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1 JOHDANTO 

Suomalainen koulujärjestelmä on rakentunut vanhojen kansallisten arvojen ja mallien mu-

kaisesti. Nykyajan maailma on kuitenkin nopeasyklinen, tiivis ja epävarma. Tutkijoiden 

mukaan epävarmuus haastaa koulumaailmaa muuttamaan toimintatapojaan. Opettajuus on 

muuttunut paljon vuosien aikana ja se muuttuu edelleen.  Uusia rakenteita tarvitaan, jotta 

voidaan vastata yhteiskunnan tarpeisiin. Opettajilta vaaditaan yhteistyötaitoja ja joustavaa 

vuorovaikutusta, vahvaa sitoutumista työhön ja oman persoonan likoon laittamista. Tämän 

päivän Suomessa sosiaaliset olosuhteet ovat sellaiset, että lasten kotien ongelmat heijastu-

vat myös kouluun. Opettajan täytyy työssään ratkoa myös kotien pulmia. Samalla opettajan 

on pystyttävä vaistoamaan ja näkemään lasten henkisiä ongelmia ja vastattava hätään 

ajoissa. (Laine 2004, 12,53; Hargreaves 2000, 167.) Luokanopettajaopiskelijana olen opin-

tojeni lopulla hyvin kiinnostunut siitä, mitä asioita muut luokanopettajaopiskelijat, ja toi-

saalta myös työssä jo toimivat luokanopettajat pitävät tärkeinä oman ammatti-identiteetin 

rakentumisen kannalta. Oman kiinnostukseni pohjalta valitsin tutkimukseni näkökulmaksi 

juuri ammatti-identiteetin tutkimisen. 

Opettajiin liittyvää tutkimusta on tehty paljon. Opettajuutta tutkittaessa voidaan kuitenkin 

karkeasti erottaa kaksi suurta koulukuntaa. Opettajuutta voidaan tutkia kapea-alaisemmin, 

lähinnä yksittäisiin oppiaineisiin ja niiden opettamiseen keskittyen, jolloin tutkimuksessa 

keskitytään esimerkiksi opettajan didaktisiin ratkaisuihin eri oppiaineiden tunneilla (esi-

merkiksi Desimone 2009.)  Toisen koulukunnan mukaan opettajuus voidaan nähdä laajem-

pana kokonaisuutena. Silloin opettajuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, jolloin tutki-

muksessa otetaan huomioon myös tunteet, vuorovaikutus ja sosiokulttuurinen näkökulma. 

Sosiokulttuurisen ajattelun mukaan opettamista ei voida nähdä enää pelkkänä opettamise-

na, vaan siihen liittyy paljon muutakin. Opettajan työssä korostuvat yhä enemmän kasvat-

taminen ja eettiset ulottuvuudet. Opettaja nähdään ammatissaan myös yhteiskunnan arvo-

jen ja moraalin edustajana. Senkään vuoksi ammatista ei voida selvitä vain puhtaana tek-

nikkona, didaktisen ja pedagogisen tiedon varassa.(Laine 2004, 16.) Oma tutkimukseni 

osallistuu keskusteluun sosiokulttuurisesta näkökulmasta käsin. Näen opettajuuden laajana 

kokonaisuutena. Laajemmasta näkökulmasta käsin opettajaidentiteettiä Suomessa ovat 

aikaisemmin tutkineet esimerkiksi Katariina Stenberg (2011) , Tuula Laine (2004) ja Jyri 

Lindén (2002). Kansainvälisesti opettajaidentiteettiä ovat tutkineet muiden muassa Bei-

jaard (2004) ja Kelchtermans (1993.) 
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Opettajan ammattitaitoon liittyy akateeminen tieto, alan käytännöllinen tietoisuus ja eetti-

nen tietoisuus. Opettajan tulisi olla jatkuvasti itseään kehittävä erikoisasiantuntija, joka 

pystyy vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. (Laine 2004, 13-14.) Esimer-

kiksi Grimmetin (1994, 3) mukaan opettajana toimiminen on erilaisiin rooleihin mukautu-

mista ja jatkuvaa muuntautumista. Opettaja voi olla hänen mukaansa oppimisen edistäjä, 

tarkkailija, joskus uskottu ja kuulija sekä aina oppija. Hän korostaa, että opettaja ei saa olla 

tiedonjakaja eikä itsevaltias. Grimmet muistuttaa myös, että oppilaiden rooli koulussa on 

muuttunut. Oppilaat ovat koulussa tutkijoita, eivätkä enää auktoriteettiuskoisia tai pulpet-

tiin sidottuja. Grimmet korostaa, että oppilaat ja opettaja voivat oppia asioita myös toisil-

taan. Myös tässä tutkimuksessa opettajan ammattia tarkastellaan moniulotteisena ja muun-

tautuvana ammattina, johon katsotaan kuuluvan opettamisen lisäksi paljon muitakin asioi-

ta. 

Tulevalla luokanopettajalla on oltava vankka itsetunto ja hänen täytyy pitää omaa työtänsä 

merkittävänä ja tärkeänä. Tutkimuskentällä puhutaan niin sanotusta identiteettityön lisään-

tymisen tarpeesta. Yksilön ammatti-identiteetin rakentuminen nähdään tärkeänä asiana 

työelämässä pärjäämisen kannalta, mutta muuttuvassa yhteiskunnassa identiteetin raken-

taminen voi olla hankalaa. (Eteläpelto & Miettinen 1993, 8-10.) Opettajan ammatti-

identiteetin kehittymiseen liittyvät muutokset tiedoissa, mielikuvissa, käyttäytymisessä, 

uskomuksissa ja havainnoissa (Ruohotie 1993, 345). Juuri näistä asioista ollaan kiinnostu-

neita tässä tutkimuksessa. 

Tutkielmassani osallistun keskusteluun luokanopettajan ammatti-identiteetin rakentumi-

seen liittyen. Näen opettajuuden Laineen, (2004) Stenbergin (2011) ja Lindenin (2002) 

tapaan laajana ja moniulotteisena kokonaisuutena, johon liittyy opettamisen lisäksi paljon 

muutakin. Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan henkilön elämänhistoriaan perustuvaa 

käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Se sisältää arvot, uskomukset, mielenkiinnonkoh-

teet, tavoitteet sekä näkemyksen siitä, mihin yksilö kokee kuuluvansa. (Eteläpelto & Vä-

häsantanen 2006, 41-45.) Ammatillisen identiteetin tunnistamista ja reflektointia pidetään 

tärkeänä, sillä vahva ammatillinen identiteetti saa opettajan tiedostamaan voimavaransa, 

vahvuutensa ja rajoituksensa (Kaasila 2000, 125.). Ammatillinen identiteetti suuntaa opet-

tajan toimintaa ja on hänen tekemiensä ratkaisujen perusta (Laine 2004, 249). 

Tässä tutkimuksessa tutkin juuri opiskelujaan lopettelevia luokanopettajaopiskelijoita, sekä 

jo jonkin aikaa työelämässä toimineita luokanopettajia. Olen kiinnostunut heidän omista 
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kertomuksistaan opettajuuden ja ammatti-identiteetin kehittymisestä. Yhtenä merkittävänä 

näkökulmana tutkimuksessani on myös luokanopettajakoulutuksen suhde opettajana kehit-

tymisen ja luokanopettajan ammatti-identiteetin kannalta. Tahdon selvittää, kuinka suuren 

merkityksen luokanopettajaopiskelijat ja jo töissä toimivat luokanopettajat antavat koulu-

tukselle ammatillisen identiteetin rakentumisen kannalta. Merkittävänä tutkimukseni kan-

nalta voidaan pitää myös sitä, että tutkimusjoukkoni erottuvat rakenteellisesti toisistaan. 

Luokanopettajaopiskelijat ovat ammatti-identiteettinsä rakentajina siirtymävaiheessa kou-

lutuksesta työelämään ja luokanopettajat ovat jo ohittaneet siirtymävaiheen. Tämä asetelma 

tuo tutkimukseen mielenkiintoisia tarkastelunäkökulmia. 

Opettajan identiteetti ei ole pysyvä, vaan jatkuva prosessi, johon vaikuttaa monet elämän-

historian aikaisemmat kokemukset. Opettaja rakentaa identitettiään koko elämänsä ajan ja 

oman persoonan tunnistaminen ja käyttäminen on olennainen osa opettajan työtä (Vuori-

koski & Törmä, 2004,10). Olenkin tässä tutkimuksessa kiinnostunut opettajien kertomista 

merkittävistä kokemuksista heidän elämässään, jotka ovat heidän mukaansa vaikuttaneet 

oman ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Identiteettikeskustelussa otan huomioon 

narratiivisen identiteetin ja postmodernin identiteetin käsitteet, joiden mukaan opettajan 

ammatti-identiteetin nähdään muotoutuvan jatkuvasti uudelleen. 

Tutkimukseni on laadullinen, narratiivinen tutkimus. Narratiivisuus sisältää ajatuksen yk-

sittäisten kokemusten ja koko elämän välisestä yhteydestä. Haastattelemalla luokanopetta-

jia ja luokanopettajaopiskelijoita kuulen tarinoita, joiden kautta tuon heidän oman äänensä 

kuuluviin. Tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä opettajaksi kasvaminen on ja mitkä asiat 

siihen ovat vaikuttaneet. Lisäksi haluan saada tuotua esille opettajaksi kasvamiseen liitty-

vää hiljaista tietoa, mitä ei tieteellisestä kirjallisuudesta juurikaan löydy. Tarinoiden tutki-

minen on luonnollinen tapa tutkia opettajuutta, ja tarinat kasvattavat sekä itseä että toisia 

(Syrjälä 2001, 209). Uskon, että tämä tutkimus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiäni, 

ja tutkimus tuo uutta tietoa myös muille luokanopettajaopiskelijoille. Tutkimus on hyvin 

ajankohtainen ja se tuo tietoa myös luokanopettajakoulutukseen liittyen. 
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2 OPETTAJUUS AMMATTINA 

 

Opettajuus ja opetuksen käytännöt ovat väistämättäkin osa yhteiskuntaa ja kulttuuria. Kou-

lutus liittyy mukaan yhteiskunnan poliittiseen projektiin, jossa luodaan merkityksiä, uudis-

tetaan elämäntapoja, ja rakennetaan identiteettejä. (Aittola & Suoranta 2001, 12.) Opetta-

juus voidaan nähdä sosiaalisena konstruktiona, jota ei voida kokonaisuudessaan ymmärtää 

ilman, että se kytketään kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin, eli sosiokulttuuri-

seen käytäntöön (Popkewitz 1999, 1-2). Tässä tutkimuksessa opettajuus nähdään koko-

naisvaltaisena ammattina, johon liittyy opettamisen lisäksi sosiokulttuurinen näkökulma. 

Tutkimuksessa ei keskitytä opettajuuden ja opettajan ammatti-identiteetin kehittymiseen 

vain didaktiikan tai opettamisen osalta, vaan opettajan ammatti-identiteetin kehittymistä 

tarkastellaan laajemmassa kontekstissa. 

Opettajuutta on tutkittu paljon ja eri näkökulmista käsin. Opettajuutta on tutkittu esimer-

kiksi kehitysteoreettisesti uravaiheiden kautta (Niemi 1995; Huberman 1992), tutkivan, 

reflektiivisen opettajan teemojen kautta (Kansanen 1991; Niemi 1995; Zeichner 1990), 

sekä ammattiyhteisöön sosiaalistumisen kautta ( Young 2008). Kerronnallista identiteetti-

tutkimusta opettajista ovat aikaisemmin tehneet esimerkiksi Minna Uitto (2011), Katariina 

Stenberg (2011) ja Raimo Kaasila (2000).Tässä tutkimuksessa keskitytään luokanopettaji-

en ammatti-identiteetin kehittymiseen vaikuttaneisiin tekijöihin, joita informantit itse tuo-

vat kertomuksissaan esille. Olen kiinnostunut niistä asioista, jotka luokanopettajien omasta 

mielestä ovat kehittäneet heidän omaa ammatti-identiteettiään. Ammatti-identiteetin näh-

dään rakentuvan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa ja konteksteissa.  

Näen ammatillisen kasvun prosessina, johon vaikuttavat monet asiat. Ammatilliseen kas-

vuun katson kuuluvaksi myös ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen, ja opettajuuden 

katsotaan tässä tutkimuksessa rakentuvan sosiokulttuurisesti. Opettajan ammattia tarkastel-

laan tässä tutkimuksessa myös muuttuvana asiantuntija-ammattina. Tutkimustulosten tar-

kastelussa otan huomioon opettajatutkimuksen laajan tutkimuskentän. En kuitenkaan käsit-

tele kaikkia merkittäviä opettajuuteen liittyviä tutkimuksia, vaan rajaan tarkastelun opetta-

jan ammatillisen kasvun tarkasteluun. Olen valinnut tutkimukseni teoreettiseen viitekehyk-

seen Anneli Eteläpellon luoman urakehityksen prosessimallin, johon peilaan myös omia 

tutkimustuloksiani.Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia tuon tarkemmin esille tut-

kielmani tulosluvussa 6. 
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2.1 Sosiokulttuurinen näkökulma opettajuuteen 

Tässä tutkimuksessa näen opettajuuden rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

eletyn kulttuurin vaikutuksessa. Sosiokulttuurisen näkökulman taustalla voidaan pitää Vy-

gotskyn (1978) sosiaalisen kehityksen teoriaa ja sosiokulttuurisen oppimisen periaatteita. 

Sosiokulttuurisen oppimisen periaatteina pidetään sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kulttuu-

riin perustuvaa tiedonrakennetta. Toimiessaan ihmiset omaksuvat kulttuurisia toimintoja, ja 

voivat oppia uutta vuorovaikutuksellisten tilanteiden kautta. Oppimista tapahtuu, kun yksi-

lö kasvaa osaksi yhteisön arvopohjaa, toimintatapoja ja kulttuuria. (Säljö 2001, 18.) Mie-

lestäni sosiokulttuurinen tarkastelu sopii luokanopettajan työn tarkastelemiseen hyvin, sillä 

opettajuus kehittyy vuorovaikutuksessa ja ammatin ominaisuudet näyttäytyvät eri tavoin 

eri kulttuureissa. Lindènin (2002, 128) mukaan opettajan ammattia voidaan tarkastella laa-

jana sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Sosiokulttuurinen tarkastelu avaa ymmärrystä 

opettajan ammattia ja identiteetin rakentumista koskevissa asioissa. Sosiokulttuurisen nä-

kökulman mukaan opettajuuden katsotaan olevan kulttuurisesti ja institutionaalisesti muo-

toutunutta. Opettajuuden kentällä jotkut diskurssit puhetapoineen ja arvostuksineen nouse-

vat toisia voimakkaammiksi kulloinkin vallitsevan sosiokulttuurisen käytännön puitteissa.  

Opettajan työssä opitaan, miten ollaan osallisena tietyssä työyhteisössä. Opettajan työssä 

rakentuva tieto on luonteeltaan situationaalista, joka välittyy sosiokulttuurisesti ja kytkey-

tyy siihen kulttuuriin, toimintaan ja kontekstiin jossa sitä käytetään ja rakennetaan. (Hod-

kinson 2005, 257.) Tässä tutkimuksessa opettajankoulutus nähdään niin ikään prosessina, 

jonka aikana pyritään saamaan aikaan muutoksia yksilön ajattelussa. Oppimista pidetään 

kokonaisvaltaisena kehollisena ja sosiaalisena prosessina, johon liittyy tietotaitojen lisäksi 

tunteet, käytännön toiminta ja identiteetin muotoutuminen. Hodkinsonin tapaan otan tut-

kimuksessani huomioon oppimisen ja opettajuuden moninaiset ulottuvuudet. Halua tarkas-

tella luokanopettajan ammatti-identiteetin kehittymisen vaiheita myös käytännön tasolla ja 

tunnetasolla. 

Hodkinson (2005) näkee koulutuksessa ja työssä oppimisessa paljon yhtäläisiä piirteitä, 

joita hän kuvaa seuraavasti: 1) oppiminen pohjautuu käytäntöihin, jotka ovat osa laajempaa 

menneisyyteen tai nykyisyyteen liittyvää kulttuuria, 2) oppiminen sisältää formaalia ja 

informaalia oppimista, 3) oppimiseen osallistuminen voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista, 

4) se, mitä opitaan voi olla arvokasta tai vähemmän arvokasta, eettistä tai epäeettistä ja 

vaikuttavaa, tai ei vaikuttavaa, 5) työssä vaikuttavat kulttuuri, arvot ja käytännöt, ja työssä 

toimivat vaikuttavat niihin, 6) oppimisen tuloksissa on olemassa huomattavia eroja, 7) so-
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siaalisella ja organisationaalisella epätasa-arvolla on suuri merkitys oppimiseen, 8) oppi-

mista voidaan mitata ja ymmärtää eri asteikoilla, 9) kaikkeen osallisuuteen ja oppimiseen 

vaikuttavat yhteiskunnassa vallitsevat laajat sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset. (Hod-

kinson 2005, 525.) Työssä oppimista ja sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten merkitys-

tä luokanopettajien ammatti-identiteetin kehittymiseen tarkastellaan kertomusten kautta 

jonkin verran myös tässä tutkimuksessa.  

Hodkinsonin huomauttaa, että opettajana oppiminen ja ammatillinen kasvu voivat estyä 

sen vuoksi, että opettajankoulutus ja kentällä työskentely nähdään kahtena eri asiana. Hä-

nen mukaansa usein on niin, että käytännöt opettajankoulutuksessa dominoivat oppimista. 

Jotkut opiskelijoista saattavat arvostaa enemmän koulutuksen tarjoamaa formaalia tietoa, 

kun taas toiset saattavat ajatella, että koulutuksessa saatu tieto ei vastaa työssä opittuja tie-

toja ja taitoja. Koulujen työntekijät voivat nähdä opettajankoulutuslaitoksen työntekijät 

idealisteina, jotka eivät tiedä tarpeeksi sen hetkisestä haastavasta työstä kentällä. Samalla 

opettajankouluttajat voivat ajatella, että heillä on tärkeää tutkimuksellista tietoutta, joka 

puuttuu kentällä työskenteleviltä. Tämä voi johtaa siihen, että kentän koulutyöskentely ja 

opettajankoulutus erotellaan karkeasti toisistaan. (Hodkinson 2005, 528-529.) Luokanopet-

tajaopiskelijoilla ei koulutuksen puitteissa tapahdu varsinaista työssä oppimista. Näennäis-

tä työkokemusta luokanopettajaopiskelijat hankkivat opetusharjoitteluista Normaalikou-

luilla. Monissa tutkimuksissa (Laine 2004) on tullut esille se, kuinka opetusharjoitteluja ei 

pidetä todellista työtä mallintavina. Tämä asia nousi esiin myös tässä tutkimuksessa. Kivi-

niemi (2000, 48) toteaa kriittisesti, että opiskelijat ovat verranneet harjoitteluja laboratorio-

olosuhteisiin.  

Sosiokulttuurisen teorian mukaan työssä oppimista ja koulutusta tulisi yhdistää luontevasti. 

Se tulisi ottaa tietoisesti huomioon koulutuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa. Koulu-

tuksessa pitäisi pystyä integroimaan formaalia ja informaalia oppimista ja tukea opiskelijan 

käsitteellistä oppimista. Teoriaa pitäisi pystyä soveltamaan käytäntöön ja työkokemusta 

tulisi reflektoida teoriatiedon kautta. Ihanteena olisi, että käytäntö, teoriatieto ja itsesäätely-

tieto integroituisivat keskenään. (Tynjälä 2008, 144.) Tynjälän mielipiteeseen informaalin 

ja formaalin oppimisen yhdistämisestä on helppo yhtyä, mutta luokanopettajaopiskelijana 

jään pohtimaan sen toteuttamisen mahdollisuuksia käytännössä. Tällä hetkellä luokanopet-

tajakoulutus on hyvin aikaan ja paikkaan sidottua, ja työssä oppimiselle annetaan vähän 

mahdollisuuksia. Myös Eraut (2004, 249) tarkastelee opettajuutta sosiokulttuurisesti. Hän 

pitää yliopistosta työelämään liikkumista sosiokulttuurisena oppimisena, sillä silloin opis-
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kelija oppii näkemään koulun ja opettajan työn monitasoisia merkityksiä. Parhaiten sosio-

kulttuurinen oppiminen tapahtuu yksilöillä, jotka ovat hankkineet alansa työkokemusta jo 

ennen opiskelujaan. Kouluyhteisö ja opettajankoulutus luovat hänen mukaansa yhdessä 

monitahoisen kentän, jossa osallistutaan yhteisöjen toimintaan ja rakennetaan merkityksiä. 

Eraut korostaa, että oppiminen ei ole pelkkää tiedon lisääntymistä, vaan se kytkeytyy myös 

työssä tarvittaviin taitoihin, sosiaalisiin tapoihin työyhteisössä, sekä vallitsevaan kulttuu-

riin. Näen opettajan ammatti-identiteetin kehittymisen rakentuvan Erautin lailla tietojen, 

taitojen ja sosiaalisten tapojen verkkona. Uskon, että yhteisöihin kuulumalla yksilö voi 

rakentaa asioille uusia merkityksiä ja sen kautta myös muuttaa toimintaansa. Identiteetti 

rakentuu silloin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tietyssä kontekstissa, mutta oman reflek-

toinnin kautta yksilöllisellä tavalla. 

 

2.2 Muuttuva opettajuus 

Tarkasteltaessa luokanopettajan ammatti-identiteetin kehittymistä otan huomioon myös 

opettajuuden muuttuvana ammattina. Sosiokulttuurisen ajattelun tapaan näen, että opetta-

juus on muuttunut paljon yhteiskunnan muuttuessa. Lindèn (2002, 23-24) muistuttaa, mi-

ten opettajaa pidettiin aikaisemmin lähinnä luotettavana agenttina, jonka tuli huolehtia ar-

vojen ja ideologioiden siirtämisestä tuleville sukupolville. Opettajilta vaadittiin mallikel-

poisuutta ulkoisesti ja sisäisesti, ja opettajia vahdittiin tarkasti. Opettajana olemiseen ja 

opettajan ammattiin liittyivät tietyt mallit, jotka piti hyväksyä ja omaksua opettajaksi ryh-

tyessään. Opettajuus nähtiin opettamisena. Oppiaineet jaoteltiin tarkasti ja niistä suoriutu-

mista mitattiin erilaisin mittavälinein. Mittaamisen kriteerit ja välineet opettajalle annettiin 

poliittisten päättäjien taholta, eikä opettajan tehtäväksi jäänyt muuta kuin oppilaan arvioin-

nin toteuttaminen ja julkaiseminen. Opettajuus perustui auktoriteetteihin ja tiedon siirtämi-

seen. 

Tutkimuskentällä opettajuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista käsin. Esimerkiksi kriit-

tisen pedagogiikan edustajat näkevät opettajan autonomisena toimijana, jolla on aikaisem-

paa enemmän kulttuurista ja poliittista valtaa. He kuvaavat opettajaa kriittiseksi, muutok-

seen pyrkiväksi intellektuelliksi. (Niemi 1996, 33-34.) Myös Lindènin ( 2002, 13) mukaan 

opettajuus on enenevässä määrin ajattelemisen taitoa ja sidoksissa politiikkaan ja yhteis-

kuntaan. Hänen mukaansa koulu ja siellä toimiva opettaja ei koskaan toimi yhteiskunnalli-
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sessa tyhjiössä. Nykyajan opettajan tulisi olla tietoinen yhteiskunnan mekanismeista ja 

toimia aktiivisesti sosiaalisten, poliittisten ja ideologisten epäkohtien poistamiseksi. 

Opettajan ammattia voidaan tarkastella myös profession, eli asiantuntija-ammatin näkö-

kulmasta (Luukkainen 2005, 20.) Opettajuuteen liittyy profession tunnuspiirteitä, joita ovat 

Niemen (2006, 76) mukaan esimerkiksi (1) ihanne parantaa ihmisten elämää elämän perus-

tavaa laatua olevissa seikoissa, kuten terveys, kasvatus ja huolenpito, (2) erillinen ja luotet-

tava tietovaranto, (3) laaja ja kontrolloitu koulutus ja määritelty oikeus toimia ammatissa, 

(4) ammattiin liittyvä erityisosaaminen ja erikoistuminen, (5) ammattikunnan eettinen koo-

diohjeisto, joka määrittelee toimintaa ohjaavat arvot ja normit, (6) itsenäinen ammattia 

koskeva virasto tai taho, jossa käsitellään ammattikunnan jäseniä vastaan nostetut valituk-

set ja keskustellaan toiminnan eettisyydestä. Luukkaisen (2005, 28) mukaan asiantuntija-

ammattiin liittyy edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös ammatillinen autonomia, ja 

sitoutuminen ammatilliseen kasvuun. Myös tässä tutkimuksessa opettajan ammatti nähdään 

laajana asiantuntija-ammattina, johon kasvetaan askel askeleelta reflektoinnin ja sosiaali-

sen vuorovaikutuksen kautta. 

Luukkaisen (2005, 118-119) muistuttaa, kuinka opettajan työssä korostuvat reflektointitai-

dot ja oman työskentelyn kehittäminen. Opettajilla on jatkuva tarve arvioida toimintaansa 

ja kehittää itseänsä. Pelkkä opettamistaito ei enää riitä, vaan on osattava ennakoida tulevai-

suuden tapahtumia. Myös Luukkainen näkee opettajan yhteiskunnallisena vaikuttajana, ja 

hänen mielestään on tärkeää, että opettajat ovat tietoisia yhteiskunnan kehityssuunnista ja 

osaamistarpeiden muutoksista. Partikaisen (2002, 16) mukaan tulevaisuudessa tarvitaan 

globaalisti ajattelevia, oman elämänsä hallitsevia ja kehityksestä vastuun ottavia yksilöitä. 

Keskustelu muuttuvasta opettajuudesta ja elinikäisestä oppimisesta liittyvät mielestäni 

merkittävällä tavalla identiteettikeskusteluun. Luokanopettajien on pystyttävä muokkaa-

maan toimintaansa yhteiskunnan muutoksiin soveltuvalla tavalla ja pysyttävä kehityksessä 

mukana.  

 

2.3 Malleja opettajauran kehittymisen vaiheista 

Opettajana kehittymisestä on tutkimuskentällä luotu erilaisia malleja. Esimerkiksi Huber-

man (1992) ja Leithwood (1990) esittävät tutkimuksissaan malleja, jotka perustuvat elä-

mänkaariperspektiiviin. Hubermanin mallissa opettajan ura on jaettu erilaisiin kehitysvai-

heisiin. Kehitysvaiheet määräytyvät opettajan työvuosien perusteella. Mallissa yksilön 
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kypsyminen aikuisuuteen ja opettajuuteen nähdään aikaan sidottuna. Huberman erottelee 

(1) uralle hakeutumisen vaiheen ja peruskoulutuksen, (2) ensimmäiset työvuodet 1-3, (3) 

vakiintumisvaiheen työvuosille 4-6, (4) kokeilemisen ja uuden hakemisen vaiheen työ-

vuosille 7-18, (5) seestymisen tai vanhoissa rutiineissa pysymisen vaiheen ja (6) irrottau-

tumisen vaiheen.  

Leithwood (1990) on soveltanut omaan malliinsa Hubermanin kehitysajattelua. Leithwoo-

din malli koostuu dimensioista, joita ovat urasyklidimensio, psykologinen kehitysdimensio 

ja ammatillisen asiantuntijuuden kehitysdimensio. Leithwood tutki näiden dimensioiden 

yhteistä vuorovaikutusta. Hänen mukaansa uradimensio kehittyy vuorovaikutuksessa psy-

kologisen ja ammatillisen kehitysdimensioiden kanssa. Kuitenkin myös Leithwoodin malli 

sisältää ajatuksia aikaan sidotusta askeleittain etenevästä urakehityksestä. (Leino & Lei-

no1997, 110-112. ; Eteläpelto & Tynjälä 2005, 264.) Hubermanin ja Leithwoodin malleja 

on kritisoitu uudemmassa tutkimuksessa, sillä opettajana kehittymistä ei tutkimusten mu-

kaan voida nähdä täysin työvuosiin sidottuna. Opettajana kehittyminen on yksilöllistä, ja 

urakehityksen eri vaiheet voivat nykytutkimuksen mukaan vaihdella kehitysprosessin aika-

na. (Eteläpelto ym. 2005, 264-265.) Suhtaudun kriittisesti Hubermanin ja Leithwoodin 

urakehitysmalleihin, sillä en näe opettajuuden kehittyvän pelkästään ajallisesti. 

Anneli Eteläpelto (2005, 266) on luonut oman mallinsa opettajan urakehityksestä aikai-

sempien tutkimustulosten perusteella. Hän on käyttänyt mallinsa rakenteena myös Leith-

woodin dimensiomallia soveltuvin osin. Eteläpelto nimittää rakentamaansa mallia opetta-

jan ammatillisen kehityksen dynaamiseksi prosessimalliksi. Sen mukaan opettaja voi palata 

uransa aikana useastikin uudelleenarviointiteemaan tarkastelemaan omaa toimintaansa 

kriittisesti. Eteläpellon mallin mukaan opettaja voi uransa aikana liikkua eri orientaatiovai-

heiden välillä ja muutella toimintaansa. Eteläpellon mukaan teemat eivät ole opettajan ura-

vuosiin sidottuja vaiheita. Eteläpelto erottelee opettajana kehittymisen vaiheiksi seuraavat 

teemat: (1) induktiovaihe ja uran aloittaminen, ( 2) uudelleenarviointi, (3) orientaation 

muotoutuminen, (4) integriteettivaihe, eli eheytyminen, (5) uralta vetäytymisen vaihe. (Ku-

vio 1.) 
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Eteläpellon mallin mukaan ensimmäiseen vaiheeseen liittyy reflektiivisyys tai sen vasta-

kohtana selviäminen, autonomisuus ja sen vastakohtana tarve kollegiaaliseen tukeen, ja 

kolmantena kontekstuaalisten tekijöiden korostuminen ja sen vastakohtana lisääntynyt itse-

tuntemus. Lopulta opettaja sitoutuu alalle, eli päättää jäädä opettajan uralle. Samalla perus-

taitojen hallinnan kehitys jatkuu. (Eteläpelto 2005, 267.) 

Toiseen vaiheeseen, eli uudelleenarvioinnin vaiheeseen Eteläpelto (2005, 267) liittää itse-

epäilyn ja itsereflektion. Tässä vaiheessa opettaja voi alkaa etsiä uusia toimintamalleja ar-

vioidessaan kokemuksiaan ja toimintaansa. Tässä vaiheessa opettaja kohtaa ammattiper-

soonan haasteita, joita voidaan kutsua kriittisiksi episoideiksi. Omat henkilökohtaiset arvot, 

mielipiteet ja kasvatusteorian ideologia kyseenalaistetaan kokonaan. Eteläpelto viittaa te-

oksessaan Kelchtermansin ja Vandenberghen (1994) elämänkertatutkimukseen, jossa tuo-

tiin esille, että opettajan kriittisistä episodeista ei voida tehdä yleispätevää listaa. Heidän 

mukaansa tärkeistä tapahtumista opettajan uralla voi tulla vasta jälkeenpäin episodeja.  Ne 

ymmärretään selkeästi vasta myöhemmin ja niillä on henkilökohtainen merkityksensä. 

Voidaan ajatella, että tässä tutkimuksessa opettajien kertomukset voivat sisältää jonkinlai-

sia kriittisiä episodeja. Opettajat kertovat oman ammatti-identiteetin muotoutumiseen vai-

kuttaneista tekijöistä, joten esiin nousseet asiat ovat mitä ilmeisimmin olleet kertojalle 

merkityksellisiä. 

Uudelleenarviointiteemaa seuraa Eteläpellon urateoriassa orientaatiovaihe. Orientaatio voi 

olla oppiainesuuntautunut, yhteisösuuntautunut tai rutinoituneen työn orientaatio. Op-

piaineorientaatiolla tarkoitetaan lisääntynyttä pedagogista joustavuutta, opetettavan ainek-

sen eksperttiyttä tai aktiivisia opetuskokeiluja. Yhteisösuuntautunut orientaatio tarkoittaa 

aktiivista osallistumista työyhteisön päätöksentekoon, kehitysprojekteihin osallistumista 

sekä kiinnostusta ammatillista kehittymistä kohtaan. Yhteisösuuntautunut opettaja näkee 

työyhteisön oppimisympäristönä sekä lapsille että opettajille. Eteläpellon (2005, 267-268) 

mukaan yhteisösuuntautunut orientaatio on kokonaisvaltainen tapa suhtautua opettajuuteen 

ja siinä korostuu opettajan ammatin eettinen tarkastelu. Rutinoituneen työn orientaatiolla 

tarkoitetaan opettajan tapaa omaksua autonominen ja riippumaton rooli ja kehittää itseään 

asettamalla toiminnalleen tavoitteita. (Eteläpelto 2005, 268.) 

Orientaatiovaiheiden jälkeen jotkut opettajista voivat saavuttaa ammatillisen eheytymisen 

vaiheen, eli integriteettivaiheen. Silloin kasvattaja näkee itsensä mentorina ja kollegoiden-
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sa tukena työyhteisössä. Eteläpellon mukaan itsetutkiskelun, reflektoinnin ja jatkuvan dia-

login puuttuminen työyhteisön jäsenten kanssa voivat johtaa siihen, ettei eheytymisen vai-

hetta saavuteta. Viimeisenä Eteläpelto nimeää vetäytymisen vaiheen. Se vaihe liittyy uralta 

pois siirtymiseen. Viimeiseen vaiheeseen voi liittyä erilaisia käyttäytymismalleja. Uralta 

pois suuntautuva voi olla positiivinen ja kokea, että on tehnyt asiat hyvin työuran aikana. 

Käyttäytymismalli voi olla kuitenkin myös defensiivinen tai pettynyt. Defensiiviselle käyt-

täytymismallille on tyypillistä, että yksilö on pessimistinen ja ottaa tarkoituksenmukaisesti 

etäisyyttä joihinkin asioihin helpottaakseen irtautumisprosessia. Pettyneeseen malliin liit-

tyy usein uupumus ja katkeruuden tunteet.(Eteläpelto 2005, 269.) Tässä tutkimuksessa 

kaksi viimeisintä mallin vaihetta jäävät tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne eivät kosketa tut-

kimusjoukkoani. Eheytymisen ja vetäytymisen vaiheen saavuttamiseksi tarvittaisiin huo-

mattavasti enemmän työkokemusta. 

Sosiokulttuurisen näkökulman, ja postmodernin identiteettikäsityksen mukaan en näe Hu-

bermanin ja Leithwoodin mallien soveltuvan tutkimukseni tulosten käsittelyyn. Tässä tut-

kimuksessa opettajuus ja opettajana kehittyminen nähdään laajana yksilöllisenä, mutta so-

siaalisesti rakentuvana prosessina. Näen opettajuuden kehittyvän Anneli Eteläpellon 

(2005) tapaan yksilöllisesti itsetutkiskelun ja reflektion kautta, sekä sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa. Uskon, että opettajan ammatillinen kehitys ja ammatti-identiteetti voivat muo-

vautua monien asioiden kautta, eikä vain työvuosien edetessä. Palaan Eteläpellon dynaami-

seen prosessimalliin tutkielmani tulosluvussa, jossa peilaan oman tutkimukseni tuloksia 

soveltuvin osin Eteläpellon malliin. 
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3 IDENTITEETTI JA AMMATTI- IDENTITEETTI 

 

Identiteetti on käsitteenä hyvin monitulkintainen, eikä sitä ole helppoa määritellä yksiselit-

teisesti. Käsitteen määrittelyä hankaloittaa myös se, että eri tieteenalat antavat sille oman-

laisensa painotuksen. Identiteettitutkimus eri tieteenaloilla on aiheuttanut ajoittain sekaan-

nusta identiteettiin liittyvissä käsitteissä. (Jenkins 1996, 7; Rönnholm 2000, 11.) Tässä 

tutkimuksessa keskitytään ammatti-identiteettiin ja narratiiviseen identiteettiin, jotka voi-

daan postmodernin tulkinnan kautta nähdä pieninä osina ihmisen moninaista identiteettiä. 

 

3.1 Identiteetin monitulkintaisuus ja postmoderni tulkinta 

Stuart Hallin (1999, 21-23) määritelmän perusteella identiteetti voidaan nähdä jatkumona 

ja se voi olla usein muuttuva. Ennen sitä pidettiin muuttumattomana, mutta nykyään sen 

nähdään muokkautuvan suhteessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Myös Mikkola & Heino 

(1997, 22) yhtyvät Hallin näkemykseen. He korostavat, kuinka postmodernin ajattelun 

mukaan ei ole olemassa yhtä kiinteää identiteettiä, vaan subjekti koostuu useista identitee-

teistä, joita ihminen voi ilmaista vuorotellen ja yhtä aikaa. Identiteetit voivat olla välillä 

jopa ristiriidassa keskenään. Talibin (2002, 42-43) mukaan identiteetin avulla ihminen jä-

sentää elämän kokemuksiaan menneisyyden ja tulevaisuuden nähden. Identiteetti on samal-

la yksilöllinen ja kollektiivinen ilmiö. Sen avulla ihminen ilmaisee omaa henkilökohtaista 

itseään, mutta myös yhteenkuuluvuutta toisiin ihmisiin. Hall (1999, 23) muistuttaa, kuinka 

elämän kokemukset muovaavat identiteettiä jatkuvasti ja ihminen joutuu jäsentämään iden-

titeettiään useasti elämänsä aikana. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajien muotoutuvaa ammatti-identiteettiä, 

joka voidaan postmodernin tulkinnan mukaan ajatella olevan luokanopettajan yksi identi-

teetti. Postmoderni tarkoittaa tietoon, maailmankatsomuksiin, etiikkaan ja politiikkaan liit-

tyvien erojen hyväksymistä ja tunnistamista (Laine 2004, 42). Postmoderni identiteettikäsi-

tys liittyy tässä tutkimuksessa vahvasti luokanopettajan ammattiin ja ammatti-identiteetin 

kehittymiseen. Tutkimus ottaa huomioon opettajan ammatin muutokset suhteessa yhteis-

kunnallisiin muutoksiin, mikä tarkoittaa myös identiteetin jatkuvaa uudelleen rakentamista. 

Värrin (2000,130) mukaan perustattomuus, arvojen moninaisuus ja erilaisten moraaliarvos-

telmien yhteismitattomuus luonnehtivat postmodernia aikaamme. Tämä on johtanut myös 
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kasvatusajattelun muutoksiin, sillä kasvatuksenkaan ihanteilla ja päämäärillä ei ole enää 

selkeitä yhtenäisiä perusteita. Identiteetin ei ajatella olevan enää jokin sellainen, joka 

omaksutaan ja joka pysyy muuttumattomana. Postmodernin ajattelutavan mukaan identi-

teettejä voidaan nyt kokeilla, muuttaa, sommitella ja perua. Yksilö joutuu tekemään pää-

töksiä ilman tradition turvaa. Tätä elämänmittaista identiteettien muokkaamista voidaan 

kutsua nimellä identiteettityö. (Laine 2004, 44.) Laineen näkemyksen mukaisesti näen luo-

kanopettajien kokeilevan ja sommittelevan ammatti-identiteettiään eri elämän vaiheissa eri 

tavoin. 

Postmodernin identiteettikäsityksen mukaan ammatti-identiteetti nähdään identiteetin osa-

na, ali-identiteettinä, jonka käyttökelpoisuus määrittyy tilanteen mukaisesti (Eteläpelto & 

Collin 2007, 168). Identiteetti ei säily muuttuvissa olosuhteissa samana, vaan se muuntau-

tuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Opettajan ammattitaito edellyttää 

kokonaisuuksien hallintaa, taitoa sopeutua nopeasti uusiin tilanteisiin, ja kykyä irtaantua 

vanhentuneista toimintamalleista. (Laine 2004, 43.) Yhdyn Laineen mietteisiin opettajan 

ammattitaidon osa-alueista ja identiteetin jatkuvasta muuttumisesta. Opettajan muuttuneen 

työnkuvat johdosta pidän ammatti-identiteetin tarkastelua tärkeänä. Kaikki muutokset yh-

teiskunnassa ja sitä kautta opettajan ammatissa johtavat siihen, että ammatti-identiteettiä 

on pystyttävä rakentamaan yhä uudelleen. Raution ja Saastamoisen (2006) mukaan ammat-

ti-identiteetin lisäksi yksilöllä voidaan nähdä olevan useita muita identiteettejä esimerkiksi 

kotiin ja harrastuksiin liittyen, joita hän ilmentää osaksi erillään ja osaksi päällekkäin oman 

ammatti-identiteettinsä kanssa. Identiteetti sisältää usein rajoja, mutta myös niiden rikko-

mista. Identiteettiä ei voi täysin kontrolloida ja siksi siihen liittyy aina pientä epävarmuutta. 

Identiteetin muodostuminen edellyttää yleensä myös johonkin samaistumista. (Rautio 

2006, 173.)Päällekkäiset identiteetit ja niiden ilmentäminen liittyvät myös postmoderniin 

identiteettikäsitykseen. Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että luokanopettajilla on oman am-

matti-identiteettinsä lisäksi myös muita identiteettejä, joita hän ilmentää esimerkiksi vapaa-

ajallaan. 

 

3.2 Narratiivinen identiteetti 

Tutkiessani luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden tarinoita oman ammatti-

identiteetin rakentumisesta, otan huomioon myös narratiivisen identiteetin käsitteen. Heik-

kisen (2001, 15,125) määritelmän perusteella ihmiset jäsentävät kertomusten avulla omaa 
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identiteettiään ja voivat rakentaa sitä uudelleen. Kertoessaan tarinaa elämästään ihmiset 

voivat parantaa elämänhallinnan tunnetta ja rakentaa identiteettiään. Hänen mukaansa 

opettajaidentiteetin kannalta keskeistä on, että identiteetti rakentuu kuultujen ja kerrottujen 

tarinoiden kautta erilaisissa konteksteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Heikkinen tähden-

tää opettajuuden ja narratiivisuuden välistä suhdetta kuvaamalla opettajaidentiteettiä ker-

tomusten kautta rakentuvaksi tulkinnan prosessiksi. Heikkisen tulkinta opettajaidentiteetis-

tä ja narratiivisesta identiteetistä on mielestäni sopiva näkökulma tähän tutkimukseen. 

Myös Laineen (2004) mukaan ihmisen ”minäidentiteetti” on löydettävissä kertomusten 

kautta. Se on taitoa pitää kertomusta yllä. Identiteetin voidaan nähdä muodostuvan elämä-

kerrallisista tärkeistä osasista, jotka yhdessä muodostavat identiteetin tunteen. Elämän ko-

kemukset ja elämäkerralliset merkittävät tapahtumat mahdollistavat yksilölle kertomuksen 

rakentamisen menneestä. Persoonallisen ja kulttuurisen kertomuksen kautta yksilö voi ker-

toa itsestään, rakentaa identiteettiään ja merkityksellistää kokemuksiaan. (Laine 2004, 47.) 

Narratiivisen identiteettiteorian määritelmän perusteella juuri yksilön kertomukset muo-

dostavat hänen identiteettinsä. Narratiivinen identiteetti kuvastaa sitä, kuinka ihminen voi 

oman kertomuksensa kautta kertoa kuka hän on. Identiteetti rakentuu näin itsetulkinnan ja 

ympäristön vuorovaikutuksen kautta. Yksilö itse kertoo tarinaa, johon hän uskoo täysin. 

Omalla tarinalla on ihmiselle suuri merkitys. Narratiivinen identiteetti voidaan nähdä 

eräänlaisena keskusteluna ja neuvotteluna oman identiteettinsä kanssa, jolloin ihminen voi 

itse päättää oman identiteettinsä muotoutumisesta. (Heikkinen 2002, 116-117.) Kertomus-

ten merkityksellisyyttä haluttiin korostaa myös tässä tutkimuksessa. 

Löyttyniemen (2004, 44-45) mielestä identiteettiä ei ole syytä jakaa sisäisiin ja ulkoisiin 

muutoksiin, sillä identiteetin muutokset ovat yksilön omaa kokemusta ja tulkintaa. Hänen 

mukaansa identiteetin ja minuuden voidaan katsoa kietoutuvan kertomukseen, ilman että 

niitä erotellaan toisistaan. Muutoksen kokemukset ja merkitykset luovat kertomuksia, joita 

yksilö esittää menneisyydelleen. Löyttyniemi korostaa sitä, kuinka ihminen kertoo itselleen 

merkityksellisistä tapahtumista luoden samalla identiteettitarinoita. Ricoeur (1991, 195) 

pitää kertomuksia ymmärryksen mallina. Hänen mukaansa kertomusten kautta voidaan 

luoda merkityksiä ja käsityksiä esimerkiksi siitä, miten menneisyyden tapahtumat ja ihmi-

set liittyvät toisiinsa. Löyttyniemen ja Ricoeurin määritelmät identiteetistä huomioidaan 

myös tässä tutkimuksessa. Heidän tavoin näen, että kertomusten avulla ihmiset voivat 

ymmärtää nykyisyyttä vasta, kun ovat esittäneet kysymyksiä menneisyydelleen. 
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Tässä tutkielmassa edellä esitellyt narratiivisen identiteetin tulkinnat kietoutuvat toisiinsa. 

Näen narratiivisen identiteetin ilmentyvän itsetulkinnan ja vuorovaikutuksen kautta yksilön 

kertomuksissa. Yksilö kertoo itselleen tärkeää tarinaa, jonka avulla hän haluaa luoda elä-

mälleen uusia merkityksiä ja käsityksiä vahvistaen samalla identiteettiään. 

 

3.3 Luokanopettajan ammatti-identiteetti 

Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan omaan elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä siitä, mil-

lainen yksilö kokee olevansa ammatissaan. Ammatti-identiteettiin kuuluu esimerkiksi se, 

kuinka ammattiin sitoudutaan, miten ihminen ymmärtää itsensä suhteessa työhön ja millai-

seksi hän mahdollisesti haluaa tulla. Ammatti-identiteetin käsitteeseen voidaan liittää myös 

ammattiin samaistuminen, kokemus yhteenkuuluvuudesta, arvot, eettisyys, tavoitteet ja 

uskomukset. Ammatillinen minäkäsitys muodostuu, kun yksilö itse ymmärtää, millainen 

hän on kyseisen ammattialan edellyttämissä tehtävissä. (Asunmaa & Räinä 2010, 46.) 

Asuinmaan ja Räinän kuvaus ammatti-identiteetistä on moniulotteinen ja se sopii hyvin 

myös tämän tutkimuksen ammatti-identiteetin käsitteen määritelmäksi. Haluan nähdä luo-

kanopettajan ammatti-identiteetin muotoutuvan niin ikään moninaisena rakennelmana. 

Korpinen (1995, 141-142) korostaa, kuinka yksilön täytyy omaksua ammattiroolinsa, ja 

pohtia toimintaansa suhteessa ammattitehtävään ja siihen liittyviin odotuksiin. Ammatilli-

seen minäkäsitykseen liittyy yksilön käsitykset ammatissa selviämisestä, käsitykset omista 

kyvyistä sekä pyrkimyksistä. Yhdyn Korpisen ajatuksiin ammatillisesta minäkäsityksestä. 

Uskon, että oman toiminnan reflektointi ja sitä kautta realistiset käsitykset omasta toimin-

nasta auttaa opettajaa rakentamaan eheämpää ammatti-identiteettiä. 

Opettajan ammatti-identiteettiä ja siihen kuuluvia osa-alueita on tutkimuskentällä määritel-

ty eri tavoin. Stenbergin (2011b, 27) mukaan opettajan persoonallinen identiteetti määrittää 

sitä, kuka minä olen. Opettajan ammatti-identiteetti taas vastaa siihen, kuka minä olen 

opettajana. Beijaardin (2004, 122) näkemys on, että opettajan ammatillisen identiteetin 

voidaan katsoa sisältävän aktuaali-identiteetin, ideaali-identiteetin ja normi-identiteetin 

osa-alueet. Aktuaali-identiteetillä tarkoitetaan opettajan ominaisuuksia ja piirteitä. Ideaali-

identiteetti sisältää omat toiveet opettajuudesta, eli millainen opettaja haluaisi omasta mie-

lestään olla. Normi-identiteetti kertoo siitä, millainen opettajan pitäisi olla. Beijaardin ja 

Stenbergin määritelmät opettajan ammatti-identiteetistä ovat hieman Korpisen ja Asuin-

maan määritelmiä tarkempia, mutta ne eivät sulje toisiaan pois. Myös Beijaard ja Stenberg 
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pitävät ammatti-identiteetin muotoutumista moninaisena ja näkevät sen koostuvan useista 

osa-alueista. Kaikki edellä mainitut ammatti-identiteetin määritelmät tukevat narratiivisen 

ja postmodernin identiteettikäsityksen määritelmiä, mikä kuvastaa yhteneväisyyksiä tämän 

tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä. 

Opettajan asenteista, käsityksistä, uskomuksista ja arvoista muodostuu opettajan työtä oh-

jaava ammatillinen viitekehys. Teoria sisältää omaa opettajuutta ilmentäviä tietoisia ja tie-

dostamattomia ihmis-, tieto-, ja oppimiskäsityksiä, jotka vaihtelevat opettajan persoonalli-

suuden ja yhteiskunnan tilanteiden mukaisesti. Henkilökohtaista opetusfilosofiaa voidaan 

nimittää pedagogiseksi käyttöteoriaksi. Se vaihtelee ja muokkautuu opettajan ammatti-

identiteetin kehittyessä. Käyttöteoria alkaa muotoutua jo luokanopettajakoulutuksen aika-

na, kun yksilö tulee tietoiseksi toimintaansa ohjaavista tekijöistä. Käyttöteorian kehittymi-

nen on tae laadukkaalle opetukselle. Se luo opettajan työlle rakenteita ja edesauttaa työssä 

jaksamista.  (Stenberg 2011a, 3-4.) Stenberg jatkaa, että opetusfilosofian kehittyminen ja 

hyvä opetus edellyttävät tietoisuutta pedagogisten ajatusten taustalla vallitsevista arvoista, 

uskomuksista ja käsityksistä. Opettajan on tunnettava itsensä, jotta pystyy perustelemaan 

toimintaansa. (Stenberg 2011b, 28-28.) Pidän uskomusten, käsitysten ja oman toiminnan 

tarkastelua Stenbergin tavoin hyvin tärkeänä opettajan ammatti-identiteetin kehittymisen 

kannalta. Olen samaa mieltä siitä, että opettajan täytyy tuntea itsensä, jotta voisi toimia 

työssään perustellusti ja uskottavasti. 

Tie opettajan ammattiin voi olla monimutkainen tai selkeä. Ammatinvalintaan voivat vai-

kuttaa omat lapsuuden koulukokemukset tai elämän henkilökohtaiset käänteet. Opettajan 

ammattia on hankalaa erottaa karkeasti henkilökohtaisesta elämästä, sillä oman persoonan 

käyttäminen on keskeinen osa ammatillista osaamista. Opettajan työssä toimimisen raken-

nuspuina toimivat omat henkilökohtaiset kokemukset, ja opettajaksi kasvamista voidaan 

tarkastella elämänmittaisena prosessina. (Vuorikoski & Törmä 2004, 11-12.) Erilaiset lä-

hestymistavat painottavat opettajan ammatti-identiteetin rakentumista eri tavoin. Eteläpel-

lon ja Vähäsantasen (2006, 43-45) määritelmän perusteella kyse on persoonallisen ja sosi-

aalisen identiteetin välisestä suhteesta. Ammatillisessa identiteetissä persoonallisen ja sosi-

aalisen identiteetin muodot voivat vaihdella ja yksilö joutuu käymään niiden välillä vuoro-

puhelua. Karila ja Kupila (2010, 72) painottavat, että ammatillinen identiteetti muodostuu 

aina suhteessa toisiin ihmisiin. Toisilla on rooli ihmisen identiteetin rakentamisessa. Myös 

Korpinen (1995, 142) korostaa ammatillisen identiteetin rakentuvan sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa. Hänen mukaansa ammatillinen identiteetti rakentuu, kun ajatuksia ja palau-
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tetta saadaan ja hankitaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen 

merkitys opettajan identiteettityössä tulee esiin myös tässä tutkimuksessa. 

Monien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että luokanopettajien ammatti-identiteetti 

alkaa kehittyä jo ennen koulutuksen alkamista. Usein on niin, että lapsuusajan koulumuis-

tot ohjaavat oman ammatti-identiteetin rakentumista .(Heikkilä, Uusiautti & Määttä 2012; 

Kaasila 2000; Uitto 2011.) Koulumuistot ovat osa ammatillisen identiteetin kehittymistä ja 

ne vaikuttavat suuresti oman pedagogisen käyttöteorian luomiseen. Uitto (2011) huomaut-

taa, että luokanopettajaopiskelijoilla on jo koulutukseen tullessaan paljon tietoa opettajuu-

desta oppilaana olemisen kautta. Opettajat omilta kouluajoilta säilyvät muistoissa ja voivat 

samalla toimia roolimallina opiskelijoiden oman opettajuuden muotoutumiselle. Osalle 

opiskelijoista omat opettajat voivat olla syynä luokanopettajakoulutukseen hakeutumiselle. 

Opettajamuistojen kautta opiskelijat voivat pohtia, millaisia opettajia haluaisivat olla ja 

millaisia taas eivät. ( Uitto 2011, 29, 68.) Koulumuistot nousivat esille myös tämän tutki-

muksen kertomuksissa. 

Asuinmaa & Räihä (2010, 49-51) muistuttavat, kuinka ammatti-identiteettiä on rakennettu 

eri tavoin eri aikakausina. Nykyinen jälkimoderni tapa näkyy esimerkiksi hajautettuna pää-

töksentekona, innovatiivisuutena, epävarmuuden sietona ja tiimityöskentelynä. Tämän ai-

kakauden ihmisen on rakennettava ammatti-identiteettiään hyvin eri tavoin kuin esimerkik-

si käsityöläisen, joka omana aikakautenaan opetteli kaiken oppipoika-mestari periaatteella, 

jossa oli aina valmiiksi määritellyt toimintatavat ja jolloin sosiaaliluokka pitkälti määräsi 

ammatin. Tällä hetkellä ammatti-identiteetin rakentamiseen vaaditaan henkilökohtaista 

kasvuprosessia, ja ihmiset joutuvat rakentamaan identiteettiään monien ristiriitaisuuksien 

keskellä. Korpisen (1995, 141-142) mukaan ammatillisen minäkäsityksen kehittyminen on 

prosessi, ja oppimisen tulosta.  Ammatillinen identiteetti muokkautuu läpi elämän, ja se 

heijastuu jatkuvasti yksilön käyttäytymisessä ja valinnoissa. 

Opettajan ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyy monia asioita. Opettajaksi kasvaminen 

ja kehittyminen koostuu erilaisista muutoksista omassa käyttäytymisessä ja käsityksissä. 

Mielikuvat, uskomukset, tiedot sekä persoonallisuus voi kokea muutoksia opettajaksi kas-

vettaessa. Opettajan ammatillisen identiteetin kehittyminen on sisäistä kasvua. Opettajaksi 

opiskelevan minäkäsitys kehittyy ja omat asenteet ehkä muuttuvat. Tulevan opettajan on 

luotava käsityksensä kasvattamisesta ja opettamisesta, mutta samalla hänen on reflektoita-

va itseään ja omaa toimintaansa. Opettajan tulee tiedostaa omat toimintamallinsa ja niihin 
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vaikuttaneet tekijät, jotta hän voi rakentaa itsenäisen ja persoonallisen otteen opettajuuteen. 

Aluksi opettaminen voi olla esimerkiksi oman lapsuuden ajan opettajien mallien kopioin-

tia. (Niemi 1989, 82-87.) Lapsuusajan opettajamuistot ja niihin liittyvä tietynlainen opetta-

jien toimintamallien kopiointi tulivat esille myös joissakin tämän tutkimuksen kertomuk-

sissa. 

Väisäsen ja Silkelän mukaan (2000,23) Opettajapersoonallisuuden kehitys tarkoittaa oman 

minänsä ymmärtämistä, vahvaa reaalista itsetuntoa, oman persoonallisen tyylin löytämistä 

ja oman opettajaidentiteetin kehittymistä. Opettajaidentiteetin kehittymiseen liittyy tietä-

mys omista arvoista ja kehityksestä persoonana. Jokaisella opettajalla on oma persoonalli-

suus, jonka varaan opettajaidentiteetti ainutlaatuisesti rakentuu. Opettajan ammatillisen 

identiteetin rakentamisen katsotaan olevan koko elämän mittainen prosessi. Opettajakoulu-

tuksen ei ole tarkoitus tehdä valmiita opettajia, vaan enemmänkin tarjota opiskelijoille uu-

sia näkökulmia. (Väisänen & Silkelä 2000, 23-27.) Opettajankoulutuksen ja työelämän 

välistä problematiikkaa pohditaan myös tässä tutkimuksessa. Opettajankoulutukselta odo-

tetaan paljon, ja suomalaista opettajankoulutusta arvostetaan maailmalla, mutta tässä tut-

kimuksessa koulutus sai osakseen paljon kritiikkiä. Korpinen kertoo, kuinka opettajaksi 

opiskelua voidaan pitää kokonaisvaltaisena kasvuprosessina, jossa yksilöä sosiaalistetaan 

ja pyritään siirtämään kohti opettajan ammatin edellyttämää kulttuuria. Opettajaksi opiske-

levalle annetaan koulutuksen aikana ihanteita, tavoitteita, rooliodotuksia ja tehtäviä, joihin 

hänen pitäisi harjaantua ja jotka hänen pitäisi myöhemmin osata ja omaksua. Toisaalta 

yksilö itse valitsee koulutuksen aikana ne asiat, mitä hän pitää itse tärkeänä ja mihin hän 

itse haluaa samaistua. Yksilö itse päättää, mihin sitoutuu opettajan työssään. (Korpinen 

1995, 141.) 

Tämän tutkimuksen viitekehyksessä opettajuus nähdään siis sosiokulttuurisesti muotoutu-

vana asiantuntija-ammattina. Ammatti-identiteetin katsotaan muotoutuvan yksilöllisesti, 

mutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Myös kulttuurin ja yhteiskunnan muutosten näh-

dään vaikuttavan opettajan ammattiin ja sitä kautta ammatti-identiteetin rakentumiseen. 

Teoreettinen viitekehys tässä tutkimuksessa määrittyy narratiivisen identiteetin ja postmo-

dernin identiteetin tulkintojen kautta. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimukseni on laadullinen, narratiivinen tutkimus, jonka tavoitteena on saada tietoa luo-

kanopettajaopiskelijoiden, sekä työssä toimivien luokanopettajien ammatti-identiteetin 

kehittymisestä. Tutkimussuunnitelma eli tutkimusprosessin aikana jonkin verran, sillä 

aluksi minulla oli tarkoituksena haastatella vain luokanopettajia. Keräämästäni aineistosta 

tuli kuitenkin hieman erilainen, kuin olin aluksi odottanut. Luokanopettajakoulutusta kriti-

soitiin luokanopettajien haastattelussa melko paljon, ja siirtyminen koulutuksesta työelä-

mään nähtiin melko suurena askeleena oman ammatti-identiteetin kannalta. Siirtymävaihe 

koulutuksesta työelämään näytteli suurta roolia luokanopettajien kertomuksissa. Sen vuok-

si päätin, että olisi tutkimuksen kannalta hedelmällistä tutkia myös luokanopettajaopiskeli-

joiden ajatuksia opettajien esille nostamista asioista. Näin sain luotua tutkimukseen kaksi 

erilaista näkökulmaa. Luokanopettajaopiskelijat ja luokanopettajat muodostivat tutkimuk-

sessa rakenteellisten erojen kautta kaksi tutkimusjoukkoa. Yhteiskunnan määrittämää päte-

vyyttä luokanopettajalle voidaan pitää tässä tutkimuksessa institutionaalisena identiteetti-

tekijänä. Voidaan siis ajatella, että luokanopettajaopiskelija ei ole vielä pätevä opettaja, 

koska hänellä ei ole vielä valmista tutkintotodistusta. Kuitenkin on mahdollista, että yksi-

löiden omat näkemykset eroavat yhteiskunnan näkemyksistä.  

Tässä tutkimuksessa kahta tutkimusjoukkoa tarkastellaan pääsääntöisesti yhtenä joukkona, 

mutta tarvittaessa luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat erotellaan kertojina toisis-

taan. Myös tutkimuksessa käytettävistä sitaateista on nähtävissä, onko kertojana luokan-

opettaja vai luokanopettajaopiskelija. Tutkimusongelmat ovat myös täsmentyneet ja 

muokkautuneet pitkän tutkimusprosessin aikana, mikä onkin tavallista laadullisessa tutki-

muksessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 126). 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda uutta ja ajankohtaista tietoa luokanopettajan am-

matillisesta kehityksestä luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden itsensä kokema-

na ja kertomana. Tutkimus on narratiivinen, joten opettajat pääsevät kertomaan omia tari-

noitaan. Opettajuus nähdään tässä tutkimuksessa laajana ja kokonaisvaltaisena, kasvatuk-

sen ja opettamisen yhteen kietoutumana. Tutkimuksessa pyritään tuomaan esille ammatilli-

seen identiteettiin vaikuttavia tekijöitä ja luokanopettajien omia kokemuksia opettajaksi 

kasvamisesta. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen luokanopettajakoulutus ammatti-
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identiteettiin vaikuttavana tekijänä näyttelee suurempaa roolia tässä tutkimuksessa. Tarinat 

koulutusajasta, opettajuudesta ja opettajuuden kehittymisestä antavat tietoa luokanopetta-

jaopiskelijoille sekä luokanopettajakoulutuksesta vastaaville henkilöille.  

Haastattelussa pyrin avoimeen keskusteluun opettajuudesta ja luokanopettajakoulutuksen 

vaikutuksista opettajuuden kehittymiseen. Fokus on opettajan ammatillisessa identiteetissä 

ja siihen vaikuttavissa tekijöissä. Olen kiinnostunut siitä, mitkä asiat opettajien ammatti-

identiteetin kehittymiseen ovat vaikuttaneet ja millä tavalla. Lisäksi haluan saada selville 

opettajien näkemyksiä luokanopettajakoulutuksen merkityksestä heidän ammatilliseen ke-

hitykseensä liittyen. Tutkimusongelmiksi muodostuivat: 

1. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet/ vaikuttavat luokanopettajien ja luokanopettajaopiske-

lijoiden ammatti-identiteetin kehittymiseen? 

 

2. Mikä osuus luokanopettajakoulutuksella nähdään olevan ammatti-identiteetin kehit-

tymisen kannalta? 

 

 

3. Mitä eroja, ja toisaalta, mitä yhtäläisyyksiä luokanopettajaopiskelijan ja työkoke-

musta omaavan luokanopettajan  kertomuksissa opettajana kasvamisesta löytyy? 

 

4.2 Narratiivinen tutkimusote 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen, narratiivinen tutkimus. Narratiivisen lähestymistavan 

valinta tähän tutkimukseen oli selkeä, kun tutustuin narratiivisen identiteetin käsitteeseen 

sekä narratiivien voimaannuttavaan vaikutukseen. Tutkimukseni olisi voitu toteuttaa esi-

merkiksi diskurssianalyysiä tai fenomenologista otetta hyödyntämällä, mutta päädyin valit-

semaan narratiivisen tutkimusotteen. Halusin päästä tuomaan tutkimusjoukon omat kerto-

mukset kuuluviin.  

Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä (narratio= kertomus, narrare = kertomi-

nen). Suomessa narratiivisuuden ohella voidaan puhua tarinallisuudesta ja kertomukselli-

suudesta. Osa tutkijoista pitää näitä käsitteitä synonyymeinä. Narratiivisuus on siis suoma-

laisena käsitteenä laaja ja sitä on vaikeaa määritellä. Narratiivisuus näkee kertomukset to-

dellisuuden tuottajana ja välittäjänä, ja on viitekehyksenä väljä. (Heikkinen 2002, 185.) 

Narratiivisuus on hajanainen muodostelma kertomuksiin liittyvää tutkimusta. Kaikkien 

hyväksymää, yksittäistä määritelmää on vaikeaa löytää, sillä eri tieteenalat määrittävät nar-

ratiivisuuden hieman eri tavoin. (Heikkinen 2002, 184.) Tässä tutkimuksessa käytän käsit-

teitä narratiivisuus ja kerronnallisuus, joilla tarkoitan samaa asiaa. 
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Narratiivisuudessa on kyse kertomusten soveltamisesta ja analysoimisesta. Kertomukset 

voivat olla elämäntarinoita, päiväkirjoja, kirjeitä, tutkijan kenttämuistiinpanoja tai haastat-

telutekstejä. (Syrjälä 2001, 213.) Tarinaa kertomalla ihmiset rakentavat omaa identiteetti-

ään. Kertomusten avulla voidaan kuvata ja jäsentää maailmaa ja muodostaa elämälle mer-

kityksiä. Opettajuutta on hedelmällistä tutkia juuri narratiivisin keinoin, koska sillä tavoin 

on mahdollista saada esiin ammatillisen kehityksen subjektiiviset kokemukset. (Vuorikos-

ki& Törmä 2004, 12.) Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden henkilökohtaiset 

kertomukset ja subjektiiviset kokemukset pääsevät minusta parhaiten oikeuksiinsa juuri 

narratiivisen tutkimusotteen kautta. 

Usein narratiivinen tutkimus käyttää materiaalinaan kertomuksia, mutta tutkimus voidaan 

ymmärtää myös kertomusten tuottamiseksi maailmasta (Heikkinen 2001, 116). Omia elä-

mäntarinoita kertomalla ihminen tutustuu itseensä, ja muistojen kätköistä työntyy esiin 

monenlaisia tunteita. Tarinoissa ovat mukana kertojan kokemukset, tunteet ja arvomaail-

ma. Yleensä tarinoilla on selkeä juoni ja niissä ovat läsnä menneisyys, nykyisyys ja tule-

vaisuus.(Vuorikoski & Törmä 2004, 19.) Narratiivisuuteen liittyy kaksi perspektiiviä. Ker-

toja voi kertoa hetkistään, jotka ovat tapahtuneet kauan sitten, mutta samalla hän voi kertoa 

nykyhetkestä. Kertomukselliset tapahtumat menneestä eivät siis ole absoluuttisia totuuksia, 

vaan perspektiivit helposti sekoittuvat keskenään. Narratiivista tutkimusmenetelmää käyt-

tävä ei kuitenkaan saa sekoitella perspektiivejä tarkoituksenmukaisesti. Tutkija on sidottu 

vilpittömyyden ja totuudellisuuden vaatimuksiin.(Conle 2001, 29-30.)  Tässä tutkimukses-

sa luokanopettajat ja pian työelämään siirtyvät luokanopettajaopiskelijat kertovat minulle 

tarinoita omasta elämästään ja opettajuudestaan. Kertomalla kokemuksistaan ja merkityk-

sellisistä seikoista heidän elämässään he jäsentävät identiteettiään.  

Narratiivisuuteen liittyy vahvasti konstruktivistinen käsitys tiedosta. Ajatellaan, että käsitys 

itsestä ja ympäröivästä maailmasta on jatkuvasti muuttuva ja rakentuva kertomus. Kaikki 

tieto on aina tulkintaa, sillä ei ole olemassa kaikille yhteistä todellisuutta. Konstruktivisti-

sen tiedonkäsityksen mukaan objektiivista totuutta ei voida saavuttaa. (Heikkinen 2002, 

186-187.) Myöskään tässä tutkimuksessa ei haeta yleistettäviä totuuksia. Kertomukset ai-

nutkertaisina ja tärkeinä, tutkijan ja tutkittavan välisen vuorovaikutuksen kautta syntynei-

nä, ja niiden ymmärretään olevan tulkintaa. Heikkinen (2010, 156) muistuttaa, kuinka ih-

minen rakentaa tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa perusteella. Narratiivisessa 

tutkimuksessa huomio kohdistetaan tutkittavan autenttisiin kokemuksiin, eikä niinkään olla 

kiinnostuneita kertomusten paikkaansapitävyyden tarkistamisesta. Yksilön ainutlaatuisen 
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kertomuksen ymmärtäminen nähdään tärkeänä ja tavoiteltavana. Narratiivinen ote voi nä-

kyä koko tutkimuksessa, tai vain osassa tutkimusta. Tutkimusprosessissa narratiivisuus 

voidaan yhdistää tutkimuksen taustafilosofiaan, viitekehykseen, tutkimusmetodiin ja ai-

neiston keruuseen, analyysitapaan sekä raportointiin. (Hänninen 1999, 16). Tässä tutki-

muksessa narratiivisuus on vahvasti läsnä kokonaisuudessaan. Se näkyy tiedon luonteen 

ymmärtämisessä, teoriataustassa, aineiston keruussa ja analyysivaiheessa. 

 

4.3 Aineiston keruu haastattelemalla 

Haastattelun valinta aineistonkeruumenetelmäksi oli selkeä. Halusin, että jokainen tutki-

mukseen osallistuva pääsee itse kertomaan omaa tarinaansa. Samalla saisin olla suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, jotta voisin tarvittaessa esittää tar-

kentavia kysymyksiä. Kirjoittaminen aineistonkeruumenetelmänä olisi ollut toinen sopiva 

vaihtoehto tähän tutkimukseen, mutta pelkäsin että kiireiset luokanopettajat ja luokanopet-

tajaopiskelijat eivät löytäisi aikaa kirjoitelman tekemiseen. Narratiivisen haastattelun tar-

koituksena on kerätä tarinoita. Haastattelu tulisi laatia niin, että se houkuttelee tarinan ker-

tomiseen. Haastateltavan voi pyytää kertomaan jostakin menneisyyden tapahtumasta tai 

tilanteesta. (Eskola & Suoranta 1998, 23.) Ennen haastattelutilanteita tutustuin kerronnalli-

sen haastattelun keinoihin. Mietin etukäteen, mitä haluaisin tietää ja millä tavalla voisin 

aloittaa haastattelun, jotta tunnelma pysyisi turvallisena ja haastateltava uskaltaisi kertoa 

asioista omalla tavallaan. Halusin tietää, millaisen polun kukin haastateltava rakentaisi 

omasta opettajuudestaan ja sen kehittymisestä. Haastattelussa en kuitenkaan halunnut ohja-

ta tarinan kerrontaa liikaa.  

Eräällä yliopiston kurssilla pääsin tekemään pilottihaastattelun. Haastattelin erästä ko-

keneempaa tuttua opettajaa sillä tavalla, kuin olin ajatellut haastattelevani tutkimusjouk-

koani myöhemmin. Haastattelu oli avoin narratiivinen haastattelu, jossa halusin henkilön 

kertovan avoimesti omasta opiskeluajastaan, ensimmäisistä työvuosistaan ja opettajuutensa 

kehittymisestä. Kerronnallinen haastattelu tulisi aloittaa laajalla kysymyksellä ja haastatel-

tavaa tulisi kehottaa kertomaan tarinaa. Avoin kysymys tulisi esittää niin, että kertojalla on 

mahdollista päättää itse tarinansa juoni ja sisältö, mutta kuitenkin niin, että kertomus liittyy 

tutkittavaan aiheeseen. (Saastamoinen 1999, 6-7.) 

 Pilottihaastattelussa kävi ilmi, että kaipasin selkeämpiä teemoja avukseni. Haastateltava 

saattoi olla kauan hiljaa, ja kysyä, mitä haluaisin tietää. Hän ei aina osannutkaan kertoa 
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tarinaa tai esimerkkiä. Silloin oli osattava keksiä tarpeeksi laajoja kysymyksiä, jotka joh-

dattelisivat uuteen tarinaan. Haastateltavan kertomukset saattoivat harhailla usein, ja hän 

saattoi kertoa paljon sellaista, mikä ei liittynyt lainkaan opettajan ammatti-identiteettiin. 

Pilottikokeilu kannatti, sillä sen kautta ymmärsin, että kokemattomana haastattelijana mi-

nulle parempi vaihtoehto voisi olla teemahaastattelu. Teemahaastattelulle tyypillistä on 

yksityiskohtaisten kysymysten sijaan edetä teemojen varassa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

48). Kertomuksia voidaan kerätä myös teemahaastattelun keinoin. Tutkijalla on silloin 

mahdollisuus kysyä laajoja kysymyksiä tiettyihin teemoihin liittyen. Haastattelurungon voi 

laatia ajallisesti, jolloin looginen järjestys voi auttaa haastateltavaa jatkamaan edellistä 

tarinaansa luontevasti. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 200.) Päätin rajata haastat-

telulle teemat, ja keksiä niiden kautta haastattelun aikana muutamia laajoja kysymyksiä. 

Halusin kuitenkin haastatella henkilöitä niin, että he saisivat päättää itse mahdollisimman 

paljon siitä, mitä haluavat minulle asiasta kertoa. 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan lomake- ja avoimen haastattelun välimuotoa. Teemahaas-

tattelua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Tälle haastattelulle on tyypil-

listä, että haastattelun teemat ja aihepiirit ovat ennalta tiedossa, mutta kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys puuttuu. Teemahaastattelua käytetään paljon kasvatustieteellisessä tut-

kimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2004, 195.) En valmistautunut haastattelutilanteisiin tarkkoja 

kysymyksiä laatimalla, vaan halusin kunnioittaa narratiivisen tutkimusotteen tunnusomai-

sia piirteitä. En halunnut ohjata tutkijana kertomusten sisältöjä liikaa. Tutkimukseni aineis-

tonkeruutavaksi valikoin yksilöllisen teemahaastattelun. En halunnut haastatella ihmisiä 

yhtä aikaa, sillä haastattelun aihe on omaelämäkerrallinen ja siksi hyvin henkilökohtainen. 

Muiden henkilöiden läsnäolo haastattelutilanteessa saattaisi vaikuttaa siihen negatiivisesti. 

Haastattelin ensin luokanopettajia, minkä jälkeen päädyin keräämään myös pian valmistu-

vista luokanopettajista oman haastattelujoukkonsa. Tutkimukseen osallistui siis yhteensä 

neljä luokanopettajaa ja neljä luokanopettajaopiskelijaa. 

Jouduin pohtimaan paljon teemahaastattelun soveltuvuutta narratiivisen tutkimuksen ai-

neistonkeruutavaksi. Halusin kerätä haastateltaviltani kertomuksia, joihin en itse tutkijana 

vaikuttaisi liikaa. Samalla kuitenkin halusin, että heidän kertomuksensa rakentuisivat ker-

tomaan merkittävistä asioista ammatti-identiteetin kannalta. Annoin haastateltavien kertoa 

tarinaa oman ammatti-identiteettinsä kehittymisestä, mutta mikäli he jättivät esimerkiksi 

koulutuksen mainitsematta kokonaan, kysyin heiltä koulutuksen suhteesta omaan ammatti-

identiteetin kehittymiseen. Silloin haastateltavat alkoivat vapaasti kertoa koulutusajoistaan. 
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Haastattelussa korostetaan haastateltavien kokemusmaailmaa ja elämyksiä, sekä heidän 

määritelmiään tutkittavasta aiheesta. Teemahaastattelu pitää tärkeänä ihmisten omaa tul-

kintaa asioista. Ihmisten antamat merkitykset ovat keskeisiä ja merkitysten nähdään synty-

vän vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. (Hirsjärvi& Hurme 2001, 48.) Hirsjärven 

ja Hurmeen kuvausten mukaisesti annoin haastateltavien kertoa omaa tarinaansa, enkä ha-

lunnut tutkijana vaikuttaa liikaa kertomusten sisältöön. Teemat ohjasivat kertomuksia sisäl-

löllisesti sen verran, että halusin tietää ammatti-identiteettiin vaikuttaneista tekijöistä eri 

konteksteissa. Annoin haastateltavien kertoa ensin mahdollisimman avoimesti omaa ker-

tomustaan ammatti-identiteettiin vaikuttaneista tekijöistä, mutta kertomuksen loputtua ky-

syin usein lisäkysymyksiä. 

 Teemahaastattelu  sopii käytettäväksi parhaiten silloin, kun tutkimuskohteena ovat emoo-

tiot tai arat aiheet. Teemahaastattelussa haastateltavat saavat tuoda esille kaikki haluaman-

sa näkökulmat, ja huomioon otetaan myös haastateltavan henkilökohtainen konteksti. 

Haastateltavan aikaisemmista kokemuksista tulisi ottaa selvää, sillä niiden nähdään vaikut-

tavan tutkittavaan ilmiöön. Tutkimusjoukkoni koostui neljästä luokanopettajasta, jotka 

olivat tehneet luokanopettajan työtä neljän tai viiden vuoden ajan. Kaksi opettajista oli 

naisia ja kaksi miehiä. Lisäksi tutkimusjoukkoon kuului neljä luokanopettajaopiskelijaa, 

kaksi naista ja kaksi miestä. Halusin saada tutkimukseen kummankin sukupuolen edustajia, 

sillä pidin mielessä myös mahdolliset erot sukupuolten kertomusten välillä.  Opiskelijoista 

valitsin tutkimukseen sellaisia, jotka ovat juuri valmistuneet tai ovat pian valmistumassa 

luokanopettajaksi. Haastattelupyynnöt kaikille tutkimukseen osallistuneille lähetettiin säh-

köpostitse ja haastatteluajat saatiin sovittua työ- ja opiskeluajan ulkopuolelle. Tutkimuk-

seen osallistuminen oli kaikille vapaaehtoista. Haastattelut kestivät 15-35 minuuttia ja ne 

kaikki nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastatteluja tehtiin rauhallisissa tiloissa kouluilla ja 

yliopistolla. 

Haastattelut olivat laadullisesti ja sisällöllisesti hieman toisistaan poikkeavia. Osa haasta-

teltavista kertoi hyvin avoimesti omasta opettajuudestaan ja sen kehittymisestä, mutta toi-

set eivät osanneet tai halunneet muodostaa kertomustaan niin syvällisesti. Jotkut haastatel-

tavista odottivat haastattelijalta yksiselitteisiä ja ytimekkäitä kysymyksiä, mitä minulla ei 

menetelmäni vuoksi varsinaisesti ollut. Haastattelut olivat kuitenkin antoisa kokemus ja 

sain koottua tarpeeksi kattavan tutkimusaineiston. Narratiivisen aineiston ei tarvitse koos-

tua eheistä juonellisista kertomuksista. Haastattelutilanteessa asioita saatetaan esittää epä-

loogisessakin järjestyksessä, eivätkä kertomukset ole välttämättä niin yhtenäisiä kuin kir-
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joitelmissa. Kuitenkin haastatteluaineistoja voidaan tulkita kerronnallisesti. (Coffey & At-

kinson 1996, 76-78.) Haastattelut olivat vuorovaikutuksellisia tilanteita, joissa minä tutki-

jana olin enemmänkin kuuntelijan roolissa. Rohkaisin haastateltavia kertomaan tarinaa, ja 

esitin tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. 

En esittänyt tutkittavilleni liian yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta teemojen kautta ohja-

sin kertomusten suuntaa ja paikkaa jollakin tavalla. Tässä tutkimuksessa voitaisiin ehkä 

ajatella, että olin tutkijana vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa ja kertomukset syn-

tyivät yhteisissä vuorovaikutuksellisissa tilanteissa. Tutkijana vaikutin kertomuksien sisäl-

töihin väistämättä jollakin tavalla.  Olen itsekin luokanopettajaopiskelija, joten minulla on 

myös omia näkemyksiäni tutkittavista asioista. Vaikutin haastatteluaineistojen syntymiseen 

myös valitsemalla käsiteltävät teemat. Omaa tutkijapositiotani pohdin tarkemmin tutkiel-

man luvuissa 5 ja 7. 

 

4.4 Temaattinen narratiivinen analyysi 

Narratiivisessa tutkimuksessa analysointitapoja on useita. Hyvärisen (2006, 17) mukaan on 

olemassa neljä mallia, joiden avulla narratiivista analyysiä voidaan tehdä. Mallit eivät 

myöskään sulje toisiaan pois. Näitä malleja ovat (1) temaattinen luenta tai sisällön analyy-

si, (2) kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella, (3) kertomusten kulun yksityis-

kohtien analyysi ja (4) kertomusten vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi. Heikkisen 

(2007, 121) mukaan aineiston analyysitapoja voivat olla narratiivinen analyysi, jolloin tari-

noista rakennetaan uusia tarinoita, tai narratiivien analyysi, jolloin keskitytään olemassa 

oleviin tarinoihin ja niissä esiintyviin merkityksiin. Riessman (2005,2) jaottelee narratiivi-

sen analyysin keinot niin ikään neljään eri tyyppiin: (1) temaattinen analyysi, (2) rakenne-

analyysi, (3) vuorovaikutuksen analyysi ja (4) performatiivinen analyysi. 

Polkinghornen (1995) mallissa narratiivin analyysissä etsitään systemaattisesti aineiston 

katkelmista keskeiset teoriaan verrattavat teemat. Toisen tavan hän nimeää juonellistami-

seksi, jonka tarkoituksena on löytää tarinasta teemat, huomattavat erot ja säännönmukai-

suudet. Kaasilan (2008, 46-48) mukaan rajanveto näiden kategorioiden välille on ongel-

mallista, ja analyysissä pyritäänkin yleensä jonkinlaiseen integraatioon. Tässä tutkimukses-

sa olen käyttänyt sekä narratiivista analyysiä että narratiivien analyysiä. Narratiivistä ana-

lyysiä, eli juonellistamista edustaa teemojen etsiminen ja niiden tarkastelu haastatteluai-

neistosta. Narratiivien analyysiä käytän, kun vertailen merkittävien teemojen katkelmia 
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toisiinsa tai peilaan niitä teoriaan. Analysointitapaani voidaan nimittää myös temaattiseksi 

analyysiksi. Temaattiselle analysointitavalle tyypillistä on tutkia, mitä haastateltavat sano-

vat, eikä niinkään sitä, miten asiat on sanottu (Riessman 2005, 2). 

Aineiston analysointi alkoi muotoutua jo haastatteluvaiheessa. Aloin huomata, mitkä asiat 

nousevat esille ja mistä ei juurikaan puhuta. Analysoidessani ensin luokanopettajien haas-

tatteluja huomasin, että luokanopettajien kertomuksissa korostui siirtymävaihe koulutuk-

sesta työelämään. Kuitenkaan luokanopettajat eivät nostaneet luokanopettajakoulutusta 

esille silloin, kun he kertoivat omaan ammatti-identiteettiinsä vaikuttaneista tekijöistä. 

Nämä analyysin tulokset johtivat siihen, että päädyin haastattelemaan myös luokanopetta-

jaopiskelijoita. Haastatteluissa pyysin luokanopettajia ja luokanopettajaopiskelijoita ker-

tomaan siitä, kuinka he päätyivät opiskelemaan luokanopettajiksi, millaista koulutusaika 

oli ja miten oma opettajuus on muovautunut. Luokanopettajilta halusin kuulla myös työ-

elämän tapahtumista, jotka olisivat jotenkin vaikuttaneet omaan ammatti-identiteettiin. 

Luokanopettajakoulutuksen merkitystä kysyin heiltä silloin, kun he eivät itse ottaneet sitä 

esille oman opettajuutensa kehittymisen kannalta. Luokanopettajien ja luokanopettajaopis-

kelijoiden kertomuksista esille nousivat selkeät teemat, jotka esittelen myöhemmin.  

Purin kaikki nauhoitteeni litteroimalla, ja luin tekstejä paljon. Halusin tutustua aineistoon 

syvällisesti ja aikaa käyttäen, jotta tuntisin sen läpikotaisesti. Tämän jälkeen aloin etsiä 

haastatteluista nousevia teemoja.. Koska käytin teemoja apuna haastatteluvaiheessa, mi-

nusta oli luontevaa etsiä yhteneväisiä teemoja myös syntyneestä aineistosta. Teemojen 

erittelyssä on otettava huomioon, etteivät ne irtaudu henkilön kertomasta tarinasta. Narra-

tiivien analyysissä teemojen erittely liitetään kertomukseen. (Hyvärinen 2006, 17.) Tämän 

vuoksi teinkin tarkkoja merkintöjä litterointivaiheessa ja lukemisvaiheessa. Erotin jo ana-

lysoinnin alkuvaiheessa puhujat toisistaan, jotta en sekoittaisi tai irtaannuttaisi teemoja 

kertomuksesta. Lisäksi tutkijalla on vastuu reflektoida toimintaansa ja perustella omia ana-

lyyttisiä menettelytapojaan. Näin varmistetaan, että tutkija ei käytä aineistoaan vain oman 

tarinansa kertomisen välineenä. (Hänninen 1999, 137.) Analysointivaiheessa tein erilaisia 

kaavioita ja merkintöjä litteroituihin teksteihin, jotta pystyin varmistamaan teemojen liit-

tymisen kertomuksiin. Tutkimuksen kulkua ja tuloksia kuvaillessani pyrin olemaan lä-

pinäkyvä ja perustelen ratkaisujani monipuolisesti. 

Narratiivisen tutkimusotteen mukaisesti käsittelen tutkimusaineistoani kertomuksellisena. 

Teemoittelua käytän apuvälineenä tarinoiden sisältöjen järjestelyssä ja tulosten esittelyssä. 
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Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksissa oli nähtävissä samankal-

taiset vaiheet ja teemat. Tulosluvun selkeyttämiseksi tiivistin luokanopettajien ja luokan-

opettajaopiskelijoiden kertomuksissa esille nousseet teemat yhteisiksi. Tulosluvussa otan 

kuitenkin huomioon myös mahdolliset erot näiden kahden haastatteluryhmän välillä. Mer-

kittävä ero luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden välillä tässä tutkimuksessa oli 

se, että luokanopettajaopiskelijat ja luokanopettajat olivat ammatti-identiteettinsä ja urake-

hityksensä kannalta eri vaiheissa. Luokanopettajat olivat jo irrottautuneet siirtymävaiheesta 

samalla kun luokanopettajaopiskelijat olivat kokemassa sitä parhaillaan. Luokanopettajien 

ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomukset ovat tässä tutkimuksessa eroteltavissa toisis-

taan aineistokatkelmien merkintöjen kautta. Soveltuvin osin kahden erilaisen informantti-

ryhmän kertomuksia tarkastellaan myös yhteisten teemojen kautta. Aineiston analysoinnin 

kautta koko tutkimusjoukon yhteisiä teemoja nimesin yhteensä kuusi. Teemat muodostui-

vat yhteisiksi luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomusten kautta ja tee-

mat kuvaavat oman ammatti-identiteetin kehitykseen liittyviä merkittäviä tekijöitä. Teemat 

ja tutkimustulokset esittelen tarkemmin tutkielman tulosluvussa 6. 
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5 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Yksi tärkeimmistä alueista tutkimusprosessissa on eettisyyden tarkastelu. Eettiset asiat 

tulee huomioida tutkimuksen alusta loppuun saakka. Kun tutkija osaa kyseenalaistaa pää-

töksiään, ja tunnistaa eettisten kysymysten problematiikan, hän luultavimmin toteuttaa 

eettisesti hyväksyttävää tutkimusta. (Eskola & Suoranta 2008, 52.) Tutkijan eettinen vel-

vollisuus on noudattaa yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita, sekä reflektoida omaa 

toimintaansa tutkijana. Tutkimukseen osallistuneen on pystyttävä tunnistamaan tarinansa 

omakseen, mutta samalla anonyymiteetin on säilyttävä. (Hänninen 1999, 32.) Tutustuin 

tarkasti eettisiin ohjeisiin ennen kuin aloitin tutkimuksen tekemisen. Ruoppilan (1999, 26) 

määritelmän mukaan tutkimusetiikassa on yksinkertaistettuna kyse siitä, kuinka kunnioite-

taan tutkittavien intimiteettiä ja miten tutkijan pyrkimyksenä on ymmärtää tutkittaviaan.  

Myös tutkimuksen luotettavuutta tulee pohtia koko tutkimuksen ajan. Narratiivisessa tut-

kimuksessa todentuntuisuus, läpinäkyvyys ja siirrettävyys ovat reliabiliteetin ja validiteetin 

sijasta käytetympiä käsitteitä. Tutkijan tulee eläytyä tarinaan, ja antaa lukijalle tunnekoke-

muksia. Narratiivisen tutkimuksen luotettavuus ei perustu perusteluihin tai väitteisiin. 

(Heikkinen 2001, 127.) Omien tutkimustulosteni luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin 

ja validiteetin sijaan läpinäkyvyyden, siirrettävyyden ja reflektiivisen otteen kautta. 

 

5.1 Tutkimusetiikka 

Tutkijan työ on moraalista toimintaa ja tutkijan on toimittava läpi tutkimusprosessin eetti-

sesti oikein. Tutkittavilla on oikeus tietää tutkimuksen luonteesta, tutkimukseen osallistu-

minen pitää olla vapaaehtoista ja tutkittavien yksityisyys on pystyttävä suojaamaan. Tutki-

jan vastuulla on säilyttää tutkimusprosessi luottamuksellisena ja toteutettaa koko prosessi 

täsmällisesti. (Christians 2005, 144-145.) Näitä seikkoja pidin tutkijana mielessä koko tut-

kimusprosessin ajan. 

Ennen aineistonkeruuvaihetta lähetin tutkimuslupahakemuksen kaupungille, sekä sen kou-

lun rehtorille, jossa tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat sillä hetkellä työskentelivät. 

Tässä tutkimuksessa pureudutaan ihmisten henkilökohtaiseen kokemukseen ja oman am-

matti-identiteetin kartoittamiseen, joten aineistot voivat sisältää yksilölle arkaluontoisia 

asioita. Tutkijan on siis otettava huomioon vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudet. Kerroin 
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tutkittaville ennen haastatteluja, että heidän osallistumisensa tutkimukseen on vapaaehtois-

ta ja mikäli he suostuvat haastateltaviksi, heidän anonyymiteettinsä suojataan. Tutkimuk-

seen osallistuvat henkilöt saivat ennen haastatteluja tietää, että kyseessä on omaa opetta-

juutta käsittelevä narratiivinen tutkimus. Kerroin haastateltaville, että haastattelut nauhoite-

taan ja nauhoitteet tuhotaan välittömästi litteroinnin jälkeen. Lupasin haastateltaville myös 

sen, että merkintöjä sisältäviä kirjoitettuja aineistoja eivät käsittele muut kuin minä ja oh-

jaajani. Kirjoittaessani tuloksia tähän tutkielmaan olen huolehtinut, ettei sitaateista voida 

tunnistaa niiden kertojaa. 

Jokaiseen tutkimukseen liittyy tutkijan ja tutkittavan väliset valtasuhteet. Valtasuhteet liit-

tyvät myös jokaiseen tutkimushaastatteluun, joten tutkijalla on eettinen vastuu ottaa vallan 

läsnäolo huomioon. (Ruoppila 1999, 26.) Pyrinkin luomaan haastattelutilanteesta rauhalli-

sen, turvallisen ja tasa-arvoisen. Juttelin kaikkien tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

kanssa ensin ihan muita asioita, jotta tilanne rentoutui kummankin osapuolen osalta. Aar-

noksen (2001, 147) mukaan haastattelija voi vaikuttaa tutkimuksen kulkuun luomalla tilan-

teeseen myönteisen ilmapiirin.  

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tärkeä osa laadullisen narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta on läpinäkyvyys. Kun tutki-

ja pystyy kuvaamaan selkeästi tutkimuksensa etenemisen ja tekemänsä johtopäätökset, 

lukija voi seurata prosessia. Tutkijan on hyvä pystyä osoittamaan suoria lainauksia omien 

tulkintojensa lisäksi. (Estola 1999, 144-145.) Tutkimuksessani pyrin kuvaamaan mahdolli-

simman tarkasti koko prosessin vaiheita ja haluan erottaa oman puheeni haastateltavien 

puheesta. Haastateltavien puhetta on näkyvillä sitaateissa, mikä antaa myös lukijalle mah-

dollisuuden tehdä omia tulkintojaan. Luotettavuuden lisäämiseksi tuon esille myös muita 

aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Laadullisen tutkimuksen parissa puhu-

taankin yleensä siirrettävyydestä yleistettävyyden sijaan. Lincolnin & Cuban (1985, 316) 

sekä Tynjälän (1991, 390) mukaan siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, millä tavalla tutki-

mustuloksia voidaan hyödyntää muualla kuin tutkimusympäristöissä. Sovellusarviota arvi-

oi tutkimuksen tekijän lisäksi tutkimustulosten hyödyntäjä. Laadullisessa tutkimuksessa 

tulokset ovat usein paikallisia, niin kuin on myös tässä tutkimuksessa. Tutkimusaineistoni 

laajuus ei riitä yleistämiseen. 
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Laadullisessa tutkimuksessa keskeinen kysymys luotettavuuden kannalta on tutkijan ref-

lektisyys ja sen kohdistuminen koko tutkimusprosessiin. Tutkija on vuorovaikutuksessa 

tutkimusaineistonsa kanssa ja toimii sen tulkitsijana. Tutkijan tavoitteena on rakentaa uutta 

aineistolähtöistä tulkintaa. Viime kädessä tutkimuksen luotettavuutta arvioi tutkimuksen 

lukija. (Guba & Lincoln 2005, 205-210.) Jotta tutkimukseni lukija voisi arvioida tutkimuk-

seni eettisiä ja luotettavuuteen liittyviä seikkoja, on minun tutkijana avattava niitä tarpeek-

si. Haluan lisätä tutkimukseni luotettavuutta siten, että kuvaan selkeästi ja läpinäkyvästi 

koko tutkimusprosessini kulkua. Aineistosta tehtyjä havaintoja tuon esille suorilla lainauk-

silla aineistosta, jotta lukija voi itse tehdä siitä omia tulkintojaan. Tuon esille myös useita 

kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia, jotka liittyvät oman tutkimukseni piiriin. 

Tutkimustulosten vertaamista aiempiin tutkimuksiin voidaan pitää yleistämisenä laadulli-

sen tutkimuksen piirissä. (Estola 1999, 145-146.) 

Tarkastelen tutkimuksessani luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia. 

Kertomukset ovat tutkimusaineistona monimuotoisia, sillä ne sisältävät kertojan kokemuk-

sia, käsityksiä, uskomuksia ja muistoja. Kertomukset liittyvät  paikkaan ja aikaan, ja tutki-

musaineistona ne ovat kulttuurisidonnaisia. Kertomukset eivät siis tuota yhtä ainoaa totuut-

ta, vaan ne ovat kertojan ja kuuntelijan tulkintaa eletystä elämästä. Omat käsitykseni asi-

oista vaikuttavat väistämättäkin tutkimusaineiston tuottamiseen, analysointiin ja tutkimus-

tuloksiin. Luokanopettajaopiskelijana minulla on itsellänikin käsityksiä ja kokemuksia 

tutkittavasta aiheesta, joten olen joutunut pohtimaan usein omaa rooliani tutkijana. Jouduin 

pohtimaan paljon myös teemahaastattelun suhdetta narratiiviseen tutkimukseen ja aineis-

tonkeruuseen. Teemahaastattelurunkoni sisältää teemoja, jotka olen tutkijana itse määritel-

lyt. Haastattelutilanteen halusin rakentaa kuitenkin niin, että haastateltavillani oli mahdolli-

suus tuottaa omaa kertomustaan teemojen puitteissa. Voidaan siis ajatella, että tutkimuksen 

kertomukset muodostuivat tutkijan ja tutkittavan välisessä vuorovaikutuksessa. Oma paik-

kani kertomuksessa oli aineistonkeruuvaiheessa tarinoiden sisällä. Voidaan ajatella, että 

olin mukana tuottamassa tutkimuksen kertomuksia, ja tämän tutkielman kautta tuotan 

myös omaa kertomustani. Tutkimusprosessin analyysivaiheessa yritin kuitenkin irrottautua 

luokanopettajan roolista ja sulkeistaa itseni kertomusten ulkopuolelle. 

Olen pyrkinyt tutkimusprosessin analyysivaiheen aikana astumaan ulos luokanopettajan 

roolista tutkijan rooliin. Analysointia tehdessäni olen pyrkinyt kriittisyyteen. Tutkijaläh-

töistä luotettavuutta koskevat lähestymistavat nostavat esiin esimerkiksi tutkijan eettisyy-

den, moraalisen vastuun, kriittisen itsereflektion ja tutkimuksen avoimuuden (Koro-
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Ljundberg 2005, 275-276). Nämä asiat olen pitänyt mielessäni koko tutkimusprosessin 

ajan. Olen noudattanut yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä ohjeita, reflektoinut toimin-

taani, ja olen pyrkinyt avoimuuteen tutkimuksen vaiheiden kuvaamisessa. 

Eskola & Suoranta (2008, 145-152) muistuttavat, että tutkimuksen luotettavuutta lisää use-

amman tutkimusmenetelmän yhtäaikainen käyttö. Tutkimuksessani käytetään vain yhtä 

aineistonkeruumenetelmää. Olisin voinut haastattelujen lisäksi esimerkiksi pyytää henki-

löitä kirjoittamaan kirjoitelmia. Pitäydyin kuitenkin haastattelussa aineistonkeruutapana, 

sillä ajattelin että tutkimusjoukollani ei olisi aikaa kirjoitelmien tekemiseen. Luultavasti 

olisin päätynyt uuteen aineistonkeruuseen, mikäli haastatteluaineistot olisivat jääneet liian 

suppeiksi. Aineistonkeruu onnistui kuitenkin mielestäni hyvin ja haastatteluaineistot olivat 

tarpeeksi kattavia tutkielman laajuuteeni nähden.  

Lincoln & Cuba (1985, 301-307) tuovat luotettavuuden tarkastelun yhteydessä esille käsit-

teet kanssakäymisen pitkittäminen ja tarkastusmenettely. Heidän mukaansa laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta parantaa huomattavasti se, että tutkija viettää tutkittavien kans-

sa mahdollisimman paljon aikaa, ja on vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Tarkastusme-

nettelyllä he tarkoittavat sitä, että tutkija näyttää tutkittavilleen tekemiänsä johtopäätöksiä 

ja havaintoja tutkimuksen aikana ja tutkittavilla on mahdollisuus korjata tutkijan tekemiä 

päätelmiä. Tässä tutkimuksessa haastattelin kutakin tutkimukseen osallistujaa vain yhden 

kerran, enkä käynyt heidän kanssaan uusia keskusteluja tekemieni havaintojen pohjalta. 

Näin ollen kanssakäymisen pitkittäminen ja tarkastusmenettely eivät toteutuneet tässä tut-

kimuksessa, mikä voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta.  

Laine (2007, 379) kuvaa tutkijan edestakaista liikkumista aineiston ja omien tulkintojensa 

välillä hermeneuttiseksi kehäksi. Hänen mukaan tutkija tekee tulkinnan aineistosta, jonka 

jälkeen hän uppoutuu aineistoon uudelleen. Se voi merkitä uuden tulkintaehdotuksen syn-

tymistä. Laine tuo esille myös sen, kuinka tutkijan on välillä tärkeää ottaa etäisyyttä työ-

hönsä kriittisyyden turvaamiseksi. Aineistoa tulkitessani tutustuin siihen huolellisesti ja 

tein tarkkoja merkintöjä. Halusin olla aineistolle uskollinen ja säilyttää kertomusten omi-

naispiirteet. Merkitsin tarkasti kertomusten kertojat, jotta en sekoittaisi kertomuksia keske-

nään. Teemoittelun tein täysin aineistolähtöisesti aineistoja lukemalla. En käyttänyt teemo-

jen etsimiseen valmiita kaavoja tai luokittelurunkoja. Teemoittelua tarkastellessa on kui-

tenkin otettava huomioon se seikka, että olen tutkijana jollakin tavalla ohjannut teemojen 

syntymistä haastatteluvaiheessa. Aineiston tulkinnassa pyrin olemaan hyvin kriittinen. En 
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aina hyväksynyt ensimmäistä tulkintaani asiasta, vaan sukelsin aineistoon yhä uudelleen ja 

pohdin omaa tulkintaani useita kertoja. Välillä pidin myös taukoa tutkimuksen tekemisestä 

ja kirjoittamisesta, jotta saisin välimatkaa työhöni. Uskon, että pienet tauot helpottivat mi-

nua lukemaan omaa tekstiä kriittisemmin. 

Tynjälä (1991, 391) muistuttaa, kuinka tutkijan on laadullisessa tutkimuksessa toistetta-

vuuden sijasta arvioitava koko tutkimusprosessia. Tutkijan tulee hänen mukaansa kiinnittää 

huomiota mahdollisiin muutoksiin tutkimuksen aikana, ja kuvattava tutkimusprosessiaan 

mahdollisimman tarkasti. Totuuksien etsimisen sijaan tutkijan on etsittävä uusia näkökul-

mia. Kuvaan tutkimuksessa tehtyjä valintoja ja ratkaisuja tarkasti luvussa 4. Tuloksissa ja 

johtopäätöksissä pyrin keskusteluttamaan oman tutkimukseni tuloksia aiempien tutkimus-

ten ja teoriatiedon kanssa. Mielestäni tutkimukseni tulokset, teoriatieto ja aikaisempien 

tutkimusten tiedot kytkeytyvät luontevasti toisiinsa, mitä pidetään Eskolan (2007, 177) 

mukaan merkittävänä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokseni. Tuon ensin esille luokanopettajien ja luokan-

opettajaopiskelijoiden haastatteluissa esiintyneet yhteiset teemat, joita havainnollistan ai-

neistokatkelmien avulla. Samalla peilaan tutkimustuloksiani aikaisempiin tutkimustulok-

siin sekä teoriatietoon opettajan ammatti- identiteetin rakentumisesta. Lopuksi tarkastelen 

tutkimustuloksia tutkielman alussa määrittelemieni tutkimusongelmien kautta ja pohdin 

luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien kertomusten yhteyksiä ja eroavaisuuksia. 

Tuon tulosluvussa esille myös aikaisemmin esittelemäni Anneli Eteläpellon mallin opetta-

jan työuran kehitysvaiheista. Peilaan oman tutkimukseni tuloksia Eteläpellon luomaan mal-

liin. 

6.1  Luokanopettajan ammatillisen kasvun polku 

Tässä tutkimuksessa luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat toivat kaikki kertomuk-

sissaan esille oman kehityspolkunsa kohti opettajan ammattia. Luokanopettajaopiskelijat 

aloittivat kertomuksensa luokanopettajakoulutuksen alusta ja etenivät ajallisessa järjestyk-

sessä kohti työelämään siirtymisen vaihetta. Luokanopettajien kertomukset omaan ammat-

ti-identiteettiin vaikuttaneista tekijöistä alkoivat poikkeuksetta omaan työelämään liittyvis-

tä asioista kertomalla. Koulutusajoista he kertoivat vasta sitten, kun erikseen kysyin. Kui-

tenkin myös luokanopettajilla oli kerrottavaa omista opiskeluajoistaan. Luokanopettajien ja 

luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksissa oli paljon samaa ja niistä pystyi erottamaan 

selkeästi tietynlaisen polun, jonka aikana ammatti-identiteetin nähtiin kehittyvän eri taval-

la. Tutkimuksessani polun käsite kuvastaa myös sitä, kuinka tie opettajuuteen on yksilöllis-

tä, ja kuinka jokaisen yksilön matka voi kulkea omanlaistaan polkua pitkin. 

Opettajaksi kehitytään askel kerrallaan. Niikon (2000) mukaan ammatillinen kasvu tarkoit-

taa dynaamista oppimisprosessia, jossa reflektion ja pohdinnan kautta tietämisessä ja 

osaamisessa. Siihen liittyy myös perusteltu ja tiedostettu tapa toimia. Opiskeluaika on luo-

kanopettajaopiskelijoille ammatillisen identiteetin rakentamisen aikaa. Kehitys kohti omaa 

opettajuutta alkaa viimeistään silloin. Oman ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyy tie-

toisuus omista arvoista, asenteista, oppimistyyleistä ja persoonallisesta kehitykses-

tä.(Niikko 2000, 33.) Luokanopettajakoulutuksen tulisi osaltaan edistää opiskelijan vahvan 

ja realistisen minäkuvan ja ammatti-identiteetin muodostumista (Väisänen & Silkelä 2000, 

24-25).  
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Opettajaksi kasvaminen on sosiaalinen prosessi. Ympäristöllä on merkittävä vaikutus opet-

tajuuteen kasvamisessa, mutta merkityksen laajuutta on vaikeaa tiedostaa. (Kari & Heikki-

nen 2001, 50.) Sosialisaatioteoreetikot ovat erotelleet opettajien sosiaalistumisessa kolme 

eri vaihetta. Zeichnerin ja Colen (1990, 329-348) mukaan ensimmäinen vaihe on sosiaalis-

tumista ammattikieleen, käsitteisiin, normeihin ja perinteisiin. Tämä vaihe voi heidän mu-

kaansa tapahtua jo ennen opettajainkoulutukseen siirtymistä. Toisen vaiheen tutkijat ajoit-

tavat koulutuksen ajalle. Toiseen vaiheeseen liittyy sosiaalistumista tarkoituksellisten ja ei-

tarkoituksellisten kanavien kautta. Kolmas vaihe ajoittuu opiskelujen jälkeiseen aikaan. 

Silloin opettaja sosiaalistuu työpaikkaan ja sen kulttuuriin. Sosialisaatioteoreetikkojen vai-

heisiin ei tässä tutkimuksessa syvennytä erikseen, sillä valitsemani teoreettinen viitekehys 

ottaa omalta osaltaan huomioon myös ammattiyhteisöön sosiaalistumisen problematiikan. 

Opettajat eivät opi ammattiinsa pelkästään osallistumalla muodolliseen koulutukseen, vaan 

oppimista tapahtuu myös opettajan työssä. Opetustilanteet ja osallistuminen erilaisiin 

hankkeisiin ja tapahtumiin työyhteisössä lisäävät opettajan ammatillista osaamista, mikä 

vaikuttaa omaan ammatilliseen identiteettiin. (Kwakman 2003, 152.) Nämä seikat tulivat 

esille myös tämän tutkimuksen kertomuksissa. Luokanopettajat ja luokanopettajaopiskeli-

jat painottivat käytännön työn oppimista muodollisen koulutuksen rinnalla. 

Tässäkin tutkimuksessa oli havaittavissa erilaisia ammatillisen kehittymisen vaiheita, jotka 

toistuivat kaikissa kertomuksissa tietyssä järjestyksessä. Haastatteluissa toistuivat samat 

suuret teemat. Luokanopettajaopiskelijat ja työssä toimivat luokanopettajat kertoivat kou-

lutukseen hakeutumisesta, ensimmäisistä opiskeluvuosistaan ja pohtivat työelämään siir-

tymistä. Koulutuksesta työelämään siirtyminen näytteli suurta roolia jokaisen haastatelta-

van kertomuksessa. Kaikki toivat esille mietteitään luokanopettajakoulutuksesta, ja siirty-

misestä työelämään. Toisin kuin opiskelijat, työssä jo toimineet luokanopettajat aloittivat 

kertomuksensa työelämästä kertomalla. Muuten kertomukset eivät juuri poikenneet toisis-

taan. Esille nousivat seuraavat selkeät teemat, joiden kautta haastateltavat toivat esille 

omaan ammatti-identiteetin rakentumiseen vaikuttaneita asioita. Teemojen nähdään muo-

dostavan tässä tutkimuksessa polun luokanopettajakoulutuksen alusta työelämässä kehit-

tymiseen saakka. Polun teemat tulivat esille jokaisen luokanopettajan ja luokanopettaja-

opiskelijan kertomuksista. Yksilöt vain saattoivat olla polullaan eri kohdassa suhteessa 

toisiin. Polkua ja siihen liittyviä teemoja käsittelen seuraavissa luvuissa yksityiskohtai-

semmin.  



38  

 

  

Luokanopettajan ammatti-identiteetin kehittymistä erilaisten uravaiheiden kautta kuvaavat 

tässä tutkimuksessa seuraavat teemat: 

 

(1) kritiikki luokanopettajakoulutusta kohtaan,  

(2) sijaisuudet ja opetusharjoittelut oman opettajuuden kehittäjinä,  

(3) työelämään siirtymisen ennakko-odotukset ja niiden toteutuminen, 

(4) alun epävarmuus ja oman opettajuuden etsiminen, 

(5) idoliopettajat ja kollegat oman opettajuuden kehittymisen tukena sekä 

(6) oman opettajuuden löytyminen. 
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6.1.1 Kritiikki luokanopettajakoulutusta kohtaan 

Tässä tutkimuksessa kaikki kahdeksan haastateltavaa kritisoivat luokanopettajakoulutusta. 

Heidän mukaansa koulutus sisältää oman ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeitäkin 

asioita, kuten opetusharjoitteluja ja käytännöllisiä kursseja opetettavien aineiden osalta. 

Kuitenkin kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat sitä mieltä, että koulutuksen sisällöissä 

olisi parannettavaa. Heidän mukaan koulutuksen tulisi yhä enemmän keskittyä käytäntöön. 

Luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat olivat sitä mieltä, että opettajuuden kasvua ei 

tueta koulutuksessa tarpeeksi. Kun haastattelussa kysyttiin omaan ammatilliseen kasvuun 

eniten vaikuttaneita tekijöitä, monet kertoivat sijaisuuksien kasvattaneen heitä koulutusta 

enemmän. Luokanopettajat eivät maininneet luokanopettajakoulutusta ammatti-

identiteettiä rakentavana tekijänä ensin lainkaan. 

Portfoliot eivät tue tarpeeksi ammatti-identiteetin kehittymistä 

Tässä tutkimuksessa koulutuksen aikana tehdyt ammatillisen kasvun päiväkirjat ja portfo-

liot nähtiin ammatti-identiteetin kehittymisen suhteen turhina. Haastateltavien mukaan 

omaa toimintaa reflektoitiin opiskeluaikana parhaiten harjoittelujen yhteydessä käydyissä 

keskusteluissa ja vertaiskeskusteluissa opiskelutovereiden kanssa. Portfolion kirjoittaminen 

nähtiin teennäisenä, pakollisena kurssisuorituksena. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että 

oman opettajuuden pohtimista pidetään tärkeänä. Reflektiivistä toimintaa kuvasivat haasta-

teltavien kertomuksissa harjoittelut ja keskustelut kollegojen kanssa. 

”Ja itelle ei oo kyllä niistä portfolioista ollu mittää hyötyä. Enemmä ne on semmosta pak-

kopullaa ollu että saa kurssin läpi. Paremmin sitä opettajuutta on tullu pohdittua tuon käy-

tännön kautta ja sitte ku on jutellu muitten kans.” (luokanopettajaopiskelijamies 1) 

--”ja nuo mitä tuolla on tehty nuo portfoliot ja kasvun kansiot ja muut.. niin niistä ei oo 

ollu kyllä mitään apua. Pakkohan sitä on sitä ommaa opettajuutta miettiä paljonki mutta 

tosi teennäiseltä tuntuu jollekki sitä ommaa juttua kirjottaa että saa siitä kurssista opinto-

pisteet. Lukkeeko niitä ees kukkaan?” (luokanopettajaopiskelijanainen) 

Luokanopettajaopiskelijamies tähdensi kertomuksessaan, että oman opettajuuden pohtimi-

nen on tärkeä asia. Kuitenkin myös hän koki, että portfolioiden kokoaminen ei ole oikea 

tapa tukea ammatillista kasvua luokanopettajakoulutuksessa. 

”Ei mulle kyllä oo ollu niistä semmosista portfoliojuttuista oikee mittää hyötyä. Paljo 

enemmän on tullu pohittua sitä ommaa opettajuutta niinkö käytännön kautta. Paras oli ku 
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kävi semmosen ammatillisen kasvun kurssin ja sielä oli oikia luokanopettaja kertomasa 

niitä arjen juttuja ja sitte sen kans juteltiin ihan kaikesta mikä siinä työssä mietityttää. Ja 

sitte toisten opiskelijoitten kans jossai kahvilla ku puidaa jottai oppilaskokemuksia vaikka 

ni niistä kai sitä eniten on jääny kätteen. Oon mää sitä mieltä että pittäähän sitä ommaa 

juttua pohtia mutta en tiiä onko nuo portfoliot oikeen hyvä tapa.” (luokanopettajaopiskeli-

jamies 2) 

Anneli Eteläpellon (2005) seurantatutkimuksessa tutkittiin luokanopettajaopiskelijoiden 

reflektiivisyyden kehittymistä. Eteläpellon mukaan jo koulutuksen aikana opittu reflektii-

visyys heijastuu työelämään. Tutkimuksessa havaittiin, että reflektiivisten taitojen kehittä-

minen ja onnistuneet harjoittelukokemukset olivat yhteydessä haluun ja kykyyn reflektoida 

omaa toimintaansa myös työuran alussa. Eteläpelto huomauttaa, että opettajankoulutuksen 

ja työelämän välissä on problemaattinen siirtymävaihe, jonka aikana itsereflektio voi kat-

keta ja yksilö voi alkaa kehittää erilaisia selviytymisstrategioita. Eteläpellon tutkimuksessa 

opiskelujen aikana tehdyt portfoliot nähtiin tärkeänä oman ammatillisen kasvun kannalta. 

(Eteläpelto 2005, 260,261.) 

Luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on opettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ja kehit-

tyminen. Koulutuksen aikana opiskelijalle pitäisi rakentua oma sisäinen pedagoginen käyt-

töteoria, joka pohjautuu yksilön sisäistämiin arvoihin ja käsityksiin, ja joka rakentuu sosi-

aalistumisprosessin kautta. Oma opettajuus kehittyy koulutuksen aikana oman ajattelun 

sekä teoria- ja käytännön opintojen kautta. Reflektiivisyyttä pidetään suomalaisessa opetta-

jankoulutuksessa hyvin merkittävänä opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta. (Sten-

berg 2011b,45 ; Laine 2004, 17.)  

Tässä tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijat selvästi kritisoivat luokanopettajakoulutuk-

sen tapaa yrittää tukea ammatti-identiteetin kasvua. Heidän mielestään portfolioiden ko-

koaminen ei ollut merkittävää oman ammatti-identiteetin rakentamisen kannalta. Merki-

tyksellisempänä nähtiin vertaiskeskustelut muiden opiskelijoiden kanssa, sekä töissä jo 

toimineiden luokanopettajien kanssa. Tähän tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat 

eivät tuoneet kertomuksissaan lainkaan esille luokanopettajakoulutuksessa tehtyjä portfoli-

oita.  
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Luokanopettajilla koulutuksen pohjalta epärealistinen kuva opettajuudesta 

Luokanopettajat keskittyivät tarkastelemaan koulutusta suhteessa omaan työhönsä. Monet 

toivat kertomuksissaan esille muita luokanopettajakoulutuksen puutteita. Luokanopettaja-

koulutus sai osakseen paljon kritiikkiä. Luokanopettajat toivat esille opettajankoulutuksen 

ja työelämän välisen kuilun. Heidän mukaansa koulutus ei ollut täysin vastannut työelämän 

realiteetteja. Työkokemusta omaavat luokanopettajat olivat saaneet koulutuksessa jopa 

hieman ruusuisen kuvan opettajan ammatin arjesta. 

”No jos rehellisiä ollaan ni mää oon aika paljo kritisoinu tuota meiän koulutusta.(naurua). 

Että välillä tuntuu että mitä sieltä on sitte loppupeleissä jääny käteen. Että nyt sen vasta 

hoksaa ku on töissä että tää käytäntö se tosissaan opettaa ja se kantapää on aika kova 

opettaja. Että sitte hoksaa että eihän tämä toimi ollenkaan.” (luokanopettajanainen 2) 

”--Jotenki jäi ne arjen haasteet tajuamatta siinä koulutuksen aikana. Vasta sitte työelä-

mässä ne tuli sillai oikiasti esille että tämmöstäkikö täälä on. Sehän on semmonen niinku 

yleiskoulutus että pikkusen raapastaan kaikkia” (luokanopettajamies1) 

Kaikki haastateltavat kaipasivat koulutukseen lisää käytäntöä ja mahdollisesti myös ope-

tusharjoitteluja. He olivat sitä mieltä, että koulutus ei tuo tarpeeksi esille arjen työhön liit-

tyvää problematiikkaa. Opettajaksi opiskelevat ja luokanopettajan ammatissa jo toimineet 

kaipasivat kaikki lisää konkreettisia työvälineitä arjessa toimimiseen.  

”Parhaita kursseja oli ne semmoset että vaikka joku matematiikan käytäntö ja joku fysiik-

kakemian käytäntö. Tai liikunta, että mitä mää oikiasti voisin siellä tehä. Niinku että ne 

aineen kurssit ois semmosia tosi tehokkaita sen pedagogiikan kannalta, että sielä opetettas 

että miten opetan tämän asian. Että ei käytäs sitä enkun kurssia sillain että opetellaan itse 

englantia, vaan sillain että miten mää opettasin sitä ainetta. Siinä asiassa ois minusta 

niinku kehittämistä.” (luokanopettajanainen 1) 

 Luokanopettajanainen tuo kertomuksessaan esille yliopistokoulutuksen monialaisten ai-

neiden kursseihin liittyvää problematiikkaa. Hänen mukaansa kursseilla keskitytään liikaa 

teoriatietoon, eikä aineita lähestytä  tarpeeksi lapsilähtöisesti. Hänen mukaansa se ei palve-

le tulevaa opettajaa ammatissaan. Samaa asiaa toistaa myös toinen luokanopettajanainen 

sekä luokanopettajamies: 
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”Jotenki sieltä koulutuksesta kaipais enemmän semmosia niinkö että sielä oikeesti vaikka 

niissä opetettavissa aineissa käytäs läpi sitä että mitä sää voit TÄÄLÄ tehä. Tänne niinkö 

enemmän niitä avvaimia. Mää oon ainaki ollu välillä sillain ihan niinkö kädetön ja tuntunu 

että mulla ei oo ollenkaa mittää mielikuvitusta(nauraa) ku toisilla on taas ihan hirveesti 

ideoita. ”( luokanopettajanainen 2) 

Luokanopettajamies ottaa kertomuksessaan esille myös havaintomateriaalien ja oppimate-

riaalien hankinnan ja käytön ongelmat. Hänen mukaansa ne ovat asioita, joita pitäisi käydä 

läpi jo luokanopettajakoulutuksen aikana. 

Ois ollu tosi hyvä jos oltas niinku konkreettisesti käyty läpi. Ei nyt tietenkää tarvi alakaa 

sielä opettelleen että mite nyt lasketaan allekkain desimaalilukuja mutta se semmonen ha-

vainnointi oppilaille ja havainnointimateriaalien käyttö ja mistä niitä saa ja minkälaisia 

kannattaa tilata ja semmosta ois ehottomasti tarvinu olla.” (luokanopettajamies 2) 

Myös luokanopettajaopiskelijat toivat esille konkretian tarvetta monialaisissa opinnoissa. 

Heidän mielestään kurssin tehtävillä ja sisällöillä voidaan vaikuttaa paljonkin siihen, miten 

selviää kyseisen oppiaineen opettamisesta kokemattomana opettajana. 

”Kyllä niitä aineita on helpompi opettaa mistä on tehty valmiiksi jo jottai materiaaleja ja 

ideapaketteja ja on tutustuttu opsiin. Että mulle vaikka matikka on helpompi opettaa ku 

siitä on tehty kaikkia semmosia mut just jotai kuvista niin en mää tiiä yhtään mitä menisin 

opettaan nyt.” (luokanopettajaopiskelijanainen) 

Luokanopettajaopiskelijamies kertoi myös konkreettisista asioista, joita luokanopettajan 

työssä kohtaa, mutta joihin luokanopettajakoulutus ei hänen mielestään valmista tarpeeksi. 

Myös hän korosti kertomuksessaan käytännön näkökulman tarpeellisuutta. Hän kaipasi 

koulutukseen kentällä toimivia opettajia jakamaan hiljaista tietoaan opiskelijoille. 

”Mää oisin kaivannu kyllä enemmän semmosia käytännön työkaluja esimerkiksi vanhem-

pien kohtaamiseen, arviointiin ja semmosten hankalien tapausten kohtaamiseen sielä kou-

lussa. Että kyllähän se vähä niin on että tuo meiän koulutus aikalailla painottuu vaan sinne 

didaktiikkaan ja oppiainesisältöihin. Jotenki jää puuttumaan se semmonen oikeitten opet-

tajien tuoma kokemus ja se semmonen arkinen tieto nuista asioista. Ois hyvä ku enemmän 

kävis tuola koulutuksessa opettajia kertomasa omia kokemuksia meille. Jää jotenki sem-

mone olo että kaikki arjen asiat jää kantapään kautta opittaviksi.” (luokanopettajaopiske-

lijamies 2) 
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Luokanopettajaopiskelijat olivat luokanopettajien kanssa samaa mieltä siitä, että luokan-

opettajakoulutus on muotoutunut liian teoriapainotteiseksi ja käytännöllistä lähestymista-

paa kaivattiin lisää. Juuri työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen toi esiin luokanopet-

tajien ja koulunkäynnin avustajien yhteistyön. Hänen mukaansa koulunkäynnin avustajista 

ei olla puhuttu mitään luokanopettajakoulutuksen aikana, eikä sen ammattiryhmän työteh-

täviin olla päästy tutustumaan myöskään opetusharjoitteluissa. 

”No kyllähän sinne pittää saaha sitä käytäntöä lissää! Se on nii hauskaa ku esimerkiksi se 

että tuolla kouluissa on oikiasti tosi paljo niitä koulutettuja ohjaajia. Siis joka koulussa on 

varmaan koulunkäynninohjaaja. Niin yliopistolla ei puhuta halaistua sanaa niistä ja hei-

dän kanssa työskentelemisestä. Myöskään Norssilla en oo niitä nähny. Meiän pitää sitte 

työssä kummiski osata niiden kanssa toimia ja tehä töitä. Yhtäkkiä pitää muodostaa se yh-

teistyö ja yhtäkkiä siinä onki se auttava käsi, josta voisin saaha paljo hyötyä jos tietäsin 

ees jotaki hänen työnkuvastaan tai ees jotaki perustietoja sen ihmisen työstä että mitä hän 

voi tehä ja mitä taas ei. ”(juuri työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen) 

Luokanopettajaopiskelijanainen harmitteli kertomuksessaan luokanopettajakoulutuksen 

pirstaleista rakennetta ja sitä, kuinka teoria ja käytäntö eivät linkity opintojen aikana tar-

peeksi toisiinsa: 

”Jotenki joku kasvatustiede ja nuoki niin kyllä siellä on välillä ollu semmosia juttuja että 

on joutunu kovasti miettiin että mihin mää näitä tarvin ja mihin nää nyt liittyy ja miksi mää 

näitä opiskelen. Että jotenki nuo ei nuo kurssit oikee kohtaa sitä todellisuutta ja käytäntöä 

monestikkaan.”(luokanopettajaopiskelijanainen) 

Myös luokanopettajaopiskelijat ehdottivat muutoksia opetusharjoittelukäytänteisiin. Luo-

kanopettajamies pohti kertomuksessaan sitä, kuinka joitakin opetusharjoitteluita voitaisiin 

suorittaa Normaalikoulujen lisäksi muillakin kaupungin kouluilla: 

”No kyllä sitä käytäntöä pitäs olla enemmän vielä. Tää on kummiski hyvin käytännöllinen 

ala. Että sitä sais olla oikeasti lisää. Ja nuo harjottelut sitte oikeesti pitäs olla niin että ne 

tehään kouluissa. Ja seki että joku harjottelu vois olla ihan hyvin jossakin muussakin kou-

lussa ku Normaalikoulussa” (luokanopettajaopiskelijamies 1) 

Luokanopettajaopiskelijanainen kritisoi myös harjoittelukäytänteitä, ja toi kertomukses-

saan esille sen, kuinka haluaisi harjoitteluja olevan koulutuksessa enemmän. 
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”Enemmän harjotteluita kaipaisin. Että ne ois se pääasia. Vois olla semmosia lyhyitä har-

jotteluita vaikka joka syksy ja kevät.” (luokanopettajaopiskelijanainen) 

Kaikista kertomuksista on havaittavissa se, kuinka käytäntöä kaivataan luokanopettajakou-

lutukseen lisää. Sekä opiskelijat että jo työssä kentällä toimineet luokanopettajat olivat 

kaikki sitä mieltä, että teoriaa painotetaan koulutuksen aikana liikaa. Kritiikki koski monia-

laisten opintojen sisältöjä ja kasvatustieteiden opintojen pirstaleisuutta. Kertomuksissa tuli 

esille myös se, kuinka kentällä toimivien luokanopettajien arkista tietoa haluttaisiin mu-

kaan yliopiston kursseille. Laine (2004, 22) muistuttaakin omassa väitöstutkimuksessaan, 

kuinka luokanopettajakoulutus ei koskaan tavoita opettajuutta täysin. Koulutuksen aikana 

opiskelija pystyy hyödyntämään koulutuksen vain osittain, ja identiteetin kehittäminen 

jatkuu työelämään siirryttäessä. 

 

6.1.2 Sijaisuudet ja opetusharjoittelut oman opettajuuden kehittäjinä 

Opetusharjoittelut koettiin tässä tutkimuksessa omaa opettajuutta ja ammatillista kasvua 

edistävänä tekijänä. Kaikki haastateltavat mainitsivat opetusharjoitteluiden olevan yksi 

merkittävä tekijä oman opettajuuden ja oman ammatti-identiteetin muotoutumisen kannal-

ta. Tutkimusten mukaan opetusharjoittelu vaikuttaa opiskelijoiden uskomusten ja näkö-

kulmien muuttumisen kautta opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiseen. 

Luokanopettajamies (1) ja luokanopettajaopiskelijanainen kertoivat kumpikin opetushar-

joitteluista tärkeänä opettamisen kannalta. Luokanopettajamies toi esille sitä, kuinka har-

joitteluissa oli mahdollista etsiä omaa tapaansa opettaa. 

 ”Kyllähän ne opetusharjottelut oli semmosia ihan hyviä siinä opiskelujen aikana että sielä 

pääsi näkemään erilaisia tapoja opettaa ja pysty sitte ite hakkeen vähä sitä ommaa tapaa. 

Niistä sai sillai aika paljo siihen ommaan juttuun apua.” (luokanopettajamies 1) 

Hän ei kuitenkaan kertonut muista harjoittelun vaikutuksista omaan ammatti-

identiteettiinsä. Toinen luokanopettajamiehistä toi kertomuksessaan myös esiin harjoittelun 

tärkeyden ja otti huomioon opettajan työn laajempana kokonaisuutena. 

”Että se päättöharjottelu oli kyllä kans semmone mikä on paljo vaikuttanu tähä ommaan 

opettajuuteen. Sain sillai niitä kaikkia toimintamalleja sieltä mistä sitte ite mietti että miten 

tekkee. Vaikka joku ryhmänhallinta ja nuo.” (Luokanopettajamies 2) 
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Luokanopettajanaisen kertomuksessa on havaittavissa samanlaisia piirteitä. Myös hän ko-

rostaa opetusharjoittelujen merkitystä omaan opetukseensa liittyen. 

” Harjottelut on kans sillai omaan opettajuuteen vaikuttanu että sielä on sillai päässy kes-

kittyyn siihen opettamiseen ja on päässy erilaisia tyylejä kokei-

leen.”(luokanopettajaopiskelijanainen) 

Juuri työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen kertoi harjoittelujen vaikuttaneen oman 

ammatti-identiteetin kehittymiseen, mutta hän toi merkittävästi esille myös sijaisuuksien 

tärkeyden. Hän epäilee, että ilman käytännön kokemusta hän olisi voinut saada epärealisti-

sen kuvan opettajan työstä. 

”Harjottelut vaikutti varmasti kyllä eniten siihen oman opettajuuden kehittymiseen niinku 

opiskelujen aikana. Ja sitte nuo viimesen vuoden sijaisuudet. Että ilman ihan tuota käytän-

nön kokemusta tuosta opettajan työstä niin … vois olla aika epärealistinen käsitys tuosta 

opettajan työstä.” (juuri työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen) 

Opetusharjoittelussa tulisi päästä kokeilemaan uusia totutusta poikkeavia opetustapoja, 

jolloin opiskelijoiden täytyy pohtia toimintaansa ja mahdollisesti muokata aikaisemmin 

opittuja tapoja. (Lauriala 1997, 267.) Myös Jerosen (2003 ) ja Kaasilan (2000) tutkimuk-

sissa opetusharjoittelut nousevat esille merkityksellisinä opiskelijan ammatti-identiteetin ja 

opettajana kehittymisen kannalta. Opiskelijat kokivat jännittämisen vähentyneen ja itse-

luottamuksen kasvaneen. Tärkeänä harjoittelussa pidettiin itsenäistä ja yhteistä reflektoin-

tia, joka jatkui koko harjoittelun ajan. (Jeronen 2003, 76-97 ; Kaasila 2000, 47-217.) Ope-

tusharjoittelujen ja itsereflektion tärkeys oman ammatillisen kasvun kannalta nousivat esil-

le myös Laineen (2004) ja Stenbergin (2011) tutkimuksissa. 

Opettajaopiskelijoiden harjoitteluja ovat kansainvälisesti tutkineet esimerkiksi Turnbull 

(2005) Uudessa-Seelannissa, ja Pense & Macgillivray (2008) Italiassa. Turnbullin tutki-

muksessa tutkittiin opiskelijoiden ammatillisuuden ilmenemistä päättöharjoittelussa. Tut-

kimuksessa ilmeni, että ohjaavien opettajien palaute ja tuki edistivät opiskelijoiden amma-

tillista toimintaa. Sitä vastoin ohjaajien kielteinen asenne ja poissaolot haittasivat opiskeli-

joiden ammatillisuuden kehittymistä. Opiskelijoiden ammatillisuuteen nähtiin kuuluvan 

esimerkiksi aineenhallintataidot ja oman toiminnan reflektoiminen. (Turnbull 2005, 195-

198.) 
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Pensen ja Macgillivrayn (2008) tutkimuksessa tutkittiin kansainvälisen opetusharjoittelun 

vaikutuksia opettajaopiskelijoihin. Neljän viikon harjoittelulla nähtiin olevan vaikutuksia 

opiskelijoiden ammatillisuuteen ja persoonallisuuteen. Tutkimuksen mukaan opiskelijat 

oppivat arvostamaan toisten kulttuurien merkitystä aikaisempaa paremmin. Lisäksi opiske-

lijat ymmärsivät palautteen ja reflektion merkityksellisyyden ammatillisen kasvuprosessin 

edistäjinä. (Pense & Macgillivray 2008, 14,19.) 

Luukkaisen (2004, 75-77) mukaan opetusharjoittelut ovat merkityksellisiä sen vuoksi, että 

opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa teoriatietoa käytännössä. Harjoittelun ohjaa-

jilla on harjoitteluissa merkittävä rooli, sillä heidän tulisi tukea harjoittelijaa ja samalla 

vaatia tätä perustelemaan käytännön ratkaisujaan teoreettisesti. Kokeneet opettajat toimivat 

samalla esimerkkeinä opettajaopiskelijoille ja heillä on mahdollisuus siirtää niin sanottua 

hiljaista, piilevää tietoa. Onnistunut opetusharjoittelukokemus auttaa opiskelijaa rakenta-

maan omaa pedagogista käyttöteoriaansa. Laineen (2004, 24) mukaan opetusharjoittelut 

sisältävät paljon tilannereflektiota, joka suuntaa omaa toimintaa välittömästi, sekä kehitty-

misreflektiota, jossa omaa ja toisten toimintaa arvioidaan jälkeen päin. 

Työkokemus omaa ammatti-identiteettiä kehittävä tekijä 

Myös opiskelujen aikana tehdyillä opettajien sijaisuuksilla nähtiin tässä tutkimuksessa ole-

van suuri merkitys oman ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta. Monet haastateltavis-

ta toivat esille sen, kuinka sijaisuudet helpottivat omaa siirtymistä yliopistosta työelämään. 

Sijaisuuksien kautta monet kertoivat myös nähneensä opettajan työn todellisen luonteen 

opetusharjoitteluja paremmin. Collinin (2007, 133) mukaan työssä oppiminen on informaa-

lia ja satunnaista. Informaalia oppimista ei nähdä tietoisena oppimisena ja oppimisen tulos-

ta voidaan pitää hiljaisena tietona. Yleensä työssä oppimiseen liittyy tilanteita, joihin ei ole 

aikaisemmin törmännyt. Silloin puuttuvat tiedot ja taidot johtavat työssä oppimiseen. Yksi-

lön on käytettävä tilanteita hyödykseen ja tarkkailtava omaa oppimistaan, jotta työssä op-

pimista voi tapahtua (Boshuizen 2004, 90). Työssä oppiminen on myös kontekstisidonnais-

ta ja luonteeltaan sosiaalista. Siinä osallistutaan tietyn yhteisön toimintaan ja opitaan uusia 

toimintamalleja. (Kwakman 2003, 152). 

Luokanopettajanainen kertoi, kuinka sijaisuuksien tekeminen ennen opiskelujen aloittamis-

ta ja opiskelujen aikana helpottivat hänen siirtymistään opiskeluista työelämään. 



48  

 

  

”Mää olin tehny jo ennen yliopistoon menoa paljon opettajan sijaisuuksia ja koko opiske-

lujen ajan tein myös niin mulle ei tullu sitte semmosta loppupaniikkia ku valmistuin. Että 

mää niinkö aika hyvin jo tiesin mitä se työ tullee olemaan ja mää olin niinku tosi valmis 

sinne työelämään” (luokanopettajanainen 1) 

Saman asian toi esille myös toinen luokanopettajanainen. Hän kertoi myös siitä, kuinka 

työkokemuksella oli merkitystä myös sille, että hän aikoinaan hakeutui luokanopettajakou-

lutukseen. 

”Sitte oon tehny pitkiä sijaisuuksia ja lyhyempiä sijaisuuksia tein jo sillon nuorena tyttönä 

ennen ku ees pääsin okl,ään että ne varmaan sillain kummiski autto siinä ku lähti sinne 

työelämään. Niistä sijaisuuksista se ideaki varmaan on sitte lähteny että haen sinne ok-

lään.” (luokanopettajanainen 2) 

Luokanopettajaopiskelijanainen pohti kertomuksessaan sijaisuuksien merkitystä oman 

ammatti-identiteettinsä kehittymisen kannalta. Hän uskoi, että sijaisuuksista olisi hyötyä 

hänelle, mutta hän ei ollut ehtinyt niitä tekemään luokanopettajakoulutuksen rakenteiden ja 

läsnäolopakkojen vuoksi. 

”En oo ite oikeestaan ollenkaan päässy tekemään sijaisuuksia opintojen aikana nuitte läs-

näolopakkojen takia, mutta uskon et niistäki ois kyllä hyötyä. Pääsis yhistään sitä koulu-

tuksessa saatua teoriaa sinne oikiaan käytäntöön. ja ne sijaisuudet varmaan auttas siinä 

työelämään siirtymisessä.” (luokanopettajaopiskelijanainen) 

Molemmat luokanopettajaopiskelijamiehistä kertoivat sijaisuuksien olleen kaikista merkit-

tävin tekijä oman ammatti-identiteetin rakentumisen kannalta. 

”No tuota… varmaan sijaisuudet on ne mitkä on vaikuttanu eniten tähän omaan juttuun. 

Ne on kyllä. . kyllä ne on nuo käytännön jutut mitkä opettaa.” (luokanopettajaopiskelija-

mies1) 

Toinen miehistä toi esille myös opetusharjoitteluiden ja kentällä kerätyn työkokemuksen 

yhdistämisestä. Hänen mukaansa sijaisuuksista hankittu työkokemus oli hänelle eduksi 

myös harjoitteluissa ja hän koki, että hän oli pystynyt viemään omaa opettajuuttaan pa-

remmin eteenpäin sijaisuuksien kautta myös harjoitteluissa. 

”Mun opettajuuteen on kyllä eniten vaikuttanu se ku oon tehny noita sijaisuuksia ja saanu 

sielä sitte hyvvää palautetta omasta toiminnasta. Sitte toinen on nuo opetusharjottelut. 
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Sielä oon sitte monesti tehny samoja juttuja mikkä oon kokenu toimiviksi sielä sijaisuuksia 

tehdessä. Tuntuu että en mää ois puoliakkaa oppinu tästä ammatista ja ittestäni opettajana 

jos en ois näin paljo tehny kokoaja töitä kouluissa erilaisten oppilaitten ja ryhmien kanssa. 

Harjotteluisa on sitte päässy harjottellee pelekästään sitä opettamista ja sitä didaktiikkaa 

ja seki on hyvä. Mutta kyllä tuola ku on oikiasti kentällä tavallisisa kouluisa ni kyllä sielä 

on oppinu eniten itestään opettajana ja alakanu jo koulutuksen aikana löytämään sen 

oman tavan olla siinä ammatissa.” (luokanopettajaopiskelijamies 2) 

Opettajan sijaisuuksia tekemällä luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat olivat hank-

kineet mielestään tärkeää käytännön työkokemusta. Sijaisuudet nostettiin esiin erittäin 

merkittävänä osana oman ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta. Työkokemuksen 

nähtiin helpottavat myös siirtymävaihetta yliopistosta työelämään. 

 

6.1.3 Työelämään siirtymisen odotukset ja niiden toteutuminen 

Oman ammatti-identiteettinsä rakentumista kuvatessaan haastateltavat toivat esille opiske-

luista työelämään siirtymisen merkittävyyden. Valmistuminen luokanopettajaksi tarkoitti 

jokaisen haastateltavan kohdalla siirtymistä luokanopettajan tehtäviin. Osa haastateltavista 

(4) olivat olleet työelämässä jo neljän tai viiden vuoden ajan, mutta he kertoivat silti jonkin 

verran työhön liittyvistä odotuksistaan opiskelujen jälkeen. Samalla he toivat esille ensim-

mäisen työvuoden aikana tulleita ajatuksia ja kokemuksia. Luokanopettajat kertoivat tun-

teistaan valmistumisen aikana ja ensimmäisten työvuosien aikana. Samalla heidän kerto-

muksistaan kävi ilmi, että työ toi mukanaan myös sellaisia asioita, mihin he eivät koulu-

tuksen aikana olleet osanneet orientoitua. Monet kertoivat yllättyneensä konkreettisista 

asioista, kuten paperityön määrästä, arvioinnin vaikeudesta ja vanhempien kohtaamisesta. 

Luokanopettajanainen muisteli kertomuksessaan paljon ensimmäistä työvuottaan. Hän oli 

aikaisemmin kertonut, että hän lähti yliopistosta työelämään varmoin ottein ja että hän tie-

si, mitä odottaa, sillä hänellä oli jonkin verran työkokemusta opettajien sijaisuuksista. Täs-

sä osassa kertomusta käy kuitenkin selvästi ilmi, että luokanopettajanainen koki jonkin 

asteisen todellisuusshokin astuessaan työelämään. Kertomuksessaan hän viittaa työn ikä-

viin puoliin, joita hän ei ollut osannut aikaisemmin ajatella. Hän kertoi kokeneensa riittä-

mättömyyden tunteita arjen hallinnan ja oppiaineiden hallinnan suhteen.  
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”Mut sitte kun mää sitte olin siellä työelämässä ni alko sitte paljastuun että eihän tää aina 

ookkaan nii mahtavaa että täsä onki tämmösiä vähä vähemmänki kivoja asioita. Se oli ai-

naki että  vaikka kovasti tykkäsin olla siellä töissä ni sitä tunti semmosta riittämättömyyen 

tunnetta että miten mulla ei ookkaan nyt aikaa paneutua tähän johonki asiaan tai sitte var-

sinki jotku oppiaineet, kuten taito-ja taideaineet ku niissä ei oo kirjoja eikä mittää ni tuntu 

että mää piän jotain tosi surkeita tunteja että enhän mää ossaa yhtään mittään. (luokan-

opettajanainen 1) 

Merkittävänä seikkana oman ammatti-identiteetin muotoutumisen kannalta sama luokan-

opettajanainen piti myös vanhempien kautta saatua kritiikkiä, jonka kautta hän oli joutunut 

yhä enemmän pohtimaan omia ratkaisujaan ja omaa opettajuuttaan. Hän muisteli kerto-

muksessaan koulun ja vanhempien välisen yhteistyön ikäviäkin puolia. Hän kertoi siitä, 

kuinka yhteistyö vanhempien kanssa oli aluksi todella hankalaa. Luokanopettajanainen otti 

konkreettisena asiana esille myös opetuksen ulkopuolisen työn määrän. Hän kertoi olleensa 

yllättynyt esimerkiksi runsaista paperitöistä opetustyön ohella. 

Sitte niinkö vanhempien kans työskentely. Mää olin aluksi tosi järkyttyny siitä että miten 

mää sain niinku semmosta täys ryöppyä sieltä kottoo. et jotenki se, että miten mää en saa-

nukkaa noita vanhempia ymmärtämään sitä mitä mää tässä nyt haen. Et esimerkiksi arvi-

oinnista tai sitte ne saatto kyseenalaistaa jotaki läksykäytäntöjä mitä mulla oli. sillon sitä 

haki niitä tapoja. jos teit jotakin väärin ja joku vanhempi kritisoi ni se oli heti semmonen 

tunti turpaan meininki.  ja semmonen asia kans mikä järkytti aluksi oli se paperin pyörit-

täminen. et kaikkee sitä opetuksen ulkopuolista asiaa on ihan valtavasti. ” (luokanopetta-

janainen 1) 

Myös luokanopettajamies totesi kertomuksessaan, että hän oli ollut uransa alkuvaiheilla 

hyvin epävarma omasta toiminnastaan. Hän kertoi myös sen, että oli alkanut ymmärtää 

omaa epävarmuutta vasta työkokemuksen myötä. Opettaja oli siis pohtinut omaa toimin-

taansa opettajana, ja pystyi toteamaan, että aikaisemmin hän oli ollut epävarmempi teke-

mistään ratkaisuista. 

”Nyt jälkeenpäin oon huomannu että sillon sitä oli tosi tarkka ja mietteliäs kaiken suhteen. 

aina mietti kauhiasti ku piti tehä jotaki ratkasuja että mikä niillä on se.. että joutu paljo 

enemmä pohtimaan mitä nyt. No paljokihan niitä tuli semmosia uusia juttuja joissa ei oikee 

tienny mite ois pitäny oikein toimia.” (luokanopettajamies 1) 



51 

 

 

Toinen luokanopettajanaisista painotti, kuinka ensimmäinen työvuosi oli hänelle raskas, 

mutta opettavainen. Hän kertoi uusien asioiden stressanneen häntä paljon ja hän kertoi 

syyttäneensä koulutusta monista uusista asioista. Hän oli sitä mieltä, että koulutus ei val-

mistanut häntä tarpeeksi tulevaan työhön, ja ensimmäisen työvuoden aikana hän oppi mo-

nia käytännön asioita niin sanotusti kantapään kautta. Luokanopettajanainen nosti toisen 

luokanopettajanaisen tavoin esille sen, kuinka hän koki työuran alussa riittämättömyyden 

tunteita. Hän kertoi oppineensa ensimmäisen vuoden aikana itsestään paljon opettajana. 

Hän kertoi tulleensa armeliaammaksi itselleen. Yksittäisinä ongelmakohtina työuran alussa 

luokanopettajanainen piti arviointia ja yhdysluokkaopetusta. Ne olivat hänen mukaansa 

sellaisia asioita, joihin luokanopettajakoulutuksessa ei keskitytty lainkaan. 

”No se eka työvuosi oli kyllä semmonen Olli-oppivuosi. Että eikai siinä oikein tienny mitä 

tekis ja kaikki ressas hirviästi. Ja monesti hoin toisille että ei musta oo tähän. Koin sem-

mosta riittämättömyyen tunnetta että kaikki pitäs hoitaa paremmin. Jotenki sillai vähä eh-

kä pelottiki välillä se vastuu. Mutta hirveen opettavainen vuosi se oli ja sain tosi paljo tu-

kea kollegoilta siinä ja opin heti sen ekan vuojen aikana että tätä työtä voi tehä sillainki 

hyvin että ei ressaa ittiä kuoliaaksi. Mutta muistan että kauhiana siinä tuli semmosia asioi-

ta mistä aattelin että ei mua oo koulutuksesa näihin valmistettu mitenkää. Joutuin työkave-

reilta paljon kyseleen neuvoja. Esimerkiksi joku arviointi niin ei meille oltu koulutuksesa 

oikeestaa mittää siitäkää puhuttu. Tai joku yhdysluokkaopetus.” (luokanopettajanainen 2) 

Luokanopettajamies muisteli ensimmäisen työvuotensa olleen haastava, mutta hän ei pitä-

nyt sitä yhtä stressaavana kuin naisopettajat. Hän muisteli, kuinka oli rankkaa kun kaikki 

asiat piti tehdä ensimmäistä kertaa. Hän listasi kertomuksessaan opettajan työhön liittyviä 

käytännön asioita, kuten esimerkiksi koetulosten merkitsemisen muistiin. Hän pohti sitä, 

kuinka niinkin yksinkertaisia asioita piti työuran alussa miettiä paljon nykyistä enemmän. 

Luokanopettajamies totesi lopulta osuvasti sen, kuinka luokanopettajakoulutus antoi hänel-

le valmiuksia toimia, mutta ei varsinaisia vastauksia mihinkään. 

”Siinähä oli tietenki kaikki uutta siinä. yhteyenpidot kottiin ja sitte kaikki toimintatavat että 

mite toimitaa näi muutenki ja mitä kaikkia siinä pittää niinku syksyllä tehä.. ja muuta mut-

ta siinä se sitte pikkuhiliaa lähti virran mukana kulukeen ja tietenki ku se alako sillä Veso-

päivällä siinäki koulusa ni siinä jotenki pääsi niinku heti kyytiin.. että päivä kerrallaan kai 

se siinä sitte meni. Kyllähä se syksy oli tietenki hirviän työläs ku kaikki teki ensimmäistä 

kertaa .. vaikka ihan joku semmone että mite johonki päiväkirjaan merkittee kokkeet ylös. 
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Että piti siinäki miettiä että mikä se on hyvä systeemi. ja kaikkia semmosia. Oliha se sem-

mosta hakemista aluksi se homma. Vähä semmosta epävarmaa. Jotenki vois sanoa että tuo 

koulutus anto valmiuksia toimia mutta ei semmosia suoranaisia vastauksia mihinkää. Että 

jokkainen siinä työssään sitte itte tsuumailee.” 

(luokanopettajamies 2) 

Jokaisen luokanopettajan kertomuksista nousi esille se, kuinka monia asioita opittiin vasta 

työelämässä ja joskus jopa kantapään kautta. Riittämättömyyden tunteet ja jonkinlainen 

epävarmuus olivat heidän opettajauransa alkuvaihetta kuvaavia asioita. Luokanopettajat 

kertoivat, kuinka heidän oma opettajuutensa oli muuttunut paljonkin uran alkuvaiheiden 

ajoista tähän päivään. 

Pian valmistuvat tai juuri valmistuneet luokanopettajaopiskelijat (4) kertoivat haastattelus-

sa omista odotuksistaan työelämään liittyen. Myös heidän kertomuksissaan tuli esille sa-

moja asioita kuin kauemmin työelämässä toimineiden luokanopettajien kertomuksissa. 

Luokanopettajaopiskelijat vaikuttivat haastatteluaineistojen perusteella olevan melko tie-

toisia siitä, millaisia asioita he työelämässään tulisivat kohtaamaan. Luokanopettajaopiske-

lijat ajattelivat vahvasti niitä konkreettisia asioita, mitä tulisivat työssään kohtaamaan, ei-

vätkä niinkään alun epävarmuuden herättämiä tunteita. 

Luokanopettajaopiskelijamies pohti kertomuksessaan oppiaineiden opettamiseen liittyviä 

hankaluuksia, ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön onnistumisen edellytyksiä. Hän 

ajatteli, että ensimmäisestä työvuodesta olisi tulossa melko raskas. 

”Mutta onhan siinä varmasti haastetta aluksi ku menee töihin ku ei oo vielä mitään valmis-

ta materiaalia sinne viiä ja varmaan ekat vuodet on muutenki aika haastellisia. Ja esimer-

kiksi vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on semmonen asia mikä mietityttää siinä ku 

lähtee sinne töihin että miten sen osaa sitte onnistuneesti hoitaa. ” (luokanopettajaopiske-

lijamies 1) 

Samalla linjalla jatkoi myös toinen luokanopettajamies. Hän mietti kertomuksessaan sitä, 

tulisiko hän törmäämään työelämässä paljonkin sellaisiin asioihin, joihin ei ollut osannut 

varautua. Myös hän toi esille vanhempien kohtaamisen haastavuudet. Uutena näkökulmana 

tähän keskusteluun luokanopettajamies mainitsi myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja 

heidän kanssaan työskentelemisen. Hän pohti, osaisiko hän toimia heidän kanssaan oikeal-

la tavalla. 
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”Kyllähän tämä sillai vähä hirvittää ku tajuaa että on oikiasti kohta valmis ope. Sillai mie-

tityttää että mitä kaikkea sielä työelämäsä tullee olemaan.. siis semmosia juttuja mihin ei 

oo varautunu. Varmaan joku vanhempien kohtaaminen hankalissa tilanteissa ja joku van-

hempainillan pitäminen on semmosia mikkä mietityttää. Ja seki et jos on näitä erityisen 

tuen lapsia että miten sitä ossaa sitte oikiasti niitten kanssa toimia. Varmaan se eka työ-

vuosi tullee olemaan semmonen aika haastava.” (luokanopettajaopiskelijamies 2) 

Juuri työelämänsä aloittanut nainen toi kertomuksessaan vahvasti esille vanhempien kanssa 

tehtävän yhteistyön haastavuudet. Hänen kertomuksensa vastasi hyvin paljon luokanopet-

tajaopiskelijamiehen kertomusta, sillä myös hän pohti erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den kanssa toimimista käytännössä. 

”Oikeestaan kaks mitkä mua eniten mietityttää on erityiseen tukeen liittyvät asiat käytän-

nössä, eli niitten kirjaaminen ja niitten kans toimiminen ja sitte se vanhempien kohtaami-

nen. Siinä on ne asiat mikkä niinkö eniten arveluttaa ja mietityttää. Tässä on nyt sen ver-

ran tehny töitä että tietää sillai että kyllä niistä perusjuttuista aina seleviää ja sielä on hy-

vä verkosto että voi kysyä muilta sitte apua. Mutta nuo vanhempien kohtaaminen ja erityi-

sen tuen jutut mietityttää just sillai käytännössä että millon ollaan yhteyessä kottiin ja mitä 

kautta ja kuinka paljon ja missä järjestyksessä. Mutta kai neki tässä ajan kanssa selviää. ” 

(juuri työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen) 

Työelämään siirtymisen odotukset olivat luokanopettajaopiskelijoilla realistiset, eikä hei-

dän kertomuksistaan voitu poimia sellaisia kohtia, mitkä olisivat osoittaneet, että he eivät 

tiedä, mitä luokanopettajan työ tulisi olemaan. Kaikki luokanopettajaopiskelijat osasivat 

kertoa konkreettisia asioita, joita he odottivat työelämältä. Pääpaino kertomuksissa oli kui-

tenkin sellaisissa asioissa, mikä heitä mietitytti tai jopa vähän pelotti. 

Luokanopettajien kertomuksissa korostuivat tunteet. Heidän ensimmäisestä työvuodestaan 

oli aikaa jo noin neljä vuotta, joten tapahtumien muistelu taaksepäin herätti heissä selvästi 

monia tunteita. Kertomuksista kävi ilmi, että luokanopettajat olivat aikoinaan lähteneet 

työelämään itsevarmoina. Kuitenkin jokainen heistä kertoi, että luokanopettajan työssä tuli 

uran alkuvaiheilla monia yllätyksiä, joihin nuori opettaja ei ollut osannut varautua. Kerto-

muksissa kuvattiin, kuinka itsevarma opiskelija muuttui työuran alkaessa epävarmaksi 

opettajaksi. Luokanopettajat kuitenkin kertoivat selvinneensä ensimmäisistä työvuosistaan 

ja oppineensa niiden aikana paljon itsestään opettajana. Naisluokanopettajat korostivat 
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miehiä enemmän riittämättömyyden tunteiden ja stressin läsnäoloa ensimmäisinä työvuo-

sina. Naiset kuitenkin kertoivat tulleen armollisemmiksi itselleen työvuosien edetessä. 

 

6.2 Oman ammatti-identiteetin etsiminen työelämässä 

Työssä toimineista luokanopettajista kaikki kertoivat, kuinka työhön siirtyminen oli posi-

tiivisesti odotettu asia oman ammatillisen kehityksen polulla. Kuitenkin kaikki olivat sitä 

mieltä, että ensimmäiset työvuodet olivat haastavia ja oma toiminta oli melko epävarmaa. 

Kaikissa kertomuksissa tuli esille se, kuinka ensimmäisestä työvuodesta selvittiin kollegoi-

den ja erilaisten ihanneopettajien tuen avulla. Vasta valmistuneet opettajat kaipasivat tukea 

kokeneemmilta kollegoiltaan selvitäkseen arjen tilanteista. On todettu, että koulutuksesta 

työelämään siirtyminen vaatii runsaasti henkisiä voimavaroja. Ei ole tarkoituksenmukaista, 

että muut opettajat sosiaalistavat uuden tulokkaan vain ”talon tavoille”, vaan vasta valmis-

tuneen opettajan tulisi saada tukea ja löytää oma tapansa toimia ammatissaan. Jotkut kau-

pungit ovat ottaneet käyttöön opettajien mentoritoiminnan, jonka tarkoituksena on uusien 

opettajien tukeminen. (Jokinen & Sarja 2006, 20.) Tähän tutkimukseen osallistuneilla luo-

kanopettajilla varsinaisia mentoreita ei ollut, mutta he saivat tukea samassa koulussa kau-

emmin työskennelleiltä opettajilta. 

Luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat nostivat esille myös omia idoliopettajiaan ja 

omia opettajamuistojaan kouluajoilta. Monilla haastateltavista oli mielessään joku ihanne-

opettaja, jonka kautta he olivat rakentaneet omaa opettajuuttaan. 

6.2.1 Ihanneopettajat ja kollegat alun tukijoina 

Osa haastateltavista mainitsi omilta kouluajoiltaan opettajamuistoja, jotka ovat vaikutta-

neet oman opettajuuden kehittymiseen. Ihanneopettajat muistettiin positiivisina henkilöinä, 

joiden toimintaa haluttiin jossakin määrin mallintaa omaan opettajuuteen. 

” mulla on ainaki niinkö kaks semmosta omaa opettajaa ollu lapsena, joita oon aika paljo 

ajatellu. että sieltä on joitaki semmosia hyviä kaikuja, joitten kautta on sitte ehkä lähteny 

rakentamaan sitä omaa tapaa tehä asioita.” (luokanopettajanainen 1) 

 Ihanneopettajat muistetaan useimmiten persoonallisuuden kautta. Niemen ( 1986, 91) mu-

kaan opettajat voivat antaa oppilailleen paljon jos he uskaltavat näyttää avoimesti oman 

persoonallisuutensa. Omaa persoonallisuutta voi tuoda esiin esimerkiksi huumorin tai äidil-

lisen huolenpidon kautta. Tässä tutkimuksessa yksi luokanopettajista kertoi opettajamuisto-
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jen vaikuttaneen siihen, että hän hakeutui luokanopettajakoulutukseen ja sitä kautta luo-

kanopettajan työhön. 

”Ehkä suurin syy siihe että hain okl:ään oli se että ala-asteajoilla oli itellä semmonen tosi 

motivoiva opettaja. se opettaja on muutenki jääny sillai mieleen että on saattanu itekki 

käyttää jottai sen tekemiä juttuja.” (luokanopettajamies 1) 

Heikkilä, Uusiautti ja Määttä (2012) ovat tutkineet opettajamuistojen vaikutuksia opiskeli-

joiden ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Heidän mukaansa luokanopettajaopiskeli-

joiden koulumuistot ovat pääasiassa positiivisia ja muistoilla nähdään olevan suuri merki-

tys oman ammatillisen identiteetin kannalta. Koulumuistojen kautta opiskelijat muistelevat 

opettajiaan ja haluavat niiden mukaisesti joko omaksua tai välttää omien opettajiensa piir-

teitä, käyttäytymistapoja tai opetusmenetelmiä. Koulumuistojen pohjalta opiskelijat yleen-

sä loivat hyvän ja huonon opettajan mallin. Myös Kaasilan väitöskirjatutkimuksessa nou-

see esille sama asia. Hänenkin mukaansa omat lapsuusajan opettajat toimivat eräänlaisena 

roolimallina luokanopettajaopiskelijalle. (Kaasila 2000, 46.)  

Kansainvälisellä kentällä opiskelijoiden käsityksiä ihanneopettajista ja näiden käsityksien 

syitä on tutkinut Cermic (2011). Cermikin tutkimuksessa opettajaopiskelijat listasivat hy-

vän opettajan tunnusmerkkejä ja tutkimuksessa selvitettiin käsitysten taustalla vallitsevia 

seikkoja. Cermikin mukaan käsitysten taustalla vaikuttivat opettajaopiskelijoiden kouluai-

kaiset kokemukset. Esimerkiksi sellaiset opiskelijat, jotka olivat omina kouluaikoinaan 

kokeneet välinpitämättömyyttä, halusivat korostaa omassa opetuksessaan kiintymystä ja 

välittämistä. (Cermik 2011, 1113,1116.) 

Tässäkin tutkimuksessa omiin opettajamuistoihin liittyi jonkinlainen ihanneopettajan mal-

lin luominen. Haastateltavat olivat muodostaneet käsityksiä erilaisista opettajista ja heidän 

ominaisuuksistaan, joiden kautta he peilasivat omaa opettajuuttaan. Luokanopettajat ker-

toivat muistavansa esimerkiksi joitakin konkreettisia toimintamalleja tai opetustyylejä 

omien kouluaikaisten opettajiensa kautta. Mikäli he muistelivat opettajan toimintaa positii-

visena kokemuksena, he usein kertoivat ottaneensa muistoista palasen omaan opettajuu-

teensa. 

”Ja sitte on nuo lapsuuden kokemukset tuolta ala-asteajoilta että sieltä muistaa joitaki 

opettajia, joiden toimintaan on sitte alkanu peilaamaan omaa opettajuutta. Tai sillain että 

niistä muistaa ketkä oli omasta mielestä hyviä ja ketkä oli niitä huonoja opettajia. Sitte sitä 
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kautta miettii sitä omaa olemista ja toimintaa että minkälainen sitä ite haluaa olla opetta-

jana.” (luokanopettajaopiskelijamies 1) 

Myös toinen luokanopettajamies toi kertomuksessaan esille samoja asioita. Hän piti omia 

lapsuusajan opettajia ja koulukokemuksia merkittävinä oman ammatti-identiteettinsä ra-

kentumisen kannalta. 

”Nyt  myöhemmin ku oon miettiny niin mulla varmaan vaikuttaa jotku omat opettajat jo 

tuolta omilta kouluajoilta jonku verran siihen millanen oon itte opettajana. Ainaki sillain 

et jos jollaki opettajalla oli joku inhottava piirre tai tyyli tehä jotain niin en sitte ainakaa 

ite oo semmonen. Että kiinnitän siihe sitte huomiota enemmän. Ja sitte taas ne semmoset 

hyvät opettajat on jääny mieleen kans ja niiltä on saattanu ite ottaa ommaan opetukseen 

sitte jotaki mallia. Vaikka iha suoria leikkejäki tai semmosia on saattanu kopioija käyt-

töönsä (naurua).” (luokanopettajaopiskelijamies 2) 

Juuri työelämään siirtynyt luokanopettajanainen viittasi kertomuksessaan lapsuusajan kou-

lumuistoihin kertoessaan omasta toiminnastaan luokassa. Hän pohti, kuinka jotkut hänen 

toimintamalleistaan mahdollisesti kumpuavat opituista malleista, jotka hän on omaksunut 

ollessaan itse oppilaan roolissa. Hän ei ollut kertomuksensa mukaan varma siitä, onko 

oman lapsuusajan mallit esimerkiksi luokan hallinnan suhteen vienyt hänen opettajuuttaan 

eteenpäin. Hän mietti vanhanaikaisten mallien ja koulutuksen antamien mallien yhteenso-

pivuutta. 

”Varmaan alitajunnassa vaikuttaa jotku oman lapsuusajan opettajatki jossai asiassa. Esi-

merkiksi jotku luokanhallintakeinot itellä kumpuaa välillä varmaan jostaki sieltä. Välillä 

tuntuu että itellä on malli jostaki kauempaa että tullee sanottua aika tiukasti niille oppilail-

le ja aika suoraviivasesti tulee toimittua. Että on joutunu esimerkiksi tuota luokanhallinta-

tapaa miettimään omalla kohalla. Että toisaalta haluais olla sellanen ku ne muut että halli-

ta sitä luokkaa sillain pehmeällä tavalla, mutta sen onnistuminen varmaan vaatii kokemus-

ta. Ja sitte ku itse saatan suoraviivaisemmin tuua niitä rajoja sinne luokkaan niin on jou-

tunu miettimää et onkohan se nyt ok.” (juuri työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen)  

Heikkilä ym. toivat tutkimuksessaan esille sen, kuinka tärkeää koulumuistojen käsittelemi-

nen luokanopettajakoulutuksessa olisi. Heidän mukaansa koulumuistoja ja koulukokemuk-

sia ei reflektoida tarpeeksi koulutuksen aikana. ( Heikkilä ym. 2012, 216-217, 221-225.) 

Oman kouluajan opettajat nousivat merkittävinä henkilöinä esille myös tässä tutkimukses-
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sa. Olen Heikkilän (2012) ja Kaasilan (2000) kanssa samaa mieltä siitä, että koulumuistoja 

ja opettajiin liittyviä muistoja on syytä tarkastella koulutuksen aikana. 

Kollegiaalinen tuki  

Töissä jo toimineet luokanopettajat pitivät myös työpareja ja muita kollegoita alun epä-

varmuuden tukipilareina. Monet haastateltavista kertoivat kollegoiden avun olleen merkit-

tävä tekijä oman ammatillisen kasvun kannalta. Cranton (1996,184) puhuu kollegiaalisen 

tuen saamisesta dialogisuutena ja konsultaationa. Hänen mukaansa opettajat tarvitsevat 

kollegiaalista tukea työuran alussa ja vielä muutaman työvuoden jälkeenkin. Tuen pitäisi 

olla muodoltaan dialogista, kokemuksellista, kriittistä ja pitkäkestoista. Eri tavalla orientoi-

tuneet opettajat tarvitsevat erilaista tukea toiminnalleen. Esimerkiksi oppiaineorientoitunut 

opettaja voi haluta palautetta opetustyöstään luokassa.  

Luokanopettajanainen muisteli työkavereitaan lämmöllä. Hän oli varma siitä, että varsinkin 

ensimmäisessä työpaikassa aloittaessaan työkavereilla oli hänen opettajuutensa kehittymi-

selle suuri merkitys. Hän muisteli kertomuksessaan yhtä tiettyä opettajaa, joka oli auttanut 

häntä alun vaikeuksien yli. 

”Ja sitte se oli aiva ihana ku mulla oli siinä semmone tosi ihana työkaveri, poikien liikun-

nan opettaja josta tuliki mulle sitte semmonen niinkö tavallaan roolimalli. Että tätä hom-

maa voi tehä niinkö monella tavalla. Mää voin ressata itteni kuoliaaksi tai mää voin tehä 

hommat kunnolla mutta iliman stressiä”.(luokanopettajanainen 2)  

Myös luokanopettajamies korosti työkavereiden merkitystä oman ammatti-identiteetin tu-

kijoina. Hän kertoi ottaneensa myös mallia arjen tilanteista selviämiseen työtovereiden 

toiminnasta mallioppimisen keinoin. 

”Kyllä niinku työkaverit on semmosia jokka on vaikuttanu paljonki siihen ommaan opetta-

juuteen. sillä tavalla että niitten tiettyjä hyviä puolia vaikka rauhallisuutta ja ryhmänhal-

lintataitoja ku on seurannu ni niistä oon ottanu aika paljonki sitte oppia. Aina on tarttunu 

jotaki konsteja ku joku on saanu vaikka jonku tilanteen rauhotettua että niitä sitte itekki 

käyttää.” (luokanopettajamies 1) 

Toinen luokanopettajamies toi myös esille mallioppimisen työkavereilta. Hän muisteli 

myös rehtorin esimerkillistä toimintaa työyhteisössä. Hän kertoi rehtorin toiminnan vaikut-

taneen omaan opettajuuteensa. 
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”-- Sitte sen ekan työpaikan rehtori oli semmone hyvä että jos vaikka ajattellee tuota auk-

toriteettipuolta ja.. muutenki semmosta yleistä olemista ni seki oli varmasti semmone että 

se anto jotaki siihe ommaan opettajuuteenki jotaki.. että se oli..Ja onhan niitä varmasti 

kauhiasti niitä arjenki tilanteita paljo, mistä ois jotenki oppinu niinku työkavereitten kaut-

ta.” (luokanopettajamies 2) 

Toinen naisluokanopettajista muisteli kertomuksessaan ensimmäisenä työvuotenaan koke-

maansa tiimiopettajuutta. Hän kertoi, kuinka hänellä oli työpari, jonka kanssa hän pystyi 

jakamaan luokanopettajan työn kokemuksia. Hän kertoo, kuinka tällainen kokemus on jää-

nyt vaikuttamaan myös myöhempään toimintaan opettajana. Kertomuksesta käy ilmi, 

kuinka luokanopettajanainen haluaisi tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa myös 

jatkossa. 

”Mulla oli ekana työvuotena työpari. Se oli semmonen mun ikänen nuori naisopettaja, joka 

oli valmistunu samaan aikaan ku minä ja meiän yhteistyö on jääny kaikumaan tuonne. Se 

oli niinkö mahtava kokemus se semmonen jakaminen ja yhteissuunnittelu ja semmonen. 

Että tavallaan haluaisin ajatella että se oli aika ideaali tilanne. Jotenki nytki kaipais välilä 

semmosta yhteistyön tuntua ja samanaikaisopetusta.” (luokanopettajanainen 1) 

Luokanopettajaopiskelijat eivät osanneet vielä vähäisen työkokemuksensa vuoksi kertoa 

kollegoiden tuesta tai ensimmäisestä työvuodesta. Kysyin heiltä kuitenkin haastattelun 

aikana, että millä keinoin he aikovat selvitä työelämän haasteista ensimmäisinä työvuosi-

naan. Siihen monet haastateltavista toivoivat saavansa kollegoiden tukea. 

”Pittää varmaan ajatella se työyhteisö auttaa. Että sielä ne kolleegat auttaa ja se tuki on 

varmasti tärkiää. Ne on varmasti ne jokka on ollu sielä kauan töissä ni ne on kohannu niitä 

tilanteita ja ossaa sitte neuvoa miten toimia, tai että mitä ei ainakaan kannata tehä.” (luo-

kanopettajaopiskelijanainen) 

Yksi luokanopettajaopiskelijoista oli juuri valmistunut ja aloittanut työelämänsä. Hän piti 

kollegiaalista tukea positiivisesti yllättävänä asiana. Hän oli jopa vähän ihmeissään siitä, 

kuinka paljon opettajat tekevät yhteistyötä. 

”Siis tuo työpaikka mihin menin ni se jotenki se työyhteisö yllätti positiivisesti. Siellä sel-

keästi tehhään kauhian tiivistä yhteistyötä ja mut niinkö otettiin tosi hyvin vastaan. Että 

vaikka sielä ei sillain oo mittään mentoritoimintaa niin esimerkiksi rinnakkaisluokkien 

opettajat sunnittellee yhessä. Mää olin niinkö yllättyny siitä että se heti tullee nii näkyvästi 
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esille se tiimiopettajuus. Että me niinkö aina yhesä suunnitellaan koko seuraava viikko. Ja 

seki oli tosi mukava yllätys että sielä tiiviisti toimii yhessä myös erityisopettajat sitte luo-

kanopettajien apuna. Ja sillain tiimeinä työskennellään. Tuo on kyllä niinku auttanu uutta 

nuorta opettajaa paljon. Että tuetaan ja sanotaan että apua saa kysyä. 

Vasta valmistunut opettaja piti kollegoiden neuvoja ja tukea erittäin tärkeinä oman jaksa-

misen ja opettajana kehittymisen kannalta. Hän korosti sitä, kuinka hänellä oli aloitteleva-

na opettajana suuri tarve saada keskustella kokeneempien opettajien kanssa käytännön asi-

oista. 

Ja sen oon huomannu että jonku äkkinäisen tilanteen jälkeen on niinku pakko saaha kes-

kustella siitä asiasta ja tapahtumasta jonku semmosen kokeneemman opettajan kanssa. 

Että miten näitten asioitten kanssa ruukataan täällä toimia ja mihin nämä paperit toimitet-

taan ja sillain. Että kyllä sitä tukea hakkee sitte niiltä kolleegoilta.” (juuri työelämänsä 

aloittanut luokanopettajaopiskelijanainen) 

Kiviniemi (2000, 56,64) muistuttaa, kuinka luokanopettajat tekevät suuren harppauksen 

siirtyessään opiskeluista työelämään. Monet kokevat hänen mukaansa alkushokin, mikä oli 

havaittavissa myös tämän tutkimuksen kertomuksissa. Luokanopettajat tarvitsisivat selvästi 

enemmän tukea siirtymävaiheessa ja työuran ensimmäisinä vuosina. Laineen (2004, 177) 

väitöskirjan tutkimustulosten perusteella luokanopettajat ovat rakentaneet ammatti-

identiteettiään jo luokanopettajakoulutuksen aikana. Identiteetin muotoutumisen nähdään 

kuitenkin jatkuvan vielä työelämässä. Laineen luokittelun mukaan opettajan ammatti-

identiteettiä voidaan tarkastella eri ulottuvuuksista käsin. Luokanopettajien tulisi tiedostaa 

omat ominaisuutensa, eli kokemukset itsestään ja omasta osaamisestaan. Sen lisäksi am-

matti-identiteetin muodostumiseen liitetään opettajan ammatin tarkastelu. Laineen mukaan 

opettajan työtä tulisi tarkastella nimenomaan kontekstiin ja tilanteisiin sidottuna tapahtu-

mana. Mielestäni luokanopettajakoulutukseen tulisi sisällyttää enemmän työelämään liitty-

vää pohdintaa myös käytännöllisestä näkökulmasta käsin. Tässäkin tutkimuksessa nousi 

esille se, kuinka luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat olivat tyytymättömiä koulu-

tuksen antamaan tukeen siirtymävaiheessa työelämään.  
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6.2.2 Oman opettajuuden löytyminen 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että luokanopettajat eivät kokeneet olevansa 

valmiita opettajia ennen kuin olivat olleet työelämässä jonkin aikaa. Valmistumista yliopis-

tosta odotettiin ja työelämä aloitettiin innokkaana, mutta monelle aloitus oli jonkinlainen 

shokki. Opettajan työ osoittautui monilta osin haasteellisemmaksi kuin aikaisemmin oli 

osattu kuvitella. Sijaisuuksia kouluilla tehneillä henkilöillä aloitus oli ehkä hieman hel-

pompaa, mutta myös he törmäsivät työssään uusiin asioihin. Varsinkin ensimmäinen työ-

vuosi koettiin kriittisenä itsetutkiskelun aikana, jolloin monia asioita opettajan ammatista 

opittiin kantapään kautta. Kollegoiden antama tuki oli opettajille myös tarpeen ensimmäi-

sinä työvuosina. Työkokemuksen karttuessa luokanopettajat kertoivat itseluottamuksen 

kasvaneen ja tietynlaisen varmuuden löytyneen. Luokanopettajanaiset puhuvat myös arme-

liaisuudesta itselleen. He tuovat esille sen, kuinka he ymmärsivät vasta työkokemuksen 

myötä, että opettajan työtä voi tehdä tunnollisesti, ilman että stressaa liikaa. Omien kerto-

mustensa mukaan he alkoivat ymmärtää, kuinka omat puutteet on hyväksyttävä.  

”Mää oon varmaanki rauhallisempi ja varmempi nyt. ja jotenki armeliaampi. että okei 

mää en kaikkia pysty tekemään niin ku ois täydellistä. mutta että ei täällä täydellisyyteen 

pyritäkkään. ja sitte toisaalta musta on tullu ehkä semmonen kovempi. ja se on toisaalta 

sitä itsevarmuutta. että just ku on hankalia tilanteita ni aina syy ei ole minun. esimerkiksi 

jos joku vanhempi huutaa mulle puhelimessa ni aina se ei oo minun syy ja mun ei tarvi 

kaikkia ottaa itteeni.  mää oon ikäänku rakentanu siitä omasta opettajuudesta semmosta 

puskuria. se on mun työ ja virkatehtävä, mutta se en oo sillain minä persoonana kokoajan 

niinkö vastaamassa niihin juttuihin.” (luokanopettajanainen 1) 

Molemmat luokanopettajanaisista korostivat sitä, kuinka he asettivat omalle toiminnalleen 

epärealistisia odotuksia työuransa alussa. He olivat vasta kokemuksen kautta oppineet, 

mikä oli heille sopiva tapa tehdä luokanopettajan työtä. He olivat oivaltaneet, että luokan-

opettajan työssä täytyy oppia jatkuvasti uusia asioita ja epätäydellisyyttä on pystyttävä 

sietämään. Luokanopettajanainen (2) kertoi vieläkin joskus kyseenalaistavansa omaa toi-

mintaansa. Hän oli kuitenkin oppinut hyväksymään sen, että asiat eivät suju aina halutulla 

tavalla. 

”No siis kyllähän sitä tota on niinku semmosen otteen löytäny tähän hommaan. Mutta kyllä 

mää aika monesti sanon että musta ei oo tähän, koska tota ei oo tavallaan vielä oikeestaan 

sitä kokemusta. et kokoajan tullee tosi uusia juttuja. kyllä mää voin sanoa että melkeenpä 
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viikottain mää sanon että ei, tää homma ei toimi niinku ollenkaan.. Mutta sillai on sitä 

jotenki vähä armeliaampi ittelleen että oon tajunnu sen että ei täsä kukkaan ole täydelli-

nen. Eikä täälä semmosta haetakkaan.” (luokanopettajanainen 2) 

Luokanopettajamies pohti kertomuksessaan oman opettajuutensa kehittymistä työuran ai-

kana. Hän koki itsevarmuutensa kasvaneen päätöksen tekoon ja oman toiminnan peruste-

lemiseen liittyen. Aluksi hän oli kuunnellut paljon muiden neuvoja ja miettinyt esimerkiksi 

vanhempien reaktioita omiin päätöksiinsä. Nyt hän kuitenkin koki olevansa ammattitaitoi-

sempi ja luotti enemmän omaan toimintaansa. 

”No paljo varmempi oon nytten. ei tartte aina miettiä aina kaikkia, vaikka sitä että mitä 

sielä kotona mietitää jos mää teen koulusa jonku ratkasun.  en ennää semmosia pohdi. 

enkä tarkota etteikö ne mua kiinnostas. tiiän vaan nyt että uskallan tehä päätöksiä ja mää 

pystyn ne perustelemaan jos jollaki on niistä jotaki kysyttävvää. Eka vuonna sitä aina miet-

ti hulluna että voinko mää nyt tehä näin tai voinko mää sanoa oppilaalle näin. Nyt niinku 

enemmä mennee sillain että teen ite ne päätökset ja ratkasut, enkä mieti kokoajan että mitä 

muut ajattellee niistä mun ratkasuista. ” (luokanopettajamies 1) 

Kokemuksen kautta opettajat kertoivat löytäneensä oman tavan tehdä työtä. Haastatteluun 

osallistuneilla opettajilla oli haastatteluja tehdessä neljän tai viiden vuoden työkokemus 

luokanopettajan ammatista. He kokivat olevansa ammattitaitoisempia nyt kuin aikaisem-

min. Monet kertoivat itsevarmuuden lisääntyneen ja päätöksenteon helpottuneen. Yksi 

opettajista mainitsi myös sen, kuinka hänen asemansa työyhteisössä oli kasvanut vuosien 

aikana. Hän otti esille nuoren kokemattoman opettajan roolin suhteessa muuhun työyhtei-

söön. Kyseisen luokanopettajamiehen kertomuksesta nousi esille myös se, kuinka oma 

opettajuus voi muuttua vuosien aikana. Aikaisemmin opettaja on saattanut keskittyä tarkas-

ti oppituntien suunnittelemiseen ja jaksojen rakentamiseen, kun taas seuraavina vuosina 

aikaa kuluu enemmän esimerkiksi koulun laajempien projektien suunnittelemiseen ja to-

teuttamiseen. 

”Oon mää ainaki ammattitaitosempi ihan varmasti. Ja paljo enemmän tiedostamatta kyl-

läki ottanu enemmä roolia työyhteisössä. vaikka tämä nyt onki eri työyhteisö missä oon 

sillo alottanu. ekana vuonna meni nii paljo energiaa siihen että oon ihan vaan niinkö opet-

taja. ja minkä kerran niitä tunteja suunnittellee ja minkälaisia juttuja tekkee oppilaitten 

kans… ja kaikki se talon toimintatavat ja justii kaikki vanhempien kanssa yhteyenpidot.. 

että se ajatus mennee siinä. että ei siinä halua oikee hakkeutuakkaa mihinkää niinkö  yli-
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määräseen. ja kyllä se tuntuu vähä menevänki nii että se rehtori ja muu työyhteisö antaa 

niinkö sille keltanokalle sen yhen vuojen aikaa siinä niinkö asettua että kyllä varmasti ope-

tuksen ulkopuolisissa asioissa oon menny paljo etteenpäin.” (luokanopettajamies 2) 

”ja sitte taas niinkö tuntuu välillä nytte että pitäs alakaa melekee pallaamaan sinne ekkaan 

vuoteen noissa opetusasioissa että tuntuu että itellä on nii paljo täsä kaikkia ylimäärästä 

että se opetus jää jo toissijaseksi mitä se ei tietenkää sais olla. ku ekana vuonna se oli just 

toisinpäin että oli hulluna kaikkia hyviä ideoita ja tehtiinki kaikkia huippuja juttuja oppi-

laitten kans. että niihi pittää alakaa täsä kevväällä palaamaan.” (luokanopettajamies 2) 

Luokanopettajaopiskelijoita haastatellessani otin esille luokanopettajana toimimisen ja 

oman opettajuuden löytymisen. Kyselin luokanopettajaopiskelijoiden näkemystä siitä, mil-

loin luokanopettaja voi tuntea olevansa valmis ammatissaan. Luokanopettajaopiskelijat 

korostivat pohdinnoissaan työkokemuksen tarpeellisuutta ja oman toiminnan reflektoinnin 

tärkeyttä. 

Juuri työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen pohti kertomuksessaan opettajan urake-

hitystä. Hän otti esille elinikäisen oppimisen periaatteen ja oman opettajuuden muuttumi-

sen. Hän mietti kertomuksessaan sitä, kuinka luokanopettaja voi joutua muokkaamaan 

opettajuuttaan myös opetusryhmien vaihtuessa. Hän korosti sitä, että opettajan on kyettävä 

muutoksiin, eikä kaikkia luokka-asteita voida opettaa samalla tavalla. 

”No mää uskon että jos tekkee vaikka yhen kokonaisen lukuvuoden töitä niin siinä oppii 

sen oleellisemman. eli sen koulun toimintakulttuurin ja ne tavat toimia ja sen kaiken muun 

mitä siihen opettamiseen liittyy. Sen aikana oppii ihan sikana sitä puolta. Mut varmaa voi 

tarvita sitte enemmän  aikaa siihen että uskaltaa alkaa kehittään sitä omaa toimintaa jo-

honki suuntaan. Että onhan se aluksi opettelua. Mutta siinä on sitte seki että jos se luokka-

aste vaihtuu joka vuosi  ja joutuu aina rakentaan sen oman opettajuuden aina jotenki eri 

tavalla ni onhan siinäki… tai siis että onhan se eri asia opettaa kutosia ku ykkösiä.” (juuri 

työelämänsä aloittanut luokanopettajanainen) 

Myös luokanopettajaopiskelijanainen puhui elinikäisestä oppimisesta ja omien toimintata-

pojen muuttamisen tarpeesta. Myös hän näki opettajan ammatillisen kehittymisen jatkuvan 

läpi työelämän. Hän pohti myös sitä, kuinka opettajasta ei saisi koskaan tuntua siltä, että 

olisi täysin valmis ammatissaan. 
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”Varmaan sitte ku on vähintää joku 5 vuotta työkokemusta nii voi sanoa olevansa opettaja. 

Mutta ei siinä varmaan koskaan voi olla ihan täysin valmis. Ku seki että jos vaikka vaihtaa 

työpaikkoja nii siinäki pittää taas oppia uutta ku jokanen työyhteisö ja koulutki on nii eri-

laisia. Ja sitte ku alakaa tuntuun itestä että oon valamis opettaja ni siinä vaiheesa ois hyvä 

alakaa miettiin että voisko muuttaa omia käytänteitä että ei oo vaan jämähtäny johonki 

yhteen ja samaan kaavaan. Että pitäs jaksaa kehittää ittiä ja olla kiinnostusta uuteen ja 

rohkeutta kokkeilla uutta vaikka ne ei aina toimiskaan. Ainaha voi löytää parempiaki kei-

noja siihe ommaan hommaan.” (luokanopettajaopiskelijanainen) 

Luokanopettajamies korosti kertomuksessaan luokanopettajan työhön liittyvää hiljaista 

tietoa, jota voi hankkia vain työkokemuksen kautta. Hänen mukaansa luokanopettajakoulu-

tus ja lyhyetkin työkokemusjaksot antavat valmiuksia luokkatyöskentelyyn ja opettami-

seen, mutta hän ajatteli opettajan työn sisältävän paljon sellaisiakin asioita, mitä ei voi op-

pia kirjoista lukemalla. Hän peilasi näihin käsityksiin myös omaa ammatillista kehitystään. 

Hän uskoi, että työkokemusta olisi hankittava useampia vuosia, jotta voisi löytää oman 

tapansa olla opettaja. 

”Kokematonhan sitä vielä on vaikka on paljo sijaisuuksia tehnykki. Ne on ollu kummiski 

aina tosi lyhyitä pätkiä niin eihän siinä sillai sitä kokonaista vuotta nää että mitä kaikkia 

se pittää sisällään ja miten ne heikoimmat vaikka oppii sitte loppujen lopuksi sen vuojen 

aikana. Ja onhan kouluilla ne juhlat ja taphtumat ja kaikki virallisuuetki mistä ei meikäläi-

nen tiiä sillai vielä mittää. Jotenki sitä aattelee että nuo perusasiat sielä luokasa ossaan 

hoitaa jo meleko hyvin että tuolla vähäselläki kokemuksella ossaa jo luokan hallita ja ai-

neet opettaa ja lapsia kasvattaa mutta siinä ku on kaikkia muutaki siinä työssä. Semmosta 

kaikkia mikä tullee sen kokemuksen kautta. Semmosta hiljasta tietoa ei saa ku työkokemuk-

sella. Varmaan sitä pittää usiampi vuosi sitä työtä tehä erilaisten ihmisten ja erilaisten 

koulujen kanssa että voi sanoa löytäneensä sen oman tavan olla opettaja.” (luokanopetta-

jaopiskelijamies 2) 

Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomukset ammatti-identiteetin kehit-

tymisestä työelämässä liittyivät selkeästi toisiinsa. Luokanopettajat pystyivät kertomaan, 

miten heidän ammatti-identiteettinsä oli muokkautunut työvuosien aikana. Luokanopetta-

jaopiskelijat puolestaan arvioivat ammatti-identiteetin rakentuvan työelämässä työkoke-

muksen myötä. Hiljaisen tiedon merkitys, ja elinikäisen oppimisen periaatteet heijastuivat 

kaikkien haastateltavien kertomuksista. 
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6.3 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut luokanopettajien ja valmistumisen kynnyksellä olevi-

en luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia oman opettajuuden ja ammatti-identiteetin 

kehittymisestä. Tuloksissa toin esille kertomuksissa nousseet teemat, jotka kuvastavat 

opettajan urakehityksen vaiheita ja, näihin vaiheisiin liittyviä pohdintoja oman ammatti-

identiteetin kehittymisestä. Tuloksien perusteella voidaan sanoa, että opettajat jaksottavat 

oman ammatti-identiteettinsä kehittymistä omalla polullaan ja eri vaiheiden kautta. Am-

matti-identiteetin kehittyminen näyttää erilaiselta luokanopettajakoulutuksessa ja työelä-

mässä ja kehityksen nähtiin jatkuvan vielä työvuosien varrella. 

Tutkimusongelmiksi tutkimuksen alussa muotoiltiin seuraavat ongelmat: (1) Mitkä asiat 

ovat vaikuttaneet/ vaikuttavat luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden ammatti-

identiteetin kehittymiseen? (2) Mikä osuus luokanopettajakoulutuksella nähdään olevan 

ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta? (3) Mitä eroja, ja toisaalta, mitä yhtäläisyyksiä 

luokanopettajaopiskelijan ja työkokemusta omaavan luokanopettajan  kertomuksissa opet-

tajana kasvamisesta löytyy? Seuraavaksi tiivistän saamiani tutkimustuloksia tarkastellen 

niitä tutkimuksen alussa asettamieni tutkimusongelmien kautta. 

6.3.1 Tutkimustulosten tarkastelu tutkimusongelmien kautta 

Tutkimusaineiston perusteella pystyn vastaamaan tutkimuksen alussa muodostamiini tut-

kimusongelmiin. Merkittäviksi tutkimustuloksiksi ensimmäiseen tutkimusongelmaan viita-

ten nousivat opetusharjoittelujen ja työkokemuksen merkitys luokanopettajan ammatti-

identiteetin muotoutumiselle. Opetusharjoittelut, työkokemus opettajien sijaisuuksien te-

kemisen kautta, sekä kollegiaalinen tuki olivat merkittävimpiä seikkoja luokanopettajan 

ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta.  Opetusharjoittelut kasvattivat luokanopetta-

jaksi opiskelevien itseluottamusta ja auttoivat luomaan omaa pedagogista käyttöteoriaa. 

Haastateltavat kertoivat opetusharjoittelujen auttavan myös oman toiminnan reflektoimi-

sessa. Keskustelut käytännön tapahtumista ohjaavien opettajien kanssa koettiin merkityk-

sellisinä oman ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta. Sijaisuuksista luokanopettajat ja 

luokanopettajaopiskelijat kertoivat saaneensa hyödyllistä käytännön kokemusta. Kerto-

muksissa tuli esille se, että kentällä sijaisena toimiessaan oli mahdollista linkittää yliopis-

tossa hankittua teoriatietoa käytännön toimintaan. Osassa kertomuksista sijaisuuksien kaut-

ta hankittua kokemusta pidettiin jopa opetusharjoitteluja arvokkaampana kokemuksena 

oman opettajana kasvamisen kannalta. 
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Opettajamuistot ja niiden kautta luodut ihanneopettajan mallit vaikuttivat jollakin tavalla 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden ammatti-identiteetin muotoutumiseen, 

mitä voidaan pitää merkittävänä tutkimustulosten kannalta. Opettajamuistot ja ihanneopet-

tajat ohjasivat jollakin tavalla myös opettajien omaa toimintaa. Ihanneopettajia etsittiin 

myös omasta työyhteisöstä. Luokanopettajat kaipasivat työssään apua ja tukea kokeneem-

milta kollegoilta. He pitivät kollegiaalista tukea omaa ammatti-identiteettiä vahvistavana 

tekijänä, ja uskoivat toisten opettajien vaikuttaneen suuresti oman opettajuuden kehittymi-

seen. Kollegiaaliseen tukeen voidaan ajatella kuuluvan myös opiskelijoiden mainitsema 

tuki opetusharjoitteluissa ja opiskelujen yhteydessä. Monet luokanopettajaopiskelijoista 

kertoivat siitä, kuinka toisten opiskelijoiden ja harjoittelussa toimineiden ohjaajien kanssa 

käydyt keskustelut auttoivat heitä oman ammatti-identiteetin rakentamisessa. Luokanopet-

tajat pitivät myös työssä kerättyä kokemusta merkityksellisenä ammatti-identiteettinsä 

kannalta. He toivat kertomuksissaan esille sen, kuinka he olivat kehittyneet työelämässä 

alun epävarmuudesta kohti itsevarmempaa, omaa opettajuuttaan. 

Toiseen tutkimusongelmaan viitaten merkittävä tutkimustulos oli luokanopettajakoulutusta 

koskeva kritiikki. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että luokanopettajakoulutus voisi 

nykyistä paremmin tukea ammatillista kasvua, ja sen pitäisi paremmin pystyä antamaan 

valmiuksia haastavaan arkeen työelämässä. Kuten myös aikaisemmissa tutkimuksissa, luo-

kanopettajakoulutusta kritisoitiin ammatti-identiteetin muovaajana. Koulutus ei luokan-

opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden mukaan valmista heitä tarpeeksi työelämässä 

esiin tuleviin haasteisiin.  

Kun pyysin luokanopettajia kertomaan omaan ammatilliseen identiteettiin eniten vaikutta-

neista tekijöistä, heistä kukaan ei maininnut ensimmäisenä luokanopettajakoulutusta. Pidän 

tätä merkittävänä tutkimustuloksena. Koulutuksen merkitystä ei kuitenkaan täysin vähek-

sytty, sillä monet kertoivat myös saaneen koulutuksesta tärkeitä tietoja tiettyjen osa-

alueiden osalta. Käytännölliset monialaisten opintojen kurssit, ammatillisen kasvun kurssit 

ja harjoittelut osana koulutusta nähtiin merkittävinä oman opettajuuden kehittymisen kan-

nalta. Luokanopettajaopiskelijat kritisoivat luokanopettajakoulutusta lähes samalla tavalla 

kuin luokanopettajat. Heistä kuitenkin jokainen liitti kertomukseensa koulutuksen merki-

tyksellisyyden ilman että tutkijana siitä erikseen kysyin. Pääpaino kertomusten koskiessa 

koulutusta oli kuitenkin kritiikki. Muutoksia koulutukseen kaivattiin. Haastateltavat toivat 

kertomuksissaan esille esimerkiksi ammatillisen kasvun portfoliot, joista ei heidän mu-

kaansa ollut juurikaan hyötyä oman ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta. 
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Kolmas tutkimusongelmani koski luokanopettajaopiskelijoiden ja jo jonkin aikaa työssä 

toimineiden luokanopettajien kertomusten välisiä yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia. 

Tässä tutkimuksessa erot näiden kahden ryhmän välillä olivat vähäisiä. Luokanopettaja-

opiskelijat olivat opinnoissaan jo pitkällä ja pian valmistumassa, joten heidän kertomuk-

sensa oman ammatti-identiteettinsä kehittymisestä sijoittuivat siirtymävaiheen pohdintaan. 

Opiskelijat kertoivat tuntemuksistaan ja odotuksistaan koskien työelämään siirtymistä. 

Samalla he pohtivat sitä, mitkä asiat opiskelujen aikana ovat vieneet heidän omaa opetta-

juuttaan eteenpäin. Työelämää koskevat odotukset vaikuttivat melko realistisilta, eikä 

opiskelijoilla näyttänyt olevan lainkaan liian ruusuinen kuva opettajan ammatista. Odotuk-

set olivat sisällöiltään saman kaltaisia kuin luokanopettajien kertomukset ensimmäisestä 

työvuodesta. Sekä luokanopettajaopiskelijat että luokanopettajat puhuivat vanhempien 

kohtaamisesta arveluttavana ja jännitystä aiheuttavana seikkana luokanopettajan työssä. 

Ero näiden kahden tutkimusryhmän välillä oli työkokemuksen määrä. Luokanopettajat 

olivat olleet työelämässä jo noin viiden vuoden ajan, joten heidän kertomuksissaan suurta 

roolia näyttelivät ensimmäiset työvuodet ja niiden aikana tapahtunut ammatti-identiteetin 

kehittyminen. Luokanopettajat kuvasivat tarkkaan ensimmäistä työvuottaan, sen aikana 

tulleita yllätyksiä, kokemuksia ja tunnetiloja. Opettajat osasivat kertoa myös konkreettisia 

asioita, joihin he eivät olleet ennen työkokemuksen hankkimista osanneet varautua. Hanka-

liksi asioiksi ensimmäisinä työvuosina nousivat vanhempien kohtaaminen, arviointi, eri-

tyistä tukea koskevat toiminnot sekä omat riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteet käy-

tännön työssä. Työkokemusta hankkineiden luokanopettajien kertomukset omaan ammatti-

identiteettiin vaikuttaneista tekijöistä sijoittuivat pääasiassa työelämässä kehittymiseen. 

Kun kysyin heiltä koulutusajoista, monet poimivat koulutuksesta käytännöllisyyttä koros-

taneet kurssit tai oppimistapahtumat merkittävinä seikkoina. Pääasiassa koulutusta kritisoi-

tiin liian teoriapainotteiseksi, ja luokanopettajat uskoivat oppineensa monet asiat niin sano-

tusti kantapään kautta vasta työelämässä. 

Työelämään siirtymiseen liittyen kaivattaisiin siis lisää tukea. Kiviniemi (2000, 56,65) 

pohtii, voitaisiinko alkushokkia ehkäistä tukemalla paremmin luokanopettajia opiskelujen 

loppuvaiheessa. Hänen mukaansa koulutuksella voisi olla mahdollisuuksia perehdyttää 

opiskelijoita paremmin arjen työn problematiikkaan. Tukea siirtymään Kiviniemi hakisi 

myös ammatti-identiteetin persoonallisen tukemisen kautta. Luokanopettajien ja luokan-

opettajaopiskelijoiden kertomusten perusteella voitaisiin todeta, että Kiviniemen pohdinnat 

ovat täysin aiheellisia.  
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6.3.2 Luokanopettajan ammatillisen kasvun polku urakehityksen mallia mukaillen 

Tässä tutkimuksessa luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden tuottamat kertomuk-

set oman ammatti-identiteetin rakentumisesta voidaan nähdä linkittyvän urakehitysvaihei-

siin. Tarinoilla on selkeä ajallinen juoni opiskelemaan pääsemisen vaiheesta aina työelä-

män vaiheisiin saakka. Haastatteluissa esiin nousseet teemat ja omaan ammatti-

identiteettiin vaikuttaneet tekijät voidaan selkeästi nähdä sijoittuvan jollekin ajanjaksolle. 

Opiskeluiden aikana omaa ammatti-identiteettiä vahvistivat opetusharjoittelut ja sijaisuu-

det, ja työuran alussa ammatti-identiteetin kannalta merkityksellisenä nähtiin pääasiassa 

kollegoiden antama tuki ja kannustus. Näyttäisi siltä, että ammatti-identiteettiä rakennettiin 

eri konteksteissa eri tavoin. Koska ammatti-identiteetti näyttäisi rakentuvan eri tavalla luo-

kanopettajakoulutuksessa ja luokanopettajan työvuosien aikana, halusin peilata tutkimustu-

loksiani soveltuvin osin Anneli Eteläpellon luomaan dynaamiseen prosessimalliin. 

Esittelin tutkimuksen alussa Anneli Eteläpellon luoman ammatillisen kehityksen dynaami-

sen prosessimallin, jossa opettajan kehittymistä tarkasteltiin eri vaiheiden kautta. Ensim-

mäistä vaihetta Eteläpellon mallissa nimitetään induktiovaiheeksi. Eteläpellon mukaan 

tässä vaiheessa opettaja joko reflektoi omaa toimintaansa kriittisesti, tai keksii sen sijaan 

selviytymiskeinoja. Eteläpellon mukaan tässä vaiheessa on vaarana, että nuori kokematon 

opettaja voidaan helposti sosiaalistaa koulun käytäntöihin, vaikka toimintamalli ei olisi-

kaan hänelle mieleinen. Ilman oman toiminnan reflektointia ja oman pedagogisen käyttö-

teorian luomista kokematon opettaja voi alkaa toimia tavalla, jonka mukaan ei ollut aikai-

semmin toiminut. Ensimmäiseen vaiheeseen liittyy myös autonomisuus ja sen vastakohta-

na kollegiaalisen tuen tarve. Opettaja voi tehdä työtään autonomisesti, mutta voi tarvita 

paljon toisten ihmisten tukea ja rohkaisua. Ensimmäisen vaiheen lopulla Eteläpelto puhuu 

lisääntyneestä itsevarmuudesta ja opettajan päätöksestä sitoutua alalle. (Eteläpelto 2005, 

267.) 

Eteläpellon malli on yhteydessä saamiini tutkimustuloksiin. Luokanopettajat toivat kerto-

muksissaan esille kollegiaalisen tuen tarpeen ensimmäisinä työvuosinaan. He kertoivat, 

kuinka joutuivat kysymään apua työkavereiltaan arjen työhön liittyvissä asioissa ja kuinka 

he kaipasivat tukea toisilta ihmisiltä. Kaikki opettajista mainitsivat saaneensa lisää itse-
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varmuutta alun epävarmuuden jälkeen. Kaikki haastatteluun osallistuneista luokanopetta-

jista olivat myös päättäneet alun vaikeuksista huolimatta jäädä luokanopettajan ammattiin.  

Toista ammatillisen kehityksen vaihetta Eteläpelto nimittää uudelleen arvioinnin vaiheeksi. 

Vaiheen tunnuspiirteinä pidetään itse-epäilyä, itsereflektiota ja itsensä kyseenalaistamista. 

Opettaja tulee työssään kriittiseksi ja kyseenalaistaa kaikki omaksutut arvot, toimintamallit 

ja ratkaisut, joita hän on aiemmin tehnyt. Eteläpellon mukaan voidaan puhua kriittisistä 

episodeista, joilla tarkoitetaan merkittäviä tapahtumia opettajan uralla, jotka ovat jollakin 

tavalla muuttaneet opettajan toimintaa. Kriittisten episodien ja toiminnan uudelleen arvi-

oinnin myötä opettaja yleensä luo työssään uusia toimintamalleja. Tässä vaiheessa opetta-

jan ammatti-identiteetti kehittyy edelleen ja siihen voi tulla muutoksia. (Eteläpelto 2005, 

268.) Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat kertoivat kyseenalaistaneen omia toimin-

tamallejaan varsinkin työuran ensimmäisinä vuosina. Tässä tutkimuksessa uudelleen arvi-

oinnin vaihe siis voidaan nähdä kytkeytyneen jollakin tavalla jo induktiovaiheeseen. Uu-

delleen arviointia oman toiminnan osalta on luultavasti tapahtunut myös myöhemmin, mut-

ta opettajat eivät tuoneet niitä selkeästi esille kertomuksissaan. Yhdessä kertomuksessa 

(luokanopettajamies 2) uudelleen arviointi nousee selvemmin esille. Luokanopettajana 

toiminut mies kertoo, kuinka hän ensimmäisinä työvuosinaan oli tarkka siitä, millaisia tun-

teja hän piti oppilailleen, ja hän kertoi suunnitelleensa oppitunteja paljon. Tällä hetkellä 

hän kertoi saaneensa lisää roolia työyhteisössä ja käyttävänsä energiaa enemmän työyhtei-

sön  projekteihin. Kertomuksesta pystyi myös huomamaamaan sen, kuinka kyseisellä opet-

tajalla oli jonkinlainen halu palata aikaisempaan tapaansa tehdä työtä. Eteläpellon mallin 

mukaisesti voitaisiin siis ajatella, että kyseinen opettaja on käynyt läpi erilaiset orientaation 

vaiheet uudelleen arvioinnin kautta. 

Uudelleen arviointiin opettajat ryhtyivät työuran alussa myös vanhempien kyseenalaista-

misen kautta. Opettajat olivat uransa alkuvaiheessa epävarmoja ratkaisuistaan ja toiminnas-

taan , ja joutuivat kertomusten mukaan miettimään tekemiään ratkaisuja ensimmäisinä työ-

vuosina nykyistä enemmän. 

Kolmas vaihe Eteläpellon mallissa on orientaatiovaihe. Siinä vaiheessa opettajat orientoi-

tuvat työssään tietylle osa-alueelle, joita Eteläpelto luokittelee kolme. Opettaja voi olla 

oppiainesuuntautunut, jolloin hänen aineenhallintansa jossakin oppiaineessa on kehittynyt 

eksperttiyden tasolle. Opettaja voi  myös tehdä erilaisia opetuskokeiluja, tai tulla pedagogi-

sesti joustavammaksi. Yhteisösuuntautunut opettaja toimii mielellään projekteissa ja on 
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aktiivinen omassa työyhteisössään. Yhteisösuuntautuneesti orientoitunut opettaja haluaa 

kehittää omaa opettajuuttaan, ja uskoo elinikäiseen oppimiseen. Rutinoituneen työn orien-

taation orientaatiolla Eteläpelto kuvaa opettajaa, joka on omaksunut autonomisen roolin 

työyhteisössään. Opettaja on silloin riippumaton toisista opettajista, ja hänellä on halu ke-

hittää itseään. ( Eteläpelto 2005, 269.) 

Orientaatiovaiheen piirteitä on havaittavissa myös tämän tutkimuksen kertomuksissa. 

Opettajat kertoivat, kuinka he ovat kehittyneet opettajina työvuosien aikana. Monet puhui-

vat ammattitaidon lisääntymisestä, mikä sinänsä on laaja käsite. Kun pyysin heitä tarken-

tamaan kertomustaan ammattitaidon lisääntymisestä, monet sanoivat aineen hallinnan ja 

opettamisen helpottuneen. Päätösten ja ratkaisujen teko tuntui opettajista nyt aikaisempaa 

helpommalta, ja ainakin yksi opettajista osallistui aktiivisesti koulun projekteihin (luokan-

opettajamies 2). Rutinoituneen työn orientaatio luokanopettajien kertomuksissa tuli esille 

autonomisen roolin hyväksymisen kautta. Opettajat kertoivat, kuinka he olivat ymmärtä-

neet, että he tekevät työtään omalla persoonallaan ja omalla tavallaan. Kertomuksista kävi 

ilmi, että luokanopettajat ymmärsivät vasta muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen, että 

opettajan työtä voi tehdä tunnollisesti ilman valtavaa stressiä. Kertomukset osoittivat, että 

opettajat tarvitsivat työkokemusta ja kollegoidensa tukea ymmärtääkseen, että epätäydelli-

syyttä ja epäjärjestystä on luokanopettajan työssä vain siedettävä. Armollisuudesta itseään 

kohtaan puhuivat pääasiassa naisopettajat.  

Eteläpellon mallissa esitetään vielä kaksi vaihetta, eheytymisen vaihe sekä vetäytymisen 

vaihe. Vetäytymisen vaihetta ei voida liittää tähän käsittelyyn, koska sillä tarkoitetaan työ-

uralta vetäytymistä ja eläkkeelle siirtymistä.  Eheytymisen vaiheella tarkoitetaan itsetutkis-

kelun ja jatkuvan reflektoinnin myötä tapahtuvaa ammatti-identiteetin eheytymistä. Silloin 

opettaja voi tuntea itsensä jonkinlaisena mentorina ja tukena työyhteisölleen. Eteläpellon 

(2005, 269) mukaan eheytymisen vaihetta ei saavuteta nopeasti. Joskus voi käydä myös 

niin, että sitä ei saavuteta ollenkaan itsereflektion ja dialogin puutteen vuoksi. Tutkimuk-

seeni osallistuneet luokanopettajat olivat kaikki olleet vasta noin viisi vuotta työelämässä 

ja he olivat työyhteisönsä nuorimpia jäseniä. Kertomusten perusteella en asettaisi heitä 

vielä eheytymisen vaiheeseen, vaikkakin osa heistä saattaa olla ihan sen kynnyksellä. Heis-

tä jokainen tuntui löytäneensä oman ammatti-identiteettinsä, sillä he tekivät työtään mielel-

lään. Kaikki kertoivat haluavansa työskennellä jatkossakin opettajana, ja he kertoivat löy-

täneensä oman tavan tehdä työtään. Mikäli heidän työyhteisöönsä saapuisi kokematto-
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mampi nuori opettaja, saattaisi hyvinkin olla niin, että he tuntisivat itsensä roolimalliksi ja 

mentoriksi tuolle tulokkaalle. 

Luokanopettajaopiskelijoita ei voida vielä asettaa Eteläpellon urakehityksen malliin kovin 

pitkälle puuttuvan työkokemuksen vuoksi. Heistä osa on vähäisen tai olemattoman työko-

kemuksen johdosta vasta siirtymässä induktiovaiheeseen, jossa he päättävät sitoutua alalle 

tai päättävät puolestaan vaihtaa alaa. Paljon sijaisuuksia tehneet luokanopettajaopiskelijat 

voivat olla hieman pidemmällä induktiovaiheessa. He voivat jo reflektoida omaa toimin-

taansa opettajana, ja heillä voi olla luotuna suhteita erilaisiin työyhteisöihin, joissa he ha-

kevat tukea kollegoiltaan. Mielestäni seuraavaan vaiheeseen, uudelleen arvioinnin vaihee-

seen ei ole mahdollista päästä vielä lyhyitä sijaisuuksia tekemällä, sillä kriittiseen itse-

epäilyyn ja oman toimintansa aitoon kyseenalaistamiseen tarvitaan varmasti enemmän työ-

kokemusta. Pitkät sijaisuudet erilaisten oppilasryhmien opettajana ja erilaisten työyhteisö-

jen jäsenenä toimiminen voivat mielestäni jo johtaa uusien toimintamallien luomiseen 

oman kriittisen pohdinnan kautta. 

Eroja miesten ja naisten välisissä kertomuksissa oli melko vähän. Erona voidaan pitää ai-

noastaan sitä, kuinka naisopettajat kokivat ensimmäisen työvuotensa miesopettajia ras-

kaampana asettaessaan omalle toiminnalleen liian korkeita tavoitteita. Kertomuksista nousi 

esille armollisuuden käsite, jota vain naiset käyttivät. He kertoivat siitä, kuinka vasta kol-

legoiden tuen ja työvuosien kautta he ymmärsivät olla armollisempia itselleen. Miesopetta-

jien kertomuksista ei noussut esille vastaavaa asiaa. Muita eroja sukupuolten välillä en 

pystynyt löytämään suhteellisen pienen otannan vuoksi. 
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7 POHDINTA 

 

Opettajuutta ja ammatti-identiteettiä on tutkittu Suomessa melko paljon, mutta mielestäni 

omassa tutkimuksessani on jotakin ainutkertaista. Siinä ei keskitytä vain yhteen osa-

alueeseen ammatti-identiteetin rakentajana, vaan ammatti-identiteetin muovautumista tar-

kastellaan monesta näkökulmasta käsin. Olen huomioinut opettajuuden ammatin muuttu-

van luonteen, ja näen opettajuuden rakentuvan sosiokulttuurisesti. Tähän liittyen olen tar-

kastellut ammatti-identiteetin rakentumista postmodernin ja narratiivisen identiteettikäsi-

tyksen kautta. Lisäksi tutkimukseni informantteina toimivat sekä luokanopettajat että luo-

kanopettajaopiskelijat. Aikaisemmissa tutkimuksissa (Stenberg 2011; Kaasila 2000; Laine 

2004 ) opettajaidentiteettiä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti yhdestä näkökulmasta käsin. 

Tutkimuksissa on keskitytty esimerkiksi pelkästään opettajamuistojen tai opetusharjoitte-

lun merkitykseen identiteetin rakentajana. Tässä tutkimuksessa kerronnallisuus oli vahvasti 

läsnä, ja liikkeelle lähdettiin aineistolähtöisesti. Ammatti-identiteetin rakentumista tarkas-

teltiin yksilöiden itsensä kertomana, ja esille tuotiin kaikki haastateltavien esille nostamat 

ammatti-identiteetin rakentumiseen vaikuttaneet tekijät. 

Mielestäni onnistuin valitsemaan tutkimukseeni toimivan metodologian ja tutkimusmene-

telmät, sillä sain kerättyä mielenkiintoisen ja kattavan tutkimusaineiston. Teoriatieto ja 

tutkimusaineisto muodostavat eheän kokonaisuuden, ja pystyin tutkimustulosten kautta 

vastaamaan asettamiini tutkimusongelmiin. Tutkimuksen aiheen ja metodologian valitse-

misen myötä huomasin siirtyneeni tutkijana itselleni vieraalle alueelle. Kandidaatin työni 

käsitteli aivan muuta aihetta, eikä narratiivinen tutkimusmenetelmäkään ollut minulle en-

nestään kovin tuttu. Koko tutkimusprosessin ajan olen siis oppinut jatkuvasti uutta. Olen 

tutustunut alan laajaan tutkimuskenttään kotimaisten ja kansainvälisten artikkeleiden ja 

väitöskirjojen kautta. Lisäksi olen etsinyt paljon kirjallisuutta tutkimuksen metodologiaan 

ja narratiiviseen tutkimukseen liittyen. Opettajan ammatillisen kehityksen, uravaiheiden ja 

identiteettiteorioiden kietominen yhteensopivaksi, merkitykselliseksi punaiseksi langaksi 

vaati perehtymistä aiheeseen, ja tutkielman työstäminen oli ajoittain myös melko haasta-

vaa. Näkökulmien sitominen loogiseksi kokonaisuudeksi oli hankalaa sen vuoksi, että 

opettajan ammatti-identiteettiä on tutkittu monimuotoisesti useista eri näkökulmista käsin. 

Tutustuminen aikaisempiin tutkimuksiin auttoi minua hahmottamaan oman tutkimukseni 

paikkaa laajalla opettajatutkimuksen kentällä. Tutkimuksen tekemistä aloitellessani olin 
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luullut opettajatutkimusta olevan paljon vähemmän. Prosessin aikana kuitenkin huomasin, 

että opettajuutta on tutkittu eri näkökulmista hyvin paljon. Siitä huolimatta uskallan väit-

tää, että oma tutkimukseni eroaa muista tutkimuksista, eikä täsmälleen samanlaista tutki-

musta ole aikaisemmin tehty. Opettajatutkimuksen laajuus ja monet näkökulmat mahdollis-

tivat hyvin laaja-alaisen tarkastelun ja sain omien tutkimustulosteni rinnalle monia aikai-

sempia tutkimustuloksia. Muihin tutkimuksiin tutustumalla aloin myös itse paremmin ym-

märtää opettajan ammatti-identiteetin rakentumista teoreettisella tasolla.  

Koko tutkimusprosessin ajan olen pohtinut tutkimuseettisiä asioita ja sitä kautta myös 

omaa tutkijapositiotani. Olen joutunut miettimään, miten oma luokanopettajakoulutustaus-

tani vaikuttaa tutkijana toimimiseen tässä tutkimuksessa. Tutkijana minun on ymmärrettä-

vä omien roolieni merkitys tähän tutkimukseen. Oma roolini luokanopettajakoulutuksen 

kautta voi tuoda tutkimukseen uusia näkökulmia, mutta toisaalta se voi aiheuttaa sen, että 

jotakin jää huomaamatta. Uskon, että luokanopettajaopinnoista ja työkokemuksestani ope-

tusalalla oli minulle hyötyä tässä tutkimuksessa. Tutkijana pystyin ymmärtämään luokan-

opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ja pystyin hahmottamaan heidän 

kertomuksistaan tärkeitä asioita.  

Tutkimukseen osallistuneet eivät olleet läheisiä ystäviäni, mutta osan tunsin työn tai opis-

kelujen kautta jollakin tavalla. Osaa haastateltavista en ollut tavannut koskaan aikaisem-

min. Tässä tutkimuksessa haastateltavien tuttuudella ei näyttänyt olevan merkitystä tutki-

mustuloksiin. Kaikki haastattelutilanteet muodostuivat rauhallisiksi ja ilmapiiri tuntui tur-

valliselta ja luottamukselliselta. Osa haastateltavista halusi tai osasi kertoa oman opettajuu-

tensa ja ammatti-identiteettinsä rakentumisesta kertomuksellisemmin kuin toiset, mutta 

kaikki haastateltavista selvästi miettivät vastauksiaan ja pyrkivät kertomaan todellista elet-

tyä kertomusta. Kaikkien kertomuksista näki, että omaan opettajuuteen liittyviä asioita oli 

aikaisemmin pohdittu. Osa luokanopettajista sanoi minulle haastattelun päätyttyä, että 

haastattelu oli heille merkityksellinen. He kiittivät haastattelusta, ja kertoivat, kuinka haas-

tattelutilanne oli ollut heille ajatuksia avaava. Osa puhui jopa haastattelusta voimaannutta-

vana kokemuksena. Luokanopettajat olivat sitä mieltä, että työelämän kiireessä omaan 

opettajuuteen syvällisesti paneutuminen jää vähäiseksi 

Jäin pohtimaan muuttuvaa opettajuutta, ammatti-identiteetin kehittymistä ja luokanopetta-

jakoulutuksen sisältöjä omien tutkimustulosteni kautta. Tutkimusten perusteella luokan-

opettajakoulutusta on kritisoitu jo aikaisemmin, mutta suuria muutoksia koulutuksen ra-
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kenteisiin ei olla viime vuosien aikana tehty. Pedagogiset ja ammatillisen kasvun portfoliot 

ollaan aikaisemmissa tutkimuksissa nähty merkityksellisinä oman ammatti-identiteetin 

kannalta (Laine 2004). Tässä tutkimuksessa kaikki haastateltavat kuitenkin olivat sitä miel-

tä, että koulutus ei auta oman ammatti-identiteetin rakentamisessa tarpeeksi. Jäin mietti-

mään, miksi opiskelijat ja jo valmistuneet luokanopettajat kokivat asian näin. Muualla 

maailmassa suomalaista opettajankoulutusta arvostetaan, mutta tässä tutkimuksessa näytti 

siltä, että suomalaiset luokanopettajat eivät itse arvosta korkeatasoista koulutustamme. 

Ovatko yhteiskunnan muutokset vaikuttaneet opettajan ammattiin nopeammin kuin luo-

kanopettajakoulutukseen? Voisiko olla niin, että luokanopettajakoulutus on liian pirstaleis-

ta tai teoriapainotteista ammatti-identiteetin rakentumisen kannalta? Ovatko ammatillisen 

identiteetin rakentamisvälineet luokanopettajakoulutuksessa liian vanhanaikaisia suhteessa 

nykyajan työhön kentällä? 

Luokanopettajakoulutuksen pirstaleisuutta ja jonkinlaista epäloogisuutta sen rakenteissa on 

kritisoinut myös Lindèn (2002) lisensiaatin tutkimuksessaan. Hänen mukaan luokanopetta-

jakoulutus on kuin putki, johon opiskelijat astuvat sisään ja noin viiden vuoden päästä siel-

tä ulos. Hänen mukaan kasvatustieteiden opinnot, tutkimusopinnot, monialaisten aineiden 

opinnot ja harjoittelut eivät muodosta eheää loogista kokonaisuutta. Lindèn kritisoi sitä, 

kuinka koulutuksen kurssien välillä ei voida nähdä yhteyksiä toisiinsa. Jokainen kurssi 

sisältää oman rakenteensa ja omat tehtävänsä, mutta kurssit eivät liity millään tavalla toi-

siinsa. Lindèn ottaa esille myös portfolioiden merkityksen ammatti-identiteetin kehittymi-

selle. Hänen mukaansa liiallinen portfolioiden teko usealle kurssille samanaikaisesti voi 

ennemmin estää kuin tukea ammatti-identiteetin kehittymistä. Portfolioista tulee hänen 

mukaansa silloin helposti oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamisen välineitä, eikä 

oman ammatillisen kasvun välineitä. ( Lindèn 2002, 131-132.) 

Luokanopettajaopiskelijana, ja saamieni tutkimustulosten perusteella voin yhtyä Lindènin 

väittämiin luokanopettajakoulutuksen pirstaleisuudesta ja portfolioiden merkityksestä am-

matti-identiteetin kehittymiselle. Kasvatustieteiden opinnot, tutkimusopinnot, kieli-ja vies-

tintäopinnot, monialaiset opinnot ja harjoittelut ovat kaikki omia opintojaan, jotka eivät 

liity toisiinsa juuri millään tavalla. Opiskelijana on välillä vaikeaa hahmottaa, minkä vuok-

si opiskelee milläkin kurssilla. Kirjallisia töitä voi olla tehtävänä yhtäaikaisesti useampia, 

eikä niissä tapahtuvaa pohdintaa pysty välttämättä liittämään toisiinsa millään tavalla. 

Omalla kohdallani ammatilliseen kasvuun liittyvistä portfolioista on ollut hyötyä vain sil-

loin, jos omaa opettajuutta ja siihen liittyviä konkreettisia dilemmoja on pohdittu ensin 
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yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Keskustelujen ja pohdintojen yhteydessä huomio 

kohdistuu helposti myös oman opettajuuden pohtimiseen, joten silloin portfolion kokoami-

nen ajatuksien kautta tuntuu loogiselta ja eheyttävältä. 

Tutkimusten mukaan (esim. Laine 2004) yliopistosta työelämään siirtyminen koetaan suu-

rena askeleena, ja ensimmäinen työvuosi tuo mukanaan paljon uutta. Tässäkin tutkimuk-

sessa opettajat kertoivat ensimmäisen työvuotensa vaikeuksista. Tämä asia herättää minus-

sa tutkijana ja tulevana luokanopettajana monia kysymyksiä. Minkä vuoksi monet luokan-

opettajat palavat työssään loppuun ja jopa vaihtavat alaa, vaikka ovat opiskelleet ammattia 

varten monta vuotta? Miten ammatti-identiteettiä voitaisiin jo luokanopettajakoulutuksessa 

rakentaa niin, että työelämän arki ei tulisi aloittavalle opettajalle täytenä shokkina? Uskon, 

että loppuun palaminen ja uran vaihtaminen voivat johtua monista asioista, mutta yksi 

merkittävä syy saattaa hyvinkin olla luokanopettajakoulutuksessa. Koulutuksessa ei anneta 

riittävästi valmiuksia kohdata työelämän haasteita. Esimerkiksi yhteistyö vanhempien 

kanssa, oppilaiden arviointi ja kolmiportaisen tuen toteuttaminen käytännössä ovat asioita, 

joita ei käsitellä luokanopettajakoulutuksessa lähes ollenkaan. Nämä seikat nousivat esille 

myös tämän tutkimuksen kertomuksissa. 

Koulutukseen kaivattaisiin lisää käytännön työn näkökulmaa suoraan kentällä toimivilta 

opettajilta. Hienointa olisi, jos luokanopettajat ja erityisopettajat voisivat kertoa opiskeli-

joille kohtaamistaan ongelmista työpaikoilla jo yliopistokoulutuksen aikana. Jos ongelmia 

pohdittaisiin ja ratkottaisiin yhdessä jo koulutuksen aikana, opiskelijoilla voisi olla jotakin 

toimintamalleja muistissa työelämään siirryttäessä. Vaikka opettajan ammattitaitoon liittyy 

vahvasti työkokemuksen tuoma hiljainen tieto, on mielestäni väärin jos monet käytännön 

perusasiat jäävät opittaviksi niin sanotusti kantapään kautta. 

Syitä vasta työuransa aloittaneiden opettajien loppuun palamiseen voidaan hakea myös 

työyhteisöstä. Epävarma ja nuori opettaja on hyvin altis työyhteisön sosiaalistamiselle. 

Työyhteisön antamalla tuella ja asennoitumisella uuteen opettajaan on paljon merkitystä 

aloittavan opettajan työuran kehittymisen kannalta. Mikäli opettajan omat näkemykset ei-

vät kohtaa muun työyhteisön näkemysten kanssa, voi työnteko käydä henkisesti raskaaksi. 

(Lindèn 2002, 133.) Olen kohdannut tämän asian jollakin tavalla jo opettajien sijaisuuksia 

tehdessäni. Olen huomannut, kuinka me 2000-luvulla koulutetut luokanopettajat olemme 

kasvaneet esimerkiksi samanaikaisopetukseen, olemme tottuneet tekemään yhteistyötä ja 

haluamme muodostaa opetustyylimme nykyaikaisen tutkimustuloksen mukaisella tavalla. 
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Meidät on koulutettu aikakaudella, jolloin oppiminen nähdään tiedon konstruoimisena, 

eikä meistä tuskin kukaan vanno behavioristisen, opettajajohtoisen opetuksen nimeen. 

Työyhteisöissä on kuitenkin myös sellaisia opettajia, jotka eivät ole saaneet samanlaista 

koulutusta, vaan ovat valmistuneet opettajiksi erilaisessa yhteiskunnassa, erilaisten oppi-

miskäsitysten aikana. Tämä saattaa aiheuttaa jonkinlaista vastakkain asettelua ”nykyajan” 

opettajan ja kauan työtä tehneen opettajan välillä.  

Kauan työtä tehneellä luokanopettajalla on paljon hiljaista tietoa ja mittaamattomasti ko-

kemusta erilaisten oppijoiden kanssa toimimisesta. Kuitenkin meillä nuorilla vasta valmis-

tuneilla opettajilla voi olla uutta tietoa esimerkiksi erilaisista opetusmenetelmistä, mihin 

kokeneempi opettaja ei ole saanut koulutusta. Kuitenkin olen nähnyt, kuinka nuoren opet-

tajan ideat voidaan hylätä ja hänen metodejaan voidaan väheksyä, jos työyhteisön ilmapiiri 

on vanhoihin kaavoihin jämähtänyt ja muutosvastarintainen. Tämän kaltaisessa tilanteessa 

oman ammatti-identiteetin on pitänyt kehittyä vahvaksi, sillä muuten työyhteisö voi saada 

yksilön toimimaan omien arvojen vastaisella tavalla. Identiteetti voi kokea tilanteessa niin 

suuria ristiriitoja, että yksilö ei voi jatkaa työssään. Yhdyn siis Lindènin (2002, 133.) huo-

leen työkulttuurin sosiaalistavasta vaikutuksesta, jolla tarkoitetaan työyhteisön sosiaalista 

painostusta yksilöä kohtaan. 

Tutkimukseeni osallistuneet luokanopettajat, mutta myös luokanopettajaopiskelijat painot-

tivat kertomuksissaan työkokemuksen merkitystä ammatti-identiteetin kehittymisen raken-

tajana. Olen itse päässyt tekemään paljon sijaisuuksia erilaisissa opetusryhmissä ja työyh-

teisöissä, minkä vuoksi väitän kehittyneeni luokanopettajan työssä jo ennen varsinaista 

työelämään siirtymistä. Opettajakokemuksista on ollut paljon hyötyä myös opintoja ajatel-

len. Käytännön kautta olen voinut paremmin ymmärtää yliopistossa jaettua teoriatietoa, ja 

toisaalta, olen päässyt hyödyntämään teoriatietoa käytännössä. Olen saanut muotoiltua 

koulutuksesta eheämmän kokonaisuuden itselleni juuri työkokemuksen kautta. Olen roh-

keasti kokeillut koulutuksessa oppimiani asioita kentän kouluilla työskennellessäni. Olen 

voinut arvioida omaa toimintaani ja omaksumiani opetusmetodeja käytännössä, ja samalla 

olen voinut tuoda käytännön kokemuksia mukaan teoreettiseen pohdintaan. Koin myös 

opetusharjoittelut ammatti-identiteettiäni vahvistavina tekijöinä tekemieni sijaisuuksien 

kautta. Kokeilin harjoittelussa samoja asioita, mitä olin tehnyt itsenäisesti ilman ohjausta 

kentällä. Saadessani kehuja harjoittelussa näistä kokeiluista, koin itsetuntoni vahvistuvan. 

Kun toimintamallini saivat hyväksyntää kokeneilta ohjaajilta, koin, että olin osannut rat-

kaista tilanteet aikaisemminkin oikealla tavalla itse kentällä toimiessani. 
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Tässä tutkimuksessa otanta on suhteellisen pieni, eikä tutkimusta tehty koko Suomen laa-

juisesti. On siis selvää, että tutkimustuloksia ei pidä yleistää liikaa. Luokanopettajakoulu-

tusta kritisoitiin tässä tutkimuksessa paljon, mutta on otettava huomioon myös se, että 

suomalaista luokanopettajakoulutusta pidetään kansainvälisesti korkealaatuisena. Suomes-

sa tehdyissä opettajatutkimuksissa tulee esille kritiikin lisäksi myös koulutuksen arvosta-

minen, ja on selvää, että suomalaista opettajankoulutusta on pyritty myös uudistamaan. 

2000-luvun alussa opettajankoulutus on uudistunut opetusministeriön julkaiseman kehit-

tämisohjelman kautta kohti tutkimuksellisempaa otetta. Opiskelijoille suunnattiin yhä 

enemmän omatoimista työtä suhteessa tutkintovaatimuksiin. 2010-luvulla yhteiskunnan 

murros, globalisaatio ja moninaistuminen ovat tuoneet luokanopettajakoulutukselle uusia 

haasteita, ja akateemista luokanopettajakoulutusta pidetään itsestäänselvyytenä. (Opetus-

ministeriö, 2006.) Suomalaisen opettajankoulutuksen akateemista otetta puolustaa useissa 

kasvatustieteellisissä julkaisuissa myös professori Pertti Kansanen.  

Opettajana kasvamista ja opettajan ammatti-identiteettiä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa 

monista näkökulmista käsin ja tutkimuksen tavoitteena oli nostaa esille niitä asioita, mitä 

luokanopettajat pitävät merkityksellisinä oman ammatti-identiteettinsä kehittymisen kan-

nalta. Mielestäni tutkimustulokset ovat merkittäviä, vaikka tutkimusotannan laajuus ei riitä 

niiden yleistämiseen. Varsinkin siirtymävaihe opiskelemasta työelämään nähtiin merkittä-

vänä askeleena luokanopettajan ammatti-identiteetin kehittymisen polulla, ja siihen vaihee-

seen kaivattiin lisää tukea. Tässä tutkimuksessa informantit muodostivat mielenkiintoisen 

joukon, sillä he edustivat rakenteellisesti kahta erilaista ryhmää. Tässä tutkimuksessa olisi 

voitu pureutua tarkemmin myös pelkästään siirtymävaiheen tarkastelemiseen esimerkiksi 

ekologisten siirtymävaiheteorioiden kautta. 

Jatkotutkimusaiheita tämän kaltaisen tutkimusaiheen parissa voisivat olla esimerkiksi siir-

tymävaiheen tarkasteleminen, jossa koulutuksesta työelämään siirtyviä luokanopettaja-

opiskelijoita ja heidän ajatuksiaan tutkittaisiin tarkemmin. Mielenkiintoista olisi toteuttaa 

myös jokin pitkittäistutkimus, joissa seurattaisiin luokanopettajaopiskelijoiden opetta-

jaidentiteetin kehittymistä useiden vuosien ajan. Olisi mielenkiintoista seurata myös esi-

merkiksi ensimmäisen työsuhteensa saanutta luokanopettajaa työssään, arvioida hänen 

toimintaansa ja haastatella häntä tuntemuksiin ja kokemuksiin liittyen. Opettajatutkimusta 

voisi tehdä myös vertailun näkökulmasta. Voitaisiin tutkia esimerkiksi 2000-luvulla val-

mistuneiden opettajien toimintaa suhteessa esimerkiksi 1980-luvulla valmistuneiden opet-

tajien toimintaan. Vertailua voitaisiin tehdä myös eri sukupuolten välillä. Tutkimukseni 
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pohjalta jäin miettimään myös sitä, kokevatko tutkimukseen osallistuneet luokanopettaja-

opiskelijat työelämään siirryttyään saman kaltaisen alkushokin kuin luokanopettajat olivat 

kokeneet. Olisi mielenkiintoista haastatella luokanopettajaopiskelijoita myöhemmin uudel-

leen. 

Koko tutkimusprosessi on kestänyt yli vuoden ajan. Tutkielman kokoaminen oli näkemyk-

siä avartava ja opettavainen kokemus. Huomasin pohtivani paljon opettajuuteen ja ammat-

ti-identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Aineiston analysointivaiheessa huomasin itse eläyty-

väni tarinoihin ja pystyin jopa samaistumaan kertomuksiin. Yhdestä opettajan tarinasta 

koin löytäväni jollakin tavalla itseni. Huomasin ajattelevani joistakin asioista samalla ta-

valla kuin hän, ja kertomuksen kautta aloin ajatella myös omaa tulevaa työuraani pidem-

mälle. Sain tutkimusta tehdessäni itse kokea kertomusten voimaannuttavan vaikutuksen, ja 

uskon tämän tutkimusprosessin vaikuttaneen myös omaan ammatilliseen kasvuuni. 
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