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1 Johdanto 
 

Kuulin opettajan käyttöteoriasta hyvin varhain ensimmäisenä opiskeluvuoteni, 

kun aloitin opintoni Helsingin yliopiston luokanopettajankoulutuksessa. Muuta-

man ensimmäisen opiskeluvuoden ajan kyseinen käsite ja siihen kytkeytyvät 

osa-alueet tuntuivat melko irrallisilta muiden opintojeni lomassa. Opinnot eteni-

vät ja kiinnostukseni opettajan käyttöteoriaa sekä sen tutkimusta kohtaan herä-

sivät kasvatustieteiden maisteriohjelman ”Opettaja työnsä tutkijana”- kurssilla. 

Kyseisellä opintojaksolla myös ymmärsin käyttöteorian olevan keskeinen raken-

nuspilari opettajan koko työnkuvalle. 

 

Stenbergin (2011, s. 37) näkemyksen mukaan käyttöteoria on opettajan amma-

tillisen kehittymisen kannalta tärkeä työkalu, jonka avulla opettaja saa työhönsä 

enemmän vapautta tietoisten ratkaisujen tekemiseksi, kun niitä ohjaavat tietyt 

periaatteet. Mielestäni käyttöteorian tutkimus on yhteiskunnallisessa konteks-

tissa tärkeää, koska sillä voidaan vaikuttaa opettajankoulutuksen kehittämiseen, 

opettajien ammattitaitoon ja tyytyväisyyteen omaa työtä kohtaan. Oma tulkintani 

on, että ammattitaitoinen, omaa työtään kehittävä opettaja on paras mahdolli-

nen kasvattaja myös oppilaalle, jonka pitäisi olla aina opetuksen keskiössä. 

 

Levinin ja Hen (2008, s. 56) mukaan valtaosa opettajien uskomuksia ja käyttö-

teoriaa koskevista tutkimuksista osoittaa, että jo ennen koulutusta kehittyneet 

uskomukset toimivat eräänlaisena suodattimena, jonka perusteella opiskelijat 

tulkitsevat uutta tietoa. Opettajankoulutuksella on myös tutkitusti melko vähän 

vaikutusta opettajien käyttöteorioihin, ja koulutuksessa opitut teoriat unohtuvat 

helposti työelämään siirryttäessä. (Levin & He, 2008.) Tästä syystä olen tässä 

tutkielmassa kiinnostunut tutkimaan luokanopettajaopiskelijoiden ja jo valmistu-

neiden luokanopettajien käyttöteorioiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Valtaosa 

opettajien käyttöteorioiden kohdistuneista tutkimuksista on kohdistunut opetta-

jaksi opiskeleviin (Stenberg, 2011; Buitink, 2008; Levin & He, 2008, Kagan; 

1992). Tutkielman lähdekirjallisuuteen tutustuessani löysin huomattavasti enem-

män tutkimuskirjallisuutta liittyen opettajaksi opiskelevien käyttöteorioihin, kuin 
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jo työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioihin. Tästä syystä olen kiin-

nostunut tutkielmassani ottamaan näkökulman, joka huomio myös jo valmistu-

neet luokanopettajat. 

 

Stenberg, Karlsson, Pitkäniemi ja Maaranen (2014, s. 207) tutkivat opettajaksi 

opiskelevien kehittyviä opettajaidentiteettejä heidän käyttöteorioidensa kautta. 

Uusien teorioiden käyttöönotto tai hylkääminen liittyy vahvasti opiskelijoiden kä-

sitykseen hyvästä opettamisesta, joka kytkeytyy lopulta opiskelijoihin itseensä 

sekä heidän kehittyviin identiteetteihinsä (Stenberg yms., 2014, s. 205). Kyseisen 

tutkimuksen mukaan opettajaksi opiskelevien ammatillinen identiteetti pohjautuu 

heidän käyttöteorioihinsa, mistä syystä olen kiinnostunut tutkimaan kyseistä il-

miötä tutkielmassani myös opettajana työskentelevien näkökulmasta. Dayn 

(2006, s. 601) mukaan opettajien vahva ammatillinen identiteetti ennustaa esi-

merkiksi motivaatiota, tehokkuutta ja sitoutumista työhön, mistä syystä koen itse-

kin merkitykselliseksi tutkia ammatillisten identiteettien ilmenemistä opettajien ja 

opettajaksi opiskelevien käyttöteorioissa, koska tulen lähitulevaisuudessa val-

mistumaan luokanopettajaksi ja siirtymään työelämään. 

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toteuttaman vuoden 2020 opetusalan työolo-

barometrin mukaan työstressin määrä on korkeampi opetusalan henkilöstön kes-

kuudessa, kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Jopa 37% työolobaro-

metrin kyselyyn vastanneista koki itsensä erittäin tai melko usein poikkeukselli-

sen väsyneeksi. (OAJ, 2020.)  Valtaosalle opettajista työ on sydämen asia, joten 

työkalut oman ammattitaidon ja työssäjaksamisen kehittämiseen mahdollisesti 

auttavat priorisoimaan ja suunnittelemaan opettajan työtä järkevämmin. Myös 

tästä syystä olen kiinnostunut tutkimaan tässä tutkielmassa luokanopettajaksi 

opiskelevien ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioita ja ammatillisia 

identiteettejä. 
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2 Käyttöteoria linkkinä opettajan ajattelun ja toiminnan 
välillä 

 
 

Opettajan työnkuvan erityisenä haasteena on teoreettisen tiedon, päätöksenteon 

ja käytännön työn yhdistäminen niin, että opetus tähtää pedagogisesti tavoitteel-

liseen toimintaan. Kansasen, Tirrin, Merin, Krokforsin, Husun ja Jyrhämän (2000, 

s. 36) mukaan opettajan professioon kuuluu vahvasti teoreettisen tiedon siirtämi-

nen käytäntöön, mikä tuo luonnollisesti haasteita opetustyöhön. Kognitiivisen tut-

kimussuuntauksen ansiosta opettajien ajattelua ja pedagogista päätöksentekoa 

koskeva tutkimus on lisääntynyt merkittävästi (Kansanen, 2004, s. 88). Aaltonen 

ja Pitkäniemi (2001, s. 402) toteavat opettajan ajattelun ja toiminnan kokonaisuu-

den olevan hyvin tunnettu paradigma kognitiivisen tutkimussuuntauksen parissa 

jo suhteellisen kauan. Tästä syystä pyrkimys oikeiden käsitteiden kehittämiseksi 

on tärkeää, jotta voidaan selittää opettajan tiedollisen kapasiteetin siirtymistä 

praktiseen työhön (Aaltonen & Pitkäniemi, 2001, s. 402). Opettajan tiedon ja toi-

minnan monimutkainen yhteys onkin johtanut ”käytännön kielen” etsimiseen ym-

märryksen lisäämiseksi niin opettajien, kuin tutkijoiden näkökulmasta (Aaltonen, 

2003, s. 15).  

 

Opettajan ajattelun ja toiminnan välistä suhdetta on tutkittu aktiivisesti jo monen 

vuosikymmenen ajan. Clarkin ja Petersonin (1986, s. 13) kehittämä opetustapah-

tumamalli kuvaa opettajan ajatteluprosessin ja opetustoiminnan välistä suhdetta. 

Mallin mukaan opettajan ajattelua ohjaavat 1) suunnittelu (ennen opetusta ja sen 

jälkeen), 2) opettajan vuorovaikutteiset ajatukset sekä päätökset ja 3) teoriat ja 

uskomukset. (Clark & Peterson, 1986, s. 15.) Aaltosen (2003, s. 9) mukaan ref-

lektio ja vuorovaikutus opettajan ajattelun sekä toiminnan välillä liittyvät opetus-

tapahtumamalliin ja opettajan käyttötiedon muodostamiseen. Clarkin ja Peterso-

nin (1986) opetustapahtumamallin opettajan ajatteluprosessia kuvaava osa ha-

vainnollistaa Aaltosen (2003, s. 6 – 7) mukaan hyvin opettajakognitiota ja käyttö-

tiedon muodostumista. Kettle ja Sellars (1996, s. 22 – 23) määrittelevät myös 

opettajan käyttöteorian olevan riippuvainen aktiivisesta prosessista, johon kuulu-

vat reflektio ja henkilökohtaiset kokemukset. Tästä syystä myös Clarkin ja Peter-

sonin (1986, s.15) opetustapahtumamallin opettajan toimintaa kuvaava osa, jo-

hon kuuluvat: 1) opettajan toiminta luokassa, 2) oppilaiden toiminta luokassa ja 
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3) oppilaiden saavutukset, ovat tärkeässä osassa, kun määritellään käyttöteorian 

käsitettä. 

 

Kuten aiemmin tässä tutkielmassa mainitsin, käyttöteorian käsite voidaan luoki-

tella kuuluvan osaksi opettajakognitioiden tutkimusta, johon kuuluu useampia kä-

sitteitä. Vuosien saatossa opettajan ajattelun ja toteutuksen välistä suhdetta on 

kuvattu eri teorioilla ja nimityksillä. (Aaltonen, 2003, s. 6; Aaltonen & Pitkäniemi, 

2001, s. 402 – 404.) Aaltosen (2003, s. 6 – 7) mukaan opettajan ajatteluun ja 

toimintaan liittyvään tutkimustraditioon kuuluvat prosessi-produktiparadigma ja 

tulkitseva tutkimus. Hyvän opettajan ominaispiirteet ja opetuksen tehokkuuden 

mittaamiseen liittyvät tutkimukset kuuluvat prosessi-produktiparadigman piiriin, 

kun taas tulkitsevassa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita opettajan ajatteluun 

liittyvistä ominaisuuksista. (Aaltonen, 2003, s. 6.) Tässä tutkielmassa painotetaan 

tulkitsevaa tutkimusta, koska tavoitteena on tutkia ensisijaisesti luokanopettaja-

opiskelijoiden ja opettajien ajattelun tuotoksena syntyneitä käyttöteorioita. Toi-

saalta opettajan ajattelua ja käyttöteoriaa ei voida tutkia irrallisina ilmiöinä, joten 

niiden suhteuttaminen laajempaan kontekstiin on välttämätöntä. Tästä syystä 

kriittinen suhtautuminen tutkimussuuntausten kahtiajakoon on tarpeen. (Aalto-

nen, 2003, s. 7 – 9; Aaltonen & Pitkäniemi, 2001, s. 403.)  Kansasen (2004, s. 

88) mukaan on mahdotonta ilmaista opettajan työhön ja ajatteluun liittyvää pro-

sessia vain yhdellä käsitteellä, minkä vuoksi kognitiivisen tutkimusperinteen vii-

tekehyksessä keskitytään opettajan ajattelun tietoperustan kuvaamiseen. Tutki-

muksen kehittyessä käsitteitä opettajan käyttöteorialle on kehittynyt siis useam-

pia. Seuraavassa kappaleessa esittelen käyttöteorian käsitteen eri nimityksiä tut-

kimuskirjallisuudessa.  
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2.1 Käyttöteorian käsite 

 

Käyttöteorian käsite on moniulotteinen ja sillä on useita rinnakkaiskäsitteitä. Vuo-

sien saatossa toteutettujen tutkimusten asetelmista ja tulokulmista riippuen, on 

syntynyt myös päällekkäisiä käsitteitä, jotka ovat kuitenkin rinnastettavissa opet-

tajan tiedon ja toiminnan välisen suhteen kuvaamiseen. (Aaltonen & Pitkäniemi, 

2001, s. 181.) 

 

Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa opettajan ajattelun ja toiminnan vä-

listä suhdetta kuvataan esimerkiksi käsitteillä theory in use (Argyris & Schön, 

1974, s. 6 -7), practical knowledge (Clark & Peterson, 1986; Elbaz, 1981; Gho-

lami & Husu, 2010; Beijaard & Verloop, 1996), practical theory (Gholami, 2009; 

Kettle & Sellars, 1996), tacit pedagogical knowing (Toom, 2006), pedagogical 

knowing (Husu, 2002) ja personal practical theories, PPT:s (Levin & He, 2008; 

Fairbanks ym.,  2010; Maaranen, Pitkäniemi, Stenberg, & Karlsson, 2016; Pitkä-

niemi, Karlsson, & Stenberg, 2014; Stenberg, 2011). Suomenkielisessä tutkimus-

kirjallisuudessa käytettyjä käsitteitä ovat esimerkiksi käyttöteoria (Aaltonen & Pit-

käniemi, 2001; 2002; Kansanen, 2004; Ojanen, 2000; Stenberg, 2011) ja käyttö-

tieto (Aaltonen, 2003; Aaltonen & Pitkäniemi, 2001; 2002).  

 

Aaltonen ja Pitkäniemi (2001, s. 404 – 405) käyttävät katsauksessaan käyttötie-

don ja käyttöteorian käsitettä. He määrittelevät käyttötiedon kuvaavan koroste-

tummin opettajan henkilökohtaisiin arvoihin ja uskomuksiin liittyvää tietoa, kun 

taas käyttöteoria on laajempi ja abstraktimpi teoria opetukseen sekä kasvatuk-

seen liittyvistä keskeisistä tekijöistä (Aaltonen & Pitkäniemi, 2001, s. 404 – 405). 

Clark ja Peterson (1986, s. 120 – 121) ovat kuvanneet opettajan henkilökohtaista 

opetuksen ja kasvatuksen viitekehystä myös käsitteellä implicit theories. Kysei-

sellä käsitteellä viitataan teoriaan, joka on opettajan henkilökohtaista ja alitajun-

taista opetustoimintaa ohjaavaa tietoa (Clark & Peterson, 1986). Tässä tutkiel-

massa käytän ensisijaisesti käsitettä käyttöteoria, vaikka opettajakognition tutki-

muksessa on vuosien saatossa käytetty useita määritelmiä. Seuraavassa kappa-

leessa määrittelen käyttöteorian käsitteen tarkemmin tämän tutkielman ja käytän-

nön opetustyön kannalta.  
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2.1.1  Käyttöteorian merkitys 

 

Opettajan täytyy työnkuvassaan hallita laaja skaala tietoa esimerkiksi oppiainesi-

sällöistä, luokkahuonetyöskentelyn organisoinnista, opetustekniikoista ja oppilai-

den yksilöllisistä tarpeista sekä lähtökohdista. Tämän lisäksi opettajan täytyy toi-

mia osana koulun työyhteisöä, tehdä yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa 

ja reflektoida sekä kehittää omaa ammattitaitoa. Jokaisella opettajalla on henki-

lökohtainen teoria hallita ja priorisoida työhön kuuluvia osa-alueita. (Elbaz, 1981, 

s. 47.) Myös Stenberg (2011, s. 27) toteaa opettajilla olevan opetustyössä henki-

lökohtainen käsitys, voidaan puhua jopa ammatillisesta viitekehyksestä, joka oh-

jaa työtä ja siihen kuuluvien osa-alueiden priorisointia.  

 

Kettle ja Sellars (1996, s. 2 – 3) ovat määritelleet opettajan käyttöteorian raken-

tuvan kolmen piirteen varaan: 1) henkilökohtaisuus, 2) dynaamisuus ja 3) hiljai-

nen tieto sekä sen tiedostamattomuus. Henkilökohtaisuudella tarkoitetaan käyt-

töteorian muodostuvan yksilöllisten kokemusten ja tulkintojen varassa. Dynaami-

suus kuvaa käyttöteorian ja sen kehittymisen olevan jatkuva prosessi, johon vai-

kuttavat kokemukset esimerkiksi opinnoista ja työelämästä. Hiljaisella tiedolla ja 

sen tiedostamattomuudella viitataan käyttöteorian olevan tiedostamatonta tietoa, 

joka ohjaa esimerkiksi päätöksentekoa työssä intuitiivisesti. Tästä syystä oman 

käyttöteorian tiedostaminen on usein hankalaa. (Kettle & Sellars, 1996, s. 2 – 3.) 

Argyris ja Schön (1974, s. 38 – 39) ja Ojanen (2001, s. 86) mainitsevat myös 

käyttöteorian olevan tyypillisesti hiljaista tietoa, joka toimii tiedostamattomalla ta-

solla. Ojanen (2001, s. 86) kutsuu käyttöteoriaa ”sisäänrakennetuksi säännös-

töksi tai ohjausjärjestelmäksi”. Edellä mainittujen tutkijoiden mukaan voidaan siis 

todeta, että oman käyttöteorian ymmärtäminen voi olla haastavaa, jos aktiivista 

työstämistä sen parissa ei ole harjoitettu. Argyris ja Schön (1974, s. 38 – 39) 

toteavat käyttöteorioiden olevan vaikeasti muokattavissa, jos omaa päätöksente-

koa ja toimintaa ei kyseenalaista prosessinomaisesti. Kysymykset mitä ja miksi 

ovat siis hyödyllisiä opettajan käyttöteorian tiedostamisessa.  

 

Kun tietoisuus omasta käyttöteoriasta vahvistuu, on oman opetuksen suunnittelu 

ja priorisointi selkeämpää. Tällöin opetus muuttuu mahdollisesti tavoitteellisem-
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maksi, kun resurssit keskitetään oman opettajuuden kannalta tärkeisiin seikkoi-

hin. (Stenberg, 2011, s. 37.) Aaltosen ja Pitkäniemen (2001) mukaan tietoisuuden 

lisääntyessä oman käyttöteorian suhteen, opettaja tutkii sitä uusista näkökulmista 

ja arvioi kriittisesti sen merkityksellisyyttä oman ammatillisen kehityksen, sekä 

opetuksen kannalta. Myös Ojanen (2001, s. 86) painottaa oman käyttöteorian ke-

hittämisen olevan yhteydessä työn rutiinien ja ennakkoluulojen ymmärtämiseen 

sekä ammattitaidon kehittymiseen. Oman tiedostamattoman käyttöteorian valjas-

taminen omaan tietoiseen tarkasteluun on hyödyllistä opettajan ammatillisen ke-

hittymisen kannalta edellä mainittujen tutkijoiden näkökulmasta.  

 

Käyttöteorian muodostumisen opetustapahtumamalli Clarkin ja Petersonin 

(1986, s. 13) mukaan nostaa esille reflektion merkityksen opettajan henkilökoh-

taisten uskomuksien kehittymisen kannalta. Opetustapahtumamallin mukaan 

opettajan ajatusprosessiin kuuluu keskeisesti ajatusten työstäminen ennen ja jäl-

keen opetustapahtuman. Tämän lisäksi opettajan uskomukset ja teoriat ohjaavat 

keskeisesti käyttöteorian kehittymistä. (Clark & Peterson, 1986, s. 13.) Aaltonen 

(2003, s. 9), Ojanen (2001, s. 86), Kansanen ja muut (2000, s. 3) ja Johnston 

(1992, s. 133) mainitsevat reflektion olevan välttämätön työväline oman käyttö-

teorian ymmärtämiseen, kriittisen tarkasteluun ja ammatilliseen kehittymiseen. 

Seuraavassa kappaleessa käsittelen reflektion merkitystä opettajan käyttöteorian 

muodostumisen kannalta tarkemmin.  

 

 

2.1.2 Reflektio 

 

Reflektio on oman ajattelun, uskomuksien ja toiminnan tietoista tarkastelua ja ar-

viointia, jonka avulla opettaja voi mahdollisesti tiedostaa ja purkaa haitallisia ope-

tus-opiskelu-oppimisprosessia haittaavia elementtejä. Aktiivinen käyttöteorian 

työstäminen ja reflektio ovat ratkaisevia tekijöitä oman henkilökohtaisen käyttö-

teorian tiedostamisessa. Reflektion avulla on mahdollista kehittää omaa ammat-

titaitoa ja luoda selkeä struktuuri opetuksen tueksi. (Stenberg, 2011, s. 28 – 29.) 
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Maarasen ja muiden tutkijoiden mukaan (2016, s. 89) reflektioon pyrkivä opetta-

jankoulutus on ollut monien opettajankoulutusohjelmien tavoite jo useiden vuosi-

kymmenien ajan. Tutkijat mainitsevat, että opettajankoulutuksien täytyisi eritellä 

selkeästi reflektion merkitys koulutuksessa, miten se ilmenee ja mihin sen tavoi-

tellaan johtavan (Maaranen ym., 2016, s. 89). Myös Maaranen ja Stenberg (2020, 

s. 709) puhuvat jäsennellyn reflektion puolesta opetusharjoitteluihin liittyen. Aktii-

visen reflektion ansiosta kokemus harjoittelusta syvenee ja teorian yhdistäminen 

käytäntöön mahdollistuu (Maaranen & Stenberg, 2020). 

 

2.1.3 Reflektiivinen työtapa 

 

Larrivee (2020) kertoo artikkelissaan reflektiivisen työtavan merkityksestä opet-

tajankoulutuksessa sekä opetustyössä. Larrivee esittelee artikkelissaan kriittisen 

reflektion käsitteen, millä tarkoitetaan omien henkilökohtaisten uskomusten pe-

rusteellista tutkimista, opetuksen eettisten vaikutusten ja seurausten tietoista 

huomioon ottamista sekä näiden yhdistämistä kriittiseen tutkimukseen. Jotta kriit-

tinen reflektio muodostuu osaksi päivittäistä opetustyötä, on opettajan kyseen-

alaistettava ja arvioitava omia uskomuksiaan ja käyttöteoriaansa. (Larrivee, 

2020, 293.) 

 

Myös Ojasen (2001, s. 86 – 87) mukaan reflektio on tärkeä työväline erityisesti 

ammattikasvattajan työn näkökulmasta, koska sen avulla omien toimintaa ohjaa-

vien tietojen, uskomusten ja niiden takana vaikuttavan käyttöteorian tiedostami-

nen on mahdollista. Ojanen (2001) määrittelee reflektiivisen työkäytännön perus-

tuvan toimintaan tai päätöksentekoon, jota ohjaavat henkilökohtaiset uskomuk-

semme, joita kutsutaan käyttöteoriaksi. Reflektiivinen työkäytäntö on teorian ja 

toiminnan välisen yhteyden tutkimista arkisessa toiminnassa kuten työelämässä. 

Kokemukset ja reflektio synnyttävät siis dynaamisen prosessin, jonka tuloksena 

käyttöteoria syntyy. (Ojanen, 2001, s. 87 – 88.) Kettlen ja Sellarsin (1996, s. 2 -

3) tutkimus on yhtenäinen Ojasen (2001) käyttöteorian dynaamisen ja reflektiivi-

sen luonteen kanssa. Tässä tutkielmassa pyritään myös edistämään reflektiivistä 

työkäytäntöä aineiston keräämisen yhteydessä. Tästä kerrotaan tarkemmin tut-

kielman ”Tutkimuksen toteutus”- kappaleessa. 
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Gholami (2009, s. 29) määrittelee tutkimuksessaan käyttöteorian muodostuvan 

opetuskokemusten kautta prosessina. Tieto siirtyy metakognitiivisesti intuition 

kautta tietoiseen käsittelyyn, jonka jälkeen prosessoitua tietoa voi jatkossakin 

hyödyntää opetuksessa. Jotta tietoa voidaan käyttää, sitä on ensin käsiteltävä. 

(Gholami, 2009, s. 29.) Beijaard ja Verloop (1996, s. 281) myötäilevät tätä näke-

mystä ja mainitsevat reflektion olevan jopa eräänlainen asenne, jolla voidaan vai-

kuttaa käytännön opetustyön ymmärtämiseen. Kettlen ja Sellarsin (1996, s. 3) 

mukaan reflektio on vahvasti sidoksissa käyttöteorian uudelleenarviointiin ja ke-

hitysprosessiin. Kyseisten tutkijoiden mukaan myös opettajaksi opiskelevia pyri-

tään nykyään sitouttamaan entistä enemmän reflektiiviseen työtapaan, jotta työ-

elämässä sen hyödyntäminen automatisoituisi. (Kettle & Sellars, 1996, s. 3.) 

 

Oman käyttöteorian reflektio ja työstäminen onnistuvat Stenbergin esimerkin 

(2011, s. 33) mukaan kirjoittamalla ja listaamalla omaa opetustyötä ohjaavia ar-

voja, uskomuksia ja käsityksiä. Levin ja He (2008, s. 56) mainitsevat tutkimuk-

sessaan, että opettajaksi opiskelevien käyttöteorioihin vaikuttaminen pysyvästi 

yliopistokoulutuksen aikana on haastavaa. Riski siihen on mahdollinen, että kou-

lutuksessa opittu katoaa opettajien mielestä, kun he aloittavat kentällä. (Levin & 

He, s. 56.) Seuraavassa kappaleessa esittelen suomalaista opettajankoulutusta 

ja käyttöteorian merkitystä luokanopettajaksi opiskelevien kannalta. 

 
 

 

2.2  Käyttöteoria suomalaisessa opettajankoulutuksessa 

 

Suomalainen opettajankoulutus siirtyi yliopistoihin vuonna 1974 ja se on saavut-

tanut itsenäisen ja tasavertaisen aseman muiden yliopiston tiedekuntien kanssa. 

Opettajankoulutuksen akateeminen malli perustuu tutkimusperustaisen koulutuk-

sen ideaan, jonka olennaisena tavoitteena on perustaa opetus tieteelliseen tutki-

mukseen. Akateemisella opettajankoulutuksella tavoitellaan yksittäisen opettajan 

kompetenssia kehittää ja reflektoida käyttöteoriaa oman työn tutkimisen avulla. 

(Kansanen, 2012, s. 39 – 41.)  
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Luokanopettajat suorittavat Suomessa kasvatustieteen maisterin tutkinnon. 

Opinnot kestävät yleensä viisi vuotta ja ne sisältävät muun muassa yleisiä kas-

vatustieteen opintoja, pedagogisia opintoja, käytännön opetusharjoitteluita ja tut-

kimusmetodikursseja. Opintojen aikana opiskelijat oppivat muodolliset tutkimus-

taidot, joita hyödynnetään esimerkiksi pro gradu- tutkielmien tekemisessä. Ta-

voitteena on, että opiskelijat pystyvät integroimaan tutkimusta ja teoriaa käytän-

nön työhön. (Maaranen, Pitkäniemi, Stenberg & Karlsson, 2016, s. 83.)  

 

Stenberg, Karlsson, Pitkäniemi ja Maaranen (2014; 2016) ja Pitkäniemi, Karlsson 

ja Stenberg (2014) ovat tutkineet opettajaksi opiskelevien henkilökohtaisia käyt-

töteorioita (personal practical theories) erilaisista näkökulmista. Kuten aiemmin 

mainitsin, reflektiolla ja sen työstämisellä on ratkaiseva rooli opettajien käyttöteo-

rioiden selvittämisen kannalta. Seuraavassa kappaleessa käsittelen tarkemmin 

kyseisiä tutkimuksia, niiden tuloksia ja miksi ne ovat olennaisia tämän tutkielman 

kannalta. Lisäksi tulen käsittelemään muita tämän tutkielman kannalta olennaisia 

tutkimuksia.  

 
 

2.2.1 Käyttöteoria aikaisemmissa tutkimuksissa 

 

Levinin ja Hen (2008) tutkimuksessa opettajaksi opiskelevien henkilökohtaisia 

käyttöteorioita (personal practical theories, PPT) tutkittiin sisällönanalyysin kei-

noin 94 yhdysvaltalaiselta opettajalta kerätystä aineistosta, johon kuului 472 hen-

kilökohtaista käyttöteoriaa. Tutkimuksen tavoitteena oli auttaa opettajankoulutta-

jia ymmärtämään opettajaksi opiskelevien uskomuksia, jotta tietoihin sekä käy-

tännön osaamiseen vaikuttaminen olisi tehokkaampaa opettajankoulutuksessa. 

Aineiston analyysia varten tutkijat kehittivät kategorisoinnin, jonka avulla opetta-

jaksi opiskelevien käyttöteoriaväittämiä tutkittiin niiden lähteen ja sisällön mu-

kaan.  

 

Karlsson ja Pitkäniemi (2011) loivat tutkimukseensa kategorisoivan mallin suo-

malaiseen opettajankoulutukseen sopivaksi (taulukko 1). Mallissa he hyödynsivät 

Levinin ja Hen (2008) tutkimusta. Mallia käytettiin Pitkäniemen, Karlssonin ja 
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Stenbergin (2014) tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli 1) kuvailla millaisia henki-

lökohtaisia käyttöteorioita luokanopettajaksi opiskelevilla on suomalaisessa opet-

tajankoulutuksessa ja 2) analysoida käyttöteorioiden eroja koulutuksen alku- ja 

loppuvaiheessa. Tutkimuksen aineisto koostui 180 opettajaopiskelijan vastauk-

sista. Opiskelijoita pyydettiin kuvaamaan neljästä kymmeneen käyttöteoriaa, 

jotka ohjasivat heidän käytännön koulutyötään. (Pitkäniemi ym., 2014, s. 132.) 

Levinin ja Hen (2008, s. 58 – 65) tutkimuksessa kategorisointi muodostettiin tut-

kimuksen tulosten perusteella, mutta Pitkäniemen ja kumppaneiden (2012, s. 

132) tutkimuksessa opiskelijoita ohjattiin luokittelemaan käyttöteoriansa ja niiden 

lähteet itse tutkijoiden kehittelemien kategorioiden avulla. Pääkategorioita käyt-

töteorioita varten oli yhteensä kuusi ja lähteitä varten neljä. Tämän lisäksi pääka-

tegoriat oli jaettu 38 eri alakategoriaan (taulukko 1). (Pitkäniemi ym., 2014.)   
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Taulukko 1. Käyttöteoria- ja lähdekategoriat Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) 

mukaan (mukaellen Levin & He, 2008; Pitkäniemi ym., 2014, s. 133). 

 
 

1 Opettaja 2  Oppilas 3 Luokkayhteisö 

11 Opettajan suun-
nittelu ja organi-
sointi 

21 Oppilaan oppimi-
sen tavat 

31 Luokan hallinta, työ-
rauha 

12 Opettajan am-
matillinen kehit-
tyminen 

22 Oppilaan omat 
odotukset ja tiedot 

32 Vuorovaikutus, ihmis-
suhteet 

13 Opettajan roolit 
ja vastuut 

23 Oppilaiden taustat 33 Oppilaan arvostaminen 

14 Hyvän opettajan 
ominaispiirteet 

24 Muut oppilaaseen 
liittyvät näkökul-
mat 

34 Opettajan oppilaille 
asettamat odotukset 

15 Opettajan luo-
vuus 

    

4 Fyysinen ympä-
ristö 

5 Opetukseen liitty-
vät menettelytavat 

6 Yhteiskunnalliset- kult-
tuuriset- historialliset 
näkökulmat 

41 Fyysinen ympä-
ristö luokkahuo-
neessa 

51 Opetusmenetelmät 61 Yleinen koulukulttuuri 

  52 Opetuksen arvioin-
tikäytännöt 

62 Paikalliset/kansalliset 
tavat, historia 

  53 Opetuksen eriyttä-
minen 

63 Yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen/vaikutus 

    64 Muut 

 

 

 

 

7 Kokemukset 
opettajana 

8 Opettajankoulutus 9 Muut omat oppimis-
kokemukset 

10 Erilaiset oppimisym-
päristöt 

71 Kokemus opet-
tajana opetus-
harjoittelussa 

81 Kirjallisuus 91 Elämänkatsomus, 
uskonto, arvot 

101 Kirjallisuus (ei ope-
koulutuksessa) 

72 Opetuksen seu-
raaminen 

82 Luennot 92 Kotikasvatus 102 Muut oppimisym-
päristöt (esim. in-
ternet) 

73 Muu kokemus 
opettajana (ei 
koulutuksessa) 

83 Ryhmätoiminta 93 Omat kouluvuodet, 
oma oppiminen 

103 Keskustelut 

  84 Teoriat 94 Muut varhaiset op-
pimiskokemukset 

104 Teoriat (ei opekou-
lutuksessa) 

    95 Työkokemus (ei 
opettajana) 

105 Taide, kirjallisuus 
jne. 
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Levinin ja Hen (2008, s. 62) tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa (35%) opet-

tajaksi opiskelevien käyttöteorioista oli yhdistettävissä opettajaan ja opetuksen 

suunnitteluun (instruction). Tutkimuksen mukaan opettajaksi opiskelevilla oli us-

komuksia, jotka koskivat strategioita opetussuunnitelman toteuttamiseen käytän-

nössä, luokkahuoneympäristöä, suunnittelua ja organisointia, sekä opettajan roo-

leja ja vastuita. (Levin & He, 2008, s. 62.) Pitkäniemi ja muut (2014) huomasivat 

tutkimuksessaan, että opintojen myöhäisempi vaihe lisäsi tutkittavien mainitse-

mien käyttöteorioiden määrää. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että käyttöteoriat, 

jotka keskittyivät opettajaan ja opettajan toimintaan, olivat yleisempiä opintojen 

alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Luokkayhteisöön liittyvät käyttöteoriat ilmeni-

vät myös useammin alkuvaiheen opiskelijoiden vastauksissa. Sen sijaan opetuk-

seen liittyvät menettelytavat ja koulutuksen sosiokulttuuriset näkökulmat painot-

tuivat opinnoissaan pidemmälle edenneillä opiskelijoilla. (Pitkäniemi ym., 2014, 

s. 134 – 135.) 

 

Pitkäniemen ja muiden tutkijoiden mukaan (2014) koulutuksen alkuvaiheessa 

olevilla opiskelijoilla omat oppimiskokemukset esimerkiksi kotona ja koulussa 

esiintyivät useammin vastauksissa, jotka liittyvät käyttöteorioiden lähdekategori-

oihin. Kun opiskelijat etenevät koulutuksessa, omien oppimiskokemusten merki-

tys vähenee. Käytännön opetustyön kokemukset esimerkiksi opetusharjoitte-

lussa ja sijaisopettajana vaikuttavat tällöin opiskelijoiden käyttöteorioihin. Työko-

kemus opettajana myös lisäsi opiskelijoiden arvostusta opettajankoulutuksen 

kursseja kohtaan. Erilaiset oppimisympäristöt esiintyivät niiden opiskelijoiden 

vastauksissa, joilla ei ollut työkokemusta opettajana. Pitkäniemen ja muiden tut-

kijoiden (2014) tutkimuksen perusteella voidaan siis todeta, että opettajankoulu-

tuksella on merkittävä vaikutus opiskelijoiden käyttöteorioiden kehittymiseen. Toi-

saalta Pitkäniemi ja kumppanit mainitsevat, että opettajankoulutuksella on melko 

pieni vaikutus opiskelijoiden ajatuksiin, jotka liittyvät opetukseen tarvittaviin olo-

suhteisiin. Tuloksien mukaan näyttää siltä, että kyseisiä osa-alueita opitaan 

muissa yhteyksissä, esimerkiksi työelämään siirryttäessä. Opettajankoulutuksen 

vaikutus on tutkimuksen mukaan melko pieni, kun huomioimatta jätetään käytän-

nön opetusharjoittelut. (Pitkäniemi ym., 2014, s. 135 – 138.)  
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Maarasen ja Stenbergin (2017) tapaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuuden 

luokanopettajaksi opiskelevan reflektiota ja, kuinka heidän käyttöteoriansa olivat 

yhteydessä opetusharjoitteluun. Tutkijoiden mukaan jäsennelty reflektio syven-

tää kokemusta harjoittelusta ja auttaa yhdistämään henkilökohtaisten käyttöteo-

rioiden yhdistämistä käytäntöön. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelijoi-

den käyttöteorioiden pohdinta ei ole vain idealistista, vaan se osoittautuu konk-

reettisempiin tekijöihin, kuten esimerkiksi ympäristöön ja käyttäytymiseen. Muu-

tos idealistisesta käytännönläheisempään on tutkijoiden mukaan merkittävä muu-

tos verrattuna heidän aikaisempiin tutkimuksiinsa (Maaranen ym., 2016; Sten-

berg ym., 2014). Tutkijoiden mukaan idealistisuuden ja käytännön osaamisen 

kulkeminen käsi kädessä ovat hyviä tavoitteita opettajankoulutukselle. Maarasen 

ja Stenbergin tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden reflektioiden mukaan 

opiskelijoiden reflektiotaitojen kompetenssi oli vähäinen muihin tutkimuksen osa-

alueisiin nähden, jotka olivat tavoite, identiteetti, käyttäytyminen ja ympäristö. 

Tutkijat pitävät tätä loogisena, koska osallistujat ovat vasta opiskelijoita. Syytä 

huolestuneisuuteen kuitenkin on, koska osallistujat ovat siirtymässä työelämään. 

(Maaranen & Stenberg, 2017, s. 709.) 

 

Buitink (2009, s.125 – 127) esittää Alankomaissa toteutetussa tutkimuksessaan 

osittain samankaltaisia tuloksia suhteessa Pitkäniemen ja kumppaneiden (2014) 

tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymyksen kohdalla 

(”Kehittävätkö opettajaksi opiskelevat hyvin kehittyneitä käyttöteorioita?”) kävi 

ilmi, että opiskelijat kehittävät käyttöteorioita, jotka olivat rikkaita, selkeästi struk-

turoituja ja keskittyvät oppilaan oppimiseen (Buitink, 2009, s. 125 - 126). Tutki-

muksen mukaan opettajankoulutuksella ja organisaatiolla on suuri vaikutus opis-

kelijoiden oppimisen edellytyksiin. Instituution tutkijoiden ja luennoitsijoiden täy-

tyy kuitenkin olla yhtä mieltä siitä, että käyttöteorian kehittäminen on tärkeä ta-

voite ja pelkkää sopeuttamista jokapäiväiseen käytännön opetustyöhön on väl-

tettävä. Opettajankouluttajien ja oppilaitoksen yhteistyö ovat siis tärkeitä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat opiskelijoiden käyttöteorioiden laatuun. (Buitink, 2009, s. 126.) 

 

Henkilökohtaisia käyttöteorioita (PPT) on tutkittu myös Maarasen, Pitkäniemen, 

Stenbergin ja Karlssonin tutkimuksessa (2016). Tutkimuksen tavoitteena oli ana-

lysoida, mitkä elementit ovat henkilökohtaisten käyttöteorioiden näkökulmasta 
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tärkeitä suomalaisille opettajaopiskelijoille. Tutkimuksen otos koostui 84 luokan-

opettajaksi opiskelevien vastauksista, jotka koostuivat yhteensä 647 käyttöteori-

asta väitelauseen muotoon kirjoitettuna. Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää opet-

tajaksi opiskelevien käyttöteorioiden sisältöjen avulla, miten hyvää opetusta voi-

daan havainnollistaa. Tulosten mukaan muodostettiin kolme pääkategoriaa: 1) 

Hyvän opetuksen perusteet, 2) opettaja ja 3) opettajan päivittäinen työ. (Maara-

nen ym., 2016, s. 81.) Tutkimuksen tuloksien yhteenvedossa Maaranen ja muut 

tutkijat totesivat, että opiskelijoiden käyttöteoriat kuvasivat opettajaa, joka suh-

tautuu opetukseen filosofisesta sekä eettisestä näkökulmasta, ymmärtäen opet-

tajan ammatin olevan yhdistelmä persoonallista sekä ammatillista kehittymistä 

samalla päivittäiseen työhön liittyvät seikat huomioiden. (Maaranen ym., 2016, s. 

81 – 88.)  

 

Maarasen ja kumppaneiden (2016, s. 88) mukaan tutkimuksen tuloksissa oli löy-

dettävissä yhteneväisyyksiä Levinin ja Hen (2008) tutkimuksen kanssa. Levin ja 

He (2008) muodostivat pää- ja alakategoriat opiskelijoiden käyttöteoriaväittämien 

perusteella. Sekä Maarasen ja kumppaneiden (2016), että Levinin ja Hen (2008) 

tutkimuksien mukaan opettajaksi opiskelevat nostavat hyvän opettajuuden omi-

naisuuksiksi koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämisen ja eetti-

sen ajattelun. Levinin ja Hen (2008) tutkimuksen kategorisointi eroaa vain hieman 

Maarasen ja muiden tutkijoiden (2016) muodostamasta luokittelusta. Molemmat 

tutkimukset sisällyttivät kategorisointiinsa luokkia, jotka liittyivät opettajaan ja 

opettamiseen. Maarasen ja kumppaneiden tutkimuksen ensisijaisena tarkoituk-

sena ei ollut analysoida käyttöteoriaväittämiä yksittäisinä tuotoksina, vaan selvit-

tää yleinen käsitys hyvästä opettajuudesta opiskelijoiden keskuudessa. (Maara-

nen ym., 2016, s. 88.) 

 

Tiivistettynä yhteenvetona edellä esiteltyjen tutkimuksien perusteella totean, että 

opettajaksi opiskelevien käyttöteoriat keskittyvät opintojen alkuvaiheessa enem-

män omiin oppimiskokemuksiin, opettajan toimintaan ja esimerkiksi oppiaineiden 

didaktisiin sisältöihin. Myös luokkayhteisöön keskittyvät käyttöteoriat esiintyvät 

useammin opintojen ensimmäisinä vuosina. Opintojen myöhäisempi vaihe vai-

kutti esimerkiksi Pitkäniemen ja kumppaneiden (2014) tutkimuksessa mainittujen 
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käyttöteorioiden määrään. Koulutuksen sosiokulttuuriset näkökulmat ja yhteis-

kunnallisen merkityksen korostaminen esiintyivät myös useammin käyttöteori-

oissa, kun opintovuosia oli takana enemmän. Työkokemus opettajana ja opetus-

harjoittelut vaikuttavat tutkimuksien mukaan opiskelijoiden käyttöteorioihin sekä 

oman koulutuksen arvostamiseen. Vaikka idealistista ja teoriaan pohjautuvaa 

käyttöteoriaa pidetään tärkeänä, on opiskelijoiden keskuudessa nähtävissä muu-

tosta käytännön työhön liittyvien teorioiden lisääntymisellä. Opettajankouluttajilla 

ja oppilaitoksilla näyttäisi olevan mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi opettajaksi 

opiskelevien käyttöteorioiden laatuun sekä kehitykseen. Kuitenkin tutkimuksien 

tuloksien mukaan opettajankoulutuksen vaikutus tulevien opettajien käyttöteori-

oihin on melko pieni. (Levin & He, 2008; Buitink, 2009; Pitkäniemi ym., 2014; 

Maaranen ym., 2016; Maaranen & Stenberg, 2017.) Tutkimustulosten ristiriita 

opettajankoulutuksen vaikutuksesta opettajaopiskelijoiden käyttöteorioihin kertoo 

mahdollisista jatkotutkimuksien tarpeesta. 

 

Maaranen ja muut tutkijat (2016, s. 89) painottavat tutkimuksessaan opettajaksi 

opiskelevien käyttöteorioiden kehityksen tutkimisen tärkeyttä koulutuksen ai-

kana. Tutkimuksen avulla on mahdollista kehittää opettajankoulutusta ja tutkia 

miten sen painotukset vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen. Tutkijoiden mukaan 

käyttöteorian tutkiminen opettajien työelämään siirtymisen yhteydessä olisi tär-

keä tutkimuskohde, koska silloin opettajankoulutuksen vaikutusta on mahdollista 

arvioida uudelleen. (Maaranen ym., 2016, s. 89.) Seuraavassa kappaleessa kä-

sittelen tutkimuksia ja artikkeleita, jotka liittyvät jo työelämässä olevien opettajien 

käyttöteorioihin. 

 

 

2.3 Käyttöteoriat luokanopettajan työssä 

 

Työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioita on tutkittu suhteellisen vä-

hän suomalaisen perusopetuksen kontekstista, minkä takia tavoitteeni tässä tut-

kielmassa on selvittää kyseisen ryhmän käyttöteorioiden sisältöjä. Esimerkiksi 

Johnston (1992), Kagan (1992), Elbaz (1981), Buitink (2008), Levin ja He (2008), 

Maaranen ja Stenberg (2017; 2020) ja Pitkäniemi ja kumppanit (2014; 2016) ovat 
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tutkineet opettajaksi opiskelevien käyttöteorioita suomalaisessa, yhdysvaltalai-

sessa, hollantilaisessa, australialaisessa ja kanadalaisessa opettajankoulutuk-

sessa. Jo työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioiden tutkiminen voi 

parhaassa tilanteessa antaa tärkeää informaatiota opettajankoulutuksen mahdol-

lisuudesta vaikuttaa opiskelijoiden käyttöteorioihin sekä koulutusjärjestelmän ke-

hittämiseen niin yliopistoissa, kuin koulujen työyhteisöissä. Levin ja He (2008) 

mainitsevat aikaisempien tutkimusten viittaavaan siihen, että opettajankoulutuk-

sen vaikutus vastavalmistuneiden opettajien tietoihin ja taitoihin vähenee, kun 

siirrytään työelämään. Pitkäniemi ja muut (2014, s. 138) mainitsevat tutkimukses-

saan, että opettajankoulutuksen vaikutus opettajaopiskelijoiden käyttöteorioihin 

on epävarma. Myös Fairbanks, Duffy, Faircloth, He, Levin, Rohr ja Stein (2010, 

s. 168) toteavat tutkimuksessaan, että kentällä olevien opettajien suoriutumisesta 

harkinnanvaraisesti omiin uskomuksiinsa perustuen tarvitaan lisää tutkittua tie-

toa. Tutkimus lisäisi myös mahdollisuuksia kehittää opettajankoulutusta ja tukea 

opettajankouluttajia työssään, kun opettajien käyttöteorioiden kehitys tunnettai-

siin paremmin. (Fairbanks ym., 2010, s. 168.)  

 

Wetzel, Hoffman, Roach ja Russell (2018, s. 87) tutkivat, miten yhdysvaltalaisen 

yliopiston käytännönläheinen opettajankoulutus valmisti opettajaopiskelijoita ke-

hittämään ja hyödyntämään käyttötietoa ensimmäisinä työvuosinaan valmistumi-

sen jälkeen. Tutkijat mainitsevat, että työuransa aloittaneet opettajat työskente-

levät osittain kouluyhteisön normeja vastaan, mutta toisaalta pyrkivät sopeutu-

maan niihin. Tutkimuksen mukaan ensimmäisen opetusvuoden kuormittavuus 

voi käydä uudelle opettajalle liian raskaaksi, jos he eivät ole saaneet riittävää 

opastusta koulutuksessaan reflektiivisten työtapojen käyttöön, joita ovat esimer-

kiksi: syvällinen ja rutiininomainen reflektio, teorian ja käytännön ristiriidan tutki-

minen ja tulevien opetuskäytäntöjen suunnittelu. Yllättävä huomio tutkimuksen 

tuloksissa oli se, että työuransa ensimmäisenä vuonna opettajien kyky tasapai-

noilla koulun toimintatapojen ja omien käyttöteorioiden välillä mahdollisti sen, että 

seuraavana vuonna opettajat saivat vapauden toteuttaa työtään enemmän lin-

jassa opettajankoulutuksessa opittujen teorioiden ja omien uskomuksien poh-

jalta. (Wetzel ym., 2018, s. 106.) 
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 Brouwer ja Korthagen (2005, s. 213) saivat tutkimuksessaan samansuuntaisia 

tuloksia verrattuna Wetzelin ja kumppaneiden (2018) tutkimukseen. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, onko alankomaalaisella opettajankoulutuksella vaiku-

tusta valmistuneiden opettajien kompetenssiin opetustaitoihin nähden. Tuloksien 

mukaan vastavalmistuneiden opettajien kohdalla koulutuksen vaikutus näkyy 

vasta ensimmäisten työvuosien jälkeen. Koulutusideaalit ja omat käytännön us-

komukset joutuvat väistymään työuran alussa, koska opettajan roolin sisäistämi-

nen, työyhteisöön sopeutuminen ja opetukseen liittyvän kompetenssin kehittämi-

seen kuluu aikaa. Tämän vaiheen jälkeen omien arvojen ja teorioiden toteuttami-

nen mahdollistuu käytännössä. (Brouwer & Korthagen, 2005, s. 213.) 

 

Gholami ja Husu (2010) tutkivat, miten opettajat perustelevat omia opetuskäytän-

töjään ja käyttöteorioitaan. Tutkimusotos koostui kokeneista luokanopettajista, 

joilla oli työkokemusta vähintään neljä vuotta. Tutkijoiden mukaan yksi tärkeimpiä 

käyttöteorian lähteitä on ammatillinen kokemus, jota vastavalmistuneet opettajat 

eivät ole välttämättä ehtineet kartuttamaan. Tutkimuksen mukaan opettajat pe-

rustelevat käyttöteorioitaan pedagogisiin kysymyksiin viitaten, joita he tukevat 

kontekstuaalisilla syillä. Lopuksi he luovat yhteyden kontekstuaalisten syiden ja 

käyttöteorian välille perustelemalla niitä moraalisella eetoksella ja toiminnan te-

hokkuudella. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajien käyttöteo-

rioiden ymmärtäminen on monimutkainen tehtävä. Tutkijat mainitsevat, että opet-

tajan tilannekohtaisen työn ansiosta opettajat käyttävät sekä tehokasta (effective) 

ja moraalista (moral) päättelyä, kun he tekevät ratkaisuja opetustyössään. Tämän 

takia opettajien päätöksenteko voi olla usein ristiriidassa keskenään, jolloin esi-

merkiksi opetuksen tehokkuutta voidaan toteuttaa moraalisen päätöksenteon 

kanssa. Tutkimuksen tuloksiin viitaten voidaan päätellä, että jo pidempään työ-

elämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioista ja niiden perusteluista tarvi-

taan lisää tutkimusta. (Gholami & Husu, 2010, s. 1527 – 1528.) 

 

Toomin (2006, s. 1 – 2) väitöskirjan tavoitteena oli selvittää, miten luokanopetta-

jan hiljainen pedagoginen tieto (tacit pedagogical knowing) näyttäytyy opettajan 

toiminnassa. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitä luokanopettajan 

hiljaiseen tietoon sisältyy. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa mainitsin, käyttö-

teorian käsitettä on kuvattu monilla eri käsitteillä. Tässä tapauksessa hiljainen 
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pedagoginen tieto tarkoittaa siis opettajan käyttöteoriaa. Tutkimustulosten ja Too-

min (2006) kehittämän mallin perusteella luokanopettajien hiljainen pedagoginen 

tieto ilmenee opetustilanteissa pedagogisen suhteen, opettajan ja sisällön suh-

teen, sekä didaktisen suhteen vuorovaikutuksena ja sen kehittämisenä. Tutki-

muksen mukaan edellä mainittujen lisäksi opettajan hiljaisen pedagogisen tiedon 

sisältöihin kuuluvat opettajan pedagogisen auktoriteetin ylläpitäminen, opiskeli-

jan roolin ylläpitäminen ja tietoisuus opetuksen sisällön luonteesta. Kaiken kaik-

kiaan opettajien hiljainen pedagoginen tietämys on hyvin moniulotteinen sekä 

prosessinomainen ilmiö, joka toteutuu opettajan toiminnassa ja vuorovaikutuk-

sessa oppilaiden kanssa. (Toom, 2006, s. 252.) 

 

Yhteenvetona edellä esiteltyjen tutkimuksien mukaan luokanopettajien käyttöteo-

riat, jotka ovat kehittyneet esimerkiksi opettajankoulutuksen, muun opetuskoke-

muksen ja oman arvomaailman pohjalta siirtyvät käytännön työhön vasta ensim-

mäisien työvuosien jälkeen. Vastavalmistuneiden opettajien kompetenssi ja voi-

mavarat eivät ilmeisesti riitä oman käyttöteorian pohtimiseen ja uudelleenarvioin-

tiin uusien työtehtävien sekä opettajan profession omaksumisen lisäksi. Tutki-

muksissa ilmeni, että opettajien käyttöteorian muodostuminen ja ymmärtäminen 

on monimutkainen prosessi. Käyttöteoriat ja niiden soveltaminen käytännön ope-

tustyöhön voivat olla myös ristiriidassa keskenään. Luokanopettajat perustelevat 

käyttöteorioitaan pedagogisilla kysymyksillä ja luovat yhteyden käyttöteorian 

sekä kontekstuaalisten syiden välille. Työelämässä olevan luokanopettajan käyt-

töteorian sisällöt muodostuvat esimerkiksi pedagogisen ja didaktisen suhteen yl-

läpitämisestä. Tutkimuksien mukaan luokanopettajien käyttöteoria ilmenee ja ke-

hittyy vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. (Brouwer & Korthagen, 2005; 

Toom, 2006; Gholami & Husu, 2010; Wetzel ym., 2018.)  

 

Kuten aiemmin toin esille tässä tutkielmassa Wetzel ja muut tutkijat (2018, s. 107) 

toteavat vastavalmistuneiden luokanopettajien tasapainoilevan uuden työyhtei-

sön normien ja omien ideaalien välillä ensimmäisenä työvuotenaan, jonka jälkeen 

omien uskomuksien soveltaminen käytäntöön helpottuu. Kriittisten analyysitaito-

jen opetuksen lisääminen opettajankoulutuksessa johtaisi mahdollisesti ammatil-

lisen identiteetin vahvistumiseen, kun opiskelijat siirtyvät työelämään. (Wetzel 
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ym., 2018, s. 107.) Myös Larrivee (2000, s. 306) mainitsee tutkimuksessaan opet-

tajien uskomuksien olevan harvoin uudelleenarvioituja. Ilman reflektiivistä työta-

paa ja kriittistä ajattelua vanhat uskomukset ja oletukset säilyvät. Reflektio ja kriit-

tisyys mahdollistavat sen, että arvot ja uskomukset siirtyvät osaksi opettajan am-

matillista identiteettiä. (Larrivee, 2000, s. 306.) Seuraavassa luvussa käsittelen 

opettajan ammatillista identiteettiä ja sen yhteyttä käyttöteoriaan sekä tähän tut-

kielmaan.  

 

 

3 Opettajan ammatillinen identiteetti 
 

Tässä luvussa määrittelen tämän tutkielman kannalta toisen keskeisen pääkäsit-

teen eli opettajan ammatillisen identiteetin merkityksen. Lisäksi kerron käyttöteo-

rian ja opettajan ammatillisen identiteetin välisestä yhteydestä tämän tutkielman 

kannalta. Esittelen myös tarkemmin opettajan ammatillisen identiteetin käsitteen 

eri nimityksiä. Näitä ovat opettajan ammatillinen identiteetti, opettajaidentiteetti, 

ammatti-identiteetti ja ammatillinen minäkäsitys.  

 

Laineen mukaan (2004, s. 76) ammatillinen identiteetti muotoutuu yksilön suh-

teesta tulevaa ammattiaan, työtehtäviä ja niiden vaatimuksia kohtaan. Puhutaan 

myös ammatillisesta minäkäsityksestä. Vaikka opettajan identiteetti rakentuu 

oman persoonallisen identiteetin varaan, on opettajankoulutuksella tästä huoli-

matta suuri vaikutus ammatillisen identiteetin kehittymiselle. (Laine, 2004, s. 76.) 

Tästä syystä on mielenkiintoista tutkia opettajan ammatillista identiteettiä henki-

lökohtaisen käyttöteorian näkökulmasta, koska tutkimuksissa on todettu opetta-

jankoulutuksen vaikutuksen opettajien käyttöteorioiden kehittämistä kohtaan ole-

van osittain ristiriitainen (Levin & He, 2008; Stenberg, Karlsson, Pitkäniemi & 

Maaranen, 2014).  Seuraavassa kappaleessa määrittelen opettajan ammatillisen 

identiteetin käsitteen tarkemmin tämän tutkielman kannalta. 
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3.1 Opettajan ammatillisen identiteetin käsite 

 

Ammatillinen identiteetti on moniulotteinen yhdistelmä ihmisen elämänhistoriaa, 

nykyistä suhdetta työhön ja tulevaisuuden tavoitteita omaan ammatilliseen kehi-

tykseen liittyen. Työhön sitoutuminen, samaistuminen, tavoitteet ja eettiset näkö-

kulmat vaikuttavat myös ammatilliseen identiteettiin. Myös työtä koskevat arvot 

ja uskomukset ovat tärkeä osa tätä kehitystä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, 

s. 46.) Stenberg mainitsee teoksessaan (2011, s. 27) opettajan ammatillisen 

identiteetin ytimenä olevan opettajan henkilökohtainen käyttöteoria. Nämä kaksi 

käsitettä toimivat siis limittäin opettajan ammatin peruspilareina. Opettajan am-

matillinen identiteetti tarjoaa viitekehyksen rakentaa ajatuksia ammatistaan ja 

paikastaan yhteiskunnassa, mikä mahdollistaa opettajien ammatillisen kehittymi-

sen (Stenberg ym., 2014, s. 205.) 

 

Lasky (2005, s. 901) mainitsee tutkimuksessaan opettajan ammatillisen identi-

teetin merkitsevän sitä, miten opettajat määrittelevät itsensä itselleen ja suh-

teessa muihin. Kyseisessä tutkimuksessa tuotiin esille opettajien ja opiskelijoiden 

vuorovaikutuksen merkitystä opettajien työtyytyväisyyden ja ammatillisen identi-

teetin kannalta. Tutkimuksen mukaan opettajien uskomukset siitä, millainen on 

hyvä opettaja, on erottamaton heidän käsityksistään ammatillisesta identiteetistä. 

(Lasky, 2005, s. 906.) Opettajan ammatillinen identiteetti muodostuu aina suh-

teessa muihin tekijöihin. Oppilaiden ja opettajan välisen vuorovaikutuksen merki-

tys opettajien ammatillisen identiteetin kannalta tuodaan vahvasti esille Laskyn 

(2005) tutkimuksessa.  

 

Rasehorn (2009, s. 262) korostaa katsauksessaan opettajan ammatillisen työn-

kuvan ja identiteetin kehityksen olevan suuressa muutoksessa, koska opettajilta 

vaaditaan entistä enemmän jatkuvaa sitoutumista oman työnsä kehittämiseen. 

Ammatilliseen identiteettiin ja kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi yhteistyö 

kollegoiden kanssa ja koko työyhteisön tuki sekä vaatimukset. Käsite uusprofes-

sionaalisuus kuvastaa tätä muutosta. Tutkiva opettajuus, eettinen ammattilaisuus 

ja verkostoituminen eri yhteistyötahojen kanssa tekevät opettajasta laaja-alaisen 

moniosaajan. Vaikka opettajille on asetettu suuri vastuu toimia muutosvoimana 
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yhteiskunnassa, sen mahdollistaminen ei onnistu ilman yhteiskunnan ja työyhtei-

sön tukea. Koulun ja opettajien ammatillisen identiteetin kehittyminen ovat riippu-

vaisia toisistaan. Jatkuva muutos ja prosessinomaisuus kuuluvat myös opettajan 

ammatillisen identiteetin kehitykseen. (Rasehorn, 2009.) Day, Kington, Stobart ja 

Sammons (2006, s. 613 -614) tuovat tutkimuksensa yhteenvedossa esille sa-

manlaisia ajatuksia, kuin Rasehorn (2009). Opettajan ammatillisen identiteetin 

perustukset eivät lähtökohtaisesti ole vakaalla pohjalla, koska elämäntilanteet ja 

urakehitys voivat olla epäjatkuvia sekä alttiita erilaisille muutoksille. Tämä vaikut-

taa siihen, että ammatillinen identiteetti on jatkuvassa murroksessa, kun yksilö 

pyrkii säilyttämään sen vakauden tai kehittämään sitä. Nykypäivän opettajia voi-

kin kuvailla ammatilliselta identiteetiltään monimutkaisten, yksittäisten identiteet-

tien kehittäjiksi, alati muuttuvien olosuhteiden vaikutuksen alaisena. (Day ym., 

2006, s. 613 – 614.)  

 

Beijaard, Meijer ja Verloop (2004, s. 108) mainitsevat tutkimuksensa yhteydessä, 

ettei identiteetin käsitteen määrittely ole yksiselitteistä, koska se määritellään mo-

nin eri tavoin kirjallisuudessa. Tutkijoiden mukaan myös ammatillisen identiteetin 

käsitteen merkitykset näyttävät olevan monisyisiä opetuksen ja koulutuksen 

alalla. Tutkijat kuitenkin toteavat, että ammatillinen identiteetti ei ole vakaa koko-

naisuus, jota voi tulkita yhtenäisenä ilmiönä. Opettajan ammatillinen identiteetti 

on eteenpäin suuntautuva prosessi.  Beijaard ja kumppanit (2004, s. 122) totea-

vat, että ammatillinen identiteetti ei vastaa vain kysymykseen: ”Kuka minä olen 

tällä hetkellä?”, vaan se pyrkii myös vastaamaan: ”Millaiseksi haluan kehittyä?”. 

Opettajan ammatillisen identiteetin monimutkaisuuteen vaikuttavat myös opetta-

jien henkilökohtaiset uskomukset ja ominaisuudet. Opettajien oletetaan käyttäy-

tyvän tiettyjen ammatillisten raamien mukaan, mutta todellisuudessa niiden to-

teutuminen riippuu yksilön tavasta oppia ja soveltaa tietoja omaan työhön. (Bei-

jaard ym., 2004, s. 122.) 

 

Pillen, Brok ja Beijaard (2013, s. 87) esittävät tutkimuksessaan samansuuntaisia 

ajatuksia Beijaardin ja kumppaneiden (2004) tutkimuksen rinnalla. Tutkijat mai-

nitsevat ammatillisen identiteetin käsitteen määrittelyjen vaihtelevan tutkijoiden 

välillä. Valtaosa tunnustaa kuitenkin ammatillisen identiteetin olevan jatkuvasti 
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muuttuva ja aktiivinen prosessi. Samanlaisia näkemyksiä ovat esittäneet esimer-

kiksi Day ja kumppanit (2006), Rasehorn (2009), Beijaard ja kumppanit (2004) ja 

Bennett (2013). Opettajien ammatilliseen identiteettiin vaikuttavat yksilön käsityk-

set itsestään, sekä palaute ”ulkopuolelta”, esimerkiksi kollegan toimesta. Tutkijat 

painottavat aloittavien opettajien ammatillisen identiteetin kehittämisen tärkeyttä 

tietoisesti sekä mahdollisesti mentoriopettajan tukemana. (Pillen ym., 2013, s. 

87.)  

 

Day ja muut tutkijat (2006, s. 614) sekä Goodson ja Cole (1994, s. 102) toteavat 

tutkimuksissaan työyhteisön tuen merkityksen olevan merkittävä tekijä opettajan 

ammatillisen identiteetin muodostumisessa. Dayn ja kumppaneiden (2006) mu-

kaan opettajat tarvitsevat maailmanlaajuisesti tukea sitoutumiseen ja työssä ke-

hittymiseen, jotta he kykenevät hallitsemaan opettajan työn emotionaalisen, so-

siaalisen ja älyllisen kuormituksen. Abbasian ja Esmailee (2018, s. 161) tutkivat 

vertaisvalmennuksen vaikutuksia opettajien ammatillisen identiteetin tuke-

miseksi. Tutkimuksen tuloksissa todettiin tilastollisesti merkitsevä merkitys ver-

taisvalmennuksen vaikutuksesta monien opettajien ammatillisen identiteetin ke-

hityksen kannalta. Tutkimuksien mukaan työyhteisöllä näyttää olevan merkittävä 

vaikutus opettajien ammatilliseen kehitykseen. 

 

Goodson ja Cole (1994) toteavat tutkimuksessaan opettajien prosessinomaisen 

ammatillisen identiteetin muodostuksen olevan riippuvainen käsityksistä, joita 

heillä on ammatillisesta työyhteisöstään. Tutkijat ilmaisevat huolensa opettajien 

mahdollisuuksista toteuttaa ja kehittää ammatillista potentiaaliaan arvojen sekä 

uskomusten varassa, jos sen rajat määritellään laajemman institutionaalisen kon-

tekstin mukaan. Ammatillisen kehittymisen näkökulmasta kouluyhteisön on si-

vuutettava sen rajat ja koko työpaikan on keskitettävä huomionsa realiteetteihin, 

joita opettajat kohtaavat jokapäiväisessä arjessaan. Tutkijoiden mukaan tällainen 

tilanne on ihanteellinen opettajan ammatillisen identiteetin ja kasvun kehittymi-

selle. (Goodson & Cole, 1994, s. 102.) Tutkijat mainitsevat ammatillisen identi-

teetin yhteydessä ammatillisen kasvun ja kehityksen tärkeyden. Käyttöteoria, am-

matillinen identiteetti ja ammatillinen kasvu muodostavat tämän tutkielman teo-
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reettisen viitekehyksen, koska ne ohjaavat opettajaa reflektoimaan ja kehittä-

mään ammatillista osaamistaan jatkuvasti. Seuraavassa kappaleessa käsittelen 

ammatillisen kasvun käsitettä tarkemmin.  

 

 

3.2 Opettajan ammatillinen kasvu 

 

Ammatillisen kasvun käsite ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Tässä tutkiel-

massa käytän ammatillisen kasvun käsitteen rinnalla myös käsitettä ammatillinen 

kehitys tai kehittyminen. Ammattitaidon alustava kehittäminen on tapahtunut pe-

rinteisesti korkeakoulujen koulutusohjelmien kautta. Koulutuksen jälkeen kehitys 

saa useita muotoja esimerkiksi työelämässä. (Dall’Alba & Sandberg, 2006, s. 

384.) Tässä tutkielmassa ammatillisella kasvulla tarkoitetaan ammatillista kehi-

tystä, joka voi tapahtua Dall’Alban ja Sandbergin (2006) mukaan virallisesti esi-

merkiksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla tai epävirallisissa yhteyksissä esimerkiksi 

oman työskentelyn reflektoimisen kautta. Stenbergin ja muiden tutkijoiden (2014, 

s. 205) mukaan opettajan ammatillisella identiteetillä on yleisesti tunnustettu ole-

van suuri merkitys opettajan ammatilliselle kasvulle ja kehittymiselle.  

 

3.2.1 Opettajan ammatillisen kasvun tukeminen 

 

Korthagen ja Vasalos (2005, s. 67) mainitsevat tutkimuksessaan työskentelyme-

netelmän nimeltä ydinreflektio (core reflection approach), jonka tavoitteena on 

auttaa opiskelijoita ja opettajia kehittämään ja käyttämään sisäistä potentiaaliaan 

omassa toiminnassaan. Tutkijat käyttävät ALACT- mallia, jonka oletuksena on, 

että opettajat pohtivat ja reflektoivat kokemuksiaan pintapuolisesti, mutta syste-

maattinen reflektio jää yleensä toteutumatta opettajien normaaleissa työelämän 

käytännöissä. Malli luo struktuurin opettajien työn reflektioprosessille, nimensä 

se on saanut prosessin viiden eri vaiheen alkukirjaimien mukaan (action, looking 

back on the action, awareness of essential aspects, creating alternative methods 

of action, trial). Tutkijoiden mukaan työn tuoma paine ja kiire vaikuttavat yleensä 

siihen, että opettajat pyrkivät ratkaisemaan ongelmat mahdollisimman nopeasti 

ilman syvempää reflektiota. Tutkimuksen tuloksien mukaan ALACT- mallin ja 

ydinreflektion hyödyntäminen auttaa opettajia rakentamaan ammatillista kasvua 



 

26 
 

yksilöllisten vahvuuksien avulla. Ydinreflektion oppiminen ja soveltaminen osaksi 

jokapäiväistä työskentelyä mahdollistavat reflektioprosessin aloittamisen jo ope-

tuksen aikana. (Korthagen & Vasalos, 2005, s. 56;68.) Myös Ojanen (2000, s. 82) 

ja Larrivee (2000, s. 305 – 306) mainitsevat reflektion olevan ammatillisen kasvun 

keskeinen elementti. Reflektiivistä työtapaa voidaan pitää opettajan työn amma-

tillisen pätevyyden keskeisenä tekijänä (Ojanen, 2000, s. 82).  

 

Day ja Gu (2007, s. 427) toteavat tutkimuksessaan ammatillisen oppimisen ja 

kehityksen olevan riippuvaisia siitä, miten kouluyhteisö on sitoutunut kehittämään 

koulun olosuhteita niin, että ne tukevat opettajien ammattitaidon kehittymistä. 

Tutkijoiden mukaan jo kauemmin työelämässä olevat opettajat tarvitsevat huo-

mattavaa älyllistä ja emotionaalista sitoutumista kehittääkseen ammattitaitoaan 

jatkuvasti. Nykyinen tietoyhteiskunta asettaa yksilöille haasteen kehittää omaa 

osaamistaan. Opettajien kannalta tämä tarkoittaa oman pedagogisen ammattitai-

don kriittistä arviointia ja kehittämistä. Elinikäinen oppiminen on tärkeä tavoite 

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS, 2014), johon 

myös opettajien on sitouduttava ylläpitääkseen oppimistaan ja ammatillista kas-

vuaan. (Day & Gu, 2007, s. 428.) 

 

Dayn ja Gun (2007, s. 429) mukaan opettajuuden ja opetuksen kehittäminen vaa-

tii opettajilta emotionaalisten taitojen kehittämistä, koska oppiminen ja kehitys 

opettajana perustuvat pitkälti tunnetyön (emotional work) tuomien haasteiden 

hallitsemiseen. Kyseisessä tutkimuksessa Day ja Gu (2007, s. 430) mainitsevat 

opettajien koulutusvaiheella, sukupuolella sekä henkilökohtaisella ja ammatilli-

sella elämänvaiheella olevan merkittäviä vaikutuksia opettajien ammatillisen op-

pimisen ja kehityksen eri ulottuvuuksille. Elämänhistoria ja työelämän eri vaiheet 

tunnustetaan tärkeiksi tekijöiksi ammatilliselle sitoutumiselle ja innostukselle, 

jotka vaikuttavat ammatilliseen kasvuun. Esimerkiksi rehtorien ja koulutuksen ke-

hittäjien olisi hyvä tiedostaa sosioemotionaaliset, henkilökohtaiset ja kouluorga-

nisaation eri ulottuvuudet, jotka vaikuttavat opettajien ammatilliseen oppimisen 

kehittämiseen. (Day & Gu, 2007, s. 430.) 
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Edellä mainitussa Dayn ja Gun (2007) tutkimuksessa analysoitiin opettajien uran 

eri vaiheiden vaikutusta heidän ammatilliseen sitoutumiseensa. Työuransa en-

simmäisinä vuosina vallitsevat tekijät kouluyhteisössä vaikuttivat todennäköisem-

min opettajien työhön sitoutumiseen. Työkokemuksen karttuessa vaikuttavia te-

kijöitä olivat esimerkiksi ylennys, kollegiaalinen tuki ja tehokkuuden lisääntymi-

nen. Ammatillisen elämän loppuvaiheessa koulun sisäisellä tuella oli tärkeä vai-

kutus opettajien hyvinvoinnin ja sitoutumisen edistämiseen. Tutkimus osoitti, että 

opettajat eivät automaattisesti työkokemuksen lisääntyessä tule tehokkaammiksi 

tai sitoutuneemmiksi työtään kohtaan. Ammatillinen kasvu ja oppiminen riippuvat 

pitkälti suunnitelluista koulutustoimista ja mahdollisuuksista, joita opettajilla on jo-

kapäiväisessä työssään. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että opettajien kykyyn 

ja asennoitumiseen ammatillista oppimista kohtaan vaikuttavat ensisijaisesti hei-

dän sitoutumisensa ja motivaationsa, jotka ovat edellytys myös opetuksen tehok-

kuudelle. Tutkimuksessa eriteltiin kaksi avaintekijää, jotka vaikuttavat opettajien 

sitoutumiseen: 

 

1) Käsitykset positiivisesta ammatillisesta identiteetistä, johon voi vaikuttaa joko 

positiivisesti tai negatiivisesti joukko ammatillisia tai henkilökohtaisen elämän te-

kijöitä, 

2) ammatillisen elämän eri vaiheet. (Day & Gu, 2007, s. 430; 441.) 

 

Aiemmin esiteltyjen artikkelien perusteella teen johtopäätöksen, että opettajien 

ammatillisen kasvun tai kehityksen käsite ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. 

Ammatillinen identiteetti on vahvasti yhteydessä ammatilliseen kasvuun ja sen 

kehittämiseen. Reflektio ja sen systemaattinen hyödyntäminen opettajan jokapäi-

väisessä työssä on avainasemassa, kun tavoitellaan ammatillista kasvua. Työ-

yhteisön tuen merkitys ja sitoutuminen todettiin tärkeäksi tekijäksi opettajan am-

matillisen identiteetin kehittymisen kannalta Dayn ja kumppaneiden (2006) sekä 

Goodsonin ja Colen (1994) tutkimuksissa. Day ja Gu (2007) mainitsevat amma-

tillisen kasvun olevan riippuvainen kouluyhteisön valmiudesta tukea ja kehittää 

työolosuhteita niin, että ne tukevat opettajien ammatillisen kasvun kehittymistä. 

Ammatillinen identiteetti ja kasvu kulkevat käsi kädessä, kun puhutaan opettajien 



 

28 
 

ammatillisesta oppimisesta. Alla oleva taulukko tiivistää tässä tutkielmassa esi-

teltyjen artikkelin tutkimustuloksia liittyen tekijöihin, jotka tukevat opettajien am-

matillista kasvua. 

 

 

Taulukko 2. Opettajan ammatillista kasvua tukevat tekijät Larriveen (2000), Oja-

sen (2000), Korthagenin ja Vasalosin (2005), Dall’Alban ja Sandbergin (2006), 

Dayn ja Gun (2007) ja Stenbergin ja kumppaneiden (2014) mukaan. 

 

 

 

 

3.3 Tutkielman teoreettisen viitekehyksen yhteenvetoa 

 

Tässä luvussa tiivistän yhteenvedoksi tämän tutkielman teorian ja keskeiset kä-

sitteet. Tavoitteenani on luoda yhteys käsitteiden välille niin, että teoreettinen vii-

tekehys on mahdollista hahmottaa eheänä kokonaisuutena. Lisäksi yhteenvedon 

tavoitteena on herätellä ajatuksia tutkielmani tutkimustehtävää ja tutkimuskysy-

myksiä varten. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia luokanopettajaksi opiskelevien ja työelä-

mässä olevien luokanopettajien käyttöteorioita ja ammatillista identiteettiä. Kuten 

aiemmin tässä tutkielmassa mainitsin (luku 2) opettajan ajattelua ja käyttöteoriaa 
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ei voida tutkia irrallisina ilmiöinä. vaan niiden suhteuttaminen laajempaan kon-

tekstiin on välttämätöntä (Aaltonen, 2003, s. 7 – 9; Aaltonen & Pitkäniemi, 2001, 

s. 403). Tutkielmani keskeiset käsitteet; käyttöteoria, reflektio, ammatillinen iden-

titeetti ja ammatillinen kasvu, ymmärretään osana laajempaa kokonaisuutta ja 

prosessia liittyen luokanopettajan ammatilliseen kasvuun sekä henkilökohtaisen 

käyttöteorian kehittymiseen.  

 

Kettleen ja Sellarsiin (1996, s. 2 – 3) viitaten, opettajan käyttöteorian muodostu-

minen on dynaaminen prosessi, jolle on tyypillistä henkilökohtaisuus sekä sen 

tiedostamattomuus. Oman käyttöteorian vahvistuminen helpottaa opetuksen 

suunnittelua ja priorisointia sekä helpottaa resurssien suuntaamista opetuksen 

kannalta keskeisiin osa-alueisiin (Stenberg, 2011, s. 37). Jotta henkilökohtaisen 

käyttöteorian valjastaminen opetukseen onnistuu, on reflektion ja reflektiivisen 

työtavan hyödyntäminen ensisijaista. Clark ja Peterson (1986) mainitsevat käyt-

töteorian muodostumisen opetustapahtumamallin perustuvan pitkälti henkilökoh-

taisten uskomuksien reflektiolle. Myös Ojanen (2000) puhuu reflektion ja reflek-

tiivisen työtavan merkityksestä opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta. 

Reflektiivinen työtapa ja käyttöteoria ovat ikään kuin työpari, jotka toimivat jatku-

vassa prosessissa keskenään opettajan arjessa. Tämän tutkielman aineistonke-

ruussa reflektiolla on keskeinen rooli luokanopettajaksi opiskelevien ja työelä-

mässä olevien luokanopettajien käyttöteorioiden analyysissa ja tulkinnassa, josta 

kerron tarkemmin luvussa 5 ”Tutkimuksen toteutus”. 
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Stenbergin mukaan (2011, s. 27) henkilökohtainen käyttöteoria on opettajan am-

matillisen identiteetin ydin. Henkilökohtaiset uskomukset ja arvot ovat siis olen-

nainen osa opettajan ammatillista minäkäsitystä eli identiteettiä. Wetzel ja kump-

panit (2018, s. 107) sekä Larrivee (2000, s. 306) puhuvat kriittisen reflektiivisen 

työtavan puolesta opettajan ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta. Ar-

vojen ja uskomuksien kehittäminen sekä siirtäminen osaksi ammatillista identi-

teettiä onnistuu systemaattisen reflektion kautta (Larrivee, 2000, s. 306). Yksilön 

reflektoidessa omia uskomuksiaan ja arvojaan opettajuuteen liittyen, vahvistuu 

oma henkilökohtainen käyttöteoria, joka luo ytimen opettajan ammatilliselle iden-

titeetille.  

 

Opettajan ammatillista identiteettiä tulkittaessa on huomioitava, että se todentuu 

aina suhteessa muihin tekijöihin. Keskeinen vuorovaikutussuhde opettajan am-

matissa on luonnollisesti opettajan ja oppilaiden välillä. (Lasky, 2005.) Myös esi-

merkiksi Day ja Gu (2007), Day ja kumppanit (2006) sekä Goodson ja Cole (1994) 

mainitsevat työyhteisön tuen merkityksen olevan merkityksellinen tekijä opettajan 

ammatillisen identiteetin ja ammatillisen kasvun kehityksessä.  

 

Kuvio 1. Tutkielman keskeiset käsitteet. 
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Vahva ammatillinen identiteetti on yhteydessä opettajan ammatilliseen kasvuun 

ja kehittymiseen (Stenberg ym., 2014, s. 205). Kyseiset käsitteet toimivat siis yh-

teisessä prosessissa keskenään, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajan am-

mattitaitoa ja käsitystä hyvästä opettajuudesta sekä itsestä opettajana. Tässä tut-

kielmassa tavoittelen tätä prosessia aineiston tuottamisessa, jossa reflektiolla on 

keskeinen rooli. Seuraavassa luvussa esittelen tämän tutkielman tutkimustehtä-

vän ja tutkimuskysymykset tarkemmin. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Suomalaisessa tutkimusperustaisessa luokanopettajankoulutuksessa teoreetti-

nen tieto ja käytäntö kulkevat rinnakkain ja yhdistyvät toisiinsa (Kairavuori ym., 

2019, s. 75). Opiskelijoita ohjataan jo opintojen alkuvaiheessa pohtimaan oman 

opettajuutensa kulmakiveä, eli käyttöteoriaa. Kiinnostuin tutkimaan luokanopet-

tajaksi opiskelevien ja jo työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioita, 

koska ne voivat toimia suurena voimavarana tehdä opettajan työtä alati muuttu-

vassa yhteiskunnassa (Stenberg, 2011, s. 29). Kyseisen aiheen tutkiminen on 

tärkeää, koska suomalainen opettajankoulutus on rakentunut vahvasti käytännön 

ja teorian ympärille (Maaranen, ym. 2016, s. 83.). Käyttöteoria on usein hiljaista 

tietoa, joka toimii tiedostamattomalla tasolla (Argyris & Schön, 1974, s. 38 – 39; 

Kettle & Sellars, 1996, s. 2 – 3; Ojanen, 2000, s. 86). Käyttöteorioiden muokkaa-

minen ja omaa opetusta ohjaavien käytäntöjen kehittäminen on haastavaa, jos 

omaa toimintaa ei kyseenalaista tietoisesti (Argyris & Schön, 1974, s. 38 – 39). 

Tämän tutkielman aineistonkeruussa pyrin luokanopettajien ja luokanopettajiksi 

opiskelevien reflektiotaitojen hyödyntämiseen, joilla on Kairavuoren ja kumppa-

neiden (2019, s. 76) mukaan yhteys ammatillisen kasvun kehittymiseen.  

 

Kiinnostuin tutkimaan työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioita suh-

teessa eri opintojensa vaiheessa olevien luokanopettajaksi opiskelevien käyttö-

teorioihin, koska tulen itse valmistumaan kyseiseen ammattiin ja käyttöteoria on 

perusta ammatillisen osaamiseni kehittämiselle. Tämän tutkielman teoreetti-

sessa viitekehyksessä mainitaan käyttöteorian, ammatillisen identiteetin ja am-

matillisen kasvun toimivan vuorovaikutuksessa keskenään, mikä herätti kiinnos-

tukseni tutkia luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien ammatillista 

identiteettiä. Kairavuori ja muut tutkijat (2019, s. 76) rinnastavat opettajan amma-

tillisen identiteetin synonyymiksi käyttöteorian kanssa. Day ja Gu (2006; 2007) 

mainitsevat opettajan positiivisen ammatillisen identiteetin ennustavan parempaa 

sitoutumista työhön. Kyseisten teemojen tutkiminen voi parhaassa mahdollisessa 

tapauksessa antaa opettajille työkaluja kehittää omaa osaamistaan ja löytää työ-

kaluja priorisoida, ja hallita työtään haastavienkin aikojen keskellä.  
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Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia ovat luokanopettaja-

opiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriat ja ammatilliset 

identiteetit. Tarkastelen ilmiötä seuraavista tutkimuskysymyksistä käsin: 

 

1. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on ensimmäisen vuosikurssin luokanopetta-

jaopiskelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja työ-

elämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjen välillä? 

 

2. Miten luokanopettajaopiskelijat ja työelämässä olevat luokanopettajat 

kuvaavat ammatillista identiteettiään kirjaamiensa käyttöteorioiden pe-

rusteella? 

a. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä ammatillisissa identiteeteissä on eri ryh-

mien välillä? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tämän tutkielman toteutus on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullisella tutki-

musmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan merkitys-

kokonaisuuksia, jotka ilmenevät ihmisistä lähtöisin olevina tapahtumina, kuten 

toimintana ja ajatuksina. Näin pyritään selvittämään ihmisen omia kuvauksia koe-

tusta todellisuudesta. (Vilkka, 2015, s. 118.) Vilkka (2015, s. 160) puhuu myös 

merkityssuhteesta tutkimuskohteena, mikä tarkoittaa tutkittavien suhdetta tutkit-

tavaan aiheeseen nähden. 

 
 

5.1 Laadullinen tutkimusote 

 

Milesin ja Hubermanin (1994, s. 10) mukaan kvalitatiivinen aineisto ja sen tutki-

mus sopivat hyvin merkityskokonaisuuksien tutkimukseen kokemuksien kautta, 

jotka liittyvät ihmisten elämäntapahtumiin, prosesseihin ja rakenteisiin sekä näi-

den merkitysten yhdistämiseen ympäröivään sosiaaliseen maailmaan. Havain-

not, joita tämän tutkielman aineistosta saan, eivät toimi ensisijaisina tuloksina, 

vaan niiden valossa tehdään analyysia ja tulkintoja tutkittavista ilmiöistä (Alasuu-

tari, 1994, s. 68). 

 

Vilkan (2015, s. 118) mukaan laadulliseen tutkimukseen liittyy aina pohdinta, mitä 

merkityksiä tutkimuksessa tutkitaan, jolloin tutkijan on täsmennettävä itselleen, 

tutkitaanko kokemuksiin vai käsityksiin liittyviä merkityksiä. Laineen (2001, s. 33 

– 34) mukaan käsityksen ja kokemuksen välinen suhde on ongelmallinen eikä 

niiden välillä ole välttämättä yhteyttä. Käsitys kuvaa mahdollisesti yhteiskunnan 

arvojen ja opittujen normien tavoin ilmiötä, kun taas kokemukset eivät tule kos-

kaan täysin ymmärretyiksi. Tästä syystä tässä tutkielmassa oman tutkijapositioni 

reflektointi on välttämätöntä, jotta ymmärrän tutkittavien käsityksien ja kokemuk-

sien välisen eron. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä tutkijan paikan proses-

sinomainen reflektointi, jolloin hän on tietoinen omista ennakkokäsityksistään tut-

kittavaan ilmiöön liittyen ja kykenee tuomaan ajattelunsa esille. Tutkijan toimin-

nan pohtiminen ei ole kuitenkaan tutkielmani tärkein tehtävä, koska se voi mitä-

töidä tutkittavien henkilöiden subjektiuden. (Kallinen & Kinnunen, 2021.) 
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5.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

 
 
Tässä tutkielmassa pyrin tarkastelemaan merkityskokonaisuuksia, jotka ilmene-

vät tutkittavien ajatuksina heidän yksilöllisestä kokemusmaailmastaan käsin 

(Vilkka, 2015, s. 118). Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimusmenetelmän me-

todi, joka etsii merkityssuhteita ja -kokonaisuuksia. Niitä koskeva tieto on esitet-

tävissä sanallisina tulkintoina. (Vilkka, 2015, s. 163.) Tässä tutkielmassa hyödyn-

nän teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, joka on yksi sisällönanalyysin muoto. 

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan hyödyntää lähes kai-

kissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Useat eri nimillä toimivat laadullisen 

tutkimuksen menetelmät perustuvat usein jollain tavalla sisällönanalyysiin, jos ky-

seessä on kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen tulkinta. Tästä syystä si-

sällönanalyysia ei voida pitää ainoastaan yksittäisenä tutkimusmetodina vaan se 

toimii usein tutkimuksen löyhänä teoreettisena viitekehyksenä. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, s. 99.) Teoriaohjaava sisällönanalyysia voidaan myös pitää tutkiel-

mani väljänä metodologisena viitekehyksenä, koska se ohjaa keskeisesti tutki-

musprosessini etenemistä tutkimuskysymyksien asettamisesta aineiston analyy-

siin. 

 

Yleinen kysymys tutkimuksen analyysitapaa valittaessa liittyy teorian, aineiston 

ja tutkijan suhteeseen (Eskola, 2017, s. 182). Tyypillisesti sisällönanalyysin muo-

dot jaotellaan aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen tai teoriaohjaavaan analyysiin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Eskola (2017, s. 182) puhuu myös teoriasidonnaisesta 

analyysista, joka on synonyymi teoriaohjaavalle sisällönanalyysille. Täysin ai-

neistolähtöinen tutkimus voi olla hyvin haastava toteuttaa, koska tutkijan ajattelun 

taustalla vaikuttaa aina jokin teoria. Esimerkiksi tutkimuskysymykset ja tutkimuk-

sessa käytetyt käsitteet ovat usein tutkijan asettamia jonkin aikaisemman teorian 

pohjalta. Tästä syystä tutkimusprosessia on haastavaa tulkita täysin objektiivi-

sesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 105.) Laadullisesta tutkimuksesta on ylipää-

tään vaikea nostaa esiin tutkimustuloksia, jotka eivät viittaa aiempiin tutkimustu-

loksiin ja teorioihin (Eskola, 2017, s. 183).  
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Eskolan (2017, s. 182) mukaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin kulussa on kyt-

kentöjä aikaisempiin tutkimuksiin, mutta ne eivät pohjaudu niihin sokeasti. Tästä 

syystä Eskola (2017) suosittelee tätä analyysimuotoa aloitteleville tutkijoille, 

koska he tarvitsevat analyysin tueksi enemmän aiempaa tutkimusta. Tämä omi-

naisuus vaikutti siihen, miksi valitsin kyseisen analyysimuodon tähän tutkiel-

maan. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 105) mainitsevat myös teoriaohjaavassa si-

sällönanalyysissa näkyvän aikaisemman tiedon vaikutus, mutta sen tavoitteena 

on tuoda mahdollisesti uusia ajatuksia esille, jotka täydentävät vanhaa teoriaa. 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin kulusta kerron enemmän kappaleessa 5.4 ”Ai-

neiston analyysi”. 

 
 

5.3 Aineiston hankinta 

 

Tämän tutkielman aineisto koostuu kolmesta osasta. Aineisto muodostui ensim-

mäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokan-

opettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden, työelämässä olevien luokanopettajien 

käyttöteoriaväittämistä ja niihin liittyvistä esimerkeistä. Opiskelen itse luokanopet-

tajan koulutusohjelmassa, minkä takia saman koulutussuuntauksen opiskelijoi-

den ja jo valmistuneiden luokanopettajien tutkiminen on mielestäni perusteltua. 

Halusin myös, että tutkittavat edustavat kaikki samaa koulutussuuntausta. 

 

Luokanopettajaksi opiskelevien käyttöteorioista koostuva aineisto on kerätty 

osana Liisa Karlssonin ja Harri Pitkäniemen (2011) johtamaa tutkimushanketta, 

jonka tavoitteena on tutkia opettajaopiskelijoiden käyttöteorioita ja niiden kehitty-

mistä opettajankoulutuksen aikana. Molemmat aineistot on kerätty Itä-Suomen 

yliopistossa osana opettajaopiskelijoiden kurssisuoritusta. Ensimmäisen vuosi-

kurssin aineisto on kerätty vuonna 2019 ja 3. – 5 vuosikurssin aineisto vuonna 

2017. Molemmissa aineistoissa oli luokanopettajaopiskelijoiden vastausten li-

säksi esimerkiksi aineenopettajaksi opiskelevien käyttöteoriavastauksia, jotka ra-

jasin pois, koska tutkielmani tavoitteena on tutkia luokanopettajan koulutussuun-

tausta edustavia opiskelijoita. 3. – 5 vuosikurssin aineisto koostui rajauksen jäl-

keen 56 opiskelijan käyttöteoriaväittämistä ja niiden esimerkeistä. Tästä syystä 

otin sattumanvaraisesti ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden 
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käyttöteorioista koostuvasta aineistosta ensimmäisten 56 opiskelijan vastaukset 

tutkittaviksi, jotta ne olisivat otoskooltaan vertailukelpoisia.  

 
Kaikki kolme aineistoa on kerätty Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) tutkimushank-

keeseen luodulla E- lomakekyselyllä. Luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistu-

neiden luokanopettajien tehtävänä oli kirjata lomakkeelle 4 -10 omaa opettajuutta 

ohjaavaa käyttöteoriaväittämää. Väitemuotoon kirjoitettujen käyttöteorioiden alle 

tutkittavat kirjoittivat kuvauksen, miten käyttöteoriaväittämä näkyy heidän käytän-

nön opetustyössään. Niin luokanopettajaopiskelijat, kuin valmistuneet luokan-

opettajat kategorisoivat käyttöteoriaväittämät ja niitä kuvaavat konkreettiset esi-

merkit niiden sisällön ja lähteen perusteella. Käyttöteorioiden sisältö- ja lähdeka-

tegoriat on luotu Levinin ja Hen (2008) tutkimusta mukaellen (ks. taulukko 1). 

Kyseiset kategoriat jaettiin tutkittaville erillisellä Excel-tiedostolla. Sisältökatego-

riat on jaettu kuuteen pääkategoriaan: opettaja, oppilas, luokkayhteisö, fyysinen 

ympäristö, opetukseen liittyvät menettelytavat sekä yhteiskunnalliset-kulttuuriset-

historialliset näkökulmat. Edellä mainitut kategoriat on numeroitu luvuilla 1 – 6. 

Pääkategoriat on jaettu myös alakategorioihin, jotka antavat lisätietoa sisältöka-

tegorioista. Nämä kategoriat on numeroitu luvuilla 11 – 64. Myös käyttöteorioiden 

lähdekategoriat on luokiteltu Excel-taulukkoon eri pää- ja alakategorioihin. Pää-

kategoriat käyttöteorioiden lähteen perusteella ovat: kokemukset opettajana, 

opettajankoulutus, muut omat oppimiskokemukset ja erilaiset oppimisympäristöt. 

Kyseiset kategoriat on numeroitu luvuilla 7 – 10 ja niitä määrittelevät alakategoriat 

luvuilla 71 – 105. Tutkittavat täyttivät E-lomakkeen loppuun taustatietoja esimer-

kiksi työkokemuksestaan opettajana, mahdollisesta valmistumisvuodestaan ja 

iästään.  

 

E- lomakkeella kerätty tutkimusaineisto yhdistetään yleensä määrällisen tutki-

muksen aineistonkeruumenetelmäksi, vaikka lomakkeella toteutettu kysely sopii 

myös laadulliseen tutkimukseen. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa mainitsin, si-

sällönanalyysia voidaan käyttää analyysimenetelmänä, kun tutkimusaineisto 

koostuu esimerkiksi kirjoitetuista tekstiaineistoista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

87; 99.) Kyselylomakkeella toteutettu aineistonkeruu on perusteltua tutkielmani 
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näkökulmasta, koska aineisto koostui luokanopettajaksi opiskelevien ja valmistu-

neiden luokanopettajien kirjoitetuista käyttöteoriaväittämistä ja niiden konkreetti-

sista esimerkeistä 

 

Keräsin tämän tutkielman kolmannen aineiston, joka koostui valmistuneiden, työ-

elämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioista, vuoden 2020 marraskuun ja 

vuoden 2021 helmikuun välisenä aikana opiskelutoverini Emmi Toivosen kanssa. 

Teimme Toivosen kanssa tiivistä yhteistyötä aineistonkeruun aikana, vaikka tut-

kielmiemme näkökulmat ovat erilaiset. Keräsimme valmistuneiden luokanopetta-

jien aineiston samalla E- lomakkeella, jolla luokanopettajaopiskelijoiden aineisto 

on kerätty vuosina 2017 ja 2019. Muokkasimme Toivosen kanssa lomakkeella 

kysyttäviä taustatietoja niin, että ne sopivat paremmin kohderyhmälle eli valmis-

tuneille luokanopettajille. Päätimme poistaa alkuperäisestä lomakkeesta tausta-

tietoja koskevat kysymykset, joissa tiedusteltiin opinnoista, työkokemuksesta, 

vuosikurssista, koulutusohjelmasta ja todennäköisyydestä opettajan työn tekemi-

seen valmistumisen jälkeen. Edellä mainittujen lisäksi poistimme E-lomakkeen 

taustatiedoista kysymykset koskien vuotta, jolloin on kirjoittanut ylioppilaaksi sekä 

onko vastaajan perheessä tai lähisuvussa opettajia tai opetusalalla työskentele-

viä. Lisäsimme E-lomakkeeseen kysymyksen, jossa tiedustelimme vastaajien 

valmistumisvuotta. Säilytimme alkuperäiset taustatietoihin liittyvät tiedot koskien 

sukupuolta, syntymävuotta ja työkokemusvuosia opettajana. Lomakkeeseen 

vastattiin nimettömänä. 

 

Aineiston keräämistä varten haimme Toivosen kanssa tutkimusluvat kahdesta 

kaupungista, jotka sijaitsevat Etelä- Suomessa. Tutkimuslupahakemuksia varten 

laadimme yhteistyössä tietosuojaselosteen tutkimushenkilöistä kerättyjen tausta-

tietojen takia. Täytimme myös kaupunkien eritellyt tutkimuslupahakemukset ja 

teimme tutkimuslupakaavakkeen tutkimukseen osallistuvia varten (ks. liite 1). 

Haimme tutkimuslupia marraskuussa 2020 ja ne myönnettiin pro gradu- tutkiel-

miimme joulukuussa. Tutkimuslupien varmistuttua jaoimme rehtorien välityksellä 

ohjeet E-lomakkeen täyttämiseen ja linkin lomakkeeseen. Sähköpostiviestin liit-

teinä olivat myös käyttöteorioiden sisältö- ja lähdekategoriataulukot Excel-tiedos-

tona, tutkimuslupakaavake ja ohjevideo E-lomakkeen täyttämiseen. Kuvasimme 
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ohjevideon yhdessä Toivosen kanssa, jotta tutkittavien olisi johdonmukaisempaa 

vastata lomakkeeseen.  

 

Edellä mainitun lisäksi etsimme luokanopettajia vastaamaan tutkielmiimme tun-

temiemme henkilöiden ja heidän kontaktiensa kautta. Tämän lisäksi julkaisimme 

myös Facebookin ”Alakoulun aarreaitta”- ryhmään ilmoituksen, jossa etsimme 

osallistujia tutkielmiimme. Aineiston kerääminen jatkui marraskuusta helmikuun 

loppuun asti. Perusteellisesta työstä huolimatta, halukkaiden vastaajien löytämi-

nen osoittautui yllättävän haasteelliseksi. Onnistuimme saamaan vain 15 valmis-

tunutta, työelämässä olevaa luokanopettajaa vastamaan E-lomakekyselyymme. 

Vähäiseen vastaajamäärään saattoi vaikuttaa opettajien kiireisyys ja uupumus, 

joka johtui todennäköisesti koronapandemian vaikutuksesta opettajien työn kuor-

mittavuuteen. Hyödynnän valmistuneiden luokanopettajien vastauksia tässä tut-

kielmassa vähäisestä määrästä huolimatta, mutta niiden merkitystä tutkielman 

tulosten luotettavuuden kannalta on tarkasteltava kriittisesti. Tätä aihetta avaan 

tarkemmin tämän tutkielman kappaleessa 7, joka käsittelee luotettavuutta.  Seu-

raavassa kappaleessa esittelen tämän tutkielman analyysia ja sen kulkua. 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Tuomin ja Sarajärven (2018, s. 108) mukaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

aineistonhankinta ja tutkittavan ilmiön käsitteellinen määrittely suhteessa tutkiel-

man teoriaosaan on melko vapaasti tutkijan itsensä määriteltävissä. Tässä tut-

kielmassa olen rajannut tutkittavan ilmiön vapaasti omien mielenkiinnon koh-

teideni mukaisesti, mutta analyysin aikana teen kytkentöjä aikaisempaan tutki-

mukseen ja teoriaan. Tutkielmani aineiston tavoitteena on kuvata tutkittavaa il-

miötä ja analyysini pyrkii muodostamaan siitä selkeän ja sanallisen kuvauksen. 

Sisällönanalyysi järjestää tutkielman aineiston tiiviiseen muotoon, hävittämättä 

sen sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 115 – 116.) 

 

Miles ja Huberman (1994, s. 10) kuvaavat laadullisen analyysin muodostuvan 

tiivistetysti kolmesta eri vaiheesta: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) 

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) absrahointi eli käsitteellistäminen.  
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Teoriaohjaavan sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa eli pelkistämisessä 

karsitaan kaikki tutkittavan ilmiön kannalta epäolennainen informaatio pois. Pel-

kistäminen voi tapahtua esimerkiksi etsimällä aineistosta samankaltaisia ilmai-

suja tutkimuskysymykseen liittyen. Samaa tarkoittavat ilmaisut voi esimerkiksi al-

leviivata tai järjestellä jollain muulla tutkijan suosimalla tavalla. Edellä mainitut 

samaa tarkoittavat alkuperäisilmaukset ja niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset lis-

tataan allekkain eri tiedostoon, jolloin luodaan pohja analyysin seuraavalle vai-

heelle eli klusteroinnille. Tämän vaiheen aikana aineistosta koodatut alkuperäisil-

maukset käydään läpi ja niistä etsitään samankaltaisia sekä eroavia ilmauksia, 

jotka ryhmitellään eri luokiksi. Näistä luokista muodostuvat analyysin alaluokat, 

jotka nimetään niiden sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Alaluokkien luokittelua jat-

ketaan siten, että niitä ryhmitellään sekä yhdistellään edelleen yläluokiksi ja pää-

luokiksi. Klusteroinnin vaiheessa aineisto tiivistyy merkittävästi ja tutkija löytää 

alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Ryhmittelyn jälkeen seuraava vaihe on 

aineiston absrahointi eli käsitteellistäminen, jolloin aineistosta erotellaan tutki-

muksen kannalta keskeinen tieto ja muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Teoria-

ohjaava ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenevät tähän vaiheeseen samalla 

kaavalla. Aineistolähtöisessä analyysissa teoreettiset käsitteet luodaan aineis-

tosta, kun taas teoriaohjaavassa analyysissä käsitteet tuodaan valmiina aikai-

semmista teorioista ja tutkimuksista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117 – 121; 128.) 

 

Tässä tutkielmassa sisällönanalyysi etenee teoriaohjaavasti, joten käsitteet tuo-

daan analyysiin valmiina. Tästä kerron tarkemmin tutkielmani seuraavissa kap-

paleissa, jotka keskittyvät ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen analyysiin.  
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Kuvio 2. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin eteneminen tässä tutkielmassa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117 – 128). 

 
 
 

Aineiston hankinta 

 

Aineiston lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

 

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 

 

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 

 

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

 

Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely/yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

 

Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen/ yhdistäminen ai-
kaisemmissa tutkimuksissa esiintyviin käsitteisiin 

 

Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi ja kokoavan käsitteen muodostaminen ai-
kaisemmissa tutkimuksissa esiintyviin käsitteisiin 

 

 

5.4.1 Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysi 

 

Tutkielmani analyysin ensimmäisessä vaiheessa siirsin ja taulukoin tutkimusai-

neiston eli 1. ja 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja työelämässä 

olevien luokanopettajien käyttöteoriavastaukset Excel-tiedostoista omiin erillisiin 

Word-tiedostoihin. Toteutin tämän vaiheen, jotta aineisto olisi helpommin luetta-

vassa muodossa. Nimesin vastaajat eri lyhenteillä. Ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijat nimesin lyhenteillä o1, o2 ja niin edelleen, 3. – 5. vuosikurssin opiske-

lijat O1, O2 ja niin edelleen ja valmistuneet luokanopettajat LO1, LO2 ja niin edel-

leen. Tutkimukseen osallistuneet numeroin ja nimesin sattumanvaraisesti. Aino-

astaan käyttöteoriaväittämän ja esimerkin kirjoittanut opiskelija tai opettaja voi 

tunnistaa itsensä. Keräsin jokaiseen taulukkoon käyttöteoriaväittämät, niiden 
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konkreettiset esimerkit ja tutkittavien luokittelemat sisältö-lähdekategoriat käyttö-

teorioille. Opiskelijoiden vastauksista koostuvista taulukoista näkyvät tarkka vuo-

sikurssi ja työkokemus opettajana vuosina. Työelämässä olevien luokanopetta-

jien taulukkoon keräsin työkokemuksen lisäksi tiedon vastaajan valmistumisvuo-

desta. 

 

Kun olin koonnut aineiston erillisiin taulukoihinsa, palasin vielä alkuperäisiin Ex-

cel-tiedostoihin. Tutkielmani ensimmäisen tutkimuskysymyksen perusteella pää-

tin tarkastella käyttöteoriavastauksia sen mukaan, mihin ensisijaiseen sisältöka-

tegoriaan vastaajat olivat luokitelleet käyttöteoriansa. Vastaajilla oli mahdollista 

luokitella käyttöteoriaväittämät ja niiden esimerkit kolmeen sisältökategoriaan, 

mutta tutkielman näkökulman rajaamiseksi päädyin käsittelemään vain ensisi-

jaiseksi luokiteltuja sisältöjä. Tutkimuksen tekemiseen liittyvät olennaisesti erilai-

set päätökset, joita tutkijan on tehtävä esimerkiksi analyysin edistämiseksi (Es-

kola, 2017, s. 180).  

 

Edellisen vaiheen jälkeen selvitin Excel-tiedostoista, kuinka monta ensisijaista 

luokitusta sisältökategoriat olivat saaneet vastaajilta. Tein tämän selvityksen jo-

kaisen aineiston osalta. Vastausten ensisijaiset luokittelut jakautuivat kaikkien ai-

neistojen osalta lähes samoihin kategorioihin.  
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Taulukko 3. Ensisijaiset käyttöteorialuokittelut ensimmäisen vuosikurssin luo-

kanopettajaopiskelijoiden aineistossa. 

 
 

 

 
 

Taulukosta 3 ilmenee, että ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoi-

den käyttöteoriavastauksista enemmistö luokiteltiin pääkategorioihin opettaja ja 

oppilas, sekä niiden alakategorioihin.  Myös 3. – 5. vuosikurssin opiskelijoiden 

käyttöteorialuokittelut jakautuivat enemmistönä samoihin pää- ja alakategorioihin 

(ks. liite 2).  Valmistuneiden luokanopettajien ensisijaiset käyttöteorialuokittelut 

jakautuivat enemmistönä pääkategorioihin opettaja ja luokkayhteisö. Eniten en-

sisijaisia luokituksia ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden 

käyttöteorioissa luokiteltiin alakategoriaan 14: Hyvän opettajan ominaispiirteet. 3. 

– 5. vuosikurssin opiskelijoiden aineistossa eniten luokitteluja sai sama alakate-

goria. Työelämässä olevien luokanopettajien aineistossa eniten luokitteluja sai 

alakategoria 33: Oppilaan arvostaminen.  Käyttöteorioita luokiteltiin eniten kate-

1 OPETTAJA 2

11 Opettajan suunnittelu ja organisointi 16

12 Opettajan ammatillinen kehittyminen 10

13 Opettajan roolit ja vastuu 25

14 Hyvän opettajan ominaispiirteet 32

15 Opettajan luovuus 3

2 OPPILAS 0

21 Oppilaan oppimisen tavat 12

22 Oppilaan omat odotukset ja tiedot 4

23 Oppilaiden taustat 7

24 Muut oppilaaseen liittyvät näkökulmat 2

3 LUOKKAYHTEISÖ 1

31 Luokan hallinta, työrauha 14

32 Vuorovaikutus, ihmissuhteet 18

33 Oppilaan arvostaminen 11

34 Opettajan oppilaille asettamat 

odotukset 2

4 FYYSINEN YMPÄRISTÖ 0

41 Fyysinen ympäristö luokkahuoneessa 3

5 OPETUKSEEN LIITTYVÄT 

MENETTELYTAVAT 1

51 Opetusmenetelmät 0

52 Opetuksen arviointikäytännöt 0

53 Opetuksen eriyttäminen 0

6 YHTEISKUNNALLISET- 

KULTTUURISET- HISTORIALLISET 

NÄKÖKULMAT 0

61 Yleinen koulukulttuuri 0

62 Paikalliset/kansalliset tavat, historia 0

63 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen/ 

vaikutus 0

64 Muut 0

Ensisijaiset sisältökategorialuokittelut (1. vuosikurssi)
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gorioihin, jotka liittyivät pääkategoriaan opettaja, joten päädyin tutkielmani ana-

lyysissa tarkastelemaan ainoastaan kyseiseen pääkategoriaan ja siihen sisälty-

vien alakategorioiden (11 opettajan suunnittelu ja organisointi, 12 opettajan am-

matillinen kehittyminen, 13 opettajan roolit ja vastuu, 14 hyvän opettajan ominais-

piirteet ja 15 opettajan luovuus) ensisijaisesti luokiteltuja käyttöteorioita.  

 

Tutkielmaani otettavan aineiston rajaamisen jälkeen siirsin kaikki aineistot sana-

tarkasti omiin erillisiin Word-tiedostoihinsa niin, että käyttöteoriat sijaisivat niiden 

ensisijaisen luokituksen mukaisesti vastaavaan kategorian alla. Tässä vaiheessa 

aloin kutsumaan kategorioita teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti ylä-

luokiksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

 

Seuraava vaihe oli lukea käyttöteoriat ja niiden esimerkit läpi huolellisesti. Aineis-

ton lukemisen ja perehtymisen jälkeen lähdin muodostamaan käyttöteorioista 

pelkistettyjä ilmauksia. Aloitin tämän vaiheen 3. – 5. vuosikurssin luokanopetta-

jaopiskelijoiden aineistosta. Kirjoitin jokaisen käyttöteorian ja sen esimerkin alle 

pelkistetyn ilmauksen, joka mielestäni kuvasi vastausta mahdollisimman tyhjen-

tävästi. Jo tämän vaiheen aikana pohdin, millaisia vastaukset ovat ja mitä mah-

dollisia samankaltaisuuksia sekä eroja niissä on. Pelkistettyjen ilmausten kirjoit-

tamisen jälkeen muodostin jokaiselle yläluokalle omat koodit, jotka kuvasivat ky-

seiseen luokkaan luokiteltujen käyttöteorioiden sisältöjä. Koodeista muodostin 

Tuomin ja Sarajärven (2018) teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti tutkiel-

mani alustavat alaluokat. Alaluokkien nimeäminen perustui käyttöteoriavastaus-

ten välisten erojen ja yhtäläisyyksien löytämiseen. Esimerkiksi 3. – 5 vuosikurssin 

aineiston yläluokalle 11 opettajan suunnittelu ja organisointi nimesin alustavasti 

koodit: huolellinen ja joustava suunnittelu, opetussuunnitelma tavoitteiden perus-

tana, oppilaiden yksilöllisyys ja osallisuus ja työhyvinvointi. Nimesin alaluokat jo-

kaiselle yläluokalle ja niitä sisällöltään vastaavat käyttöteoriavastaukset sekä esi-

merkit siirsin alaluokkien alle. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöteoria, jonka luokit-

telin ensisijaisesti esimerkiksi yläluokkaan 12 opettajan ammatillinen kehittymi-

nen, siirtyi tämän yläluokan alle muodostuneisiin alaluokkiin. 
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Analyysin seuraava vaihe oli alaluokkien yhdistäminen ja muokkaaminen niiden 

sisältöjen yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien mukaan. Listasin jokaisen yläluo-

kan eli sisältökategorian alle muodostuneet alaluokat eli koodit allekkain Word-

tiedostoon. Yhdistin alaluokat, jos ne ilmaisivat samaa asiaa tai niiden merkityk-

set liittyivät samaan aihealueeseen. Esimerkiksi ensimmäisen vuosikurssin luo-

kanopettajaopiskelijoiden aineistosta yläluokkiin 11 opettajan suunnittelu ja orga-

nisointi, 13 opettajan roolit ja vastuu, 14 hyvän opettajan ominaispiirteet ja 15 

opettajan luovuus muodostuivat alaluokat: tuen tarve ja yksilöllisyys, oppilaiden 

yhdenvertaisuus ja tuen tarve, yhdenvertaisuus, oppilaiden osallistaminen ja 

eriyttäminen ja oppilaiden yhdenvertaisuus. Päätin muodostaa edellä mainituista 

alaluokista yhden alaluokan nimeltä oppilaiden yhdenvertaisuus, joka kuvaa ala-

luokkien käyttöteoriavastausten sisältöjä mahdollisimman informatiivisesti (ks. 

taulukko 4). Samanlaista alaluokkien yhdistämistä tein myös muille alaluokille, 

jotka muodostuivat aineistosta. Analyysin tuloksena ensimmäinen vuosikurssin 

luokanopettajaopiskelijoiden aineistosta syntyivät seuraavat yhdistetyt alaluokat 

(ks. taulukko 4): oppilaiden yhdenvertaisuus, turvallinen oppimisympäristö, innos-

tava opettaja, ammattitaitoinen opettaja ja ammatillinen kehittyminen jatkumona. 

Toteutin analyysin samalla tavalla myös 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopis-

kelijoiden ja työelämässä olevien luokanopettajien aineistoille (ks. liitteet 4 & 5). 

3. – 5. vuosikurssin opiskelijoiden aineiston analyysin perusteella muodostin seu-

raavat yhdistetyt alaluokat: opettajan persoonallisuus, työhyvinvointi, oppilaiden 

osallistaminen, yhdenvertaisuus, opettajan työn moniulotteisuus, pedagogiikan 

ammattilainen ja ammatillinen kehittyminen jatkumona. Työelämässä olevien luo-

kanopettajien aineiston analyysin perusteella muodostin seuraavat yhdistetyt ala-

luokat: turvallinen ja luotettava vuorovaikutus, ammatillinen kehittyminen jatku-

mona, oppilaiden yhdenvertaisuus, työhyvinvointi, opettajan kasvatuksellinen 

vastuu ja monipuoliset opetusmenetelmät. 

 

Taulukko 4 kuvaa teoriaohjaavan sisällönanalyysin etenemistä tämän tutkielman 

kannalta vaiheittain. Taulukko havainnollistaa, miten tutkielman analyysissa en-

simmäisen vuosikurssin luokanopettajien osalta muodostin alaluokat ja yhdistetyt 

alaluokat E-lomakkeen sisältökategorialuokitusten perusteella. Olen yhdistänyt 

alaluokat useampaan yläluokkaan vastaajien käyttöteoriaväittämien ensisijaisen 

kategorialuokittelun mukaan. Taulukot, jotka muodostin 3. – 5. vuosikurssin ja 
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valmistuneiden luokanopettajien aineistoista löytyvät tämän tutkielman lopusta 

liitteinä (ks. liitteet 4 & 5). 

 

Taulukko 4. Ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden aineiston 

analyysi. 

 

 

Päätin rajata e-lomakkeella kysytyt taustatiedot, kuten vastaajien iän, työkoke-

muksen opettajana ja valmistumisvuoden, aineiston analyysista pois, koska 
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käyttöteoriavastaukset ja niiden konkreettiset esimerkit tarjosivat tarpeeksi tie-

toa tämän tutkielman analyysin kannalta. Seuraavassa kappaleessa kerron tar-

kemmin tutkielman toisen tutkimuskysymyksen analyysista. 

 

5.4.2 Toisen tutkimuskysymyksen analyysi 

 

Toisen tutkimuskysymyksen analyysissa keskeisessä asemassa on luokanopet-

tajan ammatillisen identiteetin käsite. Tämän tutkielman teoreettisen viitekehyk-

sen mukaan opettajan ammatillisen identiteetti toimii opettajan ammatin peruspi-

larina yhdessä käyttöteorian kanssa. Opettajan ammatillinen identiteetti on viite-

kehys, joka mahdollistaa oman ajattelun ja ammatillisen kehittymisen. (Stenberg 

ym., 2014, s. 205.) Beijaardin ja kumppaneiden (2004, s. 122) mukaan opettajan 

ammatillinen identiteetti vastaa kysymyksiin: ”Kuka minä olen tällä hetkellä?”, ja 

”Millaiseksi haluan kehittyä?”. Opettajan ammatillisella identiteetillä on vahva kyt-

kös ammatillisen kasvun kehittämiseen. Laskyn (2005, s. 906) mukaan opettajien 

uskomukset hyvästä opettajuudesta vastaa heidän käsityksiään ammatillisesta 

identiteetistä. Tästä syystä tämän tutkielman toisen tutkimuskysymyksen analyy-

siin rajasin tarkasteluun Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) tutkimushankkeen si-

sältökategoriat: 12 Opettajan ammatillinen kehittyminen ja 14 Hyvän opettajan 

ominaispiirteet. 

 

Tämän tutkielman toisen tutkimuskysymyksen analyysi linkittyy vahvasti ensim-

mäisen tutkimuskysymyksen analyysiin. Aloitin analyysin, kun ensimmäisen tut-

kimuskysymyksen analyysi oli valmis. Hyödynsin analyysissa teoriaohjaavan si-

sällönanalyysin ja perusteella syntyneitä alaluokkia, jotka muodostin ensimmäi-

sen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopetta-

jaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriavastausten poh-

jalta. Siirsin ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysin perusteella syntyneet 

alaluokat ja niiden pelkistetyt ilmaukset, jotka kuuluivat yläluokkiin 12 Opettajan 

ammatillinen kehittyminen ja 14 Hyvän opettajan ominaispiirteet erilliseen Word-

tiedostoon. Ryhmittelin alaluokkia niiden sisältöjen laadullisten yhtäläisyyksien ja 

erojen perusteella. Osa alaluokista sisältyi kaikkiin aineistoihin, osa vain kahteen 

ja jokin alaluokka esiintyi vain yhdessä aineistossa. Esimerkiksi alaluokat turval-

linen ilmapiiri ja vuorovaikutus, kasvatuksellinen vastuu, pedagoginen suhde ja 
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opettajan ammatillinen kehittyminen jatkumona olivat yhteisiä kaikille aineistoille. 

Kuvio 3 havainnollistaa toisen tutkimuskysymyksen analyysin alaluokkien ryhmit-

telyt ja tulokset. Kerron tutkimustuloksista tarkemmin tämän tutkielman seuraa-

vassa luvussa: 6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Toisen tutkimuskysymyksen analyysin tutkimustulokset. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Tässä luvussa käsittelen tämän tutkielman tuloksia ja niiden tulkintaa. Avaan tu-

loksia kolmen alaluvun kautta. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen ensim-

mäistä tutkimuskysymystä ja tuon esille luokanopettajaopiskelijoiden sekä val-

mistuneiden luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjä, ja niiden yhtäläisyyksiä 

ja eroja. Toinen alaluku käsittelee tutkielman toista tutkimuskysymystä, jolloin kä-

sittelen luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien ammatil-

lista identiteettiä sekä niiden eroja ja yhtäläisyyksiä käyttöteorioiden kautta. Kol-

mannessa alaluvussa teen yhteenvedon tämän tutkielman keskeisistä tuloksista 

molempien tutkimuskysymysten osalta ja tarkastelen tutkimustuloksia tarkemmin 

aikaisempien tutkimuksien perusteella. Tuloksien esittelyssä käytän tukena suo-

ria sitaatteja aineistosta, joissa ei ole tunnistettavuutta. Tutkimukseen osallistu-

neet olen numeroinut ja nimennyt sattumanvaraisesti.  

 
 

6.1 Käyttöteorioiden sisällöt 

 

Kuviossa 4 esitetään teoriaohjaavan sisällönanalyysin tuloksena muodostuneita 

alaluokkia, jotka kuvaavat käyttöteorioiden sisältöjä, ja niiden esiintyvyyttä kai-

kissa aineistoissa. Kaikissa aineistoissa esiintyi seuraavaan kolmeen alaluok-

kaan yhdistettävissä olevia vastauksia: Ammatillinen kehittyminen jatkumona, 

oppilaiden yhdenvertaisuus ja opettajan ammattitaito. Lisäksi kaikissa aineis-

toissa esiintyi vastauksia ja alaluokkia, joita ei esiintynyt muissa aineistoissa. 

Näitä alaluokkia olivat esimerkiksi opettajan kasvatuksellinen vastuu, työhyvin-

vointi, turvallinen oppimisympäristö ja vuorovaikutus, opettajan persoonallisuus, 

innostava opettaja ja opettajan omat vahvuudet. Eroavaisuuksia käyttöteorioiden 

välillä esitellään alaluvussa 6.1.4. Seuraavassa alaluvussa käsittelen tuloksia liit-

tyen alaluokkaan ammatillinen kehittyminen jatkumona. 
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6.1.1 Ammatillinen kehittyminen jatkumona 

 

Kaikissa aineistoissa nousi keskeisesti esille ammatillisen kehittymisen merkitys 

jatkuvana prosessina. Ensimmäisen ja 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopis-

kelijat sekä valmistuneet luokanopettajat toivat käyttöteoriaväittämissään ja niihin 

liittyvissä esimerkeissä esille opettajan työn olevan jatkuvaa oppimista, sekä it-

sensä kehittämistä. Vastauksien perusteella niin opiskelijoiden, kuin valmistunei-

den luokanopettajien on kyettävä uudistumaan ja pysymään ajan hermolla. Vas-

Kuvio 4. Käyttöteorioiden sisällöt 1. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden, 

3.- 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopetta-

jien aineistoissa. 
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tausten perusteella jatkokouluttautuminen ja oman työn reflektio kehittävät opet-

tajan ammattitaitoa. Aineistoista muodostui selkeät kolme teemaa liittyen amma-

tilliseen kehittymiseen: opettajan oma oppiminen ja kouluttautuminen, oppilas 

ammatillisen kehittymisen keskiössä ja työhyvinvointi ja työyhteisön tuki (kuvio 

5). 

 

Kuvio 5. Ammatillinen kehittyminen ensimmäisen vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistunei-

den luokanopettajien käyttöteorioissa. 

 

 

Luokanopettajaopiskelijat ja valmistuneet luokanopettajat nostivat käyttöteo-

riavastauksissaan keskeiseksi ammatilliseen kehitykseen vaikuttavaksi tekijäksi 

opettajan oman oppimisen ja kouluttautumisen. Aineistojen mukaan opettajan 

oma oppiminen ei pääty yliopisto-opiskeluiden päätyttyä ja opettajan on oltava 

asennoitunut haastamaan ja reflektoimaan toimintaansa työelämässä. Tutki-

musten mukaan reflektiivisen työtavan merkitys opettajan ammatillisen kehitty-
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misen kannalta on merkittävä (Larrivee, 2000; Ojanen; 2000; Korthagen & Va-

salos; 2005).  Innostus ja kiinnostus luokanopettajan ammattia kohtaan nimettiin 

myös hyvän opettajan ominaispiirteeksi.  

 

Opin myös opettajana uusia asioita ja pyrin kehittymään työssäni. Oppimi-

nen ei pääty yliopisto-opiskeluiden päätyttyä. Myös työelämässä tulee paljon uu-

sia opittavia asioita ja näkökulmia, miten asiat voisi tehdä toisin tai jopa paremmin. 

(o35) 

 

Hyvä opettaja on innostunut omasta ammatistaan, haluaa kehittää ja haas-

taa itseään ("tuntosarvet ulkona"). Ei kangistu kaavoihin ja on tietoinen uusim-

masta tutkimuksesta. (O49)  

 

Luokanopettajan käyttöteoria on konstruktio, josta vain osa on tietoista. 

Konstruktio koostuu elämänkokemuksista, koulutuksesta, työkokemustilanteista, 

kaikesta. Toinen opettaja käyttää paljon draamaa, koska on luonteeltaan ulospäin 

suuntautunut, tykästyi heti opinnoissa draamajutuista ja sisällytti niitä harjoittelu-

tehtäviinsä. Asiat tapahtuivat ketjussa ja draamatyökaluista tuli vahvuus opetta-

juudessa. Toisella opettajalla, vaikka samat piirteet, voinut pienikin muutos "po-

lulla" johtaa toiseen suuntaan. Työyhteisöissä joko ilmapiirin avulla jaetaan hyviä 

kokemuksia ja uskalletaan kokeilla uutta tai sitten vedetään "luokan ovi perässä 

kiinni" ja tehdään siellä mitä kunkin opettajan käyttöteoria määrää. (LO14) 

  

 

Erityisesti 3. -5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat toivat aineistoissa esille 

oppilaan merkityksen luokanopettajan ammatillisen kehittymisen kannalta. Käyt-

töteoriavastauksien mukaan opettajan ammatillisen kehittymisen pitäisi ensisi-

jaisesti palvella erilaisia oppijoita ja tuen tarpeen huomioimista. Opettajan 

omalla oppimisella nähdään olevan yhteys myös oppilaiden oppimiseen ja pa-

rempiin oppimistuloksiin. Vuorovaikutus ja palautteen vastaanottaminen oppi-

lailta ovat myös tärkeitä tekijöitä luokanopettajan ammatillisen kehittymisen kan-

nalta. Tämä havainto tukee Laskyn (2005) tutkimustuloksia, joiden mukaan 

opettajan käsitys hyvästä opettajuudesta muodostuu opettajan ja oppilaan väli-

sestä vuorovaikutuksesta. 
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Kehittyminen ja palautteen antaminen. Opettaja ei ole koskaan valmis, joten 

hyvän vuorovaikutuksen ja oppilaiden minäpystyvyyden ansiosta on mah-

dollista saada palautetta ja mukauttaa opetusta sen mukaan. Oppilas huo-

maa opetustyylissäni tarvetta kehittämiseen, uskaltaa ottaa asian esiin ja onnistuu 

näin parantamaan opetuksen laatua. (O36) 

  

Luokanopettajaopiskelijat ja valmistuneet luokanopettajat mainitsivat käyttöteo-

riavastauksissaan työhyvinvoinnin ja työyhteisön tuen olevan merkittävä tekijä 

opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta. Omasta jaksamisesta huolehtimi-

nen ja armollisuus itseä kohtaan mainittiin tekijöiksi, jotka edesauttavat innos-

tusta ja kiinnostusta ammattitaidon kehittämistä kohtaan. Kollegoiden ja esimie-

hen tuki mainittiin tekijöiksi, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja työssäjak-

samista. Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä mainitsin työyhteisön 

tuen olevan merkittävä tekijä opettajan ammatillisen identiteetin ja kasvun kehit-

tämisen kannalta. Opettajien ammatillinen kehitys on riippuvainen kouluyhteisön 

sitoutumisesta opettajien ammattitaidon kehittämiseen. (Day & Gu, 2007, s. 427.) 

 

Opettajan tulee huolehtia ammattitaidostaan ja työssäjaksamisestaan. 

Oman työn reflektointi on tärkeää. Opettajan on kyettävä vastaamaan esim. tek-

niseen kehitykseen ja omattava hyvät tiedot ja taidot opettamistaan aineista. 

Työssäviihtymistä edistää, kun työn vaateet ja anti ovat tasapainossa. Apua osaa-

miseen ja työssäjaksamiseen voi saada esim. työkavereilta, esimieheltä, koulu-

tuksista ja työnohjauksesta. (O11)  

 

Pidän huolta omasta jaksamisestani opettajan työssä. En avaa Wilmaa enää 

kotona illalla, pyrin suunnittelemaan opetusta pidemmäksi aikaa, jotta sitä ei tar-

vitse tehdä jatkuvasti, pyydän apua kollegoilta ja yritän erottaa työ- ja vapaa-ajan 

toisistaan. Liian moni uusi ja/tai nuori opettaja uupuu. Opettaja, joka pitää itses-

tään ja jaksamisestaan huolta on paras mahdollinen opettaja myös oppilaille. 

(LO8) 
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6.1.2 Oppilaan yksilöllinen kohtaaminen 

 

Oppilaiden yhdenvertaisuus nousi keskeisesti esille kaikkien aineistojen vas-

tauksista. Aineistoista muodostui kolme teemaa liittyen oppilaiden yhdenvertai-

suuden alaluokkaan: Oppilaan kohtaaminen yksilönä, oikeudenmukainen ja 

tasa-arvoinen kohtelu ja eriyttäminen (kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Oppilaiden yhdenvertaisuus ensimmäisen vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden 

luokanopettajien käyttöteorioissa. 

 
 

Oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu ja yksilöllinen huomioiminen nousivat keskei-

sesti esille kaikkien aineistojen osalta. Vastauksien mukaan opettajan velvolli-

suus on huomioida jokainen lapsi yksilönä ja suunnitella opetus sen mukaisesti. 

Tasa-arvo nousi vastauksissa esille ajatuksena, jonka mukaan opettajan on an-

nettava kaikille oppilaille saman verran huomiota. Oppilaiden välistä tasa-arvoa 

edistäviä tekijöitä ovat myös oppilaiden tai luokan väliset yhteiset säännöt. 
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Huomioin jokaisen oppilaan yksilönä Opettajan tulee huomioida jokainen yk-

silönä myös ryhmässä ja pyrkii antamaan jokaiselle oppilaalle omaa tasoa vas-

taavia tehtäviä ja erilaisia vaihtoehtoja, jotta jokainen pystyisi kehittämään itse-

ään taitojensa mukaan ryhmässä. (o23) 

 
Opettajana pidän huolen siitä, että kaikki oppilaat ovat tasa-arvoisia. Oppi-

laita tulee huomioida yhtä paljon esim. oppitunneilla. Yksi tasa-arvoisuutta luova 

elementti on myös luokan säännöt, jotka luodaan sellaisiksi, etteivät ne syrji ke-

tään. (O32) 

 

Eriyttäminen nousi myös esille käyttöteoriavastauksissa oppilaiden yksilöllisen 

kohtaamisen yhteydessä. 

 

Tuen oppilaitani yksilöllisesti. Erityisluokanopettajana pyrin siihen jatkuvasti, 

että oppilaani saavat aina yksilöllisesti tukea. Oppilaat saavat yksilöllisiä tehtä-

viä, jotka on suunniteltu hänen taitoihinsa nähden sopiviksi. (LO5) 

 

Jokainen lapsi on yksilö. Jokaisella lapsella on omat heikkoudet ja vahvuudet 

sekä erityispiirteensä, jotka vaikuttavat oppimiseen ja työskentelyyn. Opettajana 

huomioin oppilaiden yksilöllisyyden, ja suunnittelen ja toteutan opetusta sen mu-

kaan. (O21) 

 

 

Kaikissa aineistoissa nousi vahvasti esille ajatus oppilaiden yksilöllisyydestä ja 

jokaisen oppilaan oikeudesta tasa-arvoiseen kohteluun sekä opetukseen, joka on 

suunniteltu vastaamaan oppilaan henkilökohtaisia tarpeita. Oppilaiden yhdenver-

taisuutta ja tasa-arvoa ohjaavat Suomen perustus- ja yhdenvertaisuuslaki, jotka 

velvoittavat opetuksen sekä opetusaineistojen tukevan niiden periaatteita 

(POPS, 2014, s. 14). 

 
 

6.1.3 Kasvatustietoinen luokanopettaja 

 

Niin luokanopettajaopiskelijoiden, kuin valmistuneiden luokanopettajien aineis-

toista nousi esille useita alaluokkia ja niihin kuuluvia käyttöteoriavastauksia, jotka 

kertoivat luokanopettajan ammattitaidon merkityksestä. Luokanopettajan ammat-

titaito koostuu aineistojen perusteella monista eri tekijöistä, mutta käyttöteo-

riavastausten perusteella seuraavat teemat määrittelevät luokanopettajan am-
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mattitaitoa: kasvatustietoinen opettaja, innostava ja kannustava opettaja, luotta-

mus opettajan ja oppilaan välillä, opettaja luokan toimintakulttuurin kehittäjänä ja 

monipuoliset opetusmenetelmät (kuvio 7). 

 

 

 
 

 

Aineistojen perusteella hyvän, ammattitaitoisen opettajan ominaispiirteeksi tun-

nustettiin innostava ja kannustava asenne. Vastausten perusteella positiivinen ja 

kannustava palaute on tehokasta oppilaiden oppimisen kannalta.  

 
 

Oppilaan kannustaminen on tehokkaampaa kuin rankaiseminen. Osa oppi-

laista saa todella paljon negatiivista palautetta koulupäivien aikana ja myös niiden 

ulkopuolella. Kannustaminen kantaa selvästi rankaisemista pidemmälle ja jokai-

sesta oppilaasta keksii positiivista sanottavaa, kun asiaan hieman paneutuu. Op-

pilaat tuntuvat myös muistavan positiiviset kommentit pitkään ja parhaimmillaan 

Kuvio 7. Opettajan ammattitaito ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopis-

kelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden 

luokanopettajien käyttöteorioissa. 
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tämä kannustaa yrittämään aiempaa enemmän. Käytännössä olen "voittanut puo-

lelleni" muutamia oppilaita, joilla on haasteita melkein kaikkien muiden opettajien 

kanssa, sillä minä en heidän sanojensa mukaan suutu ja jaksan olla heille positii-

vinen heidän huonosta käytöksestään huolimatta. He myös tuntuvat käyttäytyvän 

minun tunneilla ainakin hieman paremmin kuin osalla muista oppitunneista. 

(LO12) 

 

Positiivinen ilmapiiri luo mielekkään ja innostavan ympäristön oppimiselle 

Opettaja innostaa oppilaita oppimaan, lasten innostusta oppimiseen ei saa lannis-

taa. Koulusta tehdään positiivinen paikka, johon on kiva tulla hankkimaan lisää 

tietoa. Vastavuoroisesti negatiivinen ilmapiiri ja väkisin opetteleminen ei paranna 

oppimistuloksia. (o35) 

 

 

Luottamus ja turvallinen vuorovaikutus nousivat keskeiseksi tekijäksi kaikissa ai-

neistoissa. Läsnäololla ja luottamuksella käyttöteorioissa tarkoitetaan esimerkiksi 

lapsen kuuntelemista, tukemista ja toimimista turvallisena aikuisena lapsen elä-

mässä. 

 
Kuuntelen lasta Annan lapselle mahdollisuuden konstruoida oppimiaan asioita 

kertomalla niistä aikuiselle, joka kuuntelee. (O48) 

 

Olen luotettava aikuinen oppilaan elämässä. Kuuntelen, tuen ja tarvittaessa 

autan oppilasta. Toimin luotettavan aikuisen tavoin, pidän huolta oppilaista ja hei-

dän turvallisuudestaan. (O37) 

 
 

Aineistoista nousi esille opettajan oman kasvatustietoisuuden merkitys ammatti-

taidon kannalta. Käyttöteorioiden perusteella luokanopettajaopiskelijat ja valmis-

tuneet luokanopettajat pitävät opettajan kasvatuksellista vastuuta ja sen ymmär-

tämistä tärkeänä osana luokanopettajan työssä. 

 
Oppilas tarvitsee oppimisensa tueksi kasvatustietoisen opettajan, joka tu-

kee, ohjaa, antaa rajoja ja kannustaa. Positiivinen ja kannustava ohjaus sekä 

palaute ovat yhtä tärkeäitä kuin yhdessä sovitut rajat ja säännöt, ja ne yh-

dessä luovat pohjan toimivalle oppimisympäristölle. a) Olen kiinnostunut po-

sitiivisesta pedagogiikasta, tutustun siihen mm. kirjallisuuden kautta ja pyrin tuo-

maan sitä osaksi työtäni. Positiivisuus, hyvän huomaaminen ja kannustavuus so-

pii omaan luonteeseeni toimia työssäni opettajana.  b. Luodaan luokan kanssa 

yhdessä rajat ja säännöt sekä seuraamukset niiden rikkomisesta. Keskustellaan 

niistä yhdessä niin, että kaikki ymmärtävät ja saavat perustella ja kysellä. Säännöt 

eivät mielestäni saa olla mielivaltaisia, vaan yhdessä sovittuja syy-seuraussuhtei-

den ymmärtämisen ja yhteisen hyvinvoinnin vuoksi. (O24) 
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Hyvän ryhmähengen ja oppimisilmapiirin luominen luokkaan nähtiin myös tär-

keänä tekijänä, joka edistää oppilaiden oppimista sekä koulussa viihtymistä. Luo-

kassa vallitsevan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin merkitys oppilaiden oppimi-

sen ja opettajan ammattitaidon kannalta esiintyi useissa aineistojen käyttöteo-

riavastauksissa. 

 

 
Opettajan tulee luoda hyvää ryhmähenkeä ja luokkahuoneilmapiiriä. Kaikilla 

oppilailla tulisi olla vahva ryhmään kuulumisen tunne ja luokassa vallita toisistaan 

välittävä ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri. Ihanteena olisi, että luokassa olisi läm-

min ja hyvä ryhmähenki, oppilailla kiva tulla kouluun-ajatus, koska siellä odottavat 

tutut luokkatoverit ja mukava opettaja. (o26) 

 

 

Lisäksi aineistoista nousi esille monipuolisten opetusmenetelmien hallinta osana 

luokanopettajan ammattitaitoa. Monipuolisilla opetusmenetelmillä on vastausten 

perusteella vaikutusta oppilaiden motivaatioon ja kiinnostukseen opiskelua koh-

taan. Opetettavien aiheiden liittäminen osaksi oppilaiden omaa kokemusmaail-

maa mainittiin esimerkiksi valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriavastauk-

sissa.  

 

Opettajan tulee pysyä itse motivoituneena sekä kannustaa oppilaita säilyt-

tämään motivaation koulutyöhön. Monipuolisten ja uusien opetusmenetelmien 

käyttö auttaa motivoitumaan ja säilyttämään kiinnostuksen. (o56) 

 

Oppimisesta tulee tehdä mielenkiintoista oppilaalle, sillä oppilaan motivaa-

tio on tärkein oppimista tukeva asia. Linkitän opetettavat aiheet parhaani mu-

kaan oppilaiden arkielämään ja heidän omaan maailmantuntemukseensa, jotta 

käsiteltävä asia tulisi läheisemmäksi ja mielenkiintoisemmaksi oppilaille. Yritän 

myös kertoa mahdollisimman havainnollistavia esimerkkejä oppituntien aikana ja 

käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä ja työtapoja. (LO12)  

 
 

Kaikille aineistoille yhteisten alaluokkien (ammatillinen kehittyminen jatkumona, 

oppilaiden yhdenvertaisuus, opettajan ammattitaito) käyttöteoriat liittyivät valta-

osin opettajien vastuisiin ja hyvän opettajan ominaispiirteisiin. Levinin ja Hen 

(2008, s. 62) tutkimuksessa opettajaksi opiskelevien käyttöteoriat liittyvät opetta-

jan rooleihin, vastuisiin ja opetuksen suunnitteluun. Kaikissa aineistojen käyttö-

teoriavastauksista erottui selkeästi ammatillisen kehittymisen merkityksen tiedos-
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taminen sekä luokanopettajan työn kasvatukselliset vastuut ja velvollisuudet. Op-

pilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoista opetusta pidettiin myös erittäin tär-

keänä opettajan velvollisuutena kaikissa aineistoissa.  

 

6.1.4 Erot aineistojen välillä 

 
 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää ensimmäisen vuosikurssin luokanopet-

tajaopiskelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistu-

neiden luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjen yhtäläisyyksien lisäksi mah-

dollisia eroavaisuuksia. Kaikissa aineistoissa esiintyi käyttöteoriavastauksia, 

jotka sisältyivät sellaisiin alaluokkiin, joita ei esiintynyt muissa aineistoissa. Nämä 

alaluokat ovat: kasvatuksellinen vastuu, työhyvinvointi, turvallinen oppimisympä-

ristö ja vuorovaikutus, opettajan persoonallisuus, innostava opettaja ja opettajan 

omat vahvuudet. 

 

Alaluokka kasvatuksellinen vastuu esiintyi valmistuneiden luokanopettajien ai-

neistoissa. Valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriaväittämien ja niiden esi-

merkkien mukaan opettajan kasvatuksellinen vastuu perustuu käytöstapojen 

opettamiseen, luottamukseen, lämpimään vuorovaikutukseen opettajan ja oppi-

laiden välillä, oppilaiden itsetunnon vahvistamiseen ja oppilaiden tulevaisuuteen 

tähtäävään kasvattamiseen. Vastausten mukaan luokanopettaja on turvallinen 

aikuinen oppilaan elämässä, joka valaa uskoa oppilaisiin ja tulevaisuuden mah-

dollisuuksiin. 

 

Haluan, että oppilaillani on hyvät käytöstavat. Pyrin omalla esimerkilläni näyt-

tämään oppilailleni, millaiset ovat hyvät käytöstavat. Harjoittelemme niitä kouluar-

jessa päivittäin. (LO5)  

 

Haluan, että oppilaillani säilyy usko tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuk-

siin.Puhumme luokkahuoneessa paljon tulevaisuudesta ja haaveista. Pyrin vah-

vistamaan oppilaiden itsetuntoa kehumalla, muttta myös opettamalla työnteon 

merkitystä. (LO9) 

 

 
Alaluokka työhyvinvointi esiintyi 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden 

ja valmistuneiden luokanopettajien aineistoissa. Kyseisten aineistojen ja niiden 

käyttöteoriavastausten, ja esimerkkien mukaan opettajan työssäjaksaminen ja 
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siitä huolehtiminen on olennainen osa opetuksen onnistumisen ja sujuvan koulu-

arjen kannalta. Vastauksissa mainittiin oppituntien keventäminen ja oman työn 

rajaaminen osana työhyvinvointia. Käyttöteorioiden mukaan yhteistyö kollegoi-

den kanssa lisää työhyvinvointia. Tämä tapahtuu yhteisopettajuuden ja tiedon ja-

kamisen kautta. Dayn ja Gun (2007) tutkimuksen mukaan kollegiaalinen tuki on 

merkittävä tekijä opettajan työssä, joka vaikuttaa ammatilliseen sitoutumiseen 

sekä työssä jaksamiseen. Käyttöteoriavastauksissa mainittiin myös oppilaiden 

jaksamisen huomioiminen kouluarjessa esimerkiksi läksyjen ja koulutehtävien ta-

sapainottamisen avulla. 

 
Ylläpidän ja säätelen voimavarojani. Opettajan jaksaminen on oleellista ope-

tuksen onnistumisen sekä yleisen kouluarjen sujuvuuden kannalta. En kuormita 

itseäni liikaa, annan anteeksi välillä pienet tauot ja kevyemmät oppitunnit. Näin 

ylläpidän omaa hyvinvointiani ja säästän voimavarojani. (LO5) 

 

Työhyvinvointi on muistettava. Yhteistyö kollegoiden kanssa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa yhteisopettajuutta sekä tiedon että kokemusten jakamista. 

Omassa työssä on oltava selkeät rajat, mikä kuuluu toimen kuvaan. Esimerkiksi 

opettaja ei ole huoltajien psykologi. Oppituntien suunnitteluun on varattava aikaa 

ja tekemistä helpottaa selkeä aikatauluttaminen. Töitä ei tuoda jatkuvasti kotiin.  

Suunnitelmissa huomioitava, että oppilaiden läksyt ja koulutehtävät pysyvät tasa-

painossa (myös heidän työhyvinvointi on tärkeää!). Koulupäiviin sisällettävä ke-

vennyksiä, ettei koko päivää käydä vain teoriaa läpi. Ulkoilu ja toiminta osaksi 

oppimista. (O8) 

 
 

Alaluokka turvallinen oppimisympäristö ja vuorovaikutus esiintyi ensimmäisen 

vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien 

käyttöteoriavastauksissa ja niiden esimerkeissä. Vastausten mukaan opettajalla 

on suuri vastuu luoda luokkayhteisöön turvallinen ilmapiiri, jotta kaikilla oppilailla 

on hyvä olo olla koulussa muiden oppilaiden kanssa. Opettajan ja oppilaan väli-

nen vuorovaikutus liittyy olennaisesti turvallisen oppimisilmapiirin luomiseen. 

Johdonmukaisuus, välittäminen ja aito oppilaiden kohtaaminen on vastausten 

mukaan tärkeää onnistuneen koulunkäynnin mahdollistamisen kannalta. 

 

Opettajan työssä erityisen tärkeää on turvallisen ilmapiirin luominen esi-

merkiksi luokkayhteisössä. Opettajana haluan, että kaikilla oppilaillani on 

turvallinen olo ja hyvä olla luokassa yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Ha-

luan luoda koulu- ja luokkaympäristöstä jokaiselle turvallisen ja viihtyisän. Haluan, 

että oppilailla on tunne siitä, että minä opettajana olen helposti lähestyttävä ja 

aidosti kiinnostunut. (o6) 
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Opettajan täytyy olla turvallinen aikuinen. Pyrin toimimaan johdonmukaisesti 

ja tarjoamaan sekä rajoja, että välittämistä ja kohtaamista. (LO9) 

 

 

Alaluokka opettajan persoonallisuus esiintyi ainoastaan 3. – 5. vuosikurssin luo-

kanopettajaopiskelijoiden aineistoissa. Aineiston käyttöteoriaväittämien ja niiden 

esimerkkien mukaan opettajuus itsessään on persoonallista ja hyvä opettaja 

osaa käyttää myös persoonaansa hyväksi elävöittämällä esimerkiksi opetusta. 

Käyttöteorioiden mukaan persoonan hyödyntäminen opetuksessa on taito olla 

oma itsensä ja hyödyntää omia vahvuuksiaan. Persoonallisuus on vastausten 

mukaan myös oman inhimillisyyden esille tuomista oppilaille, jolloin oppilaat saa-

vat esimerkin aikuisesta, joka ei aina suoriudu täydellisesti. Opettaja antaa näin 

myös esimerkin itsestään roolimallina, joka osaa käsitellä vastoinkäymisiä omalla 

persoonallisella tavallaan. 

 

Opettajuus on persoonallista. Opettaja opettaa persoonallaan, joka sallii opet-

tajan olevan oma itsensä ja mahdollistaa rikkaan oppimisen. Jokaisella opettajalla 

on omat vahvuutensa ja tapansa opettaa, persoonan näkyminen opetuksessa an-

taa myös oppilaille esimerkkiä siitä, että kaikkien tulisi saada olla sellaisia kuin he 

itse kokevat. (O7) 

 

Hyvä opettaja elävöittää opetusta omalla persoonallaan ja tuo omat vahvuu-

tensa käyttöön. On oma itsensä ja käyttää vahvuusalueitaan sopivasti hyödyksi. 

(O49) 

 

Opettaja tekee työtä persoonana. Opettaja on vain ihminen, kuka joskus tekee 

virheitä. Opettajan ei tarvitse olla yli-ihminen ja suoritutua lasten edessä aina täy-

dellisesti. Roolimallina ja lasten tärkeimpänä esikuvana työskennellessä, on tär-

keää näyttää lapsille miten kohdata vastoinkäymisiä ja selvitä erilaisista ongelma-

tilanteista. Lapset katsovat aina tilanteissa, miten opettaja käyttäytyy. On luonnol-

lista olla haavoittuva ja päästää oppilaat lähelle itseään. Mielestäni on erittäin tär-

keää, että opettaja jakaa omaa elämäänsä lapsille. (O22) 

 

 

Alaluokat innostava opettaja ja opettajan omat vahvuudet esiintyivät ainoastaan 

ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden aineistossa. Ensimmäi-

sen vuosikurssin opiskelijoiden käyttöteoriaväittämien ja niiden esimerkkien mu-

kaan opettajan positiivinen ja innostava asenne on hyvän opettajan ominaispiirre, 

ja sillä on myös vaikutusta oppilaiden suhtautumiseen koulunkäyntiä kohtaan. 

Opettajan innostavuus ja positiivisuus mainittiin käyttöteoriavastauksissa tärke-

äksi voimavaraksi oppilaiden arjessa, jos koulun ulkopuolella on haastavaa. 
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Opettajana olen innostunut ja innostan siten oppilaitakin. Positiivisen asen-

teen ylläpitäminen työssä ja perehtyminen opetettaviin asioihin (uteliaisuus niitä 

kohtaan). (o28) 

 

Positiivinen ilmapiiri luo mielekkään ja innostavan ympäristön oppimiselle 

Opettaja innostaa oppilaita oppimaan, lasten innostusta oppimiseen ei saa lannis-

taa. Koulusta tehdään positiivinen paikka, johon on kiva tulla hankkimaan lisää 

tietoa. Vastavuoroisesti negatiivinen ilmapiiri ja väkisin opetteleminen ei paranna 

oppimistuloksia. (o35) 

 

Opettajan omat vahvuudet- alaluokan käyttöteoriavastauksien perusteella opet-

tajan omien vahvuuksien hyödyntäminen opetustilanteissa on hedelmällistä niin 

opettajan, kuin oppilaidenkin oppimisen kannalta. Omien vahvuuksien hyödyntä-

minen opetuksessa lisää käyttöteoriavastausten mukaan myös opettajan ja oppi-

laiden motivaatiota koulutyötä kohtaan.  

 

Opettajana on tärkeää, että saan tuoda omia vahvuuksia esille opetustilan-

teissa. Tärkeää on, että saan kehittää omaa osaamistani ja pääsen hyödyntä-

mään jo opittua tunneilla. Silloin tulee parhain oppimistulos. (o44) 

 

 

 

6.2 Ammatillinen identiteetti käyttöteorioissa 

 

Tämän tutkielman toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten luo-

kanopettajaopiskelijat kuvaavat ammatillista identiteettiään käyttöteorioiden pe-

rusteella, ja onko niissä mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Tämän tutkielman 

analyysissä keskityin tarkastelemaan yläluokkiin 12 Opettajan ammatillinen ke-

hittyminen ja 14 Hyvän opettajan ominaispiirteet luokiteltuja alaluokkia, ja niihin 

sisältyviä käyttöteoriavastauksia sekä konkreettisia esimerkkejä. Alaluokat tur-

vallinen ilmapiiri ja vuorovaikutus, kasvatuksellinen vastuu, pedagoginen suhde 

ja opettajan ammatillinen kehittyminen jatkumona esiintyivät kaikissa aineis-

toissa. Kuvio 3 havainnollistaa toisen tutkimuskysymyksen analyysin tuloksia. 

Seuraavaksi käsittelen kaikille aineistoille yhteisiä alaluokkia ja luokanopettaja-

opiskelijoiden sekä valmistuneiden luokanopettajien ammatillisen identiteetin 

muodostumista niiden kautta. 
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6.2.1 Luokanopettaja kehittää osaamistaan 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien ammatillinen 

identiteetti muodostui tässä tutkielmassa käyttöteoriavastausten perusteella. Ku-

vio 8 havainnollistaa keskeiset aineistoissa esiintyvät ominaisuudet, jotka määrit-

televät luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien ammatil-

lista identiteettiä. 

 

 

 
Kaikissa aineistoissa esiintyi alaluokka turvallinen ilmapiiri ja vuorovaikutus. Käyt-

töteoriavastausten mukaan turvallisen ja avoimen opettaja-oppilassuhteen luo-

minen on opettajan tehtävä. Vastauksissa korostui lämpimän ja luotettavan vuo-

rovaikutussuhteen luomisen merkitys ja tunnetaitojen pitkäjänteinen opettaminen 

osana turvallisen oppimisilmapiirin luomista.  

 

Opettajan kasvatuksellinen vastuu esiintyi myös kaikkien aineistojen käyttöteori-

oissa. Vastausten mukaan luokanopettajan keskeinen tehtävä koulussa on kas-

vatus. Oppilas tarvitsee elämäänsä aikuisen, joka tukee, asettaa rajat ja kannus-

taa eteenpäin elämässä. Opettajan työn vaikuttavuus ulottui käyttöteoriavastaus-

ten perusteella kauas tulevaisuuteen ja sillä nähtiin olevan merkittävä vaikutus 

Kuvio 8. Ammatillinen identiteetti ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopis-
kelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden 
luokanopettajien käyttöteorioiden perusteella. 
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oppilaiden kasvamiseen yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi. Käyttöteoriavas-

tauksissa, jotka oli luokiteltu alaluokkiin turvallinen ilmapiiri ja vuorovaikutus, ja 

opettajan kasvatuksellinen vastuu oppilaalla oli selkeä rooli osana opettajan am-

matillista identiteettiä, mutta opettajalla oli selkeä valta ja vastuu ohjata oppilaan 

koulunkäyntiä sekä kasvatusta. 

 

Pedagoginen suhde alaluokkaan sisältyvissä käyttöteoriavastauksissa tuotiin 

esille opettajan rooli innostajana ja kannustajana koulunkäynnissä. Vastausten 

mukaan opettajan täytyy pitää innostustaan ja mielenkiintoaan yllä omaa ammat-

tia kohtaan. Mielenkiintoiset oppitunnit ja opettajan kannustava palaute tuotiin 

myös esille käyttöteorioissa osana oppilaan ja opettajan pedagogista suhdetta. 

Vastausten mukaan opettajan rooli oppilaisiin nähden on auktoriteetti, joka kui-

tenkin ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistä ja oppimisesta. 

 

Kaikissa aineistoissa nousi esille alaluokka opettajan ammatillinen kehittyminen 

jatkumona. Käyttöteoriavastausten mukaan luokanopettajan kuuluu kehittää 

osaamistaan jatkuvasti esimerkiksi täydennyskoulutusten, tutkimukseen perehty-

misen, syvällisen reflektion ja uusien opetusmenetelmäkokeilujen kautta. Käyttö-

teorioiden mukaan ammatillinen kehittyminen on jatkuva prosessi, joka kehittyy 

aktiivisen reflektion kautta. Vahvalla ammatillisella identiteetillä on yhteys opetta-

jan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen (Stenberg ym., 2014, s. 205). Seu-

raavassa alaluvussa käsittelen ammatillisten identiteettien eroja aineistojen vä-

lillä tässä tutkielmassa. 

 
6.2.2 Erot ammatillisissa identiteeteissä aineistojen välillä 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää ensimmäisen vuosikurssin luokanopet-

tajaopiskelijoiden, 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistu-

neiden luokanopettajien ammatillisten identiteettien yhtäläisyyksien lisäksi mah-

dollisia eroavaisuuksia. Esittelen aineistojen välisiä eroja ammatillisissa identi-

teeteissä järjestyksessä aloittamalla ensimmäisen vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoista. Ryhmien välisiä eroja havainnollistaa jo aiemmin tässä tutkiel-

massa esitelty kuvio 3.  
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Ensimmäinen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastauk-

sissa esiintyi alaluokkia toisen tutkimuskysymyksen analyysiin liittyen, joita ei 

esiintynyt muissa tämän tutkielman aineistoissa. Nämä alaluokat ovat: innostava 

ja positiivinen opettaja ja opettajan omat vahvuudet ja motivaatio. Käyttöteorioi-

den mukaan opettaja innostaa oppilaita ja on itsekin innostunut oppimisesta. 

Omien vahvuuksien hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa kuuluu myös opet-

tajan ammatilliseen identiteettiin. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat jakoivat 

3. – 5. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa seuraavat alaluokat, joita ei esiintynyt 

valmistuneiden luokanopettajien aineistoissa: Oppilaiden yhdenvertaisuus, oppi-

laiden osallistaminen ja työyhteisön tuki. Keskityn esittelemään ammatillista iden-

titeettiä niiden alaluokkien kautta, jotka esiintyvät vain yhdessä aineistossa. 

 

3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastauksissa esiin-

tyivät seuraavat alaluokat, joita ei esiintynyt muissa aineistoissa toisen tutkimus-

kysymyksen analyysin kohdalla: Opettajan myönteinen persoonallisuus ja oppi-

las osana ammatillista kehitystä. Käyttöteoriavastausten mukaan hyvä opettaja 

elävöittää opetusta omalla persoonallaan, jolloin opettajan aitous rohkaisee myös 

oppilaita olemaan omia itsejään. Vastausten mukaan opettajuus ja luokanopetta-

jan ammattitaito perustuu myös siihen, että omaa persoonaa osaa hyödyntää 

opetuksessa. 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavas-

tausten mukaan oppilaalla on keskeinen rooli luokanopettajan ammatillisen ke-

hittymisen näkökulmasta. 

 

Valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriavastauksissa esiintyivät seuraavat 

alaluokat, joita ei esiintynyt muissa aineistoissa toisen tutkimuskysymyksen ana-

lyysin kohdalla: Käyttöteorian ja opettajuuden reflektointi ja työhyvinvointi. Vas-

tausten mukaan opettaja ymmärtää oman käyttöteoriansa olevan vain osittain 

tietoista ja jatkuvan reflektion olevan avain omaan ammatilliseen kehittymiseen. 

Työhyvinvoinnista ja omasta jaksamisesta huolehtiminen kuuluu myös opettajan 

ammattitaitoon. Vapaa-ajasta nauttiminen ja lepääminen auttavat pitämään in-

nostusta yllä luokanopettajan työtä kohtaan valmistuneiden luokanopettajien 

käyttöteorioiden mukaan. Seuraavassa alaluvussa teen yhteenvedon tämän tut-

kielman tutkimustuloksista.  
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6.3 Tulosten yhteenvetoa 

 

Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden ja valmis-

tuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa yhteisiä sisältöjä ovat:  

 

• Opettajan ammatillisen kehittymisen ymmärtäminen jatkumona 

• Oppilaiden yhdenvertaisuus ja sen huomioiminen opetuksessa 

• Opettajan ammattitaitoisuus sekä siihen kuuluvat osa-alueet  

 

Oppilaiden yhdenvertaisuus oli selkeästi keskeinen tekijä, joka nousi esille kai-

kissa tämän tutkielman aineistoissa. Kaikkien aineistojen käyttöteoriavastausten 

perusteella muodostui kolme teemaa liittyen oppilaiden yhdenvertaisuuteen: Op-

pilaan kohtaaminen yksilönä, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu ja eriyt-

täminen. Oppilaiden huomioiminen yksilönä ja opetuksen suunnittelu sen mukai-

sesti oli keskeinen arvo käyttöteorioissa. Oppilaan huomioiminen ainutlaatuisena 

yksilönä on osa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperustaa 

(POPS, 2014, s. 15).  

 

Opettajan ammatillinen kehittyminen jatkumona oli yksi keskeisistä teemoista, 

joka nousi esille kaikissa aineistoissa. Ammatillisen kehittymisen osalta muodos-

tuivat kolme keskeistä teemaa, jotka kuvasivat käyttöteoriavastausten sisältöjä: 

opettajan oma oppiminen ja kouluttautuminen, oppilas ammatillisen kehittymisen 

keskiössä ja työhyvinvointi sekä työyhteisön tuki. Ammatillinen kehittyminen ku-

vailtiin selkeästi jatkuvaksi prosessiksi, joka ei tule koskaan valmiiksi luokanopet-

tajan työssä. Opettajan omalla oppimisella ja innostumisella on tärkeä rooli am-

matillisessa kehittymisessä käyttöteoriavastausten perusteella. Oppilaan rooli 

opettajan ammatillisen kehittymisen edistäjänä esiintyi erityisesti 3. – 5. vuosi-

kurssin luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa, kun taas ensimmäisen vuosi-

kurssin luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen pohdinta liittyi 

pääosin opettajaan itseensä. Körkkön, Kyrö-Ämmälän ja Turusen (2016, s. 204) 

tutkimuksen mukaan opiskelijoiden eteneminen opettajankoulutuksessa kehittää 

opiskelijoiden kykyä reflektoida ja kehittää käyttöteorioita liittyen oppilaisiin sekä 

kouluyhteisöön. Pitkäniemen ja kumppaneiden (2014) tutkimustulokset tukevat 

tätä havaintoa. 
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Edellä mainittujen teemojen lisäksi kaikissa aineistoissa nousi esille jollakin ta-

valla opettajan ammattitaitoisuus ja sen muodostuminen eri osa-alueista. Opet-

tajan ammattitaitoisuus muodostui seuraavista teemoista kaikkien aineistojen pe-

rusteella: kasvatustietoinen opettaja, innostava ja kannustava opettaja, luottamus 

opettajan ja oppilaan välillä, opettaja luokan toimintakulttuurin kehittäjänä ja mo-

nipuoliset opetusmenetelmät. Käyttöteorioiden perusteella totean, että luokan-

opettajaopiskelijat ja valmistuneet luokanopettajat ymmärtävät luokanopettajan 

ammattitaidon muodostuvan moniulotteisesti eri osa- alueista. Tämä tulos tukee 

Buitinkin (2009) tutkimustuloksia ja havaintoja opettajaopiskelijoiden käyttöteori-

oista.  

 

Käyttöteoriavastausten välillä ei ollut havaittavissa suuria eroja. Kaikissa aineis-

toissa esiintyi alaluokkia, joita ei ollut muissa aineistoissa. 3. – 5. vuosikurssin 

luokanopettajaopiskelijoiden aineistoissa nousi esille opettajan persoonallisuu-

den merkitys. Ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat nostivat esille 

opettajan omien vahvuuksien ja innostavan asenteen merkityksen, kun taas val-

mistuneet luokanopettajat toivat esille kasvatustietoisen opettajan merkityksen 

oppilaan oppimisen kannalta. Valtaosa luokanopettajaopiskelijoiden vastauksista 

liittyi siis opettajan toimintaan. Arrastia, Rawls, Brinkerhoff ja Roehrig (2014, s. 

440) havaitsivat myös tutkimuksessaan, että opettajan reflektio keskittyy työuran 

alussa pääosin opettajan toimintaan oppilaiden sijaan. Tämän tutkielman tulosten 

perusteella valmistuneiden luokanopettajien vastauksissa painottui vahvemmin 

luokanopettajan työn kasvatuksellinen ulottuvuus verrattuna ensimmäisen vuosi-

kurssin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastauksiin, vaikka moni käyttö-

teorioista liittyi silti opettajan toimintaan.  Tämä kuvaa laadullista eroa opiskelijoi-

den ja valmistuneiden luokanopettajien aineistojen välillä. Valmistuneet luokan-

opettajat hahmottavat luokanopettajan työn moniulotteisuuden ja oppilaan roolin 

kokonaisvaltaisemmin käyttöteoriavastausten perusteella, vaikka valmistuneiden 

luokanopettajien aineiston rajallisuus on huomioitava tässä tutkielmassa.  

 

Tutkielmani tutkimustulosten perusteella on vaikea tehdä päätelmää käyttöteori-

oiden muutoksesta, kun opiskelijat siirtyvät opettajankoulutuksesta työelämään. 

Luokanopettajaopiskelijat ja valmistuneet luokanopettajat kehittivät laadukkaita 

käyttöteorioita, jotka huomioivat luokanopettajan työn eri osa-alueet. Kauemmin 
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opiskelleet huomioivat oppilaan merkityksen luokanopettajan työssä tarkemmin, 

kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Työelämässä olevat luokanopettajat 

taas ymmärsivät käyttöteorioiden perusteella syvällisemmin luokanopettajan työn 

kasvatuksellisen puolen. Sama ristiriita esiintyi myös tutkielmani teoreettisessa 

viitekehyksessä. Levinin ja Hen (2008, s. 56) tutkimuksen mukaan on mahdol-

lista, että opettajankoulutuksessa opittu katoaa opettajien mielestä, kun he siirty-

vät työelämään. Pitkäniemi ja kumppanit (2014) sen sijaan toteavat tutkimukses-

saan, että opettajankoulutuksella on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden käyt-

töteorioiden kehittymiseen. Fairbanksin ja kumppaneiden mukaan (2010, s. 168) 

aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa. Tutkielmani tulokset tukevat tätä havain-

toa. 

 

Luokanopettajan ammatillinen identiteetti muodostui tässä tutkielmassa kaikkien 

aineistojen käyttöteoriavastausten perusteella, jotka luokittelin ensisijaisesti ala-

luokkiin 12 Opettajan ammatillinen kehittyminen ja 14 Hyvän opettajan ominais-

piirteet. Aineistoista nousi esille neljä teemaa, jotka kuvasivat luokanopettajan 

ammatillista identiteettiä aineistojen osalta:  

 

• Turvallinen ja avoin opettaja-oppilassuhde  

• Opettaja tukee, ohjaa, asettaa rajat ja kannustaa 

• Opettaja on innostunut oppilaiden oppimisesta ja opettamisesta 

• Opettaja kehittää jatkuvasti osaamistaan ja työtään  

 

Luokanopettajan ammatillinen identiteetti perustui vastausten perusteella erilai-

siin vastuisiin esimerkiksi oppilaan ohjaamiseen ja kasvattamiseen liittyen. Am-

matillinen kehittyminen oli käyttöteoriavastausten mukaan ammatillisen identitee-

tin keskeinen osa-alue. Opettajat kokevat työuransa alussa monia haasteita ja 

jännitteitä, joiden tunnistaminen ja reflektointi on tärkeää jo opettajankoulutuk-

sessa (Anspal, Leijen, Löfström, 2018, s. 691). Käyttöteoriavastausten perus-

teella reflektiivinen työtapa ja asennoituminen ammatilliseen kehittymiseen on 

tärkeä osa vastaajien ammatillista identiteettiä.  

 



 

69 
 

Ammatillisen identiteetin muodostumisessa käyttöteorioiden perusteella ei ollut 

suuria eroja laadullisesti eikä käyttöteoriavastausten luokittelujen perusteella. En-

simmäisen vuosikurssin ja 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden am-

matillinen identiteetti muodostui lähes samojen alaluokkien pohjalta, mutta 3. – 

5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat näkivät oppilaan olevan keskeisessä 

roolissa osana ammatillista kehitystä. Valmistuneet luokanopettajat nostivat käyt-

töteorian ja sen reflektoinnin merkityksen esille opettajuuden kehittymisen kan-

nalta käyttöteorioiden sisältöjen laadullisen analyysin perusteella. Seuraavassa 

luvussa tarkastelen tämän tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä. 
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7 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 
 

 

Vilkan (2015, s. 41) mukaan ”hyvän tieteellisen käytännön” noudattaminen vel-

voittaa kaikkia tutkimuksen tekijöitä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkija 

osoittaa tutkimusmenetelmien, tiedonhankinnan ja tutkimustulosten raportoinnin 

johdonmukaista hallintaa tehdyn tutkimuksen osalta. Tutkimuksen on tuotettava 

uutta tietoa tai osoitettava, miten vanhaa tietoa voi yhdistellä tai hyödyntää uu-

della tavalla. Tutkijan on myös osoitettava kunnioitusta ja rehellisyyttä toisia tut-

kijoita kohtaan ottamalla huomioon heidän aikaisemmat saavutuksensa tutkitta-

van aiheen osalta. Toisten tutkijoiden kunnioittaminen osoitetaan tarkoin lähde-

viittein omassa tutkimuksessa ja omat ajatukset pyritään esittämään oikeassa 

valossa suhteessa aiempiin tutkimuksiin. (Vilkka, 2015, s. 42.)  

 

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt noudattamaan Vilkan (2015) mainitsemia hyvän 

tieteellisen käytännön piirteitä koko tutkimusprosessin johdonmukaisella kuvaa-

misella ja toisten tutkijoiden saavutuksien kunnioittamisella systemaattisten läh-

deviittauksien avulla. Olen pyrkinyt tutkimusprosessissani siihen, että oma ää-

neni on erotettavissa toisten tutkijoiden näkemyksistä. Eskolan ja Suorannan 

(1998, s. 152) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on sen myöntämi-

nen, että tutkija on tutkimuksen keskeisin tutkimusväline, jolloin tutkimuksen luo-

tettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Olen pyrkinyt tarkastele-

maan tutkijapositiotani jatkuvasti tutkielman työstämisen ajan ja tavoitellut mah-

dollisimman objektiivista lähestymistapaa koko prosessiin. Hirsjärven, Remeksen 

ja Sajavaaran (2009, s. 232) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää 

tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen kaikkien vaiheiden toteuttamisesta. Tässä tut-

kielmassa olen pyrkinyt esittämään kaikki tutkimuksen vaiheet selkeästi ja perus-

tellusti niin, että lukijan on vaivatonta ymmärtää, mitä olen tehnyt ja miksi. Erityi-

sesti Tutkimuksen toteutus- luvussa olen pyrkinyt kuvaamaan teoriaohjaavan 

analyysin vaiheet mahdollisimman selkeästi Tuomin ja Sarajärven (2018, s. 127 

-129) vaiheita noudattaen. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin osalta on tarkasteltava ai-

neiston riittävyyttä ja analyysin kattavuutta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 156). 
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Tämän tutkielman luotettavuuteen vaikuttaa erityisesti aineiston keruu. Suurim-

man osan tutkielmani aineistosta sain valmiina Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) 

käyttöteoriahankkeen kautta. Valmistuneiden luokanopettajien aineiston keräsin 

yhdessä opiskelutoverini Emmi Toivosen kanssa. Keskeistä tutkielman luotetta-

vuuden kannalta on mainita E-lomakekyselyyn vastanneiden valmistuneiden luo-

kanopettajien määrä. Kyselyyn saimme vastaamaan vain viisitoista luokanopet-

tajaa, kun luokanopettajaopiskelijoita oli niin ensimmäisen vuosikurssin, kuin 3. – 

5. vuosikurssin osalta 56, eli yhteensä osallistuneita opiskelijoita tässä tutkiel-

massa oli 112. 

 

Vaikka valmistuneiden luokanopettajien määrä on vähäinen ja luotettava vertailu 

luokanopettajaopiskelijoiden välillä ei ole mahdollinen, halusin silti sisällyttää luo-

kanopettajien käyttöteoriavastaukset osaksi tutkimuskysymyksiäni, aineiston 

analyysia ja tutkimustuloksia. On tärkeää tiedostaa ja tuoda esille, että tutkiel-

mani analyysi pohjautuu enemmän luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioihin. 

Pienestä otoskoosta huolimatta valmistuneiden luokanopettajien aineistosta oli 

löydettävissä tämän tutkielman tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä 

käyttöteorioita ja niiden esimerkkejä.  

 

Tutkielmani luotettavuuteen todennäköisesti vaikuttaa se, että molemmat luokan-

opettajaopiskelijoiden käyttöteorioista koostuvat aineistot on kerätty osana Karls-

sonin ja Pitkäniemen (2011) tutkimushanketta, jolloin vastaajat eivät ole olleet 

tietoisia tutkielmani näkökulmasta. Luokanopettajaopiskelijat ovat määritelleet 

käyttöteoriansa E- lomakkeen kautta niin, että tutkielmani tutkimuskysymykset 

eivät olet ohjanneet heidän käyttöteoriavastauksiaan. Valmistuneet luokanopet-

tajat sen sijaan tiesivät tutkielmaani ohjaavat tutkimuskysymykset, joka saattoi 

vaikuttaa heidän vastauksiinsa. Tämä luonnollisesti vaikuttaa tutkielmani luotet-

tavuuteen. 

 

Tämän tutkielman eettisyyteen vaikuttaa aineiston keruu ja Toivosen kanssa laa-

dittu tietosuojailmoitus, jonka jokainen tutkielmaan osallistunut henkilö sai halu-

tessaan nähdä. Tietosuojailmoitus eli GDPR on laadittava, koska käyttöteo-

riavastausten lisäksi E- lomakkeella kysyttiin vastaajien henkilötietoja, kuten su-

kupuolta, syntymäaikaa, työkokemusta ja valmistumisvuotta. Tämän tutkielman 
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analyysissa otettiin vain huomioon tutkittavien henkilöiden opintojen vuosikurssi 

tai tieto siitä, onko tutkittava jo valmistunut, työelämässä oleva luokanopettaja. 

Tutkittavien anonyymisuutta lisää se, että aineisto on pseudonymisoitu. Suorat 

sitaatit, jotka on lainattu aineistosta, on nimetty ja numeroitu lyhenteillä niin, että 

lainaukset kertovat vain, onko kyseessä ensimmäisen vai 3. – 5. vuoden vai jo 

valmistunut luokanopettaja (o1, O1 tai LO1). Tutkittavien henkilöiden käyttöteo-

riavastauksia ei voi tässä tapauksessa tunnistaa vastaajan henkilöllisyyttä muu, 

kuin vastaaja itse. 

 

Tietosuojailmoituksen lisäksi laadimme yhdessä opiskelutoverini Toivosen 

kanssa tiedoston kirjallisesti suostumuksesta tutkimushankkeeseen osallistumi-

sesta (liite 1), jonka jaoimme sähköpostitse tutkimukseen osallistuville henkilöille. 

Tiedostossa kerrottiin E- lomakkeeseen vastaamisen olevan suostumus osallis-

tua tutkielmiimme ja, että vastaajilla on oikeus missä tahansa tutkimuksen vai-

heessa perua osallistuminen tutkielmiimme. Samassa sähköpostissa lähetimme 

linkin E-lomakkeeseen, ohjevideon siihen vastaamiseen, Excel-tiedoston käyttö-

teorioiden luokittelukategorioista ja tietoa tutkimushankkeesta sekä tutkielmis-

tamme. Tutkielmani eettisyyttä lisää myös asianmukainen tutkimuslupien hake-

minen kaupungeilta, joista keräsimme vastaajia koulujen rehtoreiden kautta. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeä tiedostaa, että olen aloitteleva 

tutkija. Eskolan (2017, s. 182) mukaan teoriaohjaava sisällönanalyysi sopii erityi-

sesti aloitteleville tutkijoille, koska aikaisempi tutkimus on tällöin vahvemmin ana-

lyysin tukena. Täysin aineistolähtöisen sisällönanalyysin toteuttaminen on koke-

neemmallekin tutkijalle haaste, koska aikaisemmat teoriat ohjaavat tiedostamatta 

tutkijan ajatuskulkua (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 105).  
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8 Pohdintaa 
 

 

Tämän tutkielman avulla halusin saada lisää tietoa luokanopettajan työtä ohjaa-

vasta tärkeästä peruspilarista eli käyttöteoriasta. Tutkielmani keskeiset tutkittavat 

ilmiöt ovat luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyt-

töteorioiden sisällöt ja niiden suhde opettajan ammatilliseen identiteettiin. Tutkiel-

mani tulosten perusteella voidaan todeta, että luokanopettajaopiskelijoiden ja val-

mistuneiden luokanopettajien käyttöteoriat olivat monipuolisia, rikkaita ja keskit-

tyivät kuvaamaan luokanopettajan ammattia sekä sen vaatimuksia moniulottei-

sesti. Myös Buitinkin (2009, s. 125 – 126) tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijat 

kehittävät käyttöteorioita, jotka ovat selkeästi strukturoituja ja keskittyvät oppilaan 

oppimiseen. Tämän tutkielman osalta on huomioitava, että valmistuneiden luo-

kanopettajien osallistujamäärä oli vähäinen verrattuna luokanopettajaopiskelijoi-

hin, joten tutkimustulokset perustuvat pääosin ensimmäisen vuosikurssin ja 3. – 

5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden vastauksiin.  

 

Tutkielmani ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulosten mukaan keskeiset yhtä-

läisyydet ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden, 3. – 5. vuosi-

kurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien aineisto-

jen välillä keskittyivät oppilaiden yhdenvertaisuuteen, ammatilliseen kehittymisen 

jatkuvuuteen ja opettajan ammattitaitoisuuden osa-alueisiin. Yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo ohjaavat selkeästi luokanopettajaopiskelijoiden ja työelämässä olevien 

luokanopettajaopiskelijoiden opetustyötä. Suomalaisen perusopetuksen kehittä-

mistä ohjaa laaja yhdenvertaisuusperiaate, jonka tavoitteena on edistää tasa-ar-

voa niin yhteiskunnan, kuin yksilönkin tasolla (POPS, 2014, s. 16). Erityisesti luo-

kanopettajanopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien ammatillisen ke-

hittymisen osa-alueet tämän tutkielman tuloksissa herättivät mielenkiintoni, koska 

kyseinen käsite ja sen asema tässä tutkielmassa on hyvin keskeinen. 

 

Ammatillinen kehittyminen kuvattiin kaikissa aineistoissa dynaamiseksi kehitys-

prosessiksi, joka ei varsinaisesti pääty koskaan luokanopettajan työuran aikana. 

Käyttöteoriavastausten perusteella voidaan todeta, että luokanopettajaopiskelijat 
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ja työelämässä olevat luokanopettajat uskovat itsensä kouluttamisen ja elinikäi-

sen oppimisen koskettavan keskeisesti luokanopettajan työtä. Dayn ja Gun 

(2007, s. 428) tutkimuksen mukaan opettajien on sitouduttava elinikäiseen oppi-

miseen ja itsensä kehittämiseen ylläpitääkseen ammatillista kasvua. Vastaajien-

myönteinen suhtautuminen ammatillista kehittymistä ja esimerkiksi jatkokoulut-

tautumista kohtaan voi mahdollisesti johtua suomalaisen akateemisen opettajan-

koulutuksen luonteesta, jonka tavoitteena on kouluttaa omaa työtään tutkivia ja 

reflektoivia opettajia (Kansanen, 2012; Maaranen ym., 2016). Opettajuutta ohjaa-

vien arvojen ja uskomuksien reflektiolla on keskeinen rooli ammatillisen kasvun 

ja tämän tutkielman kannalta. Tutkielmani keskeinen tavoite oli tarjota valmistu-

neille luokanopettajille tilaisuus reflektoida ja pohtia omaa käyttöteoriaa sekä sen 

toteutumista käytännön opetustyössä. Gholamin (2009, s. 29) mukaan käyttöteo-

rian muodostaminen tarvitsee käytännön kokemuksen lisäksi systemaattista ref-

lektiivistä työtapaa, jotta prosessoitua tietoa voi hyödyntää opetuksessa edelleen. 

Tutkielmani tulokset tukevat tätä näkökulmaa. Lisäksi Kettle ja Sellars (1996, s. 

3) myötäilevät tätä näkemystä ja lisäävät reflektion olevan keskeisessä ase-

massa, kun käyttöteoriaa arvioidaan uudelleen ammatillisen kehittymisen näkö-

kulmasta. Tutkijoiden mukaan opettajankoulutus perustuu nykyään vahvasti ref-

lektiivisen työtavan käyttöön, jotta sen hyödyntäminen työelämässä automatisoi-

tuu. (Kette & Sellars, 1996, s. 3.) Reflektiivisen työtavan tutkiminen työelämässä 

olevien luokanopettajien näkökulmasta voisi mahdollisesti antaa tietoa, miten 

opettajankoulutus on vaikuttanut luokanopettajien tapoihin arvioida opettajuut-

taan.  

 

Vaikka tämän tutkielman tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijat ja valmistu-

neet luokanopettajat näkevät jatkuvan ammatillisen kehittymisen tärkeänä opet-

tajuutta ohjaavana osa-alueena, pohdin, miten tämä näkyy opiskelijoiden käytän-

nön työssä, kun he siirtyvät työelämään. Onko vastavalmistuneilla luokanopetta-

jilla tarpeeksi osaamista ja tukea reflektoida systemaattisesti omaa työtään var-

sinkaan työuran ensimmäisinä vuosina. Wetzel ja kumppanit (2018, s. 106) ja 

Brouwer ja Korthagen (2005, s. 213) toteavat tutkimuksissaan vastavalmistunei-

den opettajien ensimmäisen työvuoden olevan tasapainottelua ja totuttelua kou-

lun arkeen, jolloin vasta seuraavina työvuosina opettajankoulutuksen ja oman 

käyttöteorian hyödyntäminen käytännön työssä mahdollistuu. Tämä herätti minut 
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pohtimaan, miten vastavalmistuneiden luokanopettajien työuran aloitusta voitai-

siin tukea niin, että oman käyttöteorian ja ammatillisen kehityksen arvioiminen 

toteutuisi heti työuran alussa. Tämä voisi parhaassa tapauksessa myös keventää 

luokanopettajien työtaakkaa ja tuoda lisää merkityksellisyyttä työhön.  

 

Krokforsin (1997, s. 150 -151) mukaan opettajaopiskelijat tarvitsevat systemaat-

tista tukea ohjauskeskustelun muodossa omaa opettajuutta ohjaavien teorioiden 

ja uskomuksien reflektoimisen mahdollistamiseksi. Krokfors (1997) mainitsee, 

että palautekeskustelut esimerkiksi opetusharjoittelun aikana ovat liian lyhyitä ja 

pintapuolisia, jotta opiskelijat kykenisivät reflektoimaan syvällisesti käytännön ja 

teorian yhteyttä omassa toiminnassaan. Vesterinen, Toom ja Krokfors (2014, s. 

630- 631) mainitsevat tutkimuksessaan, että opettajaopiskelijoilla on mahdolli-

suus kehittää pedagogista ajatteluaan opetustapahtumissa, kun heitä tuetaan 

reflektion osalta. Tähän tulisi siis kiinnittää erityistä huomioita opettajankoulutuk-

sessa ja vastavalmistuneiden opettajien osalta.  

 

Nykyisen perusopetuksen inkluusioperustaisuus ja opettajien muuttuvan työnku-

van myötä yhteisopettajuus ja sen puolesta puhuminen on lisääntynyt suomalai-

sessa perusopetuksessa. Sirkkon, Takalan ja Muukkosen tutkimuksen mukaan 

(2020, s. 37 – 38) yhteisopettajuus voi parhaassa tapauksessa keventää opetta-

jien työtaakkaa ja mahdollistaa tehokkaan ammatillisen kehittymisen. (Sirkko, Ta-

kala & Muukkonen, 2020, s. 27 – 38.) Pohdin, voiko tiivis yhteisopettajuus mah-

dollistaa vastavalmistuneiden luokanopettajien osalta myös syvällisemmän käyt-

töteorian uudelleenarvioinnin, jos työmäärää on mahdollista jakaa kollegan 

kanssa. Henkilökohtaisen käyttöteorian pohtiminen vertaisen kanssa voi mahdol-

lisesti tarjota myös uusia näkökulmia oman opettajuuden kehittämiseen.  

 

Tämän tutkielman tulokset eivät anna vielä tietoa, miten luokanopettajaopiskelijat 

hyödyntävät käyttöteorioita käytännön opetustyössä, joten johtopäätösten teke-

minen opettajankoulutuksen vaikuttavuudesta on hankalaa. Voidaan kuitenkin to-

deta, että tutkielmani osoittaa ammatillisen kehittymisen olevan tärkeä arvo ja 

päämäärä niin luokanopettajaopiskelijoille, kuin jo työelämässä oleville luokan-

opettajille. Olisi kuitenkin kiinnostavaa tutkia, miten vastaajien kirjaamat käyttö-
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teoriat toteutuvat käytännön työelämässä, jolloin suomalaisen luokanopettakou-

lutuksen vaikuttavuutta olisi mahdollista arvioida uudelleen. Boudin (2000, s. 166) 

mukaan reflektiolla ja uudelleenarvioinnilla on suuri merkitys niin opiskelijoiden 

kehittymisellä elinikäisiksi oppijoiksi, kuin yhteiskunnan kehityksen tasolla. Luo-

kanopettajaopiskelijoiden ja työelämässä olevien luokanopettajien refleksiivisten 

työtapojen tutkiminen käytännön opetustyössä olisi myös kyseisen näkökulman 

takia kiinnostavaa.  

 

Tämän tutkielman tutkimustulosten mukaan 3. – 5. vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijat määrittelevät oppilaiden olevan osa opettajan ammatillista kehittymistä 

esimerkiksi opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen, oppilaan antaman 

palautteen ja oppilaiden tuen tarpeen huomioimisen avulla. Ensimmäisen vuosi-

kurssin luokanopettajaopiskelijat painottivat käyttöteorioissaan enemmän opetta-

jan omaa oppimista ja kouluttautumista ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. 

Pitkäniemi ja kumppanit (2014) mainitsevat tutkimuksessaan, että opintojensa al-

kuvaiheessa opettajaopiskelijoiden käyttöteoriat keskittyvät enemmän opiskelijoi-

den omiin oppimiskokemuksiin ja esimerkiksi opetusmenetelmiin. Opintojen ede-

tessä opiskelijoiden käyttöteoriat keskittyvät enemmän esimerkiksi koulutuksen 

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. (Pitkäniemi ym., 2014.) Tämän tutkielman tulosten 

mukaan ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat keskittyvät pääosin 

oman oppimisen kehittämiseen, kun taas 3. – 5. vuoden luokanopettajaopiskelijat 

näkevät oman ammatillisen kehityksen palvelevan niin opettajan, kuin oppilaan 

oppimista. Kuitenkin kaikissa aineistoissa nostettiin esille opettajan kasvatuksel-

linen vastuu ja sen merkitys oppilaan oppimisen ja kehityksen kannalta. 

 

Lisäksi ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat ja valmistuneet luo-

kanopettajat korostivat työyhteisön ja kollegoiden tuen merkitystä ammatillisen 

kehityksen kannalta. Luottamus ja vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä 

nousi myös keskeisesti esille aineistojen käyttöteoriavastauksissa. Kaiken kaik-

kiaan tämän tutkielman tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijat ja valmistu-

neet luokanopettajat näkevät luokanopettajan työn muodostuvan monista eri osa-

alueista. Käyttöteoriat keskittyivät kuitenkin pääosin luokanopettajan vastuisiin 

liittyen esimerkiksi oppilaisiin, opettajan oppimiseen, opetusmenetelmiin ja luo-

kan toimintakulttuurin kehittämiseen. Oppilaiden rooli ja merkitys luokanopettajan 
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työn kannalta jäi kuitenkin melko pintapuoliseksi. Syy tälle havainnolle johtuu to-

dennäköisesti siitä, että tässä tutkielmassa päädyin tekemään analyysin käyttö-

teoriaväittämistä ja niiden esimerkeistä, jotka vastaajat luokittelivat ensisijaisesti 

alaluokkiin liittyen opettajaan (11 Opettajan suunnittelu ja organisointi, 12 Opet-

tajan ammatillinen kehittyminen, 13 Opettajan roolit ja vastuut, 14 Hyvän opetta-

jan ominaispiirteet, 15 Opettajan luovuus). Kuitenkin Laskyn tutkimuksen (2005) 

mukaan opettajan ammatillinen identiteetti muodostuu aina suhteessa muihin te-

kijöihin. Voiko tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että käyttöteorian pohtiminen liittyy 

opettajankoulutuksessa merkittävästi oman opettajuuden ja ammatillisen identi-

teetin pohtimiseen. Oppilaan ja lapsen näkökulma ovat selkeästi harvinaisempia 

tulokulmia luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa. 

 

Ammatillinen identiteetti on moniulotteinen yhdistelmä ihmisen elämänhistoriaa, 

nykyistä suhdetta työhön ja tulevaisuuden tavoitteita omaan ammatilliseen kehi-

tykseen liittyen. Työhön sitoutuminen, samastuminen, tavoitteet ja eettiset näkö-

kulmat vaikuttavat myös ammatilliseen identiteettiin. Myös työtä koskevat arvot 

ja uskomukset ovat tärkeä osa tätä kehitystä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2010, 

s. 46.) Stenberg mainitsee teoksessaan (2011, s. 27) opettajan ammatillisen 

identiteetin ytimenä olevan opettajan henkilökohtainen käyttöteoria. Nämä kaksi 

käsitettä toimivat siis limittäin opettajan ammatin peruspilareina. Opettajan am-

matillinen identiteetti tarjoaa viitekehyksen rakentaa ajatuksia ammatistaan ja 

paikastaan yhteiskunnassa, mikä mahdollistaa opettajien ammatillisen kehittymi-

sen (Stenberg ym., 2014, s. 205.) Tässä tutkielmassa aineistoista nousi esille 

neljä teemaa, jotka kuvasivat luokanopettajan ammatillista identiteettiä aineisto-

jen osalta: Turvallinen ja avoin opettaja-oppilassuhde, opettaja tukee, ohjaa, 

asettaa rajat ja kannustaa, opettaja on innostunut oppilaiden oppimisesta ja opet-

tamisesta ja opettaja kehittää jatkuvasti osaamistaan ja kehittää työtään. Amma-

tillisella kehittymisellä oli keskeinen rooli myös luokanopettajan ammatillisen 

identiteetin kannalta. Lisäksi luokanopettajan vastuu ammattikasvattajana toimi-

sesta ja oppilaiden oppimisen ohjaajana oli ilmeinen. Ryhmien välillä ei ollut suu-

ria eroja ammatillisten identiteettien kannalta, mutta valmistuneiden luokanopet-

tajien vastauksissa korostui jälleen luokanopettajan kasvatuksellinen vastuu. En-

simmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden vastaukset painottuivat jäl-

leen opettajan omiin vahvuuksiin ja innostavan asenteen merkitykseen. 3. – 5. 
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vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat sen sijaan nostivat esille oman persoonan 

hyödyntämisen merkityksen luokanopettajan työn kannalta.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkielmani toisen tutkimuskysymyksen tulokset jäivät mieles-

täni pintaraapaisuksi liittyen luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luo-

kanopettajien ammatillisiin identiteetteihin. Tarkempi pohdinta liittyen omaan 

opettajuuteen jäi analyysini pohjalta vajavaiseksi suurimmasta osasta aineistojen 

käyttöteoriavastauksista. Lisäksi luokanopettajan työn yhteiskunnallinen vaikut-

tavuus ja sen pohdinta jäi uupumaan valtaosasta aineistoja. Tähän voi mahdolli-

sesti vaikuttaa se, että henkilökohtaisen käyttöteorian ja ammatillisen identiteetin 

reflektio keskittyy yleensä yksilön kokemuksiin ja arvoihin.  Ammatillinen kehitty-

minen nostettiin kuitenkin keskeiseksi luokanopettajan työtä ohjaavaksi osa-alu-

eeksi niin käyttöteorioiden, kuin ammatillisten identiteettien kannalta. Molemmat 

luokanopettajien aineistot oli kerätty Itä-Suomen yliopistosta ja pohdin, onko opis-

kelijoilla ollut esimerkiksi kursseja, jotka olisivat sivunneet vahvasti tätä teemaa, 

koska opiskelijat olivat selkeästi sisäistäneet luokanopettajan työn perustuvan 

reflektiolle ja elinikäiselle oppimiselle. Opiskelijat ovat todennäköisesti saaneet 

mahdollisuuden jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan prosessoida ja reflektoida 

käyttöteorioitaan opetusharjoitteluiden ja käytännön kokemusten kautta.  

 

 

8.1 Jatkotutkimusideoita 

 

Jatkotutkimusideoita ajatellen, tämän tutkielman valmistuneiden luokanopetta-

jien aineiston suppea otoskoko sai kiinnostukseni työelämässä olevien luokan-

opettajien käyttöteorioiden tutkimista kohtaan kasvamaan entisestään. Opetta-

jankoulutus tarjoaa opettajaopiskelijoille tilaisuuden luoda ja reflektoida henkilö-

kohtaista käyttöteoriaa niin käytännön, kuin teorian kautta. Käyttöteorioiden ja 

opetustyötä ohjaavien arvojen toteutuminen käytännön opetustyössä erityisesti 

vastavalmistuneiden luokanopettajien näkökulmasta olisi mielenkiintoinen tutki-

muskohde. Kuten olen tässä tutkielmassa maininnut, käyttöteorioiden tutkimi-

nen työelämään siirtymisen yhteydessä olisi tärkeä tutkimusaihe opettajankou-

lutuksen kehittämisen kannalta (Maaranen ym., 2016). Juuri työelämään siirty-
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neiden luokanopettajien käyttöteorioiden toteutumista ja kehitystä olisi mielen-

kiintoista tutkia esimerkiksi oppituntien videoimisen ja haastatteluiden avulla, jol-

loin henkilökohtaisia uskomuksia olisi mahdollista tutkia syvällisemmin yksittäis-

ten opettajien kohdalla. Dayn ja Gun (2007) mukaan opettajien työurien ensim-

mäisinä vuosina vallitsevat tekijät kouluyhteisössä vaikuttavat keskeisesti opet-

tajien työelämään sitoutumiseen. Myös tästä näkökulmasta vastavalmistunei-

den luokanopettajien käyttöteorioiden tarkempi tutkiminen olisi mielenkiintoinen 

ja tärkeä tutkimusaihe. 

 

Luokanopettajien käyttöteorioiden tutkiminen yhteisopettajuuden näkökulmasta 

olisi mahdollisesti myös antoisa tutkimusaihe, joka voisi antaa tärkeää informaa-

tiota opettajuuden kehittymisestä uudesta näkökulmasta. Työyhteisön tuella on 

suuri merkitys opettajan ammatillisen identiteetin ja kehittymisen kannalta (Ben-

nett, 2013; Rasehorn, 2009), joten käyttöteorioiden tutkimukselle olisi varmasti 

tämän näkökulman osalta tutkimustarve. Vertaisarvioinnin ja -palautteen merki-

tys luokanopettajien käyttöteorioiden uudelleenarvioimisen kannalta olisi erilai-

nen tulokulma käyttöteorioihin verrattuna esimerkiksi opetusharjoitteluissa to-

teutettaviin arviointikeskusteluihin yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. 

 

Oppilaan asema luokanopettajan käyttöteorioissa ja ammatillisen identiteetin 

muodostumisessa olisi mielestäni mielenkiintoinen jatkotutkimusidea tämän tut-

kielman tulosten perusteella. Tutkielmani aineistoa voisi lähestyä mahdollisesti 

uudesta tutkimustehtävästä käsin, jolloin tavoitteena olisi selvittää, miten luo-

kanopettajaopiskelijat ja valmistuneet luokanopettajat kuvaavat opettajuuttaan 

suhteessa oppilaisiin. Tässä tutkielmassa oppilas nähtiin osallisena opetukseen 

osallistuvana toimijana, mutta käyttöteoriat kuvasivat oppilasta kuitenkin enem-

män opettajan vastuun ja velvollisuuden kautta. Oppilaan aktiivinen toimijuus jäi 

uupumaan aineistoista, joten tutkimusta olisi antoisaa syventää kyseisen näkö-

kulman kautta.  
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Liitteet 
 

LIITE 1. Tutkielmaan osallistuneille lähetetty lupalomake.  

 

 Kirjallinen suostumus tutkimushankkeeseen  

 

Tutkimushanke: Luokanopettajaksi opiskelevien ja valmistuneiden, työelämässä 

olevien luokanopettajien käyttöteoriat  

Tutkimushankkeessa syvennytään siihen, millaisia käyttöteorioita (eli käsityksiä, jotka 

ohjaavat opettajan toimintaa) on luokanopettajaksi opiskelevilla ja valmistuneilla, jo työ-

elämässä olevilla luokanopettajilla. Tutkimme myös Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) 

kehittämää prosessimenetelmää, jolla vastaajat itse analysoivat ja mallintavat käyttöteo-

rioitaan.  

Tutkimushankkeessa on kaksi eri pro gradu- tutkielmaa, joissa aineistoa tutkitaan eri 

näkökulmista. Elli Ylisen pro gradussa tutkitaan opettajaksi opiskelevien ja jo työelä-

mässä olevien opettajien käyttöteorioita, opettajaidentiteettiä ja niiden mahdollisia eroa-

vaisuuksia. Emmi Toivosen pro gradussa puolestaan tarkastellaan opettajaksi opiskele-

vien ja jo työelämässä olevien opettajien käyttöteorioita tunnekasvatuksen näkökul-

masta.  

Hyöty tutkimukseen osallistuvalle  

Tutkimus voi olla hyödyksi siihen osallistuville antamalla välineen tarkastella omia käyt-

töteorioita, niiden syitä ja vaikutuksia. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää opettajakoulu-

tuksessa, täydennyskoulutuksessa ja koulutuksen kehittämisessä.  

Kerättävä tutkimusaineisto mm.  

- kirjalliset käyttöteoriaväittämät, esimerkit ja vastaajien tekemät omat analysoinnit käyt-

töteorioistaan  

 

Luottamuksellisuus  

Lomakkeella antamasi tieto on täysin luottamuksellista. Tutkimushankkeesta vastaavat 

tai tutkimusavustaja poistavat aineistosta nimet ja toimittaa aineiston sellaiseen muo-

toon, josta tutkimuksen osallistujia ei voi tunnistaa. Vasta tämän jälkeen ryhdytään ai-

neistoa analysoimaan ja raportoimaan. Kaikki projektin tutkijat tuntevat tieteelliseen työ-

hön liittyvät eettiset säännöt hyvin. Tunnistamattomaksi käsitelty tutkimusaineisto voi-

daan luovuttaa tieteelliseen tietoarkistoon myös muiden tutkijoiden käyttöön. Olemme 

laatineet GDPR:n eli tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteen. Halutessasi voit pyy-

tää sen nähtäväksi tutkielmien tekijöiltä Elli Yliseltä ja Emmi Toivoselta.  
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Sinun oikeutesi  

Tutkimukseen osallistuminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Sinulla on oikeus, mil-

loin vain keskeyttää osallistumisesi syytä ilmoittamatta ja ilman seuraamuksia.  

 

Tutkimusta tai oikeuksiasi koskevat kysymykset  

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat tutkimusta tai oikeuksiasi informanttina, voit 

milloin vain olla yhteydessä pro graduntekijä Elli Yliseen (elli.ylinen@helsinki.fi 

0451195980) ja pro graduntekijä Emmi Toivoseen (emmi.toivonen@helsinki.fi 

0443100897) sekä tutkimushankkeesta vastaavaan dosentti Liisa Karlssoniin (s-posti: 

liisa.karlsson@helsinki.fi)  

 

Tutkimuslupa  

Vastaamalla E-lomakkeeseen annat suostumuksen sille, että vastauksiasi käytetään tut-

kimusaineistona. Voit kuitenkin perua osallistumisesi missä tahansa vaiheessa ottamalla 

yhteyttä pro graduntekijöihin 
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LIITE 2. Ensisijaiset sisältökategorialuokittelut 3. – 5. vuosikurssin luokanopetta-

jaopiskelijoiden aineistosta. 

 

 

  

1 OPETTAJA 4

11  Opettajan suunnittelu ja organisointi 20

12 Opettajan ammatillinen kehittyminen 16

13 Opettajan roolit ja vastuu 26

14 Hyvän opettajan ominaispiirteet 29

15 Opettajan luovuus 4

2 OPPILAS 4

21  Oppilaan oppimisen tavat 11

22 Oppilaan omat odotukset ja tiedot 1

23 Oppilaiden taustat 6

24 Muut oppilaaseen liittyvät näkökulmat 9

3 LUOKKAYHTEISÖ 7

31  Luokan hallinta, työrauha 18

32 Vuorovaikutus, ihmissuhteet 24

33 Oppilaan arvostaminen 21

34 Opettajan oppilaille asettamat odotukset 4

4 FYYSINEN YMPÄRISTÖ 2

41 Fyysinen ympäristö luokkahuoneessa 4

5 OPETUKSEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 4

51  Opetusmenetelmät 0

52 Opetuksen arviointikäytännöt 0

53 Opetuksen eriyttäminen 0

6 YHTEISKUNNALLISET- KULTTUURISET- 

HISTORIALLISET NÄKÖKULMAT 0

61 Yleinen koulukulttuuri 0

62 Paikalliset/ kansalliset tavat, historia 0

63 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen/ vaikutus 0

64 Muut 0

Ensisijaiset sisältökategorialuokittelut (3. - 5. vuosikurssi)
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LIITE 3. Ensisijaiset sisältökategorialuokittelut valmistuneiden luokanopettaja-
opiskelijoiden aineistosta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 OPETTAJA 0

11  Opettajan suunnittelu ja organisointi 8

12 Opettajan ammatillinen kehittyminen 6

13 Opettajan roolit ja vastuu 15

14 Hyvän opettajan ominaispiirteet 12

15 Opettajan luovuus 2

2 OPPILAS 0

21  Oppilaan oppimisen tavat 16

22 Oppilaan omat odotukset ja tiedot 5

23 Oppilaiden taustat 8

24 Muut oppilaaseen liittyvät näkökulmat 4

3 LUOKKAYHTEISÖ 0

31  Luokan hallinta, työrauha 6

32 Vuorovaikutus, ihmissuhteet 16

33 Oppilaan arvostaminen 17

34 Opettajan oppilaille asettamat odotukset 6

4 FYYSINEN YMPÄRISTÖ 0

41 Fyysinen ympäristö luokkahuoneessa 2

5 OPETUKSEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT
0

51  Opetusmenetelmät 13

52 Opetuksen arviointikäytännöt 1

53 Opetuksen eriyttäminen 6

6 YHTEISKUNNALLISET- KULTTUURISET- 

HISTORIALLISET NÄKÖKULMAT 0

61 Yleinen koulukulttuuri 5

62 Paikalliset/ kansalliset tavat, historia 3

63 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen/ vaikutus 3

64 Muut 0

Ensisijaiset sisältökategorialuokittelut (valmistuneet luokanopettajat)
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LIITE 4. 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden aineiston analyysi. 
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LIITE 5. Valmistuneiden luokanopettajien aineiston analyysi. 
 
 
 
 

 
YLÄLUOKAT 

11 Opettajan 
suunnittelu ja 
organisointi 

12 Opettajan 
ammatillinen 
kehittyminen 

13 Opettajan 
roolit ja vastuu 

14 Hyvän opetta-
jan ominaispiir-
teet 

15 Opettajan 
luovuus 

 

 

 

 

 

Yhdistetyt alaluokat 

Turvallinen ja 
luotettava vuo-
rovaikutus 

Ammatillinen 
kehittyminen 
jatkumona 

Oppilaiden yh-
denvertaisuus 

Työhyvinvointi Opettajan kas-
vatuksellinen 
vastuu 

Monipuoliset ope-
tusmenetelmät 

Alaluokat 

Turvallinen ja 
luotettava vuo-
rovaikutus 
 
Lämminhenkinen 
vuorovaikutus 
opettajan ja op-
pilaan välillä 
 
Oppilaiden yksi-
löllinen kohtaa-
minen 
 
 

Ammatillinen 
kehittyminen 
jatkumona 
 
Opetuksen ta-
voitteellisuus 
 
Käyttöteoria ja 
oman opetta-
juuden reflek-
tointi 

Oppilaiden yh-
denvertaisuus ja 
sen opettami-
nen 
 
Oppilaiden yksi-
löllisyys ja tuen 
tarve 
 
Oppilaiden yksi-
löllinen kohtaa-
minen 

Työhyvinvointi 
 
Työhyvinvointi 

Luokan toiminta-
kulttuuri 
 
Opettajan kasva-
tuksellinen vas-
tuu 
 
Sinnikkyyden ja 
työnteon opetta-
minen 
 
Terveellisten elä-
mäntapojen 
opettaminen 
 
Kannustava ja 
positiivinen ote 
opetukseen 

Huolellinen ja jous-
tava suunnittelu 
 
Monipuoliset ope-
tusmenetelmät 
 
Opettaja oppimisti-
lanteen ohjaajana 
 
Opetuksen peda-
goginen perustelta-
vuus 
 
Positiivinen forma-
tiivinen arviointi 


