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Kokko, Marjut, Towards nontraditional teachership: co-teaching enhancing 
teachers' collaboration and inclusion in schools. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 203, 2021
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This dissertation examined co-teaching as part of teacher collaboration and the development of a 
more inclusive school in Finland, including the benefits and challenges of co-teaching and the 
rationale for its implementation. Co-teaching—when teachers plan, implement, and evaluate 
teaching together—was examined via Tuomela’s (2007) theory of social activity. The dissertation 
consists of three sub-studies, and the material was collected by the Ministry of Education and 
Culture Supported Together! project in 2018. This study used both quantitative and qualitative 
research methods. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, cross-tabulation, 
principal component analysis and variance and regression analysis. Qualitative data were analyzed 
using grounded theory. The results show that teachers’ perceptions of co-teaching differ. Although 
most teachers are positive about co-teaching and find it useful, its implementation rates are quite 
low. Challenges to co-teaching implementation include a lack of joint planning time and obstacles 
to smooth collaboration. The benefits include sharing responsibilities and professional skills and 
opportunities to differentiate teaching. The results also show that teachers’ arguments for the 
implementation of co-teaching are contradictory, reflecting their attitudes towards inclusion. Co-
teaching was justified for its benefits regarding collaboration and the implementation of 
pedagogical support. Teachers’ perceptions differed from those of teaching students in need of 
support in general education groups. This dissertation produces new information on co-teaching 
in Finnish schools, highlights opportunities that can be achieved through its implementation and 
provides perspectives on the benefits and challenges of co-teaching as a social activity.

Keywords: co-teaching, collaboration, Finnish primary school, inclusion, special 
education





Kokko, Marjut, Kohti uudenlaista opettajuutta: yhteisopettajuus edistämässä
opettajien yhteistyötä ja inkluusiota kouluissa. 
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Abstract

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin yhteisopettajuutta osana opettajien yhteistyötä ja inklusiivi-
semman koulun kehittämistä Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin yhteisopettajuuden hyötyjä ja
haasteista sekä perusteluja yhteisopettajuuden toteuttamiseen. Yhteisopettajuudella tarkoitetaan,
että opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä. Yhteisopettajuutta tarkas-
teltiin Tuomelan (2007) sosiaalisen toiminnan teorian valossa. Väitöskirja koostuu kolmesta osa-
tutkimuksesta, joiden aineisto on kerätty opetus- ja kulttuuriministeriön Tuetaan yhdessä! -kärki-
hankkeessa vuonna 2018. Väitöskirja on monimenetelmällinen tutkimus, jossa käytettiin määräl-
lisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Määrälliset aineistot analysoitiin kuvailevien tilastojen,
ristiintaulukoinnin, pääkomponenttianalyysin sekä varianssi- ja regressioanalyysin keinoin. Laa-
dullinen aineisto analysoitiin soveltaen aineistolähtöistä teoriaa (grounded theory).

Tulokset osoittavat, että opettajien käsitykset yhteisopettajuudesta eroavat toisistaan. Vaikka
suurin osa opettajista suhtautuu yhteisopettajuuteen myönteisesti ja pitää sitä hyödyllisenä,
yhteisopettajuuden toteuttamismäärät ovat varsin vähäiset. Haasteita yhteisopettajuuden toteutta-
miseen tuovat yhteisen suunnitteluajan puute ja yhteistyön sujuvuutta estävät tekijät. Hyötyjä
ovat vastuun ja ammattitaidon jakaminen sekä mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen. Tutki-
mustulokset osoittavat, että opettajien perustelut yhteisopetuksen toteuttamisesta ovat ristiriitai-
sia, heijastaen opettajien asennoitumista inkluusiota kohtaan. Yhteisopettajuutta perusteltiin
yhteistyön kautta saavutettavien hyötyjen ja pedagogisen tuen toteuttamisen valossa. Opettajien
käsitykset erosivat tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta yleisopetuksen ryhmissä.

Väitöskirja tuottaa tuoretta tietoa yhteisopettajuudesta suomalaiskouluissa. Tutkimus tuo
esiin yhdessä opettamisen kautta avautuvia mahdollisuuksia tukea opettajan työtä ja järjestää
pedagogista tukea inklusiivisesti. Erityisesti tutkimus avaa näkökulmia yhteisopettajuuden hyö-
dyistä ja haasteista sosiaalisena toimintana. Tutkimus osoittaa, että yhteisopettajuuden diskurssi
opettajien kesken on eriävä, mikä näkyy opettajien suhtautumisessa inkluusioon.

Asiasanat: erityisopetus, inkluusio, suomalainen peruskoulu, yhteisopettajuus,
yhteistyö
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1 Johdanto 

Suomalainen peruskoulu instituutiona on merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Se 

kokoaa lapset ja nuoret yhteen kansalaiseksi kasvamisen areenalle (Niemi, 

Lavonen, Kallioniemi & Toom, 2018; Rautiainen, Toom & Tähtinen, 2017). 

Peruskoulun suorittaminen avaa mahdollisuudet jatko-opintoihin ja niiden 

jälkeiseen työelämään. Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Globaalit ja 

yhteiskunnalliset ennalta arvaamattomatkin ilmiöt näkyvät kouluissa heijastaen 

yhteiskunnan tilaa niin hyvinvoinnin kuin pahoinvoinnin osalta. Viime vuosina 

koulujen toimintakulttuurin muutoksessa oppilaiden hyvinvoinnin lisäksi on 

nostettu esiin myös opettajien työhyvinvointi, jolla on suora yhteys oppilaiden 

hyvinvointiin koulussa (Harding ym., 2019; Kidger ym., 2015; Välijärvi, 2019). 

Suomalainen koulujärjestelmä tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti 

korkeatasoisena. Menestyminen PISA-tutkimuksissa on tehnyt suomalaisesta 

koulujärjestelmästä kansainvälisesti kiinnostavan (Niemi, 2016; Sahlberg, 2021). 

PISA-tutkimuksessa mitataan tulevaisuuden kannalta keskeisiä taitoja, kuten 

lukutaitoa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamista (Leino ym., 2019; 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). Kansainvälisesti vertailtuna suomalainen 

koulutusjärjestelmä on onnistunut säilyttämään koulujen väliset erot oppilaiden 

osaamistasossa maailman pienimpinä ja myös alueellinen yhdenvertaisuus 

Suomessa näyttää toteutuvan (Leino ym., 2019). Vaikka tulosten perusteella 

suomalainen koulujärjestelmä voi hyvin ja suomalaiskoulujen keskinäisessä 

vertailussa oppilaiden väliset osaamiserot ovat varsin pieniä (Kupari ym., 2013), 

merkkejä eriarvoisuuden kehittymisestä on kuitenkin nähtävillä (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2018). Asuinalueiden eriarvoistumiskehitys sosioekonomisen 

ja etnisen taustan vuoksi näkyy etenkin suurimmissa kaupungeissa ja alueilla, 

joissa maahanmuutto on suurinta (Bernelius, 2013; Leino ym., 2019; Lempinen, 

2018; Välijärvi, 2019). Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisun 

(2020) mukaan erot oppimistuloksissa ovat polarisoituneet sekä heikosti osaavien 

että parhaiten osaavien oppilaiden välillä. Suurimpien kaupunkien sisällä 

oppilaiden osaamisessa näkyy selviä koulujen välisiä eroja jo perusopetuksen 

alussa (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 2020). Huomionarvoista on myös 

todeta, että erot suomalaisten tyttöjen ja poikien välisessä osaamisessa tyttöjen 

eduksi ovat OECD-maiden suurimmat (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). 

Oppilaiden osaamisen eriytymiskehityksen hidastamiseksi koulujen toiminnassa 

tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota oppilaiden koulunkäynnin tukemiseen.  
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Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen rakentuvan koulujärjestelmämme kannalta 

on positiivista todeta, että muihin maihin verrattuna PISA-tutkimuksissa 

heikoimmin menestyneet suomalaisoppilaat ovat menestyneet paremmin kuin 

muiden maiden heikoimmat (Jahnukainen & Itkonen 2016; Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2019). Tätä voidaan osaltaan selittää onnistuneella ja riittävän 

varhain aloitetulla pedagogisella tuella (Thuneberg ym., 2013). Vaikka koulutuksen 

tasa-arvo Suomessa ja muissa pohjoismaissa on vahva tavoite, viime vuosien 

uusliberalistinen koulutuspolitiikka on synnyttänyt paradoksin, jossa koulutuksen 

tehokkuus, hyvin menestyvien yksilöiden opettaminen ja koulujen keskinäinen 

kilpailu ovat nousseet kyseenalaistamaan inkluusion toteuttamista (Ketovuori & 

Pihlaja, 2016; Lundahl, 2016; Rinne, Lempinen, Haltia & Kaunisto, 2018; 

Silvennoinen, Kalalahti & Varjo, 2018). 

Suomalainen koulujärjestelmä pyrkii tarjoamaan samanlaiset 

koulutusmahdollisuudet kaikille (Rinne ym., 2018; Sahlberg, 2012). Suomalaisessa 

koulujärjestelmässä kunnille jää paljon vapauksia opetuksen järjestämiseen 

(Ahtiainen, 2015). Perusopetuslakiin kirjatun lähikouluperiaatteen mukaisesti 

oppilaalle tarjotaan koulupaikka ensisijaisesti siitä koulusta, johon alueen muutkin 

lapset menevät. Lähikouluperiaatteen toteutuminen voi kuitenkin estyä niillä 

oppilailla, joille ei voida järjestää riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea 

omassa lähikoulussa (Perusopetuslaki 628/1998). Koska lähikouluperiaate 

normiohjaavana säädöksenä mahdollistaa erityisluokka- ja kouluvaihtoehdot, se 

sallii niin inkluusiota tukevat kuin siitä poikkeavatkin järjestelyt (Laki 

perusopetuslain muuttamisesta 642/2010; Paju, Räty, Pirttimaa & Kontu, 2016; 

Sundqvist, Björk-Åman & Ström, 2019). Lähikouluperiaatteen toteuttaminen 

edellyttää riittäviä tuen resursseja ja käytänteitä sekä koulun henkilökunnan 

myönteistä asennetta inkluusioon (Ahtiainen ym., 2012; Vainikainen, Thuneberg & 

Mäkelä, 2015). Koulujen kehittäminen edellyttää kaikilta koulun toimijoilta 

muutosvalmiutta, mikä tarkoittaa käytännössä koko henkilöstön osaamisen 

huomioimista, kehittämistä ja sitouttamista yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin 

(Ahtiainen, 2015). 

Kansainvälisten sopimusten, kuten Salamancan julistuksen (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1994) ja 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (United Nations, 

2006) myötä, inklusiivisesta kasvatuksesta on tullut maailmanlaajuinen tavoite. 

Vaikka useimmat Euroopan maat ovat tunnustaneet inklusiivisen koulutuksen 

keinona varmistaa yhtäläiset koulutusmahdollisuudet kaikille, määritelmät ja 

toteutukset inkluusiosta vaihtelevat (Haug, 2017). Inklusiivinen ideologia on 
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yhdenmukainen suomalaisen lainsäädännön (Perusopetuslaki 628/1998; 

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014; Yleissopimus vammaisten henkilöiden 

oikeudesta 27/2016) ja opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa korostaen jokaisen 

oppilaan oikeutta saada opetusta erilaisuudesta huolimatta (Opetushallitus, 2016; 

Saloviita, 2018; Saloviita & Schaffus, 2016). 

Oppimisen ja koulunkäynnin pedagoginen tuki suomalaiskouluissa perustuu 

yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen (Lintuvuori, 2019; Perusopetuslaki 

628/1998). Tilastokeskuksen tilastot (Suomen virallinen tilasto [SVT], 2020) 

osoittavat, että yleisen tuen sijaan yhä useampi oppilas tarvitsee tehostettua tai 

erityistä tukea. Nykyään enenevässä määrin tehostetun ja erityisen tuen oppilaat 

opiskelevat yleisopetuksen ryhmässä (Lakkala, Uusiautti & Määttä, 2016), jonka 

johdosta pedagogisen tuen toteuttamisesta on tullut osa jokaisen opettajan työtä 

(Thuneberg ym., 2013). 

Opettajan työssä tarvitaan monenlaista osaamista (Metsäpelto ym., 2021; 

Taajamo & Puhakka, 2018). Opettajan työ on luonteeltaan asiantuntija- ja 

ihmissuhdetyötä edellyttäen pitkäjänteistä ja systemaattista opetus- ja 

oppimistilanteiden suunnittelua sekä opetussuunnitelmien laadintaa (Husu & Toom, 

2016). Työn luonne on autonomista eli opettajilla on paljon ammatillista vapautta 

opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa (Husu & Toom, 2018; Toom, Husu & 

Lavonen, 2018). Muihin maihin verrattuna Suomessa opettajien työtä 

kontrolloidaan vähän (Välijärvi & Sulkunen, 2016), mikä osaltaan kertoo ammatin 

itsenäisyydestä ja yhteiskunnallisesta arvostuksesta (Niemi, Toom & Kallioniemi, 

2016). Vaikka suomalaisopettajien työn etuna pidetään sen sisältämää 

mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa opetusta melko vapaasti (Sahlberg, Ravitch, 

Hargreaves & Robinson, 2015; Välijärvi, 2017), ammatillinen vapaus voi johtaa 

tilanteeseen, jossa opettaja jää yksin erilaisissa työn haasteissa (Välijärvi, 2017). 

Yksittäisen opettajan osaaminen ei välttämättä riitä yhä heterogeenisempien 

oppilasryhmien opettamiseen (Botha & Kourkoutas, 2016; Lauchlan & Greig, 2015; 

Niemi, Erma ym., 2018; Välijärvi, 2017). Peruskoulussa työskentelee luokan- 

aineen- ja erityisopettajia. Luokan- ja aineenopettajakoulutus eivät anna 

samanlaisia valmiuksia tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen kuin 

erityisopettajakoulutus. Koska onnistuminen pedagogisen tuen toteuttamisessa 

vaikuttaa olennaisesti oppilaiden koulunkäyntiin sekä opettajien kokemuksiin 

oman osaamisensa riittävyydestä, kouluissa tarvitaan yhteistyöhön kannustavaa 

toimintakulttuuria pedagogisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa 

(Florian & Linklater, 2010). 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Opettajankoulutusfoorumin 

toiminnan arviointiraportin mukaan opettajan työn ajankohtaisia haasteita ovat 

opettajien riittävä osaaminen erilaisten oppilaiden kohtaamisessa ja opettamisessa 

sekä opettajien hyvinvointi ja jaksaminen (Niemi, Erma ym., 2018). 

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet eri tekijät. Yksi niistä on kokemus oman 

osaamisen riittävyydestä suhteessa työn vaatimuksiin. Tutkimusten mukaan 

kollegiaalisella tuella voidaan edistää opettajien työssäjaksamista (Fiorilli, 2017). 

Yhdessä opettaminen antaa lisää voimavaroja työhön (Sinkkonen, Koskela, Moisio 

& Suolanen, 2018). 

Tämä väitöstutkimus keskittyy tarkastelemaan yhteisopettajuutta opettajien 

työn ja oppilaiden pedagogisen tuen toteuttamisen osalta. Opetusmenetelmänä 

yhteisopettajuus linkittyy vahvasti inklusiiviseen ideologiaan ja inklusiivisiin 

arvoihin. Yhteisopettajuus mahdollistaa oppilaan pedagogisen tuen toteuttamisen 

yleisopetuksen ryhmässä erityisryhmän sijaan, mikä lisää inkluusiota (Chitiyo, 

2017). Yhteisopettajuuden yhteistoimintaa tarkastellaan Tuomelan (2007) 

sosiaalisen toiminnan teorian valossa. Yhteisopettajuudessa opettajat yhdistävät 

osaamisensa (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger, 2010) lisäämällä 

opetuksen laatua ja jakamalla työn kuormaa. Yksin tekemisen sijaan työtä tehdään 

yhdessä kollegan kanssa (Friend ym., 2010; Scruggs & Mastropieri, 2017), mikä 

mahdollistaa kollegiaalisen tuen toteutumisen osana päivittäistä työtä. Yhdessä 

opetettaessa joustavat ryhmittelyt edesauttavat opetuksen eriyttämistä, jolloin 

opetuksessa voidaan paremmin huomioida oppilaiden yksilöllisiä tarpeita.  

Yhteisopettajuutta on tutkittu kansainvälisellä tasolla runsaasti, mutta 

suomalaisen koulujärjestelmän viitekehyksessä huomattavasti vähemmän. 

Ensimmäiset yhteisopettajuustutkimukset Suomessa ovat viime vuosikymmenen 

alkupuolelta (Rytivaara, 2012; Saloviita & Takala, 2010; Takala & Uusitalo-

Malmivaara, 2012). Suomessa tehdyissä väitöstutkimuksissa (Louhela, 2012; 

Mäki-Havulinna, 2018; Rytivaara, 2012; Saarenketo, 2016; Sirkko, 2020) 

yhteisopettajuutta on tutkittu osana oppilaan osallisuutta, oppilaan tukemista, 

opettajan ammatillista kasvua ja ammatillista toimijuutta. Aiempiin 

yhteisopettajuudesta Suomessa tehtyihin tutkimuksiin nähden tämä tutkimus tuo 

ajankohtaista tietoa yhteisopettajuuden toteuttamisesta ja opettajien käsityksistä 

koskien sen hyötyjä ja haasteita. Lisäksi tutkimus tarkastelee opettajien 

yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä (ks. Hallamaa, 2017; Tuomela, 2007). 

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteisopettajuuden mahdollisuuksia vastata opettajan 

työssä esiin nousseisiin ajankohtaisiin haasteisiin ja tekijöihin, jotka voivat olla 

esteenä yhteisopettajuuden toteuttamiseen. Väitöstutkija on toiminut pitkään 



21 

aineenopettajana ja erityisopettajana perusopetuksen kouluissa, mikä on 

vaikuttanut hänen käsityksiinsä opettajan työstä ja koulujen toimintakulttuureista. 

Ne eivät voi olla vaikuttamatta tutkimuksen tekemiseen, sillä jokainen kohtaa 

maailmaa tietystä kontekstista, eikä kukaan voi toimia ilman positiota (ks. Burr, 

1998). Aiemmat kokemukset ja osaaminen koulumaailmasta mahdollistavat 

peruskoulun rakenteiden syvemmän ymmärryksen ja opettajien kokemusten 

tulkinnan moninaiset mahdollisuudet. 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tässä väitöskirjassa tutkitaan yhteisopettajuutta osana opettajien työtä ja 

inklusiivisen koulun tavoittelua. Vaikka keskiössä on yhteisopettajuus, tutkimus 

kytkeytyy laajemmin diskussioon yhteisopettajuudesta sosiaalisena toimintana 

sekä inkluusiota edistävänä pedagogisena menetelmänä. 

Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää yhteisopetuksen nykytilaa Suomessa. 

Toisena tavoitteena on tutkia opettajien käsityksiä yhteisopettajuuden hyödyistä ja 

haasteista. Kolmantena tavoitteena on tarkastella opettajien perusteluja 

yhteisopettajuuden toteuttamiseen. Tutkimus on monimenetelmäinen. Laadullisen 

ja määrällisten tutkimusten tulokset yhdistetään pohdinnassa, jossa tuloksia 

tarkastellaan Tuomelan (2007) sosiaalisen toiminnan teorian valossa. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten yhteisopettajuutta toteutetaan Suomessa? 

2. Mitkä ovat opettajien käsitykset yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista? 

3. Miten opettajat perustelevat yhteisopettajuuden toteuttamista tai toteuttamatta 

jättämistä? 

Tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet kolmen osatutkimuksen 

yksityiskohtaisempien tutkimuskysymysten pohjalta. Ensimmäisessä 

osatutkimuksessa (ks. Osajulkaisu I) tarkastellaan yhteisopettajuuteen ryhtymisen 

perusteita Raimo Tuomelan sosiaalisten tekojen teorian (Tuomela, 2007) valossa. 

Lisäksi tutkimus antaa tietoa yhteisopettajuuden toteuttamismääristä, tyypillisistä 

yhteisopetuspareista, rooleista ja työmuodoista eri opettajaryhmien (luokan-, 

aineen- ja erityisopettajat) kesken Suomessa. Osatutkimus vastaa ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. 

Toisessa osatutkimuksessa (ks. Osajulkaisu II) tutkitaan opettajien käsityksiä 

yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. 
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Tarkastelua tehdään niin opettajien kuin oppilaiden näkökulmasta. Osatutkimus 

vastaa toiseen tutkimuskysymykseen. 

Kolmannessa osatutkimuksessa (ks. Osajulkaisu III) analysoidaan opettajien 

perusteluja yhteisopetuksen toteuttamiseen ja toteuttamatta jättämiseen. 

Osatutkimus vastaa kolmanteen tutkimuskysymykseen ja syventää toisen 

tutkimuskysymyksen tuloksia. 

1.2 Tutkimuksen tieteenfilosofinen lähestymistapa 

Tieteenfilosofisilla taustaoletuksilla tarkoitetaan ymmärrystä tiedon ja 

todellisuuden luonteesta. Taustaoletukset luovat tutkimukselle perustan määrittäen 

tutkimuksen tavoitteita, toimintatapoja ja tuloksia. Tieteenfilosofisen tarkastelun 

kautta arvioidaan tiedon luonnetta, tiedon hankintaa ja pätevyyttä ottaen kantaa 

tutkimuksen ontologisiin ja epistemologisiin kysymyksiin (Puusa & Juuti, 2020). 

Ontologialla tarkoitetaan oletuksia ja uskomuksia, joita tutkijalla on tutkimuksen 

kohteena olevasta todellisuudesta (O'Cathain, 2010). Epistemologia puolestaan 

tarkoittaa ymmärrystä tiedon luonteesta, hankinnasta ja pätevyydestä. 

Tutkimukset toteutetaan tietyn tutkimusyhteisössä yhteisesti hyväksytyn tavan 

eli paradigman mukaisesti (Puusa & Juuti, 2020). Epistemologisesti tarkasteltuna 

tieto voidaan jakaa objektiiviseen, ihmisestä riippumattomaan ja subjektiiviseen 

ihmisiin sitoutuvaan lähtökohtaan. Tässä tutkimuksessa tutkitaan 

yhteisopettajuutta pedagogisena menetelmänä peruskoulussa. Yhteisopettajuus 

kouluissa toteutuu opettajien välisen yhteistyön kautta, joten opettajat ovat 

tutkimuksen keskiössä niin tutkimuskohteena kuin tiedonhankinnan välineenä. 

Yhteisopettajuutta koskevan tiedon ymmärretään olevan opettajiin sitoutuvaa, 

joten tietoa etsitään kysymällä heiltä (vrt. Puusa & Juuti, 2020). Tässä 

tutkimuksessa ei ajatella, että numeraalinen tieto liittyy vain objektiiviseen 

epistemologiaan, eli tietäjästä riippumattomaan, vaan ajatellaan, että kaikki tieto 

sisältää subjektiivisia rakenteita (vrt. O'Cathain, 2010). 

Tieteenfilosofisesti tarkasteltuna väitöstutkimus asemoituu pragmaattiseen 

lähestymistapaan jakaen konstruktivistisen tieteenfilosofian sosiaalisen 

ontologiakäsityksen sekä epistemologisen relativismin (ks. Martela, 2015). 

Konstruktivistisen ontologiakäsityksen mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa 

ymmärrystä todellisuudesta, vaan ihmiset ymmärtävät ja kuvaavat todellisuutta eri 

tavoin riippuen lähtökohdistaan. Epistemologinen relativismi puolestaan tarkoittaa 

sitä, että tieto on aina suhteellista aikaan, olosuhteisiin, kulttuuriin ja kontekstiin 

sidottua (Pihlström, 2008). Pragmaattisessa lähestymistavassa tutkija hylkää 
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väitteen, jonka mukaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus ovat täysin 

yhteensopimattomia eikä niitä voida millään hyödyllisellä tavalla käyttää yhdessä 

(ks. Mackenzie & Knipe, 2006; Onwuegbuzie, Johnson & Collins, 2009). 

Tässä tutkimuksessa yhteisopettajuudesta saatava tieto ymmärretään opettajien 

kokemusten kautta muotoutuneina käsityksinä (vrt. Kilpinen, Kivinen & Pihlström, 

2008; Määttänen, 2015). Opettajien käsitykset ovat henkilökohtaisten kokemusten 

pohjalta rakentuneita ja siksi aina subjektiivisia tulkintoja ympäröivästä 

sosiaalisesta todellisuudesta. Tutkimus edustaa pluralistista tietokäsitystä (Creswell 

& Plano Clark, 2018) eli samasta ilmiöstä voi olla useita erilaisia käsityksiä. 

Pragmatistiseen tutkimusteoriaan kuuluu keskeisesti inhimillisen erehtyväisyyden 

korostaminen (fallibilismi), joka tarkoittaa, että koskaan ei voida saavuttaa täysin 

varmaa ja erehtymätöntä tietoa, sillä mikä tahansa uskomuksista saattaa osoittautua 

toimimattomaksi ja vaatia uutta tutkimusta. (Kilpinen ym., 2008). 

Koska pragmatismissa todellisuuden hahmottamiseen ei ole määritelty vain 

yhtä oikeaa keinoa, monimenetelmällinen tutkimus eli määrällisen ja laadullisen 

tutkimuksen yhdistäminen on mahdollista (Creswell & Plano Clark, 2018; Doyle, 

Brady & Bryman, 2009; Onwuegbuzie ym., 2009). Monimenetelmällisyyden 

vahvuus on sen mahdollisuus tarjota useampia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön; 

tutkimuksen kohdetta tarkastellaan erilaisten linssien läpi. Tieteenfilosofisten 

perusolettamusten sijaan monimenetelmäiseen tutkimusparadigmaan päädytään 

usein tutkimuskysymysten pohjalta (Teddlie & Tashakkori, 2009). Tässä 

tutkimuksessa yhteisopettajuudesta pedagogisena työtapana pyritään saamaan 

mahdollisimman monipuolinen kuva yhdistämällä sekä määrällistä että laadullista 

tutkimusta. Määrällisen tutkimuksen kautta pyritään saamaan tietoa tutkittavan 

ilmiön laajuudesta sekä tutkittavien käsitteiden yleisyydestä ja keskinäisistä 

suhteista. Laadullinen tutkimus puolestaan tuo moninaisempaa ymmärrystä 

yhteisopettajuudesta ja mahdollistaa sellaisenkin tiedon esiintulon, jota ei ole 

ennalta osattu asettaa tutkimuskysymyksiin (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 

2007). 

Määrällisin menetelmin hankittu tieto on selittävää, realistista, tutkijasta ja 

hänen olettamuksistaan riippumatonta. Sen kautta saadaan usein tietoa syy-

yhteyksistä, säännönmukaisuuksista ja korrelaatioista. Ihmisten toimintaa 

tutkittaessa tarvitaan usein myös tulkitsevaa tutkimusta, jotta voidaan ymmärtää 

ihmisten aikomuksia ja pyrkimyksiä. Jotta saadaan tietoa opettajien 

henkilökohtaisista pyrkimyksistä ja tavoitteista, väitöstutkimuksessa tietoa on 

kerätty myös laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimukseen sisältyy ymmärrys, 

että kaikkea tietoa ei voida redusoida mitattavaan muotoon. Kuten pragmaattiselle 
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tutkimukselle on ominaista, tässäkin tutkimuksessa numerot ja teksti nähdään 

kahtena erillisenä tiedon muotona tai sen esitystapana (O'Cathain, 2010). 

Pragmaattisessa tutkimuksessa korostuu käytännön merkitys (ks. Pihlström, 

2008). Tutkimuksen lähtökohtana toimivat jo omaksutut uskomukset 

todellisuudesta. Kun jokin asia ei suju niin kuin sen on oletettu sujuvan, seuraa 

epäily, joka saa aikaan tutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on uuden 

uskomuksen muodostaminen tai vanhan korjaaminen. Tutkimus on aina yritys 

ratkaista jokin kokemuksessa esiin noussut ongelmatilanne (Pihlström, 2008). 

Tämä tutkimus pohjautuu opettajan työn ja siinä yhteisopettajuuden tutkimiseen. 

Yksinopettamisen kulttuurissa havaitut haasteet ovat synnyttäneet tarpeen tutkia, 

voidaanko yhteisopettajuudella ratkaista joiltakin osin olemassa olevia opettajan 

työn ajankohtaisia haasteita. Tavoitteena on saada tietoa, joka hyödyttää opettajien 

työn kehittämistä. Pragmatistinen tutkimus lähtee aina kokemuksesta ja päättyy 

kokemukseen. Tutkijan tekemä päättely tässä tutkimuksessa on abduktiivista eli 

olemassa olevan ja uuden tiedon välistä tasapainoilua (Martela, 2015). 

1.3 Tutkimuksen konteksti 

Väitöstutkimuksessa yhteisopettajuutta tarkastellaan suomalaisen peruskoulun 

kontekstissa. Vaikka tarkastelu kohdistuu erityisesti perusopetuslain muutosta 

koskevan lain jälkeiseen aikaan (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010), 

ensin valotetaan hieman suomalaisen peruskoulun ja opettajan työn historiaa, jonka 

jälkeen tarkastellaan opettajan työn ja suomalaisen peruskoulun nykytilaa. 

1.3.1 Kansankynttilästä monialaiseksi kasvatuksen ja opetuksen 

asiantuntijaksi 

Opettajan työn kehitys kansankynttilästä monialaiseksi kasvatuksen ja opetuksen 

asiantuntijaksi on sisältänyt erilaisia vaiheita. Ajasta, jolloin opetuksen saaminen 

oli vain aatelislasten oikeus, on tultu tilanteeseen, jossa oppilaan taustasta 

riippumatta jokaiselle oppilaalle tarjotaan mahdollisimman tasavertaiset 

mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen ja koulunkäyntiin (ks. Rinne, 2017; 

Rinne & Jauhiainen, 1988; Välijärvi, 2006). Kun vielä esiteollisena aikana opetusta 

annettiin muun toimeentulon ohessa tai osana kirkon opetus- ja valistustyötä (Rinne, 

2017), nykyään peruskoulun opettajan ammattiin vaaditaan yliopistossa 

suoritettava maisterin tutkinto ja opettajan kelpoisuudesta säädetään erikseen laissa 

(Perusopetuslaki 1998/628). 
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Oppivelvollisuuslain voimaantulo vuonna 1921 muutti opettajan ammatin 

asemaa (Välijärvi, 2006). Laajemmin tarkasteltuna opettajan työn 

yhteiskunnallinen merkitys ei rajautunut vain opetukseen, vaan opettajat veivät 

hajanaisesti asuvan väestön keskuuteen sivistystä ja yhtenäistivät sisällissodan 

runtelemaa kansaa (Jauhiainen & Rinne, 2012; Rinne, 2017). Yksintekemisestä tuli 

vahva osa suomalaisopettajan työn traditiota (Rinne, 2017), kun opettajat 

koulutettiin selviytymään yksin hyvin erilaisissa ympäristöissä ilman kollegiaalista, 

hallinnollista tai oppimateriaalin tarjoamaa tukea. 

Aiemmin koulua käyvä väestö oli jakaantunut alemman tason kansakoulun ja 

ylemmän tason oppikoulun käyneisiin (Rinne, 2017). Varhainen kahden erillisen 

koulupolun malli aiheutti ikäluokan kahtiajakoa ja sosiaalista eriarvoisuutta. 

Suomalaisen koulutusjärjestelmän uudistus 1960- ja 1970-luvun taitteessa synnytti 

kaikille yhteisen peruskoulun, jonka tavoitteena oli tarjota koko ikäluokalle 

tasavertaiset mahdollisuudet opetukseen sukupuolesta, varallisuudesta tai 

asuinpaikasta riippumatta (Välijärvi, 2006). Vaikka kaikille yhteinen peruskoulu 

herätti epäilystä työrauhan saavuttamisesta ja oppimistulosten heikkenemisestä 

(Savolainen, 2009), peruskoulu-uudistus nähtiin sekä ideologian että käytännön 

kannalta perusteltuna. Teollistumisen seurauksena muuttuneen 

yhteiskuntarakenteen nähtiin edellyttävän laajasti koko väestön sivistys- ja 

osaamistason nostoa. Jälkikäteen tarkasteltuna voidaan todeta, että yhtenäinen 

peruskoulu on ollut yksi suomalaisen koulujärjestelmän merkittävistä 

kehitysaskelista (ks. Mikkola 2016; Toom & Husu, 2018). Peruskoulun 

olemassaolon aikana koulutuksellinen tasa-arvo on lisääntynyt, oppilaiden väliset 

suorituserot kaventuneet ja oppimistulokset parantuneet (Savolainen, 2009). 

1.3.2 Inklusiivinen koulu ja muuttuva opettajan työ 

Suomalaisen peruskoulun lähtökohtana on laadukas opetus ja osaavat opettajat 

(Niemi, Erma ym., 2018; Sahlberg, 2021; Toom & Husu, 2018). Opettajien 

koulutus on keskitetty yliopistoihin, mikä on mahdollistanut opettajan profession 

kehittymisen maisteritasoiseksi. Suomalaisopettajat ovat korkeasti koulutettuja, 

mikä näkyy suomalaisoppilaiden menestymisenä myös kansainvälisissä 

osaamisvertailuissa (Jahnukainen, 2016; Jahnukainen & Itkonen, 2016; Niemi, 

2016; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). Esiopetuksen lisäksi perusopetus 

koostuu vuosiluokista 1–9. Lähtökohtaisesti vuosiluokilla 1–6 opetusta antaa 

luokanopettaja opettaen kaikkia oppiaineita. Vuosiluokilla 7–9 opetusta antavat 

aineenopettajat eri oppiaineissa. Erityisopettajat voivat toimia laaja-alaisina 
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erityisopettajina tai erityisluokanopettajina kaikilla asteilla (Perusopetusasetus 

1998/852). 

Opettajien työ perustuu normiohjaaviin asiakirjoihin. Perusopetuslain ja sen 

uudistamista koskevan lain lisäksi opetuksen järjestämistä ohjaa valtakunnallisen 

opetussuunnitelman perusteet, johon on kirjattu opetuksen järjestämistä koskevat 

oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt (Opetushallitus, 2016). Opetuksen yleiset 

tavoitteet määrittää valtioneuvosto päättäen myös opetettavien aineiden tuntijaosta. 

Opetushallitus puolestaan vastaa opetussuunnitelman perusteprosessin 

suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kunnat laativat 

paikallisen tason opetussuunnitelmia ja koulut koulukohtaisia 

toimintasuunnitelmia (Kivioja, Soini, Pietarinen & Pyhältö, 2018). 

Kahden viime vuosikymmenen aikana Suomessa on panostettu inkluusiota 

edistävän peruskoulujärjestelmän kehittämiseen (Lakkala & Thuneberg, 2018; 

Sahlberg, 2021). Inkluusio voidaan ymmärtää monin tavoin (Ainscow & Miles, 

2009; Ketovuori & Pihlaja, 2016; Lauchlan & Greig, 2015; Nilholm, 2006; 

Savolainen, 2009). Inkluusio voidaan määritellä laajasti maailmanlaajuiseksi tasa-

arvoprosessiksi, joka poistaa sosiaalisen syrjäytymisen ja edistää laadukkaan 

koulutuksen toteutumisen kaikille tai uudistuksena, joka tukee kaikkien oppijoiden 

oppimista ehkäisemällä sosiaalista syrjäytymistä (Ainscow & Miles, 2009). Usein 

inkluusio ymmärretään erityisoppilaiden opettamisena yleisopetuksen kouluissa 

(Booth, 2011; Nilholm, 2020). Hausstätterin (2014) mukaan inkluusio on prosessi, 

joka vaatii jatkuvia muutoksia kouluissa. Se ei tarkoita ainoastaan sitä, että 

oppilaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea tulisi opettaa yleisopetuksen kouluissa, 

vaan se on jatkuvaa kaikkien oppilaiden oppimisen esteiden raivaamista. Vaikka 

inkluusiosta käsitteenä on monenlaisia määritelmiä, yhtenäistä niissä on erilaisten 

oppimisen esteiden poistaminen. Savolaisen (2009) mukaan inklusiivisen koulun 

tavoittelussa pyritään minimoimaan oppimisen rakenteelliset, asenteelliset tai 

pedagogiset esteet, jotka jättävät osan oppilaista koulun ulkopuolelle. Laajempana 

tavoitteena on vähentää syrjäytymistä koko yhteiskunnassa (Ainscow, 2020; 

Watkins & Donnelly, 2014). Florianin ja Beatonin (2018) mukaan inklusiivinen 

pedagogiikka on lähestymistapa opetukseen ja oppimiseen, jossa huomioidaan 

oppilaiden välisiä yksilöllisiä eroja, mutta vältetään oppilaita segregoivia ratkaisuja, 

jotka voivat lisätä leimautumista sekä haitata kaverisuhteita (Nilholm, 2006). 

UNESCOn (2017) määritelmä inkluusiosta nostaa esiin sen edellyttämiä rakenteita, 

strategioita, sisältöjä ja menetelmiä. 
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Inklusiivisemman koulun toteutuminen edellyttää opettajien yhteistyötä 

(Chitiyo & Brinda, 2018; Opetushallitus, 2016) ja sitoutumista yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseen (de Boer, Pijl & Minnaert, 2011; Savolainen, 2009). 

Oppimisympäristönä se tarkoittaa koulua, jossa oppitunteja ja 

oppimismahdollisuuksia järjestetään kaikille sopiviksi, jotta mahdollisimman moni 

oppilas voi osallistua vertaisena luokan toimintaan (Florian, 2010). Tutkimusten 

mukaan opettajat, joilla ei ole kokemusta inkluusion toteuttamisesta (ks. 

MacFarlane & Woolfson, 2013), ajattelevat sen lisäävän työmäärää ja stressiä 

(Brackenreed, 2008), mikä voi olla esteenä inklusiivisten käytänteiden 

toteuttamiseen. Saloviidan (2018) tutkimuksessa aineenopettajat suhtautuivat 

inkluusioon kielteisimmin kuin luokanopettajat. Erityisopettajat suhtautuivat 

inkluusioon myönteisimmin. Viidesosa suomalaisopettajista vastusti vahvasti 

inkluusiota ja vain kahdeksan prosenttia opettajista oli vahvasti sen kannalla. 

Vaikka Suomessa erityiskoulujen määrä on tasaisesti vähentynyt, koulujen 

erityisryhmissä opiskelevien oppilaiden määrä on Euroopan maiden kesken 

vertailtuna suurta (Saloviita, 2018). Yhteisopettajuus on yksi tapa toteuttaa 

inklusiivista opetusta (Chitiyo, 2017; Chitiyo & Brinda, 2018) ja vastata oppilaiden 

tuen tarpeisiin heterogeenisissä ryhmissä (Chitiyo & Brinda, 2018; Friend ym., 

2010; Saloviita, 2018). 

Opettajan työssä tarvitaan monenlaista osaamista. Oppituntien suunnittelu, 

opiskelijoiden motivointi, luokan hallinta ja opiskelijoiden saavutusten 

tunnistaminen ovat keskeisiä työn osaamisalueita (Blömeke, Houang, Hsieh & 

Wang, 2017). Osaavat opettajat kykenevät vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin ja 

tekemään tehokasta yhteistyötä muiden kanssa sekä jakamaan osaamistaan 

(Hanreddy, 2019). Työ sisältää pedagogisten ratkaisujen toteuttamista alati 

muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa (Blömeke ym., 2017; Toom & Husu, 2018). 

Oppiainekohtaisen osaamisen lisäksi opettajilta odotetaan ymmärrystä erilaisten 

oppilaiden opettamisesta sekä kykyä vahvistaa opiskelijoiden sosiaalisia ja 

emotionaalisia taitoja huomioiden oppilaiden yksilölliset erot (Taajamo & Puhakka, 

2018). Opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin lisäksi opettajan työhön 

kuuluu opetuksen ja koulun toiminnan kehittämistä yhdessä kollegoiden kanssa 

(Toom & Husu, 2018). Yksittäisten oppilaiden tai opiskelijaryhmien kanssa 

tehtävän työn lisäksi opettajat toimivat osana kouluyhteisöä. Yhteistyö kollegoiden 

ja muiden toimijoiden kanssa on yhä tärkeämpää edellyttäen hyviä sosiaalisia 

taitoja (ks. Metsäpelto ym., 2021). 

Viime vuosikymmenten aikana opettajien työhön on kohdistunut monenlaisia 

muutoksia ja vaatimuksia (Ballet & Kelchtermans, 2009). Yhteiskunnalliset, 
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teknologiset ja kulttuuriset muutokset ovat vaikuttaneet opettajan työhön ja 

kohdistaneet siihen muutospaineita. Alati muuttuvissa olosuhteissa 

ammattikohtainen tietämys vanhenee nopeasti ja työntekijän odotetaan olevan yhä 

joustavampi ja kehittävän itseään (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 2020). 

Muuttoliike, monikulttuurisuus, ja perherakenteen muutokset näkyvät kouluissa 

(Saine, 2011; Toom ym., 2018). Opettajat kohtaavat tahtomattaankin oppilaiden 

moninaisia elämäntilanteita (Atjonen, 2011). Vaikka opettajankoulutus tarjoaa 

perustiedot ja -taidot opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, se ei 

välttämättä tarjoa riittävästi työkaluja opettamiseen heterogeenisissä ryhmissä 

(Toom ym., 2018). Opettajat ovat koulun kehittämisen ja muutoksen toteuttamisen 

avaintekijöitä (Pyhältö, Pietarinen & Soini, 2014; Sahlberg, 2021). Koska 

kouluissa on usein hyvin syvään juurtuneet käytänteet ja toimintamallit, niiden 

muuttaminen vie aikaa. Opetuksen tavoitteiden sisällön ja toimintatapojen tulisi 

kuitenkin olla ajantasaisia ja tulevaisuuden työelämätarpeet huomioivia (Niemi, 

2014). Globaaleihin ja kansallisiin nopeastikin muuttuviin haasteisiin vastaaminen 

edellyttää työntekijöiden uudenlaisen ammatillisen asiantuntemuksen kehittämistä, 

uudentyyppisten työidentiteettien syntymistä ja uusien yhteistyömuotojen käyttöä 

(Tynjälä, 2013). 

1.3.3 Kolmiportainen tuki osana oppimisen ja koulunkäynnin tukea 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelmää on muutettu useaan otteeseen 

peruskoulujärjestelmän aikana 1970-luvulta lähtien. Viimeisin muutos tapahtui 

vuonna 2011, jolloin laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) astui voimaan 

(Hautamäki & Hilasvuori, 2015; Kivirauma, 2015; Lintuvuori, Hautamäki & 

Jahnukainen, 2017; Sundqvist ym., 2019). Tämä oppimisen ja koulunkäynnin tukea 

koskeva lakimuutos on tehnyt oppimisen tuen järjestämiseen liittyvästä prosessista 

läpinäkyvämpää ja suunnitelmallisempaa vahvistaen oppilaan oikeutta saada tukea 

riittävän varhain ja joustavasti muun opetuksen yhteydessä. Lakimuutoksen 

tarkoituksena on ollut lähikouluperiaatteen toteutumisen vahvistaminen, mikä 

tarkoittaa oppilaan tuen järjestämistä lähtökohtaisesti siinä opetusryhmässä, joka 

hänelle osoitettaisiin myös ilman tuen tarvetta (Lintuvuori ym., 2017). Lisäksi 

muutoksena aiempaan tuen tarpeen arvioinnista on tullut muutoksen myötä 

moniammatillisen arvion pohjalle rakentuvaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2014). 

Lähikouluperiaatteen toteuttaminen, erityiskoulujen lakkauttaminen ja 

inkluusion edistäminen ovat olleet vaikuttamassa siihen, että tukea tarvitsevien 
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oppilaiden määrät yleisopetuksen kouluissa ovat lisääntyneet (SVT, 2020). Vaikka 

pedagogisen tuen toteuttamista tyypillisesti pidetään erityisopettajien tehtävänä, 

tarve yhteistyölle erityisopettajien ja yleisopetuksen opettajien kesken on 

tunnistettu (Lakkala ym., 2016; Shepherd, Fowler, McCormick, Wilson & Morgan, 

2016; Sundqvist ym., 2019) 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sisältää pedagogisen ja oppilashuollollisen 

tuen. Oppilashuolto tarkoittaa moniammatillisesti toteutuvaa yhteisöllistä ja 

yksilökohtaista tukea, joka opetushenkilöstön lisäksi tarkoittaa 

kouluterveydenhuollon henkilöstön, kuten terveydenhoitajan, koululääkärin, 

koulukuraattorin ja koulupsykologin tukea oppilaan yksilöllisistä tuen tarpeista 

riippuen (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013/1287). Tässä tutkimuksessa 

puhuttaessa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuesta tarkoitetaan opettajien 

toteuttamaa pedagogista tukea, joka järjestetään kolmiportaisesti (Perusopetuslaki 

1998/628; Vainikainen, Thuneberg, Greiff & Hautamäki, 2015). Kolmiportainen 

tuki sisältää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasot (Pulkkinen, Jahnukainen & 

Pirttimaa, 2015; Thuneberg ym., 2013). Tuki koostuu erilaisista tuen muodoista, 

kuten tukiopetuksesta, osa-aikaisesta erityisopetuksesta, avustaja- ja 

tulkkauspalveluista sekä muista pedagogisista ratkaisuista (Opetushallitus, 2016; 

Perusopetuslaki 1998/628; SVT, 2020; Thuneberg ym., 2013). Tuen järjestämisessä 

hyödynnetään moniammatillista osaamista. Oppilas voi olla yhdellä tuen tasolla 

kerrallaan, mutta siirtyä portailla molempiin suuntiin tuen tarpeiden lisääntyessä tai 

vähentyessä (Opetushallitus, 2014). Tavoitteena on havaita tuen tarve varhaisessa 

vaiheessa sekä lisätä tai vähentää tuen intensiteettiä ja määrää suhteessa oppilaan 

tarpeisiin. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään 

säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua 

tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tällöin tuki on 

säännöllisempää ja suunnitellumpaa (Pulkkinen ym., 2015). Erityinen tuki 

muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan annettavasta tuesta. 

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset 

huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan 

erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa (Perusopetuslaki 1998/628). 

Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan suhteessa kansallisen perusopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteisiin. Perusopetuslaki velvoittaa antamaan oppilaalle 

tukea riittävän varhain, suunnitelmallisesti ja joustavasti muun opetuksen 

yhteydessä (Perusopetuslaki 1998/628). Suomessa erityisopetusta tarjotaan osana 

yleisopetusta, erityisluokissa tai erityiskouluissa. Oppilaalla, joka on tilapäisesti 

jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, 



30 

on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai 

koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen 

ohessa (Laki perusopetuslain muuttamisesta 2010/642). 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan 20,1 prosenttia peruskoululaisista sai 

tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2019. Heistä tehostettua tukea sai 11,6 

prosenttia ja erityistä tukea 8,5 prosenttia (SVT, 2020). Erityistä tukea saaneista 

oppilaista 34 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 23 prosenttia 

kokonaan yleisopetuksen ryhmässä vuonna 2019. Loput 44 prosenttia sai osan 

opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä. Tilastokeskuksen 

tilastot osoittavat, että pedagogista tukea tarvitsevien oppilaiden määrä jatkaa 

kasvuaan Suomessa (SVT, 2020). Sama ilmiö on nähtävissä myös kansainvälisesti 

(Ricci & Fingon, 2018). Vaikka erityiskoulujen määrä on vähentynyt, osa oppilaista 

opiskelee edelleen erityisryhmissä ja erityiskouluissa (Lintuvuori, 2019; Pulkkinen, 

Räikkönen, Pirttimaa & Jahnukainen, 2019). Inklusiivisten arvojen kuten 

yhteistyön, oppilaiden moninaisuuden arvostamisen ja opettajien ammatillisen 

kehittämisen (European Agency for the Development of Special Needs Education, 

2012; Watkins & Donnelly, 2014) toteutuminen ovat edellytys inklusiivisemman 

koulun toteutumisessa ja myös onnistuneen yhteisopettajuuden toteuttamisessa. 

Nilholmin (2020) mukaan inklusiivisen koulun toteuttamisen edistämiseksi 

tarvitaan lisää tietoa ja malleja, kuinka se voi tapahtua käytännössä. 



31 

2 Tutkimuksen teoreettinen tarkastelu 

Yhteistyö on vakiintunut työmuodoksi useilla eri aloilla. Toimivan tiimityön on 

todettu helpottavan työn kompleksisuudesta johtuvien haasteiden ratkaisemisessa 

(Thomas, 2019). Työelämässä yhteistyöltä tyypillisesti odotetaan tuloksellista 

hyötyä. Toimivaa työelämän yhteistyötä voidaankin tarkastella suhteessa siihen, 

mitä yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Morel (2014) mukaan yhteistyön kautta 

voidaan hyödyntää erilaisia näkökulmia ja taitoja sekä edistää luovuutta ja 

tuottavuutta. Edwards (2017) puolestaan nostaa esiin yhteistyön merkityksen 

haasteiden kokonaisvaltaisessa tunnistamisessa ja parhaiden mahdollisten 

ratkaisujen löytämisessä. Kouluissa tiimityö on vakiintunut pysyväksi käytänteeksi 

erityisesti koulun toiminnan kehittämisessä (Benoliel, 2018). Yhteistyö ja 

yhteisöllisyyden tukeminen lisää työntekijöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia (Morel, 2014; Tynjälä, 2013). 

Opettajien yhteistyön edistäminen on kirjattu viimeksi voimaan tulleen 

perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin (Opetushallitus, 2016). 

Oppiaineiden välisen integraation lisäksi (Haapaniemi, Venäläinen, Malin & 

Palojoki, 2020) yhteistyötä tarvitaan myös eri tavoin tukea tarvitsevien oppilaiden 

opettamisessa (Chitiyo, 2017; Friend ym., 2010). Koska suomalaisopettajat pitävät 

työnsä positiivisena puolena ammatillista vapautta, yhteistyön kasvattaminen 

saatetaan kokea myös kuormittavana ja aikaa vievänä sekä omaa työtä rajoittavana 

(Lonka & Vaara, 2016). Kollegiaalisen tuen on kuitenkin todettu edistävän 

opettajien työssäjaksamista (Fiorilli, 2017) ja vähentävän työstä aiheutuvaa stressiä 

(Weiss, 2021). 

Vaikka opettajan työhön tiedetään sisältyvän monenlaista yhteistyötä eri 

toimijoiden kesken (Drossel, 2019), tässä tutkimuksessa keskitytään opettajien 

väliseen yhteistoimintaan. Yhteistoimintaa tarkastellaan Tuomelan (2007) 

sosiaalisen toiminnan teorian valossa. Selvittämällä yhdessä toimimisen ehtoja 

voidaan ymmärtää, miksi yhteistyö jonkun kanssa epäonnistuu ja mitkä seikat 

edistävät yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan tarkastelussa syvennytään opettajien 

yhteistyön sujuvuutta edistäviin ja estäviin seikkoihin. Tarkastelua tehdään 

yhteistyöhön liittyvien käsitteiden, kuten oman ja toisen toimijuuden, vertaisuuden, 

luottamuksen, vallan ja vastavuoroisuuden valossa. Tutkimuksessa yhteistoiminta 

ja yhteistyö ymmärretään toistensa synonyymeinä. 
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2.1 Yhteistoiminnan teoreettista tarkastelua 

Ihmiset toimivat yksityisinä henkilöinä ja ryhmien jäseninä (Tuomela & Mäkelä, 

2011). Yhteistyötä tekemällä ihmiset voivat laajentaa toimintansa mahdollisuuksia 

yli sen, mihin yksin pystyisivät (Tuomela & Mäkelä, 2011). Yhteinen toiminta voi 

perustua yhteisiin uskomuksiin, jaettuun kiinnostukseen, tunteisiin tai 

kollektiiviseen hyväksyntään (Hallamaa, 2017). Vaikka usein ihmiset onnistuvat 

toimimaan aidosti ryhmän jäseninä, kaikki ihmiset eivät toimi sosiaalisten 

sääntöjen mukaisesti (Tuomela & Mäkelä, 2011).  

Sosiaalisen toiminnan teoriassa (Tuomela, 2007) yhteistyö jaetaan minä-

tilaiseen, ryhmäsuuntautuneeseen minä-tilaiseen ja me-tilaiseen yhteistyöhön (ks. 

Kuvio 1). Yhteistoiminta eroaa luonteeltaan ja laadultaan riippuen siitä, millaisessa 

yhteistoimintatilassa toimitaan (Hallamaa, 2017; Tuomela, 2007). Keskeistä 

yhteistoiminnassa on toiminnan päämäärä, sen tavoittelu ja saavuttaminen sekä 

toiminnan ylläpitäminen (Tuomela, 2007). Yhteistoiminnan perusteena voi olla 

useita erilaisia syitä, kuten olemassa olevan asiantilan edistäminen tai jonkin 

tapahtuman estäminen (Tuomela & Mäkelä, 2011). Tietoisen yhteistoiminnan 

taustalla on tavoite olemassa olevien olosuhteiden parantamisesta (Hallamaa, 

2017), jolloin toiminta perustuu yhteistyön kautta saavutettaviin hyötyihin 

(Colman, Pulford & Rose, 2008; Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 

2013; Hallamaa, 2017). Tavoiteltujen päämäärien luonne kertoo siitä, miksi 

toimijat haluavat jatkaa yhdessä toimimista (Hallamaa, 2017). 

Vähäisin yhteistoiminnan muoto on minä-tilainen yhteistoiminta. Siinä yksilön 

toiminta joukossa on täysin yksilön omien tavoitteiden ja päämäärän motivoimaa. 

Tämänkaltainen yhteistoiminta on toimijoiden kesken sattumanvaraista ja siitä 

irtautuminen on helppoa, eikä oma toiminta välttämättä vaikuta muiden toimintaan. 

Ympäristö on tuonut toimijat yhteen, mutta jokainen toimija toteuttaa siinä omaa 

toimintaansa oman motivaationsa ja intressiensä pohjalta (Hallamaa, 2017). 

Ryhmäsuuntautunut minä-tilainen yhteistoiminta eroaa minä-tilaisesta 

yhteistoiminnasta siten, että siinä toiminta on suunniteltua ja sitä ohjaa ainakin yksi 

yhteinen tavoite. Toimijoilla on jokin yhteinen päämäärä, jonka tavoittelua he 

pitävät tavoittelemisen arvoisena (Hallamaa, 2017; Tuomela, 2007). Tällaisesta 

yhteistoiminnasta irtautuminen vaikuttaa koko ryhmän toimintaan. Yhteistyön 

ollessa ryhmäsuuntautunutta minä-tilaista yhteistoimintaa, siihen osallistuvat 

uskovat saavuttavansa tavoitteet paremmin toimimalla yhdessä. Yhdessä 

toimimalla toimijat uskovat saavuttavansa päämäärän tehokkaammin. Muiden 

yhteistyöhön osallistuvien tavoitteet muokkaavat toimijan tavoitteita (Hallamaa, 
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2017). Yhteistyöhön sitoudutaan syvemmin ja yhdessä sovitaan tekemisestä 

jokaisen oman ja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi (Tuomela & Mäkelä, 2011). 

Tavoitteeseen pääsemiseksi valitaan keinot niin, että jokaisen panos on 

optimaalinen. Jokaista tuetaan ja autetaan, jotta itsekin päästäisiin tavoitteeseen 

(Hallamaa, 2017). Jaettu päämäärä tekee jokaisen toiminnan osaksi yhteistä 

toimintaa. Yhdessä tekeminen nähdäänkin keinona saavuttaa oma tai jaettu 

päämäärä (Hallamaa, 2017; Tuomela & Mäkelä, 2011). Mikäli yhdessä toimiminen 

ei ole tehokkain tapa saavuttaa päämäärää, yksilön on järkevintä lopettaa yhteistyö. 

Tavanomaisin yhteistoiminta on ryhmäsuuntautunutta minä-tilaista yhteistoimintaa. 

(Hallamaa, 2017).  

Me-tilaiseen yhteistoimintaan pääseminen vaatii aikaa. Syvimpänä yhteistyön 

muotona siinä on kyse yhteisön tavoitteiden puitteissa toimimisesta, jolloin yksilön 

omat tavoitteet ovat toisarvoisia yhteisön tavoitteiden rinnalla (Tuomela, 2007). 

Me-tilaisessa yhteistoiminnassa yksilö pyrkii tarkastelemaan omia tavoitteitaan 

suhteessa yhteisön tavoitteisiin tunnistaen yhteisön päämäärät omiksi 

päämäärikseen. Yhteistoimintaan osallistuminen vaikuttaa siihen, miten yksilö 

toimijana valitsee keinoja yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Yhteisön päämäärät 

ovat sen jäsenten päämääriä, mutta myös aidosti yhteisiä päämääriä. Yhteisöön 

kuuluminen ja yhteisönä toimiminen on jokaisen siihen kuuluvan tavoite 

(Hallamaa, 2017). 

 

Kuvio 1. Yhteisopettajuus yhteistoimintana Raimo Tuomelan sosiaalisen toiminnan 

teorian valossa.  
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2.1.1 Toimijuuden tarkastelua 

Tässä tutkimuksessa yhteistyötä tarkastellaan siihen osallistuvien yksilöiden 

toimijuuden kautta. Toimijuus ymmärretään yksilön tietoisena toimintana. Vaikka 

yksilöt muodostavat aikomuksia ja suunnitelmia niiden toteuttamiseen, niiden 

saavuttaminen ei aina onnistu, sillä muut toimijat vaikuttavat myös niiden 

toteutumiseen (Bandura, 2006). Viime vuosina opettajan työn ja koulun 

kehittämisen tutkimuksessa on ryhdytty kiinnittämään yhä enemmän huomiota 

opettajan ammatilliseen toimijuuteen (Imants & Van der Wal, 2019). 

Ammatillisella toimijuudella tarkoitetaan koulun opettajien tekemiä valintoja, jotka 

vaikuttavat heidän työhönsä ja ammatilliseen identiteettiinsä (Eteläpelto ym., 2013). 

Ihminen on intentionaalinen, päämääriä asettava ja niihin pyrkivä toimija 

(Bandura, 2006; Hallamaa, 2017). Intentionaalisuus tarkoittaa, että toimija tietää 

tai ainakin uskoo, että hänen teoillansa on tiettyjä tuloksia tai seuraamuksia 

(Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2014). Tuomelan (2007) mukaan 

yksilö toimii viime kädessä asenteidensa ja häntä itseään motivoivien syiden 

pohjalta. Sosiaalinen todellisuus on yksilöiden välisistä toiminnoista, 

ominaisuuksista ja vuorovaikutuksesta koostuvaa (Tuomela, 2007, 2013). 

Ihminen on järkevä toimija, joka ymmärtää syy- ja seuraussuhteita ja on 

kyvykäs tavoittelemaan asettamiaan päämääriä. Tavoitteellinen toiminta sisältää 

ajatuksen jostain toivottavasta, jota kohti kannattaa pyrkiä (Hallamaa, 2018). Oman 

toiminnan lisäksi ihmiset vaikuttavat toisten toimintaan ja sen edellytyksiin monin 

tavoin (Hallamaa, 2018; Jyrkämä, 2008). Ihmiset liittyvät toisiin ihmisiin ja 

paikantuvat erilaisiin rakenteisiin, kuten etniseen ja kulttuuriseen taustaan, tiettyyn 

ympäristöön ja aikaan elämänhistoriansa kautta (ks. Edwards, 2015; Jyrkämä, 

2008). Kaikki edellä mainitut olosuhteet vaikuttavat siihen, miten ihminen toimii 

ja millaisia valintoja hän tekee. Olosuhteet määrittävät myös ihmisen 

mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja toimia eri tilanteessa (ks. Rose & Norwich, 2014). 

Lisäksi ihmisen yksilölliset kyvyt vaikuttavat siihen, millaisia esteitä ja 

mahdollisuuksia ihminen eri tilanteissa kokee. Kyvyillä tarkoitetaan yksilön tietoja 

ja taitoja eli osaamista, jota hän voi käyttää tavoitteidensa saavuttamiseen. 

Kyvykkyys puolestaan tarkoittaa toimijan käytössä olevia mahdollisuuksia 

hyödyntää olosuhteita ja olemassa olevia resursseja, jotka myös vaikuttavat siihen, 

miten yksilö toimii (Hallamaa, 2017). Vaikka ihminen elää sidottuna 

olosuhteisiinsa, ne eivät täysin määrää hänen toimintaansa. Giddensin (1984) 

mukaan myös toimimatta jättäminen on ihmisen valinta, jota rakenteet rajoittavat, 

määräävät tai mahdollistavat. Edwardsin (2015) mukaan toimijana oleminen 
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edellyttää, että kykenee tekemään arviota oman toiminnan vaikutuksista. Toimijan 

käsitys itsestään vaikuttaa myös siihen, miten hän toimii. Omaan elämään ja 

elinoloihin liittyvässä toimijuudessa heikko minäpystyvyys liittyy alhaiseen 

toimijuuteen ja korkea minäpystyvyys puolestaan aktiiviseen toimijuuteen 

(Bandura, 2006; Eteläpelto ym., 2014). Jyrkämän (2008) mukaan toimijuudessa on 

olennaista se, miten ihminen reflektoi, pohtii ja millaisia tulkintoja hän tekee. 

Becker (2014) korostaa erilaisten sääntöjen merkitystä yksilön toimijuudessa. 

Ronkainen (2008) puolestaan nostaa esiin valtasuhteiden merkityksen toiminnan 

mahdollisuuksien, resurssien ja ehtojen välillä. Toimijuudesta on mielekästä puhua 

vain silloin, kun yksilöllä on aidosti mahdollisuus toimia ja tehdä valintoja 

vapaaehtoisesti (Hallamaa, 2017; Ronkainen, 2008). Tästä johtuen, tarkasteltaessa 

yksilön toimijuutta työssä, vallan rakenteita ei voi jättää huomiotta (Eteläpelto ym., 

2014). Giddensin (1984) mukaan yksilö tarvitsee toimiakseen valtaa. Työpaikoilla 

viralliset ja epäviralliset valtasuhteet rajaavat ja mahdollistavat siellä tapahtuvaa 

toimijuutta. 

Vallankäyttö yhteistoiminnassa on aikaansaamisvaltaa, joka voidaan jakaa 

resurssivaltaan ja alistamisvaltaan (Hallamaa, 2017). Aikaansaamisvalta tarkoittaa, 

että käyttämällä valtaa toimijan on mahdollista saada aikaan haluamiansa asioita ja 

vaikuttaa omiin toimintaedellytyksiin. Toimija voi käyttää aikaansaamisvaltaa 

parantaakseen tai heikentääkseen omia tai toisten toimintaedellytyksiä. Toimijan 

käyttäessä resurssivaltaa hän pyrkii edistämään omia tai muiden 

toimintaedellytyksiä. Siinä muiden toimintaedellytysten parantaminen edistää 

omia toimintaedellytyksiä ja sen kautta toimijan päämäärää. Alistamisvallan käyttö 

puolestaan on oman tai toisten toimintaedellytysten heikentämistä. Omien 

toimintaedellytyksien heikentäminen toimii keinona omalta kannalta myönteisen 

tavoitteen saavuttamiseen. Muiden toimintaedellytyksiä heikentämällä voidaan 

pyrkiä omien toimintaedellytysten parantamiseen (Hallamaa, 2017). 

Yhteistoiminnassa toimijuutta vaalitaan keskinäisen luottamuksen kautta 

(Tuomela, 2007). Luottamus perustuu yhteisten sääntöjen ymmärtämiseen ja 

noudattamiseen, ja se lisääntyy itsetietoisuuden kehittymisen mukana. Hallamaan 

(2017) mukaan luottamus paranee jokaisen toimijan intressien toteutuessa. 

Luottamus ilmenee yhteistoiminnassa tai tilanteissa, joissa toisten toiminnalla on 

merkitystä. Vaikka luottamussuhde liittääkin toimijat yhteen, luottamus toiseen ei 

toimijoiden välillä ole välttämättä samanlaista. Yksilöiden elämänkokemus 

vaikuttaa siihen, miten he kykenevät rakentamaan luottamussuhteita. Luottamus 

rakentuu, kun ihmisille syntyy toisistaan luottamusta synnyttävä kokemuksia. 

Mikäli toimijoiden välillä on valtaeroa, luottamuksen rakentuminen edellyttää 
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valta-asemassa olevalta aitoa ja johdonmukaista intressien huomioonottamista 

niiden toimijoiden osalta, joiden asemaan hän voi vaikuttaa (Hallamaa, 2017). 

Luottamuksellinen ilmapiiri on keskeinen tekijä opettajien yhteistyön 

onnistumiselle (Morel, 2014). Luottamuksen vähimmäismääränä voidaankin pitää 

sitä, että luotettu ei tietoisesti vahingoita luottavan intressien toteutumista tai toimi 

luottavan intressien vastaisesti (Hallamaa, 2017). Sujuvassa yhteistyössä 

tunnistetaan yhteisiä tavoitteita, jaetaan asiantuntemusta, paljastetaan omaan 

ammatillisuuteen liittyviä arvoja, tunnistetaan toisten arvot ja motiivit (Edwards, 

2017). Jos yhteistoiminnassa on mahdotonta toteuttaa kaikkien intressejä, aiheutuu 

konflikteja. Rosen ja Norwichin (2014) mukaan erilaisista taustoista tulevien 

yksilöiden kesken syntyy vääjäämättä haasteita, jotka johtuvat erilaisista 

ideologioista ja toimintatavoista. Yksilön ja yhteisön elämä onkin ristiriitojen 

keskellä elämistä. Ristiriidat eivät estä vastavuoroisuutta, vaan synnyttävät tarpeen 

rationaaliselle argumentaatiolle, jonka kautta voidaan tunnistaa epäkohtia ja 

kehittää toimintaa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman hyvä lopputulos reilun 

keskustelun avulla (Hallamaa, 2018). 

2.1.2 Vastavuoroisuus ja vertaisuus osana onnistunutta 

yhteistoimintaa 

Vastavuoroisuus on moraalinen hyve, osa kykyä rakentaa ja ylläpitää sosiaalista 

elämää. Halu vastavuoroisuuteen kehittyy osana normaalia ihmisen kasvua (Becker, 

2014). Vastavuoroisuus sitoo toimijat keskinäiseen riippuvuuteen, jossa jokaisen 

toimijan oma ja toisten toiminta vaikuttavat jokaisen hyvään ja mahdollisuuksiin 

toteuttaa niitä (Hallamaa, 2017). Vastavuoroisessa toiminnassa mietitään oman 

edun lisäksi myös toisia (Becker, 2014). Vastavuorottomuus eristää ihmisiä 

toisistaan vähentäen heidän halua auttaa ja tukea toista (Törrönen, 2018). 

Vastavuoroisuus edellyttää, että toimijat voivat vapaasti esittää käsityksiään, 

tavoitteitaan ja keinojaan sekä sietävät toistensa näkemyksiä ja pyrkimyksiä. 

Yhteistyö ei ole mahdollista, jos kaikilla osapuolilla ei ole aitoa halua löytää ja 

pyrkimystä sitoutua etsimään kaikkien intressit huomioonottavia ratkaisuja ja 

toimia joustavasti (ks. Edwards, 2017). Yhteisen tavoitteen luominen ja siihen 

sitoutuminen sekä ymmärrys tavoitteen saavuttamisen vaatimista toimista ja 

omasta roolista siinä ovat keskeisiä yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä (Rose, 2011). 

Vertaisuudella tarkoitetaan ymmärrystä siitä, että yksilön ollessa toimintansa kautta 

suhteessa toisiin ihmisiin, hänen tulee huomioida heidät tasavertaisina toimijoina 
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suhteessa itseen. Vertaisuuden vaaliminen ylläpitää hyvän yhteistoiminnan 

edellytyksiä (Hallamaa, 2017). 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä, jossa on kyettävä 

sovittelemaan. Yhteistyö ei ole mahdollista, jos kaikilla osapuolilla ei ole todellista 

halua löytää ratkaisua ja ottaa huomioon kaikkien etuja. Yhteistoimintaa ei synny 

spontaanisti, vaan siihen tarvitaan vaikuttamista ja vallankäyttöä (Hallamaa, 2017). 

Onnistunut yhteistoiminta rakentuu toisen toimijuuden tunnustamiseen, mikä 

tarkoittaa hyväksyntää siitä, että ihmisillä on erilaisia tavoitteita ja keinoja niiden 

saavuttamiseksi (Hallamaa, 2018). Toimijuuden tunnustaminen on toisen toimijan 

moraalisen arvon tunnustamista, eli toimija itse ja lähimmäinen ovat arvokkaita ja 

siksi oikeutettuja saamaan arvokasta kohtelua (Hallamaa, 2017). Moraalisen arvon 

tunnustaminen ei tarkoita, että lähimmäisen tavoitteet tai keinot hyväksyttäisiin, 

vaan toisen pitämistä vastuullisena toimijana, jonka kanssa voidaan käydä kriittistä 

vuoropuhelua tavoitteiden ja keinojen erilaisuudesta. Toisen toimijuuden 

tunnustaminen edellyttää tilan antamista toiselle niin, että itse luopuu 

pyrkimyksestä määräillä tai ohjailla tai kontrolloida toista (Hallamaa, 2017). 

Onnistunut vuorovaikutus perustuu vastavuoroisuuteen ja kokemukseen 

vertaisuudesta (Hallamaa, 2017). 

2.2 Yhteisopettajuuden tarkastelua 

Yhteisopettajuus on yksi pedagoginen tapa tukea oppilaiden oppimista kouluissa 

(Opetushallitus, 2016). Yhteisopettajuus määritellään kahden tai useamman 

opettajan yhteistyönä toteutuvaksi opetukseksi. Siinä opettajat suunnittelevat, 

toteuttavat ja arvioivat opetusta ja oppilaita yhdessä (Fluijt, Bakker & Struyf, 2016; 

Friend & Cook, 2014; Murawski, 2008). Yhteisopettajuudesta käytetään myös 

termiä samanaikaisopettajuus. Tässä väitöstutkimuksessa käytetään termiä 

yhteisopettajuus, sillä se antaa monipuolisemman kuvan sen sisältämästä yhteisestä 

suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). 

Yhteisopettajuuden historia ulottuu 1950-luvun Yhdysvaltoihin, jossa 

opettajapulaan vastattiin perustamalla suuryhmiä. Suurryhmiä opetettiin 

useamman opettajan voimin (Friend, Reising & Cook, 1993). Suomessa 

yhteisopettajuuden toteuttamista kokeilivat yksittäiset opettajat jo 1960-luvulla, 

mutta vasta vuodesta 1975 kouluhallituksen ohjeistamana siitä tuli yleisempää. 

Tuolloin yhteisopettajuus oli erityisopettajan ja luokanopettajan toteuttamaa 

yhteisopetusta syyslukukauden ajan tavoitteena tukea oppilaita, joilla oli 

oppimisessa haasteita (Sikiö, 1977). Tutkimukset yhteisopettajuuden 
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toteuttamismääristä Suomessa ovat peräisin viime vuosikymmenen alkupuolelta 

(Saloviita & Takala, 2010; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). Saloviidan (2017) 

tutkimus osoittaa, että yhteisopettajuus ei ole yleistynyt opettajien keskuudessa. 

Yhteisopettajuutta voidaan toteuttaa monin tavoin yksittäisistä oppitunneista 

kokoaikaiseen yhteisopettajuuteen (Friend & Cook, 2014). Opetustapana se 

mahdollistaa kaikkien oppilaiden tarpeisiin vastaamisen inklusiivisissa luokissa 

(Chitiyo & Brinda, 2018). Aiempien tutkimusten mukaan yhdessä opettaminen on 

yleisintä luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä (Fluijt ym., 2016; Friend 

ym., 2010; Friend & Cook, 2014; Murawski, 2008). Vaikka erityisopettajalla on 

keskeinen rooli oppilaiden tuen järjestämisessä (Sanahuja-Gavaldà, Olmos-Rueda 

& Morón-Velasco, 2016), se kuuluu jokaisen opettajan työhön. Yhteisopettajuuden 

toteuttaminen on mahdollista myös kaikkien opettajien kesken (Murawski & 

Bernhardt, 2016), jolloin sen lähtökohtana voi olla muutkin kuin oppilaiden 

tukemiseen liittyvät tavoitteet. 

Yhteisopettajuus mahdollistaa monenlaisia opetusjärjestelyitä, joita valitaan 

opetussisältöjen ja oppilasryhmien tuen tarpeiden perusteella (Friend ym., 2010). 

Yhdessä opetettaessa opettajien roolit vaihtelevat riippuen toteutustavasta ja 

oppilaiden tuen tarpeista (Chitiyo & Brinda, 2018). Esimerkiksi aineenopettaja voi 

ottaa oppitunnilla suuremman vastuun opetussisällöstä erityisopettajan 

keskittyessä tukemaan oppilaiden oppimista. Yleisimmät yhteisopettajuuden 

toteuttamisen mallit ovat: yksi opettaa ja toinen avustaa, työpistetyöskentely 

(pysäkkiopetus), rinnakkainen opetus, vuorotteleva opetus ja tiimiopetus (Friend 

ym., 2010). Yleisimmin näistä käytetään avustavaa tai tarkkailevaa opetusta (Shin, 

Lee & McKenna, 2016). Avustava opetus on hyödyllistä silloin, kun joku oppilaista 

tarvitsee intensiivistä ja yksilöllistä tukea (Chitiyo & Brinda, 2018). 

Työpistetyöskentelyssä oppilaat kiertävät opiskelemassa eri työpisteillä. 

Rinnakkaisopetuksessa kaksi opettajaa opettaa samanaikaisesti. Sitä käytetään 

yleensä silloin, kun opetettavaa sisältöä eriytetään, jolloin kaikille ei opeteta 

sisältöä saman laajuisesti. Vaihtoehtoista opetusta käytetään silloin, kun toinen 

opettajista opettaa suurempaa osaa ryhmästä ja toinen opettaa pienempää tukea 

tarvitsevien ryhmää (Chitiyo & Brinda, 2018). Tämä opetustapa on hyödyllinen 

silloin, kun vain muutama luokasta tarvitsee yksilöllisempää tukea. 

Tiimiopetuksessa molemmat opettajat opettavat koko luokkaa. Friendin ja 

kollegojen (2010) tutkimuksen mukaan erityisopettajat ovat usein avustajan ja 

tarkkailijan rooleissa ja yleisopetuksen opettaja on pääroolissa. 

Yhteisopettajuudessa opettajien yhteistyön syvyys vaihtelee, mikä näkyy sen 

toteuttamisessa. Aloittelevien yhteisopettajien suosimia malleja ovat avustava ja 
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rinnakkainen opetus, joiden toteutus onnistuu, vaikka yhteistyö työparin kanssa on 

vasta aluillaan. Ajan myötä, työparin tullessa tutummaksi, yhteisopettajuus 

kehittyy sujuvammaksi (Scruggs & Mastropieri, 2017; Villa, Thousand & Nevin, 

2013). Yhdessä opettamisen lisääntyminen mahdollistaa siirtymisen vähitellen 

täydentävään opettajuuteen ja tiimiopettajuuteen, joissa edellytyksenä ovat 

työparin parempi tuntemus ja keskinäinen luottamus (Villa ym., 2013). 

Yhteisopettajuuden hyötyjä ja haasteita 

Ryhtyessään yhteisopettajuuteen vapaaehtoisesti opettajat kokevat sen jonkin syyn 

vuoksi perusteltuna. Hallamaan (2017) mukaan yhteistoiminnan tavoite on aina 

jonkin asian osalta nykytilaa parempi tai sen kautta voidaan estää nykytilan 

heikkeneminen. Yhteisopettajuuden ollessa vapaaehtoista opettajat valitsevat sen 

siitä saatavien hyötyjen vuoksi (Friend & Cook, 2014). Aiempien tutkimusten 

mukaan yhteisopettajuuden toteuttamisessa on havaittu useita hyötyjä. 

Yhteisopettajuus parantaa opetuksen laatua (Morel, 2014). Yhteisopettajuuden 

toteuttaminen mahdollistaa eri tavoin tukea tarvitsevien oppilaiden osallistumisen 

yleisopetukseen (Chitiyo & Brinda, 2018). Oppilaiden ei tarvitse siirtyä pois 

omasta luokastaan saadakseen tukea, mikä vähentää oppilaiden segregoimista 

(Strogilos, Stefanidis & Tragoulia, 2016). Oppilaiden tuen tarpeisiin pystytään 

vastaamaan paremmin, kun luokassa on useampi opettaja (Krammer, Gastager, 

Lisa, Gasteiger-Klicpera & Rossmann, 2018; Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 

2007). Kun luokassa on useampi opettaja, luokan työrauhaa on helpompi ylläpitää 

ja oppilaiden tarpeisiin voidaan vastata paremmin (Chitiyo & Brinda, 2018), mikä 

vähentää oppilaiden haastavaa käyttäytymistä (Botha & Kourkoutas, 2016; 

Strogilos & Avramidis, 2016). Yhteisopettajuuden työtavat edellyttävät myös 

oppilaiden välistä yhteistyötä. Toimivan yhteistyön mallintaminen edistää myös 

oppilaiden sosioemotionaalisia ja vuorovaikutustaitoja (Stefanidis & Strogilos, 

2015). Opettajien tulee olla sosiaalisesti ja emotionaalisesti päteviä, jotta he 

kykenevät edistämään oppilaiden välistä yhteistyötä, tukemaan keskinäisten 

ristiriitojen ratkaisemisessa ja toimimaan roolimallina toisia kunnioittavalle ja 

asianmukaiselle kommunikoinnille (Jennings & Greenberg, 2009). Tulevaisuuden 

työelämätaidot edellyttävät yhteistyötaitoja, joita opettajat voivat mallintaa 

oppilaille yhteisopettajuuden kautta (Morel, 2014). 

Yhteisopettajuus lisää opettajien työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia (Sirkko, 

Takala & Wickman, 2018). Yhdessä opetettaessa vastuu jakautuu useammalle, 

mikä tukee opettajien työssä jaksamista (Shin ym., 2016). Opettajien erilainen 
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osaaminen tekee yhteistyöstä merkityksellistä ja avaa mahdollisuuksia oppia uusia 

pedagogisia lähestymistapoja ja sisältöjä. Tutkimusten mukaan yhteisopettajuus 

edistää ammatillista kasvua ja kehittää opettajien työtä (Friend & Cook, 2014; 

Scruggs ym., 2007). Osaamisen yhdistäminen puolestaan parantaa opetuksen 

laatua (Friend ym., 2010; Murawski, 2008) ja vähentää opettajien työtaakkaa 

(Chitiyo, 2017). 

Aiempien tutkimusten mukaan yleisin haaste yhteisopettajuuden 

toteuttamisessa on vaikeus löytää yhteistä suunnitteluaikaa (Chitiyo, 2017; 

Saloviita & Takala, 2010; Scruggs & Mastropieri, 2017; Shin ym., 2016; Strogilos 

& Avramidis, 2016; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). Muita esteitä ovat 

sopivan työparin löytäminen (Pratt, 2014; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012), 

erot opettajien persoonissa (Chanmungan & Gerlach, 2013) ja epäselvät roolit 

yhteisopetuksen aikana (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). Lisäksi koulun 

johdon tuen puutteen on katsottu haittaavan yhteisopettajuuteen ryhtymistä (Friend 

& Cook, 2014). 

2.3 Sujuva yhteistyö onnistuneen yhteisopettajuuden 

edellytyksenä 

Tietoisen yhteistoiminnan taustalla on tavoite olemassa olevien olosuhteiden 

parantamisesta (Hallamaa, 2017), jolloin toiminta perustuu yhteistyön kautta 

saavutettaviin hyötyihin (Colman ym., 2008; Hallamaa, 2017). Opettajat valitsevat 

yhdessä opettamisen yksin opettamisen sijaan, mikäli he kokevat sen kautta 

saavuttavansa paremmin työn yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Tavoitteita 

toteuttavaa ja kaikille osapuolille sopivaa yhteistyötä voidaan työelämän 

kontekstissa kutsua toimivaksi ja sujuvaksi yhteistyöksi (ks. Hallamaa, 2017). 

Yhteisopettajuuteen ryhtymiseen vaikuttavat sen toteuttamisessa havaitut hyödyt ja 

haasteet (Chitiyo, 2017; Saloviita & Takala, 2010; Scruggs & Mastropieri, 2017; 

Shin ym., 2016; Strogilos & Avramidis, 2016; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 

2012). Yhteisopettajuuteen ryhtymiseen ja opettajien yhteistoimintaan vaikuttavia 

tekijöitä on koottu Kuvioon 2. 

Sosiaalisten tekojen teorian valossa yhteistyö on laimeinta minä-tilaisessa 

yhteistoiminnassa ja syvintä me-tilaisessa yhteistoiminnassa. Yhteisopettajuudessa 

ilman yhteistä suunnittelua toteutuva satunnainen yhdessä opettaminen voi toimia 

esimerkkinä minä-tilaisesta yhteistoiminnasta. Tällöin opettajien yhteistyö 

oppitunnilla on vähäistä. Aiempien yhteisopettajuudesta tehtyjen tutkimusten 

tarkastelu osoittaa, että yhteisopettajuus on suurelta osin ryhmäsuuntautuneen 
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minä-tilaisen yhteistoiminnan kaltaista (ks. Fluijt ym., 2016; Murawski, 2008; 

Scruggs ym., 2007; Scruggs & Mastropieri, 2017; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 

2012). Siinä opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä ja 

heillä on yksilöllisiä ja ainakin yksi jaettu päämääriä, joihin he uskovat pääsevänsä 

paremmin yhdessä opettamalla. 

Me-tilaiseen yhteistoimintaan pääseminen vie aikaa. Yhteisopettajuudessa sen 

saavuttaminen edellyttää pitempiaikaista ja säännöllisesti toteutuvaa yhdessä 

opettamista. Me-tilainen yhteistoiminta voi toteutua yhteisopettajuudessa hetkittäin, 

jolloin opettajan omat tavoitteet jäävät ja yhteistyö toteutuu täysin yhteisten 

päämäärien mukaan. Omien tavoitteiden hylkääminen kokonaan on lähes 

mahdotonta, eikä kokonaisuudessaan tavoiteltavaakaan, koska silloin yksilö 

menettää toimijuutensa (Hallamaa, 2017). Onnistuneessa yhteisopettajuudessa 

opettajat toimivat vertaisina uskaltaen esittää henkilökohtaisia näkemyksiä ja 

ideoita. Yhteistoiminnan perusteena onkin tunnustaa kaikkien toimijoiden 

edellytykseksi tarvittava yhteisymmärrys, ja toimijoiden välillä vääjäämättä 

vallitsevat erimielisyydet (Hallamaa, 2017). 

Kouluissa opettajien yhteistyö voi olla myös ylhäältä määrättyä, jolloin 

osallistuminen yhteistyöhön ei perustu vapaaehtoisuuteen (Krammer ym., 2018). 

Ideaalitilanteessa yhteistoiminta perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen, 

vastavuoroisuuteen ja yhteisesti sovittuun tapaan (Friend & Cook, 2014; Hallamaa, 

2017). Useissa tutkimuksissa vapaaehtoisuuden on todettu olevan edellytys 

onnistuneeseen yhteisopettajuuteen (Chitiyo, 2017; Krammer ym., 2018). 

Yhteisopettajuudessa opettajien yhteistyö rakentuu keskinäisen luottamuksen 

kautta (Villa ym., 2013) ja kehittyy itsetuntemuksen ja yhteistyön kasvun myötä 

(Yuan, 2018). Opettajien ammatillinen toimijuus on osa monimutkaista prosessia 

kietoutuen yhteisön rakenteellisiin ja kulttuurisiin käytänteisiin (Datnow, 2012). 

Yhteisopettajuuden kautta voidaan kehittää opettajien ammatillista toimijuutta eli 

kykyä tunnistaa omaa toimijuutta ja navigoida työn sosiaalisissa konteksteissa 

(Melasalmi & Husu, 2019). Koulun johdolla on tärkeä rooli opettajien yhteistyön 

edistämisessä (Morel, 2014). Onnistuneessa yhteisopettajuudessa yhteistyö on 

sujuvaa ja opettajat osallistuvat yhteistyöhön tasavertaisina toimijoina (Friend & 

Cook, 2014). Vaikka opettajat eroavat toisistaan koulutuksen ja kokemuksen 

suhteen, heillä jokaisella on omat vahvuutensa. Opettajan osaaminen rakentuu 

yksilöllisesti elämänkokemuksen, koulutuksen ja työn kautta (Karjalainen, 

Heikkinen, Huttunen & Saarnivaara, 2006). Riippumatta iästä tai koulutustaustasta 

jokainen opettaja tuo oman ainutlaatuisen osaamisensa vuorovaikutustilanteisiin ja 

oppitunnin toteuttamiseen (Friend & Cook, 2014). Erilainen osaaminen lisää 
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yhteistyön mielekkyyttä avaten siihen osallistuvalle mahdollisuuden oppia uutta. 

Opettajat voivat käyttää yksilöllisiä erojaan vahvuuksina myös työssään 

kohtaamiensa haasteiden voittamiseen osaamistaan jakamalla (Pratt, 2014). Toisen 

arvon tai osaamisen määrittämisen sijaan keskeistä on jokaisen opettajan 

merkityksellisyyden ymmärtäminen opetuksen edistämisessä (Friend & Cook, 

2014). Erityisesti aloittavien opettajien osalta yhteisopettajuuden kautta voidaan 

vahvistaa heidän toimijuuttaan työssä (Melasalmi & Husu, 2019). 

 

Kuvio 2. Yhteisopettajuuteen ryhtymisen ja yhteistoiminnan teoreettinen tarkastelu. 
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3 Menetelmä 

Väitöstutkimukseni on monimenetelmäinen eli tutkimuksessa sovelletaan sekä 

määrällisiä että laadullisia tiedonkeruumenetelmiä ja -analyysimuotoja (Creswell 

& Creswell, 2018; Onwuegbuzie, 2005). Monimenetelmäinen tutkimus on yksi 

kolmesta tutkimusmenetelmästä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lisäksi 

(Johnson ym., 2007). Tässä tutkimuksessa tietoa kerättiin sähköisen kyselyn 

strukturoitujen ja avoimien kysymysten kautta (ks. Liite). Monimenetelmällisen 

tutkimuksen perusteena voivat olla useat eri tekijät (Bryman, 2006). Siinä 

tutkimusmenetelmät valitaan tutkittavan ilmiön ja tutkimuskysymysten perusteella 

(Creswell & Creswell, 2018; Johnson ym., 2007; Tashakkori & Teddlie, 2010). 

Tässä tutkimuksessa kahden paradigman yhdistämisellä pyritään 

monipuolisemman tiedon saamiseen tutkittavasta ilmiöstä (Doyle, Brady & Byrne, 

2016; ks. Bryman, 2006) hyödyntämällä molempien lähestymistapojen vahvuudet 

ja minimoimalla niiden heikkoudet (ks. Creswell & Plano Clark, 2018). 

Laadullisen tutkimuksen kautta halutaan syventää, täydentää ja selittää määrällisen 

tutkimuksen tuloksia. Määrällisen tutkimuksen suljetut kysymykset eivät 

mahdollista odottamattoman ja yllättävänkin tiedon esiintuloa, joten tässä 

tutkimuksessa haluttiin antaa mahdollisuus ennalta odottamattomallekin tiedolle 

avoimien kysymysten kautta. 

Rakenteeltaan tämä tutkimus edustaa parhaiten konvergenttia 

monimenetelmäistä tutkimusta. Siinä tyypillistä on aineiston yhtäaikainen 

kerääminen sekä määrällisen ja laadullisen aineiston analysoiminen erikseen. 

Konvergentin tutkimuksen käyttäminen edellyttää, että tutkija kerää ja analysoi 

tietoa kiinnostavasta ilmiöstä sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten tutkimusten 

avulla. Sen jälkeen analyysit yhdistetään, jolloin tutkimusongelmasta saadaan 

kattavampi käsitys. Tutkimuksessa määrälliselle ja laadulliselle tiedolle annetaan 

sama prioriteetti ja tulokset yhdistetään tutkimuksen pohdintaosiossa (Doyle ym., 

2016). Väitöstutkimuksen kolmesta osatutkimuksesta Ⅰ ja Ⅱ ovat määrällisiä ja 

osatutkimus Ⅲ on laadullinen. Osatutkimusten tulokset yhdistetään yhteenveto-

osan pohdintaosassa. 

3.1 Tutkimusjoukko 

Väitöstutkimuksen tutkimusjoukko muodostuu suomalaisista peruskoulun 

opettajista, jotka osallistuivat Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen 

yhteistyö oppimisen tukena -hankkeen sähköiseen kyselyyn (ks. Liite) vuonna 2018. 
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Ensimmäisen osatutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2018. Aineisto Ⅰ 
koostuu keskisuuren pohjoissuomalaisen kunnan perusopetuksen opettajien 

vastauksista N = 463, ja sitä käytettiin osatutkimuksessa Ⅰ. Vastaajien taustatiedot 

on esitetty Taulukossa 1. Ensimmäiseen osatutkimukseen osallistujista naisia oli 

363 (78 %) ja miehiä 100 (22 %). Vastaajat ryhmiteltiin koulutustaustan perusteella 

luokan- (N = 188), aineen- (N = 173) ja erityisopettajiin (N = 102). Erityisopettajien 

ryhmä muodostui erityisopettajiksi pätevöityneistä laaja-alaisina tai 

erityisluokanopettajina toimivista opettajista. Luokanopettajien ja aineenopettajien 

osalta kaksoispätevyyden omaavat opettajat sijoitettiin siihen opettajaryhmään, 

jossa he kyselyn aikana hetkellä työskentelivät. Kyselyyn vastanneista opettajista 

72 prosentilla oli yli kymmenen vuoden kokemus opettajan työstä. 

Taulukko 1. Osallistujien taustatiedot. 

Aineisto I Kaikki 

N = 463 (%) 

Luokanopettajat 

N = 188 

Aineenopettajat 

N = 173 

Erityisopettajat 

N = 102 

Ikä     

20–30 vuotta 36 (8) 21 14 1 

31–40 vuotta 116 25) 44 41 31 

41–50 vuotta 172 (37) 14 73 62 37 

51–60 vuotta 124 (27) 48 46 30 

yli 60 vuotta 15 (3) 2 10 3 

Työkokemus     

0–5 vuotta 63 (13) 31 23 8 

6–10 vuotta 73 (73) 29 26 14 

11–15 vuotta 107 (22) 34 39 29 

16–20 vuotta 70 (14) 28 24 15 

yli 20 vuotta 174 (36) 66 61 36 

Koulumuoto     

alakoulu 143 (31) 106 15 22 

yläkoulu 31 (7) 1 26 4 

yhtenäiskoulu 264 (57) 80 130 54 

erityiskoulu 21 (4) 1 0 20 

muu 4 (1) 0 2 2 

Toinen aineiston keruu toteutettiin syksyllä 2018 Etelä-Suomen kouluissa 

työskenteleville opettajille käyttäen samaa sähköistä kyselyä. Ensimmäisen ja 

toisen aineistokeruun aineistot yhdistettiin, ja näin muodostui väitöstutkimuksen 

Aineisto II, N = 694, jota käytettiin osatutkimuksissa Ⅱ ja Ⅲ (ks. Taulukko 2). 
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Kolmannen osatutkimuksen aineistona käytettiin Aineiston Ⅱ kahta avokysymystä, 

joihin vastasi 432 opettajaa (N = 432). 

Taulukko 2. Osallistujien taustatiedot. 

Aineisto II Kaikki 

N = 694 (%) 

Luokanopettajat 

N = 286 

Aineenopettajat 

N = 234 

Erityisopettajat 

N = 174 

Ikä     

20–30 vuotta 57 (8) 33 (12) 17 (7) 7 (4) 

31–40 vuotta 183 (26) 69 (24) 64 (27) 50 (29) 

41–50 vuotta 244 (35)  108 (38) 73 (31) 63 (36) 

51–60 vuotta 184 (27) 71 (25) 64 (27) 49 (28) 

yli 60 vuotta 26 4) 5 (2) 16 (7) 5 (3) 

Työkokemus     

0–5 vuotta 94 (14) 50 (17) 29 (12) 15 (9) 

6–10 vuotta 110 (16) 43 (15) 38 (18) 29 (17) 

11–15 vuotta 148 (21) 55 (19) 48 (21) 45 (26) 

16–20 vuotta 99 (14) 41 (14) 32 (14) 26 (15) 

yli 20 vuotta 243 (35) 97 (34) 87 (37) 59 (34) 

Koulumuoto     

alakoulu 230 (33) 169 (59) 13 (6) 48 (28) 

yläkoulu 65 (10) 2 (0.7) 48 (21) 15 (9) 

yhtenäiskoulu 308 (44) 101 (35) 134 (57) 73 (42) 

yhtenäiskoulu ja 

lukio 

46 (7) 12 (4) 29 (12) 5 (3) 

erityiskoulu 28 (4) 1 (0,3) 0 (0) 27 (16) 

muu 17 (2) 1 (0,3) 10 (4) 6 (3) 

3.2 Tutkimusaineisto 

Väitöstutkimuksen kyselylomake suunniteltiin ja toteutettiin osana Tuetaan 

yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena -hanketta (2017–

2020). Kyselylomakkeen suunnittelussa käytettiin olemassa olevaa kansallista ja 

kansainvälistä tietoa yhteisopettajuudesta. Kysely pilotoitiin ennen varsinaista 

aineistonkeruuta. Väitöstutkija ei itse osallistunut kyselylomakkeen tekoon, vaan 

sai valmiin aineiston käyttöönsä. 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa kyselylomakkeen 19:sta yhteisopettajuutta 

käsittelevästä kysymyksestä käytettiin kymmentä (15, 17, 18, 20, 22–24, 26, 27, 

29). Yhteisopettajuutta koskevat kysymykset ja väitteet sisälsivät seuraavia asioita: 

kenen kanssa ja miten yhteisopetusta on annettu, mikä yhteisopettajuudessa on 
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pulmallista, millaisissa yhteisopettajuuden rooleissa opettaja on toiminut, paljonko 

kyselyyn vastaaja yhteisopettaa viikoittain, hyötyvätkö opettajat yhteisopetuksesta, 

mitkä ovat yhteisopettajuuden hyötyjä, paljonko aikaa opettaja tarvitsee yhden 

yhteisopetuksen tunnin suunnitteluun ja mihin yhteisopettajuus sopii. 

Taustamuuttujina kysyttiin ikää, sukupuolta, pohjakoulutusta, kouluastetta, 

opetuskokemusta ja yhteisopettajuuteen saatua koulutusta. Kaikkiin kysymyksiin 

vastattiin valitsemalla sopivin vastausvaihtoehdoista. Yhteisopettajuuden hyötyjä 

ja haasteita koskeviin kysymyksiin vastattiin viisi- tai seitsenportaisella Likertin 

asteikolla. Aineiston analysoinnin kannalta joidenkin vastausten osalta luokkia 

yhdistettiin. Krosnickin ja Presserin (2010) mukaan luokkien yhdistäminen on 

perusteltua, mikäli yksittäisessä luokassa on liian vähän vastauksia koodauksen 

suorittamiseksi. 

Toisessa osatutkimuksessa kyselylomakkeen 19:sta yhteisopettajuutta 

käsittelevästä kysymyksestä käytettiin taustamuuttujien lisäksi kolmea (18, 26, 29). 

Niissä kyselyyn osallistuneet vastasivat yhteisopettajuuden sopivuutta, hyötyjä ja 

haasteita koskeviin väittämiin. Taustamuuttujina kysyttiin ikää, sukupuolta, 

pohjakoulutusta, kouluastetta, opetuskokemusta ja yhteisopettajuuteen saatua 

koulutusta. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla sopivin vastausvaihtoehdoista. 

Vastausvaihtoehdot olivat viisi- tai seitsenportaisen Likertin asteikon mukaisia. 

Kolmannessa osatutkimuksessa kyselyn 19:stä yhteisopettajuutta 

käsittelevästä kysymyksestä käytettiin taustamuuttujien lisäksi kahta (31, 32). 

Niissä kyselyyn osallistuneet vastasivat kysymyksiin: 1. Miten / mihin 

yhteisopettajuutta kannattaa käyttää? ja 2. Milloin yhteisopetus ei kannata, vaan on 

parempi, että esim. erityisopettaja ottaa oppilaan/oppilaita luokasta omaan tilaansa? 

Kysymykset olivat avokysymyksiä, joissa vastausten pituutta ei rajattu. Vastauksia 

tarkasteltiin ensin opettajaryhmittäin Pohjois- ja Etelä-Suomen opettajien 

vastaukset erikseen. Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen opettajien vastauksissa sekä 

opettajien koulutustaustan perusteella ei havaittu eroavaisuuksia, joten niitä ei 

eroteltu kolmannessa osatutkimuksessa. 

Tutkimuksen toteuttamiseen hankittiin tutkimusluvat kuntien sivistystoimelta. 

Kaikkia tutkimukseen osallistujia tiedotettiin tutkimuksesta, ja siihen 

osallistuminen oli vapaaehtoista ja korvauksetonta. Tutkimus toteutettiin 

noudattaen Suomen tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2012). Tutkittavien vastauksia käsiteltiin säilyttäen heidän 

anonymiteettinsä. 
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3.3 Aineistojen analyysi 

Määrällisten aineistojen analyysimenetelminä hyödynnettiin kuvailevia tilastoja 

(frekvenssi, keskiarvo ja keskihajonta), ristiintaulukointia (Pearsonin χ2) ja 

efektikokoja (Cramérin V), pääkomponenttianalyysia sekä varianssi- ja 

regressioanalyysiä. Laadullista aineistoa analysoitiin soveltaen aineistolähtöistä 

teoriaa (grounded theory) (Charmaz, 2014; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 

Corbin, 1990). Yhteenveto tutkimuskysymyksistä, keskeisistä käsitteistä 

aineistosta, osallistujista ja aineiston analyysimenetelmistä on koottu Taulukkoon 

3. 

Taulukko 3. Yhteenveto tutkimuskysymyksistä, keskeisistä käsitteistä, aineistosta, 

osallistujista ja aineiston analyysimenetelmistä. 

Osajulkaisu Tutkimuskysymykset Keskeiset käsitteet Aineiston 

kerääminen ja 

osallistujat 

Analyysimenetelmät 

I Minkä verran eri 

opettajaryhmät 

yhteisopettavat? 

Kenen kanssa opetetaan 

yhdessä ja millaisia 

rooleja 

sekä työmuotoja 

yhteisopettajuudessa 

esiintyy? 

Millaisia käsityksiä 

opettajilla on 

yhteisopettajuudesta? 

yhteisopettajuus 

yhteistoiminta 

vertaisuus 

koulutus 

kokemus 

sähköinen kysely 

(taustatiedot) + 19 

suljettua kysymystä 

yhteisopettajuudesta 

ristiintaulukointi ja 

efektikokojen tarkastelu 

II Mihin opettajat näkevät 

yhteisopettajuuden 

sopivan? 

Mitkä ovat opettajien 

käsitykset 

yhteisopettajuuden 

hyödyistä ja haasteista? 

Mitkä tekijät selittävät 

opettajien käsityksissä 

ilmeneviä eroja? 

yhteisopettajuuden 

hyödyt ja haasteet 

inkluusio 

yhteistyö 

vastavuoroisuus 

sähköinen kysely 

(taustatiedot) + 

kolme suljettua 

kysymystä 

yhteisopettajuudesta 

N = 694 

peruskoulun 

opettajaa 

kuvailevat tilastot 

pääkomponenttianalyysi 

varianssi- ja 

regressioanalyysi 
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Osajulkaisu Tutkimuskysymykset Keskeiset käsitteet Aineiston 

kerääminen ja 

osallistujat 

Analyysimenetelmät 

III Milloin yhteisopettajuus 

on perusteltua? 

yhteisopettajuus 

inkluusio 

erityisopetus 

koulutuspolitiikka 

sähköinen kysely 

(taustatiedot) + 

kaksi avointa 

kysymystä koskien 

yhteisopettajuuden 

perusteluja 

N = 432 

peruskoulun 

opettajaa 

grounded theoryn 

soveltaminen 

3.4 Määrälliset menetelmät 

Ensimmäisen osatutkimuksen määrällinen data analysoitiin käyttämällä SPSS-

tilasto-ohjelman versiota 25. Opettajaryhmien välisiä eroja, niiden voimakkuutta ja 

merkitsevyyttä tarkasteltiin ristiintaulukointien (Pearsonin χ2) ja efektikokojen 

(Cramérin V) avulla (Cohen, 1988; Field, 2011). Riippuen taulukon koosta, 

efektikokoa eli yhteyksien vahvuutta tulkittiin eri tavoin (Cohen, 1988). 

Toisessa osatutkimuksessa aineiston analysoinnissa käytettiin myös SPSS-

tilasto-ohjelman versiota 25. Yhteisopetuksen soveltuvuutta sekä sen hyötyjä ja 

haasteita analysoitiin kuvaavien tilastojen (frekvenssit, keskiarvot, keskihajonnat) 

avulla. Opettajien käsityksiä yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista sekä 

käsitysten taustalla olevia tekijöitä tarkasteltiin summamuuttujien avulla. 

Summamuuttujat mahdollistavat yksittäisten väittämien tarkastelun sijaan 

opettajien käsitysten kokonaisvaltaisemman tarkastelun. Summamuuttujien käyttö 

oli hyödyllistä, koska väittämiä koskien yhteisopettajuuden hyötyjä ja haasteita oli 

useita. Tutkijoiden ajatukseen siitä, että valitut muuttujat osoittautuvat kuvaamaan 

samaa asiaa haettiin vahvistusta sekä pääkomponenttianalyysillä että 

reliabiliteettikertoimella. Koska tarkasteltavat muuttujat latautuivat vahvasti 

samalle pääkomponentille ja koska niiden Cronbachin alfa oli suurempi kuin .75, 

summamuuttujat päätettiin muodostaa (ks. Hair ym., 2006). Yhteisopetuksen 

hyötyjä koskevista väitteistä muodostettiin summamuuttuja, joka kuvasi hyötyjä 

opettajien näkökulmasta (α = 0.89). Koska yhteisen suunnitteluajan puute oli 

noussut selvästi haasteeksi aiemmissa tutkimuksissa (Saloviita & Takala, 2010; 

Strogilos ym., 2016; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012), se jätettiin haasteiden 

pääkomponenttien ulkopuolelle ja analysoitiin erikseen. Haasteita koskevista 
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väitteistä: 1) koulutuksen puute 2) sopivien mallien puute 3) opettajien epäselvät 

roolit, 4) vaikeus löytää sopiva työpari ja 5) koulun johdon tuen puute 

muodostettiin yksi summamuuttuja kuvaamaan yhteisopetuksen haasteita (α = 

0.81). 

Opettajaryhmien välisiä eroja hyötyjen ja haasteiden suhteen analysoitiin 

varianssianalyysin avulla. Regressioanalyysin avulla selvitettiin, selittävätkö 

opettajien sukupuoli, ikä, opetuskokemus, yhteisopetuskokemus, yhteisopetus ja 

yhteisopetuksen viikoittainen toteuttaminen opettajien käsityksiä yhteisopetuksen 

hyödyistä ja haasteista. Hierarkkista analyysia käyttämällä muuttujat tuotiin 

analyysiin kaksivaiheisesti. SPSS:n avulla vähitellen edeten poistettiin heikoin 

muuttuja, joka ei parantanut mallin selitysastetta (Nummenmaa, 2009). Tilastollista 

analyysiä varten opettajaryhmistä (luokan-, aineen- ja erityisopettajista), 

sukupuolesta, yhteisopetuksesta ja yhteisopetuskokemuksesta tehtiin dummy-

muuttujia. 

3.5 Grounded theory laadullisena menetelmänä 

Kolmannessa osatutkimuksessa laadullista aineistoa analysoitiin soveltaen 

aineistolähtöistä teoriaa (grounded theory) (Charmaz, 2014; Glaser & Strauss, 

1967; Glaser, 1992; Strauss & Corbin, 1990). Laadullisen aineiston analyysi 

pohjautui pragmatismille tyypilliseen epistemologiseen ajatukseen siitä, että 

yksilöt tekevät kokemustensa kautta erilaisia tulkintoja ja käsityksiä ja näin 

rakentavat subjektiivisia ja ainutlaatuisia näkökulmia ilmiöistä (Charmaz, 2014). 

Grounded theory (GT) sopii tutkimusmenetelmäksi, kun halutaan selvittää jotain, 

josta on hyvin vähän olemassa olevaa tietoa tai halutaan löytää jotain uutta jo 

runsaasti tutkitusta ilmiöstä (Puusa & Juuti, 2020). Straussin ja Corbinin (1990) 

mukaan GT tarjoaa systemaattisen tavan järjestää laaja tietomäärä ytimekkääksi 

käsitteelliseksi kehykseksi, joka kuvaa tai selittää ilmiötä. Yhteisopetusta 

käsittelevistä tutkimuksista ja olemassa olevista teorioista puuttuu selitys sille, 

miten opettajat perustelevat yhdessä opettamista tai yksinopettamista yhdessä 

opettamisen sijaan. GT:ssa pyritään löytämään kaikki tieto olemassa olevasta 

aineistosta ja ymmärtämään osallistujien todellisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä 

(ks. Glaser & Strauss, 1967). Osatutkimuksessa sovellettiin konstruktivistista 

aineistolähtöistä teoriaa, joka on nykyaikainen versio Glaserin ja Straussin (1967) 

luomasta GT:sta (ks. Charmaz, 2014). Konstruktivistinen aineistolähtöinen teoria 

huomioi tutkimusprosessin ja tutkimuskohteen historialliset, sosiaaliset ja 

tilannekohtaiset olosuhteet (Charmaz, 2017).  
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Straussin ja Corbinin (1994) mukaan tutkija tuo mukanaan oman 

kokemusmaailmansa ja taustansa. Siksi tutkimustulokset ovat kontekstuaalisia ja 

subjektiivisuus on läsnä tutkimuksessa. Tutkimuksen tekemiseen, aineiston 

lukemiseen ja koodaukseen osallistuivat kaikki tutkijat erityispedagogiikan 

ammattilaisina. Kolmen tutkijan yhteistyö aineiston analysoinnissa vähensi 

tutkimuksen subjektiivisuutta ja puolueellisuutta ja lisäsi tutkimuksen 

johdonmukaisuutta ja luotettavuutta koko koodausprosessin ajan. Analyysin eri 

vaiheissa tehdyistä havainnoista käytiin keskustelua tutkijoiden kesken. GT-

tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on tarkastella vastauksia objektiivisin silmin 

(Charmaz, 2014). Teoreettisen herkkyyden säilyttämiseksi aineisto koodattiin 

ilman ennalta määrättyjä luokkia. 

Laadullisen aineiston analysoinnissa hyödynnettiin NVivo 

12 -analyysiohjelmistoa, joka selkeytti aineiston hallintaa, ryhmittelyä ja 

kvantifiointia (ks. Kuvio 3). Aineiston analysoinnissa Pohjois-Suomen ja Etelä-

Suomen vastauksia käsiteltiin aluksi erillisinä, samoin eri opettajaryhmien 

vastauksia. Koska samat perustelut toistuivat kaikkien opettajaryhmien 

vastauksissa, aineistot yhdistettiin. Aineiston koodausprosentiksi koko aineiston 

osalta muodostui 85. Koodausmenetelmäksi valittiin Straussin ja Corbinin 

kolmivaiheinen menetelmä, joka koostuu 1) avoimesta koodauksesta, 2) 

aksiaalisesta koodauksesta ja 3) selektiivisestä koodauksesta. Ensimmäisessä 

vaiheessa noudatettiin induktiivista lähestymistapaa eli tietoja analysoitiin 

yksityiskohtaisesti koodaten aineistoa rivi riviltä, jotta saatiin luoduksi 

ensimmäisen tason luokkia erilaisten ominaisuuksien ja niiden toistumismäärien 

suhteen sekä havaittiin alustavia suhteita luokkien välillä (ks. Strauss & Corbin, 

1994). Avoimen koodauksen aikana tutkijoiden aiemmat kokemukset opettajan 

työstä ja yhteisopettajuudesta vaikuttivat teoreettiseen herkkyyteen vastauksia 

luettaessa ja pohdittaessa kirjattujen vastausten konnotaatioita (ks. Chun, Birks & 

Francis, 2019). Avoimen koodauksen aikana löydettiin 199 koodia, jotka 

perustelevat yhteisopetuksen toteuttamista ja 202 koodia, joissa yhteisopetusta ei 

nähdä perusteltuna. Avoimen koodauksen jälkeen koodit yhdistettiin käyttämällä 

aksiaalista koodausta. Aksiaalisessa koodauksessa keskityttiin koodeihin ja 

pohdittiin, mitä ne tarkoittavat sekä millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä niistä löytyy. 

Vähitellen analyysin edetessä koodit yhdistyivät 41 luokaksi, joista 22 luokkaa 

sisälsi yhteisopetuksen toteuttamisen perusteluja ja 19 luokkaa yhteisopettajuuden 

toteuttamatta jättämisen perusteluja. Näistä luokista muotoutui lopulta kaksi 

ydinkategoriaa. 
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4 Tulokset 

Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhteisopettajuuden 

mahdollisuuksia ja haasteita opettajan työssä sekä osana inklusiivisemman koulun 

kehittämistä Suomessa. Tutkimustulokset pohjautuvat opettajien käsityksiin. 

Ydintulokset esitetään alla tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Ensin 

tarkastellaan yhteisopettajuuden toteuttamismääriä, työparien muodostumista ja 

rooleja eri opettajaryhmien (luokan-, aineen- ja erityisopettajat) kesken. Toisena 

esitetään opettajien käsityksiä yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista sekä 

käsitysten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Kolmantena kuvataan opettajien 

perusteluja yhteisopettajuuden toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen. 

Konvergentille monimenetelmäiselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan 

osatutkimusten tuloksia tarkastellaan yhdessä vertaillen ja pohtien niitä suhteessa 

teoreettiseen viitekehykseen pohdintaosiossa. 

4.1 Osatutkimus I – Yhteisopettajuuden toteuttaminen 

suomalaiskouluissa 

Tässä osatutkimuksessa tarkasteltiin yhteisopettajuutta ja siinä tapahtuvaa 

yhteistoimintaa. Tutkimuksessa selvitettiin, minkä verran eri opettajaryhmät 

(luokan-, aineen- ja erityisopettajat) opettavat yhdessä, millaisia rooleja ja 

työmuotoja yhteisopettajuudessa esiintyy sekä millaisia käsityksiä opettajilla on 

yhteisopettajuudesta opettajaryhmittäin tarkasteltuna. 

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista opettajista (N = 425; 92 %) oli 

kokemusta yhteisopettajuudesta. Vaikka enemmistö opettajista suhtautui 

yhteisopettajuuteen myönteisesti ja heillä oli kokemusta yhdessä opettamisesta, sen 

viikoittaiset toteuttamismäärät olivat vähäiset. Opettajista 111 (24 %) ei 

yhteisopettanut lainkaan ja 245 (53 %) 2–4 tuntia viikossa. Kokoaikaista eli lähes 

kaikilla tunneilla tapahtuvaa yhteisopettajuutta toteutti vain 57 opettajaa (12 %), 

heistä suurin osa oli luokanopettajia. Yhteisopettajuuden toteuttamismäärät 

erosivat opettajaryhmien kesken. Aineenopettajissa oli eniten niitä, jotka eivät 

käyttäneet yhteisopetusta lainkaan. Luokanopettajissa oli puolestaan eniten niitä, 

joilla yhteisopetus oli kokoaikaista (ks. Taulukko 4). Ristiintaulukoinnin ja 

efektikokojen tarkastelun perusteella yhteisopettajuuteen saadulla koulutuksella oli 

vain pieni yhteys yhteisopettajuuden toteuttamiseen χ2 (1, N = 463) = 8.62, p 

< .003, Cramérin V = .14. Tulokset kuitenkin osoittivat, että opettajilla, joilla oli 

kokemusta yhteisopettajuudesta, oli myös siihen koulutusta. Muutosta 
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yhteisopettajuuden toteuttamismääriin Saloviidan ja Takalan (2010), Takalan ja 

Uusitalo-Malmivaaran (2012) sekä Saloviidan (2017) tutkimustuloksiin nähden ei 

ole tapahtunut. Samoin tulokset yhteisopettajuuden toteuttamisesta eri 

opettajaryhmissä olivat yhteneviä aiempiin tutkimuksiin nähden. 

Opettajien koulutustaustalla oli vaikutusta yhteisopettajuuden rooleihin ja 

työparien muodostamiseen. Opettajien roolit erosivat yhdessä opetettaessa 

tilastollisesti merkitsevästi (ks. Taulukko 4). Erityisopettajat toimivat muihin 

opettajiin nähden usein tai aina avustajan roolissa tai pientä opetusryhmää opettaen. 

Aineenopettajat puolestaan toimivat avustajan roolissa vain harvoin. He puolestaan 

toimivat yhteisopettajuudessa usein tai aina pääopettajan roolissa. 

Luokanopettajista puolet toteutti yhteisopettajuutta usein tai aina toisen 

luokanopettajan kanssa. Vain 8 (4 %) luokanopettajista opetti yhdessä 

aineenopettajan ja 33 (18 %) erityisopettajan kanssa usein tai aina. 

Opettajaryhmien vastaukset erosivat tilastollisesti merkitsevästi kysyttäessä 

yhteisopettajuudesta luokanopettajan kanssa χ2 (10, N = 463) = 195.94, p < .001, 

Cramérin V = .46. Ryhmien välillä havaittu ero oli suuri. Aineenopettajille oli 

yleisintä yhteisopettajuus erityisopettajan kanssa. Heistä vain 33 (8 %) opetti usein 

tai aina toisen aineenopettajan eli koulutukseltaan vertaisen opettajan työparina. 

Erityisopettajista 32 (31 %) opetti usein tai aina luokanopettajan ja 18 (18 %) 

aineenopettajan kanssa. Kuten Taulukosta 4 on havaittavissa, erityisopettajat 

toimivat muita opettajia enemmän avustaen tai pientä oppilasryhmää opettaen. 

Aineenopettajat toimivat avustajan roolissa vähiten. He toimivat yleensä 

pääopettajina. Tarkasteltaessa opettajien käsityksiä opettajaparin vertaisuudesta 

opettajaryhmien kesken havaittiin eroja. Suurin osa luokanopettajista (81 %) ja 

erityisopettajista (74 %) piti itseään yhteisopetuksessa tasavertaisena työparinsa 

kanssa usein tai aina, kun aineenopettajista tasavertaiseksi opettajaksi itsensä mielsi 

vain 78 (45 %). 

Opettajaryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi myös opetuksen 

vuorottelussa χ2 (6, N = 463) = 69.33, p < .001, Cramérin V = .27. Ryhmien välillä 

havaittu ero oli suuri. Aineenopettajista 63 (37 %) ei vuorotellut opettamisessa 

lainkaan. Erityisopettajista samassa roolissa pysyi 14 (14 %) ja luokanopettajista 

16 (9 %).  
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Taulukko 4. Yhteisopettajuuteen saatu kokemus, toteuttaminen ja roolit (N = 463). 

Kysytyt muuttujat LO (N = 188) 

% (Residuaali) 

AO (N = 173) 

% (Residuaali) 

EO (N = 102) 

% (Residuaali) 

χ2 df V p 1 

kokemusta 

yhteisopettajuudesta 

   19.10 2 .20 2 < .001 

kyllä 97 (-2.5) 84 (3.3) 95 (-.9)     

ei 3 (.7) 16 (-1.0) 5 (.3)     

yhteisopettajuuden 

viikoittainen 

toteuttaminen 

   65.25 6 .273 < .001 

ei yhtään tuntia 15 (-2.7) 44 (4.7) 12 (-2.4)     

2–4 tuntia 55 (.3) 47 (-.6) 55 (.3)     

puolet 

tunneistani 

11 (.2) 5 (-1.9) 18 (2.2)     

kaikki tunnit 19 (2.9) 3 (-3.5) 14 (.7)     

rooli avustajana    49.46 6 .233 < .001 

ei koskaan 21 (-1.9) 46 (4.3) 13 (-3.0)     

harvoin 26 (.4) 21 (-.9) 25 (.5)     

joskus 46 (1.5) 28 (-2.4) 46 (1.1)     

usein tai aina 7 (-.5) 5 (-1.3) 15 (2.4)     

rooli pienen ryhmän 

opettajana 

   43.90 6 .223 < .001 

ei koskaan 32 (-1.9) 57 (3.3) 30 (-1.7)     

harvoin 38 (2.3) 23 (-1.7) 25 (-.9)     

joskus 25 (.7) 15 (-2.1) 31 (1.8)     

usein tai aina 4 (-1.3) 5 (-.8) 14 (2.7)     

rooli pääopettajana    30.78 8 .184 < .001 

ei koskaan 6 (-1.5) 11 (.8) 12 (.9)     

harvoin 13 (.7) 10 (-.7) 12 (.0)     

joskus 37 (.5) 27 (-1.7) 44 (1.6)     

usein  40 (.9) 37 (.2) 27 (-1.5)     

aina 3 (-2.3) 15 (3.3) 5 (-1.1)     

rooli tasavertaisena 

yhteisopettajana 

   69.02 8 .274 < .001 

ei koskaan 1 (-2.8) 14 (4.2) 2 (-1.7)     

harvoin 4 (-2.0) 12 (2.1) 8 (.0)     

joskus 14 (-1.9) 29 (2.6) 17 (-.9)     

usein 53 (1.5) 34 (-2.3) 52 (1.0)     

aina 28 (2.4) 11 (-2.7) 22 (.3)     

rooli kurinpitäjänä    39.81 8 .214 < .001 

ei koskaan 10 (-2.3) 29 (4.1) 8 (-2.0)     

harvoin 21 (1.2) 14 (-1.2) 16 (-.3)     
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Kysytyt muuttujat LO (N = 188) 

% (Residuaali) 

AO (N = 173) 

% (Residuaali) 

EO (N = 102) 

% (Residuaali) 

χ2 df V p 1 

joskus 52 (1.4) 37 (-1.7) 48 (.2)     

usein 15 (-.9) 18 (-.1) 22 (1.1)     

aina 2 (-.8) 2 (-.4) 6 (1.7)     

rooli tarkkailijana    43.42 6 .223 < .001 

ei koskaan 23 (-2.6) 53 (4.3) 23 (-1.8)     

harvoin 35 (1.2) 24 (-1.6) 32 (.3)     

joskus 33 (1.2) 18 (-2.5) 36 (1.5)     

usein tai aina 9 (.7) 5 (-.9) 8 (.6)     

LO = luokanopettajat, AO = aineenopettajat, EO = erityisopettajat, Residuaali = standardoitu residuaali, 

V = Cramerin V 
1 = sekä Khiin neliön että Cramérin V:n p-arvo, 
2 efektikoko = 0.1 pieni, 0.3 kohtalainen, 0.5 suuri, 
3 efektikoko = 0.06 pieni, 0.17 kohtalainen, 0.29 suuri, 
4 efektikoko = 0.05 pieni, 0.15 kohtalainen, 0.25 suuri 

Enemmistö opettajista suhtautui yhteisopettajuuteen myönteisesti. Opettajien 

käsitysten mukaan yhteisopettajuudessa on useita hyötyjä. Hyötyjen osalta 

opettajaryhmien vastaukset eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi. Opettajista 

250 (54 %) oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että yhteisopettajuus on loistava 

opetusmuoto ja 303 (66 %), että yhteisopettajuus on kehittyvä opetusmuoto. 

Opettajista vain 14 (3 %) oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että 

yhteisopettajuus on melko turhaa tai ajanhaaskausta. Opettajien käsitykset 

yhteisopettajuuden hyödyllisyydestä erosivat opettajaryhmittäin tilastollisesti 

merkitsevästi χ2 (8, N = 463) = 48,61, p < .001, Cramérin V = .23. Ryhmien välillä 

havaittu ero oli kohtalainen. Erityisopettajat (N = 102; 77 %) olivat eniten ja 

aineenopettajat (N = 173; 42 %) vähiten sitä mieltä, että kaikki opettajat hyötyvät 

yhteisopettajuudesta. Luokanopettajista 122 (65 %) piti yhteisopettajuutta kaikille 

opettajille hyödyllisenä. 

4.2 Osatutkimus II – Yhteisopettajuuden mahdollisuudet ja 

haasteet suomalaiskouluissa 

Suurin osa opettajista koki yhteisopetuksen soveltuvan eriyttämiseen, 

oppilastuntemuksen kasvuun, vastuunjakamiseen, ammattitaidon jakamiseen, 

levottoman luokan opettamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen (ks. Taulukko 

5). Parhaiten yhteisopetuksen koettiin sopivan ammattitaidon jakamiseen. 
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Taulukko 5. Opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta (N = 694). 

Yhteisopettajuus sopii Eri mieltä tai 

täysin eri mieltä 

 

N (%) 

Osittain eri 

mieltä 

 

N (%) 

Ei eri eikä 

samaa mieltä 

 

N (%) 

Osittain 

samaa 

mieltä 

N (%) 

Samaa tai 

täysin samaa 

mieltä 

N (%) 

eriyttämiseen 

Md = 5, M = 4.7, 

SD = .67 

7 (1) 9 (1) 19 (3) 94 (14) 565 (81) 

ammattitaidon jakamiseen 

Md = 5, M = 4.7, 

SD = 1.02 

8 (1) 9 (1) 25 (4) 90 (13) 562 (81) 

vastuun jakamiseen 

Md = 5, M = 4.7, 

SD = .75 

7 (1) 15 (2) 32 (5) 103 (15) 537 (77) 

opetuksen laadun 

parantamiseen 

Md= 5, M = 4.5, 

SD = .96 

18 (3) 24 (4) 50 (7) 118 (17) 484 (70) 

työrauhan ylläpitämiseen 

Md = 5, M = 4.4, 

SD = 1.06 

24 (4) 40 (6) 53 (8) 125 (18) 452 (65) 

oppilastuntemuksen 

lisäämiseen 

Md = 5, M = 4.4, 

SD = 1.04  

19 (3) 39 (6) 57 (8) 131 (19) 448 (65) 

Md = median, M = mean, SD = standard deviation 

Useimpien opettajien mukaan yhteisopetuksen suurin hyöty oli mahdollisuus 

kertoa tunteistaan ja opetuskokemuksistaan (ks. Taulukko 6). Lisäksi useimpien 

opettajien mukaan yhteisopetus soveltui hyvin opetukseen, jossa oppilaita jaetaan 

pienempiin ryhmiin. Yhteisopetuksen olennaisia osia – suunnittelua, opetusta ja 

arviointia – pidettiin myös hyödyllisinä.  

  



58 

Taulukko 6. Opettajien käsityksiä yhteisopettajuuden hyödyistä (N = 694). 

Opettajien mielestä 

yhteisopettajuuden hyödyt 

ovat … 

Eri mieltä tai 

täysin eri mieltä 

 

N (%) 

Osittain eri 

mieltä 

 

N (%) 

Ei eri eikä 

samaa mieltä 

 

N (%) 

Osittain 

samaa 

mieltä 

N (%) 

Samaa tai 

täysin samaa 

mieltä 

N (%) 

jakaa tunteita ja 

kokemuksia 

Md = 5, M = 4.7, 

SD = .73 

10 (1) 7 (1) 31 (5) 92 (13) 554 (80) 

jakaa luokan oppilaat 

pienempiin ryhmiin 

Md = 5, M = 4.7, 

SD = .72 

8 (1) 8 (1) 33 (5) 97 (14) 548 (79) 

arvioida oppilaita ja 

opetusta yhdessä 

Md = 5, M = 4.6, 

SD = .85 

14 (2) 17 (2) 31 (5) 119 (17) 513 (74) 

opettaa yhdessä 

Md = 5, M = 4.6, 

SD = .84 

17 (2) 11 (2) 27 (4) 134 (19) 505 (73) 

suunnitella opetusta 

yhdessä 

Md = 5, M = 4.4, 

SD = 1.04 

31 (5) 25 (4) 33 (5) 149 (22) 456 (66) 

Md = median, M = mean, SD = standard deviation 

Varianssianalyysin perusteella opettajien käsitykset yhteisopettajuuden hyödyistä 

erosivat opettajaryhmittäin F (2.691) = 22.99, p < .001, ɳ2 = .06. Koulutustausta 

selitti kuitenkin vain 6 prosenttia havaittujen hyötyjen vaihtelusta. 

Luokanopettajien ja erityisopettajien käsitysten välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa yhteisopettajuudella saavutettavien hyötyjen osalta. 

Aineenopettajien käsitykset erosivat luokanopettajien ja erityisopettajien 

käsityksistä siten, että aineenopettajat kokivat yhteisopettajuudessa vähiten hyötyjä. 

Mitä enemmän opettajat toteuttivat yhteisopettajuutta, sitä vähemmän he kokivat 

siinä haasteita. 

Kuten kuvailevat tilastot osoittavat suurin haasteista oli yhteisen 

suunnitteluajan löytäminen (ks. Taulukko 7) ja sen jälkeen sopivan työparin 

löytyminen. Yhteisopettajuutta koskevan koulutuksen puute, yhteisopettajuuden 

kyseenalainen hyöty, koulun johdon tuen puute ja toisen opettajan puutteelliset 

taidot mainittiin vain harvoin tai ei koskaan esiintyvinä haasteina. 
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Taulukko 7. Opettajien käsityksiä yhteisopettajuuden haasteista (N = 694). 

Yhteisopettajuudessa on seuraavia 

haasteita: 

Ei koskaan 

N (%) 

Harvoin 

N (%) 

Joskus 

N (%) 

Usein 

N (%) 

Aina 

N (%) 

yhteisen suunnitteluajan löytäminen 

Md = 4, M = 3.6, SD = 1.03 

32 (5) 59 (9) 167 (24) 302 (44) 134 (19) 

sopivan työparin löytäminen 

Md = 3, M = 2.7, SD = 1.16 

133 (19) 149 (22) 222 (32) 154 (22) 36 (5) 

kokemuksen puute yhteisopettajuudesta 

Md = 2, M = 2.6, SD = 1.07 

112 (16) 236 (34) 200 (29) 118 (17) 28 (4) 

sopivien mallien puute 

Md = 3, M = 2.7, SD = 1.06 

100 (14) 206 (30) 229 (33) 132 (19) 27 (4) 

kyseenalainen hyöty 

Md = 2, M = 2.1, SD = 1.10 

271 (39) 198 (29) 148 (21) 54 (8) 23 (4) 

opettajien epäselvät roolit 

Md = 2, M = 2.4, SD = 1.05 

151 (22) 255 (37) 182 (26) 84 (12) 22 (3) 

koulun johdon tuen puute 

Md = 2, M = 2.0, SD = 1.04 

267 (39) 217 (31) 143 (21) 53 (8) 14 (2) 

toisen opettajan riittämättömät taidot 

Md = 2, M = 1.8, SD = .93 

285 (41) 257 (37) 107 (15) 38 (6) 7 (1) 

Md = median, M = mean, SD = standard deviation 

Regressioanalyysin perusteella taustamuuttujat (ikä, sukupuoli, koulutustausta, 

yhteisopettajuuskokemus- ja koulutus) selittivät 17 prosenttia vaihtelusta. Suurin 

selittävä tekijä oli sukupuoli (–0.24***), sen jälkeen yhteisopetuksen toteuttaminen 

(0.19***) ja luokanopettajana toimiminen (0.15***). Tässä tutkimuksessa 

naisopettajat kokivat enemmän hyötyjä yhdessä opettamisesta kuin miesopettajat. 

Luokanopettajat tunnistivat yhteisopetuksessa eniten hyötyjä ja aineenopettajat 

vähiten. Mitä enemmän opettajat opettivat yhdessä, sitä hyödyllisempänä he sitä 

pitivät ja kokivat siinä vähemmän haasteita. 

Varianssianalyysin perusteella opettajien käsitykset yhteisopettajuuden 

haasteista erosivat tilastollisesti merkitsevästi F (2. 691) = 19.14, p < .001, ɳ2 = .05. 

Huolimatta tilastollisesti merkitsevästä erosta opettajaryhmien käsitysten välillä 

regressioanalyysin perusteella opettajien koulutustausta selitti vain 5 prosenttia 

heidän kokemiensa haasteiden vaihtelusta. Kaikille selittäville tekijöille saatiin 15 

prosentin selitys. Paras selittävä tekijä oli yhteisopetuksen viikoittainen 

toteuttaminen (–0.31***). Muita selittäviä tekijöitä olivat yhteisopetuskokemukset 

(–0.14 ***) ja luokanopettajana toimiminen (–0.094). Aineenopettajat kokivat 

yhteisopetuksessa haasteita eniten ja luokanopettajat vähiten. Erityisopettajien 
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näkemykset haasteista olivat lähempänä luokanopettajien kuin aineenopettajien 

näkemyksiä. 

4.3 Osatutkimus III – Opettajien perusteluja yhteisopettajuuden 

toteuttamiseen ja toteuttamatta jättämiseen 

Yhteisopettajuus on yhteistoimintaa. Sosiaalisen toiminnan teorian valossa 

yhteisopettajuuden ollessa vapaaehtoista siihen ryhtyminen edellyttää, että opettaja 

kokee yhdessä opettamisen parempana tapana työn yksilöllisten ja yhteisten 

tavoitteiden toteuttamiseen yksin opettamisen sijaan. Vastaavasti 

yhteisopettajuudesta kieltäytyminen tarkoittaa opettajan kokevan saavuttavansa 

työn tavoitteet paremmin yksin opettaessaan (ks. Hallamaa, 2017; Tuomela, 2007). 

Jokaisen opettajan elämänhistoria vaikuttaa siihen, millaisia valintoja hän tekee. 

Olemassa olevat olosuhteet sekä henkilökohtaiset kyvyt ja kyvykkyys määrittävät, 

millaisia esteitä, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja toimia nähdään eri tilanteissa (ks. 

Jyrkämä, 2008). Tutkimustulokset voidaan tiivistää kahteen pääkategoriaan, 

opettajien yhteistyöhön ja eri tavoin tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen. 

Osatutkimuksen tulokset esitetään analyysin lopuksi muotoutuneiden 

kategorioiden kautta. Molemmat kategoriat sisältävät sekä henkilökohtaisia 

tekijöitä, kuten arvoja että rakenteellisiin syihin liittyviä perusteluja, kuten 

esimerkiksi yhteisen suunnitteluajan puutteen. Tulosten osalta ensin esitetään 

yhteisopetuksen toteuttamisen perustelut ja sitten perustelut sen toteuttamatta 

jättämiseen. Tämän jälkeen verrataan perustelujen eroja ja yhtäläisyyksiä. 

4.3.1 Opettajien yhteistyö 

Yhteisopetus oli opettajien mukaan perusteltua, kun yhteistyö oli vapaaehtoista ja 

toimivaa. Opettajien mukaan onnistuneessa yhteisopetuksessa opettajat kohtelevat 

toisiaan tasapuolisesti ja kunnioittavasti ja sitoutuvat yhteistyöhön esimerkiksi 

yhteisen suunnitteluajan avulla. Yhteisopetuksen toteutumista puolsivat sen tuomat 

mahdollisuudet jakaa osaamista ja työtaakkaa. Yhteisopetus nähtiin 

mahdollisuutena kehittää opetusta ja lisätä koko työyhteisön hyvinvointia. Vastuun 

jakamisen koettiin helpottavan opettajien työtaakkaa. Molempien ei esimerkiksi 

tarvitse tehdä samoja asioita, ja jokaisen opettajan osaamista voidaan hyödyntää, 

mikä edistää työn mielekkyyttä ja vapauttaa aikaa tuntien suunnittelemisesta 

muihin opettajan työhön kuuluviin tehtäviin. 
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”Yhteisopetusta tulisi käyttää silloin, kun opettajien käsitykset oppilaista, 

oppimisesta, opetuksesta ja yhteistyöstä ovat riittävän samankaltaisia. 

Yhteisopetuksen avulla voidaan tasata työmäärää, eriyttää opetusta, jakaa 

osaamista. Yhdessä suunnittelemalla opetuksen laatu on parempi, koska omat 

valinnat on perusteltava toiselle.” (luokanopettaja) 

Opettajien mukaan yhdessä opettaminen ei ole perusteltua, mikäli opettajien 

käsitykset opetuksesta, kasvatuksesta ja arvoista eroavat liikaa toisistaan. Suurin 

osa opettajista piti sopivan yhteisopetuskumppanin löytämistä ongelmana, mikä oli 

yksi syy yhdessä opettamisesta kieltäytymiseen. Lisäksi opettajat kertoivat 

yhteisopetuksen olevan haastavaa, jos kollegalla ei ole riittävästi tietoa, taitoja ja 

halua yhdessä opettamiseen sekä halua kehittyä opettajana. Opettajien mukaan 

sujuvaa yhteistyötä on vaikea saavuttaa, mikäli opettajilla ei ole aikaa suunnitella 

opetusta yhdessä. Tämän seurauksena toinen opettajista voi aina päätyä avustajan 

rooliin tai kurinpitäjäksi. Erityisopettajan läsnäolo luokassa lisäsi joidenkin 

opettajien epävarmuutta omasta osaamisestaan opettajana. 

”Jos ei ole aikaa suunnitella yhdessä tai jos erityisopettaja ei koskaan ota 

vastuuta oppitunnin opetuksesta, yhteisopettajuus ei toimi. Koen, että 

erityisopettajan läsnäolo aiheuttaa pikemminkin haittaa kuin hyötyä monissa 

tilanteissa. Minun on vaikea keskittyä opetukseen, kun ajattelen, miten 

erityisopettaja haluaisi tämän opetettavan tai hän alkaa puhua oppilaan 

kanssa samaan aikaan, kun opetan.” (aineenopettaja) 

4.3.2 Opetusryhmät ja tukea tarvitsevat oppilaat 

Yhteisopetus nähtiin tehokkaana menetelmänä suurten ja heterogeenisten ryhmien 

opettamisessa, varsinkin jos oppilaiden taitotasoissa on suuria eroja. 

Yhteisopetuksen koettiin sopivan kaikkien oppiaineiden opetukseen, mutta 

erityisesti se mainittiin hyödyllisenä matematiikassa, äidinkielessä ja vieraiden 

kielten opetuksessa, joissa oppilaiden taitotasot vaihtelevat paljon. Yhdessä 

opettamisen avulla opettajat voivat hyödyntää paremmin koulun eri tiloja, jakaa 

oppilaita erilaisiin ja joustaviin ryhmiin sekä hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä. 

Useamman kuin yhden opettajan läsnäolon luokassa koettiin edistävän 

työrauhaa. Pedagogisin perustein tehtyjen erilaisten ryhmittelyjen käyttö ja 

yksilöllisempi opetus pienessä ryhmässä voivat auttaa työrauhan edistämisessä. 

Lisäksi pienryhmähetket vastaavat paremmin joidenkin oppilaiden tuen tarpeisiin 

mahdollistaen eriyttämisen ja yksilöllisemmän opetuksen oman tason mukaisesti. 
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Joustavien ryhmittelyjen kautta voidaan myös tarjota vähemmän ärsykkeistä 

ympäristöä oppilaille, jotka tarvitsevat koulupäiviinsä pienryhmätuokioita. 

Oppilaan näkökulmasta tuen toteuttaminen osana yleisopetuksen ryhmässä 

opiskelua on vähemmän leimaavaa. Yhteisopetus mahdollistaa myös 

erityisopettajan tuen laajemmalle oppilasjoukolle ja voi osaltaan estää 

oppimisvaikeuksien tuomien haasteiden kasvua. Kaikki oppilaat eivät saa samalla 

tavalla tukea kotoa koulunkäyntiinsä, joten he tarvitsevat enemmän tukea koulussa. 

Yhteisopetus nähtiin erityisen hyödyllisenä tapana järjestää opetusta, jos 

ryhmässä on käytöshäiriöisiä oppilaita. Toinen opettajista voi jatkaa opetusta ja 

toinen keskittyä joidenkin oppilaiden ei-toivotun käyttäytymisen rauhoittamiseen 

ja tukemiseen. 

"Osallisuuden lisäämiseksi kaikkien opettajien on oltava valmiita yhteistyöhön 

ja yhteissuunnitteluun. Mielestäni parhaita yhteisopetuksen työmuotoja ovat 

tiimiopetus ja joustavat ryhmittelyt, jotka tukevat kaikkia oppilaita. Samalla on 

mahdollista tukea niitä oppilaita, joilla on oppimisen pulmia, ennen kuin 

ongelmat kasvavat sekä kehittää käytänteitä, jotka tukevat paremmin kaikkia 

oppilaita." (luokanopettaja) 

Opettajien mielestä yhteisopetus ei ole perusteltua, jos opetustila on liian pieni. 

Kahden opettajan opettaessa eri asioita samassa pienessä tilassa voi tulla liikaa 

ääntä. Joidenkin opettajien mukaan yhdessä opettaminen ei ole järkevää, jos 

yleisopetuksen ryhmässä ei ole oppilaita, jotka tarvitsevat tukea. Lisäksi jotkut 

opettajat pitivät parempana, että tukea tarvitsevia oppilaita tulisi opettaa 

erityisluokissa erillään muista. Opettajat mainitsivat myös, että osaamiserot 

yleisopetuksen ja erityisluokkien oppilaiden välillä ovat usein liian suuret, jolloin 

yhdessä opettaminen ei ole järkevää. 

”Yhteisopettajuutta ei kannata käyttää, jos oppilas tarvitsee pientä ryhmää tai 

rauhallisemman tilan voidakseen käydä koulua. Jos oppilaiden välillä on 

suuret tasoerot ja oppilaita tulee eriyttää yleisopetuksesta runsaasti 

alaspäin.”(erityisopettaja) 

Opettajien epäilykset yhdessä opetuksen mielekkyydestä koskivat pääasiassa 

oppilaita, joilla oli suuria oppimisvaikeuksia, mielenterveysongelmia, 

emotionaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä haasteita sekä keskittymis- ja 

tarkkaavaisuuden ongelmia. Haastavimmaksi yhteisopetuksen toteuttamisessa 

mainittiin oppilaat, joilla on käyttäytymisen haasteita. Osa opettajista oli sitä mieltä, 
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että jos jotkut oppilaat häiritsevät toistuvasti luokan työrauhaa, heitä tulisi opettaa 

omassa ryhmässä. 

"Ryhmäkoot ovat yleensä suuria yhteisopetustunneilla, joten koko ryhmän 

työtä ei kannata pilata muutaman oppilaan takia, jotka eivät pysty 

keskittymään tai muuten häiritsevät koko ajan ja pilaavat muiden opiskelua. 

Tällaisia oppilaita tulisi opettaa erityisluokissa." (luokanopettaja) 

  



64 

 



 

65 

5 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin monimenetelmällistä lähestymistapaa, jotta 

saataisiin mahdollisimman monipuolinen käsitys yhteisopettajuuden 

mahdollisuuksista ja haasteista suomalaiskouluissa. Tutkimus toteutettiin 

käyttämällä konvergenttia monimenetelmällistä tutkimusta, joka koostuu erillisistä 

määrällisistä ja laadullisista aineiston analysoinneista ja tulosten tulkinnoista. 

Tässä osiossa osatutkimusten tulokset yhdistetään yhteisen pohdinnan alle (ks. 

Creswell & Plano Clark, 2018). 

5.1 Tutkimuksen metodologinen tarkastelu 

Monimenetelmätutkimuksen metodologian valinnan ensisijaisena perusteluna 

olivat tutkimuskysymysten monimuotoisuus sekä se, että tutkimuksen avulla 

haluttiin saada käytännöllistä tietoa, jota voidaan suoraan hyödyntää ja soveltaa 

yhteisopettajuuden toteuttamisen edistämiseen (ks. Creswell & Plano Clark, 2018). 

Määrällisen tutkimuksen kautta pyrittiin saamaan yleistettävää tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Laadullinen tutkimus puolestaan laajensi ja syvensi määrällisen 

tutkimuksen tuloksia (ks. Bryman, 2006). Lähtökohtaisesti määrällinen ja 

laadullinen tutkimus tuottivat erilaista tietoa. Määrällinen tutkimus antoi 

kokonaiskuvaa yhteisopettajuuden toteuttamisesta, sen hyödyistä ja haasteista. 

Laadullinen tutkimus puolestaan kiinnitti havaitut hyödyt ja haasteet tarkemmin 

kouluarjen konteksteihin niin opettajien kuin oppilaiden tulokulmista. Näin ollen 

laadullisia ja määrällisiä aineistoja yhdistämällä voitiin ymmärtää paremmin 

yhteisopettajuuden toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen taustalla olevia 

perusteluja sekä opettajien yhteistoimintaan kytkeytyviä tekijöitä (ks. Creswell & 

Plano Clark, 2018; Teddlie & Tashakkori, 2009). Tutkimusaineistot ja metodit 

valittiin siten, että niiden kautta oli mahdollista saada vastauksia esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimus toteutettiin analysoimalla erikseen määrällinen ja 

laadullinen tutkimusaineisto, jonka jälkeen tulokset yhdistettiin yhteisen 

pohdinnan ja tarkastelun alle (Creswell & Plano Clark, 2018). Tässä tutkimuksessa 

määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tulokset olivat yhteneväisiä. 

Osatutkimuksessa Ⅰ selvitettiin, minkä verran eri opettajaryhmät (luokan-, 

aineen- ja erityisopettajat) opettavat yhdessä, millaisia rooleja yhteisopettajuudessa 

esiintyy sekä millaisia käsityksiä opettajilla on yhteisopettajuudesta 

opettajaryhmittäin tarkasteltuna. Tässä osatutkimuksessa hyödynnettiin 

tutkittavien taustatietoja sekä yhteisopettajuuden toteuttamiseen ja 
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yhteisopetuskäsityksiin liittyviä tietoja, joita analysoitiin määrällisin menetelmin. 

Ensimmäisen osatutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajaryhmien saama 

koulutus yhteisopettajuuteen vaihtelee. Vaikka yhteisopettajuuteen suhtaudutaan 

myönteisesti, sitä käytetään varsin vähän etenkin yläluokilla. Haasteita tuovat 

koulutuksen ja suunnitteluajan puute, koulun toimintakulttuurin rakenteet ja 

yhteistyön sujuvuutta estävät seikat, kuten sopivan työparin löytymisen vaikeus. 

Opettajat näkevät yhteisopettajuudessa useita hyötyjä, kuten mahdollisuuden 

vastuun ja ammattitaidon jakamiseen sekä eriyttämiseen. Tulokset osoittivat, että 

opettajien roolit yhteisopettajuudessa vaihtelevat aineenopettajien ollessa eniten 

pääopettajien roolissa ja erityisopettajien avustajan roolissa. Tutkimus vahvistaa, 

että koulutus edesauttaa yhteisopettajuuden aloittamista. 

Osatutkimuksessa Ⅱ hyödynnettiin myös määrällisiä menetelmiä tutkittaessa 

yhteisopettajuuden sopivuutta, hyötyjä ja haasteita sekä opettajien käsitysten 

välisiä eroja opettajaryhmittäin (luokan-, aineen- ja erityisopettajat). Lisäksi 

tarkasteltiin käsitysten taustalla olevia muuttujia. Tulosten perusteella suurin osa 

opettajista kokee yhteisopettajuuden sopivan hyvin ammattitaidon ja vastuun 

jakamiseen. Tässä tutkimuksessa opettajat raportoivat vain harvoin tai ei koskaan 

toisen opettajan puutteellista osaamista. Tulosten perusteella yhteisopetus sopii 

hyvin eriyttämiseen, oppilastuntemuksen lisäämiseen, levottoman luokan 

hallintaan ja opetuksen vahvistamiseen. Yhteisopetuksen suurin hyöty opettajien 

mukaan on opetuksessa syntyneiden tunteiden ja kokemusten jakaminen. Suurin 

haasteista on yhteisen suunnitteluajan puute ja sen jälkeen sopivan työparin 

löytyminen. Tulokset osoittavat, että opettajaryhmien välillä on eroja 

yhteisopettajuuden soveltuvuuden, hyötyjen ja haasteiden osalta. Eroja voidaan 

kuitenkin vain osin selittää iän, koulutustaustan, yhteisopetuskokemuksen ja 

sukupuolen perusteella. Huomionarvoinen tulos on yhteisopetuskokemusten 

kasvun yhteys yhteisopettajuuden toteuttamismäärien lisääntymiseen. 

Osatutkimuksessa Ⅲ tarkasteltiin opettajien perusteluja yhteisopettajuuden 

toteuttamiseen ja toteuttamatta jättämiseen. Aineistona oli kaksi avokysymystä, 

joiden analysoinnissa hyödynnettiin laadullista menetelmää. Kolmas osatutkimus 

mahdollisti opettajien yhteisopettajuuskäsitysten ja yhteisopettajuuden 

toteuttamisen perusteluiden syvemmän tarkastelun. Kolmannen osatutkimuksen 

tulokset avasivat opettajien erilaisia käsityksiä koskien yhteisopettajuuden 

toteuttamista. Opettajien vastaukset toivat esiin käsitysten taustalla vaikuttavia 

arvoja ja rakenteellisia syitä. Opettajien perustelut yhteisopetuksen toteuttamiseen 

tai toteuttamatta jättämiseen ovat ristiriitaisia ja heijastelivat opettajien 

suhtautumista inkluusioon. Opettajat perustelivat yhteisopettajuuden toteuttamista 
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tai toteuttamatta jättämistä opettajien yhteistyön ja oppilaiden koulunkäynnin tuen 

kannalta. Yhteisopettajuus koettiin perusteltuna, mikäli opettajien välinen 

yhteistoiminta oli sujuvaa. Eri tavoin tukea tarvitsevat oppilaat koettiin sekä 

yhteisopettajuuden perusteena että esteenä. 

5.1.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

Monimenetelmällisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tarkastellaan 

tutkimuksen toteuttamisen vaiheita sekä tulosten tulkintojen tarkkuutta (Teddlie & 

Tashakkori, 2009). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisopettajuuden 

toteuttamista, opettajien käsityksiä yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista sekä 

perusteluja yhteisopettajuuden toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen 

sosiaalisen toiminnan teorian valossa. Monimenetelmällisen tutkimuksen 

suunnittelun luotettavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten 

tutkimuksen tavoitteen, metodologisten valintojen sekä valittujen tiedonkeruu- ja 

analyysimenettelyjen soveltamisessa on onnistuttu (Teddlie & Tashakkori, 2009). 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan päätelmien laadun (engl. inference quality) 

ja niiden siirrettävyyden (engl. inference transferability) kautta (O’Cathain, 2010). 

Arvioitaessa päätelmien laatua keskitytään tutkimusasetelman, esimerkiksi 

aineistonkeruun sekä menetelmien valinnan ja soveltamisen (engl. design quality) 

tarkasteluun ja tulosten pohjalta tehtyjen päätelmien luotettavuuden ja tarkkuuden 

(engl. interpretive rigor) tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmien 

valinnasta ja niiden toteuttamisesta sovittiin yhteisesti kanssakirjoittajien kanssa. 

Lisäksi tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tarkastellaan sitä, miten 

käytetyillä tutkimusmenetelmillä, aineistoilla ja tehdyillä analyyseillä on kyetty 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin (ks. Teddlie & Tashakkori, 2009). Tässä 

tutkimuksessa tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellytti sekä määrällisten että 

laadullisten menetelmien käyttämistä. Käytettyjen menetelmien avulla saatiin 

vastauksia tutkimuskysymyksiin (ks. Teddlie & Tashakkori, 2009). Kuitenkin on 

huomionarvoista todeta, että tutkittaessa ihmisten käsityksiä ja perusteluja, kuten 

tässä tutkimuksessa opettajien käsityksiä, tutkimus ei kykene antamaan 

kaikenkattavia vastauksia, vaan avaa erilaisia näkökulmia tutkittavan ilmiön 

ymmärtämiseen. 

Osatutkimuksista ja niiden tuloksista käytiin yhteistä keskustelua 

kanssakirjoittajien ja väitöstyön ohjaajien kanssa. Arviointia tehtiin osana 

yksittäisten osatutkimusten julkaisuprosessia sekä kansallisissa ja kansainvälisissä 

konferensseissa. Tulkintojen tarkkuutta vahvistettiin perustelemalla päätelmiä 
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loogisten perustelujen kautta ja reflektoimalla niitä olemassa olevaan tietoon sekä 

arvioimalla niitä muiden tutkijoiden kanssa (ks. Teddlie & Tashakkori, 2009). 

Tutkimuksen sisäistä validiteettia arvioitaessa tarkasteltiin sitä, miten hyvin 

tutkimuksessa käytetyt menetelmät mittasivat sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, 

mitä niiden oli tarkoituskin mitata. Määrällisten tutkimusten kautta saatiin tietoa 

suomalaisopettajien käsityksistä koskien yhteisopettajuuden hyötyjä ja haasteita 

sekä sen toteuttamismääriä. Laadullinen tutkimus puolestaan syvensi määrällisten 

tutkimusten tuloksia ja mahdollisti opettajien käsitysten syvemmän ja ennalta 

arvaamattomien löydösten esiintulon. Tutkijatriangulaation (Creswell & Plano 

Clark, 2018) hyödyntäminen laadullisessa osatutkimuksessa tarkoittaa, että kaikki 

kanssakirjoittajat osallistuivat aineiston analysointiin ja tulkitsemiseen, mikä 

vähentää väitöstutkijan subjektiivisuutta. Tässä väitöstutkimuksessa jokaisen 

osatutkimuksen luotettavuustarkastelu tehtiin suhteessa käytettyyn 

tutkimusmenetelmään (ks. Creswell & Plano Clark, 2018), sillä laadullinen ja 

määrällinen tutkimus edellyttävät menetelmällisten eroavaisuuksien vuoksi 

erilaista tarkastelua. Tutkimuksen luotettavuutta lisättiin kiinnittämällä huomiota 

tutkimuksen läpinäkyvyyteen (engl. transparency) kuvaamalla aineistojen 

analysointia yksityiskohtaisesti tutkimuksen raportoinnissa (ks. Creswell & Plano 

Clark, 2007; O’Cathain, 2010). Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa aineiston 

todenperäisyyttä ja tehtyjen tulkintojen tarkkuutta avattiin lukijalle alkuperäisten 

tutkimusjulkaisujen yhteydessä esitettyjen aineistolainausten kautta. 

Pohdinnassa tutkimustuloksia tarkasteltiin teoreettisten käsitteiden ja aiempien 

tutkimusten valossa teoreettisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi (Teddlie & 

Tashakkori, 2009). Tutkimuksen edustavuutta parantaa se, että siihen osallistui sekä 

yhteisopettajuudesta kokemusta omaavia opettajia että niitä, joilla ei ollut siihen 

koulutusta tai kokemusta. Toisaalta on mahdollista, että vastaajissa oli enemmän 

niitä, jotka olivat kiinnostuneet yhteisopetuksesta ja sen vuoksi osallistuivat 

tutkimukseen. Eri opettajaryhmien osuudet vastaavat opettajien jakaumaa 

kouluissa. Mikään opettajaryhmä ei ollut yli- tai aliedustettuna, mikä parantaa 

tutkimuksen ekologista validiteettia (Schmucler, 2010). 

Opettajan työssä tarvittavia taitoja opitaan koulutuksen lisäksi käytännön 

työssä (Leivo, 2010). Tässä tutkimuksessa suurimmalla osalla vastaajista oli yli 

kymmenen vuoden kokemus opettajan työstä, mikä voi lisätä vastaajien kykyjä 

arvioida yhteisopettajuuden hyötyjä ja haasteita. Väitöstutkimus toteutettiin 

käyttämällä konvergenttia monimenetelmäistä tutkimusta, joka mahdollisti 

vastausten saamisen tutkimuskysymyksiin ja lisäsi ymmärrystä 

yhteisopettajuudesta suomalaiskouluissa (O'Cathain, 2010; Teddlie & Tashakkori, 
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2009). Toisin sanoen metodologisilla valinnoilla ja monimenetelmällistä 

tutkimusta soveltamalla saatiin tietoa yhteisopettajuuden nykytilasta Suomessa niin 

opettajien käsitysten kuin sen toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen 

perustelujen osalta. 

Tässä tutkimuksessa on rajoitteita. Kyselylomakkeessa havaittiin aineiston 

analysointivaiheissa yhden yhteisopettajuuden toteuttamismallin, avustava opetus, 

puuttuminen kysyttyjen vaihtoehtojen osalta. Tästä johtuen yhteisopettajuuden 

mallien tarkempi tarkastelu jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Luotettavamman 

tuloksen saamiseksi yhteisopettajuuden toteuttamismääriä koskevan kysymyksen 

vastausvaihtoehtoja olisi ollut hyvä olla enemmän. Kyselylomakkeen asteikko ei 

tämän kysymyksen osalta kattanut kaikkia mahdollisia vastausvaihtoehtoja, mikä 

on voinut vaikeuttaa siihen vastaamista ja näkyä vastauksissa. Tutkimusaineisto ei 

sisällä Keski-Suomen ja Itä-Suomen opettajien vastauksia. Toisaalta Pohjois-

Suomen ja Etelä-Suomen koulujen opettajien vastaukset olivat yhdenmukaisia, 

mikä voi antaa vahvistusta sille, että tulokset olisivat samansuuntaisia myös Itä- ja 

Keski-Suomessa. Määrällisten tutkimusten aineistot ovat kooltaan suuria ja 

oikeuttavat tulosten yleistettävyyteen. Tämä tutkimus on toteutettu suomalaisen 

peruskoulun kontekstissa, joten tulosten yleistäminen kansainvälisesti tulee tehdä 

harkiten. Tutkimustulokset ovat kuitenkin linjassa kansainvälisten (Botha & 

Kourkoutas, 2016; Chitiyo & Brinda, 2018; Krammer ym., 2018) ja kansallisten 

(Rytivaara, Pulkkinen & de Bruin, 2019; Saloviita, 2020; Saloviita & Takala, 2010; 

Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012) yhteisopettajuutta koskevien hyötyjä ja 

haasteita koskevien tutkimustulosten kanssa. 

5.1.2 Tutkimuksen eettinen tarkastelu 

Eettiset kysymykset olivat läsnä koko tutkimuksen teon ajan alkaen tutkimuksen 

suunnittelusta ja aiheen valinnasta aineiston keruuseen, aineiston analysointiin ja 

tulosten raportointiin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). Eettiset normit 

ohjasivat tutkimuksen tekemistä niin, että pyrittiin välttämään virheitä ja pysymään 

totuudessa (Mustajoki & Mustajoki, 2017). Tässä tutkimuksessa tutkittaville 

tiedotettiin tutkimuksen olevan osa tutkimushanketta ja tiedot tutkimuksen 

rahoittajasta kerrottiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiessa rahoittajana 

tutkimuksen voidaan todeta olevan yhteiskunnallisesti merkittävä. 

Aiheen valinnassa ja kysymyksenasettelussa perehdyttiin yhteisopettajuudesta 

aiemmin julkaistuihin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin perusteellisesti, 

mikä on hyvän eettisen toiminnan kannalta olennaista. Tutkimuksessa ei käytetty 
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rekisteritietoja tai kysytty arkaluonteisia asioita, jolloin erillistä kirjallista lupaa 

tutkittavilta ei tarvittu (ks. Kuula, 2011). Vastatessaan kyselyyn tutkittava osoittaa 

suostumuksensa. Tutkittaville ilmoitettiin osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja 

anonymiteetin säilyvyydestä, eikä tutkittaville maksettu korvausta tutkimukseen 

osallistumisesta. Tutkimuksessa tutkittavien henkilöllisyys ei tullut edes tutkijan 

tietoon. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käsiteltiin ja analysoitiin huolellisesti, ja 

tulosten raportointi tehtiin rehellisesti. Tutkija sitoutui kerättyjen aineistojen osalta 

salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen. Jokainen osatutkimuksiin osallistunut 

merkittiin artikkeleihin kanssakirjoittajana. 

Väitöstutkimuksen tarkoitus oli tuottaa hyvää eli saada tietoa 

yhteisopettajuuden mahdollisuuksista suomalaiskouluissa osana opettajan työn ja 

opetuksen kehittämistä. Tutkimuksella saatua tietoa voidaan hyödyntää 

opettajankoulutuksen, opettajan työn ja opetuksen järjestämisen suunnittelussa. 

5.2 Teoreettinen tarkastelu ja tulosten synteesi 

Tässä luvussa määrällisten osatutkimusten ja laadullisen osatutkimuksen tulokset 

yhdistetään, ja niitä tarkastellaan Tuomelan (2007) sosiaalisen toiminnan teorian ja 

yhteistoiminnan teoreettisen käsitteiden valossa. Sosiaalisen toiminnan teorian 

mukaan yksilöt valitsevat yhdessä toimimisen, mikäli kokevat sen kautta 

saavuttavansa päämääränsä. Yhdessä opettamisen tavoitteena voi olla yhteistyön 

lisääminen ja siitä saatavat hyödyt, keino saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet 

tai muut yksilölliset syyt. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajat 

opettavat yhdessä, mikäli kokevat sen yksinopettamisen sijaan todennäköisempänä 

keinona saavuttaa yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Mitä enemmän opettajilla on 

yhteisiä tavoitteita, sitä syvempää yhteistyötä heidän on mahdollista saavuttaa (vrt. 

Tuomela, 2007). Halu yhteistyöhön voi perustua useisiin eri syihin, kuten olemassa 

olevan asiantilan edistämiseen tai ehkäisemiseen (ks. Tuomela & Mäkelä, 2011). 

Resurssien sijaan valinnat yhteisopettajuuden toteuttamiseen voivat olla myös 

omiin kykyihin liittyviä (vrt. Bandura, 2006; Hallamaa, 2017; Jyrkämä, 2008). 

Lähtökohtaisesti yhteisopettajuuteen ryhtyminen on tyypillisesti seurausta sen 

kautta saatavista hyödyistä (ks. Colman ym., 2008; Hallamaa, 2017)  

Tulosten perusteella suurin osa opettajista suhtautuu yhteisopettajuuteen 

myönteisesti ja näkee siinä useita hyötyjä. Yhteisopettajuutta toteutetaan kuitenkin 

edelleen varsin vähän. Yläluokilla aineenopettajien keskuudessa yhteisopettajuutta 

toteutetaan vähiten. Tulokset osoittavat, että yhteisopettajuudessa on useita 

opettajan työtä edistäviä tekijöitä, mutta myös sen toteuttamiseen liittyviä haasteita. 
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Tässä tutkimuksessa opettajat perustelivat yhteisopettajuuden toteuttamista sen 

kautta saavutettavilla hyödyillä ja toteuttamatta jättämistä siinä ilmenneiden 

haasteiden vuoksi. Opettajien käsitykset yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista 

erosivat opettajaryhmittäin. Luokanopettajat kokivat yhteisopettajuudessa 

enemmän hyötyjä kuin erityisopettajat ja aineenopettajat. Inklusiivinen tapa 

järjestää opetusta niin, että erityisopettajan tarjoama tuki tuodaan 

yhteisopettajuuden kautta yleisopetuksen luokkiin sen sijaan, että tukea annettaisiin 

erityisluokilla, muuttaa erityisopettajan työnkuvaa.  Muutos yksinopettamisesta ja 

tuen antamisen laajeneminen koko oppilasryhmän oppilaita koskevaksi voidaan 

kokea erityisopettajien keskuudessa myös kuormittavana. Opettajat ovat tottuneet 

tekemään työtään yksin ja siksi yhdessä opettamisen ja erilaisen osaamisen 

yhdistämisen hyötyjä ei välttämättä opettajien keskuudessa tunnisteta (Sutton, 

2016), mikä voi vaikuttaa yhteisopettajuudesta kieltäytymiseen. Aineenopettajat 

kokivat yhteisopettajuudessa eniten haasteita ja myös toteuttivat sitä vähiten. 

Aineenopetusjärjestelmään pohjautuva opetus yläluokilla voi selittää 

yhteisopettajuuden toteuttamiseen liittyviä haasteita. Yhteisopettajuuden 

toteuttaminen yläluokilla voi edellyttää muutoksia usean opettajan työjärjestykseen 

tehden sen toteuttamisen myös koulun johdon näkökulmasta haasteelliseksi. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella yhteisopettajuuden toteuttaminen 

yläluokilla edellyttää sinne sopivien toimintatapojen löytämistä ja sovittamista 

koulun käytänteisiin. Yhteisopetuksen toteuttamiseen liittyviä haasteita voidaan 

vähentää lisäämällä ja jakamalla tietoa sen erilaisista toteuttamistavoista kouluissa. 

Vaikka opettajien käsitykset yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista 

vaihtelivat, erot selittyivät vain osin iällä, koulutustaustalla, 

yhteisopetuskokemuksella ja sukupuolella. Koska jokainen opettaja tekee valintoja 

oman elämänhistoriansa vaikuttamana, kuten tulokset osoittavat, 

yhteisopettajuuteen ryhtymisen taustalla on koettujen hyötyjen ja haasteiden lisäksi 

todennäköisesti huomattavasti moninaisempia yksilöllisiä syitä. Huomionarvoista 

on, että yhteisopettajuuden toteuttamisen määrien kasvaessa myös kokemukset sen 

hyödyistä lisääntyivät. Positiiviset ja onnistuneet kokemukset yhteisopettajuudesta 

opettajan työn ja oppilaiden oppimisen tuen näkökulmasta odotetusti lisäävät 

yhteisopettajuuden toteuttamismääriä. Yhteistoiminnan onnistumista tukevat 

vastavuoroisuuden ja tasavertaisuuden toteutuminen sekä luottamussuhteen 

syntyminen ja säilyminen (ks. Hallamaa, 2017; Tuomela, 2007).  

Useat eri tekijät sitovat ihmisiä yhteen ja vaikuttavat yhteistyön sujumiseen 

(vrt. Tuomela, 2007). Tämän väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että 

yhteisopettajuuden kautta opettajat voivat jakaa opetuksessa syntyneitä tunteita, 
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kokemuksia, vastuuta ja ammattitaitoa, parantaa opetuksen laatua, ylläpitää 

työrauhaa ja lisätä oppilastuntemusta. Opettajat kokivat yhdessä toteutuvan 

opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin myös hyödyllisenä. 

Yhteistyössä on kyse jakamisesta, keskinäisestä luottamuksesta (Villa ym., 2013) 

ja sitoutumisesta (ks. Hallamaa, 2017; Tuomela, 2007). Tulosten perusteella 

onnistuneessa yhteisopetuksessa opettajat kohtelevat toisiaan tasapuolisesti ja 

kunnioittavasti ja sitoutuvat yhteistyöhön. Onnistuneen yhteistyön avaintekijöitä 

ovat oman ja toisen toimijuuden tunnustaminen sekä vertaisuus ja vastavuoroisuus 

(Hallamaa, 2017). Toimijuuden tunnustaminen yhteisopettajuudessa tarkoittaa, että 

annetaan tilaa toiselle eikä hallita toista. Se myös tarkoittaa sitä, että opettaja pitää 

toista opettajaa ja itseä arvokkaana ja siksi oikeutettuna saamaan arvokasta 

kohtelua (vrt. Hallamaa 2017). Moraalisen arvon tunnustaminen ei tarkoita, että 

toisen opettajan tavoitteet tai keinot hyväksyttäisiin, vaan toisen pitämistä 

vastuullisena toimijana, jonka kanssa voidaan käydä kriittistä vuoropuhelua 

tavoitteiden ja keinojen erilaisuudesta (Hallamaa, 2017). Yhteistyön kannalta 

olennaista on yhteisten tavoitteiden tunnistaminen ja omaan ammatillisuuteen 

liittyvien arvojen paljastaminen sekä toisen toimijan arvojen ja motiivien 

tunnistaminen (Edwards, 2017). 

Suurin osa opettajista (yli 77 %) piti yhteisopettajuuden hyötynä sen tuomaa 

mahdollisuutta jakaa vastuuta, tunteita, kokemuksia ja ammattitaitoa. Opettajien 

mukaan yhteistyön kautta työn kuormittavuus vähenee, kun molempien ei tarvitse 

tehdä samoja asioita. Lisäksi yhteisopettajuudessa jokaisen opettajan osaamista 

voidaan hyödyntää, mikä edistää työn mielekkyyttä ja vapauttaa aikaa tuntien 

suunnittelemisesta muihin opettajan työhön kuuluviin tehtäviin. Osaamisen 

jakaminen liittyy yhteisopettajuudessa vertaisuuden käsitteeseen. Vertaisuus 

tarkoittaa ymmärrystä siitä, että jokainen opettaja tuo oman osaamisensa 

yhteistyöhön. Vaikka opettajilla on erilaista osaamista, vertaisuus 

yhteisopettajuudessa tarkoittaa, että yhdistämällä erilaista osaamista voidaan 

saavuttaa enemmän kuin yksin opettaessa. Sujuva yhteistyö edellyttää, että sen 

kaikilla osapuolilla on todellinen halu löytää ratkaisuja ja ottaa huomioon kaikkien 

etu. Yhteistyössä on aina kyse tasa-arvosta, jakamisesta ja keskinäisestä 

luottamuksesta (Villa ym., 2013). Vallan väärinkäyttö estää luottamuksen 

rakentumista, koska luottamuksen kasvun edellytyksenä on kaikkien näkemysten 

huomiointi (Hallamaa, 2017). Tulosten mukaan useimmat opettajat pitivät 

yhteisopetusta sopivana ammattitaidon ja vastuun jakamiseen, mikä osoitti heidän 

luottavan toistensa ammattitaitoon. Opettajista vain seitsemän prosenttia raportoi 
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opetuskumppaneidensa puutteellisesta osaamisesta, mikä kuvastaa vertaisuutta ja 

vastavuoroisuutta edistävien olosuhteiden olemassaoloa. 

Keskeisenä yhteisopetuksen toteuttamisessa pidettiin halua yhteistyöhön ja 

yhteissuunnitteluun. Jos opettajilla ei ole riittävästi aikaa suunnitella, yhteisopetus 

ei ole perusteltua (ks. myös Chitiyo, 2017; Pancsofar & Petroff, 2016; Solis, 

Vaughn, Swanson & Mcculley, 2012). Tulosten perusteella suurin haaste 

yhteisopettajuuden toteuttamisessa on yhteisen suunnitteluajan löytäminen. Yli 

puolet opettajista piti sitä usein tai aina olemassa olevana haasteena, vaikka Takalan 

ja Uusitalo-Malmivaaran (2012) tutkimuksessa suunnitteluaikaa tarvittiin vain noin 

15 minuuttia oppituntia kohden. Nykypäivän teknologiaa hyödyntämällä, 

yhteissuunnittelua voi tehdä myös ilman yhteistä tai kasvokkain tapahtuvaa 

suunnitteluaikaa, jakamalla asiakirjoja sähköisesti. Opettajien mukaan yhteisen 

suunnittelun toteutumatta jääminen voi aiheuttaa sen, että toinen opettajista päätyy 

aina avustajan rooliin tai kurinpitäjäksi. Muita haasteita yhteisopettajuuden 

toteuttamiseen olivat sopivan työparin löytäminen, sopivien 

yhteisopettajuusmallien puuttuminen, koulun johdon tuen puute ja ylipäätään 

epäilys yhteisopettajuuden kautta saavutettavista hyödyistä. Opettajien mukaan 

yhdessä opettaminen ei ole perusteltua, mikäli opettajien käsitykset opetuksesta, 

kasvatuksesta ja perusarvoista eroavat liikaa toisistaan. Kuten aiemmissakin 

tutkimuksissa (Chitiyo, 2017; Friend ym., 2010) osa opettajista toi esiin, että 

yhteisopettajuuden toteuttaminen voi estyä, mikäli opettajien arvot suhteessa 

opettamiseen ovat ristiriidassa keskenään. Opetuksen suomalaiskouluissa tulisi 

kuitenkin rakentua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuun 

arvopohjaan. Opetussuunnitelman keskeisiä arvoja ovat tasa-arvo, osallisuus ja 

yhteisöllisyys (Opetushallitus, 2016), jotka puoltavat yhteisopettajuuden 

toteuttamista. Vaikka Krammerin ja kollegojen (2018) tutkimuksessa opettajat 

valitsivat mieluummin yhteisopettajuuskumppaniksi opettajan, jolla on 

samanlainen opetustyyli, ja kokivat yhtäläisen opetusfilosofian helpottavan myös 

vastuunjakamista luokassa, samanlaisen osaamisen ja opetusfilosofian tavoittelun 

rinnalla on tärkeää huomata erilaisen osaamisen tuoma lisäarvo opetukseen. Lisäksi 

yhdessä opettaminen mahdollistaa oman opettajuuden kehittymisen, sillä toisen 

opettajan läsnäolo luokassa saa opettajan tietoisesti reflektoimaan omaa 

käyttäytymistään ja opetustaan (Zwart, Wubbels, Bolhuis & Bergen, 2008). 

Vaikka yli 66 prosenttia opettajista koki yhteisopettajuuden hyötynä sen, että 

opetus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä, pitkään jatkunut perinne 

opettaa yksin on edelleen joidenkin opettajien mukaan parempi tapa yhdessä 

opettamisen sijaan. Kaikki opettajat eivät halunneet erityisopettajaa luokkaansa, 
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sillä he kokivat oman opettajuuden olevan silloin arvioinnin kohteena. Osa-

aikainen erityisopetus on tärkeä tukimuoto kolmiportaisessa tuessa. Toteuttamalla 

sitä yhdessä opettaen se mahdollistaa oppilaille erityisopettajan tuen 

yleisopetuksen luokkaan kaikilla tuen portailla (Pulkkinen ym., 2019). Suomessa 

opettajilla on paljon valtaa päättää opetuksen toteuttamisesta. Uudenlainen yhdessä 

opettamisen kulttuuri ravistelee opettajien työhön sisältyvää valtaa ja 

mahdollisuutta päättää omasta työstään yksin (Välijärvi, 2017), mikä voi olla myös 

yksi syy kieltäytyä yhteisopettajuudesta (ks. Chitiyo, 2017; Murawski & Swanson, 

2001). Takalan ja Saarisen (2020) tutkimuksessa osa opettajista koki 

yhteisopettajuuden kapeuttavan toimijuutta. 

Organisatorisesti tarkasteltuna opettajat ovat yleensä keskinäisiltä 

valtasuhteiltaan samassa asemassa. Vallankäyttö voi kuitenkin opettajien kesken 

olla koulutustaustan tai kokemuksen pohjalle rakentuvaa, jolloin esimerkiksi 

pitkään opettajana toiminut voi ajaa omia tavoitteitaan perustellen niitä pitkällä 

työkokemuksellaan tai vasta kentälle tuleva opettaja tuoreella koulutuksellaan ja 

ajantasaisella tiedolla. Mikäli toimijoiden välillä on valtaeroa, luottamuksen 

rakentuminen edellyttää valta-asemassa olevalta aitoa ja johdonmukaista 

yhteistyöhön osallistuvien tavoitteiden huomioonottamista niiden toimijoiden 

osalta, joiden asemaan hän voi vaikuttaa (Hallamaa, 2017). Luottamuksen 

vähimmäismääränä voidaan pitää sitä, että toinen opettaja ei tietoisesti vahingoita 

toisen opettajan tavoitteiden toteutumista tai toimi niiden vastaisesti (vrt. Hallamaa, 

2017). 

Tasa-arvo, kollegan kunnioittaminen ja sitoutuminen yhdessä opettamiseen 

olivat tulosten mukaan yhteisopetuksen käyttöä tukevia elementtejä (ks. myös 

Hallamaa, 2017; Osajulkaisu II). Nämä kaikki ovat myös inklusiivisen kasvatuksen 

keskeisiä arvoja, kuten myös opiskelijoiden moninaisuuden, yhteistyön ja opettajan 

ammatillisen kehittymisen arvostaminen. Inkluusion toteuttamisen esteet riippuvat 

usein siitä, miten tuki koulussa järjestetään ja miten opettajat tekevät yhteistyötä 

sen suhteen (Sanahuja-Gavaldà ym., 2016). Yhteistyö on inklusiivisen kasvatuksen 

edellytys. On todennäköistä, että opettajien yhteistyön kasvu yhteisopetuksen 

kautta edistää koulujen toimintakulttuurin muutosta inklusiivisemmaksi. 

Tulokset osoittavat, että yhteisopetus on tehokas tapa opettaa heterogeenisiä 

ryhmiä, varsinkin, jos oppilaiden osaamisessa on suuria eroja. Yli 79 prosenttia 

opettajista koki yhteisopettajuuden sopivan opetuksen eriyttämiseen ja piti sen 

hyötynä mahdollisuutta jakaa oppilaita pienempiin ryhmiin. Osa opettajista toi 

esiin yhteisopettajuuden tarjoaman mahdollisuuden jakaa oppilaat sopiviin ryhmiin 

pedagogisin perustein. Opettajat raportoivat, että oppilaat voidaan ryhmitellä 
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vaihtelevasti oppitunneilla esimerkiksi tuen tarpeen tai työrauhan saavuttamisen 

näkökulmasta. Yhdessä opettamisen on todettu myös parantavan opetuksen laatua 

(Krammer ym., 2018; Mastropieri & McDuffie, 2007; Morgan, 2016; Villa ym., 

2013). Tulokset osoittavat, että yhdessä opettamalla opettajat voivat hyödyntää 

paremmin koulun eri tiloja ja erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Joustavien 

ryhmittelyjen kautta voidaan tarjota vähemmän ärsykkeistä ympäristöä oppilaille, 

jotka sitä tarvitsevat. Opettajat pitivät tuen toteuttamista osana yleisopetuksen 

ryhmää vähemmän oppilaita leimaavina ratkaisuina. Tulokset osoittivat 

yhteisopettajuuden mahdollistavan erityisopettajan tuen useammalle oppilaalle, 

mikä voi osaltaan estää oppimisvaikeuksien tuomien haasteiden kasvua kouluissa 

ja mahdollistaa intensiivisemmän osa-aikaisen erityisopetuksen laajemmalle 

oppilasjoukolle. Opettajat toivat esiin, että kaikki oppilaat eivät saa samalla tavalla 

tukea kotoa koulunkäyntiinsä, joten he tarvitsevat enemmän tukea koulussa. 

Oppilaiden pedagogisen tuen näkökulmasta useamman aikuisen osallistumisen 

opetukseen nähtiin parantavan todennäköisyyttä havaita opiskelijoiden tuen 

tarpeita ja tukea heitä (Friend & Cook, 2014). Tulokset vahvistivat, että opettajat 

pitävät erityisopettajan osallistumista oppitunneille mahdollisuutena varhaisen 

puuttumisen onnistumiseen. Tässä tutkimuksessa opettajat kokivat useamman 

aikuisen läsnäolon luokassa lisäävän oppilastuntemusta ja mahdollistavan 

opettajien yhteistyön paremmin, jos erityisopettaja tulee luokkaan sen sijaan, että 

tukea tarvitsevia oppilaita ohjataan opiskelemaan eri tilaan (Sanahuja-Gavaldà ym., 

2016). 

Kiistanalaisin asia yhteisopetuksen perusteluissa olivat oppilaat, jotka 

tarvitsivat tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Yhteisopetus nähtiin erityisen 

hyödyllisenä tapana järjestää opetusta, jos ryhmässä on käytöshäiriöisiä oppilaita. 

Tällöin toinen opettajista voi jatkaa opetusta ja toinen puuttua oppilaiden ei-

toivottuun käyttäytymiseen. Opettajien epäilykset yhdessä opettamisen 

mielekkyydestä koskivat pääasiassa oppilaita, joilla on suuria oppimisvaikeuksia, 

mielenterveysongelmia, emotionaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä haasteita sekä 

keskittymisen- ja tarkkaavuuden pulmia. Haastavimmaksi yhteisopetuksen 

toteuttamisessa mainittiin oppilaat, joilla on käyttäytymisen pulmia. Atjosen (2011) 

tutkimuksessa käytöshäiriöiset oppilaat koettiin merkittävinä pedagogisina 

haasteina myös yleisopetuksen ryhmissä yksin opetettaessa. Tässä tutkimuksessa 

osa opettajista olivat sitä mieltä, että oppilaita, jotka häiritsevät toistuvasti luokan 

työrauhaa, tulisi opettaa erillään muista. Toisaalta suurin osa opettajista (65 %) koki 

yhteisopettajuuden sopivan hyvin työrauhan ylläpitämiseen. Yadan ja Savolaisen 

(2019) tutkimuksen mukaan opettajien käsitykset tukea tarvitsevien oppilaiden 
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sopivasta opiskeluympäristöstä riippuvat vamman laadusta ja syvyydestä. 

Maasalon, Lindblomin, Kiviruusun, Santalahden ja Arosen (2020) mukaan 

ylivilkkaus- ja käytösoireisia oppilaita tulisi kuitenkin tukea osallistumaan 

yhteistyöhön muiden kanssa. On myös havaittu, että oppilaiden poikkeava ja 

haastava käytös lisääntyy, kun heidät erotellaan yleisopetuksen ryhmistä erillisiin 

ryhmiin. Tällainen tapa tukea oppilaita voi lisätä heidän haasteitaan entisestään 

(Osher, 2010). Yhteisopettajuuden hylkääminen voi johtua myös sen epäilemisestä, 

onko vaativamman erityisen tuen oppilaiden opetus osana yleisopetuksen ryhmää 

heidän kannaltaan perusteltua (Chitiyo & Brinda, 2018; Sundqvist, Björk-Åman & 

Ström, 2021).  

Opettajien käsitykset yhteisopettajuudesta olivat ristiriitaisia eri tavoin tukea 

tarvitsevien oppilaiden opettamisessa. Osa opettajista näki yhteisopettajuuden 

perusteltuna, jos luokan oppilailla on erilaisia tuen tarpeita. Toiset taas pitivät 

näiden oppilaiden osallistumista yleisopetuksen opetusryhmään mahdottomana 

ajatuksena, mikä osoittaa, että inklusiiviset ratkaisut opetuksen toteuttamiseen eivät 

ole laajasti hyväksyttyjä opettajien keskuudessa. Tulosten perusteella malli 

segregoivasta erityisopetuksesta on yhä elossa suomalaiskouluissa, vaikka 

opetussuunnitelman tavoitteisiin on kirjattu tavoite inklusiivisemmasta koulusta 

(Opetushallitus, 2016). 

Tämän väitöstutkimuksen tulokset yhdessä aiempien tutkimustulosten kanssa 

(Strogilos & Avramidis, 2016) vahvistavat yhteisopetuksen mahdollisuuksia tukea 

heterogeenisten ryhmien opetusta ja oppilaiden oppimista sekä opettajien työtä. 

Tulokset osoittavat, että opettajilla on erilaisia käsityksiä yhteisopettajuudesta ja 

käsitykset ovat osin ristiriitaisia. Kollektiivisella sitoutumisella voidaan saada 

aikaan sellaista, mikä ei olisi mahdollista yksin (Tuomela, 2007). Tarkasteltaessa 

laajemmin opettajaa toimijana, voidaan ymmärtää, että yhteisopettajuuteen 

ryhtyminen tai siitä kieltäytyminen kytkeytyy laajemmin opettajan 

elämänhistoriaan ja olemassa oleviin olosuhteisiin (Jyrkämä, 2008). 

5.3 Tulosten tarkastelua käytännön kannalta 

Globaalit ja yhteiskunnalliset haasteet näkyvät kouluissa. Opettajan rooli 

kansankynttilänä on muuttunut. Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan uudenlaista 

osaamista (Niemi, 2016; Niemi, Toom, Kallioniemi & Lavonen, 2018) ja etenkin 

osaamisen yhdistämistä, jossa yhteistyö kollegan kanssa nousee tärkeään rooliin 

(Morel, 2014). Yhteinen suunnittelu, opettaminen ja keskustelu mahdollistavat 

toisilta oppimisen, mikä tukee opettajien ammatillista kehittymistä (Rytivaara ym., 
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2019). Suomalainen koulujärjestelmä tarvitsee uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, 

jotta tasavertaisuuteen pyrkivää koulujärjestelmää pystytään pitämään yllä 

uusliberalistisen koulutuspolitiikan ottaessa jalansijaa myös Suomessa. 

Suomalaiskoulujen menestyminen PISA-tuloksissa on pohjautunut 

uusliberalistisen koulutuspolitiikan vastaisesti tasalaatuisuuden ja tasavertaisuuden 

tavoitteluun huipputulosten tavoittelun sijaan (Sahlberg ym., 2015). Tämä on 

mahdollistunut osin laadukkaan erityisopetuksen toteutumisena ja riittävinä tuen 

resursseina (Kivirauma, 2007). Tilastokeskuksen tilastot (SVT, 2020) osoittavat, 

että tukea tarvitsevien oppilaiden määrä suomalaiskouluissa kasvaa vuosittain. 

Ajankohtaiset keskustelut inkluusiosta, opetusryhmien koosta ja 

henkilöstömitoituksista kouluissa kertovat osaltaan haasteista, joita ei olla vielä 

täysin kyetty ratkaisemaan. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää 

erityisopettajien työn kehittämisen lisäksi kaikkien koulun opettajien arvojen, 

asenteiden ja opetusmenetelmien muuttamista inklusiiviseen suuntaan (ks. Lakkala 

& Thuneberg, 2018). Resurssit koulun toiminnassa asettavat rajoja opettajien 

työhön. Inkluusio hyödyttää kaikkia oppilaita, kun varmistetaan, että opettajilla on 

riittävät resurssit sen toteuttamiseen (Shamala & Agbenyega, 2018). 

Yhteisopettajuus tarjoaa yhden toimintamallin inklusiivisen koulunkäynnin 

järjestämiseen lisäten tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuuksia osallistua 

opetukseen osana yleisopetuksen ryhmää (Qvortrup & Qvortrup, 2018) ja 

mahdollistaen kollegiaalisen tuen toteutumisen opettajien päivittäisessä työssä. 

Vaikka yhteisopettajuus linkittyy inklusiivisen opetuksen järjestämiseen ja sen 

myötä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen, yhteisopettajuuden 

kautta voidaan mahdollistaa laadukas opetus niin lahjakkaille kuin tukea 

tarvitseville oppilaille (Morgan, 2016).  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella opettajien käsitykset 

yhteisopettajuudesta olivat ristiriitaisia. Opettajien käsityksiin yhteisopettajuuden 

hyötyjen ja haasteiden sekä yhteisopettajuuteen ryhtymisen osalta vaikuttavat 

opettajien yksilölliset kyvyt (Hallamaa, 2017), käsitykset omasta osaamisesta (ks. 

Bandura, 2006) ja olemassa olevat opetuksen järjestämiseen vaikuttavat resurssit 

(ks. Jyrkämä, 2008). Tässä tutkimuksessa yhteisopettajuus ymmärrettiin usein 

suurten yhdistettyjen opetusryhmien opettamisena samassa tilassa, mikä kertoo 

osittain siitä, että yhteisopettajuuden mallien tuntemus on vielä vähäistä. 

Yhteisopettajuudessa joustavien ryhmittelyjen kautta voidaan mahdollistaa myös 

oppilasmäärältään pienempi opetusryhmä sitä tarvitseville. Yhteisopettajuuden 

laadukas toteuttaminen edellyttää oppilasryhmäkohtaista variointia ja riittävää 
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yhteistä suunnittelua. Kaikki toteuttamismallit eivät välttämättä toimi jokaisen 

oppilasryhmän tai oppiaineen opetuksessa. 

Vaikka viimeksi voimaan tullut opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2016) 

tavoittelee koulujen kehittämistä inklusiivisemmiksi, opetussuunnitelmaan ei ole 

kirjattu käytännön ratkaisuja sen toteuttamiseen (Saloviita, 2017). Opettajien 

täydennyskouluttamisella voidaan vaikuttaa opettajien asenteisiin erityisoppilaita 

kohtaan ja edistää sitä kautta inkluusiota. Reindalin (2010) mukaan olennaista on 

erilaisuuteen suhtautuminen, jonka tulisi olla lähtökohtaisesti erilaisuuden 

tulkitsemista normaalista poikkeavuuden sijaan. Tätä puoltaa Yadan ja Savolaisen 

(2019) tutkimus, jossa todettiin nuorempien opettajien suhtautuvan 

myönteisemmin inkluusioon verrattuna vanhempiin kollegoihinsa. Saloviidan 

(2020) tutkimus puolestaan tuo esiin riittävien resurssien merkityksen inklusiivisen 

koulun kehittämisessä. Opettajat ovat vaatineet ryhmäkokojen pienentämistä ja 

lisäresursseja inklusiivisen opetuksen toteuttamiseen (Atjonen, 2011). Opettajien 

kielteiset asenteet inkluusiota kohtaan voivat johtua myös työmäärän kasvun 

pelosta, jos luokassa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita (ks. Saloviita & 

Schaffus, 2016). Yhteisopettajuuden toteuttamisen onnistuminen edellyttää sekä 

oman että toisen toimijuuden kunnioittamista (ks. Hallamaa, 2017), riittävää 

yhteistä suunnittelua ja ryhmän oppilaiden tuen tarpeiden tunnistamista ja niihin 

vastaamista toimivilla keinoilla (Krammer ym., 2018). 

Yhteisopettajuudessa opettajien yhteistyön syvyys vaihtelee ja näkyy sen 

toteuttamistavoissa. Tarkasteltaessa yhteistyön syvyyttä yhteisopettajuuden 

muotojen osalta voidaan todeta, että avustavassa ja tarkkailevassa 

yhteisopettajuudessa opettajien yhteistoiminta voi toimia vähäisemmänkin 

suunnittelun myötä ja olla luonteeltaan minä-tilaiseen tai ryhmäsuuntautuneeseen 

minä-tilaiseen yhteistoimintaan verrattavaa. Työpistetyöskentely, rinnakkainen ja 

eriyttävä yhteisopetus edellyttävät sen sijaan edellisiä yhteisopetusmuotoja 

enemmän yhteissuunnittelua (Villa ym., 2013), joten niissä yhteistyön voidaan 

katsoa olevan lähempänä ryhmäsuuntautunutta minä-tilaista yhteistoimintaa (ks. 

Tuomela, 2007). Tiimiopettajuus näyttäytyy vahvasti ryhmäsuuntautuneena minä-

tilaisena yhteistoimintana edellyttäen syvempää yhteistyötä yhteisten tavoitteiden 

myötä. Tiimiopettajuudessa yhteistyö saattaa saavuttaa välillä me-tilaisen 

yhteistoiminnan tason (ks. Tuomela, 2007). Olennaista yhteistyöhön ryhtymisessä 

ja sen ylläpitämisessä on sen kautta mahdollistuvat tavoitteet (Morel, 2014; 

Tuomela, 2007). 

Tämä väitöstutkimus antaa ajankohtaista tietoa yhteisopettajuuden 

toteuttamisen nykytilasta Suomessa eri opettajaryhmien kesken ja lisää ymmärrystä 
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yhteisopettajuuden sopivuudesta suomalaiseen koulujärjestelmään. Tutkimus tuo 

myös esiin haasteita, joiden ratkaiseminen on tarpeen, mikäli yhteisopettajuuden 

toteutumista kouluissa halutaan edistää. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

yhteisopetuksen haasteet liittyvät opettajien väliseen yhteistyöhön ja eriäviin 

näkemyksiin siitä, millaisilla tuen tarpeilla olevaa oppilasta voidaan opettaa osana 

yleisopetuksen ryhmää. Väitöstutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien 

tutkimusten tuloksia yhteisopettajuudessa koettujen hyötyjen ja haasteiden osalta. 

Tutkimus tuo esiin yhteisopettajuuden kautta avautuvia mahdollisuuksia 

yhteisöllisemmän toimintakulttuurin kehittämiseen sekä inklusiivisemman 

opetuksen toteuttamiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää pohdittaessa koulujen 

pedagogisia ratkaisuja niin yhteiskunnallisella, kunnallisella kuin koulun tasolla. 

Koulutusmuutosten toteuttamiseen tarvitaan Fullanin (2016) mukaan 

uudistettuja tai uusia materiaaleja, opetusmenetelmiä ja aiempien uskomusten 

muuttamista. Inklusiivisen opetuksen järjestämiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa. 

Inklusiivisessa koulussa opettajat arvostavat oppilaiden moninaisuutta ja pyrkivät 

järjestämään oppilaan tukea osana yleisopetuksen ryhmän opetusta. (Ainscow, 

2020) Inklusiivisessa opetuksessa opetus voidaan järjestää eri perustein 

muodostetuissa ryhmissä, esimerkiksi pedagogiset tai sosiaaliset perusteet 

huomioiden (ks. Rytivaara, 2011), jolloin pienryhmissä opiskelu ei ole vain tukea 

tarvitsevien oppilaiden opetusta ja siltä osin leimaavaa. Opettajien 

täydennyskoulutusten lisäksi yhteisopetuksen toteuttaminen voisi sisältyä 

laajemmin luokan-, aineen- ja erityisopetuksen opettajien opettajankoulutukseen 

vahvistaen inklusiivisille arvoille (Watkins & Donnelly, 2014) rakentuvaa 

pedagogiikkaa. Koulutusten lisäksi onnistuneiden inklusiivisten käytänteiden 

jakaminen vahvistaa niiden lisääntymistä kollegoiden kesken (ks. Ainscow, 2020). 

Suomalaiskoulujen hidasta inkluusiokehitystä (Hakala & Leivo, 2015) voitaisiin 

edistää lisäämällä yhteisopettajuutta kouluissa. Erityisopettajien ja yleisopetuksen 

opettajien välisen yhteistyön kautta, erityispedagoginen osaaminen laajenisi osana 

päivittäistä työtä muidenkin, kuin vain erityisopettajien käyttöön. 

Tämä tutkimus vahvistaa, että koulutus edesauttaa yhteisopettajuuden 

aloittamista (Pancsofar & Petroff, 2016; Scruggs ym., 2007). Lisäksi tulokset 

osoittavat, että erityisopettajien lisäksi myös luokan- ja aineenopettajien 

koulutukseen tulisi sisältyä riittävästi erityispedagogiikan opintoja tarvittavan 

osaamisen varmistamiseksi eri tavoin tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisessa 

(ks. myös Savolainen, Malinen & Schwab, 2020; Sinkkonen ym., 2018). Ymmärrys 

yhteistyön sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä voi auttaa opettajia pohtimaan omaa 

toimintaansa ja edesauttaa kollegan kohtaamista vertaisena. Vaikka useissa 
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tutkimuksissa on tunnistettu opettajien yhteistyön, vuorovaikutuksen ja osaamisen 

jakamisen merkitys, opettajien kollegiaalista tukea ei ole juurikaan edistetty 

rakenteellisin tai organisatorisin keinoin (Penttinen, Plihtari, Skaniakos & 

Valkonen, 2011). Yhteisopettajuuden toteuttaminen ei yksinään voi olla ratkaisu 

koulujen kohtaamien ajankohtaisten haasteiden ratkaisemisessa, mutta tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta yhteisopettajuuden edistävän 

yhteisöllisempää toimintakulttuuria, inkluusiota, oppilaiden saamaa tukea ja 

opettajien työhyvinvointia suomalaiskouluissa. 

5.4 Ehdotelmaa jatkotutkimuksille 

Tässä tutkimuksessa merkittävä kohderyhmä eli oppilaat jäivät tutkimuksen 

ulkopuolelle. Jatkossa yhteisopettajuuden toteutumista ja opettajien 

yhteistoimintaa olisi hyvä tutkia myös oppilaiden käsitysten valossa. Oppilaiden 

suoriutumista yhteisopetuksen luokissa voisi verrata suoriutumiseen yksin 

opettavien opettajien luokissa. Sundqvistin ja kollegojen (2021) tutkimuksen 

opettajat opettivat enemmän tukea tarvitsevia oppilaita yhteisopettajuuden sijaan 

pienryhmässä. Onkin tarpeen tutkia vielä oppilaslähtöisemmin pienen 

opetusryhmän merkitystä eri tavoin tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnissä. 

Tarpeellista olisi myös tutkia yhteisopettajuuden vaikutuksia opettajien 

työssäjaksamiseen. Lisäksi yhteisopetuksen vaikutukset oppimistuloksiin ja tuen 

toteuttamiseen ovat merkityksellisiä. Tämän tutkimuksen tulosten kannalta olisi 

myös perusteltua tutkia enemmän opettajien suhtautumista inkluusioon. 

Tilastokeskuksen tilastot viimeisen viiden vuoden ajalta (SVT, 2020) osoittavat, 

että oppimisen ja koulunkäynnin tukea ei ole suunnattu riittävästi kaikille oppilaille. 

Koulutusjärjestelmän pitäisi pystyä tukemaan paremmin ja mahdollisimman 

varhain kaikkia tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tästä johtuen olisi perusteltua 

tarkastella ja vertailla tuen muotojen vaikuttavuutta sekä yksin opettamisen että 

yhteisopettajuuden kontekstissa. 
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Kysely yhteisopettajuudesta (word-versio) 

Vastaustilaa lomakkeessa pienennetty painoteknisistä 
syistä väitöskirjaa varten. 

TAUSTAKYSYMYKSET 

1.a) Olen koulutukseltani 

1.1 luokanopettaja 

1.2 aineenopettaja 

1.3 erityisluokanopettaja 

1.4 erityisopettaja 

1.5 muu, mikä? ______________________________ 

1.b) Tehtävä, jossa nyt toimin 

1.1 luokanopettaja 

1.2 aineenopettaja 

1.3 erityisluokanopettaja 

1.4 erityisopettaja 

1.5 muu, mikä? ______________________________ 

2. Jos vastasit aiempaan kysymykseen aineenopettaja tai muu 
opettaja, niin minkä aineen tai mikä opettaja 
_______________________________________________ 

3. Montako vuotta olet ollut opettajana? 

3.1 0 ̶ 5 vuotta 

3.2 6 ̶ 10 vuotta 

3.3 11 ̶ 15 vuotta 

3.4 16 ̶ 20 vuotta 

3.5 yli 20 vuotta 

4. Ikä? 

4.1 20 ̶ 30 vuotta 

4.2 31 ̶ 40 vuotta 

4.3 41 ̶ 50 vuotta 

4.4 51 ̶ 60 vuotta 

4.5 yli 60 vuotta 

5. Sukupuoli? 

5.1 nainen 

5.1 mies 

6. Koulumme on 

6.1 alakoulu 

6.2 yläkoulu 

6.3 yhtenäinen peruskoulu 

6.4 yhtenäinen peruskoulu ja lukio 

 
6.5 erityiskoulu 

6.6 muu 

 

7. Jos vastasit edelliseen muu, niin mikä? 

________________________________________________ 

8. Opetatko 

8.1 alakoulussa 

8.2 yläkoulussa 

8.3 ala- ja yläkoulussa 

8.4 yläkoulussa ja lukiossa 

9. Jos opetat molemmilla asteilla, missä eniten? 

9.1 alakoulussa 

9.2 yläkoulussa 

9.3 lukiossa 

10. Opetatko 

10.1 kokonaan yleisopetuksessa 

10.2 yleis- ja erityisopetuksessa 

10.3 kokonaan erityisopetuksessa 

 

TUTKIMUSKYSYMYKSET  

11. Oletko saanut koulutusta yhteisopettajuuteen? 

11.1 en 

11.2 olen kyllä 

12. Jos vastasit kyllä, minkä verran? (muutama luento, 
itseopiskelu, kurssi, kuvaa?) 

_______________________________________________ 

13. Onko sinulla kokemusta yhteisopettajuudesta? 

13.1 ei 

13.2 jonkin verran 

13.3 melko paljon 

13.4 paljon 

14. Jos sinulla on paljon tai melko paljon kokemusta, montako %
tunneistasi viikossa? 

_______________________________________________________ 

15. Kenen kanssa olet antanut yhteisopettajuutta? 

15.1 luokanopettajan 

15.2 erityisluokanopettajan 

15.3 erityisopettajan 

15.4 aineenopettajan 



98 

   

16. Jos olet toteuttanut yhteisopettajuutta jonkun muun kanssa, 
kenen? 

__________________________________________________ 

17. Miten olette antaneet yhteisopetusta (opetuksen muoto)? 
(vastausvaihtoehdot: ei koskaan, harvoin, joskus, usein, aina) 

17.1 Vuorotteleva opetus (Yksi opettaja vetovastuussa, toinen 
tarkkailee ja auttaa. Vuoroja vaihdetaan.) 

17.2 Jaetun ryhmän opettaminen (Yhdessä suunniteltu, ryhmä 
puolitetaan ja sisällöt opetetaan yhtä aikaa, samassa tilassa.) 

17.3 Pistetyöskentely (Luokassa pienryhmiä, opetettava asia jaettu 
niihin ja opettajien kesken.) 

17.4 Eriytyvä opettaminen (Toinen opettaa suurryhmää, toinen 
pienryhmää kerraten ja rikastaen. Ryhmien kokoonpanoja 
vaihdellaan.) 

17.5 Joustava ryhmittely (Oppilaita ryhmitellään opettajien kesken, 
joku ryhmä voi työskennellä itsenäisesti. Ryhmiä vaihdetaan.) 

17.6 Tiimiopettaminen (Opettajat jatkuvasti vuorovaikutuksessa. 
Joustava, luonteva vuoronvaihto opetuksessa.) 

18. Yhteisopetuksessa pulmallista on (vastausvaihtoehdot: ei 
koskaan, harvoin, joskus, usein, aina) 

18.1 suunnitteluajan löytyminen 

18.2 toisen opettajan riittämättömät oppiaineen taidot 

18.3 koulutuksen puute aiheeseen 

18.4 toimivien mallien puute 

18.5 opettajien epäselvät roolit 

18.6 kyseenalainen hyöty 

18.7 työparin löytyminen 

18.8 esimiehen tuen puute 

19. Jos yhteisopetuksessa on jotain muuta pulmallista, mitä? 

___________________________________________________  

20. Yhteisopetuksessa toiselle opettajalle tulee helposti joku alla 
olevista rooleista. Mikä sinulla on ollut? (vastausvaihtoehdot: ei 
koskaan, harvoin, joskus, usein, aina) 

20.1 avustaja 

20.2 kurinpitäjä 

20.3 tasa-arvoinen opettaja 

20.4 pienryhmän vetäjä luokan perällä 

20.5 tarkkailija 

20.6 pääopettaja 

21. Jos sinulla on ollut joku muu rooli, mikä? 

__________________________________________________  

22. Yhteisopettajuus on minusta (vastausvaihtoehdot: täysin eri 
mieltä, eri mieltä, osittain eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
osittain samaa mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä) 

22.1 ajanhaaskausta 

22.2 melko turhaa 

22.3 kehittyvä opetusmuoto 

22.4 loistava opetusmuoto 

23. Käytän yhteisopettajuuteen viikossa tunneistani 

23.1 en yhtään 

23.2 2 ̶ 4 tuntia 

23.3 puolet 

23.4 lähes kaikki 

24. Hyötyvätkö opettajat yhteisopetuksesta? 
(vastausvaihtoehdot: täysin eri mieltä, eri mieltä, osittain eri 
mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain samaa mieltä, samaa 
mieltä, täysin samaa mieltä) 

24.1 eivät lainkaan 

24.2 joku hyötyy 

24.3 melko moni hyötyy 

24.4. lähes kaikki hyötyvät 

25. Mitä arvelet, hyötyvätkö oppilaat yhteisopetuksesta? 
(vastausvaihtoehdot: täysin eri mieltä, eri mieltä, osittain eri 
mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain samaa mieltä, samaa 
mieltä, täysin samaa mieltä) 

25.1 eivät lainkaan 

25.2 joku hyötyy 

25.3 melko moni hyötyy 

25.4 lähes kaikki hyötyvät 

26. Opettajan näkökulmasta yhteisopetuksen hyöty on, että 
toisen kanssa voi (vastausvaihtoehdot: täysin eri mieltä, eri 
mieltä, osittain eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain samaa
mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä) 

26.1 suunnitella opetuksen 

26.2 toteuttaa opetuksen 

26.3 arvioida yhdessä 

26.4 jakaa luokan pieniin ryhmiin 

26.5 jakaa opetuksesta syntyneet tunteet ja kokemukset 

27. Paljonko aikaa opettaja tarvitsee yhden yhteisopetuksen 
tunnin suunnitteluun? 

27.1 15 minuuttia 

27.2 puoli tuntia 

27.3 tunnin 

27.3 muutaman tunnin 

28. Millainen on ollut toimiva yhteisopetus kohdallasi, kerro 
jokin esimerkki? Miten se saatiin aikaan? Mitkä seikat tekivät 
siitä toimivan? 

_____________________________________________________  
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29. Yhteisopetus sopii (vastausvaihtoehdot: täysin eri mieltä, eri 
mieltä, osittain eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain samaa 
mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä) 

29.1 oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn 

29.2 opetuksen eriyttämiseen 

29.3 oppilastuntemuksen lisäämiseen 

29.4 vastuunjakamiseen 

29.5 ammattitaidon jakamiseen 

29.6 levottoman luokan hallitsemiseen 

29.7 oppimisen tehostamiseen 

29.8 opettamisen tehostamiseen 

29.9 muuhun 

30. Jos valitsit edellisessä kohdassa muuhun, mihin? 

_________________________________________________ 

31. Miten/mihin yhteisopetusta kannattaa (vai kannattaako?) 
käyttää? 

___________________________________________________  

32. Milloin yhteisopetus EI kannata, vaan on parempi, että esim. 
erityisopettaja ottaa oppilaan/oppilaita luokasta omaan tilaansa? 

______________________________________________________  

33. Mitä muuta haluat sanoa aiheesta? 

______________________________________________________  

34. Kouluni sijaitsee 

34.1 ̶ 34.4 Poistettu anonyymiteetin takaamiseksi. 
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