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1 JOHDANTO 
 

Jo useita vuosia julkisessa keskustelussa on ollut esillä opettajien liiallinen työ-

taakka, uupumus ja stressi (mm. Annala, 2008; Tikkanen, 2018; Tikkanen, 2019). 

Aihe on noussut yhä suuremmissa määrin tarkasteluun koronapandemian alet-

tua. 16.3.2020 Suomen hallitus totesi maahamme poikkeusolot maailmalla nope-

asti levinneen koronavirustilanteen vuoksi. Esimerkiksi koulut suljettiin ja lähiope-

tus niissä keskeytettiin. Kouluissa sai kuitenkin järjestää esiopetusta, ja lisäksi 

lähiopetuksessa saivat olla ne vuosiluokkien 1–3 oppilaat, joiden vanhempien 

katsottiin työskentelevän yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Myös 

erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat saivat olla lähiopetuksessa, jos huol-

tajat niin toivoivat. (OKM:n tiedote 140/2020.)  

 

Edellä mainitut järjestelyt astuivat voimaan 18.3.2020, joten kouluilla oli käytän-

nössä vain yksi päivä aikaa valmistella etäopetukseen siirtymistä. Koulut, oppi-

laat, huoltajat ja opettajat olivat täysin uusien haasteiden edessä. Kuormitusta 

lisäsivät koulujen erilaiset käytänteet esimerkiksi opetuksen järjestämistä, arvi-

ointia ja tuen tarjoamista koskien. (Ahtiainen ym., 2020.)  

 

Opettajien ammattijärjestön (OAJ) syksyllä 2021 julkaiseman selvityksen sanoma 

on karu: yli puolet opettajista on harkinnut alanvaihtoa korona-aikana. Lisäksi 

Salmela-Aro ja muut (2020, s. 1) totesivat opettajien työuupumusta ko-

ronavuonna tutkiessaan opettajien kokeneen enemmän uupumusta aikaisempiin 

vuosiin verrattuna. Opettajien työhyvinvoinnin ongelmat ovat todellinen ja ajan-

kohtainen ongelma, joten aiheen tutkiminen on oleellisempaa kuin kenties kos-

kaan aiemmin. Tämä on tärkeää paitsi opettajien itsensä kannalta, myös siksi, 

että voitaisiin välttää uupumisen ja kyynisyyden diskurssien siirtyminen vasta 

aloitteleville opettajille. 

 

Opettajien paljon puhuttu uupumus näyttää olevan yhteydessä tämän tutkimuk-

sen kannalta tärkeälle opettajapystyvyyden käsitteelle. Esimerkiksi Chwalisz ja 

muut (1992, s. 377) havaitsivat yhteyden alhaisen opettajapystyvyyden ja opet-

tajien uupumisen välillä. Yksinkertaisimmillaan opettajapystyvyys kuvaa opetta-

jan uskomuksia omista kyvyistään aikaansaada oppilaissaan haluttua kehitystä 
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(Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001, s. 783). Opettajapystyvyys on yhtey-

dessä muun muassa opettajan sinnikkyyteen ja palautteenantotapoihin (Gibson 

& Dembo, 1984, s. 579). Innostunut, työssään viihtyvä opettaja levittää positii-

vista energiaa myös työyhteisöönsä. Opettajapystyvyyden onkin havaittu olevan 

yhteydessä kollektiiviseen opettajapystyvyyteen (Goddard & Goddard, 2001, s. 

815), joka on toinen tämän tutkielman keskeinen käsite. Kollektiivinen opettaja-

pystyvyys kuvaa koulun opettajakunnan jaettuja uskomuksia yhteisönsä kyvystä 

aikaansaada oppilaissa haluttua kehitystä yhteisöllisen toiminnan kautta (Dono-

hoo, 2014, s. 324). Kollektiivisen opettajapystyvyyden on havaittu olevan yhtey-

dessä muun muassa oppilaiden koulumenestykseen (Tschannen-Moran & Barr, 

2004, s. 189). 

Hyvinvoiva opettaja on kaikkien etu. Tämän tutkielman viitekehyksessä opettajan 

hyvinvoinnin nähdään koostuvan sekä itseä että ympäröivää opettajayhteisöä 

koskevista uskomuksista. Parhaimmillaan opettaja tuo yhteisöönsä arvokasta tie-

totaitoa,  viihtyy työssään ja auttaa oppilaitaan kasvamaan paitsi tiedollisesti 

myös inhimillisesti. Tämän tutkielman kantavana ajatuksena on, että opettajien 

pystyvyysuskomuksilla on tärkeä rooli opettajan kokonaisvaltaisessa hyvinvoin-

nissa.  

Tässä tutkielmassa selvitetään etäopetusta toteuttaneiden opettajien opettaja-

pystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä syksyllä 2020. Syyslukukaudella 

yksittäisiä kouluja ja ryhmiä ympäri Suomen joutui karanteeniin kouluissa ilmen-

neiden koronatartuntojen vuoksi, joten etäopetus oli monin paikoin arkipäivää 

myös tällöin, vaikka kevään akuuteimmasta vaiheesta olikin selvitty. Monelle 

opettajalle tuli syksyn myötä tutuksi vähintäänkin hybridiopetus, eli samanaikai-

nen lähi- ja etäopetus. 

Opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä tarkastellaan tässä tut-

kielmassa kolmen tutkimuskysymyksen avulla. Aluksi tutkitaan opettajapystyvyy-

den ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuksien yhteyksiä toisiinsa. Tä-

män tutkiminen on Tschannen-Moranin ja muiden (1998, s. 241) mukaan tär-

keää. Lisäksi tarkastellaan, onko koetussa opettajapystyvyydessä ja kollektiivi-

sessa opettajapystyvyydessä eroja opettajan työtehtävän perusteella. 
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Kolmanneksi selvitetään, onko opettajan sukupuolella tai opetetulla luokka-as-

teella yhteyttä opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen. 

Korona on jo muuttanut koulunkäyntiä pysyvästi, ja etäopiskelu tulee jäämään 

osaksi koulujen ja oppilaitosten arkea (Valkonen, 2020). ”Uuden aikakauden” al-

kutaipaleella onkin ensisijaisen arvokasta saada tietoa etäopetusta toteuttaneilta 

opettajilta. Tutkimusaihe on tärkeä myös siksi, että opettajapystyvyyttä ja kollek-

tiivista opettajapystyvyyttä on etenkin Suomessa tutkittu aiemmin verrattain vä-

hän, ja koronapandemian aikaista tutkimustietoa opettajapystyvyydestä ja kollek-

tiivisesta opettajapystyvyydestä on sitäkin vähemmän. Tiedon avulla voidaan tun-

nistaa ongelmakohtia ja kehittää konkreettisia keinoja opettajien pystyvyysusko-

musten ja sitä kautta työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

Tämä tutkielma on osa Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimushan-

ketta, jossa selvitetään koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia koulun-

käyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. Tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty 

sähköisillä kyselylomakkeilla marraskuussa 2020. Kyselylomakkeet lähetettiin 

kaikkiin perusopetuksen kouluihin Suomessa. Kyselytutkimukseen vastasi 5797 

opettajaa. Lopullisen tutkittavien joukon muodostivat ne 1095 opettajaa, jotka il-

moittivat toteuttaneensa etäopetusta kuluneen syyslukukauden aikana. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 
 
Tässä luvussa esitellään tämän tutkielman kannalta keskeiset käsitteet: minä-

pystyvyys, opettajapystyvyys ja kollektiivinen opettajapystyvyys. Minäpystyvyys 

toimii pystyvyysuskomusten perustana. Kaikki kolme käsitettä ovat tiiviissä vuo-

rovaikutuksessa toistensa kanssa. 

 

2.1  Minäpystyvyys  
 
Albert Banduraa (1977) pidetään minäpystyvyyden (self-efficacy) käsitteen luo-

jana. Banduran (1977) mukaan uskomukset henkilökohtaisesta pystyvyydestä 

ovat yhteydessä siihen, miten yksilö saavuttaa toivotun tavoitteen tietyssä tilan-

teessa. Minäpystyyvyys vaikuttaa yksilön toimintaan: yksilö voi esimerkiksi vält-

tää uhkaavaksi kokemiaan tilanteita, joista ei usko selviytyvänsä. Minäpystyvyy-

teen liittyvät uskomukset eivät ole ainoa ihmisen käyttäytymistä selittävä tekijä, 

mutta ne määrittävät suuresti muun muassa sitä, kuinka paljon yksilö on valmis 

näkemään vaivaa tavoitteen saavuttamiseksi, ja kuinka vahvana yksilö pysyy 

kohdatessaan haasteita ja epäonnistumisia. (Bandura, 1977, s. 191, 194.)  

Banduran (1977) mukaan uskomukset omasta pystyvyydestä kehittyvät neljällä 

eri tavalla, jotka antavat tietoa yksilön minäpystyvyyteen liittyvistä uskomuksista. 

Suoritussaavutukset (performance accomplishments) liittyvät aiempiin onnistu-

misen kokemuksiin tietyssä kontekstissa. Onnistumiset lisäävät, ja toistuvat epä-

onnistumiset puolestaan madaltavat uskoa omiin kykyihin. Epäonnistumisten vai-

kutukset henkilökohtaisiin pystyvyysuskomuksiin riippuvat osittain epäonnistu-

misten ajoituksesta ja kokonaismäärästä: yksittäisen epäonnistumisen merkitys 

ei ole kovin suuri, jos toistuvien onnistumisen kokemusten johdosta yksilön pys-

tyvyysuskomukset ovat valmiiksi korkealla tasolla. Sijaiskokemukset (vicarious 

experiences) viittaavat kokemuksiin, joissa tarkastellaan muiden toimintaa.  Kun 

yksilö näkee muiden suoriutuvan jostakin, jonka kokee itse uhkaavana, hän alkaa 

uskoa myös omiin mahdollisuuksiinsa onnistua. Sanallinen vakuuttelu (verbal 

persuasion) liittyy muiden ihmisten odotuksiin ja uskomuksiin itsestä. Yksilön us-

komuksiin voi vaikuttaa jo se, että hänelle yksinkertaisesti kerrotaan, mitä olete-

taan tapahtuvan. Näin ollen yksilön minäpystyvyysuskomukset voivat vahvistua, 
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jos hänelle ”ehdotetaan” onnistumista jossakin sellaisessa asiassa, joka on aiem-

min tuottanut hänelle suuria vaikeuksia. Pystyvyysuskomuksista saadaan tietoa 

myös yksilön somaattisten tilojen (physiological states) kautta. Ihmiset tulkitsevat 

somaattisia tilojaan emotionaalisten tuntemustensa kautta. Stressaavissa ja 

kuormittavissa tilanteissa ihmiset tulkitsevat kehonsa voimakkaita somaattisia 

viestejä merkkinä kyvyttömyydestä, mikä vaikuttaa heikentävästi minäpystyvyys-

uskomuksiin. Vastaavasti miedommat tai vähemmän epämiellyttävät somaattiset 

tuntemukset saavat yksilön usein uskomaan omaan onnistumiseensa. (Bandura, 

1977, s. 191–199.)  

Banduran (2012) mukaan minäpystyvyysuskomukset vaikuttavat ihmisten käyt-

täytymiseen neljällä eri tavalla. Kognitiivisella tasolla minäpystyvyysuskomukset 

vaikuttavat ajattelun laatuun: pessimistinen ajattelu toimii itseä heikentävällä, op-

timistinen ajattelu puolestaan itseä vahvistavalla tavalla. Motivaationaalisella ta-

solla minäpystyvyysuskomukset vaikuttavat siihen, miten yksilö kykenee motivoi-

maan itseään ja taistelemaan tavoitteidensa eteen myös vaikeuksien edessä. Af-

fektiivista tasoa kuvaa se, millaisia uskomuksia ihmisillä on omista selviytymis-

keinoistaan. Emotionaalisten tasojen hallintaan liittyvä itsesäätelykyky vaikuttaa 

muun muassa siihen, kuinka altis yksilö on stressille ja masennukselle. Päätök-

sentekoprosessien tasolla minäpystyvyysuskomukset vaikuttavat yksilön harkit-

semien vaihtoehtojen lukumäärään ja päätöksiin, joita yksilöt tekevät tärkeissä 

päätöksentekovaiheissa. Erilaisten päätösten kautta yksilöt rakentavat suuntaa 

omalle elämänpolulleen ja kehitykselleen. (Bandura, 2012, s. 13.) 

 

Minäpystyvyys liittyy melko läheisesti esimerkiksi itsetunnon (self-esteem), minä-

käsityksen (self-concept) ja hallintakäsityksen (locus of control) käsitteisiin, mutta 

Schwarzerin ja Hallumin (2008) mukaan minäpystysyys voidaan erottaa edellä 

mainituista kolmen kriteerin myötä:  

 

1. minäpystyvyys kuvaa yksilön sisäistä attribuutiota (”Minä olen toiminnan ai-

heuttaja”), 

2. minäpystyvyys on prospektiivista eli tulevaisuuden käyttäytymiseen viittaavaa, 

3. minäpystyvyys on operatiivinen käsite, minkä vuoksi se ennustaa hyvin todel-

lista käyttäytymistä. (Schwarzer & Hallum, 2008, s. 154.) 
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On huomioitava, että minäpystyvyysuskomukset eivät ole pysyviä. Esimerkiksi 

toistuvat onnistumiset tai epäonnistumiset voivat vahvistaa tai heikentää yksilön 

minäpystyvyysuskomuksia. (Bandura, 1977, s. 202.) 

2.2 Opettajapystyvyys 

Gibsonin ja Dembon (1984) mukaan opettajapystyvyys – eli opettajan minäpysty-

vyys – on opetuksen vaikuttavuutta selittävä tekijä, joka voidaan määritellä opet-

tajan käsitykseksi omista kyvyistään aikaansaada positiivista muutosta oppi-

laissa. Korkean opettajapystyvyyden omaavat opettajat uskovat tehokkaan ope-

tuksen vaikuttavan oppilaiden oppimiseen. Lisäksi korkean minäpystyvyyden 

omaavilla opettajilla on vahvaa itseluottamusta omiin opettamiskykyihinsä liittyen. 

(Gibson & Dembo, 1984, s. 569–570, 578–579.) Aiemmin mainittu opettajapys-

tyvyyden ulottuvuus viittaa yleiseen opettajapystyvyyteen (GTE: general teaching 

efficacy), ja jälkimmäinen henkilökohtaiseen opettajapystyvyyteen (PTE: perso-

nal teaching efficacy). Yleiseen ja henkilökohtaiseen opettajapystyvyyteen liitty-

vät uskomukset eivät välttämättä ole sidoksissa toisiinsa:  opettaja voi esimerkiksi 

uskoa, että opettamisella voidaan kyllä vaikuttaa oppilaiden oppimiseen – mutta  

samalla usko omiin kykyihin tarjota vaikuttavaa opetusta voi olla vähäistä. (Wood-

cock, 2011, s. 24.) Tässä tutkielmassa keskitytään opettajapystyvyyden näkökul-

masta erityisesti henkilökohtaiseen opettajapystyvyyteen, eli opettajan käsityk-

siin omista kyvyistään ja vaikuttamismahdollisuuksistaan.  

Banduran (1977) teorian mukaisesti opettajapystyvyys voidaan nähdä kognitiivi-

sena prosessina minäpystyvyyden tavoin: ihmiset muodostavat uskomuksia 

omista kyvyistään suoriutua tietyistä tehtävistä. Uskomukset puolestaan vaikut-

tavat siihen, kuinka paljon ollaan valmiita näkemään vaivaa, kuinka sinnikkäinä 

pysytään vaikeuksien edessä ja kuinka paljon stressiä tai ahdistusta koetaan 

haastavien tilanteiden edessä.  Gibsonin ja Dembon (1984, s. 569–570) mukaan 

on oletettavissa, että korkean minäpystyvyyden omaavilla opettajilla akateemiset 

sisällöt ovat suuremmissa määrin opettamisen keskiössä, sinnikkyys on suurem-

paa ja palautteenantokanavat moninaisempia verrattuna opettajiin, joilla on ma-

talammat odotukset omista kyvyistään vaikuttaa oppilaiden oppimiseen. 
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Tschannen-Moran ja muut (1998) loivat mallin, jolla pyrkivät selittämään opetta-

japystyvyyden todellista luonnetta Rotterin (1966) ja Banduran (1977) erillisten, 

mutta toisiinsa liittyvien teorioiden avulla. Luodun teorian perusteella opettajapys-

tyvyys on tulosta interaktiosta kahden ulottuvuuden välillä: 

a) Opetustehtävä ja konteksti: analysoidaan opetusta vaikeuttavia tai estäviä 

tekijöitä suhteessa voimavaroihin ja opetusta mahdollistaviin tekijöihin. 

b) Käsitykset omasta kyvykkyydestä: analysoidaan omia ominaisuuksia (tai-

toja, tietoa, strategioita tai persoonallisuutta) suhteessa velvollisuuksiin ja 

omiin heikkouksiin kyseisessä opetustilanteessa.  

Pystyvyysuskomusten taustalla on ympäristön havainnointi. Havaintoja kerätään 

ympäristöstä eri tavoin (ks. s. 4–5). Opettajapystyvyyden syklisen luonteen 

vuoksi eri tekijät vaikuttavat toisiinsa dominoefektin tavoin: matalampi opettaja-

pystyvyys johtaa matalampaan vaivannäköön ja suoriutumiseen, mikä puoles-

taan johtaa yhä heikompaan pystyvyyteen. Vastaavasti vahva opettajapystyvyys 

johtaa parempaan suoriutumiseen, mikä vahvistaa pystyvyysuskomuksia enti-

sestään. Mallissa korostetaan opettajapystyvyyden kontekstisidonnaisuutta: in-

teraktio kahden ulottuvuuden välillä muodostaa pystyvyysuskomuksen nimen-

omaan meneillään olevalle opetustehtävälle. Sama malli pätee myös kollektiivi-

selle opettajapystyvyydelle, kun oman kyvykkyyden sijaan arvioidaan yhteisön 

kyvykkyyttä. (Tschannen-Moran ym.,1998, s. 203, 227–228, 231.) Opettajapys-

tyvyyden malli on esitelty kuviossa 1. 
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KUVIO 1: Opettajapystyvyyden syklinen luonne (Tschannen-Moran ym., 1998). 

Myös Brouwers ja Tomic (1999) havaitsivat opettajapystyvyyden syklisen luoteen 

tutkiessaan oppilaiden häiriökäyttäytymisen yhteyttä opettajapystyvyyteen ja 

opettajien uupumiseen. Tutkimustulosten perusteella oppilaiden häiriökäyttäyty-

minen heikensi opettajapystyvyyttä. Heikentynyt opettajapystyvyys puolestaan 

johti lisääntyneeseen uupumiseen. Opettajien uupumus puolestaan johti oppilai-

den lisääntyneeseen häiriökäyttäytymiseen, joka puolestaan vähensi edelleen 

opettajapystyvyyttä. (Brouwers & Tomic, 1999, s. 19.) 

Vuonna 2001 Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy kehittivät niin kutsutun opetta-

japystyvyysmittarin (Teacher Sense of Efficacy Scale, TSES), jota on hyödyn-

netty runsaasti myöhemmissä opettajapystyvyyttä kartoittavissa tutkimuksissa. 

TSES-mittarissa opettajapystyvyys jaetaan kolmeen osioon: opettamiseen ja oh-

jaamiseen (efficacy for instructional strategies), oppimisympäristöjen hallintaan 

(efficacy for classroom management) sekä oppilaiden kouluun kiinnittämiseen 

(efficacy for student engagement) liittyviin pystyvyyksiin. TSES-mittaria on ku-

vattu tarkemmin tämän tutkielman luvussa 4.3.1. Myös esimerkiksi Friedman ja 

Kass (2002) sekä Skaalvik ja Skaalvik (2010) ovat luoneet omat mallinsa opetta-

japystyvyydestä. 

Opettajapystyvyys on yhteydessä myös siihen, miten opettajat pysyvät ammatis-

saan (Burley ym,, 1991). Niin ikään Skaalvik ja Skaalvik (2010, s. 1066) havaitsi-

vat yhteyden opettajapystyvyyden ja työssä viihtymisen välillä. Opettajapystyvyy-

dellä on vaikutusta myös oppilaiden koulusuoriutumiseen, motivaatioon ja 
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minäpystyvyysuskomuksiin (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001, s. 783). 

Jordanin ja kumppanien (1993) tutkimuksessa opettajapystyvyys oli yhteydessä 

siihen, millä tavoin opettajat selittivät oppilaiden ongelmia. Opettajat, joilla oli 

vahva opettajapystyvyys, perustelivat oppilaiden ongelmien johtuvan osittain ym-

päristön vaikutuksesta. Heikon opettajapystyvyyden omaavien ajattelussa puo-

lestaan korostui näkemys, että oppilaiden ongelmat ovat sisäisiä ja siten sellaisia, 

joihin opettaja ei voi omilla toimillaan juuri vaikuttaa. Ympäristön vaikutuksen tie-

dostaminen sai opettajan vastaanottavaiseksi uusille ideoille ja kokeilemaan eri-

laisia strategioita oppilaan ongelmien ratkaisemiseksi. Vahvan opettajapystyvyy-

den omaava opettaja pyrki lisäksi selvittämään ongelmatilanteita luokan sisäi-

sesti sen sijaan, että olisi vain poistanut ongelmallisesti käyttäytyvät oppilaat luo-

kasta. (Jordan ym., 1993, s. 45.)   

Opettajapystyvyys ja kollektiivinen opettajapystyvyys ovat erillisiä, mutta toisiinsa 

yhteydessä olevia käsitteitä (Skaalvik & Skaalvik, 2010, s. 1065). Seuraavaksi 

määritellään tarkemmin kollektiivista opettajapystyvyyttä.    

 

2.3 Kollektiivinen opettajapystyvyys 
 
Kollektiivinen pystyvyys viittaa tietyn ryhmän sitoutumiseen annettujen tehtävien 

suorittamiseksi, yhteiseen sinnikkyyteen vastoinkäymisten edessä sekä ryhmän 

suoriutumiseen ja tehtävien loppuun saattamiseen (Bandura, 2000, s. 75). Kou-

lun kontekstissa kollektiivinen opettajapystyvyys viittaa yksittäisen opettajan us-

komuksiin siitä, millainen kyky koulun sisäisillä tiimeillä tai koko opettajakunnalla 

on suorittaa tarvittavia tehtäviä toivottujen lopputulosten saavuttamiseksi. Koulut, 

joissa vallitsee korkea kollektiivinen opettajapystyvyys, asettavat haastavia ta-

voitteita ja työskentelevät sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi. (Skaalvik & 

Skaalvik, 2010, s. 1060.)  

 

Kollektiivinen opettajapystyvyys eroaa opettajapystyvyydestä niin, että kollektiivi-

nen opettajapystyvyys on koulutason muuttuja, kun taas opettajapystyvyys on 

yksilötason muuttuja (Lee ym., 2011, s. 821). Opettajapystyvyys ja kollektiivinen 

opettajapystyvyys liittyvät kuitenkin vahvasti toisiinsa: Goddard ja Goddard 

(2001) havaitsivat, että opettajapystyvyys oli korkeampi niissä kouluissa, joissa 
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myös kollektiivinen opettajapystyvyys oli korkeampi. Siten kollektiivisen opettaja-

pystyvyyden voitiin katsoa selittävän koulujen välisiä eroja opettajien henkilökoh-

taisissa pystyvyysuskomuksissa. (Goddard & Goddard, 2001, s. 815.) Myös mo-

nien muiden tutkimusten mukaan opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettaja-

pystyvyyden välinen yhteys on vahvaa (mm. Fives & Looney, 2009, s. 182; Parks 

ym., 2007, s. 324; Ninković & Knežević Florić, 2018, s. 61). Bandura (1997, s. 

469) toteaakin, että ihmiset eivät ole immuuneja ympäröivien ihmisten vaikutuk-

selle, vaikka näennäisesti työskentelisivätkin itsenäisesti.  

 

Goddardin ja muiden (2000, s. 479) alakoulussa toteuttaman tutkimuksen mu-

kaan kollektiivinen opettajapystyvyys oli yhteydessä oppilaiden suoriutumiseen 

lukemisessa ja matematiikassa. Lisäksi kollektiivisen opettajapystyvyyden on to-

dettu olevan yhteydessä opettajien motivaatioon ja opettamistapoihin sekä oppi-

laiden oppimistuloksiin (Lee ym., 2011, s. 821). Derringtonin ja Angellen (2013) 

tutkimuksessa opettajakunnan kollektiivinen pystyvyys oli puolestaan yhteydessä 

koulussa ilmenevään opettajajohtajuuteen. Opettajajohtajuus voi vaikuttaa kou-

lun menestykseen: se voi auttaa oppilaita suoriutumaan paremmin sekä luomaan 

yhteistyöhön kannustavaa, tervettä koulukulttuuria. (Derrington & Angelle, 2013, 

s. 1, 3.) 

Zaccaro ja muut (1995) toteavat, että ”jaettu uskomus” (”shared belief”) on kol-

lektiivisen pystyvyyden ydin. Jaetut uskomukset viittaavat merkittävään keskinäi-

seen riippuvuuteen ryhmän jäsenten uskomusten välillä. Siten näkemyksiin kol-

lektiivisesta kyvykkyydestä ei vaikuta ainoastaan ryhmän sisällä vallitsevat todel-

liset olosuhteet, vaan myös suurissa määrin se, kuinka muut ryhmän jäsenet hah-

mottavat ja ilmaisevat tulkintojaan näistä olosuhteista. (Zaccaro ym., 1995.) Myös 

Bandura (2000) toteaa, että ryhmän jaetut uskomukset kollektiivisesta pystyvyy-

destä ovat kollektiivisen toiminnan ydin. Ryhmän saavutukset eivät ole vain sen 

jäsenten tietojen ja taitojen summa: myös esimerkiksi vuorovaikutuksen ja yhteis-

työn sujuvuus ovat avainasemassa määrittämään ryhmän toimintaa. Siksi ei ole 

harvinaista, että yksilötasolla hyvin lahjakkaista henkilöistä koostuva ryhmä suo-

riutuu kollektiivisesti heikosti. Kollektiivista pystyvyyttä tulisikin tarkastella kah-

desta näkökulmasta:  
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1. ryhmän jäsenten arviot omista henkilökohtaisista kyvyistään suoriutua, 

2. ryhmän jäsenten arviot ryhmänsä kyvystä suoriutua kokonaisuutena (esimer-

kiksi ryhmän sisäinen yhteistyö ja vuorovaikutus). (Bandura, 2000, s. 75–76.) 

Jaetut uskomukset tulevat osaksi ryhmän kulttuuria. Levinen ja Morelandin 

(1991) mukaan ryhmän kulttuuria tarkasteltaessa on huomioitava kaksi perspek-

tiiviä: ensinnäkin jaettu ajatusjoukko, kuten yhteinen tieto ryhmän kulttuurin laa-

dusta ja tehokkuudesta. Toisena on rituaalit ja rutiinit, jotka ilmentävät ryhmän 

jäsenten jakamia ajatuksia. Uudet ryhmän jäsenet omaksuvat nopeasti ryhmässä 

vallitsevat käsitykset kollektiivisesta pystyvyydestä esimerkiksi sosialisaation 

myötä. (Levine & Moreland, 1991.) Näin ollen esimerkiksi opettajakunnassa ilme-

nevät korkeat odotukset luovat normatiivisen paineen, joka kannustaa kaikkia 

opettajia antamaan kaikkensa tavoitteiden saavuttamiseksi, ja kehottaa jatka-

maan myös vaikeuksien edessä (Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2004, s. 6). 

Kurzin ja Knightin (2003, s. 123) mukaan opettaja voi tuntea itsevarmuutta omista 

kyvyistään vaikuttaa oppilaiden suoriutumiseen positiivisesti, mutta ei ehkä tunne 

varmuutta kollegoidensa kyvystä. Vaikuttaa siis siltä, että sekä opettajapystyvy-

den että kollektiivisen opettajapystyyvyyden taustalla vaikuttavat yksilön usko-

mukset sekä itsestään että laajemmasta sosiaalisesta ympäristöstään. 

 

2.4 Taustatekijöiden yhteys opettajapystyvyyteen  

Seuraavaksi esitellään aiempaa tutkimustietoa erilaisten taustatekijöiden yhtey-

destä opettajapystyvyyteen. Myöhemmin tässä tutkielmassa tullaan tutkimaan 

samojen taustatekijöiden yhteyttä opettajan pystyvyyksiin ja vertaamaan saatuja 

tuloksia aiempaan tutkimustietoon.  

2.4.1 Opettajapystyvyyden ja opettajan työtehtävän välinen yhteys 

Wettstein ja muut (2021) havaitsivat aineenopettajien ja luokanopettajien opetta-

japystyvyysuskomuksia tutkiessaan, että luokanopettajat kokivat hieman korke-

ampaa opettajapystyvyyttä aineenopettajiin verrattuna. Ryhmien väliset erot ei-

vät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Kirjoittajien mukaan ammattiryh-

mien väliset erot opettajapystyvyysuskomuksissa voivat johtua myös eroista 
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opettajapystyvyyskäsityksissä: esimerkiksi aineenopettajat yhdistivät opettaja-

pystyvyyden ennen kaikkea menestyksekkääseen opettamiseen ja ohjaamiseen, 

kun taas luokanopettajilla korkea opettajapystyvyys ilmeni positiivisina arvioina 

opettaja-oppilassuhteista ja oppimisympäristöjen hallinnasta. (Wettstein ym., 

2021.)  

Myös Saloviita (2019) havaitsi valmistumisen kynnyksellä olevia opettajaopiske-

lijoita tutkiessaan eroja heidän opettajapystyvyyskäsityksissään. Tutkimusjoukko 

koostui luokanopettajista ja aineenopettajista. Aineistosta tunnistettiin kaksi opet-

tajapystyvyysprofiilia: opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvä sekä pedagoginen 

opettajapystyvyys. Aineenopettajat saivat korkeampia pisteitä opettamiseen ja 

ohjaamiseen liittyvistä pystyvyysuskomuksista, kun taas luokanopettajilla oli suu-

remmat pedagogiset pystyvyysuskomukset. (Saloviita, 2019, s. 322, 324, 331.) 

Ekstam ja muut (2018) vertailivat erityisopettajien ja matematiikan aineenopetta-

jien opettajapystyvyysuskomuksia, kun tehtävänä oli opettaa matematiikkaa hei-

kosti suoriutuville yläkoululaisille. Tulosten mukaan erityisopettajilla oli aineen-

opettajiin verrattuna korkeammat opettajapystyvyysuskomukset. Opettajakoke-

muksen määrällä tai opettajan sukupuolella ei havaittu olevan yhteyttä opettaja-

pystyvyyteen. (Ekstam ym., 2018, s. 59.)  

Flores ja muut (2004) havaitsivat yhteyden opettajan työtehtävän ja opettajapys-

tyvyysuskomusten välillä. Lisäksi opetuskokemuksen määrän havaittiin olevan 

yhteydessä opettajapystyvyysuskomuksiin. (Flores ym., 2004, s. 44.) 

2.4.2 Opettajapystyvyyden ja opettajan sukupuolen välinen yhteys 

Aiemmat tutkimustulokset opettajapystyvyyden ja opettajan sukupuolen välisestä 

yhteydestä ovat olleet vaihtelevia. Edwards ja muut (1996) tutkivat opettajapys-

tyvyyden yhteyttä opettajan konseptuaaliseen tasoon, voimaantumisen koke-

mukseen ja koulukulttuuriin. Tutkimustulosten mukaan korkeimmat opettajapys-

tyvyyspisteet ilmenivät naispuolisilla alakoulun opettajilla. Tutkimuksessa huomi-

oitujen muuttujien perusteella muodostettiin todennäköinen matalan opettajapys-

tyvyyden profiili, johon kuulumisen riskiä lisäsivät seuraavat tekijät: miessuku-

puoli, lukio-opettaja, vähemmän opetusvuosikokemuksia, matalampi 
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konseptuaalinen taso ja vähemmän ammattimainen opettamisympäristö. (Ed-

wards ym., 1996.) 

Niin ikään Greenwood tutkimusryhmineen (1990) havaitsi, että naisilla oli keski-

määrin miehiä korkeammat opettajapystyvyysuskomukset, ja että korkea opetta-

japystyvyys oli useimmin yhteydessä alakoulutasolla opettamiseen. Myös Shahid 

ja Thompson (2001, s. 1), Raudenbush ja muut (1992, s. 165) sekä Fives ja Loo-

ney (2009, s. 188) havaitsivat tutkimuksissaan naisopettajien raportoivan miehiä 

korkeampaa opettajapystyvyyttä. 

Riggs (1991, s. 1) puolestaan havaitsi alakoulun luonnontieteiden opettajia tut-

kiessaan, että miesopettajien pystyvyysuskomukset olivat huomattavasti nais-

opettajia korkeampia. Myös Hammack ja Ivey (2017, s. 58) havaitsivat miesopet-

tajien tekniikan opettamiseen liittyvän opettajapystyvyyden naisopettajien opetta-

japystyvyyttä selkeästi paremmaksi. Edellä mainittuja tuloksia tarkasteltaessa on 

kuitenkin syytä huomioida, että luonnontieteet sekä tekniikka ovat usein jo lähtö-

kohtaisesti varsin miesvoittoisia koulutuksen osa-alueita. Niin ikään Page ja Ro-

senthal (1990, s. 127) havaitsivat miesopettajien aikaansaavan oppilaissa pa-

rempaa suoriutumista. Useiden tutkimusten (mm. Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy, 2001, s. 783) perusteella opettajapystyvyys on yhteydessä oppilaiden kou-

lusuoriutumiseen, missä mielessä Pagen ja Rosenthalin (1990) tutkimustulos voi 

viitata miesopettajien vahvempaan opettajapystyvyyteen.  Klassen ja Chiu (2010, 

s. 744, 748–749) havaitsivat, että naisopettajat kokivat miesopettajia enemmän 

oppilaiden käytöksestä johtuvaa luokkahuonestressiä, minkä lisäksi naisopettajat 

kokivat yleisesti työkuormansa miesopettajia suuremmaksi. Sekä Betoretin 

(2006, s. 519) että Skaalvikin ja Skaalvikin (2007, s. 621) mukaan opettajan ko-

kema stressi ja uupumus heikentävät opettajapystyvyyttä, mikä voi osaltaan aset-

taa naisopettajat alttiimmiksi matalammille opettajapystyvyysuskomuksille.   

Joissain tutkimuksissa ei ole löydetty tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä opettaja-

pystyvyyden ja opettajan sukupuolen välillä (mm. Tejeda-Delgado, 2009, s. 112; 

Valente ym., 2020, s. 920; Ghaith & Shaaban, 1999, s. 487; Pas ym., 2012, s. 

139). Razaeian & Abdollahzadeh (2020, s. 1533) toteavat, että opettajapysty-

vyysuskomuksia on vaikea muuttaa niiden kerran muodostuttua. Siten ulkoisten 
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tekijöiden, kuten opettajan sukupuolen, kokemuksen tai iän, vaikutukset opetta-

japystyvyyteen eivät useinkaan ole merkittäviä. 

Lisäksi Pas ja muut (2012, s. 131) huomauttavat, että opettajapystyvyyden ja 

opettajan sukupuolen välistä yhteyttä on ylipäätänsä tutkittu melko vähän, ja mo-

nien aiempien tutkimustulosten luotettavuutta heikentää melko pieni tutkittavien 

joukko ja sitäkin vähäisempi miesosallistujien lukumäärä.    

 
2.4.3 Opettajapystyvyyden ja opetetun luokka-asteen välinen yhteys 

Useiden aikaisempien tutkimustulosten perusteella korkeampi opettajapystyvyys 

näyttää olevan yhteydessä matalammalla luokka-asteella opettamiseen. Gus-

keyn (1982) tutkimus sijoittuu aikaan, jolloin opettajapystyvyyden käsite ei ollut 

vielä vakiintunut tieteen kentälle. Tutkimuksessa puhutaan attribuuteista, jotka 

kuvaavat yksilön tapoja selittää onnistumisia tai epäonnistumisia. Attribuuttien 

perustana on Rotterin (1966) käsitykset sisäisestä tai ulkoisesta kontrolliodotuk-

sesta. Tutkimustulosten mukaan ala- ja yläkoulutason opettajien välillä oli eroja 

etenkin siinä, millä tavoin he selittivät oppilaidensa heikkoa suoriutumista: korke-

ampien luokkatasojen opettajat selittivät oppilaiden epäonnistumista lähinnä ul-

koisilla tekijöillä, kuten heikoilla taidoilla sen sijaan, että olisivat kyseenalaistaneet 

omia kykyjään tai vaivannäköään opettajina. (Gusky, 1982 s. 72, 74, 77.) Ulkois-

ten tekijöiden painotus viittaa opettajan heikkoihin käsityksiin omista vaikuttamis-

mahdollisuuksistaan, mikä puolestaan viittaa heikkoon opettajapystyvyyteen.  

Greenwood ja muut (1990) havaitsivat korkean opettajapystyvyyden olevan usein 

yhteydessä paitsi naissukupuoleen, myös alakoulutasolla opettamiseen. Myös 

Ross (1994, s. 1) havaitsi korkeampaa opettajapystyvyyttä ilmenevän useammin 

alakoulutason kuin yläkoulu- ja lukiotason opettajilla. Huang & Yin (2018, s. 113–

114) havaitsivat matalampien luokka-asteiden opettajien kokevan korkeampaa 

pystyvyyttä oppilaiden kouluun kiinnittämisestä. Niin ikään Klassenin ja Chiun 

(2010, s. 741) mukaan matalampien luokka-asteiden opettajuus oli yhteydessä 

korkeampaan opettajapystyvyyteen oppilaiden koulun kiinnittämisen sekä oppi-

misympäristöjen hallinnan suhteen. Nämä nähdään usein opettajapystyvyyden 

ulottuvuuksina. 
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Hammack ja Ivey (2017) tutkivat Yhdysvalloissa alakoulun opettajien pystyvyys-

uskomuksia tekniikan opettamiseen liittyen. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään 

heidän opettamansa luokka-asteen mukaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat 

päiväkodin sekä ensimmäisen ja toisen luokka-asteen opettajat. Toisen ryhmän 

muodostivat luokka-asteiden 3–5 opettajat. Tutkimuksessa havaittiin, että jälkim-

mäiseksi mainitun ryhmän opettajilla oli selkeästi korkeammat pystyvyysusko-

mukset. Hammackin ja Iveyn (2017) mukaan tulos saattaa selittyä sillä, että vuo-

siluokkien 3–5 opettajien on valmisteltava oppilaitaan pakollisiin osavaltion tes-

teihin, jotka mittaavat matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Näiden oppi-

aineiden sisällöt puolestaan liittyvät läheisesti tekniikan aihealueisiin. Suurempi 

opetusmäärä puolestaan vaatii myös opettajalta syvällisempää osaamista, mikä 

voi puolestaan lisätä opettajapystyvyyden kokemuksia. (Hammack & Ivey, 2017, 

s. 52, 57–58.)   

Guskey (1987) tutki erilaisten taustamuuttujien vaikutusta opettajapystyvyyteen 

ja havaitsi, että alempien luokka-asteiden opettajat kokivat kaikilla mitatuilla osa-

alueilla korkeampaa opettajapystyvyyttä. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 

merkitseviä. (Guskey, 1987, s. 41, 45.) Myöskään Harris (2010, s. 33) ei havain-

nut tilastollisesti merkitseviä eroja eri luokka-asteiden opettajien välisissä opetta-

japystyvyysuskomuksissa.  

2.4.4 Opettajapystyvyyden ja koronapandemian aiheuttaman etäopetuk-
sen välinen yhteys 

 
Opettajapystyvyden ja etäopetuksen välisiä yhteyksiä ennen koronapandemiaa 

on tutkittu verrattain vähän, sillä Corryn ja Stellan (2018) kirjallisuuskatsauksessa 

todetaan, ettei termi ”opettajapystyvyys etäopetuksessa” ole vielä tieteen kentällä 

selkeästi määritelty ja validoitu, ja siksi aihetta tulee tutkia lisää. (Corry & Stella, 

2018, s. 7.) Keväästä 2020 alkaen erilaisia tutkimuksia opettajapystyvyyden ja 

etäopetuksen välisistä yhteyksistä on kuitenkin ollut yhä enenevissä määrin saa-

tavilla. 

Sokal ja muut (2020) tutkivat pitkittäistutkimuksessaan kanadalaisten opettajien 

muutosasenteita, uupumusta ja opettajapystyvyyskokemuksia koronapandemian 

alussa. Tulosten mukaan opettajien uupumus ja kyynisyys lisääntyivät 
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pandemian ensimmäisten kuukausien aikana, samalla kun esimerkiksi luokka-

huonehallintaan ja suoriutumiseen liittyvät pystyvyyskokemukset lisääntyivät. 

Ajan myötä etäopetus alettiin nähdä negatiivisemmassa valossa, mikä voi selittyä 

opettajien huolella oppilaiden hyvinvoinnista ja koetuilla haasteilla oppilaiden 

kouluun kiinnittämisestä etäopetuksen välityksellä. Lisäksi tutkimuksessa havait-

tiin yhteys opettajapystyvyyden ja opettajien teknologiaan liittyvien asenteiden 

välillä. (Sokal ym., 2020.)  

Ma ja muut (2021) tutkivat Kiinassa etäopetukseen liittyvää opettajapystyvyyttä 

koronapandemian aiheuttaman koulusulkujakson alussa ja lopussa. Tutkimustu-

losten perusteella teknologian hyödyntämiseen liittyvät opettajapystyvyyskoke-

mukset kasvoivat seurantajakson aikana merkittävästi. Merkittävimmiksi opetta-

japystyvyyttä heikentäviksi tekijöiksi tunnistettiin etäopetukseen liittyvä kokemuk-

sen puute, opettajien erottaminen oppilaistaan, koulun vaikeiksi koetut hallinnol-

liset prosessit sekä oppilaiden heikko koulusuoriutuminen etäopetusaikana. Uu-

pumus oli merkittävä selittävä tekijä opettajien välisissä pystyvyysuskomus-

eroissa. (Ma ym., s. 6675.) Ávalos ja kumppanit (2021) puolestaan havaitsivat 

Chilessä ja Portugalissa toteutetussa tutkimuksessaan, että koronapandemian 

aiheuttaman koulusulun aikana opettajapystyvyyttä heikensivät opettajien koke-

mat vaikeudet kiinnittää oppilaita tavanomaisiin kouluarjen rituaaleihin. Esimer-

kiksi arvioinnin ja kommunikoinnin toteuttaminen oppilaille merkityksellisellä ja 

ymmärrettävällä tavalla koettiin etäopetusaikana vaikeaksi toteuttaa, mikä hei-

kensi opettajapystyvyyttä. (Ávalos ym., 2021, s. 1, 6, 14.) 

Dolighan ja Owen (2021, s. 95, 1051–107) tutkivat Kanadassa yläasteen ja lukion 

opettajien pystyvyysuskomuksia ja havaitsivat, etteivät opettajan aiemmat koke-

mukset etäopetuksesta parantaneet merkittävästi opettajapystyvyyskokemuksia 

koronapandemian aikana. Tuloksia voinee selittää se, että harvalla opettajalla oli 

laaja-alaista kokemusta etäopetuksesta ennen koronapandemiaa, minkä vuoksi 

mahdolliset aiemmat etäopetuskokemukset eivät ole olleet riittäviä aiheuttamaan 

pystyvyysuskomuksiin muutoksia. Dolighanin ja Owenin (2021) mukaan opetta-

japystyvyys oli parempi niillä opettajilla, jotka raportoivat ennen koronapande-

miaa hyödyntäneensä opetuksessaan spesifejä etäopetukseen tarkoitettuja op-

pimisalustoja. Samoin aiempi osallistuminen etäopetukseen liittyville kursseille 
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lisäsi opettajapystyvyyttä myös pandemia-aikana. (Dolighan & Owen, 2021, s. 

105.)  

 

Pressley ja Ha (2021) havaitsivat, että kokonaan etäopetusta toteuttavat opettajat 

kokivat matalampia pystyvyysuskomuksia verrattuna opettajiin, jotka opettivat 

hybridinä tai kokonaan lähiopetuksessa. Havainnot olivat samoja riippumatta 

siitä, millä luokkatasolla opettaja opetti. Etäopetuksen katsottiin heikentäneen 

opettajan opettamiseen ja ohjaamiseen sekä oppilaiden kouluun kiinnittämiseen 

liittyviä pystyvyysuskomuksia. (Pressley & Ha, 2021, s. 1.) Pressley (2021) huo-

mauttaakin, että koronapandemian aikana on tärkeää tarjota opettajille tukea ja 

ohjausta etäopetuksen toteuttamiseen ja tehdä opettajalle selväksi, mitä häneltä 

odotetaan. Näin voidaan paitsi vähentää opettajien kokemaa ahdistusta, myös 

lisätä pystyvyyskokemuksia tänä haastavana aikana. (Pressley, 2021, s. 327.)  

 

2.5 Taustatekijöiden yhteys kollektiiviseen opettajapystyvyy-
teen 

 
Ninković ja Knežević Florić (2018, s. 49) toteavat, että opettajien kollektiivinen 

pystyvyys on yhä verrattain laiminlyöty käsite tieteen kentällä, vaikka sujuvan yh-

teistyön tiedetään parantavan opetuksen ja ohjaamisen laatua. Siten kollektiivi-

sen opettajapystyvyyden ja tässä tutkimuksessa tarkasteltujen taustamuuttujien 

välisestä yhteydestä löytyi verrattain vähän tietoa.  

 

Fives ja Looney (2009) tarkastelivat korkeakouluopettajien henkilökohtaisia sekä 

kollektiivisia opettajapystyvyysuskomuksia suhteessa toisiinsa sekä erilaisiin 

taustamuuttujiin. Tulosten mukaan kollektiivinen opettajapystyvyys ei ollut tilas-

tollisesti merkitsevästi yhteydessä tarkasteltuihin taustamuuttujiin, kuten opetta-

jan kokemukseen tai siihen, mikä hänen työkuvansa organisaatiossa oli. (Fives 

& Looney, 2009, s. 182.) Goddard ja Skrla (2006, s. 216) puolestaan havaitsivat 

pienen mutta tilastollisesti merkitsevän yhteyden kollektiivisen opettajapystyvyy-

den ja opettajakokemuksen välillä: yli kymmenen vuoden opettajakokemus oli 

yhteydessä hieman korkeampiin kollektiivisiin opettajapystyvyyskokemuksiin. 

Bakerin (2001) mukaan miehillä oli naisia korkeammat kollektiiviset pystyvyysus-

komukset. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu opettajayhteisöä, vaan yleisesti 
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sitä, miten ryhmän kollektiiviset pystyvyysuskomukset muuttuvat ryhmätyösken-

telyn jatkuessa ja palautteen saamisen myötä. (Baker, 2001, s. 451, 468.) 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  
 
Tutkielman tarkoituksena oli tutkia etäopetusta toteuttaneiden opettajien opetta-

japystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä syksyllä 2020, kun koronapan-

demian aiheuttamia poikkeusoloja oli takana noin puoli vuotta. Tutkimustehtävää 

lähestyttiin selvittämällä, miten opettajapystyvyysmittarin ja kollektiivisen opetta-

japystyvyysmittarin ulottuvuudet ovat yhteydessä keskenään. Lisäksi tutkittiin, 

onko opettajapystyvyydessä ja kollektiivisessa opettajapystyvyydessä eroja 

opettajan työtehtävän perusteella. Kolmanneksi haluttiin selvittää opettajan su-

kupuolen ja opetetun luokka-asteen yksittäis- ja yhdysvaikutuksia opettajapysty-

vyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen. 

 

Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit (H) muodostuivat seuraaviksi: 

 

1. Millä tavoin opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottu-

vuudet ovat yhteydessä toisiinsa? 

 

H1: Oletuksena oli, että kaikki ulottuvuudet olisivat positiivisesti yhteydessä toi-

siinsa, mutta yhteys olisi voimakkainta opettajapystyvyysmittarin ulottuvuuksien 

välillä. Oletuksen taustalla oli Newmannin ja muiden (1989, s. 221) havainnot 

kollektiivisen opettajapystyvyyden yhteydestä esimerkiksi opettajien tietoisuu-

teen toistensa toimista, minkä oletettiin vähentyneen etäopetusaikana. 

 

2. Mitä eroja opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottu-

vuuksien välisissä yhteyksissä on opettajan työtehtävän mukaan? 

 

H2: Oletettiin, että työtehtäväperustaisia eroja ilmenisi vain opettajapystyvyyden 

ulottuvuuksissa. Lisäksi oletettiin (Wettsteinin, 2021) havaintojen mukaisesti, että 

kokonaisuutena tarkastellen luokanopettajien opettajapystyvyys olisi vertailuryh-

mistä korkeinta. 

 

3. Mikä yhteys opettajan sukupuolella ja opetetulla luokka-asteella on opettaja-

pystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen? 
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H3: Alakoulussa opettavien naisopettajien opettajapystysyys oletettiin korkeim-

maksi (mm. Greenwood ym., 1990), minkä lisäksi miehillä oletettiin olevan naisia 

korkeammat kollektiiviset pystyvyysuskomukset (Baker, 2001, s. 468).   
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4 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT  
 
Leedyn ja Ormrodin (2001) mukaan tutkimus sekoitetaan toisinaan yksiselittei-

sesti tiedonkeruuseen, faktojen dokumentointiin ja tiedonhakuun. Todellisuu-

dessa tutkimus on moniulotteinen prosessi, jota esitellään nyt metodien, metodo-

logian, epistemologian ja ontologian näkökulmista sekä pohditaan näiden käsit-

teiden yhteyttä tähän tutkielmaan. 

 

Metodit  kuvaavat tutkimuksen toteutukseen käytettyjä menetelmiä. Tutkija valit-

see tutkimukseensa sopivat metodit voidakseen vastata haluttiin tutkimuskysy-

mykseen (Williams, 2007, s. 65, 70). Hyvässä tutkimuksessa metodit ovat selke-

ästi kuvailtuja ja valitut menetelmät keskustelevat keskenään (James, 2015). Tut-

kimuksen metodeihin kuuluu datan keräämiseen ja analysointiin sekä tulosten 

paikkansapitävyyden arviointiin käytetyt menetelmät (Kothari, 2004, s. 8). 

 

Metodologia kuvaa metodien ja tutkimusmallin vuorovaikutusta (James, 2015). 

Pelkkä metodinen osaaminen ei siis riitä; tutkijan tulee myös tietää, miksi valitut 

metodit ovat relevantteja ja mitä ne tarkoittavat. Metodologiaan kuuluu myös tut-

kijan pohdintaa ja perustelua tehdyistä valinnoista. (Kothari, 2004, s. 8.) Tämän 

tutkielman kohdalla voitaisiin perustella esimerkiksi sitä, miksi tutkittiin juuri opet-

tajien vastauksia, ja miksi tutkimusajankohdaksi valittiin nimenomaan syksy 

2020.  

 

Epistemologia kuvaa tutkittavan ilmiön tieto-opillisia perusteita kuten sitä, mistä 

ja miten ihminen hankkii tietonsa ja miten pätevää tieto on. Tiedon käsite on siis 

määriteltävä. Yleisten käsitysten mukaisesti kolmen ehdon on täytyttävä, jotta tie-

toa voidaan todella pitää tietona: asiaan on uskottava, uskomuksen on oltava 

totta ja lisäksi uskomus on osattava perustella. Tiedon varmistamiseksi tutkijan 

tekemä huolellinen, perusteellinen työ taustateorian kartoittamisessa on tärkeää. 

Epistemologian näkökulmasta tieteellisesti pätevän tutkimuksen tulee pystyä pe-

rustelemaan valitun lähestymistavan menetelmällinen mahdollisuus eli operatio-

nalisointi sekä sen yhteys tutkittavaan ilmiöön.  (Anttila, 1996.) Tässä tutkiel-

massa opettajapystyvyys ja kollektiivinen opettajapystyvyys operationalisoitiin 

luomalla niistä ilmiötä kuvaavia, luotettavia summamuuttujia, joiden 
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rakentamisessa nojattiin aiempiin teorioihin ja malleihin opettajapystyvyydestä ja 

kollektiivisesta opettajapystyvyydestä. 

 

Ontologia on filosofian tieteenala, jossa on pohjimmiltaan kyse olemassaolosta 

(Welty, 2003, s. 11). Ontologinen ote kohdistuukin kaikkein yleisimpiin käsitteisiin 

tai kategorioihin, joiden avulla pyrimme hahmottamaan maailmaa kokonaisuu-

tena. Kaikki tieteelliset tutkimusohjelmat, kuten kasvatustiede, luovat tutkimus-

kohteestaan ontologisia ennakko-oletuksia, jotka voidaan havaita esimerkiksi hy-

poteeseina. Ontologisten perusteiden pohjalta syntyvät tutkittavat ilmiöt. Ontolo-

gisten perusteiden määrittely puolestaan johtaa tutkimuksen teoria- ja käsiteva-

lintoihin. (Anttila, 1996.) Tämän tutkielman luomisessa ohjaavana hypoteesina 

oli, että koronapandemia on jollakin tavalla vaikuttanut myös opettajiin. Prosessin 

edetessä hypoteesia päätettiin tutkia minäpystyvyyden sekä edelleen opettaja-

pystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden käsitteiden ja niistä juontavien 

teorioiden näkökulmista. 

 

4.1 Otanta  
 
Tutkielman aineisto on peräisin Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tut-

kimushankkeesta, jossa on selvitetty koronan aiheuttamien poikkeusolojen vai-

kutuksia koulunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. Hankkeessa on toteutettu 

toistaiseksi viisi valtakunnallista kyselytutkimusta: keväällä 2020, syksyllä 2020, 

keväällä 2021, syksyllä 2021 sekä keväällä 2022. Kyselytutkimukset on toteutettu 

viidelle eri vastaajaryhmälle: rehtoreille, opettajille, oppilashuoltohenkilöstölle, 

oppilaille sekä huoltajille. Tutkimusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

 

Tämän tutkielman aineisto koostuu syksyn 2020 opettaja-aineistosta. Opettaja-

kyselyssä on keskitytty erityisesti oppituntien käytännön järjestämiseen sekä op-

pilaiden ja kotien kanssa käytyyn yhteydenpitoon. Opettajilta on kysytty myös hei-

dän saamastaan tuesta ja yhteisistä toimintakäytänteistä sekä yhteistyöstä mui-

den opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi on selvitetty opet-

tajan omaa työkykyä koronakriisin aikana. Kyselyt ovat kartoittaneet myös opet-

tajien digiosaamista ennen ja jälkeen poikkeustilanteen. Syksyllä 2020 opettajilta 

kysyttiin arvioita oppilaiden etäkoulusta mahdollisesti aiheutuneesta 
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oppimisvajeesta. Tässä tutkielmassa syvennytään tutkimaan opettajien pysty-

vyysuskomuksia niin henkilökohtaisella kuin kollektiivisella tasolla.  

 

Tutkimusajankohdan ja otoksen valintaa voidaan perustella seuraavasti: syksyllä 

2020 koronapandemia oli edelleen hyvin ajankohtainen ilmiö, jolla oli merkittäviä 

vaikutuksia koulun arkeen sekä opettajien toimintaan. Tutkimusajankohtana lä-

hes kaikilla opettajilla oli kokemusta edeltävän kevään etäopetusjaksosta, jolloin 

oletettavasti monet opettajat kokivat suurta epävarmuutta ja hämmennystä 

omista kyvyistään uuden tilanteen keskellä. Syksyllä 2020 opettajat olivat oppi-

neet etäopetuksen järjestämisestä, minkä lisäksi pandemiaan liittyvää suurin al-

kushokki oli tällöin kenties ohi. Oletettiin, että valittuna tutkimusajankohtana opet-

tajien pystyvyysuskomuksissa olisi edeltävää kevättä enemmän hajontaa. (Ks. 

metodologia, s. 21.)   

 

Kyselylomakkeissa oli taustatietoja kartoittavan osion lisäksi kahdeksan osaa. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin taustatiedoista vastaajien sukupuolta, työtehtä-

vää perusopetuksessa ja opetettua luokka-astetta. Nämä taustakysymykset va-

littiin, sillä niiden yhteyksistä opettajapystyvyysuskomuksiin löytyi jonkin verran 

aiempaa tutkimustietoa, ja lisäksi kaikkien taustakysymysten huomioiminen ei 

olisi ollut mielekästä tutkielman rajaamisen tai käytössä olevien resurssien puit-

teissa. Lisäksi tarkasteltiin osioita ”Oppisisällöt ja pedagogiikka” (kysymykset 55–

65, jossa 4-portainen Likert-asteikko) sekä ”Opettajayhteisö ja opettaminen” (ky-

symykset 84–95, jossa 7-portainen Likert-asteikko). Aiemmin mainitun osion kat-

sottiin viittaavan opettajapystyvyyteen, ja jälkimmäisen puolestaan kollektiivisen 

opettajapystyvyyteen. Taulukossa 1 on listattuna tutkimuskyselyn osiot esimerk-

kisisältöineen. 
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TAULUKKO 1. Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia koulunkäyntiin, 

opetukseen ja hyvinvointiin – syksyn 2020 opettaja-aineisto.  

Osio Esimerkkejä sisällöistä 

1. Taustakysymykset  

(1–54) 

Sukupuoli, ikä, työtehtävä perus- 

opetuksessa  

 

2. Oppisisällöt ja pedagogiikka 
(55-83) 

Oma kyky arvioida oppilaita, oppilaiden 

poissaolot, oppimisvaje  

 

3. Opettajayhteisö ja opettaminen  
(84–98) 

Kokemus koulun opettajien taidoista 

puuttua oppilaiden huonoon käytökseen 

  

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  

(99–111) 

Tukea tarvitsevien oppilaiden tuen toteu-

tuminen  

 

5. Digitaaliset reunaehdot  

(112–136) 

Digitaalisen osaamisen kehittyminen 

pandemian aikana  

6. Erityishuomiota vaativat oppilaat  

(137–141) 

Kyky seurata erityishuomiota vaativia 

oppilaita nykytilanteessa  

 

7. Kodin ja koulun yhteistyö  

(142–153) 

Kyky pitää säännöllistä yhteyttä kaikkiin 

oppilaisiin syyslukukaudella  

 

8. Oppilaiden ja opettajien työn tuki- 

rakenteet (154–172) 

Kokemukset koulun valmiudesta mah-

dolliseen uuteen etäopetusjaksoon 

 

9. Työhön liittyvä kuormitus  

(173–180) 

Huoli omasta tai oppilaan koronaan sai-

rastumisesta 

 

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 5797 henkilöä. Koska haluttiin tutkia erityi-

sesti opettajapystyvyyttä korona-ajan etäopetuksessa syksyllä 2020, lopullisen 

tutkittavien joukon muodostivat ne 1095 opettajaa, jotka ilmoittivat toteuttaneensa 

etäopetusta syksyn 2020 aikana.  
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Tutkimusjoukosta 78,5 % (N = 860) oli naisia ja 18,6 % miehiä (N = 204). 0,5 % 

(N = 5) ilmoitti olevansa muunsukupuolisia, ja 2,4 % (N = 26) ei halunnut ilmoittaa 

sukupuoltaan. 54,3 % (N = 595) vastaajista olivat aineenopettajia tai lehtoreita. 

Luokanopettajia oli 25,6 % (N = 280), laaja-alaisia erityisopettajia 5,8 % (N = 63), 

erityisluokanopettajia 7,6 % (N = 83), opinto-ohjaajia 2,3 % (N = 25) ja muissa 

opetustehtävissä toimivia 4,4 % (N = 48). Yleisin ikäryhmä oli 40–49 -vuotiaat, 

johon kuului 34 % vastaajista. Vastaajista 53 % opetti yläkoulun luokilla 7–9; ylei-

sin opetettu luokka-aste oli 9. vuosiluokka, jota ilmoitti opettavansa 20,3 % vas-

taajista. Alakoulun yleisin opetettu vuosiluokka oli 5. luokka, jota ilmoitti opetta-

vansa 7,5 % vastaajista. Vähiten (3,3 %) opetettiin vuosiluokkaa 2. Yleisimmin 

vastaajalla oli yli 30 vuoden työkokemus perusopetuksessa. Tähän ryhmään il-

moitti kuuluvansa 8,6 % vastaajista.  

 
4.2 Aineistonkeruu 
 
Tutkimus kokonaisuudessaan toteutettiin viidelle eri vastaajaryhmälle (rehto-

reille, opettajille, oppilashuoltohenkilöstölle, oppilaille sekä huoltajille) kohdenne-

tuilla sähköisillä kyselylomakkeilla. Syksyn 2020 aineisto kerättiin välillä 

9.11.2020–31.11.2020. Kyselyt lähetettiin jokaisen Suomen perusopetuksen 

kouluun Helsingin koulut mukaan lukien. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaeh-

toista, ja vastaaminen oli mahdollista suomen tai ruotsin kielellä. Aineistot kerät-

tiin anonyymisti niin, että vastaajan ja koulun välisen yhteyden säilyttäminen oli 

mahdollista. Kyselyyn vastaamisen ilmoitettiin kestävän noin 15–30 minuuttia.  

 

Tämän tutkielman tekovaiheessa tutkimushanke on vielä kesken. Tutkimushank-

keen kaikissa vaiheissa aineistoa käsitellään Euroopan unionin tietosuoja-ase-

tuksessa (2016/679) ja muussa toimintaan mahdollisesti soveltuvassa tietosuo-

jalainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Hankkeen päätyttyä tut-

kimusaineisto arkistoidaan anonymisoituna jatkotutkimuskäyttöä varten.  

 

Aineistonkeruiden tuloksista on julkaistu omat raporttinsa, jotka löytyvät Koulu-

tuksen arviointikeskuksen sivuilta. 
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4.3 Mittari  
 
Seuraavaksi esitellään tässä tutkielmassa käytetyt opettajapystyvyyden ja kollek-

tiivisen opettajapystyvyyden mittarit sekä esitellään mittareiden ominaisuuksia. 

Lisäksi perustellaan valittuja mittareita sekä kuvaillaan aiempia malleja, joihin 

käytetyt mittarit pohjautuvat. 

 
4.3.1 Opettajapystyvyys 
 
Banduran (1977, s. 191, 194, 202) mukaan minäpystyvyysuskomukset vaikutta-

vat ihmisen toimintaan, ja erilaiset kokemukset voivat joko vahvistaa tai heikentää 

uskomuksia omasta kyvykkyydestä. On oletettavaa, että koronpandemian aiheut-

tamat valtaisat muutokset koulun käytänteisiin ja toimintatapoihin ovat vaikutta-

neet myös opettajien käsityksiin itsestään. Tämä tutkielma pyrkiikin osaltaan sel-

vittämään, millaiseksi opettajat kokivat minäpystyvyytensä syksyllä 2020, kun ko-

ronapandemian aiheuttamia poikkeusoloja oli jatkunut noin puoli vuotta. 

 

Tässä tutkielmassa opettajapystyvyyttä mittaavan osion luokitteluperustana on 

käytetty Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) opettajapystyvyysmittaria 

(TSES: Teacher Sense of Efficacy Scale). Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn 

(2001) opettajapystyvyysmittarin pitkässä versiossa on 24 ja lyhyessä 12 väittä-

mää, joista muodostetaan kolme summamuuttujaa. Kussakin summamuuttu-

jassa on version pituudesta riippuen neljä tai kahdeksan väittämää. Summamuut-

tujat kuvaavat opettamiseen ja ohjaamiseen, oppimisympäristöjen hallintaan 

sekä oppilaiden kouluun kiinnittämiseen liittyviä pystyvyysuskomuksia. Väitteitä 

kuvataan 9-portaisella Likert-asteikolla. (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2001, s. 796–800.) Taulukossa 2 esitellään TSES-mittari lyhyesti.  
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TAULUKKO 2. Opettajapystyvyysmittarin luotettavuus (Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2001). 

Summa- 

muuttuja 

Väittämiä/ 

summam. 

Esimerkki- 

kysymys:  

”Missä määrin…” 

Cronbachin 

 alfa (α) 

1. Opettaminen ja  

ohjaaminen 

4 / 8 …kykenet selittämään  

asian toisin, jos oppilaat  

eivät ymmärrä? 

0.75 / 0.70 

2. Oppimisymp.  

hallinta 

4 / 8 …voit vaikuttaa luokassa  

ilmenevään häiriö- 

käyttäytymiseen? 

0.83 / 0.78 

3. Kouluun  

kiinnittäminen 

4 / 8 …voit auttaa oppilaita 

arvostamaan oppimista? 

0.69 / 0.70 

 

TSES-malli valittiin tämän tutkielman pohjaksi, sillä sen katsottiin tarjoavan hyvän 

luokitteluperustan myös omalle tutkimusaineistolleni. Lisäksi TSES-mallin on ku-

vailtu olevan aiempia opettajapystyvyyttä kartoittavia mittareita parempi muun 

muassa yhtenäisen ja vakaan faktorirakenteensa ansiosta (Woolfolk Hoy & 

Spero, 2005, s. 354). Eri maissa sekä eri luokka-asteilla toteutetuissa tutkimuk-

sissa on saatu sekä 12- että 24-väittämän versioille hyviä reliabiliteetteja ja käsi-

tevaliditeetteja, jotka osaltaan tukevat TSES-mallin käyttöä (mm. Klassen ym., 

2009, s. 67; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001, s. 801).  

 

Tämän tutkielman aineistossa opettajapystyvyyttä kartoittavia kysymyksiä oli 11, 

joista muodostettiin kolme summamuuttujaa. Ensimmäinen summamuuttuja ni-

mettiin ”SUMopepyIN”, viitaten opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvään pystyvyy-

teen (väitteet 56, 63, 64, 65). Toinen summamuuttuja nimettiin ”SUMopepyCL”, 

viitaten luokkahuone- ja oppimisympäristöjen hallintaan liittyvään opettajapysty-

vyyteen (väitteet 57, 58, 61, 62). Kolmas summamuuttuja sai nimekseen ”SUMo-

pepyST”, sillä sen katsottiin kuvaavan oppilaiden kouluun kiinnittämiseen, moti-

voimiseen ja tuen tarjoamiseen liittyvään opettajapystyvyyteen (väitteet 55, 59, 

60). Taulukossa 3 esitellään tässä tutkielmassa käytetyn opettajapystyvyysmitta-

rin sisältö lyhyesti. Samassa taulukossa esitellään myös summamuuttujille 
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lasketut Cronbachin alfat. Cronbachin alfa kuvaa mittarin sisäistä yhtenäisyyttä 

eli reliabiliteettia. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Alfan arvoja 

pidetään yleisesti hyväksyttyinä lukeman ylittäessä .60. (Metsämuuronen, 2006, 

s. 64–68.) Tämä voidaan todeta taulukkoa tarkastelemalla. 

 

TAULUKKO 3. Tutkielmassa käytetyn opettajapystyvyysmittarin luotettavuus. 

Summa- 

muuttuja 

Väittämiä/ 

summam. 

Esimerkkikysymys: 

”Missä määrin  

olet syksyn  

etäopetuksessa kyennyt…” 

Cronbachin 

 alfa (α) 

1. Opettaminen ja  

ohjaaminen 

4  …auttamaan oppilaita  

asioissa, jotka mietityttävät  

heitä koulutyössä? 

0.72 

2. Oppimisymp. hallinta 4 …seuraamaan oppilaiden 

läsnäoloa opetuksessa?  

0.80 

3. Kouluun  

kiinnittäminen 

3  …seuraamaan ihan  

jokaisen oppilaan kohdalla,  

miten hänellä menee? 

0.70 

 
4.3.2 Kollektiivinen opettajapystyvyys 
 
Tässä tutkielmassa opettajien kollektiivisia pystyvyysuskomuksia tutkittiin God-

dardin ja muiden (2015) luoman kollektiivisen opettajapystyvyyden mittarin 

avulla. Goddardin ja muiden (2015) mittarissa kollektiivista opettajapystyvyyttä 

tutkitaan 12 väittämän avulla. Puolet (6) väittämistä kuvaavat opettajien käsityk-

siä ryhmän kyvykkyydestä (GC: group competencce) ja puolet (6) kuvaavat opet-

tajien arvioita opetustehtävän vaikeudesta (TA: teaching task). Mittarin pohjana 

on Tschannen-Moranin ja muiden (1998) viitekehys, jossa opettajapystyvyys on 

interaktiota kahden ulottuvuuden välillä: toisaalta arvioidaan ryhmän kyvykkyyttä, 

toisaalta käsillä olevan opetustehtävän vaikeutta. Sekä yhteisön kyvykkyyttä että 

opetustehtävän vaikeutta kuvaavista väittämistä puolet on muotoiltu positiiviksi ja 

puolet negatiivisiksi. Jotta väittämiä voidaan verrata keskenään, negatiivisesti 

muotoiltujen väittämien asteikko käännetään analyysivaiheessa. Väittämiä 
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kartoitetaan 6-portaisella Likert-asteikolla (1 – 6, täysin eri mieltä –  täysin samaa 

mieltä). (Goddard ym., 2015, s. 511–514.)  

 

Tämän tutkielman aineistossa oli samat väittämät kuin Goddardin ja muiden 

(2015) mallissa. Näin ollen aineiston kollektiivista opettajapystyvyyttä kuvaavista 

väittämistä muodostettiin mallin mukaisesti kolme summamuuttujaa:  käsitykset 

ryhmän kyvykkyydestä (kuusi väittämää), käsitykset opetustehtävän vaikeudesta 

(kolme positiivisesti muotoiltua väittämää) ja käsitykset opetustehtävän vaikeu-

desta (kolme negatiivisesti muotoiltua väittämää). Negatiivisesti muotoiltujen väit-

tämien asteikko käännettiin analyysivaiheessa. Ensimmäinen summamuuttuja 

nimettiin ”SUMkollektR” (väitteet 84–89), toinen ”SUMkollektTP” (väitteet 90–92) 

ja kolmas ”SUMkollektTN” (väitteet 93–95). Taulukossa 4 esitellään  tässä tut-

kielmassa käytetty kollektiivisen opettajapystyvyyden mittari lyhyesti. Myös tä-

män mittarin Cronbachin alfat voidaan todeta verrattain hyviksi.  

 
TAULUKKO 4. Tutkielmassa käytetyn kollektiivisen opettajapystyvysmittarin luo-

tettavuus. 

Summa- 

muuttuja 

Väittämiä/ 

summam. 

Esimerkkikysymys: 

”Missä määrin väite  

kuvaa koulusi opettajia?” 

Cronbachin 

 alfa (α) 

1. Ryhmän kyvykkyys 6  Koulumme opettajat saavat  

haastavimmatkin oppilaat  

oppimaan. 

0.77 

2. Opetusteht.  

vaikeus, pos. 

3 Koulumme oppilaat  

suhtautuvat myönteisesti  

oppimiseen. 

0.71 

3. Opetusteht.  

vaikeus, neg. 

3  Koulumme oppilaat eivät 

vain ole motivoituneita  

oppimaan. 

0.66 
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4.4 Aineiston analyysi  
 
Analyysit suoritettiin IBM SPSS Staticstics -ohjelmalla (versio 28). Tutkimuskysy-

myksiin etsittiin vastauksia kuvailemalla aineistoa eri tavoin, tarkastelemalla kor-

relaatioita sekä suorittamalla monimuuttujainen varianssianalyysi (MANOVA).  

 

4.4.1 Opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottu-
vuuksien väliset yhteydet 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, miten opettajapysty-

vyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuudet olivat yhteydessä toi-

siinsa. Tarkastelun kohteena oli kaikki kahdenväliset yhteydet: sekä kummankin 

mittarin sisäisten ulottuvuuksien väliset yhteydet että mittareiden väliset yhteydet.  

Yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella. Analyysia 

varten muodostettiin 6X6 -korrelaatiomatriisi, jossa voitiin tarkastella jokaisen 

ulottuvuuden yhteyttä muihin ulottuvuuksiin. Analyysiin valittiin nimenomaan 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin (lyhyesti korrelaatio), sillä Metsä-

muurosen (2006) mukaan Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin sopii parem-

min nominaaliasteikollisten muuttujien mittaamiseen. Korrelaatio kuvaa kahden 

muuttujan välistä yhteyttä, ja se voi saada arvoja väliltä -1 – +1. Mitä lähempänä 

korrelaatiokertoimen arvo on nollaa, sitä pienempi on muuttujien välinen yhteys.  

Yleisesti ottaen ihmistieteissä korrelaatiota 0.80–1.0 pidetään ”erittäin korkeana”; 

0.60–0.80 ”korkeana” ja 0.40–0.60 ”melko korkeana”. (Metsämuuronen, 2006, s. 

355–360).   

Koska todellisuudessa korrelaatiokertoimen tilastollinen merkitsevyys riippuu pit-

kälti otoskoosta, on p-arvon ilmoittaminen olennaista, kun arvioidaan korrelaatio-

kertoimien merkitsevyyttä. SPSS-ohjelma laskee automaattisesti p-arvot korre-

laatiokerrointen yhteydessä. Nummenmaan (2004) mukaan p-arvot – eli havaitut 

merkitsevyyserot – kuvaavat, kuinka suurella todennäköisyydellä vaihtoehtoinen 

hypoteesi on väärä. Mitä pienempi p-arvo on, sitä todennäköisempää on, että 

ryhmien välillä on todellista eroa. Vakiintunen tavan mukaisesti ihmistieteissä alle 

0.05 suuruisia p-arvoja pidetään osoituksena vaihtoehtoisen hypoteesin paikkan-

sapitävyydestä. (Nummenmaa, 2004, s. 137–138.) Lisäksi on huomioitava, että 
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korrelaatiokertoimen p-arvo on yhteydessä otoskokoon; isossa otoksessa pieni-

kin yhteys voi olla tilastollisesti merkitsevä. 

 

4.4.2 Opettajan työtehtävän yhteys opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen 
opettajapystyvyyteen 

Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, millaisia eroja opettajapysty-

vyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuksien välisissä yhteyksissä 

on opettajien työtehtävän mukaan. Tässä tutkimuskysymyksessä riippumatto-

mana muuttujana oli opettajan työtehtävä perusopetuksessa, ja riippuvina muut-

tujina opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden summamuuttu-

jat. 

Aineistossa opettajan työtehtävä perusopetuksessa jaettiin viiteen eri ryhmään. 

Tähän analyysiin valittiin mukaan kolme suurinta vastaajaryhmää: aineenopetta-

jat/lehtorit, luokanopettajat sekä erityisluokanopettajat. Rajaus tehtiin, jotta tulos-

ten tulkitseminen taulukkomuodossa ei olisi liian monimutkaista useiden kahden-

välisten vertailujen vuoksi. Lisäksi opettajat jakautuivat hyvin epätasaisesti eri 

työtehtäväryhmiin. Tässä mielessä oli myös tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

mielekkäintä vertailla keskenään kolmea suurinta ryhmää. Kolme suurinta vas-

taajaryhmää, jotka tämän tutkimuskysymyksen analyysissa huomioitiin, edusta-

vat 87,5 % koko tutkimusjoukosta.  

Analyysi toteutettiin muodostamalla korrelaatiomatriisit opettajapystyvyyden ja 

kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuksista, eli kuudesta luodusta summa-

muuttujasta, käyttäen aineiston taustakysymystä ”Työtehtävä perusopetuksessa” 

luokittelevana muuttujana.  

4.4.3 Opettajan sukupuolen ja opetetun luokka-asteen yhteys opettajapys-
tyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää opettajan sukupuolen ja 

opetetun luokka-asteen yksittäis- ja yhdysvaikutuksia opettajapystyvyyteen ja 

kollektiiviseen opettajapystyvyyteen. Riippumattomana muuttujana oli sukupuoli 
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ja opetettu luokka-aste ja riippuvina muuttujina opettajapystyvyyden ja kollektiivi-

sen opettajapystyvyyden summamuuttujat. 

Tutkimuskysymystä lähestyttiin monimuuttujaisen varianssianalyysin (MANOVA) 

avulla. Metsämuurosen (2006) mukaan MANOVA soveltuu tilanteisiin, joissa ha-

lutaan selvittää yhden tai useamman samanaikaisen ryhmittelevän muuttujan vai-

kutusta useampaan kuin yhteen selitettävään muuttujaan. Varianssianalyysiin 

käyttöön liittyvät oletukset koskevat myös MANOVAa. Oletuksena on muun mu-

assa riippuvien muuttujien populaation normaalijakautuneisuus ja se, että ai-

neisto on satunnainen otos kyseisestä populaatiosta. Lisäksi MANOVAn käyttöön 

liittyvät regressioanalyysia koskevat oletukset. (Metsämuuronen, 2006, s. 758–

759.)  

Analyysia varten aineistosta huomioitiin mies- ja naisvastaajat. Analyysista jätet-

tiin selkeyden vuoksi pois ne vastaajat, jotka olivat ilmoittaneet sukupuolekseen 

”muu” tai ”en halua ilmoittaa”. Analyysissa koodattiin 1 = nainen, 2 = mies. Lisäksi 

opetettu luokka-aste jaettiin kahteen ryhmään, jotka koodattiin seuraavasti: vuo-

siluokat 1–6 saivat koodin 1, ja vuosiluokat 7–10 koodin 2. Opetetun luokka-as-

teen analyysista jätettiin pois ne vastaajat, jotka ilmoittivat opettaneensa luokka-

asteella ”muu, mikä?”  

MANOVA:n jälkeen ei ollut tarpeen suorittaa post hoc -testiä, sillä molemmat riip-

pumattomat muuttujat jakautuivat alle kolmeen ryhmään (Field, 2013). 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tässä luvussa kuvataan keskeisimpiä tutkimustuloksia vastaamalla luvussa 3 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

5.1 Opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden 
ulottuvuuksien väliset yhteydet  

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää opettajapystyvyyden ja 

kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä. Ulottuvuuk-

sina oli kolme opettajapystyvyyden ja kolme kollektiivisen opettajapystyvyyden 

summamuuttujaa. Kysymystä tutkittiin muodostamalla korrelaatiomatriisi, jossa 

tarkasteltiin kaikkien summamuuttujien yhteyksiä toisiinsa. Taulukko 5 esittelee 

summamuuttujien kysymyksiin vastanneiden lukumäärän, vastauksien keskiar-

von, keskihajonnat sekä mittausasteikon. Summamuuttujat 1–3 kuvaavat opetta-

japystyvyyttä, ja 4–6 ovat kollektiivisen opettajapystyvyyden summamuuttujia. 

 

TAULUKKO 5. Opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden sum-

mamuuttujien perustiedot. 

Summamuuttuja N KA (KH) Asteikko 

1. Opetus ja ohjaaminen 1069 2.13 (0.77) 1–4 

2. Oppimisymp. hallinta 1069 1.78 (0.66) 1–4 

3. Kouluun kiinnittäminen 1070 2.40 (0.73) 1–4 

4. Ryhmän kyvykkyys 1014 5.32 (0.96) 1–7 

5. Opetusteht. vaikeus, pos. 1013 4.43 (1.05) 1–7 

6. Opetusteht. vaikeus, neg. 1009 5.50 (1.14) 1–7 

 

Taulukon 5 perusteella voidaan todeta, että opettajapystyvyyden summamuuttu-

jista opettajat kokivat keskimäärin korkeinta pystyvyyttä oppilaiden kouluun kiin-

nittämiseen liittyvistä taidoista. Kollektiivisesta opettajapystyvyydestä opettajat 

kokivat keskimäärin korkeinta pystyvyyttä negatiivisesti muotoiltujen opetusteh-

tävän vaikeus -väittämien suhteen. Taulukosta 6 näkyy summamuuttujien väliset 

korrelaatiokertoimet.  
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TAULUKKO 6. Summamuuttujien korrelaatiokertoimet.  
Summamuuttuja 1 2 3 4 5 6 

1. Opetus ja ohjaaminen 1      
2. Oppimisymp. hallinta .66** 1     
3. Kouluun kiinnittäminen .56** .62** 1    
4. Ryhmän kyvykkyys -.12** -.15** -.12** 1   
5. Opetusteht. vaikeus, pos. -.00 -.08* -.13** .36** 1  
6. Opetusteht. vaikeus, neg. .02 -.07* -.07* .40** .48** 1 

**Korrelaatio merkitsevä 0.01-tasolla (2-suunt.) 

*Korrelaatio merkitsevä 0.05-tasolla (2-suunt.) 

 

Taulukosta 6 havaitaan, että suurin tilastollinen yhteys oli summamuuttujien 1 

Opetus ja ohjaaminen (1) ja Oppimisympäristöjen hallinta (2) välillä (r = .66,  

p < 0.001). Toisin sanoen korkea pystyvyys toisessa summamuuttujassa ennusti 

myös toisen muuttujan korkeaa arvoa. 

 

Kaikki opettajapystyvyysmittarin sisäiset summamuuttujat (1–3) korreloivat tois-

tensa kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Myös kaikki kollektiivisen opet-

tajapystyvyysmittarin sisäiset summamuuttujat (4–6) korreloivat keskenään tilas-

tollisesti erittäin merkitsevästi, mutta heikommin kuin opettajapystyvyysmitta-

rissa. Kollektiivisessa opettajapystyvyysmittarissa vahvin yhteys oli summamuut-

tujien Opetustehtävän vaikeus, positiivisesti muotoiltu (5) ja Opetustehtävän vai-

keus, negatiivisesti muotoiltu (6) välillä (r = .48, p < 0.001). Kollektiivisen opetta-

japystyvyysmittarin vahvin yhteys oli heikompi kuin opettajapystyvyysmittarin hei-

koin yhteys summamuuttujien Opetus ja ohjaaminen (1) ja Kouluun kiinnittämi-

nen (3) välillä (r = 0.56, p < 0.001). 

 

Mittareiden välinen yhteys oli huomattavasti heikompaa kuin kummankaan mitta-

rin sisäinen yhteys. Tilastollisesti merkitsevin yhteys oli summamuuttujien Oppi-

misympäristöjen hallinta (2) ja Ryhmän kyvykkyys (4) välillä (r = -.15, p < 0.001). 

Kaikki tilastollisesti vähintään melkein merkitsevät yhteydet mittareiden välisissä 

yhteyksissä olivat negatiivisia. 
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5.2 Opettajan työtehtävän yhteys opettajapystyvyyteen ja kol-
lektiiviseen opettajapystyvyyteen 

 
Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, onko opettajapystyvyyden ja 

kollektiivisen opettajapystyvyyden summamuuttujien välisissä yhteyksissä eroja 

opettajan työtehtävän mukaan. Analyysissa oli mukana kolme työtehtäväryhmää: 

aineenopettajat/lehtorit, luokanopettajat sekä erityisluokanopettajat. Taulukoista 

7-9 näkyy kuhunkin vastaajaryhmään kuuluvien lukumäärä, vastausten keskiarvo 

ja keskihajonta.  

 

TAULUKKO 7. Aineenopettajien/lehtorien (AO) vastaajaryhmä: vastaajamää-

rät, keskiarvot, keskihajonnat sekä mittausasteikko. 
Summamuuttuja N KA (KH) Asteikko 

1. Opetus ja ohjaaminen 581 2.19 (0.74) 1–4 

2. Oppimisymp. hallinta 581 1.76 (0.63) 1–4 

3. Kouluun kiinnittäminen 582 2.46 (0.68) 1–4 

4. Ryhmän kyvykkyys 561 5.25 (0.97) 1–7 

5. Opetusteht. vaikeus, pos. 560 4.44 (1.03) 1–7 

6. Opetusteht. vaikeus, neg. 558 5.45 (1.09) 1–7 

 
TAULUKKO 8. Luokanopettajien (LO) vastaajaryhmä: vastaajamäärät, kes-

kiarvot, keskihajonnat sekä mittausasteikko. 
Summamuuttuja N KA (KH) Asteikko 

1. Opetus ja ohjaaminen 275 2.19 (0.82) 1–4 

2. Oppimisymp. hallinta 275 1.79 (0.71) 1–4 

3. Kouluun kiinnittäminen 275 2.28 (0.79) 1–4 

4. Ryhmän kyvykkyys 255 5.61 (0.88) 1–7 

5. Opetusteht. vaikeus, pos. 255 4.65 (1.04) 1–7 

6. Opetusteht. vaikeus, neg. 254 5.83 (1.06) 1–7 
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TAULUKKO 9. Erityisluokanopettajien (ELO) vastaajaryhmä: vastaajamäärät, 

keskiarvot, keskihajonnat sekä mittausasteikko. 
Summamuuttuja N KA (KH) Asteikko 

1. Opetus ja ohjaaminen 80 1.70 (0.70) 1–4 

2. Oppimisymp. hallinta 80 1.80 (0.65) 1–4 

3. Kouluun kiinnittäminen 80 2.28 (0.75) 1–4 

4. Ryhmän kyvykkyys 74 5.11 (0.89) 1–7 

5. Opetusteht. vaikeus, pos. 74 3.80 (0.89) 1–7 

6. Opetusteht. vaikeus, neg. 74 4.86 (1.27) 1–7 

 
Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että luokanopettajien pystyvyydet olivat 

pääsääntöisesti muita vertailuryhmiä korkeampia. Poikkeuksen muodostavat 

summamuuttuja Opetus ja ohjaaminen (1), jossa luokanopettajien ja aineenopet-

tajien/lehtorien vastauskeskiarvot ovat samat, sekä summamuuttuja Kouluun 

kiinnittämisen (3), jossa aineenopettajien/lehtorien vastauskeskiarvot olivat kor-

keimpia. Erityisluokanopettajien vastauskeskiarvot olivat muita vastaajaryhmiä 

matalampia kaikissa summamuuttujissa. Taulukossa 10 esitellään summamuut-

tujien väliset korrelaatiokertoimet työtehtäväryhmittäin.  
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TAULUKKO 10. Summamuuttujien väliset korrelaatiovertailut opettajan työtehtä-

vän mukaan.   

Summa- 

muuttujat 

r 

(LO / AO) 

r 

(LO / ELO) 

r 

(AO / ELO) 

1 / 2 .71**/.66** .71**/.80** .66**/.80** 

1 / 3 .71**/.54** .71**/.58** .54**/.58** 

2 / 3 .74**/.61** .74**/.59** .61**/.59** 

4 / 5 .34**/.35** .34**/.22 .35**/.22 

4 / 6 .43**/.41** .43**/.06 .41**/.06 

5 / 6 .41**/.49** .41**/.42** .49**/42** 

1 / 4 -.07/-.17** -.07/-.34** -.17**/-.34** 

1 / 5 -.00/-.03 -.00/-.08 -.03/-.08 

1 / 6 -.01/.00 -.01/.05 .00/.05 

2 / 4 -.05/-.19** -.05/-.27* -.19**/-.27* 

2 / 5 -.03/-.08 -.03/-.11 -.08/-.11 

2 / 6 -.08/-.06 -.08/.05 -.06/.05 

3 / 4 -.02/-.14** -.02/-.19 -.14**/-.19 

3 / 5 -.14*/-.13** -.14*/-.20 -.13**/-.20 

3 / 6 -.06/-.07 -.06/-.018 -.07/-.018 

**Korrelaatio merkitsevä 0.01-tasolla (2-suunt.) 

*Korrelaatio merkitsevä 0.05-tasolla (2-suunt.) 

 
Taulukosta 10 voidaan havaita, että yksittäinen suurin yhteys oli erityisluokan-

opettajilla summamuuttujien Opetus ja ohjaaminen (1) ja Oppimisympäristöjen 

hallinta (2) välillä (r = .80, p<0.001).  Kyseisten summamuuttujien välinen yhteys 

oli suurin myös koko aineiston vertailussa. Myös tässä analyysissa opettajapys-

tyvyysmittarin summamuuttujien (1–3) sisäiset korrelaatiot olivat suurempia kai-

kissa työtehtäväryhmissä verrattuna kollektiivisen opettajapystyvyysmittarin kol-

men summamuuttujan (4–6) sisäisiin korrelaatioihin.  Kummankin mittarin sisäi-

set korrelaatiot olivat kaikissa työtehtäväryhmissä suurempia kuin mittareiden vä-

liset korrelaatiot.  
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Kuten koko aineiston analyysissa, myös tässä analyysissa havaittiin, että kaikki 

tilastollisesti vähintään melkein merkitsevät mittareiden väliset yhteydet olivat ne-

gatiivisia kaikissa työtehtäväryhmissä. Suurin yhteys havaittiin erityisluokanopet-

tajilla summamuuttujien Opetus ja ohjaaminen (1) ja Ryhmän kyvykkyys (4) välillä 

(r = -.34, p < 0.01).  

 

Seuraavaksi tarkasteltiin, oliko opettajaryhmien välillä havaitut korrelaatioerot ti-

lastollisesti merkitseviä. Tätä tutkimalla voitaisiin tehdä johtopäätöksiä muun mu-

assa siitä, mikä ammattiryhmä edustaa korkeimpia pystyvyyksiä. Taulukossa 11 

on ilmoitettu z- ja p-arvot edellisessä taulukossa 10 esiteltyjen vertailuryhmien 

korrelaatiokertoimien perusteella, sekä huomioimalla kunkin työtehtäväryhmän 

vastaajamäärät. Tarkasteluun on otettu mukaan ne yhteydet, jotka havaittiin tau-

lukon 10 perusteella vähintään melkein merkitseväksi. Ryhmien välisiä eroja voi-

daan pitää tilastollisesti merkitsevinä, jos p-arvo on enintään 0.05. Taulukkoon 

on selkeyden vuoksi tummennettu tilastollisesti merkitsevät havainnot.  
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TAULUKKO 11. Summamuuttujien välisten korrelaatiovertailujen p- ja z-arvot.  

Summa- 

muuttujat 

z 

(LO / AO) 

p z 

(LO / ELO) 

p z 

(AO / ELO) 

p 

1 / 2 1.26 0.11 -1.61 0.05 -2.48 0.01 
1 / 3 3.86 0.00 1.82 0.04 -0.38 0.35 

2 / 3 3.30 0.00 2.12 0.02 0.26 0.40 

4 / 5 -0.15 0.44 - - - - 

4 / 6 0.27 0.39 - - - - 

5 / 6 -1.31 0.10 -0.06 0.48 0.72 0.24 

1 / 4 - - - - 1.39 0.08 

1 / 5 - - - - - - 

1 / 6 - - - - - - 

2 / 4 - - - - 0.61 0.27 

2 / 5 - - - - - - 

2 / 6 - - - - - - 

3 / 4 - - - - - - 

3 / 5 -0.08 0.47 - - - - 

3 / 6 - - - - - - 

 
Taulukosta 11 havaitaan, että luokanopettajien opettajapystyvyys oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi aineenopettajia/lehtoreita korkeampi summamuuttujien 

Opetus ja ohjaaminen (1) ja Kouluun kiinnittäminen (3) välillä (z = 3.86, p < 0.001) 

sekä Oppimisympäristöjen hallinta (2) ja Kouluun kiinnittäminen (3) välillä  

(z = 3.30, p < 0.001). Luokanopettajien opettajapystyvyys oli tilastollisesti melkein 

merkitsevästi erityisluokanopettajia korkeampi summamuuttujien Opetus ja oh-

jaaminen (1) ja Kouluun kiinnittäminen (3) välillä (z = 1.82, p < 0.05) sekä Oppi-

misympäristöjen hallinta (2) ja Kouluun kiinnittäminen (3) välillä   

(z = 2.12, p < 0.05). Erityisluokanopettajien opettajapystyvyys oli tilastollisesti 

merkitsevästi aineenopettajia/lehtoreita parempi summamuuttujien Opetus ja oh-

jaaminen (1) ja Oppimisympäristöjen hallinta (2) välillä (z = -2.48, p < 0.01).  

 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että luokanopettajat kokivat pääsääntöi-

sesti korkeinta opettajapystyvyyttä ryhmien välisissä vertailuissa. Selkeimmät 
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ryhmien väliset erot opettajapystyvyydessä havaittiin luokanopettajien ja aineen-

opettajien välillä luokanopettajien eduksi. Tilastollisesti merkitseviä eroja havait-

tiin myös luokanopettajien ja erityisluokanopettajien välillä luokanopettajien 

eduksi, sekä aineenopettajien/lehtorien ja erityisluokanopettajien välillä erityis-

luokanopettajien eduksi. Analyysissa ei havaittu mitään tilastollisesti merkitseviä 

opettajaryhmien välisiä pystyvyyseroja aineenopettajien/lehtorien eduksi. Kaikki 

tilastollisesti merkitsevät erot havaittiin opettajapystyvyysmittarin sisäisten sum-

mamuuttujien välisten yhteyksien tarkastelussa. 

 

5.3 Opettajan sukupuolen ja opetetun luokka-asteen yhteys 
opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyy-
teen 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä haluttiin tutkia opettajan sukupuolen ja 

opetetun luokka-asteen yhteyttä opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettaja-

pystyvyyteen. Tutkittavista 81 % (N = 678) oli naisia ja 19 % (N = 159) miehiä. 

Tutkittavista 312 opetti vuosiluokkia 1–6. Vuosiluokkia 7–10 opetti 525 opettajaa. 

Kun opettajan sukupuolta ja hänen opettamaansa luokka-astetta tarkasteltiin riip-

pumattomien muuttujien (opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyy-

den summamuuttujien) suhteen, havaittiin, että naispuolisilla alakoulun opettajilla 

oli suurimmat pystyvyysuskomukset. Poikkeuksen teki kouluun kiinnittämisen 

summamuuttuja, jossa korkeinta pystyvyyttä kokivat miespuoliset yläkoulun opet-

tajat. Miesopettajilla ei havaittu naisopettajia korkeampaa kollektiivista opettaja-

pystyvyyttä. Nämä tiedot voidaan todeta taulukosta 12.  
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TAULUKKO 12. Opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulot-

tuvuuksien yhteydet  opettajan sukupuoleen ja opetettuun luokka-asteeseen. 

Summa- 

muuttuja 

Sukupuoli Aste KA (KH) N Asteikko 

Opettaminen  

ja ohjaaminen 

nainen alakoulu 2.18 (0.81) 261 1 – 4 

yläkoulu 2.12 (0.72) 417 

mies alakoulu 2.12 (0.78) 51 

yläkoulu 2.10 (0.77) 108 

Oppimisymp. 

hallinta 

nainen alakoulu 1.81 (0.69) 261 1 – 4 

yläkoulu 1.73 (0.57) 417 

mies alakoulu 1.75 (0.72) 51 

yläkoulu 1.79 (0.67) 108 

Kouluun  

kiinnittäminen 

nainen alakoulu 2.36 (0.81) 261 1 – 4 

yläkoulu 2.42 (0.65) 417 

mies alakoulu 2.27 (0.71) 51 

yläkoulu 2.48 (0.75) 108 

Ryhmän  

kyvykkyys 

nainen alakoulu 5.59 (0.90) 261 1 – 7 

yläkoulu 5.26 (0.93) 417 

mies alakoulu 5.21 (0.95) 51 

yläkoulu 5.03 (0.96) 108 

Opetusteht.  

vaikeus, pos. 

nainen alakoulu 4.61 (1.06) 261 1 – 7 

yläkoulu 4.34 (1.03) 417 

mies alakoulu 4.50 (1.03) 51 

yläkoulu 4.32 (0.85) 108 

Opetusteht.  

vaikeus, neg. 

nainen alakoulu 5.74 (1.10) 261 1 – 7 

yläkoulu 5.43 (1.13) 417 

mies alakoulu 5.60 (1.09) 51 

yläkoulu 5.18 (1.07) 108 
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Opettajan sukupuoli oli tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä riippuviin 

muuttujiin (F(6,828) = 2.31, p < 0.05, Wilk’s Λ = 0.97, ηp2 = 0.02). Osittainen 

Etan neliö kertoo, että opettajan sukupuolella voitiin selittää noin 2 % riippuvien 

muuttujien saamista arvoista. Opetettu luokka-aste oli tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi yhteydessä riippuviin muuttujiin (F(6,828) = 4.17, p < 0.001; Wilk’s Λ  

= 0.97, ηp2 = 0.03). Siten opetetulla luokka-asteella oli noin 3 % selitysvoima 

riippuviin muuttujiin. Sukupuolen ja opettajapystyvyyden yhdysvaikutuksella ei 

ollut yhteyttä riippuviin muuttujiin (F(6,828) = 0.737, p > 0.05, Wilk’s Λ = 1.00, 

ηp2 = 0.01).  

 

Analyysia jatkettiin sukupuolen ja opetetun luokka-asteen kohdalla, sillä näiden 

muuttujien kohdalla havaittiin vähintään melkein merkitsevää tilastollista yh-

teyttä riippuviin muuttujiin. Analyysin seuraavana vaiheena olikin selvittää, mihin 

riippuviin muuttujiin – eli opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyy-

den summamuuttujiin – yhteys oli olemassa. Analyysin perusteella sukupuoli oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä ryhmän kyvykkyys -summamuut-

tujaan (F(1,833) = 12.04, p < 0.001, ηp2 = 0.14). Opetettu luokka-aste oli tilas-

tollisesti merkitsevästi yhteydessä ryhmän kyvykkyys -summamuuttujaan 

(F(1,833) = 8.56, p < 0.01, ηp2 = 0.10) sekä negatiivisesti muotoiltuun opetus-

tehtävän vaikeus -summamuuttujaan (F(1,833) = 12.41,  p < 0.001, ηp2 = 0.15). 

Sukupuoli ja opetettu luokka-aste eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhtey-

dessä muihin summamuuttujiin.  
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6 POHDINTAA  
 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkielman keskeisimpiä tuloksia ja pohditaan mah-

dollisia selityksiä tehdyille havainnoille. Tuloksia tarkastellaan ensin yleisellä ta-

solla ja sen jälkeen tutkimuskysymyksittäin. 

6.1 Tulosten tarkastelu 
 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia etäopetusta toteuttaneiden opettajien 

opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä syksyllä 2020, kun ko-

ronapandemian aiheuttamia poikkeusoloja oli jatkunut noin puolen vuoden ajan. 

Tutkielman aineisto on peräisin Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tut-

kimushankkeesta, jossa selvitetään koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaiku-

tuksia koulunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. 

 

Aineiston analysointia varten luotiin mittarit opettajapystyvyydelle sekä kollektii-

viselle opettajapystyvyydelle. Kumpikin mittari koostui kolmesta ulottuvuudesta 

eli summamuuttujasta. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin tutkia 

ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä. Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvit-

tää, onko opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuk-

sien välisissä yhteyksissä eroja eri työtehtävien (aineenopettaja/lehtori, luokan-

opettaja, erityisluokanopettaja) välillä. Kolmannessa tutkimuskysymyksessä sel-

vitettiin opettajan sukupuolen ja opetetun luokka-asteen yksittäis- ja yhdysvaiku-

tuksia opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen.  

 

Tässä tutkielmassa havaittiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä kummankin mit-

tarin sisällä sekä mittareiden välillä, vahvimpien yhteyksien ollessa opettajapys-

tyvyysmittarin sisäisiä. Opettajan työtehtävän perusteella tehdyissä vertailuissa 

havaittiin joitakin tilastollisesti merkitseviä eroja opettajapystyvyydessä, mutta ei 

kollektiivisessa opettajapystyvyydessä. Lisäksi havaittiin, että naispuolisilla ala-

koulun opettajilla ilmeni eniten korkeita pystyvyysuskomuksia. Opettajan suku-

puoli oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yhteen, ja opetettu luokka-aste 

kahteen kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuteen.  
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6.1.1 Opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottu-
vuuksien väliset yhteydet 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin opettajapystyvyysmittarin ja 

kollektiivisen opettajapystyvyysmittarin yhteyksiä. Aluksi tarkasteltiin kummankin 

mittarin sisäisten ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä. Oletuksena (H1) oli, että opet-

tajapystyvyysmittarin ulottuvuudet olisivat vahvemmin yhteydessä toisiinsa ver-

rattuna kollektiivisen opettajapystyvyysmittarin ulottuvuuksiin. Tähän viittasi 

aiemmassa vaiheessa tarkastellut mittarien Cronbachin alfat, jotka olivat korke-

ampia opettajapystyvyysmittarissa. Oletus piti paikkaansa ja voitiin todeta, että 

opettajapystyvyysmittarin sisäiset yhteydet olivat vahvempia verrattuna kollektii-

viseen opettajapystyvyysmittarin sisäisiin yhteyksiin.  

Gibbsin ja Powellin (2012, s. 580) mukaan opettajapystyvyyden olemus on jo hy-

vin ymmärretty, kun taas kollektiivinen opettajapystyvyys vaikuttaa muodostavan 

monimutkaisemman kokonaisuuden kuin aiemmin on ehkä ymmärretty. Vaikut-

taa siis siltä, että opettajapystyvyyttä osataan myös tieteellisesti kuvata täsmälli-

semmin kuin kollektiivista opettajapystyvyyttä. Tieto mahdollistaa validien mitta-

rien luomisen, jolloin tutkimuskysymykset mittaavat täsmällisesti juuri sitä, mitä 

on tarkoituskin mitata. Tällöin mittarin sisältämien tutkimuskysymysten keskinäi-

nen yhteys on vahvaa – mittaavathan ne kaikki samaa asiaa. Vastaavasti, jos 

kollektiivisen opettajapystyvyyden kaikkia aspekteja ei vielä ole ymmärretty, on 

myös sitä koskevien täsmällisten tutkimuskysymysten luominen hankalampaa. 

Tämä voisi selittää kollektiivisen opettajapystyvyysmittarin ulottuvuuksien hei-

kompia keskinäisiä yhteyksiä. 

Kollektiivisen opettajapystyvyyden matalampia yhteyksiä voi luonnollisesti selit-

tää myös etäopetus, jota kaikki vastaajat olivat toteuttaneet kuluneen syysluku-

kauden aikana. Koronapandemia ja etäopetus vähensivät merkittävästi opettaja-

kunnan keskinäisiä kohtaamisia ja yhteistä aikaa. Myös alati muuttuvat rajoituk-

set, epäselväksi koettu viestintä sekä pandemian aiheuttama stressi ja väsymys 

saattoivat aiheuttaa ylimääräistä eripuraa opettajayhteisön sisällä. Tämä kaikki 

saattoi heikentää koettua kollektiivista opettajapystyvyyttä. Lisäksi Newmann ja 

muut (1989, s. 221) havaitsivat kollektiivisen opettajapystyvyyden olevan vah-

vasti yhteydessä opettajien keskinäiseen avunantoon ja tietoisuuteen toisten 
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opettajien toimista. Nämä jäivät helposti vähemmälle etäopetuksessa, mikä voi 

osaltaan selittää heikompaa kollektiivista opettajapystyvyyttä. 

Lisäksi ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin opettajapystyvyys-

mittarin kolmen ulottuvuuden yhteyttä kollektiivisen opettajapystyvyysmittarin kol-

meen ulottuvuuteen. Oletuksena (H1) oli, että mittareiden välillä ilmenisi positii-

vista korrelaatiota, mutta yhteydet olisivat heikompia kuin mittareiden sisäiset 

korrelaatiot. Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Cansoy & Parlar, 2018, s. 550) on 

havaittu positiivisia yhteyksiä opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapysty-

vyyden välillä. Oletus osoittautui osittain oikeaksi: mittareiden väliset yhteydet oli-

vat huomattavasti heikompia kuin kummankin mittarin sisäiset yhteydet, mutta 

tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opetta-

japystyvyyden välillä olivat negatiivisia.  

Tutkimustulos saa tukea Kurzin ja Knightin (2004) havainnoista. Opettajapysty-

vyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden todettiin ennustavan toisiaan jossain 

määrin, mutta vain kohtalaisesti. Tämä indikoi sitä, että opettajapystyvyyden ja 

kollektiivisen opettajapystyvyyden taustalla vaikuttaa erilaisia yksittäisiä tekijöitä, 

eivätkä nämä käsitteet voi siksi selittää toinen toistaan tyhjentävästi. (Kurz & 

Knight, 2004, s. 122.) Samat havainnot tehtiin tässä tutkielmassa. Lisäksi Fried-

manin ja Kassin (2002, s. 679) mukaan yksilöllisten ja kollektiivisten pystyvyys-

uskomusten suhteita voidaan selittää sillä, miten yksilö mieltää itsensä osaksi 

organisaatiota. On mahdollista, että korona-aikana moni koki yhteisöllisyyden 

tunteen heikentymistä, mikä voi selittää negatiivisia yhteyksiä opettajapystyvyy-

den ja kollektiivisen opettajapystyvyyden välillä. Havainnot opettajapystyvyyden 

ja kollektiivisen opettajapystyvyyden erillisyydestä vahvistavat käsitystä siitä, että 

opettajat puurtavat kouluissa edelleen melko yksin. 

6.1.2 Opettajan työtehtävän yhteys opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen 
opettajapystyvyyteen  

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin, onko opettajapystyvyyden ja kol-

lektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuksien välisissä yhteyksissä työtehtävä-

perustaisia eroja. Kolme työtehtäväryhmää muodostuivat aineenopettajista/leh-

toreista, luokanopettajista ja erityisluokanopettajista. Oletuksena (H2) oli, että 
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opettajan työtehtävä olisi yhteydessä joihinkin eroihin opettajapystyvyydessä, 

mutta ei kollektiivisessa opettajapystyvyydessä. Luokanopettajilla oletettiin ole-

van korkeimmat opettajapystyvyysuskomukset kolmesta tutkittavasta ryhmästä. 

Tämän oletuksen taustalla oli käsitys luokanopettajakoulutuksen tuomasta laa-

jasta ”yleispätevyydestä” ja siitä, että luokanopettajalla on usein aineenopettajia 

enemmän oppilastuntemusta ja yhteistä aikaa vakituisen oppilasryhmän kanssa. 

Näiden tekijöiden ajateltiin voivan lisätä opettajapystyvyysuskomuksia. Toisaalta 

erityisluokanopettajien työn oletettiin olevan monessa tapauksessa raskaampaa 

kuin luokanopettajilla, minkä ajateltiin lisäävän erityisluokanopettajien riskiä liial-

liseen kuormitukseen ja uupumiseen ja sitä kautta altistavan heitä heikommille 

opettajapystyvyysuskomuksille.  

Oletukset osuivat oikeaan. Työtehtäväperustaisia eroja havaittiin ainoastaan 

opettajapystyvyyden ulottuvuuksissa. Tilastollisesti merkitsevimmät erot opetta-

japystyvyydessä havaittiin luokanopettajien ja aineenopettajien/lehtorien välillä 

luokanopettajien eduksi. Tulos on yhtenevä Wettsteinin ja muiden (2021) havain-

tojen kanssa – tosin kyseisessä tutkimuksessa havaitut erot luokanopettajien ja 

aineenopettajien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. On kuitenkin huo-

mattava, että erilaisilla tutkimuskysymyksillä ja mittarilla myös havainnot olisivat 

voineet olla erilaisia. Tämän tutkielman aineistossa opettajapystyvyyttä kartoitta-

vat väittämät eivät esimerkiksi sisältäneet kysymyksiä opetussisältöjen hallintaan 

liittyvistä pystyvyyksistä; sisällönhallinta on kuitenkin aineenopettajien/lehtorien 

työn ytimessä. Sen sijaan oppilaiden kouluun kiinnittämiseen liittyvät pystyvyydet 

eivät kenties ole niin olennainen osa aineenopettajien/lehtorien työnkuvaa kuin 

esimerkiksi luokanopettajilla. 

 

Luokanopettajien opettajapystyvyyden havaittiin olevan myös erityisluokanopet-

tajia korkeampaa. Tulosta voi selittää esimerkiksi erityisluokanopettajien suu-

rempi työkuormitus ja sitä kautta heikentyneet pystyvyysuskomukset. Toisaalta 

erityisluokanopettajien tehtäväkenttä voi olla luokanopettajia laajempi. Siten on 

mahdollista, että tässä tutkielmassa käytetyt mittarit eivät tavoittaneet yhtä hyvin 

kaikkia pystyvyyksien ulottuvuuksia erityisluokanopettajien kohdalla, mikä voi 

osaltaan selittää havaintoja luokanopettajien korkeammista opettajapystyvyyk-

sistä. 
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Erityisluokanopettajien opettajapysyvyys oli tilastollisesti merkitsevästi aineen-

opettajia parempaa, kun tarkasteltiin opetuksen ja ohjaamisen sekä oppimisym-

päristöjen hallinnan summamuuttujien välistä yhteyttä. Kenties erityisluokanopet-

tajien arjessa korostuvat huolellisesti valmistellun opetuksen ja oppilaiden ohjaa-

misen sekä tarkasti valikoitujen oppimisympäristöjen merkitys muita työtehtävä-

ryhmiä enemmän, mikä voi selittää tulosta. Myös Ekstam ja muut (2018, s. 59) 

havaitsivat erityisopettajien opettajapystyvyyden aineenopettajia paremmaksi.  

 

6.1.3 Opettajan sukupuolen ja opetetun luokka-asteen yhteys opettajapys-
tyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen 

 
Tutkielman kolmannessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, onko opetta-

jan sukupuolella tai hänen opettamallansa luokka-asteella yksittäis- tai yhdysvai-

kutuksia opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen. Oletuk-

sena (H3) oli, että naissukupuoli ja alakoulutasolla opettaminen olisi yhteydessä 

korkeaan opettajapystyvyyteen. Opetetun luokka-asteen ei oletettu olevan yhtey-

dessä kollektiiviseen opettajapystyvyyteen, mutta Bakerin (2001, s. 468) havain-

tojen mukaisesti oletettiin miehillä olevan naisia korkeammat kollektiiviset opet-

tajapystyvyysuskomukset.  

Oletukset pitivät osittain paikkaansa. Ryhmien välisissä vertailuissa havaittiin, 

että alakoulutasolla opettavat naisopettajat kokivat korkeinta opettajapystyvyyttä 

ja kollektiivista opettajapystyvyyttä. Tulokset olivat tältä osin yhteneviä useisiin 

aiemmin tarkasteltuihin tutkimustuloksiin (mm. Edwards ym., 1996; Greenwood 

ym., 1990; Shahid & Thompson, 2001, s. 1; Raudenbush ym., 1992, s. 165). Ai-

noa poikkeus havaittiin oppilaiden kouluun kiinnittämisen summamuuttujassa, 

jossa yläkoulussa opettavien miesopettajien pystyvyysuskomukset olivat kor-

keimpia. Tätä voi selittää esimerkiksi yleiset käsitykset miesopettajien tiukem-

masta kurinpidosta ja auktoriteettiasemasta myös niihin oppilaisiin, joilla on vai-

keuksia sitoutua koulunkäyntiin. Vaikutus voi korostua entisestään oppilaiden tul-

lessa vanhemmiksi, mikä voisi selittää havaintoa nimenomaan yläkoulussa. Ba-

kerin (2001, s. 468) havaintojen ja tutkimushypoteesin vastaisesti tässä tutkiel-

massa ei havaittu miesopettajilla naisopettajia korkeampaa kollektiivista opetta-

japystyvyyttä. 
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Tarkempi analyysi paljasti, että sukupuoli oli tilastollisesti merkitsevästi yhtey-

dessä ainoastaan ryhmän kyvykkyys -summamuuttujaan ja opetettu luokka-aste 

oli edellä mainitun lisäksi yhteydessä negatiivisesti muotoiltuun opetustehtävän 

vaikeus -summamuuttujaan. Tältä osin ennakko-oletukset olivat siis vääriä: su-

kupuoli ja opetettu luokka-aste eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

mihinkään opettajapystyvyyden ulottuvuuteen. Tulosta voi selittää Razaeianin ja 

Abdollahzadehin (2020, s. 1533) havainto, jonka mukaan opettajapystyvyysus-

komuksia on vaikea muuttaa niiden kerran muodostuttua, ja siten erilaisten ul-

koisten tekijöiden vaikutus näihin pystyvyysuskomuksiin on usein jokseenkin ole-

maton. Lisäksi Pas ja muut (2012, s. 131) huomauttavat, että opettajapystyvyy-

den ja opettajan sukupuolen yhteydestä on olemassa melko vähän tutkimustie-

toa, ja jo olemassa olevan tutkimustiedon luotettavuutta heikentää vähäinen 

miesosallistujien määrä. Myös tämän tutkielman vastaajissa miesopettajia oli 

huomattavasti naisopettajia vähemmän.  

6.2 Tutkielman eettisyys ja tulosten luotettavuus  

Tämä tutkielma noudattaa hyvän tieteellisen käytännön mukaisia tutkimuseettisiä 

periaatteita. Työskentelyprosessin jokaista vaihetta on ohjannut rehellisyys, huo-

lellisuus ja tarkkuus. Tutkielman teossa on noudatettu vastuullisen ja avoimen 

tiedeviestinnän periaatteita. Tutkielmassa on parhaalla mahdollisella tavalla py-

ritty huomioimaan muiden tutkijoiden työ ja saavutukset antamalla niille kunnioi-

tusta asianmukaisilla lähdeviittauksilla. Tarvittavat tutkimusluvat ovat olleet voi-

massa tutkielmantekoprosessin kaikissa vaiheissa. (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta, 2021, s. 6.) 

Tutkimusaineisto on peräisin tutkimushankkeesta, joka on tämän tutkielman te-

koaikaan vielä kesken. Hankkeen kaikissa vaiheissa noudatetaan niin ikään hy-

vän tieteellisen käytännön mukaisia tutkimuseettisiä periaatteita. Myös tässä tut-

kielmassa käytetyn aineiston keruun yhteydessä tutkittaville kerrottiin kyselyyn 

vastaamisen vapaaehtoisuudesta. Aineisto kerättiin anonyymisti. Tutkimushank-

keen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan anonymisoituna jatkotutkimuskäyt-

töä varten. 
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Tämän tutkielman aineisto koostuu 1095 opettajan vastauksista kyselytutkimuk-

seen. Vastaajia oli kaikkiaan 5797. Vastaajia karsittiin, sillä tutkielmassa haluttiin 

tutkia nimenomaan niitä opettajia, jotka olivat toteuttaneet etäopetusta kuluneen 

syyslukukauden aikana. Tulosten luotettavuuden kannalta on huomioitava vas-

taajien epätasainen sukupuolijakauma: tutkimusjoukosta lähes 80 % oli naisia. 

Toisaalta opettajuus on tunnetusti naisvaltainen ala. Tässä mielessä tutkimus-

joukko voi olla realistinen kuvaus opettajapopulaatiosta. Lisäksi tulosten luotetta-

vuutta voi heikentää opettajien epätasainen jakautuminen eri työtehtäviin. Ana-

lyysissa huomioitiin kolme suurinta vastaajaryhmää, joista suurimpaan ryhmään, 

aineenopettajiin/lehtoreihin, kuului lähes 600 vastajaa. Kolmanneksi suurimpaan 

ryhmään, erityisluokanopettajiin, kuului vain noin 80 vastaajaa.  

On myös huomioitava, että tämän tutkielman tuloksia ei voi yleistää perusjouk-

koon eli kaikkiin opettajiin, sillä tutkielmassa tutkittiin vain etäopetusta kuluneena 

syksynä toteuttaneita opettajia. Lisäksi, kuten kaikki muutkin yhteisöt, myös opet-

tajayhteisö on hyvin heterogeeninen, eikä opettajia siten tule käsitellä yhtenä ryh-

mänä. Erilaiset tekijät, kuten persoonallisuuspiirteet, koulutustausta, kokemus-

vuodet ja työtehtävä, vaikuttavat opettajien identiteettiin ja pystyvyysuskomuk-

siin. Tämä seikka on huomioitava tuloksia tulkittaessa.   

Tutkielmassa käytetyt mittarit pohjautuvat aiempiin opettajapystyvyyttä ja kollek-

tiivista opettajapystyvyyttä kartoittaneisiin tutkimuksiin, mikä perustelee mittarei-

den käyttöä ja parantaa niiden luotettavuutta. Opettajapystyvyysmittarin viiteke-

hyksenä käytettiin Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) tunnettua opet-

tajapystyvyysmittaria. Kollektiivinen opettajapystyvyysmittari on puolestaan kaik-

kinensa yhtenevä Goddardin ja muiden (2015) opettajapystyvyysmittarin kanssa. 

Tässä tutkielmassa käytettyjen mittareiden asteikot eroavat kuitenkin alkuperäis-

ten mittareiden asteikoista. Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) opetta-

japystyvyysmittarissa käytettiin 9-portaista asteikkoa; tässä tutkimuksessa opet-

tajapystyvyysmittarin asteikko oli neliportainen. Goddardin ja muiden (2015) kol-

lektiivisessa opettajapystyvyysmittarissa puolestaan käytettiin 6-portaista asteik-

koa; tässä tutkielmassa kollektiivisen opettajapystyvyysmittarin asteikko oli seit-

senportainen. Erilaiset mittausasteikot on huomioitava, kun pohditaan tämän 
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tutkielman tulosten vertailukelpoisuutta aiempiin opettajapystyvyyttä ja kollektii-

vista opettajapystyvyyttä kartoittaneisiin tutkimuksiin. 

6.3 Jatkotutkimus  

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin etäopetusta syksyn 2020 aikana toteuttaneiden 

opettajien opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä. Jatkossa voi-

taisiin tutkia opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä pandemian 

eri vaiheissa, jotta saataisiin tietoa opettajapystyvyyksien mahdollisista muutok-

sista pandemian aikana. Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia kou-

lunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin -kyselytutkimus on toteutettu tässä tut-

kielmassa tarkastellun syksyn 2020 lisäksi myös keväinä 2020, 2021 ja 2022 

sekä syksyllä 2021, joten samaa tutkimusaineistoa hyödyntämällä voitaisiin 

saada keskenään vertailukelpoisia tuloksia.  

Jotta saataisiin tietoa koronapandemian ja etäopetuksen yleisistä vaikutuksista 

opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen, tulisi pandemian ai-

kana toteutettujen tutkimusten tuloksia verrata pandemiaa edeltäviin sekä sen 

jälkeen toteutettuihin opettajapystyvyyksiä kartoittaviin tutkimuksiin. Tämän tutki-

minen olisi tärkeää, sillä esimerkiksi Pressley (2021, s. 1611) havaitsi koronapan-

demian heikentäneen opettajapystyvyysuskomuksia. 

Tämän tutkielman vastaajajoukko koostui opettajista ympäri Suomea. Jatkossa 

olisikin kiinnostava tutkia opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä 

koulutasolla. Mahdollisten koulujen välisten erojen havaitseminen olisi tärkeää, 

jotta kouluissa voitaisiin kehittää toimintamalleja opettajapystyvyyksien, ja sitä 

kautta opettajien hyvinvoinnin ja työssä viihtymisen, parantamiseksi. Samalla voi-

taisiin selvittää työtehtäväperustaisia eroja opettajapystyvyydessä ja kollektiivi-

sessa opettajapystyvyydessä koulutasolla. Useiden eri koulujen opettajia tutki-

malla voitaisiin todeta, onko tietyn työtehtäväryhmän – tässä tutkielmassa luo-

kanopettajien – opettajapystyvyys vahvinta, vai ovatko havainnot vaihtelevia ja 

siten selitettävissä muilla tekijöillä. 

Jatkossa voitaisiin tutkia useampien taustamuuttujien yhteyttä opettajapystyvyy-

teen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin 
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sukupuolen ja opetetun luokka-asteen yhteyttä, mutta tutkimustietoa löytyi myös 

esimerkiksi opettajan iän ja opetuskokemuksen yhteydestä opettajapystyvyyteen 

(mm. Coladarci & Breton, 1997, s. 237; Flores ym., 2004, s. 44; Woolfolk Hoy & 

Spero, 2005, s. 343). Kollektiivisen opettajapystyvyyden yhteyttä erilaisiin taus-

tamuuttujiin olisi syytä tutkia yleisesti enemmän, sillä tutkimustieto sen suhteen 

on huomattavasti vähäisempää kuin opettajapystyvyyden kohdalla.  

Olisi kiinnostavaa tutkia laajemmin myös uupumuksen yhteyttä opettajapystyvyy-

teen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen sekä koronapandemian aikana että 

”normaalioloissa”. Jo aiemmin mainittiin, että Salmela-Aro tutkimusryhmineen 

(2020) havaitsi opettajien uupumisen lisääntyneen koronavuonna 2020. Lisäksi 

Sokal ja muut (2020) sekä Ma ja muut (2021, s. 6675) havaitsivat, että opettajien 

mahdollinen uupumus oli merkittävä tekijä selittämään etäopetuksessa koettuja 

pystyvyysuskomuseroja opettajien välillä. Lisäksi esimerkiksi Brouwers ja Tomic 

(1999) sekä Skaalvik ja Skaalvik (2007) havaitsivat opettajan uupumisen heiken-

tävän opettajapystyvyyttä. Aiheen tutkiminen olisi tärkeää, sillä esimerkiksi Hong 

(2012, s. 417) havaitsi heikon opettajapystyvyyden olevan yhteydessä opettajan 

profession hylkäämiseen.  

Lopuksi, kuten aiemmin mainittu, olisi kiinnostavaa tutkia opettajapystyvyyttä, 

kollektiivista opettajapystyvyyttä ja näiden yhteyksiä toisiinsa enemmänkin eten-

kin Suomessa. Opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä on kyllä 

tutkittu maailmalla, mutta Suomessa näistä ei vaikuta olevan vielä laajaa tutki-

mustietoa saatavilla.  
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