” (Opettaja 2) 
 
”Että lasten nähden mä aattelen, et mulle ei ikinä tulis mieleen antaa mitään si-
vuohjeita, jotka jotenki lapselle näyttäytyis semmosena, että toinen aikuinen on 
eri mieltä ku toinen tai että nyt tässä on jostaki epävarmuudesta kyse. Et tietysti 
lapsille täytyy välittyy semmonen viesti, et nää aikuiset tietää, mitä tehdään ja 
he on etukäteen sopinu tietyt linjat.” (Opettaja 3) 

 

Myös se, miten paljon koulunkäyntiavustajat itse kysyivät lisäohjeita, vaihteli 

paljon. Osa avustajista kysyi enemmän käytännöllisempiä asioita, kuten miten 

joku tietty asia pitäisi kirjoittaa reissuvihkoon tai jos joku asia oli yleisesti ottaen 

epäselvää. Välillä kysymykset pohjautuivat enemmän opiskeluun ja liittyivät 

esimerkiksi pedagogiikkaan tai siihen, pitäisikö joku oppilas siirtää muualle 

opiskelemaan. Opettajat kokivatkin, että myös se, millaisia kysymyksiä avusta-

jat osasivat tehdä ja millaiset asiat heitä kiinnostivat, kertoivat paljon avustajien 

omasta ammattiosaamisestaan. 

 

”Ja ne on ihan laidasta laitaan, et sit joku saattaa kysyy just enemmän semmost 
pedagogista ohjeistusta ja jollain on niin oma vankka se oma koulutuspohja ja 
sit joku kysyy ihan siitä lähtien, että mitä mä kirjotan reissuvihkoon tai miten tää 
sana kirjotetaan tai… Et ihan laidast laitaan, et se voi olla mitä vaan. Mut se ja-
kautuu hirveen vahvasti ihmisten mukaan, että joku on vaan sen tyyppinen, et 
se kysyy koko ajan jotain ja just joku ajattelee pidemmälle, tekee niit omia pää-
telmiä ja sit vast kysyy. Ja sit tosiaan niin sitä pedagogiikkaa kyselee kyl sem-
moset, joillei oo viel niin vahva se oma ammatti-identiteetti ja osaaminen, et se 
on laidast laitaan.” (Opettaja 1) 
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”No sit saatetaan kysyy siitä, että pitääkö poistua tilanteesta ja koska pitää pois-
tua tilanteesta ja kuinka paljon autetaan.” (Opettaja 4) 

 
”Osa kysyy itse lisäohjeita, osa ei kysyis ikinä mitään, jos en puuttuis asiaan. --- 
No yleensä se on semmosta hifistetylä, vähän sitä hienosäätöö. Elikkä ne avus-
tajat, jotka kysyy lisäohjeita, ni ne on syvällisesti jotenki kiinnostuneita siitä, mitä 
sen lapsen käyttäytymisen takana on ja haluais kysellä vaikka jostain aivojen 
toiminnasta ja jostaki sellasesta, josta mulla ehkä on semmosta spesiaalia tie-
too. Must ne on hienoja juttuja ja se on tärkeetä, että on niin kiinnostunu, että 
haluaa syventää sitä tietoo.” (Opettaja 2) 

 

Kaikki opettajat kokivat saavansa myös avustajilta ohjeita tai tietoa, jota he pys-

tyivät käyttämään hyödyksi opetuksessaan. Eniten koulunkäyntiavustajat kertoi-

vat opettajille oppilaista: miten esimerkiksi heidän aamunsa ennen koulupäivää 

oli mennyt tai mitkä toimintakeinot voisivat olla toimivia kullekin oppilaalle.  

 

”No saan kyseisessä, et mikä olis hyvä, mitä tapahtuu vaikka päivätoiminnan 
puolella tai mitä on tullu sieltä niin. Et mikä on – semmosia ohjeita on tullu, et 
mikä on toimivaa. Ja kun meillä on sit muitakin oppilaita aina välillä tietyillä tun-
neilla täällä integroituneena, niin sitten saa heistä, että näin kannattaa tämmö-
sen kans, jos tulee ihan mulle vieras oppilas.” (Opettaja 4) 

 

Kaikki opettajat kertoivat antavansa palautetta koulunkäyntiavustajille ja myös 

saavansa sitä itse. Positiivista palautetta opettajat kokivat antavansa päivittäin 

hyvin sujuneiden tilanteiden yhteydessä. Negatiivista palautetta sen sijaan an-

nettiin harvemmin ja harkitummin. 

 

”No positiivista palautetta mä omasta mielestäni annan koko ajan. Mut sit mä 
oikein mietin sitä… Ehkä se palaa siihen samaan siihen ohjaukseen, että sa-
malla lailla sanon, että mä uskon, et ihmiset oivaltanu ite ne pikkuhienosäännöt, 
mitä on varmaan jokaisella. Mul on varmaan omat maneerini kans, tosi outoja, 
niin miten tehään. Et sitä negatiivist palautetta mä annan tosi harvoin ja tosi, to-
si harkiten.” (Opettaja 1) 

 

Opettajat kokivat, että palautteen antamiselle on harvoin tarpeeksi aikaa. Yleis-

opetuksen luokissa palautteen antaminen oli usein mahdollista koulupäivän 

päätteeksi, kun oppilaat poistuivat luokasta. Erityisluokassa tämä ei ollut yhtä 

helppoa, sillä koulunpäivän päättyessä koulunkäyntiavustajat siirtyivät yhdessä 

lasten kanssa ulkoilemaan. 

 

”Ja ehkä just työpäivän päätteeks, siin on semmonen sopiva hetki, et siinä ta-
vallaan vedetään henkee. Se pieni hetki, kun oppilaat on luokasta lähetetty 
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eteenpäin, ni sit on semmonen yhteinen pohdinnan paikka. Et sille on siinä kyllä 
tilaa.” (Opettaja 3) 
 
”No se on yks heikko kohta sillai, että aika vähän tulee annettua palautetta. Ihan 
sillä tavalla, että meil ei oikein oo sitä aikaa siihen, kun lapset tarvii koko ajan 
siinä tavallaan. Ku koulupäivä päättyy, ni siin ois hyvä kertoo, että teit tänään 
muuten hyvin tän jutun, mutta ei kerkee, kun lapsi jo painelee ovesta ulos.” 
(Opettaja 2) 

 

Osa opettajista oli kuitenkin löytänyt viikoittaisia ajankohtia, jolloin palautteen 

antaminen yleensä oli mahdollista. Lisäksi palautetta ja kiitoksia annettiin koko 

koulun yhteisissä tilaisuuksissa, kuten kevätkahveilla. 

 

”Ni esimerkiks tää perjantaipäivä on semmonen, et aamulla meil on siel sem-
monen iso. Tulee joka luokalta oppilaita opiskelemaan elämänkatsomustietoo ja 
siinä me vaihdetaan sitä. Sit me sanotaan yleensä, että no mites tää meni. Te-
hään vähän niin ku annettas semmoset suulliset tähdet siitä. Et lähetään siitä ti-
lanteesta sit lopulta, että nyt joo, menikö. No ihmeen hyvin meni ja ai juu noi 
muutamat ryhmät tuol, mut muuten se näytti. Et otetaan vähän sitä arvointi jo 
siinä samalla siihen tilanteeseen.” (Opettaja 4) 
 
”Sit viimeistään viikkopalaverissa, joka meil on perjantaina, ni me käydään kuu-
lumiskierros ja sit mä aina nostan avustajista sellasia hyviä pointseja, että mitä 
on, miten on menny viikolla tai muuta.” (Opettaja 2) 
 
” --- ja sit ehkä kuitenkin mä aattelen, että just nää tämmöset kiittävät palautteet 
ja kiitokset, ni sopii just johonki kevätkahveille, jossa sit päätetään vähän luku-
vuotta ja kiitellään ylipäätään yhteistyöstä kaikkia.” (Opettaja 3) 

 

Palautteen koettiin olevan molemmin puolin lähinnä positiivista. Kuluneesta päi-

västä kiittäminen oli melko yleinen tapa antaa avustajille positiivista palautetta. 

Sen lisäksi opettajat yrittivät huomioita niin yksittäisiä hyviä asioita kuin myös 

hyvää työskentelytunnelmaa ja kiittää myös niistä. 

 

”Kyl mä aina yritän sanoo, että kiitos tästä päivästä yhteisesti avustajille. Ja jos 
joku on keksiny joku ihan huippuhyvän jutun tai muuten vaan näyttää, että hyvin 
on sujunu, ni yritän siinä sanoo.” (Opettaja 2) 
 
”Mä kyl herkästikin jaan niitä kehuja ja mielelläni jaan niitä. Mä aattelen, et täs 
työssä niitä ei kyl liikaa kukaan saa, että jos on aihetta siihen, et mä aattelen, et 
on ylipäätänsä kiva, positiivinen vire, ni mä sanon sen herkästi ääneen kyllä ja 
kiitän siitä panoksesta, mikä heiän kautta tulee siihen luokkatilanteeseen.” 
(Opettaja 3) 

 

Koulunkäyntiavustajat saattoivat puolestaan antaa kiitosta opettajilla muun mu-

assa siitä, miten hyvin he hoitivat jotkin tilanteet tai miten hyvä heidän luokas-
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saan oli olla. Yksi opettajista myös koki, että paras palaute hänelle on nähdä, 

miten hyvin kaikki luokan oppilaat ja aikuiset voivat luokassa. 

 

”Sitten on voinu liittyy vaikka siihen, että on ihaillut ryhmänhallintataitoja ja aa-
tellu, et se ehkä liittyy siihen, et mul on joku urheilutausta liittyen joukkueurhei-
luun tai jotain tällasta. Ja joskus avustaja sano, että siellä, ku on sun luokassa, 
ni tuntuu, ettei ois töissä ollenkaan, että se on niin, kaikki siellä sujuu niin hyvin. 
Ni seki oli palautteena jotenki hyvin semmonen tietysti ylistävä, että tuntu siltä, 
et okei, että, jos avustaja kokee, että siellä asiat sujuu ni, sillonhan se kuulostaa 
siltä, että osaa tehdä työnsä hyvin.” (Opettaja 3) 
 
”Mut mä oon myös sen tyyppinen ihminen, et ei mulle tarvi sanoo, et vitsi sä teit 
ton hienosti. Kyl mä tiedän sen iteki jotenki, et mikä meni hyvin ja mikä huonos-
ti. --- Kylhän mä tavallaan siitä tiimistä, niin osaa tietysti peilata sitä omaaki työ-
tä niinku heistä. Et kylhän mä nään sen, et onks he tyytyväisiä siihen mun työ-
hön vai ei, et noin suurin piirtein. Kyl sen aistii ja näkee, et emmä sen enempää 
tarvi sitä.” (Opettaja 1) 

 

Välillä opettajat joutuivat kuitenkin antamaan myös negatiivista palautetta. Täl-

laisia tilanteita olivat esimerkiksi jotkin yksittäiset tilanteet oppilaiden kanssa tai 

mitä tai miten vanhemmille oli puhuttu. Yksi opettajista kertoi etenkin konkreetti-

sista tilanteissa antavansa negatiivisen palautteen enemmänkin ohjauksen 

kautta. 

 

”Onneks hirmu harvoin, mut välillä on sellasesta esimerkiks, et mitä vanhemmil-
le on sanottu. Et ollaan joskus sovittu, että nyt koko tiimi pidetään yhtä köyttä ja 
sanotaan vanhemmille joku asia tietyllä tavalla ja sitte joku rupeekin poikkea-
maan linjasta. Ja mä tietysti kuulen ne kaikki asiat ja sitte mun on pakko siitä 
sanoa ja ei ne kyllä mukavia juttuja ole.” (Opettaja 2) 

 
”Et siinäkin, jos sen pystyy tekemään niin, että sä näät jonkun tietyn tianteen. 
Missä, mikä, mitä vois kehittää, ni sit sitä voi lähtee miettimään, että mitä mieltä 
sä oot siitä – vaikka siit pukemistilanteesta – et miten sen sun mielest meni. Et 
se vaatii semmosta, sanotaan sitä vaikka nyt kehittämiskeskusteluks. Et se on 
enemmän sillä nimellä, et yhessä mietitään, et se henkilö ite lähtee miettimään 
sitä, et miltä se näytti ja miltä tuntu ja oisinko voinu tehdä toisin. Et rakentaa sil-
lä tavalla sen, jos tulee semmonen hetki. Et ilman muuta jonku konkreettisen ti-
lanteen kautta, et muuten se on hankala juttu. Et sitä kautta se mun mielest au-
kee kaikkein parhaiten.” (Opettaja 1) 

 

Molemmat erityisluokanopettajat kokivat, että heillä on tiiminvetäjinä enemmän-

kin velvollisuus kuin oikeus antaa tarvittaessa tällaistakin palautetta. Molemmat 

luokanopettajat puolestaan sanoivat, että heillä on siihen oikeus, mutta samalla 

tavalla avustajilla on oikeus antaa heille palautetta. Kaikki opettajat olivat yhtä 
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mieltä siitä, että negatiivista palautetta antaessa sanat oli valittava tarkasti ja ti-

lanne käytävä kunnolla läpi. 

 

”Mul on paitsi oikeus, mul on velvollisuus. Se on niitä ikäviä puolia tässä elä-
mässä. Niin mielellään, ku aina puhuis niitä hyviä juttu, ni sitte kuitenki välillä pi-
tää sanoo niitä huonoja juttujaki ja se on vähän hankala. Et mä oon tässä vuo-
sien varrella opetellu sitä, että mitenkä kelleki sanon ja ku meil on yksilöitä, ni 
mä sit tavallaan niin, ku mä teen oppilaiden kans, et mä vähän koodaan, että 
millä kielellä sille oppilaalle, kuvilla, sanoilla vai minkälaisella äänensävyllä, ni 
niin mä sitte aikuisilleki. Kahenkesken sitte mielelläni sanon, jos on jotain nega-
tiivisista sanottavaa. Eipä siinä, sitäkään tilannetta ei pakoon pääse, että se on 
vaan pakko käydä läpi.” (Opettaja 2) 
  
”No kyllä oikeus on siis kummallakin antaa sitä palautetta, mutta sillon on tärkee 
huomata se, että mikä se tilanne, et käydä se tilanne oikeesti läpi. Et minkä ta-
kia se tuntu musta, että nyt oli niin huono juttu. Et niit on aika vähän onneksi ol-
lu meillä. Se kiire tuo sen yleensä ja sellanen, että tilanne sellanen, et jos on 
hermostunu vaikka itse, niin sillon ei kyllä pysty antamaan itestäänkään sitä pa-
rasta. Ei se helppoa oo.” (Opettaja 4) 

 

Opettajat toivoivat, että avustajilla olisi rohkeutta antaa opettajille negatiivistakin 

palautetta, mikäli sille olisi aihetta.  Koulunkäyntiavustajien palaute opettajille tu-

li enemmänkin erilaisten kehitysehdotusten muodossa, jos sitä tuli ollenkaan. 

Yksi opettajista tosin uskoi, että hänen luokkansa avustajat varmasti sanoisivat 

suoraan, jos joku vaivaisi heitä. 

 

”Mut mitään negatiivisii palautteita mä en avustajilta oo suoraan saanu, et onks 
siinä samantyyppinen tämmönen tietty vaikeus lähestyy sit asioissa, jotka tökkii 
tai tuntuu vaikeelta. Et se voi olla, et kuitenki siellä varmaan arjessa ja luokka-
huonetilanteissa mäki teen kaikenlaista sellasta, mistä avustaja yks, jos toinen-
ki, voi olla välillä vähän ihmeissään, et mitä täällä nyt tapahtuu ja miks hän nyt 
näin tekee. Ja ehkä toivoiski, et vois tulla avustajalta jotain palautetta aina sit 
semmosiin tilanteihin, mitä itekin mahollisesti jälkikäteen miettiin, et olikohan tää 
nyt aivan fiksu veto.” (Opettaja 3) 
 
”Mut kyl mä nyt uskosin siihen, että avustajat sanois mulle, jos mä tekisin jotain 
ja mä oon sanonu niille, et sanokaa, jos mä teen jotain ihan pöllöö. Ku mä voin 
tehän iha pöllöön, ku vaan mennään tossa syvissä vesissä. Niin kyl mä uskon, 
et ne sanoo mulle, jos mä. Me ollaan kuitenki jotenki niin mun mielest hyvissä 
väleissä ja läheisiä, et ne uskaltaa sanoo sen. Ja kylhän ne sit joskus sanoo 
just johonki askarteluunki, et no, oot sä nyt ihan varma, et kannattaa tehä just 
näin tai jotain.” (Opettaja 1) 

 

Opettajat kokivat sekä palautteen antamisen että saamisen erittäin tärkeänä. 

Jopa lähes 30 vuotta töissä ollut opettaja koki yhä jokaisen koulunkäyntiavusta-

jalta saamansa palautteen tärkeäksi. 
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”No on se, kyllähän se tärkeetä on. Ihan samallalailla, ku että itse saa sit avus-
tajalta. Mä luulen, että usein avustajat on arempia sanomaan opettajalle palau-
tetta, joka – et sitte, tutustuu ja tulee tutuks, niin se on kiva sanoo, et kiva kuulla 
joskus, ku avustaja sanoo, et hei toi on hauska juttu ja toihan meniki hyvin. Et 
opettajaki, vaikka onki monta kymmentä vuotta tehny työtä, ni sit et aha juu, nyt 
teit, nyt meni hyvin. Et se on tärkeetä puolin ja toisin.” (Opettaja 4) 

 

Parhaimmillaan palaute koettiin mahdollisuudeksi peilata ja kehittää omaa työn-

tekoaan. Avustajien erilaiset näkökulmat palautteisiin koettiin myös rikkautena. 

 

”Että mä haluan saada palautetta just sen takia, että mä tietäsin, oonko mä nyt 
menossa oikeeseen suuntaan ja miltä tää mun toiminta nyt täällä näyttää ja mi-
tä mun pitäs tehä toisin. Että avustajat näkee eri näkökulmasta asioita, niin se-
hän on kullanarvosta, että ne sanoo, että tuo on muuten ihan hassu juttu, mitä 
sä teet tossa aamupiirissä, että sä toistat aina saman, että voisiks sä joskus 
vaihtaa jotain tai näin. Sitä ei ite huomaakaan, että mitä sitä tekee.” (Opettaja 2) 
 
”No ois parhaimmillaan just semmonen mahollisuus kasvaa ammatillisesti 
semmoseen suuntaan, miten vielä enemmän vaan muokkaa sitä omaa osaa-
mista. Et etenki ehkä just ne rakentavat palautteet siitä, miten joitakin asioita 
vois tehä erilailla, ni sehän nyt kannustas hirveestikin pohtimaan sit sitä omaa 
taitoa venyä johonki suuntaan, jota nyt ei oo vaan osannu ottaa haltuun aiem-
min. Et parhaimmillaan se palaute on tosi arvokas.” (Opettaja 3) 

 

Palautteella oli myös vaikutusta henkiseen jaksamiseen töissä. Yksi opettaja 

kuvailikin epäsuoraankin palautetta työnsä voimavaraksi. Positiivisen palautteen 

koettiin myös kohottavan itsetuntoa ja yhteishenkeä. Yksi opettajista kertoi 

myös, miten hän oli positiivisen palautteen kautta auttanut luokassa työskennel-

lyttä avustajaa löytämään oman roolinsa luokassa. Toinen opettajista totesi pa-

lautteen myötä kokevansa oman työnsä merkityksellisemmäksi. 

 

”Ja sit mä ite aattelen sen, et se positiivinen palaute, niin se on vaan semmosta, 
että meiän on kiva tehä työtä yhdessä, ni tavallaan se on sitä positiivista palau-
tetta. Ku mä nään, että meiän tiimi toimii ja lapsil on hyvä olla ja aikuisilla on hy-
vä olla, ni se on sitä positiivista palautetta mulle, mist mä tykkään ihan hirveesti 
ja mist mä nautin ja mikä tietenki on se voimavara tehdä tätä työtä.” (Opettaja 
1) 
 
”Joo just tuli mieleen yksittäinen tilanne, jossa avustaja koki olevansa jotenki 
vähän epävarma siinä omassa työssä, ni aattelen, et siinä kohassa mä ainaki 
varmasti sanoin, että mun mielestä sä teet tota työtä hyvin ja oot tehny just sen 
tyyppisii asioita, jotka on ohjannu oikeeseen suhtaan. Ehkä semmosta ammatil-
lisen itsetunnon vahvistamista se oli siinä kohtaa hänelle.” (Opettaja 3) 
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”Sillä on mulle hirmu iso merkitys sillä, että sillähän on merkitystä, mitä työtä mä 
teen. Että voinhan mä olla täällä kymmenen vuotta ja kukaan ei puhu mulle oi-
keesti – ikinä sano mulle mitään, ni sehän on surkee tilanne.” (Opettaja 2) 

 

 

7.2 Koulunkäyntiavustajan rooli ja asema opettajien näkökul-

masta 

 

Lähdin luokittelemaan pro gradu -tutkielmani koulunkäyntiavustajan roolia ja 

asemaa koskevaa aineistoa kandidaatin tutkielman luokkien pohjalta. Olin val-

mistautunut luomaan myös uusia luokkia, mutta aineisto mukautuikin hyvin ai-

kaisemmin luotuun luokitteluun. Uusien kategorioiden sijaan loin kuitenkin uusia 

alaluokituksia aineiston laajuuden vuoksi. Valmis luokitteluni koostuu kahdesta 

pääluokasta, joihin kumpaankin kuuluu neljä yläluokkaa. Kukin yläluokka ja-

kaantuu vielä kahdeksi alaluokaksi eli yhteensä alaluokkia syntyi 16 (taulukko 

2). Seuraavissa alaluvuissa esittelen toisen tutkimuskysymyksen vastaukset. 

Alaluvut olen jälleen nimennyt pääluokkien mukaan. 

 

7.2.1 Koulunkäyntiavustajan rooli  
 
Opettajat kokivat pääsääntöisesti, että opettajan ja avustajan välinen roolijako 

on selkeä. Heidän mukaansa kummankin ammattiryhmän omat selkeät työteh-

tävät olivat toinen tärkeimmistä rooleja selkeyttävistä asioista. Etenkin yleisope-

tuksen luokassa rooli- ja tehtäväjaon nähtiin olevan kummankin oman alansa 

ammattilaisen tiedossa: opettajan tehtävä oli vastata kokonaisen luokan opet-

tamisesta ja oppitunnin rakenteesta, kun taas koulunkäyntiavustajat varmistivat, 

että yksittäiset tukea tarvitsevat oppilaat pysyivät myös kärryillä.  

 

”Et sikäli se rooli eroo opettajan työstä, et mul on koko iso luokka siinä silmien 
alla ja vastuulla, että mä aattelisin, että avustajan tehtävänä on ottaa tai kantaa 
huolta erityisesti siit tietystä oppilaasta tai lapsesta. Tosin sit ku miettii vaikka 
sellasta tilannetta, jossa sitten on yleispuolen avustaja kyseessä, joka on luo-
kassa vaikka sen takia, että se on ekaluokka, niin siinä hänellä on sitte erityyp-
pinen rooli tai tehtävä. Eli hän on sit varmistamassa, että mahdollisimman moni 
saa apua ja siinä sit tarvitaan hänelt sellasii taitoja, et hän osaa huomata ne 
lapset, jotka vaikka saksien käytössä tarvii apua ja menee sitte sinne autta-
maan.” (Opettaja 3) 
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Erityisluokanopettajat myönsivät, että heidän luokissaan roolijako ei ehkä ollut 

yhtä selvä kuin yleisopetuksessa, koska erityisluokissa tilanteita, joissa opettaja 

opetti koko luokkaa kerralla, oli lähinnä vain aamupiiri. Hekin kuitenkin kokivat, 

että roolijako ja tehtävien jako oli silti selkeä ja näyttäytyi lähinnä niin, että kukin 

aikuinen luokassa tiesi, kenen lapsen asioista oli milloinkin vastuussa.  

 

”Siin on ihan, toisaalta se on selkee rooli, että, et kun opettaja opettaa sitä yhtä 
oppilasta niin sit jokaisel avustajalla on se oma oppilaansa, jonka siit oppitun-
nista he vastaa. Elikkä, et se sitte sitä niinku rinnakkain tehtävää työtä.” (Opet-
taja 1) 
 
”Kyl meillä aika selkeetä on, että minust tuntuu, että avustajat antaa mulle kyllä 
tilaa ja minä annan myös avustajille tilaa. Et meil on jotenki semmonen aikuinen 
se meiän se ilmapiiri.” (Opettaja 2) 

 
Toinen roolijakoa selkeyttävä asia oli kaikkien opettajien mielestä opettajan sel-

keä vastuu kaikesta luokasta tapahtuvasta toiminnasta. Myös avustajien koettiin 

tiedostavan opettajan vastuu ja se heijastui myös avustajien tapaan tehdä töitä. 

Tarvittaessa avustajat olivat kuitenkin valmiita myös puuttumaan opetuksen kul-

kuun tai helpottivat opettajan tunnin aloittamista valmistelemalla oppilaita 

 
”Kyllä mä uskon, et se on selvää ja siltä se tuntuu tässä työssä, että avustajat 
on koulutettuja siihen omaan tehtäväänsä ja he tiedostaa sen, että mikä se on 
se heiän vastuunsa ja opettajat samoin, että mä en koen, että siinä ois mitään 
päällekkäisyyttä tai epäselvyyttä. Että avustajat varmasti kokee sen niin, että 
opettaja on vastuussa siitä tilanteesta ja suunnittelee ne oppitunnit ja vetää ne 
ja antaa työskentelyohjeet. Ja avustaja sillä tavalla komppaa, jos nyt puuttuu ol-
lenkaan, että niitäki tilanteita voi olla monenlaisia, että millä tavalla se avustaja 
sen oman roolinsa ottaa, et se riippuu henkilöstä jonkun verran.” (Opettaja 3) 

 
”No se toimii sillä tavalla, että ku alotetaan päivä tai alotetaan tunnit, ni sitte sii-
nä on se semmonen – ihan selvästi mää huomaan, että avustaja odottaa siinä 
sen, että mitä mä sanon. Tai sitte, jos mä jostain syystä en oo täällä ennen, ni 
sitte sillon taas avustaja on sie ihan selvästi rauhottelemassa ja laittamassa jo 
niitä oppilaita siihen työhönsä. Et sellanen, et niitten alotukset ja muut niin toimii 
kyllä hyvin.” (Opettaja 4) 

 

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien erilaiset roolit näyttäytyivät myös oppilaille 

ja kaikki opettajat kokivat, että oppilaat erottivat, ketkä aikuisista olivat avustajia 

ja ketkä opettajia. Jopa erityisluokanopettajat kokivat, että heidän oppilaansa 

paria poikkeusta lukuun ottamatta tekivät jonkinlaisen eron opettajan ja avusta-

jien välille, mikä näkyi myös heidän käyttäytymisessään. Kukaan opettaja ei ko-
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kenut tuovansa luokassaan esille, ketkä luokan aikuisista olivat opettajia ja ket-

kä avustajia, joten oppilaat poimivat tiedon itse jostain. 

 

”Ne erottaa ihan selvästi, mä en tiedä miksi, koska emmä korosta sitä millään 
tavalla, mutta ihan siis käytöksestä huomaa, että ne kohtelee mua eri tavalla 
kun muita aikuisia, mutta mä en tiä, mikä siihen on syynä.” (Opettaja 2) 
 

Opettajat kokivat roolien olevan harvoin epäselvät, mutta sitäkin kuitenkin välillä 

tapahtuvan. Erityisluokanopettajat kertoivat, että koulunpäivän aikana heillä ja 

avustajilla on pitkälti samanlaiset työtehtävät, mikä on osaltaan sekoittanut 

opettajan ja avustajien rooleja. Muuten epäselvyyttä koettiin aiheutuvan lähinnä 

muuten epäselvistä tilanteista tai puutteellisesti tiedonkulusta. 

 

”Joo, no meillä on varmaan vähän sekottunu ne sillä tavalla, että meillähän ei 
oo sellasta klassista, että opettaja vetää tuntia ja oppilaat on rivissä. Että meillä 
on ehkä se aamupiiri ainoa, jossa lapset on sillä tavalla. Kaikki muut tunnit, ni 
jokaisella oppilaalla on yksilöllisesti suunniteltu, niin me kaikki ollaan opettajia. 
Me kaikki aikuiset siellä mun luokassa.” (Opettaja 2) 
 
”Ei varsinaisesti ei tuu mieleen ehkä sen tyyppisiä kohtia nyt mitkä liittys varsi-
naisesti ihan siihen arkiseen osaan, mut et oisko sitte välillä jotain sellasii epä-
selvyyksii tiedonkulkuun liittyen, et millä tavalla nyt oli tarkotus toimia tai että 
millasella kokoonpanolla lähetään vaikka retkelle ja kuka olikaan nyt lähdössä 
ja et jotain ehkä tän tyyppisiä sit vähän pieniä ongelmakohtia tulee mieleen.” 
(Opettaja 3) 

 

Sekä luokanopettajat että erityisluokanopettajat olivat sitä mieltä, että koulun-

käyntiavustajat saavat työssään lähtökohtaisesti paljon vastuuta.  He kertoivat 

avustajien myös ottavan vastuuta mielellään vastaan ja yksi opettajista kertoi 

saaneensa myös erikseen kiitosta siitä, että avustajat saivat vastata omasta 

työstään ja tehdä työtään melko vapaasti.  Avustajien myös koettiin jakavan 

vastuuta kollegoidensa kanssa etenkin erityisluokilla, joissa avustajia oli use-

ampia.  

 

”Hirveen paljon, niillähän on ihan älyttömän paljon vastuuta. --- Mun mielest ne 
hirveen hyvin jakaa sitä vastuuta keskenään. Et emmä ainakaan oo huomannu, 
et joku jäis yksin. Et niil on se kollegiaalinen vastuu toisistaan mun mielest hir-
veen hyvä, ainaki tos mun luokassa. Et kyl mä uskon, että ne jakaa yhdessä si-
tä vastuuta, mikä heil on siit arkipäivän sujumisesta. On vastuuta paljon.” (Opet-
taja 1) 
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Kaikki opettajat antoivat vastuuta avustajille mielellään, mutta toisaalta he toivat 

ilmi, että opettajan avustajalle antama vastuu oli viimekädessä myös aina hei-

dän vastuutaan. Eräs opettaja kertoi esimerkkitapauksena avustaja-oppilas-

parista, josta hän oli aikaisemmin joutunut kantamaan huolta. Toinen opettaja 

puolestaan koki, että tilanteiden sujuessa hyvin, hän antoi avustajille niin paljon 

vastuuta, kun he vain itse pystyivät ja halusivat kantaa, mutta ongelmatilantees-

sa opettajan oli aina oltava valmis ottamaan tilanteen hoitaminen kontolleen. 

Yksi opettaja piti tärkeänä, että avustajan kanssa keskusteli siitä, miten paljon 

vastuuta hän halusi ottaa ja muisti olla kuormittamatta avustajia liikaa. 

 

”No joskus jos on ollu semmosiaki tilanteita, että mä oon… Joku avustaja siis 
ajautuu kahnauksiin jostain syystä jonkun lapsen kanssa, et semmosiaki on ol-
lu. Niin sillon mä koin sen tietenki vähän kuormittavana, koska mä en uskaltanu 
luottaa siihen. Et sillon, ku sen avustajan vuoro oli olla sen tietyn lapsen kans-
sa, ni mä olin koko ajan vähän varpaillaan, ku siin saatto tapahtua sit kaikkea. 
Että ei tää ehkä usein oo tän tyyppistä, mut kyllä niit on, niin kylhän se kuormit-
taa.” (Opettaja 1) 
 
”Jos tulee joku semmonen hyvin haastava käytös tai jotain semmosta ihan spe-
siaalia, ni mä tavallaan kannan sen huononkin, huonoista asioista vastuun. Mut-
ta ne hyvät jutut, niin niistä avustajat saa sen vastuun kantaa. Että ne asiat, 
mitkä sujuu, niin se. Niin kauan, ku hyvin menee, niin saa ottaa sitä vastuuta 
niin paljon kun jaksaa kantaa. Et siinäki on yksilöllisiä eroja vähän, että kuka ot-
taa mitenki paljon. (Opettaja 2) 
 
”Ja mä aina aattelen, että mä annan sen vastuun, mikä hänel on. Sitten yritän 
olla niin, että en aiheuta sellasta vastuuta, mistä tulee stressi sille, kun ei ole oi-
keesti ees vastuu. Että en halua sellaseen tilanteeseen laittaa avustajaa. Että 
vaikka jollain retkillä, että laittas yksin kulkemaan ison ryhmän kanssa, mutta 
jos hän luontasesti sanoo, että tän ja tän, ni voi vaikka. Et on se oma oppilas ja 
siihen pari sellasta luotettavaa mukaan, et sit saavat mennä rauhallisemmalla 
porukalla, et sen tyyppisesti.” (Opettaja 4) 
 

Avustajien saamien vastuutehtävien laatu vaihteli paljon sen mukaan, työsken-

telivätkö he erityisluokassa vai yleisopetuksen luokassa. Erityisluokassa kullekin 

avustajalle nimettiin lapsi, jonka asioista he vastasivat koko koulupäivän ajan. 

Päivän aikana koulunkäyntiavustajat olivat siis vastuussa niin arjen toiminnoista 

kuten välitunnille pukeutumisesta ja syömisestä kuin myös opetuksellisista asi-

oista. Yleisopetuksen luokissa avustajien puolestaan odotettiin tukevan hei-

kompia oppilaita tilanteen mukaan. Välillä opettajat myös antoivat avustajan 

vastuulle pienryhmiä yksittäisten oppituntien ajaksi. 
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”Siis kaikki tää pukeutuminen, vessajutut, ruokailussa ja mun mielest niil on 
ihan älyttömästi sitä vastuuta just siin arjen tilanteissa. Näis perushoito, perusti-
lanteissa ja sit myös niist oppimisistahan niil on iso vastuu, koska ne pääsään-
tösesti hoitaa niitä. Et mähän opetan sit jokaista jossain kohti, mut et heil on kui-
tenki se koko päivän vastuu ja niistä oppitunneista ja myöski koritehtävistä. Et, 
et vaik mul on niinku se semmonen pedagoginen vastuu, ni kyllä heil on suuri 
vastuu siin käytännössä niist käytännön töistä, et ne sujuu.” (Opettaja 1) 
 
”Että ne on just näit tämmösiä niinku pienryhmän kanssa työskentelyn alotta-
mista ja heiän silmällä pitämistä jossaki tilanteessa.” (Opettaja 3) 
 

Kaikki opettavat olivat sitä mieltä, että avustajilla on paljon tieto-taitoa, jonka 

hyödyntäminen olisi tärkeää. Kaikki toivat kuitenkin myös esille sen, miten mo-

nissa erilaisissa tilanteissa kaikkea avustajien omaavaa potentiaalia ei välttä-

mättä osattu käyttää hyväksi. Toinen erityisluokanopettajista toi esille huolen sii-

tä, miten välttämättä kaikki yleisopetuksen luokanopettajat eivät olleet tottuneet 

työskentelemään koulunkäyntiavustajien kanssa, mikä vaikutti heidän taitoihin-

sa käyttää avustajia hyväksi opetuksessa. Eräs opettajissa puolestaan toi ilmi 

sen, miten koko koulun yhteisissä palavereissa koulunkäyntiavustajia kuultiin 

yhä vähän ja heillä oli siellä hyvin vähäinen edustus opettajiin nähden, vaikka 

heilläkin varmasti olisi tilaisuuden tullen enemmän sanottavaa koulun yhteisistä 

asioista. Kaksi opettajista puolestaan toivoi avustajien myös rohkeammin tuo-

van omia erityisosaamisen kohteitaan ilmi, jotta niitä osattaisiin paremmin hyö-

dyntää. Tämänkin toki myönnettiin vaativan aikaa ja suunnittelua, jolle koettiin jo 

valmiiksi hetkisessä työssä olevan liian vähän aikaa. 

 

”Miten sä saat sille sen ajan ja paikan ja miten siitä tulis sillee, että se vielä so-
pis tuohon opetussuunnitelmaan ja sillee, että se sopis kaikille oppilaille ja muu-
ta? Että siin on niinku tosi paljon suunnittelua, mutta siihen mä just haluaisin 
avustajiaki kannustaa, että tois niitä. Koska ei sitä aina voi tietää edes, että mitä 
siellä – sielhän voi olla vaikka mitä potentiaalia. Et tää arki syö meidän voimat 
sillee, ettei sieltä saa niitä esille ja se ois älyttömän hyödyllistä saada ihmiset 
tekemään just niitä juttuja, mistä ne tykkää.” (Opettaja 2) 
 

”Avustajia on aina vaan aika pieni osa siellä yhteisissä kokouksissa mukana. Ja 
saattaa jopa olla sillee nyt, ku mä sitä ajattelen tässä, että siellä on vaikka vaan 
yks edustaja ja se on aika orpoo olla yksin siellä. --- Ku nyt ajatellen, ni vois ol-
la, että sinne tulis, jos sinne olis mahdollista, et sinne tulis aina pari. Ja sitte voi 
olla se, että jos sitä kiirettä saatais pois, et mistä asioista siellä puhutaan, niin 
sitten avustajat olis voinu keskenään pohtia sitä, jos ehtisivät, et mitä mieltä on 
erilaisista asioista.” (Opettaja 4) 
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Opettavat olivat kuitenkin kaikki sitä mieltä, että he hyödynsivät koulunkäyn-

tiavustajia mielellään aina tilaisuuden tullen ja avustajien kiinnostuksen kohteet 

ja muu spesiaaliosaaminen otettiin ilolla vastaan. Avustajia yritettiin myös kan-

nustaa tuomaa omaa potentiaaliaan ilmi kiitoksin ja kehuin sekä sallivan ilmapii-

rin myötä. Eräs opettajista muistutti myös, että keskustelulla pääsee kunkin 

avustajan potentiaalin hyödyntämisen suhteen jo pitkälle. 

 

”Et ne saattaa tulla esiin sit jossain tilanteessa yllättäen, et mä kuuntelen jos-
sain ryhmässä, jos on kakskielisiä lapsia, et joku avustaja puhuu aivan täydellis-
tä englantia ja sit käy ilmi, et hän on ollu vaihto-oppilaana ja sit mä ilahdun ja 
ihailen sitä hänen kielitaitoonsa, et täähän ois niinku mahtavaa, että voit täällä 
englanninkielisiski luokissa työskennellä ja hyödyntää tota sun kielitaitoa. Ja sit-
ten jollakin avustajalla oliki semmonen tausta, et hän on kouluttautunu hiero-
jaks. Ja meil oli just liikuntatunnilta tämmönen kehonhuollollinen rentoutusosio 
tunnin päätteeks, niin siinä pallolla pareittain käytiin läpi kroppaa ja toinen sitä 
palloa käyttäen ikään ku rentoutti sen kaverin vartalon. Ni mä aattelin siinäki 
kohassa, että ihanaa, et tässä osu just tämä avustaja tähän kohtaan, koska hän 
taitavasti rauhotti siellä yhtä aika levotonta lasta ja varmasti hyödynsi sitä am-
mattitaitoo, mitä hänellä on.” (Opettaja 3) 
 

”Me ollaan keskusteltu näistäki – näistä me keskustellaan. Että sit mä oon ky-
syny, et mitä, haluuko ottaa jonku ryhmän. Ja jos ne sanoo, et joo, se onki kiva, 
että tuntuu, ettei oo turhautunu olo. Et siit on puhuttu, että ei tarvi vaan olla is-
tuskelemassa jossakin, jos haluaa ottaa. Ni sit se me käydään, keskustellaan 
kyl aina, kun tulee avustaja luokkaan. Ni sitte sanoo, et mitä haluat, että tyk-
käisitkö, tuntuisko luontevalta. Ja sit jos sanoo, et juu, ni sitte me sovitaan, et 
okei aina, ku on tämmönen tilanne, ni sovitaan niin. Et me ollaan nyt löydetty 
sellanen, että se on se tietty ryhmä, mikä on aina se sama siinä, että tutustuu 
siihen.” (Opettaja 4) 

 

7.2.2 Koulunkäyntiavustajan asema 
 
Työyhteisön hierarkiasta kysyttäessä eniten opettajia puhutti erityisluokilla työs-

kentelevien koulunkäyntiavustajien ja yleisopetuksen opettajien välinen kuilu, 

jonka koettiin johtuvan pitkälti vähäisestä yhteistyöstä. Lähes kaikki avustajat 

myös viettivät taukonsa mieluummin avustajien omassa taukotilassa, joten koh-

taamisia ei tullut silloinkaan. Tämä oli johtanut siihen, että eri ammattiryhmien 

edustajat eivät juurikaan tunteneet toisiaan – tai edes osanneet kaikkien nimiä.  

 

”--- mutta välillä tuntuu, että se on pikkusen semmonen eristäytyny, että ei ne sit 
opehuoneessa ei kovin moni avustajista käy, että kyl se on niinku semmonen. 
Siis ne on rautasia ammattilaisia suurin osa siitä, mutta mä ymmärrän sen, että 
sit ku on se kahvitauko, ni menee mielellään tonne omaan taukotilaan ja on pik-
kusen aikaa huokasee. Et ku se on niin toisesta maailmasta tuo meiän erkka-
puoli, ku tää yleispuoli.” (Opettaja 2) 
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”No jollain taval niinku mä sanoin varmaan aikasemminki jo, et aina hakeutuu 
niitten opettajakollegojen kans juttusille, vaikka tilaisuus ois joskus oikeesti tu-
tustua avustajiinkin. Se niinkun – osa avustajista on edelleen mullekin niinku – 
mä en muista ees esimerkiks heiän kaikkien nimiä, mikä johtuu vaan siitä, ettei 
päivittäin ne kulkureitit kohtaa samalla tavalla ku muiden opettajien kanssa ja 
niiiden muutaman avustajan kans, joiden kans työskentelee.” (Opettaja 3) 
 

Hiearkia näkyi myös viikoittaisessa yhteisessä palaverissa, jossa suurta avusta-

jajoukkoa edusti vain päivätoiminnan vastaava sekä yksi erityispuolen koulun-

käyntiavustajista. Vaikka näin avustajillakin oli pieni mahdollisuus vaikuttaa yh-

teisiin asioihin, oli se kuitenkin selvästi pienempi kuin opettajilla, joista kaikki oli-

vat joka viikko palaverissa paikalla. Yksi opettaja kertoikin konkreettisena esi-

merkkinä juuri haastatteluviikolla olleesta pääsiäisaamiaisesta, jonka opettajat 

olivat järjestäneet – kiinnittämättä lainkaan huomiota siihen, miten samaan ai-

kaan erityisoppilaiden kanssa ulkona olevat koulunkäyntiavustajat pääsisivät 

paikalle.  

 

”Niin se vois olla ehkä sellanen asia, mihin vois tulla lisää. Että, jos aatellaan, et 
siel on parikymmentä opettajaa, kolmenkymmentä opettajaaki ja sit siel on 
vaikka vaan yks avustaja.” (Opettaja 4) 
 
”No ainaki sen hiearkian huomas eilen, ku oli eilen se meiän juhla-aamiainen, 
joka alko 8.15, ni eihän meiän avustajat – varmaan kaks, kolme, ehti siihen. Et 
siinä nyt esimerkiks näki sen, et kaikki ei vielä osaa tai halua ottaa sitä huomi-
oon, et täs on paljon muitaki toimijoita.” (Opettaja 1) 

 

Toisaalta opettajat toivat kuitenkin ilmi sen, että he eivät yksinään ole vastuussa 

työyhteisönsä hierarkiasta, vaan koulunkäyntiavustajillakin on oma vaikutuk-

sensa siihen. Etenkin erityisluokkien avustajien koettiin myös itse jonkin verran 

eristäytyvän muusta koulun henkilökunnasta omaksi porukakseen sekä tahol-

laan jopa välillä epäilevän opettajien ammattia ja sen mukana tuomien etuuksi-

en oikeutusta. 

 

”Mut sit meillä on taas jotain pikkujouluja, johon me ollaan kutsuttu kaikki, mutta 
ei noista avustajista kovin moni oo tullu tuonne opejen pikkujouluihin. Että kyllä 
siinä väistämättä on joku semmonen, että teidän porukka ja meidän porukka, 
vaikka yrittäs kuinka, että ”tänne vaan, tulkaa mukaan”, niin ei ihmiset sitte tuu.” 
(Opettaja 2) 
 
”En tiedä, johtuisko siitä myöskin, et meil on erityyppinen työehtosopimus ja 
työajat, joka sitte saattais – mä en niinku suoranaisesti, kun mä vain vähän 
niinku aistin välillä tunnelmia ja jotenkin ehkä mitä on kuulopuheena joskus eh-
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kä saattanu osua korvaan, että, et avustajat kokee jossain määrin epäoikeuden 
mukasena tiettyjä asioita. Et opettajil on etuuksia, joita heillä ei ole ja et voisko 
siihen liittyä sitte ainaki joidenkin yksilöiden kohdalla jotain sellasta vähän vä-
heksyvää asennetta sitte. Et saattaako avustajat sitte joskus ajatella, et ei noi 
opettajat sen kummemmin ole mitään pedagogiikan ammattilaisia kuin mekään 
ja silti saavat parempaa palkkaa ja työtunteja on vähemmän, mitä pitää olla läs-
nä ja paikalla tekemässä sitä itse opetustyötä. Et ehkä vois kuvitella, et jotain 
täntyyppistä arvostelua saattas sisältyä siihen.” (Opettaja 3) 

 

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien lisäksi jonkinlaista hierarkiaa loivat myös 

ne oppilaat, jotka eivät pitäneet avustajien antamia neuvoja, ohjeita tai käskyjä 

yhtä tärkeinä kuin opettajien antamia. Opettajia tällainen käyttäytyminen kou-

lunkäyntiavustajia kohtaan kummastutti ja harmitti ja he olivat myös tarpeen tul-

len puuttuneet siihen. 

 

”Et joskus on tullu jotain ihmeellisii tilanteita, et oppilas on jotenkin tuonu esiin 
sen, et hänen ei tarvise totella avustajaa. Et me ollaan jouduttu joskus käymään 
jotain keskusteluja, et kuka tahansa se koulun aikuinen onkaan, joka ohjeen an-
taa, ni sitä on syytä noudattaa, että kaikki on yhtälailla päteviä antamaan jonku-
laisia ohjeistuksia täällä, et ei sillä ole väliä, kuka kyseessä on.” (Opettaja 3) 

 

Työyhteisössä vallitseva hierarkia ei välttämättä kuitenkaan aina ole vain huono 

asia, vaan sillä voi olla myös hyvät puolensa. Kaikkien opettajien vastauksissa 

kävivätkin ilmi myös hierarkian edut. Näissä vastauksissa korostui opettajan 

vastuu niin pedagogiikan kuin muunkin toiminnan saralla. Erityisesti opettajien 

vastuuta pedagogiikasta pidettiin tärkeänä, sillä vaikka koulunkäyntiavustajat 

usein kartuttivatkin omaa pedagogista osaamista työkokemuksensa myötä, he 

eivät kuitenkaan olleet saaneet siitä samanlaista koulutusta kuin opettajat. 

Opettajat myös pitivät opettajan suurempaa vastuuta yhteistyötä ja toimintaa 

muutenkin selkeyttävänä asiana. Yksi opettaja toi ilmi myös sen, että jonkinlai-

nen hierarkia näkyi myös suhteessa oppilaiden vanhempiin. 

 

”Mä en tie, miten tossa koulunkäyntiavustajan koulutuksessa sitä on. Että ei 
mun mielestä sitä voi edellyttää, kun ei oo, jos ei oo tehny. Jos ei oo opiskellu, 
eikä oo sellasta pedagogista osaamista, niin sillon ei ihmiseltä voi edellyttää, et-
tä hän pystyis tekemään päätöksiä ja muuta. Että kyl se mun mielestä opettajan 
pitää kantaa vastuu, päävastuu siinä, ettei ei sentään sillä tavalla voi tehä, että 
mä pistäsin sieltä että ”ei mun tartte tehä mitään, että hoitakaa te kaikki hom-
mat”, ni sitä ei kyllä voi sillä tavalla. Kyl siinä jonku täytyy kuitenki olla siinä pää-
vastuussa ja näin.” (Opettaja 2) 
 
”Et eniten ehkä näkyy tää hierarkkinen asetelma suhteessa huoltajiin. Et siinä 
mun mielestä ja siinä mä haluanki olla vahvemmin just tässä, et mitä viestite-
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tään asioita huoltajille ja miten niitä viestitetään. Ni se, siin on, siitä me käydään 
keskustelua. Must se on hyvä, koska siinä mä haluun, et se yhteistyö huoltajien 
kanssa toimii hyvin ja sillä mä oon tarkka myös siitä, että miten me viestitetään 
asioita, et miten me puhutaan huoltajille. Et sillee paljon tehään, et mä käyn sit-
te Wilman kautta keskustelua muista kuin ihan siitä arjen asioista. --- Mut se on 
semmonen yks, mikä on kyl mulle tärkeetä totta totisesti, et ku sitä miettii, ni tää 
niinku se ulospäin, se informointi. Et siinä se ehkä näkyy, et siinä mul on 
enemmän sitä päätäntävaltaa tai ne enemmän kysyy multa, et miten tässä teh-
dään. No sit tietenki kaikki tää lukujärjestyksen laatiminen, näähän on kaikki 
puhtaasti opettajalla. Mut et, kaikki tämmöset selkeet tehtävät. Ettei mun tartte 
koko aika joka välissä kysyä mitään. Hommat hoituu.” (Opettaja 1) 
 

Opettajat kuitenkin kokivat, että heidän luokissaan vallitsee myös tasa-arvo 

kaikkien siellä työskentelevien aikuisten kesken. Heidän mukaansa tasa-arvo 

välittyi ennen kaikkea luokassa vallitsevan tunnelman ja vastuun antamisen 

myötä. Yksi opettajista toi esille, miten aikuisten erilaiset roolit saattavat oppilai-

den silmiin näyttää hierarkkisilta erilaisten työtehtävien vuoksi. Hän kuitenkin it-

se koki olevansa samanarvoinen muiden luokan aikuisten kanssa ja toivoi sen 

välittyvän myös lapsille. Opettajat eivät myöskään halunneet, että koulunkäyn-

tiavustajat toimisivat heidän avustajinaan ja käyttäisivät työaikaa esimerkiksi tu-

lostamiseen, vaan tärkeintä oli, että he olivat oppitunneilla oppilaiden tukena. 

Toinen yleisopetuksen opettajista kertoi puolestaan, että vaikka toisinaan jotkut 

oppilaat suhtautuivatkin koulunkäyntiavustajien ohjeisiin välinpitämättömästi, on 

hänen työuralleen onneksi sattunut aivan päinvastaistakin käyttäytymistä.  

 

”Mä en itse sitä koe, et siin ois semmosta kerroksittaista tai hiearkista asetel-
maa. Et mä aattelen, et siin on semmosta moniammatillista yhteistyötä, joka to-
sin lapsille ehkä voi näyttäytyy sellasena, et täs on jonkunlainen hierarkia ihan 
siitä syystä, et opettaja on paljon enemmän äänessä ja avustaja on enemmän 
taustalla. Mutta minkälainen se asetelma on mun luokassa, niin mä aattelisin, et 
se on parhaimmillaan semmonen hyvin lämminhenkinen ja lapsetkin aistii sen, 
että täs on aikuiset, jotka on keskenään hyvässä vuorovaikutussuhteessa ja se 
heijastuu kokonaistilanteeseen. Et he kokee, et on turvallista, ku on nämä tutut 
aikuiset tässä yhdessä ohjaamassa ja auttamassa.” (Opettaja 3) 
 
”Sitte mä oon tosi ilonen siitä, että avustaja myös huomaa siellä semmosia op-
pilaita, joita mä en oo ehkä huomannu ja sit hän osaaki olla, että se on tosi kiva 
aina sitte, ku oppilaat rupee ottaa sitä avustajaa sellasesti, että ne pyytääki ihan 
ekaks. Mää muistan vuosia, vuosia sitte se ihan ensimmäinen kerta oli ehkä 
melkein jopa semmonen, et ”mitä”, et kun ne rupeski suuntautuu siihen avusta-
jaan enemmän ja kuulu enemmän sen, et ne kutsu avustajaa. Mut sit mä et ei, 
ku toihan on mahtava juttu, kun se lapsen asennoituminen onki sellanen myön-
teinen ja hyväksyy auttajakseen, aikuisen.” (Opettaja 4) 
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Tasa-arvoinen asetelma näkyi myös siinä, että koulunkäyntiavustajilla oli mah-

dollisuus tuoda omia mielipiteitään julki ja opettajat kuuntelivat niitä mielellään. 

Opettajat kokivat, että avustajilla oli halutessaan paljon sanavaltaa etenkin 

oman luokan asioiden suhteen. 

 

”No esimerkiks, ku asioista puhutaan, ni sit me puhutaan ihan niin ollaan muka-
na siinä ja avustaja on mukana omilla mielipiteillään niissä keskusteluissa ja 
toimissa. Et tavallaan ollaan sellanen ryhmä.” (Opettaja 4) 
 
”No oman luokan kohdalla tietenki kuunnellaan, koska se on niin selvä juttu. 
Mutta mitähän täs koko koulun kohalla… Ni kyl mä luulen, että ainakin nää 
yleis, jotka on siis integraatiossa nää avustajat, niin kyl mä uskosin, et heil ois 
erilainen asema taas kun meiän omilla avustajilla, jotka ei liiku tääl yleispuolella 
ni. Ni kyl mä jotenki uskoisin, et jos se suhde toimii hyvin, niin heil on varmaan 
paljonki sitä sananvaltaa.” (Opettaja 1) 

 

Vaikka osa opettajista kokikin, että palavereihin osallistui liian vähän koulun-

käyntiavustajia, pitivät he kuitenkin tärkeänä sitä, että avustajilta ylipäätään jär-

jestettiin pieni edustus palavereihin. Lisäksi koulunkäyntiavustajilla koettiin ole-

van halutessaan mahdollisuus tuoda myös omia asioita ilmi joko suoraan tai lä-

himmän esimiehensä kautta. Opettajat myös kokivat, että koulunkäyntiavustaji-

en asioiden kuuntelemisessa oltiin vuosi vuodelta menty eteenpäin. Yksi opetta-

jista kuitenkin muistutti myös, että asioiden julkituominen oli ennen kaikkea kou-

lunkäyntiavustajien omalla vastuulla ja toivoikin heiltä lisää rohkeutta tuoda 

omia näkökantojaan ilmi. 

 
”Mä en oo ainakaan kokenu, että avustajilta tulis semmosia viestejä, et heitä ei 
kuunneltais tai että heiän äänet hukkuu. Mä aattelen, et heil on selkee väylä 
tuoda asioita esiin ja myöski, et heil on oma esimiehensä, joka on toinen meiän 
apulaisrehtoreista. Että nekin kaikki viestit sit tulee johtoryhmään aika selkeesti 
ja sit tietysti tämmöset kaikki epäviralliset keskustelut, mitä käydään opettajan-
huoneessa ja välitunneilla ja siellä sun täällä, niin mä jotenki yllättyisin, jos joku 
sanois, et avustajat on kamalan tyytymättömiä siihen nykytilaan, et he aattelee, 
et he ei saa ääntänsä kuuluviin, eikä tule kuulluksi.” (Opettaja 3) 
 
”Joo, no meillä aina, kun on noita infoja, ni siel on joku edustus. Vuorotellen tu-
lee tuolta päivätoiminnan puolelta joku avustajista ja vie tietoo omaan paikkaan. 
Ne on vaan monet asiat semmosia, että ne koskee lähinnä tätä yleispuolta, että 
ei ne niin hirveesti tota erityispuolta koskekaan. Mutta kyllä sitä mun mielestä 
enemmän ja enemmän on kuultu avustajia tässä vuosien varrella. Että kyllä saa 
asiansa ilmi, jos haluaa. --- Mutta jos on jotain asiaa, ni sillon se pitää vaan us-
kaltaa tietysti sanoa. Jos mutisee tuolla pihalla, ni sitä ei kyllä kukaan vie 
eteenpäin. Että jos haluaa jolleki asialle jotain tehä, ni sillon pitää ite tehä asialle 
jotain.” (Opettaja 2) 
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Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat kertoivat arvostavansa koulunkäyn-

tiavustajia suuresti. Erityisluokanopettajat toivat ilmi, miten heidän työnsä ei on-

nistuisi ilman avustajia. Tämän seikan olivat huomanneet myös erityisluokkien 

työskentelyä sivusta seuranneet luokanopettajat. Pitkään koulussa työskennel-

lyt luokanopettaja muistelikin, että juuri erityisluokkien ja niiden myötä myös 

koulunkäyntiavustajien saapumisen myötä myös luokanopettajat olivat aikoi-

naan huomanneet, millainen merkitys avustajilla koulun arjen sujumisen kannal-

ta oli.  

 
”No, mä ajattelen nyt tietenki erkkapuolen opettajana, niin mä koen, että he on 
meiän puolella tärkeitä yhteistyökumppaneita, tiimityöntekijöitä. --- Kyl mä jo-
tenkin kuitenki näkisin, et avustajia arvostetaan täällä ja et he on niissä luokis, 
missä he toimii niin et ovat hyvä työpari opettajalle, että kyl mä näin näkisin nyt 
omasta kokemuksesta.” (Opettaja 1) 
 
”Kyllä nyt must tuntuu, että nykypäivänä ihan tosi paljon arvostetaan, pidetään 
siitä. --- Ja sitte taas, ku meille tuli näitä erityispuolen luokkia paljon, jossa taas 
oliki, et me opimme sitä kautta, et ku siel onki ihan hirvee määrä aikuisia, jotka 
joutuu olee keskenään tai saavat olla keskenään. Niin ja kun rupes tulee meille 
integraatiolla oppilaita, niin kun opittiin siihen, ett se ei haittaa se toinen aikui-
nen siellä. Mua ei oo koskaan haitannu, mä oon aina alusta asti tykänny siitä, et 
siellä on se toinen aikuinen, mut osalla oli oppimista siihen, et jännitti, et siel oli 
joku toinen ja se on kans ihan luontevaa.” (Opettaja 4) 
 
”He on osa, jota ilman ei tultais toimeen. Et nyt erityisesti, kun täs koulus on eri-
tyisluokkia niin he kuuluu ilman tän tyyppiseen kouluun, että he on todellakin 
välttämättömiä tän kaiken arjen toimivuuden kannalta.” (Opettaja 3) 

 

Opettajat kokivat, että mitä enemmän opettajalla oli kokemusta koulunkäyn-

tiavustajan kanssa työskentelemisestä, sitä enemmän he arvostivat sitä, mikä 

näkyi myös taidoissa käyttää avustajaa hyväksi opetuksessa. Vaikka opettaja ei 

olisikaan osannut hyödyntää kunnolla avustajan potentiaalia, se ei kuitenkaan 

automaattisesti tarkoittanut sitä, että opettaja ei olisi arvostanut avustajaa ja hä-

nen läsnäoloaan – usein opettajien koettiin olevan ylipäätään iloisia siitä, että he 

saivat luokkaan avukseen toisen aikuisen oppilaita ohjaamaan. 

 

”No yleensä arvostaa sitä enemmän, mitä enemmän on itsellä kokemusta siitä, 
että luokassa on koulunkäyntiavustaja. Et näitä meiän puolelta menneitä oppi-
laita ja heidän mukanaan tulee aina sitte avustaja sinne luokkaan, niin sellaset 
opettajat niin ne arvostaa, koska ne tietää, miten paljon siitä on apua toisesta 
aikuisesta luokassa.” (Opettaja 2) 
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”Seki on niin yksilöllistä, ku mä oon nähny niin laajasti, et sitä arvostetaan, jollon 
se opettaja myös tuo tavallaan sen sillee yleiseen tietoisuuteen ja osaa käyttää 
sen avustajan resursseja tosi hyvin. Et mä oon nähny tosi hyvin toimivaa ja sitte 
sitä, että se… Mut kylhän kaikki lähtökohtasesti sanoo, et ihanaa, et siel on se 
avustaja. Et kyl mä uskon, et kaikki tykkää tietenki siitä, et siel on toinenkin ai-
kuinen luokassa. Käytti he sitte sitä miten tahansa, mut ainaki sillon, jos on ite 
myöhässä tunnilta tai ite pois, niin sitte se on hyvä, et siel on joku aikuinen.” 
(Opettaja 1) 

 

Opettajat jakoivat koulunkäyntiavustajille arvostusta mielellään kiitosten ja kehu-

jen kautta. Erityisluokissa oli myös tapana kiittää avustajatiimiä kuluneista luku-

kausista pienten lahjojen muodossa. Arvostavan kohtaamisen koettiin näkyvän 

ajoittain koulun käytävillä myös niiden työntekijöiden välillä, jotka eivät varsinai-

sesti tehneet työssään yhteistyötä. 

 

”Mä oon moneen kertaan sanonu ääneen avustajalle, että sua ilman mä en tulis 
toimeen ja sä teit hyvin taitavasti tossa ton ja ton asian. Ja kiitos, kun huomioit 
noi tossa lojuneet, maassa lojuneet hanskat ja tulit kysyneeks, oppilaalta, et oli-
ko nää sun. Ja hyvin pienistä asioita sitä arvostusta mun mielestä tulee ja se on 
tärkeetä sitä ääneen sanoa. Mä aattelisin, et myöski jollain tavalla se on arvos-
tavaa kohtaamista, et tuolla käytävilläkin sattuu erityisoppilaiden kans monen-
laisii vauhdikkaita tilanteita, joissa lapsii juoksee äänekkäästi käytävää pitkin ja 
avustajan hädin tuskin pysyy perässä, et siinäkin kohtaa, jos tulee vaikka vas-
taan itse, ni pelkästään sellanen ystävällinen katse siinä kohdassa avustajalle – 
semmonen joku sanaton viesti – et mä ymmärrän, et tää tilanne on hankala. Tai 
pidän ovea auki hetken aikaa, että hän pääsee siitä juoksemaan sen karkuun 
kiiruhtavan lapsen perään. Niin tämmönen eleenäki, et mä arvostan sun työtä ja 
mä aattelen, et sen tyyppistä täällä varmasti on.” (Opettaja 3) 

 

Tilanne työyhteisössä ei kuitenkaan aina ollut ollut samanlainen. Pitkään sa-

massa koulussa työskennellyt opettaja osasikin kertoa, miten arvostuksen puu-

te varsinkin ensimmäisten koulunkäyntiavustajien saapuessa kouluun, oli vielä 

hukassa.  

 

”Sillon, ku se vasta tuli, että niitä avustajia ei oikeestaan ollu aikasemmin sillon, 
ku mä alotin täällä 26 vuotta sitte. Sit, ku niitä rupes tulemaan, ni sillon saatto 
näkyä sellasta, et suurin piirtein ei sanottu päivää tai ei kohdattu sellasta kes-
kusteluyhteyttä. Se oli varmaan sitä semmosta, et opettajat pelkäs sitä. Et ne 
opettajat oli tottunu ennen olee yksin siellä luokassa, et siel ei o ketään muita 
aikuista.” (Opettaja 4) 
 

Vaikka tilanteen koettiin tästä muuttuneen huimasti, tunnustivat opettajat kui-

tenkin, että avustajat varmasti joutuvat yhä tänä päivänä kokemaan myös ar-

vostuksen puutetta. Toinen luokanopettajista pohti, välittyikö opettajien arvostus 
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jokaisessa luokassa ja tilanteessa koulunkäyntiavustajalle asti. Eräs opettajista 

puolestaan kertoi kuulleensa suoraan avustajilta, miten he kokivat välillä arvos-

tuksen puutetta työyhteisössään. Hänen kauttaan muutama opettaja oli myös 

suoraan toivonut tiettyjä avustajia luokkaan työskentelemään – ja pyytänyt tiet-

tyjen jäävän pois. Opettaja kokikin, että ainakin joissakin tapauksissa henkilö-

kemioilla oli arvostukseen suuri vaikutus. 

 

”--- toivottavasti avustajille tulee se. Että voi olla, että sekään viesti ei aina mee 
tarpeeks eteenpäin.” (Opettaja 4) 
 
”Mut sit vaikee sanoo täs koko koulussa, että, monenlaista juttua kuulee. Avus-
tajat itse saattaa kokee, et heit ei arvosteta täällä ja muuta sellasta. Mutta se on 
niinku nyt heidän suullaan, nyt sanon sen.” (Opettaja 1) 
 
”Mut sitten on sitäki, et ei me tarvita nyt, et ei tarvi tähän tulla. Ja sitten siinä on 
vähän sitä kemiaaki myös, et toimiiks se kemia opettajan ja avustajan välillä. 
Mulleki on semmosia tilanteista, et on jouduttu sitä avustajaa vaihtamaan, ni sit-
te opettajilta on saattanu tulla toiveita, et sen kans ei ja tän kans joo, et siin tu-
lee sitte sitä. Se on niin paljon kuitenki kemiakipohjasta, et jos kemiat toimii, ni 
sun on helpompi tietenki käyttääki sitä avustajaa siin vähän apuopena. Ku sit 
taas, jos se avustaja käy tökkii jo sitte ihan olemassaolollaan niin totta kai, sit se 
välittyy, että ei mielellään kiitos tarvi tulla.” (Opettaja 1) 

 

Arvostuksen puutetta koulunkäyntiavustajia kohtaan ilmaisivat myös oppilaat, 

jotka eivät kunnioittaneet koulunkäyntiavustajien ohjeita. 

 

”Joskus on tosi tiukkaa joillaki – sekä yleisopetuksen lapsilla, et ne ei saata 
vaikka esim uskoo ollenkaan. Et ne päättää, et okei mä en usko ollenkaan, ku 
se ei oo opettaja. Sit joskus on vielä, vielä voimakkaammin saattaa olla erityis-
puolen oppilailla sellasta, et sä oot vaan avustaja. Se on tosi rankanolosta. Mut-
ta tällä hetkellä mulla ei oo hirmusesti semmosta kielteistä asennetta siihen. 
Mut aina välillä se tulee esiin.” (Opettaja 4) 

 

Koulunkäyntiavustajat joutuivat siis kokemaan arvostuksen puutetta jossain 

määrin niin joissakin luokissa työskennellessään kuin myös koko työyhteisös-

sään yleisesti. Eräs opettajista kuitenkin muistutti myös, että se mikä saattaa 

helposti näyttää arvostuksen puutteelta, saattaakin olla vain toisen vierastamis-

ta ja kahden ihmisen välisen suhteen puuttumista. Tämä näkyi jo esimerkiksi 

siinä, etteivät avustajat ja opettajat välttämättä juurikaan tunteneet toisiaan tai 

muistaneet edes toistensa nimiä. 
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”Ehkä just sillee, että ei tiedä toisten nimiä. No ei varmaan avustajatkaan tiedä 
kaikkien opettajien nimiä. Jos ei oo ollu yhteistyötä, niin sillon ei voi tietää, mut-
ta emmä usko, että se on arvostuksen puutetta, mut se on vaan sillä tavalla, et-
tä ku ei oo ollu tekemisissä, ni ei pysty. Et kaikki tietää, miten tärkeitä – joka iki-
sellä iikalla täällä meillä on niinku tärkee osa, et tää koulu pyörii. Ei se oo sillä 
tavalla, että arvostettais, että tuo on nyt parempi ihminen mitä toinen.” (Opettaja 
2) 

 

Myös opettajat kohtasivat työssään niin arvotusta kuin sen puutettakin. Arvos-

tuksen puute koettiin erittäin harvinaiseksi. Kaksi opettajista kertoi, että joskus 

oli tuntunut siltä, että kaikki avustajat eivät ole ymmärtäneet, miten paljon töitä 

opettajat tekevät oppituntien ulkopuolisella ajalla. Yksi opettajista puolestaan 

muisteli tapausta, jossa avustajat olivat tehneet häntä loukanneen päätöksen 

keskustelematta ensin hänen kanssaan.  

 

”Voi olla, että joskus mulle joku sano, että teillä on niin lyhyet työpäivät. Niin sit 
tietää, että se ihminen ei tiedä yhtään siitä, että kuinka paljon menee oikeesti 
aikaa. Että se, mitä mä oon noilla oppitunneilla, ni se on vaan puolet totuudes-
ta.” (Opettaja 2) 
  
”Ihan yks kerta mul on tapahtunu tän kahen-, kakskyt vuotta varmaan tai ka-
heksantoista, ku mul on ollu täällä avustajia enempi tai vähempi. Ni kerran on 
käyny niin, että ne oli tehny päätöksensä ne avustajat, että ne ottaa ne oppilaat 
sieltä pois, ku mä olin sitte tulossa seuraavalla tunnille apumateriaalien kans, 
kun olin huomannu, että nyt tää juttu. Niin sanomatta mulle mitään ja sit ne oli 
sanonu sille omalle opettajalleen, että se oli semmonen tunti, ettei siel voinu 
näitten kans olla. Ja se on ainoo sellanen, millon mä oon nostanu, et hetkinen, 
hetkinen. Et siinä se kommunikaatio, mut sit tosiaan se on yks kerta tässä ka-
hessakymmenessä vuodessa.” (Opettaja 4) 
  
 

Koulunkäyntiavustajien arvostus opettajien työtä kohtaan puolestaan näkyi hy-

vän palautteen ja muun arvostavan kohtaamisen kautta. Yleisesti ottaen opetta-

jat kokivat saavan hyvin arvotusta ja se tuntui heistä hyvältä. Erityisesti opettajat 

saivat kiitosta ja arvostusta vastuusta, jolla he työtään tekivät ja jota he joutuivat 

työssään ottamaan harteilleen. Yksi opettajista kuitenkin muistutti, että arvostus 

ei pelkästään ollut opettajan ammatissa vaan jokaisen oli se myös itse ansaitta-

va. 

 

”Mun mielestä arvostus näkyy hyvin ja semmonen kunnioittava puhetapa ja ys-
tävällinen kohtaaminen. Ja semmonen, et mitään kriisitilanteita siihen arkeen 
kärjisty sellasina, mikä ois ihan katastrofaalista, että oppilaiden silmien edessä 
ruvetaan kinastelemaan jostain asiasta, mitenkä se pitäis tehä. Ni sellasii ei on-
neks oo ikinä tullu, eikä toivottavasti tuukaan. Että sit jos jotain kyseenalaista-
mista on jonkun oppilaan osalta tai tilanteen osalta, ni ne käydään sitte ne kes-
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kustelut erikseen. Ja avustajat antaa tilaa opettajalle tehdä asioita omalla taval-
laan, se on se mun kokemus ainakin. Ja myöski sit sellasta, ihan sanalliset 
viestit, jotka on joskus tullu, että se on kiva huomata, miten sä aina näät vaivaa 
suunnitellakseks oppitunteja. Esimerkiks tämmönen palaute ihan suoraan sa-
nottuna, ni tuntuu kauheen hyvältä. Mäki aattelen, et avustajat näkee paljon 
monenlaisten opettajien erilaisia oppitunteja, et sit jos joku kokee, et mä jaksan 
nähdä vaivaa suunnitellakseni jotain opetustuokioo, ni se tuntuu hyvältä. Mutta 
niin must arvostus näkyy vaan siinä eleissä ja katseissa ihan käytännön ja arjen 
tasolla, et, et mä koen, et semmosta tässä työyhteisös kyllä on.” (Opettaja 3) 

 
”Et kyl mä uskon, et he arvostaa kyllä lähtökohtasesti sitä. Ja se arvostus täytyy 
tietenki ansaita, et eihän sekään, et vaikka sä oot kuinka opettaja, mut jos sä 
käyttäydyt jotenki tökerösti. Sittehän se herättää vaan närää.” (Opettaja 1) 

 

Arvostus näkyi myös opettajan työnkuvan ymmärtämisenä ja huomioimisena. 

Yksi opettajista painotti, miten hänelle tärkeintä oli, että arvostusta osoittavat 

avustajat sitoutuivat täysillä työhönsä ja halusivat tehdä parhaansa koko tiimin-

sä eteen.  

 

”Mun avustajat tietää kyllä, että mä teen aika paljon töitä kotonakin. Että ei mul-
la lopu nää tunnit ihan tähän niinku se näyttää. ” (Opettaja 2) 
 
”Kyl mä jotenki nään sen arvostuksen, et se tulee esiin just sillee sitoutumisena. 
Et se tiimi on sitoutunu siihen työhön ja semmosena hyvänä työvireenä, koko 
luokan hyvänä työvireenä; minulla ja avustajilla ja lapsilla. Meil on semmonen 
hyvä tekemisen henki, ni must se kulminoituu oikeestaan siihen se arvostus.” 
(Opettaja 1) 

 

 

7.3 Ideaali yhteistyö koulunkäyntiavustajien ja opettajien nä-

kökulmia vertaillen 

 

Luokittelin kandidaatin tutkielmani ideaalia yhteistyötä koskevan aineiston yh-

deksään alakategoriaan. Kategoriat, jotka loin koulunkäyntiavustajien vastaus-

ten perusteella ovat yhteiset säännöt, tavoitteellinen tiimityöskentely, tiimin sel-

keät roolit, opettajan ja avustajan välinen hiearkia, opettaja ja avustaja tasaver-

taisia ”kollegoita”, työsuhde, keskustelu, opettajan ohjeistus sekä yleinen tie-

donkulku. Lisäksi loin kolme yläkategoriaa, jotka ovat tiimityöskentely, mo-

niammatillisuus ja vuorovaikutus. Tarkempi luokittelu ja mainintojen määrät ovat 

nähtävissä oheisessa taulukossa (taulukko 4). 

 



 82 

Taulukko 4. Kandidaatin tutkielma: Ideaali yhteistyö. Suluissa mainintojen määrät 
 

 

ALAKATEGORIA 

 

YLÄKATEGORIA 

yhteiset säännöt (7)  

tiimityöskentely (23) tavoitteellinen tiimityöskentely (11) 

tiimin selkeät roolit (5) 

opettajan ja avustajan välinen hierarkia (7)  

moniammatillisuus (16) opettaja ja avustaja tasavertaisia ”kollegoita” (5) 

työsuhde (4) 

keskustelu (16)  

vuorovaikutus (34) opettajan ohjeistus (13) 

yleinen tiedonkulku (5) 

 

Yhteiset säännöt, tavoitteellisen tiimityöskentelyn ja tiimin selkeät roolit koin ai-

neiston perusteella asioina, jotka luovat tiimityöskentelylle pohjan. Opettajan ja 

avustajan välinen hierarkia, tasavertaisuus sekä työsuhde puolestaan toivat 

esiin moniammatillisen yhteistyön kahden eri koulutuksen saaneen työntekijän 

välillä. Keskustelu, opettajan ohjeistus ja muu yleinen tiedonkulku olivat puoles-

taan asioita, joista koulunkäyntiavustajat opettajan ja avustajan välisen vuoro-

vaikutuksen kertoivat pitkälti koostuvan - tai toivoivat koostuvan.  

 

7.3.1 Tiimityöskentely 
 
Koulunkäyntiavustajat korostivat hyvän tiimityöskentelyn perustuvan yhdessä 

sovituille säännöille ja toimintatavoille, tiimin selkeille rooleille sekä tiimin työs-

kentelyn tavoitteellisuudelle. Erityisluokkien avustajat toivoivat luokkiin selkeitä 

yhdessä sovittuja toimintamalleja, joita kaikki luokan aikuiset systemaattisesti 

noudattaisivat. Monissa eri luokissa työskentelevät yleisopetuksen avustajat 

puolestaan toivoivat selkempää yhtenäistä linjaa eri luokkien välille, jotta luokan 

vaihtaminen tunnin välein olisi helpompaa ja sujuvampaa. Myös opettajat koki-

vat, että selkeät säännöt ja yhdessä sovittujen asioiden noudattaminen oli tär-

keää toimivan tiimityön kannalta. Avustajat ja opettajat olivat yhtämieltä myös 

siitä, että selkeä roolijako työntekijöiden välillä selkeytti myös työskentelyä. Ai-

noastaan koulunkäyntiavustajat kokivat, että roolit eivät aina olleet niin selkeät 

kuin he olisivat toivoneet.   
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”Tiimityöskentely mun mielestä on kaikista tärkeintä. Ja sit sovitaan yhdessä, et 
miten tehdään, ni ei tarvii sitte semmosten tilanteiden tullen ruveta miettii, että 
missäs sä olitkaan ja mitä sun piti tehdä.” (Avustaja 3) 
 
”No se tietysti ois hyvä, et ois kaikilla yhteiset pelisäännöt täällä, että kun me 
kuiteski ollaan joka luokassa niin sitte, kun aina, ei oo aina ihan samat peli-
säännöt joka paikassa, ni sit on joskus vähän vaikee siinä mielessä toimia.” 
(Avustaja 2) 
 
”Ehkä just kaikessa niissä luokan sisäisissä rooleissa ja työnkuvassa. Että ke-
nelle kuuluu mikäkin homma, on ehkä kaikista selvin sellanen asia, mikä aiheut-
taa ehkä välillä vähän ongelmia sen työnteon kannalta.” (Avustaja 4) 

 

Koulunkäyntiavustajien vastauksista nousi selkeästi yksi teema, jota ei samalla 

tavalla ollut nähtävissä opettajien vastauksista: tavoitteellinen tiimityöskentely. 

Avustajat kaipasivat opettajilta etenkin erityisluokissa enemmän suuntaviivoja ja 

ohjeita siihen, mikä oli minkäkin oppitunnin tavoite sekä mitkä olivat kunkin op-

pilaan pidemmän aikajakson tavoitteet. Samalla he toivoivat opettajilta enem-

män suunnitelmallisuutta koulupäivien ohjelmaa varten. 

 

”Et kerrotaan, mitä tehdään, missä tehdään, kenen kanssa tehdään ja miksi 
tehdään. Ihan jo se, että esimerkiks ajatellaan jotain oppituntia, että mikä sen 
oppitunnin tavote on.” (Avustaja 4) 
 
”Ja myöski sitte opettajat on niin vähän läsnä, eikä oo semmosta oikeestaan 
suunnitelmallista minkäänlaista semmosta tavotetta. Et tullaan aamulla ja sit ka-
totaan, miten se päivä menee.” (Avustaja 3) 

  

Opettajat puhuivat paljon myös opettajan ja koulunkäyntiavustajan välisestä 

suhteesta sekä sen hierarkkisuudesta tai tasavertaisuudesta. Nämä asiat olivat 

tulleet ilmi myös koulunkäyntiavustajien haastatteluissa, mutta kyseisessä ai-

neistossa olin luokitellut ne moniammatillisuuden alle. Tässä tutkimuksessa ne 

liittyivät kuitenkin vahvemmin tiimityöskentelyyn. Opettajien vastauksissa mai-

nintoja tasavertaisesta suhteesta oli enemmän kuin hierarkiasta, mutta avustaji-

en suhteen asia oli toisinpäin. Avustajien haastatteluaineisto on tosin suppeam-

pi ja ero mainontojen määrässä oli vain kaksi. Opettajat ja koulunkäyntiavustajat 

olivat yhtä mieltä siitä, että hierarkia voi olla sekä hyvä että huono asia. Hyvä 

hierarkia selkeytti työntekoa ja osa avustajista toivoi jopa selvempää hierarkkis-

ta asetelmaa luokkaan. Huono hierarkia puolestaan näyttäytyi avustajien mu-

kaan esimerkiksi liiallisena opettajajohtoisuutena, jonka myötä avustajilla ei ollut 
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mahdollisuutta tehdä töitään, kuten he parhaaksi näkivät. Opettajat puolestaan 

kokivat, että hierarkkisuuden myötä avustajat eivät välttämättä uskaltaneet aina 

kertoa omia mielipiteitään tai ehdottaa uusia toimintatapoja. Tasavertaisen suh-

teen koettiin puolestaan perustuvan avoimuudelle, kunnioitukselle ja luottamuk-

selle. 

 

”Se on niin opettajakeskeistä, että hän haluu pitää sen koko porukan. Siel on 
paljon heikkoja oppilaita, mistä sormet syyhyää tällaselle konkarille, että pientä 
apua haluis työntää joka puolelle, mutta ku siellä vaan sit tehdään tasan niin 
kun opettaja tekee.” (Avustaja 1) 
 
”Ehkä just se, että luotetaan toinen toisiimme. Ja siihen, että avustaja osaa teh-
dä omat päätöksensä.” (Avustaja 2) 

 

7.3.2 Moniammatillinen yhteistyö 
 

Sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien vastauksista nousi esiin kahden tai 

useamman työntekijän välinen työsuhde sekä asiat, jotka vaikuttivat sen syn-

tyyn ja toimivuuteen. Henkilökemialla nähtiin olevan vaikutusta etenkin positiivi-

sessa mielessä, mutta kemian puuttuminen ei kuitenkaan saanut olla syy huo-

nolle työsuhteelle. Sekä avustajat että opettajat kokivat luottamuksella olevan 

paljon merkitystä. Opettajat puhuivat paljon myös toisen kunnioittamisesta ja 

työhön sitoutumisesta. 

 

”Mä en mieti sitä, et siin täytyy välttämättä kauheen hyviä ystäviä olla – vaikka 
saatetaan tullaki sellaisiks. Se, että minä kunnioitan opettajaa siinä, et hän on 
se pedagoginen henkilö siellä ja sit taas, et hän kunnioittaa mun tekemiä, mah-
dollisesti rankkojakin päätöksiä, mitkä voi vaikuttaa siinä.” (Avustaja 1) 
 
”Niin, se on just sitä ja sitä, et tehdään yhdessä. --- Semmonen sitoutuminen, 
se on just tärkeetä, et sitoudutaan siihen, mikä on meneillään, kunnioitetaan ja 
ollaan avoimia.” (Opettaja 1) 

 

Moniammatillisessa yhteistyössä näyttäytyivät myös opettajien ja koulunkäyn-

tiavustajien erilaiset roolit yhteistyön aikana. Koska opettajien haastattelut pro 

gradu -tutkielmaa varten olivat laajemmat kuin avustajien haastattelut kandidaa-

tin tutkielmassa, myös erilaiset roolit ja työtehtävät tulivat opettajien haastatte-

luaineistosta selkeämmin esiin. Tarkemmin koulunkäyntiavustajien roolit on ku-

vattu alaluvussa 7.1.2. Yhtä mieltä opettajat ja avustajat olivat rooleistaan siinä, 

että opettaja on se, jolla on vastuu kaikesta toiminnasta ja avustaja tukee opet-
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taja työllään parhaansa mukaan. Etenkin yleisopetuksessa tämä näyttäytyi niin, 

että opettaja oli se, joka suunnitteli ja piti tunnin koko luokalle. Samalla avustaja 

auttoi niitä oppilaita, jotka kaipasivat enemmän tukea. Erityisluokissa rooli- ja 

vastuujaot olivat etenkin avustajien mukaan usein epäselviä ja he kokivatkin 

joutuvansa tekemään myös opettajalle kuuluvia töitä. 

 

 ” --- Tosi paljon vastuuta noiden oppilaiden tehtävistä ja tehtävien suunnittelus-
ta, kotiläksyistä, ihan kaikesta ja sitte se rooli tavallaan, koska ei haluu kuiten-
kaan tai meidän kuulu tehdä liikaa opettajan töitä, ni sitte pitää vetää se raja jo-
honkin. Niin se on aika, se rooli on aika moninainen.” (Avustaja 4) 

 

7.3.3 Vuorovaikutus 
 

Opettajien vuorovaikutukseen liittyvistä vastauksista isoimmiksi teemoiksi muo-

dostuivat keskustelu, ohjeistus ja palaute. Koulunkäyntiavustajilla vastaavat 

teemat olivat keskustelu, ohjeistus ja yleinen tiedonkulku. Avustajat puhuivat 

myös palautteesta, mutta mahdollisesti haastattelukysymyksistäkin johtuen siitä 

ei ollut yhtä paljon puhetta kuin opettajien kanssa ja palautteeseen liittyvät vas-

taukset luokittelin pitkälti keskustelu-kategoriaan. Sekä kandidaatin tutkielmassa 

muodostetuista alakategorioista että tämän pro gradu -tutkielman yläluokista 

keskustelu nousi mainintojen määrällä kaikista suurimmaksi luokaksi. Kukaan 

tutkimukseen osallistuneista opettajista tai koulunkäyntiavustajista ei ollut sitä 

mieltä, että keskusteluaikaa olisi ollut tarpeeksi. Viikoittaista palaveriaikaa oli 

vähän, joten paljon keskusteluja jouduttiin käymään myös kesken arjen kiireen. 

Mahdollisuuksia käydä keskustelua työstä, lapsista ja erilaisista toimintatavoista 

kaivattiinkin sekä avustajien että opettajien puolelta lisää, jotta työ olisi mahdol-

lisimman sujuvaa. 

 

”Meillä on puol tuntii yhteistä palaveriaikaa opettajien kanssa, niin se on tosi 

vähän ja se ei kyllä riitä. Että sitä toivois paljon enemmän sitä aikaa. Niin siinä 
pystyis näihin eri asioihin vaikuttaa ihan, koulun tapoihin ehkä toimia.” (Avustaja 
1) 
 
”Että enemmän aikaa ehkä siihen keskusteluun ja johonkin palaveriin, missä voi 
sit oikeesti keskustella ja siihen on aikaa ja halua. Että sitten, kun on joku asia, 
että se asia käydään läpi. Ehkä se on tärkeintä.” (Avustaja 4) 

 

Opettajien antamien ohjeiden määrä ja laatu vaihtelivat opettajasta riippuen: 

yleopetuksessa opettajat ohjeistivat avustajia enemmän opetuksellisista asiois-
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ta, kun taas erityisopetuksessa oppilaiden haastava käyttäytyminen oli usein 

ohjeiden syynä. Kukaan koulunkäyntiavustajista ei kokenut saavansa liikaa oh-

jeita – päinvastoin ohjeita toivottiin jopa lisää. Yleisopetuksen avustajat toivoivat 

saavansa enemmän ohjeita siitä, mitä milläkin tunnilla tapahtui ja minkä heidän 

roolinsa mahdollisesti toivottiin olevan. Erityisopetuksen avustajat puolestaan 

kaipasivat lisää ohjeita oppilaiden tehtävien tekemiseen ja tavoitteisiin. Opetta-

jat kertoivat avustajien kysyvän myös itse lisäohjeita ja tarkennuksia, mutta oh-

jeiden kysymisen määrä vaihteli paljon avustajien kesken. 

 
”Hmm, ihan vaan semmonen normaali asioiden kertominen ja kyllä siinä mun 
mielestä opettaja voi myös sanoo, et jos hän toivoo erityistä, et mitä mä seu-
raan tai kenen työtä mä mahdollisesti autan.” (Avustaja 1) 
 
”No ehkä sillä tavalla, että joskus vois ohjeistaa ennen oppitunnin alkua.” (Avus-
taja 2)  
 
”No ei oikeestaan kauheesti ohjeista, jos ei itse kysy niin neuvoa tai et, mitä 
tehdään ja millon. Että jotkut perusasiat on tietenki sellasii, mitä periaatteessa jo 
tietää, mitä seuraavaks tehdään, niis ei tarvi tavallaan. Mutta esimerkiks jotkut 
tehtävät ja niihin liittyvät asiat, niin periaattees niihin ei tuu kauheesti ohjeistusta 
opettajalta.” (Avustaja 4) 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat ja koulunkäyntiavustajat kertoivat 

saavansa ja antavansa ainakin silloin tällöin palautetta. Usein sekä annettu että 

saatu palaute oli positiivista ja liittyi usein hyvään ideaan tai hyvin hoidettuun ti-

lanteeseen tai oppituntiin. Sekä opettajat että avustajat myönsivät, että negatii-

visen tai rakentavan palautteen antaminen toiselle ei ollut helppoa. Etenkin eri-

tyisluokanopettajat kokivat negatiivisenkin palautteen kuitenkin tiiminvetäjinä 

velvollisuudekseen. Niin opettajat kuin avustajat olivat yhtä mieltä siitä, että heil-

lä kaikilla oli oikeus antaa työkaverilleen tämän ammattinimikkeestä riippumatta 

myös negatiivista palautetta. Kaikki haastatellut jopa toivoivat saavansa enem-

män rakentavaa palautetta, jotta heillä olisi mahdollisuus kehittyä työssään. Silti 

negatiivista palautetta annettiin harvoin. Etenkin opettajat korostivatkin, että toi-

vottavasti koulunkäyntiavustajilta löytyy rohkeutta antaa opettajalle tarvittaessa 

myös kritiikkiä. Yksi avustajista koki, että vaikka hänellä olikin oikeus sanoa asi-

oita, ne saatettiin ymmärtää helposti väärin koulunkäyntiavustajan aseman 

vuoksi. 
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”Mä yleensä annan kyl itte palautetta, mutta hirveen harvoin tulee muualta. Kun 
sit se tulee ehkä jonku puskaradion kautta. Ei oo semmosta suoraan palautetta, 
sitä mä ainakin itte toivosin.” (Avustaja 3) 
 
”No siis joo, tavallaan, koska jos ajattelee sitä siltä kannalta, että se on ryhmä, 
meidän työryhmä ja siinä kaikkien pitäis olla tavallaan tasavertasia, missä yks 
vaan sit on se tiiminvetäjä. Mutta tavallaan myös tuntuu siltä, et jos sanoo jotain 
niin se ei aina sitten välttämättä – sitä ei oteta kehittävältä kannalta, vaan sit 
otetaan, että on negatiivinen.” (Avustaja 4) 

 

 

7.4 Koulunkäyntiavustajan rooli ja asema koulunkäyntiavusta-

jien ja opettajien näkökulmia vertaillen 

 
Kandidaatin tutkielmassani muodostin koulunkäyntiavustajan roolia ja asemaa 

koskevista vastauksista kaksi yläkategoriaa, joihin kumpaankin sisältyi neljä 

alakategoriaa. Alakategoriat ovat opettajalla ja avustajalla selkeät roolit, opetta-

jalla ja avustajalla epäselvät roolit, avustajan saaman vastuun määrä, avustajan 

hyödynnetty potentiaali, opettajan ja avustajan välillä hierarkiaa, opettaja ja 

avustaja tasavertaisia, avustajien arvostaminen sekä avustajien arvostuksen 

puute.  Näistä neljä ensimmäistä yhdistin yläkategoriaan nimeltään avustajan 

rooli, sillä ne ilmentävät, millaisena avustajat kokevat roolinsa työyhteisössään. 

Neljä viimeistä kuuluvat yläkategorian avustajan asema alle. Avustajien kokema 

arvostus tai sen puute sekä työpaikalla mahdollisesti näyttäytyvä hierarkia mää-

rittävät hyvin pitkälle koulunkäyntiavustajien asemaa työyhteisössään. Oheises-

ta taulukosta (taulukko 5) on nähtävissä kaikki ala- ja yläkategoriat sekä mainin-

tojen määrät. 
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Taulukko 5. Kandidaatin tutkielma: Koulunkäyntiavustajan rooli ja asema. Suluissa 

mainintojen määrät. 

  

 

ALAKATEGORIA 

 

YLÄKATEGORIA 

opettajalla ja avustajalla selkeät roolit (10)  

 

avustajan rooli (36) 

opettajalla ja avustajalla epäselvät roolit (10) 

avustajan saaman vastuun määrä (11) 

avustajan hyödynnetty potentiaali (5) 

opettajan ja avustajan välillä hierarkiaa (23)  

 

avustajan asema (64) 

opettaja ja avustaja tasavertaisia (15) 

avustajien arvostaminen (14) 

avustajien arvostuksen puute (12) 

 

7.4.1 Koulunkäyntiavustajan rooli 

 

Kandidaatin tutkielmani mukaan erityisopetuksessa työskentelevät avustajat 

kokivat opettajan ja koulunkäyntiavustajan välisen roolijaon huomattavasti epä-

selvemmäksi kuin yleisopetuksen koulunkäyntiavustajat. Myös pro gradu -

tutkielman haastatteluissa erityisluokanopettajat myönsivät, että heidän luokas-

saan roolijako on hieman sekoittunut, koska opettajilla ja avustajilla on pitkälti 

hyvin samanlaiset työtehtävät koulupäivän aikana. Opettajat eivät kuitenkaan 

silti kokeneet, että rooli- ja tehtäväjaot olisivat epäselviä, toisin kuin avustajat 

kertoivat välillä kokeneensa. Erityisluokanopettajat kokivat, että heidän kanta-

mansa vastuu selkeytti rooleja ja että kaikille aikuisille oli lähes aina selvää, mi-

tä kenenkin työtehtäviin milloinkin kuului.  

 

”Et se kokemus, mikä mulla on, kun mul on näit integraatio-oppilait siellä yleis-
puolella ja avustajia niissä luokissa, niin mä luulen, et siel on selkeempi se työn-
jako esimerkiks ku meiän erkkapuolella.” (Opettaja 1) 
 
”Ei, se on älyttömän selvää. Opettaja vastaa kaikesta. Se on niin yksinkertasesti 
selvää. --- Tai se on mulle itelle selvää, ni mä luulen, et se on muilleki selvää, 
mut ei mulle oo kukaan oo tullu sanomaan varmaan, että, et he ei tiedä niitä. Et 
kaikki vastuu on aina opettajalla tapahtuu siel mitä tahansa. Joo, et tietenki käy-
tännössä – mä mietin, et tuleeks siihen semmosia tilanteita, että se ois jotenki 
epäselvää. Emmä usko.” (Opettaja 1) 
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”Siin on vähän häilyvä se raja, et joku päivä se on ihan selkee juttu ja sitte toi-
sena päivänä voi olla nii, että tiedetään nyt se aika, millon niitten lastan kans ol-
laan, mut sitte ei ollenkaan tiedetä, mitä sen aikana pitäs kauheesti tehdä. Että 
sitä ei oo kauheesti selkeytetty esimerkiksi, että onko matikkaa, onko äidinkieltä 
ja kuinka paljon tehdään jotaki askarteluu, tehdäänkö käsitöitä. Se on enemmän 
ehkä semmosta, että ottakaa sieltä vaikka tänään matikkaa ja siihen äidinkieltä 
päälle ja askartelusta ja käsitöistä on harvoin niinku minkäänlaist ohjeistusta, 
ehkä kuvia.” (Avustaja 3) 

 

Avustajat kuitenkin kertoivat kaipaavansa opettajilta lisää ohjeistusta siihen, mi-

tä kenenkin lapsen kanssa oli tarkoitus tehdä sekä pedagogista keskustelua sii-

tä, mikä oli tehtävien tavoite ja tarkoitus. Pedagogisen keskustelun tarpeen toi 

esille myös toinen erityisluokanopettajista, joka koki, ettei sille ollut arjessa juu-

rikaan aikaa. Toinen tutkimukseen osallistuneista erityisluokan avustajista puo-

lestaan toi esille sen, että koska työtehtävät olivat niin paljon sekoittuneet, saat-

toi avustaja helposti joutua tekemään myös opettajalle kuuluvia töitä. 

 
”No, huonosti toimii esimerkiks tehtävien suunnittelussa, ku meil on ne koriteh-
tävät, missä sitte niitä pitäis aina suunnitella oppilaan tavoitteiden mukaisesti. 
Niin se on yks suurin sellanen ongelma, mitä on eli et avustajat suunnittelee ja 
tekee ne ja seuraa niitä, että opettaja ei periaatteessa – en tiedä, onko se ajas-
ta vai mistä – mutta ole millään siinä mukana ja se on kuitenkin yks kolmasosa 
oppilaiden opetuksesta päivässä, eli se ois tosi tärkeetä, että se ois tavoitteellis-
ta ja siinä ois joku punanen lanka. Se on ehkä semmonen, et mihin tarvitaan 
paljon enemmän ja siis muutenkin, noiden oppituntien jako ja ajankäyttö, että se 
on epäselvää vähän, että millon opettaa opettaja ja millon avustaja.” (Avustaja 
4) 

 

Yleisopetuksen opettajat olivat puolestaan pitkälti samaa mieltä yleisopetuksen 

koulunkäyntiavustajien kanssa siitä, että heidän roolijakonsa ja sitä myötä työ-

tehtävänsä olivat yleisesti ottaen hyvin selkeät ja molemmilla osapuolilla tiedos-

sa. Myös kummankin ammattiryhmän kuvaukset omaan ja toisen ammattilaisen 

työhön kuuluvista asioista olivat hyvin samankaltaisia ja molemmat osapuolet 

korostivat avustajan merkitystä nimenomaan oppilaan, eikä opettajan auttajana. 

 

”No yleisesti se oon minä, joka siellä luokassa kuljen enemmän samalla, ku 
opettaja opettaa. Ja sit taas toisaalta, jos mä koen, että nyt joku tietty asia, et ei 
oo ymmärretty, ni mä voin sanoo opettajalle, et mitäs jos sä kertoisit tän asian 
uudestaan, että sitä ei oo ihan kaikki osannu tai jotain tämmöstä näin.” (Avusta-
ja 1) 
 
”No, parhaimmillaan se on sillä tavalla, että tietää hyvin nopeesti, mitä itse vois 
täs tilantees tehdä ja miten vois tähän myötävaikuttaa, et kaikki menis hyvin ja 
et, missä mun apuu tarvitaan. Useimmiten se on niin, että tietää. Varsinki nyt, 
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ku tuntee nää oppilaat niin hyvin jo, niin tietää, et kuka tarvii  ja missäki.” (Avus-
taja 2) 
 
”Joo, tässä luokassa se kyllä toimii. Ja me ollaan puhuttu – mä oon itse sa-
nonuki sillä tavalla, et jos mulla ois vaikka jotakin monistettavaa tai jotain, ni mä 
en oo koskaan osannu ajatella, että mä laittaisin sen avustajan menee ja mä 
oon aina aatellu, et se on tärkeetä, et se on sen oppilaan kans ja oppilaitten 
kanssa.” (Opettaja 4) 

 

Sekä opettajat että avustajat olivat yhtä mieltä siitä, että koulunkäyntiavustaja 

saa lähtökohtaisesti paljon vastuuta työssään. Osa avustajista koki saavansa 

vastuuta ajoittain jopa liikaa, mutta ainoastaan yksi opettajista toi esille huolen 

siitä, että opettajan piti osata säännöstellä koulunkäyntiavustajalle antamaansa 

vastuuta ja keskustella siitä avustajan kanssa. Toisaalta koulunkäyntiavustajat 

toivat esille myös sen, että he ottivat vastuuta myös mielellään vastaan ja koki-

vat vastuun saamisen jonkinlaisena arvostuksena ammattitaitoaan kohtaan.  

 

”Tosi paljon, et vähän ehkä liikaakin.” (Avustaja 4) 
 
”No ehkä siinä, että, saa vastuuta. Että luotetaan siihen, että sä pärjäät ja että 
voit hoitaa vaikka jonkun tunnin yksin, eikä kukaan tuu kysymään, että onnis-
tuuks tää. Vaan pyydetään vaan tekemään ja kyllä se oikeesti hoituu.” (Avustaja 
2) 

 

Erityisluokkien avustajat ja opettajat olivat samaa mieltä siitä, että jo siinä, että 

avustaja periaatteessa vastasi yksittäisen oppilaan koulupäivän sujumisesta oli 

paljon vastuuta. Siinä missä avustajat kuitenkin kaipasit opettajilta ohjeita esi-

merkiksi tehtävien teosta, etenkin toinen erityisluokanopettajista korosti sitä, mi-

ten hänen luokassaan avustajien on myös kyettävä tekemään itsenäisiä pää-

töksiä oppilaiden tehtävistä. 

 

”Että tavallaan sen kontrolloiminen puuttuu mun mielestä aika usein opettajalta, 
että harvoin ne tietää edes, miten menee. Sanotaan, et vaik on kysytty siinä tii-
mipalaverissa, että käytetäänkö me jotain kirjoja, ni sitte sitä käytetään ehkä 
kaks viikkoo ja sitte niitä ei enää käytetä. Et välillä on sit ne monisteet, ne on ne 
samat monisteet ehkä koko vuoden ja sit ei oikeesti hirveesti aikaa tehdä niitä 
muita, matsaustehtävii tai et ei oo hirveen semmost selkeetä, mitä tehtäviä pitäs 
niitten lasten kanssa tehdä.Ja sitte se, että kyllähän meille kerrotaan, miten ne 
lapset edistyy ja tämmöstä, mut se, että siit puuttuu vähän semmonen tavote.” 
(Avustaja 3) 
 
”No hyvä avustaja auttaa sillä tavalla, että kun mä pyydän, että ota sieltä se ma-
tikan kirja ja jatkatte siitä, ni hän itse tekee sen päätöksen, että kattoo siitä kir-
jasta, että ”oho, tää on ehkä liian vaikee, että mä otan tuon tuosta”. Ei turhaan 
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kysele, vaan käyttää semmosta omaa järkee siinä, että siihen mä oon koulinu 
mun luokan avustajia just, että käytä omaa päätä, että ei tarvi tulla kaikkee ky-
symään multa.” (Opettaja 2) 

 

Yleisopetuksen opettajien mukaan avustajien vastuu näkyi heidän taidossaan 

ottaa huomioon tukea tarvitsevat oppilaat ja ohjata heitä parhaansa mukaan. 

Kumpikin yleisopetuksen opettajista kertoi myös antavansa koulunkäyntiavusta-

jille ajoittain pienryhmiä ohjattavakseen, mutta toinen opettajista toi myös ilmi 

sen, että koulunkäyntiavustajien on myös itse osattava ottaa itselleen sopiva 

määrä vastuuta eikä vain odottaa opettajan antavan sitä. Yleisopetuksen kou-

lunkäyntiavustajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että heidän saamansa vastuu riip-

pui paljon opettajan taidoista käyttää koulunkäyntiavustajaa hyväksi opetukses-

saan. 

 

”Mä aattelen, et se vastuu on heillä itsessään siinä työssä ja he ottaa sen vas-
tuun sillä tavalla, ku he kykenee ja osaa ja taitava avustaja tekee sen tavallaan 
ilman, et tulee mitään sen ihmeempiä ohjeita. Et mä aattelen, et opettajan työn-
kuvaan ei välttämättä oo mitenkään sisäänrakennettuna sellasta mekanismia, 
että avustajaa täytyis erityisesti ohjeistaa siihen työhönsä.” (Opettaja 3) 
 
”Vaihtelevasti, joittenkin opettajien kanssa saa tosi kivasti, ihan tarpeeks paljon, 
ja sit taas ehkä jotku opettajat ei osaa hyödyntää sitä että vois antaa enem-
mänki vastuuta. --- Ehkä se on just siit opettajasta kiinni. Tai sitte onhan sem-
mosia tunteja, että ei vaan voi hyödyntää avustajaa niin paljoo, ku jollain muulla 
tunnilla.” (Avustaja 2) 

 

Kaikki koulunkäyntiavustajat olivat sitä mieltä, että heidän kaikkea potentiaaliin 

ei aina osattu hyödyntää, vaikka vastuuta olikin paljon. Myös opettajat myönsi-

vät, että avustajilla olisi usein varmasti enemmänkin annettavaa. Potentiaalin 

hyödyntämisen puutteen koettiin näkyvän niin oppitunneilla kuin koko koulun 

yhteisissä palavereissakin. Myös avustajat kokivat, että heillä voisi olla enem-

män annettavaa niin opetukseen kuin koulun yhteisiin päätöksiin. He kuitenkin 

toivat ilmi sen, että heidän oli yksinään vaikea lähteä esimerkiksi vaikuttamaan 

asioihin, vaan jonkunlaisen aloitteen oletettiin lähtevän opettajalta. Opettajat 

puolestaan toivoivat, että koulunkäyntiavustajat toisivat rohkeammin omia kiin-

nostuksen kohteitaan ja erityistaitojaan ilmi, jotta niitä olisi helpompi hyödyntää 

opetuksessa. 

 

”Joo musta ei kyllä käytetä potentiaalii juurikaan nytte tällä hetkellä. Sillon, ku 
mä tulin taloon, mä olin ensimmäinen yleispuolen avustaja pitkään aikaan tai 



 92 

oikeestaan juurikaan koskaan. Niin oli yllättävän vanhoja opettajia, jotka vasta 
nyt joutuivat tottumaan tämmöseen ammattiryhmään ku koulunkäyntiavustaja, 
niin ne osas käyttää meikäläistä kyllä tosi hyvin. Että välillä tuntuu, että onko se 
se nuoruus, et ne haluu pitää sen kiinni siitä, tai ne ehkä epäilee, mitkä on tai-
dot ja – en tiedä – mut suurimmaks osaks täällä on kyllä, muissa luokissa saa 
tosi paljon vastuuta. Et mä koen, et mulle voi antaa vaik kuin paljon, et mä viih-
dyn.” (Avustaja 1) 
 
”No ei, että sitä vastuuta on, mutta ne työkalut tavallaan puuttuu. Eli periaattees 
mä luulen, et avustajal on yleensäki kauheesti intoo ja halua tehdä asioita, mut 
sit me ei kuitenkaan loppupeleissä olla niitä, jotka voi päättää ja tehä asioita, ni 
sit tavallaan me jäädään vähän sellaseen, että sitte ne asiat jää, koska opetta-
jaltahan se pitäis lähtee tavallaan.” (Avustaja 4) 

  

7.4.2 Koulunkäyntiavustajan asema 

 

Sekä koulunkäyntiavustajat että opettajat olivat samaa mieltä siitä, että heidän 

työyhteisössään vallitsi jonkinlainen hierarkkinen asetelma. Hierarkian koettiin 

olevin vahvinta erityisluokkien avustajien ja yleisopetuksen opettajien välillä ja 

sen ajateltiin johtuvan pitkälti yhteistyön puutteesta ja ammattiryhmien vierau-

desta toisilleen. Erityiskoulunkäynninavustajat ja luokanopettajat sekä työsken-

telivät usein etäällä toisistaan, että viettivät tauot eri tiloissa, jolloin kohtaamisia 

ei juurikaan päivien aikana syntynyt. Poikkeuksena olivat ainoastaan ne luo-

kanopettajat, joiden luokille oli erityisluokilta integroitujen oppilaiden mukana tul-

lut myös koulunkäyntiavustajia erityispuolelta. Ammattiryhmien vieraantuminen 

oli niin pitkällä, että sekä opettajat että avustajat tunnustivat, etteivät he tunte-

neet kaikkia edes etunimeltä. Erityisluokkien koulunkäyntiavustajat myös koki-

vat, että kaikki opettajat eivät edes tervehtineet heitä koulun käytävillä vaan 

saattoivat pikemminkin katsoa aivan muualle avustajat kohdatessaan. 

 

”Ja sitte taas must tuntuu, että erityispuolen avustajat kontra muut opettajat, et 
ei e-luokkien vaan muut, ni must tuntuu, että siinä voi olla sellasta, myös opetta-
jien puolelta, mut et varmaan myös ihan itsensä avustajien puolelta.” (Avustaja 
1) 

 

Toinen erityisluokanopettajista ja toinen erityisluokkien avustajista muistuttivat, 

että yhteistyö syntyy aina tarpeesta ja erityiskoulunkäyntiavustajien ja luokan-

opettajien välillä tällaista tarvetta ei yleensä ollut. Kyseinen avustaja kokikin, et-

tä hierarkia näkyi enemmänkin käytävillä tai opettajanhuoneessa, mutta mah-



 93 

dollisen yhteistyötilanteen aikana asiat yleensä sujuivat hyvin ja kumpikin am-

mattilainen kunnioitti toisen työtä.  

 

”No, mä luulen, että se yhteistyö syntyy tarpeesta ja jos ei oo sitä tarvetta, ni sil-
lon sille yhteistyölle, että ei… Että yhteistyötä kannata varmaan tehdä, jos ei oo 
sitä mitään syytä siihen. Että ehkä se on ihan luonnollistakin, että ei sitä sitten 
tuu tehtyä.” (Opettaja 2) 

 
”Emmä usko, et se hirveesti on käytännössä. Se on ehkä enemmäki puheissa 
ja elekielessä, että eihän ne kauheen helposti tervehdi. Ja sitten se, jos sä itse 
tervehdit sinnikkäästi, ni kyl se joku tulee, ja sit sanot jotain positiivista, ne ehkä 
muistaa sut siitä. Mut emmä tiedä, emmä oo ainakaan kokenu sitä, et oisko se 
niin välttämätöntä ollakaan. Et jokaisel on, suutari pysyköön lestissään.” (Avus-
taja 3) 

 

Sen sijaan avustajat kokivat, että monet koko koulua koskevat yhteiset päätök-

set kerrottiin heille viimeisenä ja heillä ei siinä vaiheessa enää ollut mitään 

mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Kyseisessä koulussa toimi kolme opettajatiimiä, 

joihin olivat aikaisemmin kuuluneet myös kaksi yleisopetuksen koulunkäyn-

tiavustajaa. Syksystä 2015 eteenpäin he olivat yhä kuuluneet nimellisesti tiimei-

hin, mutta tiimiaika ei enää kuulunutkaan heidän viralliseen työaikaansa. He oli-

sivat siis saaneet osallistua tiimien työskentelyyn, mutta se olisi ollut täysin pal-

katonta työtä. Avustajat tunsivat tämän aiheuttaneen jonkinlaista kuilua opettaji-

en ja heidän välilleen ja kokivat myös, että kyseisen muutoksen myötä yhteisten 

asioiden kuuleminen ja niihin vaikuttaminen oli vaikeutunut entisestään. 

 
”Hyvin vähän meillä on nykyään ollu tämmösiä yhteisiä palavereja. Että me ei 
esimerkiks enää olla niissä ryhmissä, ku täälhän on ne kolme tiimiä. Niin me 
nimellisesti kyllä kuulutaan niihin tiimeihin, mut ne tiimit kokoontuu semmoseen 
aikaan, että meiän työaika ei oo enää sillon. Että siinä mielessä nyt tänä vuon-
na on ollu tosi vähän tämmöstä.” (Avustaja 2) 
 
”Kyl mun mielestä se kouluelämä, ku vertaa mihin muihin kouluihin mä oon ollu, 
ni se on vähän kaikissa sama. Että on hirveen hierarkista tää koko kouluyhtei-
sö, että se ei tuu kauheen nopeesti muuttumaan. Ja sitten kyl se menee vähän 
siihen marssimisjärjestykseen, että ylhäältä päin tulee ne määräykset ja sitte 
ehkä kouluavustajat kuulee sen viimiseks. Ja ei siinä hirveesti auta se semmo-
nen hanttiin pistäminen, ku ne on jo etukäteen suunniteltu.” (Avustaja 3) 

 

Tiimien sijaan yksi erityisluokkien avustajista kerrallaan osallistui viikoittaiseen 

koko koulun yhteiseen YT-aamuun päivätoiminnan vastaavan kanssa. Tämän 

avustajaedustuksen riittävyys jakoi haastateltujen opettajien mielipiteitä: kaksi 

opettajista oli sitä mieltä, että edustus oli riittävä, kun taas yksi opettajista toivoi, 
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että paikalle voisi saapua ainakin kaksi avustajaa kerrallaan, jolloin rohkeutta 

puuttua yhteisiin asioihin olisi ehkä enemmän. Yksi opettaja puolestaan osittain 

koki edustuksen riittävästi, mutta toisaalta hän mietti, että hänenkin pitäisi ehkä 

joissakin asioissa alkaa tuomaan avustajia enemmän esiin, jotta heidät huomioi-

taisiin paremmin yhteisissä päätöksissä ja asioissa. Opettajat myös muistuttivat, 

että aivan kuten opettajillakin, myös avustajilla piti itsellään olla halua ja rohke-

utta puuttua asioihin, mikäli halusi jonkun asian muuttuvan – ja tällöinkään asiat 

eivät välttämättä etenisi niin kuin niiden oli toivonut.  

 

”Mut niinhän se on meiän keillä tahansa, että voithan sä esittää mitä tahansa, 
mut ei muakaan välttämättä kuulla, jos mä esitän jotain. Ei välttämättä kaikki oo 
samaa mielt tietenkään.” (Opettaja 1) 

 

Hierarkiaa ei kuitenkaan nähty pelkästään huonona asiana, minkä toivat ilmi 

niin opettajat kuin avustajatkin. Koulunkäyntiavustajat kertoivat, miten hierarkia 

oli hyvää hierarkiaa silloin, kun se selkeytti heidän rooliaan opettajan ottaman 

vastuun kautta. Yksi avustajista jopa toivoi luokkaan selkeämpää ja suurempaa 

hierarkiaa juurikin epäselvien roolijakojen vuoksi. Kaikki opettajat olivat myös si-

tä mieltä, että heidän kontollaan oleva vastuu kaikesta loi hyvää hierarkiaa ja 

selkeytti samalla rooli- ja työtehtäväjakoa. 

 

”No onhan tietysti vähän ja täytyyhän se niin ollaki, koska opettaja on vastuussa 
siitä koko joukosta ja tekee ne päätökset, et avustaja ei edes saa olla vastuus-
sa. Ni kylhän siin sillon täytyy olla se hierarkia. Mutta emmä sitä negatiivisena 
oo kokenu. Ja se tavallaan helpottaaki sitä, että siinä on se hierarkia, että tie-
dät, että miten tää menee.” (Avustaja 2) 
 
”Niin, se ei oo niin, et tavallaan tietenkään se ei voi olla liian hierarkkista, koska 
sillon se ei... Mutta tavallaan siin pitää olla joku selvä roolijako, koska muuten 
se on epäselvää ja sit se aiheuttaa vähän vaikeuksia siinä.” (Avustaja 4) 

 

Toisaalta opettajat ja koulunkäyntiavustajat kertoivat olevansa myös tasavertai-

sia aikuisia. Opettajat toivoivat tasa-arvon välittyvän tunnelman ja vastuun an-

tamisen kautta. Lisäksi tasa-arvo näkyi koulunkäyntiavustajien mahdollisuutena 

vaikuttaa etenkin sen luokan asioihin, jossa he työskentelivät sekä muutenkin 

keskustella opettajan kanssa tasavertaisena aikuisena. Myös avustajat kokivat, 

että heidän mielipiteitään arvostettiin ja kuunneltiin. Yksi avustajista kertoikin 
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kokevansa, että luokassa opettajan ja hänen välillään valitsi pedagoginen hie-

rarkia, mutta muuten he olivat tasavertaisia aikuisia. 

 

”No se riippuu vähän asiasta, et jossain käytännön asioissa ja tämmösissä ihan 
varmasti kuunnellaan ja meil on, ehkä avustajilla on aina se käytännön koke-
mus kaikista parhain, parhaimmat ideat siihen.” (Avustaja 4) 
 
”Kyl mä oon yleensä siellä se toinen aikuinen ihan, että samalla tavalla katson 
ja toimin, et miten siellä edetään, et tarviiko joku erityisesti apua ja onks joku 
kohta, missä ehkä tarvii jotain. --- Ei siellä, et se on vaan se pedagoginen. Et 
emmä koe sitä hierarkiaa” (Avustaja 1) 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet avustajat olivat sitä mieltä, että koulunkäyn-

tiavustajien ammattiryhmä joutuu työyhteisössään kokemaan jonkinlaista arvos-

tuksen puutetta, vaikka sitä ei itse henkilökohtaisesti kokisikaan. Tämän kerrot-

tiin ilmenevän tervehtimättömyytenä, opettajan ja avustajan välisenä puutteelli-

sena tiedonkulkuna, välinpitämättömänä suhtautumisena avustajan työhön, 

avustajien mielipiteiden huomioimisen puutteena sekä jopa pahan puhumisena 

selän takana. Myös opettajat myönsivät, että avustajat joutuvat varmasti koke-

maan arvostuksen puutetta työssään ja yksi opettajista kertoi kuulleensa asias-

ta jopa suoraan avustajilta. Kukaan opettajista ei itse myöntänyt arvostuksen 

puutetta koulunkäyntiavustajia kohtaan – joskin muutama heistä mietti, välittyikö 

heidän arvostuksen avustajia kohtaan aina perille saakka. He kuitenkin tunnus-

tivat, että yleisesti ottaen työyhteisössä vallitsee jonkinlaista arvostuksen puu-

tetta ja miettivät, mahtoivatko kaikki heidän kollegansa osata arvostaa avustajia 

ja myös näyttää tätä arvostusta heitä kohtaan. Lisäksi joidenkin oppilaiden käy-

töksessä koulunkäyntiavustajia kohtaan oli nähtävissä arvotuksen puutetta.  

 

”Must tuntuu, että se saattaa olla ihan tämmösinä, ihan hulluina asioina, kun et-
tä ei esimerkiks tervehditä, ku tullaan käytävällä vastaan tai tämmöstä näin. Et 
mä oon ymmärtäny, että täällä jopa semmosta on tapahtunut.” (Avustaja 1) 
 
”No siis ihan käytännössä, et välttämät kaikki opettajat ei tervehdi tai ees katso 
päin. Ja sitten ehkä just niin, ku sanoin tossa, että se meidän lopullinen mielipi-
de on yleensä, et saadaan sanoa ja meitä kyllä kuullaan, mutta ehkä sitte se, et 
sitte lopulta kuitenkin ollaan vaan, niitä koulunkäyntiavustajia ja sitten jossain ti-
lanteessa sen huomaa sitte, sen aseman.” (Avustaja 4) 

 

Arvostuksen puute oli kuitenkin jonkin verran myös molemminpuolista, joskin 

opettajat joutuivat kokemaan sitä huomattavasti koulunkäyntiavustajia vähem-
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män. Opettajatkin kuitenkin kertoivat, että välillä heistä tuntui, että kaikki avusta-

jat eivät aina ymmärtäneet, miten paljon töitä he tekivät oppituntien ulkopuolella 

tai miksi heillä oli erilaiset työehtosopimukset työaikoineen ja lomineen kuin 

koulunkäyntiavustajilla. Toisaalta molemmat ammattiryhmät myös arvostivat 

suuresti toistensa työtä – ja huomasivat myös toistensa arvostuksen. Erityisluo-

kanopettajat kertoivat avustajien olevan heidän työssään korvaamattomia ja 

välttämättömiä yhteistyökumppaneita, mikä myös välittyi koulunkäyntiavustajille. 

Opettajat välittivät arvostustaan avustajille myös kiitosten ja luottamustehtävien 

kautta. He itse kokivat saavansa myös avustajilta hyvää palautetta ja kiitosta 

vastuunottamisesta. Opettajalla oleva vastuu ja sen kantaminen oli myös avus-

tajien mukaan yksi opettajan työn arvostetuimmista asioista.  

 

”No minun mielestä kyllä arvostetaan aika hyvin täällä. Et kyllä mä oon siihen 
tyytyväinen. Ja kyllä ihan positiivista palautetta saa aika usein.” (Avustaja 2) 
 
”Mul on ollu muutamii semmosii tapauksii, että muhun on luotettu sillä tavalla, et 
mä oon yksin menny ilman muuta henkilökuntaa johonki tämmöseen sairaala-
kouluun vanhempien ja muitten henkilökunnan kanssa keskustelemaan. Että se 
nyt on tavallaan sitte luottamusta. Et sillä tavalla nyt ehkä oon kokenu sen, että 
ne on luottanu, että pystyn olee siellä.” (Avustaja 3) 
 
”Itteni kohdalla aattelen, että ne on hyväntuulisia ja tervehtii ja jaksaa olla siellä 
tunnilla. Ja sitte joskus kyllä ihan suoraanki sanonu. Et ne sanoo, et tavallaan 
se semmonen vastuu, et joskus ne huomaa sen, kun on hankalat tilanteet. Että 
ihanaa, ettei mun tarvi ottaa tosta tota täyttä vastuuta siitä jutusta.” (Opettaja 4) 

 

 

7.5 Yhteenveto 

 

Opettajien ideaaliin yhteistyöhön liittyvistä vastauksista loin kolme pääluokkaa: 

tiimityöskentely, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Tiimityöskentelyn 

opettajat kokivat muodostuvan tavoitteellisesta tiimityöskentelystä, opettajan ja 

koulunkäyntiavustajan välisestä hierarkiasta sekä opettajan ja avustajan tasa-

vertaisesta kollegiaalisesta suhteesta. Tavoitteellisessa tiimityöskentelyssä 

oleellista olivat yhdessä sovitut säännöt ja toimintatavat sekä tiimin selkeät roo-

lit. Tämä tarkoitti sitä, että kukin luokassa työskentelevistä aikuisista oli tietoinen 

siitä, miten missäkin tilanteessa oli hyvä toimia tai mitä asioista yksittäisten op-

pilaiden kohdalla oli hyvä muistaa. Erityisen tärkeää oli tietysti myös, että kaikki 

noudattivat näitä yhdessä sovittuja asioita, jotta toiminta oli mahdollisimman 
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johdonmukaista ja toimivaa. Opettajat kuitenkin myönsivät, että oli asioita, jotka 

yhä kaipasivat yhteistä keskustelua ja sopimista sekä tilanteita, jotka oli välillä 

vain pakko hoitaa ja keskustella toiminnasta vasta jälkikäteen. Oleellista olikin, 

että keskustelut yhteisistä asioista hoidettiin muuten kuin lasten kuullen. Sään-

töjen lisäksi selkeät roolit tekivät yhteistyötä toimivammaksi, kun kaikki osapuo-

let tiesivät, mitä heidän työtehtäviinsä missäkin tilanteissa kuului. Myös koulun-

käyntiavustajat kokivat yhteiset säännöt ja toimintatavat erittäin tärkeiksi. Erityis-

luokkien avustajat toivoivat selkeämpiä yhteisiä sääntöjä luokkiin, joissa he 

työskentelivät, kun taas jopa tunnin välein luokkia vaihtavat yleisopetuksen 

avustajat kaipasivat yhtenäisyyttä luokkien välisiin sääntöihin. Koulunkäyn-

tiavustajat eivät kokeneet roolijaon olevan yhtä selkeä kuin opettajat kokivat ja 

he toivoivatkin ajoittain selkeämpää roolijakoa. He myös toivoivat opettajilta 

enemmän tietoa oppilaiden oppituntien ja lukukauden tai -vuoden tavoitteista.  

 

Opettajan ja koulunkäyntiavustajan välinen hierarkia saattoi olla sekä hyvää hie-

rarkiaa että huonoa hierarkiaa. Hierarkia oli hyvää, mikäli se näyttäytyi kunnioit-

tamisena ja luottamuksena toista kohtaan. Opettajat kokivat, että koulunkäyn-

tiavustajat arvostivat sitä, että opettajalla oli aina asioista viimeinen ja suurin 

vastuu. Tämän myötä avustajat myös arvostivat opettajien mielipiteitä, eivätkä 

yrittäneet väkisin muuttaa niitä, vaikka he saattoivatkin ilmaista oman eriävän 

kantansa. Myös koulunkäyntiavustajat kertoivat arvostavansa sitä, että opettaja 

vastasi vaikeissakin tilanteissa kaikesta. Avustajat myös kokivat hierarkian sel-

keyttävän rooleja ja osa opettajista toivoi jopa suurempaa hierarkiaa oppitun-

neilla opettajaan nähden. Toisaalta he kuitenkin kokivat huonon hierarkian näyt-

täytyvän liiallisena opettajajohtoisuutena. Opettajat kokivat hierarkian huonona, 

jos avustajat pitivät opettajaa liian suurena auktoriteettina, eivätkä sen vuoksi 

uskaltaneet kertoa omia mielipiteitään. Hierarkkisuudesta huolimatta sekä opet-

tajat että koulunkäyntiavustajat tunsivat olevansa myös tasavertaisia kollegoita. 

Tasavertaisuus näkyi molemminpuolisena kunnioituksena sekä tasavertaisena 

vuorovaikutussuhteena. 

 

Moniammatillinen yhteistyö näkyi koulunkäyntiavustajan erilaisten roolien ja 

opettajan ja avustajan välisen työsuhteen kautta. Siinä missä opettaja vastasi 

hyvin pitkälti koko luokan toiminnasta sekä oppituntien suunnittelusta ja pitämi-
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sestä, avustajilla saattoi olla tunnista ja päivästä riippuen hyvinkin erilaisia roo-

leja. Kaikki opettajat korostivat sitä, että koulunkäyntiavustajat eivät olleet opet-

tajien avustajia vaan he olivat koulussa nimenomaan oppilaita varten. Myös 

avustajat kokivat, että tärkeintä heidän työssään oli auttaa tukea tarvitsevia op-

pilaita. Oppilaiden kanssa avustajat saattoivat työskennellä joko luokassa yksit-

täisiä oppilaita tukien tai välillä myös oman pienryhmän kanssa jossakin toises-

sa tilassa. Koulunkäyntiavustajat huomasivat oppilaista myös monia asioita, jot-

ka opettajilta saattoivat mennä ohi ja he toimivatkin välillä ikään kuin ”oppilaiden 

suina”. Nämä huomiot auttoivat siis sekä tukea tarvitsevia oppilaita että opetta-

jia, joiden oli avustajien huomioiden myötä helpompi tukea kutakin oppilasta 

koulunkäynnissä. Koulunkäyntiavustajat auttoivat siis työskentelyllään myös 

opettajien työtä, vaikka heidän haluttiinkin satsaavan aikansa oppilaiden tuke-

miseen. Opettajat kertoivat, että välillä koulunkäyntiavustajilla oli jotain omaa 

erityistä osaamista, jota opettajat saattoivat käyttää hyödyksi. Avustajat saattoi-

vat myös rauhoitella oppilaita paikoilleen ennen kuin opettaja ehti luokkaan tai 

käydä kopioimassa tarvittavia monisteita, jolloin opettajan ei tarvinnut keskeyt-

tää opetustaan. Tärkeänä opettajat kokivat myös henkisen tuen; työn jakamisen 

ja siitä puhumisen yhteisiä asioita pohtien.    

 

Moniammatillisten työsuhteiden opettajien ja koulunkäyntiavustajien välillä koet-

tiin olevan pääasiassa toimivia. Hyvän työsuhteen koettiin perustuvan henkilö-

kemian ja luottamuksen varaan. Henkilökemian puute ei kuitenkaan saanut olla 

este yhteistyön onnistumiselle; tällöin oli kiinnitettävä enemmän huomiota toimi-

vaan vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen. Erittäin oleellista oli myös tutus-

tua toiseen osapuoleen, jotta molempien tavat ja toiveet yhteistyölle olivat kaik-

kien osapuolten tiedossa. Opettajat pitivätkin tärkeänä, että kaikki työntekijät 

pystyisivät puhumaan heidän mieltään painavista asioista. Tärkeää oli myös 

puhua mahdollisista ongelmista suoraan juuri sille henkilölle, jota tilanne myös 

kosketti. Luottamuksellisen työsuhteen muodostumisessa merkittävää oli se, et-

tä jokainen työntekijä luotti toisen hoitavan omat työtehtävänsä niin hyvin kuin 

osasi samalla kuin itse pyrki samaan.   

 

Vuorovaikutus opettajien ja koulunkäyntiavustajien välillä tapahtui paljon kes-

kustelun, ohjeistuksen ja palautteen kautta. Keskustelua käytiin hyvin pitkälti 
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töihin liittyvistä asioista: oppilaista, toimintatavoista ja arjen asioista. Sekä opet-

tajat että koulunkäyntiavustajat kokivat, että aikaa keskustelulle ei ollut tarpeek-

si ja välillä asioita jouduttiin nopeasti kuiskuttelemaan myös oppilaiden läsnä ol-

lessa, vaikka tätä pyrittiinkin välttämään. Opettajan antaman ohjeistuksen mää-

rä vaihteli paljon opettajan mukaan; joku kertoi antavansa ohjeita päivittäin ja 

toinen hyvin harvoin. Ohjeet liittyivät usein siihen, miten opettajat toivoivat avus-

tajien ohjaavan oppilasta tai oppilasryhmää sekä mitä heidän kanssaan oli tar-

koitus tehdä. Lisäksi etenkin erityisluokilla oppilaiden erityisen haastava käytös 

saattoi olla ohjeistuksen aiheena. Koulunkäyntiavustajat pitivät opettajien anta-

mia ohjeita tärkeinä ja osa toivoi saavansa niitä jopa lisää. Palautteen antami-

sen ja saamisen opettajat kokivat merkitykselliseksi. Kaikki kertoivat antavansa 

palautetta koulunkäyntiavustajille, joskin he myönsivät, että palautetta tuskin tuli 

annettua ainakaan liikaa. Usein palaute oli positiivista ja arjen keskellä nopeasti 

annettua. Kaikki opettajat kokivat, että heillä oli oikeus antaa koulunkäyntiavus-

tajille myös negatiivista palautetta ja erityisluokanopettajat kokivat sen tiiminve-

täjinä jopa velvollisuudekseen. Opettajat myönsivät myös, että avustajilla oli 

myös aivan yhtäläinen oikeus antaa heille kriittistä palautetta, joskin he kertoivat 

saavansa sitä erittäin harvoin. Osa opettajista kertoikin kaipaavansa enemmän 

rakentavaa kritiikkiä omaa työtään kehittämään. Myös koulunkäyntiavustajat oli-

sivat mielellään saaneet enemmän palautetta työstään, vaikka he kertoivatkin 

saavansa sitä ajoittain. Hekin kaipasivat etenkin rakentavaa palautetta, jotta 

heillä olisi ollut paremmat mahdollisuudet kehittyä työssään. 

 

Opettajat kokivat, että koulunkäyntiavustajan roolia määrittivät roolin selkeys tai 

epäselvyys, avustajan saama vastuu sekä avustajasta hyödynnetty potentiaali. 

Opettajat kokivat opettajan ja koulunkäyntiavustajan roolijaon olevan pääasias-

sa molemmille osapuolille selvä, joskin välillä siinä saattoi näkyä myös epäsel-

vyyttä. Koulunkäyntiavustajat kokivat roolijaossa enemmän epäselvyyttä kuin 

opettajat. Roolit ovat selkeät silloin, kun kaikille työntekijöille oli selvää, mitkä 

heidän työtehtävänsä olivat. Myös opettajan vastuun koettiin selkeyttävän roole-

ja. Erityisluokanopettajat myönsivät, että heidän luokissaan roolijako ei välttä-

mättä aina ollut yhtä selkeä kuin yleisopetuksessa, sillä siellä ei ollut muita opet-

tajajohtoisia opetustuokioita kuin aamupiiri. Opettajan ja avustajien työtehtävät 

olivatkin usein keskenään samanlaisia; kukin vastasi ennalta sovitun lapsen tai 
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lasten opetustuokioista ja muista arjen tilanteista. Erityisluokkien avustajat koki-

vatkin roolinsa suhteessa opettajaan epäselvemmäksi kuin yleisopetuksen kou-

lunkäyntiavustajat.  

 

Kaikki opettajat kokivat, että koulunkäyntiavustajat saivat työssään paljon vas-

tuuta. He myös antoivat vastuuta mielellään ja kokivat avustajien ottavan sitä 

mielellään vastaan. He kuitenkin muistuttivat myös, että avustajalle annettukin 

vastuu oli loppukädessä aina myös opettajan vastuu ja vastuun mahdollisesta 

kuormittavuudesta oli tärkeää jutella myös avustajan kanssa suoraan. Koulun-

käyntiavustajat kokivat opettajien antaman vastuun arvostuksena ammattitaito-

aan kohtaan. He ottivatkin mielellään työssään vastuuta, mutta toisaalta osa 

heistä koki vastuuta olevan välillä liikaakin. Annettu vastuu saattoi olla esimer-

kiksi yksittäisen oppilaan asioiden hoitaminen tai opetustuokion pitäminen pien-

ryhmälle. Koulunkäyntiavustajien potentiaalia opettajat pyrkivät hyödyntämään 

käyttämällä hyväksi avustajien erityistaitoja sekä kannustamalla avustajia myös 

itse tuomaan omia taitojaan ja ideoitaan julki. Opettajat myönsivät kuitenkin 

myös, että ainakin joillekin opettajille koulunkäyntiavustajan kanssa työskente-

leminen saattoi yhä olla vierasta, minkä vuoksi myös kaiken potentiaalin hyö-

dyntäminen oli hankalaa. Myös koulunkäyntiavustajat kokivat, että heidän saa-

mansa vastuun määrä ja hyödynnetty potentiaali riippui paljon opettajan taidois-

ta käyttää avustajaa oppitunneilla hyväkseen. Avustajien edustus koko koulun 

viikottaisessa palaverissa oli myös yhä hyvin pieni. 

 

Koulunkäyntiavustajan aseman puolestaan nähtiin perustuvan opettajan ja 

avustajan välisen suhteen hiearkkisuudelle ja tasavertaisuudelle sekä molem-

minpuoliselle arvostukselle tai sen puutteelle. Aivan kuten yhteistyönkin kannal-

ta, myös asemaa määrittelevän hierarkian nähtiin olevan tilanteen mukaan joko 

hyvää tai huonoa hierarkiaa. Huonon hierarkian koettiin näyttyvän erityisesti ko-

ko ammattiryhmien välisenä hierarkiana. Erityisesti erityskoulunkäyntiavustajien 

ja yleisopetuksen luokanopettajien koettiin olevan toisilleen hyvin vieraita, eivät-

kä kaikki tunteneet toisiaan edes nimeltä. Opettajat kertoivat tämän harmittavan 

sekä heitä itseään että heidän monia opettajakollegojaan. Myös koulunkäyn-

tiavustajat kokivat heidän ammattiryhmänsä olevan erillään opettajien ammatti-

kunnasta. Toisaalta yksi opettaja ja yksi avustaja muistuttivat, että yhteistyö 
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syntyy tarpeesta, eikä kaikkien työntekijöiden välillä ollut tällaista tarvetta. Tar-

vittaessa yhteistyön koettiin kuitenkin sujuvan hyvin, vaikka työntekijät eivät oli-

sikaan olleet toisilleen kovin tuttuja etukäteen. Hierarkia koettiin hyväksi silloin, 

kun se selkeytti toimintaa ja yhteistyötä. Toisaalta opettajat kokivat koulunkäyn-

tiavustajien aseman myös opettajien kanssa tasavertaiseksi. Yksi opettajista 

muistutti, että erilaisten työnkuvien vuoksi oppilaiden silmiin saattoi näyttää siltä, 

että opettaja oli hierarkiassa ylempänä, vaikka tunnelma luokassa olikin tasa-

vertainen. Tasavertaisuus näkyi myös avustajien mahdollisuuksissa vaikuttaa 

etenkin luokan asioihin. Myös avustajat tunsivat olevansa luokissa ja oppitun-

neilla opettajien kanssa tasavertaisia. Se, miten paljon he tunsivat näin, vaihteli 

jonkin verran. Avustajat kokivat myös pystyvänsä vaikuttamaan sen luokan asi-

oihin, joissa he työskentelivät koko ajan tai suurimman osan ajasta. Koko kou-

lun yhteisiin asioihin he kuitenkin kaipasivat enemmän sanavaltaa. Heistä tuntui 

jopa, että yhteiset päätökset kerrottiin heille vasta, kun ne oli jo tehty, eikä mah-

dollisuuksia vaikuttaa asiaan enää tässä vaiheessa ollut. 

 

Kaikki opettajat kertoivat arvostavansa paljon koulunkäyntiavustajien työtä, mut-

ta he myönsivät myös, että varmasti koulunkäyntiavustajat joutuvat kokemaan 

myös arvostuksen puutetta työssään. He olivat myös huomanneet, että välillä 

avustajat joutuivat kokemaan arvotuksen puutetta oppilailta, jotka kokivat aino-

astaan opettajan sanomisilla olevan merkitystä. Tutkimukseen osallistuneet 

opettajat pyrkivät itse ilmaisemaan arvostustaan koulunkäyntiavustajia kohtaan 

kiitoksien, positiivisen palautteen ja arvostavan kohtaamisen kautta. He kokivat 

myös itse saavansa samojen asioiden kautta arvostusta avustajilta. Avustajien 

ilmaisema arvostuksen puute opettajia kohtaan oli harvinaista, mutta ei täysin 

olematonta. Koulunkäyntiavustajat kokivat opettajia enemmän arvostuksen puu-

tetta, mutta toisaalta he tunsivat opettajien myös arvostavan heidän työtään.
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8 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan usein validiteetin ja reliabiliteetin kaut-

ta. Validiteetti vastaa kysymykseen siitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä 

on ollut tarkoituskin. Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa tutkimustulosten toistet-

tavuutta. Nämä käsitteet eivät kuitenkaan yksiselitteisesti sovi laadulliseen tut-

kimukseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 136.) Eskola ja Suoranta (1999) ovat-

kin todenneet, että laadullisen tutkimuksen ensisijainen luotettavuuden kriteeri 

on itse tutkija, minkä vuoksi luotettavuutta arvioitaessa on arvioitava koko tutki-

musprosessia (Eskola ja Suoranta, 1999, s. 211). Tutkijan on kerrottava lukijal-

le, miten tutkimusaineisto on kerätty ja miten se on analysoitu (Tuomi & Sara-

järvi, 2013, s. 140–141).  

 

Ennen aineiston keräämistä olen hankkinut tutkimusluvan kaupungilta, jossa 

tutkimuskouluni sijaitsee. Kaikki tutkimukseen osallistuvat opettajat ja koulun-

käyntiavustajat ovat tienneet osallistuvansa tutkimukseen ja he ovat lupautu-

neet mukaan suullisella sopimuksella. Samalla minä olen suullisella sopimuk-

sella luvannut käsitellä aineistoa luottamuksellisesti.  

 

Luvussa 5 olen käsitellyt tutkimuksen aineiston hankintaa sekä sen analysoin-

tia. Kyseisessä luvussa olen kertonut lukijalla mahdollisimman tarkasti ja yksi-

tyiskohtaisesti tutkimuksen toteutuksesta: miten ja milloin aineisto on kerätty, 

keitä tutkimukseen on osallistunut sekä miten aineiston analyysi on edennyt. 

Olen myös perustellut ratkaisuni laadullisen tutkimuksen kirjallisuudella. Haas-

tattelurunko on lukijalle nähtävillä tutkimuksen liitteenä. Äänitetyt haastattelut, 

haastattelujen litteroinnit sekä aineistosta tehty luokittelu ovat minulla itselläni 

yhä tallessa. 

  

Luokittelua tehdessäni ja tutkimustuloksista kirjoittaessani olen pyrkinyt vas-

taamaan mahdollisimman kattavasti asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tiedostan 

kuitenkin, että tekemäni luokittelu sekä niiden pohjalta muodostetut ala-, ylä- ja 

pääluokat ovat minun itseni esille nostamia asioita ja aineistosta olisi voinut 
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muodostaa myös toisenlaisia luokkia. Denzin ja Lincolnkin (2011, s. 12) ovat to-

denneet, että mitään aineistoa ei pysty tarkastelemaan täysin objektiivisesti, 

vaan jo kerääntyneen teoriatiedon lisäksi myös tutkijan oma tausta ja kokemuk-

set vaikuttavat. Vaikka tutkija tarkastelisi aineistoa miltä kannalta tahansa, on 

täysin puolueeton analyysi mahdotonta (Denzin, 1997, Christians, 2011, mu-

kaan s. 68). Esittelemäni tulkinnat ovat siis minun itseni tekemiä, mutta pyrin 

perustelemaan niitä haastateltujen suorilla lainauksilla. Näin pystyn todista-

maan, että esiin nostamani asiat ovat todella tulleet ilmi haastatteluissa ja haas-

tateltavat ovat itse kokeneet ne oleellisiksi asioiksi.  

 

On myös tärkeää muistaa, että kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensä, mi-

nunkin tutkimuksessani haastateltavien määrä on melko pieni. Toisaalta Eskola 

ja Suoranta (1999, s. 61–62) muistuttavat, että laadullisessa tutkimuksessa ei 

pyritäkään tilastollisiin yleistyksiin vaan enemmänkin kuvaamaan ja ymmärtä-

mään jotakin tiettyä tapahtumaa tai toimintaa. Aineiston kokoa ei näin määrää-

kään mikään sääntö vaan oleellista on aineiston kyllääntyminen. Lisäksi haas-

tatteluita tehdessä täytyy kyseenalaistaa se, miten rehellisesti ja suoraan haas-

tateltava kertoo asioista. Esimerkiksi nimettömään kyselyyn vastatessa tätä on-

gelmaa ei samalla tavalla ole, sillä silloin tutkimushenkilö ei tapaa tutkijaa henki-

lökohtaisesti. Lisäksi haastateltava saattaa vastata joihinkin kysymyksiin niin 

kuin hän olettaa tutkijan haluavan, eikä niin kuin hän itse asiasta ajattelee. 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat ja koulunkäyntiavustajat työskenteli-

vät samassa koulussa. Tämä takaa sen, että opettajien ja avustajien vastauksi-

en vertailu on luotettavampaa, vaikka aineistot onkin kerätty noin kahden vuo-

den välein. Toisaalta kahdessakin vuodessa työyhteisössä voi ehtiä tapahtua 

paljonkin ja monet tilanteet voivat muuttua. Esimerkiksi neljästä haastatellusta 

koulunkäyntiavustajasta yksi oli ehtinyt jäädä eläkkeelle ja toinen oli lähtenyt 

opiskelemaan ennen kuin haastattelin opettajia pro gradu -tutkimusta varten. Li-

säksi luokat, joissa koulunkäyntiavustajat pääasiassa työskentelivät, olivat mo-

nella vaihtuneet, joten myös opettajien ja avustajien muodostavat työparit olivat 

ehtineet muuttua melko paljon kahden vuoden aikana. 

 



 104 

On myös tärkeää muistaa, että vaikka aineistosta voisikin tehdä jonkinlaisia 

yleistyksiä ja päätelmiä, kuvaavat vastaukset tietysti ensisijaisesti juuri sen kou-

lun tilannetta, jossa tutkimukseen osallistuvat opettajat ja avustajat työskentele-

vät. Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee koulunkäyntiavustajan ja opetta-

jan välistä yhteistyötä melko yleisellä tasolla, mutta jokaisen haastatellun vasta-

ukset pohjautuvat tietysti kunkin omiin kokemuksiin. Roolia ja asemaa käsittele-

vän tutkimuskysymyksen ja sen pohjalta muodostettujen haastattelukysymysten 

vastaukset puolestaan nivoutuvat hyvin pitkälti kouluun ja työyhteisöön, jossa 

tutkimukseen osallistuvat itse työskentelevät. Jossakin toisessa koulussa vas-

taukset olisivat siis saattaneet olla hyvin erilaisia. 
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9 Pohdintaa 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista on opettajien näkökul-

masta ideaali yhteistyö koulunkäyntiavustajien kanssa sekä millaisena he koke-

vat koulunkäyntiavustajien roolin ja aseman työyhteisössään. Lisäksi aiemman 

tutkimusaineiston perusteella vertailtiin, miten opettajien ja koulunkäyntiavusta-

jien käsitykset ideaalista yhteistyöstä sekä avustajien roolista ja asemasta eroa-

vat toisistaan tai mitä yhtäläisyyksiä niissä on. Aineisto kerättiin haastattelemal-

la kahta yleisopetuksessa ja kahta erityisopetuksessa työskentelevää opettajaa 

keväällä 2017 sekä kahta yleisopetuksessa ja kahta erityisopetuksessa työs-

kentelevää koulunkäyntiavustajaa keväällä 2015. Kaikki työntekijät työskenteli-

vät samassa koulussa. Tutkimukseen osallistuneista neljästä koulunkäyntiavus-

tajasta tosin kaksi oli lopettanut työskentelyn tutkimuskoulussa ennen kuin opet-

tajien haastatteluaineisto kerättiin. 

 

Hyvin toimivan moniammatillisen tiimin jäsenet toimivat yhdessä sovittujen 

sääntöjen, työtehtävien ja vastuualueiden mukaan. Tiimin jäsenillä on selkeä 

roolijako. Tiimiä johtaa puheenjohtaja, mutta kaikki sen jäsenet ovat kuitenkin 

tasavertaisia ja myös heillä on oikeuksia ja vastuuta. Yhteiset päätökset teh-

dään keskustelemalla ja kaikkien mielipide huomioiden. (Rönty, 2007, s. 23.) 

Sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien ajatukset ideaalista yhteistyöstä oli-

vat pitkälti samassa linjassa tämän kanssa: he puhuivat paljon yhteisistä sään-

nöistä ja toimintatavoista, selkeästä roolijaosta, yhteisestä keskustelusta sekä 

opettajan ja avustajan tasavertaisuudesta. Opettajat korostivat koulunkäyn-

tiavustajia enemmän luottamusta, kunnioitusta ja sitoutumista, kun taas avusta-

jat puhuivat enemmän konkreettisista asioista kuten säännöistä ja toimintata-

voista. On mahdollista, että tämä eroavuus johtuu ainakin osittain koulutukses-

ta; opettajat suorittavat teoriapainotteisen korkeakoulututkinnon, kun taas kou-

lunkäyntiavustajien koulutus perustuu enemmän käytännölle.  

 

Yhteisten sääntöjen ja toimintatapojen sopimiselle paras aika ja paikka on yh-

teinen keskusteluhetki. Monipuolinen ja avoin keskustelu onkin hyvän yhteis-



 106 

työn kannalta erittäin merkittävässä asemassa (Vanhalakka-Ruoho, 2008, s. 

137). Aikaa keskustelulle kuitenkin koettiin olevan hyvin vähän. Varmasti talou-

dellisista resursseista johtuen koulunkäyntiavustajille ei haluta maksaa palkkaa 

koulupäivän ulkopuolella järjestetyistä palavereista. Aikana, jolloin kaikesta jou-

tuu säästämään, tämä on tietysti ymmärrettävää, mutta välillä pitäisi ottaa huo-

mioon, miten kaikkea ei voi mitata rahassa. Täytyisikin muistaa, että yhteisen 

keskusteluajan tarkoitus ei olisi ainoastaan lisätä koulunkäyntiavustajan tietä-

mystä yhteisistä asioista, vaan myös opettajat kertoivat hyötyvänsä paljon kou-

lunkäyntiavustajan tiedoista ja taidoista ja toivoivat mahdollisuuksia keskustella 

työstä enemmän. Vaikka koulunkäyntiavustajan ammatti ei olekaan professio, 

voidaan tässä tapauksessa puhua jaetusta asiantuntijuudesta (Launis, 1994, 

Isoherranen, 2005, mukaan, s. 76). Koulunkäyntiavustaja näkee oppilaat usein 

monessa erilaisessa ympäristössä ja heillä saattaa olla oppilaista paljon sellais-

ta tietoa, jota opettajalla ei ole. Mikäli yhteisen keskusteluajan myötä pystyttäi-

siin etsimään ratkaisuja työn haasteisiin sekä merkittävästi parantamaan yhteis-

työtä ja näin sekä opettajan että avustajan koko työskentelyä, olisi resurssin 

käyttäminen varmasti sen arvoista. Parantamalla yhteistyötään koulunkäyn-

tiavustaja ja opettaja saattaisivat nimittäin pystyä paremmin tarttumaan juuri sen 

hetkisiin haasteisiin esimerkiksi tehostetun tuen oppilaan suhteen. Mikäli oppi-

las saisi ongelmiinsa apua ajoissa, voitaisiin säästää mahdollisista myöhemmis-

tä tukikuluista.  

 

Toisaalta erityislasten kanssa työskentelevien koulunkäyntiavustajien työaika on 

ongelmallinen myös siinä mielessä, että koulupäivän jälkeen he siirtyvät työs-

kentelemään iltapäivätoimintaan. Vaikka opettajat ja koulunkäyntiavustajat ha-

luaisivatkin kuinka paljon tahansa keskustella työstään, tuskin kukaan heistä 

jaksaisi jäädä säännöllisesti neljän jälkeen pitämään palaveria. Tutkimuskoulus-

sa asia oli tähän mennessä ratkaistu mahdollistamalla jokaiselle erityisluokalle 

niin sanottu pitkä tiimi eli 1,5 tuntia pitkä palaveriaika kerran lukukaudessa. 

Vaikka tätä ei koettu vielä riittäväksi lisäykseksi viikoittaisen puolen tunnin pala-

verin lisäksi, pitkää tiimiä pidettiin kuitenkin hyvänä parannuksena. Pitkä tiimi oli 

kuitenkin ainakin toistaiseksi vain erityisluokkien etu. Toinen luokanopettajista 

totesikin, että kaipasi luokassaan työskentelevien koulunkäyntiavustajien kans-

sa mahdollisuutta keskustella luokan asioista ja tulevista suuntaviivoista edes 
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kerran kuussa. Yleisopetuksen luokissa ei järjestetty edes säännöllisiä viikkopa-

lavereja, vaan keskusteluaika piti pyrkiä järjestämään tarvittaessa muilla tavoil-

la. 

 

Koulunkäyntiavustajien haastatteluista mielenkiintoisena seikkana nousi se, että 

yleisopetuksen avustajat kokivat keskusteluyhteyden opettajien kanssa parem-

maksi kuin erityiskoulunkäyntiavustajat. Yksi syy tähän saattaa olla se, että 

yleisopetuksen koulunkäyntiavustajat viettivät tauot opettajanhuoneessa opetta-

jien keskuudessa. Näin ollen heidän oli mahdollista käydä keskusteluja myös 

siellä ja tukea näin keskinäisiä suhteitaan. Erityisluokkien avustajat puolestaan 

pitivät taukonsa lähes aina omassa taukotilassaan erillään muusta henkilökun-

nasta. Erityisluokanopettajat viettivät oman taukonsa opettajanhuoneessa eli 

erityisluokkien tiimien jäsenille ei ollut mahdollisuutta samanlaisiin yhteisiin tau-

kokeskusteluihin. Toisaalta yhteiset tauot eivät olisi olleet aikataulujenkaan puo-

lesta mahdollisia. Erityisluokalla keskustelun esteeksi saattoi muodostua myös 

työn kiireisyys, hektisyys ja arvaamattomuus. Erityisluokanopettajat ja avustajat 

työskentelivät tiimeissä, jotka koostuivat yhdestä opettajasta ja useammasta 

avustajasta. Joissakin tilanteissa saattoi myös olla mahdollista, että opettaja oli 

jäänyt ikään kuin ulkopuoliseksi tiiviin avustajatiimin rinnalla. Keskusteluyhtey-

teen saattoivat vaikuttaa myös avustajien osittain huonot kokemukset kuulluksi 

tulemisesta. Tutkimukseen osallistuneet erityisluokanopettajat kokivat keskuste-

luyhteyden avustajiin kuitenkin hyvänä, joskin toinen heistä myönsi, että aina 

asiat eivät olleet olleet yhtä hyvin. On siis mahdollista, että joko tiimien henkilö-

muutokset tai tiimin kehittyminen muuten olivat parantaneet myös opettajien ja 

avustajien välistä vuorovaikutusta niiden kahden vuoden aikana, jotka aineisto-

jen keräämisessä oli väliä. 

 

Koulunkäyntiavustajat toivoivat opettajilta tarkempaa ohjeistusta siihen, mitä 

heiltä odotettiin. Lisäksi avustajat kaipasivat enemmän tietoa oppilaiden tavoit-

teista ja heille asetetuista odotuksista. Opettajan onkin pedagogisena ammatti-

laisena pidettävä huolta siitä, että avustaja on koko ajan tietoinen avustettavan-

sa erityistarpeista ja tavoitteista (Snell & Janney, 2001, Ikonen, Rönty, & Linnilä, 

2003, mukaan s. 294–295). Tutkimukseen osallistuneet opettajat kertoivat kui-

tenkin kaikki ohjeistavansa avustajia, joskin ohjeiden määrä vaihteli paljon opet-
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tajan mukaan. Ehkä kyse onkin määrän sijaan enemmän siitä, mistä asioista 

kaivattiin enemmän ohjeita. Yleisopetuksen avustajat toivoivat enemmän tietoa 

siitä, mitä milläkin tunnilla oli tarkoitus tehdä ja minkä heidän roolinsa toivottiin 

olevan, mikäli opettajalla oli jotain erityisempää mielessään. Erityiskoulunkäyn-

tiavustajat puolestaan toivoivat lisätietoa oppilaiden lyhyiden ja pitkien aikaväli-

en tavoitteista. Yksi avustajista myös erikseen mainitsi kaipaavansa opettajalta 

enemmän suunnitelmallisuutta. Ehkä kyse onkin siis siitä, että sen lisäksi, että 

opettajien tulisi tehdä suunnitelmansa enemmän näkyviksi myös avustajille, 

heidän voisi olla hyvä tarkemmin ilmaista, miten tehtyjä suunnitelmia kohti ede-

tään ja mitä juuri koulunkäyntiavustaja voisi tehdä, jotta suunnitelma onnistuisi 

mahdollisimman hyvin. 

 

Vaikka avustajat itse toivoivat lisäohjeistusta, en usko, että hekään jaksaisivat 

jatkuvaa työskentelyyn puuttumista ja neuvomista. Tämä ohjeistus ja muutenkin 

pelisääntöjen selventäminen sekä opettajalle että avustajalle tulisikin hoitaa jo-

tenkin muuten. Keskusteluaika ja sen tärkeys nousee jälleen esille. Mikäli avus-

tajat ja opettajat saisivat mahdollisuuden puhua enemmän työstään ja sen eri-

laisista tilanteista, itse työnteko olisi varmasti jouhevampaa. Opettaja voisi kes-

kustelun kautta ilmaista, millaista toimintaa hän odottaa avustajalta ilman, että 

hänen pitäisi alkaa neuvoa oman alansa ammattilaista. Tällä hetkellä avustajal-

la ja opettajalla ei myöskään ole käytännössä lainkaan mahdollisuutta suunnitel-

la opetusta yhdessä. Mikäli olisi toisin, olisi molemmille alusta asti selvää, mil-

laista toimintaa he toisiltaan toivovat. Lisäksi avustajille selkiytyisivät oppituntien 

ja yksittäisten oppilaiden tavoitteet. 

 

Selkeä roolijako on osa toimivaa yhteistyötä ja erityisesti erityisluokkien koulun-

käyntiavustajat kokivat sen puutteen ongelmalliseksi. He kaipasivatkin voimak-

kaampaa hierarkiaa selkiyttämään opettajan ja avustajan rooleja. Hierarkialla on 

omat hyvät ja huonot puolensa. Niin erityisopetuksessa kuin yleisopetuksessa-

kin hierarkian puute saattaisi pahimmassa tapauksessa saada voimakasper-

soonaisen avustajan puuttumaan opettajan opetukseen samalla, kun opettaja 

hiljaisesti hyväksyisi tämän ”vallankaappauksen”. Liian suuren hierarkian myötä 

koulunkäyntiavustaja saattaisi kuitenkin jäädä luokassa lähes näkymättömäksi 

hahmoksi tai hänen voisi olla hankalaa tehdä työtä omalla persoonallaan ja ta-
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vallaan. Opettajan tulisikin osata toimia tiiminvetäjänä, joka ottaa vastuun tiimin 

asioista, mutta kuuntelee myös muita niin tehdessään. Tämä vaatii paljon sel-

laisia taitoja, joita esimerkiksi opettajankoulutuksessa ei käsitellä lainkaan. 

Näissä tilanteissa opettaja luultavasti tukeutuukin pitkälti työkokemuksen ja 

oman persoonansa varaan.   

 

Toisaalta erityisluokanopettajat kokivat roolijaon selkeäksi, vaikka he myönsi-

vätkin, että erityisluokassa opettajalle ja avustajalle kuuluu enemmän samanlai-

sia työtehtäviä kuin yleisopetuksen luokassa. Voi olla, että opettajat kokivat roo-

lit selvempänä, koska he olivat nimenomaan ne työntekijät, jotka omalla toimin-

nallaan johtivat luokkaa ja tiimiä. He siis tiedostivat omat velvollisuutensa ja 

vastuunsa, mutta välttämättä tämä ei aina välittynyt koulunkäyntiavustajille asti. 

Jo aikaisemmin mainitsemani suunnitelmallisuus ja sen julkituominen vahvem-

min avustajille voisi auttaa ainakin jonkin verran. Mikäli avustajat olisivat pa-

remmin tietoisia opettajan toteuttamasta pedagogiikasta luokassa, voisi roolija-

kokin selkiytyä. 

 

Koko työyhteisöön verrattuna avustajat koettiin jollain tavalla muista irrallaan 

olevaksi joukoksi. Tähän muusta työyhteisöstä etääntymiseen pitäisikin saada 

jokin muutos. Itse työpäivän aikana yhteistyön järjestäminen kaikkien välillä on 

kuitenkin haastavaa ja käytännössä mahdotonta jokaisen työntekijän omien työ-

tehtävien vuoksi. Työhyvinvointipäivinä voi tietysti järjestää jonkinlaista yhteistä 

ja ammattikuntien rajoja rikkovaa toimintaa, mutta näitäkin päiviä on rajattu 

määrä vuodessa. Jälleen kerran palaan yhteisiin palavereihin ja siihen, miten 

tärkeää olisi ottaa koulunkäyntiavustajat vahvemmin mukaan päättämään koko 

koulun yhteisistä asioista. Vaikka avustajilla onkin pieni edustus koko koulun yh-

teisessä viikkopalaverissa, he ovat siellä tällä hetkellä hyvin pienenä vähemmis-

tönä. On aivan eri asia olla yksi lukuisista paikalla olevista opettajista ja kertoa 

oma mielipiteensä johonkin asiaan kuin olla paikalla ainoana ammattiryhmänsä 

edustajana ja yrittää rohkaistua mukaan keskusteluun. Olisikin tärkeä muistaa, 

että on hyvin hankalaa päästä täysin mukaan koko työyhteisöön, mikäli ei kos-

kaan pääse sanomaan omaa mielipidettään asioihin ja antamaan näin omaa 

ammatillista osaamista ja panostaan. 

 



 110 

Vaikka koulunkäyntiavustajat on vakiinnuttaneet asemansa osana koulujärjes-

telmää, on hyvin mielenkiintoista, miten vähän heistä ja erityisestä heidän ja 

opettajien välisestä suhteesta yhä puhutaan. Koko opettajankoulutuksessa 

opiskelemanani aikana en ole kuullut yhdelläkään kurssilla puhuttavan koulun-

käyntiavustajista muuten kuin ohimennen. Ilman omaa työkokemustani minulla 

ei siis olisi käytännössä mitään tietopohjaa siitä, miten minun kannattaa ohjata 

avustajan työskentelyä luokassani ja mitä minun on otettava siinä huomioon. 

Avustajat itsekin toivat ilmi, että opettajilla ei välttämättä ole taitoja käyttää hy-

väksi heidän potentiaaliaan. Esimerkiksi Mäensivun (2011, s. 60) pro gradu -

tutkielmakin on todistanut, että koulunkäyntiavustajat toivoisivat, että heidän 

ammattiaan käsiteltäisiin myös opettajankoulutuksessa. Tämä olisi erittäin tär-

keää, jotta koulunkäyntiavustajiin käytetyt resurssit eivät menisi hukkaan opetta-

jan ammattitaidottomuuden vuoksi. Vaikka samanaikaisopettajuus onkin kas-

vussa, on koulunkäyntiavustaja kuitenkin yhä tänä päivänä todennäköisempi 

työpari. Siksi opettajankoulutuksen pitäisi ehdottomasti tarjota valmiuksia tähän 

moniammatilliseen yhteistyöhön. Aihetta voisi myös tutkia lisää esimerkiksi et-

simällä opettajista ja avustajista koostuvia työpareja ja tutkia, mitkä konkreetti-

set seikat heillä joko mahdollistavat hyvän yhteistyön tai mitkä seikat vaikeutta-

vat sitä. 
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Liite 1: Haastattelurunko 

 

Taustatiedot 

a) Mikä koulutus sinulla on? 

b) Kuinka monta vuotta olet työskennellyt opettajana tässä koulus-

sa? 

c) Kuinka monta vuotta olet työskennellyt opettajana yhteensä? 

d) Työskenteletkö erityisopetuksessa vai yleisopetuksessa? 

 

Yhteistyö 

1. Mitä yhteistyö mielestäsi on?  

- Miten yhteistyö koulun henkilökunnan välillä toteutuu? Millaista yh-

teistyötä tässä koulussa henkilökunnan kesken on?  

2. Millainen työpari/työryhmä olette? 

3. Millainen keskusteluyhteys/kommentointikulttuuri sinulla ja koulunkäyn-

tiavustajilla on? 

- Keskusteletteko työstä? Millaisista asioista? Miten usein? 

- Mitä, jos olette jostain eri mieltä? 

4. Miten ohjeistat/ohjaat avustajan työskentelyä? Miten paljon ohjeille on 

tarvetta? 

- Millaista ohjeistusta pyrit antamaan? 

- Miten avustajat mielestäsi suhtautuvat ohjeisiin? Kysyvätkö he itse 

lisäohjeita? Jos kysyvät, niin kuinka usein ja millaisia? 

- Onko ohjeiden antaminen teillä molemminpuolista? Toivoisitko, et-

tä avustaja ohjeistaisi/kertoisi enemmän omia näkökulmiaan? 

- Millaista tietoa voit saada avustajilta? Miten avustajan omaa tieto-

taitoa voisi hyödyntää opetuksessa? 

5. Onko sinulla tapana antaa avustajille palautetta työstään? Jos annat, mil-

laista? Kuinka usein? Mikä on palautteen merkitys?  

- Onko aikaa? 

- Saatko itse heiltä palautetta? Millaista? Mikä on tämän palautteen 

merkitys? 
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- Koetko, että olisit ns. oikeutettu antamaan negatiivistäkin palautet-

ta, mikäli sille olisi tarvetta? 

6. Mikä on mielestäsi avustajan merkitys? 

- Millainen olisi ideaali avustaja? 

7. Millainen yhteistyö koulunkäyntiavustajien, (muiden opettajien ja esimies-

ten) kanssa olisi mielestäsi ideaalia?  

- Miten hyvin se toteutuu tällä hetkellä/on toteutunut kuluneen vuo-

den aikana? 

- Mitkä seikat vaikuttavat opettajan ja koulunkäyntiavustajan väli-

seen hyvään yhteistyöhön?  

- Millaista lisähyötyä avustajasta on opetustilanteen aikana? 

- Miten avustaja parhaiten auttaisi sinua työssäsi/tukisi työntekoasi? 

8. Millä tavalla haluaisit lisätä yhteistyötä avustajien/muiden opettajien/koko 

työyhteisön kanssa?  

 

Rooli ja asema 

9. Millaisena koet koulunkäyntiavustajien roolin yleisesti työyhteisössä? 

10. Millaisena koet koulunkäyntiavustajan roolin luokassa/oppitunnin aikana: 

Onko mielestäsi sekä opettajalle että avustajalle selvää, mitkä ovat 

kummankin työtehtävät oppitunnin aikana? Miten ilmenee, kerro. 

- Missä tilanteissa toimii hyvin? Missä huonosti? 

- Miten uskot oppilaiden erottavan opettajan ja avustajan oppitunnil-

la?  

11. Miten paljon koulunkäyntiavustaja saa mielestäsi työssään vastuuta? Mi-

ten paljon itse annat vastuuta avustajille?  

12. Luuletko, että he tahtoisivat enemmän? Hyödynnetäänkö avustajan kaik-

ki potentiaali? Miten sinä pidät huolen, että potentiaali hyödynnetään? 

13. Millaisia edellytyksiä avustajilla on tehdä itse pedagogisia päätöksiä? 

14. Millaisena koet koulunkäyntiavustajan aseman luokassa/oppitunnin aika-

na? Millainen hierarkia opettajan ja avustajan välillä on luokas-

sa/oppitunnin aikana? 

- Miten ilmenee? 

15. Millainen asema tai hierarkkisuus työyhteisössäsi vallitsee? 
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16. Miten opettajat mielestäsi suhtautuvat ja arvostavat koulunkäyntiavusta-

jien työtä? (yleisesti) 

- Miten arvostus/sen puute ilmenevät? 

17. Miten koulunkäyntiavustajat mielestäsi suhtautuvat ja arvostavat opetta-

jien työtä? 

- Miten ilmenee? 

18. Missä määrin koet, että koulunkäyntiavustajia kuunnellaan yhteisissä 

päätöksissä (esim. palavereissa)? Tulisiko tilannetta jotenkin muuttaa? 

Jos tulisi, niin miten? 

 


