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Abstract
There are a lot of expectations for teachers' continuing education. Based on the theoretical
examination of teacherhood, professional development and continuing education it can be assumed
that continuing education provides and develops the essential knowledge, skills and readiness
required in a teaching position. Continuing education is also regarded to support professional
development, the development of the working community and school and, to provide and develop the
readiness to face the problems in a teaching position. The significance of continuing education should
also appear as a positive connection between teachers' conceptions and interest in continuing
education. This thesis examines the nature of this connection as well as the significance of the
conceptions as factors steering thinking and activity.

The research was carried out in form of a questionnaire covering the teachers in basic education
in all ten municipalities of Kainuu during the school year 2001–2002. The questionnaire was
responded by 65.9% of the teaching staff (n = 578 teachers). In the research, quantitative and
qualitative approaches were combined. The research material was analysed by computer-aided
methods applying statistic methods and content analysis. 

According to this research, the teachers' conceptions and interest in continuing education were
poorly and only partly connected. Teachers' attitude towards the education, their conception of
teacherhood and especially their conception of the significance of interaction as well as the effect of
background variables arose as significant factors. Based on this research, professional development
must be examined as an extensive phenomenon, supporting of which requires the use of versatile
activity methods and sharpening the activity methods of the continuing education. This research can
be utilized in the development work of teachers' basic and continuing education.

Keywords: conceptions, continuing education, interaction, professional development,
teacherhood





Heikkinen, Eija, Täydennyskoulutus kainuulaisten opettajien käsitysten valossa
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto, Kajaanin
opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto, PL 51, 87101 Kajaani
Acta Univ. Oul. E 96, 2007
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Tiivistelmä
Opettajien täydennyskoulutukseen kohdistuu paljon odotuksia. Opettajuuuden, ammatillisen kehit-
tymisen ja täydennyskoulutuksen teoreettisen tarkastelun pohjalta voidaan olettaa, että täydennys-
koulutus antaa ja kehittää opettajan työssä tarvittavia oleellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Täy-
dennyskoulutuksen nähdään myös tukevan ammatillista kehittymistä, työyhteisön ja koulun kehittä-
mistä sekä antavan ja kehittävän valmiuksia kohdata opettajan työn ongelmia. Täydennyskoulutuk-
sen merkityksen tulisi näkyä myös opettajien käsitysten ja täydennyskoulutukseen kohdistuvan kii-
innostuksen positiivisena yhteytenä. Työssä tarkastellaan tämän yhteyden luonnetta sekä käsitysten
merkitystä ajattelua ja toimintaa ohjaavina tekijöinä.

Tutkimus toteutettiin kyselynä kaikille Kainuun kymmenen kunnan perusopetuksen opettajille
lukuvuonna 2001–2002. Kyselyyn vastaisi 65,9 % opettajakunnasta (n = 578). Tutkimuksessa
yhdistettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto analysoitiin tietoko-
neavusteisesti tilastollisia menetelmiä ja sisällönanalyysiä soveltaen.

Tutkimuksessa opettajien käsitykset ja täydennyskoulutukseen kohdistuva kiinnostus olivat hei-
kosti ja vain osittain yhteydessä toisiinsa. Täydennyskoulutus ei näytä vastaavan siihen kohdistu-
viin odotuksiin.  Opettajien asennoituminen puolestaan näyttää vaikuttavaan täydennyskoulutus-
kiinnostukseen. Täydennyskoulutukseen kohdistuvassa kiinnostuksessa oli erotettavissa kolme eri-
laista suuntautuneisuutta: koulutus-, kehittymis- ja ei-koulutussuuntautuneisuus. Tulos viittaa sii-
hen, että kehittymissuuntautuneet opettajat tarkastelevat ammatillista kehittymistä koulutussuuntau-
tuneita opettajia laaja-alaisempana ilmiönä. Suuntautuneisuuden lisäksi täydennyskoulutuskiinnos-
tusta selitti käsitys opettajuudesta ja erityisesti käsitys vuorovaikutuksen merkityksestä. Mitä mer-
kittävämpänä opettajat pitivät vuorovaikutusta, sitä suurempaa kiinnostusta he ilmaisivat täyden-
nyskoulutukseen. Vuorovaikutus korostui kaikissa tutkituissa käsityksissä ja muodosti opettajuu-
den ytimen. Monet taustamuuttujat selittävät sekä opettajien käsityksiä että koulutuskiinnostusta. 

Tutkimuksen perusteella koulutus on entistä enemmän ymmärrettävä käsitysten tiedostamiseen
ja muuttamiseen ohjaavana toimintana. Prosessina, jossa käsitysten muuttumista seurataan ja jossa
tilanteeseen voidaan reagoida koulutuksen aikana, jopa koulutusta muuttamalla. Valtakunnallisesti
tulisi miettiä uusia toimintatapoja tarjota opettajille uusi ja keskeinen tieto. Alueellisesti on kehitel-
tävä koulutustarpeiden ennakoinnin, toiminnan suunnitelmallisuuden ja jatkuvan vuoropuhelun
mahdollistavia toimintamalleja. Henkilökohtaisella tasolla lähtökohtana tulisi olla opettajan näke-
mys omasta kehittymistarpeestaan. Kehittymistarpeiden kautta ammatillisen kehittymisen tukemista
voidaan lähestyä yksilöllisesti ja alueellisesti. Koulutuksellisen jatkumoajattelun sijasta ja sen ohel-
la ammatillisen kehittymisen tukemista on tarkasteltava laaja-alaisesti, monien toimintamuotojen
kautta. Monet toimintamuodoista sisältävät myös koulukohtaista ulottuvuutta, joka on merkittävä
vaikuttavuuteen yhteydessä oleva tekijä. Vuorovaikutus opettajuuden ytimenä tulee huomioida
opettajankoulutuksen sisällöissä ja toimintatavoissa. Opettajankoulutuksessa on tavoiteltava ajan-
mukaista ja uudistuvaa peruskoulutusta, joka osittain sellaisenaan soveltuisi täydennyskoulutuksek-
si.

Asiasanat: ammatillinen kehitys, käsitykset, opettajuus, täydennyskoulutus, vuorovaikutus
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Esipuhe 

Tämän väitöskirjan syntymiseen johtanutta prosessia ovat sävyttäneet tutkimisen 
ja oppimisen ilo, luja usko ja heltymätön periksiantamattomuus, mutta myös tur-
hautuminen ja epätoivo. Kuulemani mukaan kysymys on siis ollut tavallisesta 
väitöskirjan tekemiseen liittyvästä prosessista. Onneksi matkalle lähtiessään ei ole 
tietoinen kaikista matkan varrella eteen tulevista mutkista. Tietoinen ei kuitenkaan 
ole myöskään siitä, millainen kasvuprosessi matkan aikana tapahtuu ja millainen 
on tunnelma perille saavuttaessa. Erityisesti koen prosessin antaneen uudenlaisia 
näkökulmia ja välineitä tarkastella todellisuutta, mitä pidän opettajuuteni kannalta 
erityisen tärkeänä. Tunnelmaa kuvaisin sanalla hieno!  

Lämmin kiitos työni ohjaajille, professori Esko Kalaojalle ja professori Pertti 
Yli-Luomalle, että he ovat aina olleet käytettävissäni tämän prosessin kuluessa ja 
kannustuksellaan ja asiantuntemuksellaan edesauttaneet työn valmistumista. Kii-
tokset myös Kajaanin opettajankoulutusyksikön johtajalle, professori Juhani 
Suorttille, ja koko työyhteisön jäsenille yhteistyöstä ja kiinnostuksesta työtäni 
kohtaan. Koen tämän työyhteisön osallisuuden kehittäneen minua tutkijana, opet-
tajana ja ihmisenä.  

Väitöskirjani esitarkastajia, professori Kauko Hämäläistä ja professori Matti 
Merta, kiitän työhöni paneutumisesta ja saamistani rakentavista kommenteista. 
Tutkimustyötäni on taloudellisesti tukenut Emil Aaltosen Säätiö, jota kiitän kah-
den tutkimusvapaan mahdollistamisesta. Näiden tutkimusvapaiden aikana sain 
keskittyä aineistoni analysointiin, mikä vei työtäni merkittävästi eteenpäin.  

Kiitokset KM (väitellyt) Mikko Saarelle ja KM Kaisa Ottavainen-Nurkkalalle 
työni lukemisesta ja saamastani arvokkaasta palautteesta. Emeritalehtori Leena-
kaisa Sonny on huolehtinut työni kieliasun viimeistelystä ja ATK-suunnittelija 
Lauri Sonny työni ulkoasun saattamisesta asianmukaiseksi. Heille kiitokset näihin 
tärkeisiin vaiheisiin osallistumisesta.  

Erityiset kiitokset perheelleni ja läheisilleni. Perheen arki on sujunut, vaikka 
osa siitäkin on kulunut jatko-opintojen ja kirjoittamisen parissa. Tämän konkreet-
tisen tuen lisäksi korvaamatonta on ollut henkinen tuki, joka on auttanut viemään 
tämän prosessin päätökseen saakka.  

Kajaanissa lokakuun 26.päivänä 2007 Eija Heikkinen 
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1 0BJohdanto 

Opettajan urani aikana olen päässyt kokemaan ja näkemään opettajuutta monista 
eri näkökulmista, monissa eri tehtävissä ja monissa eri työyhteisöissä. Opettajuu-
den haasteellisuus suuntasi kiinnostukseni ammatilliseen kehittymiseen, joka 
puolestaan ohjasi katseen kohti täydennyskoulutusta ja sen merkitystä.  

Luukkainen (2004, 259) toteaa, että suomalainen opettajuuden tutkimus on 
kohdentunut johonkin opettajuuden osa-alueeseen tai nykytilan selvittämiseen. 
Tavallista on ollut, että opettajuutta on tarkasteltu opettaja-identiteetin tai tietyn 
koulutusmuodon tai tehtävän kautta, jollaisia ovat esimerkiksi äidinkielen opetta-
jan identiteetti, rehtorin rooli ja ammatillinen opettaja. Oppimista ja opettamista 
koskevaa tutkimusta on tehty enemmänkin; erityisesti didaktista toimintaa ja op-
pimistilanteita koskevia ratkaisuja on tutkittu runsaasti. Opettajankoulutuksesta 
on kirjoitettu paljon, mutta varsinainen opettajankoulutusta koskeva tutkimus on 
ollut sangen vähäistä ja tämä on johtanut tiettyyn yksipuolisuuteen lähteistössä. 
Ammatillisen kehittymisen tutkimuksen puolestaan voisi sanoa olleen vilkkaan-
kin kiinnostuksen kohteena viime vuosikymmeninä. Täydennyskoulutus puoles-
taan on ollut erityisen kiinnostuksen kohteena ajoittain, kuten esimerkiksi 1980-
luvulla täydennyskoulutuskeskusten syntyaikoina. Tällainen erityinen kiinnostus-
sykli, OPEPRO-hanke, ajoittui myös molemmin puolin vuotta 2000. Tämän 
hankkeen jälkimainingit saivat myös Kainuun koulutoimenjohtajat syksyllä 2000 
ottamaan yhteyttä Kajaanin opettajankoulutusyksikköön toiveena saada kartoitet-
tua Kainuun opettajakunnan käsityksiä omasta työstään ja siihen liittyvistä täy-
dennyskoulutustarpeista opettajia, hallintohenkilökuntaa ja täydennyskoulutusta 
järjestäviä tahoja varten.  

Huomasin tarttuneeni paitsi kolmeen laajaan, myös kolmeen käsitteellisesti 
ongelmalliseen alueeseen. Opettajuuden osalta viittaan tässä työssä Patrikaiseen 
(1999, 15), joka tarkoittaa opettajuudella opettajan pedagogista ajattelua, toimin-
taa ja niiden välistä reflektiivistä yhteyttä. Kysymys on opettajan käsityksistä 
hänen toimintaansa ohjaavina tekijöinä. Näkökulma on myös tämän tutkimuksen 
tutkimusasetelman yksi keskeinen lähtökohta. Käsitykset ovat osa yksilön usko-
musjärjestelmää. Saari (1983, 29–33) ottaa esille käsitykset havaintouskomuksia 
korkea-asteisempina, tietoisina uskomuksina. Käsitys on yksilön kognitiivista 
prosessointia, joka muodostaa pohjan evaluoinnille. Käsitys on sijoittamistoimi, 
jolla yksilöitä tai tapahtumia joltakin kannalta suhteutetaan toisiinsa. Siksi käsi-
tykset ovat perusteltavissa, ainakin yksilön itsensä perustelemia ja hyväksymiä. 
Pehkosen ja Pietilän (2002, 41) mukaan yksilön uskomukset (beliefs) ymmär-
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rämme hänen subjektiivisena, kokemukseen perustuvana, usein implisiittisenä 
tietonaan ja tuntemuksenaan jostakin asiasta tai asiantilasta. Käsityksissä ajatel-
laan siis korostuvan uskomuksen kognitiivinen komponentti, kun taas perusus-
komuksissa painottuu affektiivinen puoli. Väisänen ja Silkelä (2000, 32–33) nä-
kevät uskomusten ja opetuskäytänteiden välisen yhteyden tietoisuuteen nostami-
sen olevan tärkeää, koska se on ensimmäinen askel toiminnan muuttamisen pro-
sessissa. Jotta opettaja voisi ymmärtää, miten hänen tulisi muuttua, on ensin poh-
dittava, miten hän toimii ja miksi. Omaa opetustaan reflektoimalla opettaja tekee 
kytkentöjä uskomustensa ja niiden ulkoistamisen välillä. Tässä tutkimuksessa 
tutkimuksen kohteena ovat opettajien käsitykset opettajuudesta, ammatillisesta 
kehittymisestä, työyhteisöstä ja sen muuttamisesta, koulun kehittämisestä ja opet-
tajan työn ongelmista. Nämä käsitykset on valittu tutkimuksen kohteeksi, koska 
teoreettisesti voidaan olettaa näillä käsityksillä olevan yhteyttä opettajien täyden-
nyskoulutusta kohtaan osoittamaan kiinnostukseen.  

Ammatillisen kehittymisen ohella käytetään myös termiä ammatillinen kasvu. 
Yleisesti on kuitenkin todettava, että ammatillisen kehittymisen tai kasvun alueel-
la on keskitytty kuvaamaan kehittymistä erilaisina malleina ja teorioina sekä ku-
vattu ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä, mutta har-
vemmin varsinaisesti määritelty, mitä ammatillisella kehittymisellä tai kasvulla 
tarkoitetaan. Ruohotie (1993, 319) määrittelee, että opettajan ammatillinen kehit-
tyminen on koko työiän kestävä kokonaisvaltainen prosessi, joka alkaa opettajan-
koulutuksen aikana tai jo sitä ennen hankitusta työkokemuksesta ja jatkuu opetta-
jan hoitaessa opetustehtäväänsä. Hän jatkaa, että opettajankoulutuksen tarkoituk-
sena on antaa valmiudet työtä reflektoivaan ammattikäytäntöön ja tämän käytän-
nön teoreettiseen hallintaan, minkä varassa ”opettajakokelas” muodostaa itselleen 
sisäisen, toimivan työorientaation. Järvinen (1999, 258) puolestaan kirjoittaa, että 
ammatillinen kehitys on nähtävä elinikäisenä oppimisprosessina tai erilaisia syk-
lejä sisältävänä dynaamisena prosessina. Jatkuvuus ja prosessinomaisuus ovatkin 
näkökulmia, joita ammatillisen kehittymisen ja kasvun yhteydessä korostetaan. 
Omaa tutkimustani erityisesti eteenpäin vienyt seikka oli ammatilliseen kehitty-
miseen liittyvien laajempien kehityskulkujen hahmottaminen: opettajan ammatil-
lisen kehittymisen kuvaamisessa on siirrytty yksilöllistä kehitystä kuvaavista 
malleista ammatillisen kehittymisen kuvaamiseen monisyisenä prosessina, jonka 
keskiössä on ajattelun ja toiminnan välinen yhteys. Prosessiin kohdistuu kehitystä 
tukevia ja sitä ehkäiseviä tekijöitä, jolloin on kyse ammatillisen kehittymisen 
muovautumisesta sosiaalisissa ja kontekstuaalisissa yhteyksissä. Ammatillinen 
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kehittyminen ja kasvu on yksilöllinen prosessi, mutta sillä on myös yhteisöllinen 
ulottuvuus.  

Mutta puhuako täydennyskoulutuksesta, jatkokoulutuksesta, lisäkoulutukses-
ta, edelleen- tai uudelleenkoulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, aikuiskasvatuksesta, 
jatkuvasta koulutuksesta vai elinikäisestä oppimisesta? Näyttää riippuvan ainakin 
tarkastelevasta tahosta, koulutuksen profiilista ja kohderyhmästä, minkä otsikon 
alla koulutusta tarkastellaan. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä täydennys-
koulutus ja tällöin tarkoitetaan kaikkea perustutkinnon jälkeistä koulutusta lukuun 
ottamatta tieteellistä lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavaa jatkokoulutusta. 
Tieteellisen jatkokoulutuksen olen rajannut tämän tutkimuksen ulkopuolelle, kos-
ka se on osa yliopistojen jatkuvaa toimintaa ja siihen kohdistuvaa kiinnostusta en 
tässä tutkimuksessa kartoita. Täydennyskoulutus on myös termi, jolla ”kenttä” ja 
myös siten tutkimuksen kohdejoukko eli Kainuun perusopetuksen opettajat asias-
ta puhuvat.  

Täydennyskoulutukseen perehtymisen jälkeen syntyi mielikuva täydennys-
koulutuksesta toiveiden tynnyrinä, sillä eri tahoilta tarkasteltuna täydennyskoulu-
tukseen liittyy paljon erilaisia odotuksia. Tästä mielikuvasta alkoi pohdiskelu 
täydennyskoulutuksen realistista mahdollisuuksista vastata näihin odotuksiin. 
Odotetaanko täydennyskoulutuksen olevan vastaus kysymyksiin, joihin sillä ei 
ole todellisia edellytyksiä vastata? Onko täydennyskoulutuksesta tullut eräänlai-
nen kupla, jota tarkastellessa unohdetaan riittävästi pohtia muita tekijöitä, joilla 
opettajuutta ja ammatillista kehittymistä voitaisiin tukea? Ehkä täydennyskoulu-
tuksen puutteita ja ongelmallisuutta ihmetellessä on syntynyt eräänlainen yleinen 
harha täydennyskoulutuksen kaikkivoipaisuudesta?  

Tästä ajatuksesta puolestaan syntyi oletusketju: kun opettaja ilmaisee kiinnos-
tusta täydennyskoulutusta kohtaan, on luonnollisesti olemassa jokin syy, miksi 
hän kiinnostusta tuntee ja ilmaisee. Tällöin opettaja siis olettaa, että koulutuksella 
on antia hänen näkökulmastaan. Merkityksen henkilökohtaista tarkastelua on 
tehty odotusarvoteorian kautta: ammatillista kehittymishalukkuutta ja koulutuk-
seen hakeutumista voivat aiheuttaa motivoivat taustaselittäjät, joita olivat usko-
mukset kehittämistoiminnan tehokkuudesta (odotusarvo), hyödyllisyydestä (vä-
linearvo) ja saavutetuista palkkioista (yllykearvo eli valenssi) (Farr ja Middleb-
rooks 1990, 196; Meriläinen 1999, 110 ja 233; Mäkelä 1997, 44; Ruohotie 1996, 
204). Jos kuitenkin lähdetään liikkeelle konkreettisemmin opettajan arjesta ja siitä 
koulutukseen kohdistuvista haasteista, tulisi tarkastella opettajan käsityksiä ja sitä, 
onko opettajan käsityksillä ja täydennyskoulutuskiinnostuksella yhteyttä toisiinsa 
ja jos, niin millainen se yhteys on. Lähtökohtaisesti koulutuskiinnostuksen ja 
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opettajien käsitysten välillä tulisi olla positiivinen yhteys. Jos positiivista yhteyttä 
ei ole, on mietittävä, miksi sitä ei ole ja mitä tulisi tehdä, että yhteys syntyisi ja 
pysyisi. Oma vaikutuksensa on myös taustatekijöillä, joten on myös syytä tutkia 
niiden vaikutusta sekä käsityksiin että koulutuskiinnostukseen.  

Tutkimuksen näkökulma perustuu opettajan ajattelun ja toiminnan välisen yh-
teyden tutkimussuuntaukseen, jonka keskiössä ovat käsitykset. Opettajien käsi-
tyksiä tutkimalla voidaan tehdä näkyväksi, kuinka hyvin nämä edellä esittämäni 
neljä oletusta pitävät paikkansa. Jos oletukset pitävät paikkansa, toteutuu seuraava 
tutkimushypoteesi: opettajien käsitykset opettajuudesta, ammatillisesta kehittymi-
sestä, työyhteisön muuttamisesta, koulun kehittämisestä ja opettajan työn ongel-
mista selittävät täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta. Hypoteesin 
testaaminen puolestaan edellyttää opettajien käsitysten tutkimista, täydennyskou-
lutukseen kohdistuvan kiinnostuksen tutkimista sekä käsitysten ja koulutuskiin-
nostuksen välisen yhteyden tutkimista. Tutkimusasetelma on kuvattuna seuraa-
vassa kuviossa (kuvio 1) ja myös tutkimuksen raportointi noudattelee tutkimus-
asetelman rakennetta. 

Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena oli tutkia opettajien käsityksiä opetta-
juudesta, ammatillisesta kehittymisestä, työyhteisön muuttamisesta ja koulun 
kehittämisestä, opettajan työn ongelmista sekä näiden käsitysten yhteyttä opettaji-
en ilmaisemaan täydennyskoulutuskiinnostukseen. Näkökulman laajuus edellyttää 
monien teorioiden soveltamista tutkimuksen lähtökohtana. Teoreettisen tavoitteen 
lisäksi tutkimuksella oli myös Kainuun koulu- ja sivistystoimenjohtajien esittämä 
käytännöllinen tavoite kartoittaa Kainuun perusopetuksen opettajien täydennys-
koulutukseen kohdistuva kiinnostus, jotta tarjonta ja kysyntä kohtaisivat toisensa 
entistä paremmin. Tutkimus on kokonaistutkimus eli olen lähestynyt kyselyllä 
koko perusopetuksen opettajajoukkoa. Kysely toteutettiin 2001–2002 keskitetysti 
kuntien koulutoimistojen kautta ja siihen vastasi 578 opettajaa kyselyn vastaus-
prosentin ollessa 65,9 %. Vastausprosenttia voi pitää erinomaisena ottaen huomi-
oon kyselyn mahdollisimman huonon toteutusajankohdan, toukokuun lopun. Me-
todologialtaan tutkimus on sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen tutkimus, 
jossa avointen kysymysten osalta on käytetty analyysimenetelmänä sisällönana-
lyysiä ja kvantitatiivisten muuttujaosioiden osalta tilastollisia monimuuttujamene-
telmiä. Molempien analyysi on ollut tietokoneavusteista: kvalitatiivisten analyysi-
en toteuttamisessa on käytetty NVivo2-ohjelmaa ja kvantitatiivisten analyysien 
toteuttamisessa SPSS-ohjelmaa.  
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Kuvio 1. Tutkimusasetelma. 

Tämä tutkimus keskittyy erityisesti suomalaiseen näkökulmaan. Tämän raja-
uksen mukaisesti opettajuuden ja opettajankoulutuksen kuvauksessa sekä täyden-
nyskoulutuksen käsitteistön ja toiminnan kehittymisen kuvaamisessa keskitytään 
suomalaisen tilanteen tarkasteluun ja siten suomalaiseen lähdemateriaaliin. Valin-
ta perustuu tavoitteeseen kuvata yleisellä tasolla, mutta kattavasti opettajuuteen ja 

Opettajuus 
Ammatillinen kehittyminen 

Täydennyskoulutus 

Täydennyskoulutukseen liittyvät oletukset: 
• täydennyskoulutus antaa ja kehittää opettajan työssä tarvittavia 

oleellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia 
• täydennyskoulutus tukee ammatillista kehittymistä 
• täydennyskoulutus tukee työyhteisön ja koulun kehittämistä 
• täydennyskoulutus antaa ja kehittää valmiuksia kohdata opetta-

jan työn ongelmia 
 
Jos oletukset pitävät paikkansa, toteutuu seuraava tutkimushypoteesi: 
opettajien käsitykset opettajuudesta, ammatillisesta kehittymisestä, työyh-
teisön ja koulun kehittämisestä ja opettajan työn ongelmista selittävät 
täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta. 
 
Struktuurimalli tutkimushypoteesin testaamiseksi. 

Tutkimuksen  
teoreettinen 
tausta 

Tutkimuksen 
lähtökohdat: 
teoreettiset 
oletukset, 
tutkimus-
hypoteesi ja 
struktuuri-
malli. 

Tutkimustehtävä 1 
Mitkä ovat opettajien käsitykset opettajuudesta, ammatillisesta kehittymi-
sestä, työyhteisöstä, työyhteisön ja koulun kehittämisestä, opettajan työn 
ongelmista ja ongelmien syistä? 

Tutkimuksessa sovellettujen teorioiden valinta, mittausmalli, kysely-
lomakkeen rakentaminen ja tutkimusstrategiset valinnat. 
 

Tutkimustehtävä 2 
Millainen on opettajien täydennyskoulutukseen kohdistuva kiinnostus? 

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

Tutkimustehtävä 3 
Millainen on yhteys opettajien käsitysten ja täydennyskoulutukseen koh-
distuvan kiinnostuksen välillä? Mitkä tekijät selittävät opettajien täyden-
nyskoulutuskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta?  

Tutkimuksen 
viitekehyksen 
muodostaminen  

Tutkimuksen 
toteuttaminen: 
aineiston keruu 
ja aineiston 
kvantitatiivinen 
ja  
kvalitatiivinen 
analyysi 
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täydennyskoulutukseen liittyvää kehitystä Suomessa. Tämä kehitys on aina suh-
teessa toimintaolosuhteisiin (esim. historia, lainsäädäntö, rahoitus), jotka kussakin 
maassa ovat ainutlaatuiset. Kansainvälisten näkökulmien tuominen ja vertailu 
nähdään siten jatkotutkimuksen haasteeksi. Valinta on perusteltavissa myös tut-
kimuksen laajuuden vuoksi. Ammatillisen kehittymisen osalta on kuitenkin pyrit-
ty kansainvälisen tutkimuksen huomioimiseen ja tämä valinta on tehty, koska 
tutkimuksen empiirisessä osassa sovelletaan ammatillisen kehittymisen teorioita. 
Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu myös yliopistojen aikuiskoulutuksen toimin-
tasuunnitelmat sekä täydennyskoulutuksen erilaiset toimintamallit. Tämä rajaus 
perustuu toimintasuunnitelmien ja toimintamallien luonteeseen: koska ne ovat 
voimakkaasti sidoksissa esimerkiksi toiminnan tavoitteisiin ja kohderyhmään, ei 
niiden esittely sinänsä palvele yleiskuvan muodostamista ja tutkimuksen varsinai-
sen tavoitteen saavuttamista, joka on opettajien käsitysten tarkastelu täydennys-
koulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta selittävinä tekijöinä.  

Tutkimuksessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Lisäksi saavutettiin muita 
tuloksia, joista keskeisimpiä ovat vuorovaikutuksen nouseminen hyvin oleellisek-
si ulottuvuudeksi opettajuutta sekä erilaisten suuntautuneisuuksien hahmottami-
nen suhteessa koulutusta kohtaan tunnettuun kiinnostukseen. Tutkimus antaa 
näkökulmaa opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen tukemiseen ja täydennys-
koulutuksen kehittämiseen.  
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2 1BTäydennyskoulutus, opettajuus ja 
ammatillinen kehittyminen  

Tässä luvussa hahmotellaan teoreettinen käsitystä opettajuudesta, ammatillisesta 
kehittymisestä ja täydennyskoulutuksesta sekä niiden välisestä suhteesta. Koska 
pystymme hahmottamaan nykyistä tilannetta ainoastaan suhteessa menneeseen ja 
tulevaan, on tarkastelu sekä retrospektiivinen että tulevaisuuteen suuntautunut. 
Käsitys opettajuudesta ja ammatillisesta kehittymisestä ovat lähtökohtia, joihin 
täydennyskoulutus pohjautuu tavoitteenaan tukea opettajan ammattitaidon kehit-
tymistä.  

Liikkeelle lähtö tapahtuu täydennyskoulutuksen käsitemaailman ja organisoi-
tumisen kuvaamisella. Tämän jälkeen kohteena on opettajuus, jota tarkastellaan 
muutoksen, eettisyyden, professionaalisuuden ja asintuntijuuden näkökulmasta. 
Viimeisenä tarkastellaan muuttuvaa opettajuutta koulutuksen haasteena ja täyden-
nyskoulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 

Ammatillisen kehittymisen osalta kuvataan ensin ammatillisen kehittymisen 
tutkimusta ja tarkemmin opettajan ajattelun ja toiminnan välisen yhteyden tutki-
musta ja kuvaamista sekä siihen liittyvää käsitteistöä. Keskeisiä ovat käsitykset 
ajattelua ja toimintaa ohjaavina tekijöinä sekä ammatillisen kehittymisen ytimeksi 
määritellyt käyttöteoria, reflektio ja voimaantuminen. Ammatillisen kehittymisen 
ja koulutuksen yhteys on esillä, kun tarkastellaan koulutusta ammatillisen kehit-
tymisen tukijana ja täydennyskoulutuksen arviointia, laatua ja tuloksellisuutta.  

2.1 7BKatsaus täydennyskoulutukseen 

Ensimmäisenä pohdinnan alla on täydennyskoulutukseen liittyvä käsitteistö, joka 
on ongelmallinen alue. Näyttää riippuvan ainakin tarkastelevasta tahosta, koulu-
tuksen profiilista ja koulutuksen kohderyhmästä, minkä otsikon ja käsitteen alla 
koulutusta tarkastellaan. Seuraavaksi kuvataan täydennyskoulutuksen organisoi-
tumista. Organisoitumista tarkastellaan menneisyydestä nykytilanteeseen edeten, 
eri toimijoiden panosta esille tuoden sekä täydennyskoulutuksen organisoitumi-
seen vaikuttaneita muutoksia ja uudistuksia kuvaten. Tavoitteena on antaa yleis-
kuva täydennyskoulutuksen kentässä tapahtuneesta voimakkaasta muutoksesta. 
Tiivistäen voi sanoa, että täydennyskoulutus näyttäytyy jatkuvana haasteena ja se 
näyttää myös olevan jatkuvasti muutoksessa. Haasteeseen vastaaminen ja jatkuva 
muutos edellyttävät jatkuvia linjauksia koulutuksen ohjaukselta, mikä lieneekin 
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peruste sille, että eniten täydennyskoulutukseen liittyviä julkaisuja ovat tuottaneet 
Opetushallitus ja Opetusministeriö.  

2.1.1 Täydennyskoulutuksen käsitemaailma 

Tässä luvussa tarkastellaan täydennyskoulutukseen liittyvää käsitteistöä, joka on 
moniulotteinen ja ongelmallinen. Lappalaisen (1989, 39) mukaan Opettajien jat-
kokoulutustoimikunta selvensi ensimmäisenä opettajien koulutukseen liittyviä 
käsitteitä vuonna 1973. Toimikunta erotti mietinnössään täydennyskoulutuksen, 
edelleenkoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen. Täydennyskoulutus oli toimikun-
nan mukaan lyhytmuotoista koulutusta, jonka avulla opettaja voi ylläpitää tai 
kehittää ammatillista valmiuttaan sekä hoitaa tehtäviänsä ajan vaatimusten mukai-
sesti. Edelleenkoulutuksella puolestaan pyrittiin hankkimaan lisäkelpoisuutta ja 
uudelleenkoulutus tähtäsi uuteen ammattiin. Lappalainen (ems.) jatkaa, että val-
tioneuvoston periaatepäätös Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoittamisen suun-
nitteluperiaatteissa vuodelta 1987 puolestaan erotti toisistaan omaehtoisen koulu-
tuksen, henkilöstökoulutuksen ja työllisyyskoulutuksen; omaehtoisen koulutuksen 
rahoittamiseen osallistuu työntekijä itse, henkilöstökoulutuksen järjestää ja mak-
saa työnantaja ja työllisyyskoulutuksesta vastaa valtio. Lisäksi on vielä “väli-
maastokoulutusta” kuten apurahojen avulla kustannettu opiskelu ja ulkopuolisten 
organisaatioiden tarjoama koulutus. Lappalainen itse (emt. 40) ottaa hyvin laajan 
näkökulman määritellessään, että täydennyskoulutuksella hän tarkoittaa toimin-
taa, jossa opettajiksi koulutetut henkilöt ovat saaneet työnsä kannalta tarpeellisia 
tietoja ja kokemuksia.  

Kuitenkin Laihon (1998, 19) mukaan aikuiskoulutuskomitea jo vuonna 1971 
oli ottanut esille aikuiskoulutuksen ohjattujen oppimistilaisuuksien järjestämisen 
aikuisille, jotka aiemmin päättyneen tai keskeytyneen koulutusjärjestelmäkoulu-
tuksen jälkeen tavallisesti toimivat tai ovat toimineet työelämässä. Vuonna 1976 
puolestaan UNESCO antoi aikuiskasvatukselle laajan ja kattavan sekä yleisesti 
hyväksytyn määritelmän, joka sisälsi kaikki aikuisille tarkoitetut koulutukselliset 
järjestelyt (emt. 19–20). Vuosina 1971–1975 toiminut aikuiskoulutuskomitea 
määritteli myös aikuiskoulutuspolitiikan kokonaistavoitteet ja jakoi aikuiskoulu-
tuksen kentän yleissivistävän pohjakoulutuksen täydentämiseen, ammatilliseen 
aikuiskoulutukseen, yhteiskunnalliseen koulutukseen ja harrastustavoitteiseen 
koulutukseen. Komitean mietinnössä elinikäinen kasvatus esiintyi painotetusti 
niin aikuiskoulutuksen kuin koko koulutusjärjestelmän osana. Laiho (emt. 20) 
jatkaa, että myöhemmät aikuiskoulutuksen määritelmät ovat usein lähteneet liik-
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keelle 1970-luvulla syntyneestä yleismääritelmästä. Käsitettä on myöhemmin 
täsmennetty määrittelemällä aikuiskoulutus koulutusta antavien organisaatioiden 
kautta. Näin toimitaan edelleen, sillä esimerkiksi Opetushallituksen ylläpitämässä 
tilastossa (Opetushallitus 2004, Koulutuksen avaintilastoja) määritellään aikuis-
koulutusta antaviksi oppilaitoksiksi ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (42 
kpl), ammatilliset erikoisoppilaitokset (42 kpl), kansalaisopistot (254 kpl), kan-
sanopistot (87 kpl), opintokeskukset (11 kpl), liikunnan koulutuskeskukset (14 
kpl) ja kesäyliopistot (20 kpl).  

Hämäläinen (1982, 6) tarkasteli tutkimuksessaan eri tutkijoiden, toimikuntien 
ja työryhmien esittämiä määrittelyjä täydennyskoulutuksesta ja totesi niiden ole-
van jokseenkin kirjavia. Hämäläisen (ems.) mukaan täydennyskoulutus-käsitettä 
voidaan tarkastella määrittelemällä sen tavoitteet ja sisältö sekä suhteessa muihin 
siihen läheisesti liittyviin käsitteisiin että yleensä aikuiskoulutukseen ja elinikäi-
seen koulutukseen. Hämäläinen toteaa, että tavoitteellisesta näkökulmasta tarkas-
teltuna useimpien määritelmien mukaan täydennyskoulutuksen tehtävänä on ke-
hittää työntekijöitä niin, että he kykenevät entistä paremmin selviämään työnsä 
asettamista vaatimuksista. Tästä näkökulmasta voimme kai edelleen vuonna 2007 
olla yksimielisiä.  

Hämäläisen (emt. 11) mukaan kuitenkin eri näkökulmia painottavista täyden-
nyskoulutuksen määritelmistä voidaan koota käsitettä kuvaavat tunnusmerkit. 
Täydennyskoulutuksen yleistavoitteena on lisätä opettajien mahdollisuuksia kou-
lutoimen alaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa uusiutuvan tiedon tasalla sekä 
syventää ja laajentaa aiemmin saadun peruskoulutuksen antamia valmiuksia. 
Koulutustoimenpiteet tähtäävät ammatillisten tietojen, taitojen ja asenteiden pa-
rantamiseen, jotta opettajat pystyisivät paremmin kasvattamaan ja kouluttamaan 
lapsia. Täydennyskoulutus on jaettu kahteen osaan, yksilölliseen ammatilliseen 
kehittämiseen ja kouluyksikön kehittämiseen. Opettajien persoonallisuuden kehit-
tyminen nähdään välttämättömäksi ennen kuin työyhteisöä voidaan tehokkaasti 
kehittää 

Hämäläinen tiivistää täydennyskoulutukseen liittyvien käsitteiden väliset suh-
teet seuraavaksi kuvioksi (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Täydennyskoulutukseen liittyvien käsitteiden välisiä suhteita (Hämäläinen 
1982, 12). 

Kuviossa aikuiskoulutus on jaettu kahteen osaan, henkilökohtaiseen ja amma-
tilliseen täydennyskoulutukseen: henkilökohtainen koulutus pyrkii kehittämään 
persoonallisuutta ja ammatillinen koulutus tähtää ammattitaidon kehittämiseen. 
Ammatillinen täydennyskoulutus on vielä jaettu yksilölliseen ammatilliseen ke-
hittymiseen ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilökohtainen ja ammatillinen täy-
dennyskoulutus vaikuttavat läheisesti toisiinsa, sillä henkilön hankkiessa yleissi-
vistystä, harrastaessa taiteita jne. kehittyy välillisesti myös hänen ammattitaitonsa. 
Vastaavasti ammattitaidon kehittäminen heijastuu henkilön koko persoonallisuu-
teen. Persoonallisen ja ammatillisen kehittymisen erottaminen toisistaan helpottaa 
kuitenkin täydennyskoulutuksen tavoitteiden ja siten sisällön ymmärtämistä. Vas-
taavasti yksilöllinen ammatillinen kehittyminen ja työyhteisön kehittäminen vai-
kuttavat kiinteästi toisiinsa, mutta toiminnan painopisteet ovat erilaiset. (Hämä-
läinen 1982, 11–12.) 

Hämäläinen (1982, 13) lainaa Söderströmiä (1979), joka on jakanut täyden-
nyskoulutuksen neljään eri luokkaan: 1) yksilöllisesti sopeutettu täydennyskoulu-
tus, joka tapahtuu työpaikalla 2) koulukohtainen, koulun ongelmiin perustuva 
täydennyskoulutus 3) yleinen täydennyskoulutus, joka edelleen tapahtuu koulun 
puitteissa 4) koulun ulkopuolella tapahtuva koulutus. Tämä jako perustuu Hämä-
läisen mukaan neljälle eri teoreettiselle mallille, jotka puolestaan pohjautuvat 
erilasille oletuksille yksilöstä, ryhmästä ja organisaatiosta. Malleja Hämäläinen 
kutsuu seuraavilla nimikkeillä: yksilöllisesti orientoitunut malli, ryhmäorientoitu-
nut malli, organisaatio-orientoitunut malli ja interaktiivisdynaaminen malli. Seu-
raavassa malleista hieman tarkemmin Hämäläiseen (emt. 13–15) esitykseen pe-
rustuen. 

     
     
     
     
     
    

aikuiskoulutus/elinikäinen koulutus 

henkilökohtainen täydennyskoulutus: 
- tavoite persoonallinen kehittyminen 

ammatillinen täydennyskoulutus: 
- tavoite työtehtävistä suoriutuminen 

yksilöllinen am-
matillinen kehit-
täminen 

työyhteisön 
kehittäminen 
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Yksilöorientoituneessa mallissa on lähtökohtana yksilöpsykologinen näke-
mys. Koulutustarve pohjautuu yksittäisen opettajan tarpeisiin ja tavoitteena on 
opettajien yksilöllinen kehittäminen. Keskeistä on valita hyviä opettajia koulutuk-
seen ja kehittää opettajien ominaisuuksia ja työtapoja yksilöllisesti. Ryhmäorien-
toituneessa mallissa oletetaan, että opettajan työ koulussa ei perustu pelkästään 
opettajan yksilölliseen työhön, vaan siihen, miten hän pystyy yhdessä toisten 
opettajien kanssa kehittämään omaa työtään. Organisaatio-orientoituneessa mal-
lissa lähtökohtana pidetään valtarakenteita, normeja, traditioita, ohjaussysteemejä 
ja ennen kaikkea organisaation tavoitteita. Interaktiivis-dynaaminen malli sisältää 
ajatuksen, että yksilöiden, systeemin eri tasojen ja rakenteiden täytyy olla yhteis-
työssä keskenään ja tarkoituksena on tällöin yhdistää yksilöllinen ja organisaa-
tionäkökulma. Ainoastaan otettaessa huomioon sekä yksilön että organisaation 
tarpeet voidaan kehitystyötä toteuttaa kunnolla. Toinen näkökulma tässä mallissa 
on se, että opettajan on kehityttävä kaikilla vaadittavilla tasoilla ja otettava huo-
mioon kaikki eri tehtävät, joita hän joutuu työssään tekemään. (Hämäläinen 1982, 
13–15.) 

Hämäläinen etenee tarkastelussaan käsitteisiin koulukohtainen täydennyskou-
lutus ja OD-toiminta, jolla hän viittaa englanninkieliseen termiin organisaation 
kehittymiseen (organisational development). Koulukohtaisesta täydennyskoulu-
tuksesta hän (emt. 25) kirjoittaa, että kaiken täydennyskoulutuksen ei suinkaan 
tarvitse olla koulukohtaista. Jotta koulutus voisi perustua opettajien työssään koh-
taamille ongelmille ja tarpeille ja jotta koulutus nostaisi opetuksen ja oppimisen 
tasoa luokkatilanteissa, on koulutuksessa välttämättä toteutettava koulukohtaisuu-
den periaatteita. OD-toimintaa Hämäläinen pohdiskelee laajasti ja lainaa muun 
muassa seuraavaa Milesin, Fullanin ja Taylorin (1978) määritelmää: OD on yhte-
näinen, systemaattisesti suunniteltu pyrkimys systeemin itsetuntemuksen kehittä-
miseksi ja parantamiseksi; pyritään eksplisiittisesti muuttamaan formaalisia ja 
informaalisia toimintoja, prosesseja, normeja tai rakenteita käyttäytymistieteelli-
siä teorioita hyväksi käyttäen. OD: n tavoitteet sisältävät sekä yksilön elämän 
laadun että organisaation toiminnan kehittämisen. Teoreettisen tarkastelunsa poh-
dinnassa Hämäläinen (emt. 168) toteaa, että käytännössä koulukohtainen täyden-
nyskoulutus ja OD-toiminta menevät käsitteellisesti päällekkäin, sillä molemmis-
sa lähestymistavoissa tavoitteet ja menetelmät ovat toistensa kaltaisia. Selventävä 
rajaus saattaisi olla se, että koulutuksella viitattaisiin pelkästään työntekijöihin 
kohdistuviin toimenpiteisiin ja kehittämistoiminta viittaisi työyhteisön kehittämi-
seen, jonka osana olisi työntekijöiden koulutus. Työyhteisöähän voidaan kehittää 
lukuisilla muillakin keinoilla kuin koulutuksella, hän huomauttaa. 



 22 

Pohdinnassaan Hämäläinen (1982, 168–170) myös toteaa, että täydennyskou-
lutukseen liittyvien käsitteiden sisällöstä oltiin jo 1980-luvun alussa ainakin 
OECD-maissa pääsemässä jonkinlaiseen yksimielisyyteen ja että erilaiset opetta-
jien täydennyskoulutuksen määritelmät heijastavat osaltaan eri maissa vallitsevia 
hallinnollisia ja organisatorisia ratkaisuja. Muun muassa tästä syystä on ollut 
selkeää puhua perus- ja jatkokoulutuksesta sekä täydennyskoulutuksen eri muo-
doista. Yksinkertaisinta olisi puhua jatkuvasta tai elinikäisestä koulutuksesta ja 
määritellä sisällöllisesti alueet, joihin koulutus voisi kohdistua. 

Hämäläistä (1982) lainataan myös Opetusministeriön muistiossa (Opetusmi-
nisteriö 1986, 9) ja täsmennetään käsitteitä aikuiskoulutus ja elinikäinen koulutus. 
Täydennyskoulutuksen sijoittuminen osaksi aikuiskoulutusta edellyttää selkeää 
käsitystä aikuisesta työntekijänä, kasvattajana, opettajana tai opetuksen kohteena 
ja oppijana. Täydennyskoulutuksen tulee olla menetelmiltään ja lähestymistavoil-
taan erilaista kuin perusopetuksen. Elinikäisen koulutuksen näkökulma korostaa, 
että täydennyskoulutus on jatkuva prosessi, jossa tiedot ja taidot lisääntyvät. Tä-
mä näkökulma ottaa myös huomioon, että ammattiuran eri vaiheiden synnyttämät 
koulutustarpeet vaihtelevat. Muistiossa (emt. 29) erotetaan kuitenkin myös seu-
raavat koulutusmuodot: 

– Avainhenkilökoulutus, johon sisältyy johdon ja ohjaushenkilöstön koulutus, 
konsulttikoulutus ja ajankohtaisten erityisalueiden koulutus 

– Yksittäisille opettajille suunnattu täydennyskoulutus, jonka päätarkoituksena 
on antaa opettajalle virikkeitä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja pitää hänet 
käyttäytymistieteiden ja oman opetusalan kehityksen tasalla 

– Kouluyhteisön kehittämistoimintaa edistävä ja tukeva täydennyskoulutus 

Vuotta uudemmassa muistiossa (Opetusministeriö 1987, 2–3) puolestaan määri-
tellään seuraavasti:  

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan jatkuvaa koulutusta, jonka tavoitteena 
on ylläpitää ja lisätä opettajien ammattitaitoa. Täydennyskoulutus liittyy kiin-
teästi opettajan virkatehtäviin ja määräytyy ensisijaisesti oppilaitoksen tavoit-
teista. Se on työyhteisökohtaista tai kyseisiin opettajantehtäviin laaja-
alaisemmin sovelluttavia valmiuksia tuottavaa. Jatkokoulutuksella tarkoite-
taan opettajan muodollista pätevyyttä lisäävää koulutusta, jonka avulla hän 
valmentautuu vaativampiin tehtäviin. Lisäkoulutuksella tarkoitetaan täyden-
nys- ja jatkokoulutuksen muodostamaa kokonaisuutta. 
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Laihon (1998, 42) uudemmassa määrittelyssä yliopistojen erikoistumis- ja jatko-
opinnot nähdään osana koulutuksen kokonaisuutta seuraavasti (kuvio 3). 

Kuvio 3. Yliopistojen erikoistumis- ja jatko-opinnot osana koulutuksen kokonaisuutta 
(Laiho 1998, 42). 

Laihon (1998, 43) mukaan yliopistojen PD-, MBA- ja EMBA- koulutus ja 
muu pitkäkestoinen, tutkintoon johtamaton ammatillinen täydennyskoulutus si-
joittuu aikuiskoulutuksen osa-alueeksi ja tutkintoon johtavat tieteellis-
ammatilliset jatko-opinnot koulutusjärjestelmäkoulutuksen osaksi, vaikka käytän-
nössä koulutukset ovat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. Molemmissa koulutus-
muodoissa opiskelee korkeakoulututkinnon suorittaneita, työelämässä kokemusta 
kartuttaneita aikuisia ja opintojen tavoitteena on tieteellisen ja ammatillisen kou-
lutuksen integroiminen.  

Tieteellis-ammatillinen jatkokoulutus ei ole kovinkaan yleisessä käytössä. 
Laihon (1998, 36–37) mukaan jo 1970-luvulla korostettiin jatkokoulutuksen tie-
teellis-ammatillisia tavoitteita ja kytkentöjä työelämään. Korkeakoulujen jatko-
koulutuksen tuli ehdotusten mukaan olla kaksitasoinen ja kaksijakoinen: perustut-
kinnon jälkeen opiskelu jatkuisi tutkijalinjalla tai ammattilinjalla. Kaksivuotiset 
ammattilinjan opinnot olisivat tarvittaessa pohja tutkijakoulutukselle. Ajatus jat-
kokulutuksen ammattilinjasta ei kuitenkaan konkretisoitunut – ennen kuin ainakin 
osittain 1980-luvun alussa yliopistojen vastuulle siirtyneessä erikoislääkärikoulu-
tuksessa Erikoislääkärin tutkinto on lääketieteellinen ammatillinen jatkotutkinto, 
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jonka voi suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen. 1990-luvun alussa 
myös psykologian opetuksen ja tutkimuksen muutosten yhteydessä ammatillinen 
lisensiaattitutkinto nousi esiin. Vuodesta 1993 saakka perinteinen psykologian 
lisensiaatin tutkinto on ollut mahdollista suorittaa niin, että siihen sisältyy eri-
koispsykologin koulutus jollakin tutkintoasetuksessa mainitulla erikoisalalla (neu-
ropsykologia, psykoterapia, kehitys- ja kasvatuspsykologia, terveyspsykologia ja 
työn ja organisaatioiden psykologia).  

Kiviniemi, Hakala ja Teinilä (1999, 48 ja 64) ovat puolestaan profiloineet ly-
hyt- ja pitkäkestoisen koulutuksen perustyyppejä. Lyhytkestoisen koulutuksen 
viisi perustyyppiä ovat erilaiset yleispedagogiset ja ajankohtaista kasvatusalan 
keskustelua sivuavat kurssit, valtakunnallisia linjauksia noudatteleva ”trendikou-
lutus”, eriytyneille ammatillisille erityisalueille suuntautuneet kurssit, tietyn alan 
valtakunnalliset koulutuspäivät sekä korkean profiilin kongressit ja seminaarit. 
Pitkäkestoisen koulutuksen neljä perustyyppiä puolestaan ovat yliopistojen sivu-
aineopinnot, suoraan ammatilliseen kelpoisuuteen tähtäävät tai sitä laajentavat 
koulutukset, ammatillisesti sivistävät ja ammattitaitoa laajentavat koulutuskoko-
naisuudet sekä ammatilliset PD-koulutuskokonaisuudet. Opetushallituksen ylläpi-
tämillä Opintoluotsi-sivuilla (Opintoluotsi 2005, Lisäkoulutuksen valinta) määri-
tellään, että jatkokoulutus on tyypillisesti pitempikestoista koulutusta, joka val-
mentaa aikaisempaa vaativampiin työtehtäviin. Täydennyskoulutus taas yleensä 
on lyhytkestoista koulutusta, joka auttaa ylläpitämään ja kehittämään ammattitai-
toa. Lisäkoulutus tarkoittaa jatko- ja täydennyskoulutusta.  

Uusimman näkökulman täydennyskoulutukseen tarjoaa Kasvatus- ja opetus-
alan täydennyskoulutuksen strategia (2005). Jakku-Sihvonen (2005, 23) määritte-
lee, että täydennyskoulutuksella tarkoitetaan perustutkinnon jälkeistä koulutusta. 
Koulutus voi olla kompetenssia täydentävää ja se voi olla kelpoisuutta tuottavaa. 
Täydennyskoulutus voi olla yksilön itselleen hankkimaa omaehtoista koulutusta 
tai työnantajan tukemaa, järjestämää tai hankkimaa henkilöstökoulutusta. Henki-
löstökoulutus tapahtuu pääsääntöisesti työajalla ja sen kustannuksista vastaa työn-
antaja. Henkilöstökoulutuksesta mainitaan vielä erityisesti, että se voi olla työnan-
tajan henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa työtehtävien hoitamiseksi tarpeel-
lista aikuiskoulutusta ja se voi olla kelpoisuutta tuottavaa perus-, täydennys-, lisä 
tai jatkokoulutusta. Jakku-Sihvonen (ems.) mainitsee lisäksi, että, kunta-alan 
suositussopimuksessa määritellään ammatillinen henkilöstökoulutus joko pereh-
dyttämiskoulutukseksi, täydennyskoulutukseksi, uudelleenkoulutukseksi tai jat-
kokoulutukseksi ja tällöin jatkokoulutus tarkoittaa kelpoisuutta laajentavaa koulu-
tusta. Yliopistojen aikuiskoulutuksesta todetaan, että se voi olla kompetenssia 
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täydentävää tai yleissivistävää koulutusta, jota järjestetään pääasiassa avoimena 
yliopisto-opetuksena tai akateemisena täydennyskoulutuksena. Akateemisen täy-
dennyskoulutuksen moduuleja voidaan hyväksi lukea perustutkinto-opinnoissa. 
Aikuiskoulutukseksi voidaan lukea myös sellainen perustutkintoon johtava koulu-
tus, joka on räätälöity aikuisopiskelijoita varten. Tästä esimerkkinä on opettajien 
poikkeuskoulutus työkokemukseen yhdistettynä. Se, että perustutkinto-opiskelija 
on aikuinen, ei kuitenkaan tee perustutkinto-opetuksesta aikuiskoulutusta. Päte-
vöittävästä koulutuksesta voidaan puhua silloin, kun kyseessä on aikuiskoulutus, 
joka täydentää opiskelijan aiempia opintoja siten, että henkilö saavuttaa muodolli-
sen kelpoisuuden. Esillä myös termi akateeminen täydennyskoulutus, jonka läh-
tökohdan sanotaan olevan tieteellisessä tutkimuksessa kuten yliopisto-opetuksessa 
yleensäkin. Täydennyskoulutus on tavallisesti myös erikseen täydennyskoulutuk-
seksi suunniteltua. Yliopistoissa täydennyskoulutuksen sisällöstä ja laadusta vas-
taa ainelaitoksen henkilöstö, josta osa tavallisimmin toimii opettajana. (Jakku-
Sihvonen 2005, 1.) 

Näyttää siis riippuvan ainakin tarkastelevasta tahosta, koulutuksen profiilista 
ja koulutuksen kohderyhmästä, minkä otsikon ja käsitteen alla koulutusta tarkas-
tellaan. Yksimielisiä näytetään olevan vain siitä, että on aiheellista puhua elinikäi-
sen koulutuksen puolesta – jo vuosikymmeniä sitten ja edelleen. Toisellakin ny-
kyisin keskeisellä idealla eli oppiva organisaatio -ajattelulla näkyy olevan juuren-
sa menneissä vuosikymmenissä. On myös muistettava, että täydennyskoulutuk-
seen liittyvä käsitteistö on kehittynyt vasta 1970-luvulta lähtien, joten siihen liit-
tyy ymmärrettävääkin hataruutta. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä täyden-
nyskoulutus ja tällöin tarkoitetaan kaikkea perustutkinnon jälkeistä koulutusta. 
Täydennyskoulutus on myös termi, jolla ”kenttä” asiasta puhuu. Tässä tutkimuk-
sessa en kuitenkaan selvitä opettajien tieteellistä jatkotutkintokoulutusta (lisensi-
aatin ja tohtorin tutkinnot) kohtaan tuntemaa kiinnostusta, vaan keskityn pätevöit-
tävään ja lyhytkestoisen opetustyön alueelle kohdistuvan kiinnostuksen kartoitta-
miseen. Tämän rajauksen olen tehnyt, koska tieteellinen jatkokoulutus on osa 
yliopistojen jatkuvaa toimintaa, ja siksi on koulutuksen järjestämisen kannalta 
oleellisempaa keskittyä pätevöittävän ja lyhytkestoisen koulutuksen tilanteeseen.  

2.1.2 Opettajien täydennyskoulutuksen organisoituminen 

Opetusministeriön (Opetusministeriö 2000, Aikuiskoulutuksen historia) kuvauk-
sessa aikuiskoulutuksen historiasta hahmotellaan lyhyesti täydennyskoulutuksen 
kehityksen pääpiirteet todeten, että Suomen aikuiskoulutuksen järjestelmä on 
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pitkällisen historiallisen kehityksen tulosta. Runsaan sadan vuoden aikana on 
syntynyt erilaisia oppilaitosmuotoja tyydyttämään kulloinkin ajankohtaisia koulu-
tustarpeita. Jokaisella oppilaitosmuodolla on ollut omat päämääränsä, toimintata-
pansa ja kohderyhmänsä. Aikuiskoulutusta alettiin kuitenkin systemaattisesti 
kehittää vasta 1970-luvulla aikuiskoulutuskomitean hahmottelemien linjausten 
mukaisesti. Hallitus teki vuonna 1978 aikuiskoulutuksen suunnittelua ja kehittä-
mistä koskevan periaatepäätöksen. Se perustui jatkuvan koulutuksen periaattee-
seen, jonka mukaan oli luotava joustava koulutusjärjestelmä, jossa kaikilla kansa-
laisilla on mahdollisuus opiskelemalla kehittää itseään kaikissa elämänvaiheissa. 
Tätä seurasi laajamittainen kehittämistyö eri alueilla, mikä johti lainsäädäntö- ja 
muihin uudistuksiin ja aikuiskoulutuksen voimakkaaseen laajenemiseen. Aikuis-
koulutus tarkoitti 1980-luvulle saakka lähinnä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. 
Sen jälkeen toimia on suunnattu erityisesti aikuisten tutkintoon johtavan koulu-
tuksen ja täydennyskoulutuksen tarjonnan laajentamiseen. Vapaan sivistystyön 
suhteellinen osuus on näin vähentynyt, vaikka se tavoittaa edelleen määrällisesti 
suuret joukot kansalaisia. Tutkintoon johtava aikuiskoulutus on kuitenkin opetus-
tarjontana mitattuna laajempaa, koska se on pitkäkestoisempaa. 1990-luvulla taas 
yliopistojen aikuiskoulutus on kasvanut voimakkaasti etenkin avoimen yliopisto-
opetuksen laajentumisen vuoksi. Myös uusimpaan koulutusmuotoon, ammatti-
korkeakouluihin, kuuluu oma aikuiskoulutustarjontansa, joka on kasvanut ammat-
tikorkeakoulujärjestelmän vakiintuessa. 1990-luvun alkupuolella työttömyyden 
kasvaessa laajennettiin työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. (Opetusministeriö 
2000, Aikuiskoulutuksen historia.) 

Yliopistollinen täydennyskoulutus on opettajien täydennyskoulutuksen ylei-
sin muoto ja erityisesti se näyttää olleen kiinnostuksen kohteena 1990-luvulla. 
Tälle luvulle ajoitetaan täydennyskoulutuksen määrän ja laadun muutos, joka on 
seurausta paitsi jo edellisessä luvussa esille tuoduista muutoksista, myös laajem-
mista muutoksista yhteiskunnallisissa ja yliopistojen sisäisissä olosuhteissa. Muu-
tosta tarkastelee Hasu (1993, 11–15), jonka mukaan Suomen korkeakoululaitok-
sen voimakas kasvu alkoi oppikoululaitoksen laajenemista seuraten 1950-luvulla. 
1960-luvulta lähtien laajenemisen on tulkittu olevan yhteydessä aluepoliittisiin 
intresseihin. 1970-luvulta lähtien avautumisen ja laajentumisen välineenä ovat 
olleet korkeakoulujen erilliset täydennyskoulutuskeskukset edustamassa alueelli-
sen korkeakoulutuspolitiikan ”toista aaltoa”. Täydennyskoulutuksen kehittyminen 
kytkeytyykin paljolti korkeakoulujen kehittymiseen, mutta toisaalta täydennys-
koulutus on jo alusta lähtien suuntautunut yliopiston ulkopuolisiin ryhmiin ja 
pyrkinyt vastaamaan myös työmarkkinoiden ammatillisen koulutuksen kysyntään. 
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1980-luvulla täydennyskoulutuskeskukset ovat kehittäneet toimintaansa yhä 
enemmän maksullisen palvelutoiminnan suuntaan ja alueensa kehittämiskeskuk-
siksi. Täydennyskoulutuskeskusten sisäinen rakenne ja organisoituminen eivät 
enää välttämättä heijasta yliopistossa olevia oppiaineita, vaan pikemminkin ym-
päristöstä välittyviä tarpeita. Yliopistojen täydennyskoulutuksen laajeneminen 
kytkeytyy selvästi myös aikuiskoulutuksen laajenemiseen ja merkityksen kasvuun 
1980-luvulla: tällöin alkoi aikuiskoulutuksen suunnittelun ja kehittämisen pysyvä 
organisoituminen valtioneuvoston tehtyä 1978 periaatepäätöksen aikuiskoulutuk-
sen kehittämisestä. Koulutusjärjestelmää tuli kehittää jatkuvan koulutuksen peri-
aatteen mukaisesti. Täydennyskoulutus on vakiinnuttanut asemansa korkeakou-
luissa 90-luvulle tultaessa, mutta siitä huolimatta sen asemaa voidaan pitää mo-
nella tapaa ristiriitaisena tai monimerkityksisenä, sillä täydennyskoulutus tuntuu 
olevan hyvin erilaisten intressien kohde. Hasu (1993, 15–17) tarkastelee myös 
täydennyskoulutuksen laajenemisen ja muotoutumisen selitysmalleja. Alueellisten 
intressien lisäksi muita selitysmalleja ovat yhteiskunnallinen tasa-arvopyrkimys 
(60-luku), jatkuvan koulutuksen ja elinikäisen kasvatuksen käsitteisiin nojaavat 
selitysmallit, kvalifikaatioteoreettiset selitysmallit, koulutusmarkkinaselitykset ja 
järjestelmä- tai rakenneselitykset. Ns. markkinamallin on todettu osuvan hyvin 
korkeakoulujen täydennyskoulutuksen viimeaikaisien kehityksen ja toiminnan 
tarkasteluun. Muutosten työmarkkinoilla, erityisesti akateemisen ja korkea-asteen 
koulutuksen saaneiden osuuden lisääntymisen ammattirakenteessa on todettu 
luoneen täydennyskoulutukselle uusia mahdollisuuksia tarjonnan lisäämiseen.  

Samoja näkökulmia tulee esille Hytin (1999, 71) tarkastelussa ja hän sanoo 
täydennyskoulutuskeskusten toiminta-ajatuksen muuttuneen 1990-luvulla huo-
mattavasti. Täydennyskoulutuskeskuksia perutettaessa korostui täydennyskoulu-
tuksen välittäjärooli: välitettiin yliopiston osaamista markkinoilla. Tällä hetkellä 
trendinä on voimakkaasti asiakkaiden ja näiden tarpeiden tunnistaminen ja niihin 
vastaaminen kehittämällä omaa ja yliopiston osaamista. Kilpailutilanne tai kilpai-
lijat eivät vielä näyttäydy kovinkaan merkittävästi. Oletettavaa on, että seuraava 
murros liittyykin nimenomaan markkinalähtöisyyden korostumiseen, jolloin myös 
kilpailu tulee selvemmin esille. Markkinalähtöisyyden kasvaessa koulutustarpeet 
ja niiden ymmärtäminen korostuvat. 

Yleistä tapahtunutta kehitystä esittelee myös Meriläinen (1999, 17–18), joka 
kuvaa näkökulmien muuttumista kirjoittaen yliopistollisen täydennyskoulutuksen, 
sen vaikuttavuuden, muotoutumisen ja oikeutuksen joutuneen tarkastelun koh-
teeksi: käsitykset yliopistollisen täydennyskoulutuksen oikeutuksesta ja roolista 
osana yliopiston tehtävää herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Lisäksi koulutustarpeen 
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lisääntyessä ja koulutukseen varattujen määrärahojen vähentyessä mielenkiinto on 
kohdistunut toteutuneen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. Tämä 
on hänen mukaansa nähtävissä kasvatusalan täydennyskoulutusta koskevissa 
tutkimuksissa, joissa on pyritty arvioimaan muun muassa saadun koulutuksen 
vaikutusta osallistujien ammatilliseen kehittymiseen ja käytännön työhön (ks. 
Niikko 1988; Norlund 1999). Myöhemmin Meriläinen (2005, 135) kuvaa kehitys-
tä edelleen sanoen perinteisestä henkilöstökoulutuksen vaikuttavuuden arvioinnis-
ta siirrytyn yhä enemmän kaadun arviointiin. Koulutuksen tavoitteiden, sisältöjen, 
toteuttamistapojen ja oletettujen tuloksien on oltava eri intressiryhmien kannalta 
toivottuja. Erityisesti on oltava selvillä koulutukseen osallistuvien motivaatiope-
rusteista, jotta koulutus voisi vastata (oletettuja) tarpeita. Keskeisiä koulutusoh-
jelman laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat koulutustarpeiden selvittäminen (tarve-
kartoitukset), koulutuksen suunnittelu (yhteissuunnittelu) sekä koulutuksen ulkoi-
set puitteet (monimenetelmälliset ja aktivoivat sekä käytännön työhön sidotut 
tehtävät).  

Kokonaisuutena voisi todeta täydennyskoulutuksen haasteiden muuttuneen 
paljon vuodesta 1985, jolloin Parjanen (1985, 109–113) on hahmotellut koulutus-
käytäntöä ohjaavia tiedostamattomia tekijöitä, täydennyskoulutuksen piileviä 
periaatteita. Piileviksi periaatteiksi hän nimeää käytännöllisen arkipäivän johtavan 
osuuden, joka tarkoittaa keskittymistä työn tai tehtävän kannalta tarpeellisiin 
valmiuksiin, opetusmenetelmien ja työtapojen itseisarvoisen vaihtelun ja apuväli-
neiden itseisarvoisen käytön, koulutettavien miellyttämisen ja ristiriitojen välttä-
misen, koulumaisten työmuotojen ja ponnistelujen välttämisen sekä opiskelija-
keskeisyyden (ohjaamattoman työskentelyn) suosimisen. Parjasen esitys sisältää 
kovaa kritiikkiä täydennyskoulutuksen toteuttamistavoista, mutta ehkä nykyisen 
kilpailutilanteen valossa voisi todeta, että jo aiheetonta kritiikkiä, sillä koulutuk-
sen laatuun on kiinnitettävä jatkuvaa ja erityistä huomiota. Myös täydennyskoulu-
tuksen toimintamuodot ovat monipuolistuneet ja niistä onkin kirjoitettu paljon.  

Tässä luvussa täydennyskoulutuksen organisoitumista tarkastellaan mennei-
syydestä nykytilanteeseen edeten, eri toimijoiden panosta esille tuoden sekä täy-
dennyskoulutuksen organisoitumiseen vaikuttaneita muutoksia ja uudistuksia 
kuvaten. Tavoitteena on antaa yleiskuva täydennyskoulutuksen kentässä tapahtu-
neesta voimakkaasta muutoksesta ja tästä syystä asioiden esittelytapa on lyhyen 
informatiivinen. Pohjana organisoitumisen kuvaamisessa on Lappalaisen (1989) 
tarkastelu, joka ulottuu täydennyskoulutuksen juurilta vuoteen 1989 saakka. Tätä 
tarkastelua täydennän jatkuneen kehityksen kuvaamisella aina nykyhetkeen saak-
ka. Kokonaisuutena voidaan todeta, että täydennyskoulutuksen kentässä on tapah-
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tunut paljon: tietyt toimintamuodot ovat poistuneet (apurahakäytäntö, sapattiaika), 
täydennyskoulutusta järjestävä taho (opettajien jatko-opintoyhdistys) on voinut 
kokonaan kadota kuvasta tai organisaation toiminta on kovasti muuttunut tai laa-
jentunut (täydennyskoulutuskeskukset, Opettajien täydennyskoulutuskeskus). 
Esille myös toinen huomattava seikka eli koulutuksen organisoitumisen yhteys 
koulutuspoliittiseen kehitykseen kuten lainsäädäntöön ja uusien koulutuksellisten 
rakenteiden syntymiseen. Lappalainen (1989, 56–57) päätyy toteamaan, että opet-
tajien täydennyskoulutuksessa voidaan havaita samoja piirteitä kuin opettajien 
ammatillisessa roolissa yleensä. Viime vuosisadan innostuneet kutsumusopettajat 
pyrkivät täydentämään koulutustaan vapaa-aikana vaivojaan ja rahojaan säästä-
mättä, nyt ammattiopettajat kokevat täydennyskoulutuksen työnantajan velvolli-
suudeksi. Lappalainen jatkaa, että henkilöstökoulutus ei ole vielä löytänyt koulu-
tettavia tyydyttäviä muotoja. Näiden toteamusten voinee sanoa edelleen pitävän 
paikkansa. 

Matka-apurahoista koulutuspoliittiseen koulutukseen 

Opettajien täydennyskoulutuksen ensimmäiset oireet näkyivät Lappalaisen (1989, 
41–44) mukaan jo 1800-luvulla, jolloin valtiovalta (myös säädyt sekä myöhem-
min myös kirkko ja kunnat) myönsi matka-apurahoja velvollisuudella julkaista 
painettu raportti matka-apurahan käytöstä. Tällä pedagogisella matkailulla oli 
huomattava koulutuspoliittinen merkitys, sillä matkat toivat erilaisia koulusovel-
luksia suomalaisten tietoisuuteen ja esikuviksi. Apurahoja alettiin myöntää myös 
seminaareissa tapahtuvaa oppituntien kuuntelua varten ja opetuksen kuuntelupe-
rinne täydennyskoulutusmuotona säilyi 1970-luvulle saakka. Nykyisin apurahoja 
on haettavina lähinnä tieteelliseen jatkokoulutukseen ja niitä tarjoavat haettavaksi 
erilaiset säätiöt. Kaikkiin opettajiin kohdistuvan täydennyskoulutuksen piirteet 
alkoivat ilmestyä myös 1800-luvun loppupuolella kunnallisen tarkastustoiminnan 
myötä ja kansakouluvaiheessa tarkastajien merkitys opettajien kouluttajana oli 
huomattava (emt. 44–45). Virkamieskoulutusta tapahtuu edelleen, järjestävinä 
tahoina ja myös kouluttajina toimivat yleensä joko Opetushallituksen tai läänin-
hallituksen virkamiehet. Toiminta on koulutuksen järjestämisen ohella ennakoivaa 
ja kehittävää. Esimerkiksi Oulun lääninhallituksen ohjelmassa on vuonna 2006 
maalis-kesäkuun aikana 27 tilaisuutta (Oulun lääninhallitus 2006, Lääninhallituk-
sen koulutustapahtumat). Vuosittain lääninhallitusten painetuista täydennyskoulu-
tussuunnitelmista näytetään luovutun, sillä esimerkiksi viimeinen Oulun läänin-
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hallituksen täydennyskoulutussuunnitelma on vuodelta 1992. Suuntauksista, toi-
minnasta ja tilaisuuksista informoiminen tapahtuu nykyisin lähinnä verkon kautta.  

Lappalaisen (1989, 45–46) mukaan myös ensimmäiset yliopistolliset loma-
kurssit näkivät päivänvalon 1800-luvun lopulla jatkuen aina 1900 – luvun alkuun 
saakka. Lomakurssien yhteydessä järjestetyt kokoukset antoivat pontta myös 
opettajien järjestäytymiselle yhdistystoiminnan muodossa. Lomakurssien suosio 
kannusti yrittämään pysyvämpää koulutusta Helsingin yliopistoon ja koulutuksen 
järjestämiseksi perustettiin suunnitteleva komitea ja toimeenpaneva toimikunta 
vuonna 1902. Tämän toiminnan kautta saatiin oma oppituoli, kasvatusopin yli-
määräinen professuuri, jonka ensimmäinen hoitaja oli Mikael Soininen. Jyväsky-
lään kasvatusopillinen korkeakoulu perustettiin 1934 ja ruotsinkielinen opetus 
aloitettiin 1911. Vuonna 1927 perustettiin Kansakoulunopettajain jatko-
opintoyhdistys, joka peruskoulupäätösten yhteydessä vaihtoi nimensä Opettajain 
jatko-opintoyhdistykseksi. Tämän yhdistyksen rooli opettajien täydennyskoulu-
tuksen kannustajana ja organisoijana on ollut hyvin merkittävä. Sodan jälkeen, 
jatkokurssien hiivuttua, yhdistys kykeni löytämään uusia täydennyskoulutusmuo-
toja: kouluhallinnon luentoja ja kirjekursseja, kesäseminaareja ja joululomakurs-
seja sekä arvosanaopetusta. (Lappalainen, 1989, 46–48). Opettajain Jatko-
opintoyhdistyksen järjestämä kurssitoiminta alkoi 1970-luvulla vähetä. Se johtui 
muun muassa opettajien virkaehtosopimusten mukaisen pakollisen täydennyskou-
lutuksen vakiintumisesta sekä opettajien ammattijärjestöistä, jotka havahtuivat 
huomaamaan jatkokoulutuksen järjestöpoliittisen merkityksen. (Linnankivi 1980, 
18.) Lappalaisen (1989, 51–53) mukaan opettajien järjestäytymistä on aina perus-
teltu koulutustarpeilla ja kaikkien opettajajärjestöjen säännöistä löytyy täyden-
nyskoulutukseen liittyvä maininta. Vuonna 1973kansakoulunopettajia edustanut 
Suomen Opettajain Liitto ja oppikoulunopettajien edunvalvoja Oppikoulunopetta-
jain Keskusjärjestö sekä ruotsinkielinen opettajajärjestö yhdistyivät Opettajain 
Ammattijärjestöksi. Koulutuksellinen rooli on näkyvästi ammattijärjestön toimin-
nassa läsnä, sillä esimerkiksi Hakalan, Kiviniemen ja Teinilän (1999, 15–16) 
mukaan opettajajärjestöt tarjosivat noin 200 kurssi- tai koulutuskokonaisuutta 
vuosina 1996–1998. 

Opettajainvalmistustoimikunta teki vuonna 1967 ehdotuksen opettajien kou-
lutuksen täydentämiseksi peruskoulua varten ja sitä myötä 5668 opettajaa sai 
todistuksen Peruskoulupedagogiikan kurssin suorittamisesta. Alun perin kouluhal-
lituksessa kaavailtiin peruskoulupedagogiikan kurssin suorittamista ehdoksi pe-
ruskoulun virkaan siirtymiselle, mutta opettajajärjestöt torjuivat tällaisen vapaa-
ajalla annettavan pakollisen täydennyskoulutuksen. Peruskoulupedagogiikan 
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kurssia voidaan pitää monimuoto-opetuksen edelläkävijänä, sillä opetusta annet-
tiin radion ja television välityksellä, kurssin esityksistä toimitettiin teos ja opetus-
ta tarjottiin lisäksi kesäyliopistojen kautta. Kurssitus kuitenkin loppui jo ennen 
kuin peruskoulua alettiin toteuttaa ja näin tapahtui opettajajärjestöjen vastustuk-
sen tähden, mutta myös siksi, että kurssin anti ei vastannut koulutettavien odotuk-
sia. (Lappalainen 1989, 46–48.) 

Omaehtoisesta kouluttautumisesta siirryttiin kuitenkin systemaattiseen, työ-
velvollisuuteen sisältyvään ja koko opettajakuntaan kohdistuvaan kouluttautumi-
seen peruskoulun tultua. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea hyväksyi vuon-
na 1969 mietintöönsä erityisen kohdan opettajien suunnittelu- ja opintopäivistä. 
Suunnittelupäivillä (1–3 päivää elokuussa koulun koon mukaan) piti osallistua 
oman koulun lukuvuoden työn järjestelyä koskevien suunnitelmien tekoon ja 
lisäksi piti lukuvuoteen sijoittaa 2–4 työpäivää opettajien opintopäiviksi. Järjestä-
vänä tahona tuli olla koulutoimen paikallis-, alue- tai keskushallinto. Tavoitteena 
oli joustava täydennyskoulutusjärjestely, ja luonteeltaan kyseessä oli myös palk-
kapoliittinen ratkaisu, jota helpotti siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon. Ope-
tusalan ensimmäinen virkaehtosopimus tehtiin 1971, mutta pysyväksi järjestely 
muuttui vasta vuoden 1972 virkaehtosopimuksen myötä. Tällöin koulujen työ-
ajaksi määrättiin 190 työpäivää + kolme suunnittelu- ja opintopäivää. Tätä ennen 
kansakoulunopettajien työvuosi oli 200 ja oppikoulunopettajien 185–190 työpäi-
vää. Nämä virkaehtosopimuksella sovitut suunnittelu- ja opintopäivät saivat heti 
alkuunsa huonon maineen ja vuonna 1988 tehdyn selvityksen mukaan 73 % opet-
tajista piti VESO-koulutusta aikansa eläneenä. Erityisesti toivottiin, että päästäi-
siin eroon koulutuksesta lauantaipäivinä. (Lappalainen 1989, 46–48.) VESO-
koulutus elää edelleen.  

Peruskoulun siirtymävaihetta varten suunniteltu koulutusohjelma, SIVA-
ohjelma, on kunnianhimoisin suunnitelma opettajien täydennyskoulutuksen histo-
riassa. Siirtymävaiheen koulutusta johti kouluhallituksen työryhmä ja kouluhalli-
tus valitsi jokaista oppiainetta varten valtakunnankouluttajan, lisäksi valittiin 
jokaiseen lääniin oppiainekohtainen lääninkouluttaja sekä kuntakohtainen alue-
kouluttaja. Runsaasti oppimateriaalia tuotettiin. Riittävän rahoituksen puuttuessa 
toimimaan jäivät vain lääninkouluttajat. Paremmin perusteltuna ja koulu-
uudistuksen aikatauluun sovitettuna SIVA-ohjelma olisi kenties voinut toteutua. 
(Lappalainen emt. 48–51.) Uudemmista suunnitelmista kunnianhimoisena suunni-
telmana voitaneen pitää myös Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaa. Kyseessä oli 
Opetushallituksen koordinoima tietoyhteiskuntaohjelma, jonka osien tavoitteena 
oli tukea koulujen ja oppilaitosten liittymistä osaksi kansanvälisiä tietoverkkoja 
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sekä edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa opetuksen ja oppimisen 
välineenä. Opettajien täydennyskoulutusohjelman tavoitteena oli kouluttaa opetta-
jista tietotekniikan pedagogisia asiantuntijoita. Koulutuksen määrällisenä tavoit-
teena oli, että noin 10 prosentille opettajista voitaisiin tarjota tietotekniikan peda-
goginen täydennyskoulutus vuoden 1999 loppuun mennessä (Kangasniemi 1999, 
2–3). Tieto- ja viestintätekniikka ja sen pedagoginen käyttö on jatkuvasti yksi 
keskeinen opettajien täydennyskoulutuksen asia, johon nykyisin muun muassa 
OPEFI-koulutuksissa panostetaan. 

1990-luvulla tapahtui siirtyminen kohti yhtenäistä peruskoulua ja laaja-alaista 
pedagogista pätevyyttä. Ala-asteen ja yläasteen opetus ovat peruskoulun historias-
sa olleet eriytyneinä: ala-asteella opetuksesta ovat huolehtineet luokanopettajat ja 
yläasteella aineenopettajat ja opetus on tapahtunut pitkälti myös erillisissä koulu-
rakennuksissa. 1990-luvun aikana alettiin perusopetusta ajatella enemmän oppi-
laan näkökulmasta ja yhtenä kokonaisuutena, josta luokan- ja aineenopettajat 
yhdessä huolehtisivat. Niinpä vuoden 1998 perusopetusasetuksessa (Finlex 2004, 
Perusopetusasetus 852/1998) todetaan, että perusopetus järjestetään luokanopetta-
jien antamana opetuksena, eri oppiaineiden opettajien antamana aineenopetukse-
na, oppilaanohjaajien antamana oppilaanohjauksena sekä erityisopettajien anta-
mana erityisopetuksena ja vuosiluokilla 1–6 opetus on pääosin luokanopetusta ja 
vuosiluokilla 7–9 pääosin aineenopetusta, ellei opetussuunnitelmassa toisin mää-
rätä. Pietarinen (2004, 47) toteaakin, että peruskoulun rakenteen kehittämisessä 
merkittävimmäksi tavoitteeksi on viime vuosina määrittynyt hallinnollisen ala- ja 
yläasterajan purkaminen ja yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen. Kehittämis-
tarvetta on perusteltu keskeisimmin pedagogisilla haasteilla, jotka liittyvät oppi-
laiden koulussa kohtaamiin siirtymävaiheisiin. Nykyinen perusopetusta koskeva 
lainsäädäntö vuodelta 1998 sekä vahvistetut perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet (Opetushallitus 2004, Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet) 
viestittävät vahvasti eri nivelvaiheiden huomioon ottamisen merkittävyydestä 
myös tulevaisuudessa.  

Vuonna 1998 annettu toinen tärkeä asetus koski opettajan pedagogista päte-
vyyttä. Opettajan pedagogisten opintojen laajuudeksi määriteltiin 35 opintoviik-
koa (Finlex 2004, Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
986/1998). Tämä opintokokonaisuus antaa laaja-alaisen pätevyyden toimia opet-
tajana eri koulutusasteilla kuitenkin sen mukaisesti, että tehtävän kelpoisuusvaa-
timukset täyttyvät. Yhtenäisen peruskoulun myötä erillisinä toimineet opettaja-
ryhmät aloittivat yhteistoiminnan, joka edellyttää työyhteisön kehittämis- ja kehit-
tymisprosessia. Täydennyskoulutustarpeita syntyi myös siitä näkökulmasta, että 
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moni luokanopettaja halusi jatkaa sivuaineopintojaan 35 opintoviikkoon saakka, 
jotta sai virallisen pätevyyden toimia aineenopettajana. Pietarinen (2004, 48) 
tarkastelee yhtenäistä perusopetusta ja laaja-alaista opettajuutta yhteydessä toi-
siinsa ja toteaa, että arkipuheessa tutuksi tulleiden käsitteiden yhtenäinen perus-
opetus, yhtenäinen peruskoulu tai laaja-alainen opettajuus taustalla on nykyisin 
niukasti tutkimukseen perustuvaa käsiteanalyysia, joka rajaisi, täsmentäisi ja loisi 
normin käsitteistön käytölle ja suuntaisi samalla käytännön kehittämistyötä. 
Ydinkäsitteeksi on Pietarisen (emt. 49–50) mukaan ankkuroitunut yhtenäinen 
perusopetus, jonka taustalla on ajatus oppilaalle joustavan opintopolun etenemi-
sen turvaamisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Yhtenäisen perusopetuksen 
ilmiötä ja sen taustalle piirtyvää viitekehystä on erityisen ajankohtaista tarkastella 
myös opettajankoulutuksessa, sillä koulutuksen uudistaminen on samanaikaisena 
tavoitteena sekä peruskouluissa että yliopistossa, kun peruskoulut tekevät koulu-
kohtaisia opetussuunnitelmiaan uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teiden (Opetushallitus 2004, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet) poh-
jalta ja yliopistot siirtyvät kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään.  

Kaksi tuhatta luvun alkuun sijoittui kolme merkittävää uudistusta. Esiopetuk-
sen yhtenäistävä uudistus astui voimaan 1.8.2001. Lapsille tämä tarkoitti oikeutta 
maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. 
Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista ja siitä päättää lapsen huoltaja. Esiopetus 
järjestetään kunnan päätöksen mukaisesti koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa 
soveltuvassa paikassa ja järjestäjälle myönnetään esiopetusta varten rahoitusta 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän mukaisesti oppilaskohtaisena 
rahoituksena (Opetusministeriö 2000, Yleissivistävä koulutus/esiopetus). Esiope-
tusuudistuksen myötä moni sosiaalikasvattaja, sosiaalialan ohjaaja tai sosionomi 
lähti tavoittelemaan esiopetuksen opettajan kelpoisuutta. Vuonna 2003 muutettiin 
perusopetuslakia (Finlex 2004, Laki perusopetuslain muuttamisesta 1136/2003) ja 
muutos koski aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä 1. ja 2. vuosiluokan oppi-
laille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa 
koskevat perusteet tulivat voimaan 1.8.2004. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäi-
vätoimintaa itse, yhdessä muiden kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi 
järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta järjestää toi-
mintaa ja tarjottuun toimintaa osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. (Opetus-
hallitus 2004, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet hyväksytty). 
Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuminen tapahtui, kun Opetushallitus 
päätti 2004 uusista opetussuunnitelman perusteista vuosiluokille 1–9. Uuden ope-
tussuunnitelman tuli olla käytössä peruskouluissa viimeistään 1.8.2006. Uudet 
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perusteet ovat entistä täsmällisemmät: niissä määritellään oppiaineiden ja aiheko-
konaisuuksien tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä annetaan ohjeet oppilaiden ar-
vioinnista. Tavoitteena on yhtenäinen perusopetus ensimmäisestä yhdeksänteen 
luokkaan. Oppilashuolto sekä kodin ja koulun yhteistyö on ensimmäisen kerran 
kirjattu opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset perusteet toimivat pohjana paikal-
lisen opetussuunnitelman laatimiselle (Opetushallitus 2004, Perusopetuksen ope-
tussuunnitelma uudistuu). Opetussuunnitelmauudistuksen tultua opettajia on kou-
lutettu paljon, ovathan opettajat opetussuunnitelman keskeisiä laatijoita ja toteut-
tajia. Opetussuunnitelmauudistus sinänsä ei ole ainoa koulutuksen tarvetta aiheut-
tava tekijä. Sitä edellyttää myös uudistuksen sisältö, sillä nyt esimerkiksi fysiikka 
ja kemia sekä terveyskasvatus kuuluvat opetukseen. 

Määrällisesti eniten opetusalan koulutustilaisuuksia lienee järjestetty entisen 
kouluhallituksen, nykyisen Opetushallituksen, alaisessa Heinolan kurssikeskuk-
sessa, joka perustettiin entisen Heinolan seminaarin tiloihin vuonna 1971. Nykyi-
seltä nimeltään paikka on Opettajien koulutuskeskus. Koulutuskeskus on edistä-
nyt huomattavalla tavalla peruskoulun ja lukion muutoksia perehdyttämällä vai-
kuttajia uusiin säännöksiin ja järjestämällä kouluttajakoulutusta. Lappalainen 
(1989, 53) kirjoittaa, että vain poikkeustapauksissa koulutus on kohdistunut opet-
tajiin. Nyt tilanne on toisenlainen, sillä esimerkiksi Hakalan, Kiviniemen ja Teini-
län (1999, 15–16) selvityksen mukaan Opettajien koulutuskeskus oli suurin ope-
tusalan täydennyskoulutuksen tarjoaja, jos tarkastellaan tarjottujen kurssien ja 
koulutuskokonaisuuksien määrää.  

Toinen Opetushallituksen merkittävä toimintamuoto on 1990-luvulla aloitettu 
koulutuspoliittisesti merkittäviin alueisiin kohdistuva koulutus. Opettajankoulu-
tuksen kehittämisohjelman (2001, 17–18) linjauksen mukaisesti valtion rahoitta-
man täydennyskoulutuksen painopiste on koulutuspoliittisesti keskeisissä ja ajan-
kohtaisissa aihealueissa sekä uudistuksia ennakoivassa koulutuksessa. Valtion 
rahoittaman täydennyskoulutuksen tarjonta mitoitetaan ja resursoidaan siten, että 
vuosittain vähintään 22 000 opettajaa voi osallistua tähän koulutukseen. Koulu-
tustarjonta suunnitellaan niin, että se tukee perus- ja täydennyskoulutuksen jat-
kumon muodostumista ja ottaa huomioon sekä opettajan että oppilaitosyhteisön 
koulutustarpeet. Koulutuspoliittisesti merkittävät alueet määritellään vuosittain ja 
koulutuksen toteuttamisesta voivat eri koulutusorganisaatiot jättää tarjouksen. Sen 
perusteella Opetushallitus valitsee opettajille suunnatut ja heille maksuttomat 
koulutukset. Koulutus on mittavaa, sillä koulutukseen arvioitiin vuonna 2005 
osallistuvan 13 700 opettajaa ja rahaa koulutukseen suunnattiin 8 244 000 euroa. 
Vuonna 2006 vastaavat luvut ovat 13 000 opettajaa ja 8 744 000 euroa (Opetus-
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hallitus 2006, Määrärahat ja osallistujamäärät vuonna 2006). Tämän uuden toi-
mintamuodon myötä luovuttiin vuosina 1971–1994 käytössä olleesta sapattiajasta. 
Sapattiaika oli opettajankoulutuslaitosten ja normaalikoulujen lehtorien käytössä 
ollut mahdollisuus, jollaista ei ole ollut tarjolla minkään muun ammattiryhmän 
parissa. Se tarkoitti mahdollisuutta jokaisen seitsemän vuoden palveluajan jälkeen 
opiskella oman suunnitelmansa mukaisesti yhden lukukauden ajan täysin palkka-
eduin. Sapattiin liittyvän yhteisen koulutuksen organisoi opetusministeriö (Lappa-
lainen 1989, 54). Päätös sapattivapaalle muotoiltiin kuitenkin vasta 1999, jolloin 
hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi opettajankoulutuslain kumoamisesta 
(Suomen eduskunta 2004, HE 74/1999) kirjoitetaan, että 10. päivänä joulukuuta 
1971 annettu opettajankoulutuslaki siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen 
kumotaan. Järjestelmä oli ollut keskeytyneenä 1 päivästä elokuuta 1994 lähtien, 
mutta laki tuli voimaan vuoden 2000 alusta. 

Kesäyliopistoista koulutuskeskuksiksi ja kansainvälisiksi toimijoiksi 

Pitkän kesäloman vuoksi kesäyliopistot luontuivat erinomaisesti opettajien oma-
ehtoiseen koulutukseen. Suomen ensimmäinen kesäyliopisto syntyi vuonna 1912 
Jyväskylään. Vuonna 1935 siitä kehittyi Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakou-
lu. Koulutuksella oli myös muuten tilausta, sillä II maailmansodan jälkeen kansa-
koulunopettajien koulutus kaksinkertaistui ja alkoi muuttua ylioppilaspohjaiseksi. 
Tällöin opettajaksi tähtäävät saattoivat opiskella jo lukiovaiheessa psykologiaa ja 
kasvatustiedettä kesäyliopistossa. Samoin vanhan koulutuksen saaneet saattoivat 
joustavasti osallistua arvosanaopintoihin tai muuhun ammattiin liittyvään täyden-
nyskoulutukseen. Kesäyliopistojen määrä on pysynyt viimeiset vuosikymmenet 
lähes samana, sillä vuonna 1989 maassa toimi 21 kesäyliopistoa (Lappalainen 
1989, 53–54) ja vuonna 2004 kesäyliopistoja oli maassamme 20 suomenkielistä ja 
yksi ruotsinkielinen (Opetushallitus 2004, Koulutuksen avaintilastoja). Voidaan 
edelleen sanoa, että kesäyliopistot ovat säilyttäneet asemansa yhtenä merkittä-
vimmistä opettajien täydennyskoulutusta tarjoavista instituutioista. 

Korkeakoulujen yhteyteen tai alaisuuteen syntyi 1980-luvulla täydennyskou-
lutuskeskuksia, jotka ovat nousseet suurimmiksi opettajien täydennyskoulutuksen 
organisoijiksi. Toiminta on tuonut täydennyskoulutukseen uusia piirteitä kuten 
pitkäkestoiset koulutusohjelmat. Toiminta perustuu maksupalveluperiaatteelle. 
(Lappalainen 1989, 54–56.) Täydennyskoulutuskeskusten PD-ohjelmat (profes-
sional development) käynnistyivät 1980-luvun lopulla ja laajentuivat 1990-luvun 
puoliväliin tultaessa. PD-koulutus on valtakunnallisesti yleistyneiden kriteerien 
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mukaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai siihen rinnastettavan tut-
kinnon suorittaneille tarkoitettua yliopistotasoista jatko- ja täydennyskoulutusta, 
ammatillisia erikoistumisopintoja. Koulutuksen sisällön suunnittelussa pyritään 
ottamaan huomioon opiskelijan työtehtävien hoidon ja ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen liittyvät yksilölliset vaatimukset, ja tästä syystä koulutettavilta 
edellytetään yleensä useamman vuoden työkokemusta.. PD-ohjelma koostuu 40 
opintoviikon yksilöllisestä opinto-ohjelmasta. (Hujala-Huttunen ja Varjo 1994, 9–
10.) Hujala-Huttusen ja Varjon (emt. 10) mukaan PD:n suorittamisen jälkeen 
opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa joustavasti tieteellisiä jatko-opintojaan tohto-
rintutkintoon tähtäävässä jatko-koulutusohjelmassa. PD-opintojen sisällyttämises-
sä tohtorintutkintoon näyttää kuitenkin olevan yliopistokohtaisia toisistaan eroa-
via käytäntöjä. 

Täydennyskoulutuskeskukset ovat usein myös ns. työvoimapoliittisen (vuo-
teen 1991 työllisyyskoulutus) koulutuksen toteuttajia. Tästä on esimerkkinä ns. 
Relander-koulutus. Relander-koulutus oli vuonna 1992 valtiovallan lisämäärära-
halla täydennyskoulutuskeskusten kautta toteutettu laajahko (32–40 ov) koulutus-
kokonaisuus, joka oli suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ammatilli-
seen täydennyskoulutukseen. Koulutuksessa käytettiin henkilökohtaista oppimis-
suunnitelmaa. (Kinnunen ja Mikkonen 1995.) Työttömyys on koskettanut ja tulee 
koskettamaan monia akateemisesti koulutettuja, myös opettajia. Tähän haastee-
seen on lähdetty vastaamaan työvoimapoliittisella koulutuksella, jonka tavoitteena 
on parantaa yksilön valmiuksia ja edellytyksiä työhankintaan ja saantiin. Niin 
työvoimapoliittinen koulutus kuin henkilökohtainen oppimissuunnitelmakin lie-
nevät liittyneet pysyvästi täydennyskoulutuksen sanastoon. Vuonna 2005 täyden-
nyskoulutuskeskuksia toimii 20 yliopiston alaisuudessa yhteensä 35. Vaikka kaik-
kien täydennyskoulutuskeskusten tarjontaan ei sisällykään opetusalan täydennys-
koulutusta, voidaan kokonaisuudessaan sanoa toiminnan edelleen laajentuneen.  

Laajentuminen näkyy mm. toimintana muunto- ja lisäkoulutuksen alueilla. 
Kannanotto tähän suuntaukseen ilmenee myös opetusministeriön muistiossa 
(Opetusministeriö 2001, 24–26). Muistiossa todetaan, että muunto- ja lisäkoulu-
tuksen tarvetta arvioitaessa lähtökohdaksi on otettava normaalin koulutus- ja tut-
kintojärjestelmän kehittäminen siten, että se voi joustavasti ja nopeasti reagoida 
ilmeneviin muutostarpeisiin ja mahdollisiin uusiin koulutustarpeisiin. Muunto-
koulutusta tarvitaan tällöin lähinnä akuutteihin, yllättäviin koulutustarpeisiin vas-
taamiseen. Muuntokoulutustarpeen arvioidaan vähenevän koulutusjärjestelmän 
joustavuuden lisääntyessä, ja muuntokoulutusta tarkoituksenmukaisempaa saattai-
si olla täydennyskoulutuksen laajempi hyödyntäminen. Sen sisältöjä ja tarjonta-
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muotoja voidaan kehittää niin, että täydennyskoulutuksella vastataan nopeasti 
muuttuviin koulutustarpeisiin. Tarkastelussa ei löytynyt laajoja alakohtaisia tar-
peita muuntokoulutuksen järjestämiseen, poikkeuksena omassa maassaan korkea-
koulututkinnon suorittaneet maahanmuuttajat, joiden osalta oleellista olisi kieli-
koulutuksen ja tutkinnon suomalaista korkeakoulututkintoa vastaavaksi täydentä-
vän koulutuksen järjestäminen. Muistiossa ehdotetaankin maahanmuuttajien kou-
lutustarpeiden ja mallin ja sen toteuttamisen vaatimien resurssien selvittämistä. 
Lisäksi ehdotetaan, että lakia työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
(736/1990) muutetaan niin, että korkeakouluopinnot muuntotarkoituksessa ote-
taan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen piiriin. 

Hasu (1993, 16–17) kuvaa, kuinka täydennyskoulutuskeskukset ovat ottaneet 
käyttöön uusia toimintamuotoja ja työmenetelmiä. Kehitys on kulkenut lyhytkurs-
sien järjestämisestä enemmän kohti pitkäkestoisia koulutusohjelmia, ja myös 
erityisiä ammatillisia pätevöitymistutkintoja (PD- tutkintoja) on kehitelty ja käyn-
nistetty. Täydennyskoulutusyksiköissä koulutuksen rinnalle ovat nousseet tutki-
mus, konsultointi ja erilaiset kehittämisprojektit, joissa koulutus on osa projektia. 
Kehittämisprojektien tilaajina ovat usein lähialueen, kunnan tai kaupungin hallin-
toelimet ja elinkeinoelämä. Täydennyskoulutuskeskukset ovat myös pyrkineet 
korostamaan toiminnan laadullista kehitystä. Monet täydennyskoulutuskeskukset 
nimittävät itseään mielellään alueensa ”kehittämiskeskukseksi” ja myöntävät 
kilpailevansa aikuiskoulutusmarkkinoilla. Toiminnan ominaislaadun ei katsota 
enää vastaavan perinteistä täydennyskoulutus-käsitettä. Korkeakoulupolitiikkaa ja 
korkeakoulujen täydennyskoulutusta tarkastelleet tukijat ovat myös kritisoineet 
täydennyskoulutustoiminnan uusia kehityspiirteitä ja varoitelleet täydennyskoulu-
tuskeskuksia liiallisesta irtautumisesta tieteellisestä tutkimuksesta ja liiallisesta 
tehtävien haalimisesta. Täydennyskoulutuskeskuksilta vaaditaan muun muassa 
selkeää näkemystä toiminnan kehityksen suuntaamisesta, koulutuksen kohderyh-
mistä ja koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden merkityksestä. Tehtävät halut-
taisiin suhteuttaa aikaisempaa selvemmin korkeakoulujen perustehtäviin, tieteelli-
seen jatkokoulutukseen sekä aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämiseen. 

Koulutuksessa suunta on ollut kohti pitkäkestoisuutta. Opetusministeriön 
(1996, 3–4) mukaan monet yhteiskunnalliset ja yliopistojen sisäiset tekijät ovat 
vaikuttaneet pitkäkestoisten täydennyskoulutusohjelmien määrän nopeaan lisään-
tymiseen. Myös opetusministeriö on rahoituspäätöksillään ja koulutuspoliittisilla 
painotuksillaan tukenut pitkien koulutusohjelmien kehittymistä. Valtionhallinnon 
yleiseen delegointiin liittyvä yliopistojen päätäntävallan lisääntyminen on mah-
dollistanut osaltaan täydennyskoulutuksen joustavan kehittymisen. Työelämän 
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muuttuminen entistä vaativammaksi on lisännyt pitkäkestoisten, syvällisten ja 
laajasti ammattitaitoa lisäävien ohjelmien tarvetta. Täydennyskoulutuksella voi-
daan ylläpitää joustavasti ammattitaitoa muuttuvien tehtävien vaatimusten mukai-
sesti. Erityisesti pitkään työelämässä olleiden aktivointi ja tietojen ajan tasalle 
saattaminen on tarpeellista ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden tu-
keminen maisteriopintojen suorittamiseen nousee merkittävään asemaan. Tämä 
onkin yleinen länsimaisten yliopistojen täydennys- ja aikuiskoulutuksen painopis-
te. Muutos ja koulutusten laajentuminen on aiheuttanut tarpeen täsmentää muu-
tamia olennaisesti täydennyskoulutukseen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä 
kohtia: muistiossa (Opetusministeriö 1996, 19–25) tehdäänkin monia täydennys-
koulutusta koskevia suosituksia: perus- ja täydennyskoulutuksen yhteyttä täytyy 
vahvistaa ja lisätä, tutkintolautakuntien roolia tulee selkeyttää ja vahvistaa, koulu-
tusohjelmille suositellaan kehitettäväksi akkreditointijärjestelmän avulla laadun-
varmistusjärjestelmä, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee tehdä työnjako 
selvemmäksi täydennyskoulutusohjelmien suhteen. 

Täydennyskoulutuskeskusten toimintaa liittyy myös ongelmia ja kehittämisen 
haasteita. Hasu (1993) näkee eräänä ongelmana täydennyskoulutuksen ohjausken-
tän (valtion ohjaus, akateemisen yhteisön ohjaus ja aikuiskoulutusmarkkinat toi-
mintaa ohjaavana tekijänä). Hasu (emt. 28) toteaa, että täydennyskoulutusta käsit-
televässä tutkimuksessa ei ole toistaiseksi analysoitu, millä tavalla ja missä mää-
rin täydennyskoulutuskeskusten toiminta todellisuudessa noudattaa ns. virallista 
valtion ja korkeakoulun taholta tulevaa ohjausta ja missä määrin puolestaan ”vil-
liä”, koulutusmarkkinoiden aggressiivisuuteen reagoivaa. Jos koulutusmarkkinoi-
den ohjaus todella on täydennyskoulutuksessa voimistunut ja voimistumassa, 
nousee täydennyskoulutuskeskusten kannalta keskeiseksi kysymykseksi, missä 
määrin valtion ja korkeakoulujen ohjaus (lainsäädäntö ja resursointi, suunnitel-
mat, ohjeet ja normit, johtosäännöt ja johtokuntien rakenne sekä kulttuuri ja toi-
mintatavat) tukee täydennyskoulutuskeskusten toimintaa ja missä määrin se mah-
dollisesti horjuttaa tai jäykistää täydennyskoulutuskeskusten reagointia ja selviy-
tymistä koulutusmarkkinoilla. Hasun (1993, 16–17) huolena on myös se, että 
tutkijoiden täydennyskoulutusta koskevat tarkastelut perustuvat pääasiassa tilas-
tokeskuksen ja opetusministeriön keräämiin kvantitatiivisiin tietoihin sekä täy-
dennyskoulutuskeskusten verraten yleisiin koulutusohjelmatietoihin. Näiden taho-
jen tietyllä tavalla kokoamat tilastot eivät kuitenkaan kovin hyvin sovellu laadul-
lisesti uusien toimintamuotojen, kuten konsultoinnin ja kehittämisprojektien, 
kuvaamiseen. Muun muassa näiden tilastojen perusteella täydennyskoulutustoi-
mintaa kuitenkin (valtion taholta) arvioidaan, hallinnoidaan ja subventoidaan. 
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Mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan saaminen edellyttäisi myös laadullisia 
ja kontekstuaalisia täydennyskoulutustoimintaa kuvaavia tutkimusaineistoja. Ha-
sun (1993, 131) tutkimuksen kohteena olivat Helsingin yliopiston opetushenkilö-
kunnan täydennyskoulutukseen liittyvät käsitykset. Tutkimuksensa perusteella 
hän puhuu hajautuneesta asenneilmastosta, joka tarkoittaa hyvin erilaisia ja jopa 
ristiriitaisia täydennyskoulutukseen suhtautumistapoja.  

Jolkkonen ja Kantasalmi (1993, 32) kuvaavat ongelmiksi toimintojen organi-
soitumisen tiettyjen toimintamuotojen ympärille, projektikohtaisen henkilökunnan 
ja täydennyskoulutuksen syrjäisen aseman korkeakoulun sisällä. Täydennyskou-
lutuksen kehittämisen esteinä he tutkimuksensa perusteella raportoivat täyden-
nyskoulutuksen järjestämiseen osallistuvien osaamisen puutteen, korkeakoulujen 
henkilökunnan negatiiviset asenteet, byrokraattisen kankeuden ja säädöksien 
sitovuuden, täydennyskoulutuskeskusten ja asiakkaiden resurssien puutteen sekä 
epäselvät kehittämistavoitteet ja lyhytjännitteisen suhtautumisen.  

Hytin (1999, 67–71) mukaan yliopistollisen täydennyskoulutuksen toiminta-
ajatuksen kulmakivenä on yhteiskunnallinen vastuu yksilöiden, organisaatioiden 
ja alueiden kehittämisestä laadukkaan täydennyskoulutus- ja kehittämistoiminnan 
kautta liiketoiminnallisesti kannattavasti. Toiminta-ajatuksen täsmentäminen tai 
yliopiston/t täydennyskoulutusyksikön strategian selkeyttäminen on ajankohtaista, 
ja suurimmalla osalla tämä tarkoittaa yliopistollisen roolin korostamista. Keskei-
set kehittämishaasteet liittyvät asiantuntijapalveluiden tuotteistamiseen: oman 
osaamisen ja oppimisen kasvattamiseen joko keskuksen sisällä tai tiiviisti hoidet-
tujen yhteisyöverkostojen kautta. Tuotteistaminen nähdään mahdollisuutena to-
teuttaa kannattavaa räätälöintiä. Täydennyskoulutusyksiköiden rooli yliopistojen 
tuotekehitysyksikkönä ja yliopiston osaamisen katvealueiden hyödyntäjänä on 
merkittävä. Useimmat täydennyskoulutuskeskukset korostivat nimenomaan pro-
sessiosaamisen eli oppimismenetelmien ja aikuisoppijoiden tukemisen olevan 
tärkeimpiä osaamisalueitaan – jopa niin, että osaamista olisi siirrettävissä yliopis-
toon. Tulevaisuuden painopisteenä näyttää olevan substanssiosaamisen kasvatta-
minen ja kehittäminen tutkimuksellisuuden lisäämisellä tai tiimiytymisellä. 

Kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutuksen strategiassa (2005, 10) kuva-
taan täydennyskoulutuksen alueella tapahtunutta viimeaikaista kehitystä todeten, 
että 1990-luvun lopussa toiminta moninaistui entisestään. Täydennyskoulutuskes-
kuksilla oli valmius vastata EU:n tarjoamiin mahdollisuuksiin, kun kysyntä kou-
lutusmarkkinoilla laman takia laski. Täydennyskoulutuskeskukset toteuttivat hy-
vinkin erilaisia alueellisia ja kansainvälisiä kehittämisprojekteja. Vuosituhannen 
vaihteessa tapahtui täydennyskoulutuskeskuksien kannalta merkittävä toiminnal-
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linen muutos. Valtion budjettirahoitus poistui ja ammatillinen täydennyskoulutus 
muuttui täysin maksutuloilla rahoitettavaksi, mikä johti kurssien ja opiskelijamää-
rien nopeaan laskuun. Yritysten henkilöstölleen tilaaman koulutuksen volyymi 
jopa jonkin verran kasvoi. Sen sijaan julkisella sektorilla toimivien akateemisten 
pääsy täydennyskoulutukseen vaikeutui korkeiden kurssimaksujen takia. Yliopis-
toissa myös ainelaitokset käynnistivät ja toteuttivat omia täydennyskoulutushank-
keitaan ja ammattikorkeakoulut laajensivat erikoistumisohjelmiaan. Niiden rahoi-
tusperusta oli erilainen, ja tämä johti toimijoiden erilaiseen asemaan koulutus-
markkinoilla. Näin syntyi yllättäviä kilpailuasetelmia. Nyt täydennyskoulutuskes-
kukset ovat uusien haasteiden edessä. Määrällisen kasvun taittuessa laatu on 
noussut tärkeäksi kysymykseksi. On käynnistynyt keskustelu ydinosaamisesta, 
yliopistollisuudesta, yhteistyöstä ja koulutustehtävien keskinäisestä tärkeysjärjes-
tyksestä. Yhä enemmän korostetaan yliopistossa tutkinnon suorittaneiden asian-
tuntijoiden ammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän täydennyskoulutuksen merki-
tystä. Strategian (emt. 11) mukaan yliopistot vastaavat siitä, että perustutkinnon 
jälkeen on tarjolla sellaista täydennyskoulutusta, joka muodostaa luontevan jat-
kumon eri perustutkinnoille. 

Nykyisin toimii Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto, joka on oman määritel-
mänsä mukaan jäsenilleen foorumi, jolla voidaan yhteistyössä kehittää yliopistol-
lisen aikuiskoulutuksen toimintastrategioita ennakoiden ja tunnistaen ulkoisia ja 
sisäisiä muutostarpeita. Toiminnan lähtökohdat määritellään näin: elinikäisen 
oppimisen toteutuksen vaaliminen yliopistoissa, aikuiskoulutuksen tehtävien sel-
keyttäminen ja vahvistaminen yliopistoissa, aikuiskoulutusyksiköiden roolin vah-
vistaminen koulutussektorin neuvottelukumppanina sekä paikallisesti että valta-
kunnallisesti, jäsenten keskinäisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
aktiivinen tiedottaminen toiminnasta jäsenille ja sidosryhmille ja yliopistollisen 
aikuiskoulutuksen kansainvälisen yhteistyön lisääminen. (Yliopistojen aikuiskou-
lutusverkosto 2006, Täydennyskoulutuskeskukset yliopistoittain.) Näiden tehtävi-
ensä toteuttamiseksi verkosto osallistuu aikuiskoulutusta koskeviin työryhmiin ja 
koulutuspoliittisia päätöksiä valmisteleviin elimiin, järjestää jäsentensä ammatilli-
seksi kehittämiseksi toimintaa (seminaarit, luennot, opintomatkat), tiedottaa toi-
minnasta ja aikuiskoulutusta koskevista suuntauksista eri tahoille, osallistuu kan-
sainväliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin, edistää jäsentensä välistä yhteydenpitoa 
ja tiedon levitystä sähköisten foorumien avulla, pitää yllä yliopistojen aikuiskou-
lutusyksiköiden osoiteyhteystietoja ja tekee yliopistollista aikuiskoulutusta palve-
levia selvityksiä. Toinen merkittävä käytössä oleva foorumi on 2003 käyttöön 
otettu Yliopistojen täydennyskoulutus -sivusto (Opetusministeriö 2004, Yliopisto-
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jen täydennyskoulutus), mistä on löydettävissä kaikkien yliopistojen tarjoama 
täydennyskoulutus.  

Uusin asia yliopistollisen koulutuksen kentällä on Bolognan prosessi, sillä 
1.8.2005 astui voimaan Bolognan sopimuksen mukainen kaksiportainen tutkinto-
järjestelmä. Kysymyksessä on rakenteellinen muutos, jonka seurauksena jokainen 
korkeakoulu ja sen opettaja joutuu arvioimaan opetuksensa sisältöä ja laajuutta. 
Tämä muutos on luonnollisesti edellyttänyt myös korkeakoulujen opetus- ja 
suunnitteluhenkilöstön täydentävää koulutusta. Vaikutuksensa Bolognan sopi-
muksella on myös täydennyskoulutukseen yleensä, sillä vuoden 2005 aikana siir-
ryttiin kaikessa korkeakoulutasoisessa täydennyskoulutuksessa opintopistejärjes-
telmään. Täydennyskoulutuksen laajuudeksi Opetushallitus määrittelee pääsään-
töisesti 4–8 opintopistettä, joka opintoviikkoina vastaa 2,5–5 opintoviikkoa. 
Opintopisteet eivät kerro suorituksen tasosta, vaan opiskeluun käytetystä todelli-
sesta työajasta. Bolognan prosessi sai alkunsa 1998, kun Saksan, Ranskan, Italian 
ja Iso-Britannian korkeakoulutuksesta vastaavat opetusministerit allekirjoittivat 
yhteisen julistuksen eurooppalaisten korkeakoulututkintojen järjestelmien harmo-
nisoinnista. Vuonna 1999 allekirjoitettiin uusi julistus, Bolognan julistus, jonka 
allekirjoittivat jo 29 Euroopan maan opetusministerit. Bolognan julistuksen pe-
rimmäinen tavoite on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue 
vuoteen 2010 mennessä sekä lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailuky-
kyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. (Opetusministeriö 2000, Bolog-
nan prosessi.) 

Voimakas ammatillisen sektorin uudistuminen 

Muutos on ollut voimakasta myös ammatillisen koulutuksen sektorilla. Ammatil-
lisella sektorilla ammattikoulun opettajien järjestelmällinen koulutus alkoi amma-
tillisten opettajaopistojen yhteydessä noin sata vuotta myöhemmin kuin vastaava 
koulutus yleissivistävällä puolella. Laki ammattikoulujen opettajaopistoista saa-
tiin 1957 ja Hämeenlinnan opettajaopisto perustettiin 1959, seuraavaksi opettaja-
opisto Jyväskylään vuonna 1961. Opettajaopistojen lisäksi täydennyskoulutusta 
ovat järjestäneet yksityiset kouluttajaorganisaatiot ja valtion viranomaiset. Opetta-
jien työvelvollisuuteen kuuluva täydennyskoulutus on kulkenut samoja polkuja 
1980-luvulla kuin peruskoulun ja lukion opettajien täydennyskoulutus 1970-
luvulla. VESO-koulutus tuli ammattikouluihin 1987 myös koulupäivien vähentä-
misratkaisuna kuten yleissivistäviin kouluihin 1972. Ammattikoulujen tulee jär-
jestää täydennyskoulutusta viitenä päivänä vuodessa. Heinolan kurssikeskusta 
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vastaava Ammattikasvatushallituksen kurssikeskus perustettiin Tampereelle 1988. 
Ammattikoulujen opettajat saattoivat myös saada apurahoja käytännön työelä-
mään tutustumista varten. (Lappalainen 1989, 56.) 

Paljon on tapahtunut ammatillisen koulutuksen puolella viime vuosina. Laki 
ja asetus ammatillisesta koulutuksesta koskevat sekä oppilaitoksissa annettavaa 
että oppimissopimuskoulutusta (Opetusministeriö 2000, Aikuiskoulutusta koske-
va lainsäädäntö, Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja asetus 811/1998). 
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot ja opetussuunnitelman perusteet uudis-
tettiin vuosina 1999–2001. Uudistuksen yhteydessä siirryttiin kolmivuotiseen 
tutkintoon, joka tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Toisena keskeisenä 
muutoksena voidaan mainita kaikkiin tutkintoihin liitetty vähintään puolen vuo-
den pituinen työssäoppimisjakso (Opetushallitus 2004, Ammatillisen koulutuksen 
uudistus otettu myönteisesti vastaan). Opetushallituksessa laadittiin myös keski-
tetty suunnitelma työssäoppimista ohjaavan opetushenkilöstön koulutuksesta 
(Opetushallitus 2000, Työssäoppimiseen liittyvä opetustoimen henkilöstökoulu-
tus), jonka tavoitteena oli, että 10 000 opettajaa osallistuu keskimäärin neljän 
opintoviikon koulutukseen. Suunnitelman tavoitteena oli myös, että opettajien 
mahdollisuuksia oppilaitoksen ulkopuolisiin työelämäjaksoihin lisätään ja että 
työssäoppimisen malleja kehitetään erityisenä painoalueena työssäoppimisen 
toteuttaminen pk-yrityksissä. Työssäoppimisen uudistuksen varmistamiseksi pyri-
tään koulutusjärjestelyyn, jossa tulevat työpaikkaohjaajat ja opettajat osallistuvat 
samaan koulutukseen (emt. 4).  

Vuonna 1998 annettiin myös laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
(Opetusministeriö 2000, Aikuiskoulutusta koskeva lainsäädäntö, Laki ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 ja asetus 812/1998). Mainittu laki ja asetus 
koskevat näyttötutkintoihin perustuvaa ammatillista lisäkoulutusta, joka johtaa 
ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. Vuonna 2004 maassamme oli 42 suomen-
kielistä ja yksi ruotsinkielistä koulutusta järjestävä ammatillista aikuiskoulutus-
keskusta (Opetushallitus 2004, Koulutuksen avaintilastoja). Työssäoppiminen ja 
näyttötutkinnot ovat keskeisiä tähdennyskoulutuksen asioita myös vuonna 2007. 

Vuonna 1995 Suomen koulutusjärjestelmässä tapahtui merkittävä muutos, sil-
lä säädettiin laki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista (Opetusministeriö 2000, 
Laki ammattikorkeakouluopinnoista 255/1995 ja asetus 256/1995). Kaikkiaan 
laajan kokeilu- ja kehittämisohjelman kautta syntyi 1990-luvulla lähes kolme-
kymmentä ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakoulut kehitettiin ylemmän 
ammatillisen koulutuksen pohjalta ja tilalle. Tutkintoon johtavan koulutuksen 
lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät 20–40 opintoviikon laajuisia ammatillisia 
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erikoistumisopintoja, joihin vuosittain osallistuu runsaat 4000 opiskelijaa. Kaikki 
ammattikorkeakoulut järjestävät myös avointa ammattikorkeakouluopetusta, jo-
hon osallistuu lisäksi vuosittain noin 9000 opiskelijaa. Osalle ammattikorkeakou-
luista on myönnetty myös oikeus 40–60 opintoviikon laajuisen jatkotutkinnon 
järjestämiseen tietyissä koulutusohjelmissa. (Opetusministeriö 2000, Ammatti-
korkeakouluopetus). Jatkotutkinto on uusi tutkinto, joka on tarkoitettu henkilöille, 
jotka ovat suorittaneet AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkin-
non ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittami-
sen jälkeen. Jatkotutkinto on työelämälähtöinen ja siinä korostuu aikuiskoulutuk-
sellinen toteutus (Opetusministeriö 2000, Tutkinnot aikuiskoulutuksessa). Am-
mattikorkeakoulujen syntyminen loi luonnollisesti sekä uuden täydennyskoulu-
tuksen tarjoajan sekä uusia täydennyskoulutustarpeita opetushenkilöstölle. Nähtä-
vissä on ollut esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opettajien suuntautuneisuus 
pätevöitymään tieteellisen jatkotutkinnon kautta. 

Täydennyskoulutuksen rahoitus 

Täydennyskoulutuksen toteuttaminen ja toteutuminen on myös taloudellinen ky-
symys. Hämäläisen (1993, 18–19) mukaan täydennyskoulutuksen taloudellinen 
perusta on vaihdellut paljon vuosikymmenten kuluessa. Taloudelliseen asemaan 
ovat vaikuttaneet eri aikoina valinneet tavoitteet ja arvot. Hämäläinen viittaa Kan-
tasalmeen (1991), jonka mukaan täydennyskoulutuksessa voidaan erottaa yhteis-
kuntapoliittinen vaihe (ennen vuotta 1973), maksullisen palvelutoiminnan vaihe 
(ennen vuotta 1978) ja liiketaloudellisen tuloksellisuuden legitimaatiovaihe, jolle 
on ominaista tulosvastuullinen mittatilauksiin orientoitunut täydennyskoulutus. 
Täydennyskoulutuskeskukset ovat alusta saakka toimineet melko vapaina valtio-
vallan normiohjauksesta. Myös taloudellinen liikkumavara on ollut suhteellisen 
suuri asiakaslähtöisen tulonhankinnan vuoksi. Opetusministeriö on jossain määrin 
voinut ohjata koulutustoimintaa omilla tuki- ja kehittämisrahoillaan, jotka ovat 
edistäneet uusien koulutusohjelmien ja opetusmenetelmien kehittelyä. Täyden-
nyskoulutuskeskukset ovat olleet edelläkävijöitä valtionhallinnon muutoksessa. 
Perinteisen hallintokulttuurin mukaan valtion virkamiesten ja organisaatioiden 
tulee tarkoin noudattaa voimassa olevaa normistoa, mutta viime vuosina on yhä 
useammin alettu painottaa tulosta sekä yhteiskunnan tarpeita ja toimintojen jous-
tavuutta erinomaisesti tehtyjen toimenpiteiden sijasta. Täydennyskoulutuskeskus-
ten oma taloudellinen vastuu ohjaa pitkälti keskusten toimintaa. Tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi ei riitä pelkän basaarimallin, jossa kaikki on 
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avoimesti kaupan markkinoiden pelisääntöjen ohjaamana, omaksuminen Tiukan 
tulosvastuun haittana on se, että tartutaan herkästi kysyttyihin ajankohtaisiin ai-
heisiin, mutta koulutettavien ammattitaidon tai ammattialan kehittämisen ja työ-
yhteisöjen tarpeiden kannalta merkittävä hankkeita voi jäädä palvelujen ulkopuo-
lelle, jos rahoitusta ei järjesty. Täydennyskoulutuksen ohjaaminen yksinomaan 
markkinavoimien mukaan johtaa nopeasti eriarvoisuuteen koulutustarjonnassa: 
toiset organisaatiot voivat käyttää koulutuspalveluja runsaasti, toiset eivät nimek-
sikään. Koulutuksen saatavuus perustuu tällöin varallisuuteen, ei koulutustarpee-
seen kuten pitäisi. Varojen saatavuuteen ja käyttöön vaikuttavat koulutusta tarvit-
sevien organisaatioiden johtajien kyky järjestää rahaa täydennyskoulutukseen. 

Opettajankoulutus – tietoa, taitoa, tulevaisuutta -julkaisusta (Opetusministeriö 
2006, 29–30) löytyvät uusimmat linjaukset myös täydennyskoulutuksen osalta. 
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus jakaantuu useisiin eri toteutus- ja rahoitus-
tapoihin. Ne ovat virkaehtosopimukseen perustuva koulutus, valtion rahoittama 
koulutuspoliittisia painoalueita käsittelevä koulutus, omaehtoinen koulutus ja EU-
rahoitteinen koulutus. Vastuu täydennyskoulutuksesta on opettajilla itsellään ja 
opettajien työnantajilla, tavallisimmin kunnilla. Virkasopimukseen perustuvan 
koulutuksen (VESO-koulutus) vastuu on työnantajilla ja se on maksutonta, täysin 
palkkaeduin saatavaa henkilöstökoulutusta. Järjestäminen tapahtuu kouluajan 
ulkopuolella kolme päivää/lukuvuosi. Keskimäärin kunnat osoittavat opettajien 
täydennyskoulutukseen 200–220 euroa/opettaja. Valtion rahoittaman opetustoi-
men henkilöstökoulutuksen tehtävänä on tukea oppilaitosten ja niissä työskente-
levän henkilöstön (ei ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstö) osaami-
sen kehittämistä valtion talousarviossa nimetyillä koulutuspoliittisesti merkittävil-
lä alueilla. Tähän on vuosittain varattu noin 11 miljoonaa euroa. Koulutus on 
osallistujille maksutonta. Muiden kustannusten ja palkkaetujen osalta ratkaisu on 
työnantajan käsissä. Valtion rahoittaman täydennyskoulutuksen tarjonta mitoite-
taan ja resursoidaan siten, että vuosittain koulutukseen voi osallistua vähintään 
22 000 opettajaa. Osallistuessaan omaehtoiseen koulutukseen opettaja voi saada 
työnantajaltaan tukea koulutuskustannuksiin. EU-rahoitteista koulutusta tarjotaan 
opetushenkilöstölle tavoiteohjelmien hankkeiden puitteissa. Rahoituskaudella 
2000–2006 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamille opetushenkilöstön 
täydennyskoulutushankkeille on osoitettu EU:n ja valtion tukea 114, 2 miljoonaa 
euroa. Koulutukseen osallistumisen ehdot ja käytänteet vaihtelevat hankkeen 
luonteen mukaan. ESR-rahoitteisen koulutuksen projekteista 2000–2006 (Ope-
tusministeriö 2006, 41) eniten on ollut opettajien työelämäjaksoja (107), tieto- ja 
viestintätekniikkaa (74) ja työssäoppimista/näyttöjä ym. (71). Julkaisussa (emt. 
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44) todetaan, että ESR-projektit ovat kasvattaneet opetushenkilöstön täydennys-
koulutustarjontaa huomattavasti. Rahoitusmuoto on merkinnyt huomattavaa lisä-
resurssia ja ovat olleet toimiva väline etenkin ammatillisen koulutuksen puolella. 
Tulevalla ohjelmakaudella 2007–2013 ESR-rahoitteisen opettajien täydennyskou-
lutuksen rahoitus tulee ilmeisesti vähenemään.  

 Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2005 – esityksessä (Opetushallitus 
2004) mainitaan lisäksi, että opetushenkilöstön pedagogiset perusopinnot ja muut 
kelpoisuutta tuottavat opettajankoulutusopinnot kuuluvat valtion rahoitusvastuu-
seen. Työryhmä esittää, että valtion tulo- ja menoarviossa olevaa opetustoimen 
henkilöstökoulutuksen (29.69.22) momenttia kasvatetaan vuosittain koulutustar-
vetta vastaavasti. Valtion vastuulla ovat opetuksesta aiheutuneet kustannukset. 
Kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutuksen strategian (2005, 2) mukaan ope-
tustoimen täydennyskoulutukseen on vuosittain varattu valtion budjetissa noin 11 
miljoonaa euroa. Rahoituskaudella 2005–2006 ESR-rahoitteisille opetushenkilös-
tön täydennyskoulutushankkeille on osoitettu EU:n ja valtion tukea 114,5 miljoo-
naa euroa. Kunnat osoittavat julkisia varoja opetushenkilöstön koulutukseen vuo-
sittain noin 25 miljoonaa euroa.  

Satsaus täydennyskoulutukseen vaihtelee vuosittain ja kunnittain ja näin on 
myös kymmenessä tutkimukseen osallistuneessa Kainuun kunnassa. Seuraavaan 
taulukkoon (taulukko 1) on koottu vuosien 2001–2003 Oulun lääninhallituksen 
raporttien antamia tietoja täydennyskoulutuksen kustannuksista Kainuun kunnissa 
sekä kokonaiskustannusten että päätoimisten tuntiopettajien osalta (Oulun läänin-
hallitus 2004; Oulun lääninhallituksen sivistysosaston tunnuslukuraportit 2001 ja 
2002, Oulun läänin kuntien perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tunnuslukutiedot 
v. 2003). Taulukossa tulee huomio kiinnittää kunkin kunnan yksittäiseen panos-
tukseen ja sen kehittymiseen kuntien välisen vertailun sijasta, sillä kunnat ovat 
erilaisia: lääninhallituksen jaottelun mukaan ne on jaoteltu kaupunkimaisiin (Ka-
jaani), taajaan asuttuihin kuntiin (Kuhmo) ja maaseutumaisiin kuntiin (muut kah-
deksan Kainuun kuntaa). 
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Taulukko 1. Opettajien täydennyskoulutuksen kustannukset 2001–2003. 

v. 2001 v. 2002 v.2003  

kustannukset 

euroa/vuosi 

kustannukset/

päätoiminen 

opettaja 

kustannukset

euroa/vuosi 

kustannukset/

päätoiminen 

opettaja 

kustannukset 

euroa/vuosi 

kustannukset/ 

päätoiminen 

opettaja 

Oulun lääni 754 331,42 179,43 909 890,31 211,21 813 887,12 186,50 

Kajaani 60 088,33 213,84 45 566,00 166,91 41 628,00 151,37 

Kuhmo 24 906,60 273,70 27 182,00 274,57 15 403,00 155,59 

Hyrynsalmi 6 335,81 181,02 8 947,00 357,88 7 223,00 206,37 

Paltamo 21 993,26 628,39 17 500,00 486,11 15 852,00 428,43 

Puolanka 6 559,33 177,28 6 400,00 164,10 5 200,00 130,00 

Ristijärvi 2 824,38 157,10 1 643,00 102,69 1 628,00 101,75 

Sotkamo 16 054,55 155,87 18 171,00 171,42 13 775,00 139,14 

Suomussalmi 10 187,48 114,47 16 767,00 186,30 19 844,00 213,38 

Vaala 7 568,46 216,24 14 600,00 365,00 16 800,00 420,00 

Vuolijoki 3 528,42 139,70 5 580,00 206,67 3 479,00 128,85 

Taulukon perusteella voidaan todeta Oulun läänin täydennyskoulutuksen kustan-
nusten kokonaisuutena kolmen vuoden aikana jatkuvasti pienentyneen. Kunnista 
näin on käynyt Kajaanissa, Paltamossa, Puolangalla ja Ristijärvellä, mutta kus-
tannukset ovat lisääntyneet Suomussalmella ja Vaalassa. Kuhmon kustannukset 
ovat tipahtaneet lähes puoleen, mutta vasta vuosien 2002–2003 aikana; Hyryn-
salmella kustannusten huippuvuosi oli 2002, ja näin oli myös Sotkamossa ja Vuo-
lijoella. Vaihtelut ovat luonnollisesti sidoksissa siihen, millaista koulutusta kuna-
kin vuonna on hankittu ja miten laajasti opettajat ovat siihen osallistuneet. Hyryn-
salmella oli esimerkiksi kyseisenä vuonna pitkäkestoinen työyhteisökoulutus, 
joka heijastuu luonnollisesti kustannuksiin. Kokonaisuutena tunnuslukujen perus-
teella ei voi tehdä erityisiä päätelmiä siitä, että Kainuun kunnat satsaisivat täy-
dennyskoulutukseen muita verrokkikuntiansa vähemmän. Jos taulukossa näkyvä 
suuntaus satsauksen pienentymiseen kuitenkin jatkuu, on syytä huoleen.  

Myös Hakala, Kiviniemi ja Teinilä (1999, 85) kirjoittavat maantieteellisten 
ominaisuuksien ja kuntien taloudellisen tilanteen johtavan pohtimaan täydennys-
koulutuksen tarjontaa ja osallistumista koulutuksellisen tasa-arvoisuuden näkö-
kulmasta. He viittaavat Jakku-Sihvosen ja Rusasen (1999) tulokseen, jonka mu-
kaan kaupunkikuntien opettajat ovat osallistuneet huomattavasti useampaan täy-
dennyskoulutustapahtumaan kuin kollegansa taajaan asutuissa tai maaseutumai-
sissa kunnissa. Oulun lääninhallituksen karttaesityksessä (Oulun lääninhallitus 
2004, Tunnuslukujen karttaesitykset), jaotellaan kunnat neljään kategoriaan sen 
mukaan, paljonko täydennyskoulutukseen on rahaa käytetty vuonna 2003. Kartta-
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esityksen perusteella Kainuun kunnista ylimpään kategoriaan (225,04–454, 02 
euroa/opettaja) kuuluvat Paltamo ja Vaala, toiseksi ylimpään kategoriaan 
(190,48–225,03 euroa/opettaja) Suomussalmi ja Hyrynsalmi, kolmanteen katego-
riaan (130,00–190,47 euroa/opettaja) Kuhmo, Sotkamo, Kajaani ja Puolanka ja 
alimpaan kategoriaan 67, 15–129,99 euroa/opettaja) Ristijärvi ja Vuolijoki. Kar-
tasta käy myös ilmi, että vaihtelu kuntien välillä on tyypillistä.  

Ikäluokkien pienentyminen luonee oman vaikutuksensa täydennyskoulutuk-
seen. Oppilasmäärien aikaisempaa kehitystä kuvaa Oulun lääninhallituksen (Ou-
lun lääninhallitus 2004, Trendit – perusopetus 2000–2003A) laatima taulukko 
(taulukko 2).  

Taulukko 2. Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys Oulun läänissä vuosina 2000–
2003 (Oulun lääninhallitus 2004). 

Nyt menossa olevaa ja tulevaa kehitystä vuoteen 2010 kuvataan karttaesityksinä 
(Oulun lääninhallitus 2004, Oppilasmäärämuutokset 2003–2010 karttaesityksinä) 
luokkien 1–6 (kuva 1) ja luokkien 1–9 osalta (kuva 2).  

 2000 2001 2002 2003 

Oulun lääni 58 160 57 901 57 861 57 277 
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Kuva 1. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärämuutos Oulun läänin seutukunnissa v. 2003–
2010 (Oulun lääninhallitus 2004). 

Muutos Oulun seutukunnassa on siis +3,67 %, Oulun kaaren seutukunnassa -
22,66 %, Raahen seutukunnassa -10,37, Siikalatvan seutukunnassa -23,58 %, 
Nivala–Haapajärven seutukunnassa -14,66 %, Ylivieskan seutukunnassa -9,14 %, 
Koillismaan seutukunnassa -30,60 %, Kehys-Kainuun seutukunnassa -32,60 % ja 
Kajaanin seutukunnassa -20,64. Kehys-Kainuun seutukunnassa oppilasmäärän 
(1–6 v.) negatiivinen kehitys on suurinta. Vuosiluokkien 1–9 kehitys näkyy seu-
raavasta kuvasta (kuva 2). 
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Kuva 2. Vuosiluokkien 1–9 oppilasmäärämuutos Oulun läänin seutukunnissa v. 2003–
2010 (Oulun lääninhallitus 2004). 

Vuosiluokkien 1–9 kehityksen suunta Oulun seutukunnassa näyttää olevan 
+5,59 % ja Oulun kaaren seutukunnassa -21,41 %, Raahen seutukunnassa -12,12 
%, Siikalatvan seutukunnassa -20,72 %, Nivala–Haapajärven seutukunnassa 
-11,96 %, Ylivieskan seutukunnassa -9,88 %, Koillismaan seutukunnassa -27,94 
%, Kehys-Kainuun seutukunnassa luku on -29,16 % ja Kajaanin seutukunnan 
-17,96 %. Kehys-Kainuun kehitys näyttää jälleen negatiiviselta.  
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2.2 8BNäkökulmia opettajuuteen ja koulutukseen 

Opettajuudesta on vaikeaa saada otetta, koska sitä on lähestytty monesta näkö-
kulmasta, jotka toisaalta kietoutuvat toisiinsa. Teoreettisessa perehtymisessä kes-
keisiksi näkökulmiksi hahmottuivat opettajuuden muutos, opettajuuden eettisyys, 
opettajuuden professionaalisuus ja opettajuuden asiantuntijuus. Näistä opettajuu-
den muutosta voisi pitää keskeisenä asiana, joka näkyy kaikissa muissa näkökul-
missa. Näkökulmat ovat myös toisiinsa yhteydessä, koska esim. eettisyys on osa 
opettajan professionaalisuutta. Tässä luvussa pyrin tuomaan esille ja kuvaamaan 
myös näitä eri alueiden välisiä yhteyksiä. Tämän lähestymistavan olen valinnut, 
koska toivon sen auttavan hahmottamaan opettajuuden keskeistä olemusta laa-
jemmin, kokonaisuutena. Tiivistetysti voi todeta, että muuttuva opettajuus on 
koulutuksen, sekä perus- että täydennyskoulutuksen, haaste ja siksi on syytä poh-
tia, millaisena haaste koulutuksen suuntaan näyttäytyy ja miten siihen on pystytty 
vastaamaan. Näitä asioita tarkastellaan luvuissa 2.2.5 Muuttuva opettajuus koulu-
tuksen haasteena ja 2.2.6 Täydennyskoulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaa-
minen. 

2.2.1 Opettajuuden muutos  

Launosen (2003, 35) mukaan suomalaisen koulun etsiessä tulevaisuuden suuntaa 
2000-luvulle on tärkeää, ettemme ainoastaan arvioi nykyistä tilannetta ja tulevai-
suuden haasteita. Yhtä tärkeää on katsoa taaksepäin ja hahmottaa sitä historiallista 
kehitystä, joka liittyy kasvatusajatteluun, kasvuympäristön ja opettajan roolin 
muuttumiseen; opettaja tarvitsee historiallisia ja kasvatusfilosofisia näköaloja 
voidakseen paremmin jäsentää omaa pedagogista ajatteluaan. Artikkelissaan Lau-
nonen kuvaa opettajan roolia eettisenä kasvattajana historiallisesta näkökulmasta 
eli sitä, mitä opettajan tehtävää määrittävässä kasvatusajattelussa on tapahtunut 
1800-luvulta nykypäivään. Launosen mukaan erotettavissa on neljä vaihetta: 
opettaja universaaliin järkeen kasvattajana (1860–1900), opettaja luonteen hyvei-
siin kasvattajana (1900–1940), opettaja sosiaaliseen toimintaan kasvattajana 
(1940–) ja opettaja yksilön valintoihin kasvattajana (1970–). 

1800-luvun lopun kasvatusajattelua ohjasi aatehistoriallisesti valistuksen kas-
vatusihanne, hegeliläinen kasvatusfilosofia ja luterilainen uskonto, joille kaikille 
oli ominaista järjen tärkeän merkityksen korostaminen. Opettaja oli kasvattajana 
siveellisen maailmanjärjestyksen ja siihen liittyvän universaalin totuuden edustaja 
lapselle. Myös opettajan arvovalta perustui tähän moraalisen totuuden hallintaan. 
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Opettajan tehtävänä oli arvotiedon siirtäminen ja hän ohjasi kasvuprosessia ha-
luamaansa suuntaan. Kuuliaisuus ja taipuminen auktoriteetin edessä nähtiin vält-
tämättömänä kokemuksena, jota oppilaan moraalinen kasvu edellytti ja jonka 
seurauksena oppilaalle kehittyi kyky hallita omaa luontoaan ja kasvaa järkeen. 
Käytöstapoihin tottuminen oli tärkeää, koska sen ajateltiin saavan lapsessa aikaan 
myös sisäistä ryhtiä ja järjestystä. Kasvatusta leimasi sosialisaatio ja myös valtio 
nähtiin eettisenä normiyhteisönä. Opettajan tehtävää kasvattajana tuki kollektiivi-
nen moraalikäsitys ja siihen liittyvä yhteisöllinen kontrolli. (Launonen 2003, 35–
40.)  

1900-luvun alussa kasvatusajattelu ja sen perustana ollut ihmiskäsitys alkoi-
vat muuttua lapsipsykologian kiinnittäessä silloin uudella tavalla huomiota lapsen 
itsetunnon merkitykseen ja opettajan liiallisen auktoriteetin vaaroihin. Herbartilai-
sessa kasvatuspsykologiassa korostui oppi lapsen mielteisiin vaikuttamisesta, ja 
ihmiskuvaan liittyi näkemys pelkän järjen riittämättömyydestä johtaa oppilasta 
tahtomaan hyvää ja toimimaan oikein. Ratkaisevaa oli sen sijaan se, millaiset 
mielteet, tunnevoimaiset ihanteet, ohjaavat lapsen tahtoa. Järki ohjasi tahtoa toi-
mimaan oikein, kun sitä hallitsivat oikeat ihanteet ja sen vuoksi opettajan tuli 
hakea oppilaan tahtoa elävällä eettisellä ihanteellisuudella. Siveellisten tunteiden, 
aatteiden ja ihanteiden virittäminen tapahtui kuitenkin tietoa jakamalla. Opettajan 
tärkein tehtävä oli kehittää oppilaasta siveellisesti luja luonne. Hyveet tuli sulattaa 
osaksi omaa luonnetta ja persoonallisuutta. Moraaliset luonteen hyveet nähtiin 
välttämättömäksi myös kansakunnan sivistyksen ja kansallisen itsenäisyyden 
kannalta. Herbartilainen pedagogiikka korosti opettajan tehtävässä lapsen ajatus-
maailman hallintaa. Kasvattajana opettajalla oli kolme tehtävää: 1) hallinta, joka 
tarkoitti ulkoisen kurin ylläpitämistä 2) kasvattava opetus, joka tarkoitti oppilaan 
moraaliseen luonteeseen vaikuttamista 3) ohjaus, joka tarkoitti oppilaan saatta-
mista vähitellen itsenäiseen elämään. Kouluoppiaineiden joukossa oli ns. mielen 
suuntaa kehittäviä aineita, joita olivat erityisesti uskonto, filosofia ja kirjallisuus 
sekä kotiseutuoppi. (Launonen 2003, 35–40.) 

Pedagogisessa ajattelussa alkoi näkyä pyrkimys välttää totalitaarista ja yh-
denmukaistavaa kasvatusta: myös 1952 hyväksytyssä kansakoulun opetussuunni-
telmassa painotettiin, että koulukasvatuksen päämäärän tulee olla riittävän väljä ja 
muuttua ajan mukana. Oppilaan luonteen kasvattamisesta ja moraalisista hyveistä 
painopiste siirtyi sosiaaliseen elämään ja yhteiskuntaetiikkaan. Demokraattisen 
kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa moraali hahmotettiin ennen muuta kysy-
myksenä sosiaalisen vuorovaikutuksen pelisäännöistä ja vain yhteiskunnan de-
mokraattista perustaa varjelevat liberaalit arvot – kuten yksilön vapaus, oikeudet 
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ja tasa-arvoisuus – olivat ehdottomia. Moraalin yksityiselle alueelle ja yksilön 
omille arvoille jäi enemmän liikkumatilaa ja yksilön henkisestä koskemattomuu-
desta tuli itsessään eettinen arvo. Sosiologit alkoivat myös 1960-luvulla asettaa 
moniarvoisuuden tietoiseksi yhteiskunnan kehittämisen lähtökohdaksi. Opettajan-
kin rooli alkoi muuttua ja kasvatuksessa opettajan tehtäväksi tuli järjestää oppi-
laille sosiaalisen elämän tilanteita ja herättää niihin liittyvää arvopohdintaa. Kou-
luyhteisön luonnolliset tilanteet, juhlat, retket ja muut yhteisen toiminnan koke-
mukset tarjosivat mahdollisuuksia moraalin oppimiseen. Kasvatusajattelussa alkoi 
korostua eettisten arvojen sosiokulttuurinen sidonnaisuus sekä arvojen oppiminen 
omien sosiaalisten kokemusten kautta. Eettinen kasvatus piti pikemminkin nähdä 
oppilaan rationaalisten edellytysten kehittämisenä ja kognitiivisen ajattelun tuke-
misena, jossa prosessisissa opettaja toimi ”kognitiivisena stimuloijana” eikä val-
miiden arvojen ja moraalikäsitysten siirtäjänä. Tämä merkitsi myös opettajan 
ehdottomasta auktoriteetista luopumista. (Launonen 2003, 35–40.) 

Eurooppalaisen arvomaailman kehityksen kolme päätrendiä maallistuminen, 
yksilöllistyminen ja suhteellistuminen heijastuivat myös suomalaisen arvomaail-
man muutokseen. Koulutuspolitiikassa liberalistinen kehitys heijastui siten, että 
kansallisten arvopäämäärien ja linjanvetojen sijasta kasvatuksen tavoitteiden mää-
rittelyä siirrettiin entistä enemmän paikalliselle tasolle kunnan, koulun sekä viime 
kädessä opettajien ja vanhempien omalle vastuulle. Yleisellä arvomuutoksella on 
ollut vaikutuksensa koulun kasvatusajatteluun ja opettajan rooliin. Opettajan on 
otettava nykyisin huomioon oppilaiden ja heidän kotiensa arvomaailmojen ja 
moraalikäsitysten poikkeaminen. Oikeaa ja väärää ei enää hahmoteta samalla 
tavalla ulkoisista käytöstavoista puhumattakaan. Liberalistisessa etiikassa lähtö-
kohtana on autonomian arvo, jota tukevat yksilön vapauden, yksilön oikeuksien, 
moniarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden ihanteet. Koulun kasvatusajattelun lähtö-
kohtiin on viime vuosina paljon vaikuttanut humanistinen ihmiskäsitys, kognitii-
vinen psykologia ja konstruktivistinen oppimiskäsitys, joiden ytimessä on ajatus 
yksilöllisyydestä. Yleinen yhteiskunnallinen kehitys ja kasvatustieteen tieteenteo-
reettinen kehitys ovat siirtäneet koulukasvatuksen painopistettä sosialisaatioista 
individualisaatioon, kasvattajan arvo-ohjauksesta oppilaan valintoihin. Tällä het-
kellä suomalaisen opettajan rooliin kuuluu olla arvokeskustelun käynnistäjä. Hän 
tutustuttaa oppilaita erilaisiin arvoihin, johtaa heitä rationaalisesti pohtimaan mo-
raalikysymyksiä, rohkaisee perustelemaan mielipiteitään ja auttaa oppilaita keski-
näiseen dialogiin arvojen merkityksestä. Tärkeää on havaita moraalisesta asian-
tuntijuudesta luopuminen ja kasvatuksen painopisteen siirtyminen sosiaalista 
elämää sääteleviin periaatteisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Kun samalla kasvatuksen 
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kieli on voimakkaasti psykologisoitunut, puhe moraalista on samalla neutralisoi-
tunut. Moraalia käsitellään humoristisesti, ironistisesti, viihteellisesti tai psykolo-
gisoiden, jossa prosessissa se saattaa kadottaa alkuperäisen luonteensa. (Launonen 
2003, 35–40.) 

Tästä muutosprosessista huolimatta Launonen (emt. 41) löytää suomalaisen 
koulun pedagogisissa teksteissä koko ajan säilyneitä ihanteita kuten totuudelli-
suuden, rehellisyyden, lainkuuliaisuuden, ahkeruuden, yritteliäisyyden, työnteon 
arvostamisen, vastuun terveistä elämäntavoista, oikeudenmukaisuuden, ystävälli-
syyden, huomaavaisuuden, kohteliaisuuden ja auttavaisuuden. Lisäksi hän toteaa, 
että muutos on ollut paljolti myönteistä. Näin esimerkiksi lapsen yksilöllisyyden 
arvostamisen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen osalta, lapsen psyykkisen ja 
sosiaalisen kehityksen, oppimisen lähtökohtien tuntemisen ja opetusmenetelmien 
kehittymisen osalta, koulutuksellisen tasa-arvoisuuden, yksilön vaikutusmahdolli-
suuksien lisääntymisen ja erilaisuuden hyväksymisen osalta sekä kestävän kehi-
tyksen periaatteen edistämisen osalta. On myös ongelmia: kasvatuksen ja uuslibe-
ralistisen yhteiskunnan arvoperustan välillä näyttää olevan väistämätön ristiriita. 
Koulu ei saa riittävästi tukea kasvatusta tukeville arvoille yhteiskunnan arvomaa-
ilmasta, jota näyttävät ohjaavan taloudellis-tekniset markkina-arvot. Yksilön 
oman identiteetin ja arvomaailman rakentaminen on vaikeaa pirstoutuneen arvo-
maailman keskellä. Sukupolvien välinen elämänyhteys on vähäistä, ja näin ohjaa-
van kasvatuksen ja sosialisaation mahdollisuus on vähentynyt. Arvomaailman 
kehitys ohjautuu jostain muualta, usein viihdeteollisuudesta. Syvät ja kasvatuksel-
liset arvokokemukset ovat yhä harvinaisempia. Individualistinen ”fiilis-kulttuuri” 
johtaa helposti itsehallinnan ja elämänhallinnan ongelmiin, jossa yksilön autono-
mia ei ole enää aitoa. Vääristä arvovalinnoista johtuvat psykososiaaliset ongelmat 
ovat lisääntyneet ja kasvavien ongelmien hoitamiseen ei riitä resursseja. Jos eetti-
nen arvomaailma ei tulevaisuudessa liitä ihmisiä toisiinsa, vaarana on arvojen 
yksilöllistymisen ja hajoamisen myötä koko kulttuurin eettinen rapautuminen.  

Launonen (2003, 42) kysyy artikkelinsa lopuksi tärkeän kysymyksen: onko 
tämän päivän opettajalla vielä mahdollisuus olla eettinen vaikuttaja ja vastaa 
myönteisesti, sillä opettajan tehtävä sisältää monia mahdollisuuksia vaikuttami-
seen. Opettaja voi olla kehittämässä omaa kouluaan arvoyhteisönä. Koulun arvot 
eivät tule näkyviin vain virallisessa opetussuunnitelmassa, vaan koulun arjessa, 
sen toimintakulttuurissa ja ihmisten kohtaamisessa. Jokaisen työtoverin, oppilaan 
ja vanhemman kohtaaminen on perusluonteeltaan eettinen tapahtuma. Opettaja 
voi olla eettinen vaikuttaja, joka osoittaa vastuuta pitämällä huolta oppilaastaan ja 
kohtaamalla aidosti hänen kysymyksiään. Parhaimmillaan opettaja voi auttaa 
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oppilasta tunnistamaan hyvän elämän ja eettisten arvojen välistä yhteyttä. Hyvä 
opettaja voi toimia oppilaan henkisenä valmentajana, auttaa oppilasta itsekontrol-
lin ja tavoitteellisen työskentelyn oppimisessa. Koulukasvatuksen tehtävänä on 
myös tuottaa syviä inhimillisiä arvokokemuksia, joissa oppilas oppii esimerkiksi 
jotakin itsestään, tunteistaan, suhteistaan tosiin, omasta roolistaan yhteisön jäse-
nenä, luonnon tärkeästä merkityksestä – arvokokemuksia, jotka jäsentävät oppi-
laiden eettistä ajattelua. Opettaja voi olla yhteiskunnassa sosiaalipedagoginen 
vaikuttaja, joka luo kohtaamisen foorumeita, joissa rakentuu yhteisöllisiä arvoja, 
sitoutumista ja vastuuta. Etiikassa ei ole lopulta kysymys vain säännöistä ja ratio-
naalisista periaatteista, vaan aidon hyvyyden kohtaamisesta. Kokemus omasta 
arvosta, hyväksytyksi tulemisesta ja välittämisestä on perusta ihmisen moraalisel-
le kehitykselle. 

Toisen näkökulman opettajuuden muutoksen tarjoaa Luukkainen (2000 ja 
2004), joka kuvaa opettajuuden muutosta syklinä viitaten yhteiskunnallisen tehtä-
vän palautumiseen osaksi opettajuutta. Luukkainen (2004, 303) määrittelee suun-
taa eteenpäin eettisesti näkemykselliseen ja aktiiviseen yhteiskunnan kehittäjä 
-opettajuuteen (kuvio 4). 

Kuvio 4. Opettajuuden kehittyminen kohti vuotta 2010 (Luukkainen 2004, 303). 

Luukkainen (2000, 130–131) kuvaa, kuinka aina 1950- ja 1960-luvulle saak-
ka opettajan professioon liittyi voimakas yhteiskunnallinen tehtävä. Opettajan 
tehtävänä oli kasvattaa kunnollisia kansalaisia, joille erityisesti koulussa opettajan 
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voimin kirkastettiin yhteiskunnan normit ja kansalaisen vastuu yhteiskunnalle 
sekä kasvatettiin tunnolliseen mallintavaan työntekoon. Lisäksi hyvä opettaja 
huolehti myös kulttuurista ja muista yhteisistä toiminnoista yhteisössä. Tämä 
ilmeni opettajankoulutuksessa moraalin korostamisena ja monipuolisina kulttuu-
riharrastuksina. 1970-luvulle tultaessa kutsumusopettajan mantteli alkoi pudota ja 
taito kasvattaa teknisesti hyvin asiasisältöjä oli tärkeää. Tämä korostui luonnolli-
sella tavalla peruskoulun syntyyn liittyvänä pyrkimyksenä saada koko ikäluokka 
samanlaisen koulutuksen piiriin. Samalla myös luokanopettajakoulutus muuttui 
yliopistolliseksi koulutukseksi, jota leimasi tarkasti määritelty putkimaisuus. Di-
daktiikkaa korostettiin opettajankoulutuksessa ja opetustaidon arvioinnista käytiin 
vilkasta keskustelua. 1980-luvulla opettaja oli enemmän asiantuntija ja asiasisäl-
töjä pidettiin aiempaa tärkeämpinä. Muutoinkin yksilöllisyys jäi yhteiskunnassa 
taustalle, mikä ilmeni myös koulutuksen arvosidonnaisuuden vähenemisenä. 
1990-luvulle tultaessa alettiin opettajan työn osana korostaa reflektiivistä oman 
työn arviointia ja opettajaa oman työnsä tutkijana. Akateemisuuden viitta ja vuo-
sikymmenen alun opettajankoulutukseen liittyneet arvioinnit pakottivat osaltaan 
opettajankoulutusta suuntautumaan opettamisen teknisyyden korostamisesta laa-
jempiin ympyröihin. Myös yksilöllistyminen ja erityisesti Kari Uusikylän lahjak-
kuutta koskevat tutkimukset synnyttivät keskustelun uudenlaisesta opettajasta. 
Vuosikymmenen lopulla kansainvälistyminen, uusi tieto- ja viestintätekniikka 
sekä verkot oppimisympäristöinä avasivat opettajuuden profession tarkastelua 
laajemmaksi. Siirryttäessä uudelle vuosituhannelle on OPEPRO-hankkeessakin 
noussut vahvasti esille toive opettajasta yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kehittä-
jänä. Osittain toive on heijastusta muun muassa EU:n mukanaan tuomista laajen-
neista toimintaympäristöistä ja nykyteknologian tuomista mahdollisuuksista 
kommunikoida mihin tahansa ja koska tahansa. Osittain taustalla lienee huoli 
tulevaisuudesta ekologisena ja syrjäytymiseen liittyvänä sosiaalisena kysymykse-
nä ja suomalaisuudesta sekä kansallisvaltiona että kulttuurina.  

Luukkaisen (2004, 302) mukaan erona edellisen vuosisadan alkupuolen yh-
teiskuntaorientaatioon on kuitenkin nähtävissä toive ja usko opettajaan yhteiskun-
nassa toivottavan suunnan määrittäjänä. Yhteiskuntasuuntautuneisuus ei riitä, 
vaan myöhemmin korostuu eettisen kysyjän ja toimijan rooli. Tällöin ei ole ky-
symys pelkästään toiminnasta yhteiskunnan moraalisena muistina ja esimerkkinä, 
vaan ”muistuttajana” toimimisesta; opettaja on eräänlainen omatunto, joka huo-
lehtii siitä, etteivät eettisesti kestävät päämäärät ja toimintatavat jää muiden peri-
aatteiden ja jollakin aikajänteellä vaihtuvien valtasuuntien jalkoihin. Lisäksi on 
syytä korostaa aktiivista roolia: käytettäessä sanaa ”kehittäjä” pystytään asiaan 
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sisällyttämään myös vahvasti korostuva vaatimus tulevaisuuteensuuntautuneisuu-
desta. Tällaisessa uudessa opettajuudessa sisällön hallinta, hyvä opetustaito ja 
reflektoiva toimintatapa tulevat välineiksi pyrittäessä kohti suurempaa. Opettajuus 
on tällöin noussut irti sääntöjen ja toimintatapojen kapea-alaisesta tarkastelusta, ja 
tämä valinta vahvistaa opettajan professiota.  

Luukkainen (2004, 303–304) kirjoittaa opettajuuden perustasta ja viittaa tällä 
malliinsa tulevaisuuden opettajuuden osittain päällekkäin menevistä osatekijöistä, 
jotka ovat sisällön hallinta, oppimisen edistäminen, eettinen päämäärä, tulevai-
suushakuisuus, yhteiskuntasuuntautuneisuus, yhteistyö sekä itsensä ja työnsä 
jatkuva kehittäminen – jatkuva oppiminen. Näistä osatekijöistä hän muodostaa 
seuraavan kehikon (kuvio 5), joka näyttää opettajuuden ytimen vuonna 2010.  

 

 

Kuvio 5. Opettajuuden osatekijät (Luukkainen 2004, 266). 

Luukkaisen (2004, 267) mukaan oppimisen edistäminen on koulutyön ydin. 
Oppitavoitteita tulee tarkastella suuntautuneena tulevaisuuteen; tietoja ja taitoja ei 
rakenneta vain tähän päivään vaan tulevaisuuteen. Opettajan työ alkaa olla yhä 
vahvemmin sidoksissa yhteiskunnan tarpeisiin ja kehittämiseen. Koulutuksen 
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tavoite on kehittää kansalaisvalmiuksia ja luoda pohjaa työssä osaamiselle. Kai-
ken tämän tulee tapahtua eettisesti kestävien päämäärien ja periaatteiden mukai-
sesti. Onnistuminen edellyttää monipuolista ja -tasoista, verkostoitunutta yhteis-
työtä. Jotta opettajalla on valmiudet vastata edellä kuvattuihin moniin haasteisiin, 
on edellytyksenä itsensä ja työnsä jatkuva kehittäminen. Opetettavan alan sisällön 
hallinta on kaiken opetustyön onnistumisen perusta. Yhdessä nämä tekijät muo-
dostavan uuden opettajuuden, orientaation opettajan työhön. Opettajuus on tästä 
lähtien sekä ajassa elämistä että suunnan näyttämistä (Luukkainen emt. 303–304). 

Ajatus opettajuudesta ns. yhteiskunnallisena vaikuttajuutena ei ole uusi. Vai-
kuttajuus -näkökulma tuli esille jo Launosen (2003) esityksessä. Aiheesta on kir-
joittanut esimerkiksi Niemi (1992), joka on muokannut Piclen (1985) teoretisoin-
nin pohjalta Opettajan ammatillisen kehittymisen teoriamallin, jonka hän (1992, 
26) esittää myös suhteessa yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Niemi (1992, 19) 
kuvaa suhdetta yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen Takalaan (1978) viitaten sanomal-
la, että opettajankoulutus ja opettajat ovat merkittäviä vaikuttajia siinä, millaiset 
valmiudet uudella sukupolvella on vastaanottaa tulevaisuus ja vaikuttaa sen muo-
toutumiseen. Opettajan tulee siis tulla tietoiseksi oman työnsä merkityksestä oppi-
laittensa elämälle, tulevaisuudelle ja tulevaisuuden yhteiskunnalle. Malli rakentuu 
konstruktivistisen tulevaisuudenkäsityksen sisään, jolloin pyritään ottamaan huo-
mioon niiden ihmisten intressit, joiden tulevaisuudesta on kysymys ja toiminta-
komponentin kautta pyritään tekemään ryhmät aktiivisiksi kehittämään strategioi-
ta, jotka edistävät yhteiskunnan kehittämistä heidän etunsa mukaiseksi. Ihminen 
elää maailmassa, joka on muodostunut yhteiskunnallisen toiminnan historiallises-
sa prosessissa ja tulevaisuus on samalla tavalla luotavissa. Opettajan ammatin 
tietoteoreettista pohjaa voidaan tarkastella myös paradigmojen kautta, jolloin 
opettajan rooli ja kasvun tavoitteet nähdään eri tavoin. Positivistisen paradigman 
mukaan opettaja on hallinnon, tutkijoiden ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoi-
den ohjaama vastaanottaja ja toteuttaja. Tulkinnallinen paradigma esittää opetta-
jan ymmärtävänä ammattilaisena ja tilanteiden tulkitsijana, jonka kokemuksellista 
tietoa tarvitaan opetusta kehitettäessä. Kriittisen paradigman mukaan opettaja on 
ammatillista tietopohjaansa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa luova muu-
toksen agentti (ks. Fullan 1996; Niemi 1996; Tom ja Valli 1990).  

Niemi (1992, 25) viittaa Listonin ja Zeichnerin (1991) näkemyksiin opetta-
jankoulutuksen valtasuuntauksista. Traditionaalisessa suuntauksessa vanha ja 
hyväksi havaittu perinne siirretään uudelle sukupolvelle, rationaalisessa nykytie-
teen ja tutkimuksen tuloksia pyritään soveltamaan ja radikaalissa olemassa olevat 
käytännöt ja rakenteet asetetaan kyseenalaisiksi. Liston ja Zeichner asettuvat 
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radikaalin opettajankoulutuksen kannalle, sillä opettajia tulee opettaa reflektoi-
maan kriittisesti, joka mahdollistaa muutosten suuntaan ja sisältöön vaikuttamisen 
– ei vain niihin sopeutumisen. Yhä vallitsevammin nousee esille se käsitys, että 
opettajien on oltava aktiivisia muutoksen etsijöitä ja suuntaajia. Opettajankoulu-
tuksella on haluttu nähdä aktiivinen rooli yhteiskunnan ja tulevaisuuden kehitty-
misessä. Opettajien olisi tärkeää jo koulutuksessa päästä oppimaan ammattikult-
tuuria, jossa etsitään uusia vaihtoehtoja ja arvioidaan kriittisesti nykyisiä käytän-
töjä. Opettajien kyky kehittää omaa työtään on ratkaisevaa koulun kehittymisessä. 

Luukkainen (2000, 131–132) jatkaa, että monet opettajat kuitenkin kavahta-
vat esiin nostettua ns. laajaa yhteiskunnallista tehtävää. Se on hänen mukaansa 
luonnollista, kun ajatellaan siihen liittyvää vastuuta ja kriittisyyttä, minkä kohtee-
na koulu ja opetustyö ovat viime vuosikymmenen ajan olleet. Samalla näyttäytyy 
kulttuuri tutussa valossa: opettajankoulutukseen hakeutuneet ovat aikanaan ha-
lunneet opetusalalle senhetkisen kulttuurin innoittamana – nyt edessä koetaan 
olevan uudenlainen tehtävä. Tämä ilmenee myös monien opettajien väsymisenä ja 
toiveena palaamisesta entiseen tuttuun, sellaiseen oppilaitoskulttuuriin, jossa 
kaikki oli tarkasti säädelty. Luukkaisen mielestä tärkeäksi muodostuukin kysymys 
siitä, kuka määrittää ja antaa profession. Opettajankoulutukselle on suuri haaste 
pohtia profession suuntaa ja samalla tukea työssä olevien opettajien kykyä uudis-
tua jatkuvan ja nopeutuvan muutoksen maailmaan. Uudistajien ja muutoksen 
kohtaajien valinta luo jatkuvia tarpeita opettajankoulutusvalintojen tutkimukselle 
ja kehittämiselle. Lisäisin edelliseen, että myös tarpeita täydennyskoulutukselle. 
Luukkaisen (emt. 52) mukaan opettajan rooli ja opettajan kasvun tavoitteet voi-
daan nähdä hyvin erilaisina sen mukaan, millaisena opettajana ammatin tietoteo-
reettinen pohja nähdään. Akateemiseen opettajankoulutukseen liittyy usko opetta-
jan halusta ja kyvystä pohjata työssä tekemänsä ratkaisut laajaan teoreettiseen 
viitekehykseen, jonka perusteella opettajan roolia voidaan tarkastella ääripäiden 
alisteinen–itsenäinen kautta. 

2.2.2 Opettajuuden eettisyys 

Edellä olleet Launosen (2003) kuvaus kasvatusajattelun kehittymisestä ja sen 
heijastumisesta opettajan tehtävään sekä Luukkaisen (2000 ja 2004) kuvaus opet-
tajan profession muutoksesta toivat esille myös mitä suurimmassa määrin opetta-
juuden eettisen ulottuvuuden. Opettajan työhön kuuluu kiinteästi eettinen ele-
mentti, kirjoitti Luukkainen (2000, 73) jatkaen, että opettajan ammattiin liittyy 
kirjoittamattomia periaatteita esimerkiksi auttamisesta, erilaisuuden kohtaamises-
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ta, ryhmän huomioimisesta ja yhteisestä hyvästä. Ammattieettisiä ohjeita voidaan 
tulkita opettajan persoonallista kasvua ohjaavina suuntaviivoina eikä niinkään 
konkreettisina ohjeina ammatissa toimimiseen. Opettajan ammatillinen toiminta 
on kuitenkin yhtä hänen persoonansa kanssa ammattietiikassa.  

Tirrin (2002, 206) mukaan arvokysymykset, etiikka ja moraali ovat olleet voi-
makkaan mielenkiinnon kohteina suomalaisessa yhteiskunnassa jo 90-luvun ajan. 
Anglosaksisissa maissa arvokeskustelua on käyty jo 80-luvulla ja kiinnostus on 
jatkunut 90-luvulla. Suomessa eettinen keskustelu on edennyt kasvatuksen yleisen 
eettisen ulottuvuuden pohdinnasta varsinaisiin ammattieettisiin kysymyksiin. 
Yhtenä tärkeänä osoituksena eettisen pohdinnan tärkeydestä opettajan ammatissa 
ovat vuonna 1998 ilmestyneet opettajan eettiset periaatteet. Opettajan eettisten 
periaatteiden tarkoituksena on ennen kaikkea tehdä näkyväksi ja tiedostetuksi 
opettajan työhön aina kuulunut eettisyys.  

Tirri (2002, 204–205) kirjoittaa, että tutkijat ovat yksimielisiä kasvatukseen 
kiinteästi kuuluvasta eettisestä ja moraalisesta ulottuvuudesta. Toimiessaan peda-
gogisesti opettaja joutuu tekemään opetuksen päämääriä ja tavoitteita koskevia 
valintoja. Näiden valintojen taustalla ovat aina arvot, jotka opettaja on omaksunut 
tiedostaen tai tiedostamattaan. Kaikkeen kasvatukseen kuuluva moraalinen ulot-
tuvuus näkyy myös koulun yhteisessä toiminnassa, säännöissä sekä opettajan 
omissa periaatteissa. Se on usein tiedostamatonta eikä sitä mielletä moraalin opet-
tamiseksi: silti oppilaat omaksuvat suurimman osan koulun ja opettajan edusta-
masta moraalista tämän yleisen toiminnan kautta. Varsinainen moraaliopetus liite-
tään usein katsomusaineisiin, uskontoon ja elämänkatsomustietoon, joissa yhtenä 
opintokokonaisuutena on etiikka. Moraaliopetus on kuitenkin osa jokaista koulus-
sa opetettavaa ainetta, koska kaikkien aineiden sisältöä voidaan tarkastella oikean 
ja väärän näkökulmasta. Jokainen opettaja on siis arvokasvattaja ja moraalin opet-
taja tahtomattaankin. Opettajan ammatin kannalta olisikin tärkeää, että opettajat 
tiedostaisivat tämän ulottuvuuden omassa ammatissaan ja saisivat siihen riittäväs-
ti koulutusta.  

Tirri (1999; 2002) ja Tirri, Husu ja Kansanen (1999) näkevät, että opettajan 
ammatissa ammatilliset ja eettiset haasteet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
keskenään – ammatillinen ja moraalinen ajattelu kulkevat käsikkäin muodostaen 
käytännön tiedon. Tutkimuksen mukaan opettajat eivät erota omaa ammattirooli-
aan moraalisesta luonteestaan eli kuvatessaan moraalisia ideaalejaan he samalla 
kertovat ammatillisista periaatteistaan. Samalla lailla ammattieettiset kysymykset 
nostattavat opettajissa esiin ammatillisia periaatteita ja toimintatapoja. Tirrin 
(2002, 211) mukaan keskeisellä sijalla on vuorovaikutus: opettajan persoonaa 
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koskeva ammatillinen ja moraalinen ulottuvuus ovat vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. Vuorovaikutus muodostaa opettajan eettisen profession käytännön perus-
tan. Mallissa (kuvio 6) on pyritty yhdistämään moraalinen ulottuvuus kognitiivi-
seen ja käytännölliseen ulottuvuuteen ja lisäksi korostetaan opettajan ammatillis-
ten ja moraalisten periaatteiden yhteyttä opettajan omaan persoonaan. 

Kuvio 6. Opettajan käytännöllisen tiedon ulottuvuudet (Tirri 2002, 211; Tirri, Husu ja 
Kansanen 1999). 

Tirrin (2002, 212) tutkimustulosten mukaan kasvatuksen eettiset ongelmat 
syntyvät usein tilanteissa, joissa kasvattajat ovat eri mieltä, mikä milloinkin on 
lapsen ja nuoren parhaaksi toimimista. Varhaiskasvatuksessa nämä konfliktit syn-
tyvät useimmiten opettajan ja vanhempien välille, yläasteella opettajien ja oppi-
laiden välinen vuorovaikutus sekä opettajien keskinäiset ristiriidat synnyttävät 
tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan kasvatuksen eettistä perustaa. Kaikissa 
työyhteisöissä joudutaan pohtimaan yhteisiä sääntöjä ja vähemmistöön kuuluvien 
oikeuksia. 

Myös Skinnari (2002, 203–228) toteaa, että opettajan ammattia pidetään ylei-
sesti ytimeltään eettisenä ja tällöin halutaan korostaa opettajaa arvokasvattajana. 
Opettajan työhön kytkeytyvät väistämättä aina jotkut arvot; työ ei ole pelkkää 
neutraalia opettamista, kyse on aina kasvatuksesta. Mutta mihin opettaja kasvat-
taa? Mistä löytää arvot opettajan työn pohjaksi ja myös päämääriksi? Opettajuu-
den etiikka kytkeytyykin olennaisesti kokonaisvaltaisen ihmisyyden asettamiseen 
koulun toiminnan päämääräksi. Artikkelissaan hän tutkii, mitä se konkreettisesti 
ja perustellusti tarkoittaisi. Opettajuuden etiikan filosofisina vaihtoehtoina hän 
mainitsee eettisen monismin, eettisen relativismin ja eettisen pluralismin. Eettisen 
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pluralismin lähtökohdista voidaan keskustella opettajan eettisistä toimintaperiaat-
teista, opettajuuden ja opettajankoulutuksen asettamista vaatimuksista. Skinnarin 
tavoitteena on demokraattinen maailma, jossa ihminen voi nousta elämänsä ohjaa-
jaksi. Tämän vaihtoehdon toteuttamiseen pyrkivää toimintaa hän nimittää ihmis-
tymisen auttamiseksi. Koulut ja erityisesti opettajankoulutuslaitokset olisivat 
hänen visiossaan ihmistymisen, humanisoimisen etujoukkoa; opettajat toimisivat 
ihmistymisen muutosagentteina. Tämä edellyttää liikkeelle lähtöä ihmiskäsityk-
sestä ja ainakin kolmen seikan läsnäoloa kasvatuksen ja opetuksen eetoksessa. 
Ensimmäinen on kunnioitus, joka tarkoittaa jokaisen ihmisen ”varsinaisen mi-
nuuden”, henkisen ydinolemuksen realistista kunnioittamista, joka mahdollistaa 
jokaisen tulemisen sellaiseksi kuin hän syvimmältään on. Toiseksi tulevaisuuden 
eettinen opettaja on myös tutkija, ”tutkiva opettaja”, joka voisi edistää sekä ku-
rinalaista (metodien logiikan mukaista) että oivaltavaa (asioiden logiikan mukais-
ta) ajattelua, josta oivaltaminen liittyy ihmisen persoonallisuuden kehittymiseen. 
Kolmanneksi opiskelu on nähtävä kokonaisvaltaisena sivistyksenä, joka edistää 
ajattelun sivistyneisyyttä ja totuudellisuutta, tunnesivistystä, empaattisuutta ja 
esteettisyyttä sekä tahdon ja toiminnan sivistystä ja eettisyyttä. Skinnarin (2004, 
215) mukaan pedagoginen rakkaus on korkein kasvatuksen teoria, joka ei kuiten-
kaan ole rakkauden pedagogiikkaa pelkkänä teoriana: se todellistuu vasta koho-
tessaan käytäntöön. Luukkainen toteaa myöhemmin (2004, 303–304), että mo-
niarvoisessa, kompleksisessa ja egoismia tukevassa yhteiskunnassa eettiset kysy-
mykset ovat tulevaisuudessa yhä enemmän esillä. 

2.2.3 Opettajuus professiona 

Opettajuuden eettisyyden yhteydessä oli esillä Tirrin (2002, 211) malli, jossa 
vuorovaikutus muodostaa opettajan eettisen profession käytännön perustan. Tämä 
on yksi näkemys opettajan professioon liittyvistä piirteistä. Luukkaisen (2000, 
60–63) mukaan professionaalisuuden tutkimus on ollut vilkasta aina 1930-luvulta 
lähtien. Luukkainen (emt. 69–70) esittää Hargreavesin ja Fullanin (2000) mukaan 
neljä professionaalisuuden ajanjaksoa: 1) esiprofessionaalinen aika, jolloin opetus 
oli opettajajohtoista ”massatuotantoa” 2) 1960-luvulla opettaminen kehittyi au-
tonomista professiota kohti: opettaminen koettiin ainutlaatuisena haasteena eikä 
sen perinteitä kyseenalaistettu 3) 1980-luvun puolivälissä kollegiaalinen professio 
ja 4) sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen muutosten kausi, joka tarkoittaa 
yhä laajempaa työnkuvaa ja sitoutumista opetuksen ja koulun kehittämiseen. 
Luukkaisen (2000, 72) mukaan professiokeskustelun laajuutta kuvaa ehkä parhai-
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ten se, että edelleenkin kysytään, missä määrin opettajan ammattia voidaan pitää 
asiantuntijan ammattina, professiona. Luukkainen esittää mahdolliseksi selityk-
seksi, että opettajan profession määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti on hankalaa, 
koska opettajat käyttävät persoonallisuutensa ominaisuuksia yksilöllisesti, jolloin 
professionaalisuuskin on yksilöllistä.  

Huhtanen (2002) puolestaan tarkastelee opettajaprofessiota kolmen keskeisen 
tekijän, koulutuksen, ammatin autonomian ja ammattikulttuurin, kannalta. Huhta-
nen (emt. 431) viittaa Raivolan (1989) kommenttiin, jonka mukaan yhteiskun-
tamme on spesialistien yhteiskunta – opettajilta kuitenkin puuttuvat spesialistien 
tiedot ja taidot sekä ekspertin auktoriteetti. Ekspertin auktoriteetti pitää yllä tieto-
kuilua asiaakaan ja ammatinharjoittajan välillä, pedagogi pyrkii supistamaan sitä. 
Siinä missä ekspertti ylläpitää riippuvuussuhdetta asiakkaaseen, pedagogi rohkai-
see riippumattomuuteen. Opettajan ammattia ei voi myöskään mystifioida eivätkä 
maallikot halua luopua vallastaan lapsensa kasvatukseen, jossa katsovat olevansa 
opettajia parempia asiantuntijoita. Opettaja ei myöskään päätä ammatin keskei-
sestä asiasta, asiakassuhteesta, koska koulutoiminnan tavoitteet ovat yhteiskunnan 
määrittelemiä ja oppilaan on koulua käytävä, halusipa hän sitä tai ei. Huhtanen 
(2002) pohdiskeleekin kirjoituksessaan, onko opettajuus ihmistyön alueelle sijoit-
tuvana semi-professio, joka ei edes uusprofessionaalisuuden myötä pääse kohoa-
maan professioksi.  

Uusprofessionaalisuudesta ovat kirjoittaneet muun muassa Niemi ja Kohonen 
(1995), joiden syklinen malli (emt. 75) esittelee uusprofessionaalisuuden komp-
lementaariset peruskäsitteet. Malliin on siis koottu ne tekijät, jotka nousevat hyvin 
keskeisiksi, kun eri maissa on arvioitu hyviin oppimistuloksiin ohjaavien ja aktii-
vista oppimiskäsitystä korostavien opettajien ominaisuuksia. Tästä mallista Niemi 
(1995, 43) on muokannut opettajan ammatillista kehittymistä uusprofessionaali-
suuden viitekehyksessä kuvaavan mallin (kuvio 7). 
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Kuvio 7. Opettajan ammatillinen kehitys uusprofessionaalisuuden viitekehyksessä. 
Kolme päällekkäistä nuolta kuvaavat ammatillisen kehityksen osa-alueita: ammatti-
taitoja, persoonallisuutta ja kognitiivisia prosesseja (Niemi 1995, 43). 

Kolme päällekkäistä nuolta siis osoittavat prosessin koskevan ammatillisia 
taitoja, persoonallisuutta ja kognitiivisia prosesseja ja viittaavat Piclen (1985) 
malliin ammatillisen kehittymisen ulottuvuuksista. Ammatillinen kehitys uuden 
professionaalisuuden viitekehyksessä merkitsee siis kasvua näillä kolmella ulot-
tuvuudella. Muutoksia näissä voidaan tarkastella tiedonintressien näkökulmasta ja 
koko professionaalisuutta koskeva kehitys muotoutuu erilaiseksi, mikäli kehitys 
on pääasiassa teknistä, praktista tai emansipatorista (Niemi 1995, 43). Niemen 
(1995, 36–43) mukaan sitoutuminen merkitsee syvällistä sitoutumista oman ja 
oppilaiden kasvun ja oppimisen edistämiseen, jolloin se merkitsee myös henkilö-
kohtaisen panoksen antamista tehtävässä sekä siihen liittyvää opettajan itsetutkis-
kelua ja itsearviointia. Yhteistyö ja vuorovaikutus tulee nähdä laajasti kaikilla 
tasoilla yhteiskunnan palvelutehtävänä. Autonomia tulee ymmärtää itsenäisyyte-
nä, joka toteuttaa eettisyyttä. Aktiivinen tiedonhankinta, tiedon prosessointi, omi-
en tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen kontrolli ovat keskeisiä aktii-
visen oppimisen ominaisuuksia ja koskevat sekä oppilaita että opettajia. Elementit 
ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa ja toisiaan täydentäviä.  

Isosomppi ja Leivo (2003, 103) kirjoittavat, että opettajuuteen liitetään peda-
gogisissa ja koulutuspoliittisissa teksteissä entistä vahvemmin sellaisia professio-
naalisuuteen viittaavia teemoja kuin intentionaalisuus, yhteisöllisyys sekä opetus- 
ja kasvatustyön yhteiskunnallisten ja eettisten lähtökohtien analyysi ja arviointi. 
Opettajankoulutuksen, opetushallinnon ja koulukulttuurin epävirallisissa maail-
moissa elää puolestaan rinnakkain erilaisia kulttuurisia kerroksia ja käsityksiä 
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opettajuudesta kansankynttilästä virkamieheen ja opetusteknologista asiantunti-
jaan. Tämä näkyy myös tulkintoina siitä, mihin asioihin ja millä tasolla opettaja 
tai opettajayhteisö voi vaikuttaa. Hyvin totuudenmukainen on mielestäni Isosom-
pin ja Leivon (2003, 193) kirjoitus ammattikulttuurin uudistamisen vaikeudesta. 
Uudet tulkinnat opettajuudesta ovat siirtyneet kovin hitaasti teksteistä ammatilli-
siksi käytännöiksi ja kulttuuriksi. Opetus- ja kasvatustyön resurssien supistaminen 
kunnissa, opetustyön yksityisyyden korostaminen ja koulumaailman hektinen arki 
rajaavat opettajan työlle kehykset, jotka eivät anna helposti tilaa professionaalisen 
ja vaikuttavan opettajakulttuurin kehittymiseen. Opettajan ammatin professionaa-
lisuuden tunnustamista ja asiantuntijana vaikuttamisen mahdollisuuksia niin kou-
lun sisällä kuin sen ulkopuolella on myös epäilty eri tahoilla. Opettajan ammatin 
professionaalisutta tutkineen Huhtasen (2002) mukaan ”kansan syvissä riveissä 
elää edelleen käsitys opettajan tehtävästä pelkkänä opetustyönä”. Opettajan asian-
tuntijuus professionaalisessa merkityksessä ei saa varauksetonta ulkopuolista 
tunnustusta, ja tutkijan pessimistisen arvion mukaan yhteiskunta on näin riisunut 
opettajan työltä arvostuksen ja arvovallan. Myös opettajat itse kokevat työnsä 
arvostuksen vähentyneen. Eri ammattikuntien professionalisaatio voidaan kriitti-
sesti tarkasteltuna nähdä päämääränä ja välineenä. Opettajankoulutuksen kentällä 
vaikuttavan uusprofessionaalisuuden tavoitteena on ammatin statuksen nostami-
nen, mutta perimmäisenä lähtökohtana voidaan nähdä inhimillisen kasvun ja kas-
vatuksen edistäminen sekä ammattikulttuurin uudistaminen. Opettajan merkitys ja 
vaikutus liittyvät opettajuuden uusprofessionaalisessa tulkinnassa niin yksittäisen 
oppilaan kasvuun ja kehitykseen kuin itse oppimisen ja kasvamisen ehtoihin vai-
kuttamiseen. Ammattikulttuurin uudistaminen on suuri haaste ja myös välttämät-
tömyys myös opettajien oman työssä jaksamisen ja työn mielekkyyden kannalta.  

Isosompin ja Leivon (2003, 194) mukaan opettajankoulutuksen ja kouluyh-
teisöjen perinteet ja arkipäivän käytännöt eivät välttämättä tue opettajuutta ja 
uutta ammattikulttuuria uusprofessionaalisessa merkityksessä. Opettajan ammatil-
linen identiteetti sekä opettajan omat käsitykset opettajuudesta ja opettajan työstä 
kehittyvät opiskelu- ja työkokemusten kautta. Opettajan uran eri vaiheissa suhde 
omaan työhön ja samalla näkemys omasta opettajuudesta elää ja muuttuu. Yhteis-
kuntarakenteiden murtuessa ja arvojen muuttuessa opettajalle tarjotaan yhä uusia 
rooleja ja tehtäviä – vaatimusten lisääntyessä entistä kapeammat tulkinnat opetta-
juudesta houkuttelevat arjen ristipaineissa elävää opettajaa.  

Myös Luukkainen (2004) tiedostaa asian ja näkeekin, että toimintatapojen tu-
lisi muuttua, jotta visio tulevaisuuden opettajuudesta voisi realisoitua. Luukkaisen 
(2004, 312–313) mukaan kuitenkin opettajan professionaalisuus elää ja voi hyvin. 
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Opettajan ammatin professionaalisuus pysyy vahvana ja mahdollisesti vahvistuu 
edelleen, jos professiota uudistetaan opettajan työn lähtökohdista. Erityislaadun 
tärkein tekijä on inhimillisen kasvun edistäminen. Sitä oikeutta ja velvoitetta ei 
samassa mitassa sisälly mihinkään muuhun ammattiin ja se erottaa opettajan am-
matin kaikista muista ammateista ja opettajan profession kaikista muista professi-
oista. Kysymys on sitoutumisesta oppijoihin ja heidän oppimisensa tukemiseen. 
Tämä opettajaprofession osatekijä pitää jatkuvasti, mutta ilmiönä muuttuvana, 
keskeisesti kuvassa työn eettisen luonteen. Toinen keskeinen osa opettajan profes-
siota ja eettistä luonnetta on yhteiskunnallinen vastuu, jota ei voi eikä tule haluta 
paeta. Suurimman uhan opettajan ammatille professiona muodostaakin opettaja 
itse pitäytymällä työorientaatiossaan luokka- ja oppilaitostasossa. Opettajan työ 
on yhteiskunnan tulevaisuushakuista kehittämistä. Luukkainen (emt. 312) kirjoit-
taa myös opettajan ammatin autonomian muuttumisesta ja määrittelee autonomian 
sisäiseksi ja monitasoiseksi vastuunotoksi omasta työstä. Opettajan profession 
ydin on oppimisen, kehittymisen, kasvamisen ja opettamisen ammattilaisuudessa, 
joka ilmenee sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä professionaalisuutena. Opetta-
jan ammatti professiona ei ole Luukkaisen (emt. 313) mielestä kuollut tai edes 
uhattuna, jos profession toteuttajat ja vaalijat jaksavat tehdä tutkivaa työtä oppi-
misen salojen selvittämiseksi ja oppimisen edistämiseksi niin, että yhä useampi 
eri-ikäinen oppija voi edetä omalla kehittymispolullaan. Ja jos hallinto, päättäjät 
ja koulutuksen järjestäjät voivat antaa siihen riittävän väljät kehykset: enemmän 
tavoitteista ja yhteistä arviointia, vähemmän määräyksiä ja yksityiskohtaisia oh-
jeita. 

Tynjälä (2004) ruotii artikkelissaan opettajan asiantuntijuutta kolmesta näkö-
kulmasta: kognitiivisesta näkökulmasta, osallistumisnäkökulmasta ja tiedon luo-
misen näkökulmasta. Kognitiivinen näkökulma painottaa asiantuntijuuden tiedol-
lista komponenttia, osallistumisnäkökulma näkee asiantuntijuuden osallistumise-
na tiettyyn toimintakulttuuriin ja yhteisöön ja luomisnäkökulma korostaa asian-
tuntijuutta uuden tiedon luomisen prosessina. Tynjälä (2004, 175) näkee näkö-
kulmat toisiaan täydentävinä lähestymistapoina, jotka yhdessä auttavat muodos-
tamaan kuvaa asiantuntijuuden olemuksesta. Tynjälä myös kytkee asiantuntijuu-
den kehittymisen työkulttuuriin ja näkee, että tiedon luomisen näkökulma on 
opettajankoulutuksen ja opettajan profession kehittämisen kannalta keskeinen. 
Tynjälä (emt. 176) esittelee taulukkona (taulukko 3) rinnakkain kaksi tapaa hah-
mottaa asiantuntijuuden elementtejä.  
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Taulukko 3. Asiantuntijuuden komponentit(Tynjälä 2004, 176). 

1) Faktuaalinen tieto  

2) Käsitteellinen tieto I FORMAALI /TEOREETTINEN TIETO 

  

3) Proseduraalinen tieto/Taidot 

4) Äänetön tieto 

    Intuitiivinen tieto 

II KÄYTÄNNÖLLINEN, KOKEMUKSELLINEN TIETO 

  

5) Metakognitio, III ITSESÄÄTELYTIETO 

Asiantuntijuuden pohjana kaikilla aloilla on tietty alan perustieto, jota voitaisiin 
kutsua faktuaaliseksi tiedoksi. Faktatietoa yleisempää tietoa on teoreettinen tai 
käsitteellinen tieto, johon kuuluvat erilaiset teoriat ja käsitteelliset mallit. Sekä 
faktuaalinen että teoreettinen tieto ovat muodollista eli formaalia tietoa, joka on 
luonteeltaan eksplisiittistä, sanallisesti ilmaistavissa olevaa. Kolmas ja hyvin 
keskeinen asiantuntijuuden osatekijä on proseduraalinen tieto eli kokemuksen 
kautta hankittu käytännöllinen tieto, know-how, joka on usein suomennettu tieto-
taidoksi. Tynjälän mukaan parempi suomennos olisi taitotieto, sillä know-how 
viittaa sen tietämiseen, kuinka jokin asia tehdään. Tämä tietämys on hyvin toi-
minnallista ja syntyy nimenomaan kokemuksen kautta. Proseduraalinen tieto on 
usein ainakin osittain automatisoitunutta ja luonteeltaan implisiittistä, hiljaista 
tietoa. Erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa kohdataan uudenlaisia ongelmia, 
tarvitaan vielä refleksiivisyyttä ja metakognitiota, toisin sanoen itsesäätelytietoa. 
Tämä tietämys liittyy asiantuntijan oman toiminnan ohjaamiseen ja säätelyyn 
sekä laajemmin ymmärrettynä myös kollektiiviseen toimintaan, jossa kriittinen 
reflektio ulotetaan koskemaan koko ammattikuntaa. Tämän analyysin valossa 
Tynjälä (2004, 177–178) tarkastelee opettajuutta asiantuntijuutena. Formaalinen 
teoreettinen tieto jakaantuu hänen mukaansa pääosin substanssitietoon (opetetta-
vaan aineeseen liittyvään tietoon) ja kasvatustieteelliseen tietoon hyvin laaja-
alaisesti ymmärrettynä. Opettajan asiantuntijuuden kannalta keskeistä on näiden 
kahden tietämyksen integroituminen pedagogiseksi sisältötiedoksi eli tiedoksi 
siitä, miten tiettyjä sisältöjä voidaan opettaa, minkälaisia käsityksiä oppilailla 
näistä sisällöistä on ja minkälaisia vaikeuksia näiden oppimiseen liittyy. Pedago-
ginen sisältötieto on siis didaktista tietoa, joka muotoutuu sekä oman opetusko-
kemuksen että muodollisen koulutuksen kautta. Silloin kyse ei olekaan enää pel-
kästään teoreettisesta tiedosta, vaan myös käytännöllisestä tiedosta. Opettajan 
työssä keskeinen osaaminen liittyy opetustaitoon ja oppimisen ohjaamisen tai-
toon. Tällöin myös itsesäätelyyn liittyvien metakognitiivisten taitojen ja refleksii-
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visyyden merkitys nousee erityisen tärkeäksi, sillä näiden taitojen hallintaan tulisi 
ohjata myös muita, oppilaita ja opiskelijoita. Koulutuksen kannalta onkin keskei-
nen kysymys, miten asiantuntijuuden osa-alueiden integroituminen tapahtuu (ku-
vio 8). 

Kuvio 8. Teorian, käytännön ja itsesäätelytaitojen integrointi asiantuntijuuden rakentu-
misessa (Tynjälä 2004, 180). 

Tynjälän (2004, 179–180) mukaan integroituneen asiantuntijuuden kolminaisuu-
den syntymiseen tarvitaan välittäviä välineitä, joita hyödynnetään, kun teoriaa 
käytännöllistetään, käytäntöä teoretisoidaan ja kun ratkaistaan käytännöllisiä ja 
ymmärtämisen ongelmia muodollisen tiedon pohjalta. Nuolet kuvion yläosassa 
kuvaavat teorian ja käytännön vuorovaikutusta: teorian muuntamista käytännölli-
seen muotoon ja käytännön kokemuksen käsitteellistämistä. Välittäviä välineitä 
tässä vuorovaikutuksessa voivat olla kaikki sellaiset toiminnot, joiden avulla eks-
plikoidaan hiljaista tietoa tai analysoidaan teoreettista tietoa ja käytännön koke-
muksia. Teoriatietoa voidaan käyttää ymmärtämisen ongelmien ratkaisemiseen 
reflektoimalla omia kokemuksia ja pohtimalla näiden merkitystä käsitteellisen 
tiedon avulla. Tällä tavoin itsesäätelytietoa voidaan kehittää kytkeytyneenä am-
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mattialan tieto- ja ongelmakenttään. Välittävien välineiden avulla kehittyvä it-
sesäätelytieto integroituu asiantuntijuuden muihin osa-alueisiin eli muodolliseen 
teoreettiseen tietoon ja epämuodolliseen käytännölliseen tietoon. Kuvion alin 
nuoli kuvaa muodollisen tiedon asteittaista muuntumista epämuodolliseksi tie-
doksi ongelmanratkaisun kautta. Mallin tehokas toteuttaminen esimerkiksi opetta-
jankoulutuksessa edellyttää myös opetussuunnitelmallista integrointia, jotta esi-
merkiksi opetusharjoittelujaksot saadaan kytkettyä muuhun opetukseen.  

Tynjälä (2004, 181) puhuu käytäntöyhteisöistä, jotka hyvin toimiessaan eivät 
ole ainoastaan tiedon hankkimisen, vaan myös sen luomisen yhteisöjä ja tarkaste-
lee opetustyön kulttuureja. Opettajan työn kulttuureja ja toimintaympäristöjä tar-
kasteltaessa keskeisin kysymys Tynjälästä on, minkälaiseksi toiminnaksi opetus 
ymmärretään kouluyhteisössä ja laajemmassa kasvatuskulttuurissa ja hän toteaa, 
että tällä hetkellä elämme voimakkaassa opetuskulttuurin muutoksessa. Tässä 
muutoksessa opettajan asiantuntijuus ei ole enää pelkästään yksilöllinen, vaan 
myös kollektiivinen ominaisuus. Hargreavesiin (1994) viitaten Tynjälä kirjoittaa, 
että opettajan työn luonteen ymmärtämiseksi on tunnettava sitä työkulttuuria, 
opetuskulttuuria, jossa opettaja työskentelee, sillä nimenomaan kulttuuri antaa 
merkityksen ja identiteetin opettajalle ja hänen työlleen. Erilaisia opetuskulttuure-
ja esitellessään Tynjälä (emt. 183–184) käyttää Hargreavesin (1994) jaottelua, 
jossa hän esittelee viisi erilaista opetustyön kulttuuria. 

Individualistinen opetuskulttuuri, jolle on ominaista opettajien työskentely 
toisistaan erillään ja joka on osin seurausta järjestelmällisistä tekijöistä kuten 
keskusjohtoisesta opetussuunnitelmasta ja arkkitehtonisista tekijöistä. Tässä ope-
tuskulttuurissa oletuksena on, että opettaja valmistelee ja toteuttaa opetuksensa 
yksin. Kollaboratiivisessa yhteistyön kulttuurissa yhteistyösuhteet ovat spon-
taaneja, vapaaehtoisia ja kehittämisorientoituneita. Kollaboratiivista kulttuuria 
pidetään edellytyksenä tehokkaalle koulun toiminnan ja opetussuunnitelman ke-
hittämiselle. Teennäisen kollegiaalisuuden kulttuurissa yhteistyö on toteutta-
misorientoitunut ulkoa ohjattu tai pakotettu toimintatapa, joka kuitenkin pinnalli-
sesti tarkasteltuna saattaa vaikuttaa kollaboratiiviselta kulttuurilta. Balkanisoitu-
nut kulttuuri on opetuskulttuuri, jossa kollaboraatio on erillisiin ryhmiin jakautu-
nutta, kuppikuntaista. Liikkuvan mosaiikin kulttuurissa ryhmät eivät ole kiinteitä 
ja pysyviä, vaan monimuotoisia ja dynaamisia verkostoja, jotka voivat poikia 
uusia ratkaisuja. Opetustyön kulttuureilla on suuri merkitys yksittäisen opettajan 
työn kuvan muotoutumiseen – ja toisaalta jokainen yksittäinen opettaja muovaa 
kulttuuria. Eri asemassa olevilla opettajilla on erilaiset mahdollisuudet olla vai-
kuttamassa yhteisön kulttuurin muotoutumiseen.  
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Tynjälä (2004, 187) tarkastelee laajemminkin yhteisön merkitystä, tiedon ra-
kentamisen yhteisöä kehittyneen profession merkkinä ja esittää lopuksi kysymyk-
sen, millä tavalla tiedon rakentamisen kulttuuriin voitaisiin päästä opetusalalla. 
Tiedon rakentamisen kulttuurin väylinä Tynjälä näkee opettajankoulutuksen, opet-
taja oman työnsä tutkijana -liikkeen ja tutkijoiden ja opettajien yhteiset, jaetun 
mission sisältämät projektit. Tynjälän (emt. 188) mukaan opetuskulttuurien ja 
opettajan työkulttuurien kehittäminen on tällä hetkellä yksi opetusalan keskeinen 
haaste ja tiedon luomisen näkökulma on opettajankoulutuksen ja opettajan profes-
sion kehittämisen kannalta keskeinen näkökulma.  

2.2.4 Opettajuuden asiantuntijuus 

Edellä esitelllyt professionaalisuuden näkökulmat ja Tynjälän (2004) esitykset 
asiantuntijuudesta ovat suoria näkökulmia opettajuuteen asiantuntijuutena. Asian-
tuntijuutta voidaan kuitenkin tarkastella myös käsitteiden kompetenssi ja kvalifi-
kaatio, avaintaidot ja äänetön ammattitaito kautta.  

Luukkaisen (2000, 79) mukaan tehtävä työ määrittää ne pätevyys- ja osaa-
misvaatimukset, jotka ovat relevantteja itse työn suorittamisen ja kehittämisen 
kannalta ja näiden tekijöiden haltuun ottamisen keskeisiä käsitteitä ovat kvalifi-
kaatio, kompetenssi ja ammattitaito. Kvalifikaatio liittyy ammattitaitoon niin, että 
työelämä tuottaa ne vaatimukset, joita ammattitaitoiselta työntekijältä vaaditaan. 
Näitä osaamistarpeita tai vaadittavaa osaamista nimitetään kvalifikaatiovaatimuk-
siksi. Kvalifikaatio on se tunnustettu osaaminen, jolla työntekijä vastaa työn tai 
työnantajan haasteeseen. Kompetenssi puolestaan liittyy ammattitaitoon työnteki-
jän näkökulmasta. Se on sitä ammatillista osaamista, jolla vastataan työn asetta-
miin vaatimuksiin.. Kvalifikaation ja kompetenssin erona voidaan nähdä, että 
henkilö voi olla pätevä tekemään jotakin asiaa (kompetentti), vaikkei hänellä 
olekaan virallista tutkintoa tai osaaminen ei ole muulla tavalla tunnustettua (kvali-
fioitua). Voi myös olla, että työntekijä on teknisesti kvalifioitunut tekemään työtä, 
kuten saanut opettajan kelpoisuustodistuksen, muttei osaakaan tehdä työnantajan 
edellyttämää työtä eli ei menesty opettajan työssä. Osaaminen on siis aktiivista ja 
dynaamista tietämistä, jossa tiedon sisältö ja sen soveltaminen yhtyvät. Opetta-
jankoulutuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijoille kompetenssi opettajan työhön, 
siis opettajan työn vaatimaa osaamista.  

Kvalifikaatioita on luokitellut esimerkiksi Väärälä (1995, 48–50) joka jakaa 
ne 1. Tuotannollis-teknisiin kvalifikaatioihin, jotka tarkoittavat niitä yksilöllisesti 
teknisesti painottuvia ammatillisia taitoja, tietoja ja pätevyyksiä, jotka ovat vält-
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tämättömiä työn suorittamisessa. 2. Motivaatiokvalifikaatioihin (itseohjautuvuus, 
reflektio, sitoutuminen, suostumus ja lojaliteetti), jolloin motivoituminen nähdään 
yhä enemmän kykynä erotella ja suhteuttaa omaa sitoutumistaan itse työhön, 
kykynä säädellä omaa lojaliteettiaan työorganisaatiolle ja kykynä säädellä omaa 
suostumustaan suhteessa työn haasteisiin. 3. Mukautumiskvalifikaatioihin, jotka 
tarkoittavat niitä työn sopeutumisen ja suostumisen peruskysymyksiä, joihin jo-
kaisen työntekijän on jossain määrin alistuttava, kuten työkuri, -aika, -tahti, nope-
us, työyhteisö, tunnollisuus. 4. Sosiokulttuurisiin kvalifikaatioihin, jotka kuvaavat 
työntekijän suhdetta ja liittymää työorganisaatioon ja työorganisaatiosta ulospäin 
ja ilmentyvät esimerkiksi tiimi- ja verkkokeskusteluissa. 5. Innovatiivisiin kvali-
fikaatioihin jotka tarkoittavat niitä rutiineista poikkeavia toimintoja, joilla työpro-
sessin kehittäminen tulee mahdolliseksi; tällaisia ovat suhteuttamisen taito, histo-
riallisuus, kohteenmukaisuus ja kyky jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon 
joustavaan kehittämiseen. Väärälä (emt. 50) tuo esiin tärkeän näkökulman, että 
kysymys ns. uusista kvalifikaatioista on yleensä nostettu esiin kuvaamaan uuden-
laisia pätevyyden lajeja. On kuitenkin tärkeää korostaa, että kysymys ei ole abso-
luuttisesti uusista kvalifikaatioista, vaan inhimillisten pätevyys- ja kvalifikaa-
tiorakenteiden uusista suhteista muuttuvaan yhteiskuntaan ja muuttuvaan työelä-
mään ja että samoin on kysymys näiden kvalifikaatioiden keskinäisten suhteiden 
kombinaatioista. Tuloksena on moni-ilmeinen tulkintakehikko, jossa näkyy yh-
teiskunnallinen suhde ja haasteet yksilölliselle pätevyydelle. Luukkainen (2000, 
80–81) tulkitsee, että tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot ovat Väärälän ajattelussa 
oleellisia, mutta eivät riittäviä kvalifikaatioita ja että viimeksi mainitut innovatii-
viset kvalifikaatiot lienevät oleellisia selviytymiskvalifikaatioita. Kvalifikaatioista 
ja kompetenssista ovat kirjoittaneet muun muassa Lehtisalo ja Raivola (1999), 
Helakorpi (1999), Metsämuuronen (1998) ja Taalas (1993). 

Weinert (2001, 62–63) on määritellyt kompetenssin käsitettä todeten, että kä-
sitteisiin kompetenssi, ns. avainkompetenssi ja metakompetenssi, liittyy ongelmia 
sosiaalitieteiden alueella. Selventääkseen käsitteellistä problematiikkaa Weinert 
(ems.) määrittelee viisi näkökohtaa. Käsite kompetenssi viittaa yksilön tai ryhmän 
välttämättömiin edellytyksiin vastata monimuotoisiin vaatimuksiin. Kompetens-
sin psykologinen rakenne on seurausta vaatimusten loogisesta ja psykologisesta 
rakenteesta. Kompetenssin käsitettä tulee käyttää, kun vaatimukset ovat tiedolli-
sia, mutta käsittävät myös motivationaalisia, eettisiä, tahdonvaraisia ja/tai sosiaa-
lisia komponentteja. Kompetenssin käsite viittaa myös siihen, että tehtävän tai 
asian on oltava riittävän monimutkainen ja että tarvittavia välttämättömiä edelly-
tyksiä voidaan luonnehtia myös taidoiksi, koska taitojen ja kompetenssin välinen 
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raja on hämärä. Oppimisprosessit ovat tarpeellisia, jotta saavutetaan monimut-
kaisten vaatimusten edellyttämät välttämättömät valmiudet, mutta näitä ei voi 
suoraan opettaa. Avainkompetenssi ja metakompetenssi täytyy käsitteellisesti 
erottaa toisistaan: avainkompetenssista voidaan puhua silloin, kun kysymys on 
jokapäiväisen elämän haasteiden kohtaamisessa yhtä tärkeistä taidoista liittyen 
työhön tai sosiaaliseen elämään ja metakompetenssin käsitettä tulee käyttää vain 
silloin, kun viitataan yksilön tietämykseen omista kompetensseistaan. Weinert 
(emt. 63) näkee näillä kriteereillä olevan lähinnä käytännöllistä hyödynnettävyyt-
tä. Artikkelinsa alussa Weinert (2001, 45) tiivistää, että multitieteisesti tarkastel-
tuna voidaan määritellä kompetenssin olevan erikoistunut joukko kykyjä, päte-
vyyttä ja taitoja, jotka ovat tarpeen tietyn päämäärän saavuttamiseksi.  

Ruohotie (2002, 142) käyttää termiä avaintaidot (key qualifications) ja viittaa 
termillä ns. uusiin taitoihin, jotka mahdollistavat sopeutumisen muuttuviin työs-
kentelyolosuhteisiin. Ruohotie on tiivistänyt avaintaitojen kehittämistä koskevia 
ehdotuksia eri tutkijoilta, ja hänen mukaansa taidot tulee määritellä suhteessa 
tehtävään ja työskentelykontekstiin ja niitä tulee opettaa autenttisissa olosuhteis-
sa, koska taitojen kehittäminen on sidoksissa työskentelykontekstiin. Oppi-
misympäristön tulee muistuttaa aitoa toimintaympäristöä ja opettajankoulutukses-
sa ja henkilöstön kehittämisessä tulee hyödyntää ja edistää autenttisten oppi-
misympäristöjen rakentumista; koulutus ja työelämä on nähtävä toiminnallisina 
kumppanuksina, jotka luovat uusia mahdollisuuksia kohdata tulevaisuuden haas-
teita, taitojen määrittelyn tulee tapahtua sosiaalisesti situationalisoituna, useista 
eri näkökulmista ja useilla eri tavoilla, opitun transferoitumista uusiin kontekstei-
hin ei tule pitää spontaanina. Reflektio on ymmärrettävä sillanrakentajana, ja 
ammatillisen koulutuksen ensisijaisena tavoitteena tulee olla opiskelijan itsehal-
lintakykyjen kehittäminen. 

Carsonin (2001, 44) mukaan avaintaidotkaan eivät pysy samoina, vaan voivat 
dramaattisestikin muuttua olosuhteiden muuttuessa. Avaintaitojen näkökulma 
vaikuttaa olevan yksi suuntauksista, joihin työelämän ja koulutuksen tutkimuk-
sessa ollaan menossa. Laaja-alaisesti asiaa lähestytään esimerkiksi teoksissa Key 
Qualifications in Work and in Education (1998) ja Key Competencies (2001). 
Kvalifikaatiovaatimuksia voidaan tarkastella myös ryhmän kautta, kirjoittaa 
Luukkainen (2000, 80). Tällöin osaamista ei vaadita yksittäiseltä työntekijältä, 
vaan työyhteisöltä, jonka käyttöön työntekijä osaamisensa antaa. Oppilaitoksen ja 
koulutuksen järjestäjän kannalta onkin lisääntynyt pyrkimys hakea opettajakun-
taan tarvittavaa osaamista, jolloin kvalifikaatiovaatimus täyttyy ryhmän näkökul-
masta. Kvalifikaatiot muuttuvat ihmisten, työn ja yhteiskunnan muuttumisen 



 72 

myötä, ja siksi niihin liittyviä osaamistarpeita pitää koulutuksessa jatkuvasti en-
nakoida. Tämä koskee sekä perus- että täydennyskoulutusta, sillä kysymys on 
osaamisen kehittämisestä, kompetenssin säilymisestä muuttuvissa olosuhteissa 
sekä yksilön että työnantajan näkökulmasta.  

Ruohotie (1999, 30–31) on kirjoittanut käsitysten muuttumisesta ja hänen 
mukaansa yhä suurempi on tietoisuus taitojen laadun ja tärkeyden tarkastelusta 
kollektiivisesti, ei vain yksilön kykyinä. Tämä nostaa ammatillisen kasvun ym-
märtämisen uudelle tasolle, ihmisten välisen ja ihmisen sisäisen ulottuvuuden 
omaavaksi. Loppujen lopuksi ei voi olla yksinkertaisia sääntöjä tehokkaiden am-
matillisten ohjelmien muodostamiseksi, vain määrättyihin olosuhteisiin tehtyjä 
viisaita sovelluksia. Myös artikkelissaan Ruohotie (2002, 153) yhdistää työssä 
suoriutumisen laajempaan viitekehykseen. Ruohotien esittämä malli (ks. Pearl-
man ja Barney 2000) auttaa selittämään yhteyksiä muuttuvan työelämän olosuh-
teiden, henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen ja työskentelytulosten välillä. 
Mallissa kuvataan työtehtävän suorittamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka muodos-
tavat kontekstuaalisen viitekehyksen kehittymiselle – ammatillisen kehittyminen 
näkyy tehdyn työn laadussa ja määrässä ja myös epäsuorasti työyhteisön toimin-
nallisina edellytyksinä.  

Luukkainen (2000, 81) ottaa esille käsitteen äänetön ammattitaito (tacit 
knowledge). Äänettömällä ammattitaidolla Luukkainen tarkoittaa sellaisia työssä 
tarvittavia taitoja, jotka ilmenevät käytännöllisenä tai toiminnallisena tietona, 
mutta jotka eivät välttämättä ole tiedostettuja. Tämä tieto on henkilökohtaista, 
syvästi toimintaan juurtunutta, mahdollisesti kokemuksen kautta tullutta ja sisäis-
tynyttä. Sitä ei tarvitse tietoisesti pohtia, vaan yksilö saa sen käyttöönsä ensisijai-
sesti oivalluksen, järkeilyn, mietiskelyn ja tunteiden muodossa. Tieto on yhtey-
dessä sitoutumisen asteeseen. Koska edellä kuvatun kaltainen äänetön ammattitai-
to on oleellista työn suorittamiseksi hyvin, sen osatekijöitä voidaan Luukkaisen 
mielestä nimittää äänettömiksi kvalifikaatioiksi. Äänettömät kvalifikaatiot voivat 
olla myös toisella tavalla näkymättömiä, sillä ilmetessään innostuneisuutena, 
innostavuutena, rakentavana yhteistyökykynä, ihmissuhdetaitoina, tahdikkuutena, 
diplomatiana tai kykynä ohjata, kouluttaa tai perehdyttää muita, kyseisiä ominai-
suuksia ei liitetä ammattitaidon osatekijöiksi. Äänettömän ammattitaidon osateki-
jät korostuvat epämuodollisessa ja satunnaisessa oppimisessa. Ruohotie ja Honka 
(1997, 27 ja 33) sanovat, että tiedon luomisen prosessi alkaa piilevän tiedon ja-
kamisella ja että piilevän tiedon tunnistamisen ja hyödyntämisen prosessit vaati-
vat yksilön autonomisuutta ja ryhmältä refleksiivistä dialogia.  
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Luukkainen (2000, 81–82) näkee, että koulutussektorilla on äänettömällä 
ammattitaidolla tärkeä merkitys, sillä opettajana toimiminen ei ole vain tietämistä 
ja opettamista, vaan ennen kaikkea vuorovaikutusta. Oppilaan ja oppilasryhmän 
kohtaamiseen liittyy nopeasti esiin tulevia tilanteita, joissa tiedostamattomat teki-
jät ohjaavat toimintaa – kokemus kohtaamisista lisää ammattitaitoa ja näkökul-
maa vahvistaa vahva sitoutuminen työhön. Luukkainen viittaa myös Leinon ja 
Leinoon (1990) ja käsitteeseen käytännön tieto (practical knowledge), joka sisäl-
tää sekä teknisen taitavuuden että sen takana olevan laajan tiedollisen pohjan. 
Tämä pohja jäsentyy toimintaskeemoissa ja implisiittisissä teorioissa, jotka jäsen-
tävät arvoja, uskomuksia ja toimijan osaamista. Käytännön tieto on sekä yksilöl-
listä että kollektiivista. Luukkainen (2000, 82) kirjoittaa edelleen, että työelämäs-
sä työntekijöiltä vaadittavat kvalifikaatiot ovat monipuolistuneet ja että yhä use-
amman työntekijän odotetaan olevan kvalifikaatioiden kantaja, joka on huolehti-
nut oman osaamisensa päivittämisestä. Tämä nostaa esille erilaisten koulutusmuo-
tojen kehittelyn ja työelämän ja opiskelun vuorottelun merkityksen. Työelämän 
ammatilliset muutokset vaikuttavat myös opettajien ammatillisiin kvalifikaatioi-
hin, mikä vaatii opettajien täydennyskoulutusta. Myöhemmin Luukkainen (2004, 
303–304 )arvioi, että opettajan kompetenssiksi ja toteutuvaksi ammattitaidoksi ei 
siis enää riitä taito opettaa, ei edes lisättynä yhteistyöllä kotien ja muiden kump-
paneiden kanssa. Kompetenssiin kuuluu myös kyky analysoida yhteiskunnallisia 
ilmiöitä ja kehityssuuntia, asettaa arvopäämääriä sekä työstää niitä ja toimia nii-
den puolesta aloitteellisen yhteisön jäsenenä. 

Uusimpia näkökulmia edustaa Krokforsin (2005, 72) toteamus, että opettajan 
ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja on loputtomasti ja lisäksi nämä tiedot ja 
taidot muuttuvat jatkuvasti. On siis yksinkertaisesti lähdettävä siitä, että ne kaikki 
eivät koskaan mahdu yhtä aikaa maisterintutkinnon rajalliseen koulutusohjelmaan 
ja sen tutkintovaatimuksiin. Juuri tästä syystä opettajankoulutuksen on kyettävä 
osoittamaan visionsa ja toiminta-ajatuksensa. Jos koulutus ei kykene kirkkaasti 
osoittamaan tavoitteitaan, yksittäiset sisällöt eivät jäsenny välineiksi ylemmälle ja 
abstraktimmalle eivätkä ne näin muodosta opettajan ammatillisuutta jäsentävää 
kokonaisuutta. Opettajankoulutuksen teoreettisissa tarkasteluissa on varsin yksi-
mielisesti todettu, että onnistumisen edellytys on yleinen, teoreettinen koulutusta 
organisoiva teema, johon kouluttajat sitoutuvat ja jonka suunnassa opettajat kehit-
tyvät ammattinsa.  
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2.2.5 Muuttuva opettajuus koulutuksen haasteena 

Tässä luvussa tarkastellaan opettajankoulutusta kokonaisuutena tavoitteena hah-
mottaa, millaisia tavoitteita sille asetetaan, millaisia valmiuksia nähdään tavoitel-
taviksi ja millaisia opettajakuvia tällöin nousee esille ja millaiset ovat koulutus-
suunnittelun haasteet.  

Rinne, Kivinen ja Naumanen (1991, 64) näkevät opettajankoulutuksen koko-
naisuutena, jolloin siihen kuuluvat peruskoulutus, työhöntulo-ohjaus ja jatkuva 
täydennyskoulutus. Varsinaisen työuran aikana tapahtuvan ammatillisen täyden-
nyskoulutuksen tavoitteena on työntekijöiden ammattipätevyyden säilyttäminen, 
kehittäminen ja syventäminen tarjoamalla koulutukseen osallistuville heidän alan-
sa työtehtäviensä kannalta tärkeää tieteellistä ja ammattitietoa. Niemi (1996, 42) 
korostaa yksilöllisen näkökulman merkitystä sanoessaan, että ammatillisen kehit-
tymisen tavoitteet olisi nähtävä kunkin opettajan yksilöllisen kehityksen viiteke-
hyksessä. Opettajan ammatissa kehittyminen on jatkuva prosessi, joka koskee 
erilaisissa urakehityksensä vaiheessa olevia opettajia, joihin heijastuvat myös 
elämänkaaren ja ihmisenä kasvun tapahtumat. 

Jos opettajankoulutusta tarkastellaan kokonaisuutena, on tarkasteltava myös 
peruskoulutuksen antamia valmiuksia. Niistä kirjoittavat esimerkiksi Niemi ja 
Tirri (1997, 61), jotka ovat tutkimuksessaan havainneet opettajankoulutuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa 1990-luvulla tiettyjä trendejä. Opettajan elinikäinen 
oppiminen, ammatin kriittinen arviointi ja jatkuva kehittäminen ovat varsin hyvin 
saavutettuja tavoitteita. Tästä vallitsee suuri yksimielisyys valmistuneiden opetta-
jien ja opettajankouluttajien välillä. Monet uuteen opettajakulttuuriin liittyvät 
tavoitteet – ennen kaikkea valmiuksien saaminen yhteistyöhön ja vuorovaikutuk-
seen koulun ulkopuolisten tahojen kanssa – on saavutettu toistaiseksi heikosti. 
Koulun uusiin oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet, kuten informaatiotekno-
logian käyttö ja kehittäminen ja mediakasvatus, on saavutettu erittäin heikosti. 
Siirryttäessä 80-luvulta 90-luvulle ja edelleen 2000-luvulle näkyy selvää siirty-
mää kohti arvokysymyksiä ja oman kasvatusfilosofian pohdintaa. Tutkimuksensa 
pohjalta Niemi ja Tirri (1997, 63–67) esittävät opettajankoulutukselle vaateita. 
Avoimet oppimisympäristöt vaativat uutta pedagogiikkaa ja edellyttävät infor-
maatioteknologian sovellusten sekä mediakulttuurin ja viestintäkasvatuksen hy-
vää tuntemusta. Sosiaalisesti laajentunut opettajan työn kuva merkitsee kokonais-
valtaista vastuuta oppilaasta, joten koulutuksessa tulisi toteutua jo peruskoulutus-
vaiheessa aito vuorovaikutus erilaisten yhteistyötahojen kanssa ja opettajankoulu-
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tuksen tulisi tehdä opiskelija tietoiseksi opettajan työn yhteiskunnallisista ulottu-
vuuksista.  

Myöhemmin Niemi (1998, 8), kuvaa opettajankoulutuksen haasteiden olevan 
niin mittavat, että opettajien peruskoulutus ei niihin lopullisesti voi vastata – ky-
symys on enemmänkin kasvun alkuun saattamisesta. Siksi koulutuksen tuleekin 
ohjata opiskelijoita oman persoonallisuutensa löytämiseen ja oman kasvunsa 
tuntemiseen. Niemi (emt. 15) jatkaa, että tulevaisuuden opettajankoulutuksessa ei 
enää ole pysyviä tavoitteita tai institutionaalisia rakenteita ja rooleja, joiden va-
raan koulutuksen tulevaisuus voitaisiin rakentaa ja että tulevaisuuden opettajat 
työskentelevät jatkuvan murroksen ja epävarmuuden keskellä. Niemi (emt. 64–
94) näkee aktiivisen oppimisen mahdollisuutena ja yhteisenä tehtävänä.  

Opettajankoulutuksen yhteydessä käytetään mielellään termiä jatkumo, jolla 
viitataan perus- ja täydennyskoulutuksen muodostamaan kokonaisuuteen. Tätä 
jatkumo-ajattelua tuodaan esille muun muassa OPEPRO-hankkeen loppuraportis-
sa (Luukkainen 2000, 245), jossa todetaan, että peruskoulutuksen tehtävä on al-
kuun saattaa koko työajan kestävä opettajan ammatillinen kasvu. Täydennys- ja 
jatkokoulutus muodostavat keskeisen osan jatkuvaa ammatillista kehittymistä. 
Tämän kasvun keskeisinä alueina ovat opettajan oma persoonallisuus, kognitiivi-
set prosessit sekä ammatilliset toimintavalmiudet. Täydennyskoulutuksen tulee 
kytkeytyä nykyistä selkeämmin opettajien peruskoulutukseen. Samalla irrottaudu-
taan vanhasta pyrkimyksestä sisällyttää kaikki hyvä peruskoulutusvaiheeseen. 
Tämän tulee ilmetä käytännössä niin, että peruskoulutustahot ottavat laajenevaa 
vastuuta täydennyskoulutuksesta (emt. 246). Raportissa (emt. 247) otetaan myös 
kantaa perehdyttävän eli ns. työhöntulovaiheessa tapahtuvan induktiokoulutuksen 
ja henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien (emt. 259) puolesta toteamalla, että 
täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden vuoksi tulee aiempaa enemmän tehdä hen-
kilökohtaisia kehittymissuunnitelmia. Ne käsitellään yhdessä rehtorin kanssa, 
jolloin rehtori samalla sitoutuu niihin henkisesti ja taloudellisesti ja samalla hän 
voi koordinoida ne tukemaan oppilaitoksen kehittämistä. Opettajan kannalta 
suunnitelmallisuus tuo varmuutta ja jatkuvuutta. Myös kunta- tai koulutuksen 
järjestäjäkohtainen suunnitelmallisuus paranee ja vaikuttavuus ja taloudellisuus 
lisääntyvät.  

Nämä ideat välittyvät myös Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmasta 
(2001), joka on edelleen yksi opetustoimen henkilöstökoulutusta keskeisesti oh-
jaava julkaisu. Kehittämisohjelmassa koulutus nähdään ammattitaidon kehittämi-
sen ja ylläpitämisen välttämättömäksi välineeksi, kun muuttuvassa maailmassa 
yritetään vastata opettajuuteen kohdistuviin vaateisiin. Kehittämisohjelman (emt. 
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17–18) Opettajien täydennyskoulutus-kohdassa korostuvat suunnitelmallisuus, 
tasapuolisuus ja jatkumoajattelu. Suunnitelmallisuus tulee näkyviin koulutus-
suunnitelmien korostamisena ja täydennyskoulutuksen kytkemisenä oppilaitoksen 
kehittämistyöhön. Tasapuolisuuden nimissä on huolehdittava siitä, että maan eri 
osissa ja eri oppilaitoksissa työskentelevät opettajat saavat riittävästi täydennys-
koulutusta ja ovat tasaveroisessa asemassa koulutusmahdollisuuksissaan. Kehit-
tämisohjelmassa opettajana kehittyminen tulee nähdä vaiheittaisena prosessina, 
jossa opiskelu, työ oppilaitoksissa ja täydennyskoulutus yhdistyvät. Täydennys-
koulutusta tulee lähentää opettajien peruskoulutukseen. Näin voidaan luoda elin-
ikäistä oppimista tukevaa koulutuksellista jatkumoa ja nykyistä helpommin rat-
kaista, mitkä sisällöt kuuluvat peruskoulutukseen ja mitkä sijoittuvat luontevim-
min täydennyskoulutukseen. Lisäksi korostetaan, että perus- ja täydennyskoulu-
tuksen jatkumon kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yliopistojen, ammat-
tikorkeakoulujen, kuntien ja muiden oppilaitosten ylläpitäjien kesken.  

Kehittämissuunnitelman toteutumista voimme nyt arvioida ja todettava on, 
että tehtävää riittää. Henkilö- ja oppilaitoskohtaiset koulutussuunnitelmat eivät 
ole vakiintuneet käyttöön, täydennyskoulutukseen osallistumisen mahdollisuudet 
ovat edelleen hyvin erilaisia ja perus- ja täydennyskoulutuksen välistä koulutuk-
sellista (ajallista ja sisällöllistä) jatkumoa on vaikea muodostaa. Nämä tekemäni 
arviot saavat vahvistuksensa julkaisussa Opettajankoulutus – tietoa, taitoa, tule-
vaisuutta (Opetusministeriö 2006, 35–38). Julkaisussa on tarkasteltu täydennys-
koulutussuositusten toteutumista ja todetaan seuraavaa: opetustoimen henkilöstö-
koulutusta ei ole vielä monessakaan kunnassa toteutettu suunnitelmallisesti (aika- 
ja rahoitusresurssit), henkilökohtaisten ja oppilaitoskohtaisten suunnitelmien kat-
sottiin toteutuneen heikosti, erilaiset koulutustarpeet uran eri vaiheissa otetaan 
huomioon melko heikosti, rehtorit ja opettajat eivät koe täydennyskoulutuksen 
tukevan tarpeeksi työtään, tasavertaisuus koulutusmahdollisuuksissa on toteutunut 
heikosti, perus- ja täydennyskoulutus niveltyvät heikosti toisiinsa. Positiivisin 
tulos oli havaittu koulutusmyönteisyys: erään tutkimuksen mukaan suomalaiset 
opettajat ovat kaikkein myönteisimpiä ja motivoituneimpia täydennyskoulutusta 
kohtaan verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Toinen positiivinen tulos on 
se, että tavoite 22 000 opettajan osallistumisesta vuosittain täydennyskoulutuk-
seen on toteutunut varsin hyvin, vuonna 2005 osallistuneiden lukumäärä oli 
25 100.  

Kysymys koulutuksen antamista valmiuksista liittyy laajempaan kysymyk-
seen, mihin tulisi valmistaa. Tähän antaa Kiviniemi (1999) useitakin vastauksia 
kuvatessaan koulun toimintaympäristön muutoksia (muutostendenssit), opettajan 
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työn vaateita ja opettajankoulutuksen kehittämishaasteita. Kiviniemi (1999, 187) 
kuvaa näitä raportissaan laajenevina kehinä (kuvio 9). 

 

 

Kuvio 9. Opettajan työn vaateet koulun toimintaympäristön muutostendenssien 
valossa (Kiviniemi 1999, 185). 
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Muutostendenssien ja opettajan työn vaateiden voi todeta toteutuneen lähes 
pelottavan täydellisesti, mutta opettajankoulutuksen kehittämishaasteet ovat edel-
leen monilta osin kehittämishaasteita.  

Myös Elorannan ja Virran (2002) lähtökohtana ovat olleet yhteiskunnan muu-
tokset. Elorannan ja Virran (2002, 133) mukaan yhteiskunnan muutokset näkyvät 
yllättävän rajuina nuorten käyttäytymisessä ja he tarkastelevat artikkelissaan niitä 
haasteita, joita yhteiskunnalliset muutokset asettavat tulevaisuuden opettajien 
koulutukselle. Tutkimuksessa koulun nykyisien ongelmien osalta nousi esille 
kaksi selkeää ongelmakenttää: yhteiskunnalliset tekijät ja koulun sisäiset tekijät. 
Yhteensä 80 % luokanopettajista ja 60 % aineenopettajista katsoi koulun pahim-
pien ongelmien johtuvan yhteiskunnallisista syistä (ensisijaisesti resurssien puute, 
taustalla lama ja työttömyys, toissijaisesti kodin ja koulun erilaiset arvomaailmat).  

Eloranta ja Virta (emt. 142–143) kirjoittavat, että opettajia tulisi valmentaa 
kohtaamaan näitä ongelmia, esittää realistinen kuva tämän päivän koulumaail-
masta, oppilaiden kotioloista ja yhteiskunnasta. Koulutukselta toivottiin lisää 
sosiaalisia taitoja kehittäviä kursseja (vuorovaikutustaidot, ryhmätyöt ja yhdessä 
työskentely). Myös tutkimuksen merkitys nähtiin tärkeäksi opettajan kehittäessä 
omaa opetustaan ja persoonaansa. Aineenopettajien kommenteissa korostui sel-
västi koulutuksen osuus työtään arvostavan opettajapersoonan kehittäjänä. Elo-
ranta ja Virta (2002, 146–147) toteavat tutkimuksen osoittavan, että koulun arkea 
on vaikea harjoitella koulutuksen aikana. Siihen on saatava käytännössä omat 
kokemukset ja että se on opettajuuteen liittyvä kasvuprosessi, jonka opettaja am-
matissaan kohtaa. He (emt. 149) myös muistuttavat, että opettajankoulutus tähtää 
tulevaisuuteen, sillä koulutuksen läpikäyneet opettajat voivat työskennellä opetta-
jina neljäkin vuosikymmentä. Tämän vuoksi hyvän opettajankoulutuksen kritee-
riksi eivät riitä nyky-yhteiskunnan tarpeet tai nykyisen koulun käytänteiden tois-
taminen. Mittapuuna tulisi olla se toimintaympäristö, jossa koulut ja opettajat 
joutuvat tulevaisuudessa toimimaan, mutta sen ennakoiminen on mahdotonta.  

Elorannan ja Virran (2002, 149–150) mukaan keskeinen on kysymys, millai-
nen on opettajankouluttajan oma tiedonkäsitys ja oppimisympäristö – opetetaanko 
opiskelija seuraamaan valmiiksi rakennettua polkua ja sisältyykö opettajankoulu-
tukseen passivoivia käytänteitä. Opettajankoulutus ei voi olla pelkästään tietojen, 
taitojen ja tekniikoiden omaksumista, vaan keskeinen merkitys on opettajan ajat-
telulla muun muassa oppimista, opettamista, kasvatuksen päämääriä ja opettajan 
roolia koskevilla käsityksillä. Opettajankoulutukseen tulevilla opiskelijoilla on 
valmiiksi omaksuttuja uskomuksia tulevasta roolistaan opettajana, minkä vuoksi 
koulutuksen olisi kehitettävä heidän tietoisuuttaan omista uskomuksistaan ja läh-
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dettävä liikkeelle niistä. Maallikkoteoriat olisi otettava huomioon ja pohdinnan 
alaisiksi, ne tulisi dekonstruoida ja rekonstruoida eli luoda edellytykset käsitteelli-
selle muutokselle.  

Välijärven (2005) muodostama kuva opettajuudesta ottaa huomioon koulujen 
ja opettajien toimintaympäristön. Välijärvi (2005, 106–108) käyttää termiä avoin 
opettajuus, jolloin hän viittaa ”huokoisuuteen” eli opettajan tarvitsemaan kykyyn 
avoimesti kohdata ja tulkita oppilaiden, heidän perheidensä ja koulun koko toi-
mintaympäristön muutoksesta välittyviä informaatiovirtoja sekä valmiutta koko 
ajan tarkistaa oman toimintansa suuntaa muuttuneiden tilanteiden mukaisesti. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita ”virran vietävissä olemista” vaan asiantuntijuuteen 
pohjautuvaa taitoa muuntaa pedagogisia käytäntöjä oppimisen tavoitteiden suun-
nassa. Kysymys ei siis ole vain ulkoisiin vaatimuksiin reagoimisesta, vaan myös 
muutosten ennakoinnista ja muutoksen suuntaan vaikuttamisesta. Tällöin opetta-
jan asiantuntijuuden kehittyminen perustuu entistä enemmän koko yhteisön voi-
mavarojen hyödyntämiseen ja aloitteelliseen vuorovaikutukseen kotien ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Välijärvi (2005, 106–107) kuvaa avointa opettajuutta 
kuviona kohtaamisten kautta (kuvio 10): 
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Kuvio 10. Kohtaamiset opettajan työssä (Välijärvi 2005, 107). 

Välijärven (2005, 106–107) mukaan kysymys on opettajuuden uudeksi muo-
vaavista tekijöistä. Opettajan uuden kohtaamisen verkosto koostuu oppilaisiin ja 
heidän elinolosuhteisiinsa liittyvistä tekijöistä sekä koulun rakenteellisista teki-
jöistä, jotka ovat murroksessa. Oppilaat muuttuvat yhä erilaisemmiksi, paitsi op-
pimisvalmiuksiltaan, myös motiiveiltaan ja tavoitteiltaan. Inkluusioajattelun vah-
vistuminen haastaa opettajaa entistä useammin kohtaamaan myös oppilaiden 
erityisongelmia, joista opettajilla ei välttämättä ole kovin spesifiä tietoa. Kotien 
olosuhteet vaihtelevat aiempaa enemmän ja vanhempien odotukset koulua koh-
taan kasvavat ja yksilöllistyvät. Koulukulttuurin moniarvoisuus lisääntyy jatku-
vasti maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. Myös näkemys koulutyön tarkoituk-
sesta ja tavoitteista pirstaloituu useiksi keskenään kilpaileviksi ja ristiriitaisiksi 
pyrkimyksiksi. 

Luukkainen (2004, 209–218) puolestaan näkee erityisinä opettajankoulutuk-
sen muutostarpeina opettajan ammatin kiinnostavuuden lisäämisen, opiskelijava-
lintojen kehittämisen, opettajankoulutuksen kehittämisen mahdollistamaan opis-
kelijan yksilölliset ratkaisut, koulutustahojen keskinäisen yhteistyön tiivistämisen, 

ERILAINEN OPPILAS 
- motiivit, intressit 
- valmiudet
- inkluusio
- muiden sektorien tuen tarve 

MONIARVOINEN KOULUYH-
TEISÖ 

- yksin yrittäjyyden 
perinne

- yhteisö voimavaraksi 
- johtajuuden uudet haas-

teet 

MONIKULTTUURISUUS 
- yksi vai monta 

peruskoulua
- tavat, normit, uskonnot 
- rasismi 

ERILAISET KODIT, PERHEET 
- sosiaalinen, taloudellinen 

tilanne 
- kasvatusvastuu, van-

hemmuus, opettajuus 
- neuvottelutaidot, ongel-

manratkaisutaidot 

AVOIN OPETTAJUUS 

YMPÄRISTÖ 
- tieto ja tekeminen 
- yleinen ja erityinen osaaminen 
- laajeneva oppimisympäristö 
- yhteiskunnallisesti aktiivi 
- elinikäinen oppiminen 
- tulevaisuuden rakentaja 
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perus- ja täydennyskoulutuksen kokonaisuuden muodostamisen, teorian ja käy-
tännön kohtaamisen vahvistamisen, opetussuunnitelman ja koulutuksen arvioin-
nin kehittämisen ja opettajan vastuukysymysten käsittelyn lisäämisen.  

Atjonen (2004, 23–24), lähestyy askelittain kasvatusta ja opetusta koskevaa 
ydinainesta ja päätyy tulokseen, että opettajankoulutuksen ydintavoitteet sisälty-
vät määritelmään opettaja tutkivana ja kehittävänä opetus- ja kasvatusalan vuoro-
vaikutteisena asiantuntijana. Tässä määritelmässä mainitut elementit hän purkaa 
seuraavasti: 

– Tutkiva: ymmärtää toisten tutkimuksia, osaa toimia tutkivana opettajana, 
omaa tutkimuksellisen otteen työhönsä ja toimii tutkivan ajattelun mallina 
oppilaille 

– …ja kehittävä: toimii pragmaattisen, moraalisen ja tieteellisen imperatiivin 
mukaan muutosta aikaansaavana intellektuellina 

– …opetus- ja kasvatusalan: osaa toimia koulutusjärjestelmän kokonaisuudessa 
osana kansainvälistä, kansallista ja paikallista yhteisöä 

– …vuorovaikutteinen: rakentaa tuloksellisen pedagogisen suhteen, ottaa kas-
vatusvastuuta, kykenee verkostoitumaan ja toimimaan kommunikatiivisesti 

– …asiantuntija: omaa alansa sisältötietämyksen ja sen edellyttämät tiedonhan-
kintavalmiudet sekä edistää jaettua tiedonmuodostusta omassa ja oppilaiden 
työssä 

Atjonen (2004, 26–27) on ottanut vielä neljännen askeleen ja muodostanut taulu-
kon, jossa hän lähestyy opettajankoulutuksen opetussuunnitelman ydinainesta 
tietojen, taitojen ja asenteiden tasolla neljän osa-alueen kautta, jotka ovat tieteelli-
nen, ammatillinen, sosiaalinen ja eettinen. Näistä osa-alueista hän pitää ensisijai-
sena tieteellistä, koska tieteellisen otteen tulisi läpäistä koko koulutus; ei vain 
perehdyttämällä opiskelijat tutkimusmetodologiaan ja ohjaamalla heitä omakoh-
taisessa tutkimustyössä, vaan myös niin, että kouluttajien tekemät sisältö- ja me-
netelmävalinnat perustuvat aina tutkimustietoon. Atjosen (2004) näkemyksen 
voisi katsoa edustavan Krokforsin (2005, 72) kaipaamaa yleistä ja teoreettista, 
koulutusta organisoivaa teemaa, jonka on opettajankoulutuksen teoreettisissa 
tarkasteluissa varsin yksimielisesti todettu olevan onnistumisen edellytys. Tarvi-
taan teema, johon kouluttajat sitoutuvat ja jonka suunnassa opettajat kehittyvät 
ammattinsa. 

Opettajankoulutuksen lähtökohdat voivat siis sijaita hyvinkin erilaisissa nä-
kökulmissa. Erilaisia vastauksia kysymykseen, mihin valmistaa, saadaan sen mu-
kaan pidetäänkö lähtökohtana esimerkiksi yhteiskunnan muutostendenssien nos-
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tattamia tarpeita vai etsitäänkö opettajuuden ydinainesta. Koulutussuunnittelun 
haasteiksi nousevat tällöin erityisesti koulutuksen tavoitteet ja sisällöt ja tämä 
haaste koskee sekä perus- että täydennyskoulutusta. Kuisman (1990, 136–137), 
tutkimuksessa täydennyskoulutuksen kehittämisen haasteeksi nousi erityisesti 
tavoitteiden asettaminen, sillä koulutuksen ja ympäröivän todellisuuden vuoro-
vaikutus on riittämätöntä. Edelleenkin koulutuksen tehtävä on yhteiskunnallisen 
ja sen huiman teknisen kehityksen myötä muuttamassa luonnettaan, ja entistä 
ongelmallisempaa on valita tavoitteista koulutussisältöjä, jotka samanaikaisesti 
sekä tukisivat oppimaan oppimisen taitojen lisäystä että antaisivat koulutettaville 
konkreetteja välineitä työnsä kehittämiseksi. Myös Hasu (1993, 131) pohdiskelee 
täydennyskoulutuksen vaihtoehtoja ja ammattikäytäntöjen vaatimuksia ja toteaa, 
että täydennyskoulutusta tarkasteltaessa keskeisiä suunnan näyttäjiä ovat toisaalta 
yhteiskunnassa ja taloudessa, erityisesti työkäytännöissä, tapahtuvat muutokset ja 
toisaalta koulutusajattelussa, oppimis- ja opettamiskäsityksissä tapahtuvat muu-
tokset. Nämä kaksi tekijää ovat tai ainakin niiden tulisi olla yhteydessä toisiinsa, 
sillä muutokset työ- ja ammattikäytännöissä edellyttävät muutoksia myös koulu-
tuksessa. Ylipäätään koulutuksen kyky tuottaa pysyviä ammattipätevyyksiä on 
muuttuvassa tieto- ja teknologiayhteiskunnassa vähintäänkin kyseenalainen. Pe-
ruskoulutuksen yhtenä keskeisimpänä tehtävänä onkin tuottaa myönteinen asenne 
elinikäistä oppimista kohtaan. Kysymys on myös siitä, millaisena toimintana 
täydennyskoulutusta yliopistossa kehitetään ja legitimoidaan sekä siitä, millaiset 
sisällölliset ja laadulliset reunaehdot yliopisto täydennyskoulutukselle asettaa – 
onko yliopistolla relevanttia tarjottavaa. Yliopistonkin olisi syytä reflektoida kol-
lektiivisesti toimintatapojaan ja -kulttuureitaan.  

Mihin tulisi valmistaa -kysymyksen sijasta voidaan puhua myös tarpeiden 
määrittelyn ongelmallisuudesta. Kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutuksen 
strategiassa (2005, 12) erilaiset lähtökohdat täydennyskoulutukseen on huomioitu 
hyvin listaamalla, että koulutustarpeen määrittelyn perustana voivat olla esimer-
kiksi seuraavat: 

– henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat 
– yliopistojen uuden tiedon alakohtainen tarjonta 
– koulukohtaiseen tai työyhteisökohtaiseen toiminnan kehittämiseen liittyvät 

suunnitelmat 
– koulutuksen järjestäjien tarveselvityksiin perustuvat suunnitelmat 
– kuntien yhteiset suunnitelmat 
– alueelliseen yhteisyöhön perustuvat suunnitelmat 
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– kansallinen erikoisosaamisen tarjonta 
– huippuosaamiseen perustuva kansainvälinen tarjonta 

Strategiassa (emt. 13–14) listataan myös opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen 
keskeiset teemat lähivuosiksi. Sellaisia ovat erityispedagoginen osaaminen, kodin 
ja koulun yhteistyö, nuorisokulttuurit, uudet vähemmistökulttuurit, koulutuspoli-
tiikka, oppilaitoksen kehittäminen ja arviointi, tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käyttö, opetettavien aineiden hallinta ja ainedidaktinen koulutus. Muiksi tärkeiksi 
teemoiksi nostetaan muun muassa moniammatillinen yhteistyö, yhdysluokkaope-
tus, tasa-arvo, kestävä kehitys, taide- ja teknologiakasvatus ja mediakasvatus. 
Lisäksi eri alueita (esimerkiksi johtamiskoulutus, varhaiskasvatus, aikuiskoulutus, 
opettajankouluttajien täydennyskoulutus) on huomioitava erikseen. Meriläisen 
(2005, 138) mukaan todellinen tarpeiden mukainen koulutus tukee henkilökunnan 
jaksamista. Kehittäminen on myös kaikin tavoin sidottava suoraan työssä tapah-
tuvaan kehittämiseen, koulutusjärjestelyjä on pohdittava rationaalisesti ja henki-
löstökehittämisen suunnittelu edellyttää vastuuhenkilöiden koulutusta.  

Tarvelähtöisyyden ohessa on kuitenkin muistettava täydennyskoulutuksen 
moninaiset tehtävät laajemmassa yhteiskunnallisessa mittakaavassa. Näitä tehtä-
viä kuvataan Opettajankoulutusneuvoston täydennyskoulutusjaoston muistiossa 
(Opetusministeriö 1986, 10–16), jossa esitetään täydennyskoulutusta koskevia 
perusteesejä liittyen koulutuksen päämääriin, koulutuksen onnistumisen edelly-
tyksiin, koulutustarpeita aiheuttaviin tekijöihin ja arviointiin. Muistion mukaan 
opettajien täydennyskoulutuksen päämääriä voidaan tarkastella yhteiskunnan, 
kouluyhteisön ja opettajan itsensä kannalta. Koulutuksen merkitys lisääntyy yh-
teiskunnan aineellisessa ja henkisessä kehittämisessä. Tuotannollisen toiminnan 
laadullinen muutos, jossa tieteen tulokset ovat ratkaisevan tärkeä tuotannontekijä, 
synnyttää koulutukseen kohdistuvia muutosvaatimuksia, joita lisäävät myös kult-
tuurin muutokset ja yhteiskunnan instituutioiden kehitys. Jotta koulu voisi ottaa 
huomioon oppilaan kannalta keskeiset yhteiskunnan kehityspiirteet, tarvitaan 
opettajien ammatillista pätevyyttä ylläpitävää ja lisäävää täydennyskoulutusta. 
Sen tulee antaa tietoa taloudellisista. teknologisista, sosiaalisista ja kulttuurin 
muutoksista ja niiden vaikutuksista opetus- ja kasvatustyöhön. Täydennyskoulu-
tuksen tulee myös lisätä opettajien valmiuksia muutosten kohtaamiseen. Kunnan 
ja koulun oikeus ja vastuu korostuvat opetussuunnitelman ja koulun kehittämises-
sä. Opetus- ja kasvatustyötä koskevan päätöksenteon siirtämisellä lähemmäs kou-
lun toimintaa tai jopa kouluille pyritään koulu liittämään kiinteästi paikalliseen 
yhteisöön. Koulukasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
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kouluhenkilöstöltä aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Täydennys-
koulutuksen avulla tulee voimistaa oppilaan kasvutapahtumaa tukevaa koulua, 
joka edellyttää kodin ja muun lähiyhteisön keskinäistä vuorovaikutusta. Koulu-
tuksen tulee antaa valmiuksia koulun sisäiseen kehittämistyöhön ja edistää hyvän 
työskentelyilmapiirin syntymistä kasvattajayhteisössä, koska sen myönteisellä 
esimerkillä on suuri vaikutus oppilaisiin. Aikuisella ihmisellä on pyrkimys omista 
lähtökohdistaan käsin kasvaa ja kypsyä yksilönä, työntekijänä ja kansalaisena. 
Täydennyskoulutuksen tulee tarjota mahdollisuus yksilöllisten koulutustarpeiden 
tyydyttämiseen ja lisätä opettajan aktiivisuutta itsenäiseen opiskeluun ja erilaisten 
vaikutteiden vastaanottamiseen: näin koulutus palvelee henkisen vireyden kasvua 
ja kehittymistä yksilönä. Koulutuksen vaikuttavuusongelmat ovat monimutkaisia 
erityisesti silloin, kun vaikuttavuutta pyritään selvittämään pitkän ajan kuluttua 
koulutuksen päättymisestä.  

Esille nousevat jatkuvuuden, yhteisöllisyyden ja resursoinnin tarpeet. Näistä 
muistuttaa esim. Luukkainen (2000, 299) OPEPRO-hankkeen loppuraportissa. 
Osallistuminen kerran kymmenen vuoden aikana kolmen opintoviikon koulutuk-
seen riitä ammattitaidon ylläpitämiseen, saati sen kehittämiseen. Täydennyskou-
lutuksen muotoja tuleekin kehittää huomioiden aikuisopiskelun uusimmat tutki-
mukset, uudet virtuaaliset oppimisympäristöt ja työyhteisöllisyys. Täydennyskou-
lutuksen resursointia on välttämätöntä lisätä voimakkaasti ja huolehtia sen tavoi-
tettavuudesta maan kaikissa osissa. Luukkainen (emt. 349) korostaa, että täyden-
nyskoulutuksen saatavuutta koskeva tiedonkeruu on välttämätöntä. Sen toteutus 
lienee mahdollista suuren opettajamäärän vuoksi ainoastaan otantapohjaisesti. 
Selvityksiin on tarpeen koulutusasteittain ja koulutussektoreittain sisällyttää kou-
lutusmäärätarkastelu tapahtumina, koulutuspäivinä ja opintoviikkoina, muoto, 
kustannusten muodostuminen ja maksajatahot, alueellinen tarkastelu ja vaikutta-
vuus. Lisäksi tulee selvittää koulutustarpeita. Tällainen selvitystyö sopii osaksi 
muuta koulutuksen arviointia, joka suurimmalta osalta on määritelty opetushalli-
tuksen tehtäväksi.  

On helppo yhtyä Hämäläisen (1993, 71–73) näkemykseen, jonka mukaan laa-
dun kehittämisen kannalta korkeatasoisten kouluttajien ohella avainasemassa on 
keskusten oman henkilökunnan, suunnittelijoiden, ammattitaito. Heidän tulisi 
tuntea yliopistollisen täydennyskoulutustoiminnan erityispiirteet, koulutukseen 
kohdistuvat laatuvaatimukset, vaikuttavan koulutuksen ominaisuudet ja ylipää-
tään se, se mihin koulutuksen tulisi kohdistua. Yksi perustehtävä on omien vah-
vuuksien hyväksikäyttö, joten suunnittelijan tulisi myös tietää, mitä asiantunte-
musta on käytettävissä tai miten olemassa olevaa asiantuntemusta on löydettävis-
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sä. Suunnittelijoiden on myös toimittava tiiviissä yhteistyössä sekä tutkijoiden, 
opettajien että asiakkaiden kanssa. Koulutuksen tulisi luonnollisesti olla hyödyl-
listä koulutettavien kannalta, joten se edellyttää aikuisten kouluttamisen ja työyh-
teisön kehittämisen periaatteiden tuntemusta, erityisesti pitkien koulutusohjelmien 
toteuttamisessa. Niissä sisällöllisen asiantuntemuksen ohella on hallittava myös 
muutokseen liittyvän muutosvastarinnan käsittely. Koulutustarpeen selvittämisen 
ja koulutuksen suunnittelun tulee olla prosessinluonteista: koulutustarve ei ole 
jotakin, joka selvitetään jonakin ajankohtana ja tyydytetään sen jälkeen, sillä tarve 
muuttuu jatkuvasti asiantuntemuksen lisääntyessä ja ympäristön muuttuessa. 
Suunnittelua ei voi myöskään ymmärtää pelkästään koulutusta edeltäväksi toi-
minnaksi, vaan sen on jatkuttava koko koulutuksen ajan ja siinä on huomioitava 
myös koulutuksen jälkeiset toimenpiteet. Laadukas koulutus edellyttää lisäksi, 
että koulutuksen tavoitteet ja sisällöt, toteuttamistavat ja tuotokset ovat eri intres-
siryhmien kannalta toivottuja. Jos eri tahoilta tulevat vaatimukset poikkeavat 
toisistaan, on päätettävä, kenen ehdoilla koulutusta suunnitellaan tai voidaanko 
nivoa eri tahoilta tulevat vaatimukset yhteen. Erilaisten näkemysten nivominen 
yhteen edellyttää, että koulutuksen suunnittelussa on käytettävissä kolmenlaista 
asiantuntemusta: opetettavan asian sisällön asiantuntemusta, aikuisten oppimisen 
periaatteiden tuntemusta ja asiakkaiden tarpeiden tuntemusta. Lisäksi on hallitta-
va normaali kurssihallinto. Asiantuntemuksen alueen puuttuminen aiheuttaa 
yleensä sen, ettei koulutus ole kokonaisuutena riittävän laadukasta.  

Hakalan, Kiviniemen ja Teinilän (1999, 83) mukaan täydennyskoulutuksen 
suunnittelun tulisi aina lähteä ensisijaisesti koulutettavien tarpeista ja välittömästi 
tämän jälkeen toiminnan laadusta: koulutuksen tulisi olla niin laadukasta, että 
täydennyskoulutusta organisoivat yksiköt voisivat asettautua tuotteineen missä ja 
milloin tahansa arvioinnin kohteiksi. Kiristyvä kilpailutilanne pakottaa entistä 
suurempaan asiakaskeskeisyyteen, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että lähitule-
vaisuudessa asiakkaiden tyytyväisyys ratkaisee yhä suuremmassa määrin, mistä 
koulutuspalvelut hankitaan. Opetusalan ammattilaiset ovat täydennyskoulutuk-
seen osallistujina erittäin asiantuntevia ja tämä asiantuntevuus koskee myös hin-
ta–laatu-vertailua. Hakalan, Kiviniemen ja Teinilän selvityksessä tuli esille, että 
niin opettajien kuin rehtoreidenkin toiveet suuntautuivat erityisesti lyhyisiin täy-
dennyskoulutuskursseihin ja että toivomuslistan kärjessä oli myös oppilaitoksen 
omiin projekteihin kytkeytyvä koulutus. He pitävä tuloksia kiintoisina, mutta 
myös huolestuttavana: ne ilmentävät työoloja, paineita ja kiirettä, mutta myös 
tehokkaan ja käytännönläheisen koulutuksen toiveita – siitäkin huolimatta, että 
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pitkäkestoisen koulutuksen on todettava olevan tehokkaampaa, syvemmälle po-
rautuvaa ja varmemmin ammatillisia käytäntöjä kehittävää. 

Korkeakosken (2004, 159) mukaan koulutuksen kehittäminen on yhteydessä 
siihen, miten opettajan professio kulloinkin ymmärretään ja millaiset käsitykset 
ohjaavat profession kehittämistä. Syvällisemmin tämän yhteyden olemassaolo 
näkyy mielestäni opettajien peruskoulutuksessa ja sisältötasolla, esim. tutkiva 
opettaja-ajattelu opettajankoulutuksen lähtökohtana. Täydennyskoulutuksessa 
tilanne on mielestäni toisenlainen. Yhteinen näkemys välittyy lähinnä koulutuspo-
liittisen koulutuksen painotuksissa ja muutoin lähestymistapa on hyvin tarveläh-
töinen. Tarvelähtöisyys tarkoittaa tässä laajasti eri tahojen tarpeiden huomioimista 
ja toisaalta myös yhteiskunnan ja lainsäädännön muutoksien koulutukselle aiheut-
tamia tarpeita. 

2.2.6 Täydennyskoulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen 

Jos yksi täydennyskoulutuksen järjestämisen kulmakivi on tarpeisiin vastaaminen, 
on syytä tarkastella kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Hakala, Kiviniemi ja 
Teinilä (1999, 15–16) kokosivat selvityksessään vuosina 1996–1998 koulutusta 
tarjoavat tahot ja niiden tarjonnan (taulukko 4). 

Taulukko 4. Eri koulutustahot ja niiden tarjoamien kurssien ja koulutuskokonaisuuk-
sien määrä (Hakala, Kiviniemi ja Teinilä 1999, 15–16). 

Järjestävä taho Tarjotut kurssit ja koulutuskokonaisuudet 

yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset  

(22 eri täydennyskoulutusyksikköä ja toimipistettä) 

634 

yliopistojen tiedekunnat, ainelaitokset ja erillisyksiköt (17) n. 260 

kesäyliopistot (14) 393 

ammattikorkeakoulut (9) 591 

ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (5) 50 

Opetushallitus 468 

Opetusalan koulutuskeskus 765 

opettajajärjestöt (15) 200 

lääninhallitukset (5) 200 

suurimmat kaupungit (11) 580 

Määrällisesti suurimmat koulutuksen tarjoajat tarkastelujaksolla ovat siis olleet 
Opetusalan koulutuskeskus (765 kurssia) ja yliopistojen täydennyskoulutusyksi-
köt (634 kurssia). Hakala, Kiviniemi ja Teinilä (emt. 15) kuitenkin korostavat, 
ettei selvitys kuitenkaan ole kokonaisesitys: monet koulutusta järjestävät olivat 
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jättäneet tietonsa kokonaan ilmoittamatta tai ilmoittaneet ne puutteellisesti. Mää-
rällisesti tarjonta oli (emt. 15–16) yhteensä 1287 kurssia vuosina 1996–1998. 
Yliopistotilastoissa (Opetusministeriö 2005, Yliopistotilastot 2004) on kuvattu 
yliopistojen täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus vuosina 1999–2003 
(taulukko 5). 

Taulukko 5. Yliopistojen täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus 1999–2003 
(Opetusministeriö 2003; 2004). 

 2000 2001 2002 2003 2004  

Täydennyskoulutuskursseja 

lyhyet (alle 5 pv) 

muut alle 20 ov 

erikoistumisopinnot 

5198 

2690 

1942 

566 

4764 

2495 

1784 

485 

4079 

1870 

1881 

328 

3636 

1729 

1635 

272 

3515 

1554 

1681 

280 

Opiskelijat 121 221 106 726 88 709 83 685 87579 

Kurssipäiviä *) 55 484 46 918 42 151 41 787 37370 

Avoin yliopisto 

Opiskelijoita 

 

80 002 

 

83 106 

 

85 075 

 

82 918 

 

82318 

* (1 pv = 6 opetustuntia) 

Taulukosta käy selville, että koulutuksen määrä samoin kuin opiskelijamäärä ovat 
vähenemässä. Eniten kursseja järjestettiin vuonna 2003 (Opetusministeriö 2004, 
Yliopistotilastot 2003) Helsingin yliopistossa (27 % kaikista kursseista). Opiskeli-
joista 21 % opiskeli Helsingin yliopistossa, 12 % Jyväskylän yliopistossa ja 11 % 
Teknillisessä korkeakoulussa. Kursseista yhteensä 48 % järjestettiin näissä yli-
opistoissa. Samanlaista keskittymistä näkyy myös avoimessa yliopisto-
opetuksessa, sillä eniten paikkoja oli Helsingin yliopistossa (22 % paikoista), 
Jyväskylän yliopistossa (21 % paikoista) ja Turun yliopistossa (9 % paikoista). 
Paikoista 63 % oli yliopistojen itsensä järjestämiä. (Opetusministeriö 2004. Yli-
opistotilastot 2003.) Vuonna 2004 (Opetusministeriö 2005, Yliopistotilastot 2004) 
eniten kursseja järjestetään edelleen Helsingin yliopistossa (32 % kaikista kurs-
seista) ja opiskelijoista 29,7 % opiskeli Helsingin yliopistossa, 13 % Jyväskylän 
yliopistossa ja 12 % Teknillisessä korkeakoulussa. Kaikista täydennyskoulutus-
kursseista yhteensä 54 % järjestettiin näissä yliopistoissa. Avoimen yliopisto-
opetuksen keskittyminen oli myös pysynyt samanlaisena edelliseen vuoteen ver-
rattuna, sillä eniten paikkoja oli Helsingin yliopistossa (22 % paikoista), Jyväsky-
län yliopistossa (20 % paikoista) ja Turun yliopistossa (9 % paikoista). Paikoista 
63 % oli yliopistojen itsensä järjestämiä. 
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Tilastokeskuksen (taulukko 6) mukaan oppilaitosten järjestämään aikuiskou-
lutukseen kirjattiin 2,8 miljoonaa osallistumista ja opetusta annettiin 11 miljoonaa 
tuntia vuonna 2003. Aikuiskoulutusta järjestettiin 890 oppilaitoksessa. Osallistu-
mistapausten määrä kasvoi 3 prosenttia ja opetustunteja oli 6 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen osuus osallistu-
mismääristä on edellisestä vuodesta pienentynyt 4,5 % ja kesäyliopistojen lisään-
tynyt 5,5 % (Tilastokeskus 2004, Oppilaitosten aikuiskoulutus). 

Taulukko 6. Oppilaitosten aikuiskoulutus oppilaitosryhmittäin 2003 (Tilastokeskus 
2004). 

Oppilaitosryhmä Aikuiskoulutusta

järjestäneitä 

oppilaitoksia 

Osallistumis-

tapauksia 

Muutos  

edellisestä

vuodesta % 

Naisia % Opetus- 

tunteja 

Muutos  

edellisestä 

vuodesta % 

Yleissivistävät 

oppilaitokset 

545 1 914 000 2,9 71  3 645 000 2,2 

Ammatilliset 

oppilaitokset 

272 558 000 8,3 43  6 220 000 10,3 

Ammattikorkeakoulut 

(1)  

31 90 500 -8,4 65  1 018 000 0,7 

Yliopistot 20 141 100 -4,5   271 000 -5,6 

Kesäyliopistot 21 75 400 5,5 76 (2)  87 000 -0,9 

Yhteensä 889 2 779 000 3,1   11 241 000 6,1 

1) Ensimmäiset vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa syksyllä 1996. 

2) Osuus on laskettu kesäyliopistojen opiskelijamäärästä. 

Toisen näkökulman tilanteeseen tarjoaa koulutuksiin osallistuneiden tarkastelu. 
Hakalan, Teinilän ja Kiviniemen (1999, 15–16) selvityksessä kaikkiaan 69,2 % 
vastaajista ilmoitti osallistuneensa oman oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään 
koulutukseen, 45,5 % yliopistojen ja täydennyskoulutuskeskusten järjestämään 
koulutukseen ja 43,9 % Opetushallituksen organisoimaan koulutukseen. Rehto-
reista oman oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen oli osallistunut 
80,7 %, mutta miltei yhtä usein oli koulutusta järjestänyt myös lääninhallitus ja 
Opetushallitus. Edelleen opetusalan täydennyskoulutuksen keskeisiä tarjoajia ovat 
työnantajat (Kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutuksen strategia 2005, 2). 
Avointa kurssitarjontaa (emt. 3) on vuosittain noin 350 kurssia, josta 59 % on 
yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten järjestämiä ja 43 % ainelaitosten ja yli-
opistojen erillislaitosten järjestämiä. Tarkemmin koulutukseen osallistumiseen voi 
perehtyä esimerkiksi koulutuspäivien lukumäärän kautta. Jakku-Sihvosen ja Ru-
sasen (1999, 33 ja 71) selvityksessä on vuosiin 1996–1998 sijoittuva tarkastelu. 
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Seuraavassa taulukossa (taulukko 7) opettajien ja rehtorien täydennyskoulutus-
päivien lukumäärä on sijoitettu samaan taulukkoon.  

Taulukko 7. Opettajien ja rehtorien täydennyskoulutuspäivien lukumäärä (Jakku-
Sihvonen ja Rusanen (1999, 33 ja 71). 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä Opettajat n (%) Rehtorit n (%) 

0 pv 88 (3,5) 4 (0,5) 

1–5 pv 465 (18,5) 35 (4,7) 

6–10 pv 569 (22,6) 106 (14,3) 

11–20 pv 506 (20,1) 220 (29,6) 

21–40 pv 404 (16,0) 191 (25,7) 

41–100 pv 304 (12,1) 145 (19,5) 

101–600 pv 183 (7,3) 41 (5,5) 

yhteensä 2519 (100) 742 (100) 

 N= 2653 

puuttuvat havainnot 134 (5,1) 

N= 791 

puuttuvat havainnot 49 (6,2) 

Taulukosta havaitaan, että rehtorit ovat saaneet täydennyskoulutusta opettajia 
enemmän. Puoli prosenttia vastanneista rehtoreista ei ollut saanut täydennyskou-
lutusta lainkaan, kun opettajien vastaava luku oli 3,5 %. Opettajista lisäksi 41 % 
oli ollut tutkimusajanjaksolla täydennyskoulutuksessa 10 päivää tai sitä vähem-
män, mikä käytännössä tarkoittaa, että opettaja ei ole osallistunut tarkasteltuna 
kahden vuoden ajanjaksona mahdollisesti muuhun kuin työvelvoitteeseen sisälty-
vään veso-koulutukseen. Nyt tilanne (Kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutuk-
sen strategia 2005, 4) näyttää olevan niin, että luokanopettajat osallistuvat selvästi 
vähemmän täydennyskoulutukseen kuin aineenopettajat, ja erityiskoulujen opetta-
jat osallistuvat täydennyskoulutukseen vastaavasti enemmän kuin yleisopetuksen 
opettajat. Yhtenäisen perusopetuksen opettajille on varattu täydennyskoulutuk-
seen eniten varoja, opettajaa kohden varaukset ovat kuitenkin pieniä eivätkä kaik-
ki opettajat osallistu täydennyskoulutukseen. Suurten koulujen opettajat osallistu-
vat muita enemmän ja kaupunkikuntien opettajat osallistuvat enemmän kuin haja-
asutusalueiden opettajat. Jos osallistumista vertaa osallistumiseen vuonna 1996–
1998, on havaittavissa, että työnantajan maksamaan täydennyskoulutukseen osal-
listuminen on jonkin verran lisääntynyt. Vertailu ei kuitenkaan ole kaikilta osin 
mahdollista.  

Opettajankoulutus – tietoa, taitoa, tulevaisuutta -julkaisu (Opetusministeriö 
2006, 31–32) tarjoaa osallistumisesta tuoreemman kuvan. Rehtorit ovat osallistu-
neet säännöllisesti täydennyskoulutukseen, mutta opettajista 11.3 % ei ole täy-
dennyskouluttautunut lainkaan vuoden 2003 jälkeen. Opettajien aktiivisuus osal-
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listua täydennyskoulutukseen on vähentynyt selvästi vajaan 10 vuoden aikana. 
Täydennyskoulutukseen osallistuminen on vähentynyt lähes viidellä päivällä 
muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ja lasku on tapahtunut ni-
menomaan opettajilla – rehtoreiden osallistumisaktiivisuus on noussut. Opettajien 
ilmoittamasta koulutuksesta noin puolet on ollut lyhytkestoista (1–10 päivän) 
koulutusta. Lyhytkestoisen koulutuksen määrä on lisääntynyt (vertailu vuosiin 
1996–1998) ja pitkäkestoisen vähentynyt. Myös työajan ulkopuolella tapahtuva 
täydennyskoulutukseen osallistuminen on vähentynyt.  

Hakala, Kiviniemi ja Teinilä (1999, 72–74) kysyvät myös, kohtaavatko tarjot-
tu ja saavutettu täydennyskoulutus. Tarkasteltavina olleista täydennyskoulutus-
kursseista ja ohjelmista jäi toteutumatta noin neljäsosa, mikä tarkoittaa käytän-
nössä joka neljännen koulutuksen peruuntumista lähinnä osallistujamäärän vähäi-
syyden vuoksi. Arvioin sen kertovan ainakin täydennyskoulutukseen suunnattavi-
en resurssien niukkuudesta kunnissa ja täydennyskoulutusmarkkinoiden kireydes-
tä, sanoin myös siitä pulmasta, miten opetustehtävät hoidetaan koulutuksen aika-
na. Ei sovi myöskään unohtaa, että ensisijaisesti kiinnostuksen tulee kohdistua 
koulutuksen laatuun ja sisältöön, ei vain sen määrään. Täydennyskoulutukseen 
osallistumattomuuden syiksi (Opetusministeriö 2006) mainitaankin sijaisongel-
mat, täydennyskoulutuksen saatavuuden ongelmat, motivaation puute sekä se, että 
tarjottu koulutus ei vastaa koettuja tarpeita.  

Hakalan, Kivinimen ja Teinilän (1999, 17) tekemässä selvityksessä tarkastel-
laan myös opettajille suunnatun täydennyskoulutuksen sisällöllistä jakautumista 
ja Jakku-Sihvosen ja Rusasen (1999, 42–43 ja 66) selvityksessä puolestaan opet-
tajien saamaa täydennyskoulutusta ja heidän ilmoittamiaan täydennyskoulutustar-
peita. Tarjottu–saatu-vastaavuutta ei kuitenkaan päästä suoraan tarkastelemaan, 
sillä selvitysten sisältöjako on samanlainen vain tietotekniikan ja tietoliikenne-
valmiuksien, sidosryhmäyhteistyön, työelämäyhteyksien, erityispedagogiikan, 
oppilashuollon ja opinnäytetöiden ohjaamisen osalta. Tarjottu–saatu-vastaavuus 
tuleekin hyvin näkyväksi ainoastaan tietotekniikka- ja tietoliikennevalmiuksissa. 
Selvitysten perusteella voidaan kuitenkin sanoa saadun ja toivotun täydennyskou-
lutuksen melko hyvin kohdanneen; poikkeuksena mainittakoon opettajien toive-
listalla vasta sijalla 14 ollut opetussuunnitelman perusteet ja toivelistalla sijalla 18 
olleet koululait, joita koulutuksessa on kuitenkin paljon tarjottu. Näin täytyykin 
olla, sillä opettajan täytyy olla tietoinen opetussuunnitelman perusteista ja koulu-
lainsäädännöstä, vaikka hän ei niitä henkilökohtaisesti äärettömän mielenkiintoi-
sena koulutusaiheena pitäisikään. Opettajan toive ei voi olla täydennyskoulutuk-
sen ainoa, eikä aina edes ensisijainen lähtökohta. Tarkastelu osoittaakin mielestäni 
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sen, että täydennyskoulutuksen organisoimista täytyy tarkastella moniulotteisesti 
eri näkökulmista ja kokonaisuutena.  

Myös sisältöalueiden osalta on tehty vertailua vuosien 1996–1998 ja 2003–
2005 välillä (Opetusministeriö 2006, 32–33). Tästä vertailusta havaitaan, että 
osallistuminen on kasvanut opetussuunnitelman perusteita, oppilaanohjaus-
ta/opinto-ohjausta, itsearviointia, eriyisopetusta, opetettavaa ainesta/alakohtaista 
tietoa, monikulttuurisuutta ja hallinnollisia kysymyksiä käsittelevään koulutuk-
seen. Oppilasarvioinnin koulutuksessa osallistuminen on pysynyt samantasoisena, 
mutta vähentynyt se on henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadintavalmiuksia 
käsittelevään koulutukseen, tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvään koulutukseen 
ja työelämän tuntemusta edistävään koulutukseen. samoin on vähentynyt kan-
sainvälisiin yhteistyöhankkeisiin osallistuminen. Lyhytkestoinen (1–5 päivän) 
täydennyskoulutus koetaan sekä rehtoreiden että opettajien keskuudessa selkeästi 
sopivimmaksi koulutusmuodoksi. Opettajien ja rehtorien täydennyskoulutustar-
peet eroavat toisistaan, mutta myönteisenä voidaan pitää sitä, että suurin osa ko-
kee tarvitsevansa ammatillisen osaamisen päivittämistä.  

2.3 9BKohti ammatillista kehittymistä 

Muuttuvan ja haasteellisen tehtävän vaatimuksiin vastaaminen edellyttää opetta-
jalta ammatillista kehittymistä. Ymmärtääkseni ammatillista kehittymistä ja am-
matillisen kehittymisen tukemista tutustuin lukuisiin ammatillisen kehittymisen 
teorioihin ja malleihin. Lopulta aloin etsiä suurempia linjoja ymmärtääkseni, mi-
ten käsityksemme ammatillisesta kehittymisestä on muuttunut ja mikä se tällä 
hetkellä on. Tämän ymmärryksen saavuttaminen oli yksi keskeinen tätä tutkimus-
ta eteenpäin vienyt seikka. Opettajan ammatillisen kehittymisen kuvaamisessa ja 
tutkimuksessa on siirrytty yksilöllistä kehitystä kuvaavista malleista ammatillisen 
kehittymisen kuvaamiseen monisyisenä prosessina, jonka keskiössä on ajattelun 
ja toiminnan välinen yhteys. Prosessiin kohdistuu kehitystä tukevia ja sitä ehkäi-
seviä tekijöitä, jolloin kyse on ammatillisen kehittymisen muovautumisesta sosi-
aalisissa ja kontekstuaalisissa yhteyksissä.  

Tuon esille kolme laajempaa näkökulmaa ammatillisen kehittymisen teorioi-
hin edeten sitten yksityiskohtaisemmin kohti uusimpia suuntauksia, teorioita ja 
tutkimuksia. Varsinaisesti suuntauksena voitaneen puhua opettajan ajattelun ja 
toiminnan välisen vuorovaikutuksen tutkimuksesta, johon liittyy myös näiden 
välisen relaation kuvaaminen. Relaatiossa uskomuksilla ja käsityksillä on tärkeä 
merkitys. Avaan myös relaation kuvaamiseen liittyvää laajaa käsitemaailmaa. 
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Tästä käsitemaailmasta Aaltonen ja Pitkäniemi (2001, 402) kirjoittavat, että opet-
tajan ajattelun ja toiminnan kokonaisuuden ja kompleksisuuden ymmärtämisen 
kannalta ei kuitenkaan oleellisin asia liene se, millä käsitteillä opettajan praktista 
tietämystä kuvataan: tärkeämpää on löytää ne käsitteet, joilla voidaan selvittää, 
miten tämä rikas tietämys välittyy opettajan toimintaan. Tässä on myös kritiikin 
paikka, sillä Haringin (2003, 9–10) mukaan opettajan ajatteluun kohdistunutta 
tutkimusta on kritisoitu ennen kaikkea siitä, ettei tutkimuksella saada välttämättä 
luotettavaa tietoa opettajan ajattelun yhteydestä hänen toimintaansa eikä myös-
kään ajattelun vaikutusta oppilaan oppimiseen pystytä todentamaan. Uusin suun-
taus opettajan ajattelun ja toiminnan tutkimuksessa pyrkiikin huomioimaan sekä 
opettajan että oppilaan kognitiot ja niiden kohtaamisen opetustapahtumassa.  

Ammatillisessa kehittymisessä erityinen merkitys vaikuttaa olevan käyttöteo-
rialla tai subjektiivisella kasvatusteorialla. Luukkainen (2000, 123) kirjoittaa Sil-
kelään (1999) viitaten, että opettajan ammatillisen kasvun uran mittaista prosessia 
voidaan ymmärtää vain tarkastelemalla sitä laajemmassa yhteiskunnallisessa ja 
historiallisessa kontekstissa. Opettajankoulutuksen ohella elämänkulun opiskelu- 
ja oppimiskokemukset ovat subjektiivisen kasvatusteorian perusta ja teoria koos-
tuu niistä uskomuksista ja tiedoista, jotka opiskelija kokee aikaisempien elämän-
kokemustensa perusteella relevanteiksi esimerkeiksi opettamisessa, oppimisessa 
ja kasvattamisessa. Osana tätä uskomusjärjestelmää puhutaan siis ammatillisia 
valintoja ja toimintaa ohjaavasta käyttöteoriasta. Luukkainenkin näkee, että opet-
tajankoulutuksen ja opetusharjoittelun lähtökohtana tulisikin olla opiskelijoiden 
opetusta ja oppimista koskevien käyttöteorioiden tunnistaminen. Opiskelijoiden 
epärealistinen optimismi omista opettajakyvyistään ja omat koulu- ja oppimisko-
kemukset voivat johtaa heitä aliarvioimaan teoreettisen tiedon merkitystä, pitä-
mään opettajan työstä syntyneitä mielikuvia itsestäänselvyyksinä ja siten sovel-
tamaan opetusmalleja kritiikittömästi. Reflektiiviseen itsearviointiin sekä oman 
arvoperustan ja kasvatusnäkemyksen pohtimiseen ohjaaminen onkin opettajan-
koulutuksen keskeinen tehtävä. Ammatillisen kehittymisen ydinilmiöksi on mää-
ritelty myös reflektio sekä voimaantuminen, joten tässä luvussa tarkastellaan 
lyhyesti myös niiden olemusta ja merkitystä ammatillisessa kehittymisessä. Vii-
meiseksi nostetaan esille opettajuuden orientaatioita, esimerkkinä siitä, kuinka 
opettajan ajattelu eli käsitykset vaikuttavat hänen toimintaansa ja näkyvät siinä 
erilaisina orientaatioina.  
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2.3.1 Kolme näkökulmaa tutkimukseen opettajan kehittymisestä 

Kolme esille tuomaani näkökulmaa opettajan kehittyminen -tutkimukseen ovat 
Niemen (1995), Calderhead ja Shorrockin (1997) ja Niikon (1998) jaottelut. Nie-
men (1995, 4–5) mukaan aiheen tutkimus on ollut vilkasta kymmenen viime vuo-
den aikana ja että siihen on tullut mukaan uusia näkökulmia. Opettaja ja hänen 
prosessinsa ovat nousseet yhä enemmän tutkimuksen kohteeksi. Opettajan kyky 
uudistua on ratkaiseva tekijä ajatellen koulun uudistumista (ks. Hargreaves 1992), 
jolloin kysymys on elinikäisen kasvun näkökulmasta. Vaiheteorioiden ja ammatil-
liseen kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden etsinnästä syntyi suuntaus, jota Nie-
mi nimittää ”learning to teach” eli opettamaan oppimisen tutkimussuuntaus. Yksi-
löllisten prosessien lisäksi uusin oppimisen tutkimus korostaa myös oppimisen 
sosiaalista sidonnaisuutta (sosiokonstruktivismi) sekä opettajuutta yhteiskunnalli-
sena muutosvoimana (kriittinen teoria). Niemen mukaan opettajien kehitykseen 
liittyvät tutkimukset eivät noudata koulukuntaryhmittelyä, mutta niitä voidaan 
tarkastella esimerkiksi sen mukaan, miten niissä painottuu yksilön ja yhteisön 
osuus opettajan kasvun tulkinnassa. Calderhead ja Shorrock (1997, 11–19) ovat 
ryhmitelleet ammatillista kehittymistä koskevat tutkimussuuntaukset viiteen ryh-
mään. Niikon (1998) teoreettisen tarkastelun tulos oli, että opettajan kehittymistä 
kuvaavia teorioita ja malleja on mahdollista yhdistää erilaisiksi ryppäiksi, joista 
on löydettävissä yhteisiä piirteitä, tavoitteita ja sisältöjä. Tutkijoiden koonnat on 
esitelty seuraavassa taulukossa (taulukko 8). 
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Taulukko 8. Opettajan kehittymisen -tutkimus Niemen (1995), Calderhead ja 
Shorrockin (1997) ja Niikon (1998) mukaan. 

Niemi (1995) Calderhead ja Shorrock (1997) Niikko (1998) 

Elämänkaaren ja ammattiuran 

vaiheteoriat 

 

Kulttuuriin sopeuttamisen 

/ammatilliseen kulttuuriin 

sosiaalistumisen malli 

 

Opettajan kehittyminen ulkoapäin 

nähtynä kypsymisenä ja 

vaiheittaisena prosessina 

 

Opettamaan oppimisen tutkimus 

 

Tekninen, tietojen ja taitojen 

oppimisen malli 

 

Opettajan kehittyminen sisäisenä 

ja laaja-alaisena oppimisen ja 

kasvun prosessina 

 

Opettajien sosialisaatiotutkimus ja 

sosiokonstruktivistinen viitekehys 

Opettajan työtä moraalisena ja 

eettisenä pyrkimyksenä korostava 

suuntaus 

 

Opettajan kehittyminen 

kontekstuaalisena ilmiönä 

 

Kriittinen teoria  

 

Persoonallisen ja 

professionaalisen näkökulman 

suhdetta ammatillisessa 

kehittymisessä korostava suuntaus

 

Reflektiivinen suuntaus 

 

Kaikkien tutkijoiden näkemyksenä välittyi käsitys kehittymisen prosessin mut-
kikkuudesta. Samaa mieltä tutkijat ovat myös siitä, että jokainen suuntaus voi 
tuoda esiin tärkeitä ammatillisen kehittymisen prosessiin liittyviä tekijöitä, mutta 
kukin niistä antaa vain osakuvan prosessista. Opettajaksi kehittyminen vaatii 
monenlaista oppimista, joka monenlaisten persoonallisten kykyjen ja taustojen 
vuoksi on varioiva prosessi. Toinen esiin nouseva ajatus ammatillisen kehittymi-
sen teoriaa ja tutkimusta tarkastellessa on se, minkä Niikko (1998, 12–13) sanoo 
näin: opettajan kehittymisen ja kasvun sekä opettajan ammatillisen kehittymi-
sen/kasvun käsitteiden sisällöt ja merkitykset vaihtelevat kirjoittajasta toiseen ja 
yhtenäistä ja yksiselitteistä tulkintaa on vaikea löytää. Kenttää selventääkseen 
Niikko (emt. 15) on laatinut yhteenvetotaulukon (taulukko 9), jossa hän tarkaste-
lee kehityksen, kasvun ja muutoksen käsitteitä sen perusteella, millaiset teoreetti-
set näkemykset heijastuvat käsitteiden taustalla.  
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Taulukko 9. Eräitä kehityksen, kasvun ja muutoksen piirteitä psykologisten teorioiden 
valossa (Niikko 1998, 15). 

Teoria Kehitys Kasvu Muutos 

1. Biologinen näkemys - organismin koossa 
havaittua fyysistä kasvua 

- fyysistä ja henkistä kasvua, 
sielullisten piirteiden 
kehittymistä 

- kypsymistä 
- muutosprosessit 
käynnistyvät ja 
päättyvät yksilöllistä 
ajoitusta noudattaen 
 

2. Psykoanalyyttinen 
näkemys 

- psykososiaalista kasvua - rakentuu eri osista ja ne 
liittyvät toisiinsa perättäisinä 
ja/tai päällekkäisinä ilmiöinä 

- vaiheesta toiseen 
eteneminen 
- osittaista kypsymistä 
- suhteessa yksilön 
ikätasoon 
- kokemusten integ-
rointia suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi 
 

3. Behavioristinen 
näkemys 

- ulkoista oppimista ja 
käyttäytymistä 
- opetustaitojen 
kehittämistä ja 
harjaannuttamista 
 

- toiminnan automatisointia 
- rutiinien hallintaa, joiden 
avulla integroidaan opetusta 
ja ryhmän hallintaa 

- yksinkertaisesta 
monimutkaiseen 
- osista 
kokonaisuuksiin 

4. Kognitiivinen 
näkemys 

- tiedon organisointia 
skeemoiksi 
- tietorakenteiden 
kehittämistä 
- sisäinen kognitiivinen 
prosessi 

- metakognitiota 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittymistä 
- epäadekvaattien mielikuvien 
konstruointia 

- konkreetista 
abstraktiseen 
- kasvua havainnoissa, 
uskomuksissa ja 
tiedoissa 
- kehittymistä 
ajattelussa 
 

5. Humanistis-
psykologinen näkemys

- pyrkimystä hallita ja 
integroida sekä tehdä 
ymmärretyksi oma 
kokemus 
- tietoisuuden 
korostaminen 
- oman potentiaalin ja 
voimavarojen 
käyttömahdollisuutta 
- persoonallisuuden 
sisäinen kasvu 

- psyykkistä ja henkistä 
kehitystä 
- persoonallisuuden 
muotoutumista ja 
itsetuntemuksen 
kasvattamista 
- oman näkemyksen ja 
opettajuuden pohdintaa 

- tietoisuuden 
heräämistä 
- ymmärtämistä 
- reflektiota 
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Jos jaotteluja tarkastelee näiden käsitteiden (kehitys, kasvatus, muutos) määritte-
lyiden kautta, on havaittavissa tutkimussuuntausten voimakas keskittyminen tar-
kastelemaan ammatillista kehittymistä kognitiivisen ja humanistis-psykologisen 
näkemyksen pohjalta. Tutkimustraditioissa on havaittavissa kaksi melko selvää 
kategoriaa: vaiheittaiset teoriat ja kehittyminen yhteydessä kontekstiin sekä lisäk-
si useita toisiinsa liittyviä suuntauksia, joita on vaikea koota yhden otsikon alle. 
Havaittava on myös, että Niemi, Niikko ja Calderhead ja Shorrock viittasivat 
suurelta osin eri tutkijoihin tai samojen tutkijoiden eri tutkimuksiin tai malleihin. 
Ainoa teoria, johon kaikissa kolmessa jaottelussa oli viitattu, oli Berlinerin (1986 
tai 1988) eksperttti–noviisi-teoria, joka sijoittui Niemen jaottelussa kohtaan Lear-
ning to teach ekspertti–noviisi-tutkimus, Niikon jaottelussa kohtaan vaiheteori-
at/kognitiivis-psykologinen kehitys ja Calderheadin ja Shorrockin jaottelussa 
kohtaan tekninen, tietoja ja taitoja korostava suuntaus. Niemen ja Niikon jaotte-
lulle yhteisiä olivat Piaget’n tutkimukset, Loevinger (1966), Hunt (1971), Niemi 
(1992), Fullan (1993) sekä Niemi ja Kohonen (1995). Sekä Niemen että Calder-
head ja Shorrockin jaotteluissa esiintyi puolestaan Carr ja Kemmis (1986), Zeich-
ner ja Core (1990), Tabachnic ja Zeichner (1991) ja Olson (1992). Saman tutki-
jan/tutkimuksen sijoittaminen eri kategoriaan tai useampaan kategoriaan viittaa 
paitsi tulkinnallisuuteen myös siihen, että samassa tutkimuksessa voidaan tarkas-
tella asiaa useammasta näkökulmasta. Tämä onkin suunta, johon opettajana kehit-
tymisen tutkimus näyttää liikkuvan. 

Kysymys on siis eri pohjalta tehdyistä johtopäätöksistä, mutta myös tarkaste-
lukulman eroavaisuudesta. Niikko (1998) tarkastelee asiaa paradigmoista ja teo-
reettisista käsitteistä lähtien, nojautuu laajaan materiaaliin sekä esittää julkituotua 
kritiikkiä, kun taas Niemi perustaa jaottelunsa sille, miten yksilön/yhteisön osuus 
korostuu. Opettajana kehittymisen teoriaan tutustuessani havaitsin myös, että 
Niikon jaottelu on kattavampi siinä mielessä, että on vain harvoja tutkimuk-
sia/malleja, joita ei pysty sen piiriin sijoittamaan. Tällainen ongelma minulla oli 
esimerkiksi Piclen (1985) mallissa (tarkemmin luku 4.2.1), sillä kehittymisen 
tarkastelu ulottuvuuksina ei suoraan soveltunut mihinkään kohtaan Niemen jaotte-
lussa. Niikko (1998) liitti mallin sekä opettajaksi kehittymisen sisäisenä, laaja-
alaisena ilmiönä että kontekstuaalisena ilmiönä. Calderheadin ja Shorrockin jaot-
telu koskee aloittelevien opettajien kehittymistä koskevaa tutkimusta. Siitä huo-
limatta varsinkin työyhteisöön sosiaalistumisen kysymykset, opettajan ammattiin 
liittyvä eettisyys ja reflektiotutkimus ovat erittäin ajankohtaisia ja koskevat myös 
kokeneempia opettajia.  
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Niemi ja Niikko ovat jaotteluissaan käyttäneet termiä opettajan kehittyminen, 
kun taas Calderhead ja Shorrock ja monet muut tutkijat käyttävät termiä ammatil-
linen kehittyminen tai ammatillinen kasvu. Valittu termi perustunee tutkijan pai-
nottamaan teorialähtökohtaan eli näkemykseen, jota hän painottaa. Voi myös 
pohtia, viittaako termin opettajan kehittyminen käyttö opettajuuden tarkasteluun 
professiona, johon taas liittyy ajatus opettajalle kehittyvästä erityisestä tiedosta ja 
osaamisesta. Toisaalta voisi ymmärtää niinkin, että Niemi ja Niikko näkevät ter-
min opettajan kehittyminen yläkäsitteenä ammatillinen kehittymiselle siinä mie-
lessä, että opettajana kehittyminen on laaja-alaisempi prosessi – kehitys on ensisi-
jaisesti kehitystä ihmisenä, ja se heijastuu myös opettajuuteen ja opettajan amma-
tillisuuteen. Voi kuitenkin ajatella myös toisin päin eli pitää ammatillista kehitty-
mistä yläkäsitteenä, sillä ilmiö on eri ammattiryhmille yhteinen monessakin mie-
lessä, esimerkkeinä vaiheittainen kehittyminen, oppimisen prosessiluonteisuus ja 
kehittymisen kontekstuaalisuus.  

Ammatillisen kehittymisen liittyviin teorioihin, malleihin ja jaotteluihin tu-
tustuminen sai minut tekemään neljä johtopäätöstä: teoriat ja mallit eivät ole enää 
niin selvästi rajautuneita jonkin lähestymistavan edustajiksi eli ne ovat ikään kuin 
laajentuneet, teoriamallien näkökulma on muuttunut kehittymisen kontekstuaali-
suuden huomioimisen suuntaan, kehittyminen on sekä yksilöllinen että yhteisölli-
nen prosessi ja että opettajana kehittymistä tulee tarkastella laajasti huomioiden 
sekä yksilö-, työyhteisö- että yhteiskuntatasot. Johtopäätösteni jälkeen huomasin 
löytäväni Niikon (1997) keskeisten tulosten koonnasta paljon tuttua. Niikon (emt. 
92–93) mukaan opettajan kehittymistä kuvaavat teoriamallit ovat laajentuneet 
kehityksellisistä vaiheteorioista kognitiiviseen, sosiaaliseen ja humanistiseen 
psykologiaan perustuvien oppimisteorioiden suuntaan sekä ympäristön ja kulttuu-
rin tekijöiden huomioonottamiseen. Useissa teoriamalleissa on havaittavissa piir-
teitä kehityksellisistä vaiheteorioista ja kasvua ja oppimista kuvaavista teorioista. 
Opettajaksi tuleminen on kypsymistapahtuma, oppimis-, kehittymis- ja kasvupro-
sessi, jossa ulkoisilla tekijöillä kuten ympäristöllä ja kulttuurilla on tärkeä merki-
tys. Prosessi on osittain yksilöllinen, persoonallinen ja ainutlaatuinen, kehitysvai-
heen mukaan varioituva ja riippuu lisäksi siitä, miten yksilö itse näkee kehityk-
sensä ja sen mahdollisuudet – prosessi on myös sosiaalinen ja ammatillinen sekä 
riippuvainen toimintayhteisöstä, ammatin tehtävistä ja vaatimuksista ja kehitty-
minen tapahtuu aina jossakin kontekstissa, joka osaltaan asettaa reunaehtoja ke-
hittymiselle. Opettajan kehittymistä ja kasvua kuvaavista teoriamalleista on vai-
kea rakentaa synteesiä tai kehittää uutta teoriamallia, kehittymisen prosessin 
kompleksisuus taas aiheuttaa sen, että kehittymisessä ja kasvussa tarvitaan useita 
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lähestymistapoja. Opettajan kehittymisen tarkastelussa onkin pyrittävä erilaisten 
teorioiden ja mallien jatkuvaan analyysiin sekä kasvun ja kehittymisen tarkaste-
luun yhtä aikaa eri näkökulmista, sillä vain siten saavutetaan riittävän laaja ym-
märrys ja käsitys erilaisten tekijöiden merkityksestä. 

2.3.2 Ajattelun ja toiminnan vuorovaikutus  

Opettajan toiminnan ja ajattelun tutkimuksen traditio on vilkastunut viime vuosi-
na sekä koti- että ulkomailla. Uudempi, tulkitseva tutkimusparadigma tuli Patri-
kaisen (1999, 40) mukaan käyttöön 1970-luvun puolivälissä, kun opettajien ulkoi-
sen käyttäytymisen ja siihen perustuvan opetuksen tehokkuuden tutkimuksen 
sijasta kiinnostuttiin opettajan ajattelun laadullisesta tutkimuksesta. Lähestymis-
tavan esiintulo liittyy Patrikaisen (ems.) mukaan siis tutkimusparadigman muu-
tokseen ja hän kirjoittaa tulkinnallisesta tutkimuksesta, jossa hyvä opetus määri-
tellään kontekstuaalisesti. Opettajaa ja luokkaa tutkitaan osana koko kouluyhtei-
söä ja koulua tutkitaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti määräytyneenä toimin-
taympäristönä. Opettajaa tarkastellaan refleksiivisenä ammattilaisena, jonka ajat-
telulla ja päätöksillä on ratkaisevan tärkeä vaikutus siihen, miten hän opettaa. 
Opettaja on itsenäinen, ajatteleva toimija, joka tekee valintoja ja antaa toiminnoil-
le omia merkityksiä – tällöin hän oppii kokemuksistaan arvioimalla niitä kriitti-
sesti ja suhteuttaa ne aikaisempiin tietoihinsa.  

Tradition kehittymistä kuvaa Handal (1991, 550) kolmen laatikon mallinsa 
kautta. Laatikko A on raamit, koulun ympäristö- ja kehystekijät (ulkoiset deter-
minantit), laatikko B puolestaan sisäiset determinantit eli opettajien käsitykset ja 
kognitiot joihinkin sisältyvät käsitykset ulkoisista determinanteista ja opetuksesta 
sekä opettajan omat intentiot. Ulkoisten ja sisäisten determinanttien välillä on siis 
suhde, jota Handal kuvaa nuolella (E). Laatikko C edustaa toimintaa, opetuksen 
käytäntöä. Näistä kolmesta laatikosta laatikko B eli opettajien käsitykset ovat 
olleet varhaisin tutkimuskohde, josta näkökulmaa on laajennuttu laatikkoon C eli 
käytännön opetustyön tutkimukseen. Ajattelun ja toiminnan välinen tutkimus on 
ikään kuin nuoli (D) laatikkojen B ja C välillä ja tätä yhteyttä on alettu korostaa. 
Kovinkaan paljon ei ole otettu huomioon laatikkoa A eli koulun ympäristö- ja 
kehystekijöitä, jotka Handalin mukaan tulisi kytkeä selkeästi opettajan ajattelun ja 
toiminnan tutkimukseen. Erityisesti tulisi selvittää ulkoisten (A) ja sisäisten (B) 
determinanttien suhdetta opettajan käytännön toimintaan (C).  

Clark ja Peterson (1986, 255) kuvaavat opettajan ajatteluprosessien tutkimuk-
sen taustalla olevan pyrkimyksen rakentaa muotokuva opettamisen kognitiivisesta 
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psykologiasta. Ensimmäisiksi yrityksiksi kuvata, ymmärtää ja käsitteellistää opet-
tajien käyttäytymisen taustalla olevia mentaalisia rakenteita ja prosesseja Clark ja 
Peterson (emt. 255–256) kuvaavat Jacksonin (1968), Dahllofin ja Lundgrenin 
(1970) tutkimukset sekä National Institute on Education -konferenssin (1974). 
Vuodelta 1974 (Crist, Marx ja Peterson) on peräisin vieläkin käytössä oleva opet-
tajan ajattelun jako preaktiiviseen, interaktiiviseen ja postaktiiviseen vaiheeseen 
opetuksessa. Clark ja Peterson (1986, 255–296) kokosivat yhteen siihenastiset 
opettajan ajattelua ja toimintaa koskevat tutkimukset, jotka olivat keskittyneet 
opettajan ajattelun tutkimiseen opettajan teorioiden ja uskomusten, opettajan 
suunnittelutyön sekä opettajan interaktiivisten ajatusten ja päätösten näkökulmas-
ta tai tarkastelleet opettajan toimintoja ja niiden havaittavia vaikutuksia. Clarkin 
ja Petersonin (emt. 258) näkemys oli, että opettajan ajatteluprosesseja ja opettaji-
en toimintaa ja havaittavissa olevia vaikutuksia on tutkittava yhteydessä toisiinsa 
ja että suhde ei ole yksisuuntainen vaan vastavuoroinen. Clarkin ja Petersonin 
(1986) näkemystä (myös Patrikainen 1999, 40; Haring 2003, 44) voisi sanoa suo-
rastaan kumoukselliseksi, koska kiinnostus ja tutkimus oli kohdistunut nimen-
omaan toimintaan ja vaikutuksiin, joita pidettiin yksisuuntaisina: opettajan toi-
minta vaikuttaa oppilaan toimintaan, joka vaikuttaa oppilaan saavutuksiin.  

Opettajan ajattelun ja toiminnan tutkimusta on myös tyypitelty. Morine-
Dershimer (1991, 159) on jakanut opettajan ajattelun ja toiminnan tutkimuksessa 
käytetyt tulkinnat neljään erilaiseen lähestymistapaan (ks. myös Patrikainen 1999, 
44). Skeemateoriaan perustuvalla lähestymistavalla (kognitiivinen psykologia) on 
ollut laajin vaikutus opettajan ajattelun tutkimiseen. Lähestymistavan mukaan 
opettajan ajattelu perustuu organisoituneisiin tiedonrakenteisiin, jotka syntyvät 
käsitteiden välisistä yhteyksistä. Toiminnan reflektio (reflection-in/on-action) -
lähestymistavassa toiminta perustuu tilannekohtaiseen tulkintaan aikaisemman 
kokemuksen perusteella. Pedagoginen sisältötieto (pedagogical content knowled-
ge) -lähestymistavan perusajatuksena on opettajan toiminta, jossa oppiaineksen 
tietosisällöt muokataan pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen muotoon yhdistele-
mällä käsitteitä ja aiheita oppilaiden aiempiin elämänkokemuksiin. Praktiseen 
argumentointiin perustuvan lähestymistavan mukaan opettajan päätöksentekoon 
ja toimintaan vaikuttavat käsitykset opetus–oppimistilanteista, opetuskäytäntöjen 
taustalla olevat näkemykset ja periaatteet sekä käsitys toivotuista oppimistuloksis-
ta.  

Dayn ja Hadfieldin (1996, 162) mukaan opettajan ajattelun tutkimus voidaan 
jakaa kolmeen alueeseen (ks. myös Patrikainen 1999, 38). Ensimmäinen alue on 
opettajan tarkastelu teknisrationaalisessa kontekstissa, jolloin lähestymistapa on 
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kognitiivinen ja kohteena on opettajan tiedonprosessointi ja päätöksenteko. Tämä 
suuntaus jättää vähemmälle tarkastelulle ympäristöön ja opettajan persoonallisuu-
teen liittyvien tekijöiden vaikutuksen tutkiessaan ja kehittäessään rationaalisen 
päätöksenteon malleja kuten miellekartat ja tilastolliset mallit, jotka ohjaavat 
opettajan oppimista ja kehittymistä. Toinen alue on kvalitatiivinen tutkimus, joka 
perustuu konstruktivistiselle näkemykselle opettajan omien käyttöteorioiden muo-
toutumisesta elämänhistorian ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta. Tutkimusta 
luonnehtivat opettajien kertomukset, mielikuvat ja tarinat, jotka kuvaavat opetta-
jan työhön vaikuttavia tekijöitä. Kolmas alue on toimintatutkimus, joka edustaa 
kriittistä lähestymistapaa ja on kiinnostunut kuvamaan kehittymisen sykliä. Se 
sisältää tiedustelu-, tutkimus-, kokemus-, arviointivaiheet. Tällöin tutkija vaikut-
taa tutkimushankkeessa yhteistyössä opettajien kanssa. Tutkimusta luonnehtii 
opettajien tekemä asioiden identifiointi ja täysi osanotto prosessiin. Toimintatut-
kimus tarjoaa lukuisan joukon tarkoitukseen soveltuvia metodologisia lähestymis-
tapoja, on eettistä (sopimus yhteistyöstä) ja käytännöllistä, koska tuloksena on 
muutos, johon osanottajat ovat sitoutuneet. Parhaimmillaan toimintatutkimus 
sijoittaa opettamisen persoonalliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen kontekstiin. 

Day ja Hadfield (emt. 163) kuvaavat toimintatutkijan rooliin liittyvän kolme 
tehtävää: 1) toimintatutkija auttaa opettajaa tekemään näkymättömän näkyväksi 
2) identifioi yhdessä reflektion kautta ja opettajan kanssa, ajatteleeko tämä aktu-
aalisessa, transitionaalisessa vai ideaalisessa kontekstissa 3) varmistaa, että opet-
tajalla on mahdollisuus liikkua näiden kontekstien välillä. Day ja Hadfield (emt. 
162) kirjoittavat tutkimuksensa osoittavan, että ymmärtääkseen ja toimiakseen 
ymmärryksensä pohjalta täytyy heidän reflektoida toimintaansa. Mutta sitä ennen 
heitä täytyy auttaa sijoittamaan itsensä omien käsitystensä maailmaan toiminnan 
luonteesta. Tämän kautta he eivät vain dekonstruoi vaan myös rekonstruoivat 
itsensä ja kontekstinsa. Heidän täytyy ikään kuin kohdata ristiriitaiset käsityksen-
sä opetuksesta ja itsestään opettajina. Tähän liittyy aktuaalisen (käsitys siitä, mi-
ten asiat ovat), ideaalisen (käsitys siitä, miten niiden pitäisi olla) ja transitionaali-
sen (käsitys siitä, miten ideaali saavutetaan) käsityksen identifioiminen (Day ja 
Hadfield emt. 152). Näiden prosessien kautta (emt. 163) opettaja joutuu kohta-
maan käyttöteoriansa (practical theory).  

Kysymys on siis siitä, millaisia rakenteita opettajan ajattelussa esiintyy ja 
millainen vuorovaikutus opettajan ajattelun ja toiminnan välillä on sekä siitä, 
miten tämä vuorovaikutus näkyy opettajan toiminnassa. Toiminta on siis ikään 
kuin ajattelun ja päätöksenteon seurausta, joka edellä mainittujen suuntausten 
mukaan voi perustua useisiin erilaisiin lähtökohtiin. Ajattelun ja toiminnan vuo-
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rovaikutusta on kuvattu monenlaisin käsittein yksityiskohtaisesti käsitejärjestel-
minä tai kattavampien käsitteiden, kuten opettajan pedagoginen ajattelu, käyttö-
tieto, käyttöteoria, subjektiivinen (kasvatus)teoria tai henkilökohtainen tulkinnal-
linen viitekehys, kautta. Haring (2003, 10) kirjoittaakin, että opettajan ajattelun 
tutkimusalueen voimakas ja nopea laajeneminen 1980-luvulta alkaen on aiheutta-
nut kirjavuutta opettajan ajattelua kuvaavissa käsitteissä ja että mentaalisista kon-
struktioista on käytetty useita nimityksiä: henkilökohtaiset teoriat (personal theo-
ries, Clark ja Peterson 1986), implisiittiset teoriat (Cole 1989; Mitchell 1994), 
mielikuvat ja mielikuvat opettamisesta (images of teaching, Clandanin 1986; 
Calderhead ja Robson 1991), uskomukset, uskomusjärjestelmät (belief systems) 
tai henkilökohtaiset uskomusjärjestelmät (Pajares 1992; Kindsvatter, Wilen ja 
Isher 1992; Kansanen 1996; Sahlberg 1996), käyttötieto tai -teoriat (Elbaz 1983; 
Clandanin 1985; Connelly ja Clandanin 1985; Clandanin ja Connelly 1987; Day 
1990), opettajien tietorakenteet (Carter ja Doyle 1987) ja subjektiiviset teoriat 
(Krause 1986; Dann 1992).  

Listaa voisi lisätä liittämällä siihen muun muassa Väisäsen ja Silkelän (2000), 
Luukkaisen (2000) sekä Aaltosen ja Pitkäniemen (2001) käyttötiedon ja -teoriat 
sekä muun muassa Kelchtermansin ja Balletin (2002) subjektiiviset teoriat. Ha-
ringin (2003, 10) mukaan kaikki käsitteet kuitenkin määrittävät opettajan kogni-
tiota, vaikka käsitteiden päällekkäisyydestä huolimatta eroja onkin löydettävissä 
ja vaikka myös kognitio voidaan määritellä useammalla tavalla. Haring (ems.) 
viittaa tässä yhteydessä kognitio-sanalla ajattelun ja toiminnan tuotteeseen, tajun-
taan, ei pelkkään tietoon tai tietämiseen, joksi kognitio myös toisissa yhteyksissä 
voidaan ymmärtää. Kognition rakenteita nimitetään siis uskomuksiksi, järjestel-
miksi, näkemyksiksi, käsityksiksi ja teorioiksi ja käsitteiden päällekkäisyyksistä 
huolimatta eroja on kuitenkin löydettävissä. Käytetyt käsitteet antavat jo viitteitä 
siitä, kuinka eri tutkijat ovat määritelleet ihmisen muodostamien mentaalisten 
konstruktioiden pysyvyyden. Osa tutkijoista pitää ihmisten muodostamia kon-
struktioita irrallisina ajatuksina, toiset taas loogisesti järjestyneinä rakennelmina, 
joissa käsitteiden väliset suhteet ovat osoitettavissa ja ilmaistavissa teorioiden 
tapaan. Myös käsitteiden sisällön määrittelyn tarkkuudessa ja laajuudessa on 
huomattavia eroja.  

Haring (2003) käyttää omassa tutkimuksessaan käsitettä subjektiiviset teoriat. 
Haring (emt. 12–13) viittaa Danniin (1990), joka on määritellyt millaisia teorioil-
lekin ominaisia tehtäviä subjektiiviset teoriat täyttävät: a) tilanteiden määrittele-
minen eli todellisuuden konstituointi b) menneiden tilanteiden perusteleminen c) 
tulevien tapahtumien ennustaminen tai oletusten tekeminen tulevista tapahtumista 
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d) ehdotusten tekeminen tulevia toimintoja ajatellen. Subjektiivisilla teorioilla on 
muiden tekijöiden ohella vaikutus (omistajansa, ne omaksuneen) käyttäytymiseen 
ainakin tietyissä spesifeissä olosuhteissa. Subjektiiviset teoriat ovat osa toiminnan 
tietopohjasta ja osallistuvat täten toimintaprosessien muodostamiseen. Perusole-
tuksena on, että asiaa koskevan subjektiivisen teorian ja toiminnan välillä on jat-
kuva vuorovaikutus. Vuorovaikutus taas perustuu oletukselle, että subjektiiviset 
teoriat ovat yksilöllisesti modifioituja sosiaalisia representaatioita, joissa sosiaali-
nen tieto organisoidaan. Vuorovaikutuksen kautta rakentuu muodostelma tiettyjen 
subjektiivisten teorioiden ja niitä vastaavien toimintojen kanssa. Tässä jatkuvassa 
sosialisaatioprosessissa kulttuuriset ja subkulttuuriset vaikutukset (toiminta ja 
niiden seuraukset) johtavat tiettyihin subjektiivisiin teorioihin, jotka puolestaan 
ohjaavat toimintaa ja ulottavat vaikutuksensa kulttuurisiin olosuhteisiin. Vuoro-
vaikutus on luonteeltaan dialektista, eikä yksinkertaisia kausaalisuhteita voida 
esittää. Toiminta on kompleksinen prosessi, josta subjektiiviset teoriat muodosta-
vat osan. Toiminnassa hetkelliset sekä henkilön ja tilanteen pysyvät piirteet kie-
toutuvat yhteen ja tässä kohtaamisessa myös tunteilla on merkittävä rooli. Yhdes-
sä emotionaalisten prosessien kanssa subjektiiviset teoriat täyttävät tärkeän toi-
mintaa ohjaavan funktion. Tutkijat olettavat, että ihmisten erilaiset asiaa koskevat 
subjektiiviset teoriat ilmenevät erilaisena toimintana ja käyttäytymisenä. Subjek-
tiivisia teorioita voidaan muuttaa kulttuurisessa kontekstissaan. Teorioiden kehit-
täminen ja muuttaminen perustuu omien subjektiivisten teorioiden löytämiselle ja 
reflektoinnille. Ohjatussa prosessissa olisi tärkeää lähteä liikkeelle uuden tiedon 
hankkimisesta subjektiivisista teorioista ja henkilökohtaisten kokemusten jakami-
sesta. Opetustyöhön sovellettuna jokaisen tulisi voida jakaa oma opetuskäsityk-
sensä muiden kanssa ja osallistua keskusteluun.  

Opettajan tiedon pohdiskelusta Aaltonen ja Pitkäniemi (2001, 402) suuntaa-
vat katsetta ajattelun ja toiminnan välisen yhteyden ymmärtämiseen kirjoittaes-
saan, että opettajan ajattelun ja toiminnan kokonaisuuden ja kompleksisuuden 
ymmärtämisen kannalta ei kuitenkaan oleellisin asia liene se, millä käsitteillä 
opettajan praktista tietämystä kuvataan: tärkeämpää on löytää ne käsitteet, joilla 
voidaan selvittää, miten tämä rikas tietämys välittyy opettajan toimintaan. Aalto-
nen ja Pitkäniemi (emt. 403–404) kuvaavat opettajan ajattelun ja toiminnan välis-
tä suhdetta käsitteellisen ketjun avulla: käsitteellinen ketju muodostuu käyttöteo-
riasta, skriptistä, agendasta, interaktiivisesta ajattelusta ja opettajan toiminnasta 
opetustapahtumassa. 

Erilaisissa tutkimusasetelmissa on käyttöteoriaa ja käyttötietoa määritetty 
luokittelemalla sen sisältöä ja kuvaamalla sen ominaispiirteitä ja suhdetta opetuk-
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sen toteutukseen. Käyttötiedon on todettu muodostuvan opettajan oppijoita kos-
kevista kokemuksista, opetusmenetelmiin ja luokan hallintaan liittyvistä tiedoista 
ja taidoista, koulun sosiaalisen rakenteen ja laajemman yhteisön tuntemuksesta 
sekä oppiainekohtaisesta ja muun muassa kehityspsykologisesta, oppimisteoreet-
tisesta ja yhteiskunnallisesta tiedosta. Hieman tutkimustavan ja kontekstin mu-
kaan on opettajan käyttötiedon ja -teorian havaittu sisältävän tietoa opettajan 
ominaisuuksista, arvoista ja uskomuksista. Lisäksi tieto opetuksen tavoitteista, 
periaatteista, opetusmenetelmistä ja kontekstitekijöistä sekä opiskelijoihin liitty-
vistä kognitiivisista ja affektiivisista tekijöistä on tärkeä osa käyttötietoa. Käyttö-
tietoa on myös määritelty kuvaamalla se ominaispiirteiltään opettajan henkilökoh-
taiseksi, käytäntöön suuntautuneeksi, kontekstuaaliseksi, pääosin sanattomaksi ja 
vaikeasti artikuloitavaksi, kokemukselliseksi sekä kokemusten myötä emotionaa-
liseksi, moraaliseksi ja esteettiseksi tiedoksi. Kun käyttötiedon osatekijät (esimer-
kiksi arvot, uskomukset ja strategiat) ovat jäsentyneet loogisesti ja muodostavat 
keskenään toimivan ja koherentin kokonaisuuden, voidaan puhua pikemminkin 
käyttöteoriasta kuin käyttötiedosta. Käyttöteoriaa voidaankin pitää suhteellisen 
laajana, systemaattisena ja ideaalina, osin varsin abstraktisena opetusta ja kasva-
tusta koskevana opettajan henkilökohtaisena teoriana (Aaltonen ja Pitkäniemi 
2001, 404–405). 

Käyttöteorian apuna opettaja tarvitsee suhteellisen valmiita näkymiä ja käsi-
kirjoituksia siitä, miten opetusta voidaan kuljettaa eteenpäin tiettyjen sisältöjen ja 
metodien avulla. Aaltonen ja Pitkäniemi (emt. 405) käyttävät skriptin (tai opetus-
suunnitelmaskriptin) käsitettä ”tutumman” ja useammin käytetyn pedagogisen 
sisältötiedon sijaan. Aaltosen ja Pitkäniemen mukaan näitä käsitteitä voidaan pitää 
paljolti synonyymeinä. Heidän valintansa perustuu ketjuajatteluun: skripti kytkey-
tyy luontevasti agendaan, joka on ns. työohjelma eli realistinen, luokkatilan-
teidenkin aikana muuttuva ja elävä, suhteellisen lyhyttä aikaperiodia koskeva 
välisuunnitelma. Skriptiä on usein kuvattu järjestetyksi kokoelmaksi tietyn aiheen 
opettamiseen liittyviä tavoitteita, toimintoja, taitoja ja käsitteitä, jotka opiskelijan 
odotetaan oppivan. Skripti sisältää myös niiden opettamisessa tarvittavat aktivi-
teetit ja menetelmät (Putnam 1987). Skriptien merkitys opettajan toiminnan kan-
nalta on se, että ne vähentävät opettajan kognitiivista työtaakkaa automatisoimalla 
tiettyjä valittuja toimintoja ja yhdistämällä toisiinsa liittyviä käsitteitä. Vaikka 
skriptit sisältävät tietoa oppijoista ja esimerkiksi käsityksen siitä, miten opettaa 
erilaisia oppilaita, ne eivät kuitenkaan ole yksittäisen oppijan tasolle spesifioituja 
käsikirjoituksia. Sekä skriptiä että erityisesti pedagogista sisältötietoa voidaan 
pitää varsin staattisina opettajan ajattelun käsitteellisinä rakenteina ja mielikuvina. 
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Skriptit ovat myös osittain opettajakohtaisia; opettajien persoonallisuus tulee 
esille skriptien sisällöissä. Opettajakohtaisen vaihtelun lisäksi skriptien rakenteen 
on havaittu vaihtelevan myös oppiainealueiden ja aiheiden mukaan. (Aaltonen ja 
Pitkäniemi 2001, 405–406.) 

Agenda on opetuksen interaktiovaiheeseen liittyvä opettajan ajattelun ja toi-
minnan relaatiota kuvaava käsite. Skriptit ja agendat ovat läheisesti yhteydessä 
toisiinsa. Siinä missä skripti on kokoelma tietyn aiheen opettamiseen liittyviä 
tavoitteita, käsitteitä, menetelmiä ja valintoja, on agenda opettajan mentaalinen ja 
operationaalinen suunnitelma, jonka pohjalta tunti itse asiassa toteutetaan ja dy-
naamisena rakenteena muuttuu tunnin kuluessa, kun opettaja vastaanottaa uutta 
tietoa opiskelijasta ja nojautuu aikaisempaan tietoonsa. Agenda sisältää myös 
opettajan päätöksentekoelementit, jotka mahdollistavat agendan jatkuvan päivit-
tämisen ja uudelleentarkastelun. Agendan muodostavista opetusvaiheista jokaisel-
la opetusvaiheella oli yksilöllinen sisältö, tavoiterakenne ja konsistentti tietope-
rusta, jota käytettiin opetusvaiheen täydentämiseen. Jotta opetusvaiheet toimisi-
vat, on opettajilla käytössään opetusvaiheita tukevia rutiineja. Rutiinit mahdollis-
tavat sen, sen ettei opettajan tarvitse käyttää kaikkea aikaa tuntitapahtumien selit-
tämiseen ja että hän saattaa keskittyä opetettavan materiaalin keskeisten piirteiden 
ja opiskelijoilta saatavan informaation tarkkailuun. Jokainen opetusvaihe tarvitsee 
tiettyä informaatiota toimiakseen ja tätä informaatiota tuotettiin joko rutiinin-
omaisesti tai se perustui aikaisemmista opetusvaiheista saatuun informaatioon. 
(Aaltonen ja Pitkäniemi 2001, 406–407.) 

Opettajan opetustilanteen aikaista tässä ja nyt -ajattelua kutsutaan opettajan 
interaktiiviseksi ajatteluksi, joka saa vaikutteita myös siitä ajankohtaisesta tilan-
teesta ja ympäristöstä, jossa opettaja toimii. Opettajan interaktiivisia kognitioita 
on luonnehdittu seuraavilla ominaispiirteillä: 1) ne ovat opettajan silmänräpäyk-
sellisiä ajatuksia 2) ne liittyvät tiettyyn kontekstiin 3) ne ovat kiinteästi sidoksissa 
toisaalta opettajan tietoon ja uskomuksiin ja toisaalta opetuksen toteutukseen ja 4) 
ne ovat luonteeltaan opettajan eri tiedonalueita integroivia. Interaktiivisen opetus-
vaiheen ajattelun tutkimus on ollut runsasta omana itsenäisenä alueenaan ja opet-
tajan ajattelun ja toiminnan kokonaisuuteen sidoksissa olevana ilmiönä. Tutkimus 
on fokusoitunut opettajan ajatteluun useasta erilaisesta lähestymistavasta käsin: 
on kuvattu opetustilanneajattelua ajattelumalleina, kuvattu opetustilanneajattelun 
sisältöjä, toiminnan tietoisuuden ja automatisoituneiden rutiinien osuutta opetusti-
lanneajattelussa ja kuvattu tiedon, toiminnan ja interaktiivisen ajattelun välistä 
relaatiota. Tutkimusten perusteella näyttää sille, että kompleksisuuden pelkistä-
minen on yksi opettajan kognitiivinen keino selviytyä runsaassa informaatiovir-
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rassa ja toteuttaa laadukasta päätöksentekoa ja siihen perustuvaa toimintaa. Kar-
keasti yleistettynä voitaneen sanoa, että opettajan opetustilanneajattelu kohdistuu 
yleensä oppijoihin, opetusmenetelmiin ja menettelytapoihin ja selvästi vähemmän 
opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin liittyviin aiheisiin. Toisaalta kun fokusoidaan 
opetustilanneajattelun tutkimus johonkin tarkasti rajattuun opetuksen alueeseen 
tai ilmiöön, näyttävät ajattelun painopisteet hieman erilaisilta: näin esimerkiksi 
opetuksen sisällöt opettajan ongelmallisiksi kokemissa dilemmatilanteissa ja sil-
loin kun opettaja on epävarma opetettavan asian sisällön hallinnasta. (Aaltonen ja 
Pitkäniemi 2001, 407–408.) 

Katsauksensa tuloksena Aaltonen ja Pitkäniemi (2001, 411) toteavat, että 
käyttötiedon, opetustilanneajattelun ja opetustoteutuksen tutkiminen ei näytä 
paljastavan ajattelun ja toiminnan välistä relaatioketjua kokonaisuudessaan. Kui-
tenkin dynaaminen käyttötiedon, skriptin ja agendan suhde eli monimutkaisen 
interaktiotilanteen lukeminen, ajatuksellinen konstruointi ja erilaisten tiedonalu-
eiden integroiminen näyttää olevan yksi keskeisiä tekijöitä opettajan tehokkaan 
toiminnan kannalta (emt. 413). Johtopäätöksenä Aaltonen ja Pitkäniemi (emt. 
413–415) toteavat, että kokonaisvaltaista ja pätevää käsitystä ei voida muodostaa 
kognition ja toiminnan välisestä suhteesta, koska jokainen tarkastelussa mukana 
ollut käsite vaikuttaa tarkasteltavana olleessa ilmiökokonaisuudessa. Tällöin 
muodostuu helposti vain osakokonaisuuksia, joiden kaikkia ilmiöön liittyviä kog-
nitiivisia ja toiminnallisia suhteita ei voida ymmärtää ja selittää. Ilmiön kokonai-
suuden ja kompleksisuuden ymmärtämisen kannalta tulisi kuitenkin huomioida 
opettajan ajattelun kaikki vaiheet (pre- ja postaktiivinen opetuksen suunnittelu, 
reflektointi ja interaktiivinen ajattelu). Kaikkien opettajan ajattelun ja toiminnan 
suhteen kuvaamiseen valittujen käsitteiden (käyttöteoria, skripti, agenda, interak-
tiivinen ajattelu ja opettajan toiminta) avulla voidaan kuvata kuitenkin varsin 
olennainen osa opetuksen ilmiökokonaisuudesta. Tutkimusasetelmana se tarkoit-
taisi keskittymistä opetuksen aikaiseen ajatteluun ja toimintaan, mutta siten, että 
samanaikaisesti tämän ajattelun ja toiminnan ymmärtämisen perustana olisi kuva-
us opettajan käyttötiedosta, sen pohjalta tapahtuvasta suunnittelusta ja siitä kon-
tekstista, jossa ajattelu ja toiminta tapahtuvat. Vaikka opettajan käyttötieto on 
tässä ketjussa keskeinen elementti, tärkeämpää on se, missä ja miten käyttötietoa 
käytetään ja miten se välittyy opettajan ajattelusta toimintaan. Tutkimusasetelmia 
on siis varaa laajentaa ja on tarve laaja-alaisempaan relaatioiden hahmottamiseen. 
Vaikka opetus sujuisikin odotetulla tavalla, voi kysyä Aaltosen ja Pitkäniemen 
tapaan, tarvitaanko sittenkin muutosta ja laajemmin oman toiminnan kehittämistä. 
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Atjonen (1995, 67) puolestaan määrittelee, että opettajan käytännöllisen ko-
kemuksen jäsentyminen ja teoreettisten elementtien sisältyminen siihen on samaa 
kuin oman käyttöteorian luominen. Väisänen ja Silkelä (2000) kuvaavat oman 
tietopohjan ja käyttöteorian rakentamista prosessina (kuvio 11). 

 

Kuvio 11. Uskomusten ja tiedon integraatio ammatillisessa kehityksessä (Väisänen ja 
Silkelä 2000, 63). 

Kuviossa näytetään uskomusten ja uuden tiedon integroitumista toisiinsa jat-
kuvana oman oppimisen reflektiivisenä itsesäätelyn ja oman oppimisen ohjaami-
sen prosessina. Prosessissa rakentuu yksilöllinen tietopohja ja käyttöteoria, jotka 
ovat ammatillisen kehityksen keskeinen perusta. Prosessi ei ole yksilöpsykologi-
nen, vaan kysymys on nimenomaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvas-
ta prosessista. 

2.3.3 Tiedostaminen, merkitysten anto ja toiminnan muutos 

Väisäsen ja Silkelän (2000) mukaan uskomusten ja käsitysten tutkimisen kautta 
syntyy kuva opettajan toiminnan taustalla vaikuttavasta ajattelusta. Voidaksemme 
tutkia uskomuksia on tutkimuskohde ensin käsitteellistettävä eli selvitettävä, mil-
laisia ovat opettajan toimintaa ohjaavat uskomukset luonteeltaan.  
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Väisänen ja Silkelä (2000, 28–29) kuvaavat uskomuksia ja niiden merkitystä 
useisiin tutkijoihin viitaten (ks. Da Ponte 1999; Kupari 1999; Moilanen 1998 ja 
1999; Tidwell ja Heston 1998). Uskomukset luovat perustan opettajan erilaisissa 
tilanteissa suorittamalle arvioinnille ja päätöksenteolle sekä sitä seuraavalle toi-
minnalle. Uskomuksiin on tutkimuskirjallisuudessa viitattu esimerkiksi käsitteillä 
luulo, käsitys ja mielipide. Uskomukset ovat osa opettajien todellisuuskäsitystä ja 
ne liittyvät heidän intentioihinsa toimia tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Usko-
mukset voidaan myös määritellä suhteellisen järkeenkäyviksi, uskottaviksi ja 
ymmärrettäviksi propositioiksi jonkin objektin ja objektiluokkien luonteesta ja 
olemassaolosta: uskomukset ovat kokemusten seurauksena tai mielikuvituksessa 
syntyneitä mentaalisia konstruktioita, jotka ovat usein tiivistyneitä ja integroitu-
neita käyttäytymistä ohjaaviksi skeemoiksi ja käsityksiksi. Uskomukset rakentu-
vat tiedostamiselle, kokemukselle ja havainnoimiselle. Aistiuskomusten lähteenä 
voi olla myös ulkopuolinen auktoriteetti. Havaintouskomukset ovat perususko-
muksia, jotka hyväksytään sellaisenaan. Yksinkertaiset johtopäätökset perustuvat 
perususkomuksille ja muodostavat oman uskomusryhmän. Käsitykset (concep-
tions) ovat havaintouskomuksia korkeammanasteisia uskomuksia. Käsitys on 
yleisluontoisempi termi kuin asenne, koska käsitys on osa kognitiivista proses-
sointia, joka muodostaa pohjan evaluoinnille. Käsityksiä korkeamman tason us-
komuksia ovat mielipiteet. Hierarkiassa korkeimmalla tasolla ovat vakaumus 
(ideologiat) ja elämänkatsomus (maailmankatsomus). Uskomusten vakuuttavuus 
ja pysyvyys voivat vaihdella, eikä niistä vallitse yhteisymmärrystä. Uskomuksiin 
liittyy vahvoja affektiivisia tunteita ja arviointia. Uskomusten avulla ihminen 
rakentaa mielekästä juonta toimintaansa ja itselleen aiemmin tapahtuneisiin asioi-
hin. Tämän lisäksi uskomukset rakentavat ihmisten yhteenkuuluvuutta. Usko-
mukset vaihtelevat laadultaan ja voimakkuudeltaan ja ne ryhmittyvät ajan kulues-
sa muiden uskomusten ja uskomusverkostojen, ennakkokäsitysten, asenteiden, 
normien ja arvojen ympärille muodostaen henkilön uskomussysteemin. Arvot 
normit ja asenteet ovat uskomusten alarakenteita. Uskomussysteemit ovat dynaa-
misia ja usein tilannesidonnaisia. Uskomukset kiinnittyvät aina johonkin konteks-
tiin, merkitystaustaan, joka luo pohjan uskomusten ymmärtämiselle.  

Väisänen ja Silkelä (2000, 29–30) kuvaavat uskomusten järjestelmärakentee-
seen liittyvää viittä ominaisuutta, jotka ovat kiistanalaisuus, sidoksettomuus, kva-
si-looginen rakenne, uskottavuuden aste ja ryvästyneisyys (Green 1971; Nespor 
1985; Kupari 1999). Uskomusjärjestelmät koostuvat ilmaisuista, käsitteistä ja 
argumenteista, joiden paikkansapitävyys on kyseenalainen, vaikka uskomukset 
ovatkin luonteeltaan staattisia (kiistanalaisuus). Ihmiset havaitsevat uskomuspoh-
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jaisia merkityksiä tilanteissa, joissa toiset eivät sellaisia näe ja uskomusten merki-
tystä arkielämän tilanteille on vaikea määritellä (sidoksettomuus). Uskomukset 
eivät myöskään ole riippumattomia muista uskomuksista; lisäksi on erotettavissa 
primaariuskomuksia ja niiden johdannaisia (kvasi-loogisuus). Uskomusten ylläpi-
tämiseen liittyy se, onko opittu omien kokemusten kautta vai muilta (uskottavuu-
den aste). Uskomukset muodostavat ryppäitä ja ovat toisiinsa eri tavoilla yhtey-
dessä (ryvästyneisyys).  

Saari (1983, 29–33) ottaa esille käsitykset havaintouskomuksia korkea-
asteisempina, tietoisina uskomuksina. Käsitys on yksilön kognitiivista prosessoin-
tia, joka muodostaa pohjan evaluoinnille. Käsitys on sijoittamistoimi, jolla yksi-
löitä tai tapahtumia joltakin kannalta suhteutetaan toisiinsa. Siksi käsitykset ovat 
perusteltavissa, ainakin ne ovat yksilön itsensä perustelemia ja hyväksymiä. Peh-
kosen ja Pietilän (2002, 41) mukaan yksilön uskomukset (beliefs) ymmärrämme 
hänen subjektiivisena, kokemukseen perustuvana, usein implisiittisenä tietonaan 
ja tuntemuksenaan jostakin asiasta tai asiantilasta (ks. Lester, Garofalo ja Kroll 
1989). Käsityksissä ajatellaan siis korostuvan uskomuksen kognitiivisen kom-
ponentin, kun taas perususkomuksissa painottuu affektiivinen puoli.  

Aikaisemmat uskomukset ovat kriittinen lähtökohta kehityksen ymmärtämi-
seksi, koska uskomukset toimivat ikään kuin suodattimina, joiden läpi kokemus-
ten tulkinta, ajattelu ja toiminta tapahtuvat (Wolfe, Murray ja Phillips 1992 Väisä-
sen ja Silkelän 2000, 30 mukaan). Väisänen ja Silkelä (emt. 31) viittaavat myös 
Pajaresiin (1992), opettajaksi opiskelemisessa: aikaisempien koulu- ja oppimis-
kokemuksien pohjalta kehitetään käsityksiä hyvästä opettamisesta ja opettamiseen 
liittyvistä tiedoista, taidoista ja ajattelutavoista; nämä käsitykset ohjaajat opiske-
lua ja siihen sitoutumista. Jos opiskelijoiden käsityksiä ei huomioida, he vastaan-
ottavat vain omia käsityksiään vahvistavaa tietoa. Väisänen ja Silkelä (2000, 32–
33) kirjoittavat myös uskomusten ja opetuskäytänteiden välisen yhteyden tiedos-
tamisen olevan tärkeää, koska se on ensimmäinen askel toiminnan muuttamisen 
prosessissa. (Fenstermacher 1986). Jotta opettaja voisi ymmärtää, miten hänen 
tulisi muuttua, on ensin pohdittava, miten hän toimii ja miksi. Omaa opetustaan 
reflektoimalla opettaja tekee kytkentöjä uskomustensa ja niiden ulkoistamisen 
välillä. Uskomusten itsetutkiskelu ja sen suhteuttaminen opetuskäytänteiden tut-
kimukseen luo sillan eksplisiittisen toiminnan ja omaan käytäntöön sisältyvän 
uuden tiedon välille (ks. Fenstermacher; McNiff, Lomax ja Whitehead 1997). 
Väisänen ja Silkelä käyttävät myös käsitettä kognitiivinen dissonanssi, joka tar-
koittaa metakognitiivista kykyä huomata ristiriita. Kognitiivinen dissonanssi syn-
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tyy, kun oppija asetetaan uuteen tilanteeseen, jota hän ei pysty käsittelemään, 
hallitsemaan ja mieltämään olemassa olevan skeeman tai uskomusten pohjalta.  

Väisänen ja Silkelä (2000, 40–42) kirjoittavat käsitysten muutoksen mallista 
(Conceptual Change Model), jonka ovat alun perin muotoillet Posner, Hewson ja 
Gertzog (1982). He katsoivat deklaratiivisen tiedon kasvun olevan tulosta vastak-
kaisten tietoväittämien rationaalisesta arvioinnista. käsitysten muuttumista pide-
tään mallissa kokonaisvaltaisena prosessina, jossa yksi käsitys voittaa. Sittemmin 
teoreettiset mallit käsitteellisestä muutoksesta ovat monipuolistuneet. Ristiriitai-
siin kokemuksiin voidaan reagoida eri tavoilla: uusi, ristiriitainen tieto voidaan 
jättää ottamatta huomioon, hylätä tai jättää toistaiseksi odottamaan ratkaisua sa-
malla kun alkuperäinen uskomus jää koskemattomaksi. Uusi, ristiriitainen tieto 
voidaan myös tulkita uudestaan siten, että käsityksiä pidetään pikemminkin toisi-
aan täydentävinä kuin vastakkaisina. Käsityksiä saatetaan myös muokata hieman, 
mutta jättää peruskäsitykset koskematta. Varsinainen käsitteellinen muutos tapah-
tuu silloin kun ydinkäsitykset hylätään ja korvataan uusilla. Käsitysten muutoksen 
teoriaa on kehitetty sisällyttämällä siihen ajatus käsite-ekologiasta (conceptual 
ecology). Tämän mukaan oppijat verkottavat käsitteensä suurempiin, tosiinsa 
kytkeytyviin käsiteverkostoihin, joita kutsutaan käsite-ekologioiksi. Näihin eko-
logioihin sisältyvät oppijan tieto-opilliset sitoumukset, käsitepoikkeavuudet, me-
taforat, analogiat, metafyysiset uskomukset ja tieto kilpailevista käsityksistä (ks. 
Demastes, Good ja Peebles 1995). Oppijan kohdatessa uutta tietoa tietyt ekologi-
an osat joutuvat vuorovaikutukseen ja vaikuttavat siihen, miten hän ymmärtää 
tiedon. Oppija saattaa hylätä uuden käsityksen, muokata ekologiansa reuna-
alueita tai käydä läpi jonkin aikaisemmin kuvatuista mahdollisuuksista. Käsitys-
ten muutos on interaktiivinen prosessi, jossa aikaisemmat käsitykset ja uskomuk-
set vaikuttavat uusiin kokemuksiin ja nämä taas aikaisempiin käsityksiin. Impli-
siittisesti tähän näkemykseen sisältyy ajatus, että oppijalla on aina uudessa oppi-
mistilanteessa yhtenäinen tietorakenne, joka voi olla jopa vastakkainen opittavak-
si ajatellulle käsitykselle. Ajatus muutoksen vastustamisesta tai ainakin sen hitau-
desta on ominaista useimmille käsitteellisen muutoksen malleille.  

Väisäsen ja Silkelän (2000, 53) mukaan opetuksen kehittämisen tulee tapah-
tua yhteisöllisesti. Opetuksen kehittämiseksi tarvitaan jokin näkemys paremmasta 
opetuksesta, johon pyritään, mutta myös realistinen arvio vallitsevasta tilanteesta. 
Opetuksen kehittäminen vaatii usein teoreettista, formaalia tietoa ja sen yhdistä-
mistä käytännölliseen tietoon. Oleellista yhteisöllisessä kehittämisprosessissa on 
opettajayhteisön kollegiaalisuus ja kollaboratiivinen työskentely yhdistyneenä 
yksilölliseen oman toiminnan reflektointiin. Tärkeää on myös uskomusten tunnis-
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taminen ja niiden muutosyritykset sekä johdon tuen saaminen käytänteiden muut-
tamisessa. Uudistukset onnistuvat parhaiten, jos koskettavat koko instituutiota.  

Kelchtermansin ja Balletin (2002) tutkimus laajentaa edelleen näkökulmaa: 
keskiössä on vuorovaikutuksen luonne sosialisaatiossa ja sen vaikuttavuus opetta-
jan toimintaan ja uskomuksiin. Kelchtermansin ja Balletin (2002, 219) mukaan 
matka opettajan todellisuuteen sisältää tiettyjä vaiheita: työn löytäminen ja pitä-
minen, ”markkina-arvon” kehittäminen, työtyytyväisyyden sekä ja itseensä ja 
toisiin luottamisen balanssin löytäminen ja ”pelin” ymmärtäminen niin toiminnan 
kuin rakenteen tasolla. Näitä vaiheita Kelchtermans ja Ballet (emt. 236) nimittä-
vät mikropoliittisiksi realiteeteiksi ja näiden ymmärtämisen kehittymistä sanoilla 
mikropoliittinen luku- ja kirjoitustaito (micro-political literacy). Nimi kuvaa pro-
sessin kahtalaisuutta, sillä opettajan tulee sekä osata lukea mikropoliittista todelli-
suutta että kirjoittaa siihen itsensä sisään. Tämä mikropoliittinen luku- ja kirjoi-
tustaito koostuu kolmesta aspektista: tietoaspekti (knowledge aspect), toiminta-
aspekti (operational/instrumental aspect) ja kokemusaspekti (experimental as-
pect). Tietoaspekti sisältää tietämyksen, joka tarvitaan tietyn tilanteen mikropoliit-
tisen luonteen näkemiseksi, tulkitsemiseksi ja ymmärtämiseksi. Toiminta-aspekti 
koostuu repertuaarista mikropoliittisia strategioita ja taktiikoita, joilla vakiinnute-
taan, suojellaan tai rakennetaan toivottuja työolosuhteita. Kokemusaspekti taas 
viittaa opettajan tulkintaan omasta mikropoliittisesta luku- ja kirjoitustaidostaan, 
sillä mikropoliittisen todellisuuden haasteisiin reagoiminen synnyttää tiettyjä 
kokemuksia ja usein voimakkaita tunteita. Mikropoliittista näkökulmaa tutkijat 
(emt. 110) ovat tarkentaneet tuomalla esiin käsitteen ammatilliset intressit (pro-
fessional interests). Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella opettajalla on käsitys siitä, 
mitkä olisivat halutut työolosuhteet eli siitä, mikä on hyvää opetusta ja mitkä 
olosuhteet mahdollistaisivat heidän selviytymisensä opettajan tehtävästä asian-
mukaisesti. Mikropoliittisten toimintojen kautta opettajat sitten yrittävät vakiin-
nuttaa (establish), suojata (safeguard) tai uudelleen luoda (restore) näitä olosuhtei-
ta.  

Kelchtermansin ja Balletin (emt. 110) mukaan ammatilliset intressit voivat ol-
la neljänlaisia. Itseä koskevat intressit (self interests) opettajalla heräävät, jos 
hänen opettajaidentiteettinsä, ammatillinen itsetuntonsa tai tehtäväorientaationsa 
on uhattuna. Itseä koskevissa intresseissä kysymys on enimmäkseen vahvistuksen 
hakemisesta, haavoittuvuuden kohtaamisesta ja näkyvyydestä työssä. Kollegoi-
den, vanhempien ja oppilaiden tunnustus ovat tärkeitä vahvistuksen lähteitä ja 
lisäksi tällaista vaikutusta voi olla opettajan yksityisen elämän tapahtumalla. Jos-
kus aloittelevat opettajat myös hakevat yleistä tunnustusta ottamalla vastaan am-
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matillisia haasteita (esimerkiksi ylimääräiset tehtävät koulussa), jotka voivat täl-
laiseen tunnustukseen johtaa. Haavoittuvuuden kokeminen liittyy aluksi koke-
mukseen oman ammatillisen kompetenssin rajoittuneisuudesta ja myöhemmin 
kokemuksiin vastoinkäymisistä ja epäonnistumisista sekä ulkopuolisesta kritiikis-
tä. Aloittelevat opettajat kokevat, että heidän ammatillista kompetenssiaan arvioi-
daan suppeasti tai osittain, sillä vain pieni osa tai osa kerrallaan opettajan työstä 
on muille näkyvää (emt. 100–112). Materiaaliset intressit koskevat paitsi fyysisiä 
ja taloudellisia resursseja opetustehtävän hoitamiseksi myös aikaa. Usein tämä 
intressi palvelee myös itsensä esille tuomista, sillä opettaja käyttää aikaa ja vaivaa 
tuntien ja oppimistoimintojen suunnitteluun sekä materiaalien valmistamiseen. 
Näin hän saa oppilailta arvostusta ja lisää näkyvyyttään kompententtina, luovana 
ja kovasti työskentelevänä ammattilaisena. Opettajan ponnistelut ilmentävät myös 
kulttuuris-ideologisia intressejä, ideoita hyvästä opetuksesta (emt. 112–113). Or-
ganisationaaliset intressit nousevat aloittelevalla opettajalla huolenaiheeksi eri-
tyisesti kahdesta syystä: mitä pitempään epävarmuus työpaikasta jatkuu sitä 
enemmän se uhkaa opettajan itsetuntoa ja sitä enemmän omaa ammatillista päte-
vyyttä aletaan epäillä, toiseksi kysymys voi olla valitsemisesta työpaikkojen välil-
lä (emt. 113–114). Kulttuuris-ideologiset intressit koskevat enemmän tai vähem-
män eksplisiittisiä normeja, arvoja tai ihanteita, jotka ovat koulun kulttuurin sito-
via elementtejä ja muokkaavat myös prosesseja ja vuorovaikutusta, jossa kulttuuri 
organisaation jäsenten kesken määritellään (emt. 114–115). Sosiaalis-ammatilliset 
intressit koskevat ihmisten välisten suhteiden laatua koulun ja koko kouluorgani-
saation sisällä ja ympärillä. Nämä intressit vaikuttavat usein myös opettajien pää-
töksiin enemmän kuin muut, sillä lähes jokainen opettaja piti hyviä suhteita kou-
lun muiden jäsenten kanssa tärkeänä. Nämä intressit heijastavat usein itseä kos-
kevia intressejä, sillä tarve saavuttaa ammatillinen hyväksyminen täyttyy usein 
tätä kautta (emt. 115–116.) 

Kelchtermans ja Ballet (2002, 116–117) korostavat, että todellisuudessa pro-
fessionaalisuuden kategoriat toimivat yhdessä; jako on tulkinnallinen. Toiminta-
tavan valitseminen on kuitenkin seurausta näiden intressien tyydyttämisen tar-
peesta, jolloin itseä koskevat intressit ovat ensisijaisia. Mikropoliittinen toiminta 
voi käytännössä saada hyvinkin monenlaisia muotoja, joiden listaamista tutkijat 
eivät pidä olennaisena, sillä melkein mikä tahansa toiminta voi saada mikropoliit-
tisen luonteen tietyssä kontekstissa. Tutkijoiden mielestä analyysi myös osoittaa, 
että tilanteiden lukemaan oppiminen ja niiden ymmärtäminen eri intressien näkö-
kulmasta sekä niistä selviytyminen eri strategioiden kautta muodostavat tärkeän 
tekijän opettajan ammatillisessa kehittymisessä. Kelchtermans ja Ballet (2002, 
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107) viittaavat aiempiin Kelchtermansin tutkimuksiin (1993, 1994, 1999) todetes-
saan, että opettajalle muodostuu persoonallinen tulkinnallinen viitekehys, jonka 
läpi opettaja tarkastelee työtilannettaan, antaa sille merkityksen ja toimii siinä. 
Tämä persoonallinen tulkinnallinen kehys (personal interpretative framework) 
sisältää kaksi pääaluetta:  

1. Ammatillinen minä (professional self) eli opettajan käsitykset itsestään opet-
tajana viidellä alueella  

– minäkuva (self image), joka on deskriptiivinen komponentti ”kuka minä 
olen opettajana” 

– itsetunto (self esteem), joka on arvioiva komponentti ” kuinka hyvin teen 
työtäni opettajana” 

– työmotivaatio (job motivation), joka on konatiivinen komponentti ”mikä 
motivoi minua tulemaan opettajaksi, olemaan opettaja ja pysymään sel-
laisena” 

– tehtävä orientaatio (task perception), joka on normatiivinen komponentti 
”mitä pidän tehtävänäni opettajana, mitä minun tulisi tehdä ollakseni 
kunnon opettaja” 

– tulevaisuusperspektiivi (future perspective), joka on prospektiivinen 
komponentti ” kuinka näen tulevat vuodet urallani ja miltä se minusta 
tuntuu” 

2. Subjektiivinen kasvatusteoria (subjective educational theory) eli henkilökoh-
tainen tiedon ja uskomusten järjestelmä, joka sisältää opettajan käytännölli-
sen tiedon (teacher´s practical knowledge) 

Jos Kelchtermansin ja Balletin käsitteen persoonallinen tulkinnallinen viitekehys 
(personal interpretative framework) ymmärtää käyttöteoriaan viittaavana käsittee-
nä, tuo heidän ajattelunsa uutta näkökulmaa. Heidän mukaansa persoonallinen 
tulkinnallinen viitekehys sisältää kaksi aluetta: ammatillinen minä (professional 
self) ja subjektiivinen kasvatusteoria (subjective educational theory). Suomalaisen 
tutkimuskirjallisuus näyttää viittaavan käyttöteorian käsitteellä vain subjektiivi-
seen kasvatusteoriaan – joka siis olisikin edellisen perusteella vain osa suurempaa 
persoonallista tulkinnallista viitekehystä. Joka tapauksessa opettajuudessa on 
mikropoliittinen näkökulma, joka koskee vuorovaikutuksen luonnetta sosialisaa-
tiossa ja sen vaikuttavuutta opettajan toimintaan ja uskomuksiin opettajan intres-
sien kautta sekä narratiivis-biografinen näkökulma, joka tarkoittaa, että opettajalla 
on persoonallinen tulkinnallinen viitekehys ja sen läpi opettaja tarkastelee työti-
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lannettaan, antaa sille merkityksen ja toimii siinä. Yksilöllinen ja yhteisöllinen 
aspekti ovat toisiinsa kietoutuneita.  

2.3.4 Reflektio ja voimaantuminen ammatillisessa kehittymisessä  

Opettajan ajatteluun liittyvän tutkimuksen yhteydessä jo viitattiin reflektion käsit-
teeseen ja merkitykseen. Dayn ja Hadfieldin (1996, 162–163) mukaan toiminnan 
reflektio on välttämätöntä, jotta opettaja voisi saavuttaa ymmärryksen toiminnas-
taan ja pystyisi toimimaan ymmärryksensä perusteella. Se ei kuitenkaan vielä 
riitä, sillä opettaja on saatettava tietoiseksi toimintaansa liittyvistä käsityksistä 
(aktuaalinen, ideaalinen ja transitionaalinen käsitys). Reflektio on siis välttämätön 
väline. Reflektion käsitettä ovat lähestyneet myös muun muassa Atjonen (1995) ja 
Ojanen (1996).  

Reflektiosta puhumista voisi pitää jopa kasvatustieteellisenä muoti-ilmiönä: 
kaikki kunnon opettajat ja opettajankouluttajat haluavat korostaa olevansa 
refleksiivisiä oman työnsä tutkijoita. Sillä tunnutaan tarkoittavan mitä tahansa 
pohdiskelua, joka kohdistetaan omaan työhön ja työympäristöön ja jonka 
odotetaan melkein automaattisesti johtavan aiempaa parempaan opettajuu-
teen. Verbalismin (puhetta vailla tekoja) tai aktivismin (tekoja vailla perustei-
ta) vaarat vaanivat lähellä, ellei mentaalista työskentelyä sidota joihinkin 
konkreettisiin tavoitteisiin, jotka viime kädessä löytyvät opetussuunnitelmas-
ta. (Atjonen 1995, 75.)  

Onko reflektiossa kyseessä iskulause tai peräti kasvattajien muotihulluus vai 
pyrkimys koota ja jäsentää kasvatusreformin laajoja aloitteita, jotka johtavat 
meidät 21. vuosisadalle (Ojanen 1996, 52). 

Ojanen (1996, 53–54) toteaa, että määritelmien perusteella selkeää yksimielisyyt-
tä tai yksimielistä kuvaa reflektiosta on mahdotonta rakentaa. Hän jatkaa, että 
reflektion erilaisiin määritelmiin kannattaa kuitenkin tutustua, koska se tuottaa 
opiskelijalle käsitejärjestelmän, joka puolestaan auttaa refleksiiviseksi kehittymi-
sessä. Ojanen (emt. 55) onkin koonnut tutkijoiden käsityksiä reflektiosta (tauluk-
ko 10). 



 114 

Taulukko 10. Tutkijoiden käsityksiä reflektiosta (Ojanen 1996, 55). 

Atjonen (1995, 75) käyttää termiä didaktinen reflektio, jolla hän haluaa korostaa 
kysymyksessä olevan opetus–oppimis-prosessin ja sen laadun parantamiseen 
liittyvän opettajan henkisen työskentelyn, joka suhteuttaa teoreettisia periaatteita 
ja käytännön kokemuksia. Atjonen käsittelee myös didaktisen reflektion edistämi-
sen keinoja (emt. 51–56) ja esittelee Bernsteinin, Coltonin ja Sparks-Langerin 
(1993) muodostaman opettajan reflektion viitekehyksen (emt. 58–61) elementtei-
neen. Opettajan reflektion viitekehyksessä tehokkuus, tietoisuus, joustavuus ja 
sosiaalinen vuorovaikutus ovat refleksiivisten päätöstekijöiden attribuutteja. Te-
hokkuus viittaa opettajan motivaatioon tutkia omaa työtään ja etsiä sille syvempiä 
merkityksiä. Joustavuus tarkoittaa, että reflektioon kuuluu erilaisten vaihtoehtojen 
punnitseminen ja pyrkimys ottaa uutta perspektiiviä – sekä konkreettista jousta-

Dewey, J. (1933) Reflektioon perustuva teko eroaa sokeasta toiminnasta. Se on 

omakohtaisten kokemusten intellektualisointia. Se sisältää hämmennystä, 

epäilyä, huolellista tutkimista, vastuun ottamista toiminnan seuraamuksista. 

Deweyn neuvo: kouluttakaa ajattelevia, ei vain rutiiniltaan taitavia 

teknikkoja! 

Schön, D. (1983, 1987) Vuorovaikutus käytännön tilanteessa, reflektio toiminnassa – ei toiminnan 

reflektiot. Reflektio perustuu työntekijän arvojärjestelmään (arvot, 

arvostukset, tiedot, praktiikka; se on omaksumisen ja itsetiedostamisen 

välimaastossa). 

Kolb, D. (1984) Kokemus näyttelee keskeistä roolia oppimisessa. Reflektion avulla 

kokemus ”käännetään” oppimiseksi. 

Tom, A. (1985) Opettaja tutkijana (=inquirer) 

Noddings, N. (1984) Refleksiivinen opetusohjelma perustuu hoivaetiikkaan (caring). 

Shulman, L. (1986) Praktiikan viisaus: normit, arvot, ideologinen ja filosofinen sitoutuminen 

oikeuteen ja kohtuuteen. 

Carr, W. ja Kemmis, S. 

(1986) 

Laajempi syiden ja seurausten tiedostaminen. 

Zeichner, K. ja Liston, D. 

(1987) 

Pragmaattinen ja elektinen lähestymistapa. Kyky analysoida praktiikkaa, 

tulla tietoiseksi olettamuksista ja ohjata omaa professionaalista kasvua, 

Refleksiivinen toiminta rutiinin sijasta, jossa ulkoiset auktoriteetit keskeisiä. 

Valli, L. (1987) Syvä viittaus refleksiiviseen opettamiseen, joka on moraalinen, mutta myös 

analyyttinen yritys. 

Yinger, R. (1987) Praktiikan kieli: keskustelu merkitsee ”asettua taloksi”. Opetuksessa 

pohtiminen merkitsee suunnittelua ja reflektointia ja niitä ohjaa analyysi ja 

evaluaatio. 

Elliot, J. (1987) Pyrkimyksenä kehittää työhön liittyvää käyttöteoriaa, oppimalla omista 

kokemuksista. 
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vuutta mukautua odottamattomiin tilanteisiin opetuksessa. Sosiaalinen vuorovai-
kutus ilmentää yhteisön elämään osaa ottavaa vastuullista aikuista, joka välittää 
muista ihmisistä ja pohtii sosiaalisia seuraamuksia sekä kasvattaa aktiivisia ja 
toimivia ihmisiä. Tietoisuus muistuttaa metakognition käsitettä eli tarkoittaa tie-
toisuutta omista päätöksistä ja niiden perusteista. Koko ympyrän jalustana on 
kollegiaalinen yhteistyö, jossa tulisi vallita turvallinen, reflektiota tukeva, ilmapii-
ri.  

Leino ja Leino (1997, 120–122) esittelevät reflektion laatuluokituksen (tau-
lukko 11), joka perustuu Grimmetin ym. (1990) kehittelemään luokitukseen. Pe-
ruskäsite reflektio tarkoittaa siis opettajan työhönsä kohdistamaa pohdintaa. Luo-
kituksen pohjana on se näkökulma, josta työtä tarkastellaan. 

Taulukko 11. Opettajan reflektion tietoteoreettiset sitoumukset (Leino ja Leino 1997, 
121). 

Reflektion näkökulma Tiedon lähde Tietämisen tapa Reflektion tarkoitus 

toiminnan kokeilu ja 

omaksuminen  

ulkopuolinen auktoriteetti tekninen suoraan käytettävä 

vaihtoehtoisen toiminnan 

valinta  

ulkopuolinen, asiayhteydessä 

koeteltu  

suunnitteleva tiedottava  

kokemusten 

uudelleenstrukturointi 

yksin tai yhdessä kollegojen 

kanssa asiayhteydessä 

pohdittu 

dialektinen ymmärtävä ja muuntava 

Todellinen omien käsitysten muuttuminen, toimintatilanteiden uudenlainen ym-
märtäminen, itsensä näkeminen toisenlaisena toimijana ja hyvän opetuksen perus-
teiden muuttuminen tapahtuu vasta tasolla kolme, ja vasta usean opettajan kehit-
tyminen reflektion kolmannelle tasolle mahdollistaa oppilaitoksen muuttumisen 
oppivaksi organisaatioksi. Valtakunnallisesti pelkästään peruskoulutuksen kehit-
tymisen kautta tapahtuva opetuksen kehitys on hidasta, ja oppilaitoksissa tarvittai-
siinkin tämän ajatuksen sisäistäneitä johtajia, jotka näkevät opettajat kehittämisen 
avaimina ja osaavat kannustaa ammatilliseen kehitykseen. Reflektion kolmannelle 
tasolle sijoittuu myös Patrikaisen (1999, 154) käyttämä termi kollegiaalinen ref-
lektio, jonka hän määrittelee oman ajattelun, käsitysten ja toiminnan perusteiden 
vuorovaikutteiseksi tarkasteluksi esimerkiksi yhdessä työtoverin kanssa. Tutki-
musten mukaan tämä on välttämätöntä opettajan ammatilliselle kehittymiselle. 
Voidaan puhua myös itsereflektiosta, josta Kansanen (1996, 58–59) kirjoittaa 
Bengtssoniin (1995) viitaten, että on problemaattista väittää, että itsereflektio olisi 
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aina kehittävää automaattista praktiikkaa. Tällöin ammattilainen, professionaali-
nen tieto tulisi identtiseksi itsereflektion kanssa.  

Patrikainen (1999, 154) määrittelee reflektion omien tunteiden, ajatusten, toi-
mintatapojen ja oppimisen tarkkailuksi ja pohdinnaksi. Väisänen ja Silkelä (2000, 
54) korostavat reflektion merkitystä epäsuorasti tuomalla esiin opettajan oppimi-
seen liittyviä tärkeitä olettamuksia (ks. Ladewski 1996). Olettamuksena on, että 
opettajat (kuten opiskelijatkin) konstruoivat tietojaan integroimalla uuden oppi-
misen olemassa oleviin uskomuksiinsa, soveltavat näkemyksiään käytäntöön sekä 
arvioivat ja reflektoivat toimintansa tuloksia. Ymmärtämistä edistää, jos opettajat 
työskentelevät yhdessä sellaisten autenttisten ongelmien parissa, jotka vaativat 
heitä perustelemaan käytäntönsä teoreettisista näkemyksistä käsin. Kuitenkin 
sellaisten uusien opetuksen lähestymistapojen oppiminen, jotka edellyttävät muu-
toksia tiedoissa, uskomuksissa ja käyttäytymisessä, vaatii pitkäaikaista ja tuettua 
työskentelyä ja opettajien on toteutettava vaativia uudistuksia opetuksessaan, jotta 
tiedoissa ja uskomuksissa tapahtuisi muutoksia. Reflektio auttaa opettajia saa-
maan kokemuksistaan irti tietoa, joka johtaa pitkäaikaisiin muutoksiin uskomuk-
sissa ja käytännöissä. 

Kansasen (2003, 87) mukaan didaktinen ajattelu on rutiiniajattelun vastakoh-
taa, nykytermein opetukseen kohdistuvaa reflektiota. Kansainvälisesti ajateltuna 
on kuitenkin parempi käyttää termiä opettajan pedagoginen ajattelu. Muusta ajat-
telusta pedagogisen ajattelun erottaa opetuksen konteksti. Opettajan pedagogista 
ajattelua voidaan lähestyä kiinnittämällä huomio opettajan tietoperustaan, päätök-
sentekoon ja käsityksiin. Kansanen on kuvannut pedagogista ajattelua tasomallin 
kautta (muun muassa Kansanen 2003, 96).  

Reflektion lisäksi oppimiseen liittyy voimakkaasti metakognition näkökulma. 
Atjosen (1995, 72) mukaan Calderhead (1988) määrittelee metakognition tarkoit-
tavan käytäntöön liittyvien mielikuvien ja tietoperustan kehittämiseen liittyviä 
abstrahoinnin, vertailemisen, analysoinnin ja evaluoinnin prosesseja – praktinen 
tieto kehittyy. Metakognitiivisia prosesseja siis tarvitaan esimerkiksi silloin, kun 
opiskelija vertailee mielikuviaan oppiaineksesta, oppilaiden oppimisesta tai ope-
tusmenetelmän valinnasta evaluoidessaan omaa opetustaan. Metakognitiivisten 
kykyjen yläpuolella on vielä organisoiva struktuuri, joka vaikuttaa käytettävään 
tietoon ja metakognitioihin. Se muodostuu käsityksistä, joita opettajaksi opiskele-
valla on opettamisen oppimisprosessista. Esimerkiksi opiskelija, jonka mielestä 
opettaminen on ”tietyn opetuskäyttäytymisen esittämistä”, pyrkii toteuttamaan 
opetusta, joka hänen mielestään sopii tähän mielikuvaan. Hän voi vaatia oppilailta 
hiljaisuutta opettajan opettaessa tai kiertää luokassa työskentelyn aikana silloinkin 
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kun se ei ole tarkoituksenmukaista. Opetuksen mallintajat eivät juuri kehitä oppi-
laiden tai omia metakognitiivisia kykyjään ja he omaksuvat lähes kritiikittä ohjaa-
jiensa ideat opettamisesta. Atjosen (1995, 71–72) mukaan ”vanha” oppiminen ei 
ota vakavasti praktisen, toimintaperusteisen (action related) tiedon ja akateemisen 
tiedon eroa, joiden käsittelyssä metakognitiivisilla prosesseilla on tärkeä sijansa.  

Patrikaisesta (1997, 154) metakognitio on tarkkailun ja arvioinnin perusteella 
tapahtuvaa oman kognitiivisen toiminnan ymmärtämistä, kasvu- ja oppimispro-
sessin säätelyä ja ohjaamista, tietoisuutta oman oppimisen perusteista ja laadusta 
sekä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Oppimaan oppimisesta puhuttaessa 
tarkoitetaan metakognitiivisten taitojen oppimista: tietoisuutta siitä, mitkä tiedot 
ja taidot ovat hyödyllisiä tai hyödyttömiä jonkin tehtävän suorittamisen, asioiden 
ymmärtämisen tai ongelman ratkaisemisen kannalta. Ruohotie (2002, 151) kirjoit-
taa metakognitiivisista taidoista ja niiden merkityksestä, että ihmiset ovat yleensä 
enemmän tai vähemmän tietoisia omasta tietämisestään ja tietämättömyydestään, 
omista älyllisistä vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, siitä kuinka taitoja ja tietä-
mystä tulisi soveltaa ongelmanratkaisuun, kuinka täydentää puuttuvia taitoja ja 
omasta selviytymisestään tietyssä tehtävässä. Toimintaamme ohjaa tämä itsetie-
toinen arviointi. Tietoamme tiedostamme kutsutaan metatiedoksi ja kykyä arvioi-
da omaa persoonallista kompetenssiamme sen sovellettavuuden, käytön ja oppi-
miskyvyn suhteen metakompetenssiksi (ks. Nelson ja Narens 1990).  

Reflektio on siis ikään kuin yksi metakognitiivisen kehittymisen väline ja 
edellytys ja siten myös ammatillisen kehittymisen edellytys. Mielenkiintoinen on 
kysymys, mikä on voimaantumisen merkitys ammatillisessa kehittymisessä. Sii-
tonen (1999, 59) esittää ainakin opettajaksi opiskelevien ammatillisen kasvun 
ydinilmiöksi sisäisen voimantunteen, sillä sisäinen voimantunne vaikutti Siitosen 
tutkimuksen mukaan katalyytin tavoin opettajaksi opiskelevien sitoutumisproses-
siin. Väitöskirjassaan Siitonen hahmotteli voimaantumisteorian perusteita ja voi-
maantumisella hän viittaa enpowerment -käsitteeseen, jota on suomennettu useilla 
eri tavoilla kirjallisuudessa, muun muassa toimintakykyistyminen, voimistumi-
nen, vahvistuminen, täysivaltaistuminen ja valtautuminen. Käsitettä on tarkasteltu 
yhteisöpsykologian, sosiologian, hoitotieteen ja liike-elämän aloilla, mistä johtuu, 
että sen määritelmät vaihtelevat. Siitonen (emt. 158–159) korostaa, että voimaan-
tuminen on lähtökohtaisesti henkilökohtainen ja yksilöstä lähtevä prosessi, joka ei 
ole siirrettävissä, mutta jota voidaan hienovaraisesti tukea. Tukevia toimenpiteitä 
tai oppimisympäristön piirteitä ovat avoimuus, toimintavapaus, rohkaiseminen 
sekä turvallisuuteen, luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen pyrkiminen.  
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Siitonen (emt. 155) kirjoittaa, että voimaantuminen on ihmisestä itsestään 
lähtevä prosessi, jota jäsentävät päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomuk-
set ja emootiot sekä näiden osaprosessien väliset keskinäiset merkityssuhteet. 
Tätä kokonaisuutta Siitonen (emt. 158) kuvaa atomimallilla. Hän (emt. 119–157) 
kuvailee havainnollisesti neljää osaprosessia ja niiden välisiä monimutkaisia yh-
teyksiä. Hän kirjoittaa, että voimaantumisteorian osaprosesseilla on keskeinen 
tehtävä päämäärien asettamisessa ja päämääriin pyrkimisessä: ihminen pyrkii 
toiminnassaan aina joihinkin päämääriin ja että henkilökohtaiset päämäärät ovat 
ajatuksia toivotuista ja ei-toivotuista tiloista ja tuloksista. Ihmisen käsitykset itses-
tään ja kontekstin mahdollisuuksista ovat merkityksellisiä ja koko ajan läsnä. 
Kontekstiuskomukset ovat arvioita siitä, onko ihmisellä mahdollistava ja vastaan-
ottavainen ympäristö, joka tarvitaan tukemaan tehokasta toimintaa. Ei kuitenkaan 
riitä, että ihmisellä on päämäärä, tarvittavat ulkokohtaiset taidot ja olosuhteet, 
vaan ihmisen on uskottava mahdollisuuksiinsa. Hyvä työyhteisö pyrkii mahdollis-
tamaan jäsentensä voimaantumiseen, tässä prosessissa tukemisessa johtajalla on 
haasteellinen tehtävä voimaantumista tukevan kontekstin luomisessa ja ylläpitä-
misessä. Oleellista on myös se, millainen konteksti ihmisen itsensä mielestä mah-
dollistaa päämäärään pyrkimisen ja on muuten ominaisuuksiltaan myönteinen. 
Emootioilla on keskeinen vaikutus päämäärien ja kyky- ja kontekstiuskomuksien 
alkuunpanossa. Ihminen käyttää emootioiden antamia johtolankoja arvioidessaan 
mahdollisuuksiaan asettaa ja saavuttaa päämääriä omista lähtökohdistaan tiloista 
ja tuloksista. Omien voimavarojen vapautumisen ja positiivisen latauksen vahvis-
tumisen kannalta taas merkityksellisiä ovat uskomukset omiin kykyihin, itseluot-
tamus, minäkuva, tyytyväisyys, ammatillinen itsetunto ja mahdollisuus tehdä 
vastuullisesti itsenäisiä ratkaisuja. Kun ihminen uskoo (tai ei usko) mahdollisuuk-
siinsa saavuttaa päämäärä, hän on tehnyt tietoisesti tai tiedostamattaan arviointi-
prosessin tulevaisuudestaan, menneisyydestään ja nykyisyydestään, odotuksistaan 
ja toisten ihmisten mahdollisesta suhtautumisesta.  

Siitosen (emt. 158–160) mukaan sisäinen voimantunne johtaa sitoutumiseen 
katalyytin tavoin. Hän täsmentää katalyytti-idean, että voimaantuminen vaikuttaa 
katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin; vahva voimaantuminen (enpowerment) 
johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko voimaantuminen (dispowerment) taas 
heikkoon sitoutumiseen. Ihmisen voimaantuminen on heikkoa, kun hän ei koe 
voivansa asettaa tai ei aseta päämääriä vapaasti, kun hänen kyky- ja kontekstius-
komuksensa ovat heikot ja emootiot eivät energisoi häntä. Vahvaa sitoutumista 
voidaan pitää välttämättömänä edellytyksenä uudistavalle tasolle pääsemisessä 
(myös Ruohotie 1996b). Katalyyttiteorian heikkoutena on kuitenkin se, että voi-
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maantumisprosessi ja sitoutumisprosessi joudutaan ajattelemaan toisistaan erilli-
sinä, ja ei välttämättä ilmenevinä vaiheina: voimaantumista ei automaattisesti 
seuraa sitoutuminen.  

Voimaantumista Siitonen (emt. 162–163) pitää yksilön ja ryhmän hyvinvoin-
tiin yhteydessä olevana tekijänä mahdollistavan kontekstin kautta, sillä yksilön 
voimaantuminen ja hyvinvoinnin kokeminen liittyy myös ryhmän muiden jäsen-
ten voimaantumiseen ja hyvinvoinnin kokemiseen.. Voimaantuneisuus ei kuiten-
kaan ole Siitosen (emt. 164) mukaan pysyvä tila, jos kontekstiuskomuksissa, ky-
kyuskomuksissa, päämäärien asettamisessa ja/tai emotionaalissa kokemuksissa 
tapahtuu muutosta. Kuten Aho (1997, 33) kirjoittaa: ihmisen elämäntilanteet 
muuttuvat koko ajan ja myös ihminen muuttuu. Yhteisön suhtautumistavat voivat 
muuttua tai minäkäsityksen ja ympäristön välille saattaa syntyä sellainen ristiriita, 
ettei tilanne voi jatkua ennallaan. Tällöin on elämänhallinnan ja yksilön sopeutu-
misen kannalta välttämätöntä kyetä muuttamaan myös käsityksiä itsestä. Tämä on 
kuitenkin hidas prosessi, jonka käyntiin lähteminen vaatii toistuvaa palautetta 
turvallisessa ympäristössä. Siitonen (emt. 161–165) on koonnut voimaantumisteo-
rian viideksi premissiksi: 

– Voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi; voimaa ei voi 
antaa toiselle. 

– Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi, jota jäsentävät pää-
määrät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot sekä näiden sisäi-
set suhteet. 

– Voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin: vahva 
katalyytti johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko katalyytti heikkoon sitou-
tumiseen. 

– Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. 
– Voimaantuminen ei ole pysyvä tila. 

Arvioidessaan omaa tutkimustaan Siitonen (emt. 165–166) ottaa esille myös muu-
tamia yleisesti voimaantumisen tutkimusta koskevia seikkoja. Voimaantumisteo-
rian arvioimisessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen empiirinen tausta, teoreetti-
sen integraation tehtävä ja voimaantumisteoriaan sisältyvän, edeltävien kohtien 
pohjalta konstruoidun voimaantumis-käsitteen luonne yleisenä ideaalina. Empii-
rinen tutkiminen voi olla erittäin ongelmallista ja vaikeasti hallittavissa, mutta 
merkitys on suuri, sillä voimaantuminen liittyy ihmisen maailmankuvan rakentu-
miseen ja se on jonkinlainen ideaali tai prosessi, joka koskee jokaista ihmistä. 
Siitonen (emt. 181–186) näkee työnsä puheenvuorona tai keskustelun avauksena 
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ihmisen voimaantumisen määrittelyssä. Hän ei katso premissien olevan muuttu-
mattomia ja erityisesti osaprosessien olevan muunneltavissa ja täydennettävissä – 
siitä huolimatta voimaantumisteoria on hyödynnettävissä voimaantumisen tutki-
muksessa, ammatillisen kasvun, hyvinvoinnin, inhimillisten voimavarojen ja 
ihmisoikeuksien edistämisen hankkeiden suunnittelussa.  

Oman ajatteluni kannalta merkityksellistä oli voimaantumisen määrittely si-
säiseksi voimantunteeksi voimaantumisen ohella, sillä ammatillista kehittymistä 
ajatellen olisi voinut tehdä suoraviivaisen päätelmän, että ammatillinen kehitty-
minen on voimaantumista. Mutta jos ajatellaan määrittelyä sisäinen voimantunne, 
ollaan monimutkaisemman yhteyden edessä. Ajatusta voi selventää täydennys-
koulutuksen merkityksen kautta: täydennyskoulutuksen seurauksena voi olla am-
matillinen kehittyminen, mutta ei välttämättä sisäinen voimantunne. Tai kuten 
Atjonen (1995b, 25) kirjoittaa reflektion ja ajattelun yhteydestä: ”Selvää on, ettei 
ole olemassa reflektiota ilman ajattelua, mutta ajatella voi reflektoimatta.”  

2.3.5 Koulutus ammatillisen kehittymisen tukijana 

Ammatillisen kehittymisen näkökulmasta tarkasteltuna esille nousee kolme asiaa. 
Ensimmäinen koulutussuunnittelussa huomioitava asia on näkemys ammatillisen 
kehittymisen luonteesta: yksilöllistä kehitystä kuvaavista malleista on siirrytty 
ammatillisen kehittymisen kuvaamiseen monisyisenä prosessina, jonka keskiössä 
on ajattelun ja toiminnan välinen yhteys. Prosessiin kohdistuu kehitystä tukevia ja 
sitä ehkäiseviä tekijöitä, jolloin kyse on ammatillisen kehittymisen muovautumi-
sesta sosiaalisissa ja kontekstuaalisissa yhteyksissä. Tämän näkemyksen mukai-
sesti täydennyskoulutuksessakin tulisi kiinnittää huomiota käsityksiin ja niiden 
tiedostamisen ja muuttamisen merkitykseen toiminnan muuttamisen lähtökohtana. 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös sosiaalisen ja kontekstuaalisen näkökul-
man hyödyntämiseen täydennyskoulutuksen järjestämisessä ja sen toimintamuo-
doissa. Toiseksi täydennyskoulutuksen tulisi vahvistaa ammatillisen kehittymisen 
ydintä, jollaiseksi teoreettisen tarkastelun perusteella hahmottuvat käyttöteoria tai 
subjektiivinen kasvatusteoria osana persoonallista tulkinnallista viitekehystä, 
reflektio ja voimaantuminen. Nämä näkökulmat voidaan ja ne tulisi huomioida 
täydennyskoulutusprosessin eri vaiheissa. Kolmas tärkeä asia on jatkumoajattelu, 
jonka mukaisesti opettajilla tulisi olla mahdollisuus osallistua sisällöllisesti ja 
ajallisesti jatkumona organisoituun täydennyskoulutukseen, koska ammatillinen 
kehittyminen on parhaimmillaan jatkuva, uran mittainen prosessi. On myös otet-
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tava huomioon, että tässä prosessissa tuen tarve saattaa olla erilainen eri vaiheis-
sa.  

Koulutuksen merkitys ammatilliselle kehittymiselle on monissa asiakirjoissa 
todettu, mutta koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen suhdetta ja koulutuksen 
merkitystä ammatillisen kehittymisen tukemisessa on kuitenkin yllättävän vähän 
varsinaisesti tutkittu. Tällaista tutkimusta edustaa Meriläisen (1999) tutkimus, 
jossa hän kartoitti täydennyskoulutuksen tilanteen Pohjois-Karjalassa tavoittee-
naan samalla paljastaa ja jäsentää alueen opettajien ammatillisen kehittymisen 
henkilökohtaisen ulottuvuuden ilmiö ja luonne sekä selvittää koulutukseen osal-
listumisen ja ammatillisen kehittyneisyyden välinen suhde. Meriläisen (1999) 
tutkimuksessa ammatillisen kehittyneisyyden ja täydennyskouluttautumisen väli-
nen yhteys oli tilastollisesti vähintään merkitsevä kaikilla henkilökohtaisen ulot-
tuvuuden osa-alueilla (emt. 183), minkä korrelaation todistamista Meriläinen 
kuvaa yllätykseksi (emt. 186).  

Tuen tarpeen erilaisuuden näkökulma on esillä myös Glatthornin ja Foxin 
(1996) tutkimuksessa, jossa he esittelevät esimerkin produktiivisesta opettajasta, 
aloittelevasta opettajasta, marginaaliryhmää edustavasta opettajasta ja passiivises-
ta opettajasta ja ehdottavat heille orientaation mukaisia tukitoimia. Yhteisöllisyy-
den merkitys tulee näkyviin näissä molemmissa tutkimuksissa. Erityisesti se kui-
tenkin tulee näkyviin Clementin ja Vandenberghen (1999) tutkimuksessa, jossa he 
ovat pohtineet opettajan autonomian ja kollegiaalisuuden suhdetta kysymällä, 
miten ne opettajan työssä liittyvät tosiinsa ja miten tämä suhde vaikuttaa opettajan 
ammatilliseen kehittymiseen. Ammatillisen kehittymisen tuen suuntaaminen on 
esillä myös Järvisen (1999) laatimassa ammatillisen kehityksen prosessimallissa.  

Räsäsen (1996) mukaan opettajan ammatinvalintatyytyväisyys ohjaa opiske-
luorientaatiota, myöhempää ammatillista kehitystä ja työtyytyväisyyttä. Räsänen 
(1996, 162–164) erottaa neljä opettajaryhmää: ammatinvaihto-orientaatioiset, 
minäorientaatioiset, ammattiorientaatioiset ja kutsumusorientaatioiset opettajat. 
Beijaard, Verloop ja Vermunt (2000) tutkivat opettajien käsityksiä ammatillisesta 
identiteetistään vertailemalla nykyistä ja aikaisempaa käsitystä sekä näihin käsi-
tyksiin liittyviä tekijöitä.  

Nämä tutkimukset ovat myös esimerkkejä siitä, kuinka opettajan ajattelu eli 
käsitykset vaikuttavat hänen toimintaansa ja näkyvät siinä erilaisina orientaatioina 
ja mikä on erilaisten orientaatioiden merkitys ammatillisessa kehittymisessä. Tii-
vistetysti tutkimusten sanoma kertoo, että opettajien erilaiset orientaatiot ja uran 
vaiheet on huomioitava myös tukitoimissa ja että ammatillisella identiteetillä on 
merkitystä, mutta ammatillinen identiteetti voi myös muuttua uran aikana. Amma-
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tillisen kehittymisen tukeminen voidaan nähdä myös laaja-alaisemmin, kuin pel-
kästään koulutukseen liittyneenä. Kuten Opetushallituksen arvioinnissa (1999, 
37–38) muistutetaan: opettajien ammattitaidon kasvu on kuitenkin monien teki-
jöiden yhteistulosta, jossa täydennyskoulutus on yksi prosessitekijä. Näitä laa-
jempia näkökulmia tarjoavat mm. Vaherva (1999) ja Järvinen (1999). Seuraavassa 
tarkastellaan lähemmin, millaisia näkökulmia näiden tutkijoiden kautta ammatilli-
seen kehittymiseen ja sen tukemiseen tarjoutuu.  

Koulutus ja ammatillisen kehittymisen henkilökohtainen ulottuvuus  

Meriläinen (1999, 248–252) kuvaa, kuinka työyhteisön merkitys kouluttautumista 
koskeviin päätöksiin oli varsin vähäinen, sen sijaan ammatillisen kehittymistar-
peen taustalla korostuivat luokanopettajien yksilölliset kasvutekijät. Päätös kou-
luttautumisesta tehtiin yksin ilman työyhteisön tasolla käytävää keskustelua, pu-
humattakaan, että yhteiset tavoitteet olisivat ohjanneet koulutukseen hakeutumis-
ta. Koulutus oli siis kouluyhteisöstä irrallaan ja henkilökohtaista tarpeista lähte-
vää. Samalla osallistuvien opettajien saama palaute, tuki ja kannustus jäivät vä-
häisiksi. Opettajat eivät uskoneet kovin vahvasti siihenkään, että he voisivat hyö-
tyä koulutuksesta omassa koulussaan. Myös koulutuksen hyötyä käytännön työn 
kannalta epäiltiin. Kehittymispyrkimyksiin liittyi vahvasti odotus siitä, että opet-
tajat voisivat hyödyntää saamaansa koulutusta viranhaussa, tehtäväkuvan muut-
tumisessa tai mahdollisuutena siirtyä toisenlaiseen opetustyöhön. Meriläisen tut-
kimuksessa yleisiksi koulutukseen osallistumisen syiksi paljastuivat kehittyminen 
työssä tarvittavissa tiedoissa ja taidoissa, henkisen vireyden ylläpito eli työssä 
jaksaminen sekä luokanopettajan harrastukset. Noin puolen vuoden kuluttua näyt-
ti sille, että koulutuksen merkitys haastateltujen luokanopettajien ammatilliselle 
kehittymiselle ja käytännön työlle oli varsin vähäinen. Meriläinen huomauttaa 
kuitenkin, että ammatillinen kehittyminen vaatii aikaa. Koulutuksen merkitys tuli 
esille tiedollisessa oppimisessa, joka antoi varmuutta työskentelylle ja työssä 
jaksamiselle. Vaikutus oli havaittavissa myös aktiivisuutena ja kiinnostuneisuute-
na uusia asioita kohtaan, mitä voi pitää osoituksena kehittymistarpeen tiedostami-
sesta. Tässä vaiheessa korostui työyhteisön merkitys luokanopettajan kehittymi-
sessä sekä kehittymispyrkimyksen tukemisessa. Opettajat erosivat eri uravaiheissa 
toisistaan sekä saadun koulutuksen hyödyntämisessä että koulutukseen kohdistu-
neiden odotusten toteutumisessa, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että opettajien 
ammatillinen kehittyminen ja ammatilliset kehittymistarpeet ovat hyvin erilaisia – 
ja niin on myös tarvittava tuki.  
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Koulutuksella oli välillinen vaikutus luokanopettajien henkilökohtaisella ulot-
tuvuudella tapahtuneeseen ammatilliseen kehittymiseen. Aloittelevien opettajien 
ammatillinen kehittyminen ilmeni opetustavan kehittymisenä ja itsevarmuuden 
paranemisena ja siihen oli merkittävästi vaikuttanut työkokemus. Aloittelevien 
opettajien käsitys itsestään oli muovautunut kokemuksen ja oppilaisiin tutustumi-
sen ja ennen kaikkea heiltä saadun palautteen avulla. Aloittelevien opettajien 
ammatilliselle kehittymiselle olikin keskeistä ammatillisen minäkäsityksen muo-
toutuminen ja työrutiinien liittyminen osaksi omaa opetustapaa. Samankaltainen 
oli tilanne myös nuorten opettajien ryhmässä, mutta verrattuna aloitteleviin opet-
tajiin, olivat nuoret opettajat soveltaneet saamaansa koulutusta työssään ja hyö-
dyntäneet koulutukseen osallistumista opettajuudessaan, vaikka varsinaisen op-
piaineksen soveltaminen oli heidänkin ryhmässään vähäistä. Eniten merkitystä 
koulutuksella näytti olleen kokeneille ja varttuneelle opettajille, jotka pystyivät 
hyödyntämään koulutusta, koska heidän ei tarvinnut kiinnittää huomiota rutiini-
asioihin. Tämä oli Meriläisen mukaan osoitus aikaisemman työkokemuksen ja 
ammatillisen kehittyneisyyden merkityksestä täydennyskoulutuksen hyödyntämi-
sessä. Vähäiseen koulutuksen soveltamiseen vaikutti myös aloittelevien opettajien 
väliaikainen työsuhde, koulun resurssit sekä tuen puute työyhteisössä. Muita kou-
lutuksen vaikuttavuuden kannalta olennaisia seikkoja olivat tutkimuksen mukaan 
koulutusohjelman yhteistoiminnallisuus ja toiminnallisuus (yhteissuunnittelu ja 
työtavat), käytännönläheisyys ja kouluttajan rooli. Vaikka opettajien odotukset 
eivät olleet saadun koulutuksen osalta olleetkaan täyttyneet, se ei kuitenkaan vai-
kuttanut koulutukseen osallistumiseen. Ratkaisevaan asemaan näyttää kuitenkin 
pääsevän työyhteisö, joka asennoitumisellaan joko edistää tai tukahduttaa opetta-
jan kehittymispyrkimykset. Tämä tuli esille sekä yleisesti ammatillisessa kehitty-
misessä että erityisesti henkilökohtaisella ulottuvuudella tapahtuvassa kehittymi-
sessä. (Meriläinen 1999, 310–315.) 

Haastateltujen luokanopettajien ammatillisen kehittymisen henkilökohtaisella 
ulottuvuudella oli lukuvuoden aikana tapahtunut selvästi kehittymistä. Erona ja 
täsmennyksenä edellisessä kohdassa esitettyihin tuloksiin Meriläinen (emt. 375) 
kertoo, että aloittelevien opettajien ammatilliseen kehittymiseen vaikuttanein 
tekijä oli työkokemus, ei niinkään koulutus. Nuoriin opettajiin olivat vaikuttaneet 
sekä työkokemus että koulutus. Täydennyskoulutuksen vaikutus tuli esille myös 
heidän käytännön työssään sekä kouluyhteisön täydennyskouluttautumista koske-
vassa pohdinnassa. Kokenut opettaja ja varttunut opettaja olivat selvästi kehitty-
neet henkilökohtaisella ulottuvuudella, mutta koulutuksella ei ollut heille kovin 
suurta merkitystä edellisiin opettajaryhmiin verrattuna. Näiden opettajien kehit-
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tymiseen olivat eniten vaikuttaneet työyhteisö ja erityisesti koulun rehtori. Mer-
kille pantavaa oli myös, että varsinkin kokeneet opettajat olivat jo ennen täyden-
nyskoulutusohjelman loppumista kiinnostuneet jostakin muusta aiheesta: toisaalta 
tätä voidaan pitää myönteisenä osoituksena kiinnostuksen jatkuvuudesta, mutta 
toisaalta se herättää huolestusta ja epäilyä valtakunnallisen täydennyskoulutusoh-
jelman vaikuttavuudesta. Meriläisen (emt. 376) mukaan tämä on osoitus siitä, että 
jos luokanopettaja ei koe saaneensa kouluttautumisestaan riittävästi myönteisiä 
kokemuksia, jotka kannustaisivat ja ohjaisivat kehittymispyrkimysten jatkuvuutta, 
hänen mielenkiintonsa tyrehtyy tai ohjautuu johonkin toiseen aktiviteettiin. Luo-
kanopettajien ammatillisten kehittymistarpeiden laukeaminen ja kehitykselliset 
siirtymät olivat yhteydessä yksilöllisiin elämäntilannetekijöihin. Kasvutarpeiden 
laukeaminen näytti olevan juuri työhön tuleville automaattista, nuorten opettajien 
kasvun laukaisimena oli ammatillisten haasteiden etsiminen sekä ammatillisen 
kilpailukyvyn parantaminen. Kokeneiden opettajien koulutus osin vahvisti ja 
kannusti jatkamaan jo aloitettuja kehittymispyrkimyksiä, joita vietiin eteenpäin 
myös koko työyhteisössä siinä määrin kuin niille näytti löytyvän yleistä hyväk-
syntää. (Meriläinen emt. 378.) 

Kootusti Meriläinen (emt. 379–387) esittelee tuloksia pohdinnassaan, ja sen 
mukaan luokanopettajien henkilökohtaisen ulottuvuuden ammatillinen kehittynei-
syys tiivistyi neljään alueeseen: kehittymistarpeen tiedostamiseen, ammatilliseen 
arvostukseen, refleksiivisyyteen omassa opetustavassa sekä uudistuksiin kohdis-
tuvaan muutosvastarintaan. Ammatillisen kehittymisen henkilökohtaisen ulottu-
vuuden teoreettinen konstruktio sisälsi uuden ulottuvuuden, muutosvastarinnan. 
Muutosvastarintaa kuvaavan faktorin sisältö kuvasi yleistä kehittymis- ja kokeilu-
halukkuutta, ei pelkästään vastarintaa koulutusta kohtaan. Luokanopettajien hen-
kilökohtaisen ulottuvuuden ammatillinen kehittyneisyys oli yhteydessä sukupuo-
leen, opettajakoulutukseen ja -kokemukseen. Kehittyneisyys oli yhteydessä myös 
opetettavaan luokka-asteeseen, virkasuhteeseen sekä kouluun, jossa opettaja oli 
työssä. Aiemmista tutkimuksista poiketen luokanopettajien ammatillisen kehitty-
neisyyden ja täydennyskouluttautumisen välinen suhde ilmeni tilastollisesti erit-
täin merkitseväksi ja koulutuksen suunnittelun ja koulutusjärjestelyjen merkitys 
luokanopettajan henkilökohtaisen ulottuvuuden ammatilliselle kehittymiselle oli 
yllättävän suuri. Ammatillinen kehittyminen ei ole mahdollista, jos työnantaja ei 
luo sille edellytyksiä, joita ovat jatkuva työsuhde, ammatillisen ja koulukohtaisen 
kehittymissuuntautuneisuuden yhteensovittaminen sekä riittävät henkilökohtaises-
ti osoitetut resurssit yksilöllisen kouluttautumisen turvaamiseksi. Ammatillisen 
kasvun laukeaminen ei kuitenkaan ole tae kehitykselliselle siirtymälle, vaan kehit-
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tymissyklillä palataan takaisin lähtökohtaan ja mahdollisesti jonkin ajan kuluttua 
käynnistetään uusi kokeilu, joka vaihtuu taas toiseen. 

Opettajien erilaiset orientaatiot huomioitava myös tukitoimissa 

Glatthorn ja Fox (1996) esittelevät esimerkin produktiivisesta opettajasta, aloitte-
levasta opettajasta, marginaaliryhmää edustavasta opettajasta ja passiivisesta 
opettajasta ja ehdottavat heille sopivia tukitoimia. Produktiiviset opettajat (emt. 
44) kuvataan opettajiksi, jotka ovat kompetentteja ja kasvavat työssään, pystyvät 
ajattelemaan abstraktisti ja käsitteellisesti, työskentelevät keski- tai ylemmällä 
opetustasolla, ovat motivoituneita työhönsä ja kunnioittavat opettajan rooliaan. 
Syvä tietoperusta liittyy sekä opetussuunnitelmaan, oppilaisiin että tieteeseen ja 
tavoitteet ovat korkealla. Suunnittelu on monipuolista, eri vaihtoehtoja huo-
mioivaa, asettaa sekä lyhyt- että pitkäaikaisia tavoitteita ja kiinnittää oppilaiden 
oppimisen arviointiin erityistä huomiota. Rutiineja käytetään helpottamaan työs-
kentelyä ja säästämään aikaa opetukselle. Kontrollilla on taipumus siirtyä jakson 
aikana opettajalta oppilaille. Glatthornin ja Foxin (emt. 49) mukaan produktiivi-
sille opettajille tulee tarjota erilaisia työskentelymahdollisuuksia, rohkaista yhtei-
sölliseen kehittymiseen ja johtajuuteen yhteisössä, pidättäytyä formaalista arvi-
oinnista, tarjota erilaisia vaihtoehtoja palautteen saamiseen, kiittää ja kehua, pitää 
heidät informoituna asioista ja tarjota toimintaan laadukkaat resurssit. Erityisesti 
produktiivisten opettajien osalta kannattaa kiinnittää huomiota tilaisuuksiin, joissa 
heillä on mahdollisuus toimia opettaja-johtajina. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla 
esimerkiksi aktiivinen rooli koulun johto- tai kehittämisryhmässä, uusien opettaji-
en mentoroinnissa, tiedekunnassa toimiminen, uuden opetussuunnitelman kehit-
täminen, oppimateriaalin tuottaminen, henkilöstön kehittämisohjelmien organi-
soiminen ja johtaminen, tiimin johtaminen, luokka-asteen tai osaston johtaminen, 
projektien toteuttaminen vanhempien kanssa, asiantuntijana ja tutkimusten toteut-
tajana toimiminen. Glatthorn ja Fox (emt. 53) nostavat esiin myös erilaisia merk-
kejä, joista olisi produktiivisten opettajien osalta syytä olla huolissaan. Tällaisia 
merkkejä saattavat olla lisääntynyt poissaolo koulusta, johtajan roolista ja erityis-
tehtävistä poisvetäytyminen, lisääntynyt negatiivinen suhtautuminen oppilaisiin ja 
heidän vanhempiinsa, vanhojen tuntisuunnitelmien ja opetusmateriaalien käyttö, 
lisääntynyt istumatyön käyttö opetusmenetelmänä, vähentynyt mielenkiinto hen-
kilöstönkehittämistä kohtaan ja lisääntynyt eristäytyminen. Tällaisissa tapauksissa 
produktiiviselle opettajalle voisi tarjota mahdollisuutta johonkin sellaiseen erityis-
tehtävään, josta opettaja suoriutuu hyvin, mahdollisuutta osallistua konferenssei-
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hin tai erityisiin työpajoihin, mahdollisuutta vapaaseen tai mahdollisuutta tehtä-
vän vaihtamiseen joko koulun sisällä tai toisessa koulussa.  

Aloittelevat opettajat puolestaan omaavat rajoittuneen tietoperustan ja toimi-
vat pääasiallisesti konkreettisella tasolla. Tavoitteet ovat yleisiä ja oppilaiden 
persoonallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Suunnitteleminen on joustama-
tonta, lyhytnäköistä ja toimintaan keskittynyttä. Opetus on oppimista kontrol-
loivaa, rutiinitonta ja ohjeiden antoon nojaavaa. Näistä syistä on odotettavissa 
pulmia tietyissä asioissa: työrauhan säilyttäminen, oppilaiden motivoiminen, yksi-
löllisten erojen huomioiminen, oppilaiden arvioiminen, hyvien suhteiden säilyt-
täminen vanhempiin ja luokkatyöskentelyn organisointi. Näin ei kuitenkaan vält-
tämättä ole, sillä Glatthorn ja Fox (1996) erottavat kolme ryhmää: ne, joilla kaikki 
sujuu kuin itsestään, ne joilla ongelmia on kovasti ja joilla niitä on kovasti myös 
usean vuoden kokemuksen jälkeen ja ne, jotka ovat taistelijoita ja joiden ongelmat 
johtuvat lähinnä kokemuksen puutteesta. Aloitteleville opettajille tulisi siis tarjota 
opetustehtäviä, joista he voivat selviytyä, toimintaa tukeva ryhmä, intensiivistä, 
ohjaavaa arviointia ja mahdollisuus kehittyä taitavan ja kokeneen opettajan ohja-
uksessa. (Glatthorn ja Fox 1996, 57–59.) 

Marginaaliryhmää edustava opettaja on ongelma itselleen, koululle ja koko 
ammatille. Hänen heikot esityksensä ovat ns. yleisessä tiedossa. Tyypillisesti he 
ovat turhautuneita eivätkä pidä opettamista tyydyttävänä. He tiedostavat yleensä 
itsekin, että asiat eivät ole kunnossa. Omien heikkouksiensa näkemisen sijasta he 
usein syyttävät ongelmistaan oppilaita, vanhempia ja johtajaa. Ongelmista ja tyy-
tymättömyydestä huolimatta nämä opettajat pysyvät opettajina uskoessaan, ettei 
tyydyttäviä vaihtoehtoisia uramahdollisuuksia ole. Palautteeseen asennoituminen 
on puolustautuvaa tai alistuvaa. Myös marginaaliopettajissa on eroavuuksia: yksi 
ryhmä epäonnistuu luokanhallinnassa, toista ryhmää liiallinen kontrolli kiehtoo 
erityisesti ja kolmas ryhmä haluaa olla oppilaiden kavereita. Marginaaliryhmää 
edustaville opettajille on tärkeintä tarjota yhdistelmää, jossa tiukka arviointi ja 
kehittymistä tukeva ote yhdistyvät. (Glatthorn ja Fox 1996, 78–91.)  

Motivoitumattomia opettajia luonnehtivat piirteet liittyvät minimalistiseen 
suunnitteluun, passiiviseen opettamiseen, ulkoaopitun painottumiseen kokeissa, 
osallistumisen rajoittumiseen välttämättömimpään, ammatillisen kehittymisen 
puuttumiseen ja ohjauksen kokemiseen välttämättömänä pahana. Motivoitumat-
tomuuteen liittyy sekä ulkoisia että sisäisiä tekijöitä, mistä syystä siihen vaikut-
taminen on hankala tehtävä. Vaikuttavuutta voi olla kolmella erilaisella strategial-
la: organisaatiosta voidaan muodostaa paremmin opettajaa tukeva työympäristö, 
opettajan uskomuksia voidaan muuttaa henkilöstön kehittämisen kautta ja yksit-
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täistä opettajaa voidaan auttaa tulemaan produktiivisemmaksi. (Glatthorn ja Fox 
1996, 78–91.) 

Oppimiskokemukset kehittymisen lähtökohtana 

Clement ja Vandenberghe (1999) ovat tutkimuksessaan pohtineet opettajan au-
tonomian ja kollegiaalisuuden suhdetta kysymällä, miten ne opettajan työssä liit-
tyvät tosiinsa ja miten tämä suhde vaikuttaa opettajan ammatilliseen kehittymi-
seen. Autonomisuuden ja kollegiaalisuuden välistä suhdetta tutkijat (1999, 85–86) 
kuvaavat jännitteiseksi. Suhde saa muotonsa kouluorganisaatiossa työskentely-
olosuhteina, jotka vaikuttavat opettajan ammatilliseen kehittymiseen. Keskeisiä 
käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat oppimismahdollisuudet (learning oppur-
tunities), joista oppimistilassa (learning space) voi muodostua oppimiskokemuk-
sia (learning experiences), jotka ovat ammatillisen kehittymisen ehto. Koulussa 
esiintyviin oppimismahdollisuuksiin reagoiminen riippuu opettajan kokemuksista 
ja hänen uskomuksistaan. Oppimistila taas on organisaation sisäinen tila, joka 
muodostuu muun muassa mahdollisuuksista vaikuttaa resursointiin, päätöksente-
koon ja ajankäyttöön. Lisäksi merkittävä tekijä on koulun johtaja, joka luodessaan 
luottamuksen ja sitoutumisen tilan, tukiessaan luovuutta ja riskinottoa ja arvosta-
essaan opettajien ponnistuksia, luo kulttuurisia ja rakenteellisia edellytyksiä op-
pimistilan syntymiselle ja voimaantumiselle (enpowerment). Tutkijoitten (1999, 
88–89) mukaan autonomian ja kollegiaalisuuden suhde voi ilmetä opettajien välil-
lä monella tavalla ja suhteet erota toisistaan syvyydeltään.  

Clement ja Vandenberghe (1999, 91–93) puhuvat sirkulaarisesta ja polaarises-
ta jännitteestä, joista sirkulaarinen on rikkaampi muodoiltaan sekä syvällisempi 
merkitykseltään, sillä polaarisen tension vallitessa oppimistilanteita ei luoda tai 
niiden hyödyntämiseen ei löydy oppimistilaa. Yhteys ammatilliseen kehittymi-
seen syntyy, kun merkittävät oppimiskokemukset pääsevät koskettamaan opetta-
jan ammatillista minää eli johtavat subjektiivisen kasvatusteorian (subjective 
educational theory) arviointiin ja sitä kautta vaikuttavat opettajan ammatilliseen 
käyttäytymiseen. Tutkijat (emt. 90) käyttävät termiä subjektiivinen kasvatusteoria 
viitaten Kelchtermansin (1993) määritelmään subjektiivisesta kasvatusteoriasta: 
kyseessä on tietojen ja uskomusten persoonallinen järjestelmä, jolle perustalle 
opettaja rakentaa oman ammatillisen toimintansa ja päätöksentekonsa. Autonomi-
an ja kollegiaalisuuden variantit voivat tukea opettajan opetusperiaatteiden ja 
käytäntöjen toteuttamista tai olla sallimatta sitä, jolloin subjektiivinen kasvatus-
teoria jää koskemattomaksi.  
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Clement ja Vandenberghe (1999, 95–96) erottelivat omassa tutkimuksessaan 
kolme professionaalisuuden tyyppiä, jotka he nimesivät progressionaaliseksi, 
konservatiiviseksi ja taantumukselliseksi suhteutettuna toimintaan alueilla kont-
rolli, vastuullisuus ja joustavuus. Progressiivisen he määrittelivät opettajaksi, joka 
kontrolloi työtänsä, ottaa vastuun sekä luokka- että koulutasolla ja joka näkee 
joustavuuden välttämättömänä työkaluna hyvälle professionaalisuudelle. Tämä 
opettaja etsii oppimiskokemuksia ja tarvittaessa luo niitä itse ja toimii luontevasti 
tiimissä. Taantumuksellisella opettajalla ei ole oikein kontrollia työhönsä, eikä työ 
myöskään usein tunnu heistä hyvältä. He suhtautuvat vastuullisesti työhönsä 
oman luokan tasolla, mutta eivät koe tai näe tarvetta muuttua; työskentelyssä 
oppilaiden ja muiden opettajien kanssa on vaikea menestyä. Näiden opettajien 
väliin sijoittuu konservatiivinen opettaja, joka ottaa vastuun luokastaan. He eivät 
vastusta joustavuutta eivät he myöskään koe sitä merkittäväksi osaksi professio-
naalisuuttaan. Konservatiiviset opettajat pitävät huolta omasta kurssistaan luokas-
saan. Merkittävää tässä on se, että konservatiivisen ryhmän opettajat raportoivat 
vain vähän tai eivät ollenkaan merkittäviä oppimiskokemuksia ja että tiettyjä 
opettajatyyppejä esiintyi enemmän eri kouluissa: suurin osa opettajista niissä 
kouluissa, jossa autonomian ja kollegiaalisuuden jännite oli määritelty luonteel-
taan sirkulaariseksi, oli saavuttanut progressiivisen professionaalisuuden asteen. 

Ammatinvalintatyytyväisyyden merkitys 

Räsäsen (1996, 158) luokanopettajiin kohdistuneessa tutkimuksessa kävi selville, 
että opettajien työskentely tapahtuu periaatteessa kahdella tavalla sen mukaan, 
perustuuko opettajan toiminta realismiin vai kasvatuksellisiin ja sosiaalisiin teori-
oihin ja ideoihin. Realismissa korostuvat opettajan toiminnan operatiiviset puolet 
ja käytännöllisyys. Käytännöllisyyttä korostavat opettajat tarkastelevat opettajan 
työssä uusia ideoita, virtauksia ja innovaatioita toiminnan kannalta ja tällöin ko-
rostuvat materiaaliset seikat kuten määrärahojen niukkuus ja siitä johtuva materi-
aalien puute sekä suunnitteluun käytetty aika siitä saatu korvaus. Nämä opettajat 
arvostavat ulkoisia palkkioita (ks. työtyytyväisyysteoria, Herzberg 1957). Teori-
oihin ja ideoihin perustuvalle toiminnalle tyypillistä on se, että ideoiden toteutu-
miseen eivät materiaaliset seikat ratkaisevasti vaikuta, toiminta on vapaampaa ja 
ideoinnin mahdollisuudet tällöin suuremmat. Kun ideoinnissa on mukana kriitti-
nen pohdiskelu, voivat tulokset olla opettajilla hyvin palkitsevia. Opettaja toteaa, 
että hän itse vaikuttaa eniten työhönsä. Työstä saatavat sisäiset palkkiot ovat sil-
loin ulkoisia palkkioita palkitsevampia.  
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Ammatinvalintatyytyväisyys ohjaa opiskeluorientaatiota, myöhempää amma-
tillista kehitystä ja työtyytyväisyyttä. Tutkimuksen perusteella Räsänen (emt. 158) 
toteaa, että kaikki taiteelliseen tyyppiin kuuluvat opettajat eivät viihdy tiettyä 
täsmällisyyttä edellyttävässä luokanopettajan työssä: Luokanopettajan työtä eivät 
koe sopivaksi itselleen myöskään statusta ja johtamista arvostavat ja yrittävät 
ammattipersoonallisuustyyppiin kuuluvat opettajat. Räsänen mainitsee myös tut-
kivan tyypin, jonka intressit eivät suuntautuneet lapsiin ja kouluun, ja näin opetta-
jat pyrkivät pois luokanopettajan työstä. Luokanopettajan työn itselleen sopivaksi 
kokevat Räsäsen tutkimuksessa monipuoliset, sosiaaliset opettajat, joille luokan-
opettajan ammatti ei ole toiveammatin korvike.  

Koska onnistunut ammatinvalintaprosessi jatkuu samantyyppisenä ammatilli-
sena kehityksenä, työssä onnistumisena ja työtyytyväisyytenä sekä myönteisenä 
työorientaationa, olisi oleellista, että valinnassa voitaisiin selvittää ammattiin 
suuntautumista, persoonallisuutta ja intressejä. Ammatillinen kehitys on työn 
alkaessa ollut opetusmetodien ja oppimistilanteiden organisointiin tarvittaviin 
valmiuksiin harjaantumista. Innovatiivinen ajattelu ja tietoinen työn kehittämisen 
tarve on yleensä alkanut niin, että opettajat ovat halunneet vaihtelua työhön. Vaih-
telun tarve on tullut noin viiden työvuoden jälkeen. Muutoksen tarve sattuu usein 
elämänkaaressa kolmenkymmenen siirtymään, jolloin elämästä ja työstä saattavat 
kadota itsestään selvyydet. Opettajat tiedostavat kehityksensä vain silloin, kun he 
ovat konkreettisesti muuttaneet työtään, kuten vaihtaneet lukemaanopettamisme-
netelmää, säestystapaa tai koko opetusmetodia. Opettajan ammatillinen kehitys on 
opettajan hyvinvoinnin edellytys, koska se on työvireyden säilymisen ehto.  

Räsänen (1996, 162–164) erottaa neljä opettajaryhmää: ammatinvaihto-
orientaatioiset, minäorientaatioiset, ammattiorientaatioiset ja kutsumusoroentaati-
oiset opettajat. Ammatinvaihto-orientaatioiset opettajat olivat tutkimuksen alkaes-
sa kolmenkymmenen siirtymävaiheessa. Opettajat pohtivat työn kielteisiä piirtei-
tä, koska omat kyvyt eivät voineet toteutua työssä. Professionaalinen kehitys oli 
alkanut epävarmasta ammatin valinnasta, koulutukseen oli liittynyt suuria odotuk-
sia ja opettaja oli epäillyt kasvatustaitojaan vähäiseksi. Odotukset eivät olleet 
toteutuneet. Deskriptiivisen minäkäsityksen (käsitys siitä, millainen on opettaja-
na) kuvaus oli niukka. Ammatillinen itsearvostus oli heikko ja se liittyi normatii-
viseen minäkäsitykseen. Suurimmaksi puutteekseen opettajat kokivat, etteivät he 
ole lasten kanssa ”samalla aaltopituudella” ja mielestään heillä oli puutteita myös 
taitoaineiden opetuksessa. Taitoaineiden harrastaminen liittää opettajan koulun 
kulttuurikontekstiin ja harrastaminen liittää työn muuhun elämään. Luokanopetta-
jat mieltävät kouluun liittyvät harrastukset professionaaliseksi kehitykseksi ja 
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osaksi ammattiroolia. Opettajien intressit eivät olleet kouluun liittyviä, työmoti-
vaatio oli heikko ja sitoutuminen työhön oli vieraantunutta. Opettajien kerrontaa 
sävytti työn kehittämisen paine, stressioireet ja työtyytymättömyys. Professionaa-
linen kehitys oli johtanut ammatinvaihtosuunnitelmiin. 

Minäorientaatioisten opettajien ammatinvalinta oli ollut korvaava vaihtoehto, 
sattuma tai musikaalisuuteen perustunut valinta. Professionaalinen kehitys oli 
ollut vähäistä. Virkamiesmäisillä opettajilla se oli pysähtynyt, kun he olivat 
omaksuneet työn rutiinit. Deskriptiivistä minäkäsitystä kuvaava kertomus oli 
suppea. Virkamiestyyppiset opettajat eivät kuvanneet normatiivista minäkäsitys-
tään juuri lainkaan ja taiteilijatyyppiset kertoivat, kuinka heidän pitäisi olla suun-
nitelmallisempia ja järjestelmällisempiä työssään. Ammatillinen itsearvostus ei 
ollut hyvä, koska professionaalista kehitystä ei juuri ollut. Työtyytyväisyydessä 
oleellisia olivat ulkoiset palkkiot, työaika ja palkka. Sitoutuminen työhön oli las-
kelmoivaa ja palkan pieneneminen oli herättänyt ammatinvaihtoajatuksia. Opetta-
jat eivät olleet tehneet mitään suunnitelmia, mutta he odottivat tilaisuutta vaihtaa 
työtä. 

Ammattiorientaatioiset opettajat olivat yleensä suuntautuneet opettajan am-
mattiin harkitusti. Professionaalinen kehitys riippuu minäkäsityksen toteutumises-
ta työssä: luokanopettajat, jotka ajattelevat ”minusta olisi muuhunkin”, ovat intel-
ligenttityyppisiä opettajia, jotka etsivät työssä haasteita, opiskelevat, välillä tur-
hautuvatkin, mutta joille suhde oppilaisiin on työssä kiinnipitävä voima. Opettajat 
ovat voineet käsitellä kriisitilanteita rationaalisesti. Opettajille on tyypillistä rutii-
neihin uupuminen ja uuden etsintä eli professionaalisen kehityksen tarve. De-
skriptiivisen minäkäsityksen kuvauksessa ilmeni opettajien monipuolinen lahjak-
kuus. He myös pitivät työpaikkojen vaihdoista ja käyttivät luovia kykyjään luo-
dessaan uuden työympäristön. Työtyytyväisyys oli yhteydessä työn sisäisiin palk-
kioihin ja ammattiin sitoutumisen luonteeseen ja voimakkuuteen. Työorientaatio 
riippui siitä, kuinka paljon työ antaa mahdollisuuksia opettajan kykyjen käyttöön. 

Kutsumusorientaatioiset opettajat ovat harvoin aikoneet juuri luokanopetta-
jaksi, opettajaksi kylläkin. Ammatillinen kehitys on voinut johtaa kutsumusorien-
taatioon työuran aikana. Naisopettajien deskriptiivinen minäkäsitys oli hyvin 
myönteinen. Kutsumusorientaatio ei perustu opettamisessa tarvittaviin taitoihin, 
vaan yksilöllisen, oppilaiden tarpeista ohjautuvan vuorovaikutuksen onnistumi-
seen. Myös miesopettajien ammatillinen minä oli myönteinen, koska heillä oli 
taito vaikuttaa niin myönteisesti lapsiin, että työn tulokset olivat palkitsevia. 
Myönteiset kokemukset ovat (Herzberg 1957) palkkioita, jotka tuottavat työtyy-
tyväisyyttä ja uskoa myönteisenä jatkuvaan professionaaliseen kehittymiseen.  
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Ammatillisen identiteetin vaikutus ja muuttuminen 

Beijaard, Verloop ja Vermunt (2000) tutkivat opettajien käsityksiä ammatillisesta 
identiteetistään vertailemalla nykyistä ja aikaisempaa käsitystä sekä näihin käsi-
tyksiin liittyviä tekijöitä. Opettajan käsitys ammatillisesta identiteetistään vaikut-
taa heidän tehokkuuteensa, ammatilliseen kehittymiseensä ja myös heidän ky-
kyynsä ja haluunsa kohdata muutoksia ja ottaa käyttöön innovatiivisia välineitä 
omassa opetustyössään. Tutkimuksen lähtökohtana on jako opettajuuteen didakti-
sena eksperttinä, pedagogisena eksperttinä ja aineenopettajana.  

Pedagogiseen eksperttiyteen nähdään liittyvän eettisten ja moraalisten kysy-
mysten, normien ja arvojen ja niiden välittymisen oppilaille. Opettajien identiteet-
ti näyttääkin koostuvan näistä eri ekperttiyden ulottuvuuksista, ja suurin osa opet-
tajista näkee itsensä enemmän aineenopettajana ja didaktisen eksperttinä kuin 
pedagogisena eksperttinä. Tarkemmin katsoessa on mahdollista erottaa erilaisia 
opettajaryhmiä: opettajat, jotka saivat korkeat pisteet yhdellä eksperttiyden alu-
eella, balanssiryhmä eli opettajat, jotka saivat yhtä korkeat pisteet kaikilla kolmel-
la alueella ja opettajat, jotka saivat yhtä korkeat pisteet kahdella alueella. Opetta-
jista 31 %:lla aikaisempi ja nykyinen käsitys omasta ammatti-identiteetistä vasta-
sivat toisiaan, kun merkittävä muutos oli puolestaan tapahtunut 69 %:lla. Muutos 
näyttää tapahtuvan aineenopettajista kohti balanssiryhmää eli kaikkien eksperttiy-
den alueiden painottumista ja vähemmän kohti didaktista eksperttiyttä. Tämä 
muutos tuli näkyviin erityisesti luonnontieteen ja matematiikan opettajilla. Sosi-
aalitieteiden ja humanististen tieteiden opettajat puolestaan olivat säilyneet muita 
opettajia enemmän koko uransa ajan aineenopettajina identiteetiltään. Kielten 
opettajat taas kuuluivat jo alusta saakka muita opettajia enemmän balanssiryh-
mään, jossa käsitys ammatti-identiteetistä siis jakautuu kaikille eksperttiyden 
alueille. Sukupuolella oli vaikutusta niin, että naisia enemmän miehet näkivät 
itsensä aineenopettajina, naiset taas enemmän edustivat balanssiryhmää. Kun 
opettajuutta tarkasteltiin kolmen yksittäisen eksperttiyden, balanssiryhmän ja 
kahdella alueella korkean pistemäärän saaneiden opettajien viitenä ryhmänä, to-
dettiin didaktisten eksperttien eroavan oppimiskokemuksiltaan muista opettaja-
ryhmistä. Erot eivät kuitenkaan olleet perusteltavissa kontekstuaalisilla (luokan ja 
koulun kulttuuriin liittyvillä), kokemukseen liittyvillä tai elämänkerrallisilla teki-
jöillä.  
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Formaalia ja informaalia oppimista 

Vaherva (1999, 86) vertailee kirjoituksessaan perinteisen henkilöstökoulutuksen 
ja uusien henkilöstön kehittämistoimenpiteiden eroja ja arvioi, mikä rooli niillä 
mahdollisesti on asiantuntijuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Perinteisestä 
mallista Vaherva (emt. 87) käyttää nimitystä teknis-rationaalinen malli (myös 
opetusteknologinen, systeemianalyyttinen tai behavioristinen opetusmalli). Tätä 
perinteistä mallia hän kuvaa toiminnaksi, jossa koulutustarpeen pohjalta asetetaan 
mahdollisimman selkeät opetustavoitteet, tavoitteiden suunnassa valitaan sisällöt 
ja sisältöjen opettamiseen soveliaat opetusmuodot. Arviointia kohdistetaan sekä 
prosessiin että tavoitteiden saavuttamiseen. Leimaa antavia tälle mallille ovat 
systemaattisuus, rationaalisuus, opettajakeskeisyys ja pyrkimys tehokkuuteen 
käytetyn ajan ja käsiteltyjen asioiden välisenä suhteena. Vaherva (emt. 89) toteaa, 
että vaikka henkilöstökoulutusta koskevassa kirjallisuudessa ovat puhaltaneet 
uudet tuulet jo pitkään, on perinteinen toteutusmalli edelleen hyvin vahvasti esil-
lä. Näin voi edelleen todeta. Vaherva näkee tämän johtuvan siitä, että työorgani-
saatiot ovat edelleen hyvin hierarkkisesti organisoituneita, ja tätä autoritaarista 
mallia perinteinen koulutusmalli kouluttajakeskeisyydellään uusintaa. Mallin 
elossa pysymistä on auttanut myös se, että tällainen henkilöstökoulutus on lisän-
nyt tuottavuutta monissa tapauksissa ja että malli toimii nimenomaan sellaisissa 
tilanteissa, joissa on olemassa yksi oikea vastaus ongelmaan. Tämän vastauksen 
voi kouluttajaekspertti antaa. Perinteinen malli ei pysty kuitenkaan huomioimaan 
riittävästi työtekijöiden kokemia kehitys- ja oppimistarpeita, ja koulutettavat pää-
sevät harvoin vaikuttamaan heille tarjotun koulutuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja 
koulutustapoihin. Vaherva (emt. 93) nimittää perinteistä kouluttajakeskeistä, tek-
nis-rationaaliseen malliin perustuvaa henkilöstökoulutusta formaaliksi henkilös-
tökoulutukseksi, koska sillä on monia muodollisen koulutuksen tunnusmerkkejä: 
ennalta laaditut opetussuunnitelmat ja -ohjelmat, erilliset luokkahuonetyyppiset 
koulutuspaikat, opettajan ja kouluttajan johdolla toimiminen, oma aikataulu ja 
irrallisuus työstä ajallisesti ja paikallisesti. Formaali koulutus saattaa sinänsä olla 
hyvin suunniteltua ja toteutettua, mutta onkin jo toinen kysymys, kuinka paljon 
koulutuksessa opitusta siirtyy työssä käyttöönotetuiksi valmiuksiksi. On arvioitu, 
että tämä osuus olisi enintään 30 %.  

Vahervan (emt. 94–95) mukaan haetut ratkaisut, kuten pitempikestoiset kou-
lutusohjelmat, omatoiminen opiskelu ja työhön liittyvät integroivat tehtävät ja 
harjoittelun lisääminen, eivät ole kuitenkaan muuttaneet koulutuksellista perus-
mallia. Hän näkee kuitenkin paradigman muutoksen ilmassa: formaalin koulutuk-
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sen rinnalle ja sen ohi on nousemassa työ- ja oppijakeskeinen ajattelutapa. Tässä 
ajattelutavassa pohditaan, millaisin ulkopuolisin koulutustapahtumin ja muin 
virikkein voitaisiin tukea työpaikalla, työn kautta eri tavoin tapahtuvaa oppimista 
kun aikaisemmin pohdittiin, miten ja millaisin harjaannuttavin jaksoin voitaisiin 
tukea formaalia, teoriapainotteista opetusta. Vaherva (95–97) näkee tiimityön ja 
oppiva organisaatio -ajattelun olevan tärkeässä roolissa työpaikalla tapahtuvaa 
informaalia oppimista ajatellen ja pitää kokemusta keskeisenä komponenttina 
informaalissa oppimisessa. Kokemus sellaisenaan ei kuitenkaan riitä, vaan tarvi-
taan kokemuksen läpikäymistä eli reflektointia. Oppimisen ohjaajan (kouluttaja, 
esimies, kokeneempi työtoveri) tulisi saada oppija tiedostamaan omaa tekemis-
tään ja oppimistaan ohjaavat ja mahdollisesti rajoittavat tekijät niitä kriittisesti 
reflektoimalla. Hyvä oppimisympäristö virittää oppijan havainnoimaan monipuo-
lisesti ja syvällisesti toimintaympäristöään ja saa oppijan kyseenalaistamaan ai-
kaisempia olettamuksiaan ja toimintatapojaan. Onnistuessaan oppimisen tulos 
merkitsee, että löydetään uusi näkökulma ennestään tuttuun asiaan tai hylätään 
vanha toimintamalli ja perustellen otetaan käyttöön uusi. Myös Vaherva (emt. 99) 
viittaa työnkiertoon ja tehtävien kierrätykseen ja toteaa, että niiden käyttö on ollut 
vähäisempää kuin olisi ollut suotavaa. Liikkuminen työstä ja tehtävästä toiseen 
edustaa osaamisen ja asiantuntijuuden merkittävää laajentumista. Syvällisen op-
pimisen tueksi tarvitaan kuitenkin sellaista opetusta ja opiskelua, jonka avulla 
kokemuksen laajentuminen voidaan kytkeä relevantteihin tietorakenteisiin. Va-
herva (emt. 99–101) muistuttaa, että käytännössä tarvitaan sekä muodollista että 
epämuodollista oppimista ja koulutusta. Formaali ja informaali oppiminen eivät 
asetu vastakkain vaan tosiaan täydentäväksi jatkumoksi. Formaalin koulutuksen 
tehtäväksi hän näkee perusvalmiuksien ja uusien kvalifikaatiovaatimusten kehit-
tämisen, uusien työtekijöiden sosiaalistamisen perehdyttämiskoulutuksen kautta 
sekä urakehityksen mahdollistamisen. Informaalin oppimisen keskeinen tehtävä 
on ylläpitää ja uusintaa jokapäiväisessä työssä tarvittavaa osaamista ja pitkällä 
aikavälillä kumuloida kokemukset hiljaiseksi tiedoksi.  

Jatkuvaa ammatillista koulutusta 

Järvinen (1999, 258–259) tavallaan yhdistää Vahervan käyttämät formaali ja in-
formaali koulutus -käsitteet jatkuvan ammatillisen koulutuksen käsitteeksi. Hän 
käyttää jatkuvan ammatillisen koulutuksen käsitettä (continuing professional 
education) käsitteenä, joka sisältää erilaisia elementtejä kuten muodollista täy-
dennyskoulutusta, itseohjattua opiskelua, työpaikan kehitysprojekteja, tutkintota-
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voitteisia ohjelmia, konsultatiivista ohjausta jne. Näistä eri elementeistä valitaan 
omien ammatillisten kehittymistarpeiden mukaiset ja omaan elämäntilanteeseen 
sopivat muodot ja sisällöt. Ihanteellisinta olisi, jos jatkuvan ammatillisen koulu-
tuksen prosessille olisi tukija, fasilitaattori. Kyseessä voisi olla kollega, konsultti, 
rehtori tai mentori, jolla on professionaalinen ja konsultatiivinen orientaatio aikui-
sen oppimisprosessin tukemiseen. Viime kädessä koko ammatillisen kehityspro-
sessin tavoitteena on reflektiivinen ammattikäytäntö, joka merkitsee oman ha-
vainnoinnin, ajattelun ja toiminnan jatkuvaa kriittistä reflektiota tavoitteena kehit-
tää tai muuttaa omaa käytäntöä tai käytännön sosiaalista kontekstia.  

Laatimansa ammatillisen kehityksen prosessimallin (Järvinen 1999, 266) pe-
rusteella hän (emt. 270–272) suuntaa myös ammatillisen kehityksen tukemista. 
Induktiovaiheen ja uran aloittamisen sisältävän ensimmäisen kehitysteeman tu-
kemiseen ovat tärkeitä työvälineitä oma portfolio ja henkilökohtainen mentor. 
Aloitteleva opettaja pystyy mentoroinnin ja portfoliotyöskentelyn avulla arvioi-
maan omia ennakko-oletuksiaan, uskomuksiaan ja kuvitelmiaan ja rakentamaan 
uudelleen omaa näkemystään opettajan työstä ja roolista. Uudelleen arvioinnin 
vaiheessa puolestaan kollegiaalisen tuen saaminen on tärkeää. Erilaiset työorien-
taatiot edellyttävät myös erilaista tukea. Oppiaineorientoitunut opettaja, joka ha-
luaa kehittää opettajaeksperttiyttään, tarvitsee tarkkaa palautetta opetustyöstään 
luokassa, kohdennettua havainnointia ja keskustelua kollegan kanssa hänen ha-
vainnoistaan ja tehdyistä muistiinpanoista. Pedagogista osaamista vahvistavat 
myös muun muassa taitopainotteiset kurssit, kvalifikaatioarvioinnit ja opetus-
suunnitelman kehittämistyö tiimissä. Kysymys on vaikeampi opettajan rutinoitu-
neen työorientaation vuoksi, sillä tällaiset opettajat haluavat olla itsenäisiä ja riip-
pumattomia eivätkä koe erityisiä kehittämistarpeita. Tukena voisi olla osallistu-
minen yhteistyöprojekteihin, jotka voisivat virittää uusia tavoitteita ja kiinnostuk-
sen kohteita. Yhteisöorientoituneen opettajan kiinnostus laajenee koskemaan 
koko työyhteisöä ja sen kehittämistä sekä kollegoiden kehitysprosessien tukemis-
ta. Tällöin on syytä perehtyä vertaisohjaukseen ja mentorointitapoihin, mikä mer-
kitsee omien konsultointitapojen kehittämistä (havainnointi-, kommunikointi-, 
arviointi ja palautteenantotaidot). Tällaisten kehitystehtävien edessä opettaja tar-
vitsee toisen jo mentorina toimineen kollegan vertaisohjausta ja palautetta omasta 
toiminnastaan mentorina. Tällöin lähestytään jo työnohjaustoimintaa. Yhteisöo-
rientaatio merkitsee myös osallistumista erilaisiin kehitysprojekteihin ja päätök-
sentekoon eri tasoilla, ja tämä edellyttää jälleen valmiuksien hankkimista: on 
hyvä hallita yhteistoiminnallisen oppimisen lähestymistapa, välineitä oppilaitok-
sen organisaatioilmapiirin tutkimiseen ja toimintatutkimuksen työtapoja. Uusien 
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valmiuksien hankkiminen tapahtuu luontevimmin työhön ja koulun kehitystyöhön 
integroiduissa koulutusjaksoissa sekä hyvin organisoidussa tiimityöskentelyssä. 
Kehitysprosessin tukemisesta puhuttaessa on esiin nostettava myös se organisaa-
tioympäristö, jossa kasvattaja työskentelee, muistuttaa Järvinen (emt. 271–272). 
Nimenomaan rehtorin rooli yksikkönsä johtajana on keskeinen luotaessa oppimi-
selle ja kehittymiselle otollista ympäristöä.  

2.3.6 Arviointia, tuloksellisuutta ja laatua 

Erityisesti arviointi ja laatu ovat olleet 1990-luvun lopun tärkeitä teemoja koulu-
tuskeskustelussa. Mattila, Wallenius ja Trapp (2003, 84–85) kuvaavat koulutuksen 
arvioinnissa tapahtunutta kehitystä neljänä sukupolvena. Arvioinnin ensimmäises-
sä sukupolvessa arviointitoiminta muodostui lähinnä oppilaiden koulutietojen, 
saavutusten ja ominaisuuksien mittaamisesta sanallisten ja kirjallisten kokeiden 
tai testien avulla. Arvioinnin toinen sukupolvi alkoi kehittyä tarpeesta ulottaa 
arviointitoiminta oppilaita laajemmalle alueelle. Toisen sukupolven aikana keski-
tyttiin siihen, saavutettiinko koulussa opetussuunnitelmissa asetetut tavoitteet ja 
arviointi oli pitkälti kuvailevaa, deskriptiivistä toimintaa. Arvioinnin kolmas su-
kupolvi lähti kehittymään 1950-luvun lopulla tarpeesta luoda kilpailukykyisempi 
koulujärjestelmä. Todettiin, että arviointitoiminnan tulisi tiettyihin kriteereihin 
nojautuen määrittää arvioitavan toiminnan tilanne, arvo ja hyöty. Johtamiseen 
liittyvien pohdintojen ohella alettiin 1960-luvulla keskustella arviointitoiminnan 
taustalla olevista arvoista. Kolmas merkittävä arviointitoiminnan neljännen suku-
polven kehittymiseen vaikuttava tekijä on arviointitoiminnan taustalla olevan 
tieteenfilosofisen ajattelun kehittyminen. Mittaamisen riittävyyteen perustuva 
ajattelu sai vähitellen väistyä yhteiskuntatieteissä kehittyneiden ajatusten myötä, 
joiden mukaan arvioinnin tavoitteet ja tulokset ovat tulkinnanvaraisia ja niitä tuli 
tarkastella eri sidosryhmien näkökulmasta. Arvioinnin neljännen sukupolven 
toiminta onkin responsiivista: arvioitsijat ja sidosryhmät tarkastelevat vuorovai-
kutuksessa keskenään arvioinnin tavoitteita ja tuloksia. Arvioinnin näkökulmien 
muuttuminen on havaittavissa myös täydennyskoulutuksessa, vaikkakaan ei aivan 
edellä kuvatun mukaisesti ja näin selväpiirteisesti. Arvioinnin näkökulma on laa-
jentunut myös täydennyskoulutuksessa ja määrän lisäksi tärkeää on laatu. Ope-
tusministeriön arvioinnin (Opetusministeriö 2001, 147) mukaan arvioinnin merki-
tyksen voimistumisen taustalta voidaan paikantaa 1990-luvun alkupuolen talou-
dellisen laskusuhdanteen vauhdittama vähättely hyvinvointivaltion tulevaisuudes-
ta, muutokset hallinnon ohjausjärjestelmissä, supistukset julkisella sektorilla ja 
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resurssien vähentyminen sekä tulosajattelun ja tulosohjauksen tuominen julkisen 
sektorin organisaatioihin.  

Monet arviointia koskevat peruslähtökohdat on kuvattu Opetusministeriön 
toimesta kuten arviointitiedon merkityksellisyys. Täydennyskoulutuksen arvioin-
nista saatava tieto on merkityksellistä monista syistä (Opetusministeriön 1986, 
10–16): koulutukseen osallistuva haluaa tietää, onko koulutuksesta ollut hänelle 
itselleen hyötyä; työnantaja on kiinnostunut siitä, onko koulutukseen sijoitettu 
taloudellinen panos tuottanut työnantajan toivoman tuloksen; koulutuksen suun-
nittelijat ja järjestäjät haluavat tietää, saavutettiinko koulutukselle asetetut tavoit-
teet, jotta he voisivat saatujen kokemusten perusteella vaikuttaa tulevien koulutus-
tilaisuuksien suunnitteluun; yhteiskunta tarvitsee tietoa siitä, onko koulutuksella 
tuettu valtakunnallisten suunnitelmien toteutumista. Koulutuksen tulosten arvi-
oinnilla on keskeinen merkitys täydennyskoulutuksen laadullisessa kehittämises-
sä. Täydennyskoulutustoiminta saa oikeutuksensa viime kädessä siitä, miten hy-
vin se on saavuttanut tavoitteensa. Koulutuksen suunnitteluun sijoitetaan henkisiä 
ja aineellisia voimavaroja – siihen sisältyy myös velvollisuus arvioida, miten 
hyvin voimavaroja on käytetty. Arviointivelvollisuus koskee suunnittelijoita ja 
kouluttajia: heidän on saatava työstään palautetta ja tietoa tulevan työskentelynsä 
suuntaamiseksi ja korjaamiseksi. Koulutettavien on saatava tietää, miten hyvin he 
ovat onnistuneet opiskeluun kohdistamissaan uhrauksissa. Arviointivelvollisuus 
kohdistuu myös koulutuksen ylläpitäjiin ja työnantajiin, jotka lähettävät työnteki-
jöitään koulutukseen. (Opetusministeriö 1986, 10–16.) 

Samoin peruslähtökohtana voi pitää näkemystä, että arvioinnin suunnittelu on 
osa koulutuksen suunnittelun prosessia (Opetusministeriö 1986, 10–16). Vaikka 
kaikkien oppimistulosten ja koulutuksen vaikutusten mittaaminen ja toteaminen 
on mahdotonta, voidaan esittää joitakin perusehtoja, joiden toteutuessa todellisen 
oppimisen ja koulutuksen muiden vaikutusten mielekäs arvioiminen on mahdol-
lista. Perusehtoihin kuuluu, että koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on selkeä 
ja teoreettisesti perusteltu näkemys tuloksellisesta oppimisesta ja että arvioinnin 
suunnittelu nähdään koulutuksen suunnitteluna. Lisäksi arviointimenettelyn tulee 
kytkeytyä kiinteästi koulutuksen rakenteeseen ja koulutuksen tulee liittyä mahdol-
lisimman läheisesti koulutettavan työhön, jotta koulutuksen todellista vaikutusta 
koulutettavan ammattitaitoon voitaisiin arvioida. Koulutuksen tulee olla jousta-
vaa, jotta suoritettavalla väliarvioinnilla voidaan tarvittaessa vaikuttaa tavoitteen 
asetteluun. Välittömän palautteen lisäksi on huolehdittava viivästetyn palautetie-
don hankinnasta. Suunnitelmallinen ja riittävän perusteellinen arviointi kasvattaa 
koulutustilaisuuteen käytettävää työpanosta myös ajallisesti. Arviointitoiminnan 
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kehittäminen onkin osin resurssikysymys. Paine korkeakoulujen järjestämän täy-
dennyskoulutuksen määrälliseksi lisäämiseksi kasvaa jatkuvasti, jolloin mahdolli-
suudet perusteelliseen arviointitoimintaan vähenevät entisestään.  

Kolmantena peruslähtökohtana voi esittää näkemyksen arviointitoiminnan 
yhteydestä laadun kehittämiseen (Opetusministeriö 1986, 10–16): koulutuksen 
laadullinen kehittäminen edellyttää myös arviointitoiminnan kehittämistä ja tämä 
näkökohta korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskusten tulee ottaa huomioon 
mitoittaessaan täydennyskoulutustarjontaansa. Yksi keino jäntevöittää korkeakou-
lujen täydennyskoulutustoiminnan suuntaamista ja tavoitteenasettelua on se, että 
täydennyskoulutuskeskusten toiminta- ja taloussuunnitelmissa otetaan lähtökoh-
daksi siihenastisen toiminnan perusteellinen arviointi. Täydennyskoulutuksen 
keskeiseksi tehtäväksi määritellään uuden tiedon välittäminen. Tärkeätä on myös 
tuottaa uutta tietoa itse täydennyskoulutuksesta. Jaoston käsityksen mukaan kou-
lutustarpeen määrittelyn kysymykset, koulutuksen vaikuttavuuden arviointi, uusi-
en koulutusmuotojen ja niiden didaktisen kehittelyn kokeilu sekä vertaileva täy-
dennyskoulutustutkimus ovat esimerkkejä alueista, joille täydennyskoulutuksen 
tutkimuksen tulisi suuntautua. Koska täydennyskoulutuskeskuksilla ei ole tutki-
mushenkilökuntaa, tulee kysymys ratkaista osana korkeakoulujen koko tutkimus-
toimintaa. (Opetusministeriö 1986, 10–16.)  

Hämäläinen (1993, 73–74) suuntaa katseensa kohti jatkuvaa laadun kehittä-
mistä, jossa yliopistojen tulisi olla edelläkävijöitä. Laadun parantuminen voi hei-
jastua sekä koulutuksen sisältöjen ja toteuttamistapojen jatkuvaan kehittämiseen 
että myös entistä taloudellisempien ratkaisujen etsimiseen. Ratkaisevassa asemas-
sa on kuitenkin koulutuksen suunnittelujärjestelmän kehittäminen siten, että eri 
intressiryhmien näkemykset tulevat esille. Täydennyskoulutuskeskusten kehitty-
minen edellyttää myös jatkuvaa oman toiminnan arviointia, sillä arviointi on vält-
tämätöntä kehittämisen kohteiden löytämiseksi. Nopeasti muuttuva toimintaym-
päristö tekee keskusten oman toimintapolitiikan kirkastamisesta entistä tärkeäm-
pää. Toisaalta koulutuskysyntä ohjaa keskusten toimintaa jossain määrin sattu-
manvaraisesti, ja jos omaa toimintapolitiikkaa ei ole, voivat sattumanvaraiset 
ajankohtaisteemat ohjata liiaksi kurssiaiheiden ja toimintamallien valintaa. Selke-
än tavoitteen asettelun ohella tavoitteiden saavuttamisen jatkuva seuranta koros-
tuu. Laadun kehittäminen asettaa suuria vaatimuksia keskusten johdolle. Hämä-
läinen (emt. 74) viittaa Hannukaiseen (1992), jonka mukaan johdon tulee ylläpi-
tää yrityskulttuuria, joka tukee laadun ja asiakkaiden tyytyväisyyden keskeisyyttä 
ja niiden jatkuvaa kehittämistä toiminnan peruspilareina. Jatkuva laadun ylläpito 
edellyttää myös keskuksilta oman henkilökunnan koulutuksesta huolehtimista. 
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Toiminnan laatuun panostaminen voisi olla myös Hasun (1993, 29) mukaan olla 
täydennyskoulutuksen tulevaisuuden painopiste. 

Arvioinneissa käytettyjä näkökulmia ovat olleet vaikuttavuus, tuloksellisuus 
ja työllisyys. Opetushallituksen arvioinnissa (1999, 37–38) todetaan, että vaikka 
opettajankoulutusta on Suomessa tutkittu paljon, täydennyskoulutuksen vaikutta-
vuudesta ei ole paljoakaan tutkimustietoa. Kuisman (1990, 136–137) mukaan 
koulutuksen tavoitteiden asettamisen lisäksi toinen täydennyskoulutussuunnitte-
lun kehittämisen haaste on nimenomaan koulutuksen vaikuttavuuden arviointi: 
arvioinnin menettelytapojen moninaistaminen ja suuntaaminen erityisesti ns. 
viivästettyyn arviointiin. Viivästetyn arvioinnin avulla seurataan koulutuksen 
vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä ja saadaan arvokasta tietoa tavoitteiden 
toteutumisesta, niiden asettamisen onnistuneisuudesta sekä koulutuksen hyöty- ja 
haittavaikutuksista. Opetushallituksen arvioinnin (Opetushallitus 1999, 29–39) 
mukaan vaikuttavuustutkimuksella on kaksinainen tehtävä, sillä sen olisi paljas-
tettava kaksi sisäkkäistä tuotantofunktiota: 1) minkälaisia oppimistuloksia koulu-
tusprosessi tuottaa ja millä prosessiin kuuluvilla ja kontekstuaalisilla tekijöillä 
eroja oppimisessa voidaan selittää 2) missä määrin opetettu siirtyy opiskelutilan-
teiden ulkopuoliseksi hyödyksi oppilaalle itselleen, hänen toimintayhteisölleen ja 
näiden välityksellä koko yhteiskunnalle. Edellä oppimistulokset, myös opiskeluti-
lanteiden ulkopuolinen hyöty, kuvaavat vaikuttavuutta ja muut tekijät vastaavasti 
tehokkuutta. Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan tutkia myös monella tasolla: 
mikro-, meso-, makro- ja metatasolla. Vaikuttavuuden tutkiminen on tärkeää kai-
killa tasoilla, sillä vaikuttavuus saa erilaisen merkityksen eri tasoilla. Mikrotasolla 
pääosassa ovat yksilöt, joiden osalta voidaan selvittää esimerkiksi yksilön saavu-
tuksia ja oppimistuotoksia itsearviointina. Yksilöt eivät kuitenkaan välttämättä 
kykene arvioimaan objektiivisesti omia koulutuskokemuksiaan ja koulutuksen 
vaikuttavuutta omalla kohdallaan. Mesotasolla vaikuttavuuden tutkimus kiinnit-
tyy oppilaitosten tai oppilaitosmuotojen, organisaatioiden ja yritysten tasolla. 
Makrotasolla koulutuksen vaikuttavuuden arviointi kohdistuu yhteiskuntaan; 
voidaan selvittää esimerkiksi koulutuksen ja työn suhdetta, koulutukseen ja yh-
teiskuntaan valikoitumista ja työelämään sijoittumista. Koulutuksen vaikuttavuu-
den syntyä ja sen ketjuuntumista eri tasoilla on kuitenkin vaikea tutkia. Tutkimus 
on sitä vaikeampaa, mitä pidempää ajanjaksoa tutkitaan ja mitä korkeampiin ta-
soihin edetään.  

Muita näkökulmia vaikuttavuuteen (Opetushallitus 1999, 29–39) voivat tarjo-
ta tavoitteiden saavuttamisen asteen tarkastelu, kokonaisvaltainen tarkastelu opet-
tajan ammatillisen kehittymisen näkökulmasta tai laadun arviointi. Tavoitteiden 
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saavuttaminen on kuitenkin vain osa koulutuksen kokonaisvaikuttavuutta, ja ta-
voitteiden saavuttamista merkittävämpiä ovat koulutuksen synnyttämät uudet, 
uusiutuvat ja mukautuvat oppimisprosessit. Opettajan ammatillisen kehittymisen 
ja kasvun näkökulmasta tarkasteltuna opettaja reflektoi omaa käytäntöään ja opet-
tamiskokemuksiaan uuteen tietoon oppimisesta, sosiaaliseen ja filosofiseen kasva-
tuksen perustaan, jäsenyytensä kouluyhteisössä ja oppimisympäristöjen suunnitte-
lijana. Näkökulma edellyttäisi pitkäaikaista ammatillisen kasvun seuraamista. 
Laadun arvioinnissa laatu voidaan tulkita esimerkiksi tarkoituksenmukaisuudeksi 
eri intressiryhmien näkökulmasta, kuten Hämäläisen ja Haimin (1995) raportoi-
massa yliopistollisen täydennyskoulutuksen laadun arviointiprojektissa.  

Opetushallituksen arvioinnissa (Opetushallitus 1999, 37–38) nousi esille tu-
loksia koulutuksen vaikuttavuudesta. Yksittäisten työhön liittymättömien kurssien 
ja yksittäisten täydennyskoulutuspäivien tehoa on pidetty varsin vähäisenä, pi-
tempikestoiset kurssit on koettu tehokkaammaksi. Tehokkaaksi on myös todettu 
koulukohtainen täydennyskoulutus tai saman koulun opettajaryhmän koulutus tai 
kehittämistyö, johon liittyy rehtorin ja opettajien koulutusta eri vaiheissa. Samoin 
koetaan koulukohtaiset kehittämiskokeilut, joihin liittyy konsultointia, koulutusta, 
omaehtoista perehtymistä, kouluttautumista ja jatkuvaa tuen mukanaoloa. Pitem-
piaikaisella tutkintotavoitteisella jatko- ja täydennyskoulutuksella on havaittu 
vaikutuksia joihinkin ammattikorkeakoulun opettajien valmiuksiin, jotka ovat 
ensin siirtyneet opetukseen ja joiltain osin havaittavaksi toiminnaksi myös työyh-
teisöön. On myös havaittu parannettavaa koulutuksen ulkoisissa tekijöissä muun 
muassa koulutuksen liittymisessä organisaation johtamiseen ja toimintaan, kurssin 
oppien hyödyntämisessä ja esimiesten tuessa. Vaikuttavuudeltaan tehokkaimpana 
täydennyskoulutuksena voidaan pitää täydennyskoulutusta, jonka sisällöstä kou-
lutettavat itse ovat päättäneet.. 

Meriläinen (2005, 48) on tutkimuksessaan soveltanut Raivolan (2000, 221) 
mallia koulutuksen vaikuttavuudesta. Tässä mallissa on erotettu opetuksen vaikut-
tavuus ja koulutuksen vaikuttavuus. Opetuksen vaikuttavuus näkyy välittöminä 
reaktioina, oppimisena ja työkäyttäytymisessä. Koulutuksen vaikuttavuus näkyy 
myös työkäyttäytymisessä, mutta lisäksi organisaation muutoksena ja laajemmin 
sillä on vaikutuksensa yhteiskuntaan. Meriläisen (emt. 137–141) mukaan henki-
löstökoulutuksen kokonaisuuden tulisi olla osa organisaation laatujärjestelmää, 
koska työhyvinvoinnin ja kehittymistarpeiden kartoitus on tärkeää henkilökunnan 
osaamisen ja työssäjaksamisen varmistamiseksi ja näin ollen sen on oltava osa 
oppilaitosorganisaation laadunvarmistusta. Meriläinen (emt. 135) kuvaa tapahtu-
nutta siirtymää perinteisestä vaikuttavuuden arvioinnista kohti koulutuksen laa-
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dun arviointia. Keskeisiä koulutusohjelman laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat 
koulutustarpeiden selvittäminen (tarvekartoitukset), koulutuksen suunnittelu (yh-
teissuunnittelu) sekä koulutuksen ulkoiset puitteet (monimenetelmälliset ja akti-
voivat sekä käytännön työhön sidotut tehtävät). Niukat taloudelliset resurssit ja 
yhä pienenevät ikäluokat eivät tule sallimaan kokeiluluonteista koulutuksen jär-
jestämistä, jossa toimivuutta arvioidaan jälkikäteen. 

Opetushallituksen arvioinnissa (Opetushallitus 1999) arvioitiin Opetushalli-
tuksen rahoittamaa pitkäkestoista koulutusta tuloksellisuuden näkökulmasta. Tu-
loksellisuus määriteltiin (emt. 32) seuraavasti: koulutus on tuloksellista silloin, 
kun kansallisesti ja kansainvälisesti koulutusjärjestelmän kullekin organisaatio-
muodolle, oppilaitokselle ja yksilön oppimistoiminnalle asetetut tavoitteet on 
saavutettu. Tuloksellisuutta arvioidaan tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudelli-
suuden suhteen. Arvioinnissa on siis sovellettu Koulutuksen tuloksellisuuden 
arviointimallia (Opetushallitus 1998, 20–21 ja 27 ). Täsmällisemmin malli kuva-
taan myöhemmin (Opetushallitus 2001, 16–17) toisessa arvioinnissa ja sen kes-
keiset käsitteet määritellään seuraavasti: 

– Vaikuttavaa koulutus on silloin, kun sen tuottamat valmiudet laadullisesti ja 
määrällisesti edistävät yksilön henkistä kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin 
ja työelämän kehitystä. Vaikuttavuuden arviointikohteet ovat: koulutustarpeen 
ja tarjonnan vastaavuus, oppiainekohtaisten oppimistulosten saavuttaminen, 
oppimaan oppimisvalmiudet, kommunikaatiovalmiudet ja motivaatio elin-
ikäiseen oppimiseen 

– Tehokasta koulutus on silloin, kun koulutusjärjestelmän, opetushallinnon ja 
opetusjärjestelyjen toimivuus, joustavuus ja ajoitus ovat mahdollisimman tar-
koituksenmukaisia ja opetuksen laatu hyvä. Tehokkuuden arviointikohteet 
ovat: koulutustarjonta, ajankohtaisuus ja reagointikyky, pedagogiset järjeste-
lyt, opetuksen laatu ja yhteistyötahot, koulutuspituudet, keskeyttämi-
nen/koulutuksen läpäisy, moninkertainen koulutus ja hyväksi lukeminen, 
henkilöstö voimavarana, tilat ja laitteet, säädökset ja sopimukset sekä oppilai-
toksen johtamiskulttuuri 

– Taloudellista koulutus on silloin, kun koulutusresurssit on kohdistettu koulu-
tukselle asetettujen tavoitteiden kannalta optimaalisesti ja resurssien määrä on 
tarkoituksenmukainen tuotettujen koulutuspalveluiden määrään ja palvelutuo-
tannon rakenteen ja organisoinnin kannalta. Taloudellisuuden arviointikohteet 
ovat: koulutuksen vaihtoehtoiset tuotantotavat, koulutusresurssien määrä, 
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kohdentuminen ja käytön tehokkuus sekä koulutuksen rahoitusjärjestelmät ja 
rahoituslähteet 

Tuloksena pitkäkestoisen koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnista todetaan 
(1999, 113–144), että tehokkuutta koskeva arviointitieto tuki päätelmiä pitkäkes-
toisen täydennyskoulutuksen vaikuttavuudesta kokonaisuudessaan. Koulutuksen 
onnistumisesta tai epäonnistumisesta joillain painopistealueilla ei voitu tehdä 
johtopäätöksiä. Kurssikohtaisesti tehokkuusarvioinnit vaihtelivat huomattavasti-
kin. Pitkäkestoinen täydennyskoulutus otti huomioon ajankohtaiset sisällöt ja 
aikuiskoulutuksen pedagogiikan. Koulutuksen tehokkuutta heikensivät sisällölli-
set syyt (epäsopivat sisällöt), opetusjärjestelyihin liittyvät asiat ja osin koulutuk-
sesta riippumattomat syyt kuten heterogeeniset ryhmät ja ulkoiset resurssit. Muita 
vaikuttavuuteen yhteydessä olevia syitä olivat muun muassa liian nopea etenemi-
nen, omaan kouluun liittyvä syy, opiskelijoiden asenteet sekä pitkät ja kalliit mat-
kat opiskelupaikkakunnalle. Täydennyskoulutuksesta saatu hyöty näkyi selvim-
min opettajien omassa opetuksessa, melko hyvin työyhteisön toiminnassa sekä 
jossain määrin myös koulun ulkopuolisessa vuorovaikutuksessa. Vaikuttavuudes-
sa oli kuitenkin melko suuria kurssi- ja opiskelijakohtaisia eroja; erot eivät kui-
tenkaan olleet suuria painopistealueittain tai taustamuuttujien kannalta. Yli viisi 
opintoviikkoa käsittävien koulutusohjelmien positiivinen vaikutus näkyi parhaiten 
matemaattis-luonnontieteellisessä koulutuksessa sekä myös ammattitutkintoihin 
liittyvässä koulutuksessa. Odotusten vastaisesti lyhyempiin koulutusohjelmiin 
oltiin muutoin tyytyväisempiä. Kustannussäästöjen tavoittelu kurssien osallistu-
jamäärää suurentamalla ei näyttänyt parantavan täydennyskoulutuksen taloudelli-
suutta. 

Yhtenä koulutuksen vaikuttavuuden mittarina on käytetty työllisyyttä. Työl-
listymistä edistävän aikuiskoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyy monia 
ongelmia, eikä yleispäteviä laatu- tai vaikuttavuuskriteerejä ole pystytty kehittä-
mään. Vaikuttavuus näyttäytyy eri tavoin eri osanottajaryhmissä: työssä olevien ja 
työttömyysuhan alaisten työllistyminen on huomattavasti helpompaa kuin työ-
voiman ulkopuolelta tai työttömyystilanteesta tuleville. Objektiivinen vaikutta-
vuuskriteeri (työllistyminen) voi antaa puutteellisen tai jopa vääristyneen kuvan 
koulutuksen todellista vaikutuksista osallistujien elämäntilanteessa. (Opetushalli-
tus 1999, 38.) Hämäläinen ja Suurla (2000) kuvaavat raportissaan prosessin, jon-
ka suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa hyödynnettiin teoreettisia lähes-
tymistapoja. Lähestymistavassa yhdistettiin didaktinen suunnittelu, ryhmädyna-
miikka ja johtamisen prosessit. Hämäläinen ja Suurla (emt. 41) kirjoittavat, että 
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aikuisille tarkoitettujen työllistymiseen ja uranvaihtoon keskittyvien projektien 
tarkoitus on vastata yhteiskunnassa ja työelämässä nousseeseen äkilliseen ja uu-
denlaiseen tarpeeseen, jolloin hallitulle kokonaisvaltaiselle näkemykselle jää 
vähän aikaa ja tilaa. Projektissa esitetään yksi suunnittelun ja toteutusprosessin 
malli, jossa kuvataan myös niitä oleellisia suunnittelun osatekijöitä, jotka edesaut-
toivat onnistumista. Lähestymistapa korostaa prosessimaisuutta ja yksittäisiä 
toimintoja tarkasteltiin aina osana toimintakokonaisuutta. Erityisenä lähtökohtana 
projektissa oli näkemys koulutusprojektista kokonaisvaltaisena muutosprosessina, 
joka vaikuttaa osallistujan elämään kaikilla osa-aleilla: sosiaalisella, taloudellisel-
la, ammatillisella ja yksityisellä alueella. Projekti pyrki yhdistämään henkilökoh-
taisen, yhteisöllisen, asiantuntijan selkä yhteiskunnallisen osaamisen niin, että 
työllistymisen esteet madaltuisivat ja poistuisivat.  

Arviointimenetelmiin liittyy oma ongelmallisuutensa. Tämä ongelmallisuus 
liittyy esimerkiksi suppeaan arviointitoimintaan (Opetusministeriö 1986, 10–16), 
jota kuvataan seuraavassa. Täydennyskoulutuksen järjestäjän eniten käyttämä 
arviointitapa on kyselylomake, jolla hankitaan välitöntä palautetta yksittäisen 
koulutustilaisuuden onnistumisesta (kouluttajien panos, tilaisuuden yleiset järjes-
telyt, majoitus- ja ruokailupalvelut, vapaa-ajan järjestelyt jne.). Tällaisten seikko-
jen arvioimisella on koulutuksen järjestäjän kannalta oma merkityksensä, mutta 
välittömän palautteen antama tieto oppimisesta on kuitenkin hyvin pinnallista 
eikä kuvaa koulutuksen todellisia vaikutuksia. Täydennyskoulutuksen arvioinnis-
sa on vähäisessä määrin käytetty muitakin menetelmiä, muun muassa kokeita ja 
jatkuvan arvioinnin tekniikoita, arviointiraportteja, arviointikokouksia ja arvioin-
titutkimuksia. Koulutuksen kattava arviointi on vaikeaa: jo pelkästään opetus- ja 
oppimisprosessin näkökulmasta tarkasteltuna koulutuksen arviointi on monitasoi-
nen ja monimutkainen tehtävä. Arvioinnin tulisi kattaa periaatteessa kaikki koulu-
tettavaa, kouluttajaa, opetettavaa asiaa, opetusprosessia ja oppimistuloksia koske-
vat variaatiot. Esimerkkeinä arviointikohteista ovat muun muassa opetussuunni-
telmat ja niitä tukeva materiaali sekä tavoitteen asettamisen kannalta kriittiset 
opetussuunnitelman kohdat. Arviointi voi myös kohdistua opettajan opetustyylei-
hin, tosiasioiden hahmottamistapaan ja strategioihin, joiden varassa hän opetusta 
toteuttaa. Tämän lisäksi koulutuksen laadullisen kehittämisen tueksi on kyettävä 
ulottamaan arviointitoimenpiteitä opetus- ja oppimisilmastoon, kouluttajan ihmis- 
ja oppimiskäsitykseen sekä opettamis- ja oppimismotivaatioon. Koska täydennys-
koulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on todellisen ammattikäytännön vah-
vistaminen tai muuttaminen, on arvioinnin keskeisimpiä kohteita se, miten koulu-
tettavien toiminta on työtilanteessa muuttunut. (Opetusministeriö 1986, 10–16.) 
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Myös erilaisia menetelmiä on kehitetty ja kokeiltu, kuten Vainion (1996) mo-
nitahoarviointimalli ja Mäkelän (1997) hypoteettinen malli koulutuksen tuloksel-
lisuudesta. Vainion (1996) monitahoarvioinnin kohteena ovat koulutuksen laatu 
(ymmärrettynä ensisijaisesti opiskelijoiden eli asiakkaiden kokemuksen kautta) ja 
koulutuksen taloudellinen tuloksellisuus. Koulutuksen laatu on ollut hyvä, jos se 
on vastannut koulutuksen osallistujien sille asettamia tavoitteita. Tätä tavoitteiden 
ja toteutuman välistä suhdetta arvioidaan juuri ennen koulutusjakson alkua ja 
välittömästi koulutusjakson päätyttyä toteutettavilla kyselyillä. Koulutus on ollut 
sitä laadukkaampaa, mitä paremmin se on täyttänyt siihen osallistuvien tavoitteet. 
Koulutuksen taloudellisen tuloksellisuuden mittaaminen tapahtuu koulutusyksi-
kön asettamien tavoitteiden mukaisesti ja se on hyvä silloin, kun koulutuskoko-
naisuus on täyttänyt järjestäjän sille asettamat taloudelliset tavoitteet. Kyselyssä 
käytetyt väittämät on pyritty asettamaan niin yleiseen muotoon, että kouluttajien 
tekemät opetusmetodivalinnat eivät vaikuta laadun mittaukseen. Mittausmenetel-
mä on suunniteltu niin, että aineiston keruu ja käsittely ovat yksinkertaisesti, no-
peasti ja vähillä resursseilla toteutettavissa. Koulutuksen laatua mitataan neljällä 
osa-alueella: ammatillisten, henkilökohtaisten, sisällöllisten ja organisatoristen 
tekijöiden mukaan. Ammatillisilla tekijöillä tarkoitetaan ammatillisia valmiuksia 
kehittäviä ja henkilökohtaisilla tekijöillä muita valmiuksia antavia koulutuksen 
osa-alueita. Sisällöllisillä tekijöillä tarkoitetaan koulutuksen asiasisältöä koskevia 
ja organisatorisilla tekijöillä koulutuksen järjestelyihin liittyviä tekijöitä. Osa-
alueiden onnistuneisuus (koulutuksen laatu) kullakin osa-alueella voidaan katsoa 
hyväksi, jos keskimääräisten väittämäkohtaisten poikkeamien summa on suurem-
pi kuin -0,75. Jos koulutuskokonaisuus saa mittauksissa numeroarvot, jotka ylit-
tävät kaikilla osa-alueilla raja-arvon, voidaan todeta koulutuksen vastanneen sille 
asetettuja tavoitteita. (Vainio 1996, 65–68.) Koulutuksen tuottavuuden mittaami-
sesta Vainio (emt. 68) kirjoittaa, että koulutuksen tuottavuutta tulee mitata yksi-
kön sisäisin kriteerein: koulutuskokonaisuuksien sisältöjen, rahoitusmuotojen ja 
järjestämistapojen poiketessa huomattavasti toisistaan ei ole mahdollista luoda 
yhteneväistä koulutuksen tuottavuuden mittaria.  

Mäkelän (1997, 209–210) esittelemä hypoteettinen malli koulutuksen tulok-
sellisuuden arvioinnista perustuu teorioihin, joiden mukaan työyhteisön kasvuo-
rientaatiolla on yhteyksiä henkilöstön ammatilliseen uusiutumiseen (muun muas-
sa Ruohotie 1996a ja 1996d; Dubin 1990; Farr ja Middlebrooks 1990; Hall 1986). 
Mallissa vuorovaikutus on otettu malliin kuvaamaan työyhteisön kasvuorientaa-
tiota. Tuotoksia mallissa edustavat opettajan valmiudet, niiden soveltaminen ope-
tukseen ja opettajan osallistuminen opetusta ja työyhteisöä kehittäviin tehtäviin. 
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Polkujen LISREL-estimaatit osoittavat, että työyhteisön vuorovaikutuksen ja 
lisäkoulutukseen osallistumisen välillä on yhteyksiä. Koulutukseen siis hakeudu-
taan innokkaammin, mikäli työyhteisön vuorovaikutus koetaan toimivaksi. Kou-
lutukseen osallistuminen kehittää tavoitteeksi asetettuja valmiuksia; lisäkoulutus 
ei kuitenkaan tavoittaisi perimmäisiä päämääriä, ellei valmiuksia sovelleta ope-
tukseen ja ellei osallistuttaisi erilaisiin kehittämistehtäviin. Mallin polkujen esti-
maatit osoittavat myös ko. tavoitteiden toteutumista. Mikäli lisäkoulutukseen ei 
osallistuta, polkukertoimet muodostuvat heikoiksi sekä vuorovaikutuksen ja val-
miuksien että vuorovaikutuksen ja soveltamisen/kehittämisen välillä. 

Arvioinnin sektorilla on tapahtunut kehittymistä. Arviointi nähdään osana 
koulutuksen ohjausjärjestelmää ja sitä voidaan toteuttaa erilaisin lähestymistavoin 
(Opetushallitus 2001, 32–44). Osallistavassa (Opetushallitus emt. 31 ja 149) arvi-
oinnissa arviointiprosessi ja se, mitä arvioinnin kuluessa opitaan, ovat keskeisiä 
arvioinnin tuloksia. Koulutuksen arvioinnissa voidaan myös erottaa tasot ja koh-
teet (emt. 52). Tasot ovat kansainvälinen koulutusjärjestelmien vertailu, koulutus-
järjestelmäarviointi, koulutuspoliittisten toimintalinjausten arviointi, koulutus-
muotokohtainen arviointi, paikallistason koulutuksen arviointi ja yksilötason 
arviointi, jossa esille tulee koulutukseen osallistuvan oppijan/opiskelijan näkö-
kulma. Edellä esiteltyyn arviointimalliin perustuen Opetushallituksessa käynnistyi 
hankemuotoinen arviointitoiminta ja sen rinnalle kehitetty oppimistulosten kan-
sallinen arviointijärjestelmä (emt. 17). Nykyisin arviointitietoa tuotetaan opetus-
toimessa kansallisella tasolla lähinnä kolmella tapaa: Opetusministeriö tekee tu-
lossopimuksia arviointitiedon tuottamisesta Opetushallituksen, Korkeakoulujen 
arviointineuvoston ja lääninhallitusten kanssa. Opetusministeriö voi tilata arvioin-
teja ja Suomi osallistuu myös kansainvälisiin arviointeihin. Arviointikulttuurin 
haasteiksi (emt. 151) kuvataan arviointitiedon käytön ja kansalaisuuden näkökul-
man huomioiminen, ohjelma-arvioinnin perinteen hyödyntäminen opetustoimes-
sa, koulutuksen kehittämistä palvelevan arviointitiedon ja itsearvioinnin kehittä-
minen sekä kansainvälisen arviointiyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. 

Yksi näkökulma arviointiin ja laatuun ovat laatujärjestelmät (esim. ISO 6000-
järjestelmä, Suomen ja Euroopan laatupalkinnot), joilla opetuksen laatua voidaan 
kuvata, arvottaa ja kehittää. Korkeakosken (2004, 164) mukaan erilaisten laatujär-
jestelmien yleistyminen on osaltaan viesti nopean, systemaattisen, kattavan ja 
osuvan tiedon tarpeesta myös koulutuksen ohjauksessa. Usein ideana on havaitun 
tilan vertaaminen ihannetilanteeseen, laatusuosituksiin. Laatujärjestelmät voivat 
käsittää muun muassa käsityksiä opetuksesta, tyytyväisyydestä koulutukseen, 
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palautetta, oppilaitoksen mielipiteitä osaamisesta tai tietoja työelämän tyytyväi-
syydestä.  

Myös osaamisen kehittäminen on näkökulma, jolla voisi olla antia täyden-
nyskoulutuksen kehittämiselle. Karjalainen (1998, 8) toteaa osaamisen kehittämi-
sestä, että osaamisen jatkuva kehittäminen on yksilön, työyhteisön ja koko yhteis-
kunnan kriittinen menestystekijä. Osaamisen kehittäminen ei merkitse vain pas-
siivista mukailemista, vaan sen avulla organisaatiot rakentavat itselleen kilpailue-
tua ja yksilöt uusia työuria - haluamaansa tulevaisuutta. Helteen, Trappin, Vau-
raan ja Olkinuoran (2003, 10) mukaan alan kirjallisuudessa vallitsevan luokittelun 
mukaan osaamista voidaan tarkastella yksilö-, ryhmä- tai organisaatiotasolla. 
Asiantuntijat korostavat, että osaamisen kehittämisen tulisi lähteä liikkeelle orga-
nisaation strategiasta ja edetä tiimi- ja työntekijätason suunnitelmiksi, joiden toi-
meenpanoa seurataan säännöllisesti. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että aina 
kun organisaation strategiaa tarkistetaan, pitäisi myös osaamisen kehittämissuun-
nitelmia tarkistaa. Osaamisen kehittämiseen on paneuduttu ammatillisella sekto-
rilla (esim. Osaamisen kehittäminen 2003; Osaamisen avain 2005), yrityssektoril-
la (esim. Välimäki ja Immonen 2000; Koivisto 2004) ja johtamisessa (Kirjavainen 
ja Laakso-Manninen 2000; Kirjavainen, Laakso-Manninen, Manka ja Troberg 
2003). Osaamisen tarkasteluun on tarjolla erilaisia työkaluja (Kirjavainen ja 
Laakso-Manninen 2000, 108–113) kuten osaamisen mallintaminen (listaukset ja 
kuvaukset osaamisesta), käytännön toiminnan tasolla liikkuvat osaamistasoluoki-
tukset, roolipohjainen osaamisprofilointi ja osaamistaseiden laatiminen (nykyinen 
osaamisvaranto suhteessa tulevaisuudessa vaadittavaan osaamiseen). Osaamisen 
avain- hankkeessa (2005) kyseessä on toimintamalli, jossa ideana on ennakointi-
toiminnan käyttö alakohtaisten osaamistarpeiden arvioinnissa.  

Aaltosen ja Wileniuksen (2002, 167 ja 177) mukaan osaamisen ennakoinnin 
viitekehys tulee sitoa ihmisten pävittäiseen toimintaan. Ennakointi, sen lisäksi, 
että se huolehtii tulevaisuuden tarpeista, antaa toiminnalle merkityksen ja suunnan 
(ks. Godet, Monti, Meunier ja Roubelat 2000). Osaamisen ennakoinnin prosessi 
perustuu mielekkääseen analyysimenetelmien käyttöön ja johdon omien ajatus-
mallien tiedostamiseen ja päivittämiseen (Aaltonen ja Wilenius 2002, 182). Kou-
lutuksen sektorilla kysymys mielekkäistä analyysimenetelmistä on hyvin keskei-
nen, koska on arvioitava muilla sektoreilla käytettävien menetelmien soveltuvuut-
ta tai kehitettävä omia. Esimerkkinä tällaisesta kehitelmästä mainittakoon Hela-
korven (2006) malli, joka perustuu keskeisille asiantuntijuuden alueille rakenne-
tuille mittaristoille. Keskeiset alueet (mittaristossa vaihtelua asintuntijuuden mu-
kaan) ovat pedagoginen osaaminen, kehittämisosaaminen, substanssiosaaminen ja 
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työyhteisöosaaminen. Helakorven (emt. 16) tarkastelussa myös koulutuksen tu-
loksellisuus nähdään laajana kokonaisuutena sisältäen asiakastyytyväisyyden, 
osaamistulokset, laadulliset, määrälliset ja taloudelliset tulokset, henkilöstötyyty-
väisyyden, koulutusvastuun, innovatiivisuuden kasvun ja joustavuuden. 
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3 2BTutkimuksen viitekehys ja toteuttaminen 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen viitekehyksen rakentumisen sekä tutkimuk-
sen toteuttamisen. Aloitan kuvaamalla tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia, jonka 
jälkeen esittelen tutkimuksessa sovelletut teoriat, mittausmallin, kyselylomakkeen 
rakentumisen ja tutkimuksen käytännön toteuttamisen sekä pohdiskelen tehtyjä 
tutkimusstrategisia valintoja.  

3.1 10BTutkimuksen lähtökohdat ja tutkimustehtävät 

Olen luonut katsauksen kolmeen laajaan kenttään: opettajuuteen, ammatilliseen 
kehittymiseen ja täydennyskoulutukseen valaistakseni näiden kolmen alueen yh-
teyksiä ja tämän hetkistä tilaa.  

Opettajuutta käsittelevässä luvussa hain perspektiiviä opettajuuteen tarkaste-
lemalla opettajuuden muutosta, opettajuuden etiikkaa, opettajuuden professionaa-
lisuutta ja opettajuuden asiantuntijuutta sekä opettajankoulutuksen ongelmalli-
suutta. Opettajuuden muutosta ja tilaa on syytä tarkastella, sillä emme voi histo-
riattomasti yhdellä hyppäyksellä siirtyä ”vanhasta opettajuudesta uuteen opetta-
juuteen”. Todellisen muutoksen aikaan saamiseksi on olennaista, millainen käsi-
tys opettajuudesta ja muutostarpeesta opettajilla on. Täydennyskoulutus on tilan-
teeseen vastaamisessa merkittävässä asemassa. Kuten Luukkainen (2005, 144) 
toteaa: ”Kun yhteiskunta muuttuu, tulee koulunkin muuttua. Koulu ei muutu il-
man, että opettajuus muuttuu. Koulutuksen kehittämisen kannalta on siksi tärkeä-
tä tarkastella opettajuutta koulun tärkeimpänä muutosta toteuttavana tekijänä.” 
Opettajan asiantuntijuuden näkökulmasta korostetaan opetuskulttuuria tiedon 
luomisen kulttuurina. Työkulttuureista liikkuvaksi mosaiikiksi kutsuttu kulttuuri 
on joustava, yhteistoiminnallinen kulttuuri. Mallit ovat tärkeitä, mutta vielä oleel-
lisempi on kysymys, kuinka malli viedään käytäntöön ja toivottu kulttuuri sitten 
koulussa kehitetään. Kehittäminen sinänsä näyttää jopa kääntyneen itseänsä vas-
taan, sillä siitä on ilmeisesti tullut yksi työviihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen 
negatiivisesti vaikuttava asia. Niemi (1998, 69–71) ottaa seikan esille mainites-
saan tekijöitä, jotka kytkeytyvät vaikeuteen uudistua. Tällaisiksi tekijöiksi hän 
nostaa ylikuormituksen, eristäytyneisyyden, ammatillisen joukkoajattelun, kom-
petenssin vajaakäytön, opettajan roolin kapeuden ja epäonnistuneet uudistukset. 
Niemi (emt. 71) kirjoittaa, että moniin uudistuksiin on saattanut sisältyä suuria 
lupauksia, mutta sittemmin uudistukset on ajettu sisään liian nopeasti ja vailla 
opettajien täydennyskoulutusta. Lisäksi työyhteisöön samaan aikaan on saatettu 
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tehdä resurssileikkauksia, jolloin idea on kääntynyt vastakohdakseen. Nämä ko-
kemukset elävät opettajien ammatin muistissa ja vaikuttavat heidän suhtautumi-
seensa seuraavaan uudistukseen. Aiheesta kirjoittaa myös Välijärvi (2005, 106) 
todetessaan näyttävän sille, että ympäristön ja olosuhteiden muutos koetaan opet-
tajan työssä enemmän jaksamista ja hyvinvointia uhkaavaksi kuin uusia mahdolli-
suuksia sisältäväksi tekijäksi. Opettajan työtä onkin siksi syytä katsoa uudesta 
näkökulmasta kysyen, miten koulu voisi työympäristönä kehittyä niin, että opetta-
jan työn muutos kohdataan yhteisesti haettuna kysymyksenä. Opettajankoulutuk-
sen ongelmallisuuden voikin tiivistää yhteen kysymykseen: mihin kouluttaa. Tä-
hän kysymykseen voi löytää ja tarjota erilaisia vastauksia. Erilaisia vastauksia 
saadaan sen mukaan, pidetäänkö lähtökohtana esim. yhteiskunnan muutosten-
denssien nostattamia tarpeita vai etsitäänkö opettajuuden ydinainesta. Koulutus-
suunnittelun haasteiksi nousevat joka tapauksessa koulutuksen tavoitteet ja sisäl-
löt.  

Ammatillisen kehittymisen osalta huomioni kiinnittyi erityisesti siihen, kuin-
ka tulkinnallista ammatilliseen kehittymiseen liittyvien tutkimustraditioiden ja 
käsitteiden määrittely on. Erilaiset tulkinnat rikastavat kokonaisuutta ja ovat ym-
märrettäviä, kun otetaan huomioon erilaisuus tarkastelun fokuksessa ja suhteessa 
käytettyyn tutkimusasetelmaan. Tutkijoiden näkemykset olivat samansuuntaisia 
erityisesti reflektiosta, metakognitiosta ja niiden merkityksistä. Ammatillisen 
kehittymisen teoreettinen tarkastelun kautta minulle hahmottui käsitys opettajan 
ammatillisesta kehittymisestä elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisena pro-
sessina, jossa saatua peruskoulutusta tulee täydennyskoulutuksella tukea. Jatkuva 
omien tietojen ja taitojen päivittäminen on nähtävä paitsi toiminnan edellytykse-
nä, myös sen voimavarana. Opettajan ammatillisen kehittymisen kuvaamisessa ja 
tutkimuksessa on siirrytty yksilöllistä kehitystä kuvaavista malleista ammatillisen 
kehittymisen kuvaamiseen monisyisenä prosessina, jonka keskiössä on ajattelun ja 
toiminnan välinen yhteys. Prosessiin kohdistuu kasvua laukaisevia, kehitystä tu-
kevia ja sitä ehkäiseviä tekijöitä, jolloin kyse on ammatillisen kehittymisen muo-
vautumisesta sosiaalisissa ja kontektuaalisissa yhteyksissä.  

Ammatillinen kehittyminen on siis sekä yksilöllinen että yhteisöllinen proses-
si: kehittyneisyys on yksilöllinen ominaisuus, jota yhteisöllisyys voi tukea ja laa-
jentaa ja joka tuettuna ja laajentuneena koituu koko työyhteisön parhaaksi autta-
malla työyhteisöä kehittymään. Muun muassa Mäkitalo (1999, 28–30) kirjoittaa, 
että yksilöllinen koulutustarve tulee hyväksyä ja sitä tulee tukea työnantajan ta-
holta. Mutta kun koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan kollektiivisesti, yhteis-
toiminnallisesti, voidaan myös löytää ratkaisuja kohdattuihin ongelmiin. Jotta 
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opettajat olisivat motivoituneita kehittämään itseään, tarvitsevat he nykyistä pa-
remmat edellytykset soveltaa oppimaansa sekä tukea kehittämispyrkimyksilleen. 
Opettajien yhteistyö ja vuorovaikutus nähdään yhtenä ammatillisen kehittymisen 
ja uuden opettajakulttuurin muodostumisen edellytyksenä. Hyvin tämän asian 
ongelmallisuutta kuvaa Leonardin (2002) tiivistys opettajien käsityksistä, jotka 
liittyvät yhteistyön tilanteeseen. Opettajat eivät koe koulujensa täyttävän odotuk-
sia tai riittävästi tukevan korkeatasoista yhteistyötä. Opettajan työtä voi edelleen 
luonnehtia kilpailun ja individualismin sävyttämäksi, ympäristöksi jolta puuttuu 
piirteitä, jotka edistäisivät kollaboratiivisten käytäntöjen syntymistä. Käytäntöjen 
taustalla olevista arvoista ja uskomuksista on keskusteltava hengessä, joka on 
edistää erilaisten ammatillisten käsitysten ja käytäntöjen kunnioitusta. Opettajat 
ovat tyytymättömiä ajankäyttöön, jolla on kollaboratiivisia käytäntöihin säätelevä 
vaikutus ja opettajat tarvitsevat ammatillista yhteistyötaitojen kehittymistä.  

Yhteistyötä voidaan siis pitää jopa ”välttämättömänä edellytyksenä”. Luon-
nollisesti voidaan kysyä, mikä tekee siitä välttämättömän edellytyksen ja mitä 
konkreettista hyötyä siitä on. Erään vastauksen antaa Sawyer (2001) sanoessaan 
tutkimuksensa perusteella, että menestyksekkäät yhteisponnistukset auttoivat 
opettajia syventämään käsitystään tehtävästään ja toiminnastaan opetuksessa. 
Toisaalta yhteistyön prosessi tuki opettajien henkilökohtaista uudistumista työs-
sään, vaikkakin eriasteisesti. Hargreavesin (1994, 245) mukaan yhteistyö antaa 
moraalista tukea, kasvattaa toiminnan tehokkuutta poistamalla päällekkäisyyttä ja 
lisäämällä vastuun jakamista, vaikuttaa oppilaiden oppimiseen opetuksen laadun 
kehittyessä, vähentää ylikuormittumista, synkronoi ajankäyttöä, tekee toiminnasta 
tilannekohtaista ja kollegiaalista (jaettu viisaus), antaa varmuutta kohdata muu-
toksia ja vaatimuksia, lisää mahdollisuutta ja kapasiteettia reflektoida, saada pa-
lautetta ja vertailla, lisää organisationaalista herkkyyttä, mahdollisuuksia oppia ja 
tukee jatkuvaa kehittymistä.  

Voin yhtyä Willmanin ja Kumpulaisen (1998, 162–163) tutkimuksen johto-
päätöksiin. Heidän mukaansa tapa, jolla opettajat arvioivat ja arvostavat työtään 
on merkittävästi yhteydessä kouluyhteisön tehokkuuteen. Opettajat ja hallinto-
henkilöstö, jotka ovat itseensä tyytyväisiä, kompetentteja ja varmoja työskente-
lyssään luovat mitä todennäköisemmin tukevan ja ravitsevan ympäristön myös 
oppilaille. Voidaan siis todeta, että tulisi määrätietoisesti ponnistella, jotta opetta-
jien tarpeet heidän ammatissaan tulisivat täytetyiksi. Sekä kulturaalisilla että ra-
kenteellisilla elementeillä on vaikutus opettajien työtyytyväisyyteen. Koulun 
kehittämisen täytyy kohdistua molemmille alueille. Opettajien työtyytyväisyyden 
lisäämiseksi tulee kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka autetaan kouluyh-
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teisöä luomaan yhteistyötä ja aktiivista osallistumista tukeva kulttuuri. Tämä 
vaatii myös rehtorin ja hallintohenkilöstön tukea ja heidät tulisi nähdä kouluyhtei-
sön aktiivisiksi osallistujiksi. Tulevaisuuden haaste tutkimuksessa on muodostaa 
malleja, jotka tuovat esiin yhteistyön kulttuurin, huomioivat kontekstuaalisuuden 
ja tarkastelevat koulua dynaamisena kokonaisuutena.  

Täydennyskoulutusta voisi luonnehtia eräässä mielessä erikoislaatuiseksi il-
miöksi: kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä sen merkityksestä, mutta siitä huolimat-
ta täydennyskoulutus on kovin ongelmallinen alue. Täydennyskoulutukseen liit-
tyvän käsitteistön osalta on todettava, että näyttää riippuvan ainakin tarkastelevas-
ta tahosta, koulutuksen profiilista ja koulutuksen kohderyhmästä, minkä otsikon 
alla koulutusta tarkastellaan. Toki on myös muistettava, että täydennyskoulutuk-
seen liittyvä käsitteistö on kehittynyt vasta 1970-luvulta lähtien, joten siihen liit-
tyy lyhyiden juuriensa takia ymmärrettävääkin hataruutta. Täydennyskoulutus 
ohjautuu ja muovautuu eri toimijatahojen intressien ja päätösten perusteella ja 
toimintaa selitetään ja perustellaan eri lähtökohdista ja malleista käsin. Täyden-
nyskoulutuksen perusteita on jäsennetty esimerkiksi Opetushallituksen arvioinnis-
sa (Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus 1999, 22–28). Tässä arvioin-
nissa korostettiin täydennyskoulutusta koulutuksen kehittämisen interventiona, 
yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaajana, muutosten virittämisen, toteuttamisen ja 
tukemisen keinona, opetuksen laadun parantajana sekä osana opettajien ammatil-
lisen kehityksen ja ura-aikaisen kasvun tukemista.  

Vaikka tietyt täydennyskoulutusta koskevat perusteesit ovat edelleen ajankoh-
taisia ja voimassa olevia, ei pelkästään niihin voi nojautua. Täydennyskoulutusta 
ei voi tarkastella omana irrallisena kokonaisuutenaan, vaan tulee huomioida kou-
lutusjärjestelmän muodostama kokonaisuus, jonka sisällä on huolehdittava osien 
sopivuudesta toisiinsa. Tarjottu, saatu ja toivottu koulutus hakevat koko ajan tasa-
painoa ja niistä muodostuu yhtälö, jossa kaikkia osapuolia näyttää olevan mahdo-
tonta saada tyytyväiseksi. Kysymys ei ole ensisijaisesti määräkysymys, sillä opet-
tajan näkökulmasta merkityksellisin kysymys on kuitenkin se, antaako koulutus 
sitä, mitä sen pitäisi tai sen odotetaan antavan ja vaikuttaako se hänen ammattitai-
toonsa kehittävästi. Kehittävän vaikutuksen arviointi taas ei ole suoraviivaista, 
yksiselitteistä tai nopeaa. Ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen 
välinen yhteys on myös erilainen eri uravaiheissa olevilla opettajilla ainakin jos 
kriteerinä pidetään sen vaikutuksia käytännön opetustyöhön. Ei siis ole olemassa 
ns. täydennyskoulutuksen peruskaavaa, jota soveltamalla vastattaisiin laadukkaas-
ti kaikkiin täydennyskoulutukseen kohdistuviin intresseihin.  
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Täydennyskoulutuksen organisoitumiseen näyttää vaikuttavan lähinnä kol-
menlaisia tekijöitä: uudistukset (esimerkiksi lait ja asetukset, opetussuunnitelman 
ja opetussisältöjen muuttuminen, uudet toimintamenetelmät), uusien toimijataho-
jen eli täydennyskoulutuksen järjestäjien ilmestyminen täydennyskoulutuksen 
kentälle sekä muut muutos- ja tilannetekijät. Muutos- ja tilannetekijä voi olla 
vaikka oppilasaineksen muuttuminen kuten maahanmuuttajaopetuksen tarpeen 
lisääntyminen tai erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden lisääntyminen. Jotta 
voidaan organisoida täydennyskoulutus mielekkäästi, tulisikin jatkuvasti seurata 
tapahtuvia muutoksia, joilla on vaikutuksensa opettajien tarpeisiin. Muutoksien 
seuraaminen merkitsee koulutuksessa auttamattomasti myöhässä olemista ja muu-
toksien seuraamisesta tulisikin päästä muutoksen ennakoimiseen ja johtamiseen, 
sillä vasta silloin voitaisiin olla koulutuksellisesti ajateltuna ajan tasalla. 

Uutta organisoitumista täydennyskoulutuksen kentällä tulee tapahtua joka ta-
pauksessa, sillä vähenevien oppilasmäärien mukana vähenee myös opettajamäärä. 
Täydennyskoulutuksen kohderyhmä tulee olemaan siis entistä pienempi ja koulu-
tukseen käytettävissä olevat ainakin kuntien taloudelliset resurssit entistäkin tiu-
kemmalla, joten kilpailu täydennyskoulutusmarkkinoilla alkaa olla entistä ko-
vempaa. Ehkäpä myös Hakalan, Kiviniemen ja Teinilän (1999, 86) pohdinta or-
ganisaatioiden erityisosaamisen hyödyntämisestä on enemmän kuin aiheellinen. 
Heidän mukaansa täydennyskoulutusta tarjoavien organisaatioiden tulisi aiempaa 
painokkaammin pohtia, mihin koulutustoiminnassa kannattaa keskittyä. Tämä 
edellyttää erityisosaamisen alueiden pohdintaa, mutta samalla myös sen arvioin-
tia, millä osaamisen alueilla ja millä maantieteellisillä alueilla eri organisaatioilla 
lähitulevaisuudessa on potentiaalisia mahdollisuuksia kehittää koulutustuotteisto-
aan laadukkaaksi ja jonkin sisäisen logiikan mukaiseksi. Organisaatiot voisivat 
myös tätä kautta löytää ennen kokemattomia yhteistyön mahdollisuuksia: suu-
rempia koulutuskokonaisuuksia voitaisiin toteuttaa useamman yksikön yhteistyö-
nä. 

Kootusti täydennyskoulutuksen, opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen 
teoreettisen tarkastelun pohjalta voidaan esittää seuraavia oletuksia: 

– täydennyskoulutus antaa ja kehittää opettajan työssä tarvittavia oleellisia 
tietoja taitoja ja valmiuksia 

– täydennyskoulutus tukee ammatillista kehittymistä 
– täydennyskoulutus tukee työyhteisön ja koulun kehittämistä  
– täydennyskoulutus antaa ja kehittää valmiuksia kohdata opettajan työn on-

gelmia 
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Opettajuuden, ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen teoreettisen 
tarkastelun seurauksena syntyi mielikuva täydennyskoulutuksesta toiveiden tyn-
nyrinä, sillä eri puolilta tarkasteltuna täydennyskoulutukseen liittyy niin paljon eri 
tahojen asettamia odotuksia. Tämä ajatus sai pohdiskelemaan, onko täydennys-
koulutuksella realistisia mahdollisuuksia vastata näihin odotuksiin ja unohdetaan-
ko täydennyskoulutukseen keskityttäessä tarkastella riittävästi muita tekijöitä, 
joilla opettajuutta ja ammatillista kehittymistä voitaisiin tukea.  

Tästä ajatuksesta syntyi oletusketju: kun opettaja ilmaisee kiinnostusta täy-
dennyskoulutusta kohtaan, on luonnollisesti olemassa jokin syy, miksi hän kiin-
nostusta tuntee ja ilmaisee. Ilmaistessaan täydennyskoulutukseen kohdistuvaa 
kiinnostusta opettaja siis olettaa, että koulutuksella on antia hänen näkökulmas-
taan. Merkityksen henkilökohtaista tarkastelua on tehty odotusarvoteorian kautta: 
ammatillista kehittymishalukkuutta ja koulutukseen hakeutumista voivat aiheuttaa 
motivoivat taustaselittäjät, joita olivat uskomukset kehittämistoiminnan tehok-
kuudesta (odotusarvo), hyödyllisyydestä (välinearvo) ja saavutetuista palkkioista 
(yllykearvo eli valenssi). (Farr ja Middlebrooks 1990, 196; Meriläinen 1999, 110 
ja 233; Mäkelä 1997, 44; Ruohotie 1996, 204). Jos kuitenkin lähdetään liikkeelle 
konkreettisemmin opettajan arjesta ja siitä koulutukselle asetettavista haasteista, 
tulisi tarkastella opettajan käsityksiä ja sitä, onko opettajan käsityksillä ja täyden-
nyskoulutuskiinnostuksella yhteyttä toisiinsa ja jos, niin millainen se yhteys on. 
Lähtökohtaisesti koulutuskiinnostuksen ja opettajien käsitysten välillä tulisi olla 
positiivinen yhteys. Jos positiivista yhteyttä ei ole, on mietittävä, miksi sitä ei ole 
ja mitä tulisi tehdä, että yhteys syntyisi ja pysyisi. Oma vaikutuksensa on myös 
taustatekijöillä, joten on myös syytä tutkia niiden vaikutusta sekä käsityksiin että 
koulutuskiinnostukseen. Näkökulma perustuu opettajan ajattelun ja toiminnan 
välisen yhteyden tutkimussuuntaukseen, jonka keskiössä ovat käsitykset. Opetta-
jien käsityksiä tutkimalla voidaan tehdä näkyväksi, kuinka hyvin nämä edellä 
esittämäni neljä oletusta pitävät paikkansa. Jos oletukset pitävät paikkansa, toteu-
tuu seuraavat hypoteesi: 

Tutkimushypoteesi:  Opettajien käsitykset opettajuudesta, ammatillises-
ta kehittymisestä, työyhteisön ja koulun kehittämi-
sestä ja opettajan työn ongelmista selittävät täy-
dennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta. 
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H0:  Täydennyskoulutuksesta paljon kiinnostuneiden ja 
täydennyskoulutuksesta vain vähän kiinnostunei-
den käsitykset edellä manituilla alueilla eivät eroa 
merkitsevästi toisistaan. 

H1:  Täydennyskoulutuksesta paljon kiinnostuneiden ja 
täydennyskoulutuksesta vain vähän kiinnostunei-
den käsitykset edellä mainituilla alueilla eroavat 
merkitsevästi toistaan.  

Hypoteesiin testaaminen puolestaan edellyttää opettajien käsitysten tutkimista, 
täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen tutkimista sekä käsitysten ja 
koulutuskiinnostuksen välisen yhteyden tutkimista. Tämä tapahtuu vastaamalla 
seuraaviin tutkimustehtäviin: 

Tutkimustehtävä 1:  Mitkä ovat opettajien käsitykset opettajuudesta, 
ammatillisesta kehittymisestä, työyhteisöstä, työ-
yhteisön ja koulun kehittämisestä, opettajan työn 
ongelmista ja ongelmien syistä? 

Tutkimustehtävä 2:  Millainen on opettajien täydennyskoulutukseen 
kohdistuva kiinnostus? 

Tutkimustehtävä 3:  Millainen yhteys on opettajien käsitysten ja täy-
dennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen 
välillä? Mitkä tekijät selittävät opettajien täyden-
nyskoulutuskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostus-
ta?  

Tutkimuksen viitekehys voidaan esittää seuraavan struktuurimallin (kuvio 12) 
muodossa: 
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Kuvio 12. Struktuurimalli opettajien täydennyskoulutuksen kohdistuvaa kiinnostusta 
kuvaavasta ja selittävästä tutkimuksesta. 

Struktuurimallin operationaalistaminen mittausmalliksi tapahtui valitsemalla 
tutkimuksessa sovellettavat teoriat sekä tekemällä tutkimuksen metodologiset 
valinnat.  

3.2 11BTutkimuksessa sovelletut teoriat 

Tutkimuksessa sovelletaan useita teoreettisia näkökulmia: Piclen (1985) mallia 
ammatillisen kehittymisen ulottuvuuksista ja sekä sen sovelluksia (Schulman 
1987; Meriläinen 1999), Patrikaisen (1999) esille nostamaa ajatusta ihmis-, tie-
don- ja oppimiskäsitysten merkityksestä, Hakkaraisen (1997) kehittämistutkimus-
ta, Huuskon (1995) teoriaa koulun vahvuusalueista, Ruohotien (1996) ideaa kas-
vua tukevan yhteisön tunnuspiirteistä, Tirrin (1999) ja Haikosen (1999) tutkimuk-
sia opettajuuden ongelmien liittymisestä erityisesti vuorovaikutukseen ja Ruoho-
tien (1995 ja 1996) Halliin (1986) pohjautuvaa kuvausta muutospaineiden muut-
tumisesta kasvua laukaiseviksi tekijöiksi. Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa 
soveltamani teoriat käyttäen alalukuja, vaikka kyselyn rakenne onkin kombinaatio 
esitellyistä teorioista eli kussakin osiossa lähtökohtana on käytetty useampaa 
edellä mainituista teoreettisista lähtökohdista. Täydennyskoulutukseen kohdistu-
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vaa kiinnostusta lähestyn vapaamuotoisemmin neljän muuttujaosion kautta. Alu-
eina ovat muodolliset pätevyydet, opetustyön alueita, koulutusmuoto ja täyden-
nyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen syy. Muodollisten pätevyyksien osal-
ta tiedustellaan kiinnostusta luokanopettajaksi, aineenopettajaksi (myös mikä 
aine), koulun johtajaksi ja aikuiskasvattajaksi pätevöitymisen osalta. Opetustyön 
alueita osioon kokosin vapaamuotoisesti vuonna 2000 tärkeiksi koettuja sisältö-
alueita. Jotta myös muut toiveet pääsisivät esille, liittyi kohtaan myös avoin ky-
symys joku muu/tarkennus yllä oleviin. Koulutusmuotojen osalta pyrin huomioi-
maan erilaiset tyypillisimmät koulutusmuodot ja tarjoamaan myös opettajien 
vaihtoehdoille sijaa kohdalla mikä muu. Osiossa täydennyskoulutukseen kohdis-
tuvan kiinnostuksen syy on hyödynnetty odotusarvoteoriaa (Farr ja Middlebrooks 
1990; Ruohotie 1996; Mäkelä 1997; Meriläinen 1999). 

3.2.1 Opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen tutkimisen 
teoreettinen tausta  

Opettajuutta lähestyn Piclen mallin (1985, 55) kautta. Se antaa opettajuudelle 
sisällöllisen näkökulman kuvaamalla opettajan ammatillista kasvua ja kypsyyttä 
kolmen ulottuvuuden avulla: ulottuvuudet ovat professionaalinen ulottuvuus, 
henkilökohtainen ulottuvuus ja prosessiulottuvuus. Ulottuvuudet kuvataan alla 
olevassa kuviossa (kuvio 13).  

 

Kuvio 13. Opettajan kehittymisen ulottuvuudet (Picle 1985, 55). 

Yhdenmukaisuuden vuoksi käytän Meriläisen (1999) tutkimuksessaan käyt-
tämiä suomenkielisiä termejä tunteiden hallinta, henkilökohtainen ulottuvuus, 
kehittymistarpeen tiedostaminen ja avarakatseisuus, vaikka käsitteet voitaisiin 

PROFESSIONAALINEN ULOTTUVUUS 
a. Esoteerinen tieto 
b. Palveluihanne
c. Tunteiden hallinta

HENKILÖKOHTAINEN ULOTTUVUUS 
a. Itsensä/toisten ymmärtäminen 
b. Kehittymistarpeen tiedostaminen 
c. Tyyli

PROSESSIULOTTUVUUS 
a. Abstrakti ajattelu 
b. Kriittinen ajattelu 
c. Avarakatseisuus
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suomentaa myös affektiiviseksi neutraliteetiksi, persoonalliseksi ulottuvuudeksi, 
kasvutarpeeksi ja perspektiiviksi.  

Professionaalisen ulottuvuuden osalta Picle (1985, 56–58) kuvailee esoteeri-
sen tiedon (esoteric knowledge) kehittymistä välttämättömistä taidoista kohti 
teorioiden, filosofioiden ja tieteellisen tutkimuksen ymmärtämistä. Palveluihan-
teen (service ideal) ihannointi vaikuttaa puolestaan opettajilla olevan yksi pääteki-
jä, joka vaikuttaa ammatin valinnan taustalla: he tuntevat olonsa ja työnsä par-
haimmaksi auttaessaan muita. Palveluihanteen osalta kyse ei ole niinkään laadul-
lisesta muutoksesta, vaan palveluihanteen toimimisesta jatkuvana uran tukena. 
Tunteiden hallinta (affective neutrality) viittaa objektiiviseen toimintaan, jossa ei 
ole mukana tunnetasoista sitoutumista. Objektiivisuuden tulisi johtaa toimintaan, 
jossa kaikkia ihmisiä kunnioitetaan rodusta, uskonnosta, sukupuolesta, älykkyy-
destä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Viisaus ja tuomitsemattomuus 
kumpuaa monista lähteistä, vuorovaikutuksesta erilaisten kokemusten kanssa, ja 
on jatkuva kasvuprosessi.  

Henkilökohtaisen ulottuvuudessa (personal dimension) itsensä ja toisten ym-
märtäminen on pohja, jolle menestyksekäs vuorovaikutus perustuu. Oman opet-
tamisen jatkuva arviointi ja pyrkimys itsensä kehittämiseen ovat puolestaan kehit-
tymistarpeen tiedostamisen (need-achievement) taustalla. Reflektiivisyys ja op-
pimisen ymmärtäminen jatkuvana keskeneräisyytenä johtaa jatkuvaan itsensä 
kehittämistarpeeseen. Koska opettaminen on sekä tiedettä että taidetta, johtaa se 
ilmiöön, jota voi kutsua persoonalliseksi tyyliksi (personal style). Persoonallinen 
tyyli on vuorovaikutuksen tapa, joka on sopusoinnussa opettajan persoonallisuu-
den ja filosofian kanssa. Kehittyminen persoonallisen tyylin muodostumisessa 
etenee mallien jäljittelystä kohti omaa tyyliä, jota opettaja osaa analysoida ja 
puolustaa.  

Prosessiulottuvuudella (process dimension) ydin on kyvyssä ajatella abstrak-
tisti. Opettajien abstraktin ajattelun laatu on yksi edellytys, jolla koulu voi vastata 
yhteiskunnan lisääntyvän muutoksen, yksilöiden lisääntyvien tarpeiden ja ongel-
mien ja kouluympäristön lisääntyvän kompleksisuuden haasteisiin. Kriittinen 
ajattelu (critical thinking) on erottamattomasti yhteydessä abstraktiin ajatteluun ja 
sen taso nousee abstraktiuden tason noustessa. Kriittinen ajattelu on kyky tehdä 
päätös sekä selittää ja puolustaa sitä. Avarakatseisuus (perspective) edustaa va-
paan opetuksen olemusta ja jos yhteydessä kykyyn nähdä ideoida ja ongelmia 
mahdollisimman laajassa yhteydessä. Picle (1985, 58) kirjoittaa lisäksi, että ava-
rakatseisuus on edellytys opetukseen liittyvien kysymysten tarkastelulle mahdol-
lisimman monesta näkökulmasta. Näkemys aikaisemmista tapahtumista ja niiden 
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yhteydestä, kulttuurin merkityksestä ja sen ilmiöistä ja aatteista yhdistettynä kou-
lussa käsiteltyyn edellyttää opettajalta laajakatseisuutta ja itsenäisyyttä opetukses-
saan.  

Picle (1985) kuvaa näiden opettajan kehittymisen ulottuvuuksien kautta opet-
tajan kehittymistä kohti korkeaa ammatillista kypsyyttä (kuvio 14). Picle (1985, 
58–59) kuvaa muutamia ulottuvuuksien elementtejä olennaisiksi kehittymisen 
käsitteellistämisessä. Ammatillisella ulottuvuudella esoteerinen tieto opitaan jak-
sottaisesti niin, että eteneminen tapahtuu teknisestä tiedosta kohti filosofiaa ja 
tieteellistä tietämystä. Persoonallisella ulottuvuudella edetään henkiinjäämisestä 
kohti oman itsensä ja muiden ymmärtämistä ja jäljittelemisestä kohti oman tyylin 
kehittymistä. Prosessiulottuvuudella puolestaan edetään konkreettisesta ajattelusta 
kohti korkeampia prosesseja. Joillakin alueilla kehittyminen tapahtuu parhaiten 
ajan ja kokemuksen myötä, joillakin taas sosiaalistumisen kautta jo opiskeluvai-
heessa.  

Kuvio 14. Developmental factors Toward Teacher Maturity (Picle 1985, 58). 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että uransa alkuvaiheessa olevat opettajat 
ovat yleensä kiinni teknisessä, konkreettisessa (matkivassa) opetustavassa ja ta-
voitteena on selviytyminen opetustilanteista. Koulutuksen ja kokemuksen avulla 
ammattitaito voi kehittyä kohti opetuksen teorian ja kasvatusfilosofian sisäistä-
mistä (professionaalinen ulottuvuus). Löytyy oma henkilökohtainen opetustapa, 
johon liittyy varmuus tilanteiden hallitsemisesta ja itsensä/toisten ymmärtämisestä 
(henkilökohtainen ulottuvuus). Ajattelu voi tulla syvällisemmäksi eli kehittyä 
kokonaisuuksien ja ilmiöiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen (prosessiulot-
tuvuus). Kehittymisen ulottuvuudet ovat tosiinsa yhteydessä, mutta kehitys voi 
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tapahtua eri alueilla eri rytmissä ja se voi vaihdella yksilöllisesti prosessin nopeu-
dessa ja laadussa. (Ruohotie 1993, 322–325; Meriläinen 1999, 56–57.) Uusikylän 
(1990, 10–14) mukaan tämä malli tarjoaa hyvän lähtökohdan ammatillisen kehit-
tymisen tutkimiselle, mahdollistaa tutkimuksen rajaamisen tietylle osa-alueelle ja 
tarjoaa myös näkökulmaa opettajankoulutuksen kehittämiselle ammatilliseen 
kypsymiseen kannalta. Meriläisen (1999) tutkimuksen kohteena on ollut henkilö-
kohtainen ulottuvuus, mutta hän muistuttaa Ruohotiehen (1991) viitaten (1999, 
51), että osa-alueet eivät ole toisistaan irrallisia, vaikka kehittymistä voisikin 
tarkastella yhdestä näkökulmasta. 

Piclen teoretisointia on tulkittu ja sovellettu. Erityisesti Piclen mallia on tul-
kinnut ja soveltanut Niemi (1992; 1995). Hän (1992, 15) on muokannut ulottu-
vuuksien sisältöä ja nimennyt dimensiot ammattitaidoiksi, persoonallisuudeksi ja 
kognitiivisiksi prosesseiksi. Hän on myös muokannut Piclen (1985) teoretisoinnin 
pohjalta Opettajan ammatillisen kehittymisen teoriamallin, jonka hän (1992, 26) 
esittää myös suhteessa yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Ammattitaidon, persoo-
nallisuuden ja kognitiivisten prosessien kautta Niemi (1992, 17) esittää myös 
Opettajan ammatillisen kehityksen tavoitteet. Kysymys on opettajan omasta kas-
vuprosessista, joka heijastuu oppilaaseen, oppiaineeseen ja yhteiskuntaan ja myös 
näihin kolmeen opettajan kasvun pääsuuntaan opettajien perus- ja täydennyskou-
lutuksen tulisi suuntautua. Ammattitaidot, persoonallisuus ja kognitiiviset proses-
sit (Niemi 1995, 43) toimivat myös uusprofessionaalisuuden määrittelyn lähtö-
kohtina (ks. luku 3.1.1).  

Meriläisen (1999) tutkimus (ks. luku 2.3.5) ammatillisen kehittymisen henki-
lökohtaisesta ulottuvuudesta tuo kaivattua valaistusta ammatillisen kehittymisen 
ja täydennyskoulutuksen väliseen suhteeseen. Tutkimuksen pohjalta jäin kuiten-
kin pohdiskelemaan, kuinka vahva yhtä suuruus -merkki on kehittymistarpeen ja 
täydennyskoulutustarpeen välillä: kehittymistarve ei mielestäni suinkaan ole vält-
tämättä täydennyskoulutustarve. Meriläinen (1999, 52–53) soveltaa tutkimukses-
saan Schulmanin (1987) jaottelua opettajan tarvitsemista tiedon alueista ja käyttää 
termiä esoteerinen tieto (taulukko 12):  
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Taulukko 12. Opettajan tarvitsemat tiedon alueet (Schulman 1987) ja esoteerinen tieto 
(Meriläinen 1999, 52–53). 

Schulman (1987): Opettajan  

tarvitsemat tiedon alueet 

Meriläinen (1999): Esoteerinen tieto 

Oppiaineisiin liittyvä sisältötieto Tieto opetettavista aineista 

Yleinen pedagoginen tieto Luokan hallinta ja työskentelyn organisointi 

Opetussuunnitelmatieto Opetusvälineiden, oppimateriaalien, opetusohjelmien 

tunteminen 

Pedagoginen sisältötieto Opetettavien aineiden sisältöjen yhdistäminen opetustoimintaan 

Tieto oppilaista ja heidän 

ominaisuuksistaan 

Oppilaantuntemus, vuorovaikutustaidot, myönteinen 

oppimisilmapiiri 

Tieto kasvatuksen kontekstista Tieto oppilasryhmästä ja sen työskentelystä, koulun hallinnosta 

ja rahoituksesta, ympäröivästä yhteisöstä ja kulttuurista 

Lisäksi Schulmanin (1987) tiedonalueisiin kuuluu tieto kasvatustavoitteista ja 
kasvatusarvoista sekä niiden filosofisesta ja historiallisesta taustasta. Työssään 
menestyvän opettajan tunnusmerkkeinä on pidetty henkistä tasapainoa, itseluot-
tamusta, itsevarmuutta ja kykyä tulla toimeen muiden kanssa. Opettajan persoo-
nallisuuden piirteistä empaattisuutta, herkkyyttä, innostuneisuutta, huumorintajua 
ja lämpöä on pidetty tärkeinä. Opettajankoulutuksessa korostetaan tietoja ja taito-
ja, mutta opettajan luonteenpiirteillä on suuri merkitys oppilaan ja opettajan väli-
sessä vuorovaikutuksessa. Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutussuhteen 
tulisi taas olla todellinen, arvokas ja empaattinen. Oma opetustapa syntyy opetta-
jan oman persoonallisuuden ja hänen henkilökohtaisen filosofiansa mukaiseksi, 
jolloin eri opettajien tyylit voivat olla hyvin erilaisia. Saavutetut oppimistulokset 
taas voivat olla yhtä hyviä. Oman opetustavan kehittymiseen vaikuttavat myös 
työssä saadut kokemukset. (Picle 1985, 56–57; Meriläinen 1999, 54–55.)  

Luukkainen (2000, 231) kirjoittaa, että ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitys ovat 
käyttöteorian perusta, ja niiden pohtimisen tulee kuulua perus- ja täydennyskoulu-
tukseen. Ihmiskäsitys antaa pohjan ymmärtää erilaisuutta, myös erilaisia oppijoi-
ta. Tiedonkäsitys taas luo pohjan oppimisen tarkastelulle, oppimiskäsitykselle. 
Itse työstetty käyttöteoria, näkemys työstä ja sen perusteista, on opettajan työn 
selkäranka, joka elää ja kehittyy eikä koskaan ole valmis. Opettajan tiedostava ote 
on myös opettajankoulutuksen keskeinen tavoite. Luukkaisen mukaan (emt. 123) 
käyttöteoria on osa opettajan uskomusjärjestelmää ja se ohjaa opettajan ammatil-
lisia valintoja ja toimintaa ja on luonteeltaan vähitellen kehittyvää esitietoa.  

Patrikainen (1999) tutki opettajan pedagogisen ajattelun sisältöä ja laatua se-
kä ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsityksen ilmenemistä pedagogisessa ajattelussa 
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pyrkien kuvaamaan opettajuuden ulottuvuuksia ja käsitejärjestelmää. Patrikainen 
(1999, 8–9) kirjoittaa, että se miten opettaja itse tiedostaa yhteiskunnallisen kehi-
tyksen tulevaisuudenkuvat ja miten hän on sisäistänyt niistä johdetun opetussuun-
nitelma-ajattelun, luo pohjan opettajan käsitykselle siitä, mikä on oppilaalle mer-
kityksellistä tietoa ja miten on tarkoituksenmukaista opiskella. Patrikainen (emt. 
17) käyttää käsitettä opettajan pedagoginen ajattelu ja tällä hän määrittelee tar-
koittavansa Kosusen (1994) esiintuomia ja tosiinsa kytkeytyviä määritteitä peda-
goginen käyttötieto (practical knowledge tai personal practical knowledge), opet-
tajan uskomukset (teacher beliefs), uskomusjärjestelmä (belief system) ja käyttö-
teoriat (practical theories tai personal practical theories). Opettajuudella Patrikai-
nen (1999, 15) tarkoittaa opettajan pedagogista ajattelua, toimintaa ja niiden välis-
tä reflektiivistä yhteyttä.  

Patrikaisen (emt. 148–150) tutkimien 14 erilaisen luokanopettajan vastauksis-
ta hahmottui tulos, että opettaja ei voi pitää erillään opettamista (tiedonkäsitys, 
oppimiskäsitys) ja oppijaa/opiskelijaa (ihmiskäsitys). Opettajan pedagogisen ajat-
telun sisältö on siis lähtökohta opettajuuden ymmärtämiselle, opettajan ajattelun 
ja toiminnan tutkimiselle sekä opettajankoulutukselle. Opettajan pedagogisen 
ajattelun keskeisiä käsitteitä ovat ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys, 
jotka ovat yhteen kietoutuneita ja ilmenevät opettajan puheessa usein toisiinsa 
liittyneinä siten, että jokin näistä kolmesta toimii primaarikehyksenä. Dimensio-
naalinen kuvaus opettajan ajattelusta tuo esille, että opettajan ajattelun konstrukti-
vistinen ulottuvuus näyttää sisältävän myös behavioristisen oppimisteoreettisen 
ajattelun hallinnan, mutta ei toisinpäin. Tällä seikalla on merkitystä jäsennettäessä 
opettajan henkilökohtaista professionaalista koulutustarvetta.  

Pedagogisen ajattelun käsitejärjestelmää hahmotettiin tutkimuksessa opetta-
jakuvausten kautta, jolloin ilmentyi neljä opettajuutta: opetuksen suorittaja, tiedon 
siirtäjä ja oppimisen kontrolloija, oppimaan ja kasvamaan saattaja sekä kasvu- ja 
oppimisprosessin ohjaaja. Pedagogisen ajattelun dimensionaalinen käsitejärjes-
telmä on opettajan itsereflektion ja kollegiaalisen reflektion väline ja sen pohjalta 
on mallinnettavissa opettajan pedagogisen ajattelun arviointimenettely, jota Patri-
kaisen (emt. 150) mukaan voidaan hyödyntää opiskelijavalinnoissa, perus- ja 
täydennyskoulutuksen suunnittelussa, ohjauksessa ja arvioinnissa, työyhteisöjen 
kehittämisessä, opettajien rekrytoinnissa ja opettaja/oppilastutkimuksissa. Patri-
kainen (ems.) toteaa myös, että ”uuden opettajuuden” ja ”uuden koulukulttuurin” 
menestyminen riippuu siitä, miten hyvin opettajat kykenevät jäsentämään itseään, 
omaa arvomaailmaansa, maailmankuvaansa sekä opetus- ja oppimisteoreettista 
viitekehystään ja niiden pohjalta rakentuvaa ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitystään. 
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Patrikainen (emt. 151–152) korostaakin, että on pyrittävä kasvattamaan ihmisiä, 
jotka osaavat hallita sekä omaa henkilökohtaista elämäänsä että ottaa vastuuta 
koko ihmiskunnan yhteisestä haasteesta tehdä kaikissa toimissaan elämää säilyt-
täviä ratkaisuja – hän kysyykin, onko juuri nyt opettajan ammatti maailman tär-
kein eettinen ammatti. 

Ammatillista kehittymisen osalta erityisen kiinnostavaksi nousi kysymys, 
kuinka opettaja itse hahmottaa ammatillista kehittymistään. Tätä seikkaa päätin 
lähestyä hyvin suoraviivaisten kysymysten kautta, en epäsuorasti kuten tekemällä 
tulkintoja opettajan ammatillisen kehittymisen tasosta. Tästä ajatuksesta syntyivät 
kolme ensimmäistä avointa kysymystä eli kysymykset, joissa pyydettiin mainit-
semaan asiat/alueet, joilla kokee opettajana kehittyneensä uran aikana, kehittymi-
seen erityisesti vaikuttaneet tekijät ja parhaimmat puolensa opettajana. Näiden 
kysymysten lisäksi sovelletaan Hakkaraisen (1997) kehittämistutkimusta sekä 
tässä että myöhemmässä työyhteisön ja koulun kehittämistä koskevassa osiossa. 
Hakkaraisen kehittämistutkimus on toteutettu päiväkotiympäristössä. Tutkimus 
aloitettiin yksilökyselyllä, jonka tarkoituksena oli saada selville vallitsevat ihan-
teet, tavoitteet, pyrkimykset ja koetut ongelmat. Piclen (1985) teorian pohjalta 
olin erityisen kiinnostunut siitä, kuinka opettaja tiedostaa oman ammatillisen 
kehittymistarpeensa, joten koin Hakkaraisen (emt. 26) asiaa koskevan kysymyk-
sen erittäin sopivaksi. Neljäs avoin kysymys koskikin asioita, joissa opettaja ko-
kee ammattitaitonsa kehittämistarvetta. Viides kysymys kohdistuu enemmän opet-
tajan käyttöteoriaan ja siinä tiedustellaan kasvatustyötä koskevia tavoitteita ja 
periaatteita Hakkaraisen (emt. 27) mukaan. Työyhteisön ja koulun kehittämistä 
lähestytään Hakkaraisen (1997, 25 ja 27) pohjalta kahdella avoimella kysymyk-
sellä, jotka koskevat työyhteisön toiminnan muuttamista ja koulun kehittämisessä 
huomioon otettavia seikkoja.  

3.2.2 Työyhteisön tutkimisen teoreettinen tausta 

Huuskon (1999) tutkimus kohdistui opettajakunnan vuorovaikutuskulttuuriin. 
Tutkimuksessaan Opettajayhteisö koulun omaleimaisten vahvuuksien hahmotta-
jana, käyttäjänä ja kehittäjänä Huusko (emt. 163) tarkastelee opettajayhteisöä ja 
tiivistää koulun omaleimaiset vahvuudet kolmeen pääluokkaan: koulun työyhtei-
sölliseen vahvuusalueeseen (perustana opettajien väliset suhteet), henkilökohtai-
sista taidoista nousevaan vahvuusalueeseen (perustana yksittäisten opettajien 
taitojen käytöstä nousevat mahdollisuudet) ja koulun fyysisestä ympäristöstä sekä 
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ulkoisista yhteistyösuhteista nousevaan vahvuusalueeseen (perustana koulun ym-
päristössä olevat mahdollisuudet).  

Työyhteisöllinen vahvuusalue 

Huuskon (emt. 202) työyhteisöllisen vahvuusalueen tarkastelussa syntyi kuva 
opettajayhteisön vuorovaikutuksellisista erityispiirteistä, jonka keskeiset teemat 
ovat yhteisöllisyys, johtajuus, kommunikointi ja yhteistyö (kuvio 15). 

Kuvio 15. Opettajakunnan vuorovaikutuskulttuurin hahmottuminen tutkimuksen 
analyysiprosessissa (Huusko 1999, 202). 

Huuskon (emt. 202–203) mukaan opettajien yhteisöllisyyden taustalla on yk-
sittäisten opettajien erilaisuuden hyväksyminen ja yhteisöllisyyden suojaaminen. 
Nämä ominaisuudet tulevat läpitunkevasti esille kaikissa muissa teemoissa eli 
johtajuudessa, kommunikoinnissa ja yhteistyössä. Huusko käyttää taulukossa 
sanaa jakautumattomuus, jonka hän (emt. 166) selittää tarkoittavan sitä, ettei 
opettajakunta jakaudu ”kuppikuntiin” vaan he ovat kuin ”samaa joukkuetta” – 
klikkiytymättömyyttä osataan arvostaa ja sitä pyritään suojelemaan, josta siis 
tulee termi yhteisöllisyyden suojaaminen.  

Johtajuus taas liittyy keskeisesti koko koulun ilmapiirin muodostumiseen vai-
kuttaviin tekijöihin ja korostuu erityisesti yhteisyöfoorumin organisoinnissa ja 
avoimen vuorovaikutuskulttuurin luomisessa. Johtajuuden tarkastelussa kiinnittyi 
Huuskon (emt. 171–172) huomio erityisesti ”käsitykseen opettajan pedagogisesta 
vapaudesta” ja ”käsitykseen opetuksen muuttamisen ja kokeilun sallivuudesta”. 
Näiden käsitysten Huusko näkee liittyvän suomalaisen rehtorikulttuurin mukai-
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sesti toimivaan koulun johtajaan, joka varoo puuttumasta opetuskysymyksiin, 
pystyy koordinoimaan koko opettajakunnan toimimaan harmonisesti ja siten yllä-
pitämään positiivista ilmastoa. Pedagogista johtajuutta jakamalla opettajista tulee 
luokkatason johtajia, joiden ammatillinen kehittyminen on yksityisasia rehtorin 
keskittyessä hallintotehtäviin. Vaarana koulun johtajuuden pedagogisen ulottu-
vuuden supistumisessa on yhteisön muutos- ja kehitysvaikutusten kaventuminen 
yksittäisten opettajien toiminnan hajautuessa (ks. myös Lindh 1992; Erätuuli ja 
Leino 1992; Korkeakoski 1997; Mahlamäki ja Kultanen 1998).  

Kommunikointi-teema-alue koostui vahvuusaluemäärittelyn yhteydessä kah-
desta selkeästä käsityksestä: omalaatuinen huumori ja avoin ilmapiiri. Opettajat 
katsoivat koulun sisäisen toiminnan kautta muodostuvan omalaatuista huumoria, 
joka opettajien käsitysten mukaan loi avointa ilmapiiriä ja samalla pohjaa opetta-
jien välisen vuorovaikutuksen samanhenkisyydelle. Kommunikaatiota tutkittaessa 
tuli esille myös, että loukkaamisen pelossa opettajat välttävät arvostelemasta kol-
legojaan ja näin pedagoginen keskustelu pysyy pinnallisella tasolla. Koulua kos-
kevia ongelmia ja epäselvyyksiä ei siis osata käsitellä työyhteisössä, mistä voi 
aiheutua laajempiakin ongelmia: työyhteisön sisäisen kehittämisen kannalta kes-
keiset arvostus- ja asennealueet jäävät keskustelun ulkopuolelle. Syvimmät kes-
kustelun aiheet ovatkin siirtyneet pienempiin opettajaryhmiin, joista Huusko käyt-
tää termiä pikkuporukat. (Huusko emt. 176–190.) 

Yhteistyötä tutkittaessa kävi ilmi, että yhteistyötä tehdään käytännössä lähin-
nä ”työparin” kanssa, joka yleensä tarkoittaa rinnakkaisluokan opettajaa. Tämä 
yhteisyö on tiivistä erityisesti alkuopettajien kesken, sillä he käyttivät poikkeuk-
setta kouluajan ulkopuolista aikaa yhteistyön suunnitteluun ja arviointiin. Yhteis-
työ koetaan motivoivaksi, mikäli opettaja henkilökohtaisesti pitää sitä mielekkää-
nä ja kokee yhteistyöllä olevan myönteisiä vaikutuksia myös työyhteisöön koko-
naisuudessaan. Kommunikointi- ja yhteistyökulttuurien väliltä löytyi yhteyksiä, 
sillä jos kommunikaatiokulttuurista puuttui purkautumisväylä, puutui myös laa-
jempi ammatillinen yhteistoiminta. (Huusko 1999, 190–199.) Tutkimuksessa 
Huusko (emt. 205) muodosti koulun vuorovaikutuskulttuurisen mallin, josta il-
menevät vuorovaikutuksen tasot (kuvio 16). 



 164 

Kuvio 16. Koulun vuorovaikutuskulttuurinen malli (Huusko 1999, 205). 

Henkilökohtainen vahvuusalue 

Henkilökohtaista vahvuusaluetta tutkiessaan Huusko (emt. 209–220) keskittyi 
opettajien erikoistumisaineisiin, harrastuksiin ja muihin vahvuusalueisiin sekä 
siihen, tulevatko nämä esiin opetuksessa. Opettajien mielestä erikoistumisainei-
den ja harrastusten käyttäminen hyväksi opetuksessa oli runsasta, lisäksi harras-
teet ja erikoitumisaineet näyttivät suuntaavan koulun pedagogista toimintaa siten, 
että opettajien toiminta oli luokkatasoilta laajentunut useampien opettajien väli-
seksi toiminnaksi. Tutkitun koulun vahvuusalue nojautui voimakkaasti yksittäis-
ten opettajien aktiiviseen toimintaan, jolloin heidän poistumisensa aiheuttaisi 
vahvuusalueen katoamisen tai sen, että vahvuusalue ainakin menettäisi merkitys-
tään koulun toiminnassa. Henkilökohtainen vahvuusalue oli myös luonteeltaan 
opettajia erotteleva, sillä osallistuminen toimintaan vaati erityistaitoja. Henkilö-
kohtaisiin taitoihin liittyvässä vahvuudessa ja sen käyttämisessä korostetaan opet-
tajan ratkaisua soveltaa aluetta omassa työssään. Koko koulun tasolla henkilökoh-
taisiin taitoihin liittyvän vahvuusalueen käyttäytyminen oli menestyksellinen 

3. TASO: KEHITTÄMISVÄYLÄN LÖYTYMINEN 
PIKKUPORUKOITUMINEN 
Omien toimintamallien etsiminen pikkuporukoissa: työyhteisöstä etsitään 
”sukulaissieluja”, työtä kehitetään pienissä, samoja näkökulmia kannattavissa 
yhteisöissä, oman työn kehittäminen onnistuu, eikä sitä kritisoida 
 
2. TASO: YHTEISÖLLISYYDEN SÄILYTTÄMINEN 
ITSESENSUURI 
1.tasoa työyhteisössä pyritään suojelemaan kaikin keinoin: ei kriittistä kehit-
tämiskeskustelua koko työyhteisön kesken, epäkohtiin ei yhteisötasolla tartu-
ta, ei koko työ-yhteisön tasolla tapahtuvaa pedagogista keskustelua tai arvo-
keskustelua 
 
1. TASO: TYÖYHTEISÖN KOKEMINEN 
VIIHTYMINEN – LIBERAALISUUS 
Työyhteisössä arvostetaan erityisesti: opettajilla vapaus toimia työssään ha-
luamallaan tavalla, kukaan ei valvo toisen työn tekemistä. osallistuminen kou-
lun kehittämis-toimintaan vapaaehtoista. 
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yhteistyömuoto kodin ja koulun välillä, sillä se oli tuonut koululle positiivista 
julkisuutta ja kohottanut koulun imagoa. Vastakohtana voi syntyä haittaa, jos ei 
muisteta monipuolisuuden tarpeellisuutta ja resurssien tasapuolista jakamista. 
Tutkitussa koulussa vahvuusalue siis erottaa opettajia ja opettajakunnassa kytee 
”aineryhmähenki” ja erilaiset kulttuurit, joissa eri tavoin kouluaineita arvottavat 
opettajat eivät ole samaa mieltä toiminnan suunnasta. Huuskon mukaan henkilö-
kohtaisista taidoista syntyvää mahdollisuutta voidaan kuvata toteutuvana vahvuu-
tena vasta, kun sitä tarkastellaan vallitsevan kulttuurin sääntöjen lävitse.  

Fyysisestä ympäristöstä ja ulkoisista yhteistyösuhteista nouseva 
vahvuusalue 

Huuskon (emt. 224–241) tutkimuksessa ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista 
nouseva vahvuusalue liitettiin kovasti samassa talossa olevaan kaupungin lähikir-
jastoon. Muutoin opettajat suhtautuivat hyvinkin eri tavoin fyysisen ympäristön 
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kukaan opettajista ei kuitenkaan suhtautunut kriitti-
sesti toisten opettajien tapaan hyödyntää näitä vahvuuksia eli ”hyvän toiminnan 
kaava” oli yhdenmukainen koulun ”itsesensuurikäytänteen” (ks. edellinen kuvio) 
kanssa. Samoin tulee fyysisestä ympäristöstä ja ulkoisista yhteistyösuhteista nou-
sevaa vahvuusaluetta tarkastella vallitsevan kulttuurin sääntöjen lävitse. Huusko 
(emt. 242) sanoo tutkimuksensa tuloksena, että laajemman opettajayhteisön sisäl-
lä vaikuttaa kulttuuri, joka sallii pienempien yhteisöjen toiminnan. Opettajakult-
tuurissa samat opettajat toimivat eri yhteisöissä eri kulttuuristen sääntöjen mukai-
sesti ja opettajan kollegiaalisuuden aste vaihtelee ryhmän mukaan. Huusko (emt. 
311) näkeekin, että kehittymisen ylläpitämiseksi olisi tuotava esiin ne tiedosta-
mattomat kulttuuriset rakenteet ja käytänteet, jotka omalta osaltaan nykytilantees-
sa kuolettavat keskustelua. Tutkimuksensa perusteella hän hahmottelee aktiivisen 
koulun kehittämisen askeliksi seuraavat: 1) vallitsevien vuorovaikutusrakenteiden 
tiedostaminen 2) nykytilan hyväksyminen 3) suunnitelmallisuus 4) pikkuporukoi-
tumisen hyödyntäminen 5) johtajuus.  

Huusko käyttää tutkimuksessaan termiä löyhäsidonnainen asiantuntijayhteisö. 
Salo ja Kuittinen (1998, 218) ovat omassa tutkimuksessaan myös perehtyneet 
aiheeseen ja he määrittelevät löyhäsidonnaisuuden Ortonin ja Weickin (1990) 
mukaan tilaksi, jolloin yksittäisen opettajan työ liittyy muiden työhön epäsuorasti, 
vähän, satunnaisesti tai hitaasti. Koulun tavoitteiden määritteleminen yleisellä 
tasolla johtaakin usein (ks. Ritola 1986) siihen, ettei jaettua käsitystä synny, ja 
tällöin opettajan on vaikea mieltää omaa työtään ja sen paikkaa laajemmassa or-
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ganisaatiossa. Tästä johtuu, että opettajan päällimmäinen haaste on yksityisyys, 
pärjääminen ja tehtävien yksin hoitaminen. Tässä tutkimuksessa on sovellettu 
Huuskon (1999) tutkimusta sekä opettajuutta koskevassa muuttujaosiossa että 
työyhteisön piirteitä koskevassa muuttujaosiossa. Muuttujaosiossa, joka koskee 
opettajan työssä oleellisia seikkoja, on Huuskon pohjalta kaksi kohtaa: työyhtei-
sön toimivuus (työyhteisöllinen vahvuusalue) ja opetustilat, -välineet ja 
-materiaalit (fyysinen vahvuusalue). Työyhteisön piirteitä koskevassa muuttuja-
osiossa Huuskon pohjalta on muokattu 8/12 osion muuttujasta; käytetyt ovat su-
vaitsevaisuus ja sallivuus, johtajuus, opettajan pedagoginen vapaus, kommuni-
kointi, huumori, ristiriitatilanteiden välttäminen ja yhteistyö.  

Kaufmanin (1990, 251) mukaan organisatorisesta näkökulmasta ammatilli-
seen pätevyyteen yhteydessä olevia tekijöitä ovat yksilölliset kasvutekijät, työn 
luonne, organisaation ilmapiiri ja johtaminen. Nämä aspektit löytyvät Ruohotien 
(1993, 125) esittämästä Kaufmanin (1990) ammatillisen pätevyyden ylläpitämistä 
kuvaavasta mallista. Lisäksi Ruohotien (1993) mukaan tärkeitä ovat kannustava 
ilmapiiri, kehittävä palkitseminen, kannustava ja osallistuva johtamistapa, inten-
siivinen kommunikointi ja turvallisuuden tunne pyrittäessä luomaan ja ylläpitä-
mään ammatillista kehittymistä. Hän on myös laatinut taulukon (taulukko 13), 
johon on koottu kasvua tukevan yhteisön luonnehdinta (Ruohotie 1996, 213 ja 
2000, 60).  
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Taulukko 13. Kasvua tukevan yhteisön tunnuspiirteitä (Ruohotie 1996, 213 ja 2000, 60). 

1. Työ ja 
työjärjestelyt 

2.Esimies–alaissuhteet 3.Organisaation 
ilmapiiri 

4. Työpaikan 
ihmissuhteet 

5. Johtamistavat ja 
-käytännöt 

Työtehtävät, 
jotka ovat 
haasteellisia ja 
joissa voi 
näyttää kykynsä 
ja taitonsa 

Esimies antaa tunnusta 
hyvästä työstä 

Organisaatiolla on 
käytössään alansa 
huippuasiantunte-
mus 

Työyhteisön 
jäsenet 
keskustelevat 
alansa 
kehittämisestä 

Organisaatiossa on 
käytössä 
arviointisysteemi, 
joka sitoo ansiot 
ammatilliseen 
pätevyyteen 

Tehtävät, joissa 
sovelletaan 
uusinta tietoa ja 
tekniikkaa 

Esimies perustaa palkka- 
ja ylennyssuosituksensa 
työsuoritukseen 

Organisaatio pyrkii 
jatkuvasti 
hyödyntämään 
alansa uusinta 
tietoa 

Työyhteisön 
jäsenet ovat 
kiinnostuneita 
alansa 
uusimmista 
tiedoista ja 
saavutuksista 

Henkilöstöä varten 
on oma sisäinen 
kehittämisohjelma 

Tehtävät, joissa 
voi kantaa 
vastuuta ja 
kokeilla uusia 
ideoita 

Esimies kantaa vastuuta 
alaistensa kehittämisestä 

Organisaatio 
palkitsee 
ammatillisesta 
osaamisesta ja 
pätevyydestä 

Työyhteisön 
jäsenillä on monia 
uusia 
kehittämisideoita 

Organisaatiossa 
otetaan käyttöön 
uusia työvälineitä 

Työ, jossa voi 
osallistua uusia 
tehtäviä 
koskeviin 
päätöksiin 

Esimies rohkaisee 
itsenäiseen ja 
innovatiiviseen ajatteluun 

Organisaatio 
asettaa jatkuvia 
pätevyyden 
kehittämistavoitteita 

Työyhteisön 
jäsenillä on uusia 
ehdotuksia ja 
näkökulmia 
toiminnan ja 
tuotannon 
kehittämiseksi 

Johtotehtäviin 
valittaville on 
järjestetty 
systemaattinen 
kierrätysohjelma, 
jonka avulla heitä 
tutustutetaan 
erilaisiin tehtäviin 
ensimmäisten 
työvuosien aikana 

Projektityö, 
jonka 
toteuttamisesta 
voi vastata 
alusta loppuun 

Esimies on kiinnostunut 
alaisten 
kehittämisideoista ja 
innostaa heitä 
ongelmanratkaisuun 

Organisaatio on 
alallaan kehityksen 
kärjessä 

Työyhteisön 
jäsenet haluavat 
kokeilla 
käytännössä 
uusia ideoita 

Henkilöstön 
käyttöön hankitaan 
uusinta kirjallisuutta 

Työ, jossa jää 
aikaa myös työn 
kehittämiselle 

Esimies järjestää itse 
jatkuvia 
kehittämismahdollisuuksia 
alaisilleen 

Organisaatiota 
voidaan luonnehtia 
kehitysmyönteiseksi 

 Henkilökuntaan 
kuuluvilla on 
suoritustavoitteiden 
ohella myös 
oppimistavoitteita 

Työ, jossa voi 
kokeilla erilaisia 
vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. 

Esimiehen 
suoritusarviointi paljastaa 
alaisen vahvuudet ja 
heikkoudet ja osoittaa 
keinoja suorituksen 
parantamiseksi 

Organisaatio pyrkii 
olemaan 
kilpailijoitaan 
parempi 
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Tässä taulukossa ammatillisen kasvun edellytyksiä on jäsennelty sen mukaan, 
liittyvätkö ne työhön ja työjärjestelyihin, esimies–alainen-suhteisiin, organisaati-
on ilmapiiriin, työpaikan ihmissuhteisiin vai johtamistapoihin ja -käytäntöihin. 
Tämä taulukko on syntynyt tutkittaessa käsityksiä ammatilliseen uusiutumiseen 
vaikuttavista tekijöistä – samalla se viitoittaa niitä mahdollisuuksia, joita esimie-
het voisivat hyödyntää johtamisessa. Ruohotie (2000, 59) kirjoittaa lisäksi, että 
nykyaikaiset johtamisteoriat korostavat ihmisen kehittymispyrkimystä, mikäli 
ympäristö tarjoaa siihen mahdollisuuksia, tukea ja haasteita. Pyrkimys vastata 
kasvutarpeisiin on samansuuntainen kuin humanistiselle arvoperustalle ja ihmis-
käsitykselle rakentuva elinikäisen oppimisen kasvatuksen perustavoite: herättää 
ihmisten itseään toteuttava, jatkuva kasvupyrkimys ja luoda sille mahdollisuudet. 
Toimintaa, joka vahvistaa henkilön sisäistä motivaatiota sekä ylläpitää ja kehittää 
ammatillista kompetenssia, pidetään myös tehokkaan kehittämistoiminnan tun-
nuspiirteenä. Sisäisen motivaation lisääntyminen taas johtaa innovatiivisempaan 
työympäristöön. Jos organisaatio taas ei kykene vapauttamaan luovaa kapasiteet-
tia, syntyy vain katteeton kuva halusta uudistua.  

Esimerkiksi johtajuus on siis sekä Huuskon (1999) että Ruohotien (1993; 
1996; 2000) korostama seikka. Ruohotien pohjalta nostin erityisesti kolme asiaa 
työyhteisön koskevan muuttujaosion muuttujiksi, ja ne olivat työjärjestelyt, ilma-
piiri ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Nämä siis liittyvät ideaan kasvua 
tukevan yhteisön tunnuspiirteistä. Tähän osioon liitin myös oman ajatteluni poh-
jalta kohdan suhtautuminen täydennyskoulutukseen, koska teoreettisesti voisi 
olettaa, että työyhteisön myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen lisää 
opettajien täydennyskoulutusta kohtaan tuntemaa kiinnostusta.  

3.2.3 Opettajan työn ongelmien tutkimisen teoreettinen tausta 

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys siis kietoutuvat yhteen. Meriläinen (1999, 115) 
kirjoittaakin osuvasti, että yksilön itsearviointiin perustuva uusien uramahdolli-
suuksien ja vaihtoehtojen etsiminen tai nykyisen työn ja ammatin arviointi vaati-
vat toteutumismahdollisuuksia. Mikäli luokanopettaja kokee onnistuneensa kokei-
lussa ja saa siitä myönteistä palautetta työyhteisössä, hän todennäköisesti jatkaa 
kokeilua, osallistuu täydennyskoulutukseen tai pyrkii kehittämään itseään joten-
kin muuten. Tällöin valinta on saanut vahvistusta ja itsearviointiin perustuvat 
suunnitelmat toteutuvat. Jos taas kokeilut ja jatkokoulutus eivät johda myöntei-
seen palautteeseen työyhteisössä tai siitä ei ole hyötyä uramahdollisuuksien tai 
työnkuvan muuttumisen osalta, kehittämispyrkimys taantuu ja opettaja palaa ta-
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kaisin vanhaan rooliinsa. Meriläisen (1999, 378) tutkimuksessa tuli esille kasvua 
laukaisevia tekijöitä; luokanopettajien ammatillisten kehittymistarpeiden laukea-
minen ja kehitykselliset siirtymät olivat yhteydessä yksilöllisiin elämäntilannete-
kijöihin. Kasvutarpeiden laukeaminen näytti olevan juuri työhön tuleville auto-
maattista, nuorten opettajien kasvun laukaisimena oli ammatillisten haasteiden 
etsiminen sekä ammatillisen kilpailukyvyn parantaminen. Seuraavaksi tarkaste-
lenkin kasvua laukaisevia tekijöitä muiden tutkimusten valossa.  

Henkilökohtaisesta ulottuvuudesta on kysymys myös Paalumäen (1991) tut-
kimuksessa, jossa hän on selvitellyt ammatillista jatko- ja täydennyskouluttautu-
mista urapäätöksenä. Paalumäki (emt. 7) esittelee tutkimuksessaan tarkentuneen 
mallin kouluttautumisesta urapäätöksenä. Mallissa lähtökohtana ovat toisaalta 
demografiset taustatekijät (esimerkiksi henkilöiden ikä ja sukupuoli) sekä toisaal-
ta työsidonnaiset taustatekijät (esimerkiksi koulutus, asema ja aiempi uraliikku-
vuus). Näiden tekijöiden vaikutus kouluttautumiseen ”suodattuu” erilaisten henki-
lötekijöiden kautta, joita ovat uraa sekä työtä, sen sisältöä ja työskentelyolosuhtei-
ta työpaikalla sekä erilaisia elämänarvoja koskevat asenteet. Nämä kolme tausta-
tekijäryhmää synnyttävät ihmiseen eräänlaisen henkisen vireystilan, joka sopivien 
laukaisevien tekijöiden myötävaikutuksella johtaa uran uudelleenarviointitilantee-
seen. Arviointitilanteen perustan muodostavat henkilön sen hetkistä tilannetta 
koskevat havainnot ja uskomukset, jotka toimivat eräänlaisena vaa’ankielenä 
tavoiteltujen lopputulemien (itsensä kehittäminen, uran vauhdittaminen, ammat-
tialan täsmentäminen) ja nykytodellisuuden välillä. Arviointitilanteessa vaikutta-
vat toisaalta koetun työmotivaation laskun ja lisääntyneen liikkuvuushalukkuuden 
synnyttämät ”työntötekijät” ja tulevaisuutta edustavat kolmenlaiset kouluttautu-
miseen vetävät ”imutekijät” sekä toisaalta ”lepokitka”, muutosta vastustavat voi-
mat, jotka pyrkivät sitomaan henkilön nykyisyyteen. 

Kasvua laukaisevia tekijöitä on laajemmassa viitekehyksessä tarkastellut 
Ruohotie, jonka tarkastelussa kysymys on ammatillisen kehittymisen kontekstu-
aalisesta näkökulmasta. Seuraavassa Hallin (1986, 141) malliin pohjautuvassa 
Ruohotien (1993, 132; 1996, 434 ja 2000, 58) mallissa (kuvio 17) on otettu huo-
mioon koko laaja kokonaisuus, jossa yksilön ammatillinen kehittyminen tapahtuu. 
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Kuvio 17. Ammatillista kasvua ja urakehitystä määräävät tekijät organisaatiossa 
(Ruohotie 1993, 132; 1996, 434 ja 2000, 58). 

Mallissa on kuvattu eksploraatio-oppimissykliä, jonka syntymiseen ulkoiset 
muutospaineet ja organisaatioon, työrooliin ja yksilöön liittyvät kasvutekijät vai-
kuttavat Erilaiset kasvua laukaisevat tekijät murtavat urarutiinin, minkä seurauk-
sena yksilö alkaa pohtia uravalintaa ja sen vaihtoehtoja. Ulkoinen, ohjaus, kan-
nustus ja palaute voivat vahvistaa valintatietoisuutta. Prosessin ensimmäisessä 
vaiheessa, eksploraatiovaiheessa, yksilö voi arvioida itseään, arvojaan, tarpeitaan, 
harrastuksiaan ja taitojaan, etsiä uusia uramahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tai arvi-
oida nykyistä työtään ja ammattiaan. Eksploraatiolla tarkoitetaan niitä aktiviteet-
teja, jotka tähtäävät minää ja ulkoista ympäristöä koskevan tiedon lisäämiseen ja 
jonka tarkoituksena on helpottaa urakehitystä. Eksploraation tuloksena yksilö voi 
kokeilla uusia aktiviteetteja. Kysymykseen voi tulla pelkkä tunnusteleva kokeilu, 
esimerkiksi yliopistokursseja uudelta alueelta. Kokeilu tuottaa palautetta ekplo-
raatioprosessiin ja saatujen kokemusten pohjalta yksilö tekee valinnan jäädä joko 
entiseen rooliin tai siirtyä uuteen. Uuden valinta johtaa osaidentiteetin muutok-
seen, vanhasta roolista luopumiseen ja uusien tietojen, taitojen ja asenteiden op-
pimiseen. Prosessi vaikuttaa myös itsearvostukseen. Aluksi uuteen rooliin voi 
liittyä epävarmuutta. Vakiintumisen jälkeen yksilö oppii luottamaan itseensä ja 
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omaan kykyynsä omaksua uusia rooleja. Kehitys vahvistaa tietoisuutta itsestä 
uramuutosvoimana ja lisää tulevien uraoppimissyklien todennäköisyyttä. (Ruoho-
tie 2000, 57–59.) 

Muutospaineet ja kasvua laukaisevat tekijät voidaan nähdä opettajan amma-
tillisiin kvalifikaatioihin vaikuttaviksi, jolloin niistä pitäisi koulutusta suunnitelta-
essa olla tietoinen. Muutospaineiden ja kasvua laukaisevien tekijöiden suhde 
koulutukseen ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, sillä jo aikaisemmin todetun mu-
kaisesti opettajan työskentely on persoonallista, jolloin kvalifikaatiotkaan eivät 
välttämättä takaa menestymistä opettajan työssä tai menestyksekäs työskentely ei 
välttämättä vaadi kvalifikaatiota tai lisäkoulutusta. Yleisesti voidaan olettaa, että 
muutokset ja kasvua laukaisevat tekijät aiheuttavat koulutustarpeita, mutta asiaa 
pitää tarkastella kunkin opettajan henkilökohtaisella tasolla. Henkilökohtaista 
tarkastelua on tehty odotusarvoteorian kautta: ammatillista kehittymishalukkuutta 
ja koulutukseen hakeutumista voivat aiheuttaa motivoivat taustaselittäjät, joita 
olivat uskomukset kehittämistoiminnan tehokkuudesta (odotusarvo), hyödyllisyy-
destä (välinearvo) ja saavutetuista palkkioista (yllykearvo eli valenssi) (Farr ja 
Middlebrooks 1990; Meriläinen 1999; Mäkelä 1997; Ruohotie 1996, 204).  

Odotusarvoteoriassa kuvataan siis, kuinka ammatillista kehittymishalukkuutta 
ja koulutukseen hakeutumista voivat aiheuttaa motivoivat taustaselittäjät, joita 
olivat uskomukset kehittämistoiminnan tehokkuudesta, hyödyllisyydestä ja saavu-
tetuista palkkioista (kuvio 18).  
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Kuvio 18. Odotusarvoteoriaan perustuva malli ammatillisesta uusiutumisesta (Farria ja 
Middlebrooksia 1990, 200 mukaillen). 

Kehittämistoimintaan osallistuvan tulee siis uskoa, että hän saavuttaa tavoit-
teensa ja että tavoitteiden saavuttaminen johtaa hänen arvostamiinsa tuotoksiin. 
Odotusarvoteoriaan perustuvan mallin mukaan yksilöllisillä ominaisuuksilla on 
yhteyttä käsityksiin uudistumisen yllyke- ja välinearvosta sekä odotuksiin osallis-
tumisen tuotoksista – lisäksi työympäristö on yhteydessä motivaatiota kehittäviin 
tekijöihin esimerkiksi kannustuksen ja resurssien kautta. (Dubin 1990, 23.) Mikäli 
yksilö ei usko minkään odotusarvon toteutuvan, hän ei vaivaudu ammatillisensa 
pätevyytensä kehittämiseksi (Farr ja Middlebrooks 1990, 197). On kuitenkin 
muistettava, että opettajan persoonallisuus, motiivit ja kokemukset ovat aina yksi-
löllisiä, jolloin näkemys koulutuksen kannattavuudesta ja sen suhteesta ammatilli-
seen kehittymiseen on aina yksilöllinen. Tämä malli sisältää samat työympäristön 
muuttujat kuin Dubinin (1977 ja 1990) uusiutumisen perusmalli ja työympäristön 
muutos vaikuttaa uusiutumisen motivaatioon sekä käsityksiin uusiutumisen pro-
sessista ja tuotoksista (Mäkelä 1997, 44–45).  

Meriläinen (1999, 355–363) on tullut tutkimuksessaan muun muassa tulok-
seen, että merkittävin tekijä aloittelevien opettajien ammatillisen kasvun laukea-
miselle on työkokemus tai työelämään siirtyminen. Nuorten opettajien kehittymi-
sen laukeaminen näytti puolestaan olevan yhteydessä uusien haasteiden etsimi-
seen ja urakehityksen edistämiseen. Kehittyneillä ja kokeneilla opettajilla kasvun 
laukeaminen näytti olevan sidoksissa työssä tarvittavien tietojen ja taitojen kehit-



 173 

tämiseen tarpeiden tai mielenkiinnon mukaan sekä tarve irtautua rutiininomaisek-
si muuttuneesta työstä. Meriläinen (emt. 363) puhuu myös kehityksellisestä siir-
tymästä, joka tarkoittaa ammatillisen kehittymisen etenemistä. Ammatillisen kas-
vun laukeaminen ei kuitenkaan ole kehityksellisen siirtymän tae. Mikäli kehitty-
mispyrkimys tyrehtyy, kehittymissyklillä palataan takaisin lähtökohtaan ja mah-
dollisesti käynnistetään uusi kokeilu. Työyhteisön merkitys korostuu kehittymis-
pyrkimysten loppuun viemisessä ja niiden palkitsemisessa.  

Opettajan työn ongelmia lähestyn tutkimuksessani epäsuorasti olettamalla, et-
tä opettaja kokee ulkoisen muutospaineen tai kasvua laukaisevan tekijän (organi-
saatiossa, työroolissa tai yksilötasolla) ”ongelmana”, joka motivoi häntä täyden-
nyskoulutukseen hakeutumiseen. Hallin (1986; 1990) ja Ruohotien (1993; 1996; 
2000) teoretisoinnin pohjalta valitsin ongelmia koskevan osioni muuttujiksi koh-
dat yhteiskunnan muuttuminen, kunnan sisäinen asioiden hoito (vaikuttaa merkit-
tävästi opettajan työskentelyoloihin), työyhteisön toimintaan liittyvät asiat, työ-
tehtävät ja oma persoonallisuus/elämäntilanne. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat 
teoreettiset lähtökohdat, sillä vuorovaikutus vaikuttaa Tirrin (1999) ja Haikosen 
(1999) mukaan olevan erityisesti opettajan työhön liittyvä haaste. Vuorovaikutuk-
seen taas liittyvät eettiset ja moraaliset ulottuvuudet.  

Tirrin (1999, 29) mukaan moraalikäytänteet ovat osoittautuneet kaikkein 
olennaisimmiksi ja tärkeimmiksi tekijöiksi koulun ilmapiirin kannalta. Tirri 
(1999) selvitti kahdessa koulussa sekä opettajien että oppilaiden käsityksiä mo-
raaliongelmista ja niissä käytetyistä ratkaisutavoista ja myös oppilaiden käsityksiä 
oikeudenmukaisuusperiaatteista. Vertailuaineistona käytettiin vielä koulujen ul-
kopuolisten oppilaiden ja seurakunnan nuorisotyöntekijöiden vastauksia. Kaikille 
moraalidilemmoille oli yhteistä niiden vuorovaikutuksellinen luonne, sillä kon-
flikteja synnyttivät useimmiten eri henkilöiden tai ryhmien näkemyserot siitä, 
kenen edut tulisi asettaa ensisijaisiksi (Tirri 1998, 23; Tirri 1999, 75). Näin syntyi 
neljä vuorovaikutustasoa, joihin sisältyy tyypillisimpiä moraalidilemmoja (Tirri 
1999, 75–136). Nämä neljä vuorovaikutustasoa ovat 1) opettajan ja oppilaan vuo-
rovaikutus (moraalidilemmat voivat liittyä ovat esimerkiksi oppilaiden epäsovin-
naiseen käytökseen, opettajan huutoon, syyttelyyn ja uhkailuun, opettajan puolu-
eellisuuteen, oppilaan rankaisemiseen, arkaluonteisiin asioihin) 2) oppilaiden 
keskeinen vuorovaikutus (moraalidilemmat liittyvät esimerkiksi kiusaamiseen) 3) 
opettajien keskeinen vuorovaikutus (moraalidilemmat liittyvät esimerkiksi opetta-
jakollegan työhön liittyviin ongelmiin) 4) kouluyhteisön vuorovaikutus (moraali-
dilemmat liittyvät esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksiin, koulussa kiellettyihin 
asioihin, tupakointiin koulussa) 
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Tirri (1999, 137) kirjoittaa, että koulun moraalidilemmat haastavat vuorovai-
kutukseen. Opettajan ja oppilaan vuorovaikutustapauksissa useat tilanteet olivat 
sellaisia, että opettajan käyttäytyminen voitiin kyseenalaistaa, koska ne sisälsivät 
arvostelua ja rankaisuja, joissa opettaja pohti oman menettelytapansa vaikutusta 
oppilaaseen. Opettajien suurin huoli koski heidän mahdollista liian julmaa menet-
telytapaansa, joka oli voinut loukata oppilasta syvästi. Jotkut näistä tapauksista 
vaikuttivat tilanteilta, joita jokainen opettaja joutuu ammatissaan joskus pohti-
maan. Pohdinta voidaan tulkita opettajan herkäksi ja huolehtivaksi asenteeksi 
oppilaittaan kohtaan, joista hän välittää aidosti. Toisaalta on aina mahdollista, että 
opettaja inhimillisenä olentona on menettänyt hillintänsä ja antanut tunteiden 
vaikuttaa ammatilliseen käyttäytymiseensä. Joka tapauksessa opettajien näistä 
tilanteista puhuttaessa osoittama avoimuus on merkki kriittisestä reflektointiky-
vystä, jota voidaan pitää edellytyksenä jatkuvaan kasvuun ja kehittymiseen am-
matissa. Opettajat olivat myös joutuneet vastaanottamaan oppilailta loukkaavaa 
nimittelyä ja suoranaisia raivokohtauksia. Nämä kokemukset olivat tehneet opet-
tajan työstä raskaan, ja joissakin tapauksissa ne olivat vähentäneet motivaatiota 
toimia opettajana. Kuitenkin opettajat useimmissa tapauksissa tiedostivat näiden 
ilmiöiden kuuluvan oppilaiden murrosikään eivätkä siten ottaneet loukkauksia 
raskaan henkilökohtaisesti. Oppilaiden näkökulmasta katsottuna opettajan toimin-
ta on usein puolueellista: hyvin menestyneitä ja hyvin käyttäytyviä oppilaita suo-
sivaa. Opettajatkin nimittelevät ja syyttelevät oppilaiden mukaan julkisesti joita-
kin oppilaitaan. Lisäksi opettajien rankaisukäytäntö on usein koettu liian ankarak-
si tai muuten epäoikeudenmukaiseksi.  

Myös opettajien keskinäiseen vuorovaikutukseen syntyy kouluyhteisössä 
konflikteja. joissakin tapauksissa opettajien oli pakko kyseenalaistaa kollegan 
ammatillinen toiminta. Näissä tapauksissa opettajat arvioivat kollegan toiminnan 
moraalittomaksi käyttämällä argumenttinsa oikeutuksena lapsen parhaaksi toimi-
misen periaatetta. Kollegoja koskevat moraalidilemmat olivat kaikkein vaikeim-
pia ratkaista, ja yleensä opettajat olivat haluttomia ilmoittamaan työtoverinsa 
epäammatillisesta käyttäytymisestä rehtorille tai ryhtymään toimenpiteisiin. Näil-
le ongelmille oli tyypillistä, että ne kestivät kauan aikaa ratkaista tai että ne jäivät 
pysyvästi ratkaisematta. Kuitenkin kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että lapsen 
paras tulisi olla näissä tilanteissa moraaliongelman ratkaisua ohjaava tekijä. 

Opettajat joutuvat ratkaisemaan ja ottamaan kantaa oppilaiden keskeisessä 
vuorovaikutuksessa tapahtuviin konflikteihin. Eniten oppilaat kirjoittivat tapauk-
sista, joissa heitä itseään tai jotakuta heidän toveriaan oli kiusattu. Koulussa ta-
pahtuvan kiusaamisen selvittämiseen oppilaat odottivat opettajilta apua ja tukea. 



 175 

Myös opettajat tunnistivat kiusaamisen yhdeksi työnsä keskeiseksi moraalidi-
lemmaksi. Opettajat olivat ottaneet kantaa kohtaamiinsa kiusaamistapauksiin, ja 
heillä oli periaatteita, joiden mukaan he toimivat. He perustelivat kantaansa aina 
samalla periaatteella, joka oli heikomman oppilaan puolesta toimiminen. Kiusaa-
mistapauksissa opettajat koettivat ymmärtää kaikkia osapuolia, mutta ongelman-
ratkaisussa he aina ajoivat heikomman oppilaan etua. Vähemmistöjen oikeuksia 
koskevissa moraalidilemmoissa opettajat tunnistivat keskeiseksi ongelmaksi vä-
hemmistöoppilaiden oman etnisen identiteetin tukemisen ja suomalaiseen yhteis-
kuntaan sopeuttamisen välisen ristiriidan. He katosivat, että kouluyhteisössä ainoa 
vaihtoehto oli kompromissi, jossa tilannekohtaisesti punnitaan, kumpaa identiteet-
tiä kulloinkin priorisoidaan. Oppilaiden näkökulmasta kompromissit näyttivät 
ulkomaisten oppilaiden suosimiselta, mikä koettiin epäoikeudenmukaisena. Kou-
luyhteisön yhteisissä asioissa kiinnitettiin huomiota kiellettyihin asioihin, ennen 
kaikkea tupakointia koskeviin sääntöihin ja rangaistuksiin. Molemmissa kouluissa 
tunnettiin tarvetta keskustella säännöistä enemmän kaikkien osapuolien kanssa. 
Näissä keskusteluissa kouluyhteisön piiriin tulisi lukea myös vanhemmat, joille 
heidän alaikäisten lasten tupakointinsa kuuluu.  

Haikosen (1999) tutkimuksen keskeinen käsite on stressi, ja näkökulma liit-
tyy nimenomaan vuorovaikutuksessa ilmeneviin konflikteihin. Haikonen (1999, 
159–170) pitää tutkimuksensa perusteella konflikteja merkittävinä opettajan työn 
stressitekijöinä. Konfliktit ovat yleisiä; niitä sattui puolelle tutkituista opettajista 
muutaman kerran kuukaudessa niin syvällisinä, että niitä käsiteltiin vielä koulu-
päivän jälkeenkin, ja suurin osa näistä tapahtui oppilaiden kanssa. Aikuiskonfliktit 
koettiin vieläkin stressaavampina. Konfliktit eivät kuitenkaan ole merkittävä on-
gelma kaikille opettajille, vaan ongelman suuruus on yhteydessä opettajan suhtau-
tumistapoihin ja tilannetekijöihin. Konfliktien merkitystä stressorina lisäsi se, että 
niistä saattoi aiheutua pitkäkestoista stressiä, jopa vuosien päähän ulottuvaa, ja 
tällöin kysymyksessä oli yleensä selvittämätön tai puutteellisesti selvitetty tilanne. 
Konfliktiin liittyvien asioiden pohdintaan liittyi usein itsesyytöksiä tai ainakin 
oman syyllisyyden tarkastelua. Konfliktien stressaavuus oli myös yhteydessä 
niihin liittyvien seurausten uhkaavuuteen: omaan persoonaan ja opettajuuteen 
liittyvät uhkat, ihmissuhteiden vaurioituminen ja tilanteiden kontrollointimahdol-
lisuuksien menettäminen sekä konfliktin vaikutus toiseen osapuoleen, varsinkin 
oppilaaseen. Usein pitkäkestoisiin konflikteihin liittyi arvoja ja päämääriä koske-
via kysymyksiä tai konfliktien henkilöitymistä. 

Konfliktit vaikuttivat myös jaksamiseen ja viihtymisen kannalta tärkeisiin te-
kijöihin, joista keskeinen on ihmissuhteet. Vuorovaikutukseen konfliktit saattoivat 
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vaikuttaa aiheuttaen sen katkeamisen, vähenemisen tai sen muuttumisen arem-
maksi. Konflikteissa nousi esille kysymys oikeudenmukaisuudesta, jota korostet-
tiin kolmella tavalla: syyllisyysnäkökulmasta, kontrollinäkökulmasta ja omalle 
kohdalle tulleen epäoikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Ratkaisuprosessin tai 
lopputuloksen kokeminen epäoikeudenmukaisena vaikutti myös konfliktista sel-
viämiseen. Konfliktien yleisyydessä miesten ja naisten välillä ei havaittu merkit-
täviä eroja, mutta naiset kokivat konfliktit keskimäärin stressaavampina kuin 
miehet – näyttää sille, että osa suhtautumistavoista ja selviytymiskeinoista stres-
sinhallinnassa ovat tyypillisempiä miehille. Miehet myös näyttävät tulkitsevan 
tilanteita useammin ammatillisesta perspektiivistä käsin, kun taas naiset hakevat 
syitä persoonallisista ominaisuuksistaan. (Haikonen 1999, 159–170.) 

Stressi ilmeni emotionaalisella alueella masentuneisuutena ja suuttumuksena 
ja kognitiivisella alueella pohdintana ja vaikeutena irrottautua. Konflikteista sel-
viäminen tapahtui usein vastuullisen hyväksynnän kautta; muita käytettyjä keino-
ja olivat ongelmanratkaisu, tulkintojen muokkaaminen ja itsekontrolli. Keinoilla 
pyrittiin vaikuttamaan konflikteihin, niiden seurauksiin ja niistä tehtäviin arvioin-
teihin. Tutkimuksessa havaittiin, että eri keinot olivat yhteydessä toisiinsa, niitä 
käytettiin joustavasti ja sosiaalinen tuki helpotti muiden keinojen käyttöä. Aineis-
to ei kuitenkaan välttämättä kuvaa selviytymiskeinojen käytön yleisyyttä, ja kei-
nojen tyypillisyydessä oli havaittavissa vaihtelua erilaisten uhkien yhteydessä. 
Kuitenkin voidaan sanoa, etteivät kaikki keinot ole yhtä tehokkaita. Tutkimukses-
sa tuli myös esiin stressikokemuksen muuttuminen, mikä ei ollut yllättävää huo-
mioiden opettajuuden dynaamisuus. Kokemuksen lisääntyessä opettajien mahdol-
lisuudet hahmottaa ja ratkaista konflikteja paranivat. Hahmottamisen helpottumi-
nen teki konflikteihin puuttumisen varhaisemmassa vaiheessa helpommaksi ja 
tilanteissa osattiin toimia taitavammin. Varmuus omista toimintatavoista taas 
vähensi opettajaan kohdistuneen kritiikin uhkaa ja lieväksi tulkittujen konfliktien 
tulkinta sinänsä vähensi stressiä. (Haikonen 1999, 159–170.) 

Haikosen (1999, 71–81) tutkimuksessa opettajien yksittäiset konfliktit luoki-
teltiin sen mukaan, minkä osapuolten välisistä konflikteista oli kyse ja minkälai-
sista syistä konfliktit olivat syntyneet. Luokiksi muodostuivat opettajan ja oppi-
laiden väliset konfliktit, opettajien väliset konfliktit ja opettajan ja oppilaan van-
hempien väliset konfliktit. Konflikteja ovat yleisemmin Haikosen mukaan luoki-
telleet esimerkiksi Thomas (1992) ja Schmuck ja Schmuck (1971). Thomas 
(1992) jakaa konfliktit päämääräkonflikteihin, arviointeja koskeviin konflikteihin 
ja normatiivisiin konflikteihin. Schmuckin ja Schmuckin (1971) jaottelu on neli-
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osainen: toimintatapakonfliktit, päämääräkonfliktit, käsitteelliset konfliktit ja 
henkilöiden väliset konfliktit.  

Tirrin (1999) ja Haikosen (1999) tutkimusten pohjalta lisäsin opettajan työn 
ongelmia koskevaan muuttujaosioon vuorovaikutukseen liittyvät seuraavat koh-
dat: opettajien keskinäinen vuorovaikutus, opettajan ja oppilaan välinen vuoro-
vaikutus, oppilaiden välinen vuorovaikutus ja kodin ja koulun välinen yhteistyö 
eli vuorovaikutus vanhempien kanssa. Opettajan työn ongelmista puhuttaessa on 
kuitenkin puhuttava myös työssäjaksamisesta, joten sen kohdan lisäsin vielä osion 
muuttujaluetteloon. Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on myös se, millaisia 
ongelmia opettajat näkevät ongelmien taustalla olevan. Tästä syystä ongelmia -
kohtaan liitettiin myös avoin kysymys, jossa tiedusteltiin ongelmien syitä.  

3.3 12BTutkimuksen toteuttaminen 

Edellä esitettyjen teoreettisten lähtökohtien perusteella rakensin sekä kvantitatii-
visia (muuttujaosiot) että kvalitatiivisia osiota (avoimet kysymykset) sisältävän 
kyselylomakkeen. Ennen sen tarkempaa esittelyä on kuitenkin syytä esittää tutki-
muksen mittausmalli (kuvio 19), josta käy selville, mikä on kvantitatiivisten ja 
kvalitatiivisten osioiden suhde toisiinsa.  
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Kuvio 19. Mittausmalli opettajien täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta 
kuvaavasta ja selittävästä tutkimuksesta. 

Teoreettisesti kiinnostuksen kohteena on tutkia opettajien käsityksiä opetta-
juudesta, ammatillisesta kehittymisestä, työyhteisöstä ja sen muuttamisesta, kou-
lun kehittämisestä sekä opettajan työn ongelmista sekä näiden käsitysten yhteyttä 
opettajien ilmaisemaan täydennyskoulutuskiinnostukseen. Tämän teoreettisen 
tavoitteen lisäksi tutkimuksella oli myös Kainuun koulu- ja sivistystoimenjohtaji-
en esittämä käytännöllinen tavoite eli kartoittaa Kainuun perusopetuksen opettaji-
en täydennyskoulutukseen kohdistuva kiinnostus, jotta tarjonta ja kysyntä entistä 
paremmin kohtaisivat toisensa. Näiden tavoitteiden kautta voi tarjoutua uutta 
tietoa ja uusia lähtökohtia opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen tukemiseen 
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ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Kysely (liite 1) muodostui nelisivuiseksi 
kokonaisuudeksi ja sisällölliseltä rakenteeltaan se jäsentyi kolmen pääotsikon 
alle: I Taustamuuttujat (sivu 1), II Opettajan työ (sivut 2 ja 3) ja III Täydennys-
koulutus (sivu 4). Kyselylomakkeen osiot ja sisältö seuraavassa lyhyesti. 

Täydennyskoulutukseen kohdistuva kiinnostus (y1–y4) 

Täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta kartoitettiin kysymyksellä Mil-
laisesta täydennyskoulutuksesta olet kiinnostunut? Arvioi seuraavia alueita ympy-
röimällä asteikolla 1–5. Alueina ovat muodolliset pätevyydet (kyselyn muuttujat 
67–72), opetustyön alueita (kyselyn muuttujat 73–87), koulutusmuoto (kyselyn 
muuttujat 88–93) ja täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen syy (kyse-
lyn muuttujat (94–96). Muodollisten pätevyyksien osalta tiedustellaan kiinnostus-
ta pätevöityä luokanopettajaksi, aineenopettajaksi (myös mikä aine), koulun joh-
tajaksi ja aikuiskasvattajaksi. Opetustyön alueita -osioon kokosin vapaamuotoi-
sesti vuonna 2000 tärkeäksi koettuja sisältöalueita. Jotta myös muut toiveet pääsi-
sivät esille, liittyi kohtaan myös avoin kysymys joku muu/tarkennus yllä oleviin. 
Koulutusmuodoista pyrin huomioimaan erilaiset tyypillisimmät koulutusmuodot 
ja tarjoamaan myös opettajien vaihtoehdoille sijaa avoimella kysymyksellä joku 
muu, mikä. Osiossa täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen syy on 
hyödynnetty odotusarvoteoriaa (Farr ja Middlebrooks 1990; Ruohotie 1996; Mä-
kelä 1997; Meriläinen). 

Käsitys opettajuudesta ja ammatillisesta kehittymisestä (y5 ja y6) 

Mikä on käsitys siitä, mikä on oleellista opettajan työssä? Käsitystä kartoitettiin 
kysymyksellä Mikä on oleellista opettajan työssä? Arvioi seuraavien kohtien 
merkitystä asteikolla 1–5 (kyselyn muuttujat 16–36). Tässä osiossa käsitystä opet-
tajuudesta tarkastelen Piclen (1985, 55) mallin ja sen sovellutusten (Schulman 
1987; Meriläinen 1999) kautta. Piclen malli sisältää opettajuuden tarkastelun 
kolmena ulottuvuutena: ammatillinen ulottuvuus (professional dimension), per-
soonallinen ulottuvuus (personal dimension) ja prosessiulottuvuus (process di-
mension), joissa kussakin on kolme sisältöaluetta. Piclen mallin valinta perustuu 
sen ainutlaatuisuuteen, tapaan kuvata opettajan ajattelua sisällöllisinä ulottuvuuk-
sina. Tätä mallia täydentäviksi koin Patrikaisen (1999) esille nostaman ajatuksen 
ihmiskäsityksen, tiedonkäsityksen ja oppimiskäsityksen välisestä yhteydestä ja 
niiden merkityksestä opettajan ajattelussa, joten lisäsin osioon kohdan opettajan 
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käsitykset ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta. Huuskon (1999, 307) tutkimuksen 
perusteella taas täydensin osiota kohdilla opetustilat, -välineet ja -materiaalit (fyy-
sinen ympäristö vahvuusalueena) ja työyhteisön toimivuus (työyhteisöllinen vah-
vuusalue). Osion viimeinen kohta on avoin kysymys joku muu, mikä, jotta opetta-
ja voi halutessaan tuoda esille vielä jonkin muun oleellisena pitämänsä asian. 
Osion rakenteen ja muuttujat tutkija on itse muotoillut edellä mainittujen teorioi-
den pohjalta.  

Mikä on opettajien käsitys omasta opettajuudestaan ja ammatillisesta kehit-
tymisestään? Tässä osiossa halusin opettajan itse arvioivan omaa opettajuuttaan 
avointen kysymysten (kyselyn avoimet kysymykset 37–41) kautta. Kysymykset 
ovat peräisin Hakkaraisen (1997) kehittämistutkimuksesta ja ne ovat seuraavat: 

– Urani aikana olen mielestäni kehittynyt opettajana seuraavissa asiois-
sa/seuraavilla alueilla 

– Kehittymiseeni ovat erityisesti vaikuttaneet 
– Parhaimmat puoleni opettajana ovat mielestäni 
– Ammattitaitoni voisi kehittyä seuraavissa asioissa 
– Tavoitteita ja periaatteita, joista en haluaisi missään tilanteessa tinkiä/joita 

pitäisi mielestäni kasvatustyössä noudattaa 

Käsitys työyhteisöstä (y7 ja y8) 

Mikä on opettajien käsitys työyhteisöstään? Käsitystä kartoitettiin tehtävällä 
Luonnehdi työyhteisösi piirteitä ympyröimällä vaihtoehto asteikolla 1–5 (kyselyn 
muuttujat 42–53). Työyhteisön piirteitä tarkastelen soveltaen yksityiskohtaisem-
min Huuskon (1999, 202) tutkimuksen teoretisointia ja työyhteisöllisen vahvuus-
alueen tarkastelussa syntynyttä kuvaa opettajayhteisön vuorovaikutuksellisista 
erityispiirteistä, jotka rakentuvat käsitteiden yhteisöllisyys, johtajuus, kommuni-
kointi ja yhteistyö ympärille. Osiota on täydennetty Ruohotien (1996, 213) poh-
jalta kolmella kohdalla: työjärjestelyt, ilmapiiri ja asetettujen tavoitteiden saavut-
taminen, jotka liittyvät ideaan kasvua tukevan yhteisön tunnuspiirteistä. Tähän 
osioon liitin myös kohdan suhtautuminen täydennyskoulutukseen, koska teoreet-
tisesti voisi olettaa, että työyhteisön myönteinen suhtautuminen täydennyskoulu-
tukseen lisää opettajien täydennyskoulutusta kohtaan tuntemaa kiinnostusta. Osi-
on rakenteen ja muuttujat tutkija on itse muotoillut edellä mainittujen teorioiden 
pohjalta.  
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Mikä on opettajien käsitys työyhteisönsä muuttamisesta ja koulun kehittämi-
sestä? Työyhteisön ja koulun kehittämiseen liittyviä käsityksiä kartoitan kahdella 
avoimella kysymyksellä, (kyselyn avoimet kysymykset 54 ja 55), jotka ovat pe-
räisin Hakkaraisen (1997) kehittämistutkimuksesta: 

– Jos saisin vapaasti muuttaa mitä tahansa työyhteisöni toiminnassa, niin  
– Koulun kehittämisessä on mielestäni otettava huomioon, että 

Käsitys opettajan työn ongelmista (y9 ja y 10) 

Mikä on opettajien käsitys opettajan työn ongelmista? Kartoitin käsitystä kysy-
myksellä Mikä sinua opettajana askarruttaa ja aiheuttaa ongelmia? Arvioi ympä-
röimällä asteikolla 1–5 (kyselyn muuttujat 56–65). Osiossa on sovellettu Tirrin 
(1999, 75–136) ja Haikosen (1999) tutkimuksia, joiden mukaan opettajuuden 
ongelmat liittyivät erityisesti vuorovaikutukseen. Erityisesti Haikosen (1999) 
pohjalta liitin osioon vielä kohdan työssä jaksaminen, koska se näyttää olevan 
yksi erityisesti opettajuuteen liittyvistä ongelmista. Ruohotien (1995, 132; 1996, 
434) Halliin (1986) pohjautuva malli Ammatillinen kasvu organisaatiossa kuvaa 
muutospaineita ja niiden muodostumista kasvua laukaiseviksi tekijöiksi eri tasoil-
la: Tämän tasoajattelua mukaillen liitin osioon vielä kohdat yhteiskunnan muut-
tuminen, kunnan sisäinen asioiden hoito ja oma persoonallisuus/elämäntilanne. 
Lisäksi osio sisältää vielä avoimen kohdan joku muu, mikä. Opettajan työn on-
gelmia ja niiden syitä kartoitin lisäksi avoimella kysymyksellä (kyselyn avoin 
kysymys 66) Yksilöi tarkemmin, millaisia ongelmia olet työssäsi kohdannut ja 
mistä ne mielestäsi johtuvat.  

Taustamuuttujat (x1–x15) 

Lisäksi selvitetään, miten taustamuuttujat toimivat täydennyskoulutukseen koh-
distuvaa kiinnostusta ja käsityksiä selittävinä tekijöinä (kyselyn muuttujat 1–15). 
Taustamuuttujiksi valittiin (muun muassa Beijaard, Verloop ja Vermunt 1999 ja 
Meriläinen 1999) sukupuoli, ikä, pohjakoulutus (opettajakoulutus ja suoritusvuo-
si), harrastukset, tämänhetkinen työ, työkokemuksen pituus ja laatu (työkokemus 
vuosina, opettajakokemus perusopetuksessa, muu opettajakokemus), koulun ja 
luokan koko (oppilaita luokalla, oppilaat muissa opetusryhmissä, koulun oppi-
lasmäärä, koulun opettajamäärä), koulumuoto, kunta ja virkasuhteen laatu. 
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Kyselyssä ei suoritettu esitestausta, mutta kyselyn sisällöstä ja osioiden jär-
jestyksestä keskusteltiin Kainuun koulu/sivistystoimenjohtajien kokouksessa ja 
kyselyä muokattiin keskustelun perusteella käsitteellisesti helpommaksi ja ajalli-
sesti nopeammaksi vastata. Kysely toteutettiin 2001–2002 kaikille Kainuun pe-
rusopetuksen opettajaryhmille (esiopettajat, luokanopettajat, aineenopettajat, 
erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja koulujen johtajat/rehtorit).  

Kyselyyn vastasi kymmenestä kunnasta (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Pal-
tamo, Puolanka, Sotkamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Vaala ja Vuolijoki) yhteensä 
578 opettajaa, kokonaisvastausprosentti oli 65,9 % (taulukko 14). Vuolijoen al-
haista vastausprosenttia voi selittää se, että he eivät osallistuneet kyselyyn kevääl-
lä 2001 muiden kuntien kanssa yhtä aikaa, vaan heidän osaltaan kysely toteutet-
tiin vasta keväällä 2002. 

Taulukko 14. Kyselyn vastausprosentit (k.a. tarkoittaa kokonaisvastausprosenttia) ja 
kunnittain. 

 koko 

aineisto 

Hyryn-

salmi 

Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Sotkamo Suomus-

salmi 

Risti-

järvi 

Vaala Vuoli-

joki 

VASTAUS 

% 

65,9 78,4 59,8 57,9 75 77,1 77 76,3 55 73,3 43,2 

Kyselyn vastausprosenttiin voi olla erittäin tyytyväinen, sillä kysely toteutettiin 
kiireisimpänä ajankohtana vuodesta, juuri ennen koulutyön päättymistä keväällä. 
Selitys löytyy varmaan siitä, että kysely toteutettiin keskitetysti kuntien koulutoi-
mistojen kautta. Toisaalta voisi myös arvioida, että kyselyä pidettiin mielenkiin-
toisena, sillä esimerkiksi avoimiin kysymyksiin tulleiden vastausten pituus yllätti 
tutkijan. Muutoinkin voi todeta opettajien olleen perusteellisia vastaajia, sillä 
tietoja puuttui oli erittäin vähän. Hyödynnetyistä taustatiedoista sukupuolen osalta 
vastaamatta oli jättänyt yksi vastaaja (0,2 %), iän osalta viisi vastaajaa (0,9 %), 
työvuosien osalta 14 vastaajaa (2,4 %), muun opettajakokemuksen osalta 2 vas-
taajaa (0,3 %), opettajakoulutuksen osalta 12 vastaajaa (2,1 %), koulutyypin osal-
ta 15 (2,6 %) ja virkasuhteen osalta 2 vastaajaa (0,3 %). Muiden osioiden osalta 
olen kussakin kohdassa ilmoittanut, minkä verran opettajia oli kysymykseen vas-
tannut. Lisäksi on mainittava ne kymmenkunta opettajaa, jotka palauttivat kyse-
lyn vastaamattomana, mutta varustettuna sen kommentilla ”jään aivan lähi aikoi-
na eläkkeelle” – heidän osaltaanhan kyse ei ole varsinaisesti kadosta. Näistä läh-
tökohdista ja suuren kohdejoukon vuoksi puuttuvien arvojen korvaaminen esi-
merkiksi keskiarvolla ei ollut tarpeellista. Kunnat myös tukivat kyselyn toteutta-
mista kustannusten osalta. Vuonna 2001–2002 kvantitatiiviset muuttujaosiot ana-
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lysoitiin alustavasti kokonaisuutena, kunnittain ja opettajaryhmittäin ja tiedot 
toimitettiin kuntiin. Kahdessa kunnassa kävin myös itse esittelemässä opettajistol-
le edellä mainittuja tuloksia.. Koska kyseessä on kokonaistutkimus, muodostuneet 
jakaumat kertovat tilanteen tässä aineistossa ja voivat siten poiketa paljonkin 
normaalijakaumasta. Tilastollisten menetelmien soveltamisen ja tutkimuksen 
ulkoisen validiteetin (yleistettävyyden) osalta edellytetään siis erityistä varovai-
suutta.  

Yksi erityisesti Kainuuta koskeva ja tiedostettu huoli on opettajakunnan 
ikääntyminen ja naisistuminen. Siksi olikin erityisen mielenkiintoista tutkia, mikä 
tilanne todellisuudessa on. Tulos kertoo, että Kainuun opettajakunnasta naisia on 
67,5 % ja miehiä 32,4 %, kun sukupuolijakauma on tavallisesti 75 % ja 25 %. 
Näin arvioituna Kainuun opettajakunnan tilanne on sukupuolijakaumaltaan kes-
kimääräistä tasaisempi. Iältään nuorin opettaja oli 22 vuotta ja iäkkäimmät osal-
listuneista 60 vuotta (10 vastaajaa). Iän keskiarvoksi muodostui 44, 9 vuotta ja 46 
vuoden kohta on arvo, jonka ala- ja yläpuolelle jää 50 % vastaajista. Saadaksem-
me tarkemman kuvan aineiston ikärakenteesta käytin luokittelussa lisäksi neljää 
luokkaa, jolloin naisten suurin ikäluokka on 42–51 vuotta (36 %) ja miesten 52–
61 vuotta (34,4 %). Kokonaisuudessaan suurin ikäluokka on 42–51 vuotta (34,8 
%) ja lähes kolmasosa (29,8 %) opettajakunnasta siirtyy kymmenen vuoden kulu-
essa eläkkeelle; he ovat suurimmaksi osaksi miehiä. Näistä ja muista tutkimuksen 
kohdejoukon yleispiirteistä kertoo seuraava taulukko (taulukko 15), jossa esite-
tään kootusti muutamia kohdejoukkoa kuvaavia prosenttijakaumia. 
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Taulukko 15. Tutkimusaineiston opettajien (N= 578) keskeisiä taustaominaisuuksia 
kuvaavat prosenttijakaumat. 

Taustaominaisuus Nainen Mies Yhteensä 
Sukupuoli 67,6 32,4  
Ikä    

22–31 
32–41 
42–51 
52–61 

10,9 
25,4 
36,0 
27,7 

6,5 
26,8 
32,3 
34,4 

9,4 
26,0 
34,8 
29,8 

Työkokemus perusopetuksessa    
0–9 
10–19 
20–29 
30–39 

25,8 
23,7 
35,5 
15,0 

20,8 
23,5 
34,4 
21,3 

24,1 
23,8 
35,1 
17,0 

Muu opettajakokemus    
Kyllä 
Ei 

27,5 
72,5 

24,1 
75,8 

26,4 
73,6 

Opettajakoulutus    
Luokanopettaja 
Aineenopettaja 
LKOP + EO 
Lastentarhanopettaja 
LKOP + AO 
Erityisopettaja/Erityisluokanopettaja 
Muu kaksoistutkinto 
LTO + LKOP 
Opinto-ohjaaja 
Ei tutkintoa 

43,4 
35,8 
6,2 
4,9 
2,9 
2,1 
2,5 
1,6 
0,8 
0,8 

56,1 
30,0 
4,4 
1,1 
1,7 
1,7 
2,2 
0,6 
1,1 
1,1 

47,5 
33,9 
5,7 
3,7 
2,5 
1,9 
1,8 
1,2 
0,9 
0,9 

Työ    
Aineenopettaja 
Luokanopettaja 
Erityisopettaja 
Koulunjohtaja 
Esiopetus 
Opinto-ohjaaja 

41,8 
35,1 
9,5 
3,1 
8,2 
2,1 

38,0 
35,8 
9,6 

12,8 
1,1 
2,7 

40,5 
35,3 
9,5 
6,2 
6,1 
2,2 

Koulumuoto    
Kirkonkylän/taajaman koulu 
Kaupunkikoulu 
Maaseutu/haja-asutusalueen koulu 
Yhtenäinen peruskoulu 
Erityiskoulu 
Kiertävä opettaja 
Päiväkoti 

33,9 
31,7 
15,1 
16,4 
1,6 
0,8 
0,5 

39,1 
28,8 
17,9 
10,3 
2,7 
0,5 
0,5 

35,5 
30,9 
16,0 
14,4 
2,0 
0,7 
0,5 

Virkasuhde    
Vakinainen 
Ei -vakinainen 

77,3 
22,7 

82,9 
17,1 

79,2 
20,8 
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Työvuosien keskiarvo on 18,43 vuotta ja moodi 25 vuotta. Ikä- ja työkokemus-
luokkien olettaisi noudattavan toisiaan, ja näin kahden keskimmäisen luokan 
kohdalla tapahtuukin. Kysyä sen sijaan voidaan, mistä erot ensimmäisen ja vii-
meisen luokan kohdalla johtuvat: onko valmistuneiden opettajien vaikea päästä 
töihin, aloitetaanko opinnot suhteellisen myöhäisessä iässä ja näin työrupeama ei 
ehdi pisimmäksi mahdolliseksi näistä syistä vai onko syynä se, että opettajat jää-
vät eläkkeelle ennen virallista eläkeikää? Opettajakokemusta perusopetuksen 
ulkopuolelta oli useammin naisilla, kaiken kaikkiaan hieman yli neljäsosalla opet-
tajakunnasta. Tässä luvussa voi ilmentyä myös se, että kuten taulun viimeisestä 
kohdasta havaitsemme, on miehillä naisia useammin vakinainen virka.  

Opettajankoulutuksen osalta kaksi suurintaryhmää olivat luokanopettajat ja 
aineenopettajat. Lisäksi oli mielenkiintoista nähdä esimerkiksi se, kuinka paljon 
opettajakunnassa on useamman opettajapätevyyden omaavia opettajia. Vastan-
neista heitä oli 11,2 %, ja heistä enemmistö oli naisia. Tämän aineiston valossa 
opettajien pätevyystilanne vaikutti hyvältä, sillä tutkintoa vailla olevia on vain 0,9 
% vastanneista. Pätevyystilanne kuitenkin muuttuu jatkuvasti, sillä esimerkiksi 
vuonna 2002 tilanne oli seuraavan taulukon kaltainen (taulukko 16).  

Taulukko 16. Opettajien kelpoisuus Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukunnissa 2002 
(Oulun lääninhallitus 2004, Oulun lääninhallituksen sivistysosaston tunnusluku-
raportti 2002.  

Opettajien kelpoisuus 

  

Päätoimisten  

opettajien lkm 

kelpoisuutta vailla 

olevat 

% 

  

Sivutoimisten 

opettajien lkm 

Kajaani 273 8 2,9 9 

Paltamo 36 5 13,9 4 

Ristijärvi 16 2 12,5 2 

Sotkamo 106 5 4,7 1 

Vaala 40 8 20,0 0 

Vuolijoki 27 0 0,0 4 

     

Hyrynsalmi 25 7 28,0 1 

Kuhmo 99 11 11,1 8 

Puolanka 39 4 10,3 1 

Suomussalmi 90 8 8,9 1 

OULUN LÄÄNI  4 308 311 7,2 167 

Maaseutumaiset 1 347 148 11,0 44 

Taajaan asutut  1 091 108 9,9 30 

Kaupunkimaiset 1 870 55 2,9 93 



 186 

Työtä koskevan osion yhteistarkastelu antaa pätevyystilanteesta myös hieman 
toisenlaisen kuvan, sillä suurempi osa opettajista kuitenkin työskentelee aineen-
opettajana kuin luokanopettajana, toisin kuin koulutustausta antaa olettaa. Tarvi-
taanko siis lisää aineenopettajakoulutusta vai onko aineenopettajista Kainuussa 
erityinen pula? Työ -kohdasta käy selvästi myös ilmi, että koulun johtaminen on 
miesten ja esiopetus naisten aluetta.  

Suurin osa (35,5 %) kyselyyn vastanneista opettajista työskenteli kirkonky-
län/taajaman koulussa ja tämä kategoria lisättynä kategorialla kaupunkikoulu 
kattoi 64,4 % vastanneista. Näiden kategorioiden kanssa menee varmasti osittain 
päällekkäin yhtenäinen peruskoulu -kategoria. Tällä tarkoitan yhtenäinen perus-
koulu -nimikkeen vakiintumattomuutta, sillä selvästikin samassa koulussa työs-
kentelevistä opettajista vain osa oli merkinnyt työskentelevänsä yhtenäisessä 
peruskoulussa. Vastanneista opettajista puolestaan 16 % työskenteli maaseu-
dun/haja-asutusalueen koulun opettajana ja heistä suurempi osa oli miehiä. Kou-
lumuotoon oleellisesti liittyvä asia on luonnollisesti koulun koko (koulun opetta-
ja- ja oppilasmäärä), jonka merkitykseen palaan tutkimustulosten myöhemmässä 
vaiheessa. Vakituisen viran haltijoita opettajista on 79,2 % ja heistä suurempi osa 
on miehiä.  

3.4 13BTutkimusstrategiset valinnat 

Tutkimusstrategisilla valinnoillaan tutkija ilmentää käsitystään siitä, miten kunkin 
tutkimuksen ongelmiin on parhaiten löydettävissä vastaukset, mitä menetelmiä 
tutkimusongelmat edellyttävät. Ammatillisen kehittymisen tutkimuksen painopis-
te on ollut kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien, kuten tapaustutkimus, etnografia 
ja elämänkertatutkimus, käytössä. Täydennyskoulutuksen tutkimuksessa mene-
telmällinen kirjo on ollut laajempi liukuen täysin kvalitatiivisista tutkimuksista 
täysin kvantitatiivisiin tutkimuksiin. Omaa valintaa tehdessäni lisäpohdintaa aihe-
utti erityisesti Kainuun koulutoimenjohtajien toivoma nopeassa aikataulussa to-
teutettava kokonaistutkimus perusopetuksen opettajistolle. Päädyin tutkimukses-
sani kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistämiseen, koska se 
antoi myös paremmat mahdollisuudet sekä tutkijan että tutkittavien näkökulmien 
esiin tuomiselle. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan näkökulma on aina 
teoreettisesti rajattu, ja tätä rajausta voidaan kvalitatiivisella aineistolla ylittää. 
Pelkästään kvantitatiivinen tutkimus käsitysten tutkimisen osalta tuntuu myös 
riittämättömältä – tällöinhän tutkijan teoreettinen rajaus rajaisi käsitysten ilmai-
semista, jolloin ei enää olisi kysymys käsitysten tutkimuksesta täydessä merkityk-
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sessään. Kysymys on myös menetelmällisestä triangulaatiosta ja sen perusteista 
(ks. Bryman 1992).  

Alasuutarin (1999, 32) tapaan näen myös, että voidaan kyllä erottaa toisistaan 
kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus, mutta niitä voidaan soveltaa samassa 
tutkimuksessa ja tutkimusaineiston analysoinnissa. Kvalitatiivista ja kvantitatii-
vista analyysia voidaan pitää tietyssä mielessä jatkumona eikä toisiaan poissulke-
vina. Myös Mäkelän (1992, 45) mukaan luokittelun, päättelyn ja tulkinnan pro-
sessit ovat perusteiltaan samoja niin kvalitatiivisessa kuin kvantitatiivisessa tut-
kimuksessa. Luomanen ja Räsänen (2000, 12–13) näkevät, että kvantitatiivisen 
tutkimus mielletään tavallisesti mekaaniseksi ja tarkoin määriteltävissä olevaksi 
toiminnaksi, jota luonnehtivat tarkat metodiset säännöt, kun taas laadullista tut-
kimusta on ylipäätään vaikea määritellä tarkasti – ominaista on standardoimatto-
muus, sillä yleensä kussakin tutkimuksessa konstruoidaan aineistolle sopiva ai-
nutlaatuinen lähestymistapa.  

Pohdiskeluni perusteella päädyin kyselyyn, jossa teorialähtöisten muuttujaky-
symysten (Likert-asteikko) lisäksi on avoimia kysymyksiä. Laajan aineiston hal-
litsemiseksi ja tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi hyödynnän SPSS-
ohjelman (kvantitatiivinen aineisto) ja QRS NVivo 2 -ohjelman (kvalitatiivinen 
aineisto) tarjoamia mahdollisuuksia aineiston analysoinnissa. SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) on hyvin pitkään ollut yksi markkinoiden parhaita 
tilastollisia ohjelmapaketteja. Windows-version myötä se on myös käyttäjäystä-
vällinen ja ohjelma kirjoittaa itse ajokoodin sen perusteella, mitä valintoja käyttä-
jä on tehnyt. Yksi ohjelman hyvistä puolista on myös se, että tutkijan on helppo 
tarkastella aineistoaan esimerkiksi osioanalyysin (Yli-Luoma 2002) kautta ja että 
kysymysten kääntäminen sekä mahdollisten virhesyöttöjen haku ja korjaaminen 
tapahtuvat helposti. Nämä asiat onkin syytä tarkastaa aina ennen analyysiin ryh-
tymistä. 

Tietokoneavusteisen kvalitatiivisen analyysin osalta kysymys ei ole Luoma-
sen ja Räsäsen (2000, 13–14) käyttämin termein laadullisen tutkimuksen kvantifi-
oimisesta, vaikka senkin ohjelma mahdollistaa tai tutkijan luovuuden rajoittami-
sesta vaan siitä, että materiaalien käytössä ja analyysissä on vaiheita (kuten tee-
mojen esiintyminen, käsitteellisten yhteyksien rakentaminen, hakutoiminnot), 
jotka voidaan siirtää tietokoneen tehtäviksi. Tutkimusprosessia tulee ohjata tutki-
musasetelman kannalta mielekkäät periaatteet käytetyistä työkaluista riippumatta 
(emt. 14). Nämä työkalut ovat viime vuosina kovasti kehittyneet ja esimerkiksi 
QSR NVivo -ohjelma mahdollistaa muunkin kuin tekstiaineiston käsittelemisen. 
Ohjelman lyhenteessä QSR viittaa Australiassa toimivaan Qualitative Solutions ja 
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Research Pty Ltd -yritykseen, joka kehittää ja markkinoi NUD*IST ja Nvivo 
ohjelmia. Vivo on kehitetty NUD*IST:n (Non numerical Unstructured Data Inde-
xing Searching Theorizing) pohjalta ja siihen on liitetty ”eläviä” ominaisuuksia, 
joihin sana vivo viittaa – näin siis nimi NVivo. NVivon käytön ensimmäinen teh-
tävä oli kirjoittaa annetut vastaukset rtf-tiedostoiksi ja tuoda ne NVivo-
dokumenteiksi. Tietokoneavusteisessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta 
löytyviä merkityksiä koodataan käsitejärjestelmään kuuluviksi ja tämä tapahtuu 
liittämällä relevantti tekstikatkelma joko valmiina olevaan noodiin tai luomalla 
sitä varten uusi noodi. Jälkimmäisessä tapauksessa noodi kuvaa tekstistä havaittua 
ilmiötä siten kuin tutkija sen tulkitsee ja noodien nimet kuvaavat siten aineiston 
ilmiöitä ja ulottuvuuksia (Luomanen ja Räsänen 2000, 74). Noodi, josta käytetään 
myös suomenkielistä nimitystä solmu, viittaa siis tutkijan luomaan käsitteellistyk-
seen, joka voi olla aineistolähtöisesti tai teoriasta luotu. Koodaus NVivo-
projektissa tarkoittaa siis noodien luomista ja tekstikatkelmien liittämistä niihin: 
tällöin luodaan yhteys tekstikatkelman ja koodausjärjestelmässä sijaitsevan noo-
din välille (emt. 88). 

Tyypillinen tapa aloittaa aineiston koodaus on luoda alustava hierarkkinen ra-
kenne kategoriapuuhun (Tree Node), johon koodataan ennalta tiedettyjä tai ha-
vaittuja ilmiöitä aineistosta. Jos tutkija on työskennellyt tutkimusaiheen kanssa 
aiemminkin, hän voi kokemuksensa perusteella hahmotella indeksipuuhun kate-
gorioita, joita olettaa havaitsevansa (Luomanen ja Räsänen 2000, 75). Samoin hän 
voi poistaa tarpeettomaksi osoittautuneen kategorian ja luoda uusia joko suoraan 
indeksipuun alle tai ns. Free Nodes -alueelle, josta niitä voi myöhemmin yhdistää 
osaksi indeksipuuta. Käytettävissä ovat myös tapauskohtaiset noodit (Case), joita 
voi taas järjestää yleisempien tapaustyyppinoodien (Case Type Nodes) avulla 
(emt. 76). Käytettävissä on myös ns. In-vivo -koodaus, jolloin tutkija itse ei ni-
meä ko. aineiston kohtaan viittaavaa käsitettä, vaan valittu teksti itsessään siirtyy 
suoraan luotavan noodin nimeksi. Tämä koodaustapa voi olla toimiva esimerkiksi 
analysoitaessa materiaalia, jossa esiintyy tutkijalle uusia abstrakteja termejä (emt. 
92). Oma valintani oli edetä aineistolähtöisesti koodaamalla vastauksia suoraan 
noodeiksi sekä hyödyntäen vapaita noodeja (Free Nodes), jolloin saatoin tarkas-
tella ja järjestää ne myöhemmin osaksi kategoriapuuta. Alustavan kategorioinnin 
aikana ja seurauksena alkoi myös muodostua käsitys tarvittavista kategorioista ja 
niiden sisällöstä, jolloin operoin noodeja siirtelemällä ja uudelleen koodaamalla. 

Edellisten vaihtoehtojen lisäksi NVivossa on käytettävissä myös monia jous-
tavia ja toisiaan tukevia hakutoimintoja. Tutkijan on siis syytä tuntea sekä aineis-
tonsa että NVivon tarjoamat mahdollisuudet voidakseen valita omalle aineistol-
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leen parhaiten sopivan lähestymistavan. Vielä on mainittava (Luomanen ja Räsä-
nen 2000, 113), että NVivo-koodausjärjestelmää ja sen yhteyksiä aineistoon voi 
tarkastella ikään kuin kahdesta suunnasta: lähestyä kategorioita dokumenteista 
käsin (mitä käsitteellistyksiä kustakin asiakirjasta tehty) ja lähestyä koodauksia 
noodeista käsin (mitä tekstikatkelmia eri dokumenteista luodut kategoriat sisältä-
vät). Ja päinvastoin kuin usein saatetaan luulla, tietokoneavusteinen laadullinen 
tutkimus ei sido tutkijaa kokoaikaisesti tietokoneen ääreen, vaan projektista voi 
tulostaa erilaisia raportteja ohjelmaan tuodusta aineistosta. Tätä mahdollisuutta 
hyödynsin tulostamalla hakutoimintojen tuloksista ja luomistani noodeista rapor-
tit, joiden perusteella tutkiskelin tekstikatkelmia tarkentaakseni luomaani katego-
riointia. Tämä vaihe vaatii aikaa ja ajattelua, sillä keskeistä on hahmottaa pääka-
tegoriat ja niihin liittyvät alakategoriat sekä kategorioiden väliset suhteet.  

Todettava on, että NVivon ominaisuudet helpottavat suuresti työskentelyä eri-
tyisesti suuren aineiston kanssa operoitaessa: esimerkiksi luodut koodaukset säi-
lyvät kategorioita yhdistellessä. Kvalitatiivista analyysia tehdessään tutkija joutuu 
myös käymään aineistonsa moneen kertaan läpi ennen lopullisen käsitteellisen 
järjestelmän hahmottumista ja NVivoon tuotuja dokumentteja on huomattavasti 
nopeampaa käsitellä kuin papereita manuaalisesti. Viimeisenä vaiheena kävin 
vielä kaikkien kategorioiden sisällöt läpi koodaus kerrallaan sekä tarkensin kate-
gorioille antamani nimet suhteessa kategorioiden sisältöön. Sisällönanalyyttinen 
analyysi tapahtui tässä tutkimuksessa siis monivaiheisesti aina alkuperäiseen 
aineistoon palaten. Kiinnostukseni kohdistui enemmän vastuksista muodostuvaan 
kokonaiskuvaan ja täydennyskoulutuksen asemaan tässä kokonaiskuvassa. Koko-
naiskuvaa tuli kuitenkin myös viedä yksilötasolle, jolloin oli siis tarkasteltava 
opettajakohtaisia merkitysrakenteita sekä vertailtava eri opettajien merkitysraken-
teita.  

Kokonaisuutena tutkimusstrategiaani voisi luonnehtia sanoilla kuvaileva ja 
selittävä keskeisinä keinoinaan kvantitatiivinen analyysi ja sisällönanalyysi. Tut-
kimusotetta voisi luonnehtia eksploratiiviseksi: eksploratiivinen ote toteutuu sekä 
kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusaineiston tiivistämisessä. Kvantitatii-
visessa analyysissä muuttujien yhteenkuuluvuutta eli korrelaatiorakennetta voi-
daan selittää ja kuvata faktorimallin avulla, kvalitatiivisen aineiston osalta kyse 
on aineistolähtöisestä analyysistä. Eksploratiiviseen otteeseen päätyessään tutkija 
ajattelee valitsemiensa muuttujien mittaavan ilmiötä, mutta ei ole tarkemmin 
selvillä ilmiön rakenteesta. Eksploratiivisessa analyysissä alun perin valittu muut-
tujajoukko saattaa karsiutua pienemmäksi analyysin edetessä. Tällainen tilanne 
tavallisesti syntyy esimerkiksi tutkittaessa uusia ilmiöitä tai tutkimuskohteita, 
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joista ei ole käytettävissä aikaisempia tutkimustuloksia tai joissa sisällöllisten 
tutkimushypoteesien perusteella ei ole mahdollista etukäteen muodostaa hypo-
teeseja faktorimallin luonteesta (Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen ja Leskinen 
1997, 242–243; Erätuuli, Leino ja Yli-Luoma 1994, 49). Tässä tapauksessa voi-
daan todeta, että kokonaisuudessaan on kyse asioista, joita ei ole tutkittu tässä 
kombinaatiossa. 

Tuomen ja Sarajärven (2003, 93) mukaan sisällönanalyysia voidaan pitää 
paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan 
liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Voidaan myös sanoa, että useimmat eri 
nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaat-
teessa tavalla tai toisella sisällönanalyysiin, jos sisällönanalyysillä tarkoitetaan 
kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena 
kehyksenä. Tuomi ja Sarajärvi (emt. 97–102) erottelevat aineistolähtöisen, teo-
riasidonnaisen ja teorialähtöisen analyysin. Lisäksi he (102–105) erottelevat kol-
me erilaista aineistolähtöistä analyysimallia kirjoittaen: 

– aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä, alakategorioiden, yläkategorioiden ja 
yhdistävien kategorioiden luomisesta (ks. Kyngäs ja Vanhanen 1999) 

– aineiston kuvauksesta, analyysistä – so. merkityskokonaisuuksien jäsentymi-
sestä, niiden esittämisestä ja tulkinnasta – sekä synteesistä eli merkityskoko-
naisuuksien arvioinnista (ks. Laine 2001) 

– ”valmistelevasta”, teksti-immanentista ja koordinoivasta tulkinnasta (ks. 
Siljander 1988) 

Ensimmäinen viittaa yhdysvaltalaiseen perinteeseen, toinen fenomenologis-
hermeneuttiseen perinteeseen ja kolmas hermeneuttiseen perinteeseen. Lisäksi 
Tuomen ja Sarajärven (emt. 107) mukaan voidaan puhua sisällönerittelystä, jolla 
he tarkoittavat dokumenttien analyysiä, jossa kuvataan kvantitatiivisesti esimer-
kiksi tekstin sisältöä tai sisällönanalyysista, jolla he tarkoittavat pyrkimystä kuva-
ta dokumenttien sisältöä sanallisesti. Tässä tutkimuksessa on vaikea vetää rajaa 
sisällönerittelyn ja sisällönanalyysin välille, sillä sanallisen kuvaamisen lisäksi 
olen myös ilmoittanut syntyneisiin kategorioihin sisältyvien koodausten määrät. 
Toisaalta kysymyksessä on ollut ilmoitusluontoinen asia, joka on tehty, koska 
NVivo2-ohjelma ilmoittaa nämä määrät automaattisesti. Toisaalta määriin ei ole 
erityisesti tuijotettu tai niiden pohjalta ei ole tehty varsinaisia johtopäätöksiä. 
Pikemminkin on nähty ne suuntaa antavina. Voidaan myös kysyä, onko tämä 
ristiriitaista. Tuomi ja Sarajärvi (emt. 119) viittaavat Pattoniin (1990), Burnsiin ja 
Groveen (1997) ja Polittiin ja Hungleriin (1997), jotka eivät näe ristiriitaa laadul-
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lisin menetelmin kerätyn aineiston ja ensin laadullisin menetelmin analysoidun 
aineiston käsittelyn jatkamisessa kvantifioimalla. Päinvastoin, kvantifioinnin 
voidaan nähdä tuovan laadullisen aineiston tulkintaan uutta näkökulmaa.  

Tässä tutkimuksessa on kysymys teoriasidonnaisesta analyysista. Teo-
riasidonnaisessa analyysissa on tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät pohjau-
du suoraan teoriaan. Teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä. Myös teo-
riasidonnaisessa analyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta siinä ai-
kaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysia ehkä eklektisestikin. Kaikkiaan analyy-
sista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon 
merkitys ei ole teoriaa testaava vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova. Teo-
riasidonnaisen analyysin päättelyn logiikassa on usein kyse abduktiivisesta päätte-
lystä. Tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. 
Tutkija pyrkii yhdistelemään näitä toisiinsa pakolla, puolipakolla ja välillä luovas-
tikin – yhdistelyn tuloksena saattaa syntyä aivan jotain uuttakin. (Tuomi ja Sara-
järvi 2003, 98–99). Koen oman prosessini edenneen juuri tällä tavalla. Pääsään-
töisesti lähestymistapani oli aineistolähtöinen, mutta tulkinnallisten rajatapausten 
osalta kysymys oli teoriasidonnaisuudesta. Mikään ratkaisu ei kuitenkaan ollut 
itsestään selvä: jokaisen koodauksen tuli lunastaa paikkansa ja saatoin päätyä 
myös ”väliratkaisuihin” eli muodostamaan välikategorioita, jos kumpikaan lähes-
tymistapa, aineistolähtöisyys ja teoriasidonnaisuus, eivät tuoneet selvää ratkaisua 
valinnan perusteeksi. 

Vielä on hyvä suhteuttaa, millainen on tämän tutkimuksen suhde fenomeno-
logiseen ja fenomenografiseen tutkimukseen, koska käsitysten tutkiminen on osa 
tätä tutkimusta. Huuskon ja Palonimen (2006, 163) mukaan fenomenografia on 
laadullinen tutkimussuuntaus, jonka tarkastelukohteena ovat ihmisten erilaiset 
käsitykset ja jonka tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää erilaisia käsi-
tyksiä ilmiöstä ja käsitysten keskinäisistä suhteista. Fenomenologiassa pyritään 
pääsemään yksilöiden käsitysten ja kokemusten kautta ilmiöihin itseensä, kun taas 
fenomenografiassa keskitytään käsitysten eroavaisuuksien tutkimiseen. Feno-
menologia on tieteenfilosofinen suuntaus, kun taas fenomenografia on metodinen 
tutkimussuuntaus ja lähestymistapa (emt. 164). Tässä tutkimuksessa hyödynne-
tään eräällä tavalla sekä fenomenologista että fenomenografista lähestymistapaa, 
koska kiinnostuksen kohteena on koulutuskiinnostus(ilmiö), mutta yhtenä ”tutki-
musvälineenä” käytetään käsitysten eroavaisuuksien vertailemista. On kuitenkin 
huomattava ja Huuskon ja Paloniemen (emt. 171–172) toteamuksen tapaan, että 
käsitysten tutkiminen ei kuitenkaan sinällään tee tutkimuksesta fenomenografista. 
Tutkimuksen fenomenografinen luonne määrittyy siitä, miten käsitysten asema ja 
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merkitys tutkimuksen kokonaisuudessa ymmärretään ja miten niitä lähestytään. 
Suhteessa tutkimushypoteesiini ja tutkimustehtäviini kuvaisin käsitysten tutki-
musta tässä tutkimuksessa välineelliseksi, joten kyseessä ei ole ns. puhdas feno-
menografinen tai fenomenologinen tutkimus. Jos tutkimuksen toteutustapa olisi 
ollut fenomenologinen tai fenomenografinen olisi se toteutettu täysin laadullisesti 
tapaustutkimuksena, jossa tapaukset olisi valittu mahdollisimman monipuolisesti 
taustamuuttujat huomioiden.  

Tutkimusstrategiset valinnat tapahtuivat kuitenkin suhteessa Kainuun koulu-
toimenjohtajien tutkimuksen toteuttamisesta esittämään aikataulutoiveeseen. Täl-
löin valinnat edustavat tutkijan käsitystä parhaista mahdollista valinnoista toimin-
tatilanteessa. Jälkikäteen arvioituna käsitysten valinta tutkimuskohteeksi ja täy-
dennyskoulutusta selittäviksi tekijöiksi vaikuttaa edelleen perustellulta samoin 
kuin tutkimuksen kohteeksi valitut käsitykset. Toinen mahdollisuus tutkia käsi-
tyksiä kvantitatiivisesti olisi ollut käyttää semanttisen differentiaalin menetelmää, 
joka Meren (2004, 100) mukaan pyrkii nimenomaan ihmisten sisäisten orientaati-
oiden, kuten mielipiteiden, mielikuvien, asenteiden, arvojen, uskomusten ja käsi-
tysten paljastamiseen. Menetelmässä käytetään käsitteiden merkityksen erottelus-
sa toisensa vastakohtia olevia adjektiivipareja tai ilmiöitä kuvaavia ulottuvuuksia 
(esim. Uusikylä ja Meri 2000), joiden tulisi täyttää tietyt kriteerit (ks. Kerlinger 
1973; Meri 2004, 104). Tutkimukseen osallistuva merkitsee rastin asteikon koh-
taan, joka parhaiten kuvaa hänestä käsitteen merkitystä. Kunkin käsitteen merki-
tystä selvitettäessä on käytettävä useita vastinpareja, jotka sijoittuvat moniulottei-
seen semanttiseen avaruuteen. Tutkimuksen onnistumisen kannalta keskeinen asia 
on kuvaavien vastinparien valinta, jonka tutkija tekee luoden itse tiedonhankinta-
mittarin. Tulokset voidaan esittää asteikkona, profiileina ja faktoreina kuvaten 
vastaajajoukon mielikuvarakenteita. Meren (2004, 110) mukaan uusi, kehitelty 
mittari validoidaan rinnakkais- ja uusintamittauksin. Joskus tutkimus on aloitetta-
va soveltuvan mittarin kehittämisellä. Ajatus semanttisen differentiaalin käyttämi-
sestä opettajuuden, ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen tutkimuk-
sessa tuntuu hyvin mielenkiintoiselta. Tämä tapa olisi ollut astetta suoraviivai-
sempi tapa tutkia käsityksiä, mutta myös aikaa vaativa, sillä olisi ollut aloitettava 
aivan alusta eli käsitteiden valinnasta ja vastinparien muodostamisesta.  

Myös osaamiskartoitusten käyttö olisi ollut mahdollista. Osaamisen tarkaste-
luun on tarjolla erilaisia työkaluja (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2000, 108–
113) kuten osaamisen mallintaminen (listaukset ja kuvaukset osaamisesta), käy-
tännön toiminnan tasolla liikkuvat osaamistasoluokitukset, roolipohjainen osaa-
misprofilointi ja osaamistaseiden laatiminen (nykyinen osaamisvaranto suhteessa 
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tulevaisuudessa vaadittavaan osaamiseen). Osaamisen avain- hankkeessa (2005) 
käytössä oli toimintamalli, jossa ideana on ennakointitoiminnan käyttö alakohtais-
ten osaamistarpeiden arvioinnissa. Tutkimusajankohtana (vuosi 2000–2001) 
osaamiskartoitukset eivät kuitenkaan olleet vielä kovin tunnettuja eikä niiden 
käyttö ollut yleistä.  
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4 3BTutkimuksen tulokset: opettajien käsitykset 

Tässä luvussa luodaan kuva opettajien käsityksistä, jotka liittyvät opettajuuteen, 
ammatilliseen kehittymiseen, työyhteisöön, työyhteisön muuttamiseen ja koulun 
kehittämiseen, opettajan työn ongelmiin ja niiden syihin. Tutkimuksen tulokset 
käsitysten osalta esitellään kolmena alalukuna (käsitys opettajuudesta ja ammatil-
lisesta kehittymisestä, käsitys työyhteisöstä ja käsitys opettajan työn ongelmista), 
joissa kutakin tutkimuksen kysymystä käsitellään puolestaan omana osionaan. 
Ensimmäinen osio oli kvantitatiivinen muuttujaosio, jonka lisäksi kyselyssä oli 
viisi avointa opettajuuteen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvää kysymystä. 
Kokonaisuudessaan luvussa muodostetaan vastaus tutkimustehtävään 1 eli luo-
daan kuva opettajien käsityksistä.  

4.1 14BKäsitys opettajuudesta ja ammatillisesta kehittymisestä 

Ensimmäisenä tarkastellaan kvantitatiivisen osion (kyselyn muuttujat 16–36) 
kautta, mitä opettajat pitävät oleellisena opettajan työssä. Toiseksi tarkastellaan 
opettajien käsitystä omasta opettajuudestaan ja ammatillisesta kehittymisestään 
viiden avoimen kysymyksen (kysymykset 37–41) kautta. Kvantitatiivisen osion 
rakenteen ja muuttujat tutkija on itse muotoillut teoreettisen tarkastelun perusteel-
la. Avoimet kysymykset ovat peräisin Hakkaraisen (1997) kehittämistutkimukses-
ta ja ne ovat seuraavat: 

– Urani aikana olen mielestäni kehittynyt opettajana seuraavissa asiois-
sa/seuraavilla alueilla 

– Kehittymiseeni ovat erityisesti vaikuttaneet 
– Parhaimmat puoleni opettajana ovat mielestäni 
– Ammattitaitoni voisi kehittyä seuraavissa asioissa 
– Tavoitteita ja periaatteita, joista en haluaisi missään tilanteessa tinkiä/joita 

pitäisi mielestäni kasvatustyössä noudattaa 

Kunkin vastattua kysymystä tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja lisäksi esitellään 
käsityksistä syntynyt yleiskuva.  

4.1.1 Oleellinen opettajan työssä  

Mittausmallin mukaan kvantitatiivinen osio pohjautuu pääasiallisesti Piclen mal-
lin (1985) sisältämään ajatukseen opettajan ammatillisen kehittymisen kolmesta 
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ulottuvuudesta (professionaalinen, persoonallinen ja prosessi-ulottuvuus) täyden-
nettynä kahdella muuttujalla (työyhteisön toimivuus, opetustilat, -välineet ja -
materiaalit) Huuskon (1999) tutkimukseen perustuen ja yhdellä muuttujalla (opet-
tajan käsitys ihmisestä tiedosta ja oppimisesta) Patrikaisen (1999) tutkimukseen 
perustuen. Osion rakenteen ja muuttujat tutkija on itse muotoillut edellä mainittu-
jen teorioiden pohjalta. Muuttujia osiossa oli yhteensä 20, jotka teoreettisesti 
olettaen muodostaisivat kolme faktoria.  

Ajossa käytettiin Maximum Likelihood -menetelmää, koska siinä estimoi-
daan empiirisen datan ja faktorimallin välistä virhettä khiin neliö -testin avulla. 
Jos ero ei ole tilastollisesti merkitsevä, niin alkuoletus datan ja mallin samanlai-
suudesta säilyy. Ideana on siis löytää faktorimalli, jonka faktorien lukumäärä on 
mahdollisimman alhainen, mutta joka täyttää tilastollisen vaatimuksen datan ja 
mallin yhteensopivuudesta. Maximum Likelihood -menetelmä tarjoaa tämän tar-
kasteluun Goodness-of-Fit -testin, jonka arvon tulee olla suurempi kuin viisi. 
(Yli-Luoma 2002, 86.) 

Eigenvalues over 1 valinta SPSS-ohjelmassa valitsee automaattisesti fakto-
reiden määrän Kaiserin säännön mukaan eli ne faktorit, joiden ominaisarvo on 
suurempi kuin yksi. Yli-Luoman (emt. 86) mukaan on kuitenkin syytä muistaa, 
että Kaiserin sääntö kehiteltiin alun perin Principal components -menetelmää 
varten ja se antaa yleensä liian paljon faktoreita Maximum Likelihood -
menetelmän yhteydessä. Sitä voidaan kuitenkin pitää jonkinlaisena yläestimaatti-
na faktoreiden lukumäärästä. Alkuoletuksena käytettiin Varimax-rotaatiota, joka 
on ns. suorakulmainen rotaatio eli oletamme dimensioiden olevan toisistaan riip-
pumattomia. Varimax-rotaatio on kuitenkin niin stabiili menetelmä, että näin saa-
daan ainakin yksinkertainen lähtömalli. (Yli-Luoma 2002, 86–87.) Mikäli faktori-
analyysin rotatoitu ratkaisu kuitenkin osoittaa faktoreiden korrelointia, ts. syntyy 
yhteisiä latauksia useammalle faktorille, on aiheellista kokeilla, antaako vinorota-
tointi (dimensioiden sallitaan korreloida) paremman ratkaisun.  

Ajo näillä asetuksilla tuottaa tulokseksi neljän faktorin ratkaisun. Cattellin 
scree -testin mukaan kolmen faktorin ratkaisukin voisi kuitenkin olla sopiva. Tu-
lokset ovat mielenkiintoisia, sillä ajon perusteella kolmenkin faktorin malli on 
hyvä. Kolmen faktorin mallissa kuitenkin eniten muuttujia latautuu faktorille yksi 
ja enemmän muuttujia latautuu useammalle faktorille kuin neljän faktorin mallis-
sa. Tällöin on syytä tarkastella selitysosuuksia, kommunaliteetteja ja Goodness-
of-Fit -testin tulosta sekä faktoreiden sisällöllistä mielekkyyttä. Selitysosuus kol-
men faktorin mallissa on 41 % ja neljän faktorin mallissa luonnollisesti korkeam-
pi eli 44 %. Kommunaliteetit kertovat, kuinka monta prosenttia muuttujan va-
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rianssista voidaan selittää faktoreiden avulla ja niiden vertailu osoittaa kom-
munaliteettien olevan korkeampia neljän faktorin mallissa. Goodness-of-Fit 
-testin tulos kolmen faktorin mallissa puolestaan on 3,2 ja neljän faktorin mallissa 
2,3. Sisällöllisesti neljän faktorin malli on mielekkäämpi. Kokeilen vielä neljän 
faktorin mallia vinorotaatiolla, muutamien faktoreiden vähäisen korreloimisen 
takia, mutta tulos Varimax-rotaatiolla on huomattavasti selväpiirteisempi ja teo-
reettisesti mielekkäämmin eri faktoreille ryhmittyvä. Tarkastelun perusteella pää-
dyn neljän faktorin malliin Varimax-rotaatiolla (liite 2), faktoreiden latausten 
alarajaksi on määritelty 40. Seuraavissa taulukoissa on kuvattu käsitys oleellisesta 
opettajan työssä saadun faktoriratkaisun perusteella. 

Ensimmäiselle faktorille (taulukko 17) latautuivat muuttujat, jotka liittyvät 
vuorovaikutukseen ja sitä ohjaaviin tekijöihin (M22, M23, M34, M24, M20, M21 
ja M19), josta syystä faktori nimettiin Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät 
-faktoriksi. 

Taulukko 17. Faktori 1: Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät - faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M22 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot .659 .475 

M23 Oppilaantuntemus .654 .497 

M34 Työyhteisön toimivuus .470 .328 

M24 Kyky luoda myönteinen oppimisilmapiiri .459 .346 

M21 Opettajan käsitykset ihmisestä tiedosta ja oppimisesta .438 .389 

M20 Arvokasvatus .430 .273 

M19 Opetussuunnitelman ja koulun toiminta-ajatuksen toteuttaminen .421 .390 

Toiselle faktorille latautuivat muuttujat, jotka liittyvät opettajaan (M27, M26 ja 
M28) ja hänen kykyynsä arvioida ja hallita toimintaansa (M25 ja M29). Faktori 
nimettiin Opettaja-faktoriksi (taulukko 18). 

Taulukko 18. Faktori 2: Opettaja-faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M27 Opettajan itsetunto ja itsetuntemus .683 .584 

M26 Opettajan persoonallisuus .652 .464 

M28 Opettajan huumorintaju ja empaattisuus .643 .512 

M25 Kyky hallita tunteensa ja toimia tasapuolisesti .416 .310 

M29 Opettajan kyky arvioida omaa toimintaansa ja oppia kokemuksistaan .405 .475 
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Kolmannelle faktorille latautui neljä muuttujaa (M33, M30, M32 ja M32) jotka 
kuvaavat opettajan prosessinhallintataitoja. Tästä syystä kolmas faktori nimettiin 
Prosessi-faktoriksi (taulukko 19).  

Taulukko 19. Faktori 3: Prosessi-faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M33 Kyky hankkia, prosessoida ja soveltaa tietoa .642 .562 

M30 Opettajan ajattelulliset valmiudet (laaja-alainen, abstrakti ja kriittinen 

ajattelu) 

.632 .612 

M31 Kyky tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätöksiä .552 .497 

M32 Ongelmanratkaisukyky ja valmius muutoksiin .539 .518 

 
Neljännelle faktorille latautui myös neljä muuttujaa (M18, M16, M35 ja M17), 
jotka liittyvät opettajan opetukseen ja sen toteuttamiseen ja faktori nimettiin Ope-
tus-faktoriksi (taulukko 20). 

Taulukko 20. Faktori 4: Opetus-faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M18 Opetusvälineiden, -materiaalien ja -ohjelmien käyttö .720 .550 

M16 Opettajan aineenhallinta .534 .304 

M35 Opetustilat, välineet ja materiaalit .532 .317 

M17  Opettajan opetusmenetelmien tuntemus .518 .385 

Näin muodostui kokonaiskuva kohdejoukon käsityksestä siitä, mikä on olennaista 
opettajan työssä. Jokseenkin kaikki faktorit ovat tasavahvoja selittäjiä (ks. liite 
2/2) – vahvimpana selittäjänä toimi Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -fakori 
(13, 14 %) ja heikoimpana kuitenkin Opetus-faktori (8, 759 %). Faktorimallin ja 
selitysosuuksien perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että opettajan työssä on 
useita oleellisia alueita; opettajuus ikään kuin koostuu eri ulottuvuuksista, jotka 
ovat yhteydessä toisiinsa. Faktorianalyysia on kuitenkin pidettävä lähinnä hyvänä 
apuvälineenä ja välivaiheena jatkoanalyysien tekemistä varten (Yli-Luoma 2002, 
91). Yksi tapa edetä on hyödyntää faktoripiste-tekniikkaa. Faktoripisteellä tarkoi-
tetaan sitä laskennallista arvoa, jonka vastaaja saa, kun hänen vastauksensa fakto-
rianalyysiin sisältyville muuttujille lasketaan painotettu summa. Painoina käyte-
tään faktorilatauksista eri tekniikoilla laskettuja painokertoimia. Yli-Luoma 
(2002, 89) kuitenkin suosittelee summamuuttujien laskemista siten, että vain ky-
seisen faktorin oleelliset muuttujat huomioidaan ja muihin faktoreihin kuuluvat 
otetaan huomioon näiden kohdalla. Laskemme siis faktorianalyysissä esille tul-
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leille dimensioille summamuuttujat ja tarkastelemme niiden reliabiliteetteja eli 
tarkistamme ovatko mittarit luotettavia ja sisäisesti yhtenäisiä eli konsistentteja 
(Metsämuuronen 2003, 533). Summamuuttujien osalta käytän yksinkertaisia 
summamuuttujia painotettujen sijasta, koska painotukset summamuuttujien sisällä 
voivat eri ryhmissä olla erilaisia ja tarkoituksena on myös vertailla. Seuraavassa 
taulukossa (taulukko 21) faktoreiden reliabiliteetit Cronbachin alfa-kertoimella ja 
tarkastelun mukaan saatu ratkaisu vaikuttaa käyttökelpoiselta. Alfa-kertoimien 
tarkastelu myös osoittaa, että kaikki muuttujat kussakin faktorissa ovat kohdal-
laan, sillä yhdenkään muuttujan poisjättäminen ei nostaisi alfa-kerrointa. 

Taulukko 21. Käsitys opettajuudesta: faktoreiden reliabiliteetit Cronbachin alfa-
kertoimella. 

Faktori alfa 

1 Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -faktori .77 

2 Opettaja-faktori .78 

3 Prosessi-faktori .81 

4 Opetus-faktori .70 

Jos asiaa tarkastellaan yksittäisten muuttujien tasolla (liite 2) havaitaan, että oleel-
lisimmaksi muuttujaksi nousi kokonaisaineistossa ja myös kaikissa kymmenessä 
kunnassa kyky luoda myönteinen oppimisilmapiiri (keskiarvo 4,74/5). Kokonai-
suutena kyky luoda myönteinen oppimisilmapiiri, oppilaantuntemus, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot sekä aineenhallinta olivat neljän ensimmäisen joukossa kai-
kissa kunnissa järjestyksen hieman vaihdellessa. Jos tätä syntynyttä tärkeysjärjes-
tystä vertaa syntyneisiin neljään faktoriin, sisältyy kolme neljästä tärkeimmästä 
ensimmäisen eli Vuorovaikutus-faktorin alueelle. Vuorovaikutusko siis onkin 
oleellisinta opettajan työssä? Vähiten oleelliseksi opettajan työssä arvioitiin ope-
tustilat, -välineet ja -materiaalit (keskiarvo 3,90) ja opetusvälineiden, 
-materiaalien ja -ohjelmien käyttö (keskiarvo 3,88). Nämä kaksi muuttujaa olivat 
ainoita, joiden keskiarvo jäi alla neljän. Muuttujittain tarkasteltuna tuloksessa 
yllättävää, että persoonallisuus löytyy vasta sijalta 16 (keskiarvo 4,12) ottaen 
huomioon, kuinka voimakkaasti korostetaan opettajuutta ammattina, jossa työs-
kennellään oman persoonallisuuden kautta. Syynä saattaa olla se, että persoonalli-
suus on muuttujana liian moniselitteisesti tulkittavissa. Toisaalta kolme muuttujaa 
(kyky hallita tunteensa ja toimia tasapuolisesti, opettajan kyky arvioida omaa 
toimintaansa ja oppia kokemuksistaan sekä opettajan itsetunto ja itsetuntemus), 
jotka latautuivat henkilökohtainen ulottuvuus -faktorille persoonallisuuden tavoin 
löytyvät yksittäisinä muuttujina sijoilta viisi, kuusi ja seitsemän. Näin tarkasteltu-
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na henkilökohtainen ulottuvuus nousee tuloksissa korkeammalle sijalle kuin per-
soonallisuus yksittäisenä muuttujana. Lisäksi yllätti, miten vähän oleellisina ilme-
nivät käsitykset ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta sekä opetussuunnitelman ja 
koulun toiminta-ajatuksen toteuttaminen. Teoreettisesti opetussuunnitelma on 
opetustyön perusta, joka pohjautuu käsitykselle ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta 
– eikö näin sitten käytännössä olekaan? Vastaus tähän voi olla lähellä: oppimisen 
lähtökohta on vuorovaikutus (kuten juuri myönteinen oppimisilmapiiri, oppilaan-
tuntemus ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot), jonka muotoutumiseen syntyneen 
1. faktorin mukaisesti vaikuttavat käsitys ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta, arvo-
kasvatus sekä opetussuunnitelman ja koulun toiminta-ajatuksen toteuttaminen. 
Vaikutus olisi tällöin välillinen, mutta tärkeä. Vähiten oleellisena pidettiin opetus-
tiloja, -välineitä ja -materiaaleja (3,90) sekä opetusvälineiden, -materiaalien ja 
-ohjelmien käyttöä (3,88).  

Muuttujaosion viimeinen kohta sisälsi kysymyksen Joku muu, mikä ja kohta 
olikin kirvoittanut opettajilta 33 vastausta. Nämä vastaukset olivat ryhmiteltävissä 
syntyneille neljälle faktorille (taulukko 22). 

Taulukko 22. Oleellista opettajan työssä: mikä muu. 

1. faktori:  

Vuorovaikutus ja sitä 

ohjaavat tekijät -faktori 

2. faktori: 

Opettaja-faktori 

3. faktori: 

Prosessi-faktori 

4. faktori: 

Opetus-faktori 

- johtamistaito 

- kannustava ilmapiiri ja 

  toisten tuki 

- aito välittäminen 

  oppilaasta 

- yhteistyö kodin kanssa 

- vastuu jokaisesta 

  oppilaasta 

- oppilaiden perhetilan- 

   teen tunteminen 

- auktoriteetti, välittä- 

  minen ja kokemus 

- kaikki yhteensä, 

  kokonaispersoonallisuus 

- synnynnäiset lahjat 

- terveys 

- elämänkokemus, 

  elämänhalu 

- sitkeys 

- tulinen ja luova luonne 

- kyky rentoutua 

- kyky myöntää joskus 

  olevansa väärässä 

- luotettavuus ja aitous 

 

- systemaattisuus ja 

  organisointikyky 

- pitkäjänteisyys työssä, 

  ei pätkätöitä 

- joustavuus eri 

  tilanteissa 

- oman työn suunnittelu  

   ja päätöksenteko 

- rauhallisuus ja 

  priorisointikyky 

- suhteellisuuden taju ja 

  erilaisuuden sietokyky 

 

- laaja-alaisuus,  

  kiinnostunut 

  muista aineista- 

  kin kuin omasta 

- täydennyskoulutus, pätevät sijaiset 

Useimmat vastauksista sijoittuivat sisältönsä perusteella faktorille 1. eli juuri 
nimenomaan vuorovaikutusulottuvuuteen. Täydennyskoulutus mielletään yleensä 
liittyväksi opetusulottuvuuteen, mutta parhaimmillaan se voi ja sen pitäisikin 
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koskettaa jokaista ulottuvuutta ja tästä lähtökohdasta sijoitin sen kaikkien faktori-
en alueelle. Jos vastauksia katsotaan faktorianalyysissa syntyneiden neljän fakto-
rin näkökulmasta, voidaan todeta niiden olevan sisällöllisesti sijoitettavissa syn-
tyneiden faktoreiden alueelle eikä siten varsinaisesti tuovan tarkasteluun mitään 
uutta keskeistä piirrettä, jota opettajat pitäisivät oleellisena opettajan työssä.  

Verrattuna teoreettiseen lähtöoletukseen, joka oli kolme faktoria, on tuloksek-
si saatu neljän faktorin malli erittäin mielenkiintoinen. Syntynyt neljän faktorin 
malli tavallaan vahvistaa Piclen (1985) jaon ammatilliseen, henkilökohtaiseen ja 
prosessiulottuvuuteen, mutta syntyneessä faktorimallissa ammatillinen ulottuvuus 
on kahtia jakautunut Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät – faktoriin ja Ope-
tus-faktoriin. Tämä käy ilmi alla olevasta taulukosta (taulukko 23), johon on mer-
kitty muuttujat faktoreittain sekä niiden alkuperäinen teoreettinen sijoittuminen 
Piclen teoriassa.  

Taulukko 23. Käsitys oleellisesta opettajan työssä; syntyneiden faktoreiden 
sisältämien muuttujien teoreettinen tausta. 

Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -faktori 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot  Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 
Oppilaantuntemus  Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 
Työyhteisön toimivuus  Huusko 1999, työyhteisöllinen vahvuusalue 
Kyky luoda myönteinen oppimisilmapiiri Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 
Opettajan käsitykset ihmisestä tiedosta ja oppimisesta  Patrikainen 1999 
Arvokasvatus Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 
Opetussuunnitelman ja koulun toiminta-ajatuksen 
toteuttaminen 

Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 

Opettaja-faktori 
Opettajan itsetunto ja itsetuntemus Picle 1985, henkilökohtainen ulottuvuus 
Opettajan persoonallisuus Picle 1985, henkilökohtainen ulottuvuus 
Opettajan huumorintaju ja empaattisuus Picle 1985, henkilökohtainen ulottuvuus 
Kyky hallita tunteensa ja toimia tasapuolisesti Picle 1985, henkilökohtainen ulottuvuus 
Opettajan kyky arvioida omaa toimintaansa ja oppia 
kokemuksistaan 

Picle 1985, henkilökohtainen ulottuvuus 

Prosessi-faktori 
Kyky hankkia, prosessoida ja soveltaa tietoa Picle 1985, prosessiulottuvuus 
Opettajan ajattelulliset valmiudet (laaja-alainen, 
abstrakti ja kriittinen ajattelu) 

Picle 1985, prosessiulottuvuus 

Kyky tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätöksiä Picle 1985 prosessiulottuvuus 
Ongelmanratkaisukyky ja valmius muutoksiin Picle 1985, prosessiulottuvuus 

Opetus-faktori 
Opetusvälineiden, -materiaalien ja -ohjelmien käyttö Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 
Opettajan aineenhallinta  Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 
Opetustilat, välineet ja materiaalit  Huusko 1999, fyysisen toimintaympäristön 

vahvuusalue 
Opettajan opetusmenetelmien tuntemus Picle 1985, ammatillinen ulottuvuus 
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Muuttujajoukkoon tuotiin myös eksploratiivisesti kaksi muuttujaa (työyhteisön 
toimivuus, opetustilat, -välineet ja -materiaalit) perustuen Huuskon (1999) tutki-
mukseen ja yksi muuttuja (opettajan käsitys ihmisestä tiedosta ja oppimisesta) 
perustuen Patrikaisen (1999) tutkimukseen. Nämä muuttujat sijoittuivat faktori-
analyysissa faktoreiden kommunaliteettia vahvistaen. Tämän tuloksen perusteella 
opettajuus koostuu kolmen ulottuvuuden sijasta neljästä ulottuvuudesta ja sisältää 
myös muutamia uusia elementtejä Piclen (1985) teoriaan verrattuna.  

4.1.2 Opettajana kehittyminen uran aikana 

Opettajana kehittymistään oli arvioinut kaikkiaan 505/578 kyselyyn vastanneesta 
opettajasta. Kysymys sijoittui kyselylomakkeessa edellä esitellyn muuttujaosion 
jälkeen (mikä on oleellista opettajan työssä) ja sijainnilla oli yllättävä vaikutus: 
edellisen osion muuttujia oli lainattu vastauksiksi kysymykseen ja jotkut jopa 
olivat vastanneet edellisen muuttujaosion numeroja käyttäen, millä alueilla ovat 
kehittyneet. Tutkijana voin vain pohtia, oliko tämä opettajalle helppo ratkaisu, 
jota käytettiin sen kummemmin pohtimatta vai olivatko edellisen osion muuttujat 
niin oleellisia, että opettaja koki aiheelliseksi lainata niitä. Joka tapauksessa vai-
kutus näkyi ja jopa niin paljon, että edellisessä kvantitatiivisessa osiossa muodos-
tuneet faktorit; vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät, opettajafaktori, prosessifak-
tori ja opetusfaktori, muodostuivat kaikkien osion avoimien kysymyksen pääka-
tegorioiksi lukuun ottamatta kysymystä ammatilliseen kehittymiseen vaikuttaneis-
ta tekijöistä. Toisaalta tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä vertailuja: 
voin verrata, miten käsitys oleellisesta opettajan työssä on suhteessa käsitykseen 
omasta opettajuudesta, käsitykseen ammatillisesta kehittymisestä ja kehittymis-
tarpeesta. Tulokset esitellään kuvaten muodostuneiden pääkategorioiden sekä 
niiden alle sijoittuvien alakategorioiden ja alaluokkien rakenne ja muodostumi-
nen, tuoden esiin aineistolainauksia ja esittäen kokonaiskuva. Suluissa olevat 
luvut kertovat kussakin tapauksessa kategoriaan sisältyvien koodausten määrän.  

Kehittymiseen muodostui siis neljä pääkategoriaa: Vuorovaikutus ja sitä oh-
jaavat tekijät -kategoria, Opetus-kategoria, Prosessi-kategoria ja Opettaja-
kategoria. Kehittymistä on tapahtunut selvästi eniten vuorovaikutuksen ja sitä 
ohjaavien tekijöiden -kategoriassa (450 mainintaa) ja seuraavaksi eniten Opetus-
kategoriassa (274). Vähemmän kehittymistä oli tapahtunut Prosessi-kategorian 
(174) Opettaja-kategorian (160) ja alueella. Neljän pääkategorian lisäksi syntyi 
kaksi välikategoriaa: Ammattitaito (29) ja Kasvatus (11). Muut vastaukset 
-kategoriaan sisältyy kahdeksan mainintaa.  
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Suurimmaksi pääkategoriaksi opettajana kehittymisessä muodostui kategoria 
Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät (450 mainintaa). Suurimman pääkategorian 
rakenne on seuraavanlainen:  

 

Eniten opettajat siis kertoivat kehittymisestä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä 
(294 mainintaa), ja tämä alakategoria jakaantui vielä kuuteen alaluokkaan: oppi-
laantuntemukseen (158) ja oppilaan kohtaamiseen (51), vuorovaikutustilanteiden 
hallintaan (53), koti/koulu yhteistyöhön (19), vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön 
työyhteisössä (10), kansainväliseen yhteistyöhön (2) ja verkostojen luomiseen ja 
ylläpitoon (1).  

Näistä oppilaantuntemus ja oppilaan kohtaaminen kuvaavat osittain samaa 
ulottuvuutta, mutta koska osa opettajista oli käyttänyt selvästi oppilaantuntemus-
sanaa ja osa opettajista kuvasi laajemmin kehittymistään oppilaan/lapsen kohtaa-
misessa, muodostin näistä omat alaluokkansa. Kuvatessaan kehittymistään oppi-
laan/lapsen kohtaamisessa opettajat kuvasivat opettajan ja oppilaan välisen suh-
teen muovautumista ja sen edellytyksiä kertoen oppilaan ymmärtämisestä, huo-
mioon ottamisesta, oppilaskontaktin, yhteyden ja läheisemmän kosketuksen luo-
misesta, oppilaisiin suhtautumisesta, hänen erilaisuutensa hyväksymisestä sekä 
kyvystä kuunnella lasta ja hänen tarpeitaan ja toiveitaan. Tähän luokkaan sijoitin 
myös vastaukset, joissa opettaja arvioi kehittyneensä oppilaiden ongelmien ja 
vaikeuksien tunnistamisessa, oppilaan kehittymisen/taustan huomioimisessa ja 
oppilaan tilanteen arvioinnissa tai toi julki, että oppilas on toiminnan lähtökohta. 
Toiseen alaluokkaan, vuorovaikutustilanteiden hallintaan (53 mainintaa) koodasin 
kolmenlaisia vastauksia: eniten kerrottiin kehittymisestä oppilaiden/opetusryhmän 
”hallinnassa” ja ”käsittelemisessä”, jotkut käyttivät merkitykseltään hieman laa-
jempaa ilmausta tilanteen hallinta ja jotkut sanaa johtaminen. Muut neljä alaluok-

Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria (450) 
 

Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä 
kehittyminen (294) 
Opettajan vuorovaikutus ja yhteistyötaidot/ihmissuhdetaidot (96) 
Käsitys ihmisestä tiedosta ja oppimisesta (31) 
Ilmapiiri (20) 
Arvokasvatus (5) 
Opetussuunnitelman ja koulun toiminta-ajatuksen  
laadinta/toteuttaminen (4) 
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kaa (koti/koulu yhteistyö, vuorovaikutus ja yhteistyö työyhteisössä, kansainväli-
nen yhteistyö ja verkostojen luominen ja ylläpito) olivat erittäin selvärajaisia. 
Työyhteisön vuorovaikutuksen ja yhteistyön osalta opettajat kertoivat työyhteisön 
toimivuudesta, koulun hengestä, tiimityöstä ja yhteistyöstä työyhteisössä sekä 
työtovereihin suhtautumisesta. Työyhteisön vuorovaikutus ja yhteistyö ja siinä 
kehittyminen ei kuitenkaan ihan aina olekaan positiivista syntyperää, sillä eräs 
opettaja kirjoittaa:  

”Olen oppinut, että vain vahvat ja kovat ja kovaääniset saavat oikeutta opetta-
jayhteisössä.” 
Opettaja 565, aineenopettaja, mies, 47 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

Toiseksi eniten kehittymistä tässä pääkategoriassa oli tapahtunut opettajan vuoro-
vaikutus- ja yhteistyötaidoissa/ihmissuhdetaidoissa (96 mainintaa). Tähän ala-
luokkaan sijoitin myös viisi vastausta, joissa kerrottiin esiintymistaidon-
/itseilmaisutaidon kehittymisestä. Kolmanneksi suurimmaksi alakategoriaksi 
muodostui käsitys ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta (31 mainintaa). Näissä vas-
tauksissa opettaja ilmaisi kehittyneensä ihmistuntemuksessa, ihmisten/ihmis-
luonteen/ihmisen käyttäytymisen/elämän ymmärtämisessä, korosti yksilöllisyyttä, 
suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä tai käytti suoraan sanoja käsitykset 
ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta eikä sitonut vastaustaan erityisesti oppilaaseen 
tai lapseen. Ilmapiirissä kehittyminen kokosi 20 mainintaa, arvokasvatuksessa 
kehittyminen viisi mainintaa ja koulun opetussuunnitelman ja toiminta-ajatuksen 
laadinnassa/toteuttamisessa kehittyminen vain neljä mainintaa. Näyttää myös 
sille, että asioiden välillä on suhteita, jotka ilmentyvät opettajien vastauksista niin, 
että voi olla vaikea valita vastauksen ”oikeasta” sijoittumisesta kahden alaluokan 
välillä. Tällaista ilmeni oppilaantuntemus ja oppilaan kohtaaminen sekä käsitys 
ihmisestä tiedosta ja oppimisesta alaluokkien välillä. Erona näiden luokkien välil-
lä on kuitenkin se, puhutaanko ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta yleisellä tasolla 
vai kohdistuneena nimenomaan lapseen/oppilaaseen.  

Toiseksi suurimmaksi pääkategoriaksi uran aikana kehittymisessä tuli Ope-
tus-kategoria (274 mainintaa), jonka rakenne muodostui seuraavanlaiseksi.  
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Tähän pääkategoriaan syntyi kuusi alakategoriaa: aineen/opetettavan aineksen 
hallinta (116 mainintaa), opetusmenetelmien/työtapojen tuntemus ja käyttö (65 
mainintaa), opetustyössä kehittyminen (49 mainintaa), erityispedagogiikka (24 
mainintaa), tieto- ja viestintätekniikka (11 mainintaa) sekä opetusvälineiden, ma-
teriaalien ja ohjelmien käyttö (9 mainintaa). Alaluokkien syntymistä opetusulot-
tuvuudelle hämmensi tieto- ja viestintätekniikka: joku opettaja puhui siitä kuin 
oppiaineesta, toinen kuin opetusmenetelmästä ja kolmas kuin opetusvälineestä. 
Voi vain pohdiskella, kertooko se siitä, että tieto- ja viestintätekniikan asema ope-
tuksessa ei ole vakiintunut vai siitä, että riippuu täysin opettajan tieto- ja viestintä-
teknisistä taidoista, missä merkityksessä hän asiasta puhuu. Todennäköisesti ky-
symys on molemmista. Tästä syystä päätinkin muodostaa tieto- ja viestintäteknii-
kasta oman luokkansa, koska siten samalla käy ilmi, miten moni opettaja arvioi 
kehittyneensä sillä saralla – ja tulos 11 mainintaa yllättää. Ovatko tieto- ja viestin-
tätekniikan taidot jo niin totaalisesti opettajakunnan hallussa, että kehitystä sillä 
saralla ei tapahdu, vai onko asia toisinpäin – että kehittymistä ei ole missään vai-
heessa tapahtunutkaan? Ehkäpä kehittymistarvetta koskeva kysymys antaa myö-
hemmin selvennystä asiaan.  

Kehittymistä oli eniten opetusulottuvuudella tapahtunut aineen/opetettavan 
aineksen hallinnan suhteen, joissa kehittyminen sai 116 mainintaa. Opettajat käyt-
tivät termiä aineenhallinta tai nimesivät alueen, jolla kehittymistä on tapahtunut. 
Toiseksi eniten kehitystä oli tapahtunut opetusmenetelmien/työtapojen tuntemuk-
sessa ja käytössä (65 mainintaa). Useimmat opettajat käyttivät sanaa opetusmene-
telmä tai työtapa ja käyttivät sanaa monipuolistuminen, vain muutamat olivat 
maininneet mistä menetelmästä tai tavasta oli kyse. Opetustyössä kehittyminen 
sai 49 mainintaa, joista 35 koski laaja-alaisesti opetustyötä, -taitoa ja didaktiikkaa. 
Muita tähän alakategoriaan koodaamiani asioita olivat opetuksen suunnitte-
lu/järjestäminen (5), havainnollistaminen (2), eriyttäminen (2), motivoiminen (2), 
arviointi (1), tavoitteiden asettaminen (1) ja opiskelutaitojen opettaminen (1).  

Opetus-kategoria (274) 
 
Aineen/opetettavan aineksen hallinta (116) 
Opetusmenetelmien/työtapojen tuntemus ja käyttö (65) 
Opetustyössä kehittyminen (49) 
Erityispedagogiikka (24) 
Tieto- ja viestintätekniikka (11) 
Opetusvälineiden, materiaalien ja ohjelmien käyttö (9) 
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Erityispedagogiikassa kehittymiseen liittyi 24 mainintaa. Syntyneessä alaluo-
kassa kerrotaan kehittymisestä oppimisvaikeuksisten/häiriöisten, käytöshäiriöis-
ten, heikompilahjaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa 
toimimisessa sekä käytetään termejä erilaisen oppija, erityisopetus ja erityisoppi-
las, erityisen tuen tarve, diagnosointi ja kuntoutus. Opetusvälineiden, materiaalien 
ja ohjelmien käytössä kehittyminen muotoutui myös selvästi omaksi alaluokak-
seen, jossa kehittyneensä arvioi kahdeksan opettajaa. Yhdeksännessä tähän ala-
luokkaan koodatussa vastauksessa näkökulma olikin sitten hieman toisenlainen:  

”Kyky toimia puutteellisissa (työympäristö, materiaali) olosuhteissa.” 
Opettaja 4, aineenopettaja, nainen 38 vuotta, työkokemusta 8 vuotta 

Opettaja on siis ammatillisesti kehittynyt kyvyltään toimia puutteellisissa olosuh-
teissa, puutteellisten olosuhteiden takia. Ymmärrän ajatuksen hyvin, sillä tällai-
sessa tilanteessa koen itsekin olleeni opettajan urani aikana. Puutteelliset, jopa 
epäterveelliset, työskentelyolosuhteet tulevat voimakkaasti esille muutaman muun 
avoimen kysymyksen vastuksissa myöhemmin. Näyttää kuitenkin sille, että fyysi-
set tilat ja resurssit eivät ole opettajille ongelma, jos ne ovat edes kohtalaiset – 
ongelmaksi ne muodostuvat silloin, jos ne ovat selvästi epäasianmukaiset (remon-
tin tarpeessa, homeongelma) tai riittämättömät (esimerkiksi edes ”välttämättö-
miin” tarvikkeisiin ei ole rahaa tai mitään kalustusta/opetusvälineitä ei ole vara 
uusia). Fyysiset toimintaedellytykset eivät ole pääasia, mutta ne todella ovat toi-
minnan edellytyksiä. 

Kolmanneksi suurimmaksi pääkategoriaksi muodostui Prosessi-kategoria, 
jonka rakenne on seuraavassa.  
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Prosessi-kategoria (174) 
 
Ongelmanratkaisukyky ja valmius muutoksiin (50) 
Olennaisen/kokonaisuuksien hahmottaminen (41) 
Muutos asenteissa/toiminnassa (40) 
Ajattelulliset valmiudet (17): laaja-alainen, abstrakti ja kriittinen ajattelu 
Tiedonhankinta, prosessointi ja soveltaminen (15) 
Päätöksenteko (11) 

Ongelmanratkaisukyky ja valmius muutoksiin muodostuivat Prosessi-kategorian 
suurimmaksi alaluokaksi (50 mainintaa). Myös sanan joustavuus tulkitsin tähän 
luokkaan kuuluvaksi. Tähän luokkaan sijoitin kuuluvaksi myös alaluokan olen-
naisen/kokonaisuuksien hahmottaminen, koska se näyttää liittyvän sisällöllisesti 
luokkiin ajattelulliset valmiudet ja tiedonhankinta, prosessointi ja soveltaminen. 
Toki olennaisen/kokonaisuuksien hahmottaminen liittyy myös opetukseen (esi-
merkiksi jakson toteuttaminen), mutta se ei vastauksissa kuitenkaan liittynyt vain 
opetukseen.  

Toiseksi suurinta alakategoriaa eli muutosta toiminnassa (40) kuvattiin hyvin 
monilla eri maininnoilla: opettajat siis kertoivat kehittyneensä laajemmin työnsä 
(ei pelkästään opetuksen) suunnittelussa ja organisoinnissa ja hallinnassa (18 
mainintaa), kertoivat löytäneensä myös uudenlaista otetta, innovatiivisuutta, työ-
hönsä (10 mainintaa) sekä tulleensa vastuullisemmiksi (3), realistisemmiksi (2), 
järjestelmällisemmiksi (2), tunnollisemmiksi (2), johdonmukaisemmiksi (1), pit-
käjänteisimmiksi (1) ja täsmällisemmiksi (1). Lisäksi alakategorioiksi muodostui-
vat ajattelulliset valmiudet (17), tiedonhankinta, prosessointi ja soveltaminen (15) 
sekä päätöksenteko (11). 

Neljänneksi pääkategoriaksi opettajan kehittymisessä uran aikana muodostui 
Opettaja-kategoria (160 mainintaa). Seuraavassa Opettaja-kategorian rakenne: 
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Opettaja-kategoria (160) 
 
Itsetuntemus ja itsetunto (58) 
Tunteiden hallinta ja tasapuolisuus (33) 
Oman toiminnan arviointi (18) 
Persoonallisuus (15) 
Kokemuksista oppiminen (14) 
Huumorintaju (9) 
Empaattisuus (8) 

Opettaja-pääkategorian sisälle jäsentyi seitsemän alakategoriaa. Itsetunnon ja 
itsetuntemuksena alueella kehittyminen sai eniten mainintoja eli 58 mainintaa. 
Tämän luokan osalta on mainittava, että useimmat vastauksista sisälsivät vain 
toisen sanoista ja vain 15 vastauksessa esiintyivät molemmat sanat itsetuntemus ja 
itsetunto. Tämä sai luonnollisesti harkitsemaan, pitäisikö itsetuntemukselle ja 
itsetunnolle näin ollen olla omat luokkansa. Päädyin kuitenkin sisällyttämään 
nämä samaan luokkaan, sillä jos ajatellaan sanojen merkitystä, on itsetuntemus 
terveen itsetunnon edellytys ja siten käsitteiden irrottaminen omiksi luokikseen 
tuntuu keinotekoiselta. Tunteiden hallinta ja tasapuolisuus alakategoriaan (33 
mainintaa) koodasin kaikki vastaukset, joissa kerrottiin itsehillinnän, tunteiden 
hallinnan, pitkäpinnaisuuden, kärsivällisyyden, mielenmaltin, hermojen hallinnan 
ja stressinsietokyvyn lisääntyneen tai mainittiin tasapuolisuudesta. Käsittelen 
tunteiden hallintaa ja tasapuolisuutta yhdessä alaluokkana sillä se, että opettaja 
hallitsee omat tunteensa, on tasapuolisen toiminnan edellytys. Vastausten perus-
teella oman toiminnan arviointi (18 mainintaa) ja kokemuksista oppiminen (14 
mainintaa) tulee erottaa omiksi luokikseen, sillä vain viisi opettajaa liitti nämä 
vastauksessaan yhteen. Määrän perusteella näiden luokkien väliin sijoittui per-
soonallisuus-alakategoria (15 mainintaa), jossa vastaukset koostuvat käsitteistä 
persoonallisuus ja sen vahvistuminen/kypsyminen/kehittyminen ja ”laittaminen 
likoon”, ihmisenä kehittyminen ja henkinen kasvu sekä oman persoonallisen ope-
tustavan/tyylin löytäminen. Huumorintajun kehittyminen sai yhdeksän mainintaa 
ja empaattisuuden kehittyminen kahdeksan mainintaa. 

Edellä mainittujen pääkategorioiden lisäksi syntyi kaksi välikategoriaa. Väli-
kategoria-nimityksellä tarkoitan kategorian sijoittumista sisältönsä perusteella 
useamman kuin yhden pääkategorian välille. Tällaiseksi välikategoriaksi muodos-
tuivat Ammattitaito- ja Kasvatus -kategoriat.  
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Ammattitaito oli syntyneistä kategorioista laajin: opettaja ilmaisi koko ajan kehit-
tyvänsä, kehittyneensä kokonaisvaltaisesti, kaikilla alueilla tai puhui ammattitai-
dosta. Tällä perusteella myös hahmottui kategorian paikka ”keskuskategoriana” 
eli kaikkiin neljään edellä esiteltyyn pääkategoriaan liittyvänä välikategoriana. 
Ammattitaidon mainittiin usein kehittyvän kokemuksen myötä. Esimerkki tähän 
pääkategoriaan kuvaavasta maininnasta: 

”Kaikissa opettajan työhön liittyvissä tilanteissa, 23 vuotta kouluttautumista 
tähän työhön.” 
Opettaja 474, aineenopettaja, nainen, 49 vuotta, 23 vuotta työkokemusta. 

 
 
Kasvatus-välikategoriaan luokitin vain vastaukset, joissa käytettiin termiä kasva-
tus. Tämä välikategoria löysi paikkansa Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät- ja 
Opetus-pääkategorioiden välistä, koska opettaja näytti kasvatus-sanalla ilmaise-
van käsitystä opettaja–oppilas-vuorovaikutuksen luonteesta. Esimerkkinä muuta-
man opettajan kommentti muutoksesta: 

”Muuttuminen enemmän aineenhallitsijasta kasvattajaksi.” 
Opettaja 39, aineenopettaja, nainen, 33 vuotta, 5 vuotta työkokemusta. 

”Kasvatukselliset näkökohdat tulleet tärkeämmiksi.” 
Opettaja 499, aineenopettaja, nainen, 44 vuotta, 19 vuotta työkokemusta. 

Lisäksi syntyi vielä Muut vastaukset -pääkategoria (8 mainintaa). Näissä vastauk-
sissa kehittymistä ei arvioinut tapahtuvan tai taantumiskehitystä arvioi tapahtu-
neen viisi opettajaa, joista seuraavassa yksi.  

”Kehitys lähinnä taantunut: opetusmenetelmät yksipuolistuneet, iloisuus työs-
tä kadonnut (väsymys, ikä).” 
Opettaja 184, aineenopettaja, nainen, 38 vuotta, 11 vuotta työkokemusta. 

Ammattitaito-kategoria (29) 

Kasvatus-kategoria (11) 
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Vaikeaksi kehittymisensä arvioinnin koki kolme opettajaa. Kokonaisuutena muo-
dostui seuraava kokonaiskuva opettajana kehittymisestä (kuvio 20). 

 

Kuvio 20. Opettajan kehittyminen uran aikana. 

Opettajana kehittymistään oli arvioinut lähes jokainen kyselyyn vastanneista 
opettajista (505/578 opettajaa) ja sitä oli tehty monisanaisesti. Kehittymistä on 
tapahtunut selvästi eniten vuorovaikutuksen ja sitä ohjaavien tekijöiden kategori-
assa (450 mainintaa) ja seuraavaksi eniten Opetus-kategoriassa (274). Vähemmän 
kehittymistä oli tapahtunut Prosessi-kategorian (174) Opettaja-kategorian (160) ja 
alueella. Neljän pääkategorian lisäksi syntyi kaksi välikategoriaa: Ammattitaito 
(29) ja Kasvatus (11). Ammattitaito edusti sisällöltään laajinta näkökulmaa yhtey-
dessä jokaiseen neljästä pääkategoriasta. Kasvatus puolestaan liittyi sekä vuoro-
vaikukseen ja opetukseen. Muut vastaukset -kategoriaan sisältyy kahdeksan mai-
nintaa, joista viidessä arvioitiin kehityksen taantuneen ja kolmessa asian olevan 
vaikea arvioida. Mainintojen määrä suhteessa vastaajiin (505/578 opettajaa) ker-
too, että opettajat mainitsivat kehittyneensä useilla alueilla, mutta lähes jokainen 
vuorovaikutuksen ja sitä ohjaavien tekijöiden kategoriassa. 
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4.1.3 Opettajana kehittymiseen vaikuttaneet tekijät 

Kehittymiseensä vaikuttaneita tekijöitä oli arvioinut yhteensä 493/578 kyselyyn 
vastanneista opettajista. Tuotettuja mainintoja on koodattu 828, joten useimmat 
opettajat siis mainitsivat enemmän kuin yhden kehitykseen vaikuttaneen tekijän. 
Opettajien vastausten perusteella eniten opettajien kehittymiseen vaikuttanut teki-
jä oli kokemus eri muodoissaan: mainintoja saivat työkokemuksen vaikuttavuus 
(211), kokemus sitä mitenkään erittelemättä (98) ja elämänkokemus (18). Toinen 
vaikuttava tekijä on koulutus (122) ja kolmas oli kehittymishalukkuus (109), joka 
ilmaisee myönteistä asennetta kehittymistä kohtaan. Laajasti ymmärrettynä voi-
taisiin ajatella kokemuksella viitattavan myös koulutukseen, sillä onhan koulutus-
kin kokemus. Lisäksi syntyi kaksi ns. liitännäiskategoriaa, joilla on myös yhteys 
kokemukseen. Nämä liitännäiskategoriat ovat työhön liittyvä vuorovaikutus 
(161), joka taas liittyy Työkokemus-kategoriaan ja Henkilökohtaisen elämän ta-
pahtumat, ikääntyminen ja ihmisenä kehittyminen kategoria (109), joka puoles-
taan liittyy Elämänkokemus-kategoriaan. Jos kriteerinä käytetään kokemus-sanan 
käyttöä, kaikkiaan 317 mainintaa liittyi kokemukseen. Tuloksessa siis korostuu 
erilaisten kokemusten merkitys opettajana kehittymisessä. Tästä ei kuitenkaan voi 
tehdä johtopäätöstä, että kokenut opettaja olisi automaattisesti myös ammatillises-
ti kehittynyt opettaja. Huomattava on myös, että koulutuksen merkittävänä kehit-
tymiseen vaikuttaneena tekijänä mainitsi vain neljäsosa opettajista. Koska muo-
dostunutta kategoriointia on näiden liitännäisyyksien vuoksi vaikea kuvata osit-
tain, esitellään seuraavassa muodostunut kokonaiskuva (kuvio 21), jota sitten 
tarkennetaan.  
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Kuvio 21. Opettajana kehittymiseen vaikuttaneet tekijät. 

Työkokemus-kategoria (211) koostui yleisistä maininnoista ja täsmennetyistä 
maininnoista seuraavalla tavalla: 

– Työkokemus ja työhön liittyvät tekijät (134) 
– Täsmennetyt työkokemukset (77) alaluokkineen: työskentely eri kouluissa ja 

työyhteisöissä (27), työtehtävien muutos ja työhön liittyvät tilanteet ja haas-
teet (14), erityispedagogiikan parissa työskentely (10), opetusryhmän koko 
(7), työskentely eri luokka-asteilla (5), työsuhteen jatkuvuus/jatkumattomuus 
(3), työnohjaus (3), eri oppiaineiden opettaminen (2), työkokemus eri alalta 
(1), yhdysluokkaopetus (1), luokanvalvojana toimiminen (1), opettaminen yh-
tenäisessä perusopetuksessa (1), opettaminen kuvataidekoulussa (1), opetta-
minen harjoittelukoulussa (1) 

 
Työkokemus ja työhön liittyvät tekijät -kategoriaan (134) koodasin siis kaikki 
vastaukset, joissa käytettiin sanaa työkokemus tai muita vastaavia ilmaisuja (työ 
tekijäänsä opettaa/neuvoo, vuosien kokemus, virkaura, käytäntö opettaa ja ”Sipe-
ria opettaa”) tai kuvattiin muuten työkokemusta erityisesti kehitykseen vaikutta-



 213 

neena tekijänä. Hajaannusta maininnoissa oli ryhmän koon ja työsuhteen jatku-
vuuden osalta, sillä vastauksista neljä kertoi pienen opetusryhmän tai ryhmän 
pienentymisen vaikuttaneen kehittymiseen, kolme taas suuren opetusryhmän 
vaikuttaneen kehitykseensä. Työsuhteen jatkuvuuden osalta kaksi opettajaa kertoi 
pitkäaikaisen työsuhteen vaikuttaneen ja yksi opettaja määräaikaisten työsuhtei-
den vaikuttaneen kehitykseensä. Työnohjauksesta olisin odottanut enemmänkin 
kommentteja, mutta niitä tuli vain kolme. 

Työkokemus-kategorian liitännäiskategoriaksi muodostui Työhön liittyvä 
vuorovaikutus -kategoria (161), joka rakentui seuraavista alakategorioista: 

– Kollegat ja työyhteisö (95) 
– Oppilaat/opetusryhmät (43) 
– Yhteistyö ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa (20) koostuen alaluokista: ko-

ti/koulu yhteistyö (9), muut yhteistyötahot (6), yhdistystoiminta (4) ja tutus-
tumiskäynnit (1) 

– Saatu kannustus/tuki/palaute (17) 

Työhön liittyvän vuorovaikutuksen kategoriaan syntyi kolme selkeää alakategori-
aa. Kollegat ja työyhteisö -luokkaan koodasin vastukset, jossa mainittiin työtove-
rit, kollegat, työyhteisö ja rehtori/johtaja täsmennettynä esimerkiksi sanoilla yh-
teistyö, jakaminen, vuorovaikutus, keskustelu ja kokemusten vaihto. Toiseen 
luokkaan sijoittuvat vastaukset, jossa kehittymiseen vaikuttava tekijä olivat oppi-
laat (mukavat, hankalat, erilaiset ja haasteelliset, vaikeuksia ja ongelmia omaavat, 
poikkeavat sekä hyvät, eri- ikäiset ja eri kehitystasolla olevat oppilaat) tai opetus-
ryhmät. Kolmanneksi alaluokaksi muodostui Yhteistyö ja vuorovaikutus eri taho-
jen kanssa -luokka, ja tähän sisältyy monia eri tahoja: koti/koulu yhteistyö mainit-
tiin yhdeksän kertaa, yhteistyö ja vuorovaikutus yleensä tai muiden eri tahojen 
(esimerkiksi erityisopettaja, puheterapeutti) kanssa mainittiin seitsemän kertaa, 
neljä mainintaa sai yhdistys/luottamustoiminta, ja päätin koodata ne tähän luok-
kaan, sillä kysymys on vuorovaikutuksesta, johon opettaja osallistuu ns. ammat-
tinsa puolesta; yhden maininnan saivat tutustumiskäynnit. Omaksi luokakseen 
kokosin vastaukset, jotka liittyivät tukeen, kannustukseen ja palautteeseen. Ne 
näyttivät olevan erityisen merkityksellinen asia opettajille: vastuksissa tuotiin 
esille työyhteisön avoimuus, hyvä työilmapiiri ja vapaus. Opettaja kokee, että hän 
saa tehdä työtänsä omalla tavallaan ja rauhassa, että opettajalla on ”vapaat kädet” 
kuten seuraava ote kertoo: 
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”Työtovereiden tuki, johdon antama tilaisuus omaan harkintaan, ”vapaat kä-
det.” 
Opettaja 471, erityisopettaja, mies, 59 vuotta, 28 vuotta työkokemusta. 

Pelkästään sanaa kokemus sitä erikseen täsmentämättä käytettiin 98 kertaa ja 
nämä vastaukset kokosin omaksi Kokemus-kategoriakseen. On mahdotonta arvi-
oida, viittaako opettaja tällöin johonkin erityiseen kokemukseen vai yleensä ko-
kemuksen merkitykseen kehittymisessä. Elämänkokemuksella (18) puolestaan 
näytettiin viitattavan viisauteen, joka saavutetaan vasta iän ja kehittymisen myötä. 
Elämänkokemuksesta kehittymiseen vaikuttaneena tekijänä mainitessaan opettaja 
toi esille, että kyseessä on eri asia kuin työkokemus, sillä se näytti liittyvän henki-
lökohtaisen elämäntapahtumiin ja ihmisenä kehittymiseen ja niiden heijastumi-
seen myös opettajuuteen. Elämänkokemus-kategorian liitännäiskategoriaksi muo-
dostui Henkilökohtainen elämä, ikääntyminen ja ihmisenä kasvaminen -kategoria 
(109), joka koostuu alakategorioista ikääntyminen, aika (41), oma kehittyminen ja 
kasvaminen (31), omat lapset, perhe ja läheiset (26), harrastukset (8), omat kou-
lukokemukset (2), kuntoutus (1). Usein oli myös mainittu, että ikä ”tuo jotakin” 
kuten kokemusta, vapautta, vakavuutta, rohkeutta, viisautta, tietämystä tai ym-
märtämystä. Omaa kehittymistään ja kasvuaan vaikuttavana tekijänä pitäneet 
käyttivät sanoja kasvaminen, kypsyminen ja oppiminen. Näitä tapahtuu opettajien 
vastausten mukaan elämänkoulussa, omien elämäntilanteiden, kriisien ja ”kolhu-
jen ja töppäysten” seurauksena. Tässä prosessissa myös omat vahvuutensa voi 
oppia tuntemaan ja niitä voi oppia käyttämään hyväksi, itsetunto ja itseluottamus 
vahvistuvat, oppii antamaan tilaa muillekin sekä kasvaa ihmisenä ja opettajana. 
Omat lapset, perheen tai läheiset ihmiset kehitykseensä vaikuttaneena tekijänä 
mainittiin 26 kertaa ja todettiin, että näiden myötä ”kasvaa itsekin”. Harrastuksis-
ta tai niiden merkityksestä kirjoitti kahdeksan opettajaa: harrastus voi esimerkiksi 
opettaa ja antaa itselle jotakin, opetusainetta voi harrastaa ja harrastus voi tukea 
työtä. Omat koulukokemukset kehitykseen vaikuttaneeksi tekijäksi nimettiin kak-
si kertaa, mikä on yllättävän vähän, ja kuntoutus kehitykseen vaikuttaneena teki-
jänä mainittiin kerran.  

Koulutuksesta kehittymiseen vaikuttaneena tekijänä kertoi 122 mainintaa ja 
näistä muodostin oman Koulutus-kategoriansa. Tähän kategoriaan hyväksyin vain 
ne vastaukset, joissa käytettiin nimenomaan koulutus-sanaa viittaamaan joko 
saatuun perus- tai täydennys/jatko/lisäkoulutukseen. Pohdintaa aiheutti opiskelu-
sanan käyttö, jota oli käytetty 28 kertaa, mutta sen käyttö näytti viittaavan ei-
systemaattiseen ja vapaaehtoiseen asioihin perehtymiseen varsinaisen koulutuk-
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sen sijasta. Tältä pohjalta sijoitin opiskeluun liittyvät vastaukset Kehittymisha-
lukkuus-pääkategoriaan Koulutus-kategorian sijasta.  

Selvästi omaksi kategoriakseen eli viidenneksi pääkategoriaksi muodostui 
Kehittymishalukkuus-kategoria (109 mainintaa). Se koostui kolmesta alakategori-
asta seuraavalla tavalla: 

– Myönteinen asenne (41) 
– Opiskelu, ajan ja alan seuraaminen (38) ja sen tiedonlähteitä (16) 
– Reflektio (14) 

Maininnat kuvasivat myönteistä asennetta ajattelua, asennetta ja toimintaa ja vas-
tauksissa käytettiin sanoja kiinnostus, aktiivisuus, innokkuus ja motivaatio, halu 
kehittyä/kokeilla/uudistua/oppia, tarve ymmärtää ja tehdä työnsä hyvin, työstä 
pitäminen, sen kehittäminen ja monipuolistaminen. Toiseksi alaluokaksi muodos-
tui opiskelu, ajan ja alan seuraaminen (38 mainintaa), jolloin mainittiin omaehtoi-
nen opiskelu ja tiedonhankinta sekä halu seurata aikaa/opetusalaa ja yleensä asioi-
ta – pitää pysyä ajan tasalla ja ”ajan hermolla”. Erilaisista tiedonlähteistä tuli 
mainittua kirjallisuus/artikkelit/lukeminen (10), internet (3), sekä musiikki, elo-
kuvat, TV (1). Aktiivista kehittymiseen liittyvää refleksiivistä ajattelua ilmaisi 14 
opettajaa käyttäen sanoja oman toiminnan seuraaminen ja arvioiminen, itsetutkis-
kelu, ajattelu ja analysointi.  

Lisäksi muodostui Taantuminen/negatiivinen tekijä -kategoria (7), joissa vii-
dessä mainittiin myös kehittymättömyyden syy: 

”Opetustoimen aina jarruttava ja kielteinen suhtautuminen.” 
Opettaja 249, luokanopettaja, nainen, 49 vuotta, 26 vuotta työkokemusta. 

”Välillä määrärahan niukkuus.” 
Opettaja 378, aineenopettaja, nainen, 59 vuotta, 34 vuotta työkokemusta. 

”Aika. Vähentyneet tuntimäärät pakottavat valitsemaan. 
Opettaja 522, aineenopettaja, nainen, 51 vuotta, 27 vuotta työkokemusta.  

”Lukkiutuneet asenteet.” 
Opettaja 539, aineenopettaja, mies, 51 vuotta, 24 vuotta työkokemusta. 

”Huono palkka.” 
Opettaja 556, aineenopettaja, mies, 46 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

Tässä yhteydessä on muistettava ne kolme opettajaa, jotka mainitsivat opetus-
ryhmän suuruuden ja se yksi opettaja, joka mainitsi määräaikaiset työsuhteet. 
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Heidän vastauksensa katsoin kuitenkin viisaimmaksi sijoittaa asiayhteyteensä eli 
kohtiin työsuhteen jatkuvuus ja opetusryhmän koko Työkokemus-kategoriaan. 
Merkille pantavaa kuitenkin kokonaisuudessaan on se, että negatiivisesti kehitty-
miseen vaikuttaneita tekijöitä tuotiin esille näin vähän.  

4.1.4 Parhaimmat puolet opettajana 

Parhaimpia puoliansa opettajana oli määritellyt 388 opettajaa. Vastauksista 
muodotui seitsemän pääkategoriaa sisältävä luokitus. Suurimmaksi pääkategori-
aksi muodostui Opettaja-kategoria, johon sijoittui 469 vastausta eli monet 
opettajat ilmoittivat useamminkin parhaan puolensa sijoittuvan tälle 
henkilökohtaiselle alueelle. Toiseksi eniten parhaimpia puolia sijoittui Vuorovai-
kutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoriaan (216). Lähes yhtä suureksi muodostui 
Prosessi-kategoria (196). Vähiten parhaimpia puolia sijoitettiin Opetus-kategorian 
alueelle (120). Välikategorioita muodostui kolme ja niistä suurimmaksi muodos-
tui Kehittymishalukkuus ja kutsumus -kategoria (71). Muut välikategoriat olivat 
Ammattitaito (11) ja Kasvatus (5). Viiden opettajan vastaus sijoittui kategoriaan 
muut vastaukset. Suurimman pääkategorian eli Opettaja-kategorian rakenne seu-
raavassa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opettaja-kategoria (469) 
 
Itsehillintä (144)  
Huumorintaju (92) 
Empaattisuus (72)  
Opettajan lahjakkuus/kyky/taito (62)  
Persoonallisuus (20) 
Oman toiminnan arviointi (7) ja kokemuksista oppiminen (9) 
Myönteisyys (13) 
Ihmisläheisyys (9) 
Avoimuus (6) 
Itsetuntemus ja itsetunto (6) 
Suvaitsevaisuus (6) 
Luotettavuus (5) 
Iloisuus (5) 
Spontaanius (3) 
sekä aitous, rehellisyys, turvallisuus, terveys ja ystävällisyys (2) 
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Myös alakategorioille syntyi alaluokituksia. Itsehillintä (144) koostuu ala-
luokista tunteiden hallinta (5), tasapuolisuus (56), rauhallisuus (35), pitkäpinnai-
suus (17), oikeudenmukaisuus (15) kärsivällisyys (15) ja paineensietokyky (1) ja 
tähän alakategoriaan on sijoitettu kaikki maininnat, joissa jollain tavalla viitattiin 
opettajan kykyyn säädellä tunteitaan ja reaktioitaan. Opettajan lahjak-
kuus/kyky/taito(62) sisältää myös useita erilaisia ulottuvuuksia: luo-
vuus/idearikkaus/mielikuvitus (19), kyky tulla toimeen (16), lahjakkuus (8), orga-
nisointikyky (8), esiintymiskyky (7), taito kuunnella/keskustella (7), ihmistunte-
mus (3), maalaisjärki (2), suunnittelukyky (2). Lisäksi oli joukko mainintoja, 
jotka oli vaikea luokitella, mutta jotka pohdinnan jälkeen on sijoitettu tähän pää-
kategoriaan, koska katson niiden nimenomaan liittyvän opettajan henkilökohtai-
selle alueelle tai persoonaan liittyviksi ominaisuuksiksi. Toiseksi suurin pääkate-
goria eli Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria oli selväpiirteinen koko-
naisuus, kuten seuraavasta voidaan havaita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosessi-kategorian (196) tarkastelussa ongelmia aiheutti suuri joukko erilaisia 
mainintoja, jotka saattaisi tulkita myös persoonallisuuteen liittyviksi henkilökoh-
taisiksi ominaisuuksiksi. Olen kuitenkin tehnyt kategorioinnissa selvän jaon näi-
den mainintojen suhteen ja noudattanut samaa jakoa läpi koko analyysin. Jako 
perustuu siihen, soveltuuko seikka kuvaamaan toiminnan luonnetta ja jos se so-
veltuu kuvaamaan myös toiminnan luonnetta, se on koodattu Prosessi-
kategoriaan. Näin muodostui Prosessi-kategorian suurin alaluokka, joka on nimet-
ty Kurinalaiseksi toiminnaksi (107). Tätä sijoitusta Prosessi-kategoriaan puolustaa 
myös se, että muodostunut luokka sisältää samoja elementtejä kuin opettajana 
kehittymistä koskeneessa kysymyksessä Prosessi-kategoriaan muodostunut Muu-

Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria (216) 
 
Yleensä vuorovaikutuksessa ja/tai yhteistyössä kehittyminen (77) 
Oppilaan kohtaaminen (70) ja oppilaantuntemus (17) 
Ilmapiirin luominen (20) 
Ryhmänhallinta (18) 
Koti/koulu yhteistyö (9) 
Vuorovaikutus työyhteisössä (2) 
Käsitys ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta (2) 
Arvokasvatus (1) 
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tos asenteissa/toiminnassa. Seuraavassa Prosessi-kategorian rakenne kokonaisuu-
dessaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosessi-kategorian (196) alakategoria Kurinalainen toiminta koostuu alaluokista 
ahkeruus (14), tunnollisuus (14), jämäkkyys (14), pitkäjänteisyys ja vaativuus (8), 
johdonmukaisuus (7), määrätietoisuus ja sinnikkyys (6), täsmällisyys (5), sään-
nöistä ja sopimuksista kiinni pitäminen (4), järjestelmällisyys (4), organisointiky-
ky ja suunnitelmallisuus (3), vastuullisuus, tavoitteellisuus ja työmoraali (2) sekä 
perusteellisuus, peräänantamattomuus, huolellisuus, tarkkuus, napakkuus, lujuus, 
ryhdikkyys ja tiukkuus (1). Opetus-kategoria ei taas sisältänyt varsinaisesti mitään 
sinänsä uutta ulottuvuutta jo aikaisemmin esille tulleisiin ulottuvuuksiin verrattu-
na.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Välikategorioihin muodostui uusi kategoria, jonka nimesin nimellä Kehittymisha-
lukkuus ja kutsumus (71). Kategorian paikka näyttää olevan Opettaja- ja Prosessi-
kategorioiden välissä, sillä maininnoista välittyy henkilökohtainen positiivinen 
asennoituminen prosessiin.  

 
 

Prosessi-kategoria (196) 
 
Kurinalainen toiminta (107) 
Joustavuus/valmius muutoksiin (72) ja ongelmanratkaisukyky (3) 
Olennaisen/kokonaisuuksien hahmottaminen (7) 
Itsenäisyys, päätöksenteko (6) 
Ajattelulliset valmiudet (1) 

Opetus-kategoria (120) 
 
Aineen/opetettavan aineksen hallinta (65), laaja-alaisesti (23) 
Opetustyössä kehittyminen (26)  
Opetusmenetelmät (5) 
Opetusmateriaali (1) 
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Annettu nimi kuvaa luokan kahta sisällöllistä ulottuvuutta, joiden perusteella en 
pystynyt täsmällisesti rajaamaan, kummasta opettaja puhuu. Opettajana kehitty-
mistä koskeneessa kysymyksessä tuli myös esille kehittymishalukkuus–
ulottuvuus, mutta tämän kysymyksen vastauksissa asiaan liittyi vielä kutsumus: 
maininnat kuvasivat myönteistä asennetta ajattelua, asennetta ja toimintaa, mutta 
myös voimakasta sitoutumista opettajan työhön, opetustyön rakastamista, innos-
tusta ja omalla alalla olemista kuten seuraavista esimerkeistä voidaan havaita. 

”Työhön sitoutuminen, motivaatio.” 
Opettaja 259, luokanopettaja, nainen, 41 vuotta, 6 vuotta työkokemusta.  

”Haluan tehdä työtäni lasten kanssa mahdollisimman hyvin, viihdyn lasten 
parissa.” 
Opettaja 260, luokanopettaja, nainen, 43 vuotta 17 vuotta työkokemusta.  

”Olen mielestäni kutsumusopettaja – pidän työstä ja lapsista.” 
Opettaja 288, luokanopettaja, nainen, 59 vuotta, 33 vuotta työkokemusta. 

”Tahto tehdä aina parhaimpansa.” 
Opettaja 342, esiopettaja, nainen, 50 vuotta, 24 vuotta työkokemusta.  

”Myönteinen asenne työtä kohtaan, valmius ”laittaa itsensä likoon”. 
Opettaja 353, luokanopettaja, nainen, 44 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

”Se, että tunnen alan omakseni.” 
Opettaja 525, aineenopettaja, nainen, 57 vuotta, 31 vuotta työkokemusta. 

”Kutsumus ja aito kiinnostus työhön.” 
Opettaja 95, erityisopettaja, nainen, 39 vuotta, 10 vuotta työkokemusta. 

Kehittymishalukkuus ja kutsumus -kategorian aineistoesimerkit ovat naisopettaji-
en, mutta kategoriaan tuli myös miesopettajien vastauksia. Miehiä oli kuitenkin 
vähemmän 15/69 opettajasta eli 21,7 % vastaajista. Lisäksi kysymyksen ana-
lysoinnissa syntyi kaksi muuta välikategoriaa, eli jo aikaisemmista kysymyksistä 
tutut välikategoriat Ammattitaito-kategoria (11) ja Kasvatus-kategoria (5). Am-
mattitaito-kategoriassa (11) ammattitaidon lisäksi mainittiin ammatillinen päte-
vyys ja ammatti-identiteetti ja Kasvatus-kategoriaan koodasin vastaukset, joissa 

Kehittymishalukkuus ja kutsumus -kategoria (71) 
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selkeästi ilmaistiin joko kasvatus-sanaa käyttäen tai muuten, että työn näkökulma 
on kasvatuksellinen. Muut vastaukset -kategoriaan (5) sijoitetuissa vastauksissa 
kaksi opettajaa ilmoitti, että parhaimpia puolia on itse vaikea arvioida, yksi opet-
taja viittasi kiireeseen, jossa ei tunne olevansa parhaimmillaan missään, yksi opet-
taja ilmoitti, ettei kehity ja yksi opettaja, ettei parhainta puolta ole. Kokonaisuute-
na Parhaimpia puolia opettajana kuvattiin kuvion (kuvio 22) mukaisella tavalla: 

Kuvio 22. Parhaimmat puolet opettajana. 

Parhaimpia puoliansa opettajana oli määritellyt 388/578 opettajaa. Suurimmaksi 
kategoriaksi muodostui Opettaja-kategoria, johon sijoittui 469 vastausta. Toiseksi 
eniten parhaimpia puolia sijoittui Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät 
-kategoriaan (216). Lähes yhtä suureksi muodostui Prosessi-kategoria (196). Vä-
hiten parhaimpia puolia opettajana sijoitettiin Opetus-kategoriaan (120). Välika-
tegorioista suurimmaksi muodostui Kehittymishalukkuus ja kutsumus -kategoria 
(71). Muut välikategoriat olivat Ammattitaito (11) ja Kasvatus (5). Viiden opetta-
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jan vastaus sijoittui Muut vastaukset -kategoriaan. Vastausten perusteella opettaji-
en vahvuusalue sijoittuu nimenomaan henkilökohtaiselle alueelle. 

4.1.5 Opettajien ammatillinen kehittymistarve 

Ammatillisen kehittymistarpeen hahmottaminen oli selväpiirteinen tehtävä, sillä 
siitä muodostui kuusi sisällöllisesti selkeää pääkategoriaa. Kysymykseen oli vas-
tannut kaikkiaan 508/578 opettajaa, ja koska koodattuja mainintoja oli yhteensä 
698, merkitsee se taas sitä, että opettajat vastasivat runsassanaisesti eri alueilta. 
Selvästi eniten kehittymistarvetta liittyi Opetus-kategoriaan (432 mainintaa). 
Toisena ja kolmantena olivat Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria 
(108) ja Prosessi-kategoria (81). Selvästi vähiten kehittymistarvetta liittyi Opetta-
ja-kategoriaan (29), mikä on myös hieman yllättävää. Välikategorioita muodostui 
vain kaksi: Yleinen kehittymistarve -kategoria (35) ja Kasvatus-kategoria (3). 
Lisäksi muita vastauksia oli annettu yhdeksän. Suurimman pääkategorian eli Ope-
tus-kategorian rakenne seuraavassa. 

 

 
Alakategoria Aineen/opetettavan aineksen hallinta (261) koostuu alaluokista tieto- 
ja viestintätekniikka (88), yleensä aineen/opetettavan aineksen hallinta (65), mu-
siikki (31), kuvataide (11), liikunta (10), reaaliaineet (8), kielet/kielitaito (7), ma-
temaattiset aineet (7), äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito (7), kädentaidot (6), 
tekninen työ (4), esiopetus (2), työ- ja virkaehtosopimusten tuntemus (2) ja seu-
raavia esiintyi kutakin yksi maininta: alkuopetus, arviointi, AO pätevyys, CAD-
ohjelmat, ekonomia, ensiapu, elektroniikka, kehityspsykologia, LKOP-pätevyys, 
mediakasvatus, opettajan pedagogiset opinnot, terapiat ja työnohjaus. Opetustyös-
sä kehittyminen (41) puolestaan sisältää alaluokat opetuksen suunnittelu, arviointi 
ja toteuttaminen (30) ja opetustyö, -taito ja didaktiikka (11).  

Opetus-kategoria (432) 
 
Aineen/opetettavan aineksen hallinta (261): 
Opetusmenetelmät (80) + suuren luokkakoon ongelma (2) 
Opetustyössä kehittyminen (41) 
Erityispedagogiikka (31) 
Opetusvälineet/materiaalit/ohjelmat (17) 
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Toiseksi suurimmaksi muodostui Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria 
(108), jonka suurin alakategoria oli puolestaan Vuorovaikutuksessa ja yhteistyös-
sä kehittyminen (64). Tämä alakategoria koostuu alaluokista oppilaantuntemus ja 
oppilaan kohtaaminen (31), opetusryhmän/tilanteen hallinta ja johtaminen (16), 
koti/koulu yhteistyö (7), vuorovaikutus työyhteisössä (4), kansainvälinen yhteis-
työ (2), moniammatillinen yhteistyö (1) ja työ- ja elinkeinoelämä yhteistyö (1). 
Alaluokkia sisältää myös Opettajan vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
-alakategoria (32), joka koostuu alaluokista yhteistyötaidot (9), vuorovaikutustai-
dot (7), kuuntelutaidot (3), esiintyminen ja ilmaisutaidot (3). 

 

 
Kolmanneksi suurimmassa pääkategoriassa eli Prosessi-kategoriassa (81) alakate-
goria Muutos asenteissa/toiminnassa (23) koostuu alaluokista suunnitelmallisuus 
(12), täsmällisyys (3), rehellisyys ja pitkäjänteisyys (2) sekä jämäkkyys, ahkeruus 
ja suhtautuminen sanaan laatu (1). Työnhallinta-alakategoria (13) koostuu ala-
luokista aikatauluttaminen (3), työn rajaaminen (3), rutiinien/turhautumisen eh-
käiseminen (2) sekä jaksaminen ja asioiden hyppysissä pitäminen (1). Seuraavak-
si suurimmaksi muodostui Yleinen kehittymistarve -kategoria (35), joka sijoittuu 

Prosessi-kategoria (81) 
 
Tiedonhankinta prosessointi ja soveltaminen (26) 
Muutos asenteissa/toiminnassa (23) 
Työnhallinta (13) 
Ongelmanratkaisukyky ja valmius muutoksiin (8) 
Itsenäisyys, päätöksenteko (6) 
Ajattelulliset valmiudet (5) 

Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria (108) 
 
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kehittyminen (64) 
Opettajan vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot (32) 
Opetussuunnitelman laadinta/toteuttaminen (5) 
Ilmapiiri (3) 
Arvokasvatus (2) 
Käsitys ihmisestä tiedosta ja oppimisesta (2) 
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kategorioinnissa kaikkia ulottuvuuksia koskettavaksi välikategoriaksi. Vasta tä-
män jälkeen eli neljänneksi suurimmaksi sijoittui jokaisessa aikaisemmassa ky-
symyksessä varsin merkittävän roolin saanut Opettaja-kategoria (29), jonka ra-
kenne seuraavassa. 

 

 
Lisäksi muodostui jälleen Kasvatus-kategoria (4). Muut vastaukset -kategoriaan 
sijoittui yhdeksän vastausta, joista neljässä viitattiin hyvin lähellä olevaan eläk-
keelle siirtymiseen. Kaksi opettajista arveli, ettei enää kehity ja kolmas, ettei am-
mattitaito enää paljon kehity, ”mutta silti jokapäiväisen työn voi tehdä iloisin 
mielin”. Neljännen opettajan mielestä se (ammatillinen kehittyminen) ”jää näh-
täväksi”. Viides opettaja oli valikoiva todeten ”käytän juuri nyt sellaisissa asiois-
sa, jotka koen tärkeänä”. Kokonaisuutena Ammattitaitoni voisi kehittyä seuraa-
vissa asioissa – kysymyksen tulos on seuraavanlainen (kuvio 23):  

Opettaja-kategoria (29) 
 
Tunteiden hallinta ja tasapuolisuus (13)  
Empaattisuus (6) 
Itsetunto ja itsetuntemus (3) 
Oman toiminnan arviointi (3) 
Persoonallisuus (2) 
Huumorintaju (1) 
Kokemuksista oppiminen (1) 



 224 

Kuvio 23. Ammatillinen kehittymistarve. 

Ammatillista kehittymistarvettaan oli määritellyt 508 opettajaa. Eniten kehitty-
mistarvetta liittyi Opetus-kategoriaan (432 mainintaa). Muihin kategorioihin ke-
hittymistarvetta liittyi selvästi vähemmän ja kaikkein vähiten Opettaja-
kategoriaan (29 mainintaa). Jatkuvaa tai kokonaisvaltaista kehittymistarvetta 
ilmaistiin 35 vastauksessa. Kasvatuksen osalta kehittymistarvetta ilmaistiin nel-
jässä maininnassa. Muita vastauksia oli yhdeksän, joista neljässä viitattiin lähellä 
olevaan eläkkeelle jäämiseen. 

4.1.6 Tavoitteet ja periaatteet opettajan työssä 

Tavoitteita ja periaatteita oli määritellyt 514/578 kyselyyn vastannutta opettajaa. 
Myös tämä kysymys oli kirvoittanut runsassanaisia vastauksia, sillä koodauksia 
syntyi yhteensä 1073. Vastauksista muodostui kuusi pääkategoriaa sisältävä ra-
kenne. Eniten vastauksia liittyi Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoriaan 
(575) ja seuraavaksi eniten Opettaja-kategoriaan (322). Pienimmiksi ja lähes yhtä 
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suuriksi muodostuivat Prosessi- (86) ja Opetus-kategoriat (55). Lisäksi muodostui 
yksi jo entuudestaan tuttu Kehittymishalukkuus ja kutsumus -välikategoria (10). 
Lisäksi muodostui mielenkiintoinen Opettajan/koulun asema ja tehtävä -kategoria 
(48), jossa otettiin hyvinkin erilaisia näkökulmia. Muita vastauksia tämän kysy-
myksen osalta oli kaksi.  

Näiden vastausten luokittelu oli ongelmallista: oli vaikea vetää rajaa, milloin 
on kyse arvokasvatukseen (Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria) ja 
milloin opetukseen (Opetus-kategoria) kuuluvasta asiasta. Pohdinnassa oli myös 
kategorioiden yhdistäminen otsikoksi ”Mitä tulisi opettaa ja mihin tulisi kasvat-
taa”, mutta toisaalta oli myös selvästi jompaankumpaan liittyviä asioita, joille 
yhdistäminen ei olisi tehnyt oikeutta. Toinen ongelma olivat käsitteet tasapuoli-
suus ja oikeudenmukaisuus, jotka tässä kysymyksessä nousivat esille selvästi 
(197 mainintaa). Ne olen aikaisemmin koodannut kuuluviksi Opettaja-
kategoriaan, mutta tässä kysymyksessä ne näyttivät liittyvän enemmänkin Vuoro-
vaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoriaan, jossa esille tuli myös muita yleisesti 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä tavoitteita ja periaatteita. Koska 
tavoitteenani on myös syntyneiden luokitusten vertaaminen eri kysymysten välil-
lä, pitäydyin johdonmukaisesti tässäkin kysymyksessä jo aikaisempiin kategori-
ointivalintoihini. Seuraavassa suurimman muodostuneen pääkategorian eli Vuo-
rovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategorian rakenne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opettajan tavoitteiden ja periaatteiden pääpaino on siis Vuorovaikutuksen ja sitä 
ohjaavien tekijöiden alueella ja nimenomaan ihmisten kohtaamisessa. Suurin 
alakategoria eli Ihmisten välistä vuorovaikutusta koskevat periaatteet (220) koos-
tuu yleisistä periaatteista (122), joiksi mainittiin toisen ihmisen arvostami-
nen/kunnioittaminen (67), toisten huomiointi ja välittäminen (26), erilaisuuden 
hyväksyminen/suvaitsevaisuus (15) ja tasavertaisuus (14) ja oppilaan kohtaamista 

Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoria (575) 
 
Ihmisten välinen vuorovaikutus (220) 
Arvokasvatus (182) 
Ilmapiiri (31), rajoista/säännöistä/sopimuksista kiinni pitäminen (72) ja 
työrauha (22)  
Yhteistyö (13), koti/koulu (12) ja tiimityö (81) 
Opetussuunnitelman laadinta ja toteuttaminen (4) 
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koskevista periaatteista (117), joiksi puolestaan nimettiin yksilöllisyyden huomi-
oiminen (33), tukeminen/kannustaminen/itsetunto (26), oppilaan etu toiminnan 
lähtökohtana (19), ei kuristusta, haukuntaa tai kiusaamisen suvaitsemista (14), 
oppilaiden kuuntelua ja keskustelua (9), oppilaiden hyväksyminen (7) ja tasa-
arvoinen kohtelu (7), oppilaista välittäminen (4), heidän kokonaistilanteensa 
huomiointi (4), oppilaantuntemus (3) ja ajan antaminen (3) ja puhtaalta pöydältä 
aloittaminen (1).  

Mielenkiintoinen vuorovaikutuksen ja sitä ohjaavien tekijöiden alueella oli 
Arvokasvatus -alakategoria, sillä vastaukset jakaantuivat sisällöltään varsin laajal-
le alueelle, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:  

”Moraali ja eettisyys kasvatus.” 
Opettaja 112, luokanopettaja, mies, 34 vuotta, 6 vuotta työkokemusta. 

”Toisen työn arvostaminen.” 
Opettaja 157, erityisopettaja, nainen, 54 vuotta, 24 vuotta työkokemusta. 

”Oppimisen ja opettamisen arvostaminen.” 
Opettaja 196, luokanopettaja/koulunjohtaja, mies, 42 vuotta, 15 vuotta työ-
kokemusta. 

”Luonnon kunnioittaminen.” 
Opettaja 253, koulun johtaja, mies, 60 vuotta, 30 vuotta työkokemusta. 

”Arvokasvatus (rehellisyys, toisen ihmisen kunnioittaminen).” 
Opettaja 311, luokanopettaja, nainen, 46 vuotta, 23 vuotta työkokemusta.  

”Perusarvot: rehellisyys, toisen kunnioittaminen, ihmisarvo, uskonto.” 
Opettaja 323, luokanopettaja, nainen, 48 vuotta, 27 vuotta työkokemusta. 

”Oikeiden arvojen ylläpito: ihminen ei ole eläin vaan hän on luotu olento, jol-
la on kuolematon sielu ja vapaa tahto valita oikean ja väärän välillä ---> vas-
tuun kehittäminen.” 
Opettaja 394, aineenopettaja/koulunjohtaja, mies, 57 vuotta, 31 vuotta työko-
kemusta. 

”Kristillisten arvojen kunnioittaminen, perheen merkityksen kunnioittaminen, 
isänmaallisuus.” 
Opettaja 508, luokanopettaja, mies, 55 vuotta, 28 vuotta työkokemusta. 

”Koti, uskonto, isänmaa.” 
Opettaja 511, koulunjohtaja, mies, 52 vuotta, 28 vuotta työkokemusta. 
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Arvokasvatus-alakategoriaan koodaamistani vastauksista muodostin lopulta seu-
raavat alaluokat: hyvät tavat ja käytös (71), työskentelytaidot ja moraali (47), 
arvokasvatus yleensä (33), kristilliset perusarvot (5), perusarvot (5), moraa-
li/etiikka kuten oikean ja väärän oppiminen (3), suomalaisuus, luonnon kunnioit-
taminen, myötäeläminen, koti/uskonto ja isänmaa (2), vapaus/veljeys/tasa-arvo, 
länsimainen sivistys, vastuu ja elämänkatsomuksen merkitys (1). Suurimman 
alaluokan eli hyvien tapojen ja käytöksen osalta tuli esille, että niitä tulee jokaisen 
opettajan oppilailta vaatia ja niitä opettaa ja toisen ihmisen arvostamisen ja kun-
nioittamisen osalta, että se kysymys on jokaisen ihmisarvosta, jota tulee sellaise-
naan kunnioittaa ja että se on vastavuoroista toimintaa. Vastavuoroisella toimin-
nalla tarkoitan, että arvostamista/kunnioittamista edellytetään molemmilta osa-
puolilta sekä oppilaalta että opettajalta. Toiseksi suurimmassa alaluokassa Työs-
kentelytaidot ja moraali korostettiin työskentelytaitojen, moraalin oppimiseen ja 
opettamiseen, vastuuntuntoon ja ponnistelemisen tärkeyteen liittyviä seikkoja 
(47). Luokan sisältöä kuvaavat erinomaisesti seuraavat annetut vastaukset: 

”Työn teon painottaminen/arvostaminen.” 
Opettaja 160, aineenopettaja, nainen, 47 vuotta, 18 vuotta työkokemusta. 

”Työaikojen noudattaminen.” 
Opettaja 161, aineenopettaja, nainen, 49 vuotta, 25 vuotta työkokemusta. 

”OPPILAAN VASTUUNTUNTOINEN TYÖSKENTELY.” 
Opettaja 164, aineenopettaja, mies, 48 vuotta, 8 vuotta työkokemusta. 

”Työhön opettaminen. Itse kunkin vastuu itsestään ja elämästään, vastuun 
kantamista ja ottamista.” 
Opettaja 414, erityisopettaja, nainen, 60 vuotta, 30 vuotta työkokemusta. 

”PONNISTELEMINEN TAVOITTEIDEN ETEEN.” 
Opettaja 420, luokanopettaja, mies, 46 vuotta, 23 vuotta työkokemusta. 

”Lapsen oikeudet (todella) kunniaan, lapsilla on myös velvollisuuksia.” 
Opettaja 509, esiopettaja, nainen, 58 vuotta, 33 vuotta työkokemusta. 

”Työnteon opettaminen. Tekojen ja seuraamusten syy-yhteyden ymmärtämi-
nen.” 
Opettaja 522, aineenopettaja, nainen, 51 vuotta, 27 vuotta työkokemusta. 

Tässä vastauksessa Ilmapiiri-alakategorian (31) ympärille muodostui kokonai-
suus, jossa kolme asiaa näytti olevan yhteydessä toisiinsa: hyvä ilmapiiri on yh-
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teydessä työrauhaan (22) ja siihen, että sovituista asioista pidetään kiinni ja että 
sopiminen tehdään mieluiten yhdessä (72). Yhteistyön tekemisestä kirjoitettiin 
yleisesti (13) ja erityisesti koti/koulu yhteistyön näkökulmasta (12) ja tiimityön 
(1) näkökulmasta. Opetussuunnitelman laadinnan ja toteuttamisen mainitsi työ-
tänsä ohjaavaksi tavoitteeksi ja periaatteeksi vain neljä opettajaa, mitä voidaan 
pitää todella vähäisenä ja huolestuttavana määränä ottaen huomioon tutkimuksen 
vastaajajoukon.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suurimmassa eli Opettaja-kategoriassa eniten vastauksia liittyi tunteiden hallin-
taan (4) ja tasapuolisuuteen (107), oikeudenmukaisuuteen (81) ja reiluuteen (5), 
jotka koodasin samaan kategoriaan, koska ne edustavat vaatimusta opettajan ”olla 
jonkinlainen”. Kohtalaisen paljon mainintoja havaitaan saaneen myös rehellisyy-
den (70), mutta vain yllättävän vähän vastauksia liittyi muihin varsinaisesti opet-
tajaan liittyviin tekijöihin. Prosessi-kategoriaan on koodattu vastaukset, joissa 
kuvailtiin toimintaan liittyviä yleisemmällä tasolla olevia tavoitteita ja periaattei-
ta.  

Opettaja-kategoria (322) 
 
Tunteiden hallinta ja tasapuolisuus (197)  
Rehellisyys (70) 
Myönteisyys (13) 
Empaattisuus (11) 
Inhimillisyys (10) 
Avoimuus (9) 
Aitous (5) 
Oman toiminnan arviointi (3) 
Persoonallisuus (2) 
Hienotunteisuus (1) 
Huumorintaju (1) 
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Toimintaan liittyviksi yleisiksi tavoitteiksi ja periaatteiksi (76) on tulkittu joh-
donmukaisuus (29), vastuullisuus (14), tavoitteellisuus (12), realistisuus, luotetta-
vuus ja ahkeruus (4), tunnollisuus, jämäkkyys, täsmällisyys ja kiireettömyys (3), 
perusteellisuus (2) ja pitkäjänteisyys (1). Opetus-kategoriaan sijoittui toiminnan 
tavoitteista ja periaatteista vain pieni osa (79) ja vastukset hajosivat kovasti, kuten 
voimme tuloksesta havaita.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehkä kuitenkin kaikkein mielenkiintoisimman kokonaisuuden tässä avoimessa 
kysymyksessä muodostivat tavoitteet ja periaatteet, jotka kokosin Opetta-
jan/koulun asema ja tehtävä -kategoriaan (48). Tähän kokonaisuuteen sisältyy 
kasvatusta koskevia kannanottoja (19), jollaiseksi luen myös ”rajat ja rakkaus” 
-sanonnan käytön (6). Lisäksi tuotiin esiin, että opettajan pitää olla aikuinen (14) 
ja auktoriteetti (8). Yhdessä vastauksessa lähtökohtana oli se, että opettaja opet-
taa. Mutta aloitetaanpa seuraavista vastauksista, joissa opettaja tuo esille, että 
koulussa tapahtuva toiminta on nimenomaan kasvatusta ja että se edellyttää opet-
tajalta jotakin:  

”Myönteisen kasvatusilmapiirin luominen.” 
Opettaja 165, aineenopettaja, nainen, 46 vuotta, 23 vuotta työkokemusta. 

Prosessi-kategoria (86) 
 
Toimintaan liittyviä yleisiä tavoitteita ja periaatteita (76)  
Ongelmanratkaisukyky ja valmius muutoksiin (6) 
Olennaisen/kokonaisuuksien hahmottaminen (4) 

Opetus-kategoria (55) 
 
Opetus ja oppiminen (24), johon liittyen suuri ryhmäkoko (3) 
Perusasioiden ja -taitojen opettaminen (11) 
Aineenhallinta ja aineenopettaminen (7) 
Oppilaan oikeuksien korostaminen (3) 
Kieli (2): oikeakielisyyden ja suomen kielen merkityksen korostaminen 
Alkuopetuksen tärkeyden korostaminen, asiakaskeskeisyys, kansalaistai-
to, pedagoginen vapaus, perusopetuksen tason säilyttäminen (1) 
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”Empaattisuus kasvatustilanteissa.” 
Opettaja 205, esiopettaja, nainen, 33 vuotta, 9 vuotta työkokemusta. 

”Selkeiden annettujen sääntöjen noudattaminen sekä kasvatuksessa että opis-
kelussa.” 
Opettaja 215, aineenopettaja, nainen, 53 vuotta, 28 vuotta työkokemusta. 

”Kasvatustyössä itsensä ja toisen kunnioittaminen on ehdoton.” 
Opettaja 227, luokanopettaja, nainen, 40 vuotta, 17 vuotta työkokemusta. 

”Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, selkeät kasvatusperiaatteet.”  
Opettaja 355, luokanopettaja/apulaisrehtori, mies, 57 vuotta, 36 vuotta työ-
kokemusta. 

”Rajat kasvatuksessa.” 
Opettaja 408, esiopettaja, nainen, 26 vuotta, 2 vuotta työkokemusta. 

”Kasvatustyössä on oltava sinut itsensä kanssa.” 
Opettaja 422, luokanopettaja/koulunjohtaja, nainen, 50 vuotta, 25 vuotta työ-
kokemusta. 

Mutta myös oppilailta edellytetään: 

”Aikuisen kunnioitus.” 
Opettaja 515, esiopettaja, nainen, 41 vuotta, 19 vuotta työkokemusta. 

”Opettajan kunnioitus eli oppilaiden ei tulisi kyseenalaistaa aikuisen ihmisen 
työtä ja mielipiteitä.” 
Opettaja 555, aineenopettaja, nainen, 25 vuotta, 1 vuosi työkokemusta. 

Mutta kenen on sitten vastuu ja mistä? 

”Kasvatusvastuu kaikilla opettajilla.” 
Opettaja 38, aineenopettaja, nainen, 35 vuotta, 8 vuotta työkokemusta. 

”Opettaja ensisijaisesti opettaa ja koti kasvattaa.” 
Opettaja 121, luokanopettaja, nainen, 34 vuotta, 2 vuotta työkokemusta. 

”Koulun tehtävä on kasvattaa.” 
Opettaja 140, aineenopettaja, mies, 47 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

”Koulun on oltava koulu. Se ei ole sairaala eikä sosiaalitoimisto, oppilas/lapsi 
tottelee aikuista eikä päinvastoin.” 
Opettaja 154, koulunjohtaja, mies, 46 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 
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”Mielestäni ala-asteella on tärkeää painottaa kasvatuksen osuutta, vaikka ai-
neenopetuksen edellä, jos on välttämätön.” 
Opettaja 229, luokanopettaja, nainen, 43 vuotta, 10 vuotta työkokemusta. 

”Koulun kasvatusvastuu silloin, kun kotikasvatus ontuu.” 
Opettaja 240, luokanopettaja/koulun johtaja, nainen, 51 vuotta, 29 vuotta 
työkokemusta. 

”Selkeät päämäärät, tavoitteet ja rajat koko kasvatustyössä, kasvatuksessa 
vastuussa pääasiallisesti koti, ei yhteiskunta eikä koulu, avoimuudella ja yh-
teistyöllä saadaan paljon hyvää aikaan.” 
Opettaja 403, erityisopettaja, nainen, 34 vuotta, 5 vuotta työkokemusta. 

”Kodin tulisi kasvattaa, koulun jatkaa sitä opetuksen ohella.” 
Opettaja 517, luokanopettaja/koulunjohtaja, mies, 54 vuotta, 31 vuotta työ-
kokemusta. 

”Opettajan tulee sekä opettaa omaa ainettaan, niin että oppilaat oppivat sekä 
kasvattaa heistä hyvätapaisia toiset ihmiset huomioonottaviksi.” 
Opettaja 529, aineenopettaja, nainen, 47 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

”Olen koulussa opettaakseni oppilaille omaa ainettani.” 
Opettaja 570, aineenopettaja, nainen, 40 vuotta, 15 vuotta työkokemusta. 

Mihin sitten pitää kasvattaa? 

”Tavoite: oppilaista pitää pyrkiä kasvattamaan tasapainoisia ja ennen kaikkea 
vastuuntuntoisia kansalaisia/ihmisiä, tämä tavoite pitää sisällään koko koulu-
toimen ytimen peruskoulussa.” 
Opettaja 6, opinto-ohjaaja, mies, 25 vuotta.  

”Ihmisyyteen kasvatus; toisen kohtaaminen, oppilaiden itseluottamuksen 
kasvun lisääminen.” 
Opettaja 79, luokanopettaja, nainen, 49 vuotta, 25 vuotta työkokemusta.  

”Kasvattaminen ryhmän jäseneksi.” 
Opettaja 343, esiopettaja, nainen, 40 vuotta, 18 vuotta työkokemusta. 

”Kasvattaa oppilaita rehellisyyteen ja luottamaan itseensä.” 
Opettaja 575, luokanopettaja, nainen, 29 vuotta, 2 vuotta työkokemusta. 

Toinen, jo aikaisemmista kysymyksistä tuttu välikategoria Kehittymishalukkuus 
ja kutsumus -kategoria (10) tuli tässä kysymyksessä esille vain hyvin vähäisesti. 



 232 

Muut vastaukset -kategoriaan (2) liittyi vain kaksi vastausta. Toisessa kategoriaan 
koodatuista vastauksista mainitaan, että periaatteita on ja toisessa todetaan moni-
selitteisesti: 

”Kollektiivisen työnantajan pitäisi ensin sivistyä.” 
Opettaja 539, aineenopettaja, mies, 51 vuotta, 24 vuotta työkokemusta. 

Kokonaisuutena tulos tavoitteiden ja periaatteiden osalta on esitetty kuviona (ku-
vio 24). 

Kuvio 24. Kasvatus- ja opetustyötä koskevat tavoitteet ja periaatteet. 
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Työtänsä ohjaavia tavoitteita ja periaatteita oli maininnut 514/578 kyselyyn vas-
tanneesta opettajasta. Kasvatus- ja opetustyötä koskevista tavoitteista ja periaat-
teista sijoittui Vuorovaikutuksen ja sitä ohjaavien tekijöiden -kategoriaan eniten 
(575), joten yhden opettajan vastauksessa tuli siis esille jopa useita tälle alueelle 
liittyviä periaatteita. Toiseksi eniten tavoitteita ja periaatteita sijoittui Opettaja-
kategoriaan (322), joista melkein kaikki koskivat opettajan tasapuolista, oikeu-
denmukaista ja reilua toimintaa. Prosessi-kategoriaan (86) ja Opetus-kategoriaan 
(55) liittyi tavoitteita ja periaatteita selvästi vähäisemmässä määrin. Opetta-
jan/koulun asemaa ja tehtävää (48) pohdiskeltiin hyvin eri näkökulmista. Kehit-
tymishalukkuutta tai kutsumusta (10) ilmaistiin tavoitteena tai periaatteena vähän. 
Muita vastauksia oli kaksi, joista toisessa yksi opettaja sanoi tavoittei-
ta/periaatteita olevan, mutta ei kertonut millaisia ja yksi opettaja viittasi niiden 
”mahdottomuuteen” eli tavoitteita ja periaatteita on vaikea asettaa ja noudattaa. 

4.1.7 Yhteenveto opettajuuteen ja ammatilliseen kehittymiseen 
liittyvistä käsityksistä 

Yleisesti on sanottava, että opettajien vastauksissaan käyttämät käsitteet ja termit 
olivat hyvin samanlaisia kaikissa opettajuutta koskeneissa kysymyksissä, mikä 
mahdollisti sen, että kategorioiden muodostamisessa pystyi olemaan johdonmu-
kainen. Tämä puolestaan mahdollistaa syntyneiden luokitusten vertaamisen. 
Näyttää myös sille, että käytetty neljän pääkategorian malli on toimiva, sillä 
kvantitatiivisessa osiossa (käsitys oleellisesta opettajan työssä) syntynyt neljän 
ulottuvuuden malli saa laadullisista osioista edelleen vahvistusta. Syntynyt neljän 
pääulottuvuuden malli tavallaan vahvistaa Piclen (1985) jaon ammatilliseen, hen-
kilökohtaiseen ja prosessiulottuvuuteen, mutta syntyneessä neljän ulottuvuuden 
mallissa ammatillinen ulottuvuus on kahtiajakautunut Vuorovaikutus ja sitä oh-
jaavat tekijät -ulottuvuuteen ja opetusulottuvuuteen. Tämä kävi ilmi tarkasteltaes-
sa tutkimuksessa muodostuneiden neljän faktorin sisältämien muuttujien sijoittu-
mista teoreettisena lähtökohtana olleessa Piclen (1985) teoriassa (ks. luku 3.2.1).  

Tutkimustulosten analyysivaiheessa aloin kyseenalaistaa tekemääni ratkaisua 
jättää kvantitatiivisesta muuttujaosiosta pois kaksi Piclen teoriaan olennaisesti 
sisältynyttä aluetta: ammatilliseen ulottuvuuteen kuuluneen palveluihanteen (kut-
sumustietoisuus) ja henkilökohtaiselle ulottuvuudelle kuuluneen kasvutarpeen 
(halun kehittyä). Poisjättäminen liittyi tutkimuksen käsitteelliseen tasoon, jossa 
havaitsen olleeni ylivarovainen. Palveluihanne-sanan sijasta olisin voinut käyttää 
sanaa kutsumustietoisuus ja kasvutarve-sanan sijasta sanoja halu kehittyä. Vielä 
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enemmän kasvutarpeen poisjättäminen kuitenkin perustui siihen, että kyselyn 
seuraavassa ammatillista kehittymistä koskevassa osiossa kasvutarpeelle oli ikään 
kuin oma kohtansa ”Ammattitaitoni voisi kehittyä seuraavissa asioissa”. Kutsu-
muksen ajattelin puolestaan olevan jo sana, joka ei enää kuulu opettajan sanava-
rastoon. Nyt kuitenkin havaitsen, että kutsumus ei ole kuollut ja että myös kasvu-
tarve on tiedostettu. Mielenkiintoista vain, miten nämä kaksi asiaa tulivat esiin 
tutkimuksessa teoreettiseen oletukseen verrattuna. Piclen teoriassa palveluihanne 
(kutsumustietoisuus) sisältyi ammatilliseen ulottuvuuteen, joka siis minun tutki-
muksessani jakaantui kahtia: Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategoriaan 
sekä Opetus-kategoriaan. Kasvutarve (halu kehittyä) puolestaan sijoittui Piclen 
teoriassa henkilökohtaiselle ulottuvuudelle, josta omassa tutkimuksessani käytän 
nimeä Opettaja-kategoria. Vastausten perusteella muodostin kuitenkin kategorian 
Kehittymishalukkuus ja kutsumus, koska en pystynyt vastauksista erottelemaan 
näitä kahta asiaa toisistaan: mielestäni ei ollut mitenkään mahdollista vetää selvää 
rajaa, kummasta opettaja puhuu. Sijoitin muodostamani Kehittymishalukkuus ja 
kutsumus -kategorian Prosessi-kategorian ja Opettaja-kategorian välille, koska 
kysymys näytti olevan henkilökohtaisesta sitoutumisesta opettajana toimimisen ja 
kehittymisen prosessiin. Valinnan mukaan kategoria irtautui kokonaan ammatilli-
suudesta, johon sen kuitenkin Piclen teorian mukaan tulisi olla yhteydessä.  

Mistä kutsumuksessa on kysymys? Estola ja Syrjälä (2002) katsovat artikke-
lissaan opettajien silmin, mitä kutsumus oikein on, miten se syntyy ja mitä se 
merkitsee opettajan työssä. Kutsumuksen käsite kuulostaa vanhanaikaiselta; mie-
luummin puhutaan esimerkiksi sitoutumisesta työhön. Pelätään myös, että jos 
opettajan työ nähdään kutsumuksena, yritykset nostaa opettajien koulutustasoa ja 
parantaa ammatillisia olosuhteita valuvat tyhjiin. Kutsumus on jopa mielletty 
tunteeksi Jumalan kutsusta tehtävään, jossa henkilö uhraa itsensä ja omat toiveen-
sa ja omistautuu vain kutsumukselleen. Opettajien kertomuksista löytyy kolmen-
laisia polkuja kutsumuksen synnylle: joillekin opettajan työ on ollut selviö jo 
lapsuudesta saakka, joillekin ala on vähitellen alkanut tuntua kutsumukselta ja 
jotkut oivaltavat työn kutsumuksekseen ehkä jopa vastustettuaan opettajaksi ryh-
tymistä. Lapsuudessa syntynyt kutsumus opettajan työhön näyttää usein liittyvän 
muistoihin lapsuuden opettajista (ks. Hansen 1995). Useimmille kutsumus kui-
tenkin kehittyy opiskelun jälkeen työssä: käytäntö alkaa ”kutsua” siten, että opet-
taja alkaa yhä enemmän tuntea työnsä omakseen. Kutsumukseen liitetään yleensä 
kaksi näkökulmaa: henkilö kokee, että hänen tehtävänsä palvelee muita ja että 
hänen työllään on yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys ja toiseksi, että hän saa 
työstä itselleen henkilökohtaista tyydytystä. Koska kutsumusopettaja kokee työn-
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sä palvelutehtävänä ja että hänellä on annettavaa lapsille ja kasvatukselle, hänen 
toimintansa ulottuu usein luokkahuoneiden ulkopuolelle muun muassa erilaisten 
työryhmien ja asiantuntijatehtävien kautta.  

Kutsumus ei ole staattinen tila, vaan se muuttuu vuosien varrella. Idealismi 
vaihtuu arjen työksi, jossa kuitenkin säilyy opettajan työn syvemmän merkityksen 
kokemus. Tämä ei tarkoita kutsumuksen katoamista, mieluummin sitä voisi sanoa 
kutsumuksen syventymiseksi. Koska kutsumukseen sisältyy voimaksa moraalinen 
ääni työn merkityksestä, se tuo melkein automaattisesti mukanaan epävarmuutta 
ja haavoittuvuutta. On vaikeaa olla kutsumusopettaja, mutta ilman kutsumusta on 
ehkä vaikeaa olla opettaja. Opettajien kertomukset paljastivat, että kutsumukseen 
liittyy kyseleminen ja epäileminen ja että joskus kutsumus katoaa, tuhoutuu ja 
piiloutuu. Kutsumus ei kuitenkaan ole menettänyt merkitystään; tärkeämpää on 
kysyä, miksi kutsumus joskus katoaa. Yksi syy voi olla se, että kasvatuksen käy-
täntö ei mahdollista kutsumukseen vastaamista, vaikka sen kuulisikin. Opettajan 
työ on vaikeaa tämän päivän maailmassa, eikä sitä helpota se, että kasvatusta ja 
opetusta suunnitellaan muista lähtökohdista kuin kasvatustyön keskeisistä piirteis-
tä. Opettajan työn keskiössä ovat suhteet lapsiin ja nuoriin, mitä koulu-
uudistukset eivät aina näytä huomioivan. Kutsumus voi kadota, jos opettaja tuntee 
asemansa uhatuksi ja vaikeaksi työpaikassaan ja kokee, että hän ei voi tehdä työ-
tänsä oikeaksi kokemallaan tavalla. Selviytyäkseen opettaja voi joko vaihtaa työ-
paikkaa tai sopeutua – unohtaa kutsumuksensa ja ryhtyä ”leipäopettajaksi”. Kut-
sumuksen katoamisessa on usein kysymys henkilökohtaisesta kokemuksesta. 
Sama tapahtuma voi olla toiselle voiman lähde ja toiselle viimeinen pisara. Var-
masti kutsumus voi kadota myös omien henkilökohtaisien kriisien kautta. Sellai-
sia tarinoita Estola ja Syrjälä eivät kuitenkaan saaneet.  

Estola ja Syrjälä (2003, 97) pohtivat myös, miksi niin moni itseään kutsu-
musopettajana itseään pitävä oli kirjoittanut heille. Yksi vastaus (ks. Huebner 
1987) voi olla sen, että monet opettajat tuntevat voimakkaan halun parantaa maa-
ilmaa: kirjoittaminen saatettiin nähdä mahdollisuutena sitä tehdä. Tarinoiden mer-
kitystä voi pohdiskella myös laaja-alaisemmin, sillä tarinoiden avulla välitämme 
kokemuksia itsellemme ja toisillemme. Kutsumusopettajilla on hyviä tarinoita 
kerrottavanaan, sillä niissä on läsnä opettajan työn yksityinen ja julkinen merki-
tys. Tarinallisuusajatusta on viety jopa niin pitkälle, että on nähty opettajan kut-
sumuksen syvimmältään olevan sitä, että opettajan tulee auttaa oppilaiden tarinan 
muodostumista. Kutsumusopettajuus ei sinänsä tee vielä kenestäkään hyvää opet-
tajaa, heidänkin joukossaan on monenlaisia opettajia. Kutsumusopettaja on syväl-
lä tavalla tietoinen oman työnsä päämääristä ja arvoista; hän tietää, mitä hän halu-
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aa lapsille välittää ja huomaa myös sen, kuinka vaikeaa se voi olla. Hän on huo-
lissaan, mutta ei lakkaa toivomasta. Opettajan työ kutsumuksena voidaan nähdä 
myös vertauksena: on opettajia, jotka näkevät työssään syvempiä merkityksiä 
itselleen ja toisille. Kutsumuksen käsite auttaa meitä ymmärtämään, miksi jotkut 
ylipäätään toimivat opettajina ja se auttaa meitä myös ymmärtämään, että opettaja 
kokee omakseen arjen työn. Työ kutsuu! 

Analyysivaiheessa aloin myös pohtia, olisiko ollut aiheellista ottaa kvantita-
tiivisen kysymyksen muuttujajoukkoon myös kasvatus yhdeksi muuttujaksi. Ar-
vokasvatus-muuttuja kyselyssä olikin mukana, mutta kasvatus-käsite vielä laa-
jempana olisi antanut kyselyn muuttujajoukkoon vielä yhden ulottuvuuden lisää. 
Kasvatus-käsite sitten kuitenkin nousi esille avointen kysymysten kautta, mutta 
vain pienen opettajajoukon käyttämänä. Voi vain pohtia, tarkoittaako se, että kas-
vatusta ei nähdä opettajan tehtävässä tärkeäksi. Mielipiteet myös kovasti hajaan-
tuivat kasvatuksen suhteen ja on todettava, että sijoittaminen muuttujajoukkoon 
olisi antanut asiaan lisävalaistusta, koska se olisi ”pakottanut” opettajat tekemään 
arvovalinnan kasvatuksen merkityksestä. Kasvatuksen paikaksi -kategorioinnissa 
valitsin Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -kategorian ja Opetus-kategorian 
välin, koska opettajat näyttivät ilmaisevan näkökulmansa muuttumista opetukses-
ta kohti kasvatusta ja koska kasvatus-sanan käyttö näytti viittaavan nimenomaan 
opettajan käsitykseen vuorovaikutussuhteen laadusta. Voi myös spekuloida sillä, 
miten kasvatus olisi muuttujana faktorianalyysissa asemoitunut – olisiko se, kuten 
arvokasvatuskin, vuorovaikutusta ohjaava tekijä. Tämän tutkimuksen tuloksen 
perusteella siis opettajuus koostuu kolmen ulottuvuuden (ammatillinen ulottu-
vuus, prosessiulottuvuus ja henkilökohtainen ulottuvuus) sijasta neljästä ulottu-
vuudesta: vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -ulottuvuus, opetusulottuvuus, 
prosessiulottuvuus ja opettajaulottuvuus johon sisältyy muutamia uusia element-
tejä Piclen (1985) teoriaan verrattuna. Tällaisia uusia elementtejä ilmentyi muun 
muassa opettajaulottuvuudelle (esimerkiksi rehellisyys, oikeudenmukaisuus), 
mutta niidenkin merkitystä tulisi edelleen jatkotutkimuksessa testata, jotta löytyisi 
se todellinen ”ydin” kustakin ulottuvuudesta.  

Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että muodostuneet kategoriat liittyvät toisiinsa. 
Luokitusta luodessani ja kategorioiden yhteyksiä pohtiessani hahmottui mieleeni 
kuva eräänlaisesta verkosta, jossa kategoriat ovat ikään kuin saman asian eri puo-
lia, näkökulmia. Opettajan käyttämät käsitteet ilmaisevat, mistä näkökulmasta hän 
asiaa tällä hetkellä tarkastelee. Nimenomaan tällä hetkellä, sillä ammatillinen 
kehittyminen voi merkitä ja todennäköisesti merkitsee näkökulman muuttumista. 
Osoitus ulottuvuuksien liittymisestä toisiinsa (myös opettajien mielessä) voi myös 
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olla ammattitaito-sanan käyttö, sillä sanaa käytettiin lähes jokaisen kysymyksen 
vastauksena. Ammattitaidon olen tulkinnut nimenomaan laajassa merkityksessä 
niin, että se koskettaa kaikkia ulottuvuuksia. Toinen esimerkki kategorioiden 
liittymisestä toisiinsa on yhteys, joka on työkokemuksen, työhön liittyvän vuoro-
vaikutuksen, henkilökohtaisen elämän tapahtumien, ikääntymisen ja ihmisenä 
kasvamisen välillä: iän myötä kokemuskin lisääntyy ja kokemusten myötä tapah-
tuu myös ihmisenä kasvamista, joka puolestaan heijastuu myös työhön. 

Mielenkiintoinen on myös kysymys Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät 
-kategorian tilanteesta, sillä se tulee esiin hyvin voimakkaasti kaikissa kysymyk-
sissä. Neljän pääkategorian sijoittumista vertailtaessa sijoitus on aina joko en-
simmäinen tai toinen. Vuorovaikutus liittyi Piclen (1985) teoriassa ammatilliseen 
ulottuvuuteen, mutta oli kuitenkin vain yksi tekijä muiden joukossa. Onko mah-
dollista ja miten on mahdollista, että vuorovaikutuksesta olisi tullut niin merkittä-
vä tekijä kuin tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa? Mielestäni on. Käsitys 
opettajuudesta on muuttunut ja opettajuus hahmotetaan nykyisin nimenomaan 
vuorovaikutustyönä. Näiltä osin käsitys opettajuudesta on siis aivan toisenlainen 
kuin kaksikymmentä vuotta sitten, Piclen teorian syntyaikoina. Tämän tutkimuk-
sen ja sen tuloksen perusteella näyttää siis sille, että se, mitä opettaja pitää oleelli-
sena opettajan työssä (käsitys opettajuudesta) ilmenee hänen toimintaperiaatteis-
saan. Tämä antaa myös lisäpontta sille, että käsitykseen opettajuudesta tulee kiin-
nittää huomiota. Myös keskeinen tuloksista näkyvä asia ovat vastausten väliset 
suhteet. Yhteenvetokuvioon (kuvio 25) on koottu kaikkia opettajuutta ja ammatil-
lista kehittymistä koskeneiden kysymysten tulokset. 
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Kuvio 25. Käsitys opettajuudesta ja ammatillisesta kehittymisestä. 

Tulosten tarkastelu osoittaa, että neljän pääulottuvuuden vastausten rakenne on 
täsmälleen sama, kun esitetään käsityksiä oleellisesta opettajan työssä ja tavoit-
teista ja periaatteista. Tämä on erittäin ymmärrettävä tulos: opettajalla on käsitys, 
mikä on oleellista opettajan työssä, ja näitä tärkeinä pitämiään asioita hän myös 
ilmeisesti pitää toimintaansa ohjaavina tavoitteina ja periaatteina. Kun taas verra-
taan, millä alueilla kehittymistä on tapahtunut ja mitä opettaja pitää parhaimpina 
puolinaan, voidaan havaita selvä eroavaisuus: kehittymistä on tapahtunut eniten 
vuorovaikutuksen ja sitä ohjaavien tekijöiden alueella (450 mainintaa), sitten 
Opetus-kategoriassa (274 mainintaa), Prosessi-kategoriassa (174 mainintaa) ja 
vähiten Opettaja-kategoriassa (160 mainintaa), kun taas paras puoli opettajana 
sijoitetaan useimmiten Opettaja-kategoriaan (469 mainintaa) ja paljon harvemmin 
muihin kolmeen kategoriaan. Kehittyneintä puolta ei siis yleensä koeta kuiten-
kaan parhaimpana puolena. Jos ajatellaan suoraviivaisesti, voisi olettaa, että opet-
taja sijoittaa kehittymistarpeensa alueille, joilla hän ei koe kehittyneensä tai jotka 
eivät ole hänen parhaimpia puoliaan. Tässä tutkimuksessa tällainen yhteys syntyi 
Opetus-kategoriassa, sillä neljästä pääkategoriasta opettajat sijoittivat vähiten 
parhaimpia puoliaan Opetus-kategoriaan ja kehittymistarpeita ilmaistiin eniten 
Opetus-kategoriassa. Ei kuitenkaan voida yleistää, että opettaja ajattelisi suoravii-
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vaisesti tyyliin ”tämä olisi tärkeää ja sitä en vielä hallitse, joten se on kehittymis-
tarpeeni”. 

Jos tarkastellaan opettajan kehittymisen ja kehittymiseen vaikuttaneiden teki-
jöiden yhteyttä tosiinsa voidaan todeta, että kehittymistä oli eniten havaittavissa 
vuorovaikutus- ja opetusulottuvuuksien alueella ja kehittymiseen eniten vaikutta-
nut tekijä oli työkokemus (211) ja työhön liittyvä vuorovaikutus (161). Ylipäätään 
kokemus eri muodoissaan (327) oli erittäin merkittävä tekijä, sillä työkokemuksen 
lisäksi mainitaan yleensä kokemus (98) ja elämänkokemus (18), johon puolestaan 
liittyi Henkilökohtaisen elämän tapahtumat, ikääntyminen ja ihmisenä kasvami-
nen -kategoria (109). Koulutus kehittymiseen vaikuttaneena tekijänä mainittiin 
122 kertaa ja kolmas vaikuttanut tekijä oli kehittymishalukkuus (109 mainintaa). 
Tiivistäen voisi siis sanoa, että opettaja kehittyy erityisesti vuorovaikutuksessa 
nimenomaan kokemuksen ansiosta.  

Tämä ei suinkaan tarkoita, että koulutusta voisi tai pitäisi kehittymiseen vai-
kuttavana tekijänä aliarvioida, vaan että asia tulee koulutuksessa huomioida. Pe-
ruskoulutuksessa opettajaksi opiskelevalle tulee luoda mahdollisuuksia saada 
kokemuksia työstä ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta unohtamatta ihmisenä 
kasvamisen tukemista (ymmärrys opettajana ja ihmisenä kehittymisen liittymises-
tä tosiinsa sekä oman opettajuuden löytämisen merkityksestä) ja kehittymismyön-
teisen asenteen luomista. Täydennyskoulutuksessa taas tulee liittää koulutus osak-
si työtä ja siihen liittyvää vuorovaikutusta, tukea opettajien persoonallisten val-
miuksien kehittymistä ihmisenä ja opettajana sekä pitää yllä kehittymismyönteistä 
asennetta ja työssä jaksamista. Opettajan kehittyminen on siis mitä suurimmassa 
määrin työssä ja työn välityksellä tapahtuvaa kehittymistä, josta koulutus ei voi 
irrottautua omaksi saarekkeekseen. 

Jos pohdiskellaan vaikuttaneiden tekijöiden luonnetta ja merkitystä, tärkeintä 
taitaa olla se, mitä epäsuorasti on luettavista. Käsitteen elämänkokemus alle mah-
tuu kaikki kokemamme ja sitä kautta hahmottuu mielikuva elämästä polkuna, 
jonka varrella meillä on erilaisia kokemuksia. Polun kulkija antaa näille koke-
muksille merkityksen. Tästä näkökulmasta on vaikeaa järjestää kehittymistä tuke-
via kokemuksia (jollaisen ajattelemme täydennyskoulutuksenkin olevan), koska 
kokemuksen ajankohtaa ja luonnetta on mahdotonta sovittaa jokaisen yksilökoh-
taisiin tarpeisiin ja lopullisen merkityksen kokemukselle antaa kokija itse. Kenties 
tärkeää onkin se, että meillä on erilaisia kokemuksia.  

Toisaalta tulos kertoo myös sen, että opettajan kehittymistä ja sen tukemista 
ajateltaessa katsetta pitäisi kenties kääntää muihinkin kuin koulutuksen ja täyden-
nyskoulutuksen suuntaan. On hienoa, jos opettajalla on myönteinen asenne kehit-
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tymistä kohtaan, sillä silloin hän hankkii kehittymiseensä tarvittavia eväitä ja 
kokemuksia, myös muualta kuin koulutuksesta. Jos tätä asennetta ei ole, sitä voi-
daan tukea (kannustus, rohkaisu ja erityisesti työyhteisön ja koulun/opetustoimen 
johdon antama tuki) ja sitä voidaan myös luoda – tästä kertoi se, että työskentely 
eri työyhteisöissä ja työnkuvan laajentuminen vaikuttivat kehitykseen. Joku opet-
tajista totesikin, että ”on pakko kehittyä”. Voisimmekin siis esimerkiksi koulujen 
ja kuntien sisäisesti luoda tilanteita, jossa on hankittava uusia eväitä ja kehityttä-
vä. 

4.2 15BKäsitys työyhteisöstä 

Tässä luvussa luodaan kuva opettajien työyhteisöön sekä työyhteisön ja koulun 
kehittämiseen liittyvistä käsityksistä. Tutkimuksen tulokset esitellään kolmena 
kysymyskohtaisena alalukuna. Ensimmäinen työyhteisöä koskeva osio oli kvanti-
tatiivinen muuttujaosio (kyselyn muuttujat 42–53), jossa pyydettiin luonnehti-
maan työyhteisön piirteitä. Sen lisäksi kyselyssä oli kaksi (kysymykset 54 ja 55) 
työyhteisön muuttamiseen ja koulun kehittämiseen liittyvää avointa kysymystä. 
Kvantitatiivisen osion rakenteen ja muuttujat tutkija on itse muotoillut teoreetti-
sen tarkastelun pohjalta. Avoimet kysymykset ovat peräisin Hakkaraisen (1997) 
kehittämistutkimuksesta ja ne ovat seuraavat:  

– Jos saisin vapaasti muuttaa mitä tahansa työyhteisöni toiminnassa, niin  
– Koulun kehittämisessä on mielestäni otettava huomioon, että 

4.2.1 Opettajien käsitys työyhteisöstään 

Käsitystä työyhteisöstä kartoitin kvantitatiivisella osiolla pyytämällä luonnehti-
maan työyhteisön piirteitä annettujen 12 muuttujan (kyselyn muuttujat 42–53) 
kautta. Valitut muuttujat perustuivat Huuskon (1999, 202) työyhteisöllisen vah-
vuusalueen tarkastelussa syntyneeseen kuvaan opettajayhteisön vuorovaikutuksel-
lisista erityispiirteistä. Kuva rakentuu käsitteiden yhteisöllisyys, johtajuus, kom-
munikointi ja yhteistyö ympärille. Osiota täydensin Ruohotien (1996, 213) poh-
jalta kolmella muuttujalla: työjärjestelyt, ilmapiiri ja asetettujen tavoitteiden saa-
vuttaminen. Ne liittyvät ideaan kasvua tukevan yhteisön tunnuspiirteistä. Oma 
valintani oli liittää osioon muuttuja suhtautuminen täydennyskoulutukseen, sillä 
teoreettisesti voisi olettaa työyhteisön myönteisen suhtautumisen täydennyskoulu-
tukseen lisäävän opettajien täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta. 
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Osion rakenteen ja muuttujat tutkija on siis itse muotoillut edellä mainittujen 
teorioiden pohjalta.  

Suoritettujen analyysien ja niiden tulosten tarkastelun perusteella muuttuja 
Suhtautuminen täydennyskoulutukseen (M53) tuli säilyttää erillisenä muuttujana 
ja muiden muuttujien osalta päädyin kahden faktorin malliin Oblimin with Kaiser 
Normalization -rotaatiolla. Tämä vinokulmainen rotaatio deltan arvolla 0 sallii 
maksimaalisen korreloinnin faktoreiden välillä ja tällöin on harvinaista, ettei yk-
sikään muuttuja lataudu useammalle kuin yhdelle faktorille (Metsämuuronen 
2003, 547). Näin kuitenkin tässä tapauksessa kävi. Tällä ratkaisulla Goodness-of-
fit -testin tulos oli 3,27. Seuraavissa taulukoissa on kuvattu käsitys oleellisesta 
opettajan työssä saadun faktoriratkaisun (liite 3) perusteella. Ensimmäiselle fakto-
rille latautui kahdeksan muuttujaa (M48, M49, M47, M44, M51, M43, M50 ja 
M46), jotka liittyvät sisällöllisesti työyhteisön ilmapiiriin. Tästä syystä faktori 
nimettiin Ilmapiiri-faktoriksi (taulukko 24). 

Taulukko 24. Faktori 1: Ilmapiiri-faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M48 Huumori . 895 .645 

M49 Ilmapiiri .886 .748 

M47 Kommunikointi .790 .748 

M44 Suvaitsevaisuus, sallivuus . 729 .552 

M51 Yhteistyö . 667 .598 

M43 Yhteisöllisyys . 634 . 655 

M50 Ristiriitatilanteiden välttäminen . 538 . 318 

M46 Opettajan pedagoginen vapaus . 339 . 204 

Toiselle faktorille latautui kolme muuttujaa (M42, M45 ja 52), jotka liittyivät 
työyhteisön toimintaan ja vielä täsmällisemmin sanottuna toiminnan ohjaukseen, 
josta syystä faktori nimettiin Toiminnanohjaus-faktoriksi (taulukko 25). 

Taulukko 25. Faktori 2: Toiminnanohjaus-faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M42 Työjärjestelyt .760 .514 

M45 Johtajuus . 509 .485 

M52 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen .483 .340 

Muodostuneiden faktorien selitysosuudet muuttujien yhteisvaihtelusta (liite 3/2) 
kertovat, että ensimmäisen eli ilmapiirifaktorin selitysosuus muuttujien yhteis-
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vaihtelusta on yksinään erittäin korkea (46, 073 %). Syntyneiden kahden faktorin 
reliabiliteetit käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. seuraavassa (taulukko 26). 

Taulukko 26. Käsitys työyhteisöstä: faktoreiden reliabiliteetit Cronbachin alfa-
kertoimella. 

Faktori alfa 

1 Ilmapiiri-faktori .90 

2 Toiminnanohjaus-faktori .69 

Yksittäisten muuttujien tasolla tarkasteltuna (liite 3) opettajan pedagoginen vapa-
us (keskiarvo 4,34/5) koettiin työyhteisön piirteistä erinomaisimmaksi – opettajil-
la todella näyttää olevan pedagoginen vapaus. Tämä asema oli erittäin selvä, sillä 
se oli muuttujista ainoa, jonka keskiarvo nousi yli neljän. Seuraavaksi eniten työ-
yhteisöistä löytyi keskiarvon perusteella huumoria (3,85) ja kykyä luona myön-
teinen oppimisilmapiiri (3, 78) sekä suvaitsevaisuutta ja sallivuutta (3,70). Hei-
koimman keskiarvon saivat työjärjestelyt (3,50), suhtautuminen täydennyskoulu-
tukseen (3, 47) ja ristiriitatilanteiden välttäminen (3,34). Täydennyskoulutukseen 
suhtautumisessa parantamisen varaa siis on. Heikoimman keskiarvon on saanut 
muuttuja Ristiriitojen välttäminen. Tämä herättää muutaman kysymyksen: onko 
siis kysymys siitä, ettei niitä osata välttää eli ongelmia ei työyhteisöissä osata 
ratkaista ennen niiden kärjistymistä ristiriidoiksi vai siitä, että opettaja on tulkin-
nut kysymyksen toisin kuin tukija tarkoitti eli on pitänyt ristiriitojen välttämistä 
huonona asiana? Kysymyksessä voi olla siis pelkästään käsitteeseen ja käsitteen 
tulkitsemiseen liittyvä ongelma todellisen ongelman sijasta. Työjärjestelyt sijoit-
tuivat toiminnanohjaus-faktorille ja niissä näyttäisi olevan kehittämisen tarvetta 
samoin kuin yhteisöllisyydessä, joka puolestaan sijoittui ilmapiiri-faktorille.  

4.2.2 Opettajien käsitys työyhteisön muuttamisesta 

Työyhteisön toiminnan muuttamista koskevaan kysymykseen ”Jos saisin vapaas-
ti muuttaa mitä tahansa työyhteisöni toiminnassa, niin” oli vastannut 357 opetta-
jaa eli 61,8 % kyselyyn vastanneista opettajista. Vastauksista muodostui kuusi 
pääkategoriaa sisältävä rakenne, mutta vastaukset ryhmittyivät selvästi kahdelle 
pääalueelle eli Toiminta ja toiminnanohjaus -kategoriaksi (203) sekä Vuorovaiku-
tuskulttuuri-kategoriaksi (187). Kolmanneksi suurimmaksi muodostui Opetustilo-
jen, -välineiden ja -materiaalien parantaminen -kategoria (48), jossa ilmaistiin 
tarve nimenomaan niiden parantamiseen. Koska kiinnostukseni kohdistui erityi-
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sesti siihen, miten täydennyskoulutus työyhteisöä koskevassa avoimessa kysy-
myksessä ilmenee, muodostin täydennyskoulutusta koskevista vastauksista (20) 
oman kategoriansa, johon liitin myös työnohjausta koskevat kaksi kommenttia. 
Tähän ratkaisuun päädyin sen vuoksi, että sekä täydennyskoulutukseen että työn-
ohjaukseen sisältyy idea ammatillisen kehittymisen tukemisesta niiden kautta. 
Viidessätoista vastauksessa ilmaistiin tyytyväisyyttä työyhteisössä vallitsevaan 
tilaan, neljä vastausta liittyi taloudellisiin resursseihin, niiden saatavuuteen ja 
kohdentamiseen. Muita vastauksia oli kaksi. Seuraavassa kahden suurimman 
kategorian yksityiskohtaisempi rakenne sekä täydennyskoulutusta koskeneiden 
vastausten tarkastelu.  

 

 
Ensisijaisesti mielenkiintoni kohteena oli kuitenkin se, miten täydennyskoulutus 
ilmentyy työyhteisön muuttamista koskeneissa vastauksissa. Tämä käy ilmi seu-
raavasta kategoriasta. 

 
 
 
 
 
Seuraavassa on esitetty kaikki täydennyskoulutukseen liittyvät vastaukset ja kuten 
seuraavat vastaukset kertoivat, kyse ei pelkästä tahdosta, vaikka sitäkin tarvitaan 
lisää, vaan myös edellytysten puutteesta:  

Täydennyskoulutus (20) ja työnohjaus (2) -kategoria  
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”Esimerkiksi tärkeä lisäkoulutus käytännössä mahdotonta.” 
Opettaja 4, aineenopettaja, nainen, 38 vuotta, 8 vuotta työkokemusta. 

”Loisin realistiset mahdollisuudet täydennyskoulutuksen toteuttamiseen. Sik-
si kysymys 53 (suhtautuminen täydennyskoulutukseen) on mahdoton. Ylei-
nen suhtautuminen on erinomainen, mutta käytännön realistinen toteutus las-
kee sen arvoon heikkoon.” 
Opettaja 196, luokanopettaja/koulunjohtaja, mies, 42 vuotta, 15 vuotta työ-
kokemusta. 

Miksi käytännön realistinen toteutus sitten on niin mahdotonta? 

”Resursointi täydennyskoulutukseen.” 
Opettaja 165, aineenopettaja, nainen, 46 vuotta, 23 vuotta työkokemusta. 

”Täydennyskoulutus/sijaiset.” 
Opettaja 48, aineenopettaja, mies, 51 vuotta, 27 vuotta työkokemusta.  

Miten täydennyskoulutuksen järjestämisen tulisi tapahtua? 

”Täydennyskoulutusta työaikana.” 
Opettaja 109, aineenopettaja, nainen, 48 vuotta, 25 vuotta työkokemusta. 

”Työpaikalle tuotavaa henkilöstökehittämistä.” 
Opettaja 119, luokanopettaja, nainen, 39 vuotta, 15 vuotta työkokemusta. 

”Antaisin enemmän koulutusmahdollisuuksia halukkaille.” 
Opettaja 142, erityisopettaja, nainen, 37 vuotta, 9 vuotta työkokemusta. 

”Yksilöllinen koulutusmääräraha.” 
Opettaja 207, esiopettaja, nainen, 37 vuotta, 5 vuotta työkokemusta. 

”Lisäisin omavalintaista täydennyskoulutusta.” 
Opettaja 367, aineenopettaja, nainen, 30 vuotta, 2 vuotta työkokemusta.  

”Koko työyhteisö kerralla samaan koulutukseen!” 
Opettaja 409, luokanopettaja/koulunjohtaja, mies, 39 vuotta, 14 vuotta työ-
kokemusta. 

”Pakollista jatkokoulutusta aineenopettajille.” 
Opettaja 468, opinto-ohjaaja, mies, 56 vuotta, 32 vuotta työkokemusta. 
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Kahdessa vastauksessa kehittämistä näytti kaipaavan nimenomaan työyhteisön 
suhtautuminen täydennyskoulutukseen ja loput vastauksista kertoivat siitä, että 
koulutusta pitäisi saada lisää. 

”Lisäkoulutusta!” 
Opettaja 114, luokanopettaja, nainen, 53 vuotta, 32 vuotta työkokemusta. 

”Täydennyskoulutukseen enemmän ihmisiä (motivointi).” 
Opettaja 154, koulunjohtaja, mies, 46 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

”Lisäisin täydennyskoulutusta.” 
Opettaja 170, luokanopettaja/aineenopettaja, nainen, 22 vuotta, 1 vuotta työ-
kokemusta.  

”Enemmän täydennyskoulutusta.” 
Opettaja 208, esiopettaja, nainen, 44 vuotta.  

”Lisäisin täydennyskoulutusta.” 
Opettaja 343, esiopettaja, nainen, 40 vuotta, 18 vuotta työkokemusta. 

”Koulutusta enemmän/aktiivisuutta.” 
Opettaja 505, luokanopettaja, mies, 43 vuotta, 18 vuotta työkokemusta. 

Täydennyskoulutus siis näyttää opettajien käsityksissä olevan jokseenkin irrallaan 
työyhteisön toiminnan muuttamisesta: täydennyskoulutus esiintyi vain kahdessa-
kymmenessä edellä esitetyssä vastauksessa, mikä on 3,5 % kysymykseen vastan-
neista opettajista. Muita vastauksia kysymykseen oli kaksi, joista toisessa ainoas-
taan todetaan, että ”olisin onnellinen”. Toinen vastaus on järkevä näkökulma 
työyhteisön kehittämiseen – ja voisi arvioida myös, että monen ei-virkaa omaavan 
näkökulma on vastaavanlainen. 

”Olen ollut koulussa niin vähän aikaa (2 kk), että vaikea arvioida; tulokkaana 
koulun systeemeihin on ollut hieman vaikea päästä mukaan”. 
Opettaja 72, erityisopettaja, nainen, 42 vuotta, 6 vuotta työkokemusta. 

Kokonaisuutena tulokset työyhteisön muuttamisen osalta käyvät ilmi alla olevasta 
kuviosta (kuvio 26).  
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Kuvio 26. Työyhteisön toiminnan muuttamiseen liittyvät käsitykset. 

Kysymykseen oli vastannut 357 opettajaa. Työyhteisön toiminnan muuttami-
seen liittyvät käsitykset kohdentuvat selvästi eniten toiminnan ja toiminnanohja-
uksen (203) sekä vuorovaikutuskulttuurin alueelle (187). Suurin osa työyhteisön 
toiminnan ja toiminnanohjauksen muuttamistoiveista (137) kohdistui työjärjeste-
lyjen eri osa-alueelle ja vuorovaikutuskulttuurin osalta eniten kommentteja liittyi 
yhteiseen toimintaan tai sen mahdollisuuksiin (86). Kolmanneksi eniten vastauk-
set liittyivät opetustiloihin, -välineisiin ja -materiaaleihin (48) ja nimenomaan 
niiden parantamisen tarpeeseen. Täydennyskoulutus (20) ja työnohjaus (2) tulivat 
erittäin vähäisesti esille työyhteisön toiminnan muuttamiseen liittyvissä käsityk-
sissä. Tyytyväisyyttä työyhteisön toimintaan ilmaisi 15 opettajaa. Taloudellisten 
resurssien saatavuudesta ja niiden kohdentamisesta mainittiin neljä kertaa. Lisäksi 
muita vastauksia oli kaksi. Syntyneen luokittelun lisäksi vastauksista ilmentyi 
erilaisia kategoriat ylittäviä teemoja, joista seuraavassa.  
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Resurssiteema 

Sekä toiminnan ja toiminnanohjauksen että vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen 
on ensisijaisesti työyhteisöjen sisäinen asia, jonka toteuttamisesta vapaus ja vas-
tuu lepäävät suurelta osin työyhteisön itsensä hartioilla. Siitä huolimatta kehittä-
minen on myös ulkoisten reunaehtojen sääntelemää. Tällä tarkoitan sitä, että 
vaikka taloudelliset resurssit ja niiden jakaminen sai vain neljä mainintaa, viitat-
tiin resurssien niukkuuteen myös monessa muussa vastauksessa. Vaikka koulut 
voivatkin siis laatia oman opetussuunnitelmansa ja huomioida siinä monia edellä 
mainituille alueille kuuluvia seikkoja, ovat todelliset mahdollisuudet vaikuttaa 
moniin seikkoihin näennäiset; näin esimerkiksi ryhmäkokoon, tuntikehyksen, 
erityisopetuksen järjestämiseen, tukiopetuksen ja henkilöstön lisäämiseen, puhu-
mattakaan opetustilojen, -välineiden ja -materiaalien uusimisen ja hankinnan 
asioista. Viimeksi mainituista on todettava, että ”luksusta” ei kaivattukaan, vaan 
opettajat toivat esille työskentelevänsä todella puutteellisissa, jopa epäterveellisis-
sä olosuhteissa. Taloudellisten resurssien niukkuuden lisäksi esiin tuli toinen re-
surssiongelma: aikapula, ainainen kiire. Tämä kävi ilmi erityisesti yhteisen toi-
minnan ja sen mahdollisuuksien osalta; yhteistä toimintaa ja sen mahdollisuuksia 
kovasti kaivattaisiin lisää, mutta siihen ei ole aikaa tai järjestettyjä tilaisuuksia. 
Toisten, kylläkin harvalukuisten vastausten mukaan, aikaa käytettiin liikaakin 
”turhanpäiväiseen palaveeraamiseen” eli kaikki aika, mikä käytettiin muuhun 
kuin opetukseen, koettiin turhanpäiväiseksi.  

Yhteisöllisyysteema 

Yhteisöllisyysteema otettiin esille erityisesti käsityksissä tavoitteellisuudesta ja 
päätöksenteosta: kaikkien toimijoiden mielipiteet tulisi huomioida päätöksiä teh-
tävissä ja päätöksistä myös kaikkien tulisi sitten pitää kiinni. Vuorovaikutuskult-
tuurin osalta yhteisöllisyyden tarve tuli esiin kaikissa kolmessa alakategoriassa: 
toimintaa tulisi kehittää yhteisölliseen suuntaan, viestinnän tulisi olla kaikille 
tarkoitettua ja kaikki tavoittavaa sekä jos näin ei ole, sillä on ilmapiiriin negatiivi-
nen vaikutus. Yhdessä tulisi myös huolehtia hankinnoista ja niistä päättämisestä. 

Sitoutumisteema 

Sitoutumisen teema liittyy useisiin luokittelun kategorioihin: koululla tulisi olla 
oma johtaja, joka on sitoutunut johtamiseen, toiminnan tulisi olla tavoitteellista ja 
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sovittuihin toimintatapoihin tulisi sitoutua sekä tavoitteiden saavuttamista arvioi-
da, vastuuta tulisi jakaa tasapuolisesti ja tehtäviinsä tulisi sitoutua ja vuorovaiku-
tuskulttuuri kehittyy, kun sitoudutaan toimimaan yhteisöllisesti, viestimään avoi-
mesti ja toimimaan ilmapiiriä edistävästi.  

Teemoittelun perusteella näyttää sille, että keskeiset työyhteisön kehittämisen 
lähtökohdat näyttävät olevan työyhteisön kehittämisen tahtotila, taloudelliset 
resurssit ja ajankäyttö, yhteisöllisyys sekä sitoutuminen. Sisällönanalyysin yhtey-
dessä kävi myös selväksi, että toiminta ja toiminnanohjaus sekä vuorovaikutus-
kulttuuri eivät ole toistaan riippumattomia, kuten aikaisemmin raportoidun työyh-
teisön piirteitä koskeneen faktorianalyysin tulos antaa olettaa: sen mukaan ilma-
piiri-faktori ja toiminnanohjaus-faktori eivät korreloineet millään lailla. Toki fak-
torianalyysissä muodostuneet faktorit ja avoimen kysymyksen analyysissä muo-
dostuneet kategoriat eivät ole identtisiä, mutta samojakin elementtejä, kuten vuo-
rovaikutus ja johtajuus, niihin sisältyy. Sisällönanalyyttisessä tarkastelussa muo-
dostunut kuva paljastaa yhteyksiä ja mahdotonta olisi kuvitellakaan, ettei niitä 
todellisuudessa olisi: esimerkiksi työjärjestelyt luonnollisesti vaikuttavat siihen, 
millaisia mahdollisuuksia yhteiselle toiminnalle on ja johtajuus vaikuttaa epäile-
mättä esimerkiksi työyhteisön ilmapiiriin. 

4.2.3 Opettajien käsitykset koulun kehittämisestä 

Koulun kehittämistä koskevaan kysymykseen oli vastannut 396 opettajaa eli 68,5 
% kyselyyn vastanneista opettajista. Kysymyksen, Koulun kehittämisessä olisi 
mielestäni otettava huomioon, oli pieni osa opettajista selvästi mieltänyt samaksi 
asiaksi kuin työyhteisön toiminnan muuttaminen ja käyttänyt jopa samaa vastaus-
ta. Kuitenkin suuri joukko oli lähtenyt tämän kysymyksen vastauksessa tarkaste-
lemaan yleensä koulun (ei vain oman työyhteisön) kehittämisessä huomioitavia 
asioita, mikä olikin tutkijan tavoitteena.  

Kokonaiskuva muodostuu neljästä pääkategoriasta. Toiminta ja toiminnanoh-
jaus -kategoria sekä Vuorovaikutuskulttuuri-kategoria muodostuivat edelleen 
omiksi kategorioikseen, kylläkin pienemmiksi kuin edellisessä, työyhteisön toi-
minnan muuttamista koskevassa, kysymyksessä. Edellinen kysymys eli työyhtei-
sön toiminnan muuttaminen näytti mieltyvän konkreettisesti arkipäiväisten toi-
mintakäytäntöjen muuttamiseen, mutta koulun kehittämistä lähestyttiin abstrak-
timmalla tasolla, sillä uusi ja suurin merkityskokonaisuus syntyi kehittämisen 
ympärille: muodostui Kehittäminen-kategoria (417, joka jakaanti alakategorioihin 
Kehittämisen kontekstit (360) sekä Kehittämisen luonne (57). Opettajien vastauk-
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sissa oli yleensä mainittu useampi kuin yksi asia tai taho, joka kehittämisessä 
tulisi huomioida ja asioista ja tahoista muodostui ikään kuin tasoja, joista käytän 
yhteisnimitystä Kehittämisen kontekstit-kategoria. Näitä erilaisia kehittämisen 
konteksteja ovat toimijakonteksti, talouskonteksti, koulun fyysinen toimintakon-
teksti, yhteiskunnallinen konteksti, koulutus- ja ohjauskonteksti, paikallinen kon-
teksti ja tehtäväkonteksti. Toisen kehittämistä koskevan pääluokan nimesin kehit-
tämisen luonteeksi, koska kommenteissa kerrottiin, millaista kehittäminen on ja 
sen tulisi olla tai millaista sen ei ainakaan tulisi olla. Muita vastauksia oli yhdek-
sän. Omaksi kategoriakseen on koodattu yhden opettajan vastauksen. Tämä 
kommentti kuitenkin nousee tutkijan mielestä erittäin merkitykselliseksi koulun 
kehittämisen näkökulmasta. Tämä yksi opettaja näki kehittämisen lähtökohdat ja 
edellytykset hyvin laaja-alaisesti ja puhui voimavaroista. Tulosten esittely aloite-
taan suurimmasta kategoriasta.  

 
Kehittämisen kontekstit -alakategoriassa syntyneistä konteksteista eniten vastuk-
sia liittyi alueeseen, jonka nimesin toimijakontekstiksi (208). Tässä kontekstissa 
opettajat toivat monipuolisesti esille eri toimijoita kuin vastuksena kysymyksiin 
ketä ja mitä tahoja kehittämisessä tulee huomioida, olla mukana. Toimijakonteksti 
jakautui vielä seuraaviin alaluokkiin: 
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– Opettajat (73) ja erityisesti heidän erityisosaamisensa sekä jaksamisensa 
huomioiminen  

– Oppilaat (52) 
– Lähiyhteisö (32) ja sidosryhmät (2) 
– Työyhteisö, mukaan lukien muukin kuin opetushenkilöstö (21) 
– Vanhemmat sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö (17) 
– Kaikkien ääni kuuluville (6) 
– Oppilaat + opettajat (4) 
– Kehittämisryhmä (1)  

Opettajien vastauksista ilmenee siis melkoinen hajaannus sen suhteen, kenen asia 
kehittäminen on ja ketä kaikkia ja mitä tahoja kehitettäessä tulisi kuunnella ja 
hyödyntää – missä ilmeisesti piileekin eräs selitys siihen, miksi kehittämistä har-
voin voi sanoa helpoksi prosessiksi. Seuraavaksi eniten vastauksia liittyi talous-
kontekstiin, jossa kysymys oli nimenomaan resursseista ja niiden jakamisesta 
(33). Kommentointi oli hyvinkin kirpeän sävyistä: 

”Koulun kehittämisessä on viime vuosina ollut pääpaino aika paljon sillä 
puolella, kuinka opettajan on muututtava vastaamaan ajan haasteita, mutta 
missä näkyvät kunnan ja valtiovallan taloudelliset satsaukset koulutyöhön: 
säästetään, supistetaan, suljetaan kouluja, annetaan rakennusten rapistua... 
vaikka niukkuus ja sen jakaminen on jossain määrin paikallaan, ei mitään asi-
aa voi loputtomiin kehittää vain sitä jakamalla.” 
Opettaja 426, luokanopettaja/koulunjohtaja, mies, 42 vuotta, 17 vuotta työ-
kokemusta. 

”Kuntien ja valtion tulisi kohdentaa koulujen kehittämiseen myös varoja. On 
kovin vaikeata toteuttaa uusia opetussuunnitelmia uusine oppimiskäsityksi-
neen ja ympäristöineen, jos niiden luomiseen ei ole taloudellisia resursseja.” 
Opettaja 516, luokanopettaja, mies, 35 vuotta, 7 vuotta työkokemusta. 

Koulun fyysinen toimintakonteksti: opetustilat, -välineet ja -materiaalit (32) oli 
hyvinkin selvärajainen alaluokkansa ja näin oli myös yhteiskunnallisen kontekstin 
(31) laita: kehittämisessä tulee huomioida tilanne, jossa elämme sekä tulevaisuu-
den haasteet. Koulutus- ja ohjauskontekstiin liittyviksi kokosin kaikki koulutusta 
ja työnohjausta koskevat kommentit, joita oli yhteensä 23. Nämä kommentit esit-
telen yksityiskohtaisemmin alla, koska mielenkiintoni kohdistui erityisesti niiden 
ilmentymiseen kehittymistä koskevien käsitysten kentässä. Lisäksi vastuksissa 
ilmentyi Paikallisuus-konteksti, jolloin kehittämisen lähtökohtana ja edellytykse-
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nä nähtiin se, että koulu on yleensä olemassa, minkä kokoinen koulu on ja missä 
se sijaitsee. Erityisesti lakkautusuhan alla olemisesta ja oppilasmäärän supistumi-
sesta johtuva epävarmuus eivät ole hedelmällinen lähtökohta koulun kehittämisel-
le. Vähiten kommentteja liittyi tehtäväkontekstiin (16), johon liittyvissä kommen-
teissa pohdiskeltiin koulun tehtävää ja opettajan työn luonnetta. Kehittämisen 
luonne -kategorian (57) osalta ei ole tarpeen erikseen kuvata alaluokkia, koska ne 
ovat hyvin selväpiirteisiä ja alaluokalle annetut nimet kuvaavat täysin luokan 
sisältöä. Muiksi isommiksi pääkategorioiksi muodostuivatkin sitten jo edellisestä 
kysymyksestä (työyhteisön toiminnan muuttaminen) tutut Toiminta ja toimin-
nanohjaus -kategoria (113) ja Vuorovaikutuskulttuuri-kategoria (42). 

 
Koska kiinnostus tässä tutkimuksessa erityisesti kohdistuu täydennyskoulutuk-
seen, esitellään seuraavassa kaikki koulun kehittämistä koskeneessa kysymykses-
sä esille tulleet täydennyskoulutusta koskeneet vastaukset. Kahdeksan opettajaa 
käyttää sanaa koulutus tai täydennyskoulutus sitä erikseen täsmentämättä. Kaksi 
opettajaa puhuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja yksi osallistumises-
ta. Muissa vastauksissa kommentoidaan hieman tarkemmin mitä ja miksi sekä 
sitä, miten täydennyskoulutus tulisi järjestää: 

” Opettajien toiveet koulutuksen suhteen ja ajan hengessä pysyminen.” 
Opettaja 415, luokanopettaja, nainen, 47 vuotta, 23 vuotta työkokemusta. 

”Ainekoulutus ja pedagoginen koulutus.” 
Opettaja 459, aineenopettaja, mies, 36 vuotta, 10 vuotta työkokemusta. 
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”Lisäkoulutus olisi kielten opettajille tärkeää. Pitäisi saada rahoitusta ulko-
mailla suoritettaviin kielikursseihin.” 
Opettaja 529, aineenopettaja, nainen, 47 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

”Johdonmukainen ”pakollinen” täydennyskoulutus.” 
Opettaja 45, luokanopettaja/koulunjohtaja, nainen, 49 vuotta, 27 vuotta työ-
kokemusta. 

”Jatkuva koulutus.” 
Opettaja 148, erityisopettaja, nainen, 51 vuotta, 27 vuotta työkokemusta. 

”Kehittämiseen olisi annettava riittävät resurssit eikä revittävä henkilöstön 
selkänahoista; siis koulutusta, josta saadaan myös korvaus, jos se tapahtuu 
vapaa-aikana, tarvittavat infrastruktuurit (esimerkiksi atk laitteet ja ohjelmat). 
Opettaja 405, luokanopettaja, mies, 52 vuotta, 30 vuotta työkokemusta. 

“Opettajille yhteisiä koulutustilaisuuksia.” 
Opettaja 524, aineenopettaja, nainen 48 vuotta, 22 vuotta työkokemusta. 

”Jokainen pitäisi velvoittaa täydennyskoulutukseen!” 
Opettaja 531, luokanopettaja, nainen, 46 vuotta 23 vuotta työkokemusta. 

”Täydennyskoulutuksen (YPO) vieminen koulun arkeen (uusien ideoiden, 
toimintatapojen soveltaminen käytäntöön esimerkiksi opettajatiimien yhteis-
työnä).” 
Opettaja 364, aineenopettaja, nainen, 48 vuotta, 17 vuotta työkokemusta. 

”Ympärillä oleva yhteiskunta muuttuu ja sen tarpeet muuttuvat nopeammin 
kuin koulutus. Vanhasta pitäisi säilyttää hyvät puolet, mutta uusia pitäisi tuo-
da nopeammin käytännöiksi. Mitä tekee nykyinen opettajankoulutus? Laa-
haako jäljessä, vaikka sen pitäisi olla edelläkävijä.” 
Opettaja 114, luokanopettaja, nainen, 53 vuotta, 32 vuotta työkokemusta.  

Täydennyskoulutus ei noussut merkittävästi esille myöskään koulun kehittämistä 
koskevien vastausten joukossa. Täydennyskoulutus ei siis näytä mieltyvän koulun 
kehittämisen välineeksi, ja sillä näyttää olevan vaikeuksia siirtyä koulun arjessa 
uusiksi ajattelu- ja toimintatavoiksi. Yksi kommentti kuitenkin tuli erittäin merki-
tykselliseksi koulun kehittämisen näkökulmasta. Siksi kirjasin sen aivan omaksi 
kategoriakseen, jonka nimesin Voimavara-ajatteluksi. Tämä yksi opettaja näki 
kehittämisen lähtökohdat ja edellytykset hyvin laaja-alaisesti ja puhui voimava-
roista: 
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”Muun muassa käytettävissä olevat voimavarat (oppilasaines, opettajavoimat, 
kotien tuki, taloudelliset resurssit, fyysinen ympäristö). 
Opettaja 94, luokanopettaja/koulunjohtaja, nainen, 56 vuotta, 33 vuotta työ-
kokemusta. 

Tämä kommentti kuvaa tutkijan mielestä loistavasti sitä ajattelua, jota koulun 
kehittämisessä tarvitaan: kullakin koululla on omat voimavaransa, jotka laaja-
alaisesti luovat kehittämisen lähtökohdat ja edellytykset. Kulun kehittäminen 
voitaneenkin ymmärtää sen voimavarojen vahvistamisena ja vahvistumisena, joka 
voi olla luonteeltaan sekä määrällistä että laadullista vahvistumista. Määrällinen 
ja laadullinen vahvistuminen ovat toisiinsa kytköksissä kuten jo talouskontekstin 
eli resurssien ja niiden jakamista koskevien kommenttien yhteydessä havaitsim-
me. Seuraavassa aiheesta vielä kaksi kommenttia: 

”Ilman taloudellisia resursseja suomalainen koulu ei voi toimia tehokkaasti. 
Jos nykytavoitetaso halutaan säilyttää, niin silloin kouluun pitäisi satsata, 
mutta jos tavoitetasoa halutaan laskea, niin se onnistuu vaivattomasti nyky-
toiminnalla.” 
Opettaja 196, luokanopettaja/koulunjohtaja, mies, 42 vuotta, 15 vuotta työ-
kokemusta. 

”Koulu ei kehity ulkopuolelta tulevalla ohjailulla ja vaatimuksilla, kehitys 
lähtee sisältä päin, ulkoa päin sille on annettava riittävät resurssit.” 
Opettaja 240, esiopettaja/luokanopettaja/koulunjohtaja, nainen, 51 vuotta, 29 
vuotta työkokemusta. 

Esille nousee kehittämisen ja kehittymisen monimutkainen yhteys: koulun kehit-
tämistä on ilman muuta vaikkapa välineiden (esimerkiksi tietotekniikka) hankinta, 
mutta varsinaiseksi kehittymiseksi kai voitaneen luokitella vasta välineiden käyt-
täminen eli mielekäs toiminta näillä välineillä. Tähän taas välineiden hankinta 
sinänsä ei välttämättä johda, mutta toisaalta siihen ei ole mahdollisuuttakaan, ellei 
näitä välineitä ole. Määrällisen ja laadullisen, vahvistamisen ja vahvistumisen 
välille ei siis voi piirtää yhtä suuri -merkkiä, mutta laadullista vahvistumistakaan 
ei voi loputtomiin tapahtua ilman määrällistä vahvistamista, on opettajien viesti. 
Kokonaisuutena tulokset koulun kehittämistä koskeneesta kysymyksestä esitetään 
seuraavassa kuviossa (kuvio 27). 
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Kuvio 27. Koulun kehittämiseen liittyvät käsitykset. 

Koulun kehittämistä koskeneeseen avoimeen kysymykseen oli vastannut 396 
opettajaa. Suurimmaksi kategoriaksi muodostui Kehittäminen (417), joka jakaan-
tui kahteen alakategoriaan Kehittämisen kontekstit (360) ja Kehittämisen luonne 
(57). Toisiksi pääkategorioiksi muodostuivat Toiminta ja toiminnanohjaus -
kategoria (113) ja Vuorovaikutuskulttuuri-kategoria (42). Yhden opettajan kom-
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mentti edusti kokonaisvaltaista voimavara-ajattelua. Muut vastaukset -kategoriaan 
sijoittui yhdeksän vastausta. 

Luokittelematta jätin yhdeksän vastausta, joita olivat positiivisuus, kokonai-
suus, toimivuus/viihtyvyys, monipuolisuus, filosofia ja joustavuus. Koska vastaus 
oli niin lyhyt, en pystynyt sisällöllisesti arvioimaan, mihin asiaan vastaus opetta-
jan mielessä liittyi. Lisäksi yksi opettajista ilmaisi, että itse asiassa koko koulu 
instituutiona tulisi uudistaa, yksi kertoi odottelevansa vapautta (eläkkeelle siirty-
mistä) ja yksi sanoi, ettei hänen lyhyt työskentelyjaksonsa anna eväitä ko. kohdan 
arviointiin 

4.2.4 Yhteenveto työyhteisöön liittyvistä käsityksistä  

Ensimmäisen osion eli kvantitatiivisen osion muuttujat perustuivat Huuskon 
(1999, 202) työyhteisöllisen vahvuusalueen tarkastelussa syntyneeseen kuvaan 
opettajayhteisön vuorovaikutuksellisista erityispiirteistä: kuva rakentuu käsittei-
den yhteisöllisyys, johtajuus, kommunikointi ja yhteistyö ympärille. Osiota täy-
densin Ruohotien (1996, 213) pohjalta kolmella kohdalla: työjärjestelyt, ilmapiiri 
ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, jotka liittyvät ideaan kasvua tukevan 
yhteisön tunnuspiirteistä. Oma valintani oli liittää osioon muuttuja suhtautuminen 
täydennyskoulutukseen, sillä teoreettisesti voisi olettaa työyhteisön myönteisen 
suhtautumisen täydennyskoulutukseen lisäävän opettajien täydennyskoulutukseen 
kohdistuvaa kiinnostusta. Työyhteisön piirteet jakaantuivat kahteen faktoriin: 
ilmapiirifaktoriin ja toiminnanohjausfaktoriin. Näistä kahdesta faktorista ensim-
mäinen eli ilmapiirifaktori yksin selitti muuttujien yhteisvaihtelusta 46 %, mitä 
voi pitää erittäin hyvänä selitysasteena. Työyhteisön muuttamista ja koulun kehit-
tämistä koskevissa kategorioinneissa ilmapiiri sisältyy yhtenä alaluokkana Vuo-
rovaikutuskulttuuri-kategoriaan. Työyhteisön muuttamista koskeneessa kysymyk-
sessä ilmapiiriin liittyviä mainintoja oli 46 ja koulun kehittämistä koskeneessa 
kysymyksessä vain 13. Tämä tarkoittaa, että työyhteisön piirteitä eniten selittänyt-
tä faktoria, ilmapiiriä, ei koettu tärkeäksi muuttamisen tai kehittämisen kohteeksi, 
josta taas voi tehdä johtopäätöksen, että siihen ollaan yleensä hyvinkin tyytyväi-
siä. Enemmän muuttamista ja kehittämistä kaipaavat toimintaan ja toiminnanoh-
jaukseen liittyvät seikat. Hienoiseksi yllätykseksi muodostui se, että opettajat 
keskittyivät kuvailemaan koulun kehittämisen osalta enemmän asioita, joita kehit-
tämisessä tulisi ottaa huomioon ja itse kehittämistä ja sen luonnetta kuin itse asi-
oita, joita kehittää. Käsitykset kehittämisestä olivat kaiken kaikkiaan hyvinkin 
ristiriitaisia eikä niitä siis niinkään esitetty konkreetteina ehdotuksina vaan poh-
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diskeltiin kehittämisen kontekstuaalisuutta ja luonnetta. Voisi jopa sanoa, että 
ongelma ei niinkään ole siinä ettei kehitetä, vaan siinä, että kehittäminen on jat-
kuvaa ja siinä, ettei kehittäminen tapahdu ”oikein”. Opettajien mielestä siis kehit-
täminen kaipaa kehittämistä. Kokonaisuutena tulokset työyhteisöä koskeneesta 
kolmesta osiosta ovat seuraavat (kuvio 28). 

 

Kuvio 28. Työyhteisöä koskevat käsitykset. 

Koulutuksen ilmentyminen työyhteisön muuttamista koskeneessa ja koulun 
kehittämistä koskeneessa kysymyksessä on lähes olematon. Molempien kysymys-
ten käsittelyssä koulutus mainittiin vain parikymmentä kertaa, joten tämän tutki-
muksen perusteella on sanottava, ettei koulutusta mielletä keskeiseksi työyhteisön 
muuttamisen ja koulun kehittämisen välineeksi. Tällaisessa tehtävässä sen kuiten-
kin odotetaan palvelevan. Voi toki pohdiskella, olisiko tulos ollut toisenlainen, 
koulutusta korostava, jos tutkimuksessa olisi suoraan kysytty, mikä on koulutuk-
sen merkitys työyhteisön muuttamisessa ja koulun kehittämisessä. Mutta voi 
myös pohdiskella, onko käytetty epäsuora tutkimustapa, avoin kysymys, vähem-
män ajattelua ohjaava ja tulos siten myös luotettavammin opettajien ajattelua 
kuvaava.  

Yhden opettajan esittämä kommentti, joka koski voimavaroja, toi tutkijan 
mielestä erinomaisesti esiin sitä ajattelua, joka työyhteisön muuttamiseen ja kou-
lun kehittämiseen tulisi liittyä. Tämä opettaja näki kehittämisen lähtökohdat ja 
edellytykset hyvin laaja-alaisesti puhumalla voimavaroista. 

”Muun muassa käytettävissä olevat voimavarat (oppilasaines, opettajavoimat, 
kotien tuki, taloudelliset resurssit, fyysinen ympäristö). 
Opettaja 94, luokanopettaja/koulunjohtaja, nainen, 56 vuotta, 33 vuotta työ-
kokemusta. 
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Koulun kehittäminen voitaneenkin ymmärtää sen voimavarojen vahvistamisena ja 
vahvistumisena, joka voi olla luonteeltaan sekä määrällistä että laadullista vahvis-
tumista. Määrällinen ja laadullinen vahvistuminen ovat toisiinsa kytköksissä. 
Esille nousi kehittämisen ja kehittymisen monimutkainen yhteys: koulun kehittä-
mistä on ilman muuta vaikkapa välineiden (esimerkiksi tietotekniikka) hankinta, 
mutta varsinaiseksi kehittymiseksi kai voitaneen luokitella vasta välineiden käyt-
täminen eli mielekäs toiminta näillä välineillä. Tähän taas välineiden hankinta 
sinänsä ei välttämättä johda, mutta toisaalta siihen ei ole mahdollisuuttakaan, ellei 
näitä välineitä ole. Määrällisen ja laadullisen, vahvistamisen ja vahvistumisen 
välille ei siis voi piirtää yhtä suuri -merkkiä, mutta laadullista vahvistumistakaan 
ei voi loputtomiin tapahtua ilman määrällistä vahvistamista. Kokonaisuutena 
osiosta voisi sanoa, että esille nousi asioita, joiden muuttaminen ja kehittäminen 
on ensisijaisesti työyhteisöjen sisäinen asia. Toteuttamisesta vapaus ja vastuu 
lepää lähinnä työyhteisön itsensä hartioilla. Tämän tutkimuksen mukaan koulu-
tuksella on muuttamisessa ja kehittämisessä roolinsa, mutta koulutusta ei voi pitää 
muuttamisen ja kehittämisen kantavana voimana. Yleinen käsitys asiasta vaikut-
taa kuitenkin olevan juuri päinvastainen: muutosten ja kehittämisen kyseessä 
ollessa katse käännetään koulutuksen suuntaan ja ikään kuin uskotaan asian täl-
löin olevan hoidossa, sillä ”onhan siihen hankittu koulutustakin”. Katsetta suun-
natessa ei kuitenkaan tulisi unohtaa katsella kaikkiin mahdollisiin suuntiin, ja 
ensisijaisesti oman työyhteisön voimavaroihin ja niiden parhaaseen mahdolliseen 
hyödyntämiseen.  

Tästä problematiikasta kirjoittavat myös Savolainen, Taskinen ja Viitanen 
(2001). He ovat tutkimuksessaan Kouluyhteisöjen ehdotukset työn ja työolojen 
kehittämiseksi koulussa lähestyneet kehittämistä laaja-alaisesti, sillä koulun työ-
oloja selvitettiin kokonaisuutena oppilaiden ja henkilöstön kannalta. Tutkimuksen 
(emt. 167–171) perusteella sekä oppilaat että opettajat vaikuttivat halukkailta 
koulun työolojen kehittämiseen. Suuri osa opettajista ja tukipalveluhenkilöstöstä 
kannatti työolojen kehittämistoiminnassa yhteistyötä henkilöstön, oppilaiden, 
kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon välillä. Kaikkien vastaajaryhmien 
ehdottamat kehittämistarpeet kohdistuivat useimmiten psykososiaalisiin tekijöihin 
ja niistä erityisesti työilmapiiriin, ihmissuhteisiin, yhteistyöhön ja vuorovaikutuk-
seen työyhteisössä. Oppilaat ilmoittivat kehittämistarpeita usein oppilaan ja opet-
tajan välisessä vuorovaikutuksessa ja toivoivat koulutyötä motivoivammaksi. 
Opettajat toivoivat parannusta johtamistapaan, avoimuuteen, keskustelumahdolli-
suuksiin ja yhteistyöhön. Opettajien ehdotukset kohdistuivat lisäksi suuriin ryh-
mäkokoihin, tuntijakoihin ja avun saamiseen oppilaiden erityisongelmiin. Tuki-
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palveluhenkilöstö toivoi useimmiten parempaa yhteistyötä, tiedonkulkua ja tasa-
arvoisuutta henkilöstöryhmien välille. Täydennyskoulutuksen, työnohjauksen ja 
perehdyttämisen tarve tuli esille sekä opettajien että tukihenkilöstön vastauksissa.  

Työyhteisön sosiaalisen tuen alueella näyttäisi siis olevan käyttämättömiä 
voimavaroja koulun henkilöstön ja oppilaiden työhön. Sosiaalinen tuki voi ilmetä 
(ks. House 1981) henkisenä tukena (arvostaminen, luottaminen, välittäminen ja 
kuunteleminen), arviointitukena (sosiaalinen tasavertaisuus, vahvistaminen ja 
palaute) ja tietotukena (neuvoja, ehdotuksia ja tietoja). Sosiaalisen tuen muodot 
ovat myös laadukkaan koulutyön, opettamisen ja kasvattamisen osatekijöitä. 
Avoimuutta, keskustelua, tasavertaisuutta ja yhteistyötä tulisi kuitenkin lisätä, 
jotta sosiaalinen tuki voisi välittyä kouluyhteisössä. Esteinä yhteistyölle ja kes-
kustelulle opettajat pitävät ajan, yhteisten tilaisuuksien, yhteistyö- ja vuorovaiku-
tustaitojen ja uskalluksen puutetta. Yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan vallitsevan 
toimintakulttuurin tiedostamista, vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja kouluyh-
teisön toimintatapojen uudelleen arviointia. Useat vastaajat ilmoittivat työilmapii-
rin ja ihmissuhteet tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi koulussa. Osa kouluyhteisön 
ongelmista saattaisi hävitä työn ongelmia ja epäkohtia selvittämällä ja korjaamal-
la, sillä työpaikan ihmissuhdeongelmien takaa löytyy usein työhön ja työoloihin 
liittyviä tekijöitä kuten työn tavoitteiden, työtehtävien ja vastuunjaon epäselvyys 
tai ristiriitaisuus, jatkuva kiire ja työpaine, yksipuolinen työ, tiedonkulun puutteet, 
autoritäärinen tai etäinen johtamistapa, huono työhön perehdyttäminen sekä työn-
tekijöiden epätasapuolinen kohtelu muun muassa tiedonsaannissa ja koulutukseen 
pääsyssä. (Savolainen, Taskinen ja Viitanen 2001, 167–171.) 

Työolojen selvittämisessä voidaan käyttää välineenä kyselylomaketta; se hel-
pottaa kehittämistarpeiden tunnistamista. Tulosten pohjalta käyty yhteinen kes-
kustelu auttaa luomaan kokonaiskuvan ja yhteisen käsityksen tilanteesta ja jatko-
toimenpidetarpeesta. Savolaisen tutkimuksessa opettajat toivat esille aikuisyhtei-
sön työilmapiirin vaikutuksen koko kouluyhteisön ilmapiiriin. Erityisesti lähijoh-
tajan johtamistyylillä on merkittävä vaikutus työyhteisön hyvinvointiin. Opettajil-
la ja oppilailla oli erilainen näkemys oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutus-
suhteen ensisijaisesta kehittämistarpeesta. Oppilaat olivat tyytymättömiä opetta-
jan vuorovaikutustaitoihin, he saattoivat kokea opettajan määräileväksi, halusivat 
kannustusta, kuuntelua, tasavertaisuutta sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksia. Opettajien vastaukset painottuivat oppilaiden sopeutumis- ja oppimis-
vaikeuksiin, oppilaiden käyttäytymiseen ja asenteisiin tai kodin kasvatusvastuu-
seen. Kouluissa kaivataan yhteistä keskustelua oppilaan ja opettajan välisen vuo-
rovaikutuksen laadusta. Vaikka oppilaat toivoivat parempaa puuttumista työrauha- 
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ja kiusaamisongelmiin, opettajilla ei aina näytä olevan keinoja tai valmiuksia. Se 
on huolestuttavaa sekä opettajien työssäjaksamisen että oppilaiden oppimisen ja 
hyvinvoinnin kannalta. Suuret opetusryhmät, motivoimaton koulutyö ja puutteet 
oppilashuollollisten asioiden hoidossa edistävät työrauhaongelmien syntymistä. 
Opettajat toivoivat koulutusta nuorten ongelmien kohtaamiseen ja työrauhaon-
gelmiin. Opettajien välisen keskustelun ja yhteistyön odotettiin tuottavan toimin-
tamalleja ja yhteisiä menettelytapoja ongelmatilanteisiin. (Savolainen, Taskinen ja 
Viitanen 2001, 167–171.) 

4.3 16BKäsitys opettajan työn ongelmista 

Opettajan työn ongelmia koskeva osio koostui yhdestä kvantitatiivisesta muuttu-
jaosiosta (kyselyn muuttujat 56–65), joka koski mieltä askarruttavia asioita ja 
ongelmia opettajan työssä sekä yhdestä avoimesta kysymyksestä (kysymys 66), 
jossa ongelmien lisäksi tiedusteltiin myös käsitystä ongelmien syistä. Kvantitatii-
visen osion rakenteen ja muuttujat tutkija on itse muotoillut teoreettisen tarkaste-
lun pohjalta ja samoin avoin kysymys on tutkijan muotoilema. Seuraavassa esitte-
len näiden osioiden tulokset sekä lopuksi jälleen yhteenvedon opettajan työn on-
gelmiin liittyvistä käsityksistä.  

4.3.1 Askarruttavat asiat ja ongelmat opettajan työssä 

Käsitystä opettajan työn ongelmista kartoitin muuttujakysymyksellä (kyselyn 
muuttujat 56–65), jossa tiedusteltiin, mikä sinua opettajana askarruttaa ja aiheut-
taa ongelmia. Osiossa on sovellettu Tirrin (1999, 75–136) ja Haikosen (1999) 
tutkimuksia, joiden mukaan opettajuuden ongelmat liittyivät erityisesti vuorovai-
kutukseen. Haikosen (1999) pohjalta liitin osioon vielä kohdan työssä jaksami-
nen, koska se näyttää olevan yksi erityisesti opettajuuteen liittyvistä ongelmista. 
Ruohotien (1996d, 434; 1995, 132) Halliin (1986) pohjautuva malli Ammatillinen 
kasvu organisaatiossa kuvaa muutospaineita ja niiden muodostumista kasvua 
laukaiseviksi tekijöiksi eri tasoilla: tätä tasoajattelua mukaillen liitin osioon koh-
dat yhteiskunnan muuttuminen, kunnan sisäinen asioiden hoito, työyhteisön toi-
mintaan liittyvät asiat ja oma persoonallisuus/elämäntilanne. Osion rakenteen ja 
muuttujat tutkija on siis itse muotoillut edellä mainittujen teorioiden pohjalta.  
Tässä osiossa pohdintaa aiheutti muuttuja Työyhteisön toimintaan liittyvät asiat 
(M58), joka näytti irrottautuvan omaksi faktorikseen latauksen ollessa lähes yksi. 
Yhden muuttujan faktorin muodostaminen ei kuitenkaan ole tutkimuksellisesti 
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järkevää, ja tästä syystä tarkastelen muuttujaa työyhteisön toimintaan liittyvät 
asiat yksittäisenä ja erillisenä muuttujana. Varimax-rotaatiolla muuttujista muo-
dostui kolme faktoria Goodness-of-fit -testin ollessa 2,7 ja tämän valitsin par-
haimmaksi malliksi (liite 4). 

Ensimmäisessä faktorissa kysymys oli jälleen vuorovaikutuksesta, sillä sille 
latautuivat kaikki vuorovaikutukseen liittyvät muuttujat (M59, M60, M61 ja 
M62) – faktori nimettiin Vuorovaikutus-faktoriksi. Sekaannuksen välttämiseksi 
on muistutettava, että myös opettajakäsitykseen liittyi vuorovaikutus hyvin oleel-
lisesti ja sen yhteyteen syntynyt faktori nimettiin Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat 
tekijät -faktoriksi (taulukko 27). 

Taulukko 27. Faktori 1: Vuorovaikutusfaktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M 59 Opettajien keskinäinen vuorovaikutus .541 .391 

M60 Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus . 839 .771 

M61 Oppilaiden välinen vuorovaikutus . 630 .465 

M62 Kodin ja koulun välinen yhteistyö . 637 .467 

Opettajien käsitysten mukaan vuorovaikutus näyttää olevan sekä oleellisin asia 
opettajan työssä että sen suurin haaste. Toiselle faktorille puolestaan latautui kol-
me muuttujaa: työtehtävät (M63), oma persoonallisuus ja elämäntilanne (M64) ja 
työssä jaksaminen (M65). Muuttujat siis näyttivät kuvaavan toisaalta työhön liit-
tyviä asioita, toisaalta henkilökohtaiseen elämään liittyviä asioita – yksi opettajan 
haaste näyttää siis olevan ns. tasapainossa pysyminen, johon vaikuttavat ja sisäl-
tyvät juuri muun muassa edellä mainitut asiat. Faktori nimettiin siis Tasapainoi-
suus-faktoriksi (taulukko 28). 

Taulukko 28. Faktori 2: Tasapainoisuus-faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M63 Työtehtävät .500 .413 

M64 Oma persoonallisuus ja elämäntilanne .772 .666 

M65 Työssä jaksaminen .684 .568 

Kolmannelle faktorille latautui kaksi muuttujaa: kunnan sisäinen asioiden hoito 
(M57) ja yhteiskunnan muuttuminen (M56), jolloin kysymys on koulun ulkopuo-
lisista tekijöistä. Ne eivät kuitenkaan ole ulkopuolisia siinä mielessä, että ne vai-
kuttavat jatkuvasti koulun toimintaan ihmisten, olosuhteiden ja toimintaedellytys-
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ten kautta, ”kehyksinä”. Niinpä päädyttiin nimitykseen Kehystekijät-faktori (tau-
lukko 29). 

Taulukko 29. Faktori 3: Kehystekijät-faktori. 

 Muuttujan sisältö lataus komm. 

M57 Kunnan sisäinen asioiden hoito .572 .331 

M56 Yhteiskunnan muuttuminen .519 .319 

Suurin selitysosuus muuttujien yhteisvaihtelusta (liite 4) on vuorovaikutusfakto-
rilla (23,107 %). Tasapainoisuus-faktorin osuus on toiseksi suurin (17, 497 %) ja 
Kehystekijät-faktorin osuus on pienin (8, 191 %). Syntyneiden kolmen faktorin 
reliabiliteetit seuraavassa (taulukko 30).  

Taulukko 30. Käsitys opettajan työn haasteista: faktoreiden reliabiliteetit Cronbachin 
alfa-kertoimella. 

Faktorit alfa 

1 Vuorovaikutus-faktori .79 

2 Tasapainoisuus-faktori .76 

3 Kehystekijät-faktori .48 

Kolmannen faktorin eli kehystekijöiden mukaan ottamista on syytä pohdiskella. 
Yli-Luoma (2002, 84) kirjoittaa kommunaliteetista, että jos se on kovin alhainen, 
kyseessä ei ole kovinkaan hyvä alueen mittari ja tällöin jatkoanalyyseihin mukaan 
ottamista kannattaa harkita: näin ainakin, jos ensimmäinen desimaali on nolla tai 
ykkönen. Kehystekijät- faktorin muodostavien kahden muuttujan kommunaliteetit 
eivät olleet kovin korkeita (3,19 ja 3,31), mutta toisaalta Yli-Luoman mukaan 
eivät liian alhaisiakaan. Metsämuuronen (2003, 443) puolestaan kirjoittaa matalan 
alfan ongelmasta sanotun, että alfan arvo 0.60 olisi alin hyväksyttävä arvo ja Ke-
hystekijät-faktorin osalta tämä kriteeri jää täyttämättä arvolla 0.48. Matalan alfan 
ongelmaa voi lähteä selvittämään ja ratkaisemaan muuttujia poistamalla. Tässä 
tapauksessa (kaksi muuttujaa muodostaa faktorin) se ei ole järkevää. Alfalle voisi 
laske myös luottamusvälin, mitä en myöskään pidä nyt tarkoituksenmukaisena. 
Toisaalta tämän faktorin mukaan ottaminen nostaa mallin selitysosuutta 8 %. 
Mukaan ottamista puoltaa myös se, että seuraavassa vaiheessa tarkastelen opetta-
jakäsityksen, työyhteisökäsityksen ja haastekäsityksen yhteyttä täydennyskoulu-
tusta koskeviin osioihin, jolloin faktorin merkitys tai merkityksettömyys olennai-
sen tutkimuskysymykseni kannalta, miten haastekäsitys toimii täydennyskoulu-
tuskiinnostusta selittävänä tekijänä, käy selville.  
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Yksittäisten muuttujien tasolla tarkasteluna (liite 4) eniten opettajan työssä 
askarruttaa tai aiheuttaa ongelmia yhteiskunnan muuttuminen (keskiarvo 3,78/5) 
ja toiseksi eniten kunnan sisäinen asioiden hoito (3,68) – eli juuri nämä kaksi 
muuttujaa, jotka muodostivat edellä Kehystekijät-faktorin. Merkityksettömästä 
asiasta ei ole kysymys. Paljon huolta herättänyt jaksaminen löytyy yksittäisenä 
muuttujana sijalta neljä (3,27). Selkeästi vähiten askarrutti tai ongelmia aiheutti 
oma persoonallisuus ja elämäntilanne (2,76), joka ainoana muuttujana sai alle 
kolmen keskiarvon. Osioon liittyi myös avoin kysymys, joku muu mikä, ja tähän 
oli vastannut 42 opettajaa. Mainintoja sai 19 eri asiaa (liite 4), joista kolme 
useimmin mainittua asiaa olivat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat (6 mainintaa), 
työn heikko arvostus (5 mainintaa) ja lasten levottomuuden lisääntyminen (4 
mainintaa).  

4.3.2 Käsitys opettajan työn ongelmista ja ongelmien syistä 

Käsitystä opettajan työhön liittyvistä ongelmista ja niiden syistä kartoitin kysy-
myksellä (kysymys 66) Yksilöi tarkemmin, millaisia ongelmia olet työssäsi koh-
dannut ja mistä ne mielestäsi johtuvat. Eniten opettajien ongelmat liittyivät oppi-
laisiin (332), sitten sinänsä opetustyöhön (134) ja kolmanneksi eniten työyhtei-
söön (100), mutta myös henkilökohtaiselle alueelle (17). Tämä ongelmia ja niiden 
syitä koskenut kysymys oli vaikea analysoitava, koska asioilla oli heijastusvaiku-
tuksia toisiinsa ja on myös vaikea selväpiirteisesti erottaa ongelmaa, syytä ja seu-
rausta. Onko esimerkiksi yhteiskunnan muutos syy vai ongelma? Onko työnku-
van muutos ongelma vai seuraus? Jokainen voinee omalta osaltaan pohdiskella, 
kuinka asian tulkitsee ja tulkitseeko samalla tavalla kuin tutkija tässä tapauksessa 
on tehnyt. Koska muodostunutta kategoriointia on näiden liitännäisyyksien vuoksi 
vaikea kuvata osittain, esitellään seuraavassa muodostunut kokonaiskuva (kuvio 
29), jota sitten tarkennetaan.  
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Kuvio 29. Opettajan työn ongelmat ja niiden syyt. 

Kysymykseen opettajan työn ongelmista ja niiden syistä oli vastannut 
421/578 opettajaa. Oppilaisiin liittyvät ongelmat (332) muodostivat suurimman 
kategorian. Kategoriassa tuli näkyville ketju, jonka taustalla on yhteiskunnan 
muutos, perheiden ongelmat ja kasvatusvastuun hämärtyminen, joilla on heijas-
tusvaikutus oppilaisiin. Asiaan vaikuttaa myös resurssien puute (ryhmäkoot, eri-
tyisopetus ja tukiopetus). Seurauksena on opettajan tunteita omasta riittämättö-
myydestään ja valmiuksien puutteesta. Opetukseen liittyvien ongelmien suurin 
alaluokka oli työnkuva ja sen muuttuminen (63). Resurssien puute tuli näkyviin 
myös tämän kategorian ongelmana, joka heijastuu fyysisen työympäristön ongel-
mina, henkilöstöongelmina ja koulutukseen liittyvänä ongelmana. Työyhteisöön 
liittyviä ongelmia tuli esille 100 vastauksessa ja tälle alueelle heijastui, jos opetta-
jalla oli henkilökohtaisessa elämässään ongelmia. Opetustyöhön ja työyhteisöön 
liittyvien ongelmien seurauksena näytti muodostuvan ajankäytön ongelmia, stres-
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sin kokemista ja jaksamisongelmia, jotka näyttivät olevan yhteydessä toisiinsa. 
Resurssien puutteen 19 opettajaa näki liittyvän laajemmin kunnan sisäisten asioi-
den hoitoon ja opettajan työn heikkoon arvostukseen; 17 opettajista vastasi, ettei 
ongelmia ole, ja muun kommentin oli antanut 5 opettajaa.  

Suurimman kategorian eli Oppilaisiin liittyvät ongelmat -kategorian koko-
naiskuvaa voidaan vielä tarkentaa heijastusvaikutusten (115) suhteen. Heijastus-
vaikutus oppilaisiin -alakategoria koostuu alaluokista: käytös ja työrauhaongelmat 
(50), oppilasaineksen heterogeenisyys ja sen opetukselle aiheuttamat ongelmat 
(27), oppilaiden asenneongelmat (20), oppilaiden ongelmien lisääntyminen (8). 
Oppilaisiin liittyvät ongelmat näyttäytyivät ikään kuin ketjuna, joka näyttää joh-
tavan kategoriaan Riittämättömyyden tunne ja valmiuksien puute (31). Toki voi-
daan sanoa, että yhteiskunnan muutos heijastuu myös opetustyön ongelmiin, mut-
ta erityisesti se vaikutti olevan lähtökohta sille, mitä oppilaiden osalta ilmenee. 
Asioiden yhteyksistä kirjoittavat muun muassa seuraavat opettajat: 

”Opettamiseen ja oppimiseen ja yllättävän vähän aikaa, kun erilaiset palaverit 
ja koulutukset pirstovat koulunkäyntiä, ongelmat perhepiirissä ja koko yh-
teiskunnassa heijastuvat kouluun.” 
Opettaja 75, luokanopettaja, mies, 30 vuotta, 3 vuotta työkokemusta. 

”Yhteiskunnan muuttuminen, ongelmien lisääntyminen perheissä/lapsissa.” 
Opettaja 96, esiopettaja, nainen, 44 vuotta, 23 vuotta työkokemusta. 

”Kasvaneet ongelmatilanteet perheissä heijastuvat (avioerot, työttömyys, jak-
samattomuus, rahattomuus, sairaudet jopa psyykkiset) kouluun.” 
Opettaja 113, luokanopettaja, nainen, 51 vuotta, 29 vuotta työkokemusta. 

”Lasten kasvava levottomuus ja keskittymiskyvyn puute. Syy: yhteiskunnan 
muuttuminen, työttömyys, vanhemmat eivät kaikki osaa ottaa vastuuta per-
heestään.” 
Opettaja 325, luokanopettaja, nainen, 58 vuotta, 33 vuotta työkokemusta. 

”Perheiden elämäntilanteet vaikuttavat lapsiin ja heijastavat päivittäin koulun 
toimintaan. Opettajan tehtävät ovat laajenneet lastensuojeluun päin, opettajal-
la pitäisi olla enemmän valmiuksia ja aikaa em. asioille.” 
Opettaja 485, esiopettaja, nainen, 52 vuotta, 20 vuotta työkokemusta. 

Ja mitä siitä opettajan näkökulmasta seuraa: 

”Realistisen palautteen antaminen vanhemmille joskus vaikeaa. Miten kertoa 
vaikeita asioita loukkaamatta, syyttelemättä ja toisaalta kaunistelematta. 
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Ryhmäkoot kasvavat ja kuitenkin korostetaan yksilöllistä opetusta täysi risti-
riita! miten auttaa lapsia, joilla oppimisvaikeuksia/käytöshäiriöitä? Mitä apua 
lapsi tarvitsee. joskus tuntuu, ettei enää riitä, että luokanope havaitsee ongel-
man vaan odotetaan myös diagnosointia ja päätöksiä, jatkotoimenpiteitä, mi-
kä ei kuulu enää meidän pätevyysalueeseemme.” 
Opettaja 116, luokanopettaja, nainen, 29 vuotta, 4 vuotta työkokemusta. 

”Tilanteet joissa tietoni ja taitoni eivät riitä, työmäärä; oppilaiden moninaisten 
tarpeiden vuoksi suunnitteluun kuluu paljon aikaa, ongelmat niiden lasten 
kanssa joita perhe ei pysty tukemaan, työyhteisön sisäiset ristiriidat.” 
Opettaja 148, erityisopettaja, nainen, 51 vuotta, 27 vuotta työkokemusta. 

Riittämättömyyden tunteita ongelmatilanteissa (oppilaiden oppimisvaikeudet, 
sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ongelmat). Resurssien puute pienissä kunnis-
sa.” 
Opettaja 398, luokanopettaja, mies, 37 vuotta, 11 vuotta työkokemusta. 

”Oppil. runsaat, asiattomat poissaolot, jotka vanhemmat hyväksyvät, oppil. 
tehtävien laiminlyönti, vastuuttomuus, ajattelun puute, oppil. runsas alkoholin 
käyttö, työnantajan arvostuksen puute, oma riittämättömyys.” 
Opettaja 540, aineenopettaja, nainen, 59 vuotta, 30 vuotta työkokemusta. 

Opetustyön ongelmat -kategoriassa kokonaiskuvaa voidaan tarkentaa Työnkuva ja 
sen muuttuminen -alakategoriassa (63). Tämä alakategoria koostuu alaluokista 
työmäärä ja vastuu -ongelmat (17), jatkuvat muutokset (13), muuhun kuin opetus-
työhön menevä aika (12), oppilashuoltotyön lisääntyminen (9), epävarmuus työstä 
(8) ja työnkuva (4). Henkilöstöön liittyviksi ongelmiksi (20) puolestaan mainittiin 
kollegojen puute (9), avustajien puute (6) ja sijaisten puute (5). Muiksi opetuk-
seen liittyviksi ongelmiksi taas yhdysluokkaopetus (2), nykyteknologia, hyvän 
materiaalin puute, ruotsin pakollisuus, aineenopettajajärjestelmä, maahanmuutta-
jaopetus ja arviointi (1). Työyhteisöön liittyvät ongelmat jakautuivat myös tar-
kemmiksi alakategorioiksi muutamissa kohdissa. Opettajien erilaisuus ja sen seu-
rauksia -alakategoria (48) koostuu alaluokista asenteet (14), toimintatavat (12), 
näkemykset (6), persoonallisuus (4), ikäero (1), kateus (6), ymmärtämättömyys 
toisen työtä kohtaan (3) ja kiusaaminen (2). Vuorovaikutuskulttuuriin liittyviksi 
ongelmiksi (29) puolestaan mainittiin yhteistyön ongelmat (17), viestintäongelmat 
(8) ja ilmapiiriongelmat (4). Opetustyön ongelmien (134) ja Työyhteisöön liitty-
vien ongelmien (100) seurauksena näyttää syntyvän ajankäytön ongelmia (33) 
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sekä stressiä ja jaksamisongelmia (22). Näistä yhteyksistä kertovat muun muassa 
seuraavat kommentit: 

”Kiireen tuntu, opet ennättävät liian vähän päivän aikana pohtia yhteisiä asi-
oita (esimerkiksi hankalasti ruokailuajat, välitunnit), työparit; yhteinen tunti 
puuttuu koska tunteja eri luokissa ja päivät päättyvät tai alkavat eri aikoina.” 
Opettaja 80, luokanopettaja, nainen, 56 vuotta, 31 vuotta työkokemusta. 

”Kiire on ongelma l. työnkuvaan tullut hyvin paljon muuta, ettei oppituntien 
valmisteluun jää niin paljon aikaa kuin tahtoisi, oppilaiden lisääntynyt levot-
tomuus (= perheet ”hajallaan”).” 
Opettaja 265, luokanopettaja, nainen, 59 vuotta, 36 vuotta työkokemusta. 

”Jokainen päivä tuo yllätyksiä, työhön kuuluu paljon pieniä hoidettavia asioi-
ta jotka hajottavat huomiokykyä ja vaikeuttavat varsinaiseen opetustyöhön 
keskittymistä ja aiheuttavat stressiä.” 
Opettaja 385, aineenopettaja, nainen, 49 vuotta, 19 vuotta työkokemusta. 

”Työssä jaksaminen ja siitä keskusteleminen (opettajien kesken). Opettaja ei 
saisi väsähtää eikä kieltäytyä tehtävistä, joita esitetään läpi lukuvuoden.” 
Opettaja 402, luokanopettaja, mies, 37 vuotta, 8 vuotta työkokemusta. 

”Ajan puute: ei ennätä keskittyä oleelliseen eli opetustilanteiden valmiste-
luun, koska ylimääräisiä turhanpäiväisiä hommia. Kaikkiin uudistuksiin 
”potkitaan” ylhäältä, kun niiden pitäisi lähteä itsestä käsin (esimerkiksi ope-
tussuunnitelmat, arviointitouhotus), VESO-päivien turhauttava istuminen; pi-
täisi olla käytännönläheisempää.” 
Opettaja 419, luokanopettaja, mies, 47 vuotta, 23 vuotta työkokemusta. 

”Yhteisen ajan puuttuminen, järjestäminen; opettajien asuminen kaukana 
koulusta, kiire. Henkilökunnan jaksaminen työssä; terveydelliset seikat, hen-
kilökohtaiset vaikeudet.” 
Opettaja 438, luokanopettaja/koulunjohtaja, nainen, 54 vuotta, 30 vuotta työ-
kokemusta. 

”Koulun ns. ylimääräiset tehtävät kuten juhlien tms. järjestelyt kasautuvat 
usein samoille henk. vaikkei elämäntilanne niitä aina kestäisi ---> burn out, 
kun ei osaa sanoa ei.” 
Opettaja 493, luokanopettaja, mies, 38 vuotta, 15 vuotta työkokemusta. 
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Henkilökohtaiselle alueelle ongelmia liittyi kohtalaisen vähän ja ne jakautuivat 
seuraaviksi alakategorioiksi:  

Henkilökohtaiset ongelmat (17) 

– henkilökohtaiset kriisit (5) 
– terveyteen ja ikään liittyvät seikat (4) 
– kokemattomuus (4) 
– rutinoituminen (3) 
– työn ja opiskelun yhdistäminen (1) 

Henkilökohtaisen elämän ja työelämän yhteyksistä kertoivat esimerkiksi seuraa-
vat kommentit, jotka valaisevat myös sitä tosiseikkaa, että ongelmat harvoin ovat 
toisistaan irrallisia. 

”Joidenkin kollegoiden ”hankala” luonne, joka vaikeuttaa yhteistyötä ja saas-
tuttaa työpaikan ilmapiiriä. Näiden opettajien täytyisi aluksi ratkoa omat on-
gelmansa ja vasta sitten tulla lasten ja nuorten eteen. Opettajien henkilökoh-
taiset ongelmat heijastuvat myös työtovereihin ja oppilaisiin.” 
Opettaja 57, aineenopettaja, nainen, 27 vuotta, 4 vuotta työkokemusta. 

”Jotkut vanhemmat ovat hyvin tarkkoja kouluasioista, ehkä liiankin. opetta-
jalle voi valittaa aina jos koulun toiminta ei ole mieleen. Joidenkin opettajien 
on vaikea kommunikoida keskenään <--- kateus, vahat riidat. Työ tuntuu vä-
lillä liiankin vaativalta; vie lähes kaiken vapaa-ajan viikolla. oma elämänti-
lanne tällä hetkellä vaikea ---> vaikuttaa omaan jaksamiseen. 
Opettaja 575, luokanopettaja, nainen, 29 vuotta.  

Kun vielä asiaan liittyvät kunnan sisäinen asioiden hoito (8) sekä opettajan työn 
nauttima heikko arvostus (11) sekä resurssien puute (33) on kuvaus opettajan työn 
ongelmista ja niiden syistä jokseenkin valmis. Maininnoissa, jotka liittyivät re-
surssien puutteeseen, viitattiin muun muassa ryhmäkokoihin, erityisopetuksen ja 
tukiopetuksen tarpeeseen (Oppilaisiin liittyvät ongelmat -kategoria) ja fyysisen 
työympäristön ongelmiin, henkilöstön tarpeeseen ja koulutukseen (Opetustyöhön 
liittyvät ongelmat -kategoria). Toki ei sovi unohtaa, että 17 opettajaa koki, ettei 
ongelmia ole. Ja että viisi opettajaa antoi vielä muun vastauksen, joista yhdessä 
arvellaan, ettei osata sanoa ja toisessa vain todetaan, että ”no jopas” – mitä se 
sitten tarkoittaneekin. Kolme muista vastauksista seuraavassa: 

“Tässä työssä törmää kaikenlaiseen.” 
Opettaja 18, luokanopettaja, mies, 36 vuotta, 5 vuotta työkokemusta. 
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”Matkan varrella kokee ja näkee yhtä ja toista epämiellyttävää, mutta hel-
pommalla pääsee kun pitää suunsa kiinni.” 
Opettaja 151, opinto-ohjaaja, nainen, 51 vuotta, 32 vuotta työkokemusta. 

”Yritän muistaa vain positiiviset asiat näin uran loppuvaiheessa.” 
Opettaja 411, luokanopettaja, nainen, 59 vuotta, 36 vuotta työkokemusta. 

4.3.3 Yhteenveto opettajan työn ongelmiin ja niiden syihin liittyvistä 
käsityksistä 

Opettajan työn ongelmia koskeneessa kvantitatiivisessa osiossa sovellettiin Tirrin 
(1999, 75–136) ja Haikosen (1999) tutkimuksia, joiden mukaan opettajuuden 
ongelmat liittyivät erityisesti vuorovaikutukseen. Haikosen (1999) pohjalta liitin 
osioon vielä kohdan työssä jaksaminen, koska se näyttää olevan yksi erityisesti 
opettajuuteen liittyvistä ongelmista. Ruohotien (1996d, 434; 1995, 132) Halliin 
(1986) pohjautuva malli Ammatillinen kasvu organisaatiossa kuvaa muutospai-
neita ja niiden muodostumista kasvua laukaiseviksi tekijöiksi eri tasoilla: tätä 
tasoajattelua mukaillen liitin osioon kohdat yhteiskunnan muuttuminen, kunnan 
sisäinen asioiden hoito, työyhteisön toimintaan liittyvät asiat ja oma persoonalli-
suus/elämäntilanne.  

Opettajuuden ongelmat näyttävät tämänkin tutkimuksen perusteella liittyvän 
erityisesti vuorovaikutukseen, sillä kvantitatiivisen muuttujaosion perustella 
muodostuneet faktorit ja myös avoimen kysymyksen analysoinnin tulos kertovat 
viestiä vuorovaikutuksen merkittävyydestä opettajan työssä. Jos ajatellaan täy-
dennyskoulutuksen merkitystä yhteydessä koettuihin ongelmiin ja niiden syihin 
nousee keskeiseksi kysymys siitä, kuinka valmistaa opettajia paremmin kohtaa-
maan vuorovaikutukseen ja siellä erityisesti oppilaisiin liittyvät ongelmat. Toi-
saalta voidaan kysyä, kuinka paljon on kysymys asioista, joihin myös muiden 
yhteiskunnan sektoreiden tulisi kiinnittää huomiota ja kuinka paljon resurssien 
kautta voitaisiin asiaan vaikuttaa. Työssä jaksaminen faktoroitui osaksi Tasapai-
noisuus-faktoria, jossa muina muuttujina olivat työtehtävät ja oma persoonalli-
suus ja elämäntilanne. Jaksaminen yksittäisenä muuttujana nousi sijalle neljä. Sitä 
edellä oli oppilaiden välinen vuorovaikutus ja sijoilla yksi ja kaksi olivat yhteis-
kunnan muuttuminen ja kunnan sisäinen asioiden hoito, jotka faktorianalyysissa 
puolestaan faktoroituivat kahden muuttujan muodostamaksi Kehystekijät-
faktoriksi. On myös muistettava, että Kvantitatiivisessa osiossa pohdintaa aiheutti 
muuttuja työyhteisön toimintaan liittyvät asiat (M58), jonka näytti irrottautuvan 
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omaksi faktorikseen latauksen ollessa lähes yksi. Yhden muuttujan faktorin muo-
dostaminen ei kuitenkaan ole tutkimuksellisesti järkevää, ja tästä syystä tarkaste-
len muuttujaa työyhteisön toimintaan liittyvät asiat yksittäisenä ja erillisenä muut-
tujana. 

Avoimen kysymyksen osalta on todettava, että opettajat pikemminkin puhui-
vat ongelmista ja niiden surauksista (ajankäytön ongelmat, stressi ja jaksamison-
gelmat sekä riittämättömyyden tunne ja valmiuksien puute) kuin ongelmista ja 
niiden syistä. Toisaalta on nähtävissä selviä vaikutusketjuja kuten yhteiskunnan 
muuttumisen heijastuminen perheisiin ja sitä kautta oppilaisiin sekä resurssien 
puutteen heijastuminen sekä oppilaiden tilanteeseen (suuret ryhmäkoot, erityis-
opetus, tukiopetus) että opettajan työhön yleensä (fyysiseen toimintaympäristöön 
liittyvät ongelmat ja henkilöstöongelmat). Kokonaisuutena tulokset kahdesta 
opettajan työn ongelmia koskeneesta osiosta ovat seuraavat (kuvio 30). 

Kuvio 30. Käsitys opettajan työhön liittyvistä ongelmista. 

Teoreettisiin lähtökohtiin verrattuna on siis todettava, että vuorovaikutuksen 
merkitys vahvistui ja että opettajan työn ongelmien kyseessä ollessa tasoajattelu 
on tarpeen: toimenpiteiden kohdentamiksi on syytä tarkastella, millä tasolla on-
gelma on. Tällöin ei myöskään kohdenneta ylisuuria odotuksia koulutuksen vai-
kuttavuuteen ongelmien ratkaisussa. Onkin syytä täsmentää, että koulutus voi olla 
myös ratkaisu ongelmaan, jos ongelma on sellainen ja sillä tasolla, että siihen 
voidaan koulutuksella vaikuttaa, mutta koulutusta ei voida pitää yleispätevästi 
ratkaisuna ongelmiin niitä tarkemmin täsmentämättä. Tähän näyttää viittaavan 
myös se tulos, että koulutukseen tai sen puutteeseen opettajat viittasivat ongelmi-
en yhteydessä ainoastaan neljä kertaa. Lienee siis syytä luopua ajatuksesta, että 
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opettajan työssään kohtaamat ongelmat ratkaistaan koulutuksella tai että koulu-
tuksen puute olisi opettajan työssään kohtaamien ongelmien varsinainen syy. 

Opettajan työn ongelmien osalta kvantitatiivisen osion ja avoimen kysymyk-
sen tulos vahvistivat toisiaan, sillä samat asiat tulivat esille molemmissa, avoi-
messa kysymyksessä luonnollisesti yksilöidympänä. Osioon lisätarkkuutta olisi 
tuonut se, että kvantitatiivisessa osiossa olisi vielä ollut kohta opetukseen liittyvät 
asiat, koska niistä tuli avoimen kysymyksen toiseksi suurin (134) kategoria. Voi-
daan myös spekuloida olisiko tulos ollut toisenlainen, jos tutkimuksessa olisi 
ongelma-sanan sijaan käytetty sanaa haaste. Ongelma-sanan käyttö jo sinänsä 
sisältää negatiivisen konnotaation, haaste-sanan käyttö olisi ollut positiivisempi 
vaihtoehto ja viitannut ongelmiin kehittymisen haasteina, sillä juuri sellaisinahan 
ongelmat on nähtävä. Aaltola (2005, 23) muistuttaa tästä tärkeästä näkökulmasta, 
että haasteita ei pidä nähdä pelkästään ongelmina, vaan ne ilmaisevat myös tärkei-
tä intressejä ja uusia mahdollisuuksia. Aaltolan (emt.) mukaan haasteita ja kehit-
tämistarpeita syntyy lähinnä yhteiskunnan muutoksista, kasvatuksen välittömistä 
haasteista, opetuksen tehostamispyrkimyksistä ja koulun muuttuvasta suhteesta 
ympäristöön.  

Opettajan työn ongelmia, työn kuormittavuutta ja työuupumuksen syntyyn 
yhteydessä olevia tekijöitä ovat tutkineet muun muassa Santavirta (2001), Eloran-
ta ja Virta (2002) sekä Syrjäläinen (2002). Santavirran (2001) tutkimuksessa jo-
kapäiväisen työn kuormittavimmiksi tekijöiksi selvisivät kiire, melu, puutteelliset 
työtilat, opetuksen valmistelu, kokeiden laadinta ja korjaus sekä opetusvälineiden 
niukkuus ja puutteellisuus. Työn koettu vaativuustaso ja opettajien arviot omista 
vaikutusmahdollisuuksistaan ovat yhteydessä siihen, millaiseksi opettajat kokevat 
työympäristönsä, miten uupuneita ja miten tyytyväisiä työhönsä he ovat. (Santa-
virta 2001, 43.) Santavirta (emt. 41–42) kirjoittaa, että opettajien vaikutusmahdol-
lisuuksien kohentaminen ja heidän työssä jaksamisensa riippuvat sekä koulun 
sisäisen organisaatiokulttuurin kehittämisestä että koulun toimintaa sen ulkopuo-
lelta säätelevien instituutioiden jäsenten ja opettajakunnan paremmasta yhteis-
työstä. Tutkimustulos, että resurssien niukkuus kuormittaa jatkuvasti opettajia ja 
estää heitä toteuttamasta työtään toivomallaan tavalla, on viesti opettajien ja päät-
täjien välisestä kuilusta. Varsinainen oman aineen opettaminen ei kuitenkaan näy-
tä kuorimittavan opettajia, vaan he väsyvät siitä kaikesta muusta työstä, joka liit-
tyy opettajana olemiseen: näyttää kuin opettaminen ja siihen liittyvä vaikutus-
mahdollisuus olisi vain pieni osa opettajan työstä.  

Elorannan ja Virran (2002, 133) tutkimuksessa koulun nykyisistä ongelmista 
erottui kaksi selkeää ongelmakenttää: yhteiskunnalliset tekijät ja koulun sisäiset 
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tekijät: myös tässä tutkimuksessa nämä ongelmat tulivat selkeästi näkyviin. Elo-
rannan ja Virran tutkimuksessa yhteensä 80 % luokanopettajista ja 60 % aineen-
opettajista katsoi koulun pahimpien ongelmien johtuvan yhteiskunnallisista syistä 
(ensisijaisesti resurssien puute, taustalla lama ja työttömyys, toissijaisesti kodin ja 
koulun erilaiset arvomaailmat). Aineenopettajien kuvauksissa ongelmat näkyivät 
konkreettisesti suurina opetusryhminä, tilanahtautena, erityisopetuksen puutteena 
sekä syrjäytyneinä ja syrjäytymisvaarassa olevina oppilaina, oppilaiden käy-
töshäiriöinä ja vastuuntunnon häviämisenä. Opettajat kokivat, että koulua ei ar-
vosteta. Aineenopettajat mainitsivat koulun sisäisinä pidettäviä ongelmia hieman 
luokanopettajia useammin. Näiden ongelmien aiheuttajiksi mainittiin muun muas-
sa opetuksen/opetussuunnitelman hajanaisuus ja irrallisuus, opettajien halutto-
muus muutoksiin, koulu-uudistusten liiankin nopea tahti sekä opettajien täyden-
nys- ja jatkokoulutuksen organisoimattomuus. Myös kurssimuotoisuuden katsot-
tiin tuovan tiettyjä ongelmia. Oppilaiden ongelmista ei syytetty yksinomaan la-
maa ja kotioloja, vaan kyseen katsottiin olevan myös opettajien toiminnasta: kat-
sottiin, että opettajien tulisi vaatia oppilailtaan enemmän ja huolehtia tiukemmin 
järjestyksen säilymisestä. Kysymykseen, voiko näihin ongelmiin koulutuksella 
vaikuttaa, vastaisi puolet opettajista positiivisesti, 13 % kielteisesti ja 30 % ei 
osannut arvioida.  

Elorannan ja Virran (142–143) tutkimuksessa uraansa aloittelevien opettajien 
vahvimmaksi ongelmaksi nousi nuorten kohtaaminen ja heidän ongelmiensa koh-
taamisesta syntyvä koulun arki. Kodin ja koulun yhteistyö nähtiin tärkeäksi, mutta 
sen toteuttaminen haasteelliseksi. Nuorten päihteiden ja huumeiden käyttö, mie-
lenterveysongelmat, oppilaiden heikko motivaatio ja sitoutumattomuus koulutyö-
hön sekä näistä johtuva häiriökäyttäytyminen olivat opettajille odottamattomia 
kokemuksia. Huoli oppilaiden heikosta oppimismotivaatiosta oli ilmeinen. Kas-
vattajan tehtävät näyttivät sijoittuvan vahvasti aineopintojen edelle etenkin perus-
koulun puolella, mikä oli monelle uusi tilanne. Opettajankoulutuksesta opettajat 
eivät kokeneet saaneensa eväitä nuorten ongelmien kohtaamiseen, etenkään huu-
me- ja päihdeasioissa. Peruskoulutukselta toivottiin ainekohtaisia sisältötietoja 
(ympäristönsuojelu, moraalikysymyksiä., lakitietoa, kirjallisuuden opettamista 
jne.), yhteistyön kokemuksia koulussa ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
Erityisesti kokemusta olisi tarvittu nuoria auttavasta sosiaalisesta yhteistyöverkos-
ta. Yli puolet opettajista halusi ohjausta ihmissuhdetaitoihin, ongelmaoppilaiden, 
vanhempien ja ongelmaperheiden kohtaamiseen. Tässä yhteydessä mainittiin 
myös kehitys- ja kasvatuspsykologian opintojen lisätarve. Edelleen kaivattiin 
lisää luokanhallinnan taitoja. Tietokoneen opetuskäytön ohjaus ja esimerkit olivat 
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myös jääneet koulutuksen aikana vähäisiksi. Täydennyskoulutukseen toivottiin 
ainekohtaisia sisältökursseja runsaasti, ja tietokoneen käyttöön liittyvää koulutus-
ta halusi kolmannes. Yleisesti vaikutti siltä, ettei täydennyskoulutus-käsite ei ollut 
selvä kaikille opettajille. Opettajat pitivät varsin vaikeana kohdata ja ratkaista 
niitä ongelmia ja häiriöitä, joita oppilaiden koulunkäyntiin liittyi ja joita luokkati-
lanteissa ilmenee. Perusopetuksen alempien luokkien opettajat arvioivat yleisesti 
ottaen niin kykynsä tunnistaa kuin tukea paremmaksi kuin ylempien luokkien 
(aineenopettajat), vaikka erot olivatkin pieniä. Kaikkein vaikeimmiksi tunnistet-
tavaksi opettajat arvioivat oppilaan huumeongelman ja psyykkiset häiriöt. On-
gelmien ratkaiseminen koettiin hankalammaksi kuin niiden tunnistaminen. Mies- 
ja naisopettajien käsityksissä ei ollut mainittavia eroja. Luokkien 7–9 opettajien 
arviot ongelmien yleisyydestä olivat synkemmät verrattuna luokanopettajiin. 
Opettajat olivat kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä koulujensa voimavaroihin tukea 
erilaisia oppilaita. Opettajat toivoivat muun muassa tukiopetustuntien lisäämistä, 
opetusryhmien pienentämistä ja mahdollisuutta joustavampiin opetusjärjestelyi-
hin. Samoin toivottiin oppilashuollon, koulupsykologiatyön ja erityisopetuksen 
resurssien lisäämistä. Etenkin yläasteen opettajat toivoivat lisää sellaista täyden-
nyskoulutusta, joka loisi valmiuksia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden autta-
miseen. Yllättävää tuloksissa oli se, että luokkien 1–6 opettajat olivat kuitenkin 
pessimistisempiä sen suhteen, kuinka he kokivat oppilaiden ongelmakäyttäytymi-
sen vaikuttavan työhönsä. He kokivat myös käyttäytymisen ja työskentelyyn liit-
tyvien ongelmien pahentuneen viime vuosina. (Eloranta ja Virta 2002, 142–143.) 

Syrjäläisen (2002, 68–75) tutkimuksessa tuli esille ala-asteen opettajien ku-
vauksia, jotka liittyivät loppuun palamisen uhkaan, identiteettikriisiin ja yksinäi-
syyden tunteeseen, jatkuvaan riittämättömyyden ja keskeneräisyyden tunteeseen, 
tilanongelmiin, henkilökohtaisen opetuksen mahdottomuuteen, vanhempien ja 
koti-koulu yhteistyön positiiviseen ja negatiiviseen merkitykseen, opettajien oike-
uksiin, lisääntyneeseen työmäärään ja paperinpyöritykseen, uudistusten teoreetti-
suuteen, epäselvään ohjeistukseen ja epäloogiseen aikataulutukseen, kiireeseen ja 
ajanpuutteeseen sekä työtehtävien ja palkan vastaamattomuuteen. Yläasteen opet-
tajien vastauksissa otettiin esille kiire ja ylimääräinen, palkaton työ, uudistuksiin 
tarvittavan yhteisen suunnittelu-, keskustelu- ja kirjoittamisajan puute, muutok-
seen liittyvät ihmissuhdeongelmat, joita stressi ja kiire edelleen kärjistävät, huo-
nosti organisoidut suuret uudistukset, muutosten päällekkäisyys ja niihin liittyvä 
paperityö, uudistusten vaikutus ajankäyttöön (pois opetuksesta), monialainen 
työnkuva ja lisääntyneet tehtävät ja uudistusten suunnitteluun ja toimeenpanoon 
liittyvä avoimuuden puute. Syrjäläinen (2002, 93–123) tiivistää tuloksiaan: liian 
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paljon työtä, kaoottista kehittämistä, opettajan ammattikuvan ylilaajenemista, 
vastuun ja edellytysten vastaamattomuutta, opettajan autonomian murenemista, 
epärealistista ja jopa vaarallista kehittämistä.  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia esimerkiksi yhteiskunnan 
muuttumisen ja työyhteisön toimintaan liittyvien asioiden merkityksellisyyden 
osalta. Myös ongelmien aiheuttajakenttä ja seurauskenttä näyttäytyvät oli hyvin 
samansuuntaisina. Erojakin tosin on, ja niistä keskeisenä voi pitää koulutuksen 
merkittävyyttä ja näkyvyyttä tutkimustuloksissa, sillä tässä tutkimuksessa koulu-
tuksella ei ollut lähes minkäänlaista roolia (4 vastausta avoimessa kysymyksessä) 
suhteessa ongelmiin ja niiden syihin. Toisaalta kysymys on varmasti myös tutki-
musasetelmien erilaisuudesta, sillä edellä mainituissa tutkimuksissa ytimenä oli-
vat ongelmat ja niiden tarkka analyysi, kun taas tässä tutkimuksessa ongelmat 
olivat yksi osio, jonka kautta pyrkimys oli vain saada yleiskuva ongelmakentän 
rakenteesta. Tässä tutkimuksessa ajankäytön ongelmat, stressi ja jaksamisongel-
mat muodostivat yhden eriytymättömän kokonaisuuden ja riittämättömyyden 
tunne ja valmiuksien puute toisen kokonaisuuden. Ensiksi mainitut näyttivät ole-
van yhteydessä opetustyön ja työyhteisön ongelmiin, kun taas jälkimmäiset näyt-
tivät olevat yhteydessä oppilaisiin liittyviin ongelmiin.  

Santavirran (2001, 41–43) tutkimuksen mukaan kuitenkin suurin osa opetta-
jista (N=1028) katsoi opettajan työn palkitsevaksi ja koki pitävänsä työstään. 
Santavirta ottaa kuitenkin esille muutamia lukuja: työrauhan ylläpitäminen ei 
juurikaan rasita lukion opettajia, kun taas ala-asteen opettajista 32 % ja yläasteen 
opettajista 29 % koki sen kuormittavan melko usein tai jatkuvasti. Henkilökohtai-
sen suhteen luominen ja ylläpitäminen sekä opettajiin kohdistuva kiusaaminen 
kuormittivat eniten ala-asteen opettajia. Opettajiin kohdistuva kiusaaminen kuor-
mitti jatkuvasti melkein 9 % opettajista. Yleisesti suomalaiset opettajat potevat 
väsymystä: uupuneita opettajia oli 16 %, joista vakavasti uupuneita 4 %. Nais-
opettajat olivat miesopettajia uupuneempia. Opettajien iällä, työn kuormittavuu-
della ja uupumuksella näyttää olevan yhteys niin, että työnsä kuormittavaksi luo-
kittelevat ja uupuneet opettajat ovat iältään vanhempia. Santavirta (2001, 2–3) 
kirjoittaa, että nykytutkimuksen mukaan stressi määritellään monitahoiseksi, ti-
lannesidonnaiseksi prosessiksi, jossa henkilö arvioi vaatimusten ylittävän voima-
varat ja jossa omat stressin hallintakeinot eivät enää päde (ks. Kyriacou ja Suth-
cliffe 1978). Emotionaalisena elämyksenä stressi koetaan ahdistavana, jännitty-
neisyyttä, huolestuneisuutta ja hermostuneisuutta aiheuttavana tunteena. Stressin 
kognitiivisia seurauksia ovat keskittymishäiriöt ja muistin huononeminen. Fysio-
logisesti stressi aiheuttaa useita hormonaalisia ja muita aineenvaihdunnallisia 
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reaktioita. Käyttäytymisen tasolla stressi lisää nautintoaineiden väärinkäyttöä (ks. 
Kalimo 1978). Uupumus puolestaan on vakava, työssä kehittyvä stressioireyhty-
mä (ks. Maslach ja Jackson 1981; Maslach ja Schaufeli 1993). Työuupumus ke-
hittyy stressin kautta, mutta etenee stressaantumista pitemmälle ja muuttuu sitä 
vaikeammaksi tilaksi. Työuupumus on olotila, joka sijoittuu stressin ja vaikea-
asteisen, pysyvämmän psyykkisen sairauden välimaastoon (ks. Vartiovaara 1996). 
Burnout-käsitteen suomenkielisenä vastineena käytettiin aluksi loppuun palamis-
ta, mutta 1990-luvulta lähtein työuupumus tuli yleiseen käyttöön (ks. Honkonen 
1999). Työuupumus on henkinen tila, jonka tunnusomaisena piirteenä on jatkuva 
ja kokonaisvaltainen väsymys. Tämä väsymys vaikuttaa kaikissa tilanteissa, ei 
enää liity yksittäisiin kuormitushuippuihin eikä myöskään häviä tavanomaisella 
levolla. Emotionaalinen väsymys (ekshaustio) johtaa suojautumiseen työn koh-
teena olevien ihmisten ylivoimaiseksi koettuja vaatimuksia vastaan etäistämällä ja 
esineellistämällä. Seurauksena on kyynistyminen, joka näkyy työilon katoamise-
na, työn mielekkyyttä koskevana epävarmuutena ja sen merkityksen epäilynä. 
Työuupuneisuuteen liittyy myös pelko, etteivät työasiat pysy hallinnassa. Amma-
tillisen pätevyyden koetaan heikentyneen ja työstä suoriutumisen vaikeutuneen. 
Työuupumuksen ja stressin syyt ovat pitkälle samoja ja johtuvat sekä henkilöstä 
itsestään että työolosuhteista ja työyhteisöstä. 

Syrjäläinen (2002, 67) kuvaa, että työuupumuksessa on aina kyse epäsuhdas-
ta työntekijän ja hänen työnsä välillä. Epäsuhdan syistä tunnetuin on työn paljous. 
Paineiden lisääntyminen johtuu ympäristön globalisoitumisesta, sillä maailman-
laajuinen kilpailu markkinoilla johtaa siihen, että työtä täytyy tehdä enemmän ja 
tehokkaammin eli pienemmillä resursseilla. Työtekijän täytyy jatkuvasti koulut-
tautua ja oppia uutta. Pelkästään suuri työn määrä ei kuitenkaan välttämättä uuvu-
ta, vaan uupumusriski kasvaa silloin, kun työntekijältä viedään mahdollisuus 
tehdä itsenäisiä päätöksiä ja löytää omia luovia ratkaisuja. Jos ihmisen täytyy 
noudattaa tarkkoja ohjeita valvonnan ja kontrollin alla, hän menettää aktiivisuu-
tensa ja työnsä hallinnan. Työntekijästä tulee organisaation passiivinen pelinappu-
la, mekaanisen työn tuottaja. Työuupumusta edistää se, että työntekijä ei koe saa-
vansa riittävästi palkkaa ja arvostusta työstään. Ihminen haluaa myös tulla oikeu-
denmukaisesti kohdelluksi, epäoikeudenmukaisuus lisää uupumusriskiä. Yhteisöl-
lisyyden puute on myös uupumisriski ja pätkätyöt romuttavat yhteisöllisyyttä. 
Työuupumusta aiheuttaa myös arvojen ja toimintatapojen väliset ristiriidat: strate-
giapapereissa tai opetussuunnitelmissa yms. työtä virallisesti normittavissa julki-
lausumissa voi lukea yhtä ja käytäntö onkin toista. Opettaja voi kokea arvoristirii-
taa myös omassa työssään siksi, että joutuu olemaan mukana esimerkiksi sellai-
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sessa koulu-uudistuksessa, jonka arvopohjaa hän ei henkilökohtaisesti allekirjoita. 
Santavirran (2001, 3–5) mukaan työn kuormittavuus ei kuitenkaan johdu yksin 
työn vaativuudesta tai vaikutusmahdollisuuksista, vaan näiden molempien muut-
tujien yhteisvaikutuksesta. Työuupumuksen syntyyn ovat yhteydessä myös sosio-
demografiset ja persoonallisuustekijät. Koherenssin tai elämänhallintakyvyn on 
ajateltu toimivan mediaattorina eli välittäjänä psykososiaalisten tekijöiden, työ-
ympäristön ja hyvinvoinnin välisissä yhteyksissä. Koherenssi on yksilön koko-
naisvaltainen ja pysyvä tunne siitä, että sekä sisäinen että ulkoinen ympäristö ovat 
ennustettavissa ja että asioiden järkevästi, odotettavalla tavalla sujuminen on 
todennäköistä (ks. Antonovksy 1993a; Feldt 2000). 

Toisenlainen näkökulma asiaan on työtyytyväisyys. Työtyytyväisyyden osalta 
paljon on sovellettu Herzbergin (1959) teoriaa, jonka mukaan työtyytyväisyys 
perustuu työhygienia- (muun muassa palkka, työsuhteen varmuus, sosiaaliset 
suhteet) ja motivaatiotekijöihin (muun muassa työsuorituksen arvostaminen, työs-
sä menestyminen ja päteminen, vastuu sekä ylenemismahdollisuudet). Edellä 
mainituista motivaatiotekijät edistävät työssä viihtymistä. Syrjäläinen (2002, 123–
127) kuvaa jaksamisen eväitä kootusti yhteydessä työyhteisöön, ulkoisiin ja hen-
kilötekijöihin, opettajuuteen ja järjestelmään. Työyhteisö ja sen tila on merkittävä 
tekijä. Rehtorit ja opettajat kuvasivat jaksavansa viedä läpi uudistuksia silloin, 
kun heillä on kollegan tuki. Onnistunut uudistusten toteutus edellyttää työyhteisön 
avoimuutta, vuorovaikutteisuutta, tehokasta tiedonkulkua, selkeää tehtävien ja-
koa, terveitä ihmissuhteita, yhteisöllisyyttä ja hyvää johtamista. Ulkoisilla teki-
jöillä Syrjäläinen tarkoittaa esimerkiksi resursointia (aika, materiaalit, tilat, henki-
löstö ja koulutus), työaika- ja virkarakennejärjestelyjä ja palkkausjärjestelmän 
uudistamista. Edellä mainitut eivät ole riittävän joustavia, palkitsevia ja toimivia, 
jotta opettajat jaksaisivat työssään. Opettajuuteen ja järjestelmään liittyvät jaksa-
misen eväät ovat lähtöisin koulun arjen tuntemuksesta. Se, että opettajuutta ja 
koululaitosta pyritään kehittämään lisäämällä professionalismin nimissä paperi-
työtä, hallinnollista työtä ja suunnittelutyötä, ei johda toivottuun lopputulokseen. 
Aito professionalismi ei voi kehittyä, ellei opettajien yhteistyölle ja koulutukselle 
järjestetä todellista aikaa, mutta tähän ei päästä ennen kuin julkisesti myönnetään 
opettajan arkisen työn arvo. Koulu-uudistusten tulisi tukea ammatillista kasvua. 
Kun opettajat puhuvat ammatillisesta kasvusta, he eivät juurikaan viittaa opetus-
suunnitelma- tai arviointiuudistukseen, vaan sellaiseen täydennyskoulutukseen, 
joka antaa heille valmiuksia kohdata oppilas yhä monimutkaisemmaksi käyvässä 
yhteiskunnaassa ja koulutukseen, joka antaa heille uusia näkökulmia opetuksensa 
toteuttamiseen. Opettajat näkevät ja kokevat oman ammatillisen kasvunsa oppi-
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laan kautta. Jos oppilas voi paremmin, edistyy ja iloitsee oppimisesta, opettajakin 
uskoo omaan ammattitaitoonsa ja jaksaa paremmin. 

Kysymys on myös uudistusten määrästä, laadusta ja toteutustavasta sekä joh-
tamisesta. Syrjäläisen (2002, 17) aineistossa erottuivat selvästi ns. virallisen tason 
koulu-uudistukset ja koulujen omat innovaatiot. Rajanveto oli kuitenkin osin 
vaikeaa, sillä monet ns. virallisen tason koulu-uudistukset muuntuvat ja jäävät 
elämään koulun omina kehittämishankkeina. Virallisen tason koulu-uudistuksilla 
Syrjäläinen tarkoittaa laajoja valtakunnan tason koulu-uudistuksia kuten opetus-
suunnitelmauudistus ja arviointiuudistus. Virallisen tason uudistuksilla näytti vain 
harvoin olevan yhteyttä opetuksen tai koulunpidon muuttumiseen, sen sijaan opet-
tajien omat innovaatiot ja kehittämishankkeet olivat kaikki juurtuneet pysyvästi 
koulukäytännöiksi. Virallisen tason muutokset saattoivat kyllä jossain määrin 
jättää jälkiä koulun arkeen, mutta useimmiten ne nostivat pintaan muutosvastarin-
taa, aiheuttivat turhautumista ja loppuun palamista. Tutkimuskouluilla virallisen 
tason muutos toteutui toivotulla tavalla vain ani harvoin. Syrjäläisen (emt. 60–61) 
mukaan virallisen tason massauudistuksia tulisikin tarkastella analyyttisemmin: 
niiden mielekkyyttä, niiden mahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia koulun arkeen, 
opettajan työhön, työssä jaksamiseen ja oppilaiden oppimiseen. Virallisen tason 
koulun kehittämisestä ei pitäisi tehdä itsetarkoituksellista instituutiota, sillä se voi 
tulla kalliiksi ja olla myös kuolinisku koululaitoksen todelliselle kehitykselle. 
Tutkimuksellista näyttöä on siitä, ettei virallisen tason massauudistuksilla kyetä 
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja koulua pelasteta. Koulutuspoliittiset pyr-
kimykset eivät aina palvele todellista koulun kehittämistä, vaan voivat jopa toimia 
päinvastoin. Koulu ei ole enää ainoa opinahjo; tulevaisuudessa entistä vähemmän. 
Vaikka muuta väitettäisiin koulunkehittämisen virallisessa diskurssissa, virallisen 
tason massauudistukset tähtäävät pitkälti tiedollisen opetuksen tason nostamiseen 
eli oppimistuloksista kannetaan huolta. Todellinen koulun tason vapaus kehittää 
opetusta vaatisi aikaa, rauhaa, resurssia, koulutusta, yhteistyötä, verkottumista, 
vanhojen rakenteiden pois raivaamista, opettajan työnkuvan uudelleen arvioimista 
ja tehtävien uudelleen määrittelyä, virkarakenteen muuttamista niin, että myös 
innovaattoreille löytyy tilaa ja aikaa opettajayhteisössä. 

Syrjäläinen (2002, 128) pitää muutoksen hallintaa keskeisenä opettajien työs-
sä jaksamisen kannalta ja johtajan merkitystä oleellisena tässä prosessissa. Hallit-
tu muutos johtaa useimmiten myös pysyviin tuloksiin. Onnistuneen muutoksen 
edellytyksiä ovat tarkastelleet muun muassa House ja McQuillan (2000), joihin 
Syrjäläinen viittaa. Muutoksen onnistumisessa on tärkeää, ettei lähde mukaan 
sellaiseen muutokseen, johon ei usko ja jota ei arvosta. Muutoksen tulee tarjota 
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mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen. Uudistumiseen osallistuvalla tulee 
olla myös mahdollisuus vaikuttaa muutokseen. Johtajuus on ratkaiseva tekijä 
muutoksen onnistumisessa ja se vaikuttaa muutoksessa kolmella tasolla: teknolo-
gisella tasolla, poliittisella tasolla ja kulttuurisella tasolla. Onnistunut muutos 
teknologiselta tasolta tarkasteltuna edellyttää, että johtajalla on visio koulunsa 
toiminnasta, idea ja näkemys siitä, kuinka koulun tulee toimia. Hänellä tulee 
myös olla vankka käsitys siitä, miten henkilökunnan tulee olla vuorovaikutukses-
sa ja kuinka oppilaita tulee kohdella. Johtajan tulee vastata siitä, että koulutyön 
kannalta merkittäviin uudistuksiin riittää rahaa ja resurssia. Poliittiselta tasolta 
tarkasteltuna johtajuus onnistuneessa muutoksessa on joustavaa ja sitä osataan 
jakaa. Johtajan tulee antaa tukensa opettajille, kun ollaan viemässä läpi vaikealta-
kin tuntuvaa uudistusta. Kulttuurisessa mielessä johtajalta edellytetään ihmissuh-
detaitoja. Se edellyttää, että johtaja järjestää muutokseen osallistuville riittävästi 
aikaa keskusteluihin. Yhteisen arvoperustan ja yhteisen näkemyksen luomiseen 
tarvitaan koulu-uudistuksissa ja muutoksissa ennen kaikkea aikaa, yhteisiä kes-
kusteluja ja pohdintoja. Joskus johtajan tehtävänä on jopa siirtää muualle sellaiset 
opettajat, jotka eivät kykene tai halua lähteä mukaan yhteisesti sovittuihin muu-
toksiin. Myös johtajan jaksamisesta on huolehdittava. He ovat erityisen alttiita 
uupumiselle, koska he toimivat negatiivisten tunteiden ja reaktioiden jätesäiliönä 
työyhteisössään. Uupumisen ehkäiseminen voi tapahtua esimerkiksi työnohjauk-
sen tai prosessikonsultaation avulla (ks. Aro 2001). Oleellista on, että johtajalla on 
säännöllisesti mahdollisuus tarkastella johtamansa organisaation tai työyhteisön 
tilannetta turvallisessa ilmapiirissä ja oppia uusia näkökulmia. Asenteet loppuun 
palamista kohtaan muuttuvat, kun johtajalla on henkilökohtaisesti mahdollisuus 
osallistua toimintaan, jonka tavoitteena on uupumisen ehkäisy. Samalla se antaa 
johtajalle valmiuksia ja rohkeutta ryhtyä aktiivisesti toimiin uupumisen ehkäise-
miseksi työyhteisössä. 

Tässä tutkimuksessa tuli myös esille ns. kehittämisen ongelma, kylläkin työ-
yhteisöön liittyneessä koulun kehittämistä koskeneessa avoimessa kysymyksessä 
eikä yhtenä koulun ongelmista. Nämä samansuuntaiset tulokset saavat kuitenkin 
pohtimaan, mistä on kysymys, kun muutoksen hallinta ja kehittämisen ongelmal-
lisuus ovat jatkuvasti esillä: Clarkin ja Petersonin (1986, 292) mukaan jo Ignato-
vich et al (1979), Olson (1981) ja Munby (1983) ovat esittäneet ajatuksen, että 
opettajien implisiittisten hyvään opetukseen liittyvien teorioiden ja hallintovirka-
miesten ja opetussuunnitelman kehittäjien vastaavien teorioiden ristiriitaisuus 
selittävät opetukseen liittyvien uudistusten vaikeaa implementaatiota. Eikö meillä 
todellakaan ole keinoja ratkaista näin jatkuvaa ja ilmeistä ongelmaa? Kuinka 
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keskeisesti on esimerkiksi kysymys opetussuunnitelmallisesta ongelmasta, sillä 
opetussuunnitelmaan on kohdistettu kriittisiä katseita, jotka liittyvät sekä koulun 
kehittämiseen että opettajan työn ongelmiin? 

Hakkaraisen (2002, 351) mukaan keskeisin perusopetuksen opetussuunnitel-
man kehittämisessä on vastata kysymyksiin, miten opetussuunnitelman rooli las-
ten ja lapsuuden kehitykseen vaikuttavana tekijänä hahmotetaan, mikä merkitys 
opetussuunnitelmalla on opettajan ja opettajayhteisöjen ammatillisessa kehittymi-
sessä, miten opetussuunnitelmat hahmottavat kehityksen jatkumon eri ikäkausien 
välillä, mikä on opetussuunnitelman perusmalli ja filosofia ja mikä on opetus-
suunnitelman eri tasojen (henkilökohtainen, ryhmä, organisaatio) välinen suhde. 
Hakkarainen (emt. 353–354) jatkaa, että opetussuunnitelmien uudistuksella on 
usein tavoitteena muuttaa lähinnä opetuksen sisältöjä, menetelmiä ja arviointia ja 
että yhteys opettajan työhön nähdään tehtyjen muutosten rajaamana: opettajan on 
omaksuttava ja otettava työssään käyttöön uudet sisällöt ja työmenetelmät. Hak-
karaisen mukaan uudistusten yksikön pitäisi kuitenkin olla huomattavasti laajem-
pi, sillä jo pelkästään oppilaan oppimisprosessin muutos edellyttää opetuksen 
organisaation ja yhteisön toiminnan muutosta. Opettajien on opittava, jotta oppi-
laat voisivat oppia uudella tavalla. Opetussuunnitelmauudistuksen oleellinen teh-
tävä on muuttaa opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta eikä se ole mahdollista 
ilman opettajayhteisön ja työn organisaation muutosta. Hakkarainen ottaa esille 
avustetun suorituksen mallin. Koulun hierarkiaan sovellettuna malli edellyttää, 
että kunkin ylemmän tahon tehtävänä ei ole vain valvoa ja kontrolloida alemman 
tason suoritusta, vaan auttaa sitä. Avustetun suorituksen ketjun päätepiste on oppi-
laiden kehitys. Koulutasolla rehtorin tehtävänä on avustaa opettajia avustamaan 
oppilaita kehityksen aikaan saamiseksi. Opetustyön kytkeminen opetussuunnitel-
man uudistukseen asettaa uusia vaatimuksia opetussuunnitelmalle ja laajentaa 
opetussuunnitelman käsitettä. Kun ylitetään yhden opettajan työn ja luokkahuo-
neen rajat, opetustyötä joudutaan pohtimaan koko yhteisön näkökulmasta. Ope-
tussuunnitelman tulisi ohjata sitä, miten opetuksellinen yhteistyö organisoidaan, 
miten toisten avustaminen tapahtuu, miten opetuksesta ja oppimisesta keskustel-
laan, miten kehitetään uusia työmenetelmiä jne. Opetustyön ja opettajien työyh-
teisön kehitys tuo opetussuunnitelman laajemman toimintajärjestelmän osaksi 
kuin pelkkä luokkahuoneen opetuksellinen vuorovaikutus: yhteistyö opettajien 
välillä on keskeinen ammatillisen kehityksen elementti. 

Hakkarainenkin korostaa opetussuunnitelman keskeisyyttä, vuorovaikutusta 
ja yhteisöllisyyttä sekä niiden merkitystä ammatillisessa kehittymisessä. From, 
Holmgren; Andersson ja Ahl (2003) raportoivat Ruotsin kokeilusta, jossa neljässä 



 279 

koulussa luovuttiin opetussuunnitelmasta viisivuotiseksi periodiksi. Tämä tarkoit-
ti sitä, että kuhunkin aineeseen käytettävää aikaa ei rajoitettu. Muutoksia ei kui-
tenkaan tehty kansalliseen opetussuunnitelman tavoitteisiin, kansallisiin arviointi-
periaatteisiin eikä kansallisiin kokeisiin. Tutkimuksen mukaan koulun ajankäyttö 
on monimutkainen yhtälö. Monissa tapauksissa erot opetussuunnitelmattomien 
koulujen välillä ovat merkittävämmät kuin erot opetussuunnitelmattomien ja ”ta-
vallisten” koulujen välillä. Kuinka aikaa koulussa käytetään, on yhteydessä laa-
jaan kirjoon erilaisia tekijöitä eri tasoilla ja niistä kansallinen opetussuunnitelma 
on vain yksi. Tutkimuksen mukaan näyttää sille, että kun vapaus lisääntyy, lisään-
tyy myös yksilöllinen kontrolli. Tämä saattaa olla seurausta siitä, että kurinpito ja 
valikointi ovat edelleen koulun perustehtäviä. Tämä tutkimus antaa viitteitä siihen 
suuntaan, ettei opetussuunnitelma olisikaan se varsinainen ongelma tai ongelma 
kokonaisuudessaan, vaan ongelma liittyisi keskeisesti juuri vuorovaikutukseen ja 
yhteistyöhön, mutta myös korkeammalle tasolle eli yleensä koulun tehtävään. 
Joka tapauksessa koulun tehtävän, opetussuunnitelman ja koulun toimintatapojen 
tulisi olla linjassa ja keskustelu siitä, onko näin ja mikä linjan tulisi olla, on tärke-
ää. 

Ongelmiin (tai haasteisiin) vastaaminen jo sinänsä ei ole helppoa, ja lisäksi 
voidaan nähdä muutossuuntauksia, jotka toimivat toiseen suuntaan eli vaikeutta-
vat niihin vastaamista. Tästä on esimerkkinä Scottin, Stonen ja Dinhamin (2001) 
tutkimus, jossa yhteensä 3000 opettajaa Australiasta, Uudesta-Seelannista, Eng-
lannista ja USA:sta arvioivat työnsä muuttumista. Tutkimuksensa tuloksena tutki-
jat (emt. 13) näkevät kaksi suuntausta. Käyttämällään termillä oikea käsi (Right 
Hand) tutkijat tarkoittavat yhteiskunnan rakenteellisia ja taloudellisia toiminta-
edellytyksiä ja niissä tapahtuneita muutoksia, jotka vaikeuttavat yhteiskunnan 
ihmisiin liittyvien hyvinvointipalvelujen järjestämistä eli vasemman käden (Left 
Hand) toimintoja. Nämä tutkijoiden hahmottelemat suuntaukset tulivat mielestäni 
näkyviin myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Ensimmäinen suuntaus koskee 
motivaatiota. Opettajia motivoivat altruismi ja aktivismi, koska he haluavat vai-
kuttaa auttamalla oppilaita yksilöllisellä tasolla. Opettaminen on kuitenkin hyvin-
vointitoimintaa ja sellaisena se joutuu kohtaamaan sosiaalisen muutok-
sen/hajoamisen seurauksia eli rakenteellisten ja taloudellisten toimintaedellytys-
ten heikentymisen seurauksia. Toinen suuntaus koskee kontrollia. Lisääntyvät 
yritykset kontrolloida opetusprosessia, jotta voitaisiin kontrolloida sen seurauksia 
tarkoituksena kansallinen taloudellinen hyöty, ovat johtaneet lisääntyviin hyökkä-
yksiin opettajuutta kohtaan. Tämä on johtanut tyytyväisyyden kokemisen vähe-
nemiseen ja murentumiseen. Edellä mainitut kaksi suuntausta tulevat tutkijoiden 
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mukaan näkyviin esimerkiksi opettajan työnkuvan laajentumisena sosiaalisen 
hajoamisen (esimerkiksi työttömyys) vaikutuksesta, professionalismin eroosiona 
(opettajan ammatin statuksen aleneminen, palkkaus sekä yleinen ammatillisen 
päätöksenteon, riippumattomuuden, kompetenssin sekä ajankäytön eroosio, min-
kä vuoksi jää yhä vähemmän aikaa ”oikealle opetukselle”) ja ammatillisten suh-
teiden eroosiona, sillä yritykset muuttaa koulujen johtamiskulttuuria esimerkiksi 
palkkauksen ja ylennyksistä päättämisen suhteen ovat johtaneet ristiriitoihin eri-
tyisesti Englannissa. Myös Kiviniemi (1999, 189) kirjoittaa, että opettajien työ on 
muuttumassa kiihkeämmäksi, nopeammaksi ja monimuotoisemmaksi toimin-
taympäristössä, jossa koulun ja opettajien arvostus on laskemassa ja jolle tulos-
johtamisen kulttuuri on asettanut omat reunaehtonsa.  

Yhteiskunnan muutoksen heijastuminen opettajan työhön monella eri tasolla 
on totta. Kuinka paljon on kysymys arvoista ja etiikasta? Tirri (2002, 213–217) 
pyysi Opetusalan eettiseen seminaariin (2001) osallistuneita opettajia pohtimaan 
eettisiä kysymyksiä. Vastaukset ryhmittyivät neljään pääteemaan, jotka koskivat 
työyhteisöjen visioita, valtaa ja johtajuutta, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden 
toteutumista kouluissa ja sitoutumiseen liittyviä kysymyksiä. Suurin osa opettaji-
en (N=20/34) tunnistamista keskeisistä eettisistä kysymyksistä käsitteli kasvatus- 
ja opetusalan yleistä visiota: opettajat kyselivät, mihin ja miten kasvatamme oppi-
laitamme. Opettajien vastauksissa toistuivat ilmaisut arvohämmennys, arvojen 
häviäminen ja koulun arvo- ja kasvatustavoitteiden epäselvyys. Opettajat kokivat, 
että arvoista on puhuttu, mutta niiden soveltaminen käytännön työhön on vielä 
epäselvää. Opettajat näkivät tärkeäksi koulun kasvatustavoitteiden tarkentamisen 
ja toivoivat selkeämpiä arvokannanottoja valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin ja 
koulun omiin arvopohjiin, jotka loisivat pohjaa koulun kasvatusvisiolle. Opettajan 
roolia moraalikasvattajana ei voi toteuttaa arvotyhjiössä, vaan siihen tarvitaan 
koko työyhteisön tuki ja yhteinen arvoperusta. Vision luomisessa on tärkeää arvo-
jen tunnistaminen ja niistä sopiminen. Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kannal-
ta ilmeni, ettei yhteistyö ole aina käytännössä helppoa. Työyhteisössä jokaisella 
tulisi olla oikeus omaan arvomaailmaansa; kuitenkin samaan aikaan rakennetaan 
yhteishenkeä ja kokemusta yhteisöllisyydestä. Opettajat kokivat yksilöllisyyden ja 
yhteisöllisyyden välisen jännitteen eettiseksi kysymykseksi. Ala- ja yläasteen 
opettajat kokivat vaikeana joidenkin vanhempien halveksivan ja aggressiivisen 
suhtautumisen opettajien ja koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vallan ja joh-
tajuuden osalta keskeiseksi kysymykseksi osoittautuivat johtajan rooli ja johta-
mistyyli. Opettajat toivoivat sekä opettajan roolin että koulun johtajan roolin sel-
keyttämistä ja niihin liittyvän auktoriteetin eettistä pohdintaa. Sitoutumisesta tuli 
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sekä opettajan että oppilaan asemaan liittyvä teema. Opettajan on sitouduttava 
kasvatusvastuuseen ja oppilaan puolestaan on sitouduttava opiskeluun ja oppimi-
seen. Vasta molemminpuolinen sitoutuminen tuo todellisia oppimistuloksia. 

Monissa vastuksissa otettiin esille myös yleisiä opettajan työhön liittyviä on-
gelmia: moni opettaja koki työnsä raskaaksi ja aliarvostetuksi ja taisteli ainaisen 
aika- ja resurssipulan kanssa. Kirjoituksista välittyi aito halu keskittyä opettajan 
tehtävään kuuluvaan kasvatustehtävään. Aika- ja resurssipula aiheuttivat opettajil-
le tilanteita, joissa he eivät mielestään voineet toimia oikeudenmukaisesti kaikkia 
oppilaita kohtaan. Opettajien täytyi tehdä valintoja erilaisten oppijoiden tarpeiden 
mukaan. Moni opettaja asetti etusijalle heikommat ja syrjäytymisvaarassa olevat 
oppilaat. Kirjoituksissa heijastui opettajien voimakas tarve pohtia näitä eettisiä 
kysymyksiä omassa työyhteisössään. Oman työyhteisön kehittäminen edellyttää 
kaikille yhteisten seminaarien lisäksi koulukohtaista täydennyskoulutusta, jossa 
jokaisen työyhteisön omat ongelmat nostetaan esille ja pyritään löytämään niihin 
sopivia toimintatapoja. Tirri (2002, 216–217) jatkaa, että opetustyöhön liittyvät 
eettiset kysymykset ja opettajien kokemukset niiden kohtaamiseen tarvittavista 
valmiuksista haastavat opettajankoulutusta kehittymään siten, että opettajilla olisi 
valmiudet opetustyön eettisten ongelmien tunnistamiseen ja eettistä pohdintaa 
vaativissa tilanteissa toimimiseen. Opettajankoulutuksen tulisi myös tarjota val-
miudet keskustella eettisistä kysymyksistä yleensäkin ja erityisesti omassa yhtei-
sössä ilmenevistä eettisistä ongelmista. Näissä keskusteluissa opettajat tarvitsevat 
vuorovaikutustaitojen lisäksi tietoja etiikan peruskäsitteistä ja ymmärtämystä 
oman pedagogisen ajattelunsa perusteista. 

Samoja teemoja näkyy myös Klaassenin (2002) tutkimusartikkelissa. Klaas-
seenin mukaan läntisen Euroopan maissa ilmenee eroosiota, joka koskee opettaji-
en pedagogista sensitiivisyyttä. Opettajat eivät ole enää tottuneita keskustelemaan 
työnsä pedagogista puolista: kuinka toimia suhteessa oppilaisiin henkilökohtaisel-
la ja moraalisella tasolla. Heillä on myös vaikeuksia keskustella pedagogisista 
asioita vanhempien kanssa johtuen aiheen emotionaalisesta luonteesta ja pedago-
gisen vision puutteesta. Monet opettajat näyttävät jopa olevan peloissaan moraa-
listen kysymysten esille nousemista luokassa ja suorastaan välttävät tilanteita, 
joissa heidän täytyy asettaa rajoituksia, kohdata epäasianmukaista käytöstä ja 
tehdä päätöksiä moraalisten dilemmojen suhteen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 
opettajat näkevät pedagogisen tehtävän opettajan tehtävään sisäänrakennettuna, 
osana jokapäiväistä tehtävää, ja että se kuuluu merkityksellisimpiin ja tyydytystä 
antavimpiin puoliin opettajan tehtävässä. Opettajat myös näyttävät pitävän itseään 
ammattilaisina paitsi tietojen ja taitojen alueella, myös tunnealueella kuten arvot, 
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tunteet ja asenteet. He ovat myös yleensä sitä mieltä, että heillä on kokemustensa 
kautta parempi käsitys lasten kehityksestä ja luonteesta kuin vanhemmilla. Vielä 
huomionarvoisempana tutkija piti sitä, että koetusta pedagogi-identiteetistä huo-
limatta opettajilla ei ollut riittävää näkemystä pedagogisesta roolistaan ja sen 
tuomasta vastuusta. Opettajien pedagoginen kompetenssi näyttää vaihtelevan 
huomattavasti ja pedagogisen ajattelun taito näyttää jääneen ikään kuin oppimatta 
orientaation suuntauduttua koulutyön kognitiiviseen puoleen. Tämä ilmeni tutki-
jan mukaan muun muassa siinä, että opettajat epäröivät näyttää persoonaansa 
opettajan roolin takana. Opettajat myös reagoivat emotionaalisesti tiettyihin mo-
raalisesti vaikeisiin tilanteisiin ja joissakin tapauksissa opettajilla oli taipumusta 
ottaa autoritaarinen rooli. Kriittisiä tilanteita myös lähestyttiin epätoivotulla tun-
teella pedagogisesta riittämättömyydestä: opettaja ei tiedä, mitä tehdä tai sanoa. 
Arvojen ja normien käsittely sai oikeutuksensa kognitiivisten tavoitteiden kautta, 
niiden kasvatuksellista arvoa ei tuotu muutoin esiin. Myös opettajan käyttäytymi-
sen katsottiin olevan hänen oma asiansa, kunhan ammatillisen etiikan rajoissa 
pysyttiin. Opetuksellisesti käytettiin hyväksi ”kultaisia hetkiä” eli niitä hetkiä, 
jolloin jokin asia nousee spontaanisti esille luokassa. Tämä johtaa siihen, että niitä 
on ns. odotettava ja reagoitava sitten, kun asiat ovat usein menneet liian pitkälle. 
Asiaan vaikutusta saattaa olla sillä, että ei osata soveltaa opettamiseen systemaat-
tista menetelmää ja että opettajat eivät ole koulutuksessaan saaneet valmiuksia 
moraalisten keskustelujen käymiseen. Myös oman pedagogisen toiminnan perus-
telu oli opettajille vaikeaa. Opettajat myös kokivat vaikeaksi keskustella lasten 
kasvatustilanteista vanhempien kanssa, koska he tunsivat epävarmuutta. Se ei 
tarkoita, että opettajien ja vanhempien välillä olisi näkemyksellinen kuilu asiasta. 
Tätä vaikeutta tutkijan mukaan pikemminkin selittävät kolme teemaa. Ensimmäi-
nen teema liittyy siihen, että opettajat ja vanhemmat katselevat ja näkevät eri 
näkökulmista sitä, mikä on oppilaalle tärkeää: vanhemmat ovat emotionaalisesti 
sitoutuneita, kun taas opettajat etäisempiä ja he tarkastelevat asiaa nimenomaan 
ryhmätoiminnan lähtökohdasta, jolloin he osaavat paremmin suhteuttaa oppilai-
den käytöksen. Opettajat myös usein näkevät lapsen kehityksen laajemmasta 
näkökulmasta ja kauaskantoisemmalla perspektiivillä. Opettajien ja vanhempien 
tulisikin tutustua toistensa näkemyksiin entistä paremmin. Toiseksi opettajat kriti-
soivat vanhempien tapaa kasvattaa lapsiaan: heille asetetaan liian vähän vaati-
muksia ja sääntöjä ja he laiminlyövät tavoitteita, jotka tähtäävät mukautumiseen. 
Vanhemmat puolestaan kritisoivat opettajia pedagogisen näkemyksen puutteesta 
ja kommunikoimattomuudesta opettamiensa arvojen kannalta. Kolmantena tule-
vat juuri kommunikaatioon liittyvät ongelmat. Tutkimuksen mukaan sekä opetta-



 283 

jille että vanhemmilla on huono kuva toisistaan. On liian paljon asioita, joista ei 
kommunikoida, mikä tarkoittaa, että väärinkäsityksiä syntyy helposti. Opettajien 
tulisi siis (uudelleen)oppia ja (uudelleen)vakiinnuttaa pedagoginen puhe osaksi 
jokapäiväistä työtänsä muodostamalla kouluista pedagogisia ja moraalisia yhtei-
söjä. Liian usein hankalissa tilanteissa opettaja käyttää nonverbaalisia keinoja. 
Kouluyhteisön muodostaminen edellyttää dialogisuutta, joka stimuloi jaettujen 
tavoitteiden, jaettujen käsitysten ja käytänteiden muodostumista.  
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5 4BTutkimuksen tulokset: opettajien 
koulutuskiinnostus  

Kyselyn viimeinen sivu koostui neljästä Likert-asteikollisesta muuttujaosiosta 
(muuttujat 67–96), joissa tiedusteltiin opettajien kiinnostusta muodollisia päte-
vyyksiä, opetustyön alueita ja koulutusmuotoa kohtaan sekä koulutuskiinnostuk-
sen syytä. Asteikoissa numero viisi osoitti suurinta kiinnostusta ja numero yksi 
pienintä kiinnostusta. Koska kyseessä on välimatka-asteikollinen data, tarkastelen 
näitä osioita Yli-Luoman (2002, 41) ohjeistuksen mukaisesti muuttujatasolla kes-
kiarvojen, keskihajontojen ja frekvenssien kautta (ks. liitteet 5, 6, 7). Täydennys-
koulutusta koskevan osion avulla vastataan kysymyksiin mitä, miten ja miksi eli 
selvitetään, mikä koulutus kiinnostaa, miten se tulisi opettajien mielestä järjestää 
ja mistä syystä täydennyskoulutus kiinnostaa. Luvun lopussa esitetään vielä klus-
terianalyysillä tehty kokonaistarkastelu opettajien jakautumisesta koulutuskiin-
nostuksen suhteen sekä yhteenveto osion tuloksista. Kokonaisuudessaan luvussa 
muodostetaan vastaus tutkimustehtävään 2 eli luodaan kuva opettajien täydennys-
koulutukseen kohdistuvasta kiinnostuksesta.  

5.1 17BTäydennyskoulutus: mitä, miten ja miksi 

Ensimmäisessä täydennyskoulutusta koskevassa osiossa tutkijan mielenkiinnon 
kohteena oli kysymys mitä eli mistä täydennyskoulutuksesta Kainuun opettajat 
ovat kiinnostuneita. Tutkittavana oli sekä muodollisiin pätevyyksiin (kuvio 31) 
että opetustyön alueisiin (kuvio 32) kohdistunut kiinnostus.  
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luokanopettaja

aineenopettaja

erityisopettaja

oppilaanohjaus

johtaminen

aikuiskasvatus

Mean

2,82,62,42,22,01,81,61,41,2

2,1

1,9

1,5

2,0

2,7

1,5

 

Kuvio 31. Muodollisia pätevyyksiä kohtaan osoitettu kiinnostus keskiarvon 
perusteella. 

Kiinnostusta osoitettiin siis eniten aineenopettajaksi pätevöitymistä kohtaan 
(2,7) ja vähiten luokanopettajaksi ja oppilaanohjaajaksi pätevöitymistä (1,5) koh-
taan. Keskihajonnoista (ks. liite 5) havaitsemme, että tasaisimmin opettajien kiin-
nostus jakaantuu oppilaanohjauksen suhteen (1,01) ja suurin keskihajonta on 
aineenopettajapätevyyden osalta (1,68), mikä tarkoittaa, että aineenopettajan pä-
tevyydestä ollaan pääosin joko erittäin kiinnostuneita tai ei ollenkaan kiinnostu-
neita. Kaiken kaikkiaan muodollisen pätevyyden hankkimisesta oli kiinnostunut 
178 opettajaa, mikä on 30,8 % vastanneista opettajista. Aineista eniten kiinnostus-
ta kohdistui englantiin (25 opettajaa) ja kokonaisuutena yli kymmenen kiinnostu-
nutta löytyi englannin lisäksi matematiikkaan, musiikkiin, suomen kieleen, biolo-
giaan, tieto- ja viestintätekniikkaan ja liikuntaan (liite 5). Uusi opettajien toiveita 
tyydyttävä täydennyskoulutuksen aluevaltaus Kainuussa olisi englanti, johon 
myös näyttäisi riittävän kiinnostuneita opetusryhmän muodostamisen kannalta 
riittävästi. Myös toisen osion kautta kysyttiin koulutuskiinnostusta opetustyön 
alueita kohtaan, ja tämä tulos seuraavassa taulukossa (kuvio 32). 
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Kuvio 32. Opetustyön alueita kohtaan osoitettu kiinnostus keskiarvon perusteella. 

Esillä olleista opetustyöhön liittyvistä alueista eniten kiinnostusta herättivät 
siis opetusmenetelmät (3,8) ja lähes yhtä paljon vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
(3,7). Seuraavaksi eniten ja yhtä paljon kiinnostusta osoitettiin tieto- ja viestintä-
tekniikkaan, kodin ja koulun yhteistyöhön ja koulun sisäiseen kehittämiseen (3,5) 
ja vielä lähes yhtä paljon arviointiin (3,4). Seuraavaksi kiinnostavimpia olivat 
kansainvälinen yhteistyö (3,2), koulun ulkopuolinen yhteistyö (3,1), moniamma-
tillisuus (3,0), erityispedagogiikka, verkostoituminen ja opetussuunnitelma (kaik-
ki 2,9). Vähiten kiinnostus kohdistui monikulttuurisuuteen (2,8) ja esi- ja al-
kuopetukseen (2,4). Osion keskihajonnat (liite 6) kertovat, että erityisesti kiinnos-
tus on jakautunut esi- ja alkuopetuksessa ja erityispedagogiikassa.  

Opetusmenetelmiin kohdistuva kiinnostus näyttää olevan eräänlainen opetta-
jien kestosuosikki, sillä niiden täydennyskoulutusta toivotaan lähes kaikissa kar-
toituksissa. Mielenkiintoinen seikka on opetussuunnitelmaan kohdistuva vähäinen 
kiinnostus, sillä tulossa oleva opetussuunnitelmauudistus oli puheenaihe jo vuon-
na 2001–2002. Viittaako tämä siihen, että opettajat kokivat valmiutensa jo hyvik-
si? Opetustyön alueiden osalta kiinnostuksen vaihtuva-alaisuus on täydennyskou-
lutuksessa huomioitava. Vaihtuva-alaisuudella tarkoitan, että esimerkiksi oppi-
lasaineksen muuttuvat tilanteet painottavat opettajien toiveita. Tällaista vaikutusta 
on ollut esimerkiksi oppilaiden erityisopetuksen tarpeen lisääntymisellä, joka 
puolestaan vaikuttaa opettajien erityispedagogisen osaamisen tarpeeseen, sillä 
vuonna 2004 erityispedagoginen koulutus on numero yksi kuntiin tehdyn kyselyn 
perusteella. 
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Hieman aikaisemmaksi ajoittui Jakku-Sihvosen ja Rusasen (1999) kartoitus 
täydennyskoulutustarpeista. Teen kuitenkin hieman vertailua heidän kartoitukses-
saan ilmaistujen tarpeiden ja omassa kartoituksessani mukana olleiden opetustyön 
alueiden välillä niiltä osin kuin se on mahdollista. Opetussuunnitelma ja arviointi 
oli Jakku-Rusasella ja Sihvosella jaoteltu pienemmiksi alueiksi, joten niiden ver-
tailu ei ole mahdollista. Toisaalta kyselyssä oli sekä Jakku-Rusasella ja Sihvosella 
että minulla alueita, joita toisessa kartoituksessa ei ollut ollenkaan. Omassa kar-
toituksessani mukana olleet esi- ja alkuopetus (2,4), verkostoituminen (2,9), yh-
teistyö- ja vuorovaikutustaidot (3,7), kodin ja koulun yhteistyö (3,5) ja moniam-
matillisuus (3,0) eivät esiintyneet Jakku-Sihvosen ja Rusasen tutkimuksessa ol-
lenkaan. Yhteisiä alueita puolestaan olivat opetusmenetelmät, tieto- ja viestintä-
tekniikka, koulun sisäinen kehittäminen, koulun ulkopuolinen yhteistyö, erityis-
pedagogiikka, kansainvälinen yhteistyö ja monikulttuurisuus, joiden tilanne on 
taulukossa (taulukko 31) kuvatun mukainen.  

Taulukko 31. Vertailu opetustyön alueisiin kohdistuneen kiinnostuksen osalta Jakku-
Sihvosen ja Rusasen (1999, 66) ja Heikkisen (2000–2001) kartoituksissa. 

Jakku-Sihvonen ja Rusanen (1999)  (Heikkinen 2000–2001)  
1. Aine- ja alakohtaiset tiedot (aineenhallinta ja 
opetusmenetelmät)  

3,40 1. Opetusmenetelmät  3,8 

2. Tietotekniikka ja tietoliikennevalmiudet  3,17 4. TVT  3,5 
3. Oppilasarviointi 3,15   
4. Oppilaitoksen sisäinen yhteistyö 3,14 3. Koulun sisäinen kehittäminen  3,5 
5. Aine- ja alakohtainen opetussuunnitelma 3,11   
6. Yhteistyö eri sidosryhmien välillä 2,99 7. Koulun ulkopuolinen yhteistyö  3,1 
7. Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma  2,91   
8. Muu 2,84   
9. Oppilaitoksen toiminnan itsearviointi 2,83   
10. Monimuoto-opetusmentelmien käyttö 2,75   
11. Yksilöllinen ja henkilökohtainen opetussuunnitelma 
(HOPS) 

2,71   

12. Yhteydet työelämään  2,66   
13. Oppilashuolto 2,60   
14. Opetussuunnitelman perusteet 2,59   
15. Erityispedagogiikka 2,51 10. Erityispedagogiikka  2,9 
16. Oppilaanohjaus 2,50   
17. Kansainvälinen yhteistyö 2,49 6. Kansainvälinen yhteistyö 3,2 
18. Koululait 2,47   
19. Monikulttuurisuus 2,44 12. Monikulttuurisuus  2,8 
20. Yrittäjyys 2,21   
21. Luokattomaan/moduliopetukseen siirtyminen 2,09   
22. Hallinnolliset kysymykset 2,08   
23. Opinnäytetöiden ohjaaminen 2,03   
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Lisäksi kyselyssä oli opetustyön alueisiin liittyneenä kohta, jossa opettaja sai 
esittää jonkin muun opetustyön alueen tai tarkennuksen yllä esitettyihin alueisiin. 
Tätä mahdollisuutta oli käyttänyt 27 opettajaa. Opettajien esittämät muut kiinnos-
tuksen kohteet/tarkennukset hajaantuivat laajalle alueelle (liite 6) ja kukin toive 
tuli mainituksi vain 1–2 kertaa. 

Seuraavassa muuttujaosiossa tutkijan kiinnostuksen kohteena oli kysymys 
miten eli millainen oli opettajien kiinnostus eri koulutusmuotoja kohtaan. Koulu-
tusmuodoista eniten kiinnostusta herättivät (kuvio 33) työyhteisökoulutus ja pe-
rinteinen yksilöllinen opiskelu (3,37), joista kuitenkin työyhteisökoulutus hieman 
enemmän (3,40). Kauas ei jäänyt myöskään tiimityöskentely keskiarvolla 3,35 ja 
teemakoulutus (3,3). Hieman yllättäenkin vähiten oltiin kiinnostuneita etä- ja 
monimuoto-opiskelusta (3,2), jonka kuitenkin katsotaan olevan myös täydennys-
koulutuksen nykypäivää ja tulevaisuutta. Johtuuko kiinnostumattomuus etäope-
tukseen liittyvien kokemusten puutteesta vai kenties etäopetuksesta saaduista 
huonoista kokemuksista? 
 

yksilöllinen o.

teemakoulutus

tiimityöskentely

työyhteisökoulutus

etä- ja monimuoto-o.

Mean

3,53,43,33,2

3,2

3,4

3,3

3,3

3,4

 

Kuvio 33. Koulutusmuotoja kohtaan osoitettu kiinnostus keskiarvojen perusteella. 

Kiinnostuksen voidaan frekvenssien, keskiarvojen ja keskihajontojen perus-
teella todeta jakautuneen koulutusmuotojen välillä jokseenkin tasaisesti (ks. liite 
7). Eniten koulutusmuotoihin kohdistuva kiinnostus hajaantui yksilöllisen opiske-
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lun ja etä- ja monimuoto-opiskelun osalta, mutta niissäkään hajaantuminen ei 
ollut mitenkään suurta. Myös tähän osioon liittyi kohta jossa opettaja sai tuoda 
esille myös muita häntä kiinnostavia koulutusmuotoja. Muina kiinnostavina kou-
lutusmuotoina opettajat mainitsivat kolme kertaa luennot, ja lisäksi kohta sai kuu-
si muuta yksittäistä mainintaa (liite 7). 

Kolmantena tukijan kiinnostuksen kohteena täydennyskoulutuksen osalta oli 
kysymys miksi eli mitkä ovat syyt, joiden vuoksi täydennyskoulutuksesta ollaan 
kiinnostuneita. Vaihtoehtoina oli odotusarvoteorian pohjalta (Farr ja Middleb-
rooks 1990; Meriläinen 1999; Mäkelä 1997; Ruohotie 1996, 204) annettu vaihto-
ehdot ammatillisten valmiuksien lisääminen, vaikutus tehtäviin/arvostukseen 
/palkkaukseen ja henkilökohtaiset syyt/kiinnostus, joissa osalta opettajien vasta-
ukset jakautuivat seuraavasti (kuvio 34). 

a.v. kehittäminen

vaikutus t./a./p.

hk. syyt/kiinnostus

Mean

4,44,24,03,83,63,43,23,0

4,1

3,2

4,3

 

Kuvio 34. Koulutuskiinnostuksen syy keskiarvojen perusteella. 

Koulutuskiinnostuksen syynä tutkitussa joukossa on siis eniten ammatillisten 
valmiuksien kehittäminen (4,3), toiseksi eniten henkilökohtaiset syyt/kiinnostus 
(4,1) ja kolmanneksi eniten vaikutus tehtäviin/arvostukseen/palkkaukseen (3,2). 
Frekvensseistä ja keskihajonnoista (liite 7) ilmenee, että kaikkien kolmen syyn 
osalta käsitykset jakautuivat lähes tasaisesti. Keskiarvossa sen sijaan on hieman 
eroavaisuuksia, sillä keskiarvon perustella yleisin kiinnostuksen syy on ammatil-
listen valmiuksien kehittäminen (4,32), toiseksi yleisin on henkilökohtaiset 
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syyt/kiinnostus (4,06) ja viimeinen on vaikutus tehtä-
viin/arvostukseen/palkkaukseen (3,15).  

Kuvatakseni kokonaisuutena opettajien ryhmittymistä täydennyskoulutusosi-
oiden suhteen käytin vielä K-keskiarvon ryhmittelyanalyysia, jota Metsämuuro-
nen (2003, 725) suosittelee käytettäväksi suurten aineistojen analysoinnissa hie-
rarkkisen klusterianalyysin sijasta. Tätä ryhmittelyanalyysia (ja muita jatko-
analyyseja) varten muodostin täydennyskoulutusta koskevista neljästä osiosta 
summamuuttujat tarkastelin niiden reliabiliteettia (taulukko 32). 

Taulukko 32. Täydennyskoulutusosioista muodostetut summamuuttujat ja niiden 
reliabiliteetit Cronbachin alfa-kertoimella. 

Summamuuttuja Muuttujien lukumäärä Alfa 

Kiinnostus muodollisia pätevyyksiä kohtaan 6 .67 

Kiinnostus opetustyön alueita kohtaan 14 .88 

Kiinnostus koulutusmuotoja kohtaan 5 .74 

Koulutuskiinnostuksen syy 3 .65 

Klusterianalyyseissä ryhmittelin havainnot kolmeen klusteriin, joista klusteri 1 
ilmaisee ei kiinnosta, klusteri kaksi ilmaisee kohtalaista kiinnostusta ja klusteri 3 
ilmaisee suurta kiinnostusta. Klusterianalyysien tulosten (liite 8) mukaan muodol-
linen pätevyyden hankkiminen kiinnostaa vain pientä osaa (9,9 % vastanneista 
opettajista). Toki on muistettava, että vain muutamalla aineiston opettajalla ei 
ollut muodollista pätevyyttä tehtäväänsä ja tässä osiossa kysymys on tällöin toisen 
muodollisen pätevyyden hankkimiseen kohdistuvasta kiinnostuksesta. Klusteri-
analyysin mukaan suurin joukko opettajista tuntee kohtalaista kiinnostusta (37 %) 
ja toiseksi suurin joukko (32 %) jopa paljon kiinnostusta opetustyön alueita kos-
kevaa täydennyskoulutusta kohtaan. Vain pieni osa (12,3 %) opettajista ei tunne 
juurikaan kiinnostusta opetustyön alueita koskevaa täydennyskoulutusta kohtaan. 
Koulutusmuodoista voimme havaita, että koulutusmuodot kiinnostavat opettajia 
joko kohtalaisen paljon (50 %) tai erittäin paljon (28 %) ja vain pieni joukko opet-
tajista (11,4 %) ei ole kovinkaan kiinnostunut koulutusmuodoista. Tämä saattaa 
luonnollisesti liittyä siihen, ettei opettaja ylipäätään ole kiinnostunut täydennys-
koulutuksesta ja näin ollen hän ei ole kiinnostunut myöskään koulutusmuodoista. 
Toinen näkökulma asiaan on koulutuksen sisällön suurempi merkittävyys koulu-
tusmuotoon verrattuna. Lisäksi havaitaan, että vain pieni osa (5,4 %) opettajista ei 
kokenut koulutuskiinnostukseen liittyviä kolmea syytä, ammatillisten valmiuksien 
lisääminen, vaikutus tehtäviin/arvostukseen/palkkaukseen ja henkilökohtai-
set/syyt/kiinnostus, omalta kannaltaan kiinnostavina asiana.  
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5.2 18BYhteenveto: opettajien täydennyskoulutukseen kohdistuva 
kiinnostus 

Tulosten mukaan kiinnostusta osoitettiin eniten aineenopettajaksi pätevöitymistä 
kohtaan (2,7) ja vähiten luokanopettajaksi ja oppilaanohjaajaksi pätevöitymistä 
(1,5) kohtaan. Kaiken kaikkiaan muodollisen pätevyyden hankkimisesta oli kiin-
nostunut 178 opettajaa, mikä on 30,8 % vastanneista opettajista. Aineista eniten 
kiinnostusta kohdistui englantiin (25 opettajaa) ja kokonaisuutena yli kymmenen 
kiinnostunutta löytyi englannin lisäksi matematiikkaan, musiikkiin, suomen kie-
leen, biologiaan, tieto- ja viestintätekniikkaan ja liikuntaan. Uusi opettajien toivei-
ta tyydyttävä täydennyskoulutuksen aluevaltaus Kainuussa olisi englanti, johon 
myös näyttäisi riittävän kiinnostuneita opetusryhmän muodostamisen kannalta 
riittävästi.  

Opetustyöhön liittyvistä alueista eniten kiinnostusta herättivät siis opetusme-
netelmät (3,8) ja lähes yhtä paljon vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot (3,7). Seu-
raavaksi eniten ja yhtä paljon kiinnostusta osoitettiin tieto- ja viestintätekniikkaan, 
koti–koulu-yhteistyöhön ja koulun sisäiseen kehittämiseen (3,5) ja vielä lähes 
yhtä paljon arviointiin (3,4). Seuraavaksi kiinnostavimpia olivat kansainvälinen 
yhteistyö (3,2), koulun ulkopuolinen yhteistyö (3,1), moniammatillisuus (3,0), 
erityispedagogiikka, verkostoituminen ja opetussuunnitelma (kaikki 2,9). Vähiten 
kiinnostus kohdistui monikulttuurisuuteen (2,8) ja esi- ja alkuopetukseen (2,4). 
Osion keskihajonnat (ks. liite 6) kertovat, että erityisesti kiinnostus on jakautunut 
esi- ja alkuopetuksessa ja erityispedagogiikassa. Tätä tulosta vertailin Jakku-
Sihvosen ja Rusasen (1999) kartoitukseen täydennyskoulutustarpeista. Vertailu 
saa pohdiskelemaan yleensä kartoitusten tekemistä ja niiden merkitystä. Kartoi-
tuksen avulla tulisi saada kerättyä laajasti tietoa (suuri otos) ja tuloksien tulisi olla 
nopeasti käytettävissä. Kartoituksen tekijän tulisi onnistua huomiomaan kattavasti 
opetustyön alueita tai vaihtoehtoisesti tarjota mahdollisuus vapaaseen vastauk-
seen, mikä taas huomattavasti hidastaa tulosten käyttöön saantia. Opettajien tar-
peet opetustyön alueilla elävät jatkuvasti, tarpeet muuttuvat toimintatilanteen 
mukaan, joten kartoitusten tulokset ovat yleensä ainakin hiukan ajastaan jäljessä, 
vaikka ne olisikin saatu nopeasti käyttöön. Koulutustarpeen tiedostamisesta on 
myös aikamoinen matka varsinaiseen koulutuksen toteuttamiseen, mikä entises-
tään lisää viivästymää. Tarkoituksenmukaisempaa olisi jatkuvan yhteyden raken-
taminen, vuoropuhelu, jota kenttä ja täydennyskoulutusta järjestävät tahot koko 
ajan kävisivät. Tällöin koulutus voisi olla jopa ennakoivaa esimerkiksi opetus-
suunnitelmamuutosten osalta.  
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Koulutusmuodoista eniten kiinnostusta herättivät työyhteisökoulutus ja perin-
teinen yksilöllinen opiskelu (3,37), joista kuitenkin työyhteisökoulutus hieman 
enemmän (3,40). Kauas ei jäänyt myöskään tiimityöskentely keskiarvonaan 3,35 
ja teemakoulutus (3,3). Kuten totesin, hieman yllättäenkin vähiten oltiin kiinnos-
tuneita etä- ja monimuoto-opiskelusta (3,2), jonka kuitenkin katsotaan olevan 
myös täydennyskoulutuksen nykypäivää ja tulevaisuutta. Johtuuko kiinnostumat-
tomuus etäopetukseen liittyvien kokemusten puutteesta vai kenties etäopetuksesta 
saaduista huonoista kokemuksista? Saarisen (2001) tutkimus antaa perspektiiviä 
asiaan.  

Etäopetuksen pitkistä juurista ja etäopetuksen ajankohtaisuudesta huolimatta 
ei aiheesta ole tehty paljoakaan väitöskirjatasoisia tutkimuksia. Distance educati-
on ymmärretään englanninkielisessä kirjallisuudessa monipuoliseksi etäopiske-
luksi joka tarkoittaa lähes samaa kuin suomen kielen ilmaus monimuoto-opetus. 
Saarinen käyttää tutkimuksessaan etäopetus-termiä tarkoittaen monimuotoista 
etäopetusta ja etäopiskelua, johon voi sisältyä myös kouluttajaorganisaation jär-
jestämiä lähiopiskelujaksoja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppi-
misprosesseja.  

Saarisen (emt. 221–224) tutkimuksessa on kolme näkökulmaa: 1) etäopetus 
pedagogisena prosessina (opiskelijoiden reflektiivisyys, itseohjautuvuus, oppi-
misstrategiat, metakognitiiviset taidot, siirrettävyys ja etäopetuksen tukitoimet 2) 
etäopetuksen toteutumisen arviointi (etäopetuksen affektiiviset reaktiot ja koke-
mukset osana etäopiskelua ja oppimista) 3) etäopetus oppimisprosessina opettajan 
ammatillisen kehittymisen tukena (miten opiskelijat arvioivat hyödyntävänsä 
opittuja asioita oman työnsä kehittämisessä ja uuden tekniikan käyttöönottoherk-
kyys pedagogisena apuvälineenä). Tutkimuksessa ammattikasvatuksen syventäviä 
opintoja opiskeltiin samanaikaisesti lähiopiskeluryhmässä ja kahdessa etäopiske-
luryhmässä. 

Keskeisimmäksi tutkimustuloksekseen Saarinen (2001, 234–235) nostaa sen, 
että etäopetus tarvitsee huolellisesti järjestettyjä tukitoimia, joista keskeisin on 
tutor. Etäopetuksen toteutumisen arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota opiske-
luun hakeutumisen motiiveihin ja tarvittaessa tarkistettava, että odotukset vastaa-
vat opiskelun sisältöä, sillä ristiriitatilanteessa kielteiset affektiiviset reaktiot saat-
tavat olla voimakkaat. Tällä on oppimiseen ja opittavan omaksumiseen negatiivi-
nen vaikutus. Viime kädessä etäopetusta pitää kuitenkin arvioida oppimistulosten 
perusteella suhteessa tehtyihin sijoituksiin. Luokkaopetusta ja sen materiaaleja ei 
voi sellaisenaan siirtää etäopetustilanteeseen, vaan siihen on valmistauduttava 
erikseen. Saarinen (emt. 224–228) toteaa, että hyvin aktivointitauoin varustettu 
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videoetäopetus on vuorovaikutukseltaan parhaimmillaan lähes yhtä hyvä kuin 
tavanomainen lähiluento. Koska menetelmä kuitenkin edellyttää kunnollisia hen-
kilöresursseja ja lisäksi tulevat yhteyskulut, videoetäopetus ei Suomen oloissa tule 
juurikaan luennoitsijan matkustamista ja lähiopetusta halvemmaksi.  

Saarinen pohdiskelee etäopetuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, mutta 
myös laajemmin tilannetta (emt. 232–233) kirjoittaessaan, että tietoyhteiskunnan 
toteutumisessa opettajien kouluttajilla on ratkaiseva tehtävä. Opettajaopiskelijoita 
tulee ohjata toimimaan samanaikaisesti sekä virtuaalisessa verkkomaailmassa että 
konkreetissa ympäröivässä yhteiskunnassa. Opettajankoulutuksessa opiskelijoita 
tulee auttaa noiden kahden erilaisen asian yhdistämisessä opettajan työn luonte-
vaksi kokonaisuudeksi. Nykyinen tietoyhteiskuntakehitys on kuitenkin niin nope-
aa, että tuloksia ei voida odottaa pelkästään opettajien peruskoulutuksen kautta. 
Tarvitaan merkittävässä määrin työssä olevien opettajien täydennyskoulutusta. 
Asian mahdollistamiseen on varauduttava Suomen tietoyhteiskuntastrategiassa 
2000–2004, mutta haaste saattaa olla ajateltua suurempi. Opetusministeriön stra-
tegiassa (Opetusministeriö 1999, Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000–
2004) korostetaan monessa kohdassa tietoyhteiskuntavalmiuksien antamista kai-
kille kansalaisille. Tämä edellyttää koulutuksen lisäämistä ja tehostamista ja 
muun muassa opettajien täydennyskoulutusta niin, että yli puolella kaikista ope-
tustoimen henkilöistä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitok-
sissa on hyvät valmiudet tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämi-
seen ja huomattavalla osalla opettajista on vähintään perusvalmiudet. Kun myös 
kaikille kansalaisille tarkoitetut elinikäisen oppimisen opiskelumateriaalit, asioi-
minen viranomaisten kanssa ja vähitellen myös kaupankäynti siirtyvät tietoverk-
koihin, tarvitaan suuri määrä opastajia ja kouluttajia, jotka ohjaavat tietotekniikan 
käyttämiseen. Tietokoneen peruskäytön valmiudet opitaan vähitellen koulussa. 
Tämä edellyttää paitsi tietotekniikan käytön opetusta myös uudenlaisia tietotek-
niikan myötävaikutuksella saatuja oppimiskokemuksia. Niinpä opettajien koulut-
tautuminen on koettu viiteryhmänä erityisen tärkeäksi.  

Saarinen (emt. 235) jatkaa pohdiskeluaan ja näkee muutosta, sillä uudet tieto- 
ja viestintätekniikkaa hyödyntävät oppimisympäristöt muuttavat etäopetusta ja 
etäoppimisen muotoja varsin nopeasti. Muutamassa vuodessa keskustelun kärki 
on siirtynyt etäopetuksesta online- ja virtuaaliopiskeluun. Yhteiskunta tukee voi-
makkaasti teknistä kehitystä ja tämä tarkoittaa, että kehitys tulee jatkumaan. Eri-
tyisen tarpeelliseksi näyttää muodostuvan opetushenkilöstön oman työn kehittä-
minen siten, että uutta tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään tehokkaasti opettajan 
työn tukena ja opiskelijat toimivat pitkäjännitteisesti valikoiden omaa oppimis-
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prosessia tukevia tietoja ja taitoja ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatto-
malla tavalla. Saarinen (emt. 235) viittaa myös avoimiin kysymyksiin. Tällainen 
aihekokonaisuus on muun muassa jatkuvan yhteiskunnan ja työelämän muutos-
prosessin ja jatkuvan uusien asioiden oppimistarpeen todellinen vaikutus opetta-
jan työhön ja ammatilliseen kehittymiseen. Miten nopeutuvassa muutoksessa 
voidaan turvata kaikille riittävät metakognitiiviset taidot? Onko tietotekniikan 
pedagoginen käyttö ratkaisu vai tuoko se vain uusia ongelmia? Onko riittävää, 
että opettaja on hyvä opintojen ohjaaja, mutta häneltä puuttuu substanssiosaami-
nen? Miten voidaan toteuttaa optimaalisen hyvä itseohjautuvan opiskelun koko-
naisuus, jossa on riittävästi itseohjautuvuutta, sosiaalista kommunikointia, reflek-
toivaa prosessointia ja asiantuntijuutta ja jonka siirrettävyys oppijan oman työn 
kehittämiseen on hyvä? 

Koulutuskiinnostuksen syynä tutkitussa joukossa on siis eniten ammatillisten 
valmiuksien kehittäminen (4,3), toiseksi eniten henkilökohtaiset syyt/kiinnostus 
(4,1) ja kolmanneksi eniten vaikutus tehtäviin/arvostukseen/palkkaukseen (3,2). 
Frekvensseistä ja keskihajonnoista ilmeni, että kaikkien kolmen syyn osalta vas-
tanneiden mielipiteet jakautuivat lähes normaalisti. Keskiarvossa sen sijaan on 
hieman eroavaisuuksia, sillä keskiarvon perustella yleisin kiinnostuksen syy on 
ammatillisten valmiuksien kehittäminen (4,32), toiseksi yleisin on henkilökohtai-
set syyt/kiinnostus (4,06) ja vähäisin on vaikutus tehtäviin/arvostukseen-
/palkkaukseen (3,15).  

Paalumäki (1999, 68) tuli tutkimuksessaan johtopäätökseen, että kouluttau-
tuminen on urapäätös, joka voi olla mahdollinen missä ikä- ja uravaiheessa tahan-
sa. Sen taustalla vaikuttavat motiiviryhmät ovat moninaiset ja siten mitään tyypil-
lisen kouluttautujan muotokuvaa ei ole mahdollista esittää. Koulutukseen hakeu-
tuminen yhtenä uran muutos- tai uudelleensuuntaamisvaihtoehtona näyttää kiin-
nostavan lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisia ihmisiä ja eri syistä, joista joitakin 
yhteisiä piirteitä on havaittavissa. Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus uran 
uudelleensuuntaamisvaihtoehtona kiinnostavat persoonallisuudeltaan ja arvomaa-
ilmaltaan muutoshalukkaita ja aktiivisia henkilöitä. Tunnusomaista on, että muu-
tos mielletään omasta itsestä lähteväksi; uudenlainen mielekkyys työhön ja elä-
mään yleensäkin haetaan ensisijaisesti sisäisten, ei ulkoisten olosuhteiden muu-
toksen kautta. Kouluttautujat ovat ihmisiä, jotka eivät jää olosuhteiden muuttues-
sa heille epätyydyttäviksi paikoilleen, vaan ovat valmiita hakemaan virikkeitä 
elämäänsä muilta aloilta. Koska koulutukseen hakeutuminen on relevantti uran 
uudelleensuuntaamisvaihtoehto useille eri-ikäisille ja eri uravaiheissa oleville 
henkilöille, ei tiukalla työuran vaihemallin soveltamisella pystytä paikantamaan 
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kausia, jolloin ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen erityisesti hakeu-
duttaisiin. Tulokset vahvistavat käsitystä, että uran aikainen kouluttautuminen 
olisi pikemminkin nähtävä jonkinlaisena dynaamisen, syklisen tai pyörteisen 
urakäsityksen valossa vaiheittaisten uramallien soveltamisen sijaan. Ammatillinen 
jatko- ja täydennyskouluttautuminen ei tällöin merkitse varsinaista tietyn uran 
loppua tai alkua, vaan se liittyy ihmisen uran kulkuun luonnollisena osana sen 
koko matkalla. Samalla rajat työelämän ja muiden elämän osa-alueiden välillä 
lomittuvat ja osin hälvenevätkin. 

Paalumäki (emt. 69) jatkaa, että opiskelun näkeminen luonnollisena osana 
ihmisen elämää asettaa uudenlaisia vaatimuksia – kuten myös mahdollisuuksia – 
yritysten henkilöstön kehittämisohjelmille ja koko inhimillisten voimavarojen 
johtamiselle. Tehtävänä on tällöin työntekijöiden erilaisten kouluttautumismotii-
vien tunnistaminen ja niiden yhdistäminen yrityksen tarpeisiin. Vaikka koulutuk-
seen hakeutumisen syyt poikkeavatkin osin yleisen liikkumishalukkuuden syistä, 
on selvää, että kouluttautumishalukkuuden parempi ymmärtäminen ja hyväksi-
käyttö yrityksissä vähentävät osaltaan ulkoista liikkuvuutta ja henkilöstön vaihtu-
vuutta.  

Paalumäki (1999, 74–75) löysi aineistosta neljä kouluttautujaryhmää, jotka 
hän nimesi 1. työhönsä tyytyväisiksi muutoshaluisiksi 2. työhönsä tyytymättö-
miksi paikallaan polkijoiksi 3. työhönsä tyytyväisiksi eteenpäin pyrkijöiksi 4. 
työhönsä tyytymättömiksi itsensä toteuttajiksi. Näillä eri ryhmillä Paalumäki 
totesi olevan erilaisia kouluttautumismotiiveja, jotka puolestaan jakaantuivat 
viiteen ryhmään. Ensimmäisenä motiiviryhmänä erottui henkilön halu rikkoa 
arkipäivän rutiineja ja saada vaihtelua elämäänsä koulutuksen tarjoamien muutos-
ten ja uusien haasteiden avulla. Toisena motiiviryhmänä erottui itsenä kehittämi-
seen ja kasvuhaluisuuteen liittyvät motiivit, jolloin koulutuksen avulla tavoitel-
laan mahdollisuuksia parempaan itsensä toteuttamiseen ja omien rajojen kokei-
luun. Nämä motiivit ilmenivät yhdessä useimmin jo urallaan edenneissä henki-
löissä, jotka toimivat yrityksen johtotehtävissä tai kuuluivat ylempiin toimihenki-
löihin. Kolmas motiivien kokonaisuus ilmeni erityisesti suhteellisen alhaisella 
organisaatiotasolla olevissa henkilöissä, jolloin koulutuksella tavoitellaan mah-
dollisuuksia päästä nykyistä paremmin alkuun uralla ja saada mielekkäämpiä 
työtehtäviä. Neljäs ryhmä on urallaan jo edenneiden henkilöiden pyrkimys koulu-
tuksen avulla edelleen edetä urallaan ja viides motiiviryhmä liittyy haluun päästä 
kokonaan uudelle uralle ja tehtäviin, jotka paremmin toteuttaisivat omaa identi-
teettiä. Yhteinen piirre eri kouluttautumismotiiveissa oli ennen kaikkea subjektii-
viseen urakehitykseen liittyvä pyrkimys henkiseen kasvuun ja kehittymiseen. 
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Näin ollen jatko- ja täydennyskouluttautumista uran aikaisen pohdintaprosessin 
tuloksena selittää parhaiten henkilön dynaamisuuteen, eteenpäin pyrkimiseen sekä 
tietojen ja taitojen kehittymiseen perustuvat syyt ja arvomaailma. Kouluttautumi-
nen urapäätöksenä kehittyy siten osin erilaista lähtökohdista kuin esimerkiksi 
halukkuus yleiseen uraliikkuvuuteen. Toinen yhteinen piirre liittyy aktiiviseen 
oman elämän ja uran hallintaan. Kouluttautujat ovat henkilöitä, jotka pyrkivät 
aktiivisesti vaikuttamaan omien tavoitteidensa toteuttamisen sen sijaan että ottai-
sivat neuvoja tai ohjausta ulkopuolelta. Näin koulutukseen hakeutuminen ilmen-
tää pyrkimystä yksilön riippumattomuuteen, mahdollisuuteen toteuttaa itseään ja 
omaa elämäntapaansa.  
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6 5BTutkimuksen tulokset: koulutuskiinnostusta 
selittävät tekijät 

Tässä luvussa tarkastellaan opettajien käsitysten ja täydennyskoulutusta kohtaan 
ilmaiseman kiinnostuksen välisiä yhteyksiä sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivi-
sen analyysin avulla. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten taustamuuttujat toimivat 
käsityksiä ja koulutuskiinnostusta selittävinä tekijöinä. Kokonaisuudessaan luvus-
sa muodostetaan vastaus tutkimustehtävään 3 eli luodaan kuva täydennyskoulu-
tukseen kohdistuvaa kiinnostusta selittävistä tekijöistä. 

6.1 19BOpettajien käsitykset koulutuskiinnostusta selittävinä tekijöinä  

Kvalitatiivisen analyysin tulokset 

Kvalitatiivisen analyysin tuloksesta on todettava, sekä opettajuuteen ja ammatilli-
seen kehittymiseen, työyhteisöön että opettajan työn ongelmiin liittyvät käsitykset 
eivät toimi täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta selittävinä tekijöinä 
merkittävästi.  

Parhaimpia puolia opettajana sijoitettiin vähiten opetusulottuvuudelle. Tälle 
ulottuvuudelle kuitenkin sijoitettiin eniten kehittymistarpeita, mutta ilmoitetut 
kehittymistarpeet olivat toisenlaisia kuin täydennyskoulutukseen kohdistuva kiin-
nostus. Joidenkin opettajien kehittymistarpeen ja täydennyskoulutuskiinnostuksen 
välillä on suoraviivainen yhteys. Käytän vastauslomakkeiden manuaalisessa läpi-
käynnissä kriteerinä kiinnostuksen korkeinta astetta eli numeroa viisi ja tarkastan, 
kuinka monella opettajalla ja millä alueilla on olemassa suoraviivainen yhteys 
ilmoitetun kehittymistarpeen ja ilmoitetun kiinnostuksen välillä. Tällainen yhteys 
löytyi opetusmenetelmien ja tieto- ja viestintätekniikan osalta 36 kertaa, erityis-
pedagogiikan osalta 16 kertaa, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen osalta 11 ker-
taa, kodin ja koulun välisen yhteistyön osalta 3 kertaa, arvioinnin osalta kerran ja 
opetussuunnitelman osalta kerran. Yhteensä yhteys oli siis suoraviivainen 105 
kertaa, mitä ei kuitenkaan voi pitää kovin korkeana tuloksena kun otetaan huomi-
oon vastaajien kokonaismäärä (N=578) ja se, että useimmat opettajat olivat il-
maisseet useita kehittymistarpeita. Huomioni kiinnitti myös pari aivan päinvas-
taista tapausta: vaikka opettaja ilmoitti kehittymistarpeensa selvästi, oli sen alueen 
täydennyskoulutusta kohtaan tunnettu kiinnostus erittäin vähäistä, jopa olematon-
ta. Näin oli juuri tieto- ja viestintätekniikan osalta. Opettaja kyllä oli tietoinen, 



 300 

että ”pitäisi hallita paremmin”, mutta myös sitten saattoi samassa lauseessa jatkaa 
”mutta kun se ei kiinnosta vähääkään” ja oli sitten merkinnyt täydennyskoulu-
tusosiossa kiinnostuksen asteeksi numeron yksi tai kaksi. Tämän aineiston valossa 
yhteys ilmoitetun kehittymistarpeen ja ilmoitetun täydennyskoulutuskiinnostuk-
sen välillä on suoraviivainen vain 18 %:lla opettajista. Toki on muistettava, että 
suurin alakategoria ilmoitetun kehittymistarpeen osalta liittyi aineen/opetettavan 
aineksen hallintaan (261 mainintaa) ja että kyselyn täydennyskoulutusta koske-
vassa osiossa ei asiaa kysytty suoraan ainekohtaisesti vaan opetustyön alueina. 
Tämä 18 %:n vastaavuus koskee nimenomaan opetustyön alueita. Ainekohtaisesti 
oli kuitenkin mahdollisuus ilmoittaa tarpeensa kyselylomakkeen kohdassa 88. ja 
verrattaessa tämän kohdan vastauksia ilmoitettuihin kehittymistarpeisiin voi tode-
ta suoraviivaista yhteyttä olevan vielä vähemmän. Koulutus ilmaistiin kehittymi-
seen erityisesti vaikuttaneeksi tekijäksi vain 122 kertaa, mikä on 25 % juuri tähän 
kysymykseen vastanneista opettajista. Koulutusta merkittävimmiksi tekijöiksi 
mainittiin kokemus eri muodoissaan. Työyhteisön muuttamisen yhteydessä koulu-
tus mainittiin 20 kertaa, joka on 5,6 % kysymykseen vastanneista opettajista. 
Koulun kehittämisen yhteydessä mainintoja kertyi 21, joka puolestaan on 5,3 % 
kysymykseen vastanneista opettajista. 

Kvantitatiivisen analyysin tulokset 

Opettajan työn ongelmien ja niiden syiden osalta koulutus mainittiin vain neljä 
kertaa. Kvantitatiivisten osioiden osalta tutkin käsitysten yhteyksiä täydennyskou-
lutuskiinnostukseen käyttäen ns. perinteistä regressioanalyysiä (Metsämuuronen 
(2003, 579), jolloin usealla selittävällä muuttujalla (eksogeeninen muuttuja) seli-
tetään yhtä, yleensä jatkuvaa, muuttujaa (endogeeninen muuttuja). Käytettävissä 
olevista menetelmistä käytin Stepwise-menetelmää, jossa yhdistyvät lisäävä ja 
poistava valinta (emt. 586). Tässä tapauksessa siis regressioanalyysit suoritettiin 
niin, että jokaista neljää täydennyskoulutusta koskevaa osiota (muodolliset päte-
vyydet, opetustyön alueita, koulutusmuoto, koulutuskiinnostuksen syy) käytettiin 
erikseen endogeenisena muuttujana ja kolmelle käsitysalueelle syntyneitä fakto-
reita ja kahta yksittäistä muuttujaa (suhtautuminen täydennyskoulutukseen ja 
työyhteisön toimintaan liittyvät asiat) käytettiin eksogeenisina muuttujina. Reg-
ressioanalyysin tehtävänä on siis testata selittävien muuttujien ja selitettävän 
muuttujan suhdetta, jonka voimakkuudesta kertoo β-kerroin: kerroin kertoo siis, 
paljonko riippuva muuttuja kasvaa, jos riippumatonta nostetaan yhdellä yksiköllä. 
Tilastollisesta merkitsevyystasosta kertovat tähdet, jolloin kolme tähteä tarkoittaa 
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tilastollisesti erittäin merkitsevää (p<0,001) ja kaksi tähteä tilastollisesti merkitse-
vää (p<0,01). Tilastollisesti melkein merkitsevää tarkoittaa puolestaan yksi tähti 
(p<0,05). Regressioanalyysiajojen (liite 9, 10, 11 ja 12) perustella muodostettiin 
seuraavat regressioanalyysin tulokset (kuviot 35–38) täydennyskoulutusta koske-
va osio kerrallaan. 

 

Kuvio 35. Muodollisia pätevyyksiä kohtaan osoitettua kiinnostusta selittävät tekijät, 
mallin selitysaste 27,1 %. 

 

Kuvio 36. Opetustyön alueita kohtaan osoitettua kiinnostusta selittävät tekijät, mallin 
selitysaste 60, 2 %. 
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Kuvio 37. Koulutusmuotoa kohtaan osoitettua kiinnostusta selittävät tekijät, mallin 
selitysaste 64 %. 

Kuvio 38. Koulutuskiinnostuksen syytä selittävät tekijät, mallin selitysaste 51,1 %. 

Edellä esitetyistä regressioanalyysin tuloksissa ensimmäisenä huomio kiinnit-
tyy siihen, miten täydennyskoulutusta koskevat osiot ”selittävät toisiaan” – täy-
dennyskoulutusta kohtaan tunnettavassa kiinnostuksessa näyttää olevankin kysy-
mys yleisestä asenteesta täydennyskoulutusta kohtaan. Toinen regressio-
analyyseissä esille noussut selittäjä olivat käsitykseen opettajuudesta liittyneet 
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kolme faktoria: Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -faktori, Prosessi-faktori ja 
Opetus-faktori. Käsitykseen opettajuudesta liittyi faktorianalyysissä vielä neljäs-
kin faktori eli Opettaja-faktori, joka kuitenkaan ei regressioanalyysissä noussut 
esille. Käsitykseen opettajuudesta liittyvillä faktoreilla ilmeni myös negatiivista 
vaikutusta: Opetus-faktorin vaikutus kiinnostukseen opetustyön alueita kohtaan 
(β= -,189***) ja Prosessi-faktorin vaikutus kiinnostukseen koulutusmuotoa koh-
taan (β= -,112*). Opetus-faktori koostui neljästä muuttujasta (opetusvälineiden, 
-materiaalin ja -ohjelmien käyttö, aineenhallinta, opetustilat, välineet ja materiaa-
lit, ja opetusmenetelmien tuntemus), ja mitä oleellisempana opettaja Opetus-
faktoria opettajan työssä siis pitää, sitä vähemmän hän on kiinnostunut eri opetus-
alueiden täydennyskoulutuksesta. Selitystä tälle voisi etsiä taustamuuttujista, sillä 
opetusfaktorin merkitystä todennäköisesti korostavat aineenopettajat ja kyselyssä 
mukana olleet opetustyön alueet eivät luonteensa vuoksi mahdollisesti tunnu kos-
kettavan niin merkityksellisesti heidän työtään. Prosessi-faktorin negatiivinen 
vaikutus oli tilastollisesti lähes merkitsevä, ja faktori koostui myös neljästä muut-
tujasta (tiedonhankinta, prosessointi ja soveltaminen, opettajan ajattelulliset val-
miudet, kyky tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätöksiä ja ongelmanratkaisukyky ja 
valmius muutoksiin). Negatiivinen vaikutus merkitsee, että mitä oleellisempana 
opettaja Prosessifaktoria opettajan työssä pitää, sitä vähemmän hän on kiinnostu-
nut koulutusmuodoista. Tutkijana tätä on vaikea ymmärtää, koska teoreettisesti 
voisi olettaa yhteyden olevan toisensuuntainen eli mitä tärkeämpänä opettaja 
prosessiulottuvuutta pitää, sitä kiinnostuneemman voisi olettaa hänen koulutus-
muodoistakin olevan, koska erilaiset koulutusmuodot edustavat myös erilaisia 
prosesseja. 

Jokseenkin yllättävää oli se, että käsitys työyhteisöstä ja käsitys opettajan 
työn ongelmista eivät nousseet miltään osin täydennyskoulutukseen kohdistuvaa 
kiinnostusta selittäviksi tekijöiksi. Nämä ovat kuitenkin kiinnostavia käsityksiä: 
Ilmapiiri-faktori selitti muuttujien yhteisvaihtelusta yksinään 46 % työyhteisössä 
ja vuorovaikutusfaktorin osalta olen erityisen kiinnostunut tasapainoisuus-
faktorista, koska jaksaminen näyttää kuitenkin olevan yksi opettajien keskeisistä 
ongelmista. Tutkin siis regressioanalyysillä (liitteet 13 ja 14), mitä selittäviä teki-
jöitä näiden kahden faktorin osalta löytyy (kuvio 39). 
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Kuvio 39. Käsitys työyhteisöstä: Ilmapiiri-faktoria selittävät tekijät, mallin selitysaste 
50 %. 

Käsitykseen työyhteisöstä liittyvän Ilmapiiri-faktorin merkittävin selittäjä on 
siis Toiminnanohjaus-faktori (β=,494***), joka sisälsi kolme muuttuja (työjärjes-
telyt, johtajuus ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen). Mitä erinomaisemmin 
nämä asiat on työyhteisössä hoidettu, sitä erinomaisemmaksi työyhteisön ilmapii-
ri koetaan. Toinen tilastollisesti erittäin merkitsevä selittäjä oli muuttuja Suhtau-
tuminen täydennyskoulutukseen (β=,186***), jolloin mitä positiivisemmin täy-
dennyskoulutukseen suhtaudutaan, sitä erinomaisemmaksi ilmapiiri koetaan. 
Kolmannella erittäin merkitsevällä selittäjällä oli puolestaan negatiivinen vaikutus 
(β= -,189) eli mitä enemmän työyhteisön toimintaan liittyvät asiat askarruttavat ja 
aiheuttavat ongelmia, sitä heikommaksi kouluyhteisön ilmapiiri koetaan. Negatii-
vinen vaikutus oli myös käsitykseen opettajuudesta liittyvällä Opetus-faktorilla 
(β= -,148) eli mitä oleellisempana opettaja pitää Opetus-faktoria opettajan työssä, 
sitä heikommaksi työyhteisön ilmapiiri koetaan. Tilastollisesti merkitsevä selittäjä 
(β=,151) oli myös Opettaja-faktori, joka koostui viidestä muuttujasta (opettajan 
itsetunto ja itsetuntemus, opettajan persoonallisuus, opettajan huumorintaju ja 
empaattisuus, kyky hallita tunteensa ja toimia tasapuolisesti, opettajan kyky arvi-
oida omaa toimintaansa ja oppia kokemuksistaan) eli mitä tärkeämpänä opettaja 
piti Opettaja-faktoria, sitä positiivisemmaksi työyhteisön ilmapiiri koettiin. Tut-
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kittaessa käsitykseen opettajan työn haasteista liittyvää Tasapainoisuus-faktoria 
selittäviä tekijöitä regressioanalyysillä (liite 14) oli tulos seuraavanlainen (kuvio 
40). 

Kuvio 40. Käsitys opettajan työn haasteista: Tasapainoisuus-faktoria selittävät tekijät, 
mallin selitysaste 31,6 %. 

Käsitykseen opettajan työn haasteista liittyvän Tasapainoisuus-faktorin mer-
kittävin selittäjä on selkeästi Vuorovaikutus-faktori (muuttujat opettajien vuoro-
vaikutus, opettaja/oppilas vuorovaikutus, oppilaiden välinen vuorovaikutus ja 
koti/koulu yhteistyö) eli mitä enemmän ne askarruttavat ja aiheuttavat ongelmia, 
sitä enemmän askarruttaa ja aiheuttaa ongelmia tasapainoisuus (muuttujat työteh-
tävät, oma persoonallisuus/elämäntilanne ja työssä jaksaminen). Jos siis vuoro-
vaikutus työyhteisössä toimii, saadaan siitä kovasti tukea työssä jaksamiseen. 
Tilastollisesti melkein merkitseviä olivat puolestaan Kehystekijät-faktori (muuttu-
jat kunnan sisäinen asioiden hoito ja yhteiskunnan muuttuminen) ja kiinnostus 
muodollisia pätevyyksiä kohtaan sekä negatiivisesti vaikuttava Opettaja-faktori. 
Mitä enemmän kehystekijät eli kunnan sisäinen asioiden hoito ja yhteiskunnan 
muuttuminen siis askarruttavat ja aiheuttavat ongelmia, sitä enemmän tasapainoi-
suus askarruttaa ja aiheuttaa ongelmia, mikä on hyvin ymmärrettävä tulos. Yllät-
tävää ei ole myöskään se, että mitä oleellisempana opettaja pitää Opettaja-faktoria 
(muuttujat opettajan itsetunto ja itsetuntemus, opettajan persoonallisuus, opettajan 
huumorintaju ja empaattisuus, kyky hallita tunteensa ja toimia tasapuolisesti, 
opettajan kyky arvioida omaa toimintaansa ja oppia kokemuksistaan) työssään, 
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sitä vähemmän tasapainoisuuden alueella koetaan ongelmia. Tällöin asioiden 
koetaan ilmeisesti olevan lähinnä itsestä kiinni ja niihin koetaan voitavan vaikut-
taa omalla henkilökohtaisella panoksella. Erityisen mielenkiintoista taas on se, 
että mitä kiinnostuneempi opettaja on muodollisen (lisä)pätevyyden hankkimises-
ta, sitä enemmän Tasapainoisuus-faktorilla koetaan askarruttavia asioita ja ongel-
mia. Miten sitten kiinnostus lisäpätevyyden hankkimiseen voisi aiheuttaa pään-
vaivaa työjärjestelyihin, omaan persoonallisuuteen/elämäntilanteeseen tai työssä 
jaksamiseen? Kenties kysymys on siitä, että nimenomaan pätevyyden hankkimi-
nen ajoittuu yleensä vaiheeseen, jossa myös muut elämänalueet, kuten perhe, 
vaativat suurta huomiota; tällöin opettaja joutuu punnitsemaan lisäpätevyyden 
hankkimisen vaatimaa panostusta suhteessa siitä saatavaan potentiaaliseen hyö-
tyyn, joka voisi merkitä muun muassa muutosta työjärjestelyissä ja/tai parempaa 
työssä jaksamista. Edellinen ei kuitenkaan valaissut edellä ihmettelemääni asiaa, 
että käsitys työyhteisöstä tai käsitys opettajan työn ongelmista eivät nousseet 
miltään osin täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta selittäviksi teki-
jöiksi.  

Kvantitatiivisen analyysin tuloksesta on todettava, että täydennyskoulutusta 
koskevat osiot selittivät toisiaan, mikä viittaa siihen, että koulutuskiinnostus on 
asenne. Toiseksi merkittäväksi tekijäksi nousi käsitys opettajuudesta ja selittävää 
vaikutusta oli kolmella faktorilla eli Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät 
-faktorilla, Opetus-faktorilla ja Prosessi-faktorilla. Sen sijaan neljäs faktori eli 
opettajan henkilökohtaiselle alueelle liittyvä Opettaja-faktori ei selittänyt millään 
lailla täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta. Työyhteisöön ja opettajan 
työn ongelmiin liittyvät käsitykset eivät myöskään selittäneet täydennyskoulutuk-
seen kohdistuvaa kiinnostusta. 

Opettajien suuntautuneisuus 

Tutkimuksen tulos, että koulutuskiinnostus on asenne, on tutkijalle jokseenkin 
yllättävä. Saaren (1976) soveltama asenneteoria on peräisin Karvoselta (1967). 
Saaren (1976, 2) mukaan asenne voidaan määritellä pysyväksi reaktiotaipumusten 
järjestelmäksi, joka muodostuu kolmesta komponentista, affektiivisesta, kognitii-
visesta ja toiminnallisesta ja kohdistuu psykologiseen objektiin. Affektiivinen 
komponentti määritellään asennekohteen herättämänä mieluisuuden – epämielui-
suuden tunteena. Kognitiivinen komponentti määritellään asennekohteen havait-
tuna istrumentaalisena arvona tai merkityksenä. Toimintakomponentti määritel-
lään asennekohteeseen suuntautuneena toimintavalmiutena. Asenne voidaan ku-
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vata kolmen asennekomponentin muodostaman asenneavaruuden avulla ilmoit-
tamalla asenneobjektin ”lataukset” kullakin komponentilla. Kukin komponentti 
on bipolaarinen, sillä on neutraali nollakohta ja positiivinen ja negatiivinen pää. 
Asenteen olemassaololla on edellytyksensä. Niistä ensimmäinen on, että henkilön 
reaktiot asennealueella ovat suhteellisen pysyviä tilanteesta toiseen. Toisena edel-
lytyksenä on, että reaktiot eri komponenteissa ovat johdonmukaisia, samansuun-
taisia. Asenne on olemassa, mikäli henkilön kaikki reaktiot kaikissa komponen-
teissa ovat samanmerkkisiä. Mikäli esimerkiksi affektiivinen ja kognitiivinen 
komponentti ovat erimerkkisiä, ei tämän teorian mukaisesti puhuta asenteesta, 
vaan erilaista reaktiotaipumuksista. Kullakin komponentilla reaktiotaipumuksen 
voimakkuus voi olla erilainen.  

Saaren (1976, 2–3) mukaan asenteilla on yksilön persoonallisuusjärjestelmäs-
sä tärkeitä funktioita. Asenneteoria olettaa asenteet keinoiksi, joilla yksilö yrittää 
saavuttaa tiettyjä tavoitteita – arvoja. Erilaiset arvot johtavat erilaisiin asenteisiin, 
mikä merkitsee asenteiden komponenttirakenteiden erilaisuutta. Asennekompo-
nenttien keskinäinen voimakkuus on riippuvaista siitä, millaisesta asenteesta on 
kyse. Karvosen (1967) teoriaan sisältyvän asennetypologian mukaan asenteiden 
yleinen rakenne on pääteltävissä asenteiden funktioiden mukaan. Arvostusasen-
teissa sekä affektiivinen että kognitiivinen komponentti oletetaan yhtä voimak-
kaiksi. Instrumentaalisissa asenteissa affektiivinen komponentti on heikko, kogni-
tiivinen komponentti vahva. Ekspressiivisissä asenteissa kognitiivinen kompo-
nentti on heikko ja affektiivinen vahva. Orientoitumisasenteissa sekä affektiivinen 
että kognitiivinen komponentti ovat heikkoja. Asennetypologia perustuu siis kah-
den komponentin keskinäisten suhteiden tarkasteluun.  

Saari (1976, 3–4) toteaa, että asenne on muutostaan vastustava systeemi. Sa-
ma koskee asennekomponentteja. Asenteen rakenteen (komponenttien) keskinäi-
sen suhteen mukaan komponentit ovat hierarkkisia muutostilanteessa. Vahvin 
komponentti vastustaa voimakkaimmin muutosta. Yleisesti affektiivista kompo-
nenttia on pidetty vaikeimmin muutettavana. Asennemuutoksen edellytyksenä 
voidaan pitää kahta ilmiötä. Yleiset asenteiden muutosedellytykset ovat olemassa, 
jos yksilön motiivirakenne muuttuu, jos ilmenee ristiriitaa asenteiden ja motiivien 
välillä, ristiriita eri asenteiden välillä ja tai jos ilmenee ristiriita asennekompo-
nenttien välillä. Asenteen muutos on myös riippuvaista asenteiden luonteesta. 
Asenteenmuutoksessa vaikuttavana tekijänä on asenteen funktio, josta tiettyyn 
rajaan saakka seuraa asenteen komponenttirakenne ja josta tietyssä määrin on 
johdettavissa muutosta tuottava ”käsittely”. Esimerkkinä vaikka instrumentaalisen 
asenteen vahvan kognitiivisen komponentin muuttaminen informaatiolla. Asen-
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teen muutokseen liittyy lisäksi kaksi käsitettä. Asenne voi olla virinnyt tai viriä-
mätön ja niiden välillä voi olla huomattavia eroja virinneisyyden suhteen. Toiset 
ovat virinneitä ja siten toiminnassa lähes jatkuvasti, toiset satunnaisemmin. Asen-
teen virinneisyys kytkeytyy yksilön tarpeisiin ja ne saattavat viritä, kun niihin 
liittyvät tarpeet aktivoituvat. Toinen virinneisyyden edellytys ovat relevantit ärsy-
keainekset, joiden esiintyminen saattaa herättää eli virittää asenteen. Toinen asen-
teisiin liittyvä käsite on tasapainoisuus. Yksilöt ovat erilaisia sen suhteen, kuinka 
he sietävät ristiriitatilanteita ja tämä on yleistettävissä asenteen komponenttien 
keskinäiseen epätasapainoisuuteen. Asenteen funktioiden perusteella voidaan 
sano muotoutuvan yleinen komponenttien rakenne, järjestys, mutta eri henkilöt 
kokevat epätasapainoisuuden eri asteisena. Jos henkilö kokee asennekomponentit 
ristiriitaisena, asenne on epätasapainoisessa tilassa ja siten muutosaltis.  

Näkemys asenteiden koostumisesta näistä komponenteista on säilynyt, sillä 
Stattin (1990, 11) mukaan asenne voidaan määritellä vakaaksi pitkäkestoiseksi 
opituksi suhtautumiseksi, jolla vastataan määrättyihin asioihin tietyllä tavalla. 
Käsitteellä on kognitiivinen (uskomus) aspekti, affektiivinen (tunne) aspekti ja 
konnotatiivinen (toiminta) aspekti. Jos koulutuskiinnostus katsotaan asenteeksi, 
on sen siis täytettävä asenteen edellytykset ja tämä tarkoitti sitä, että henkilön 
reaktiot asennealueella ovat suhteellisen pysyviä tilanteesta toiseen ja että reaktiot 
eri komponenteissa ovat johdonmukaisia, samansuuntaisia. Näin näyttääkin ole-
van ja tällä perusteella kysymys näyttää olevan siis asenteista pikemminkin kuin 
reaktiotaipumuksista. Toisaalta on vaikea arvioida eri komponenttien (kognitiivi-
nen, affektiivinen ja toimintakomponentti) suhdetta koulutuskiinnostuksessa tai 
tehdä asennetypologian (arvostusasenteet, instrumentaaliset asenteet, ekspressii-
viset asenteet ja orientoitumisasenteet) mukaisia johtopäätöksiä asenteen funkti-
osta, koska tätä teoreettista näkökulmaa ei ole aineistonkeruussa huomioitu. Näin 
ollen on mahdotonta myöskään arvioida, kuinka tasapainoisesta asenteesta voisi 
olla kyse. Tässä myös muutama jatkotutkimuksen haaste.  

Selvittääkseni asiaa tarkemmin ja kenties löytääkseni millaisia yhteisiä nimit-
täjiä asenteen taustalta kenties löytyy palasin aineistoni pariin. Aineisto tarjoaa 
kaksi mahdollisuutta tutkia lähemmin suurta kiinnostusta täydennyskoulutusta 
kohtaan ilmaisseita opettajia: voisi olettaa, että ilmaistun koulutuskiinnostuksen ja 
ilmaistun kehittymishalukkuuden välillä on positiivinen yhteys, jota puolestaan 
voisi pitää merkkinä kokonaisvaltaisemmasta asenteesta ja lisäksi voisi olettaa, 
että koulutuksesta kiinnostuneilla opettajilla olisi ”jotain yhteistä” tai joitakin 
eroavaisuuksia kuten samankaltaisia/erilaisia käsityksiä ja selittäviä taustamuuttu-
jia.  
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Lähdin selvittämään asiaa kehittymishalukkuuden kautta ja tulostin NVivosta 
kaikkien niiden opettajien ne vastaukset, jotka olin jossain avoimessa kysymyk-
sessä (yhdessä tai useammassa) kategorioinut kehittymishalukkuutta ilmaiseviksi. 
Näin myös sain selville, että 23 opettajaa oli ilmaissut kehittymishalukkuutensa 
useampaan kuin yhteen kertaan kyselyn eri kohdissa. Näiden opettajien uskoisi 
siis edustavan myös koulutuksesta erityisen kiinnostunutta opettajaa. Tämän jäl-
keen ajoin SPSS-ohjelmalla frekvenssit, nähdäkseni miten tämä opettajisto on 
täydennyskoulutusta koskevien osioiden osalta jakaantunut ja voidakseni verrata 
näiden 23 opettajan saamaa pistemäärää jakaumaan. Vertailu kertoo, että erityises-
ti avoimissa kysymyksissä kehittymishalukkuutensa esille tuoneet opettajat eivät 
ole erityisen kiinnostuneita koulutuksesta: vain neljä opettajaa oli sekä ilmaissut 
kehittymishalukkuutensa että saanut täydennyskoulutusta koskeneista osioista 
korkean pistemäärän. Näin ei kuitenkaan ollut säännönmukaisesti edes kaikkien 
osioiden kohdalla, vaan opettaja oli saattanut ilmaista suurta kiinnostusta jossakin 
osiossa ja aivan vähäistä toisessa. Näistä neljästä opettajasta kolme oli naista, 
iältään kolme oli alle 31-vuotiasta ja yksi alle 50-vuotias. Opettajat olivat kotoisin 
eri kunnista ja yksi heistä oli esiopettaja, yksi aineenopettaja ja kaksi luokanopet-
tajaa. Koulumuodot edustivat maaseutu/haja-asutusalueen koulua (1), kirkonky-
länkoulua (2) ja yhtenäistä peruskoulua (1). Kolme opettajista oli määräaikaisessa 
virkasuhteessa.  

Laskin myös kullekin opettajalle täydennyskoulutusosioista henkilökohtaisen 
pistemäärän ja asetin ne suuruusjärjestykseen. Näin verraten yksi näistä neljästä 
kehittymishalukkuutensa ilmaisseesta oli pistemäärän perusteella kymmenen 
suurinta kiinnostusta ilmaiseen opettajan joukossa ja kaksi kahdenkymmenen 
suurinta kiinnostusta ilmaisseen opettajan joukossa. Toisinpäin tarkasteltuna ke-
hittymishalukkuutensa useissa kohdissa ilmaisseet opettajat eivät olleet myöskään 
erityisen koulutuksesta kiinnostumattomia, vaan heidän jakautumisensa oli täysin 
epäloogista. Kehittymissuuntautuneisuudella ja koulutuskiinnostuksella ei siis 
näytä olevan yhteyttä, josta voi tehdä sen johtopäätöksen, että kehittymistarve ei 
ole välttämättä koulutustarve. Tämän voisi arvioida liittyvän näkemyksen laaja-
alaisuuteen: kehittymishalukas opettaja voi kokea myös monen muun tekijän kuin 
koulutuksen vaikuttaneen ja vaikuttavan hänen kehittymiseensä ja jopa niiden 
muiden vaikuttaneiden ja vaikuttavien tekijöiden olevan koulutusta ensisijaisem-
pia. 

Entä eroavatko koulutussuuntautuneet ja kehittymissuuntautuneet opettajat 
toisistaan joko käsityksiltään tai taustamuuttujiltaan? Tai onko kehittymishaluk-
kuutensa ja koulutuskiinnostuksensa ilmaisseilla opettajilla mitään ”yhteistä ni-
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mittäjää? Kävin heidän vastauksensa läpi ja koetin löytää sekä yhteisiä että erot-
tavia tekijöitä sekä taustamuuttujista että opettajien käsityksistä. Kehittymissuun-
tautuneiden ainoa yhteinen piirre näytti olevan kehittymismyönteisyys. Kehitty-
missuuntautuneiden osalta ei pidä kuitenkaan unohtaa, että kategorioinnissa muo-
dostamani luokka oli nimeltään Kehittymishalukkuus ja kutsumus, koska selvän 
erottelun tekeminen näiden kahden asian välille oli tässä aineistossa mahdotonta. 
Tämä 23 opettajan ryhmä siis edustaa tutkimuksessa hahmottunutta yhteensä 157 
opettajan joukkoa, joita voisi kenties nimittää ”kehittymissuuntautuneiksi kutsu-
musopettajiksi”. Prosentteina tämä määrä on 27,2 % vastanneista opettajista.  

Millaisia sitten ovat nämä koulutuksesta erityisen kiinnostuneet opettajat? 
Erotin koulutuskiinnostuneimpien joukosta kymmenen korkeimman pistemäärän 
saanutta ja lähdin arvioimaan joukkoa taustamuuttujien perusteella. Tämä arvioin-
ti ei kuitenkaan tuottanut minkäänlaisia erityisiä tuloksia, sillä taustamuuttujien 
perusteella ei voi tyypitellä minkäänlaista selkeää koulutuksesta kiinnostunutta 
tyyppiä. Huomionarvoinen seikka on kuitenkin se, että neljä kymmenestä kiinnos-
tuneimmasta on miestä ja kolme koko aineistossa eniten täydennyskoulutukseen 
kohdistuvaa kiinnostusta osoittavaa henkilöä ovat miehiä. Tämä herättää huomi-
on, koska naiset olivat tämänkin tutkimuksen mukaan yleensä se täydennyskoulu-
tuksesta kiinnostuneempi sukupuoli. Nämä miehet, samoin kuin neljäs kärki-
kymmenikössä ollut mies, olivat kaikki ikäluokkaa 30–40 vuotta. Yksi kymmeni-
kön naisista oli alle 30-vuotias, neljä naisista oli puolestaan 40–50-vuotiaita ja 
yksi yli 50-vuotias. Tämä taas viittaa siihen, että kenties elämäntilanteista johtuu 
että naisten ja miesten huippukiinnostus koulutusta kohtaan ajoittuu eri tavalla.  

Jatkoin tutkimusta valitsemalla vielä yhdeksäntoista pistemäärän perusteella 
eniten täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta ilmaissutta opettajaa sekä 
yhdeksäntoista kehittymishalukkuutensa useissa kohdissa ilmaissutta opettajaa. 
Näistä kaksi opettajaa edusti kumpaakin tyyppiä: he olivat kahdenkymmenen 
”kärjessä” sekä koulutuskiinnostuksensa että kehittymishalukkuutensa osalta. 
Nämä kaksi sijoitin täydennyskoulutuskiinnostuksen perusteella ja näin kumman-
kin ryhmän kooksi muodostui 19 opettajaa. Muodostin lisäksi kolmannen ryh-
män, jonka nimesin ei-koulutussuuntautuneiksi opettajiksi.. Tähän ryhmään vali-
koin myös samansuuruisen otoksen eli 19 opettajaa, jotka ilmaisivat pistemäärän 
perusteella kaikkien vähiten kiinnostusta täydennyskoulutusta kohtaan (pistemää-
rä < 51 pistettä). Näiden ryhmien eroavaisuuksia tutkittiin keskiarvoja vertaileval-
la Mann-Whitneyn U-testillä, jota Metsämuuronen (2003, 473) suosittelee käytet-
täväksi, mikäli otoskoko on hyvin pieni (<20). Testasin ryhmät suhteessa toisiinsa 
(liitteet 15, 16 ja 17) sekä taustamuuttujien että käsitysten suhteen käyttäen jo 
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aikaisemmin analyysissä muodostuneita faktoreita ja summamuuttujia (täyden-
nyskoulutusosiot).  

Olennaista tietenkin on, mihin suuntaan erot ryhmien välillä ovat. Koulutus-
suuntautuneet ovat, kuten jo alustavasti edellä totesin, selvästi kehittymissuuntau-
tuneita kiinnostuneempia opetustyön alueille (kota) kohdistuvasta täydennyskou-
lutuksesta sekä antamansa pistemäärän perusteella myös kiinnostuneempia koulu-
tusmuodoista (kkm) ja koulutuskiinnostuksen syistä (kks). Iän merkitys koulutus-
suuntautuneiden ja ei-koulutussuuntautuneiden välillä ei yllätä: yleisesti ottaen 
iäkkäämmät opettajat ovat vähemmän koulutussuuntautuneita. Vuorovaikutus ja 
sitä ohjaavat tekijät -faktorin (vv. ja ohj.) osalta tulos on hyvin kiinnostava, sillä 
koulutussuuntautuneet pitävät tätä ulottuvuutta selvästi merkityksellisempänä 
kuin ei-koulutussuuntautuneet. Tulos vahvistaa edelleen jo aikaisemmin tässä 
tutkimuksessa esille tulleita seikkoja eli opettajan käsitysten merkitystä ja vuoro-
vaikutuksen keskeisyyttä opettajan työssä. Luonnollisesti erittäin merkitseviä ovat 
eroavuudet täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen osalta näissä kah-
dessa ryhmässä eli koulutussuuntautuneiden ja ei-koulutussuuntautuneiden välil-
lä. Myös ero kehittymis- ja koulutussuuntautuneiden välillä on täydennyskoulu-
tuskiinnostuksessa selkeä niin, että koulutussuuntautuneemmat ovat koulutuksesta 
kiinnostuneempia. Tämä tulos kertoo, että koulutuskiinnostuksen suhteen on kol-
menlaisia opettajia, joiden kiinnostus koulutusta kohtaan on vähäisin ei-
koulutussuuntautuneilla ja suurin koulutussuuntautuneilla. Erottava käsitys näiden 
kahden ryhmän välillä on käsitys vuorovaikutuksesta ja sitä ohjaavien tekijöiden 
merkityksestä; koulutussuuntautuneet näkevät sen merkityksellisempänä asiana. 
Näiden ääripäiden väliin sijoittuvat koulutuskiinnostuksensa perusteella kehitty-
missuuntautuneet. Kehittymissuuntautuneisuus ja koulutussuuntautuneisuus eivät 
siis kulje käsikkäin. Se, että vain neljä opettajaa koko aineistosta sijoittui sekä 
kahdenkymmenen koulutussuuntautuneimman että kahdenkymmenen kehitys-
suuntautuneimman joukkoon kertoo siitä, että pikemminkin harvoin näyttää näin 
olevan. Tämä viittaa siihen, että toiset tarkastelevat kehittymistä laaja-
alaisempana ilmiönä ja toiset mieltävät nimenomaan koulutuksen kehittymisen 
välineeksi. Tämä ohjaa havaintoon, että kehittymistarve ei välttämättä ole koulu-
tustarve. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 33) on koottu analyysin kaikki tilastol-
lisesti lähes merkittäväksi, merkittäväksi ja erittäin merkittäväksi osoittautuneet 
tulokset. 
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Taulukko 33. Kolmen opettajaryhmän vertailun tulokset Mann-Whitneyn U-testin 
perusteella. 
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sovelletaan suurille aineistoille soveltuvaa laskumenettelyä ja korjataan sidosten aiheuttamaan varianssin 

pienenemistä ja tarkastellaan siis Z-arvoa ja sen merkitsevyyttä (Asymp. Sig), on muulla 

opettajakokemuksella ja työsuhteen laadulla lähes merkitsevä eroavuus. 

Ryhmien välinen vertailu paljasti kuitenkin yllättävän vähän niitä tekijöitä, jotka 
selittävät koulutussuuntautuneisuuden, ei-koulutussuuntautuneisuuden ja kehit-
tymissuuntautuneisuuden syntyä, vaikka tutkimuksen laajassa viitekehyksessä 
pyrittiinkin huomiomaan asia. Tulos jättää kuitenkin pohdittavaksi, onko olemas-
sa jokin muu tekijä, jota tässä tutkimuksessa ei ole käytetty tai joka ei ole edes 
noussut esille tästä aineistosta? Mielestäni vastaus voi olla sekä kyllä että ei. Rat-
kaisua voisi lähteä etsimään haastattelemalla näitä eri ryhmää edustavia opettajia, 
mutta se ei valitettavasti ole enää tässä tutkimuksessa mahdollista, koska siihen ei 
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tutkimusasetelmassa varauduttu. Kyselyyn tuli voida osallistua nimenomaan ano-
nyyminä ja siitä huolimatta muutamat opettajat kommentoivat kyseltävän kovin 
henkilökohtaisia asioita. Jos kyselyyn olisi pyydetty liittämään yhteystiedot mah-
dollista haastattelua varten, olisi vastausprosentti varmasti ollut paljon alhaisempi. 
Pienempi aineisto sinänsä ei olisikaan ollut ongelma, mutta koska koulu- ja sivis-
tystoimenjohtajien toive oli nimenomaan laaja kysely, oli tätä toivetta kunnioitet-
tava. Pohdittavaksi ja jatkotutkimuksen haasteeksi jää, mikä muu tekijä tai mitkä 
muut tekijät voisivat olla kyseessä. Voi myös pohtia viittako tulos nimenomaan 
laajemman viitekehyksen, kuten käyttöteorian tai persoonallisen tulkinnallisen 
viitekehyksen (Kelchtermans 2002), olemassaoloon ja merkitykseen. Tällöin 
mitään tyypillistä kouluttautujaa, ei-kouluttautujaa tai kehittäytyjää ei voisikaan 
profiloida, vaan lähtökohtaisesti olisi lähdettävä jokaisen henkilökohtaisesta tilan-
teesta ja tulkinnasta.  

Myös Linnansaari (1998) on ollut kiinnostunut, millaisia ovat opetustaan ja 
kouluaan kehittämään valikoituvat opettajat. Hänen (emt. 136) ensimmäisenä 
tutkimusongelmanaan oli selvittää, millaisia ovat opettajat, jotka valikoituvat 
koulunsa toiminta- ja työmuotojen kehittämisprojektin ydinryhmään. Linnansaa-
ren tuloksena oli, että ydinopettajien kasvatusasenteet ovat oppilaskeskeisemmät 
kuin muiden opettajien kasvatusasenteet ja että ydinopettajat suhtautuivat oppi-
laskeskeisyyden vaikutuksiin myönteisemmin, korostivat kasvatuksen tehokkuut-
ta ja välinearvoa vähemmän ja näkivät perinteisen kasvatuksen puitteet kriitti-
semmin kuin muut opettajat. Kasvatustoimenpiteidensä perusteluissa ydinopetta-
jat nojasivat varsin usein omiin kokemuksiinsa ja erityisesti omiin kouluaikaisiin 
kokemuksiinsa. Opettajat olivat olleet suhteellisen hyviä oppilaita kouluaikanaan 
ja pitäneet koulunkäynnistä, mutta toisaalta mieltä oli jäänyt painamaan jokin 
tietty asia tai ongelma, joka opettajana sitten toimi pedagogiikan kulmakivenä. 
Linnansaari (emt. 136–137) antaa monta mielenkiintoista esimerkkiä. Hän muun 
muassa mainitsee opettajan, joka kouluaikana oli tuntenut kokeneensa vääryyttä 
arvostelussa ja joka nyt halusi muuttaa arvostelusysteemiä eikä omalla luokallaan 
antanut oppilailleen numeroita. Toisaalta nämä opettajat myös korostivat opetta-
jankoulutuksesta saamiaan virikkeitä ja intoa vaihtoehtoiseen tapaan toimia.  

Toisena Linnansaaren (1998, 137–138) tutkimusongelmana oli selvittää, mil-
laisia ovat ydinopettajien kasvatustyössään käyttämät toiminta- ja työmuodot. 
Keskeisesti oppiminen nähtiin sosiaalisena tapahtumana (oppilaiden keskinäinen 
ja opettajien keskinäinen yhteistyö). Toiseksi selkeäksi kokonaisuudeksi erottui-
vat oppilaiden ajankäytön ja toimintatapojen kontrollointiin liittyvät toiminta- ja 
työmuodot: lähes kaikki opettajat toteuttivat opetustaan antamalla oppilaille mah-
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dollisuuden vaikuttaa omaan ajankäyttöönsä ja toimintatapoihinsa. Koulutyösken-
tely oli yleensä organisoitu siten, että oppilaat saattoivat valita tekemisensä ajan-
kohdan, keston ja tavan toimia. Opettajat antoivat tavallisesti oppilaille myös 
vastuuta saavutettujen tulosten kontrolloinnissa. Lähes kaikilla opettajille oli kas-
vatustyönsä alueena koko lapsi (22/27 opettajaa) eli opettajan kasvatustyötä ohja-
si oppiainetta laajempi viitekehys. Lisäksi jokainen lapsi nähtiin ainutkertaisena 
yksilönä (lasten väliset erot merkityksellisiä valitessa ja organisoitaessa tietoa 
opetuksen ja oppimisen tarpeisiin) ja oppiminen nähtiin holistisena tapahtumana 
(oppimisella aktiivinen kokonaismerkitys oppivalle yksilölle). Hieman yli puolet 
ydinopettajista (15/27 opettajaa) tarkasteli myös toiminta- ja työmuotojaan tietoon 
liittyvien kysymysten kautta, organisoiden oppilaidensa työskentelyä painottamal-
la tietoa prosessina ja tietoa henkilökohtaisena. Sääntöjen noudattamiskysymykset 
jakoivat opettajat kuitenkin kahteen ryhmään, niihin, joiden mukaan opettaja voi 
tilanteen tai oppilaan mukaan joustaa säännöistä ja niihin, joiden mukaan opetta-
jan on johdonmukaisesti ja yhtäläisesti noudatettava sääntöjä kaikkien kohdalla ja 
kaikissa tilanteissa. Vähiten opettajat tarkastelivat toiminta- ja työmuodoissaan 
yhteiskunnallisia ristiriitakysymyksiä. 

Kolmantena Linnansaari (emt. 139) tarkasteli, millaisia ovat ydinopettajien 
perustelut toiminta- ja työmuodoilleen. Yleisimmin perusteluina olivat kokemuk-
set, joista erottui kaksi ryhmää: oppilaiden antama palaute opettajille ja omat 
henkilökohtaiset kokemukset koulukokemuksiin pohjaten. Toiminta- ja työmuoto-
ja perusteltiin myös sillä, että he olivat oppilaiden motivoitumattomuuden takia 
joutuneet hakemaan uusia työmuotoja. Myös usein esitettiin, että oli vain lähdetty 
kokeilemaan jotain uutta ja havaittu oppilaiden kiinnostuneen työskentelystä ai-
kaisempaa enemmän. Omiin kokemuksiin viitaten opettajat myös sanoivat halua-
vansa toimia toisin kuin heitä itseään oli kohdeltu. Teoriaan pohjaavissa peruste-
luissa tuotiin esiin opettajankoulutuksesta saadut tiedot, vaihtoehtopedagogiikois-
ta saadut tiedot ja alan kirjallisuuden antama tuki. Arvoihin ja arvoasetelmiin 
liittyvissä perusteluissa todettiin tiettyjen toiminta- ja työmuotojen käytön liitty-
vän yksilön oikeuksiin ja ihmisarvoon (kuten vapaus valita ja päättää omista asi-
oista) sekä viitattiin toisten huomioon ottamisen ja yhdessä toimimisen kuuluvan 
ihmiselämään. Omiin toiminta- ja työmuotoihin kytkettiin myös koulun toiminta, 
sillä ydinopettajat totesivat uudenlaisen tavan toimia vaativan myös koko koulun 
toiminta- ja työmuotojen muuttamista. Koulutusjärjestelmään liittyviä perusteluja 
esitettiin hyvin vähän, kasvatusnäkemys rajoittui oman opetustyön ja oman kou-
lun opetuksen piiriin. Yhteiskuntaan liittyvissä perusteluissa tuotiin lähinnä esiin 
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niitä tekijöitä, jotka ovat hyödyllisiä ja käyttökelpoisia aikuisen yhteiskuntaelä-
mässä sekä vanhempien mukaan ottaminen koulun toimintaan. 

Neljäntenä ongelmana Linnansaarella (emt. 140–141) oli selvittää, miten ala- 
ja yläasteen ydinopettajat eroavat toiminta- ja työmuodoiltaan sekä niiden perus-
teluiltaan toisistaan. Tuloksena oli, että ala-asteen opettajat ovat ryhmänä olleet 
pidempään mukana koulun kehittämistoiminnassa kuin yläasteen opettajat. Näin 
he olivat ilmeisesti tottuneempia pedagogiseen kehittämistyöhön. He kuitenkin 
toimivat yleensä yksin, kun taas yläasteiden projektit toteutettiin enemmän yhteis-
työssä. Selvin ero kasvatusnäkemyksessä oli oppimismotivaation luonteessa: ala-
asteen opettajat olivat yläasteen opettajia useammin sitä mieltä, että oppimisen 
halu tulee oppivan yksilön sisältä. Eroavuutta oli myös tietokäsityksessä, sillä ala-
asteen opettajat painottivat yläasteen opettajia useammin tietoa prosessina, jolloin 
oppiaineet jäivät ajattelutapojen ja sisällön toimivuuden arvioinnin taustalle. Lie-
vä ero tuli näkyviin myös kontrolloinnin suhteen: ala-asteen opettajat toivat esiin 
näkemystä, että opettaja kontrolloi oppilaan ajankäyttöä ja toimintatapoja opetus-
tilanteissa, kun taas yläasteen opettajien mielestä oppilaat saavat itse kontrolloida 
opiskelussa saavuttamiaan tuloksia. Yhteiskunnallisia riitakysymyksiä käsiteltiin 
hyvin vähän; niitä toivat esiin kuitenkin ala-asteen opettajat yläasteen opettajia 
enemmän. Kasvatustilanteiden kuvausten ja niiden perustelujen suhteen näiden 
kahden opettajaryhmän vastausten jakaumat erosivat toisistaan tilastollisesti mer-
kitsevästi, ja ero tuli siitä, että ala-asteen opettajien vastauksissa korostuivat pel-
kät toimenpiteiden kuvaukset.  

Viidentenä ongelmana Linnansaari (emt. 141) selvitti, miten ydinopettajat 
kokivat asemansa kehittäjäopettajina ja miten he onnistuivat omasta mielestään 
tehtävässään. Linnansaaren mukaan useat opettajat lähtivät mukaan projektiin 
tietämättä, mitä he halusivat saada aikaan. Yhtenä tavoitteena kuitenkin oli oppi-
laiden koulumotivaation ja opettajien välisen yhteistyön lisääminen. Aluksi kehit-
tämistyö oli erityisesti yläasteella koettu turhauttavana, mutta kun oppilaissa ha-
vaittiin myönteisiä vaikutuksia ja kun opettajien keskinäinen yhteistyö lisääntyi, 
asenteet muuttuivat positiivisemmiksi kehittämistyötä kohtaan. Asemansa koulun 
kehittäjinä opettajat kokivat ristiriitaisena: toisaalta he olivat innokkaita kehittä-
mään, mutta toisaalta heiltä puuttui auktoriteettia ja uskallusta esiintyä opettaja-
kunnan edessä. Ajan puute todettiin keskeiseksi kehittämisen esteeksi: tarvittaisiin 
yhteistä suunnitteluaikaa, asialle omistautuneita henkilöitä organisaattoreiksi ja 
riittävästi koulutusta kaikille.  

Linnansaaren tutkimus keskittyy valikoituneen opettajajoukon toiminta- ja 
työtapoihin ja niille annettuihin perusteluihin ja on siten lähtökohdaltaan aivan 



 316 

erilainen kuin tämä suureen valikoitumattomaan opettajajoukkoon kohdistuva 
laajaviitekehyksinen tutkimus. Silti Linnasaaren tulokset liittyvät mielestäni oman 
tutkimukseni kehittymis- ja koulutussuuntautuneeseen opettajatyyppiin ja selven-
tävät tutkimukseni problematiikkaa. Linnansaaren tutkimuksessa korostuivat 
oppilaskeskeisyys, sosiaalisen toiminnan ja kokemuksen merkitys, käsitys moti-
vaatiosta ja kontrollista sekä kehittäjän asemassa olemisen ristiriitaisuus. Samoja 
elementtejä näissä tutkimuksissa vaikuttavat olevan sosiaalisen toiminnan ja ko-
kemuksen merkityksen korostuminen. Olennaisinta on, että erilailla suuntautunei-
den opettajien taustalla on oltava jotakin selittävää. Sen jonkin Linnansaari jo 
näyttää kehittymissuuntautuneen opettajan osalta löytäneenkin, vaikka tämän 
tutkimuksen asetelma ei mahdollistakaan Linnansaaren löydöksen vahvistamista.  

Jo aiemmin esillä olleen Paalumäen (1999, 74–75) mukaan yhteinen piirre eri 
kouluttautumismotiiveissa oli ennen kaikkea subjektiiviseen urakehitykseen liit-
tyvä pyrkimys henkiseen kasvuun ja kehittymiseen. Näin ollen jatko- ja täyden-
nyskouluttautumista uran aikaisen pohdintaprosessin tuloksena selittää parhaiten 
henkilön dynaamisuuteen, eteenpäin pyrkimiseen sekä tietojen ja taitojen kehit-
tymiseen perustuvat syyt ja arvomaailma. Kouluttautuminen urapäätöksenä kehit-
tyy siten osin erilaista lähtökohdista kuin esimerkiksi halukkuus yleiseen uraliik-
kuvuuteen. Toinen yhteinen piirre liittyy aktiiviseen oman elämän ja uran hallin-
taan. Kouluttautujat ovat henkilöitä, jotka pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan omi-
en tavoitteidensa toteuttamisen sen sijaan että ottaisivat neuvoja tai ohjausta ulko-
puolelta. Näin koulutukseen hakeutuminen ilmentää pyrkimystä yksilön riippu-
mattomuuteen, mahdollisuuteen toteuttaa itseään ja omaa elämäntapaansa. Voi-
daan todeta sekä Paalumäen, Linnansaaren että tämän tutkimuksen korostavan 
laajempaa kehittymisnäkökulmaa kouluttautumisnäkökulman sijasta.  

6.2 20BTaustamuuttujat käsityksiä ja koulutuskiinnostusta selittävinä 
tekijöinä  

Taustamuuttujien vaikutusta tarkasteltiin jo edellä suhteessa tutkimusaineistossa 
havaittuun kolmeen erilailla täydennyskoulutuksesta kiinnostuneeseen opettaja-
ryhmään. Tässä luvussa kuva on laajempi, sillä en keskittynyt vain tarkastelemaan 
koulutuskiinnostuksen eroja, vaan otin mukaan kaikki tutkimuksessa muodostu-
neet faktorit sekä tutkimuksessa erillisiksi jääneet kaksi muuttujaa eli Suhtautu-
minen täydennyskoulutukseen -muuttujan ja Työyhteisön toimintaan liittyvät asiat 
-muuttujan saadakseni mahdollisimman laajan kuvan taustamuuttujien vaikutuk-
sesta. Analyysivaiheessa tein päätöksen jättää analysoimatta yhden taustamuuttu-
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jan eli opettajan harrastukset, koska niillä ei alustavan tarkastelun mukaan ollut 
yhteyttä koulutukseen kohdistuneeseen kiinnostukseen tai opettajan käsityksiin. 
Analyyseissa hyödynnettiin t-testiä ja Oneway Anova -testiä. Kootusti merkittäviä 
koulutuskiinnostuksen eroavuuksia tuli ilmi seitsemän taustamuuttujan osalta: 
sukupuoli, ikä/työvuodet, koulun koko, koulutus (opettajankoulutus ja erikoistu-
misaineiden määrä), työ, opettajakokemus perusopetuksen ulkopuolelta ja vir-
kasuhteen laatu. Tiivistetysti edellisten vaikutuksesta sanottuna naiset ovat koulu-
tuksesta miehiä kiinnostuneempia, kiinnostus koulutusta kohtaan vähenee 
iän/kokemuksen myötä, koulun koko vaikuttaa nimenomaan kiinnostukseen ope-
tustyön alueita kohtaan eli siihen, mistä alueista opettaja on kiinnostunut, useam-
man pätevyyden ja laajan erikoistumisaineiden kirjon hankkineet opettajat ovat 
koulutuksesta kiinnostuneimpia, työn laatu vaikuttaa kaikkeen täydennyskoulu-
tuskiinnostukseen, koulutusmuoto on oleellisempi tekijä niille opettajille, joilla on 
perusopetuksen ulkopuolista opettajakokemusta ja ei-vakinainen virkasuhde lisää 
täydennyskoulutusta kohtaan tunnettua kiinnostusta.  

Jos näistä tuloksista vetää suoria suuntaviivoja täydennyskoulutuksen suun-
nitteluun, on syytä miettiä: 

– kuinka miesten kiinnostusta täydennyskoulutusta kohtaan lisätään 
– kuinka kiinnostusta pidetään yllä ikääntymisen ja kokemuksen lisääntymisen 

myötä 
– kuinka saadaan motivoituneiksi myös ne opettajat, joilla todella olisi tarve 

laajentaa pätevyys/osaamisaluettaan 
– kuinka huomioidaan erilaisten opettajaryhmien ja eri kokoisten koulujen 

opettajien tarpeet 
– kuinka eri koulutusmuodoilla voidaan tukea täydennyskoulutuksen toteutta-

mista  
– kuinka lisätä täydennyskoulutusta kohtaan tunnettua kiinnostusta virkasuh-

teesta riippumatta.  

Jos käsityksiä tarkastellaan kokonaisuutena, huomataan tilastollisesti merkittäviä 
eroavuuksia yhdeksän taustamuuttujan osalta: ikä, koulun koko, opetusaste, kou-
lutus (opettajankoulutus ja erikoistumisaineiden määrä), työ, opettajakokemus 
perusopetuksen ulkopuolelta, koulutyyppi ja virkasuhde. Käsitykset ja niihin 
vaikuttavat tekijät kuitenkin eriytyvät riippuvat siitä, mistä käsityksestä ja mistä 
taustamuuttujasta on kysymys, joten on syytä tarkastella niitä ja niihin vaikuttavia 
tekijöitä erillisinä: 
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– käsitykseen opettajuudesta ovat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä suku-
puoli, koulun koko, opetusaste, koulutus, työ ja virkasuhde 

– käsitykseen työyhteisöstä ovat taas puolestaan yhteydessä tilastollisesti mer-
kitsevästi koulun koko, opetusaste, koulutus, opettajakokemus peruskoulun 
ulkopuolelta ja kunta  

– käsitykseen opettajan työn ongelmista tilastollisesti merkitsevästi liittyvät ikä, 
koulun opettajamäärä, opettajakokemus perusopetuksen ulkopuolelta, koulu-
tyyppi ja kunta 

On myös huomattava, että sekä koulutuskiinnostukseen että käsityksiin on yhtey-
dessä vain kuusi taustamuuttujaa eli ikä, koulun opettajamäärä, koulutus, työ, 
opettajakokemus perusopetuksen ulkopuolelta ja virkasuhde. Nämä tulokset käy-
vät ilmi seuraavasta taulukosta (taulukko 34). 
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Taustamuuttujien tarkastelussa on kuitenkin vielä luotava katsaus siihen, millaisia 
eroavuudet olivat. Tässä en kuitenkaan luo asiaan yksityiskohtaista ja tyhjentävää 
katsausta, vaan keskityn keskeisten eroavuuksien ja ääripäiden esittelyyn. Kes-
kiarvon perusteella (t-testi), naiset ja miehet erosivat tilastollisesti erittäin merkit-
sevästi toisistaan sekä opetustyön alueisiin kohdistuneen kiinnostuksen että kou-
lutusmuotoon kohdistuneen kiinnostuksen osalta niin, että naisilla kiinnostus oli 
miehiä suurempaa. Myös koulutuskiinnostuksen syyn keskiarvo oli naisilla kor-
keampi (tilastollisesti merkitsevä). Naiset pitivät myös käsitykseen opettajan työs-
tä liittyvää Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -faktoria erittäin merkitsevästi 
miehiä merkityksellisempänä.  

Ikäluokkien osalta tuli esiin, kuinka koulutuskiinnostus kaikkien neljän kou-
lutusta koskeneen osion kohdalla vähenee iän myötä. Merkityksellisimpänä käsi-
tykseen opettajan työstä liittyvää Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -faktoria 
piti ikäluokka 32–41 v. ja käsitykseen opettajan työn ongelmista liittyvää Kehys-
tekijät-faktoria puolestaan vähiten merkityksellisenä piti nuorin ikäluokka eli alle 
31-vuotiaat opettajat. Työvuosien vaikutus oli luonnollisesti hyvin samansuuntai-
nen, itse asiassa vaikutukseltaan ja tilastolliselta merkitsevyystasoltaan täysin 
identtinen iän kanssa. Ainoana erona oli se, että työvuosien vaikutus Kehystekijät-
faktoriin (käsitys opettajan työn ongelmista) oli ainoastaan melkein tilastollisesti 
merkitsevä, kun ikäluokkien osalta oli tämäkin tekijä tilastollisesti merkitsevä. 
Kaikkien neljän täydennyskoulutusta koskevan osion tulos oli tilastollisesti erit-
täin merkitsevä. 

Luokkakoolla oli kokonaisuutena yllättävän vähän merkitystä, sillä kaikkien 
kolmen analyysissa esille nousseen asian (Kiinnostus opetustyön alueita kohtaan, 
Työyhteisöön liittyvä ilmapiiri -faktori ja Opettajan työn ongelmiin liittyvä tasa-
painoisuus -faktori) osalta saavutettiin vain tilastollisesti melkein merkitsevä taso. 
Sen sijaan koulun koolla oli vaikutusta. Opetettavien oppilaiden kokonaismäärä 
vaikutti työyhteisökäsitykseen liittyvään ilmapiirifaktoriin; mitä suurempaa mää-
rää oppilaita opettaja opetti, sitä heikommaksi hän työyhteisönsä ilmapiirin koki. 
Käsitykseen opettajuudesta liittyvää opetus-faktoria merkityksellisimpänä pitivät 
opettajat, joilla oli opetettavanaan kokonaisuudessaan 100–200 oppilasta. Opetus-
faktori ei siis korostu, kun opetetaan toisaalta pientä ja toisaalta suurta joukkoa 
oppilaita. Sekä Ilmapiiri-faktorin että Opetus-faktorin osalta tulos oli tilastollisesti 
erittäin merkitsevä. Koulun oppilasmäärä vaikutti useampaan seikkaan: tilastolli-
sesti erittäin merkitsevästi se vaikutti sekä Opetus-faktoriin (käsitys opettajuudes-
ta), Ilmapiiri-faktoriin että Toiminnanohjaus-faktoriin (käsitys työyhteisöstä), 
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mutta myös Suhtautuminen täydennyskoulutus-muuttujaan. Karkeasti sanottuna 
mitä vähemmän koulussa on oppilaita, sitä positiivisemmaksi opettajat kokevat 
täydennyskoulutukseen suhtautumisen työyhteisössään. Koulun opettajamäärän 
vaikutukset olivat samansuuntaisia, mutta lisäksi koulun opettajamäärällä oli 
vaikutusta nimenomaan täydennyskoulutukseen kohdistuvaan kiinnostukseen: 
erittäin merkitsevä oli vaikutus opetustyön alueiden ja merkitsevä koulutusmuo-
don osalta. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että suurimmillaan kiinnostus molempia 
kohtaan oli kouluissa, joissa opettajia oli kymmenkunta.  

Opetusasteella tilastollisesti erittäin merkittävää vaikutusta oli käsitykseen 
työyhteisöstä. Tämä vaikutus ilmentyi kahden faktorin, Ilmapiiri-faktorin ja Toi-
minnanohjaus-faktorin osalta. Positiivisimmaksi ilmapiirin kokivat ala-asteella 
opettavat opettajat ja positiivisimmaksi toiminnanohjauksen kokivat opettajat, 
jotka työskentelivät sekä ala-asteella että lukiossa. Huomattava kuitenkin on, että 
tällaisia opettajia aineistossa oli vain neljä. Lähes yhtä positiiviseksi toiminnanoh-
jauksen kokivat ala-asteella työskentelevät opettajat, jotka ovat kyselyn suurin 
ryhmä. Tilastollisesti merkitsevä oli myös Suhtautuminen täydennyskoulutukseen 
-muuttujan vaikutus: positiivisimmaksi täydennyskoulutukseen suhtautumisen 
kokivat ala-asteella/lukiossa työskentelevät opettajat (keskiarvo 3,75), seuraavak-
si positiivisimmaksi kolmella asteella (ala-aste/yläaste/lukio) työskentelevät opet-
tajat (keskiarvo 3,65) ja kolmanneksi positiivisimmaksi ala-asteella työskentele-
vät opettajat (3,63). Heikoimmaksi täydennyskoulutukseen suhtautumisen kokivat 
yläasteen opettajat (keskiarvo 3,10). 

Opettajankoulutuksella oli eritäin merkitsevä vaikutus käsitykseen opettajuu-
desta liittyvään opetusfaktoriin sekä käsitykseen työyhteisöstä liittyviin Ilmapiiri- 
ja Toiminnanohjaus-faktoreihin. Oleellisimpana Opetus-faktoria pitivät vailla 
muodollista pätevyyttä olevat, joita kuitenkin oli vastanneista vain viisi. Seuraa-
vaksi oleellisimpana opetus-faktoria pitivät aineenopettajan ja luokanopettajan 
koulutuksen saaneet opettajat, aineenopettajat ja erityisluokanopettajat. Tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä oli myös koulutuksen vaikutus kiinnostukseen muodolli-
sia pätevyyksiä ja opetustyön alueita kohtaan. Selvästi kiinnostuneimpia lisäpäte-
vyyden hankinnasta olivat opettajat, joilla jo oli useita tutkintoja. Sama ilmiö tuli 
näkyviin myös opetustyön alueiden osalta, poikkeuksena kuitenkin lastentarhan-
opettajat. Mitä pätevämpi opettaja siis on (useampi muodollinen pätevyys), sitä 
pätevämpi hän myös haluaa olla? 

Erikoistumisaineiden määrä vaikutti tilastollisesti erittäin merkittävästi koulu-
tuskiinnostuksen syyhyn ja Opetus-faktoriin. Suunta oli selvä: korkeimman pis-
temäärän olivat saaneet opettajat, joilla jo oli 5–8 erikoistumisainetta ja pienin oli 
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pistemäärä niillä opettajilla, joilla oli vain yksi erikoistumisaine. Opetus-faktoria 
oleellisimpana puolestaan pitivät ne opettajat, joilla erikoistumisaineita oli viisi 
tai kuusi. Merkitsevä oli kahden muun täydennyskoulutusta koskeneen osion eli 
kiinnostuksen muodollisia pätevyyksiä kohtaan ja kiinnostuksen koulutusmuotoa 
kohtaan vaikutus. Myös tässä tapauksessa vähäisintä kiinnostus muodollisia päte-
vyyksiä kohtaan oli niillä opettajilla, joilla oli yksi erikoistumisaine. Opetus-
faktoria oleellisimpana pitivät kuitenkin ne opettajat, joilla oli viisi tai kuusi eri-
koistumisainetta. Sama ilmiö tulee näkyviin myös tässä kuin opettajankoulutuk-
sen osiossa: mitä laaja-alaisempi opettaja on, sitä laaja-alaisemmaksi hän haluaa 
tulla.  

Työ, jota opettaja juuri kyselyn aikana teki, oli myös hyvin vaikuttava tekijä. 
Tilastollisesti erittäin merkittävästi se vaikutti Opetus-faktoriin (käsitys opetta-
juudesta), Ilmapiiri-faktoriin ja Toiminnanohjaus-faktoriin (käsitys työyhteisöstä) 
sekä myös kiinnostukseen opetustyön alueita kohtaan. Opetus-faktori korostui 
aineenopettajilta, ilmapiirin positiivisimmaksi kokivat koulunjohtajat, luokan-
opettajat ja esiopetuksessa työskentelevät. Toiminnanohjauksen kokivat positiivi-
simmaksi ala-asteen opettajat. Poikkeuksena on kuitenkin mainittava yksi kyse-
lyyn vastannut perhepäivähoidonohjaaja, jonka arvioi ilmapiirin ja toiminnanoh-
jauksen selvästi korkeammalle tasolle kuin varsinaiset suurempaa joukkoa edus-
taneet ryhmät. Opetustyön alueita kohtaan suurinta kiinnostusta osoittivat esiope-
tuksessa työskentelevät. Työn merkitys näkyi tilastollisesti merkitsevästi myös 
muissa täydennyskoulutusta koskeneissa osioissa: kiinnostus muodollisia päte-
vyyksiä kohtaan oli suurinta (yhtä suurta) opinto-ohjaajilla ja esiopetuksessa 
työskentelevillä ja selvästi vähäisempää aineenopettajilla. Koulutusmuodon ja 
kiinnostuksen syyn osalta korkeimmat pisteet saavuttivat esiopetuksen opettajat. 
Työn vaikutus tuli näkyviin myös Suhtautuminen täydennyskoulutukseen 
-muuttujassa (käsitys työyhteisöstä): suuria eroja ei ollut, mutta myönteisimmäksi 
suhtautumisen arvioivat esiopetuksessa työskentelevät, koulunjohtajat ja luokan-
opettajat ja vähiten myönteiseksi opinto-ohjaajat. 

Opetuskokemus perusopetuksen ulkopuolelta vaikutti erittäin merkitsevästi 
vain kiinnostukseen koulutusmuotoa kohtaan. Suurempaa kiinnostus oli niillä 
opettajilla, joilla oli kokemusta perusopetuksen ulkopuolelta. Merkitsevää oli 
vaikutus myös Ilmapiiri-faktoriin (käsitys työyhteisöstä) ja Kehystekijät-faktoriin 
(käsitys opettajan työn ongelmista). Ilmapiirin kokivat positiivisemmaksi ne opet-
tajat, joilla kokemusta ei ollut, mutta Kehystekijät-faktori (yhteiskunnan muuttu-
minen, kunnan sisäinen asioiden hoito) huolestuttivat taas enemmän niitä, joilla 
kokemusta oli.  
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Vaikutuksensa oli myös sillä, millainen koulu oli kyseessä, ja vaikutus näkyi 
erittäin merkitsevästi Ilmapiiri-faktorista (käsitys työyhteisöstä). Parhaimmaksi 
ilmapiirin arvioivat kolme kiertävänä erityisopettajana toimivaa (keskiarvo 
35,00), seuraavaksi parhaimmaksi erityiskoulun opettajat (33,60), sitten tulivat 
maaseudun/haja-asutusalueen opettajat (31,88) ja päiväkodeissa työskentelevät 
(30,33). Kolme viimeistä olivat kirkonkylän/taajaman koulut (29,67), kaupunki-
koulut (29,33) ja yhtenäiset peruskoulut (28,35). Tilastollisesti merkitsevä ero oli 
lisäksi Toiminnanohjaus-faktorin ja Suhtautuminen täydennyskoulutukseen 
-muuttujan osalta, joista molemmat siis liittyivät käsitykseen työyhteisöstä. On-
gelmallisimmaksi toiminnanohjaus koettiin yhtenäisissä peruskouluissa ja par-
haimmaksi suhtautuminen täydennyskoulutukseen erityiskouluissa. Merkitsevä 
ero tuli näkyviin myös Vuorovaikutus-faktorista (käsitys opettajan työn ongelmis-
ta): ongelmallisimmaksi vuorovaikutus koettiin yhtenäisissä peruskouluissa.  

Myös kunta, jossa opettaja työskentelee, on eroja aiheuttava tekijä. Erittäin 
merkitseviä eroja liittyy Ilmapiiri-faktoriin ja Suhtautumiseen täydennyskoulutuk-
seen -muuttujaan sekä Kehystekijät-faktoriin (käsitys opettajan työn ongelmista). 
Parhaimmat lukemat toiminnanohjauksesta antoivat paltamolaiset opettajat (kes-
kiarvo 11,72) ja heikoimmat suomussalmelaiset opettajat (9,78). Parhaimmaksi 
täydennyskoulutukseen suhtautuminen koettiin Vuolijoella (3,93) ja lähes yhtä 
hyväksi Paltamossa (3,90). Heikoimmaksi se koettiin Ristijärvellä (2,86). Selvästi 
eniten Kehystekijät-faktori (yhteiskunnan muuttuminen, kunnan sisäinen asioiden 
hoito) huoletti Vaalassa (8,59) ja vähiten Paltamossa (6,93).  

Yllättävän suuri merkitys näyttää olevan virkasuhteen laadulla (vakinai-
nen/määräaikainen/tuntiopettaja). Sekä kiinnostus muodollisia pätevyyksiä koh-
taan, kiinnostus koulutusmuotoja kohtaan että koulutuskiinnostuksen syy ovat 
selvästi korkeammalla tasolla määräaikaisilla ja tuntiopettajilla vakinaisiin verrat-
tuna. Myös kiinnostus opetustyön alueita kohtaan eroaa samalla tavalla, mutta 
vain merkittävästi. Lisäksi erittäin merkitsevä ero oli Opetus-faktorissa, sillä 
myös sitä pitivät määräaikaiset ja tuntiopettajat selvästi merkittävämpänä. 

Jos tämän lyhyen katsauksen perusteella jatkaa listausta asioista, jotka täy-
dennyskoulutuksen suunnittelussa olisi syytä pitää mielessä, on huomattava, että 
suhtautuminen täydennyskoulutukseen ei ole merkityksetön asia ja että yhtenäi-
seen perusopetukseen siirtyminen ei ole ongelmatonta: kuinka siis luodaan ja 
pidetään yllä myönteistä suhtautumista täydennyskoulutukseen ja kuinka täyden-
nyskoulutuksella voidaan tukea erilaisten siirtymävaiheiden, kuten yhtenäiseen 
peruskouluun siirtymisen, onnistumista.  
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7 6BPohdinta 

Tutkimuksen viitekehys oli laaja ja asioiden välille syntyi moninaisia yhteyksiä, 
joita olen aikaisemmissa luvuissa jo yksityiskohtaisesti kuvannut. Tässä luvussa 
keskityn kuvaamaan ja pohdiskelemaan tuloksia tutkimuksen kolmen tutkimus-
tehtävän ja tutkimushypoteesin suuntaisesti. Tavoitesuuntaisten tulosten lisäksi 
nostan esille myös muutamia muita tutkimuksen keskeisiä tuloksia, pohdin tulok-
sia suhteessa laajempaan viitekehykseen sekä arvioin tutkimusta eri näkökulmis-
ta. 

7.1 21BTutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli kuvata, mitkä ovat opettajien käsitykset 
opettajuudesta, ammatillisesta kehittymisestä, työyhteisöstä, työyhteisön muutta-
misesta ja koulun kehittämisestä, opettajan työn ongelmista ja ongelmien syistä. 
Käsitys opettajuudesta näyttäytyi tässä tutkimuksessa neljästä ulottuvuudesta 
koostuvana kokonaisuutena. Se poikkesi Piclen (1985) teorian mukaisesta ja siten 
oletetusta kolmiulotteisesta (ammatillinen, henkilökohtainen ja prosessiulottu-
vuudet) kokonaisuudesta. Tämän tutkimuksen mukaan ulottuvuudet ovat vuoro-
vaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -ulottuvuus, opetus-, prosessi- ja opettajaulottu-
vuudet. Sisällöllisesti tarkasteltuna Piclen prosessiulottuvuus ja tämän tutkimuk-
sen prosessiulottuvuus vastaavat toisiaan samoin kuin Piclen henkilökohtainen 
ulottuvuus ja tämän tutkimuksen opettajaulottuvuus. Sen sijaan Piclen mukainen 
ammatillinen ulottuvuus on tämän tutkimuksen mukaan jakaantunut kahteen ulot-
tuvuuteen, jotka ovat nimenomaan vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät sekä 
opetus. Muuttujajoukkoon tuotiin myös eksploratiivisesti kaksi muuttujaa (työyh-
teisön toimivuus, opetustilat, -välineet ja -materiaalit) Huuskon (1999) tutkimuk-
sen mukaisesti. Näistä työyhteisön toimivuus sijoittui vuorovaikutus ja sitä ohjaa-
vat tekijät -ulottuvuudelle ja opetustilat, -välineet ja -materiaalit opetusulottuvuu-
delle. Mukaan tuotiin myös yksi muuttuja (opettajan käsitys ihmisestä tiedosta ja 
oppimisesta), joka perustui Patrikaisen (1999) tutkimukseen, ja tämä muuttuja 
sijoittui Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -ulottuvuudelle. Kaikki kolme ”uut-
ta” muuttujaa sijoittuivat faktorianalyysissa faktoreiden kommunaliteettia vahvis-
tamaan. Tämän tuloksen mukaan opettajuus koostuu kolmen ulottuvuuden sijasta 
neljästä ulottuvuudesta ja sisältää myös muutamia uusia elementtejä Piclen (1985) 
teoriaan verrattuna.  
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Vuorovaikutuksen ja sitä ohjaavien tekijöiden merkitys korostuu, sillä se ulot-
tuvuus on opettajien mielestä oleellisin opettajan työssä; alue, jolla on tapahtunut 
eniten kehittymistä ja myös kehittymiseen merkittävästi vaikuttanut tekijä. Tälle 
ulottuvuudelle painottuvat myös opettajien tavoitteet ja periaatteet. On myös 
huomattava, että opettajan käsitys oleellisesta opettajan työssä ja käsitys tavoit-
teista ja periaatteista ovat rakenteeltaan identtisiä näiden neljän ulottuvuuden 
osalta. Opettajat eivät kuitenkaan pidä kehittyneimpiä puoliaan parhaimpina puo-
linaan. Jos ajatellaan suoraviivaisesti, voisi olettaa, että opettaja sijoittaa kehitty-
mistarpeensa alueille, joilla hän ei koe kehittyneensä tai jotka eivät ole hänen 
parhaimpia puoliaan. Tässä tutkimuksessa tällainen yhteys syntyi Opetus-
kategorian osalta, sillä neljästä pääkategoriasta opettajat sijoittivat vähiten par-
haimpia puoliaan Opetus-kategoriaan; kehittymistarpeita ilmaistiin eniten Opetus-
kategoriassa. Ei kuitenkaan voida yleistää, että opettaja ajattelisi suoraviivaisesti 
tyyliin ”tämä olisi tärkeää ja sitä en vielä hallitse, joten se on kehittymistarpeeni”. 
Tulosten perusteella opettaja kehittyy erityisesti vuorovaikutuksessa nimenomaan 
kokemuksen ansiosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että koulutusta voisi tai pitäisi 
kehittymiseen vaikuttavana tekijänä aliarvioida, vaan että asia tulee koulutuksessa 
huomioida tarjoamalla erilaisia kokemuksia, mahdollisuuksia kehittyä. Tulosten 
perusteella on myös todettava, että edelleenkin moni opettaja kuvaa työtään kut-
sumukseksi. 

Työyhteisön piirteet jakaantuivat kahteen faktoriin: ilmapiirifaktoriin ja toi-
minnanohjausfaktoriin. Näistä kahdesta faktorista ensimmäinen eli ilmapiirifakto-
ri yksin selitti muuttujien yhteisvaihtelusta 46 %, mitä voi pitää erittäin hyvänä 
selitysasteena. Työyhteisön muuttamista ja koulun kehittämistä koskevissa kate-
gorioinneissa ilmapiiri sisältyy yhtenä alaluokkana Vuorovaikutuskulttuuri-
kategoriaan. Työyhteisön muuttamista koskeneessa kysymyksessä ilmapiiriin 
liittyviä mainintoja oli 46 ja koulun kehittämistä koskeneessa kysymyksessä vain 
13. Tämä tarkoittaa, että työyhteisön piirteitä eniten selittänyttä faktoria, ilmapii-
riä, ei koettu tärkeäksi muuttamisen tai kehittämisen kohteeksi, josta taas voi 
päätellä, että siihen ollaan yleensä hyvinkin tyytyväisiä. Enemmän muuttamista ja 
kehittämistä kaipaavat toimintaan ja toiminnanohjaukseen liittyvät seikat. Hienoi-
seksi yllätykseksi muodostui se, että opettajat keskittyivät kuvailemaan koulun 
kehittämisessä enemmän asioita, joita kehittämisessä tulisi ottaa huomioon ja itse 
kehittämistä ja sen luonnetta kuin itse asioita, joita kehittää. Käsitykset kehittämi-
sestä olivat kaiken kaikkiaan hyvinkin ristiriitaisia – eivät niinkään konkreetteja 
ehdotuksia kuin kehittämisen kontekstuaalisuuden ja luonteen pohdintaa. Voisi 
jopa sanoa, että ongelma ei niinkään ole siinä, ettei kehitetä, vaan siinä, että kehit-
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täminen on jatkuvaa ja siinä, ettei kehittäminen tapahdu ”oikein”. Opettajien mie-
lestä siis kehittäminen kaipaa kehittämistä. Koulutuksen ilmentyminen työyhtei-
sön muuttamista ja koulun kehittämistä koskeneessa kysymyksessä on lähes ole-
maton. Molempien kysymysten osalta koulutus mainittiin vain parikymmentä 
kertaa, joten tämän tutkimuksen perusteella on sanottava, ettei koulutusta mielletä 
keskeiseksi työyhteisön muuttamisen ja koulun kehittämisen välineeksi. Tällai-
sessa tehtävässä sen kuitenkin odotetaan palvelevan. Voi toki pohdiskella, olisiko 
tulos ollut toisenlainen, koulutusta korostava, jos tutkimuksessa olisi suoraan 
kysytty, mikä on koulutuksen merkitys työyhteisön muuttamisessa ja koulun ke-
hittämisessä. Toisaalta voi myös pohdiskella, onko käytetty epäsuora tutkimusta-
pa, avoin kysymys, vähemmän ajattelua ohjaava ja tulos siten myös luotettavam-
min opettajien ajattelua kuvaava.  

Opettajuuden ongelmat näyttävät tämänkin tutkimuksen perusteella liittyvän 
erityisesti vuorovaikutukseen, sillä kvantitatiivisen muuttujaosion perustella 
muodostuneet faktorit ja myös avoimen kysymyksen analysoinnin tulos kertovat 
viestiä vuorovaikutuksen merkittävyydestä opettajan työssä. Jos ajatellaan täy-
dennyskoulutuksen merkitystä yhteydessä koettuihin ongelmiin ja niiden syihin, 
nousee keskeiseksi kysymys siitä, kuinka valmistaa opettajia paremmin kohtaa-
maan vuorovaikutukseen ja siellä erityisesti oppilaisiin liittyvät ongelmat. Toi-
saalta voidaan kysyä, kuinka paljon on kysymys asioista, joihin myös muiden 
yhteiskunnan sektoreiden tulisi kiinnittää huomiota ja kuinka paljon resurssien 
kautta voitaisiin asiaan vaikuttaa. Avoimen kysymyksen osalta on todettava, että 
opettajat pikemminkin puhuivat ongelmista ja niiden seurauksista (ajankäytön 
ongelmat, stressi ja jaksamisongelmat sekä riittämättömyyden tunne ja valmiuksi-
en puute) kuin ongelmista ja niiden syistä. Toisaalta on nähtävissä selviä vaiku-
tusketjuja kuten yhteiskunnan muuttumisen heijastuminen perheisiin ja sitä kautta 
oppilaisiin sekä resurssien puutteen heijastuminen sekä oppilaiden tilanteeseen 
(suuret ryhmäkoot, erityisopetus, tukiopetus) että opettajan työhön yleensä (fyysi-
seen toimintaympäristöön liittyvät ongelmat ja henkilöstöongelmat).  

Teoreettisiin lähtökohtiin verrattuna on ongelmista siis todettava, että vuoro-
vaikutuksen merkitys vahvistui ja että opettajan työn ongelmien kyseessä ollessa 
tasoajattelu on tarpeen: toimenpiteiden kohdentamiksi on syytä tarkastella, millä 
tasolla ongelma on. Tällöin ei myöskään kohdenneta ylisuuria odotuksia koulu-
tuksen vaikuttavuuteen ongelmien ratkaisussa. Onkin syytä täsmentää, että koulu-
tus voi olla ratkaisu ongelmaan, jos ongelma on sellainen ja sillä tasolla, että sii-
hen voidaan koulutuksella vaikuttaa. Vaikuttaa kuitenkin sille, että koulutusta ei 
voida pitää yleispätevästi ratkaisuna ongelmiin niitä tarkemmin täsmentämättä. 
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Tähän näyttää viittaavan myös se tulos, että koulutukseen tai sen puutteeseen 
opettajat viittasivat ongelmien yhteydessä ainoastaan neljä kertaa. Lienee siis 
syytä luopua ajatuksesta, että ainakaan kaikki opettajan työssään kohtaamat on-
gelmat ratkaistaan koulutuksella tai että koulutuksen puute olisi opettajan työs-
sään kohtaamien ongelmien varsinainen syy. 

Opettajan työn ongelmien osalta kvantitatiivisen osion ja avoimen kysymyk-
sen tulos vahvistivat toisiaan, sillä samat asiat nousivat esille molemmissa, avoi-
messa kysymyksessä luonnollisesti yksilöidympänä. Osioon lisätarkkuutta olisi 
tuonut se, että kvantitatiivisessa osiossa olisi vielä ollut kohta opetukseen liittyvät 
asiat, koska niistä tuli avoimen kysymyksen toiseksi suurin (134) kategoria. Voi-
daan myös spekuloida, olisiko tulos ollut toisenlainen, jos tutkimuksessa olisi 
ongelma-sanan sijaan käytetty sanaa haaste. Ongelma-sanan käyttö jo sinänsä 
sisältää negatiivisen konnotaation, haaste-sanan käyttö olisi ollut positiivisempi 
vaihtoehto ja viitannut ongelmiin kehittymisen haasteina, sillä juuri sellaisinahan 
ongelmat on nähtävä. Aaltola (2005, 23) muistuttaa tästä tärkeästä näkökulmasta, 
että haasteita ei pidä nähdä pelkästään ongelmina, vaan ne ilmaisevat myös tärkei-
tä intressejä ja uusia mahdollisuuksia. Aaltolan (emt.) mukaan haasteita ja kehit-
tämistarpeita syntyy lähinnä yhteiskunnan muutoksista, kasvatuksen välittömistä 
haasteista, opetuksen tehostamispyrkimyksistä ja koulun muuttuvasta suhteesta 
ympäristöön. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia 
kuin Santavirran (2001), Elorannan ja Virran (2002), Syrjäläisen (2002) ja Tirrin 
(2002) opettajan työn ongelmia koskevan tutkimuksen tulokset. 

Toisena tutkimustehtävänä oli kuvata, millainen on opettajien täydennyskou-
lutukseen kohdistuva kiinnostus. Kiinnostusta kartoitettiin neljän kvantitatiivisen 
osion avulla. Muodollisten pätevyyksien osalta kiinnostus kohdistui eniten ai-
neenopettajaopintoihin (koko aineiston keskiarvo 2,7). Kaiken kaikkiaan muodol-
lisen pätevyyden hankkimisesta oli kiinnostunut 178 opettajaa, mikä on 30,8 % 
vastanneista opettajista. Aineista eniten kiinnostusta kohdistui englantiin (25 opet-
tajaa) ja kokonaisuutena yli kymmenen kiinnostunutta löytyi englannin lisäksi 
matematiikkaan, musiikkiin, suomen kieleen, biologiaan, tieto- ja viestintätek-
niikkaan ja liikuntaan. Opetustyön alueista eniten kiinnostusta herättivät opetus-
menetelmät (koko aineiston keskiarvo 3,8), vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
(3,7). Seuraavaksi eniten ja yhtä paljon kiinnostusta osoitettiin tieto- ja viestintä-
tekniikkaan, koti/koulu-yhteistyöhön ja koulun sisäiseen kehittämiseen (3,5) ja 
vielä lähes yhtä paljon arviointiin (3,4). On muistettava, että kysymys on kuiten-
kin kiinnostuksen kohteista vuonna 2000–2001. Vaikka opetusmenetelmien voi-



 329 

daankin sanoa olevan eräänlainen opettajien ”kestotarve”, on erityisesti opetus-
työn alueissa kysymys jatkuvasti muuttuvasta tarpeesta.  

Koulutusmuodoista eniten kiinnostusta herättivät työyhteisökoulutus (3,40) ja 
perinteinen yksilöllinen opiskelu (3,37). Kauas ei jäänyt myöskään tiimityösken-
tely (3,35) ja teemakoulutus (3,3). Hieman yllättäenkin vähiten oltiin kiinnostu-
neita etä- ja monimuoto-opiskelusta (3,2), jonka kuitenkin katsotaan olevan myös 
täydennyskoulutuksen nykypäivää ja tulevaisuutta, ongelmineenkin. Koulutus-
kiinnostuksen syynä tutkitussa joukossa oli eniten ammatillisten valmiuksien 
kehittäminen (4,3), toiseksi eniten henkilökohtaiset syyt/kiinnostus (4,1) ja kol-
manneksi eniten vaikutus tehtäviin/arvostukseen/palkkaukseen (3,2). Kuvatakseni 
opettajien ryhmittymistä täydennyskoulutusosioiden mukaan käytin vielä K-
keskiarvon ryhmittelyanalyysia. Ryhmittelyanalyysin tuloksesta totesin, että 
muodollisen pätevyyden hankkiminen kiinnostaa vain pientä osaa, 9,9 % vastan-
neista opettajista. Toki on muistettava, että vain muutamalla aineiston opettajalla 
ei ollut muodollista pätevyyttä tehtäväänsä ja tässä osiossa kysymys on tällöin 
toisen muodollisen pätevyyden hankkimiseen kohdistuvasta kiinnostuksesta. 
Ryhmittelyanalyysin mukaan suurin joukko opettajista tuntee kohtalaista kiinnos-
tusta (37 %) ja toiseksi suurin joukko (32 %) jopa paljon kiinnostusta opetustyön 
alueita koskevaa täydennyskoulutusta kohtaan. Vain 12,3 % opettajista ei tunne 
juurikaan kiinnostusta opetustyön alueita koskevaa täydennyskoulutusta kohtaan. 
Koulutusmuodot kiinnostavat opettajia joko kohtalaisen paljon (50 %) tai erittäin 
paljon (28 %), ja vain pieni joukko opettajista (11,4 %) ei ole kovinkaan kiinnos-
tunut koulutusmuodoista. Tämä saattaa luonnollisesti liittyä siihen, ettei opettaja 
ylipäätään ole kiinnostunut täydennyskoulutuksesta ja näin ollen hän ei ole kiin-
nostunut myöskään koulutusmuodoista. Toinen näkökulma asiaan on koulutuksen 
sisällön merkittävyys, kun taas koulutusmuoto merkitsee vähemmän. Vain pieni 
osa (5,4 %) opettajista ei kokenut mitään koulutuskiinnostukseen liittyviä kolmea 
syytä (ammatillisten valmiuksien lisääminen, vaikutus tehtäviin/arvostuk-
seen/palkkaukseen ja henkilökohtaiset/syyt/kiinnostus), omalta kannaltaan kiin-
nostavina. 

Kartoituksen tekeminen sai tutkijan pohdiskelemaan kartoitusten tekemistä 
kriittisesti. Kartoituksen avulla tulisi saada kerättyä laajasti tietoa (suuri otos) ja 
tuloksien tulisi olla nopeasti käytettävissä. Kartoituksen tekijän tulisi onnistua 
kattavasti huomioimaan opetustyön alueita tai vaihtoehtoisesti tarjota mahdolli-
suus vapaaseen vastaukseen, joka taas huomattavasti hidastaa tulosten käyttöön 
saantia. Opettajien tarpeet opetustyön alueilla elävät jatkuvasti: opettajakunta 
vaihtuu, jolloin osaamistasokin muuttuu, opetustyöhön tulee uusia painotuksia 
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kuten muutoksia opetussuunnitelmaan, syntyy jopa uusia oppiaineita ja oppi-
lasaines muuttuu. Tarpeet siis muuttuvat jatkuvasti toimintatilanteen mukaan ja 
myös alueellisesti, mistä seuraa se, että myös koulutuksen järjestämistä tulee 
tarkastella sekä yleisesti että alueellisesti. Tästä jatkuvasta muutoksesta seuraa 
myös, että kartoitusten tulokset ovat yleensä ainakin hiukan ajastaan jäljessä, 
vaikka ne olisikin saatu nopeasti käyttöön. Koulutustarpeen tiedostamisesta on 
myös aikamoinen matka varsinaiseen koulutuksen toteuttamiseen, mikä entises-
tään lisää viivästymää. Jotta kartoitukset voisivat siis todella palvella siinä tarkoi-
tuksessa, jossa ne tehdään, tulisi olla rakennettu jatkuva yhteys opettajiston ja 
alueen koulutusta tarjoavien tahojen välille ja näiden tahojen tulisi toimia yhteis-
työssä. Ainoastaan tällä tavalla päästäisiin tasolle, jolla täydennyskoulutuksen 
kuuluisi olla ja opettajilla olisi valmiudet hoitaa tehtävänsä asiaan kuuluvalla 
tavalla. On kuitenkin muistettava, että varmasti on olemassa paljon onnistuneita 
kartoituksia, joiden perusteella on tehty oikeita ja järkeviä toimenpiteitä. Keskei-
nen seikka onkin, ettei kartoituksella sinänsä ole merkitystä ilman jälkitoimenpi-
teitä. Ilman jälkitoimenpiteitä kartoitukset ovat turhauttavia niin toteuttajien kuin 
osallistujien näkökulmasta. Voidaan myös kyseenalaistaa, kuinka tarpeellisia 
kartoitukset todella laajassa mittakaavassa, kuten jokaiseen opettajaan kohdistu-
neena, ovat. Enemmän tulisi hyödyntää tietoa, joka luonnollisesti on opettajilta 
koulutoimenjohtoon välittynyt. Enemmän tulisi tehdä jatkuvaa yhteistyötä kentän, 
koulutoimenjohdon ja täydennyskoulutusta järjestävien välillä. Kaikkeen yhteis-
työhön ei pitäisi tarvita projekti-otsaketta. Samoihin asioihin viittaa Hämäläinen 
(1999, 72) kirjoittaessaan, että koulutustarpeen ja selvittämisen ja koulutuksen 
suunnittelun tulee olla prosessinluonteista: koulutustarve ei ole jotakin, joka selvi-
tetään jonakin ajankohtana ja tyydytetään sen jälkeen, sillä tarve muuttuu jatku-
vasti asiantuntemuksen lisääntyessä ja ympäristön muuttuessa.  

Tässä tutkimuksessa kartoituksella oli käytännöllinen tavoite tarjota tiedollis-
ta perustaa täydennyskoulutuksen tarjoamiselle ja järjestämiselle Kainuussa. Tä-
hän myös aktiivisesti pyrittiin tarjoamalla koko aineistoa koskevat tiedot ja kun-
takohtainen tarkastelu kuntien käyttöön niin pian kuin mahdollista ja tässä onnis-
tuttiinkin. Tietoja hyödynnettiin myös perusteluina täydennyskoulutusrahoituksen 
hankkimisessa. Lisäksi perustettiin ryhmä, jossa oli edustajia kaikista alueen täy-
dennyskoulutusta tarjoavista tahoista tavoitteena saada aikaan suurempi yhteinen 
voimainponnistus, täydennyskoulutusprojekti. Monista eri syistä johtui, että mi-
tään konkreettista tulosta ei syntynyt. Syiksi voisi nimetä ainakin sen, että hake-
misesta huolimatta rahoitusta opetusalan täydennyskoulutuksen järjestämiseen ei 
ko. vuonna Kainuuseen juuri saatu ja se mitä saatiin, kohdistui eri alueisiin kuin 



 331 

kartoituksessa esille tulleisiin. Ilmeisesti myöskään aika ei ollut riittävän kypsä 
tällaiselle laajamittaiselle yhteistyölle. Toiminta olisi myös vaatinut asiantuntevaa 
vetäjää, joka olisi voinut keskittyneesti viedä prosessia eteenpäin. Nykyisin alu-
eellisen yhteistyön tilanne on hyvä, sillä Kainuussa on onnistuttu rakentamaan 
jatkuvan vuoropuhelun mahdollistava yhteistyökuvio täydennyskoulutuksen toi-
mijoiden ja kentän välille. Tämän yhteistyön hedelmä on mm. lääninhallituksen 
tuella 9.- 10.11.2007 Vuokatissa toteutettu Opekatti-tapahtuma, johon osallistui n. 
800 opettajaa Kainuun alueelta. 

Kolmantena tutkimustehtävänä oli kuvata, millainen on yhteys opettajien kä-
sitysten ja täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen välillä. Mitkä teki-
jät selittävät opettajien täydennyskoulutuskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta? 
Kvalitatiivisessa analyysissä havaitut yhteydet käsitysten ja koulutuskiinnostuk-
sen välillä voi tiivistää hyvin lyhyesti. Opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen 
osalta voidaan todeta, että parhaimpia puolia opettajana sijoitettiin vähiten ope-
tusulottuvuudelle, mutta tälle ulottuvuudelle kuitenkin sijoitettiin eniten kehitty-
mistarpeita; ilmoitetut kehittymistarpeet olivat kuitenkin toisenlaisia kuin täyden-
nyskoulutukseen kohdistuva kiinnostus. Tulos voi viitata opettajan käsitykseen 
opetuksesta ensisijaisena opettajan tehtävänä: opettajan tehtävä on opettaa, josta 
seuraa ajatus, että opettajan on kehityttävä ensisijaisesti opettamisessa. Ilmoitetun 
kehittymistarpeen ja täydennyskoulutusta kohtaan osoitetun kiinnostuksen yhteys 
oli täysin suoraviivainen (sama opettaja ilmaisi kehittymistarpeen ja osoitti suu-
rinta mahdollista kiinnostusta juuri tätä aluetta kohtaan täydennyskoulutuksessa) 
105 kertaa (18 % opettajista), mitä ei kuitenkaan voi pitää kovin korkeana tulok-
sena kun ottaa huomioon vastaajien kokonaismäärä (N=578) ja sen, että useimmat 
opettajat olivat ilmaisseet useita kehittymistarpeita. Näistä kerroista saman verran 
eli 36 liittyi opetusmenetelmiin ja tieto- ja viestintätekniikkaan, 16 erityispedago-
giikkaan, 11 vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin, kolme kodin ja koulun väliseen 
yhteistyöhön, kaksi arviointiin ja yksi opetussuunnitelmaan. Toki on muistettava, 
että suurin alakategoria ilmoitetun kehittymistarpeen osalta liittyi ai-
neen/opetettavan aineksen hallintaan (261 mainintaa) ja että kyselyn täydennys-
koulutusta koskevassa osiossa ei ollut nimenomaan ainekohtaista osiota. Ainekoh-
taisesti oli kuitenkin mahdollisuus ilmoittaa tarpeensa kyselylomakkeen kohdassa 
88. ja verrattaessa tämän kohdan vastauksia ilmoitettuihin kehittymistarpeisiin voi 
todeta suoraviivaista yhteyttä ilmentyvän vielä vähemmän. Koulutus ilmaistiin 
kehittymiseen erityisesti vaikuttaneeksi tekijäksi vain 122 kertaa, mikä on 25 % 
juuri tähän kysymykseen vastanneista opettajista. Tärkeimmäksi ja selvästi koulu-
tusta merkittävimmiksi tekijäksi mainittiin kokemus eri muodoissaan. Työyhtei-
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söön liittyvien käsitysten yhteydessä koulutus tuli esille työyhteisön muuttamisen 
osalta 20 kertaa, mikä on 5,6 % kysymykseen vastanneista opettajista ja koulun 
kehittämisen yhteydessä mainintoja kertyi 21, mikä puolestaan on 5,3 % kysy-
mykseen vastanneista opettajista. Opettajan työn ongelmien ja niiden syiden osal-
ta koulutus mainittiin vain neljä kertaa 

Tutkittaessa, miten nämä syntyneet faktorit ja muuttujat olivat yhteydessä 
koulutuskiinnostukseen, kävi ilmi, että täydennyskoulutusta koskevat osiot selitti-
vät toisiaan. Toiseksi merkittäväksi tekijäksi nousi käsitys oleellisesta opettajan 
työssä ja selittävää vaikutusta oli kolmella faktorilla eli Vuorovaikutus ja sitä 
ohjaavat tekijät -faktorilla, Opetus-faktorilla ja Prosessi-faktorilla. Sen sijaan 
nelifaktorisen mallin neljäs faktori eli opettajan henkilökohtaiselle alueelle liitty-
vä Opettaja-faktori ei selittänyt millään lailla täydennyskoulutukseen kohdistuvaa 
kiinnostusta. Työyhteisöön ja opettajan työn ongelmiin liittyvät faktorit eivät 
myöskään selittäneet täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta. Kutakin 
neljää täydennyskoulutusta koskenutta osiota tarkastelin siis erikseen ja etsin 
kiinnostusta parhaiten selittävän mallin. Tulokset (liitteet 9–12) olivat seuraavan-
laisia (taulukko 35).  



 333 

Taulukko 35. Täydennyskoulutuskiinnostusta koskeneita osioita selittäneet mallit ja 
mallien selitysasteet. 

Täydennyskou-

lutusta 

koskeneet osiot 

Selittävät tekijät Mallin 

selitys-

aste 

Kiinnostus 

muodollisia 

pätevyyksiä 

kohtaan 

Kiinnostus 

opetustyön 

alueita kohtaan 

β= ,330*** 

Koulutus-

kiinnostuksen syy 

β= ,254*** 

   27,1 % 

Kiinnostus 

opetustyön 

alueita kohtaan 

Kiinnostus 

koulutusmuotoa 

kohtaan 

β= ,531*** 

Käsitys opettajuu-

desta: 

Prosessifaktori 

β= ,211*** 

Käsitys 

opettajuu-

desta: 

Opetusfaktori 

β= ,-189*** 

Koulutus- 

kiinnostuksen 

syy 

β= ,158** 

Kiinnostus 

muodosia 

pätevyyk-

siä 

kohtaan 

β= ,121** 

60,2 % 

Kiinnostus 

koulutusmuotoa 

kohtaan 

Kiinnostus 

opetustyön 

alueita kohtaan 

β= ,466*** 

Koulutuskiinnostuksen 

syy 

β= ,384*** 

Käsitys 

opettajuu-

desta: 

Vuorovaikutus 

ja sitä 

ohjaavat 

tekijät -faktori 

β= ,158** 

Käsitys 

opettajuu-

desta: 

Prosessi 

-faktori 

β= ,-112* 

 64 % 

Koulutuskiin-

nostuksen syy 

Kiinnostus 

koulutusmuotoa 

kohtaan 

β= ,497*** 

Kiinnostus muodollisia 

pätevyyksiä kohtaan 

β= ,147** 

Kiinnostus 

opetustyön 

alueita 

kohtaan 

β= ,164* 

Käsitys 

opettajuu-

desta: 

Opetus 

-faktori 

β= ,101* 

 51,1 % 

Tulos oli yllättävä ja viittasi siihen, että kiinnostus täydennyskoulutusta kohtaan 
on asenne. Selvittääkseni, onko kyseessä asenne ja millaisia yhteisiä nimittäjiä 
asenteen taustalta kenties löytyy, palasin aineistoni pariin.  

Kävin läpi ne opettajat, jotka olivat kyselyn jossain osiossa ilmaisseet kehit-
tymishaluisuutensa oletuksena, että kehittymissuuntautuneisuus ja koulutuskiin-
nostus ovat yhteydessä tosiinsa ja siten merkki asenteesta. Kehittymishaluisuuten-
sa ilmaisseita opettajia oli aineistossa yhteensä 157, joista 23 oli ilmaissut kehit-
tymishaluisuutensa useampaan kertaan. Saadakseni selville, ovatko kehittymisha-
luisuus ja koulutuskiinnostus yhteydessä toisiinsa etsin aineistosta kaikkein eniten 
kiinnostusta ilmaisseet opettajat (täydennyskoulutusta koskeneiden osioiden pis-
temäärien summa) ja vertasin löytämääni kymmenen kärkeä 23 useaan kertaan 
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kehittymishalukkuutensa ilmaisseeseen opettajaan. Vain yksi opettajista kuului 
näihin molempiin kärkiryhmiin, kaksi kahdenkymmenen joukkoon molemmissa 
ja kaiken kaikkiaan vain neljä opettajaa olivat ilmaisseet sekä kehittymishaluk-
kuutta että suurta kiinnostusta täydennyskoulutusta kohtaan.  

On kuitenkin muistettava, että olen koodannut kehittymishalukkuutta ja kut-
sumusta ilmaisevat opettajat samaan kategoriaan, koska en pystynyt selvärajaises-
ti lyhyiden vastausten perusteella hahmottamaan, onko kyse kahdesta erilaisesta 
orientaatioista. Tällöin 157 opettajan (27, 2 % aineiston opettajista) ryhmä edus-
taa tarkasti ottaen ”kehittymishaluisia kutsumusopettajia”. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, ettei rajan vetäminen olisi mahdollista. Koulutussuuntautuneiden ja ke-
hittymissuuntautuneiden opettajien kärkikymmenikköä ei voinut kvalitatiivisesti 
tyypitellä käsityksien tai taustamuuttujien samanlaisuuden tai eroavaisuuden pe-
rusteella. Ainoa huomion kiinnittänyt seikka oli se, että kolme pistemäärän perus-
teella eniten koulutuskiinnostusta ilmaissutta opettajaa olivat kaikki miehiä. Tämä 
yllätti, sillä naiset ovat tämänkin tutkimuksen mukaan kuitenkin se koulutuksesta 
kiinnostuneempi sukupuoli. Nämä miehet, samoin kuin neljäs kärkikymmenikös-
sä ollut mies, olivat kaikki ikäluokkaa 30–40 vuotta. Neljä kymmenikön naisista 
oli puolestaan 40–50-vuotiaita ja yksi alle 30-vuotias ja yksi yli 50-vuotias. Tämä 
taas viittaa siihen, että kenties elämäntilanteiden mukaan naisten ja miesten huip-
pukiinnostus ajoittuu eri tavalla.  

Jatkoin tutkimusta valitsemalla vielä yhdeksäntoista pistemäärän perusteella 
eniten täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta ilmaissutta opettajaa sekä 
yhdeksäntoista kehittymishalukkuutensa useissa kohdissa ilmaissutta opettajaa. 
Näistä kaksi opettajaa siis edusti kumpaakin tyyppiä ja oli molemmissa kahden-
kymmenen ”kärjessä”; heidät sijoitin täydennyskoulutuskiinnostuksen perusteella 
ja näin kummankin ryhmän kooksi muodostui 19 opettajaa. Muodostin lisäksi 
kolmannen ryhmän, jonka nimesin ei-koulutussuuntautuneiksi opettajiksi.. Tähän 
ryhmään valikoin myös 19 opettajaa, jotka ilmaisivat pistemäärän perusteella 
kaikkien vähiten kiinnostusta täydennyskoulutusta kohtaan (pistemäärä < 51 pis-
tettä). Näiden ryhmien eroavaisuuksia tutkittiin keskiarvoja vertailevalla Mann-
Whitneyn U-testillä, jota Metsämuuronen (2003, 473) suosittelee käytettäväksi, 
mikäli otoskoko on hyvin pieni (<20). Testasin nämä kolme ryhmää suhteessa 
toisiinsa sekä taustamuuttujien että käsitysten kannalta käyttäen jo aikaisemmin 
analyysissä muodostuneita faktoreita ja summamuuttujia (täydennyskoulutusosi-
ot). Koska ryhmien vertailun tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti (ks. luku 6.1 
Opettajien käsitykset koulutuskiinnostusta selittävinä tekijöinä, taulukko 33), 
totean tässä vain yleiset vertailun perusteella näkyvissä olevat seikat.  
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Koulutussuuntautuneet ovat selvästi kehittymissuuntautuneita kiinnos-
tuneempia opetustyön alueille (kota) kohdistuvasta täydennyskoulutuksesta sekä 
antamansa pistemäärän perusteella myös kiinnostuneempia koulutusmuodoista 
(kkm) ja koulutuskiinnostuksen syistä (kks). Iän merkitys koulutussuuntautunei-
den ja ei-koulutussuuntautuneiden välillä ei yllätä: yleisesti ottaen iäkkäämmät 
opettajat ovat vähemmän koulutussuuntautuneita. Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat 
tekijät -faktorin (vv. ja ohj.) tulos on hyvin kiinnostava, sillä koulutussuuntautu-
neet pitävät tätä ulottuvuutta selvästi merkityksellisempänä kuin ei-
koulutussuuntautuneet. Tulos vahvistaa edelleen jo aikaisemmin tässä tutkimuk-
sessa esille tulleita seikkoja eli opettajan käsitysten merkitystä ja vuorovaikutuk-
sen keskeisyyttä opettajan työssä. Luonnollisesti erittäin merkitseviä ovat eroa-
vuudet täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen osalta näissä kahdessa 
ryhmässä eli koulutussuuntautuneiden ja ei-koulutussuuntautuneiden välillä. 
Myös ero kehittymis- ja koulutussuuntautuneiden välillä on täydennyskoulutus-
kiinnostuksessa selkeä niin, että koulutussuuntautuneet koulutuksesta kiinnos-
tuneimpia. Tämä tulos kertoo, että koulutuskiinnostuksen suhteen on kolmenlaisia 
opettajia. Kiinnostus koulutusta kohtaan on vähäisin ei-koulutussuuntautuneilla ja 
suurin se on koulutussuuntautuneilla. Erottava käsitys näiden kahden ryhmän 
välillä on käsitys vuorovaikutuksesta ja sitä ohjaavien tekijöiden merkityksestä, 
koulutussuuntautuneet näkevät sen merkityksellisempänä asiana. Näiden ääripäi-
den väliin sijoittuvat koulutuskiinnostuksensa perusteella kehittymissuuntautu-
neet. Kehittymissuuntautuneisuus ja koulutussuuntautuneisuus eivät siis kulje 
käsikkäin. Se, että vain neljä opettajaa koko aineistosta sijoittui sekä kahden-
kymmenen koulutussuuntautuneimman että kahdenkymmenen kehityssuuntau-
tuneimman joukkoon kertoo siitä, että pikemminkin harvoin näyttää näin olevan. 
Tämä viittaa siihen, että toiset tarkastelevat kehittymistä laaja-alaisempana ilmiö-
nä ja toiset mieltävät nimenomaan koulutuksen kehittymisen välineeksi. Tämä 
ohjaa havaintoon, että kehittymistarve ei välttämättä ole koulutustarve.  

Ryhmien välinen vertailu paljasti kuitenkin yllättävän vähän niitä tekijöitä, 
jotka selittävät koulutussuuntautuneisuuden, ei-koulutussuuntautuneisuuden ja 
kehittymissuuntautuneisuuden syntyä, vaikka tutkimuksen laajassa viitekehykses-
sä pyrittiinkin huomiomaan asia. Tulos jättää kuitenkin pohdittavaksi, onko ole-
massa vielä jokin muu tekijä, jota tässä tutkimuksessa ei ole käytetty tai joka ei 
ole edes tullut esille tästä aineistosta? Mielestäni vastaus voi olla sekä kyllä että 
ei. Ratkaisua voisi lähteä etsimään haastattelemalla näitä eri ryhmää edustavia 
opettajia, mutta se ei valitettavasti ole enää tässä tutkimuksessa mahdollista, kos-
ka siihen ei tutkimusasetelmassa varauduttu. Kyselyyn tuli voida osallistua ni-
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menomaan anonyyminä, ja siitä huolimatta muutamat opettajat kommentoivat 
kyseltävän kovin henkilökohtaisia asioita. Jos kyselyyn olisi pyydetty liittämään 
yhteystiedot mahdollista haastattelua varten, olisi vastausprosentti varmasti ollut 
paljon alhaisempi. Pienempi aineisto sinänsä ei olisikaan ollut ongelma, mutta 
koska koulu- ja sivistystoimenjohtajien toive oli nimenomaan laaja kysely, oli tätä 
toivetta kunnioitettava. Pohdittavaksi ja jatkotutkimuksen haasteeksi jää, mikä 
muu tekijä tai mitkä muut tekijät voisivat olla kyseessä. Voi myös pohtia viittako 
tulos nimenomaan laajemman viitekehyksen, kuten käyttöteorian tai persoonalli-
sen tulkinnallisen viitekehyksen (Kelchtermans 2002), olemassaoloon ja merki-
tykseen. Tällöin mitään tyypillistä kouluttautujaa, ei-kouluttautujaa tai kehittäyty-
jää ei voisikaan profiloida, vaan lähtökohtaisesti olisi lähdettävä jokaisen henki-
lökohtaisesta tilanteesta ja tulkinnasta. On aika palata tutkimushypoteesiin. 

 
Tutkimushypoteesi:  Opettajien käsitykset opettajuudesta ja ammatilli-

sesta kehittymisestä, työyhteisöstä ja opettajan 
työn ongelmista selittävät täydennyskoulutukseen 
kohdistuvaa kiinnostusta. 

H0:  Täydennyskoulutuksesta paljon kiinnostuneiden ja 
täydennyskoulutuksesta vain vähän kiinnostunei-
den käsitykset edellä mainituilla alueilla eivät eroa 
merkitsevästi toisistaan. 

H1:  Täydennyskoulutuksesta paljon kiinnostuneiden ja 
täydennyskoulutuksesta vain vähän kiinnostunei-
den käsitykset edellä mainituilla alueilla eroavat 
merkitsevästi toistaan.  

Tutkimuksessa ilmeni, että kiinnostus täydennyskoulutusta kohtaan näyttää ole-
van ensisijaisesti asenne, sillä täydennyskoulutusta koskeneet osiot selittivät toisi-
aan, toissijaisesti kiinnostusta selitti käsitys opettajuudesta ja yhteys koulutus-
kiinnostukseen ilmeni Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -faktorin, Opetus-
faktorin ja Prosessi-faktorin osalta. Kvalitatiivisen analyysin perusteella voidaan 
todeta joillakin (105/578 opettajaa) opettajilla olevan suoraviivaista yhteyttä ke-
hittymistarpeen tiedostamisen ja täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuk-
sen välillä. Vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -faktori oli kriittinen elementti 
myös kahden opettajaryhmän eli koulutussuuntautuneiden ja ei-
koulutussuuntautuneiden opettajien välillä, koska vuorovaikutuksen ja sitä ohjaa-
vien tekijöiden merkitys oli korostunut koulutussuuntautuneilla opettajilla (tilas-
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tollisesti erittäin merkitsevä ero) Taustamuuttujista näiden kahden ryhmän osalta 
oli merkitystä työvuosilla (erittäin merkitsevä ero). Nollahypoteesi näin ollen 
kumoutuu ja voidaan todeta käsitysten eroavan merkitsevästi toisistaan nimen-
omaan käsityksessä opettajuudesta.  

Tutkimuksessa mukana ollut laaja taustamuuttujajoukko kaventui analyysin 
perustella seuraavanlaiseksi (taulukko 36), kun sitä tarkastellaan erityisesti täy-
dennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen ja käsitysten näkökulmasta (suh-
teiden yksityiskohtaisempi kuvaus luku 6.2 Taustamuuttujat käsityksiä ja koulu-
tuskiinnostusta selittävinä tekijöinä). 

Taulukko 36. Merkittävät taustamuuttujat. 

Taulukko kuvaa kuitenkin hyvin sitä, miten erilaisia ovat eri asioihin vaikuttavien 
taustamuuttujien kombinaatiot. Ainoa sekä täydennyskoulutukseen kohdistuvaan 
kiinnostukseen sekä kaikkiin kolmeen käsitykseen vaikuttava tekijä on koulun 
opettajamäärä. Nämä tulokset tarjoavat pohdittavaa sekä työyhteisöjen esimiehille 
että täydennyskoulutuksen toteuttajille: kuinka miesten kiinnostusta täydennys-
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koulutusta kohtaan lisätään, kuinka kiinnostusta pidetään yllä ikääntymisen ja 
kokemuksen lisääntymisen myötä, kuinka saadaan motivoituneiksi myös ne opet-
tajat, joilla todella olisi tarve laajentaa pätevyys/osaamisaluettaan, kuinka huomi-
oidaan erilaisten opettajaryhmien ja erikokoisten koulujen opettajien tarpeet, 
kuinka eri koulutusmuodoilla voidaan tukea täydennyskoulutuksen toteuttamista 
ottaen huomioon myös opettajan tausta ja kokemusperusta ja kuinka lisätään täy-
dennyskoulutusta kohtaan tunnettua kiinnostusta virkasuhteen laadusta riippumat-
ta. Vaikka työyhteisön suhtautuminen täydennyskoulutukseen ei noussutkaan 
täydennyskoulutukseen kohdistuvaa kiinnostusta selittäväksi tekijäksi, ei asia 
kuitenkaan ole merkityksetön: suhtautuminen täydennyskoulutukseen oli yksi 
työyhteisön ilmapiiriä keskeisesti selittävä tekijä, ja se herättää täydennyskoulu-
tusta ajatellen kysymyksen, kuinka työyhteisöissä luodaan ja pidetään yllä myön-
teistä suhtautumista täydennyskoulutukseen. Taustamuuttujien selitysvoimaa 
tutkittaessa kävi myös ilmi, että yhtenäiseen perusopetukseen siirtyminen ei ole 
ongelmatonta. Pohdittava on, kuinka täydennyskoulutuksella voidaan tukea eri-
laisten siirtymävaiheiden, kuten siirtyminen yhtenäiseen peruskouluun, onnistu-
mista. 

7.2 22BTutkimustulosten ja johtopäätösten pohdintaa 

Pohdinnassa tuon esille, millaisiin laajempiin näkökulmiin tutkimuksen tulokset 
liittyvät ja millaiset toiminnan suuntaukset tutkimustulosten pohjalta olisivat pe-
rusteltuja. Esillä ovat vuorovaikutus, käsitykset ja niiden merkitys yksilöllisissä ja 
yhteisöllisissä prosesseissa, kehittymisen ja kehittämisen mahdolliset välineet, 
täydennyskoulutuksen suuntaaminen ja jatkotutkimushaasteet.  

Vuorovaikutus opettajuuden ydintä 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa pohdittiin täydennyskoulutuksen haasteita 
opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen näkökulmista. Tämä tutkimuksen mu-
kaan yksi oikea vastaus kysymykseen, mihin tulisi valmistaa, on vuorovaikutus. 
Vuorovaikutuksen merkityksellisyys edustaa uutta näkökulmaa suhteessa teoreet-
tisena lähtökohtana olleeseen Piclen (1985) teoriaan opettajuuden kolmesta am-
matillisesta ulottuvuudesta. Vuorovaikutus on kuitenkin tämän tutkimuksen mu-
kaan opettajuuden ydintä. Tiivistetysti sanottuna se koettiin opettajan työssä oleel-
lisimmaksi ulottuvuudeksi, se oli keskeisin kehittymisen alue ja myös kokemuk-
sen kautta keskeinen opettajan kehittymiseen johtanut tekijä. Vuorovaikutuksen 
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alueelle liittyi myös toiseksi eniten opettajien ilmaisemia kehittymistarpeita ja 
eniten työyhteisön muuttamiseen liittyviä mainintoja. Vuorovaikutus oli opettajan 
työssä ongelmallisimmaksi koettu asia sekä kriittinen elementti sen suhteen, 
kuinka kiinnostuneita opettajat täydennyskoulutuksesta ovat. Jos vertaa tutkimuk-
sessa opettajuudesta muodostunutta kuvaa tutkimuksen alussa esitettyyn kuvauk-
seen opettajuuden muutoksesta ja sen suunnista, on todettava, että yhdensuuntai-
sin tämän tutkimuksen tuloksen kanssa on Välijärven (2005, 106–108) opettajuus, 
josta hän käyttää termiä avoin opettajuus. Tätä opettajuutta hän kuvasi viittaamal-
la ”huokoisuuteen” eli opettajan tarvitsemaan kykyyn avoimesti kohdata ja tulkita 
oppilaiden, heidän perheidensä ja koulun koko toimintaympäristön muutoksesta 
välittyviä informaatiovirtoja sekä valmiutta koko ajan tarkistaa oman toimintansa 
suuntaa muuttuneiden tilanteiden mukaisesti. Tämä ei Välijärven mukaan kuiten-
kaan tarkoita ”virran vietävissä olemista” vaan asiantuntijuuteen pohjautuvaa 
taitoa muuntaa pedagogisia käytäntöjä oppimisen tavoitteiden suunnassa. Kysy-
mys ei siis ole vain ulkoisiin vaatimuksiin reagoimisesta, vaan myös muutosten 
ennakoinnista ja muutoksen suuntaan vaikuttamisesta. Tällöin opettajan asiantun-
tijuuden kehittyminen perustuu entistä enemmän koko yhteisön voimavarojen 
hyödyntämiseen ja aloitteelliseen vuorovaikutukseen kotien ja muiden yhteistyö-
tahojen kanssa. Tällainen opettajuus on tämän tutkimuksen mukaan sitä tämän-
hetkistä, todellista ja tarpeellista opettajuutta. 

Rausku-Puttonen ja Rönkä (2004, 175–179) nostavat vuorovaikutusosaami-
sen ydinasiaksi opettajankoulutuksessa, sillä se on yksi keskeisimmistä ja eniten 
keskustelua herättäneistä opettajan työn haasteista. Opettajan työssä tapahtuvien 
kohtaamisten kirjo on laajentunut: opettaja kohtaa työssään yhä useammanlaisia 
yksilöitä tarpeineen. Myös kehitys kohti inklusiivista koulua lisää kohtaamisten 
moninaisuutta. Koulun sosiaalisen pääoman kasvattaminen niin ikään tarkoittaa 
opettajan työssä tapahtuvien kohtaamisten painoarvon lisääntymistä, sillä se edel-
lyttää koululta yhteisöllisyyttä ja verkottumista yhteiskuntaan. Opettajilta myös 
odotetaan valmiuksia toimia yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Erityinen 
haaste opettajankoulutukselle on, miten voidaan tukea nuorten aikuisten identi-
teettityötä eli oman itsen hahmottamista ammattilaisena ja ihmisenä. Yhteisön 
jäsenet rakentavat aina jollain tavalla omaa identiteettiään suhteessa yhteisöön: se 
millaiseen osallistumiseen opettajankoulutus rohkaisee ja millaisen osallistumisen 
se sallii, vaikuttaa opiskelijan identiteetin muodostumiseen. Uuden osaamisen 
rakentaminen edellyttää opettajankoulutukselta sellaista toimintakulttuuria, joka 
mahdollistaa opettajaksi opiskeleville uuden osaamisen ja uusien toimintatapojen 
oppimisen. Opettajaksi opiskelevien keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, 
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että opiskelijat pitävät koulutuksessaan erityisen tärkeinä sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen ja yhteistyötaitojen oppimista. Samoin he korostavat persoonallisuuden ja 
tunnetaitojen merkitystä. Opiskelijat ovat siis motivoituneita kehittämään vuoro-
vaikutustaitojaan ja rakentamaan opettajaidentiteettiään, johon kuuluu keskeisenä 
osana näkemys kasvatuskumppanuudesta voimavarana.  

Käsitys opettajuudesta nousi tässä tutkimuksessa tärkeäksi täydennyskoulu-
tukseen kohdistuvaa kiinnostusta selittäväksi tekijäksi. Tämä tulos korostaa, että 
jatkuvaa keskustelua opettajuudesta ja opettajankoulutuksesta tarvitaan, sillä käsi-
tys opettajuudesta muodostaa opettajankoulutuksen pohjan. Korkeakosken (2004, 
159) mukaan koulutuksen kehittäminen on yhteydessä siihen, miten opettajan 
professio kulloinkin ymmärretään ja millaiset käsitykset ohjaavat profession ke-
hittämistä. Saaren (2002, 244–247) mukaan opettajankoulutuksen keskeinen pu-
heenaihe dokumenttien ja itsearviointien perusteella on opettajuus. Tätä diskurs-
sia eivät kuitenkaan käyneet niinkään tiedekunnat vaan sitä käytiin kehittämisdo-
kumenteissa ja sivistysvaliokunnassa. Myyttinen ja koulutuksen ulkopuolelta 
annettu opettajadiskurssi saattaa estää opettajankoulutuksen sisältöjen kehittämis-
tä erityisesti jos se rakentuu perinteelle, jota ei voi perustella eikä sitä pureta opet-
tajan työn edellyttämiin kvalifikaatioihin ja avaintaitoihin. Kuitenkin pedagogis-
ten opintojen sisältöjä kyseenalaistettiin Saaren aineistossa vähän ja ne eristettiin 
”omaksuttaviksi paketeiksi”. Kaikkien kouluttajien yhteisenä näkemyksenä oli 
kuitenkin esillä opettajan työssään tarvitsema yhteiskunnallinen ja psykologinen 
aines, vaikka sen toisaalta katsottiin kaventavan didaktiikan osuutta. Kasvatustie-
teen, pedagogiikan ja didaktiikan keskinäinen suhde ja merkitys jäivät hahmottu-
matta sekä itsearvioinneissa että arviointipalautteissa. Saari toteaa, että opiskeli-
jalla tulisi olla aikaa pohtia omaa näkemystään opettajan työn edellyttämistä vaa-
timuksista ja että persoonallisuuteen liittyvää kasvua tapahtuu joka tapauksessa 
koulutuksesta huolimatta, mutta sitä ei kuitenkaan ole syytä suunnata myyttisen 
opettajapersoonan suuntaan. Saari kirjoittaa myös koulutuksen tulevaisuuksista. 
Tulevaisuusorientaatiossa tuotiin esille koulun uudet funktiot, yhteisöllisyys, 
kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen tarpeet. Koulun todettiin 
muuttuvan moniammattilaisten paikaksi, mutta muutoksen vauhtia ei pidetty niin 
nopeana kuin on ennakoitu. Tulevaisuusaineistossa ihmissuhdetaidot ja akateemi-
suus ohittivat myyttisen opettajuuden, ja opettajankoulutuksen tavoitteet palautet-
tiin työelämän edellyttämiin kvalifikaatioihin. Suunnittelutaidot, kulttuurinen 
osaaminen ja asiantuntijuus nousivat opettajantyön avainkvalifikaatioiksi.  

Opettajana näkisin, että muutoksen vauhti on käytännössä jopa nopeampaa 
kuin on ennakoitu. Hitaampaa kuin on ennakoitu voi puolestaan olla muutoksen 
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välittyminen opettajankoulutukseen ja teoriaan. Hakalan (2003, 98–99) mukaan 
opettajankoulutuksen tulee tarkistaa suhdettaan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja 
opettajankoulutuksessa tulisi olla riittävä asiantuntemus yhteiskunnallisten muu-
tosten analyysiin samoin kuin sillä tulisi olla riittävästi yhteyksiä niihin asiantun-
tijoihin, joilla on parhaat edellytykset ennustaa muutoksen suuntaa. Ammatillisel-
le täydennyskoulutukselle tulisi antaa aiempaa tärkeämpi rooli. Opettajankoulu-
tuksen opetussuunnitelman tulisi ilmentää näkemystä, ettei yksittäisen opettajaksi 
opiskelevan koulutus suinkaan pääty peruskoulutusvaiheen päättyessä. Tulevai-
suudessa osoittautuu tehokkaaksi opettajankoulutus, joka sisältää ajatuksen am-
matillisesta täydennyskoulutuksesta, mutta myös ajatuksen siitä, millaisia koulu-
tuskokonaisuuksia täydennyskoulutus sisältää. Opettajankoulutuksen tulee tarken-
taa suhdettaan arvoihin ja kasvatuksen filosofiaan. Opettajaksi opiskelevan tulee 
oppia näkemään, että kasvattaja on ennen kaikkea eettinen vaikuttaja ja hän val-
mentaa tulevaa opettajaa kohtaamaan arvovalintoja.  

Myös Isosomppi ja Leivo (2003, 104–105) pohdiskelevat opettajankoulutus-
ta, sen vaikuttavuutta ja kehittämistä tukemaan vahvan ammatillisen identiteetin 
muodostumista uuden ammattikulttuurin ja professionaalisuuden suuntaisesti ja 
toteavat, että opettajankoulutus joutuu tutkimaan sekä opetussuunnitelmiensa 
sisältöjä että omaa opetus- ja oppimiskulttuuriaan. Opettajan työn ja vaikuttami-
sen lähtökohdaksi opettajaksi opiskeleva tarvitsee teoreettisia välineitä yhteiskun-
ta-analyysiin sekä kouluopetuksen tavoitteiden ja lähtökohtien arviointiin. Näiden 
tiedollisten ja näkemyksellisten rinnalle tarvitaan myös lisää valmiuksia vuoro-
vaikutukseen, itsetuntemuksen ja ammatillisen itsetunnon sekä uuden ammatilli-
sen kulttuurin rakentamiseen. Tämä edellyttää koulutukselta opiskeltavien sisältö-
jen arvioinnin lisäksi koulutuksen kulttuurista analyysiä, opiskelun ja opetukseen 
liittyvien käytänteiden ja vuorovaikutuksen tutkimista ja arviointia. Millaisen 
ammatillisen toimintakulttuurin mallin opettajankoulutus välittää omien käytän-
teidensä ja merkityksenantojensa kautta, kirjoittajat kysyvät. Isosomppi ja Leivo 
(emt. 105–114) ottavat esille mahdollisuuksia ja jo toiminta-asteelle edenneitä 
kokeiluja uuden toimintakulttuurin kehittymisen tukemiseksi. Ensimmäiseksi he 
ottavat esille voimaantumisen käsitteen, koska sitoutunut ja autonominen opettaja 
on heidän tulkintansa mukaan myös voimaantunut opettaja. Opettajankoulutuksen 
tulee siis tarjota ammatillista kasvua tukevia kokemuksia, mahdollisuuksia voi-
maantumisprosesseihin: prosesseihin, joissa ihmiset luovat tai saavat mahdolli-
suuden kontrolloida omaa kohtaloaan ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin 
päätöksiin. Tämän ajatuksen mukaan opettajaksi opiskelevalle voidaan tarjota jo 
opettajankoulutuksessa kokemuksia asiantuntijuuden yhteisöllisestä rakentumi-
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sesta, minkä kautta opiskelija kehittää valmiuksiaan tehdä valintoja, perustella ja 
osallistua. Valinnaisuuden mahdollistavat ratkaisut lisäävät opintoihin yksilölli-
syyttä ja mielekkyyttä ja tukevat opiskelijan voimaantumista ja sitoutumista opin-
toihin. Tulee myös hyödyntää autenttisia oppimisympäristöjä: käytäntöön sovel-
lettavat oppimistehtävät ja erityisesti opetusharjoittelut antavat mahdollisuuden 
autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. 

Opettajankoulutuksen näkökulma on tärkeä, mutta kuinka tukea jo työssä 
olevien opettajien voimaantumista? Tässä tutkimuksessa opettajien vastuksista 
välittyi pikemminkin voimattomuus tai voimaantumattomuus. Tämä liittyi käsi-
tykseen työyhteisöstä ja käsitykseen opettajan työn ongelmista ja niiden syistä: 
tuli kuva, että opettajat olisivat liiaksi ja liian monien voimien heiluteltavina. 
Tällaisia voimia olivat esimerkiksi ulkoa asetetut kehittämispaineet, yhteiskunnan 
muuttuminen ja sen heijastuminen perheisiin ja lapsiin sekä jatkuvat resurssion-
gelmat monella eri tasolla. Ammatillista kehittymistä ajatellen olisi kuitenkin 
muistettava, mikä merkitys voimaantumisella on. Tätä merkitystä kuvaavat osu-
vasti Siitonen ja Antola-Robinson (1998), sanoen voimaantumisesta tulevan tar-
peellista, kun sitä ei saavuteta – jos sosiaaliset rakenteet ja/tai olosuhteet ja/tai 
toiset yksilöt tekevät mahdottomaksi tuntea, että heidän työllään on merkitystä ja 
arvoa. Arvostetuksi tulemisen tunne on syvällinen inhimilllinen imperatiivi, jonka 
lisääntymisellä on muutosvaikutus yksilöön kuin myös laajemmin ryhmään, kos-
ka se luo valtavasti energiaa oppimiseen ja kasvuun. (Siitonen ja Antola-Robinson 
1998, 166.) Voimaantumisen ohella yhdeksi ammatillisen kehittymisen ydinilmi-
öksi on määritelty reflektio ja käyttöteoria. Tässä aineistossa reflektio ei noussut 
erityisesti esille, mutta tutkimuksen tulokset antavat vahvistusta käyttöteorian tai 
henkilökohtaisen kasvatusteorian olemassaolon ja merkityksen puolesta.  

Käsitykset toiminnan taustalla 

Tutkimus tuo myös selkeästi näkyviin, mikä merkitys on käsityksillä ja niiden 
tutkimisella. Yleisemmin käsitysten merkitystä on tarkastellut muun muassa Mur-
tonen (2004). Murtonen (emt. 77–78) kirjoittaa, että asiantuntijaksi kutsutaan 
yleensä ihmistä, joka on erityisen taitava jollakin tietyllä alueella. Asiantuntijaksi 
kehittymisen on ajateltu tapahtuvan tasaisesti vaihe vaiheelta eteenpäin ja luon-
teeltaan sen on ajateltu olevan melko pysyvää. Asiantuntijuus on yleensä nähty 
yksilön ominaisuutena ja sen on ajateltu liittyvän pelkästään yksilön tiedollisiin ja 
taidollisiin valmiuksiin. Toimijoiden motivaatiota työn suoritustilanteessa ja hei-
dän käsityksiään työtehtävästä, työyhteisöstä ja itsestään työnsä suorittajana ei ole 
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juurikaan huomioitu eli niiden ei ole ajateltu liittyvän keskeisellä tavalla taitavaan 
työsuoritukseen. Monet työtehtävät vaativat nykyisin kuitenkin hyvin toisenlaisia 
taitoja kuin yhden ihmisen tarkasti rajatun tehtävän suorittamista. Työtehtävien 
ongelmat ovat usein epämääräisiä ja monimutkaisia ja tarvitaan tiimin, yhteisön 
tai ulkopuolisten asiantuntijoiden panosta. Yhteisön ja yksilöiden erilaiset moti-
vaatiot ja käsitykset tehtävistä ja itsestään vaikuttavat osaltaan lopputulokseen. 
Murtonen (emt. 78) jatkaa, että uudenlaisen kuvauksen asiantuntijuudesta ovat 
esittäneet esimerkiksi Engeström ja Middleton (1998, 4). Heidän mukaansa asian-
tuntijuus on jatkuvasti käynnissä oleva yhteistoiminnallinen ja rakenteleva kudos 
tehtäviä, ratkaisuja, näkemyksiä, läpimurtoja ja innovaatioita. Murtonen (emt. 78) 
jatkaa (ks. Launis ja Engeström 1999), että asiantuntijuus ei siis ole yhden henki-
lön toimintaan liittyvää, vaan toimintaan vaikuttavat koko työyhteisön yhdessä 
tekemät ratkaisut, ajatukset ja toiminta. Asiantuntijuus on toiminnan ominaisuus. 
Toiminnassa ovat luonnollisena osana yksilöiden ja yhteisön motivationaaliset 
tekijät ja erilaiset käsitykset työyhteisöön ja työtoimintaan liittyvistä asioista. 
Vaikka yhteisöllisiä asiantuntijuusmalleja on nykyään korostettu, on yksilön op-
pimisella, ajattelulla ja toiminnalla edelleen oma tärkeä osuutensa osaamisen 
tutkimisessa. Kahden näkökulman voisi ajatella olevan tasoja, joista käsin asian-
tuntijuustoimintaa voi tarkastella. Yksilöiden toiminnassa on aina mukana yhtei-
sön ja joidenkin ulkopuolisten tahojen vaikutus, ja toisinpäin, yhteisön ratkaisut 
perustuvat siinä toimivien yksilöiden toimintaan. Näkökulmat siis täydentävät 
toisiaan. Tärkeää on, että kummankin tason toiminnassa huomioidaan tietojen ja 
taitojen lisäksi motivationaaliset ja käsitykselliset tekijät.  

Murtonen (2004, 81–83) otsikoi, että käsitykset työstä ohjaavat asiantuntijoi-
den tietoja, taitoja ja motivaatiota. Toimijan käsitykset toiminnan kohteesta, sen 
ympäristöstä ja itsestä toiminnan suorittajana kulkevat motivaation kanssa käsi 
kädessä. Faktuaalinen, toiminnan kohdetta koskeva asiatieto koostuu samalla 
tavoin käsityksistä, mutta näiden sisältöä koskevien käsitysten rinnalla vaikuttavat 
toimintaan kokonaisuudessa liittyvät käsitykset. Työyhteisöllä voi myös olla jaet-
tuja, omaa tiimiä, sen toimintaa ja toiminnan kohdetta koskevia käsityksiä. Esi-
merkiksi opettajan työssä ratkaisevaa eivät ole vain tiedot ja taidot opettamisesta 
tai motivaatio opettaa, vaan myös käsitykset vaikuttavat tutkimusten mukaan 
siihen, miten he yrittävät saada opiskelijoita oppimaan. Käsityksiä koskevassa 
tutkimuksessa on todettu ihmisten käsitysten olevan hyvin vaikeita muuttaa. Ih-
misen käsitykset voivat muuttua pääasiassa kahdella tavalla: 1) rikastumalla eli 
aiempiin tietorakennelmiin tulee lisää yksityiskohtia, kokonaiskuvia tai liitäntöjä 
muihin tietoihin 2) radikaalisti kokonaan vaihtumalla. Radikaali käsitteellinen 
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muutos tarvitsee usein tuekseen kognitiivista konfliktia, jossa ihminen joutuu 
kyseenalaistamaan aiemman tietonsa ja siten pohtimaan uutta informaatiota ja 
muuttamaan perustavanlaatuisesti käsitystään kyseisestä asiasta. Yksittäiset käsi-
tykset saattavat olla sidoksissa laajempiin käsitteellisiin systeemeihin, kehysteori-
oihin, ja siksi yksittäistä käsitettä on vaikea muuttaa ilman että koko kehysteoria 
muuttuu. Myös itseä koskevia käsityksiä on vaikea muuttaa. Jos esimerkiksi opis-
kelija uskoo olevansa matemaattisesti heikkolahjainen, hänen on vaikea motivoi-
tua tehtävän tekemiseen, koska hän ei käsityksensä mukaan kuitenkaan opi. Käsi-
tykset vaikuttavat siis sekä toimintaan että motivaatioon. Pohdinnassaan Murto-
nen (emt. 88) toteaa, että sekä muodollisen koulutuksen aikana että työelämässä 
tulisi kiinnittää huomiota sisältötiedon ja taitojen ohella motivationaalisiin ja 
käsityksellisiin tekijöihin. Kun yksittäisellä toimijalla tai yhteisöllä on hallinnan 
tunne tehtävään, sen oppimiseen tai ratkaisuun pystytään keskittämään tarvittava 
motivationaalinen panos. Hallinta koskee sekä tunnetta omien toimien hallinnasta 
eli tietoisuutta omasta toiminnasta ja sen mahdollisista vaihtoehdoista että tehtä-
vään liittyvien tietojen, taitojen ja tilanteiden osaamisesta ja kontrollista.  

Käsitykset ovat siis erittäin merkittäviä ajattelua ja toimintaa ohjaavia tekijöi-
tä ja vaikuttaa sille, että toiminnan muutos edellyttää käsitysten muutosta ja käsi-
tysten muutos edellyttää niiden tiedostamista. Koulutuksen näkökulmasta tarkas-
teltuna tämä mielestäni tarkoittaa, että koulutus tulee entistä enemmän ymmärtää 
käsitysten tiedostamiseen ja muuttamiseen ohjaavana toimintana ja että koulutus 
tulee myös ymmärtää entistä enemmän prosessina, jossa tulee seurata käsitysten 
muutosta ja jossa reagoidaan etenevään tilanteeseen tarvittaessa koulutusta muut-
tamalla. Jos koulutus ei lähde olemassa olevasta tilanteesta ja siihen liittyvistä 
käsityksistä ja jos se nähdään valmiina pakettina, se ei ole realistista ja siten hy-
vää koulutusta. Tässä ajatus hyvästä suunnittelusta ei tarkoitakaan täysin valmiik-
si suunniteltua. Kysymys on myös koulutuksen vaikuttavuudesta, jonka arviointi 
on ollut yksi koulutukseen liittyvä ongelma. Ilman käsitysten muuttamisen ajatus-
ta ja ajatusta koulutuksesta muuttuvana prosessina, ei vaikuttavuuden muodostu-
miselle ole pohjaa. Käsitysten muuttamiseen tulee siis koulutuksessa panostaa, 
sitä tulee koulutuksessa seurata ja sitä tulee koulutuksella ohjata, tarvittaessa kou-
lutusta muuttamalla. Myös Yero (2002) on todennut, että kun opettaja tulee tietoi-
seksi omista uskomuksistaan ja siitä, kuinka ne vaikuttavat luokkakäytänteisiin, 
opettajat haluavat ja kykenevät ottamaan vastuun omista ajatteluprosesseistaan ja 
pystyvät muuttamaan opetustaan. Vaughan (2002) on kiinnittänyt huomiota sii-
hen, kuinka opettajien ammatilliseen kehittymiseen tähtäävät ohjelmat on suunni-
teltu niille tiedoille ja taidoille, joita opettajien oletetaan tarvitsevan sen sijaan, 



 345 

että olisi sallittu opettajien nimetä tarpeitaan ja huoliaan. Uusien asioiden sovel-
taminen kuitenkin riippuu nimenomaan siitä, kuinka opettajat saadaan osallistu-
maan ja millaiseksi he olonsa tuntevat asian suhteen. Tutkimuksessa sovelletaan 
teoriaa (Concerns Theory), jonka mukaan muutos on prosessi, joka etenee seitse-
män kehitysaskelman kautta uusien asioiden haltuunotossa. Askelmat ovat tietoi-
suus (awereness), tieto (informational), henkilökohtaisuus (personal), johtaminen 
(management), seuraukset (concequence), yhteistyö (collaboration) ja uudelleen 
suuntaaminen (refocusing). Vaughan (2002) korostaakin, että muutos on prosessi, 
ei tapahtuma. Avain onnistuneeseen interventioon on tehdä asioista henkilökoh-
taisia ottamalla huomioon niiden henkilöiden huolet, joita prosessi koskettaa ja 
hyväksymällä huolet muutosprosessin kriittisiksi elementeiksi ja oikeutetuksi 
reflektioiksi. Interventiostrategian tulee muuttua sitä mukaa kuin osallistujien 
huolet muuttuvat. 

Kennedy (2004) on tutkimuksessaan pohdiskellut hieman samaa problema-
tiikkaa erilaisesta näkökulmasta: uudistusten toteuttamisen ja opetuskäytäntöjen 
muuttamisen vaikeuden ja epäonnistumisen näkökulmasta. Vaikeuksiin ja epäon-
nistumisiin on nähty syyksi muun muassa opettajien riittämätön tietämys, halut-
tomuus tai se, että he ovat eri mieltä uudistuksista tai että he näkevät ja pitävät 
joitakin muita asioita tärkeämpinä. Monien tutkijoiden mukaan opettajien usko-
mukset, arvot ja oletukset vaikuttavat heidän toimintaansa, mutta tutkimukset 
ovat kohdistuneet vain yhteen opettajaan tai pieneen joukkoon opettajia. Edelleen 
on vähän tietoa siitä, minkälaiset asiat ovat päällimmäisenä opettajan ajattelussa 
ja kuinka asiat eroavat niistä, joita yritetään tuoda käytäntöön uudistuksina. Ken-
nedy mainitsee tällaisiksi ”uudistusyrityksiksi” kolme asiaa: opetuksen sisältö ja 
opetussuunnitelma, älyllinen sitoutuminen ja tiedon saatavuus. Tutkimuksessa 
opettajien ajattelusta löytyi kaksi selvää mallia: 1) opettajilla on tietynlainen tapa 
puhua toiminnastaan ja tämä puhe näyttää heijastavan toimintaa koskevaa ajatte-
lua 2) opettajat mainitsivat satoja intentioita, jotka koskivat paljon laajempaa 
aluetta kuin osattiin olettaa. Opettajien aikomukset liittyivät useimmin oppilaiden 
oppimisen edistämiseen, toiminnan sujumiseen ja otteen säilyttämiseen, ja oppi-
laiden osallistumishalukkuuden ylläpitoon. Kolme tutkimuksessa mukana ollutta 
uudistusta olivat opettajien ajattelussa läsnä, mutta ne jäivät lähes näkymättömiin 
kilpailevien intentioiden monimutkaisessa kokonaisuudessa. Silloinkin kun aiko-
mukset muistuttivat ideaaleja, opettajien aikomukset olivat eri tavalla ilmaistuja. 
Toiminnassaan opettajat nojautuvat omiin uskomuksiinsa, arvoihinsa ja periaattei-
siinsa päättäessään, kuinka reagoida kussakin tilanteessa. Uudistusten eteenpäin 
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viemiseksi ei kenties olekaan oleellista saada opettajia vakuuttuneiksi niiden pa-
remmuudesta, vaan saada opettajat arvioimaan asioita eri tavalla.  

Kysymys on varmasti myös koulutuksen vaikeuksista siirtyä koulun arjessa 
uusiksi ajattelu- ja toimintatavoiksi. Jotta koulutuksesta syntyisi tehokas toimin-
nan muuttamisen ja kehittämisen väline, edellyttäisi se juuri sitä, että tällaista 
siirtovaikutusta olisi. Tämä taas edellyttäisi jonkinasteista toimintakulttuurin 
muutosta, jonka pohja olisi luotava jo opettajankoulutuksessa. Yhteiskunnan 
muuttumiseen reagoimisesta olisi tultava opettajankoulutuksen arkea sekä perus- 
että täydennyskoulutuksessa, ja toimintakulttuurin tulisi jo opettajien peruskoulu-
tuksessa olla aikaisempaa yhteisöllisempää. Toisaalta täydennyskoulutusta tulisi 
voida järjestää kokonaisille työyhteisöille tai sen tiimeille kerrallaan, jotta laa-
jempaa siirtovaikutusta työyhteisön ajattelu- ja toiminatatapoihin voisi syntyä. 
Kokonaisten työyhteisöjen täydennyskouluttaminen on taas käytännössä erittäin 
vaikea järjestää, jolloin tiimien tulisi toimia ”moottorina”. Tällaiseen moottorin 
asemaan kyllä asettaisin myös ja ennen kaikkea koulun johtajan, sillä jonkun 
täytyy prosesseja johtaa; työyhteisön muuttamisen ja koulun kehittämisen proses-
sia tulee nimenomaan johtajan johtaa.  

On huolestuttavaa, että tutkimuksen perusteella täydennyskoulutus näyttää 
opettajien ajatuksissa olevan jokseenkin irrallaan sekä työyhteisön toiminnan 
muuttamisesta että koulun kehittämisestä. Tulos on huolestuttava, koska yleisen 
oletuksen mukaan koulutuksella ja työyhteisön toiminnan muuttamisella ja kou-
lun kehittämisellä on yhteys: koulutusta pidetään yhtenä keskeisenä toiminnan 
muuttamisen ja kehittämisen välineenä. Tuloksen syitä pohdiskellessa mieleen 
tulee muutama mahdollinen vaihtoehto: ongelmat voivat liittyä itse koulutukseen 
(esimerkiksi sisällöt, saatavuus), osallistumisen mahdottomuuteen (esimerkiksi 
resurssit, sijaiset) tai myös koulutuksen funktioon; täydennyskoulutuksen näh-
dään ilmeisesti olevan sidoksissa ensisijaisesti opetukseen ja sen kehittämiseen 
nimenomaan henkilökohtaisella tasolla. Ei siis tulisi unohtaa yksittäistä opettajaa, 
jonka henkilökohtainen kehittymistarve ei välttämättä ole samansuuntainen kuin 
valtakunnallinen linjaus tai alueellisesta toimintatilanteesta johtuva laajempi täy-
dennyskoulutustarve. Tämän näkökulman esille tuomiseksi ja saamiseksi on jo 
kauan puhuttu henkilökohtaisten täydennyskoulutussuunnitelmien puolesta. Tä-
män tutkimuksen jälkeen puhuisin mieluummin henkilökohtaisesta kehittymis-
suunnitelmasta, koska se korostaa kehittymistä laaja-alaisena, ei välttämättä kou-
lutukseen sidoksissa olevana asiana. Tähän perusteita antavat myös tutkimuksen 
aineisto ja tutkimuksen tulokset, jotka viittaavat kolmen asenteen, koulutussuun-
tautuneen, ei-koulutussuuntautuneen ja kehittymissuuntautuneen, olemassaoloon 
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sekä siihen, ettei kehittymistarve välttämättä ole koulutustarve. Täydennyskoulu-
tussuunnitelmasta olisi kenties syytä puhua vasta kunnallisella ja alueellisella 
tasolla. Tämä jaottelu suuntaisi myös enemmän huomiota muihin kehittymisen 
välineisiin ja niiden tarjoamiseen ja käyttöön sekä piirtäisi selvää rajaa siihen, että 
kun puhutaan täydennyskoulutuksesta, puhutaan todella ja vain koulutuksesta 
kehittymisen välineenä.  

Kehittymisen ja kehittämisen välineet 

Mitä sitten ovat nämä muut kehittymisen välineet? Näitä välineitä otettiin alusta-
vasti esille jo ammatillisen kehittymisen tukemista koskeneessa luvussa (luku 
2.3.5), mutta niitä on syytä tarkastella lähemmin erityisesti siitä syystä, että am-
matillinen kehittyminen näyttäytyy laaja-alaisena, ei vain koulutukseen yhteydes-
sä olevana prosessina.  

Vahervan (1999, 95–97 ja 99) välineinä ovat tiimityö ja oppiva organisaatio -
ajattelu, kokemukset ja niiden reflektointi, oppimisen ohjaaja (kouluttaja, esimies, 
kokeneempi työtoveri), hyvä oppimisympäristö, työnkierto ja tehtävien kierrätys. 
Formaalin koulutuksen tehtäväksi Vaherva (emt. 99–101) näkee perusvalmiuksien 
ja uusien kvalifikaatiovaatimusten kehittämisen, uusien työtekijöiden sosiaalista-
misen perehdyttämiskoulutuksen kautta sekä urakehityksen mahdollistamisen. 
Informaalin oppimisen keskeinen tehtävä on ylläpitää ja uusintaa jokapäiväisessä 
työssä tarvittavaa osaamista ja pitkällä aikavälillä kumuloida kokemukset hiljai-
seksi tiedoksi.  

Myös tässä tutkimuksessa kokemuksen merkitys tuli esille, sillä opettajien 
vastausten mukaan merkittävin kehittymiseen vaikuttava tekijä on kokemus eri 
muodoissaan: työkokemus ja työhön liittyvä vuorovaikutus, elämänkokemus ja 
siihen liittyvät henkilökohtaisen elämän tapahtumat, ikääntyminen ja ihmisenä 
kasvaminen. Kehittymisen näkökulmasta tulisi siis tarjota mahdollisuuksia erilai-
siin kokemuksiin, ja näitä mahdollisuuksia työn yhteydessä tarjoaisivat esimer-
kiksi juuri mainitut toimenkuvan muutokset, työnkierto tai mentorointi. Vaikka 
mentorointi ei tullut esille opettajien vastauksissa tässä tutkimuksessa, se ei mi-
nusta kerro siitä, ettei se olisi tarpeellista tai toivottavaa, vaan pikemminkin siitä, 
ettei se ole saanut vielä toimintakulttuurina jalansijaa opetusalalla.  

Välijärvi (2004, 118) kirjoittaa, että mentorointi on yksi Suomessakin kasva-
vaa suosiota saavuttava menettelytapa opettajan uran induktiovaiheen tukemises-
sa ja kasvamisessa yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Mentorointi voidaan määri-
tellä kumppanuudeksi kahden tai useamman yksilön välillä, jotka haluavat jakaa 
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ja kehittää yhteistä mielenkiinnon kohdetta. Mentorointiprosesseissa korostuvat 
yhteistoiminnallinen kumppanuus sekä opettajien käytäntöön ja teoriaan liittyvät 
pohdinnat kasvatuksellisista ja ammatillisista asioista. Tiedetään opettajien toimi-
van tehokkaammin, kun heillä on mahdollisuus työskennellä yhteistyössä kolle-
goidensa kanssa ja oppia yhteisönsä tukemina. Mentoroinnin ei tulisikaan rajoit-
tua vain yksittäisen opettajan tukemiseen hänen sosiaalistuessaan uuteen yhtei-
söön, vaan parhaimmillaan on kyse myös keinoista rakentaa uusia opettamisen 
kulttuureja. 

Paitsi erilaisissa uran vaiheissa, saattaa erilainen tuki olla tarpeen myös eri-
laisten työorientaatioiden näkökulmasta (ks. luku 2.3.5 Koulutus ammatillisen 
kehittymisen tukijana). Tätä näkökulmaa tuo esille Järvinen (1999, 258–259) 
käyttäessään jatkuvan ammatillisen koulutuksen käsitettä (continuing professional 
education) käsitteenä, joka sisältää erilaisia elementtejä kuten muodollista täy-
dennyskoulutusta, itseohjattua opiskelua, työpaikan kehitysprojekteja, tutkintota-
voitteisia ohjelmia, konsultatiivista ohjausta jne. Näistä eri elementeistä valitaan 
omien ammatillisten kehittymistarpeiden mukaiset ja omaan elämäntilanteeseen 
sopivat muodot ja sisällöt. Ihanteellisinta olisi, jos jatkuvan ammatillisen koulu-
tuksen prosessille olisi tukija, fasilitaattori. Kyseessä voisi olla kollega, konsultti, 
rehtori tai mentori, jolla on professionaalinen ja konsultatiivinen orientaatio aikui-
sen oppimisprosessin tukemiseen. Viime kädessä koko ammatillisen kehityspro-
sessin tavoitteena on reflektiivinen ammattikäytäntö, joka merkitsee oman ha-
vainnoinnin, ajattelun ja toiminnan jatkuvaa kriittistä reflektiota tavoitteena kehit-
tää tai muuttaa omaa käytäntöä tai käytännön sosiaalista kontekstia. Laatimansa 
ammatillisen kehityksen prosessimallin (Järvinen 1999, 266) perusteella hän (emt. 
270–272) suuntaa myös ammatillisen kehityksen tukemista. Induktiovaiheen ja 
uran aloittamisen sisältävän ensimmäisen kehitysteeman tukemiseen ovat tärkeitä 
työvälineitä oma portfolio ja henkilökohtainen mentor. Aloitteleva opettaja pystyy 
mentoroinnin ja portfoliotyöskentelyn avulla arvioimaan omia ennakko-
oletuksiaan, uskomuksiaan ja kuvitelmiaan ja rakentamaan uudelleen omaa nä-
kemystään opettajan työstä ja roolista. Uudelleen arvioinnin vaiheessa puolestaan 
kollegiaalisen tuen saaminen on tärkeää. Samansuuntaisia ovat myös Luukkaisen 
(2004, 156) nykyiset ajatukset, kun hän kuvaa käyttöteorian elementeiksi teoreet-
tisen perehtymisen (ammattikirjallisuus ym. materiaali), täydennyskoulutuksen, 
työkokemukset ja kollegiaalisen reflektion. Teoreettinen perehtyminen ja täyden-
nyskoulutus luovat perustaa professionaaliselle opettajan työn ja opettajuuden 
analyysille. Käyttöteoria jalostuu kuitenkin keskeisesti työkokemusten ja kollegi-
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aalisen reflektion kautta. Tällöin erittäin merkittävä tekijä, ns. hiljainen tieto, tulee 
osaksi ammatillista kehittymistä. 

Korkeakosken (2004, 160) mukaan kehittäminen voi tapahtua muun muassa 
laatujärjestelmien, opetussuunnitelmallisen kehittämisen, erilaisten kehittämispro-
jektien, itsearvioinnin ja oman työn tutkimisen avulla. Korkeakoski (2004, 175) 
kuvaa, kuinka kehittyessään opettajien itsearviointiprosessit voivat johtaa koko 
opetus- ja oppimisympäristön syvällisempään ymmärtämiseen, opettajan omien 
tiedostamattomien käsitysten ja arvojen tarkasteluun sekä oppilaiden oppimissol-
mujen avaamiseen. Se on voimaantumista ja halpaa täydennyskoulutusta. Kor-
keakoski (emt. 168–169) on myös laatinut mallin, jossa kuvataan opettajan työn 
keskeiset arviointikohteet ja niiden yhteydet koulun kontekstissa. Uuden väitös-
tutkimuksen (Lapiolahti 2007) mukaan vuoden 1999 alusta voimaan astuneeseen 
koulutuslainsäädännön uudistukseen kirjattu koulutuksen itsearviointivelvollisuus 
on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi koulutuksen järjestäjille. Väitöskirjan mu-
kaan keskushallinto ei ole kyennyt tukemaan tai halunnut ohjata arvioinnin toi-
meenpanoa ja se on jäänyt erilliseksi kunnan muusta toiminnasta, kuten talousar-
vion laadinnasta ja sen toteutumisen seurannasta. Arviointilainsäädäntöä tulisi 
tarkistaa ja kattavia arviointitoiminnan malleja tarvitaan.  

Helle, Olkinuora ja Vauras (2003, 41) kuvaavat edelleen kehittämänsä kolmi-
jaon yksilön työssäoppimisen ja kehityksen tukemisen menetelmistä. Tämän jaon 
mukaisesti työssä oppimisen kolme tasoa ovat osallistumisen varmistaminen, 
ohjattu työssä oppiminen ja siirtovaikutuksen varmistaminen. Osallistumisen 
varmistamiseen kuuluvat perehdytys ja työnopastus, varjostaminen, vertaisohjaus 
ja työnkierto. Varjostaminen tarkoittaa henkilön sijoittamista jonkin mestariosaa-
jan läheisyyteen, jolloin henkilö voi katsella, kuunnella ja kysellä oppiakseen. 
Ohjattu työssäoppiminen puolestaan tarkoittaa työnopastusta, varsinaista ohjattua 
työssä oppimista ja mentorointia. Siirtovaikutuksen varmistaminen voi tapahtua 
eri tyyppisin case-harjoituksin, simulaatioin jotka on yhdistetty valmennukseen ja 
reflektioon sekä skenaariontyöskentelyn avulla. Vaikka työssä oppiminen on 
mielletty erityisesti ammatillisen koulutuksen työtavaksi ja jotkut edellä esitetyis-
tä eivät sellaisenaan sovellukaan opettajankoulutuksen menetelmiksi, voisi myös 
työssäoppimisen näkökulman sovellettavuutta hyödyntää. Myös Aaltola (2004, 
34–35) korostaa koulun tasolla tapahtuvan toiminnan merkitystä kuvaamalla, että 
opettajien ja koulun täytyy kyetä luomaan näkemystä kasvatuksen ja kasvun kes-
keisistä tarpeista ja tavoitteista nykykulttuurissa. Koulun riittävän autonomian 
merkitys on ymmärrettävä ja sen kirkastamiseksi on tehtävä työtä. Autonomia 
edellyttää muuttuvan yhteiskunnan tarkkailua ja syvällistä keskustelua kasvatuk-
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sen edellytyksistä ja tavoitteista. Tältä pohjalta on tehtävä valintoja ja linjattava 
toimintaa. Koulu ei voi vastata kaikkiin eri tahoilta tuleviin haasteisiin. Opettajien 
tulisi nykyistä selkeämmin itse päättää, mikä on tärkeää ja mihin voimia keskite-
tään. Opettajan työn mieli ja mielekkyys edellyttävät riittävän autonomian toteu-
tumista koulutyön käytännöissä. Tämä on tärkeä koulutyön sisältä nouseva haas-
te.  

Ehkäpä on kuitenkin todettava kuten Vaherva (1999, 97) toteaa: ”...on pitkä 
matka kuljettavana siihen, että modernin ajattelutavan mukaisesti kehitettäisiin 
työpaikkoja todella toimiviksi oppimisympäristöiksi ja että esimiehet omaksuisi-
vat työnjohdollisten tehtävien rinnalle myös oppimisen ohjaajan tehtävät sanan 
vaativassa merkityksessä.” Ammatillisen kehittymisprosessin tukeminen edellyt-
tää myös sen näkemistä, että vaikka kyseessä on viime kädessä yksilöllinen pro-
sessi, on sillä yhteisöllinen ulottuvuus. Tai ainakin sillä pitäisi olla. Yhteisöllisyys 
on myös voimavara, josta opettajan työnkuvan jatkuvasti laajentuessa tulee vält-
tämättömyys ja kenties keskeinen jaksamista tukeva tekijä. Heikkisen (1999, 275) 
sanoin: ”Hyväksi opettajaksi kasvaminen ei ole vain yksilön ominaisuuksien ke-
hittymistä, vaan se on itsensä löytämistä siinä yhteisössä, jossa toimii.” Tai kuten 
Opetushallituksen arvioinnissa (1999, 37–38) muistutetaan: opettajien ammatti-
taidon kasvu on kuitenkin monien tekijöiden yhteistulosta, jossa täydennyskoulu-
tus on yksi prosessitekijä. 

Täydennyskoulutuksen suuntaamista 

Opettajuus, ammatillinen kehittyminen ja täydennyskoulutus näyttäytyivät moni-
ulotteisena kokonaisuutena ja ennen tätä tutkimusta. Voisi sanoa, että tätä moni-
ulotteisuutta tämä tutkimus entisestään korostaa. Teoreettisen tarkastelun perus-
teella esitin myös oletuksen, että täydennyskoulutukseen kohdistuu paineita, joi-
hin sillä ei ole edellytyksiä yksin vastata ja näin näyttää myös olevan. Ongelmat 
näyttävät liittyvän sekä täydennyskoulutuksen asemaan, täydennyskoulutuksen 
toteuttamiseen, täydennyskoulutuksen laatuun, vaikuttavuuteen ja arviointiin että 
laajemmin toiminnan viitekehykseen ja sen reunaehtoihin. Osaamisen kehittämis-
tä on tarkasteltava laaja-alaisena prosessina, jonka eteenpäin viemisessä täyden-
nyskoulutus on vain yksi tärkeä väline, jonka käyttöä tulisi selkeämmin suunnata. 
Täydennyskoulutuksen toteuttamisessa koulutus pitäisi nähdä valmiin tuotteen 
sijasta enemmän prosessina, ”keskeneräisenä tuotteena”, joka elää osallistujiensa 
tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen laatuun, vaikuttavuuteen ja arviointiin sekä 
niiden seurantaan tulisi erityisesti panostaa, sillä vain sitä kautta syntyy todellista 
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muutosta, ajattelun ja toiminnan kehittymistä. Asiaa on kuitenkin ajateltava koko-
naisuutena, sillä vain yhtä osaa systeemistä muuttamalla törmätään nopeasti sys-
teemin muihin reunaehtoihin kuten aikaan ja rahaan. Tarvittaisiin siis koko sys-
teemin yhtäaikaista tarkastelua, uutta toimintamallia. Tällaisen uuden toiminta-
mallin muodostaminen ei ollut tämän tutkimuksen tavoitteena. Tutkimusproses-
sissa on kuitenkin väistämättä tullut esille ajatuksia siitä, kuinka täydennyskoulu-
tusta tulisi kehittää ja millainen toimintamalli voisi olla.  

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää sille, että täydennyskoulutusta tulisi 
ajatella kolmitasoisena: valtakunnallisesta, alueellisesta ja henkilökohtaisesta 
näkökulmasta. Tässä kolmiajattelussa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta sisällölli-
sesti ajateltuna siihen voisi tuoda uutta. Valtakunnallisella tasolla tulisi miettiä 
erityisesti ohjaavaa koulutusta ja sen saatavuutta, sillä jokaisella opettajilla tulisi 
olla mahdollisuus saavuttaa se uusi ja keskeinen tieto, joka hänellä tehtävänsä 
asianmukaisen hoitamisen kannalta on oltava. Ohjaavassa koulutuksessa tulisi 
keskittyä niihin asioihin, jotka ovat uusia ja jotka ovat niin tärkeitä ja keskeisiä 
opettajan tietoja ja taitoja, että ne nähdään jokaisen opettajan perusvalmiuksiin 
kuuluviksi. Tulisi myös miettiä, kuinka koulutus järjestetään niin, että jokaisen 
opettajan on mahdollista tämä tieto tai taito saavuttaa. Ohjaava ajatus on tunnis-
tettavissa myös nykyisen valtakunnallisen täydennyskoulutuksen järjestämisen 
taustalla (ns. painopisteajattelu), mutta ongelmia on koulutuksen heterogeenisyy-
dessä ja saavutettavuudessa. Kattavuuteen pyritään alueellistamalla koulutukset 
kilpailutuksen kautta. Tämän vuoksi koulutus on heterogeenistä, alueellisesti 
ajateltuna epätasa-arvoista ja vain murto-osan opettajista tavoittavaa. Kenties 
ohjaavan koulutuksen osalta olisi syytä panostaa suurempaan keskusjohtoisuu-
teen, hyvin suunniteltujen uudistusten keskitettyyn käytäntöön viemiseen, vielä 
terävämpään painopisteajatteluun ja koulutuksen saatavuuteen? Koulutukset voi-
sivat olla ”paketteja”, jotka avattaisiin koulukohtaisesti ja yhteistyössä miettien 
asian merkittävyyttä, sovellettavuutta ja huomioonotettavuutta ”juuri meidän 
koulussamme”. Osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen näkökulman 
tulisi olla entistäkin voimakkaammin mukana, kun käydään keskustelua opettaji-
en työajasta.  

Valtakunnallisen koulutuksen lisäksi tulee tarkastella täydennyskoulutustar-
vetta alueellisesti, sillä kuten jo aikaisemmin totesin, opettajien tarpeet opetustyön 
alueilla elävät jatkuvasti muun muassa opettajakunnan rakenteen, osaamisen ja 
oppilasaineksen mukaan. Alueellisia erityistarpeita tulisi jatkuvasti seurata, jotta 
löydetään ne osaamisen katvealueet, joihin ohjaavan koulutuksen kautta ei ole 
vielä pystytty vaikuttamaan ja joihin on syytä vaikuttaa. Alueellisissa koulutuksis-
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sa tulisi pyrkiä ennakoitavuuteen ja suunnitelmallisuuteen, mikä on mahdollista 
ainoastaan jatkuvan vuoropuhelun kautta. Näitä vuoropuhelun toimintamalleja 
tulisi kehitellä. 

Kolmantena tulee tarkastella koulutusta henkilökohtaisesta näkökulmasta 
unohtamatta kehittymistä laaja-alaisena prosessina, jonka tukemisessa koulutus 
on kuitenkin vain yksi väline. Tällä tasolla erityinen merkitys on koulun johtajilla, 
joiden tulisi tuntea henkilökuntansa kehittymistarpeet ja yhdessä opettajan kanssa 
suunnitella erilaisia tapoja, kuinka kehittymistarpeisiin vastataan. Tässä prosessis-
sa myös hahmottuisi kuva siitä, mikä osuus kehittymistarpeista suuntautuu ni-
menomaan koulutukseen. Yhteistyössä näistä koulutustarpeista hahmottuu alueel-
linen koulutustarve. Alueelliselta tasolta tarkasteltuna ei kuitenkaan ole enää ky-
symys vain opettajan henkilökohtaisesta asiasta, ja siten alueellinen tarkastelu 
antaa perusteita myös koulutukseen ohjauksen mahdollisuudelle.  

Nämä esille nostamani kolme tasoa saattavat herättää kysymyksen, mikä 
paikka on työyhteisökoulutuksella ja onko sillä paikkaa ollenkaan. Vaikka kehit-
tyminen on aina yksilöllinen prosessi, on sillä aina myös yhteisöllinen ulottuvuus. 
Tämän yhteisöllisen ulottuvuuden merkitystä pitäisi entistä enemmän huomioida 
ja yhteisöllistä ulottuvuutta tukea ja vahvistaa. Ingvarson, Meiers ja Beavis (2005, 
6) ovat tutkineet koulutuksen vaikuttavuuteen liittyviä piirteitä. Tällaisiksi piir-
teiksi he määrittelevät kontekstuaaliset piirteet (esimerkiksi koulun tuki), koulu-
tuksen rakenteelliset piirteet (esimerkiksi koulutuksen pituus), prosessipiirteet 
(esimerkiksi koulutuksen sisältö, aktiivinen oppiminen, opiskelijoiden työskente-
lyn tutkiminen, palaute ja seuranta) ja välittävä muuttuja (ammatillisen yhteisön 
taso). Lisäksi malliin sisältyy neljä mittaria: tieto, taito, oppilaiden oppiminen ja 
tehokkuus. Tutkimuksen mukaan sisältöön keskittymisellä, aktiivisella oppimisel-
la (omien toimintatapojen reflektoiminen, kehittymistarpeiden tunnistaminen, 
uusien opetuskäytäntöjen kokeileminen), seurannalla ja ammatillisella yhteisöllä 
oli merkittävä ja suora vaikutus. Opettajan tehokkuus, joka tarkoittaa taitoa koh-
data oppilaiden oppimiseen liittyvät tarpeet ja itseluottamus opettaa ainetta, oli 
vahvasti yhteydessä opettajan taitoihin ja oppilaiden oppimissaavutuksiin. Myös 
tämä tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että laadukas ja vaikuttava koulutus edel-
lyttävät kokonaisvaltaista otetta, sisällön ja toimintatapojen räätälöimistä, yhtei-
söllistä tukea ja kehittymisen seurantaa. Kaikella koulutuksella tulisi olla heijas-
tusvaikutuksensa työyhteisön toimintaan, ja työyhteisön toiminnalla tulisi olla 
heijastusvaikutus koulutuksen hankintaan ja järjestämiseen. Erityisesti tämä ko-
rostuu muutosvaiheissa, jollainen esimerkiksi yhtenäiseen peruskouluun siirtymi-
nen parhaimmillaan on. Ajatuksen mukaisesti henkilöstön kehittämistä ei tulisi 
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nähdä vain yksilön osaamisen kehittämisenä vaan myös vaihtoehtoisesti ja laa-
jemmin työyhteisön kehittämisenä, jossa koulutuksen ja muiden toimintamuoto-
jen lisäksi lähtökohtana on yhteisön ja sen ryhmien yhteistoiminnan kehittäminen. 

Perus- ja täydennyskoulutuksen yhteyteen viitataan usein käyttäen sanaa jat-
kumo. Jatkumo syntyy ja on olemassa vain, mikäli pystytään sisällöllisesti ja 
pedagogisesti relevantilla tavalla määrittelemään, mitä sisältöjä tulee olla opetta-
jien peruskoulutuksessa ja mitä täydennyskoulutuksessa ja mikäli pystytään tar-
joamaan perus- ja täydennyskoulutus ajallisesti mielekkäänä jatkumona. Sisällöl-
linen ja pedagoginen relevantti määrittely on mielestäni mahdottomuus, koska jo 
peruskoulutusvaiheessa realisoituva koulutettavien heterogeenisuus on mahdoton 
lähtökohta tarjota koko ajan kaikille relevantteja koulutussisältöjä. Toisaalta jat-
kuvasti muuttuva yhteiskunnallinen tilanne johtaa siihen, että tarpeet muuttuvat 
emmekä pysty ennakoimaan tulevia täydennyskoulutustarpeita kovinkaan pitkällä 
aikavälillä. Tästä näkökulmasta emme siis voi lähtökohtaisesti jaotella sisältöjä 
perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöiksi. Ajallisesti mielekkään jatkumon muo-
dostuminen on toistaiseksi ollut täysin sattumanvaraista. Mitä olisi siis syytä ta-
voitella? Kenties tulisi tavoitella niin ajanmukaista ja uudistuvaa opettajien pe-
ruskoulutusta, että se voisi ainakin osin toimia myös täydennyskoulutuksena, 
jossa opettajaksi opiskelevat ja opettajana toimivat voisivat oppia yhdessä. Ken-
ties tulisi tavoitella optiojatkumoa, tilannetta, jossa opettaja voisi olla varma, että 
hänen vuoronsa osallistua tällaiseen toimintaan tulee säännöllisin väliajoin. Pitäisi 
elää ajassa. Luukkaisen (2004) mukaan se ei opettajuudessa edes riitä, sillä opet-
tajien tulisi ajassa elämisen lisäksi olla myös aktiivisia suunnannäyttäjiä. Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna osaamisen kehittämisen, siis myös täydennyskoulu-
tuksen, merkitys on kiistaton.  

Opettajankoulutus – tietoa, taitoa, tulevaisuutta -julkaisussa (Opetusministe-
riö 2006, 38–40) esitetään viisi kehittämiskohdetta: opettajan kehittyminen am-
matissaan, oppilaitoksen kehittäminen, täydennyskoulutuksen tietoperusta, täy-
dennyskoulutustarjonnan ja mahdollisuuksien tasapaino ja alueellinen koulutus- 
ja kehittämistyö. Näistä kehittämiskohteista nostaisin esille kaksi. Julkaisussa 
täydennyskoulutuksen tietoperusta todetaan heikoksi ja todetaan tarvittavan kehit-
tämistoimia sen vahvistamiseksi. Tämän tutkimuksen perusteella tämän voi todeta 
paikkansapitäväksi arvioiksi. Alueellinen koulutus- ja kehittämistyö nähdään 
tärkeäksi toimintamalliksi ja tämän puolesta olen argumentoinut tässä tutkimuk-
sessa. Lisäksi on todettava, että opettajan kehittyminen ammatissaan, oppilaitok-
sen kehittäminen ja täydennyskoulutustarjonnan ja mahdollisuuksien tasapaino 
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ovat tärkeitä, mutta eivät uusia ja uudistavia näkökulmia. Erityisesti niitä tarvittai-
siin.  

Jatkotutkimushaasteita 

Jatkotutkimuksen haasteita on pohdiskeltu tutkimuksen eri vaiheissa. Tässä vai-
heessa on kuitenkin hyvä luona synteesi siitä, millaiset näkökulmat olisivat mie-
lenkiintoisia ja hedelmällisimpiä jatkotutkimuksen kohteita.  

Yksi tämän tutkimuksen keskeinen tulos oli ammatillisen kehittymisen näyt-
täytyminen neljä ulottuvuutta (vuorovaikutus ja sitä ohjaavat tekijät -ulottuvuuus, 
prosessi-, opettaja- ja opetusulottuvuudet) sisältävänä kokonaisuutena verrattuna 
teoreettisena lähtökohtana olleeseen Piclen (1985) kolmiulotteiseen teoriaan. Sekä 
Piclen teoriassa että tämän tutkimuksen tuloksessa muodostuneet ulottuvuudet 
liittyvät toisiinsa. Luokitusta luodessani ja kategorioiden yhteyksiä pohtiessani 
hahmottui mieleeni kuva eräänlaisesta verkosta, jossa ulottuvuudet ovat ikään 
kuin saman asian eri puolia, näkökulmia. Opettajan käyttämät käsitteet ilmaisevat, 
mistä näkökulmasta hän asiaa tällä hetkellä tarkastelee. Nimenomaan tällä hetkel-
lä, sillä ammatillinen kehittyminen voi merkitä ja todennäköisesti merkitsee nä-
kökulman muuttumista. Yhtenä jatkotutkimuksen haasteena onkin täsmentää 
näiden ulottuvuuksien olemassaoloa ja rakennetta sekä mahdollisesti tarkastella 
opettajan näkökulman muuttumista näiden ulottuvuuksien välillä uran ja ammatil-
lisen kehittymisen eri vaiheissa.  

Toinen kiinnostava tutkimusalue on eri tavoin suuntautuneiden opettajien 
(koulutussuuntautuneet, kehittymissuuntautuneet ja ei-koulutussuuntautuneet 
opettajat) tarkempi tutkimus. Näiden ryhmien välinen vertailu paljasti yllättävän 
vähän niitä tekijöitä, jotka selittävät koulutussuuntautuneisuuden, ei-
koulutussuuntautuneisuuden ja kehittymissuuntautuneisuuden syntyä, vaikka 
tutkimuksen laajassa viitekehyksessä pyrittiinkin huomiomaan asia ottamalla 
tutkittavaksi lukuisa joukko erilaisia taustamuuttujia ja selvittämällä niiden merki-
tys. Oleellinen jatkotutkimuksen haaste olisi selvittää, mikä muu kuin opettajan 
käsitys vuorovaikutuksen merkittävyydestä ja opettajan takana olevien työvuosien 
määrä ovat yhteydessä näiden erilaisten suuntautumisten muodostumiseen. Näi-
den yhteisten nimittäjien löytäminen olisi tärkeää, jotta koulutusmyönteisen asen-
teen syntymiseen voitaisiin tietoisesti vaikuttaa. Tulos jätti kuitenkin pohdittavak-
si, onko olemassa jokin muu tekijä, jota tässä tutkimusasetelmassa ei tullut ilmi. 
Pohdittavaksi ja jatkotutkimuksen haasteeksi jää, mikä muu tekijä tai mitkä muut 
tekijät voisivat olla kyseessä. Voi myös pohtia, viittako tulos nimenomaan laa-
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jemman viitekehyksen, kuten käyttöteorian tai persoonallisen tulkinnallisen viite-
kehyksen (Kelchtermans 2002), olemassaoloon ja merkitykseen. Tällöin mitään 
tyypillistä kouluttautujaa, ei-kouluttautujaa tai kehittäytyjää ei voisikaan profiloi-
da, vaan olisi lähdettävä jokaisen henkilökohtaisesta tilanteesta ja tulkinnasta.  

Jatkotutkimuksen haasteita on myös selvittää, ilmaiseeko suuntautuminen 
asennetta. Jotta suuntautuminen olisi asenne, on sen täytettävä asenteen edelly-
tykset, mikä tarkoitti sitä, että henkilön reaktiot asennealueella ovat suhteellisen 
pysyviä tilanteesta toiseen ja että reaktiot asenteen kolmessa eri komponentissa 
ovat johdonmukaisia, samansuuntaisia. Näin näyttikin olevan, kun mallinnettiin 
koulutuskiinnostuksen selittymistä, ja tällä perusteella kysymys näyttää olevan 
todella asenteista eikä reaktiotaipumuksista. Toisaalta on vaikea arvioida eri kom-
ponenttien (kognitiivinen, affektiivinen ja toimintakomponentti) suhdetta koulu-
tuskiinnostuksessa tai tehdä asennetypologian (arvostusasenteet, instrumentaaliset 
asenteet, ekspressiiviset asenteet ja orientoitumisasenteet) mukaisia johtopäätök-
siä asenteen funktiosta, koska tätä teoreettista näkökulmaa ei tämän tutkimuksen 
aineistonkeruussa huomioitu. Näin ollen on mahdotonta myöskään arvioida, 
kuinka tasapainoisesta asenteesta voisi olla kyse.  

Liian vähälle huomiolle tässä tutkimuksessa jäivät ammatillisen kehittymisen 
ytimeksi mainitut käyttöteoria, reflektio ja voimaantuminen. Käyttöteorian ilmen-
tymistä tavoiteltiin avoimessa kysymyksessä, joka koski kasvatus- ja opetustoi-
mintaa ohjaavia periaatteita. Vastausten perustella syntyi rakenne, joka sisällöl-
tään vastaa opettajien käsitystä siitä, mikä on oleellista opettajan työssä. Nämä 
kaksi tulosta viittaavat käyttöteorian olemassa oloon ja merkitykseen opettajan 
ajattelua ja toimintaa ohjaavana kehyksenä. Reflektiota ilmentymistä tavoiteltiin 
tutkimuksessa yhden kvantitatiivisen osion muuttujan (muuttuja 29. Opettajan 
kyky arvioida omaa toimintaansa ja oppia kokemuksistaan) avulla ja muuttuja 
faktoroitui yhdeksi prosessiulottuvuuden muuttujaksi. Reflektion ilmentymistä 
tavoiteltiin myös avoimessa kysymyksessä (kysymys 38), joka koski opettajana 
kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Tältä osin tulos oli olematon. Voimaantumi-
sen voi sanoa ilmenneen tutkimuksessa ainoastaan yhden voimaantumisen pre-
missin osalta. Siitosen (1999, 161–165) mukaanhan voimaantuminen vaikuttaa 
katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin: vahva katalyytti johtaa vahvaan sitoutumi-
seen ja heikko katalyytti heikkoon sitoutumiseen. Tätä vahvaa sitoutumista oli 
joidenkin opettajien osalta havaittavissa kehittymishalukkuuden ja kutsumuksen 
ilmauksin. Sekä käyttöteorian, reflektion että voimaantumisen ilmentymisen, 
merkityksen että tukemisen osalta tarvitaan jatkotutkimusta.  
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Täydennyskoulutuksen tutkimus on ollut suoraviivaista sekä kvalitatiivisen 
että kvantitatiivisen tutkimuksen osalta. Tässä tutkimuksessa täydennyskoulutusta 
lähestyttiin epäsuorasti, opettajien käsitysten kautta. Pohdintaa luonnollisesti 
herättää, millaisia olisivat tulokset olleet, jos lähestymistapa olisi ollut suoravii-
vaisempi. Jälkikäteen arvioituna käsitysten valinta tutkimuskohteeksi ja täyden-
nyskoulutusta selittäviksi tekijöiksi vaikuttaa edelleen perustellulta samoin kuin 
tutkimuksen kohteeksi valitut käsitykset Valittu käsityslähtöinen tarkastelutapa on 
uusi ja siten sillä voi olla uutta annettavaa täydennyskoulutuksen kehittämiselle. 
Mielestäni sekä suoria että epäsuoria tapoja tarvitaan täydennyskoulutuksen ja 
muiden ammatillista kehittymistä tukevien toimintatapojen kehittämiseksi. Mie-
lenkiintoinen tapa lähestyä täydennyskoulutusta olisi ollut esimerkiksi semantti-
sen differentiaalin käyttö aineistonkeruussa. Tätä ja muita vaihtoehtoisia aineis-
tonkeruu- ja analyysitapoja on pohdiskeltu jo luvun Tutkimusstrategiset valinnat 
(luku 3.4.) yhteydessä. Joka tapauksessa opettajuuden, ammatillisen kehittymisen 
ja täydennyskoulutuksen alueelta tarvitaan sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 
tutkimusta.  

Tämä tutkimus keskittyi erityisesti suomalaiseen näkökulmaan. Tällä tarkoi-
tan sitä, että opettajuuden ja täydennyskoulutuksen käsitteistön ja kehittymisen 
osalta keskityttiin suomalaisen tilanteen tarkasteluun. Tätä lähestymistapaa perus-
telin jo tutkimusstrategisten valintojen esittelyn yhteydessä ja olen edelleen sitä 
mieltä, että se valinta oli tutkimuksen viitekehyksen laajuus huomioiden perustel-
tu valinta. Ammatillista kehittymistä käsittelevät ulkomaiset tutkimukset on pyrit-
ty ottamaan hyvin huomioon. Ulkomaisen näkökulman tuominen ja näkökulmien 
vertailu luonnollisesti antaisi lisäperspektiiviä kaikkien näiden alueiden teoreetti-
seen ja käytännölliseen kehittämiseen. Toinen tutkimuksesta ulkopuolelle rajattu 
näkökulma olivat täydennyskoulutuksen erilaiset toimintamallit. Myös niiden ja 
niiden vaikutuksen perusteellinen analyysi voisivat antaa kaivattua uutta näkö-
kulmaa täydennyskoulutuksen kehittämiseen.  

7.3 23BTutkimusprosessista ja sen ongelmakohdista 

Tutkimuksen arviointia olen pyrkinyt tekemään koko ajan osana tutkimusproses-
sia. Tässä luvussa keskityn arvioimaan tutkimusprosessia ja tuon esille sen on-
gelmakohtia sekä niiden suhteen tekemiäni ratkaisuja. Tutkijan tiedostamat tutki-
musprosessissa ilmenneet ongelmat liittyvät tutkimuksen laajaan viitekehykseen, 
kyselylomakkeen muutamiin kohtiin, kvalitatiivisen analyysin toteuttamiseen 
sekä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistämiseen.  
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Tutkimusprosessi käynnistyi vuonna 2000 teoreettisen viitekehyksen hahmot-
tamisesta ja siihen pohjautuvan kyselylomakkeen rakentamisesta. Olin vasta aloit-
tanut jatko-opintoni ja vasta hahmottelemassa ammatilliseen kehittymiseen liitty-
vän tutkimuksen ideaa. Täydennyskoulutuksen näkökulma tuli mukaan Kainuun 
koulutoimenjohtajien aloitteesta. Aikaa teoreettiseen perehtymiseen sisällön ja 
metodologian tasolla sekä kyselylomakkeen valmiiksi saattamiseen oli puoli vuot-
ta, opetus- ja muiden tehtävien ohessa. Varmasti yksi tutkimuksen viitekehyksen 
laajuuden syy onkin tämä nopea tutkimusprosessiin heittäytyminen, minkä vuoksi 
minulla ei vielä ollut tarpeeksi rohkeutta ja näkemystä rajata tutkimusaihetta riit-
tävästi. Toisaalta arvioisin aina olleeni pikemminkin kokonaisvaltaisesti kuin 
yksityiskohtaisesti asioita tarkasteleva, joten siinä suhteessa tutkimuksen laaja 
viitekehys edustaa hyvin ajattelutapaani. Ja toki laaja viitekehys voidaan nähdä 
myös yhtenä tämän tutkimuksen ansiona. Se ei kuitenkaan muuta sitä seikkaa, 
että laajan viitekehyksen hallitseminen ja tutkimuksen punaisen langan säilyttä-
minen ja esiin saaminen ovat olleet kovan työn takana. Nämä ongelmat on ollut 
kohdattava oikeastaan tutkimuksen jokaisessa työvaiheessa: mitä kaikkea ja kuin-
ka sisällyttää tutkimuksen teoreettiseen osaan, miten analysoida aineisto, miten 
yhdistää kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen näkökulma loogiseksi kokonaisuudek-
si, kuinka tuoda esiin olennainen raportoinnissa. Jotain tästä ongelmallisuudesta 
varmasti kertoo esimerkiksi se, että väitöskirjan rakenne on muuttunut täydellises-
ti neljä kertaa. Viimeisimmillään pohdintaa aiheutti se, kuinka liittää tutkimuksen 
tulokset, johtopäätökset ja näiden pohdinta sujuvaksi kokonaisuudeksi. Tutkijan 
valinta keskittyä ensin tuloksiin ja vasta sitten johtopäätöksiin ja niiden pohdin-
taan perustuu nimenomaan tutkimuksen punaisen langan säilyttämiseen. Tuloksia 
oli niin paljon, että jos niitä olisi alettu yksityiskohtaisesti pohdiskella esimerkiksi 
kunkin osion jälkeen, olisi niihin sekä tutkijan että lukijan ollut äärettömän helppo 
sotkeutua ja siten tämä tapa olisi tutkijan mielestä pikemminkin hämärtänyt ko-
konaisuuden muodostumista. 

Valli (2000) tuo esiin muutamia kyselylomakkeen käyttöön liittyviä kysy-
myksiä, joiden olennaisuudesta olen täsmälleen samaa mieltä. Valli (emt. 533) 
kirjoittaa, että kyselylomakkeella kerätyn aineiston pohjalta tehtävän analysoinnin 
onnistumisen kannalta on tärkeää lomakkeen huolellinen ja analyyttinen käyttö ja 
tarkastelu. Valli (emt. 533–534) korostaa muun muassa esitestauksen merkitystä: 
esitestausta suoritetaan niin vastaajien tason selvittämiseksi kuin aineiston jälki-
käsittelyn helpottamiseksi. Ymmärtämisen vaikeus voi olla kyselylomakkeessa 
molemminpuolista – vastaaja ei ymmärrä kysymystä samalla tavalla kuin tutkija 
tarkoittaa tai vastaaja ei ole vastannut tavalla, jolla tutkija olettaa sen tapahtuvan 
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ja tutkija ei tällöin välttämättä ymmärrä vastaajan tarkoitusta. Annetuista vaihto-
ehdoista vastaaja saattaa myös valita useamman vaihtoehdon kuin yhden.  

Tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen osalta suurin kritiikkini kohdistuu 
kahteen kohtaan. Ensimmäinen tehtävä, joka koski oleellista opettajan työssä, 
sisälsi kaksi muuttujaa, joiden suhteen toivoisin tehneeni paremman ratkaisun. 
Nämä kohdat ovat muuttuja 28. Opettajan huumorintaju ja empaattisuus sekä 
kohta 32. Ongelmanratkaisukyky ja valmius muutoksiin. Kyselylomakkeen kukin 
kohta saisi sisältää ”vain yhden ajatuksen” eli mitata suhtautumista vain yhteen 
asiaa. Kyselyyn vastaaja joutuu mahdottoman tehtävän eteen yrittäessään vastata 
kysymykseen, jossa on useampi kuin yksi käsitteellinen ulottuvuus ja tutkija jou-
tuu mahdottoman tehtävän eteen arvioidessaan vastausta. Toisessa, ammatillista 
kehittymistä koskeneessa osiossa pystyinkin sitten käsittelemään nämä asiat tois-
taan erillisinä. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta arvioituna ongelma on tie-
tenkin olemassa, sillä aiheellisesti voidaan kysyä, kumpaa annetuista kahdesta 
ulottuvuudesta opettaja on ensisijaisesti ajatellut arvioidessaan oleellisuutta. Tästä 
osiosta jätin myös tietoisena valintana pois kaksi Piclen (1985) teorian sisältämää 
muuttujaa: ammatilliseen ulottuvuuteen kuuluneen kutsumustietoisuuden (palve-
luihanteen) ja henkilökohtaiselle ulottuvuudelle kuuluneen kasvutarpeen (halun 
kehittyä). Nämä kuitenkin kävivät esille ammatillista kehittymistä koskeneissa 
avoimissa kysymyksissä, mistä on pääteltävissä, että myös nämä muuttujat olisi 
pitänyt sisällyttää ensimmäiseen osioon.  

Toinen kyselylomaketta koskeva ongelma on samansuuntainen. Kysymys Mi-
kä sinua opettajan työssä askarruttaa ja aiheuttaa ongelmia? sisältää lähtökohtai-
sesti kaksi kysymystä: mikä askarruttaa ja mikä aiheuttaa ongelmia. Tutkijan 
ajattelu oli tässä liian yksioikoista, sillä kuten yksi vastaajista aiheellisesti huo-
mautti ”askarruttamista voi liittyä muihinkin kuin ongelmiin ja se voi myös olla 
luonteeltaan positiivista”. Myös Kaikkonen (1999, 432) kirjoittaa kielen ongel-
masta ja sen perustavaa laatua olevasta luonteesta ja mukana olosta paradigmasta 
riippumatta. Tutkimusmetodologiassa on monin tavoin kysymys siitä, millaiseksi 
kieli ymmärretään, mitä rajoituksia siinä ja sen käytössä nähdään sekä millaista 
kieltä itse tutkija käyttää. Oletus sen tyyppisessä kielen määrittelyssä, jossa kieli 
kuvataan ajattelun ilmaisun välineeksi, on se, että ihmiset pystyvät ilmaisemaan 
ajatuksiaan kielellä ja että ymmärtäminen on suhteellisen vaivatonta. Näin ei 
kuitenkaan ole. Tutkijan on tiedostettava molemmat ongelmat: että tutkittavalla 
on vaikeuksia ilmaista käsityksiään ja ajatuksiaan kielellisesti tarkoittamallaan 
tavalla ja että tutkijan on ongelmallista ymmärtää oikein tutkittavien kieltä ja 
mieltä.  
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Esitestauksessa nämäkin ongelmakohdat olisivat voineet tulla huomatuksi, jo-
ten on todettava, ettei yhdessä koulutoimenjohtajien kokouksessa tapahtunut ky-
selyn esittely ja pohdinta ollut riittävä esitestaus. Seurauksena oli molemminpuo-
lista ymmärtämättömyyttä, joka olisi voitu välttää. Jonkin verran vastauksissa 
kävi myös niin, että annetuista vaihtoehdoista vastaaja oli valinnut useamman 
vaihtoehdon kuin yhden. Vastaaja oli saattanut ympyröidä kaksi vaihtoehtoa tai 
muuttanut mieltään, jolloin olisi kaivattu selvää merkintää siitä, kumpi vaihtoehto 
nyt oli se vastaajan lopullinen valinta. Näitä tapauksia ei kuitenkaan ollut useita ja 
päätökseni oli jättää kaksoisvastaukset ja epäselvät tapaukset kokonaan käsittele-
mättä. Tämän ratkaisun tein kyselyn suuren kohdejoukon ja hyvän vastausprosen-
tin perustella, tiedostaen, että kyseessä on kuitenkin myös tutkimuksen luotetta-
vuuteen vaikuttava seikka. Vallin (2000, 537) mukaan tutkimukseen luotettavuu-
teen vaikuttaa paljon, jos aineistossa on vastaamatta jättäneitä tai vastauksia, jotka 
on paras jättää koodaamatta ja tästä syystä kadon merkitystä tuloksiin on syytä 
pohtia huolella. Kokonaisuutena voi sanoa, että tutkija kokee oppineensa kyselyn 
tekemisestä ja analysoimisesta ja kvantitatiivisen metodologian soveltamisesta 
paljon tämän tutkimuksen aikana, kantapään kautta. 

Toinen tutkimuksen ongelmakohdista liittyy kvalitatiivisen analyysin etene-
miseen. Tuomi ja Sarajärvi (2003) esittävät kuvauksen laadullisen analyysin ete-
nemisestä: 

1.    Päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 

2.a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostuk-
seesi. 

2.b. Jätä kaikki muu pois tästä tutkimuksesta! 

2.c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erikseen muusta aineistosta. 

3.    Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto (tms.) 

4.    Kirjoita yhteenveto 

Tuomi ja Sarajärvi (ems.) jatkavat, että kuvaus paljastaa laadullisen analyysin 
suurimmat pullonkaulat. Ensiksikin on huomattava, että laadullisen tutkimuksen 
aineistosta löytyy aina useita kiinnostavia asioita, joita ei ole ehkä etukäteen 
osannut ajatella. Useasti juuri kiinnostavien asioiden ilmestyminen saa aloittele-
van tutkijan hämilleen, koska kaikki näitä asioita olisi kiinnostavaa tutkia ja ra-
portoida omassa tutkimuksessa. Koska tutkimuksessa oli laaja kohdejoukko ja 
laaja viitekehys, tutkija joutui väistämättä kamppailemaan sen asian kanssa, mitä 
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analysoidaan ja raportoidaan. Aineisto oli niin moniulotteinen, että se olisi tarjon-
nut mahdollisuuden ottaa myös monta muuta näkökulmaa tarkastelun alle ja täl-
löin tutkimuksen punaisessa langassa pysymisestä tulee vaikeaa. Tutkijan valinta 
analysoida ja raportoida myös koko laadullinen aineisto perustuu tahtoon luoda 
kokonaiskuva. Jos tutkimuksessa olisi analysoitu ja raportoitu vain koulutusta 
koskevat avointen kysymysten vastaukset, olisi kokonaiskuva jäänyt muodostu-
matta ja tällöin koulutuksen aseman ja merkityksen pohdiskelu käsitysten kentäs-
sä olisi ollut mahdotonta. Tutkimuksen analyysivaiheessa tein kuitenkin rajauksen 
jättää raportoimatta kyselyn kaksi kohtaa; jotka koskivat taustamuuttujiin liittyviä 
harrastuksia ja muita aihetta koskevia mielipiteitä. Tämän päätöksen tein, koska 
kummallakaan ei näyttänyt olevan relevanssia tutkimuksen tavoitteiden suhteen. 
Tässä aineistoa koskeneessa valintaprosessissa tutkijalle avautui uudella tavalla 
tutkimustehtävien merkitys.  

Kolmas tutkimuksen ongelmakohta liittyi luokitteluun ja laadullisen aineiston 
raportointiin: ilmoittaako kategorioinnissa kategorioihin kertyneiden havaintojen 
ja siten syntyneiden koodausten lukumäärä vai ei. Kysymys liittyy sekä kategori-
oinnin luotettavuuteen että lukumäärien ilmoittamisen merkitykseen. Kategori-
oinnin osalta olen pyrkinyt luomaan lukijalle avautuvan kuvauksen kategorioinnin 
muodostumisesta ja sen rakenteesta. Lukumäärien osalta päädyin niiden ilmoit-
tamiseen, koska se tarjoaa lukijalle näköalan muodostaa oman käsityksensä kate-
gorian merkittävyydestä. Tuomi ja Sarajärvi (2003, 95) kirjoittavat yleensä laa-
dullisen aineiston analyysistä, että luokittelua pidetään yksinkertaisimpana aineis-
ton järjestämisen muotona – itse asiassa sitä pidetään kvantitatiivisena analyysinä 
sisällön teemoin. Alkeellisimmillaan aineistosta määritellään luokkia ja lasketaan, 
montako kertaa jokainen luokka aineistossa esiintyy. Teemoittelu voi olla periaat-
teessa luokituksen kaltaista, mutta siinä painottuu, mitä kustakin teemasta on 
sanottu. Lukumäärällä on tai ei ole merkitystä, mikä riippuu laadullisen tutkimuk-
sen perinteestä. Tyypittelyssä aineisto ryhmitetään tyypeiksi.  

Tässä tutkimuksessa olen soveltanut sekä luokittelua, teemoittelua että tyypit-
telyä tuodakseni mahdollisimman kattavasti esiin aineiston eri puolia. Analyysi ei 
kuitenkaan ole koskaan irrallaan valitusta lähestymistavasta. Tutkimuksen aineis-
to olisi tarjonnut mahdollisuuden ottaa myös fenomenografinen lähestymistapa. 
Tämä lähestymistapa olisi toisaalta ollut luonteva, ovathan tutkimuskohteena 
käsitykset. Toisaalta tämä lähestymistapa olisi edellyttänyt otosta kohdejoukosta 
ja otokseen valittujen henkilöiden henkilökohtaisten merkitysrakenteiden analy-
soimista. Koska toiveena oli kuitenkin kokonaistutkimus ja kiinnostuksen kohtee-
na olivat asioiden väliset yhteydet, oli valintana koko kohdejoukon vastauksiin 
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kohdistuva tilastollinen ja sisällönanalyyttinen analyysi. Fenomenografisessa 
lähestymistavassa suunta on henkilökohtaisten merkitysrakenteiden kautta kohti 
yleisiä merkitysrakenteita ja teoriaa, mutta tässä tutkimuksessa lähestymistapani 
oli ikään kuin päinvastainen, eli yleistä rakennetta (koko kohdejoukon käsitykset) 
täsmennettiin kehitys- ja koulutussuuntautuneiden opettajien henkilökohtaisen 
merkitysrakenteen tutkimisella. Lähestymistavan valinnasta voidaan esittää monia 
mielipiteitä ja kysyä, millaiseksi tutkimuksen tulokset olisivat toisenlaisen lähes-
tymistavan kautta muodostuneet. Itse näen, että koska nyt toteutetun tutkimuksen 
kohdejoukko on suuri ja viitekehys laaja, se on suuntaa antava ja mahdollistava. 
Suuntaa antavuus ja mahdollistavuus tarkoittavat, että tämän tutkimuksen ansiois-
ta on mahdollista seuraavissa tutkimuksissa paremmin porautua syvemmälle yksi-
lökohtaiseen tarkasteluun esimerkiksi koulutussuuntautuneiden, ei-
koulutussuuntautuneiden ja kehittymissuuntautuneiden opettajien osalta. 

Tuomi ja Sarajärvi (2003, 105) muistuttavat myös, että sisällönanalyysillä 
saadaan kuitenkin vain kerätty aineisto järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. 
Monia sisällönanalyysillä toteutettuja tutkimuksia myös kritisoidaan tästä kesken-
eräisyydestä: tutkija on saattanut kuvata analyysinsa hyvinkin tarkasti, mutta ei 
ole kyennyt tekemään mielekkäitä johtopäätöksiä ja esittelee järjestetyn aineiston 
ikään kuin tuloksina. Tähän seikkaan on pyritty kiinnittämään tässä tutkimuksessa 
erityistä huomiota. Tulokset ja johtopäätökset olen toisaalta pyrkinyt tiivistämään 
ja toisaalta olen pyrkinyt käsittelemään niitä mahdollisimman laaja-alaisesti ja 
objektiivisesti. Näitä tuloksia ja johtopäätöksiä voivat tulevat aihepiirin tutkimuk-
set kyseenalaistaa tai vahvistaa. Joka tapauksessa on muistettava, että opettajuus 
on ilmiönä sidonnainen aikaansa ja yhteiskunnan muutoksiin.  

Tutkimusprosessin keskeiseksi osaksi nousee tulkinta, sillä viime kädessä sii-
tä on kysymys niin tutkimuksen analyysi-, tulos- kuin johtopäätösvaiheessakin. 
Tulkinnasta ja sen merkityksestä Syrjäläinen (1994, 96–98) kirjoittaa kuvaavasti, 
että onnistunut tulkinta tekee ilmeisestä vielä ilmeisemmän, kyseenalaistaa ilmei-
sen ja sitten tuo esiin piilevän. Kaikkonen (1999, 431) kirjoittaa myös hyvin, että 
koska ymmärtäminen on aina rajallista, tutkijan on toistuvasti ”irrottauduttava” 
tulkinnasta, joka on seurausta hänestä itsestään, hänen olemuksestaan ja ajattelus-
taan eikä itse tutkimuskohteesta. Tiedostin tulkinnan ongelmallisuuden ja merki-
tyksen tässä tutkimuksessa hyvin vahvasti. Se pohditutti erityisesti, kun kyseessä 
on kahta metodologista lähestymistapaa soveltava tutkimus. Analysoidessani 
ensin kvantitatiivisen osion ja siirtyessäni sitten laadulliseen osioon tarkastele-
maan asiaa toisesta näkökulmasta, huomaisin, miten vaikea siirtymä on. Siirtymä 
on vaikea, koska toiminnan pohja on päinvastainen: kvantitatiivinen analyysin 
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teoriaperustaisuus ja loogisuus täytyy unohtaa ja heittäytyä aineistolähtöisyyteen. 
Tutkijan täytyy koko ajan tiedostaa ja kyseenalaistaa tekemisensä, koska ilman 
tätä kyseenalaistusta ei voi välttyä siltä, että juuri tehdyllä kvantitatiivisella ana-
lyysillä ja sen tuloksilla ja sovelletuilla teorioilla on ohjaava vaikutus kvalitatiivi-
sen analyysin tekemiseen. Jos tällainen ohjaava vaikutus on olemassa, ei ole enää 
kysymys aineistolähtöisyydestä. Toisesta näkökulmasta korostuvat juuri tutkijan 
olemus, asiantuntemus, tieto, kokemukset ja ajattelu, joiden vuoksi tutkija saattaa 
alkaa nähdä asioita ”niiden läpi” eli tehdä tulkintaa, jolle aineisto ei todellisuudes-
sa tarjoa perusteita. Onkin jatkuvasti vartioitava rajaa ja kysyttävä, millä tulkin-
nan asteella asiat ovat perusteltavasti olemassa. Tässä tutkimuksessa olen siis 
ikään kuin ulkoistanut itseni kahteen kertaan. Toisaalta näen monipuolisen opetta-
jataustani yhtenä tämän tutkimuksen vahvuutena, sillä ilman sitä olisi ollut mah-
dotonta tavoittaa syvällistä ymmärrystä tutkimuksen problematiikasta. Olen tässä 
tutkimuksessa siis sekä ulkoistanut omakohtaista kokemustani ja asiantuntemus-
tani opettajuudesta että hyödyntänyt sitä. Kaikkonen (1999, 434) jatkaa, että kun 
tutkija on ennen tutkimusta ja empiiristä tutkimusta tehdessään mennyt riittävän 
syvälle käsitteidensä sisään ja nostanut esiin olennaisen muiden tutkijoiden tulok-
sista ja johtopäätöksistä, voi hän omia tuloksiaan esitellessään käydä keskustelua 
tutkimusteoriansa kanssa ja rakentaa näin teoreettista ymmärrystään. Juuri tähän 
syvälle menemisen mahdollistumiseen opettajataustan ansiosta viittasin edellä.  

Koska tutkimukseni yksi keskeinen piirre on metodologisten lähestymistapo-
jen yhdistäminen, jonka vaikeuteen viittasin jo edellä, on syytä ottaa hieman tar-
kempaa näkökulmaa asiaan. Metodologisten lähestymistapojen yhdistäminen on 
myös seikka, joka jatkuvasti keskusteluttaa ja jakaa mielipiteitä. Kaikkonen 
(1999, 428) kirjoittaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen vastak-
kainasettelunomaisesta tarkastelusta. Vastakkainasettelun lähtökohta on hänen 
mukaansa looginen ja ymmärrettävä, pohjautuvathan tutkimussuuntaukset perus-
teiltaan erilaisiin tutkimusparadigmoihin. Koska näin on, tutkimusotteiden yhdis-
tämisen kannattajat eivät Kaikkosen mukaan ole pohtineet ristiriitaa, joka empiiri-
selle tutkimukselle aiheutuu ontologisten ja epistemologisten peruskysymysten 
ristiriidoista. Kysymykset siitä, millainen tutkimuskohde ihminen on ja millaista 
tietoa hänestä on saatavissa, ovat vaikeutensa vuoksi usein jääneet pohtimatta ja 
näin on syntynyt oikeutus erilaisiin ontologisiin ja epistemologisiin ratkaisuihin 
pohjaavien tutkimusparadigmojen yhdistämiseen. Toiminta kertoo Kaikkosen 
mukaan siitä, että tutkimusmetodit ohjaavat tutkimusta eikä niinkään siitä, että 
käytetyt metodit olisivat seurausta perustelluista ontologisista ja epistemologisista 
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ratkaisuista. Kaikkonen (emt. 430) esittelee Meykutin ja Morehousen (1994) tar-
kastelun kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen peruseroista (taulukko 37):  

Taulukko 37. Positivistisen ja fenomenologisen paradigman postulaatteja (Kaikkonen 
1999, 430). 

KYSYMYKSIÄ POSITIVISTINEN 

LÄHESTYMISOTE 

FENOMENOLOGINEN 

LÄHESTYMISOTE 

1. Millainen maailma on? 

(= ontologinen kysymys) 

On olemassa yksi todellisuus. 

Jakamalla se huolellisesti osiin ja 

tulkitsemalla sitä kokonaisuuden 

voi ymmärtää. 

Todellisuuksia on monta. Ne ovat 

luonteeltaan sosiopsykologisia 

muodostaen toisistaan riippuvaisen 

kokonaisuuden. Todellisuuden voi 

ymmärtää vain kukin itse. 

2. Mikä on tutkijan ja tutkittavan 

ilmiön suhde? 

(= epistemologinen kysymys) 

Tutkija voi asettua tutkittavan 

ilmiön ulkopuolelle. Todellinen 

objektiivisuus on mahdollista. 

Tutkija ja tutkittava ilmiö ovat 

keskinäisessä 

vuorovaikutussuhteessa/ 

riippuvuudessa. 

3. Mikä merkitys on arvoilla 

maailman ymmärtämisessä?  

(= aksiologinen kysymys) 

Arvot voidaan jättää tutkittavan 

ilmiön ja tutkimuksen ulkopuolelle. 

Arvot ohjaavat ha muovaavat sitä, 

miten ilmiö ymmärretään. 

4. Ovatko syy–seuraussuhteet 

mahdollisia?  

(loogisuuden kysymys) 

Toinen tapahtuma edeltää toista ja 

aiheuttaa sen. 

Tapahtumat vaikuttavat monin 

tavoin toisiinsa. Löytyy yhteyksiä. 

5. Mitä on mahdollista yleistää? 

(= generalisaation kysymys) 

Tulokset ovat yleistettävissä ajasta 

ja paikasta riippumatta. 

Vain suuntaa antavia yleistyksiä on 

mahdollista tehdä: ”valaisee” toisen 

ymmärrystä. 

6. Mitä uutta tietoa tutkimus tuo 

esiin?  

(= teleologinen kysymys) 

Pyritään todistamaan tieto 

oikeaksi tai vääräksi. 

Pyritään tunnistamaan ja löytämään 

ilmiöitä ja merkityksiä. 

7. Millaista on tutkimuksen 

kieli? 

(= retoriikan kysymys) 

Kieli on muodollista, ei ota kantaa 

ja tukeutuu määritelmiin. 

Kieli on vapaata ja henkilökohtaista 

ja liittyy tutkimusratkaisuihin. 

Edellä oleva tarkastelu johtaa kysymään, kuinka positivistinen tai fenomenologi-
nen tämä tutkimus pohjimmiltaan on. Toteaahan Metsämuuronenkin (2003, 208), 
että koska tutkimusotteet eroavat toisistaan melko huomattavasti, lienee järkevää 
valita jompikumpi otteista pääasialliseksi tutkimusotteeksi. Tätä järkevää valintaa 
en ole tässä tutkimuksessa tehnyt, vaan näkökulmat pikemminkin tukevat toisi-
aan, kun samoja ilmiöitä (opettajuutta, työyhteisöä ja opettajan työn ongelmia) 
tarkastellaan molemmista näkökulmista käsin. Tämä edellyttää sitä, että feno-
menologinen ote ymmärretään laaja-alaisena, monenlaisia variaatioita sisältävänä 
otteena. Voidaanko näin ymmärtää? Lehtovaara (1995, 71) toteaa, että sen ku-
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vaaminen lyhyesti, mitä fenomenologialla tällä hetkellä tarkoitetaan, ei ole mi-
kään helppo tehtävä. Vielä senkin jälkeen, kun suuntaus on tullut itsenäisenä aja-
tussuuntana tietoiseksi itsestään, se on tulkinnut itseään jatkuvasti uudelleen. 
Tästä on ollut se seuraus, että on miltei mahdotonta esittää yleisesti hyväksyttyä 
määritelmää, mitä suuntaukseen kuuluu, mitä ei. Ilmeisesti tilanne ei ole kovin-
kaan paljon muuttunut, sillä Perttula (2000, 428) puolestaan toteaa, että feno-
menologian tavoite on nähdä ilmiöt niin kuin ne ovat – silti fenomenologiasta on 
tarpeen puhua monikossa: yhden sijasta on monta fenomenologiaa.  

Metsämuuronen (2003, 207–208) kirjoittaa myös, että useat metodologian 
oppikirjat varoittavat liian voimakkaasta kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutki-
musotteen dikotomisoinnista (ks. Alasuutari 1995, Grönfors 1985, Brannen 1994, 
Hammersley 1994). Ja että oikeastaan pitäisi tehdä niin, että tutkimuskohteemme 
ja ongelmamme pitäisi tuottaa päätös siitä, kumpi tapa on järkevämpi lähteä etsi-
mään tietoa ja totuutta. Tässä tutkimuksessa olen etsinyt niitä molempien kautta. 
Onwuegbuzie ja Daniel (2003) ovat analysoineet kvantitatiiviseen ja kvalitatiivi-
seen tutkimukseen liittyviä tyypillisimpiä virheitä. He viittaavat Newmaniin ja 
Bentziin (1998), joiden mukaan korkeimmalla tasollaan kysymys on valheellisen 
kahtiajaon luomisesta näiden lähestymistapojen välille. Tällöin kysymys on epä-
onnistumisesta nähdä nämä lähestymistavat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ole-
vaksi jatkumoksi, jonka keskeinen voima on teoria. Tämä johtaa perusteellisen ja 
kokonaisvaltaisen tutkimuksellisen otteen muodostamisen estymiseen. Metsä-
muuronen (2003, 208) jatkaa olevan ilman muuta selvää, että mitä useampaa 
tutkimusmenetelmää käyttää, sitä varmempaa saatu tieto on. Tätä kutsutaan trian-
gulaatioksi: samaa ilmiötä tarkastellaan useasta eri suunnasta. Samaa tutkimusta 
voi tehdä siis sekä positivistisesti että fenomenologisesti, tiedon laatu vain on 
erilaista. Metsämuuronen jatkaa triangulaatiosta viitaten Dentziniin (1988), jonka 
mukaan on olemassa neljänlaista triangulaatiota: 

– monimetodi-menetelmä (Multi method), jossa käytetään monia metodeja eli 
tiedonhankinnan tekniikoita 

– monitutkija-menetelmä (Multi investigator), jossa käytetään useita havainnoi-
jia tai koodaajia 

– monidata-menetelmä (Multi data), jossa dataa kerätään useana päivänä, useal-
la tavalla, vuosittain 

– moniteoria-menetelmä (Multi theory), jossa tutkimus itsessään voi luoda 
useita kilpailevia teorioita tai tukija käyttää useita kilpailevia teorioita 
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Tässä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden lisääminen esimerkiksi monitut-
kija-menetelmän käyttäminen olisi ollut vaikeata, sillä kuten Ahonen (1995, 130) 
kirjoittaa, rinnakkaisluokittelun käyttäminen ei useinkaan ole käytännössä mah-
dollinen, koska tarvittavan teoreettisen perehtyneisyyden hankkiminen ja kunnol-
linen paneutuminen tutkijan tekemään kategoriointiin vaatii suhteettomasti työtä.  

Eräänlaisena ongelmakohtana voinee pitää myös sitä pohdintaa, jonka kävin 
tutkimuksen rajauksesta. Äärettömän kiinnostavaa olisi ollut luoda katsaus täy-
dennyskoulutuksen tilanteeseen myös muissa maissa, erityisesti Euroopassa ja 
maissa, jossa koulutusjärjestelmän kehittyminen on ollut samansuuntaista kuin 
Suomessa. Kiinnostavia kysymyksiä olisivat esimerkiksi, miten täydennyskoulu-
tus on muualla organisoitunut ja mikä on täydennyskoulutukseen sijoitettu talou-
dellinen panos sekä se, olisiko ulkomailta löydettävissä hyviä ratkaisuja sovellet-
tavaksi myös Suomeen. Tämä tarkastelu on kuitenkin rajattu tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle, koska katsaus täydennyskoulutukseen toimii vain laajana viiteke-
hyksenä tavoitteenaan selventää tutkimukseni lähtökohtaa, edistää täydennyskou-
lutukseen liittyvän problematiikan ymmärtämistä ja antaa taustaa, johon tutki-
mukseni tuloksia ja kehittämisehdotuksia voidaan peilata. Kyseessä on siis vält-
tämätön, mutta ei suinkaan tutkimukseni ainoa keskeinen osa, jolloin oli syytä 
rajata sen laajuutta. Täydennyskoulutuksen muotoutuminen ja toteutuminen on 
myös sidoksissa laajemmin yhteiskunnalliseen, koulutuspoliittiseen ja taloudelli-
seen kehitykseen, jotka kussakin maassa ovat ainutlaatuisia. Kehittämistä ei siten 
voi irrottaa näistä yhteyksistään, vaan sen tulee tapahtua ns. vallitsevien olosuh-
teiden pohjalta. Tässä mielessä eri maiden tilanteen tarkastelu ei voi lähtökohtai-
sesti antaa erityisen suurta panosta täydennyskoulutuksen kehittämiselle Suomes-
sa. 

7.4 24BTutkimuksen luotettavuudesta, yleistettävyydestä ja 
hyödynnettävyydestä 

Tutkimuksen luotettavuuteen, yleistettävyyteen ja hyödynnettävyyteen on monta 
näkökulmaa. Tässä tutkimuksessa niitä on vielä useampia, koska asiaa on tarkas-
teltava sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen näkökulmasta.  

Puolimatka (2002, 466) kirjoittaa, että empiirisen tutkimuksen luotettavuus 
on perimmältään kykyä tarjota totuudenmukaista tietoa siitä todellisuuden osa-
alueesta, johon tutkimuksessa etsitään vastausta. Nummenmaata ym. (1997, 201) 
lainaten voidaan todeta, että luotettavuusarvioinnilla pyritään saamaan vahvistus 
sille, että tutkimustulokset eivät ole satunnaisten tekijöiden seurausta ja että tu-
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loksista voidaan tehdä ne tulkinnat, jotka tehtiin. Syrjälä (1994, 48) korostaa, että 
tutkimuksen luotettavuusarviointia ei voi pitää irrallisena toimenpiteenä, joka 
mekaanisesti tutkimuksen jälkeen suoritetaan, vaan luotettavuuden arvioinnin on 
oltava mukana koko tutkimusprosessin ajan. Kaikkonen (1999, 433) puhuu uskot-
tavuudesta: koska laadullisen tutkimuksen uskottavuuteen liittyvät kysymykset, 
joita kvantitatiivinen tutkimus kuvaa käsitteillä validiteetti ja reliabiliteetti, perus-
tuvat erityisesti siihen, että lukija voi tutkimusraportoinnista itse vakuuttua tutki-
jan ja tutkimuksen tulkintojen uskottavuudesta, tutkimuskirjoituksen täytyy olla 
kuvaava. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 135 ja 138) puolestaan kirjoittavat totuudelli-
suudesta ja johdonmukaisuudesta todetessaan, että laadullisen tutkimuksen totuu-
dellisuutta on arvioitava tarkastelemalla koko tutkimusprosessia tärkeimpänä 
kriteerinä tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus.  

Ahosen mukaan (1995, 129) laadullisen aineiston ja sen tulkinnan avulla löy-
dettyjen merkitysten ja merkityskategorioiden luotettavuus riippuu kahdesta asi-
asta: siitä miten ne vastaavat tutkimushenkilöiden ilmaisuissaan tarkoittamia mer-
kityksiä ja toiseksi missä määrin ne vastaavat teoreettisia lähtökohtia. Laadullisen 
tiedon luotettavuudessa on siten ennen muuta kysymys tulkintojen validiteetista. 
Aineiston validiteetti merkitsee ensinnäkin aitoutta: aineisto on aitoa, kun tutki-
mushenkilöt puhuivat tai muuten ilmaisivat itseään samasta asiasta kuin tutkija 
oletti. Toiseksi aineiston on oltava relevanttia ongelmanasettelun taustana olevien 
teoreettisten käsitteiden suhteen. Johtopäätökset ja tulkitut merkitykset ja merki-
tyskategoriat ovat puolestaan valideja silloin, kun ne vastaavat sitä mitä tutkitta-
vatkin tarkoittavat, ts. tukija ei ole esimerkiksi ylitulkinnut aineiston ilmaisuja. 
Tutkimuksen intersubjektiivisuus – se, että merkitysten tulkintaan vaikuttavat aina 
paitsi tutkittavan myös tutkijan mielessä olevat merkitykset – on tulkinnan ja 
päättelyn riskitekijä, mikäli tutkija ei tiedosta ja käytä hallitusti omia merkityksi-
ään. Toiseksi johtopäätösten validiteetti riippuu tutkittujen merkitysten relevans-
sista tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien suhteen. Jännittävätkään kategoriat 
eivät ole valideja, jos ne hyppäävät ulos tutkimuksen teoreettisesta linjauksesta. 
Luotettavuuskriteerit koskevat siten kahta tutkimusvaihetta (aineiston hankinta ja 
kategorioiden muodostaminen) kahdella, aitouden ja relevanssin tasolla. Ahonen 
(emt. 130) nimittää kriteereitä (taulukko 38) fenomenografisen tutkimuksen luo-
tettavuuskriteereiksi:  
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Taulukko 38. Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuskriteerit (Ahonen 1995, 130). 

 AINEISTO KATEGORIAT 

AITOUS koskeeko aineisto tutkijan ja 

tutkittavien kannalta samaa asiaa

vastaavatko kategoriat tutkittavien 

tarkoittamia merkityksiä 

RELEVANSSI onko aineisto relevanttia 

tutkimuksen teorian kannalta 

ovatko kategoriat relevantteja 

tutkimuksen teorian kannalta 

Ahosen (1995, 130) mukaan tutkimus täyttää aitouden kriteerin, mikäli aineiston 
hankinnassa vallitsee intersubjektiivinen luottamus ja yhteisymmärrys ja rele-
vanssi toteutuu, mikäli tutkija pitää teoreettiset lähtökohtansa mielessään. Ahonen 
(emt. 130–131) myös muistuttaa, että tutkimuksen luotettavuutta ei voi tarkistaa 
tutkimusta toistamalla. Tämä johtuu siitä, että tutkija itse on ”tutkimusmittari” 
teoreettisen perehtyneisyytensä ja prosessiin intersubjektiivisuuden perusteella. 
Toisella tutkijalla ei voi olla täysin samanlaista asiantuntemusta. Ahosen (emt. 
134) mukaan tutkija tekee itsestään validin ”tutkimusmittarin” tarkentamalla 
omaa käsitteistöään ja tutustumalla myös eri tutkijoiden osaksi ristiriitaisiin teori-
oihin. Edellytyksenä on, että tutkijalla on tietoisuudessaan tarpeellisen tiheä tie-
tämyksen verkko, johon hän voi tukevasti vangita erilaisia kysymyksiä ja ilmaisu-
ja ja jolla hän voi käsitellä myös ristiriitaisia ilmaisuja. Ahonen (emt. 130) sanoo, 
että lukija voi arvioida tutkimusprosessin luotettavuutta, jos hän saa tarpeeksi 
seikkaperäisen kuvauksen prosessista. Kuvauksesta tulee löytyä teoreettiset lähtö-
kohdat, niiden liittyminen tutkimusongelmiin, tutkimushenkilöt ja -tilanne, aineis-
ton keruun ja tulkintaprosessin periaatteet ja kulku. Lisäksi merkitysten tulkinta 
tulee todentaa esimerkein, jotta lukija voi arvioida merkityksiä, joita ilmaisuille 
on annettu. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei voi olla tilastollinen yleistettä-
vyys, mutta Ahosen (emt. 152) mukaan tavoitteena on tulosten yleisyys, jolloin 
käsityksiä käsitellään teoreettisella, universaalien käsitteiden tasolla. Tutkimustu-
losten merkitys perustuu johtopäätösten teoreettiseen yleisyyteen, ts. ne liittyvät 
yleisiin teoreettisiin ongelmiin eivätkä vain kuvaa, vaan myös selittävät käsityk-
siä. 

Yhteisymmärryksen tasoa en voinut tässä tutkimuksessa tarkastaa, joten pyrin 
sulkemaan pois mahdollisuudet virhetulkintaan jättämällä kaikki epäselvät kohdat 
analysoimatta. Teoreettisten lähtökohtien mielessä pitäminen taas oli suorastaan 
välttämätöntä näin suuren kohdejoukon ja laajan viitekehyksen tutkimuksessa. 
Tutkimuksessa on pyritty koko tutkimusprosessin tarkkaan kuvaukseen. Lisäksi 
olen kuvannut aineiston analyysissä käytetyt luokittelu- ja tulkintasäännöt mah-
dollisimman yksiselitteisesti ja esittänyt tulosten yhteydessä aineistokatkelmia. 
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Tietokoneavusteisen analyysin käyttö on mahdollistanut suuren aineiston todelli-
sen aineiston hallinnan ja siten lisännyt tutkimuksen luotettavuutta. Koen moni-
naisen opettajataustani olleen positiivinen seikka, joka vaikuttaa sekä aihevalin-
nan, analyysin että tulosten pohdinnan tasolla. Minulla ei myöskään ole ollut 
mitään erityistä henkilökohtaista intressiä tutkimusten tulosten suhteen eikä näin 
ollen ongelmia suhtautua tutkimukseeni suurimmalla mahdollisella objektiivisuu-
den tasolla. Yleisyyden osalta voidaan todeta johtopäätösten liittyvän yleisiin 
teoreettisiin ongelmiin käytännön tason lisäksi ja myös selittävän käsityksiä.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta on kuvattu ahdella termillä, 
reliabiliteetillä ja validiteetillä. Reliabiliteetin sisältö viittaa tutkimuksen toistetta-
vuuteen, jolloin samaa mittaria käytettäessä, tulokset olisivat eri mittauskerroilla 
melko samanlaisia. Validiteetin osalta kysymys on siitä, mitataanko sitä, mitä on 
tarkoitus mitata. Validiteetin osalta voidaan tarkastella tarkemmin ulkoista (yleis-
tettävyys) ja sisäistä validiteettia, joka puolestaan voidaan jakaa useallakin taval-
la. Metsämuuronen (2003, 43–44) ottaa esille sisällön validiuden, käsitevalidiu-
den ja kriteerivalidiuden. Sisällön validiteetin tarkastelussa tutkitaan, ovatko mit-
tarissa tai ylipäätään tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaiset ja oikein 
operationalisoidut sekä kattavatko käsitteet riittävän laajasti kyseisen ilmiön. 
Käsitevalidius menee sisällön validiudesta vielä pidemmälle, sillä tällöin tarkaste-
lun kohteena ovat yksittäiset käsitteet ja niiden operationalisoinnit. Mikäli käsitet-
tä mittaavat osiot todellakin mittaavat muuttujien taustalla olevaa latenttia muut-
tujaa, käsitettä, tulee kyseisten osioiden korreloida keskenään systemaattisemmin 
kuin muiden muuttujien kanssa. Kriteerivalidiutta tarkasteltaessa verrataan mitta-
rilla saatua arvoa johonkin arvoon, joka toimii validiuden kriteerinä. Kriteerivali-
diuden – kuten myös käsitevaliditeetin mittauksen yhteydessä käytetään usein 
korrelaatiokerrointa. Reliabiliteettia voidaan lähestyä kolmea eri tietä: rinnak-
kaismittauksella (samaan aikaan eri mittarilla), toistomittauksilla (eri aikaan sa-
malla mittarilla) ja mittarin sisäisen yhtenäisyyden, konsistenssin kautta (samaan 
aikaan samalla mittarilla). Sisäisen konsistenssin mittaaminen tapahtuu joko ja-
kamalla mittari keinotekoisesti kahteen osaa (esimerkiksi Cronbachin alfa) tai 
faktorianalyysin avulla etsimällä faktorirakenteen luotettavuusmitta. Mittarin 
puolittamisessa puoliskojen välinen korrelaatio on reliaabeliuden mitta. Mikäli 
mittarin kaikki osiot todella mittaavat samaa asiaa, on aivan sama, kuinka puoli-
tus muodostetaan. Yleensä on sanottu, että alfan arvoja, jotka jäävät alle 0,60, ei 
pitäisi hyväksyä (Metsämuuronen 2003, 44–47). Tutkimuksessa on tilastollisen 
analyysin osalta noudatettu suositeltavia käytäntöjä ja sovellettu luotettavuustes-
tauksia monimuuttujamenetelmien yhteydessä ja myös esitelty näiden tulokset. 
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Mielenkiintoisin kysymys koskee tutkimuksen siirrettävyyttä ja yleistettä-
vyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa näkökulma tutkimustulosten siirrettävyydestä 
vaihtelee suuntauksen mukaan tulosten siirrettävyyden täydellisestä kieltämisestä 
tulosten siirrettävyyden hyväksymiseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleistet-
tävyyteen vaikuttavat muun muassa otanta ja otoskoko. Koska kyseessä on koko-
naistutkimus, tulosten ajatellaan kertovan lähinnä tutkitusta kohdejoukosta eli 
Kainuun perusopetuksen opettajien tilanteesta ja käsityksistä. Tutkimuksessa on 
myös piirteitä, jotka lisäävät tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä ja yleistettävyyt-
tä laajempaan kohdejoukkoon. Tällainen tekijä on tutkimuksen suuri kohdejouk-
ko, joka sukupuolirakenteeltaan edustaa tyypillistä vinoa jakaumaa opettajakun-
nassa. Toinen tällainen tekijä on taustamuuttujien vaikutuksen tarkka analyysi. 
Mikään tutkimuksen tuloksissa ei myöskään viittaa siihen, että kyseessä olisivat 
jotenkin erityisen kainuulaiset käsitykset. Tulosten yhtenevyys ja kytkennät aiem-
piin tutkimustuloksiin osoittavat pikemminkin, että kyseessä olevat asiat ovat 
myös muiden opettajien kohtaamia. Tarkalla tutkimusprosessin kuvaamisella on 
myös pyritty lisäämään mahdollisuutta siirtää ja yleistää tutkimustuloksia muihin 
tilanteisiin.  

Siirrettävyyden ja yleistettävyyden kannalta hyvin merkittäväksi kysymyk-
seksi nousee opettajuus ilmiönä: vaikka olisikin perusteltua puhua opettajuudesta, 
vaihteleeko esimerkiksi käsitys oleellisesta opettajan työssä tai käsitys opettajan 
työhön liittyvistä ongelmista työyhteisöllisesti, paikallisesti ja alueellisesti? Kuin-
ka paljon opettajuus on sisäistynyt jaettu käsitys ja mikä se käsitys sisältää? 
Kuinka paljon opettajuus on muiden, toimintaolosuhteiden ja koulun ulkopuolis-
ten tekijöiden, kuten yhteiskunnan muuttumisen, säätelemää? Näihin kysymyksiin 
vastaaminen vaatisi kattavaa otantaa ja vertailevaa tutkimusta. Joka tapauksessa 
nämäkin näkökulmat tuovat esiin sitä, että täydennyskoulutuksen pitäisi pystyä 
huomioimaan tarpeiden muuttuvuus ja vaihtelevuus. On kuitenkin muistettava, 
että tutkimuksen perusteella keskeistä oli opettajien erilainen suuntautuneisuus 
(koulutussuuntautuneisuus, ei-koulutussuuntautuneisuus ja kehittymissuuntautu-
neisuus). Näiden suuntautumisten voidaan olettaa olevan eriasteisesti löydettävis-
sä kaikista opettajista, joten käsitteellisellä tasolla tutkimuksen ytimellä on siirret-
tävyyttä ja yleistettävyyttä. Tämä tutkimus vahvistaa myös kuvaa siitä, mikä mer-
kitys opettajan ajattelulla ja hänen käsityksillään on ja minkälaisia yhteyksiä ajat-
telun ja toiminnan välillä voi olla. Näiden merkitysten ja yhteyksien tutkimista 
tulee jatkaa, sillä niiden tuntemiseen osaamisen kehittäminen osaltaan perustuu. 
Myös näistä näkökulmista tarkasteltuna tutkimuksella on siirrettävyyttä ja yleis-
tettävyyttä.  
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Voidaan myös kysyä, edustaako toteutettu tutkimus varsinaisesti käsitysten 
tutkimisesta. Jotta voitaisiin tehdä päätös, onko kyse käsitysten vai esimerkiksi 
mielipiteiden tutkimuksesta ja palattava määritelmiin. Tutkimuksen alussa (Joh-
danto, luku 1) määritellään käsitykset osaksi yksilön uskomusjärjestelmää. Saari 
(1983, 29–33) ottaa esille käsitykset havaintouskomuksia korkea-asteisempina, 
tietoisina uskomuksina. Käsitys on yksilön kognitiivista prosessointia, joka muo-
dostaa pohjan evaluoinnille. Käsitys on sijoittamistoimi, jolla yksilöitä tai tapah-
tumia joltakin kannalta suhteutetaan toisiinsa. Siksi käsitykset ovat perusteltavis-
sa, ainakin yksilön itsensä perustelemia ja hyväksymiä. Pehkosen ja Pietilän 
(2002, 41) mukaan yksilön uskomukset (beliefs) ymmärrämme hänen subjektiivi-
sena, kokemukseen perustuvana, usein implisiittisenä tietonaan ja tuntemukse-
naan jostakin asiasta tai asiantilasta. Käsityksissä ajatellaan siis korostuvan usko-
muksen kognitiivinen komponentti, kun taas perususkomuksissa painottuu affek-
tiivinen puoli. Meri (2004, 100) viittaa Suhoseen (1999), jonka mukaan mielipi-
de-käsite viittaa pikemminkin luuloon, otaksumaan, arveluun ja vakaumukseen. 
Käsitteellisesti tarkasteltuna käsitys on siis mielipidettä tietoisempi ja perustel-
lumpi. Jos ihminen arvioi omaa työtään, omaa osaamistaan ja siinä kehittymis-
tään, omaa työyhteisöään ja oman työnsä ongelmia sekä ilmaisee oman kiinnos-
tuksensa koulutusta kohtaa, ilmaiseeko hän käsityksiä vai mielipiteitä? Ymmär-
tääkseni omakohtainen arviointi on tietoisuudessaan ja perusteltavuudessaan käsi-
tys. Käsitykset ovat kyseessä myös toisella perusteella ja tämä peruste on joh-
donmukaisuus. Tämä tuli esille vastaavuutena: opettajan työtä koskevat tavoitteet 
ja periaatteet vastasivat opettajien käsitystä siitä, mikä on oleellista opettajan 
työssä ja vastaavuutta oli myös ilmaistujen kehittymistarpeiden ja täydennyskou-
lutuskiinnostuksen välillä. Samaa johdonmukaisuutta oli havaittavissa koulutus-
kiinnostuksen ja myös kehittymissuuntautuneisuuden suhteen.  

Tutkimuksessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Täydennyskoulutusta kos-
keva osio tutkimuksessa oli hyvin suppea ja se perustui tutkimuksen käytännölli-
seen funktioon, joka oli saada nopeasti tietoa kainuulaisten opettajien täydennys-
koulutustarpeista. Tässä tarkoituksessa suppea täydennyskoulutusosio palveli 
hyvin. Tutkimuksen painopiste oli kuitenkin teoreettisessa tavoitteessa eli käsitys-
lähtöisessä koulutuskiinnostuksen tarkastelussa. Tavoitteiden lisäksi saavutettiin 
myös muita keskeisiä tuloksia. Tutkimuksella on hyödynnettävyyttä laajasti koko 
opettajankoulutusta (perus- ja täydennyskoulutus) ja ammatillisen kehittymisen 
tukemista ajatellen. Hyödynnettävyys on yhteydessä siihen, millainen on se ajat-
telutapa, joka koulutukseen ylipäätään liittyy. Toivottavasti tämä tutkimus osal-
taan virittää keskustelua tästä ajattelutavasta. Tutkimuksen merkitys kietoutuu 
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myös siihen, että se tuo liian harvoin kuultua opettajien ääntä tähän keskusteluun. 
Tämän tutkimuksen soisi kuluvan myös opettajien käsissä ja osaltaan motivoivan 
entistäkin aktiivisempaan keskusteluun osallistumiseen. Joka tapauksessa jokai-
sen opettajan on tärkeää käydä keskustelua itsensä kanssa omasta ajattelustaan ja 
käsityksistään ja niiden vaikutuksesta toimintaansa. 
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