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1 JOHDANTO 

Käytännön ja teorian yhdistäminen on ollut ongelmallista jo vuosikymmeniä luokanopetta-

jan koulutuksessa. Tieto, joka on omaksuttu opettajankoulutuksessa, tulisi kyetä hyödyn-

tämään myös todellisissa luokkahuonetilanteissa. Käytännön ja teorian integroimisen haas-

te on tiedostettu koko nykyisen opettajankoulutuksen ajan, mutta ratkaisua kaikilta osin 

tuskin on vielä saatu, vaikka hyviä ratkaisuja ja ideoita onkin kehitetty ja niitä pyritään 

kehittämään jatkuvasti. (Jyrhämä & Maaranen, 2010, s. 159-161.) Niemi (2006, s. 79) 

määritteleekin, että opettajankoulutuksen tulee tarjota laaja-alaiset valmiudet, joiden poh-

jalta tulevalla opettajalla on mahdollisuus toimia itsenäisenä alan ammattilaisena sekä ke-

hittää itseään. 

Tutkimme pro gradu -tutkielmassamme Oulun yliopiston luokanopettajan koulutuksen 

tarjoamia valmiuksia ja vastavalmistuneiden kokemuksia näistä valmiuksista suhteessa 

työelämään. Tutkimuksemme tutkimusongelmiksi muodostuivat; millaiset valmiudet luo-

kanopettajan koulutus antaa työelämää varten, millainen merkitys ammatillisella identitee-

tillä ja kasvulla on työuraan, millaisia kokemuksia luokanopettajiksi valmistuneilla on kou-

lutuksen ja työn kohtaamisesta sekä millaisena luokanopettajakoulutus nähdään tulevai-

suudessa.  

Kiinnostuimme aiheesta, koska oma valmistumisemme ja työelämään siirtyminen lähenee, 

jolloin opettajankoulutuksesta saatujen oppien vertailu työelämän vaatimuksiin on erittäin 

keskeistä. Aiheesta on tehty erilaisia tutkimuksia (kts. esim. Blomberg, 2008, Aho, 2011, 

Almiala, 2008), joissa käsitellään opettajankoulutuksen ja työelämän kohtaamista. Omien 

näkemystemme mukaan luokanopettajan työ ei vastaa täysin koulutuksen antia. Koemme, 

että koulutus on teoriapainotteinen, kun taas opettajan työn näemme käytännönläheisenä. 

Uskomme, että koulutus antaa monipuolisen pintaraapaistun kuvan opettajan työstä ja sen 

sisällöistä, mutta työelämässä tulemme oppimaan paljon uutta käytäntöön liittyvää asiaa, 

mikä on luokanopettajan koulutuksessa jäänyt lähes huomioitta. Päädyimmekin selvittä-

mään muiden luokanopettajakoulutuksen käyneiden ja jo valmistuneiden henkilöiden ko-

kemuksia aiheeseen liittyen, jotta saisimme selville, ovatko käsityksemme vääriä. 

Tutkimuksemme koostuu teoriaosiosta, tutkimuksen toteutus -luvusta sekä tutkimuksemme 

tuloksista ja niistä syntyneistä johtopäätöksistä. Tutkimuksen lopussa on pohdinta, jossa 

käsittelemme tekemäämme tutkimusta ja siihen liittyen syntyneitä ajatuksia. Teoriaosio 
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muodostaa tutkimuksemme viitekehyksen. Viitekehyksessä tarkastellaan opettajan amma-

tin monimuotoisuutta, ammatillista identiteettiä ja ammatillista kasvua opettajan työssä 

sekä luokanopettajan koulutusta muuttuvassa yhteiskunnassa. Opettajan ammatin moni-

muotoisuuden muodostavat opettajan ammatti, opettajuus sekä opettajan työura. Ammatil-

linen identiteetti on yksilön käsitys itsestään ammatillisena toimijana ja ammatillisen kas-

vun avulla ylläpidetään ja lisätään ammatillista pätevyyttä. Tutkimuksemme keskeinen asia 

on luokanopettajakoulutus, joka on muuttunut yhteiskunnan muutosten mukana. Nykyään 

koulutuksen tavoitteena on antaa opettajaopiskelijoille laajat pedagogiset, didaktiset ja ai-

neenhallinnalliset tiedot ja taidot. 

Tutkimuksemme aihe on ajankohtainen, sillä tuleva opetussuunnitelma tulee haastamaan 

opettajien työtä entisestään. Tämä vaikuttaa myös oleellisesti opettajankoulutukseen, jonka 

on kyettävä tarjoamaan opettajaopiskelijoille uutta opetussuunnitelmaa vastaavia valmiuk-

sia. Meissä uusi opetussuunnitelma herättää epävarmuutta, sillä opetussuunnitelma 2016 

sisältää asioita, joita käymässämme koulutuksessa ei ole edes sivuttu. Esimerkiksi tuntijaon 

korvaaminen ilmiöperustaisella opetuksella on tulevaisuuden kouluarkea, mutta opettajan-

koulutuksessa olemme käsitelleet asioita ainekohtaisesti. Onko niin, että valmistuttuamme 

saamamme opit ovat jo hyödyttömiä? 
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2 OPETTAJAN AMMATIN MONIMUOTOISUUS 

Opettajan ammatti on monipuolinen ammatti. Opettajan tulee omata hyvät sosiaaliset tai-

dot sekä halua työskennellä lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten ihmisten parissa. Opet-

tajan ominaisia piirteitä ovat muun muassa innovatiivisuus, rohkeus, sosiaalisuus sekä hy-

vät vuorovaikutustaidot ja halu auttaa oppilaita kasvamaan yhteiskunnan mallikansalaisik-

si. Opettajan työssä omalla persoonalla on nykyään paljon merkitystä. 

Opettajan keskeisimpinä tehtävinä nähdään oppilaiden ohjaaminen ja opettaminen, työ-

rauhan ylläpitäminen sekä opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen. Tässä luvussa 

käsittelemme opettajan ammattia ja siihen sisältyvää jokaisen opettajan omaa näkemystä 

opettajan ammatista eli opettajuutta. 

Käsittelemme tässä luvussa myös opettajien työuraa. Työura on osa elämää ja sitä voi olla 

luonteeltaan monenlaista. Usein työura nähdään ihmisen polkuna työelämässä, joka voi 

olla esimerkiksi jatkuvaa tai katkonaista. Opettajan työura nähdään niin ikään koostuvan 

eri vaiheista ja luonteista, jotka määrittyvät työkokemusvuosien perusteella. Tässä luvussa 

ensin määrittelemme työuran yleisesti, jonka jälkeen keskitymme tutkimaan opettajan työ-

uraa ja sen eri vaiheita. 

2.1 Opettaja 

Opettajan työ on tyypillinen auttajan ammatti. Se on nykyaikainen professio, 

johon valmistaudutaan pitkän koulutuksen kautta. Opettaja on ammattiroo-

lissa, johon pääseminen edellyttää muodollisten koulutusvaiheiden läpikäy-

mistä, perusteellista tietoa ja asiantuntemusta. Mutta samalla se on työ, jossa 

kaikesta koulutuksesta huolimatta ihminen toimii omana itsenään, persoona-

na. (Heikkinen, 1998, s. 95-96.) 

Näin Heikkinen (1998) tiivistää teoksessaan opettajan ammatin (Heikkinen, 1998, s. 95-

96). Samanlainen tiivistetty määritelmä pätee vieläkin, vaikka yhteiskunta on muuttanut 

opettajan ammattia ajan saatossa.  

Stereotyyppisen käsityksen mukaan opettajan työn keskeisimpänä tehtävänä on pidetty 

tiedonsiirtämistä. Etenkin oppimiskäsityksen muuttuessa opettajan rooli on muuttunut op-

pimisen ohjaajaksi. (Tynjälä, 2006, s. 112.) Myös Luukkainen (2005) tuo esiin opetustyö-
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hön vahvasti vaikuttaneen opetussuunnitelmauudistuksen ja sen myötä muuttuneen oppi-

miskäsityksen. Käsityksen mukaan oppilas nähdään kasvattamisen tekijäksi eikä enää koh-

teeksi. Opettajan tehtävä on olla oppilaan kehittymisen tukija ja mahdollisuuksien avaaja, 

koska oppilaan rooli tekijänä on vahvistunut. (Luukkainen, 2005, s. 23.) Välijärven (2006, 

s. 11) mukaan opettajan tehtävä on myös kehittää oppilaiden oman ajattelun taitoja. 

Tällä hetkellä opetussuunnitelma määrittelee, että opetuksessa tulee käyttää monipuolisesti 

erilaisia työtapoja ja menetelmiä, jotka ovat ominaisia kullekin aineelle. Opettajan tehtävä-

nä on opettaa ja ohjata sekä valita ja määrittää työtavat, jotka tukevat ja motivoivat yksilön 

sekä ryhmän oppimista. (Opetushallitus, 2004, s. 19.)  Luukkainen (2005) esittää, että opet-

tajan tulee kuitenkin olla valmis käsittelemään ja toteuttamaan tavoitteita yhdessä toimin-

taympäristönsä, oppilaidensa ja työyhteisönsä kanssa. Opettajan käyttämien opetusmene-

telmien kautta oppilaille siirtyy myös käsityksiä siitä, miten tulisi oppia ja millaista oppi-

mista arvostetaan. Tämän ja opettajan oman ammatillisen kasvun takia opettajan pitää osa-

ta analysoida omia käsityksiään opettajan ammatista ja ymmärtää ratkaisujensa perusteet. 

(Luukkainen, 2005, s. 11.) 

Käsityksiä opettajan keskeisimmistä tehtävistä on siis erilaisia. Moilasen (2001, s. 62) mu-

kaan opettajan tehtävä on myös opettaa oppilaille uusia asioita ja saada heidät sisäistämään 

opetetut asiat. Kansasen (2002) mielestä keskeisintä opettajan työssä on toteuttaa opetus-

suunnitelman tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamisen taustalla ovat opettajan tavoitteellinen 

opetus sekä oppilaiden motivoiminen. (Kansanen, 2002, s. 49-53.) Kun taas Blombergin 

mukaan tärkeintä on työrauhan ylläpitäminen, jonka toteuduttua pystytään keskittymään 

muuhun, kuten tietoihin ja taitoihin (Blomberg, 2008, s. 15).  

Blomberg (2008) jatkaa, että menestyvän opettajan piirteisiin lukeutuvat muun muassa 

hyvänä auktoriteettina toimiminen, luokan johtamiskyky ja kotien kasvatustyön tukeminen. 

Olennaisena osana menestyksen taustalla on olla työyhteisössä työntekijä, joka on ammat-

titaitoinen sekä tiedostaa omat velvollisuutensa. (Blomberg, 2008, s. 15.) Lisäksi Nikkolan 

ja Räihän (2007) mukaan ammattitaitoinen opettaja tiedostaa työnsä piilotekijät, kuten 

ryhmädynamiikan merkityksen. Ajatellaan, että opettajan työhön ja ammattitaitoon kuulu-

vat vain niin sanotut näkyvät ja konkreettiset elementit, kuten oppiaineet, niiden opetus ja 

hallitseminen, mutta niiden onnistumisen taustalla opettajan tulee huomioida useita eri 

asioita. (Nikkola & Räihä, 2007, s. 10.) 



5 

 

Tulevaisuuden opettajuus nähdään siis laaja-alaisena ja opettajan persoonallisuutta on alet-

tu korostaa koulun vuorovaikutustilanteiden kannalta. Opettaja on rohkaisija ja kasvattaja, 

jonka tehtävänä on kasvattaa oppilaista hyviä ja tasapainoisia ihmisiä, joilla on valmiuksia 

osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Opettajalla itsellään on oltava hyvä itsetunto ja 

vahva persoonallisuus, jotta hän voi olla oppilaan kehityksen ja kasvun tukija. (Luukkai-

nen, 2005, s. 20-21.)  Persoonaa muodostavat muun muassa tunteet, jotka näkyvät opetta-

jan työssä.  Tunteiden kautta opettaja pystyy löytämään oman opettajuutensa etenkin, kun 

opettaminen on emotionaalista. Emootio, tieto ja toiminta kulkevat rinnakkain opettajan 

työssä. Ne näkyvät vuorovaikutustilanteissa siten, kuinka opettaja osaa käyttää ja ilmaista 

tunteitaan rakentavasti. (Blomberg, 2008, s. 4, 114.) Tätä kutsutaan tunneälyksi. Näitä tai-

toja löytyy persoonallisuudesta, mutta ne ovat myös kehitettävissä. (Laine, 1998, s. 117.) 

Persoona näkyy myös luokanhallinnassa ja Blomberg (2008) esittääkin, että jokaisella 

opettajalla on oma tyylinsä saada ryhmä haltuunsa. Auktoriteetti syntyy opettajasta itses-

tään ja voi ilmetä monella eri tavalla. Jokainen opettaja on yksilö ja jokaisella on oma ta-

pansa olla opettaja. Opettajana olemiseen vaikuttavat opettajan luonne, näkemykset opet-

tamisesta ja oppimisesta, koulukonteksti sekä asema tässä kontekstissa. (Blomberg, 2008, 

s. 140.) Myös kaikki opettajaksi opiskelevat ja valmistuvat ovat olleet useita vuosia oppi-

laan roolissa ja saaneet sieltä vaikutteita, mielikuvia ja käsityksiä opettamiseen liittyen. 

Nämä asiat ohjaavat myöhemmin opettajan ammatillista toimintaa jopa vaikeasti tiedostet-

tavalla ja tunnistettavalla tavalla. Käsitykset opettajuudesta, opettamisesta ja oppimisesta 

ovat siis vahvasti kiinnittyneitä omiin kokemuksiin. (Husu & Toom, 2010, s. 133-134.)  

Opettajan työ on muuttunut vuosien myötä ja nykyään opettaja kohtaa työssään ongelmia, 

joihin ratkaisuja ei ole löytynyt aiemmista keinoista. Nykyään opettajat joutuvat pohti-

maan, esimerkiksi kuinka kohdata vanhemmat, joiden vaatimukset ovat suuret. (Nikkola & 

Räihä, 2007, s. 10.) Opettajan toiminnassa keskeistä on jokaisen oppilaan edistäminen hä-

nen omista lähtökohdistaan, jolloin tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymykset ovat mer-

kittävässä roolissa (Paavola & Talib, 2010, s. 347). Blombergin (2008, s. 113) tutkimuksen 

mukaan opettajantyössä ei ole mitään tiettyä ja pysyvää perustaa, vaan jokaisen opettajan 

tulee itse määrittää työnsä perusluonne. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että opetta-

jan työ muuttuu jatkuvasti ja uusia tilanteita tulee päivittäin, joihin opettajan tulee löytää 

oikea ratkaisu (Niemi, 2006, s. 93). Opettajan ammatti on myös jatkuvaa ihmissuhdetyötä. 

Vuorovaikutus jakautuu sosiaaliseen, emotionaaliseen ja älylliseen vuorovaikutukseen, jota 

tapahtuu oppilaiden, vanhempien, kollegoiden ja opettajan välillä. (Välijärvi, 2006, s. 21.) 
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Opettajan työ vaatii siis hyvän ja korkeatasoisen koulutuksen, jotta opettaja pystyy vastaa-

maan työn tieto- ja taitovaatimuksiin sekä toimimaan eettisessä työssään oikeudenmukai-

sesti (Opetusministeriö, 2007, s. 11; Niemi, 2006, s. 82). 

2.2 Opettajuus 

Opettajuus on sidoksissa opettajan työhön kuuluviin osa-alueisiin ja lisäksi se on kuva 

opettajan työstä. Opettajuus -käsitteenä koostuu monista eri tekijöistä. Opettajuuden muo-

dostavat tekijät ovat sisällöiltään ja painotuksiltaan oman aikansa ilmiöitä sekä kulttuu-

risidonnaisia. Eri kulttuurien opettajuuksia ei voida sen takia rinnastaa. Opettajuus koostuu 

kahdesta eri ulottuvuudesta; yhteiskunnan ja yksilön itsensä suuntautumisesta sekä käsi-

tyksestä opettajan ammattiin.  Opettajuuden voidaan siis sanoa olevan käsitys opettajan 

tehtävästä yhteiskunnassa. Henkilökohtaiseen näkemykseen opettajan ammatista vaikutta-

vat arkityössä vaadittavien taitojen lisäksi yhteiskunnan kasvavat ja vaativat odotukset, 

jotka kohdistuvat opettajan työhön. Käsitteenä opettajuus on yhteiskuntalähtöinen, jota 

toteutetaan omien näkemyksien kautta.  (Luukkainen 2005, s. 17-18.) Stenbergin (2011b, s. 

7) mukaan opettajuus -käsitettä on haastava määritellä, koska siinä ei ole tiettyä ydintä ja 

jokaisella on oma näkemyksensä, mitä opettajuus on. 

Kari ja Heikkinen (2001) pohtivat tekstissään opettajuuden käsitettä. He tuovat esiin käsi-

tyksen, että opettajan ammattiin ”kasvetaan” ja ”kypsytään”, mutta muihin ammatteihin 

kouluttaudutaan. Vertauskohteeksi he ottavat muun muassa autonkuljettajan ammatin. Ky-

seisestä ammatista ei sanota käsitettä ”autonkuljettajuus”, kun taas opettajan ammatista 

voidaan niin sanoa. Kari ja Heikkinen esittävät termit ”isyys” ja ”ihmisyys”, jotka ovat 

kielellisesti samanlaisia johdannaisia kuin opettajuus. Käsite opettajuus vahvistaa sitä, että 

opettajaksi kasvetaan. (Kari & Heikkinen, 2001, s. 44.) 

Niin kuin jo aiemmin on käynyt esille, opettajuus on erittäin henkilökohtainen asia, vaikka 

sitä on määritelty muun muassa laeissa ja asetuksissa. Jokaisella opettajalla on oma koke-

muksensa ja näkemyksensä siitä, mitä opettajan työ on, millainen on hyvä opettaja ja mil-

laisia opettajia haluaisimme olla. (Korpinen, 1996, s. 14.) Luukkainen (2002, s. 74) määrit-

telee opettajuuden ominaispiirteiksi oman opettajuuden selkiinnyttämisen, työhön asennoi-

tumisen, innovatiivisuuden, rohkeuden sekä yhteistyötaidot. Puolestaan Karin (1992) mu-

kaan yksi tärkeimmistä opettajalta löytyvistä ominaisuuksista on opettajan hyvä itsetunto ja 

-varmuus. Kun opettaja on sinut itsensä kanssa, välittyy tämä myös oppilaille ja näin oppi-
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laillakin on hyvä pohja lähteä rakentamaan omaa tervettä identiteettiään. Näiden kautta 

oma opettajuus muodostuu luonnolliseksi ja itsensä näköiseksi. (Kari, 1992, s. 56.) 

2.3 Opettajan työura 

2.3.1 Työuran määritelmä 

Ura-käsite voidaan määritellä monella tavalla. Ura voidaan ymmärtää edistymiseksi työ-

elämässä. Ura-käsite linkittyy usein valikoituihin ammatteihin, näitä ovat erityisesti aka-

teemiset ammatit. (Ruohotie, 1995, s. 133.) Työura kuuluu osaksi niin sanottua elämän-

uraa, joka kuvaa ihmisen elämänkulkua. Ura ja kehitys ovat sidoksissa yhteiskunnan ja 

kulttuurin muutoksiin. (Nurminen, 1993, s. 62.) Työuralla tarkoitetaan ihmisen reittiä ja 

toimintaa työmaailmassa, jonka henkilö on luonut elämänsä aikana. Työura voidaan jakaa 

kahteen osaan, organisaation eli ulkoisen sekä yksilön eli sisäisen näkökulmiin. Organisaa-

tion ja yksilön näkökulmat kulkevat rinnakkain, sillä organisaation toiminnalla ja raken-

teella on merkitystä yksilön työuran muodostumisessa. (Varila & Kallio, 1992, s. 55.)  

Ruohotie (2000) määrittelee työuran yksilölle vuosien aikana kertyvien työkokemusten 

sarjaksi. Ennen työuraa määritteli paljolti henkilön ikä ja saman työnantajan ja organisaati-

on alaisuudessa toimiminen. Nykyään iällä ja asemalla ei ole merkitystä työuran määritte-

lyssä. Ruohotien mukaan olennaista työurissa on se, kuinka hyvin yksilö itse on tietoinen 

omasta persoonallisuudestaan ja sen piirteistä, omista arvoistaan, asenteistaan, yhteistyö-

taidoista, ja kuinka hyvin hän kykenee näitä asioita hyödyntämään erilaisissa työtehtävissä 

ja -ympäristöissä.  (Ruohotie, 2000, s. 206.) 

Kivisen, Nurmen ja Kanervon (2002) mukaan yksilöiden työuriin voi sisältyä työpaikan ja 

työnantajan vaihdot tai työura voi muodostua saman työpaikan ja työnantajan alaisuudessa. 

Työuraksi käsitetään siis koko aika työelämään siirtymisestä siitä poisjäämiseen, oli ky-

seessä yhtenäiset tai katkonaiset työskentelyjaksot. He tuovat esiin viisi erilaista työura-

tyyppiä, hetkellinen, pysyvä ja liikkuva työura sekä koulutus- ja yrittäjyysura. Pysyvällä 

työuralla tarkoitetaan, että työsuhde on ollut pääsääntöisesti saman työnantajan ja -paikan 

alaisuudessa. Puolestaan liikkuva työura käsittää määräaikaiset työsuhteet, joissa työpaikka 

on vaihtunut useammin, mutta ei sisällä työttömyysjaksoja. Hetkellinen työura koostuu 

liikkuvan työuran tavoin määräaikaisista työsuhteista, mutta työsuhteiden välissä on työt-

tömyysjaksoja. (Kivinen ym., 2002, s. 9, 43-44.) 
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Myrskylän (2012) tilastokeskukselle tekemän tutkimuksen mukaan koulutustasolla on 

merkitystä työuran pituuteen. Tulosten mukaan työura on pidempi henkilöillä, jotka ovat 

korkeasti koulutettuja. Esimerkiksi vain perusasteen opinnot käyneillä miehillä työuran 

pituus oli lähes kolmanneksen lyhyempi kuin korkeakouluasteen opinnot käyneillä miehil-

lä. Syyksi tähän artikkelissa esitetään muun muassa ennen työuran alkua olevat opiskelu-

yritykset, hoitovapaat sekä työttömyys. (Myrskylä, 2012.)  

Nykyään urakehityksen voidaan ajatella olevan enemmän syklinen kuin lineaarinen, koska 

työtilanteet ja -tehtävät muuttuvat ja edellyttävät uudistumista. Ruohotie havainnollistaakin 

ajatustaan niin, että tikapuiden kiipeämisen sijaan ura on tavallaan kuin maata pitkin kul-

keva polku, jolloin ura ei lopu äkkinäisesti, kuten tikapuut, vaan vaiheittain hiipuu eläk-

keelle jäämiseen. Moniulotteinen työura ja siihen sisältyvä urakehitys mahdollistavat me-

nestymisen kokemukset. Keskeisinä taitoina urakehityksessä pidetään yksilön sopeutumis-

kykyä ja joustavuutta, joiden kautta sisäistetään uudet työtehtävät, muodostetaan ihmissuh-

teita ja ymmärretään vastuut. (Ruohotie, 2000, s. 207, 229.) 

Onnistunut työura edellyttää itsensä ja oman identiteettinsä reflektoimista, omien rajojen 

ylittämistä sekä asioiden kyseenalaistamista. Tämä voi olla hyvinkin itsenäistä ja työajan 

ulkopuolella tapahtuvaa pohdintaa, mutta erittäin tärkeää yksilön ammatillisen kasvun ja 

kehittymisen kannalta. (Ruohotie, 2000, s. 231.) 

2.3.2 Opettajan työura 

Dayn ja Gun (2007) tuovat esiin tutkimuksessaan opettajan työuran ja jakavat siinä opetta-

jan työuran kuuteen vaiheeseen. He loivat teorian Hubermanin (1993) aiemman tutkimuk-

sen pohjalta, jossa peruskouluopettajan työurassa nähtiin viisi eri vaihetta. Dayn ja Gun 

mukaan työuran vaiheet määritellään työssä olo vuosien mukaan; 0-3, 4-7, 8-15, 16-23, 24-

30 ja yli 31 vuotta. He tarkentavat, että opettajan ikä ei siis kerro kokemuksen määrää vaan 

sen kertovat työvuodet. (Day & Gu, 2007, s. 433-438, kts. taulukko 1.) 
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                 TAULUKKO 1. Opettajan työuran vaiheet Dayn ja Gun (2007) jaottelun 

                 mukaan 

Opettajan työvuodet Uravaihe 

0-3 vuotta Työn sisäistämisvaihe 

4-7 vuotta Ammatillisen identiteetin kehit-

tämisvaihe 

8-15 vuotta Työelämän tasapainottamisvai-

he 

16-23 vuotta Työelämän jännitteistä 

selviämisvaihe 

24-30 vuotta Muutoksiin sopeutumisvaihe 

yli 31 vuotta Sitoutumisen ylläpitämisvaihe 

 

Dayn ja Gun (2007) jaottelun mukaan opettajan ensimmäisinä työvuosina (0-3) eli työn 

sisäistämisvaiheessa opettaja sitoutuu työhönsä ja hahmottaa itseään ammattilaisena. Opet-

tajan roolin sisäistämiseen vaikuttavat koulun käytännöt, rehtorit ja kollegat. Ammatillisen 

identiteetin kehittämisvaiheessa työvuosia opettajalle on kertynyt neljästä seitsemään vuot-

ta. Tässä vaiheessa vastuu kasvaa, jolla on suuri merkitys opettajan motivaatioon, vaiku-

tusvallan tunteeseen ja sitoutumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan täytyy pohtia 

omaa opettajuuttaan eli kehittää ammatillista identiteettiään. (Day & Gu, 2007, s. 434-436; 

kts. taulukko 1.) 

Kolmannessa eli työelämän tasapainottamisvaiheessa opettaja joutuu pohtimaan työ- ja 

yksityiselämän suhdetta, koska tällöin opettaja voi kokea ylimääräistä jännitettä näiden 

kahden välillä. Esimerkiksi perheeseen sitoutuminen voi hankaloittaa työelämää. Kolman-

nen vaiheen jälkeen tulee työelämän jännitteistä selviämisvaihe, jossa opettaja tasapainot-

taa työ- ja yksityiselämän suhteessa toisiinsa. Tässä neljännessä vaiheessa suuri merkitys 

on rehtorin ja kollegoiden tuella. Viidennessä muutoksiin sopeutumisvaiheessa opettajalla 

on kertynyt työvuosia 24-30 vuotta. Tässä vaiheessa opettajien identiteettiä haastaa jatkuva 

sopeutumisen tarve uusiin tai muuttuviin tilanteisiin, mikä voi heikentää opettajan sitoutu-
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mista ja työmotivaatiota. Viimeisessä vaiheessa opettajan työura on kestänyt jo yli 31 vuot-

ta. Tässä vaiheessa opettajat ovat kiinnostuneita päivittämään ja kehittämään tietämystään 

alan ammattilaisena. Opettajilla on suuri halu saada elämäntehtävänsä kunnialla päätök-

seen ennen uran päättymistä. (Day & Gu, 2007, s. 436-438; kts. taulukko 1.) 

Almialan (2008) tutkimuksessa käsitellään puolestaan opettajien työuran muutosprosessia 

ja siinä tapahtuvaa ammatillisen identiteetin rakentumista. Tutkimuksessa esitetään amma-

tillisen identiteetin sekä työuran muutoksessa kolme eri vaihetta. Ensimmäisenä vaiheena 

on työuran ja ammatillisen identiteetin muutoksen alkuvaihe, johon liittyy erilaisia muutos-

tekijöitä. Toinen vaihe on väli- eli kynnysvaihe ja kolmas on loppuvaihe. Almialan tutki-

muksen mukaan tutkittavien työuran muutos oli pitkäaikainen ja harkittu prosessi. Työuran 

alkuvaiheen muutokseen vaikuttivat ammatillinen tai henkilökohtainen kriisi. Alkuvaihee-

seen liittyivät myös turhautuminen, motivaation puute ja kyllästyneisyys heikkoihin ete-

nemismahdollisuuksiin. Tämä johti siihen, että tutkittavat alkoivat pohtia ammatillista uraa 

uudelleen. Välivaiheeseen sisältyi uuden ammatin kokeilu virkavapaalla, sivutoimiset työt 

ja koulutus. Muutoksen loppuvaiheessa tutkittavat siirtyivät joko suoraan uuteen ammattiin 

tai hakeutuivat uuden ammatin koulutukseen. (Almiala, 2008, s. 119-160.) 

Blomberg (2008) tuo esiin myös opettajan ammatista siirtymisen muille aloille valmistu-

misen tai muutaman työvuoden jälkeen. Hänen mukaansa jopa kolmasosa valmistuneista 

opettajista vaihtaa alaa. (Blomberg, 2008, s. 206.) Myös Nikkola ja Räihä (2007) toteavat, 

että opettajan ammatista toiseen vaihtavia löytyy. He perustelevat tätä ammatin vaativuu-

della ja uupumisella. Heidän mukaansa kaikki opettajat eivät jaksa tehdä opettajan työtä 

eläkeikään asti, vaan päätyvät jostain syystä lopettamaan opettajan työnsä aiemmin. Nikko-

la ja Räihä pohtivat, mikä on syynä, että osa joutuu lopettamaan työnsä ennen aikojaan. He 

esittävät, että voisiko syy olla oppilaissa, olosuhteissa tai vain henkilön soveltumattomuu-

dessa alalle. Kahteen ensimmäisenä mainittuun he eivät näe mahdollisuutta vaikuttaa, kun 

taas jälkimmäiseen kyllä, sillä moniin ammattitaidon osa-alueisiin vaikutusmahdollisuudet 

ovat hyvinkin olemassa. (Nikkola & Räihä, 2007, s. 19.) 

2.4 Yhteenveto 

Opettajan työ on muuttunut vuosien saatossa. Erityisesti opetussuunnitelmauudistuksen 

myötä muuttuneen oppimiskäsityksen seurauksena opettajan tehtävänä ei nähdä enää tie-

don siirtämistä vaan rooli on muuttunut ohjaajaksi. Yhtenä opettajan keskeisenä tehtävänä 
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on kehitellä monipuolisia opetusmenetelmiä, jotka motivoivat erilaisia oppilaita ja toteut-

tavat opetussuunnitelman tavoitteita. Lisäksi opettajan tulee pitää yllä työrauhaa ja opettaa 

oppilaille uusia asioita. Opettajan työssä ei nähdä olevan mitään pysyvää perustaa. 

Muutosten myötä persoonaa on alettu korostaa opettajan ammatissa. Persoonansa kautta 

opettaja toteuttaa työtään. Persoona linkittyy myös opettajuuteen, mikä koostuu yhteiskun-

nan ja henkilökohtaisten näkemysten pohjalta. Käsite opettajuus vahvistaa sitä, että opetta-

jan ammatti on sellainen, johon kasvetaan ajan saatossa. 

Työura voidaan yleisesti määritellä reittinä ja toimintana työelämässä, joka muodostuu 

ihmisen elämän myötä. Työura voi olla luonteeltaan yhtenäistä ja samassa työpaikassa 

muodostunutta tai vastaavasti se voi koostua erimittaisista pätkistä eri työpaikoissa. Nyky-

ään työuran nähdään enemmän muodostuvan erinäisistä töistä kuin yhtäjaksoisesta työs-

kentelystä saman organisaation alaisuudessa. 

Opettajan työurassa voidaan erotella eri työuran vaiheita, jotka linkittyvät työkokemusvuo-

siin. Esimerkiksi työuran alkuvaiheessa opettaja etsii itseään opettajana sekä opettelee 

opettajan työtä. Kaikki opettajaksi valmistuneet eivät rakenna työuraansa ainoastaan opet-

tajan työstä, vaan työura voi olla luonteeltaan moniulotteinen. Tähän vaikuttavia syitä on 

pohdittu ja esimerkkeinä tästä voidaan pitää, että opettajan työ koetaan liian raskaana tai 

valmiuksia työssä toimimiseen ei ole koulutuksesta saatu riittävästi. 

 



12  

 

  

3 AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA KASVU OPETTAJAN 

TYÖSSÄ 

Opettajan työssä oleellista on opettajan oma persoonallisuus, kuten kävi jo ilmi opettajan 

ammatin ja opettajuuden käsitteissä. Persoonallisuuden kautta opettaja pystyy antamaan 

itsestään enemmän ja olemaan aito. Tämä vaikuttaa siihen, miten henkilö näkee itsensä 

opettajana ja miten hän toteuttaa työtään.  

Työn toteuttamiseen vaikuttaa siis oleellisesti henkilön käsitys itsestään suhteessa työhön 

eli ammatillinen identiteetti ja kasvu. Tässä luvussa käsittelemme, mitä näillä käsitteillä 

tarkoitetaan sekä kuinka ne näkyvät ja toteutuvat opettajan työssä. 

3.1 Ammatillinen identiteetti 

Stenbergin (2011a, s. 35) mukaan persoonallinen identiteetti ja ammatillinen identiteetti 

eivät ole toisistaan irrallisia.  Stenström (1993) näkee eron käsitteiden ammatillinen identi-

teetti ja ammatti-identiteetti välillä. Hänen mukaansa ammatillinen identiteetti on ammatti-

identiteettiä laajempi käsite. Ammatti-identiteetin käsite viittaa pelkästään työelämässä 

tapahtuvaan identiteetin muodostumiseen ja kehittymiseen, kun taas käsite ammatillinen 

identiteetti sisältää myös ajatuksen identiteetin rakentumisesta jo koulutuksen aikana. 

(Stenström, 1993, s. 31.) Näiden määrittelyiden pohjalta, käytämme tässä tutkimuksessa 

käsitettä ammatillinen identiteetti. 

Ammatillinen identiteetti kuvaa, millainen käsitys yksilöllä on itsestään ammatillisena 

työntekijänä. Työhön liittyvällä identiteetillä tarkoitetaan siis ihmisen ja työn välistä suh-

detta sillä hetkellä sekä tulevaisuudessa. Siinä sulautuvat yhteen ammattialan sosiaalinen, 

kulttuurinen ja yhteiskunnallinen käytäntö. Lisäksi yksilön käsitykset työn asemasta elä-

mässä ja työhön liittyvistä arvoista ja eettisistä sitoumuksista näkyvät työidentiteetissä. 

(Eteläpelto, 2007, s. 90; Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 26.) Rakentuneen ammatilli-

sen identiteetin kautta työntekijä pystyy kertomaan kuka on, mitä hän tekee sekä, mitkä 

ovat hänen tavoitteensa työssään. Ammatillisen identiteetin rakentumiseen kuuluvat oleel-

lisesti työyhteisössä toimivat kollegat, joista muodostuu ammattiyhteisö. (Lapinoja & 

Heikkinen, 2006, s. 146.)  
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Stenströmin (1993) mukaan ammatillinen identiteetti kehittyy koulutuksen ja ammatissa 

toimimisen kautta yksilön oman identiteetin rinnalle. Kun ihminen tuntee itsensä yksilöksi, 

jolla on ammattiin vaadittavat taidot ja vastuullisuus, on tietoinen voimavaroistaan sekä 

rajoistaan, voidaan sanoa hänen omaavan ammatillisen identiteetin. Tähän kuuluu myös se, 

että yksilön tavoitteena on kehittää itseään, taitojaan ja ominaisuuksiaan ammatin normien 

ja etiikan mukaisesti. Kuten identiteetti, ammatillinen identiteettikin muokkautuu vuoro-

vaikutuksen kautta. (Stenström, 1993, s. 37-38.) Myös Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006) 

mukaan ammatillisen identiteetin kehittyminen alkaa jo koulutuksessa, mutta todellinen 

työidentiteetti kehittyy vasta työyhteisössä ja -ympäristössä, jossa työskennellään. Amma-

tillinen identiteetti ei siis rakennu hetkessä, vaan se muodostuu koko työuran ajan. Lisäksi 

identiteetin rakentumista haastaa työsuhteiden katkonaisuus ja sitoutumattomuus. Myös 

oman toiminnan reflektoinnin unohtaminen heikentää ammatillista identiteettiä ja sen ke-

hittymistä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 27-28, 41.)  

Identiteettiä koskevia ristiriitoja ja kriisejä ilmenee myös silloin, kun aiempi käsitys itsestä 

joutuu kyseenalaiseksi. Näissä tilanteissa yhteisöltä ja yksilöltä vaaditaan identiteettityötä, 

jonka avulla on mahdollista määritellä itseään uudelleen. Uudelleen määrittelyn tarve on 

silloin suurempi, kun on kyse voimakkaasta itseä koskettavasta muutosvaatimuksesta. Niin 

ammatin ja työn vaihtaminen, työtehtävien ja työroolien muutos kuin työttömäksi jäämi-

nenkin, vaativat oman ammatillisen identiteetin uudelleen määrittelyä. (Eteläpelto, 2007, s. 

94.)  

Ammatillisen identiteetin kehittymisessä auttavat monipuoliset valmiudet, joita vaaditaan 

useissa työtehtävissä. Nämä valmiudet muotoutuvat parhaiten itse työssä. Myös omien 

tavoitteiden ja kykyjen määrittely edesauttaa ammatillisen identiteetin kehittymistä. Näitä 

asioita tulisi pystyä pohtimaan jo koulutusvaiheessa. Ammatillinen identiteetti voi rakentua 

tietyn ammatin ja työn sijaan myös osaamisen ympärille. Kehittyäkseen ammatillinen iden-

titeetti vaatii enemmänkin joustavuutta ja vaihtelua, eikä niinkään takertumista ja pysy-

vyyttä. Henkilö, jolla on vahva ammatillinen identiteetti, pystyy sujuvammin sopeutumaan 

menetyksiin ja muutoksiin. Lapsuus on minäkäsityksen ja identiteetin muodostumiselle 

tärkeää aikaa, kun taas koulutus ja sen ohella saavutetut taidot ja valmiudet ovat ammatilli-

sen identiteetin kehittymisen perusta. (Stenström, 1993, s. 41-43.) 
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3.2 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen 

Ammatillinen osaaminen ei ole pysyvä tila, vaan sen tulee jatkuvasti kehittyä ja uudistua, 

jotta sitä voidaan myös kutsua ammatilliseksi kasvuksi. Ammatillinen kasvu on vahvasti 

sidoksissa yksilönä toimimiseen ja persoonallisuuden kehittymiseen eli on olennainen osa 

koko ihmisen kasvua ja kehitystä. (Nurminen, 1993, s. 61-62.) Ruohotien (1995) mukaan 

ammatillinen kasvu ja kehittyminen sisältävät kaikki ne toiminnot, joita tehdään, että am-

matillinen pätevyys säilyy ja jopa lisääntyy. Ammatillisen identiteetin tavoin myös amma-

tillinen kasvu ja kehittyminen ovat jatkuva elämänmittainen prosessi. (Ruohotie, 1995, s. 

122.) 

Ammatillisen kasvun ja kehittymisen keskeisimpiä tekijöitä ovat henkilökohtaiset kasvute-

kijät sekä organisaatioon ja työrooliin liittyvät kasvutekijät.  Henkilökohtaiset tapahtumat 

ja muutokset vaikuttavat vahvasti ammatilliseen kasvuun. Eri elämänvaiheet ja -tilanteet 

voivat saada yksilöt miettimään työuraan liittyviä odotuksia ja käsityksiä. Organisaation 

kasvutekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi johtoportaan tukea ja kannustusta, työn aiheutta-

man stressin määrää sekä työyhteisön toimintakykyä. Työroolin kasvutekijät eli itse työ ja 

sen antamat vaikutusmahdollisuudet voivat edesauttaa ammatillista kasvua ja kehittymistä 

tai päinvastoin heikentää niitä. Yksipuolinen ja virikkeetön työ ei edistä ammatillista kehit-

tymistä, kun taas vaihteleva ja riittävän haasteellinen työ luo hyvän pohjan itsensä kehittä-

miselle ja ammatilliselle kasvulle. (Ruohotie, 2000, s. 50-54.) 

Ruohotie (2000) toteaa, että ammatillisen kasvun ja kehittymisen ihanteena olisi, että se 

jatkuisi koko työelämän ajan. On kuitenkin mahdollista, että yksilön kasvuprosessi keskey-

tyy jossain vaiheessa. Tämä ilmenee työmotivaation heikkenemisenä, työn merkityksen 

vähenemisenä sekä työtehtävien rutiininomaisena suorittamisena. (Ruohotie, 2000, s. 49-

50.) 

3.3 Opettajan ammatillinen identiteetti ja kasvu 

Opettajan ammatillinen kasvu jatkuu koko työelämän ajan. Se alkaa jo ennen koulutusta 

mahdollisista työkokemuksista, jatkuu koulutuksen aikana ja syventyy lisää opetustyössä. 

Opettajankoulutuksen aikana tärkeä ammatillisen identiteetin muodostaja on opiskelijan ja 

ohjaajan suhde. Myös oman toiminnan ja työn reflektoiminen on tärkeää ammatillisen ke-

hittymisen ja kasvun kannalta niin opiskeluaikana kuin työelämässäkin. (Ruohotie, 1995, s. 
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319, 330, 335; Friesen & Besley, 2013, s. 23-24.) Friesen ja Besley (2013) lisäävät, että on 

yhtä tärkeää oppia, miten olla ja toimia opettajana kuin asioiden opettaminen oppilaille. 

Opettajana olemisella ja toimimisella he tarkoittavat oman ammatillinen identiteetin hah-

mottamista. Heidän mukaansa oman reflektoinnin lisäksi kehittyminen edellyttää epävar-

muutta, konflikteja sekä persoonallisen identiteetin ja ammatillisen identiteetin sekoittu-

mista. (Friesen & Besley, 2013, s. 23-24.) 

Stenbergin (2011a) mukaan opettajan oma persoonallinen identiteetti sekä ammatillinen 

identiteetti näkyvät molemmat käytännön opetustyössä. Opettajan oma identiteetti vaikut-

taa siihen, miten opettaja näkee, tuntee ja ymmärtää opetustyönsä ja suhteensa siihen. Li-

säksi opettajan käytännön opetuksessa näkyy opettajan henkilökohtaiset uskomukset, ar-

vot, ja se miten itse ymmärtää ja näkee ammattinsa. (Stenberg, 2011a, s. 35.) 

Opettajan ammatillinen identiteetti koostuu sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Sisäisiin kuu-

luvat esimerkiksi henkilökohtaiset piirteet, kuten persoona ja ulkoisiin sosiaalinen vuoro-

vaikutus sekä poliittiset olosuhteet. Nämä tekijät näkyvät myös opetuksessa. (Davey, 2013, 

s. 19.) Olsenin (2010) mukaan opettajan ammatillinen identiteetti rakentuu kolmesta osios-

ta; opettajankoulutuksesta saatavasta opetuksesta, opettajan omista näkökulmista sekä työ-

kokemuksesta. Opettajaidentiteetti koostuu lisäksi oman perheen vaikutuksesta ja kasva-

tuksesta, politiikasta, yhteiskunnallisista näkemyksistä liittyen koulutukselliseen menestyk-

seen, oppimisesta ja opettajan auktoriteetista. (Olsen, 2010, s. 46, 88.) Myös Blomberg 

(2008) tuo esiin, että niin kuin muissakin ammateissa myös opettajan ammatillinen identi-

teetti rakentuu koko ajan. Opettajan ammatissa opettajankoulutuksella on suuri merkitys 

työidentiteetin muovautumisessa. (Blomberg, 2008, s. 57.) Kari ja Heikkinen (2001, s. 48) 

lisäävät, että opettajankoulutuksesta tuleva opettaja saa työkaluja oman ammatillisen iden-

titeetin rakentamiseen.   

Opettajan ammatillisen identiteetin kautta saadaan Stenbergin (2011b, s. 27) mukaan vas-

taus kysymykseen, kuka minä olen opettajana. Identiteetti muodostuu aina niissä ympäris-

töissä, joissa ihminen elää ja toimii. Opettajan ammatilliseen identiteettiin vaikuttaa oleel-

lisesti kouluympäristö. Koulukontekstin lisäksi opettajan identiteetti rakentuu jo opettajan-

koulutuksessa, oppilaan ja opettajan välisistä suhteissa sekä kasvatustilanteissa. (Kari & 

Heikkinen, 2001, s. 50.) Tunnistamalla ja tiedostamalla oman persoonan, opettamistyylin 

ja opettaja -minän voi tutkia omaa opettajaidentiteettiään ja kontrolloida, miten eri asiat 

vaikuttavat omaan opettajuuteen. Nämä asiat auttavat tiedostamaan, millaiseksi opettajaksi 
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on kasvamassa. (Olsen, 2010, s. 90.) Stenberg (2011b) esittääkin, että mitä paremmin opet-

taja tuntee itsensä, kuten arvonsa, käsityksensä ja uskomuksensa, sitä paremmin hän pystyy 

olemaan itsevarma ja perustelemaan itselleen ja muille tekemiään valintojaan. Tämä var-

muus näkyy myös opetustilanteissa. Opettaja oppii tuntemaan itsensä ja ammatillista iden-

titeettiään reflektoinnin kautta. (Stenberg, 2011b, s. 19-20, 41-42.) 

Omalla lapsuudella ja kasvuympäristöllä on myös vaikutusta opettajan ammatillisen identi-

teetin muodostumisessa. Kasvuympäristön vaikutus opettajan ammatillisen identiteetin 

kehittymisessä on suurempi, etenkin jos omat vanhemmat ovat ammateiltaan opettajia. 

Perheen uskomukset ja käytännöt ovat paljolti vaikuttaneet siihen, kuka tällä hetkellä on 

riippumatta siitä, ovatko käsitykset samanlaisia tai eriäviä omien uskomusten ja käytäntö-

jen kanssa. Omassa opettajuudessa voi ilmetä sellaisia asioita, jotka kumpuavat omasta 

kasvatuksesta. Niistä voi olla ylpeä tai ne voivat olla ongelmallisia muodostaessa omaa 

opettajaidentiteettiä. Vaikka perheeseen ei kuuluisikaan kasvatusalan asiantuntijoita, on 

perheenjäsenten arvoilla, näkökulmilla ja kasvatustavoilla vaikutusta siihen, kuinka itse 

opettaa. (Olsen, 2010, s. 90-91.) 

Opettajan rakentaessa ammatillista identiteettiään täytyy hänen pohtia, mitkä persoonalliset 

ominaisuudet ovat muokanneet ja muokkaavat sitä. Lisäksi opettajan tulee määrittää, mitkä 

ovat hänen näkemyksensä opettamisesta. Myös omat poliittiset kannat on hyvä tiedostaa, 

koska ne voivat vaikuttaa siihen, miten opettaa ja saavuttaa opettajan auktoriteetin luokas-

sa. Poliittinen näkemys saattaa vaikuttaa myös siihen, millä tavoin ajattelee opetusuudis-

tuksista sekä miten on vuorovaikutuksessa työkavereiden ja oppilaiden vanhempien kans-

sa. (Olsen, 2010, s. 88.) Stenbergin (2011b, s. 55) mukaan opettajan ei tarvitse osallistua 

aktiivisesti politiikkaan, kunhan tiedostaa yhteiskunnassa tapahtuvat asiat ja kuinka poli-

tiikka vaikuttaa omaan toimintaan niin luokassa kuin sen ulkopuolella.  

Moni opettaja kokee ongelmia oman opettajaidentiteettinsä kanssa ensimmäisinä opetus-

vuosinaan. Silloin miettii, millainen opettaja haluaa olla, millainen opettaja kykenee ole-

maan ja millaiseksi opettajaksi on tulossa. Nämä ongelmat ja oman itsensä löytäminen 

opettajana voivat olla mielenkiintoista ja jännittävää, mutta myös samalla rankkaa. Henkis-

tä kuormittavuutta lisää se, että opettajat harvoin puhuvat näistä ongelmista, eikä koulutus 

valmista opiskelijoita tällaiseen. Usein opettajien on itse tunnistettava, käsiteltävä ja hallit-

tava nämä ammatillisen identiteetin haasteet yksin. Asian ei pitäisi olla näin, vaan opetta-

jan tulisi kyetä keskustelemaan ongelmista ja haasteista muiden opettajien kanssa, jolloin 
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oma opettajaidentiteetti ja käsitykset opettajuudesta saisivat vahvistusta ja tukea. (Olsen, 

2010, s. 91-92.) 

Opettajaidentiteetin kehittymisessä olennaisia ovat nykyhetken kokemukset ja sosiaaliset 

suhteet. Se, mitä tapahtuu työajan ulkopuolella, kuten omat harrastukset, perhesuhteet ja 

ystävät, vaikuttavat myös siihen millainen on opettajana luokkahuoneessa. Niitä voi hyö-

dyntää tuntien suunnittelussa, kysymyksissä ja käytännön esimerkeissä. Omat ajatukset, 

mieliala ja elämäntavat löytävät kaikki tavalla tai toisella tiensä myös luokkahuoneeseen. 

Mitä enemmän käsittelee ja tiedostaa omia kokemuksia ja tapahtumia elämässään, sitä ajat-

televaisemmaksi ja monipuolisemmaksi opettajaksi tulee. (Olsen, 2010, s. 104-105.) 

3.4 Yhteenveto 

Ammatillinen identiteetti kertoo henkilön näkemyksestä itsestään suhteessa työhön. Am-

matilliseen identiteettiin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten persoonallinen identiteetti sekä 

koulutuksen ja työelämän myötä syntyneet näkemykset ja kokemukset. 

Opettajan ammatillisen identiteetin kehittyminen alkaa koulutuksessa ja jatkuu läpi työ-

uran. Opettajan ammatillinen kasvu nähdään siis elinikäisenä oppimisena. Opettajan am-

matilliseen identiteettiin vaikuttavat myös omat kokemukset lapsuudesta ja kasvuympäris-

töstä, jotka muovaavat henkilön omaa näkemystä toimia opettajana. Olennaisia opettajan 

ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta ovat nykyhetken kokemukset, kuten koulu-

tus, työura ja työajan ulkopuolinen elämä. 
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4 LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS MUUTTUVASSA YHTEIS-

KUNNASSA 

Opettajankoulutus on Suomessa suosittu koulutusala, joka on kokenut monia muutoksia 

vuosien saatossa. Nykyään opettajankoulutuksen tavoitteina nähdään, että sen tulisi tarjota 

laaja-alaiset valmiudet työelämää varten. Aiheesta on tehty myös tutkimuksia muun muas-

sa siitä, että tarjoaako luokanopettajan koulutus riittävät valmiudet työelämää varten ja 

vastaako koulutus nyky-yhteiskunnan asettamia vaatimuksia. 

Tässä luvussa käsittelemme opettajankoulutusta, siinä tapahtuneita muutoksia, tavoitteita 

sekä Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen sisältöjä. Lopuksi tuomme esiin, kuinka 

opettajankoulutuksesta saatava opetus vastaa työelämän vaatimuksiin, ja mitä kehitettävää 

opettajankoulutuksessa ja sen tarjoamissa valmiuksissa nähdään. 

4.1 Yleistä suomalaisesta opettajankoulutuksesta 

Suomalainen opettajankoulutus on saavuttanut nykyisen asemansa pitkän kehityksen kautta 

(Niemi, 2010, s. 27). Länsimaissa opettajankoulutus on pääsääntöisesti yliopistoissa. Suo-

messa kyseinen koulutus on poikkeuksellinen verraten muihin länsimaihin, sillä Suomessa 

opettajankoulutus, kuten muutkin koulutusalat eivät ole sidoksissa poliittisiin vaikuttajiin. 

Tämän seurauksena tiedealat voivat toimia autonomisesti. (Kansanen, 2002, s. 47-48.) 

Myös Niemi (2010, s. 28) tuo esiin suomalaisen opettajankoulutuksen ainutlaatuisuuden ja 

lisää, että Suomessa opettajankoulutus on suosittu koulutuslinja toisin kuin muualla Eu-

roopassa.  

Suomalaisen opettajankoulutuksen keskiössä on opettajan kehittyminen itsenäiseksi ja kor-

kean tason asiantuntijaksi. Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa ei ole esimerkik-

si koulusaavutustestejä, tarkastusjärjestelmää eikä opettajien koeaikoja, mikä hämmästyt-

tää kansainvälisellä tasolla. Suomen vahvuutena onkin yhteiskunnan luottamus siihen, että 

opettajankoulutus on korkeatasoista ja opettajat todellisuudessa ovat asiantuntijoita tehtä-

vässään. Tulee kuitenkin muistaa, ettei yksikään asema yhteiskunnassa ole pysyvä tila eikä 

itsestäänselvyys, vaan sen eteen tulee tehdä jatkuvasti töitä. (Niemi, 2010, s. 46.) Suomen 

opettajaksi opiskelevien liiton (2013) mukaan opettajankoulutuksessa tähdätäänkin tulevai-
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suuteen, jotta opettajilla olisi valmiudet vastata yhteiskunnan muutosten seurauksena syn-

tyneisiin haasteisiin (Suomen opettajaksi opiskelevien liitto, 2013, s. 7). 

Kansanen (2002) tuo esiin, että 1970-luvulla yhdistyneet yliopistollinen linja ja seminaari-

linja ovat suomalaisen opettajankoulutuksen kaksi keskeisintä kehityslinjaa. Jo kansakou-

lujen aikaan opintoihin kuuluivat opetukseen tutustuminen sekä opetusharjoittelut. (Kan-

sanen, 2002, s. 49.) Nykyään opettajankoulutus on hyvin tutkimuspainotteista, jolla pyri-

tään ohjaamaan opiskelijoita tutkivaan ajattelumalliin, jota tulevat opettajat hyödyntäisivät 

myös työssään. Myös oppimiskäsityksen muuttuminen behavioristisesta kognitiiviseen ja 

konstruktivistiseen käsitykseen on vaikuttanut siihen, että opettajankoulutuksessa kiinnite-

tään entistä enemmän huomiota opiskelijoiden oman ajattelun kehittämiseen sekä tiedon-

rakentumisprosessiin. (Kari & Heikkinen, 2001, s. 43.) 

4.2 Opettajankoulutuksessa tapahtuneet muutokset 

Kolmessa vuosikymmenessä akateeminen luokanopettajan koulutus on muuttunut huomat-

tavasti. Vuonna 1979 käynnistyneellä ja nykyisellä koulutuksella on enää hyvin vähän yh-

teistä, mutta lopputulos on kuitenkin sama eli luokanopettajan pätevyys. Muutoksen tavoit-

teena on ollut mahdollistaa tuleville luokanopettajille pärjääminen haasteellisessa koulu-

työssä. (Rantala, Salminen & Säntti, 2010, s. 52.) 

Jo 1970-luvulla suomalainen opettajankoulutus asetti tavoitteeksi, että opettajilla on oltava 

tiedepohjainen koulutus. Vuoden 1978 ja 1979 säädettyjen asetusten myötä luokan- ja ai-

neenopettajien koulutukset muuttuivat ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi. Vuonna 1968 

tehtiin päätös yhtenäiseen perusopetukseen siirtymisestä, jonka seurauksena keskeisiksi 

periaatteiksi opettajankoulutuksessa tuli kouluttaa opettajia koko ikäluokan opetukseen. 

Peruskoulu merkitsi sitä, että opettajat saivat opetettavakseen valikoitumattoman ikäluo-

kan, mikä vaati opettajilta paljon uutta asennoitumista ja uusia valmiuksia. (Niemi, 2010, s. 

30.) 

Opettajankoulutuksen akatemisoituminen alkoi näkyä 1990-luvulla, jolloin opiskelijoiden 

oma vastuu kasvoi. Tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijoilla oli mahdollisuus vaikuttaa 

opintojensa sisältöön valinnaisilla aineilla, kurssien suoritusnopeudella sekä eriävillä opin-

topoluilla. Opiskelijalähtöinen eli konstruktivistinen oppimiskäsitys on aiheuttanut sen, että 

massaluennot ovat korvanneet kontaktiopetuksen. Myös säästösyiden seurauksena tällai-
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seen opetusmuotoon on siirrytty. (Rantala, Salminen, Säntti, Nikkola, Rautiainen, Virta & 

Kemppainen, 2013, s. 189-191.) 

1900-luvun lopulla yhteiskunnallisten asioihin tarttuminen opettajankoulutuksessa sivuu-

tettiin tiedostetusti kokonaan. Nykyään kouluissa oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ja 

osallistuminen ovat lisääntyneet, mikä tulisi näkyä myös opettajankoulutuksessa. Monet 

tämän hetkisistä opettajankoulutuksessa opiskelevista ja opettavista henkilöistä ovat itse 

käyneet peruskoulunsa aikana, jolloin vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin kouluissa 

on ollut vähäistä. Tämän seurauksena aiheeseen tarttuminen on mahdollisesti jäänyt vähäi-

seksi opettajankoulutuksessa. (Suutarinen, 2007, s. 42-45.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiossa (2014) nostetaan esiin tutkijoiden 

huomiot yhteiskunnallisten asioiden käsittelyn puutteesta opettajankoulutuksesta. Aiheen 

vähyyttä perustellaan opintojen laajuudella ja hajonneisuudella. (Rautiainen, Vanhanen-

Nuutinen & Virta, 2014, s. 15-16.) Suutarinen (2007) perustelee yhteiskunnallisten asioi-

den käsittelemisen tärkeyttä opettajankoulutuksessa yhteiskunnan muuttumisella, kuten 

mediankäytön lisääntymisellä sekä maahanmuutolla. Maailma muuttuu jatkuvasti, ja opet-

tajien tulee olla ajan tasalla ja pystyä vastaamaan muutoksiin. (Suutarinen, 2007, s. 53-54.) 

Hansenin (2010) mukaan opettajankoulutusta on kuitenkin yritetty vuosien aikana muuttaa 

siihen suuntaan, että se kohtaisi muuttuvan yhteiskunnan koululle ja yliopistoille asettami-

en haasteiden kanssa. Erilaisten ministeriö- ja EU-rahoitteisten hankkeiden avulla on pyrit-

ty edistämään useita aihealueita, kuten ympäristö-, teknologia-, monikulttuurisuus-, kan-

sainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatusta sekä kansalaisvaikuttamista, tasa-arvoisuutta ja suku-

puolitietoisuutta. Teemojen runsaasta määrästä huolimatta kehittämishankkeita opettajan-

koulutuksen keskuudessa on tutkittu hyvin vähän. (Hansen, 2010, s. 112.) 

Koulutuksen sisältöjen muuttuessa ainakin yksi asia on pysynyt samana; opiskelijavalin-

nassa on aina arvioitu hakijoiden soveltumista alalle jollain tapaa (Räihä, 2010, s. 39). Jo 

vuonna 1986 Rinne toi esiin teoksessaan koulutukseen soveltuvien valikoitumisen. Hänen 

mukaansa opettajankoulutuksen syntymisen seurauksena opettajaksi ei voinut ryhtyä kuka 

tahansa, vaan opiskelijat valittiin tarkkaan. (Rinne, 1986, s. 78.) Nikkola ja Räihä (2007) 

perustelevat tarkkaa opiskelijavalintaa sillä, että hakijoista pystyttäisiin karsimaan sellaiset 

yksilöt, jotka eivät sovellu opettajiksi tai jaksa opettajan ammattia.  Tarkan valinnan loppu-

tulos olisi sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta paras mahdollinen. (Nikkola & Räihä, 

2007, s. 18.) Kaikki eivät kuitenkaan hae luokanopettajakoulutuksesta pelkästään kelpoi-



21 

 

suutta luokanopettajan tehtäviin. Osa opiskelijoista ajattelee maisterintutkinnon tarjoavan 

hyviä mahdollisuuksia tuleville uravalinnoille. (Rantala ym., 2010, s. 53; Opetusministeriö, 

2007, s. 26.) 

4.3 Luokanopettajakoulutuksen tavoitteet 

Nykyään luokanopettajan koulutus koostuu kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tut-

kinnoista. Luokanopettajaopiskelijoilla pääaineena on kasvatustiede. Kandidaatin tutkinto 

rakentuu 180 opintopisteestä ja maisterin 120 opintopisteestä. Keskimäärin luokanopetta-

jaopinnot kestävät noin viisi vuotta. Opintoihin kuuluu opettajan pedagogisia ja ainedidak-

tisia opintoja, opetusharjoitteluja, kaksi sivuainetta sekä viestintä- ja kieliopintoja. (Helsin-

gin Yliopisto, 2006.)  

Suomen laissa määritellään opettajankoulutuksen tavoitteet. Pykälän 4§ mukaan koulutuk-

sen tavoitteena on tarjota opiskelijoille tiedot ja taidot, joilla tuleva opettaja pystyy ohjaa-

maan oppijoiden oppimista. Lisäksi koulutuksen tulee antaa opiskelijoille valmiudet kehit-

tää itseään alansa ammattilaisena. (Finlex, 2003.) Niemen (2006, s. 79) mukaan opettajan-

koulutuksen tulee tarjota laaja-alaiset valmiudet, joiden pohjalta tulevalla opettajalla on 

mahdollisuus toimia itsenäisenä alan ammattilaisena sekä kehittää itseään. Tavoitteena 

opettajankoulutuksessa on Kallioniemen, Toomin, Ubanin ja Linnansaaren (2010, s. 130) 

mukaan kouluttaa sitoutuneita, ammattitaitoisia ja pedagogisesti ajattelevia opettajia, jotka 

pystyvät työskentelemään vuorovaikutuksellisesti ja eettisesti oikein jatkuvasti muuttuvas-

sa toimintaympäristössä. Niemi lisääkin, että opettajantyön eettisen luonteen vuoksi opetta-

jankoulutukseen tulee sisältyä ammattietiikan käsittelyä (Niemi, 2006, s. 80). 

Opettajankoulutuksen jälkeen opettajan tulisi kyetä suunnittelemaan, tuottamaan ja arvioi-

maan tavoitteellista opetusta.  ”Koulutuksen sisällöissä painotetaan ajattelun taitoja, sisäl-

lön hallintaa ja didaktista osaamista. Myös opiskelijan vuorovaikutustaitoihin sekä kykyyn 

kohdata erilaisia oppilaita kiinnitetään huomioita erityisesti opettajankoulutuksen ohjat-

tuun harjoitteluun liittyvissä jaksoissa.” (Blomberg, 2008, s. 15.) Opettajankoulutuksen 

tavoitteiden ja sisältöjen pohdinta on opettajankouluttajien keskeisimpiä ja tärkeimpiä teh-

täviä. Haastamalla opiskelijoiden omaa ajattelua ja aktivoimalla heidän toimintaansa luo-

daan ihanteellisia oppimistilanteita. Yhteistyöhön, yhteisöllisyyteen sekä luovaan ongel-

manratkaisuun suuntaavien opiskeluympäristöjen luomista on suotavaa tavoitella myös 

opettajankoulutuksessa. Oleellista on myös se, että opiskelijat harjaantuvat opetuksen käy-
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tännön haasteiden tarkasteluun, teoretisointiin ja kehittämiseen. (Husu & Toom, 2010, s. 

141.) 

Niemi (2006, s. 93) toteaa, että opettajankoulutuksessa on mahdotonta antaa etukäteen 

toimintamalleja ja -ohjeita koulussa tapahtuviin lukuisiin tilanteihin, koska opettaja kohtaa 

erilaisia tilanteita päivittäin. Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (2013) mukaan opetta-

jia tulisi valmistaa jo koulutuksen aikana työelämään siirtymiseen, jolloin ensimmäiset 

vuodet opettajan työssä eivät olisi liian haasteellisia. Tämä voi myös vähentää opettajien 

halua siirtyä muille aloille. Opettajankoulutuksessa tulisi käsitellä perusteellisesti opettaji-

en vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia. Työelämän tiedostava opettaja kykenee kehittä-

mään itseään ja tätä kautta viihtyy ammatissaan paremmin. (Suomen opettajaksi opiskele-

vien liitto, 2013, s. 13.) 

4.4 Oulun yliopiston luokanopettajan koulutus vuosien 2006-2008 ja 2008-2011 opin-

to-oppaissa 

Tutkimme tässä tutkimuksessa Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen käyneitä hen-

kilöitä, jotka ovat opiskelleet aikavälillä 2006-2014. Tämän takia käsittelemme tässä lu-

vussa kyseisen aikavälin koulutuksen sisältöjä, joiden mukaan tutkittavat ovat käyneet 

koulutuksensa. 

Luokanopettajan koulutuksesta valmistuvan henkilön työnimike on peruskoulun luokan-

opettaja. Valmistunut voi työskennellä peruskoulussa 0-6 vuosiluokilla. Koulutuksen ta-

voitteena on antaa opiskelijalle kattavat didaktiset, aineenhallinnalliset sekä pedagogiset 

tiedot ja taidot, joiden avulla opettajalla on mahdollisuus työskennellä kasvatuksellisten 

haasteiden parissa. (Oulun Yliopisto, 2015.) 

Oulun yliopiston opinto-oppaiden (2006; 2008) mukaan luokanopettajan koulutuksesta 

opiskelijat saavat monipuoliset ammatilliset valmiudet ja pätevyyden luokanopettajan am-

mattiin. Koulutus antaa myös mahdollisuuden työskennellä tutkimustyön parissa.  Tavoit-

teena koulutuksella on tukea opiskelijoiden kasvua ja kehitystä eettisiksi opetus- ja kasva-

tustyön ammattilaisiksi. Ammattilaisina tulevat opettajat pystyvät toimimaan erilaisissa 

kasvatusalan työtehtävissä, tutkimaan ja kehittämään itseään suhteessa työhön, toimimaan 

kriittisesti ja oikeudenmukaisesti tasa-arvoa kunnioittaen sekä tiedostamaan opettajan työn 

yhteiskunnallisen vaikutuksen. (Oulun yliopisto, 2008, s. 83; Oulun yliopisto, 2006, s. 86.) 
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Oulun yliopistossa on mahdollista opiskella laaja-alainen, Master of Education - Interna-

tional Programme, teknologiapainotteinen tai taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan 

koulutus. Eri painotteisissa koulutuksissa opetusta, oppimista ja kasvatusta tarkastellaan 

tietyistä näkökulmista. Esimerkiksi teknologiapainotteisessa luokanopettajan koulutuksessa 

kasvatustieteen opintojen rinnalla kulkee jatkuvasti teknologiakasvatus. Painotuksista huo-

limatta tutkintorakenteet ja opinnot ovat kaikilla samat. (Oulun yliopisto, 2008, s. 83-195; 

Oulun yliopisto, 2006, s. 86-184.) 

Oulun yliopiston laaja-alaisen luokanopettajakoulutuksen opinnot vuosina 2006-2011 

koostuivat kandidaatin tutkinnon 180 opintopisteestä sekä maisterin tutkinnon 120 opinto-

pisteestä. Kandidaatin opintoihin sisältyivät kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (20op), 

kasvatustieteen perusopinnot (25 op), kasvatustieteen aineopinnot (40 op), perusopetukses-

sa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (min. 60 op) sekä 

sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot (35 op). Monialaisiin opintoihin kuuluivat 

äidinkielen ja orientoivien aineiden opinnot (15 op), matemaattis-luonnontieteellisten ai-

neiden opinnot (15 op) ja taito- ja taideaineiden opinnot (30 op). Puolestaan maisterivai-

heen opinnot koostuivat kieli-, viestintä- ja orientoivista opinnoista (5 op), kasvatustieteen 

syventävistä opinnoista (80 op) sekä sivuaine- ja vapaasti valittavista opinnoista (35 op). 

(Oulun yliopisto, 2006, s. 87-89; Oulun yliopisto, 2008, s. 84-86; kts. LIITE 1.) 

4.5 Koulutuksen ja opetustyön kohtaaminen 

Käytännön ja teorian yhdistäminen on ollut ongelmallista jo vuosikymmeniä luokanopetta-

jan koulutuksessa. Tieto, joka on omaksuttu opettajankoulutuksessa, tulisi kyetä hyödyn-

tämään myös todellisissa luokkahuonetilanteissa. Käytännön ja teorian integroimisen haas-

te on tiedostettu koko nykyisen opettajankoulutuksen ajan. Kuitenkaan ratkaisua kaikilta 

osin ei ole vielä saatu, vaikka hyviä ratkaisuja ja ideoita onkin kehitetty ja niitä pyritään 

kehittämään jatkuvasti. (Jyrhämä & Maaranen, 2010, s. 159-161.) Rantala ja muut (2010, 

s. 69) esittävät, että koulutuksen ja käytännön työn välinen suhde perustuu yhteisiin tavoit-

teisiin ja intresseihin, kuten kasvatuksen ja koulutuksen edistämiseen.  

Opettajankoulutuksen huolena on, vastaako koulutus työtodellisuutta ja takaako se opetta-

jille riittävät valmiudet ja ammattitaidon. Opettajankoulutuksessa pyrkimyksenä on koulut-

taa neuvottelevia ja asiantuntevia opettajia, jotka ovat aktiivisia muuttuvassa yhteiskunnas-

sa. (Kallioniemi ym., s. 129.) Blombergin (2008) tutkimustulosten mukaan opettajankoulu-
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tuksesta saatava opetus ei vastaa opettajien jokapäiväistä arkea. Esimerkkinä tästä voidaan 

pitää opetusharjoittelua. Harjoittelussa todellinen vastuu on luokan oikealla opettajalla, 

joka on läsnä luokassa harjoittelun aikana. Ohjaava opettaja on viime kädessä vastuussa 

luokan toiminnasta, kuten työrauhasta ja työskentelyolosuhteista. Tästä seuraa, että vasta 

työelämään siirryttäessä vastavalmistunut opettaja kohtaa työnsä todellisuuden ja on yksin 

vastuussa koko luokan asioista. (Blomberg, 2008, s.15, 191.) 

Taitoa vaativa toiminta muuttuvassa työympäristössä on opettajalle haasteellista. Toiminta 

käytännöntilanteissa ei ole helppoa ja yksinkertaista, vaikka opettajilla on pedagogista tie-

toa ja taitoa. Opettajan työssä vaaditaan yhä enemmän harkitsemiskykyä, huomaavaisuutta 

ja ymmärtäväisyyttä kasvatus- ja opetustyön keskuudessa. Näihin asioihin tulisi perehtyä 

jo opettajankoulutuksen aikana. Opettajaksi opiskelevien pitäisi saada kokemuksia ja tietoa 

neuvottelevuudesta jo koulutuksen aikana, jolloin mahdollisuus sen hyödyntämiseen työ-

elämässä olisi helpompaa. (Husu & Toom, 2010, s. 131-132; Nikkola & Räihä, 2007, s. 

10.)  

Rautiainen ja muut (2014) tuovat esiin koulutuksen akateemisuuden suhteessa työelämään. 

Heidän mukaansa opettajat saattavat kokea koulutuksen antamat valmiudet vähäisiksi teo-

riapainotteisissa opinnoissa, sillä Suomessa opettajan ammatti nähdään käytännönläheise-

nä. (Rautiainen ym., 2014, s. 16.) Husu ja Toom (2010) nostavat esiin, että opettamisen 

lisäksi opettajan vastuulla on monenlaista toimintaa, kuten oppilaiden ohjaaminen, kannus-

tus ja kritiikin antaminen. Oman toiminnan kautta opettajat pyrkivät olemaan esimerkkeinä 

oppilaille ja edistämään heidän etujaan. Näistä asioista koostuu opetuksen vaativa ja laaja 

kokonaisuus, jonka sisältöjä opettajat joutuvat kohtaamaan ja ratkomaan päivittäin. Nykyi-

seen kouluun valmistuva tai siellä jo työskentelevä opettaja joutuu vastaamaan monenlai-

siin haasteisiin. Yksin työskentely sekä oman luokan oppilaiden kasvatuksen ja opetuksen 

haasteisiin vastaaminen eivät enää riitä, jolloin opettajankoulutuksen keskeisiä sisältöjä 

sekä akateemisuuden seurauksena tulleita haasteita ja mahdollisuuksia joudutaan pohti-

maan. (Husu & Toom, 2010, s. 132-133.) 

Maarasen (2010) mukaan opettajankoulutuksen muuttuessa kohti teoreettisempaa suuntaa 

käytäntö on jäänyt vähäisemmäksi. Käytännöllä ei tarkoiteta ainoastaan opetusharjoittelui-

ta, vaan myös niitä toimia, jotka liittyvät käytäntöön jollakin tavalla. Käytäntöä tulee tar-

kastella teoreettisella tavalla, jolloin kyetään yhdistämään molemmat tärkeät näkökulmat 

eli teoria ja käytäntö.  Maaranen myös kritisoi yhteiskunnan asettamia paineita valmistumi-
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sesta sekä koulutuksen tiivistämistä, josta seurauksena voi olla, että uusi opettaja joutuu 

siirtymään työelämään vain opetusharjoitteluista saatujen kokemusten pohjalta, joita yh-

teensä on noin muutamia kuukausia. (Maaranen, 2010, s. 147, 150.)  

Maisteriksi valmistumisajat ja -määrät kertovat koulutuksen suorittamisesta, mutta eivät 

sen sisällöistä. Se, vastaako opettajankoulutuksen tarjoamat valmiudet opettajan ammatin 

vaatimuksia saadaan selville tutkimalla noviisiopettajien ensimmäisiä työvuosia. Moni 

opettaja harkitsee alanvaihtoa, koska monimuotoinen ja vaativa työ voi synnyttää heissä 

riittämättömyyden tunteita. Vastaavasti osa ei halua antaa periksi, vaan he haluavat kehit-

tää koulua uuteen ja parempaan suuntaan. Opettajankoulutuksen tehtävä on antaa valmiuk-

sia näihin nykykouluyhteisön vaatimuksiin. Jos näin ei ole, voi tämä tarkoittaa, että koulu-

tus ei ole ajan tasalla.  (Rantala ym., 2013, s. 192-193.) 

Yhteiskunnan muutokset haastavat siis opettajankoulutusta jatkuvasti. Tällä hetkellä olen-

naisimpana kehitysalueena opettajankoulutuksessa on tavoite tukea opettajaksi opiskelevia 

kehittämään ammatillista asiantuntijuutta. Tällä tarkoitetaan yhteisöllistä työskentelyä, 

oppimisen taitoja sekä kykyä reflektoida oppimisen ja opetuksen prosesseja. (Lipponen & 

Kumpulainen, 2010, s. 334.) Käsitys siitä, että opettajankoulutuksen aikana olisi mahdol-

lista saada sellaiset valmiudet, joiden avulla selviytyisi koko opettajan uran, on Luukkaisen 

(2005) mukaan virheellinen. Opettajankoulutus ja pakolliset koulutuspäivät eivät yksin 

riitä pitämään opettajaa taidoiltaan ja tiedoiltaan oppimisen ammattilaisena. Opettajan ke-

hittyminen ja kasvu on jatkuva ja yksilöllinen prosessi, jossa tärkeänä tekijänä on opettajan 

ammatillinen identiteetti ja sen kehittyminen. (Luukkainen, 2005, s. 173.) Stenberg 

(2011a) ehdottaakin, että mikäli opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa hyviä opet-

tajia, tulisi koulutuksessa antaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutkia heidän omia arvojaan, 

uskomuksiaan ja näkemyksiään. Tämän kautta voitaisiin kasvattaa opiskelijoiden itsetun-

temusta jo opiskeluvaiheessa, jolloin näiden asioiden käsittely ei jäisi yksistään työelä-

mään. (Stenberg, 2011a, s. 142.) 

4.6 Opettajankoulutuksen kehittämiskohteet 

Opettajan ammatillisten taitojen vaatimukset voidaan jakaa neljään eri osioon: opetettava 

aine ja siihen kuuluva sisällönhallinta, opetuksen ja oppimisen asiantuntijuus, eettiset ja 

sosiaaliset valmiudet sekä käytännön koulutyöskentelyn laaja-alainen hallitseminen. Nämä 

osiot eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne kietoutuvat yhteen monin tavoin. Tämä on opet-



26  

 

  

tajankoulutuksen kehittämisen keskeinen haaste. Yliopistossa saatava peruskoulutus, uusi-

en opettajien tukeminen ja ohjaaminen töihin tullessa sekä täydennyskoulutus tulee sitoa 

yhteen niin, että ammatillinen kasvu ja kehittyminen ovat mahdollisia. (Innola, Mikkola & 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, s. 136.)  

Opettajankoulutuksessa nähdään olevan erilaisia kehittämiskohteita, jotta opetus koulutuk-

sessa vastaisi nykyajan vaatimuksiin. Blombergin (2008) tutkimuksessa kritisoidaan ope-

tusharjoitteluiden lisäksi koulutuksen sisältöjä. Tutkimuksessa käy ilmi, että aloittelevat 

opettajat toivovat opettajankoulutukseen lisää muun muassa arvioinnin käsittelyä sekä sel-

keää aikajännettä, jossa sisällöt ja aiheet syventyisivät opintojen edetessä. Blomberg tote-

aakin, että opettajankoulutuksen tulisi olla yhtenäisempää ja pitkäjänteisempää, niin kuin 

koulunpito todellisuudessa on. (Blomberg, 2008, s. 191-192, 198, 209.) Husun ja Toomin 

(2010) mukaan tulevia opettajia pitäisi ohjata kohti toimintatapoja, jotka osallistavat oppi-

laita. Lopulta kuitenkin se, miten opettajat toteuttavat työtään riippuu heidän omasta poh-

dinnastaan ja harkinnastaan. (Husu & Toom, 2010, s. 142.) Maaranen (2010) puolestaan 

tekisi muutoksia pro gradu -tutkielmaan. Pro gradu -tutkielman hyödyntäminen voisi olla 

tehokkaampaa, jos tutkimusta kehitettäisiin kohtaamaan paremmin opetuksen teoria ja käy-

täntö. Otettaessa huomioon koulujen näkökulmat ja toiveet tutkielma-aiheissa olisi samalla 

mahdollisuus saada aikaiseksi todellisia ja hyödyllisiä yhteistutkimusprojekteja, joiden 

avulla saavutettaisiin laajaa kouluyhteisöä palvelevaa informaatiota. (Maaranen, 2010, s. 

153.) 

Maaranen (2010) esittää myös, että tutkimuspainotteisella opettajankoulutuksella on kaikki 

tarvittavat elementit, joiden avulla teoriaa ja käytäntöä voidaan yhdistää. Tähän vaaditaan 

luovia opettajankouluttajia, sekä avoimia ja innostuneita opiskelijoita. (Maaranen, 2010, s. 

155.) Nykypäivänä koulutetaan tulevaisuuden opettajia, joiden tehtävä on auttaa oppilaita 

selviämään yhteiskunnassa, jota ei vielä edes ole. Opettajankoulutuksessa tuskin on valmii-

ta keinoja tämän kaltaiseen tehtävään. Suomen koululaitos on kansainvälisesti hyvin me-

nestynyt, mutta se ei kuitenkaan takaa sitä, että nykyisillä menetelmillä tulevaisuus on yhtä 

menestynyt. Säilyttääksemme korkean asemamme koulutusmaana tulee opettajankoulutuk-

sen uudistua ja muuttua koko ajan. (Lonka & Pyhältö, 2010, s. 314.) Rantala ja muut 

(2013) esittävätkin, että opettajankoulutuksen odotetaan antavan valmiudet opettajan työ-

hön sekä vastaavan yhteiskunnan odotuksiin ja haasteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että opet-

tajankoulutuksen on muututtava yhteiskunnan muutoksen mukana, jotta opettajat kykene-

vät kohtaamaan vastaantulevat dilemmat ammattitaitoisesti. Opettajan työ ei ole enää vain 
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opettamista ja tiedon siirtämistä sukupolvelta toiselle, vaan siihen sisältyy monipuolisesti 

erilaisia vaatimuksia. (Rantala ym., 2013, s. 196-197.) 

Lonka ja Pyhältö (2010) esittävät, että vastuu ei ole yksin kuitenkaan opettajankoulutuksel-

la, vaan opiskelijoiden omalla panoksella on merkittävä rooli kouluttautumisessa. Heidän 

mukaansa opiskeluaikana opiskelijoiden tulee oppia luomaan tietoa yhdessä muiden kanssa 

sekä kyseenalaistamaan asioita. Lisäksi opettajankoulutuksessa tulisi huomioida ihmisten 

luonnollinen tapa oppia vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä se, että koulutukseen pää-

sevät nuoret ovat syntyneet 1980-1990 -luvuilla, jolloin teknologia on osa jokapäiväistä 

käytännön elämää. Opettajaksi opiskelevien tulee oppia hyödyntämään teknologiaa luon-

nollisesti erilaisissa oppimistilanteissa. Lisäksi pitää kehittää opiskelumenetelmiä, jotka 

tuottavat pedagogista hyvinvointia, motivaatiota, vuorovaikutustaitoja ja stressin sietoky-

kyä, jotta erilaiset haasteet eivät kuormita liikaa. Koulutuksen tulisi myös keskittyä siihen, 

miten innostetaan oppimaan ja syvennetään oppimista, tiedonjakamisen taidon sijaan. 

(Lonka & Pyhältö, 2010, s. 313-314.) 

4.7 Yhteenveto 

Opettajankoulutus on ollut pitkään Suomessa suosittu koulutuslinja. Suomalainen opetta-

jankoulutus perustuu siihen luottamukseen, että se kouluttaa opettajia, jotka ovat itsenäisiä, 

ammattitaitoisia ja heidän ammattitaitoonsa voidaan luottaa. Koulutus on muuttunut vuosi-

en saatossa ja nykyään se koostuu kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Tavoitteena sillä 

on antaa opettajaopiskelijoille laajat pedagogiset, didaktiset, aineenhallinnalliset ja sosiaa-

liset tiedot ja taidot, joiden avulla tulevalla opettajalla on riittävät valmiudet toteuttaa itse-

ään alansa ammattilaisena. 

Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä on alettu pohtimaan, vastaako nykyinen 

opettajankoulutus asetettuihin vaatimuksiin. Haasteena on ollut yhdistää koulutus ja työ-

elämä, sillä opettaja joutuu kohtaamaan työelämässä tilanteita, joita opettajankoulutuksessa 

ei ole käsitelty. Kehittämiskohteina nähdään esimerkiksi koulutuksen sisällöt sekä didakti-

set tekijät, sillä oppimiskäsitys ja yhteiskunnan muutokset haastavat uusia opettajia. Kui-

tenkaan kaikkea vastuuta ei voida laittaa koulutukselle, vaan opiskelijoiden tulee myös itse 

olla aktiivisia, jotta he pysyvät muutosten perässä. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa tuomme esiin tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä tekijöitä, kuten tutkimus-

tarkoituksen, -suuntauksen, -joukon sekä analysointimenetelmät. Esitämme asioita kirjalli-

suuden kautta sekä perustelemme omaa toimintaamme. Luvun lopuksi tuomme esiin tut-

kimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyvät tekijät. 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, kokevatko luokanopettajan pätevyyden saaneet 

henkilöt koulutuksen antamat valmiudet riittäviksi suhteessa työelämään. Kiinnostuimme 

aiheesta, koska oma valmistumisemme ja työhön siirtyminen lähenee. Me itse koemme, 

että luokanopettajan koulutuksessa voisi käsitellä joitakin aihealueita ja aineenhallintaa 

syvemmin, ja osan koulutuksen sisällöistä voisi jättää vähemmälle. Esimerkiksi ainekoh-

taisia, kuten uskonnon ja äidinkielen sisältöjä olisi voitu käydä syvemmin läpi. Lisäksi 

käsityksemme mukaan kaikki luokanopettajan pätevyyden saaneet henkilöt eivät työsken-

tele luokanopettajina, vaan tekevät jotain muuta työtä. Tästä heräävätkin kysymykset, että 

ovatko koulutuksen antamat valmiudet liian heikot tai ristiriitaiset opettajan ammatissa 

pärjäämiseen vai antaako koulutuksen laaja-alaisuus niin hyvät mahdollisuudet pärjätä 

myös muilla aloilla. Tutkimusongelmiksi muodostuivatkin: 

1. Millaiset valmiudet luokanopettajan koulutus antaa työelämää varten? 

2. Millainen merkitys ammatillisella identiteetillä ja kasvulla on työuraan? 

3. Millaisia kokemuksia luokanopettajiksi valmistuneilla on koulutuksen ja työn kohtaa-

misesta? 

4. Millaisena luokanopettajakoulutus nähdään tulevaisuudessa? 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja -suuntaukset 

5.2.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on saanut vaikutteita eri tutkimustraditioista ja 

ajattelusuunnista (Eskola & Suoranta, 2008, s. 25). Laadullinen tutkimus tavoittelee ilmiön 
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selittämistä, tulkintaa, ymmärtämistä ja monesti myös sen soveltamista. Varton (1992) 

mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskiössä on ihminen ja maailma, jossa ihminen on 

ja elää. Tällaista maailmaa voidaan kutsua elämismaailmaksi, joka koostuu erilaisista elä-

mismaailman merkityksistä. Merkitykset näkyvät ihmisen toimintana, kuten suunnitelmina, 

päämäärinä ja yhteisöjen toimimisena eli kaikkena mikä koskettaa ihmistä, on lähtöisin tai 

päätyy ihmiseen. (Varto, 1992, s. 24.) 

Päädyimme kvalitatiiviseen tutkimukseen, koska halusimme saada tietoa luokanopettajiksi 

valmistuneiden kokemuksista ja ajatuksista. Halusimme saada laajempaa ja syvällisempää 

tietoa opettajankoulutuksen käyneiltä henkilöiltä ja heidän kokemuksistaan. Anttilan 

(2005) tiivistys perustelee hyvin valintaamme. Hänen mukaansa kvalitatiivisen tutkimuk-

sen tarkoituksena voidaan sanoa olevan jonkin ilmiön seikkaperäinen kuvailu, uuden teori-

an kehittäminen todellisuutta vastaavasta aineistosta, tulkintojen antaminen ilmiön sisäl-

löille, ilmiöön sisältyvien merkitysten löytäminen, ja asioiden ymmärrettäväksi saattami-

nen. (Anttila, 2005, s. 280.) Tutkimuksessamme löytyy myös kvantitatiivisia piirteitä ana-

lysointivaiheessa, joita voi Eskolan ja Suorannan (2008, s. 164) mukaan soveltaa myös 

laadullisessa tutkimuksessa. Kvantitatiivisuus näkyy tässä tutkimuksessa aineiston analyy-

sin kvantifiointi -vaiheessa, jossa havainnollistamme aineistoa osittain taulukoiden, kuvi-

oiden ja määrien perusteella. 

5.2.2 Fenomenografinen tutkimus 

Fenomenografia on empiirinen tutkimusote, joka on laadullisesti suuntautunut ja pyrkii 

selvittämään ihmisten käsityksiä ympärillä olevasta maailmasta. Sen tavoitteena ei ole tut-

kia havainnointi- ja ajattelutoimintaa tai ilmiön syvintä olemusta, vaan ihmisten erilaisia 

käsityksiä ilmiöön liittyen. (Järvinen & Järvinen, 2004, s. 83.) Huusko ja Paloniemi (2006, 

s. 163) määrittelevät fenomenografian tutkimussuuntaukseksi, jonka päämääränä on ym-

märtää, kuvailla ja analysoida ilmiöstä syntyneitä erilaisia käsityksiä, ja niiden välisiä mer-

kityksiä. Fenomenografian perustana on myös Anttilan (2005, s. 334) mukaan käsitys ih-

misen ja ilmiöiden ajattelun suhteesta sekä tiedonmuodostuksen edellytyksistä. 

Koskisen (2011) mukaan fenomenografisen tutkimuksen fokuksena on ihmisten käytännön 

elämän ilmiöitä koskevat käsitykset, ja niiden ymmärrykset. Hakemalla eroja ihmisten kä-

sityksistä ilmiöön liittyen voidaan tutkimusongelmia lähestyä sisäistämisen ja ymmärtämi-

sen kautta. (Koskinen, 2011, s. 267-268.) Fenomenografia perustuu empiiriseen aineistoon, 
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jossa teoria on kuitenkin tärkeä osa tutkimusta. Empiirisestä aineistosta tehdään johtopää-

töksiä ja muodostetaan lopuksi deskriptio eli kuvaus. (Anttila, 2005, s. 335.) Myös Koski-

nen (2011, s. 270) tuo esiin, että aineiston analysointi fenomenografisessa tutkimuksessa 

on luonteeltaan tulkinnallista ja kuvailevaa. 

Tutkimuksemme on fenomenografinen, sillä halusimme tutkia tutkittaviemme käsityksiä 

opettajankoulutukseen ja sen tarjoamiin valmiuksiin liittyen. Fenomenografisessa tutki-

muksessa käytetään hyödyksi kirjallisessa muodossa olevia tai siihen muotoon kirjattuja 

aineistoja (Huusko & Paloniemi, 2004, s. 163). Tämä näkyy myös tutkimuksessamme, sillä 

aineistomme oli valmiiksi kirjallisessa muodossa.  Tutkimuksessamme on myös fenomeno-

logisia piirteitä, sillä selvitämme myös tutkittavien kokemuksia aiheeseen liittyen. Anttilan 

(2005) mukaan fenomenologia on tieteenfilosofinen suuntaus, mutta myös tutkimusmene-

telmän nimi. Tutkimusmenetelmän keskiössä ovat kokemukset ja havainnot. Anttilan tuo 

myös esiin, että fenomenografia liittyy fenomenologiaan, mikä ilmenee jo suuntausten ni-

mistä. (Anttila, 2005, s. 329, 334.) 

5.3 Tutkimusjoukko 

Rajasimme tutkimuksemme luokanopettajan pätevyyden saaneisiin henkilöihin, jotka ovat 

käyneet luokanopettajan koulutuksen Oulun yliopistossa uusimman tutkintorakenteen mu-

kaan aikavälillä 2006-2014. Rajasimme aiheen näin, koska silloin henkilöt ovat kouluttau-

tuneet saman yliopiston alaisuudessa ja saman opetussuunnitelman mukaan, jolloin myös 

aineiston vertailu on luotettavampaa. 

Tutkimukseemme osallistui yhteensä 17 tutkittavaa, joista miehiä oli yhdeksän ja naisia 

kahdeksan. Miesten ja naisten osallistumismäärät ovat lähes samat, mikä mahdollistaa 

miesten ja naisten keskinäisen vertailun. Lähetimme tutkimuksen osallistumispyynnön 

yhteensä 20 henkilöille, joista kolme ei lupauksista ja muistutuksista huolimatta jostain 

syystä vastanneet (kts. LIITE 2). Mielestämme aineistomme määrä laadulliseen tutkimuk-

seen nähden on kuitenkin hyvä ja riittävä. 

Tutkittavamme saimme pääsääntöisesti Facebookin kautta. Kysyimme Facebook-

kavereinamme olevien ja kohdejoukkoomme sopivien luokanopettajan koulutuksen käy-

neiden henkilöiden halukkuutta osallistua pro gradu -tutkielmaamme. Näiden henkilöiden 

kautta saimme lumipallo-ilmiön lailla lisää osallistujia, kun he välittivät pyyntömme 
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eteenpäin sopiville henkilöille. Ilmoitettuaan halukkuutensa osallistumisesta lähetimme 

lomakkeen ja tarkemmat vastausohjeet kaikille sähköpostin välityksellä. Osa tutkimukseen 

osallistuneista henkilöistä olivat siis meille ennestään tuttuja. Päädyimme hankkimaan tut-

kimusjoukkomme näin, koska uskoimme, että näin saamme enemmän tutkimukseemme 

osallistujia, sillä omien kokemuksiemme mukaan tuntemattomien osallistumispyynnöt jää-

vät usein huomioimatta. Lisäksi uskomme, että vastaajilla oli pienempi kynnys vastata 

totuudenmukaisesti esittämiimme kysymyksiimme, kun tutkijat olivat osittain ennestään 

tuttuja.  

5.4 Aineistonkeruumenetelmä 

Tutkimusta tehdessä ja menetelmävalintoja pohtiessa tulee huomioida useita eri tekijöitä. 

Aineistonkeruumenetelmä tulee pohtia tarkkaan ja se pitää perustella. Perusteina käytetään 

usein taloudellisuutta, tarkkuutta, tehokkuutta sekä luotettavuutta. (Hirsjärvi & Hurme, 

1985, s. 13.) Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat 

havainnointi, haastattelu, kysely ja valmiiden dokumentoitujen tietojen analysointi (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 71; Eskola & Suoranta, 2008, s. 15). Suosituin keruumenetelmä on 

teemahaastattelu (Eskola & Suoranta, 2008, s. 87). 

Keräsimme tutkielmamme aineiston kyselylomakkeella. Kyselylomakkeessamme kysy-

mykset olivat kaikille samat ja luonteeltaan avoimia, jolloin vastaajilla oli mahdollisuus 

kertoa vapaasti omista ajatuksistaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 201). Tätä 

voidaan kutsua puolistrukturoiduksi kyselylomakkeeksi. Kysymykset ovat puolistruktu-

roidussa kyselylomakkeessa kaikille samat ja tutkittavat vastaavat kysymyksiin omin sa-

noin. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 86.)  Kysymyksemme mukailivat myös Laineen (2001, 

s. 36-37) esittämää näkökulmaa, jossa kysymykset käsittelevät tutkittavien näkökulmia ja 

kokemuksia, sillä kysyimme heidän omia näkemyksiään teemoihin liittyen. 

Lähetimme kyselylomakkeet tutkittaville sähköpostin liitetiedostona (kts. LIITE 2). Pää-

dyimme tähän menetelmään, koska tutkittavat henkilöt asuvat eri puolilla Suomea. Jos 

olisimme keränneet aineiston esimerkiksi haastattelemalla, olisivat kustannukset nousseet 

korkeiksi ja aikaa olisi mennyt hukkaan matkustaessa. Uskomme, että näin saimme myös 

enemmän osallistujia tutkimukseemme. Tiittula, Rastas ja Ruusuvuori (2009, s. 264) tuovat 

esiin, että teknologian kehittymisen myötä tietokonevälitteinen kommunikointi on yleisty-

mässä tutkimuksien aineistonkeruumenetelmänä. Me hyödynsimme tätä mahdollisuutta 
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siten, että keräsimme aineiston tietotekniikkaa ja Internetiä apuna käyttäen. Myös Hirsjär-

ven ja muiden (2009) näkemys kyselytutkimuksen tehokkuudesta tukee valintaamme ja 

näkemystämme. Heidän mukaansa kyselyn avulla saadaan tietoa helposti suuremmaltakin 

joukolta ja siinä säästyy myös tutkijan aikaa ja rahaa. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 195.) 

Virtuaalisesti kerätyn aineiston ominaisia elementtejä ovat tutkijan ja tutkittavan fyysinen 

etäisyys ja viestintä tapahtuu kirjallisesti. Fyysinen etäisyys lukeutuu yhdeksi hyväksi puo-

leksi, sillä se pienentää kustannuksia ja mahdollistaa sen, että tietoa saadaan, vaikka tutkit-

tava olisikin kauempana. Myös kynnys osallistua tutkimukseen pienenee, kun tutkittava 

saa itse valita sopivan paikan ja ajankohdan vastaamiseen, etenkin jos kyseessä on eriai-

kainen eli asynkroninen aineistonkeruumenetelmä. Myös anonyyminä pysyminen on hel-

pompaa kuin kasvokkain tehtävässä haastattelussa, mikä myös pienentää osallistumisen 

kynnystä. Anonyymisyys myös helpottaa arkaluontoisten asioiden käsittelyä. Tämä voi 

kuitenkin tuoda ongelman, jossa tutkija ei voi olla täysin varma kuka vastaaja on ja ovatko 

vastaukset todenmukaisia. Menetelmän etu on myös esimerkiksi se, että saatava aineisto on 

suoraan tekstimuodossa, jolloin aineistoa ei tarvitse enää litteroida ennen analyysiä toisin 

kuin tavallisessa haastattelussa tulee tehdä. (Tiittula ym., 2009, s. 264; Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s. 35-37; 1985, s. 16, 19; Valli, 2010, s.113.) 

Huonona puolena virtuaalisessa menetelmässä pidetään sitä, että tutkija ei pysty tulkitse-

maan tutkittavan ilmeistä ja eleistä tutkittavan tuntemuksia. Tiittula ja muut (2009) esittä-

vät, että ongelmista huolimatta menetelmä ei välttämättä ole niukempi aineistonkeruume-

netelmä kuin fyysisessä vuorovaikutuksessa tapahtuva haastattelu. Tätä he perustelevat, 

että kirjoitetussa muodossa tutkittavat voivat pohtia tarkemmin ajatuksiaan, ja ilmaista ne 

selkeämmin kuin suullisessa haastattelussa. (Tiittula ym., 2009, s. 266-268.) 

Kyselylomakkeemme kysymykset muodostuivat tiettyjen teemojen ympärille (kts. LIITE 

2). Kyselymme teemoja olivat opettajankoulutus, työelämä, työn ja opettajankoulutuksen 

kohtaaminen, ammatillinen identiteetti ja kasvu sekä opettajankoulutuksen tulevaisuus. 

Jokaiseen teemaan liittyi yhdestä kolmeen kysymystä, jotka suuntasivat tutkittavaa vas-

taamaan teeman mukaisesti. Pyrimme, että kysymyksemme eivät olisi liian ohjaavia, joten 

kysymykset olivat luonteeltaan avoimia. Kyselylomakkeen ohjeistuksessa annoimme tut-

kittaville mahdollisuuden kirjoittaa ajatuksistaan ja kokemuksistaan teemoihin liittyen, 

jotka eivät olisi tulleet ilmi vastatessa avoimiin kysymyksiin. Vastausohjeissamme ker-

roimme, että olemme valmiita vastaamaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin, jos sellaisia 
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syntyy. Esitestasimme kyselylomakkeemme koehenkilöillä ja teimme muutoksia ennen 

varsinaisten lomakkeiden lähettämistä.  

5.5 Aineiston analyysimenetelmä 

Aineiston analysoinnissa jäsennellään niitä teemoja, jotka ovat merkityksellisiä tutkittavan 

ilmiön kannalta. Laadullisen aineiston analysoinnissa pyritään myös siihen, että tutkittava 

ilmiö ymmärretään suhteessa asiayhteyteen. (Kiviniemi, 2001, s. 68.) Aineiston inhimilli-

syys ja runsaus saa aikaan sen, että analyysivaihe on mielenkiintoinen, mutta samalla työ-

läs ja haastava. Aineiston käsittelyyn ja analysointiin olisi hyvä ryhtyä mahdollisimman 

pian aineiston keruun jälkeen, koska aineisto on tällöin vielä tuore. Jos ilmenee, että jotkin 

asiat vaativat selvennystä ja täydennystä, on se helpoin tehdä heti aineiston keruun jälkeen. 

Aineiston analysointitapaa olisi hyvä miettiä jo aineistoa kerätessä (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s. 135-136.) Alasuutarin (2011) mukaan kvalitatiivinen analyysi muodostuu kahdesta 

eri vaiheesta eli pelkistämisestä ja ongelman ratkaisemisesta. Käytännössä nämä vaiheet 

nivoutuvat aina toisiinsa, mutta erottelut voidaan toteuttaa analyyttisesti. (Alasuutari, 2011, 

s. 39.) 

Eskola ja Suoranta (2008) tuovat esiin, että kvalitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä on 

valtavasti. Analyysitavat usein nivoutuvat toisiinsa, eivätkä ne ole selvärajaisia ja mahdol-

lisia käyttää yksinään. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 160-161.) Valitsimme aineiston ana-

lyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, koska halusimme tarkastella aineiston sisältöä ja siel-

tä esiin nousevia asioita Tuomen ja Sarajärven (2002) määritelmän mukaan tiivistetysti ja 

yleisessä muodossa. He määrittelevät sisällönanalyysin tekstianalyysiksi, jossa tavoitteena 

on löytää tekstin merkityksiä. Sisällönanalyysi pohjautuu päättelyyn ja tulkintaan. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, s. 105-106, 115.) Sisällönanalyysiä pidetään jossain määrin sisällön 

erittelyn synonyyminä, mutta Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 107) erottavat nämä kaksi toisis-

taan. Tämän perusteella voimme todeta, että analyysissämme on myös piirteitä sisällön 

erittelystä, koska kuvaamme aineistoamme osittain myös kvantitatiivisesti. 

Tutkimuksemme analysointi mukailee osittain Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 110-114) 

esiin tuomaa Milesin ja Hubermanin (1984) aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka koos-

tuu kolmesta vaiheesta; aineiston pelkistämisestä eli redusoinnista, aineiston ryhmittelystä 

eli klusteroinnista sekä teoreettisten käsitteiden luomisesta eli abstrahoinnista. Tässä tutki-

muksessa analysointi on kuitenkin teoriaohjaavaa, sillä muodostimme abstrahointi vaiheen 
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pääkäsitteet teoriaosiosta nousseiden käsitteiden pohjalta. Tästä seuraa, että tutkimuksem-

me on teoriaohjaava. Vaikka analysointimenetelmämme mukailee edellä mainittua Milesin 

ja Hubermanin (1984) aineistolähtöistä analyysiä, on se Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 

116) mukaan teoriaohjaavassa analysoinnissa kuitenkin sama. Ero aineistolähtöisessä ja 

teoriaohjaavassa analyysissä on vain se, että teoriaohjaavassa pääkäsitteet muodostetaan 

teorian pohjalta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 116), kuten olemme tehneet. 

Ryhdyimme analysoimaan aineistoa heti saatuamme kaikki vastaukset. Tässä tutkimukses-

sa analysointi lähti liikkeelle vastausten yhdistämisestä. Yhdistimme kunkin kysymyksen 

alle kaikki siihen tulleet vastaukset. Tämä helpotti seuraavaa vaihetta huomattavasti. Seu-

raava vaihe oli pelkistäminen eli redusointi. Redusoimme vastaukset siten, että poimimme 

niistä olennaiset asiat teemoihin liittyen. Redusoinnin jälkeen seurasi klusterointi eli ryh-

mittelyvaihe. Ryhmittelimme pelkistetyt vastaukset yläkäsitteiden alle. 

Ryhmittelyn jälkeen abstrahoimme edellisen vaiheen käsitteet vielä ylempiin käsitteisiin 

eli pääkäsitteisiin. Pääkäsitteet muodostimme teoriaosiosta nousseiden käsitteiden pohjalta. 

Kategoriointimme pääkäsitteisiin mahdollisti ja helpotti myöhemmässä vaiheessa vastaus-

ten vertailua keskenään, kun käsitteet olivat samat, vaikka sisällöt hieman vaihtelivatkin. 

Usean teeman kohdalla pääluokiksi muodostuivat pedagogiset tiedot ja taidot, didaktiset 

tiedot ja taidot, aineenhallinnalliset tiedot ja taidot, akateemiset tiedot ja taidot sekä sosiaa-

liset tekijät. Kaikki ryhmittelyt ja luokittelut vaativat meiltä tarkkuutta ja taitoa tulkita ai-

neistoja, jotta osasimme luokitella ja ryhmitellä vastauksista ilmenneet asiat oikein. 

Pääluokkiin luokittelun jälkeen kvantifioimme osan teemoista. Tämä helpotti hahmotta-

maan aineistosta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Eskolan ja Suorannan (2008) mukaan 

kvantifiointi on laadullisessa tutkimuksessa hyväksyttävää, jos pitää taulukoinnista. Sen 

avulla aineistosta esiin nousseita seikkoja voidaan verrata keskenään sekä etsiä merkityksiä 

näille seikoille luokittelemalla ja laskemalla niitä. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 164.) 

5.6 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksissa pätevyys ja luotettavuus vaihtelevat, vaikka tavoitteena on välttää virheitä. 

Reliabiliteetin ja validiteetin saavuttamiseksi on tärkeää, että tutkimuksissa arvioidaan näi-

tä seikkoja. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 231; Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 131.) 
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Tutkimuksen luotettavuutta voi heikentää huonosti tehty kyselomake. Vastaajat voivat kä-

sittää kysymykset eri tavalla kuin tutkijat ovat ajatelleet. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 231-232.) 

Tässä tutkimuksessa pyrimme lisäämään kyselylomakkeen luotettavuutta esitestaamalla 

sen koehenkilöillä. Tarkastelimme saadut esivastaukset ja muutimme kysymyksiä parem-

miksi. Lisäksi annoimme yhteystietomme vastausohjeissa tarkennuksia varten. Mikäli jo-

kin kysymyksistä vaatisi tarkennusta, lupauduimme tarkentamaan sitä mielellämme. Lisäk-

si jokaisella oli mahdollisuus kysyä lisätietoa esimerkiksi Facebookin yksityiskeskustelun 

kautta, sillä sitä kautta otimme tutkittaviin ensimmäisen kerran yhteyttä tutkimuksen tii-

moilta. Oli positiivista huomata, että myös tutkittavat ilmoittivat palauttaessaan vastauksia, 

että heiltä voi pyytää tarkennuksia vastauksiin, mikäli tähän on tarvetta. Vastaukset kuiten-

kin vastasivat esitettyihin kysymyksiin, joten tarkennusyhteenottoja ei tarvittu. 

Koemme, että analysointi on hyvin paljon kiinni tutkijoiden tulkinnasta, mikä on ominaista 

laadullista tutkimusta tehdessä. Tässä tutkimuksessa tulkitsijoita oli kaksi, mikä luonnolli-

sesti lisää luotettavuutta, kun tutkijat voivat verrata tulkintojaan ja keskustella näkemyksis-

tään. Luotettavuutta lisää myös se, että teimme analysoinnin yhdessä. Keskustelimme esiin 

nousevista asioista ja pohdimme niitä monesta eri näkökulmasta.  

Luotettavuutta saattaa heikentää, että aihe on meille hyvin läheinen. Pyrimme kuitenkin 

katsomaan tuloksia objektiivisesti ja erottamaan omat näkemyksemme aineistoa ana-

lysoidessa. Vastausten luotettavuutta lisää se, että osa tutkittavista oli entuudestaan tuttuja, 

jolloin heidän oli todennäköisesti helpompaa vastata totuudenmukaisesti. Tämä voi olla 

myös luotettavuutta heikentävä tekijä. Kuitenkin saatujen vastausten perusteella voimme 

todeta, että tutkittavat vastasivat totuudenmukaisesti, sillä osassa vastauksissa käytettiin 

jopa kirosanoja vahvistamaan näkemyksiä. Myös lupaus täydestä anonymiteetistä lisää 

tutkittavien halua vastata totuudenmukaisesti. Anonymiteettilupaus on myös eettisyyttä 

lisäävä tekijä. Lupasimme kyselyn vastausohjeissa tutkimukseen osallistuville, että heidän 

henkilöllisyytensä ei paljastu missään kohtaa tutkimuksessa ja vastaukset tulevat vain mei-

dän käyttöömme. 
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6 TULOKSET 

Kyselylomakkeemme koostui viidestä eri teemasta (kts. LIITE 2); koulutuksesta, työurasta 

valmistumisen jälkeen, työn ja koulutuksen kohtaamisesta, ammatillisesta kasvusta ja iden-

titeetistä sekä opettajankoulutuksen tulevaisuudesta. Tässä osiossa käymme läpi, mitä asi-

oita kustakin teemasta nousi esille. Lisäksi vertailemme tuloksia teoriaan sekä keskenään. 

Tuomme myös esiin tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. Sitaateissa käytetyt lyhenteet, esi-

merkiksi M1 ja N1, kertovat tutkittavan sukupuolen ja vastausjärjestyksen. Esimerkiksi N1 

on sukupuoleltaan nainen, joka vastasi kyselyyn naisista ensimmäisenä. Nämä lyhenteet 

auttavat erottelemaan vastauksia toisistaan. 

6.1 Opettajankoulutus 

Aluksi selvitimme tutkittavien yleiskuvaa opettajankoulutuksesta. Suurimmalla osalla vas-

taajista kokemus opettajankoulutuksesta oli positiivinen (12/17). Merkittävimmäksi posi-

tiiviseksi tekijäksi nousivat sosiaaliset suhteet (16/17). Tähän lukeutuivat koulutuksen ai-

kana solmitut ystävyyssuhteet, samanhenkiset opiskelijatoverit sekä opiskelujen aikana 

koettu yhteisöllisyys. 

"Pelkästään hyviä muistojahan se vain tuo mieleen. Jos kaikkia muistoja kir-

joittaisi niin loppuu aika. Kuitenkin päällimmäisenä varmasti mielessä on 

opettajankoulutuksessa koettu yhteisöllisyys ja se, että opiskelutovereista löy-

tää yllättävän paljon samanhenkistä porukkaa. Sosiaalisuus opiskeluympä-

ristössä oli tärkeää.” N7 

”Opettajankoulutuksen aikana onnistuin luomaan paljon kestäviä ystävyys-

suhteita. Tiivis yhteisö sekä sosiaaliset ja helposti lähestyttävät ihmiset roh-

kaisevat tutustumaan ja luomaan uusia ystävyyssuhteita." M2 

Monet toivat vastauksissaan esille, että koulutuksen aikana solmitut ystävyyssuhteet ovat 

säilyneet opiskelujen jälkeenkin, kuten käy ilmi seuraavasta vastauksesta: 

”Opiskelu oli antoisaa aikaa. Opiskelijoiden muodostama pieni ja  tiivis yh-

teisö mahdollisti sen, että opiskelu oli todella mielenkiintoista. Muistelen 

edelleen kaiholla opiskeluaikoja, jolloin uuden oppimisen lisäksi sain tutus-

tua moniin uusiin ihmisiin. Tiiviin yhteisön pohjalta solmitut ystävyyssuhteet 

ovat jääneet elämään myös työelämään  siirtymisen jälkeen. Yhteydenpitoa 

sekä tapaamisia tapahtuukin vanhojen opiskelukavereiden välillä lähes vii-

koittain.” M9 
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Toinen positiiviseksi koettu piirre opettajankoulutuksessa oli sen sisältö (11/17). Sisältöi-

hin kuuluvista tekijöistä mainittiin erityisesti koulutuksen monipuolisuus sekä opetushar-

joittelut. Opettajankoulutus koettiin pääsääntöisesti monipuoliseksi koulutukseksi, joka 

antaa kattavan pohjan työelämää varten. Tämä korostui erityisesti naisten vastauksissa. 

Puolestaan yleiskuvaa kysyttäessä opetusharjoittelut nousivat esiin enimmäkseen miesten 

vastauksissa. Opetusharjoittelun maininneet henkilöt kokivat opetusharjoittelut käytännön-

läheisiksi ja opettavaisiksi. Yleisesti naisten vastauksissa oli havaittavissa yleisempää ja 

laajempaa kuvaa omista kokemuksista, kun taas miesten vastauksissa korostuivat yksittäi-

set spesifit asiat, kuten opetusharjoittelut ja käytäntö. 

 ”Opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot ja sivuaineet olivat monipuolisia ja 

koko koulutus oli itseäni kovasti kiinnostava." N2  

 ”Opetusharjoittelut ovat mielestäni opettajankoulutuksen parasta antia ja ne 

 antavat eniten työkaluja tulevaan opettajan ammattiin.” M2 

Luokanopettajan koulutuksen yleiskuvassa tuotiin esiin myös positiivisia piirteitä koulu-

tuksen luonteeseen liittyen (7/17). Tällaisia tekijöitä olivat opiskelun joustavuus, akateemi-

suus sekä mielenkiintoisuus. Nämä ilmenivät vastauksissa kuitenkin vähemmän suhteessa 

muihin mainittuihin positiivisiin puoliin. 

Yleiskuvissa tuotiin esiin myös hieman koulutuksen negatiivisia piirteitä. Eniten negatiivi-

sia puolia löytyi koulutuksen sisällöistä, vaikka se nähtiin myös positiivisena tekijänä. Ne-

gatiivisia asioita esiin tuoneet olivat pääsääntöisesti naisia ja mainitsivat, että jäivät kai-

paamaan koulutuksesta jotain, kuten käytäntöä. Suurin osa koulutuksen sisältöjä kritisoi-

neista vastaajista oli maininnut sisällöt kuitenkin myös positiivisina asioina. Osa sisällöistä 

koettiin myös turhina.  

”Tarkemmin kun alkaa ajattelemaan, osa kursseista oli hyvinkin turhia tai 

huonosti toteutettuja, myös paljon tärkeää tietoa jäi saamatta mihin on sitten 

oppinut vasta työelämässä. Kuitenkin koulutuksesta on jäänyt hyvin positiivi-

nen yleisvaikutelma." N3 

”Koulutus oli kaikenkaikkiaan melko monipuolinen, vaikkakin käytäntöä olisi 

saanut olla vieläkin enemmän.” N4 

Muutamissa vastauksissa koulutuksen negatiivisina puolina nähtiin teoreettisuus, suoritta-

minen, kyseenalaistamisen puute sekä ajoittainen stressi. Nämä luokittelimme kuuluviksi 

koulutuksen luonteeseen sekä henkilökohtaiseen kokemukseen opiskelusta. Kyseiset piir-

teet nousivat esiin yksittäisissä vastauksissa, joten näitä ei voida tässä tutkimuksessa yleis-

tää. Kuitenkin myös Rantala ja muut (2013, s. 192-193) esittävät, että valmistumisajat ker-
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tovat osittain koulutuksen suorittamisesta. Kolmessa vastauksessa tuotiin esiin, että olisi 

itse aktiivisempi, jos kävisi opettajankoulutuksen uudestaan.  

 

KUVIO 1. Koulutuksesta mainitut positiiviset ja negatiiviset piirteet yhteensä 

Yleisesti luokanopettajan koulutus koettiin positiivisena kokemuksena (kts. kuvio 1), missä 

merkittävimpänä tekijänä olivat sosiaaliset suhteet. Miehet toivat esille enemmän positiivi-

sia piirteitä kuin naiset. Naiset puolestaan mainitsivat negatiivisia piirteitä miehiä enem-

män. Positiivisena nähtiin myös koulutuksen sisältö, joka koettiin monipuolisena. Erityi-

sesti sisältöön liittyen mainittiin opetusharjoittelut ja sivuaineopinnot. Koulutus nähtiin 

myös mielenkiintoisena ja joustavana. Negatiivisia piirteitä yleiskuvassa esiin nostettiin 

eniten koulutuksen sisällöistä, johon kaivattiin muutoksia. Yksittäisissä vastauksissa nega-

tiivisiksi puoliksi koettiin koulutuksen luonteeseen ja henkilökohtaiseen kokemukseen liit-

tyviä ominaisuuksia. 

6.2 Työura 

Yksi käsiteltävistä teemoista tutkimuksessamme on työura. Selvitimme tutkittavien työuria 

valmistumisen jälkeen. Pyysimme heitä kertomaan, millaisissa työtehtävissä he ovat työs-

kennelleet sekä kirjaamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan työuraansa liittyen. 

Tässä kohtaa kävi ilmi, että seitsemän tutkittavista ei työskentele luokanopettajina, vaikka 

ovat kyseisen koulutuksen käyneet. Loput kymmenen työskentelevät luokanopettajina tällä 

hetkellä. Yhdellä luokanopettajana toimivista tutkittavista työura koostuu useammasta eri 

työtehtävästä ja muilla ura koostuu vain luokanopettajan työstä. Viisi tutkittavaa toi esiin 

sijaisuuksien teon luokanopettajankoulutuksen aikana, vaikka emme sitä kysyneet. Oli 
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mielenkiintoista huomata, että niin moni halusi kertoa erilaisista tehdyistä töistä koulutuk-

sen aikana. Pyysimme määrittelemään työuran valmistumisen jälkeen, joten jätämme kou-

lutuksen aikana tehdyt työt, kuten sijaisuudet, huomioimatta. 

   TAULUKKO 2. Tutkittavien työurat 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                   KUVIO 2. Tutkittavien nykyinen työ 

 

 

 

 

 

 

Taulukosta 2. käy ilmi, että suurin osa tutkittavista on ollut työelämässä yli vuoden ja vä-

hemmistö alle vuoden. Alle vuoden työelämässä on ollut kolme henkilöä. Yhdestä kahteen 

vuotta työelämässä on ollut seitsemän henkilöä ja yli kaksi vuotta työelämässä olleita on 

niin ikään seitsemän. Alle vuoden työkokemusta ei ollut yhdelläkään tutkimukseen osallis-

tuneista mieshenkilöistä. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat kaikki työuransa alku-
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vaiheessa, joten yhdelläkään ei ole vuosikymmenien työkokemusta taustalla. Tämä myös 

näkyy siinä, että tutkittavillamme käyty koulutus on suhteellisen tuoreessa muistissa, mikä 

on tutkimuksemme kannalta hyvin oleellista. 

Tutkimukseemme osallistuneista henkilöistä kymmenen eli 59 % (kts. kuvio 2) työskente-

lee tällä hetkellä luokanopettajan tehtävissä. Dayn ja Gun (2007, s. 434-436) jaottelun mu-

kaan opettajan ensimmäisinä työvuosina (0-3) eli työn sisäistämisvaiheessa opettaja sitou-

tuu työhönsä ja hahmottaa itseään ammattilaisena. Eli tämän tutkimuksen myötä voimme 

todeta, että yli puolet tutkittavista on Dayn ja Gun mainitsemassa työn sisäistämisvaihees-

sa. Seitsemän vastaajista ei ole työskennellyt lainkaan luokanopettajina valmistumisen jäl-

keen, kuten käy ilmi kuviosta 2. Tällä hetkellä viisi eli 29 % tutkittavista työskentelee ke-

hittämis-, koulutus- tai suunnittelutyön parissa ja kaksi eli 12 % työskentelee lastentarha-

opettajina. Kehittämis-, koulutus- tai suunnittelutyön parissa työskentelevillä työtehtävät 

ovat kuitenkin hyvin erilaisia, vaikka olemme luokitelleet ne yhteen kategoriaan. 

Tutkittavat, jotka toimivat tällä hetkenä luokanopettajina, eivät ole työskennelleet muissa 

tehtävissä lukuun ottamatta yhtä henkilöä. Tämä henkilö työskenteli vuoden lastentarhan-

opettajana esikoulussa ennen luokanopettajan työtehtävään siirtymistä. Tämän tutkimuksen 

kautta voimme päätellä, että henkilöt, jotka työskentelevät tällä hetkellä luokanopettajina 

ovat pääasiassa hakeutuneet suoraan luokanopettajan tehtäviin. Kaksi tutkittavaa mainitsi, 

että haluavat jatkokouluttaa itseään sopivassa ajankohdassa. Syy jatkokouluttautumiseen 

johtunee halusta saada työelämäänsä uusia haasteita, kuten käy ilmi seuraavasta vastauk-

sesta. 

”En ole vielä opiskelu-urani päätöksessä, vaan olen jo suunnitellut  koulut-

tautuvani lisää. Haluan eteeni päivittäin suurempia haasteita, joita uskon 

erityispedagogiikan opiskelun tuovan minulle lisää. En kuitenkaan vielä täs-

sä vaiheessa ole uskaltautunut uudestaan kuluttamaan koulun penkkiä." M9 

Henkilöt, jotka eivät työskentele tällä hetkellä luokanopettajina, eivät ole tehneet luokan-

opettajan töitä lainkaan. Lastentarhaopettajina työskentelevät toivat esiin, että haluaisivat 

siirtyä työskentelemään koulun puolelle. Kun taas tällä hetkellä kehittämis-, koulutus-, tai 

suunnittelutyön parissa työskentelevät henkilöt, eivät tuoneet esiin halua työskennellä luo-

kanopettajina. Tästä voidaan päätellä, että kehittämis-, koulutus- tai suunnittelutyön parissa 

työskentelevät ovat tietoisesti hakeutuneet kyseiseen työhön, johon ovat ”palavasti” halun-

neet, kun taas lastentarhaopettajan tehtävissä työskentelevät ovat saattaneet joutua ”tyyty-

mään” lastentarhaopettajan tehtävään, kun luokanopettajan töitä ei mahdollisesti ole ollut 
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riittävästi tarjolla. Seuraavassa vastauksessa käy ilmi vastaajan halu siirtyä koulutusta vas-

taavaan työhön, eli luokanopettajaksi. 

”Kesän jälkeen sain paikan yksityiseen päiväkotiin lastentarhanopettajaksi, 

jossa olen ollut kohta kaksi vuotta. (…) Kuitenkaan edelliset työpaikat eivät 

vielä vastaa sitä, mihin ammattiin olen valmistunut, joten halu siirtyä perus-

koulun puolelle on kova, jotta pääsee tekemään töitä johon itse todella on 

valmistunut." N7 

Ajatuksista ja kokemuksista korostui selvästi yksi ajatus; ensimmäinen työvuosi opettajana 

koettiin haastavana ja opettavaisena. Tutkittavat, jotka ovat työskennelleet luokanopettaji-

na useamman vuoden, toivat esiin, että toinen työvuosi opettajana oli paljon helpompi. 

Yleisesti ottaen moni koki oppineensa paljon työelämässä, ja jokainen päivä opettaa jotain 

uutta. Olsenin (2010, s. 91-92) näkemys tukee näitä tuloksia, sillä hänen mukaansa moni 

opettaja kokee ensimmäisen vuotensa mielenkiintoiseksi, mutta samalla myös rankaksi, 

koska silloin opettaja vielä etsii itseään ammatinharjoittajana. 

”Ensimmäinen vuosi opettajana oli hyvin rankka, koska oman työmäärän ra-

jaaminen ei ollut vielä oikein hallinnassa ja töitä otti helposti kotiin ja asioita 

pyöritteli liikaa mielessä. Tämä toinen vuosi töissä on ollut huomattavasti 

helpompi, koska on jo kerran vetänyt koko lukuvuoden läpi ja nähnyt mitä 

kaikkea siihen kuuluu.” N2 

”Todellisuudessa suurimman osan asioista oppii vasta työelämässä.” N3 

Toinen selvästi esille noussut asia oli, että työ koettiin mielekkäänä ja mielenkiintoisena. 

Tämä näkyi sekä luokanopettajien että muissa työtehtävissä työskentelevien vastauksissa. 

Osa toi esiin tuntemuksensa, että kokee olevansa omalla alallaan. Tästä voimme päätellä, 

että monille kasvatustyön parissa työskentelemiseen on ollut selvä intressi. Tämä myös 

vahvistaa Karin ja Heikkisen (2001, s. 44) näkökulmaa, että opettajan työhön kasvetaan. 

”Nyt, kun työelämä on pyörähtänyt käyntiin, olen varmistunut siitä, että ala 

on omani. Pidän todella paljon työstäni eikä se ole liian kuormittavaa. Mie-

lestäni on hienoa, että työ tarjoaa sopivasti haasteita.”  N4 

”Välillä kauhistelen, että olen liian uppoutunut ”koulutusalan” juttuihin, se-

kä töissä että vapaa-ajalla. Mutta oppimisen teemat (ja epäoikeudenmukai-

suuden kitkeminen vrt. jokaisen lapsen ja nuoren oikeus laadukkaaseen kou-

lutukseen) on sellaisia, jotka sytyttää päivästä toiseen.” N1 

Samankaltaisuutta ajatuksista ja kokemuksista löytyi myös kerrottaessa työyhteisöstä. 

Työyhteisö nähtiin tukena ja rikkautena, jolta voidaan saada myös ideoita työn toteuttami-

seen. Työyhteisön koettiin olevan myös mahdollisuus auttaa uutta opettajaa sopeutumaan 

työhönsä. Yksi tutkittava esitti näkökulman, että työyhteisö voi pahimmillaan tukahduttaa 
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uusien ideoiden tuonnin työyhteisöön. Myös Day ja Gu (2007, s. 434-436) tuovat esiin 

työyhteisön merkityksen opettajan roolin sisäistämisessä. 

”Opettajainhuone on joskus melko nopea laittamaan uuden tulokkaan ruo-

tuun ja uusien toimintatapojen vieminen kouluun ei ole helppoa. Tämä voi 

aiheuttaa sen, että tuore opettaja sopeutuu työyhteisöön, mikä toisaalta joh-

taa nopeampaan sopeutumiseen, mutta toisaalta työyhteisö menettää erin-

omaisen mahdollisuuden kehittyä uusien näkemysten myötä.” M1 

Kuten taulukko 2. ja kuvio 2. havainnollistavat, tutkittavista 17:sta henkilöstä kymmenen 

(59 %) työskentelee tällä hetkellä luokanopettajina, viisi kehittämis-, koulutus- tai suunnit-

telutyön parissa (29 %) ja kaksi lastentarhaopettajina (12 %). Tämän tutkimuksen kautta 

voimme todeta, että saman koulutuksen käyneet henkilöt voivat työllistyä moneen eri työ-

tehtävään. Voimme päätellä, että luokanopettajan koulutus mahdollistaa monia erilaisia 

työuria. Kysyttäessä ajatuksia työuraan liittyen eniten yhtäläisyyttä löytyi ensimmäiseen 

työvuoteen liittyen, joka koettiin opettavaisena, mutta haastavana. Selvästi esiin nousivat 

myös työn kokeminen mielekkäänä ja mielenkiintoisena. Työyhteisö koettiin merkittävänä 

osana työuraa.  

6.3 Kokemuksia opettajankoulutuksen ja työn kohtaavuudesta 

Kysyimme tutkittavilta, kuinka opettajankoulutus näkyy heidän työssään. Kuten jo aiem-

min olemme tuoneet esille, Oulun yliopiston tavoitteena on tarjota luokanopettajaopiskeli-

joille laajat pedagogiset, didaktiset sekä aineenhallinnalliset tiedot ja taidot (Oulun yliopis-

to, 2015). Näiden pohjalta luokittelimme saatuja vastauksia näihin kategorioihin nähdäk-

semme, vastaavatko tuloksemme asetettuja tavoitteita. Muodostimme vastauksista nous-

seista piirteistä edellisten lisäksi kaksi luokkaa, akateemiset sekä sosiaaliset tiedot ja taidot. 
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KUVIO 3. Luokanopettajan koulutuksen näkyminen työssä 

Kahta vastaajaa lukuun ottamatta, tutkittavat mainitsivat koulutuksen ilmenevän pedago-

gisten tietojen ja taitojen kautta, kuten erilaisten valintojen ja tekojen myötä (15/17). Peda-

gogiset tiedot ja taidot ilmenivät kaikkien miesten vastauksissa, mutta eivät kaikkien nais-

ten vastauksissa (kts. kuvio 3). Kuviota tarkastellessa tulee muistaa, että miesten koko-

naismäärä oli yhdeksän ja naisten kahdeksan. 

”Koulutus näkyy työssäni erilaisina pedagogisina valintoina ja tekoina. Kou-

lutus antaa laajan näkökulman oppilaan kokonaisvaltaiseen kehitykseen. 

Koulutus antaa hyvät valmiudet myös moniammatillisen yhteistyön tekoon.” 

N4 

”Olen saanut valmiuksia kohdata erilaisuutta niin lapsissa kuin työympäris-

tössä, olen oppinut pohtimaan asioita eri näkökulmista ja perustelemaan va-

lintojani, olen saanut valmiuksia toteuttaa erilaisia opetusmenetelmiä. Tär-

keimmäksi asiaksi koulutuksessani koen sen monipuolisuuden.” N6 

Koulutuksesta opittujen didaktisten (10/17) ja aineenhallinnallisten (10/17) tietojen ja tai-

tojen koettiin myös näkyvän vahvasti omassa työssä. Näihin tietoihin ja taitoihin kuuluivat 

muun muassa sekä opetusharjoitteluista että sivuaineista saadut ideat ja opit sekä opetus-

työn suunnittelu. Lähes puolet mainitsivat hyödyllisimmiksi asioiksi koulutuksessa joko 

opetusharjoittelut, sivuaineet tai molemmat. 

”No sivuaineiden myötä olen saanut ehkä parhaimmat valmiudet. On kyllä 

siis hyvä että niitä on tullut käytyä paljon, on valmiita materiaaleja todella 

moneen eri aineeseen. (…) Kyllä nyt voi sanoa, että sivuaineet ovat olleet to-

della hyviä ja antoisia ja niistä olen tänä kuluneena aikana hyötynyt eniten.” 

N3 
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”Opetusharjoittelussa oppii kohtaamaan ja ratkaisemaan koulumaailman 

käytännön tilanteita parhaiten. Opetusharjoittelu on virheistä oppimista ja 

kasvamista haastavaan opettajan työhön.” M2 

”Olen käyttänyt monia koulutuksestani saamia käytännön ideoita ja -malleja 

työssäni. Nämä opittu enimmäkseen harjoitteluista.” M6 

 

KUVIO 4. Luokanopettajan koulutuksesta saadut valmiudet 

Kysyimme erikseen, millaisia valmiuksia tutkittavat kokivat saaneensa koulutuksen myötä 

työelämään. Kuviosta 4. käy ilmi, että myös tässä kohtaa esiin nousivat pedagogiset 

(11/17) ja didaktiset tiedot ja taidot. Tämä tukee myös edellä esiin tuotuja vastauksia, jossa 

he kertoivat koulutuksen näkymisestä työssään. Saaduista valmiuksista didaktiset tiedot ja 

taidot korostuivat tässä kohtaa kuitenkin eniten (13/17) (vrt. kuviot 3 ja 4). Niihin kuuluvat 

esimerkiksi opettamisen perustiedot ja -taidot.  Hyödyllisimmäksi koulutuksen sisällöistä 

koettiin opetusharjoittelut, jotka sisältävät juurikin opettamisen perustietoja ja -taitoja 

(11/17). Didaktisten tietojen ja taitojen korostuminen pedagogisia enemmän voi johtua 

siitä, että tämän kysymyksen kohdalla oli ehkä helpoin mainita konkreettisia asioita, kuten 

opetusharjoittelut, jotka eivät itsessään ole valmiuksia, mutta niiden kautta on koettu saa-

van eniten valmiuksia.  

”Koulutuksen myötä olin oppinut suunnittelemaan opetustani ja oppitunteja. 

Opettajankoulutuksen opetusharjoittelut olivat minulle lähes ainoa paikka, 

joissa olin saanut kokeilla opettajana toimimista eli kokemusta minulla ei 

juurikaan ollut. Koulutuksen myötä kuitenkin kasvatusalan teoria ja termistöt 

olivat tuttuja, mutta työn tekeminen käytännössä oli aika hakusessa. Opiske-

lemistani sivuaineista olin saanut jonkun verran työkaluja, joita pystyin käyt-

tämään omassa opetuksessani.” N2 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Miehet

Naiset



45 

 

Vähiten työelämässä näkyviksi valmiuksiksi koettiin akateemiset sekä sosiaaliset tiedot ja 

taidot. Näitä tietoja ja taitoja mainittiin myös vähiten kysyttäessä koulutuksesta saatuja 

valmiuksia. Henkilöt, jotka kokivat akateemisten tietojen ja taitojen korostuvan työssään, 

eivät työskentele tällä hetkellä luokanopettajina, vaan kehittämis-, koulutus- tai suunnitte-

lutyön parissa. Nämä henkilöt eivät kokeneet juurikaan didaktisten ja aineenhallinnallisten 

piirteiden näkyvän työssään, sillä he eivät tuoneet näitä piirteitä vastauksissaan esiin. Ke-

hittämis-, koulutus- tai suunnittelutyössä olevien vastauksissa korostui myös opettajankou-

lutuksen myötä saatu yleissivistys. 

”Tärkeintä on minun mielestäni akateemiset perustaidot, kuten kriittinen 

ajattelu, tutkimuksen tekeminen, ja argumentointi. Yliopistolla vietetyt vuodet 

olivat melko intensiivistä itsensä tutkailua ja löytämistä; hyvin pitkälti tämän 

seurauksena koen olevani melko tietoinen omasta ajattelustani ja arvoistani 

ja pystyn tarkastelemaan esimerkiksi omaa ammatillista osaamistani kriitti-

sesti.” N8 

 

KUVIO 5. Luokanopettajan koulutukseen lisää kaivatut valmiudet 

Pedagogisia ja didaktisia tietoja ja taitoja koettiin koulutuksesta saaduiksi valmiuksiksi, 

jotka myös näkyivät työssä (kts. kuviot 3. ja 4.). Näitä tietoja ja taitoja kuitenkin kaivattiin 

myös koulutukseen lisää (kts. kuvio 5). Erityisesti opetusharjoitteluita, tieto- ja viestintä-

teknologian käsittelyä sekä tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä kaivattiin lisää. Tämä voi 

johtua siitä, että nykyään teknologian käyttö on niin arkipäiväistä, joten sen hyötyjä tulisi 

tarkastella enemmän koulutuksessa. Puolestaan kodin ja koulun yhteistyön käsittelyn lisää 

kaipaaminen voi johtua siitä, että yhteistyötä näiden välillä on aiempaa enemmän, kun 
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vanhemman haluavat osallistua enemmän lastensa koulunkäyntiin ja olla tietoisia siellä 

tapahtuvista asioista. 

”Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä olisi myös pitänyt puhua paljon 

enemmän, koska sitä ei juurikaan koulutuksessa käsitelty. Hyödyllisimmäksi 

koin opetusharjoittelut, joita olisi kyllä saanut olla vieläkin enemmän sekä 

eri sivuaineista saadut konkreettiset vinkit ja ohjeet eri oppiaineisiin.” N2 

”Yksi sellainen osa-alue, joka jäi liian vähälle huomiolle, on tieto- ja viestin-

tätekniikka. Vaikka valmistumisesta on vain edelleen vain joitakin vuosia, 

niin opintoihin -sisältyneet tvt-taidot eivät antaisi eväitä toimia opettajana 

vuonna 2016 voimaanastuvan opetussuunnitelman aikana. Opintojen aikana 

olisi tarvittu sekä pedagogiikkaan että laitteisiin liittyvää ohjausta ja opetus-

ta.” M1 

Useammassa vastauksessa tuli esille, että koulutuksessa käsitellään liian vähän opettajan 

oikeuksia ja velvollisuuksia. Näiden käsittelyä kaivattiin lisää. Luokittelimme oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin kuuluvan myös lukuvuoden aloittamisen, jonka mainittiin puuttuvan ko-

konaan pakollisista opinnoista. Myös Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (2013, s. 13) 

mukaan koulutuksessa tulisi käsitellä opettajan vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia sekä 

valmistaa opettajaopiskelijoita työelämään siirtymiseen, mikä tukee myös tutkittaviemme 

kokemuksia asiaan liittyen.  

”Käytännön asioitten hoitamiseen oltaisiin myös voitu paneutua paremmin. 

Esimerkiksi ensimmäisenä syyslukukautena oli vaikea valmistautua tulevaan, 

en oikein tiennyt mitä ensimmäisinä viikkoina kannattaisi tehdä, kuinka van-

hempia lähestytään tai juuri vanhempain illan pitämiseen liittyviä asioita.” 

N3 

”Koen, että en saanut koulutuksestani riittävästi valmiuksia kohdata lasten 

vanhempia enkä työkaluja heitä koskevien haastavien tilanteiden selvittelyyn. 

Olen myös sitä mieltä, että valmistumisen jälkeinen kuilu opiskelun ja työ-

elämän välillä on melko suuri ja siihen väliin tulevat kysymykset melko haas-

tavia vastavalmistuneelle opettajalle. Koulutukseltani jäin siis kaipaamaan 

enemmän tietoa esimerkiksi palkkaus- ja lakiasioissa.” N6 

”Myös ihan konkreettisille esimerkeille uuden luokan haltuun otosta ja en-

simmäisistä työpäivistä olisi ollut käyttöä. Näistä asioista mainitsi yksi opet-

taja yhdellä kurssillaan ohi mennen. Syksyllä itse uuden luokan kanssa toimi-

essa näille vinkeille olisi ollut käyttöä.” M3 

Vähiten opettajankoulutukseen kaivattiin lisää aineenhallinnallisten ja sosiaalisten tietojen 

ja taitojen käsittelyä (kts. kuvio 5). Akateemisten tietojen ja taitojen käsittelyä ei kaivattu 

koulutukseen ollenkaan lisää. Blombergin tutkimuksen (2008, s. 191-192, 198, 209) mu-

kaan vastavalmistuneet kaipasivat lisää tietoa arvioinnista, mutta tämä ei noussut aineistos-

samme esiin lukuun ottamatta yhtä vastausta. Kun taas koulutuksen sisältöjä kritisoitiin 
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Blombergin tutkimuksessa (2008, s. 191-192, 198, 209), mikä näkyy meidänkin tutkimus-

tuloksissamme. 

 

KUVIO 6. Luokanopettajan koulutuksen ja työn kohtaaminen 

Kuvio 6. havainnollistaa sen että, yli puolet vastaajista koki, että opettajankoulutus ja työ 

kohtaavat osittain (9/17), joista naisia neljä ja miehiä viisi. Vain kolme oli sitä mieltä, että 

koulutus ja työelämä kohtaavat täysin. Viisi tutkittavista koki, että työelämä ja opettajan-

koulutus eivät kohtaa. Osa tutkittavista pohti vastauksissaan, että voiko opettajankoulutus 

ikinä täysin vastata työelämää, sillä koulutuksen laajuus on rajallinen ja luonteeltaan aka-

teeminen.  Saamiamme tuloksia tukee Niemen (2006, s. 93) näkökulma, jonka mukaan 

koulutus ei voi tarjota kaikkia työelämään vaadittavia toimintamalleja ja -ohjeita.  

”Ei sinänsä kohtaa, mutta kuten niin monesti sanottu, koulutus on  hyvä poh-

ja monenlaisille tehtäville. Voi myös kysyä, kohtaako yhdenkään akateemisen 

ja maisteritasoisen koulutuksen sisällöt varsinaista työelämää?” N1 

”En usko että missään ammatissa koulutus voisi valmistaa suoraan työelä-

mään. Liekö sitä ikinä on edes valmis täysin. En usko sitä ainakaan luokan-

opettajakoulutuksen osalta, koska mielestäni on aina  kehityttävä ja pysyttävä 

ajan tasalla. Lisäksi kokemuksen kautta oppii eniten, eikä koulutuksen aikana 

kokemusta ehdi kertyä niin paljoa, että voisit sanoa olevasi 100%:sti val-

mis.” N7 

Lisäksi noin neljäsosa, jotka työskentelevät lastentarha- ja luokanopettajina, toi esiin, että 

työ opitaan vasta kentällä.  

”En tiedä, onko edes mahdollista, että ne voisivat täysin kohdata, koska itse 

koen oppineeni kaikista eniten vasta työelämässä tästä ammatista.” N2 
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”Kuten edellä kirjoitinkin jo, kohtaa koulutus osittain, tietyiltä osin, mutta 

melko kaukana koen saamani opetuksen olevan siitä, mitä kenttätyössäni olen 

tehnyt ja huomioinut. Tietyt perusvalmiudet se antaa.  Varmasti toimintaani 

on jäänyt myös tiedostamattomasti hyviä piirteitä, joita en kuitenkaan osaa 

tässä erotella. Joka tapauksessa koen nyt työssäni viikoittain ahaa-elämyksiä 

ja opin kokoajan. Tämä työ opitaan mielestäni oikeasti vasta täällä kentäl-

lä.” M5 

Luokanopettajan koulutuksen tarjoamien valmiuksien koettiin näkyvän erityisesti pedago-

gisten, didaktisten ja aineenhallinnallisten tietojen ja taitojen kautta. Näitä koettiin myös 

saaneen koulutuksesta eniten. Yleisesti katsottuna luokanopettajakoulutuksen koettiin an-

tavan monipuoliset perusvalmiudet työelämää varten. Koulutuksen sisältöjä ei koettu kui-

tenkaan riittäviksi, vaan niihin kaivattiin lisää didaktisten, pedagogisten ja aineenhallinnal-

listen tietojen ja taitojen käsittelyä. Eniten lisää kaivattiin didaktisia tietoja ja taitoja, kuten 

opetusharjoittelua ja käytäntöä. Eli pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset piirteet 

korostuivat työssä näkyviksi sekä koulutuksesta saaduiksi ja kaivatuiksi valmiuksiksi. Tu-

loksemme vastaavat Oulun yliopiston asettamia tavoitteita pedagogisten, didaktisten ja 

aineenhallinnallisten tietojen ja taitojen saamisesta, vaikka kaikkia tarjottuja valmiuksia ei 

koettu riittäviksi. Näiden tutkimustulosten kautta voimme päätellä, että työelämässä näillä 

piirteillä on eniten merkitystä. Tämä vahvistaa myös käsitystä siitä, että luokanopettajantyö 

nähdään käytännönläheisenä ammattina (Rautiainen ym., 2014, s. 16), jolloin koulutukses-

sa tulisi näkyä käytäntö. Kokonaisuudessaan enemmistö oli sitä mieltä, että koulutus ja työ 

kohtaavat osittain. Vain kolme oli sitä mieltä, että koulutus ja työ kohtaavat täysin.  

Ensimmäinen tutkimusongelmamme oli, että millaiset valmiudet luokanopettajan koulutus 

tarjoaa työelämää varten. Tämän teeman alle esitettyjen kysymysten kautta saimme vasta-

uksen ongelmaamme. Tutkimustulostemme mukaan opettajankoulutuksen koettiin tarjoa-

van pääsääntöisesti pedagogisia, didaktisia ja aineenhallinnallisia tietoja ja taitoja, muttei 

riittävästi. Tässä kohtaa saimme myös osittaisen vastauksen kolmanteen tutkimusongel-

maamme, jossa tavoitteena oli selvittää kohtaavatko koulutus ja työelämä. Tulosten mu-

kaan tutkittavat kokivat, että ne kohtaavat osittain. Muutosehdotuksia käsittelemme myö-

hemmin, jossa selviää, kuinka koulutus kohtaisi paremmin työelämän. 

6.4 Ammatillinen identiteetti ja kasvu 

Kysyimme tutkittaviltamme ammatillisen identiteetin sekä kasvun merkitystä ja tarkoitusta 

heidän työurassaan. Tavoitteenamme oli selvittää, miten he ymmärtävät kyseiset käsitteet, 
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miten ne ovat rakentuneet ja kuinka ne näkyvät heidän toiminnassaan. Tässä kohtaa saim-

me paljon erilaisia vastauksia. Tämä oli odotettavissa, sillä jokaisella on oma näkemyksen-

sä itsestään ammatillisena toimijana (Eteläpelto, 2007, s. 90; Eteläpelto & Vähäsantanen, 

2006, s. 26). 

”Koen ammatillisen kasvun tärkeänä osana oman opettajuuteni rakentumi-

sessa.” M7 

Noin kolmasosa vastaajista määritteli, että ammatillisen identiteetin avulla toteutetaan työ-

tään. Lapinojan ja Heikkisen (2006, s. 146) määritelmä ammatillisesta identiteetistä vastaa 

tätä näkemystä. Vastauksissa toinen merkittävät tekijä ammatillisessa identiteetissä oli per-

soona. Puolestaan ammatillisessa kasvussa elinikäinen oppiminen nähtiin keskeisimmäksi. 

Lisäksi oma aktiivisuus ja erilaiset kokemukset olivat merkittäviä ammatillisen kasvun 

kannalta. Myös Ruohotien (1995, s. 319, 330, 335) ja Friesenin ja Besleyn (2013, s. 23-24) 

määritelmä ammatillisen kasvun jatkuvuudesta sekä Lonkan ja Pyhältön (2010, s. 313-314) 

näkemys opiskelijoiden omasta vastuusta tukevat saamiamme tuloksia.  

”Ammatillinen identiteettini määrittää persoonani, tunneälyni ja mentaliteet-

tini, jotka ohjaavat toimintaani suhteessa työyhteisössä oppilaisiin ja muihin 

koulussa työskenteleviin henkilöihin. Ammatillinen kasvu on keino kehittää 

itseä opettajana, mutta myös keino jaksaa tehdä töitä vuodesta toiseen. Sen 

avulla estetään myös urautumisen vaara ja omaan työhönsä kyllästyminen.” 

M6 

”Ammatillista kasvua tapahtuu koko ajan ja mielestäni se lopu ikinä. Ammat-

titaito vankistuu vuosi vuodelta, mutta opettajan täytyy kehittää itseään koko 

ajan aktiivisesti, että hän pysyy mukana opetuksen muuttuvassa maailmassa 

sekä on tietoinen oppilaiden maailmasta.” N2 

Yksittäisissä vastauksissa esiin nousivat ammatillisen identiteetin kohdalla, että se vahvis-

tuu ja kehittyy sekä koulutuksessa että työssä. Muutamat mainitsivat sen muuttuvan jatku-

vasti ja rakentuvan suhteessa ympäristöön. Vastaavasti ammatillinen kasvun ajateltiin 

myös olevan uuden oppimista sekä edellyttävän sosiaalista kanssakäymistä ja mukavuus-

alueen ulkopuolelle menoa. 
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KUVIO 7. Ammatillisen identiteetin ja kasvun merkitys työelämässä 

Ammatillisen identiteetin ja kasvun koettiin vaikuttavan erityisesti työhyvinvointiin ja työn 

laatuun sekä jokseenkin ammattirooliin, kuten ilmenee kuviosta 7. Työhyvinvointiin luo-

kittelimme kuuluvan työssä jaksamisen ja viihtymisen, oman toiminnan reflektoinnin, it-

sensä kehittämisen sekä sen, että ei juurru samoihin kaavoihin. Stenströmin (1993, s. 41-

43) esittämä näkemys siitä, että ammatillinen identiteetti vaatii joustavuutta ja vaihtele-

vuutta kehittyäkseen, tukee saamiamme tuloksia liittyen ammatillisen kasvun merkityk-

seen. 

”Haluan myös kehittää omaa ammatillista identiteettiäni erilaisilla koulutuk-

silla ja ammattikirjallisuudella. Kokeilen työssäni myös erilaisia työtapoja, 

koska en halua juurtua tiettyihin samoihin kaavoihin. Pyrin vaihtelevuuteen, 

koska kun tunnit ovat monipuolisia, oppilaatkin ovat motivoituneempia.” N4 

Työnlaatuun luokittelimme myös itsensä kehittämisen, itsensä reflektoinnin sekä juurtu-

mattomuuden. Työhyvinvointiin kuuluvat tekijät vaikuttavat väistämättä työn laatuun, josta 

johtuen luokittelu menee osittain päällekkäin. Esimerkiksi itsensä kehittämisen kautta 

työntekijän viihtyvyys ja jaksaminen parantuu, mikä näkyy myös työn laadussa. Ammatti-

rooli -käsitteen alle sisällytimme vakuuttavuuden työssä sekä tiedostamisen esimerkkinä 

olosta. Nämä tuotiin esillä vain muutamissa vastauksissa. 

”Lisäksi tähän työhön kyllästyy varmasti viimeistään 10v jälkeen, mikäli ei 

kehitä itseään ja mieti omia opetuksellisia aatoksiaan ja päivitä niitä jatku-

vasti.” M5 
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KUVIO 8. Ammatillisen identiteetin rakentumiseen vaikuttaneet tekijät 

Tutkittavat määrittelivät oman ammatillisten identiteettiensä rakentuneen pääsääntöisesti 

koulutuksessa ja työelämässä (kts. kuvio 8). Työelämä mainittiin 14:ssa vastauksessa ja 

koulutus 13:ssa vastauksessa. Tutkittavien vastauksissa nousi esille myös opetusharjoitte-

luiden merkitys ammatillisen identiteetin rakentumiseen. Opetusharjoittelut luokittelimme 

kuuluvan koulutukseen. Tutkimustuloksemme vastaavat myös Blombergin (2008, s. 57) 

näkemystä siitä, että opettajankoulutus on merkittävä ammatillisen identiteetin rakentaja.  

Yli puolet määritteli omalla taustalla ja sosiaalisilla suhteilla olevan vaikutusta oman am-

matillisen identiteetin rakentumiseen. Omaan taustaan sisältyviä tekijöitä olivat elämänta-

pahtumat, harrastukset, omat koulukokemukset sekä matkustaminen. Myös Ruohotie 

(2000, s. 50-54) ja Olsen (2010, s. 46, 88) tuovat esiin teoksissaan oman taustan ja elämän-

tapahtumien vaikutuksen ammatilliseen kasvuun, mikä tukee saamiamme tutkimustuloksia. 

Puolestaan sosiaalisiin suhteisiin kuuluvat perhe, ystävät, kollegat, vertaistuki ja työyhtei-

sö. Suurin merkitys sosiaalisissa suhteissa nähtiin olevan työyhteisöllä ja kollegoiden ver-

taistuella.  Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, s. 27-28, 41) näkemys työympäristön merki-

tyksestä ammatillisen identiteetin kehittymisessä tukee saamiamme tuloksia sosiaalisten 

suhteiden vaikutuksesta. 

”Ammatillinen identiteettini on rakentunut työympäristön toimijoiden, työteh-

tävien, aikaisemman koulutuksen sekä lukuisten eri kohtaamisten sekä koke-

musten kautta.” M8 

Vähiten vastauksissa nousi esiin persoonan ja arvojen merkitys ammatillisen identiteetin 

rakentumiseen. Tämä oli ristiriidassa ammatillisen identiteetin yleiskäsitysten kanssa, jossa 
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persoona nähtiin vahvana tekijänä ammatillisessa identiteetissä. Oman ammatillisen identi-

teetin rakentumiseen vaikuttavaksi tekijäksi persoonan mainitsi vain yksi henkilö ja arvot 

mainitsi kolme henkilöä. Kysyimme sekä yleistä että henkilökohtaista näkemystä ammatil-

lisesta identiteetistä saman teeman alla, jolloin vastauksissa ilmeni näiden näkemysten se-

koittumista keskenään. Tästä voi tehdä päätelmän, että osa ei välttämättä halunnut toistaa 

itseään, ja sen takia jätti mainitsematta asioita, kuten persoonan, seuraavan kysymyksen 

kohdalla. 

Tämän teeman alle esitettyjen kysymysten kautta saimme vastauksen toiseen tutkimuson-

gelmaamme, millainen merkitys ammatillisella identiteetillä ja kasvulla on työuraan. Pää-

sääntöisesti ammatillisen identiteetin avulla toteutettiin työtään, missä persoona on oleelli-

sena osana. Tutkittavamme kokivat, että heidän ammatillinen kasvunsa on elinikäistä. 

Ammatillisella identiteetillä ja kasvulla nähtiin olevan merkittävä vaikutus työhyvinvoin-

tiin sekä työn laatuun, kuten voi havaita kuviosta 7. 

6.5 Luokanopettajan koulutuksen tulevaisuus 

Yhtenä tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa oli selvittää, millaisena tutkittavat näkevät 

opettajankoulutuksen tulevaisuudessa. Lisäksi selvitimme, mitä he pitäisivät koulutuksessa 

samana ja millaisia muutoksia he tekisivät opettajankoulutukseen. 
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6.5.1 Tulevaisuuden luokanopettajan koulutuksessa säilytettävät asiat 

 

KUVIO 9. Tulevaisuuden luokanopettajan koulutuksessa säilytettävät piirteet 

Kuviosta 9. käy ilmi, että monia eri tekijöitä tulevaisuuden opettajankoulutuksessa haluttiin 

pitää samana. Eniten luokanopettajan koulutuksessa haluttiin säilyttää didaktisten ja peda-

gogisten tietojen ja taitojen käsittelyä. Miehet halusivat säilyttää näitä piirteitä naisia 

enemmän. Säilytettäviä didaktisia tietoja ja taitoja käsitteleviä sisältöjä olivat muun muassa 

opetusharjoittelut sekä monipuoliset sivuaineopinnot. Esimerkiksi kolme henkilöä halusi 

pitää nämä molemmat opettajankoulutuksessa. Tässä kohtaa haluamme tuoda esiin, että 

luokittelimme opetusharjoittelut kuuluviksi myös pedagogisiin tietoihin ja taitoihin. Sivu-

aineopinnot luokittelimme myös aineenhallinnallisiin tietoihin ja taitoihin.  

”Eri sivuaineista saatuja vinkkejä on voinut siirtää suoraan omaan opetuk-

seen. Koin mm. liikunnan ja musiikin sivuaineopinnot erittäin hyödyllisiksi.” 

N2 

”Sivuaineopinnot syvensivät hienosti opiskeltavia asioita, joista olin erityisen 

kiinnostunut. Tämän huomasin myös opiskelutilanteissa verrattaessa muihin 

oppiaineisiin, joiden en kokenut hyödyttävän minua tulevaisuutta ajatellen. 

Samoin harjoittelujen asema koulutuksessa on tärkeää.” M9 

Vastauksista käy ilmi, että opetusharjoitteluista saatiin monipuolisia ideoita opetuksen to-

teuttamiseen sekä mahdollisuus harjoitella opettamista. Opetusharjoitteluiden kautta tutkit-

tavat kokivat saaneensa käytännönkokemusta opetustyöstä eli mahdollisuuden soveltaa 

opittua käytäntöön. 
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”Mielestäni harjoittelut ovat kuitenkin lähimpänä sitä käytännön työtä, jota 

luokanopettajat tekevät.” M7 

Seitsemän vastaajista koki, että aineenhallinnallisten asioiden käsittelyn tulisi säilyä opetta-

jaopinnoissa. Niin kuin jo aiemmin mainitsimme, aineenhallinnallisiin tietoihin ja taitoihin 

lukeutuvat sivuaineopinnot, mutta vastauksissa ilmeni niiden lisäksi vierailevilta luennoit-

sijoilta saadut opit, monipuoliset kurssit sekä oppiaineiden sisältöjen harjoittelu. Miesten 

vastauksissa korostuivat enemmän aineenhallinnalliset tiedot ja taidot kuin naisten vasta-

uksissa. 

Yksittäisissä vastauksissa ilmeni erilaisia tekijöitä, jotka luokittelimme rakenteellisiksi 

ominaisuuksiksi. Rakenteelliset ominaisuudet määrittelemme tekijöiksi, joihin vaikuttavat 

esimerkiksi resurssit ja koulutuksen toteutus. Säilytettäviksi rakenteellisiksi tekijöiksi mai-

nittiin esimerkiksi luokanopettajan koulutuksen maksuttomuus, pituus, aloituspaikkojen 

määrä, samanlainen pääsykoe sekä lähiopetus, pienryhmät ja pienryhmäohjaajatoiminta. 

Lähiopetus mainittiin useammassa kuin yhdessä vastauksessa. 

”Pitäisin pääsykokeen samanlaisena. Mielestäni VAKAVA-koe on hyvä, kos-

ka kaikilla on mahdollisuus päästä hakemaan koulutukseen. Pitäisin koulu-

tuksen myös maksuttomana. Valittujen opiskelijoiden määrä/lukuvuosi on so-

piva. Jos resursseja olisi enemmän, niin tottakai kannattaisin pienien yliopis-

tojen jatkamista. Kaikkien yliopistojen ei tarvitsisi olla suurissa kaupungeis-

sa. Luennoilla ja opetuksessa tulisi käyttää mahdollisimman paljon lähiope-

tusta. Videoiden kautta käytävät etätunnit eivät takaa laadukasta opetusta.” 

N7 

Luokanopettajakoulutuksen sosiaalisuutta ei painotettu tässä kohtaa juurikaan, kuten ilme-

nee kuviosta 9. Luokittelimme sosiaalisuuteen kuuluvaksi lähiopetuksen, pienryhmä ja 

pienryhmäohjaajatoiminnan sekä esiintymisharjoittelun maininnat. Sosiaalisuus ja raken-

teelliset tekijät ovat sidoksissa toisiinsa, koska esimerkiksi lähiopetuksessa on väistämättä 

mukana sosiaalisuus, mutta se on riippuvainen myös rakenteellisista tekijöistä.  

Vähiten vastauksissa esiin nousivat akateemiset tiedot ja taidot, sillä vain neljä tutkittavista 

toi esiin akateemisten tietojen ja taitojen säilyttämisen luokanopettajan koulutuksessa. 

Esimerkiksi tutkimuksen tekeminen ja tutkimusnäkökulma tulisi näiden vastaajien mielestä 

säilyä koulutuksessa. Tämä ilmeni kolmen naisen ja yhden miehen vastauksissa. 

”Tiettyjä asioita on hyvä pitää samana ja arvostaa opettajankoulutuksen 

akateemisuutta.” N6  
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6.5.2 Muutosehdotuksia tulevaisuuden luokanopettajan koulutukseen 

 

KUVIO 10. Tulevaisuuden luokanopettajan koulutukseen lisättävät tekijät 

Muutosehdotuksia luokanopettajan koulutukseen tuli paljon enemmän kuin samana pidet-

täviä elementtejä. Samoja piirteitä nousi kuitenkin esille, mutta niitä kaivattiin vain lisää. 

Kuviosta 10. voi havaita, että lisää kaivattiin eniten pedagogisten ja didaktisten tietojen ja 

taitojen käsittelyä. Nämä korostuivat hieman enemmän naisten kuin miesten vastauksissa. 

Molempiin kuuluvia ja lisää kaivattavia olivat esimerkiksi opetusharjoittelut sekä teorian 

soveltaminen käytäntöön. Myös Maaranen (2010, s. 147, 150) esittää, että opettajankoulu-

tus on muuttunut teoreettisemmaksi, mikä on vaikuttanut käytännön vähentymiseen. Tämä 

näkyy myös tämän tutkimuksen myötä saaduissa tuloksissa, joista käy ilmi, että käytäntöä 

ei ole koulutuksessa tarpeeksi. Muutamissa vastauksissa toivottiin opetusharjoitteluita 

muualle kuin normaalikouluille. 

”Enemmän harjoitteluita ja käytännön toimintaa (…) konkreettisia esimerk-

kejä ja jippoja opetukseen.” M3 

”Opetusharjoitteluihin enemmän liikkumavaraa, eikä kaikkien tarvitsisi olla 

normaalikoulujen yhteydessä. Enemmän mahdollisuutta valita opetusharjoit-

teluita muualtakin kuin kouluympäristöstä, kuten nuoriso- ja lastenkodeista. 

Monipuolisuuden kautta pääsisi näkemään millaisista asioista itse kiinnostuu 

ja itse haluaisi jatkaa.” N7 

Pedagogisista tiedoista ja taidoista korostui vahvasti, että luokanopettajakoulutuksessa tuli-

si käsitellä enemmän käytännön ja arjen asioita, kuten lukuvuoden aloittamista tai opettaji-

en velvollisuuksiin kuuluvia paperitöitä. Etenkin miehet kaipasivat lisää juurikin käytän-

töön ja arkeen liittyvien asioiden käsittelyä. 
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”Enemmän tietoa ensimmäisen opesyksyn asioista, esim. paperihommat, työ-

turvallisuus, vastuualueet ym.”  M2 

”Koulutusta käytännön läheisemmäksi: mitä tapahtuu, kun menet töihin? Mi-

tä pitää tehdä ensin, mitä on hyvä ottaa huomioon? Luulen, että kovinkaan 

monella OKL-opiskelijalla ei ole näistä asioista mitään hajua, minulla ei ai-

nakaan ollut.” M4 

Myös kodin ja koulun yhteistyön käsittelyä haluttiin muutamissa vastauksissa opettajan-

koulutukseen enemmän. 

”Toivoisin myös, että tulevaisuuden koulutuksessa käsiteltäisiin myös hieman 

laajemmin vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, koska se on iso osa tässä 

ammatissa.” N4 

Tieto- ja viestintäteknologian käsittelyä kaivattiin useammassa vastauksessa huomattavasti 

enemmän kuin he olivat koulutuksensa aikana saaneet. Tämä kuuluu sekä didaktisiin että 

aineenhallinnallisiin tietoihin ja taitoihin. Tieto- ja viestintäteknologian lisääminen luokan-

opettajakoulutukseen oli merkittävin kaivattu aineenhallinnallinen tekijä. Tässä kohtaa 

voimme taas todeta, että teknologia on tärkeä opetus- ja oppimisväline nykypäivänä, joten 

sitä tulisi painottaa koulutuksessa yhä enemmän. Tieto- ja viestintäteknologian korostumi-

nen läpi vastausten on sinänsä erikoista, koska tutkittavamme ovat käyneet opettajankoulu-

tuksen vastikään teknologiapainotteisessa yhteiskunnassa. Tämä kertoo siitä, että teknolo-

gian ja sen hyödyntäminen kehittyvät ja yleistyvät nopeasti. 

”Lisäksi opiskelijoille suunnattu Wilman tai vastaavan järjestelmän käyttö-

kurssi. (…) Myös ipad, tablet, smartboard ja muiden tvt-laitteiden opetuksel-

lisen käytön kattava pakollinen kurssi olisi oikein tervetullut lisä kaikille. Mi-

nun aikaan oli vain harjoittelu, jossa pääsi hyvällä tuurilla käyttämään edel-

lä mainitsemiani laitteita. Toivottavasti muutosta on tapahtunut ainakin ipa-

dien ja älytaulujen suhteen. Omassa työssäni olen itse opetellut ja ottanut 

näistä selvää. Nyt opetan ko. asioita koulussa kollegoille. Etenkin sellaisille 

kollegoille, jotka ovat saaneet opetuskäyttöön ipadin, eivätkä he edes tiedä, 

mikä kyseinen laite on ja mitä sillä tehdään. Tämä on välillä äärimmäisen 

raskasta touhua. Ikään kuin yrittäisit opettaa sokeaa näkemään…”  M7 

Sosiaalisten ja akateemisten tietojen ja taitojen käsittelyä ei juurikaan kaivattu lisää, sillä 

vain muutamat toivat ne esiin. Sosiaalisten tietojen ja taitojen käsittelyä suoranaisesti kai-

pasi lähinnä yksi tutkittavista. Osittain sosiaaliset tiedot ja taidot kuuluvat kodin ja koulun 

yhteistyöhön, joka kuuluu myös pedagogisiin tietoihin ja taitoihin. Tästä johtuen sosiaali-

suudesta tuli yhteensä neljä mainintaa. 
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KUVIO 11. Tulevaisuuden luokanopettajan koulutuksesta vähennettävät tekijät 

Kuten kuviosta 11. voidaan nähdä, pedagogisten, didaktisten, aineenhallinnallisten ja sosi-

aalisten tietojen taitojen käsittelyä ei haluttu vähentää koulutuksesta. Tämä tukee myös 

edellisiä vastauksia lisää kaivatuista sisällöistä. Tästä voimme päätellä, että pedagogiset, 

didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja taidot ovat olennaisia luokanopettajakoulutukses-

sa. Vähemmän haluttiin ainoastaan akateemisten tietojen ja taitojen käsittelyä, sillä ne ko-

ettiin osittain turhiksi. Tämä tukee sitä, että opettajan ammatti nähdään käytännönläheisenä 

ammattina (Rautiainen ym., 2014, s. 16). 

”Silloin tällöin tuli opiskeltaessa mietittyä, että mihinhän tuotakin tietoa tar-

vitsee tulevaisuudessa (esim. kasvatustieteen klassikot kurssilla).” N4 

Tutkittavat nimesivät erilaisia rakenteellisia muutosehdotuksia, joita luokanopettajan kou-

lutukseen tulisi tehdä. Yhtäläisyyttä eniten löytyi turhien kurssien karsimisessa (3/17) sekä 

siinä, että luokanopettajan koulutuksen haluttiin muuttuvan opiskelijalähtöisemmäksi 

(3/17). Tällä tarkoitettiin osittain sitä, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus kehittää halu-

amiaan osa-alueita koulutuksen aikana. Muita muutosehdotuksia oli, että massaluentojen 

määriä vähennettäisiin (2/17) sekä harjoitteluita toteutettaisiin ”kentän kouluissa” tai muu-

alla (3/17). Yksittäisissä vastauksissa ehdotettiin, että pro gradu -tutkielma poistettaisiin, 

vanhempia yliopistonlehtoreita korvattaisiin nuoremmilla, ensiapu -kurssit tulisivat osaksi 

opettajankoulutusta sekä se, että opetus luokanopettajakoulutuksessa vastaisi sitä, miten 

tulevien opettajien toivottaisiin opettavan koululaisia kentällä.  

”Toivottavasti konkretiaa lisätään ja karsitaan turhaa paskan jauhamista.” 

M5 
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”Haluaisin muuttaa opiskelua vielä enemmän opiskelijalähtöiseksi. Tällöin 

opiskelijoilla itsellään olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä 

he koulutuksen aikana haluavat oppia ja kehittää itsessään.”M9 

”Gradu mahdollisesti kokonaan pois tai ainakin mahdollisuus tehdä gradun 

sijaan korvaava esimerkiksi puolen vuoden harjoittelu.” N3 

6.5.3 Tulevaisuuden näkymät luokanopettajan koulutuksessa 

 

KUVIO 12. Tulevaisuuden näkymät luokanopettajan koulutuksessa 

Kysyttäessä tutkittavilta opettajankoulutuksen tulevaisuuden näkymistä, ilmeni vastauksis-

sa paljon erilaisia asioita, kuten näkyy kuviosta 12 ja taulukosta 3. Suurin osa tutkittavista 

(11/17) mainitsi vastauksessaan, että luokanopettajakoulutuksen on muututtava, jotta se 

pystyy vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin, kuten Suutarinenkin (2007, s. 53-

54) toteaa. Toinen merkittävänä nähty muutos luokanopettajan koulutuksessa oli tieto- ja 

viestintäteknologian määrän lisääminen (7/17) opintoihin. Vastauksissa ilmeni myös se, 

että tutkittavat (7/17) korostivat sitä, että luokanopettajakoulutuksen tulisi olla edellä kou-

lun arkea. Opintojen toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden kasvu nähtiin myös olennai-

sena muutoksena luokanopettajan koulutuksessa (4/17). 

Luokanopettajan 
koulutuksen on 

muututtava 
(11/17) 

Tieto- ja 
viestintäteknologia

a lisää (7/17) 

Luokanopettajan 
koulutuksen tulisi 
olla edellä koulun 

arkea (7/17) 

Yhteistyö eri 
tahojen kanssa 

(3/17) 

Opettajan rooli 
ohjaajana korostuu 

(3/17) 

Opetussuunnitelma
uudistus haastaa 

koulutusta ( 3/17) 

Opiskelu 
toiminnallisempaa 

ja 
käytännöllisempää 

(4/17) 



59 

 

Osassa vastauksissa nostettiin esiin näkemyksiä tulevaisuuden opettajankoulutuksesta, 

joissa ei ollut suurta yhtäläisyyttä muiden vastauksien kanssa. Haluamme kuitenkin tuoda 

nämä näkemykset esille. Vastauksista tuotiin esiin esimerkiksi, että tulevan opetussuunni-

telmauudistuksen uskottiin haastavan opettajankoulutusta muuttumaan (kts. kuvio 12). 

”Opettajankoulutus tulee varmasti myös uudistumaan uuden opsin myötä.” 

N4 

”Opettajankoulutuksen on pakko muuttua huimasti tulevina vuosina ja uutta 

opetussuunnitelmaa ollaankin tekemässä. Kehitys ei vaan voi tällä hetkellä 

pysähtyä, uskon tai toivon  että myöskään uusi opsi ei olisi kovin pitkään 

voimassa koska tarvittavat valmiudet opettajalta ja odotukset muuttuvat jat-

kuvasti.” N3 

Tulevaisuuden opettajankoulutuksessa vastauksien mukaan tehtäisiin yhteistyötä eri taho-

jen kanssa (3/17). Niin ikään kolme tutkittavista mainitsi, että luokanopettajan koulutuk-

sessa tulisi korostaa opettajan roolia ohjaajana (kts. kuvio 12).  

”Toivoisin, että sekä koulut että opettajankoulutuslaitokset tekisivät tiiviim-

pää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.” N8 

”Opettajankoulutukseen tulee myös lisätä sitä, että opettaja ei toimikaan pe-

rinteisesti luokan edessä opettajana, vaan ohjaa oppilaita oppimaan ja antaa 

oppilaille vastuuta omasta oppimisestaan.” N2 

TAULUKKO 3. Yksittäiset maininnat luokanopettajan koulutuksen tulevaisuuden näky-

mistä 

Tulevaisuuden opettajankoulutus Frekvenssi 

Erityispedagogiikan käsittelyn korostuminen 2 

Kurssien ilmiöperustaisuus 2 

Koulutus säilyy vetovoimaisena 2 

Omien taitojen kehittämispaikka 2 

Kodin ja koulun yhteistyön korostuminen 1 

Inkluusion painottaminen 1 

Koulutuksen tutkimuspohjaisuus 1 

Opiskelijoiden toimiminen toistensa mento-

reina 

1 

Eri vuosikurssien sekoittuminen 1 

Sosiaalisten taitojen opettaminen korostuu 1 

Monikulttuurisuuden korostuminen 1 

Moniammatillisen yhteistyön painottuminen 1 

Opettajan koulutuksen keskittyminen isoihin 

yksiköihin 

1 

Koulutuksen merkityksen kasvaminen 1 

Yliopistokoulutuksena säilyminen 1 

Haasteena säilyttää opettajan ammatin arvos-

tus 

1 
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Opettajankoulutuksessa nähtiin tulevaisuudessa korostuvan myös erityispedagogiikan kä-

sittely (2/17) sekä kurssien ilmiöperustaisuus (2/17), kuten ilmenee taulukosta 3. Luokan-

opettajan koulutuksen uskottiin säilyttävän vetovoimaisuutensa (2/17) sekä olevan enem-

män omien taitojen kehittämispaikka (2/17), mikä korostui myös koulutuksen muutosehdo-

tuksissa. Yksittäisiä viittauksia olivat myös kodin ja koulun yhteistyön korostuminen, in-

kluusion painottaminen, koulutuksen tutkimuspohjaisuus, opiskelijoiden toimiminen tois-

tensa mentoreina, eri vuosikurssien sekoittuminen, sosiaalisten taitojen opettamisen koros-

taminen, monikulttuurisuuden korostaminen, moniammatillisen yhteistyön painottuminen 

sekä opettajankoulutuksen keskittyminen isoihin yksiköihin, merkityksen kasvaminen ja 

yliopistokoulutuksena säilyminen (kts. taulukko 3). Yksi tutkittavista toi myös esiin, että 

tulevaisuuden haasteena on säilyttää opettajan ammatin arvostus. Tämä ei ole Niemenkään 

(2010, s. 46.) mielestä pysyvä tila, vaan sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. 

Tämän teeman alle esitettyjen kysymysten kautta saimme vastauksen neljänteen tutkimus-

ongelmaamme, millaisena luokanopettajan koulutus nähdään tulevaisuudessa. Tutkittavat 

näkivät luokanopettajakoulutuksen tulevaisuudessa erilaisena kuin, mitä se on tällä hetkel-

lä. Tulevaisuuden opettajankoulutus nähtiin käytännönläheisempänä, jossa korostui muun 

muassa tieto- ja viestintäteknologia. 

6.6 Tulosten yhteenveto 

Yleisesti luokanopettajan koulutus koettiin positiivisena kokemuksena, missä merkittävim-

pänä tekijänä olivat sosiaaliset suhteet. Positiivisena nähtiin myös koulutuksen sisältö, joka 

koettiin monipuolisena. Erityisesti sisältöön liittyen mainittiin opetusharjoittelut ja sivu-

aineopinnot. Koulutus koettiin myös mielenkiintoisena ja joustavana. Negatiivisia piirteitä 

yleiskuvassa eniten esiin nostettiin myös koulutuksen sisällöistä, johon kaivattiin muutok-

sia, kuten lisää käytäntöä. Yksittäisissä vastauksissa negatiivisiksi puoliksi koettiin opetta-

jankoulutuksen luonteeseen ja henkilökohtaiseen kokemukseen liittyviä ominaisuuksia. 

Näiden tulosten kautta voimme päätellä, että opettajankoulutuksessa opiskelu on ollut mie-

lekästä, vaikka se ei olekaan tarjonnut riittävästi valmiuksia työelämään. 

Tutkittavistamme 17:sta henkilöstä kymmenen työskentelee tällä hetkellä luokanopettajina, 

viisi kehittämis-, koulutus- tai suunnittelutyön parissa ja kaksi lastentarhaopettajina. Tä-

män tutkimuksen kautta voimme todeta, että saman koulutuksen käyneet henkilöt voivat 

työllistyä moneen eri työtehtävään. Voimme päätellä, että luokanopettajakoulutus mahdol-
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listaa monia erilaisia työuria. Kysyttäessä ajatuksia työuraan liittyen eniten samankaltai-

suutta löytyi ensimmäiseen työvuoteen liittyen, mikä koettiin opettavaisena, mutta haasta-

vana. Selvästi esiin nousivat myös työn kokeminen mielekkäänä ja mielenkiintoisena. 

Työyhteisö koettiin merkittävänä osana työuraa.  

Luokanopettajan koulutuksen tarjoamien valmiuksien koettiin näkyvän erityisesti pedago-

gisten, didaktisten ja aineenhallinnallisten tietojen ja taitojen kautta työelämässä.  Tutkitta-

vat kokivat saaneensa näitä koulutuksesta eniten. Yleisesti katsottuna luokanopettajakoulu-

tuksen koettiin antavan monipuoliset perusvalmiudet työelämää varten. Koulutuksen sisäl-

töjä ei koettu kuitenkaan riittäviksi, vaan niihin kaivattiin lisää juurikin didaktisten, peda-

gogisten ja aineenhallinnallisten tietojen ja taitojen käsittelyä. Eniten lisää kaivattiin didak-

tisia tietoja ja taitoja, kuten opetusharjoittelua ja käytäntöä.  

Pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset piirteet korostuivat siis työssä näkyviksi sekä 

koulutuksesta saaduiksi ja kaivatuiksi valmiuksiksi. Tuloksemme vastaavat Oulun yliopis-

ton asettamia tavoitteita pedagogisten, didaktisten ja aineenhallinnallisten tietojen ja taito-

jen saamisesta, vaikka kaikkia tarjottuja valmiuksia ei koettu riittäviksi. Näiden tutkimus-

tulosten kautta voimme päätellä, että työelämässä näillä piirteillä on eniten merkitystä. 

Tämä vahvistaa myös käsitystä siitä, että luokanopettajantyö nähdään käytännönläheisenä 

ammattina (Rautiainen ym., 2014, s. 16), jolloin koulutuksessa tulisi näkyä käytäntö. Ko-

konaisuudessaan enemmistö oli sitä mieltä, että koulutus ja työ kohtaavat osittain. Vain 

kolme oli sitä mieltä, että koulutus ja työ kohtaavat täysin. 

Tutkittavamme määrittelivät ammatillisen identiteetin niin, että sen avulla he toteuttavat 

työtään, jossa olennaisena osana on persoona. Puolestaan ammatillinen kasvu nähtiin elin-

ikäisenä oppimisena, jossa oma aktiivisuus ja erilaiset kokemukset ovat tärkeässä roolissa. 

Tulokset sisälsivät samoja asioita kuin teoriaosiossa tuomme esiin ammatillisen identitee-

tin ja kasvun määritelmissä (kts. Lapinoja & Heikkinen, 2006; Stenström, 1993; Ruohotie, 

1995, yms.). 

Olsenin (2010) mukaan opettajan ammatillinen identiteetti rakentuu kolmesta osiosta; 

opettajankoulutuksesta saatavasta opetuksesta, opettajan omista näkökulmista sekä työko-

kemuksesta. Opettajaidentiteetti koostuu lisäksi oman perheen vaikutuksesta ja kasvatuk-

sesta, politiikasta, yhteiskunnallisista näkemyksistä liittyen koulutukselliseen menestyk-

seen, oppimisesta ja opettajan auktoriteetista. (Olsen, 2010, s. 46, 88.) Kyseisen määritel-

män opettajan ammatillisen identiteetin rakentumisesta toimme esiin jo tutkimuksemme 
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teoriaosiossa ja saamamme tulokset vastaavat Olsenin (2010) näkemystä. Tässä tutkimuk-

sessa merkittävimpänä ammatillisen identiteetin rakentajana koettiin työ, ja koulutus heti 

sen jälkeen. Sosiaalisten suhteiden ja oman taustan merkitys tuotiin esiin yli puolessa vas-

tauksissa, mikä vahvistaa sitä, että ne ovat merkittäviä ammatillisen identiteetin rakentumi-

sen kannalta. Vähiten merkitystä koettiin olevan persoonalla ja arvoilla. Kuten toimme jo 

tuloksissa esille, ammatillisen identiteetin yleiskäsityksen ja tutkittavien henkilökohtaisen 

ammatillisen identiteetin rakentumisen välillä on nähtävissä ristiriita persoonan merkityk-

sestä.  

Tulevaisuuden luokanopettajan koulutuksessa haluttiin pitää samana monia eri tekijöitä. 

Eniten luokanopettajakoulutuksessa haluttiin säilyttää didaktisten ja pedagogisten tietojen 

ja taitojen käsittelyä, kuten opetusharjoittelut ja sivuaineopinnot. Myös aineenhallinnallis-

ten tietojen ja taitojen käsittely haluttiin pitää koulutuksessa. Yksittäisissä vastauksissa 

ilmeni rakenteellisten ominaisuuksien säilyttäminen, kuten koulutuksen maksuttomuus ja 

pituus.  

Luokanopettajan koulutuksen sosiaalisten ja akateemisten tekijöiden säilyttäminen ei nous-

sut merkittävästi esille. Tehdessämme vertailua eri teemojen välillä, teimme huomion, että 

opettajankoulutusta yleisesti kuvaillessa sosiaaliset suhteet olivat ylivoimaisesti eniten esil-

le noussut positiivinen asia koulutuksessa. Kuitenkaan tätä ei painotettu kysyttäessä sama-

na pidettäviä asioita, sillä sosiaalisia suhteita sivuttiin vain muutamissa vastauksissa. Tämä 

voi johtua myös siitä, että sosiaalisuutta pidettiin itsestäänselvyytenä sekä koulutuksesta 

riippumattomana. 

Muutosehdotuksia tulevaisuuden koulutuksen vastauksissa ilmeni enemmän kuin samana 

pidettäviä asioita. Lisää koulutukseen kaivattiin pedagogisten ja didaktisten tietojen ja tai-

tojen käsittelyä, kuten opetusharjoitteluja, jotka koettiin koulutuksen tärkeimmiksi osa-

alueiksi. Myös aineenhallinnallisten tietojen ja taitojen käsittelyä kaivattiin lisää, kuten 

tieto- ja viestintäteknologiaa. Sosiaalisten ja akateemisten tietojen ja taitojen käsittelyä ei 

juurikaan kaivattu lisää, vaan vastaavasti niiden käsittelyä haluttiin vähentää koulutuksen 

sisällöistä. Lisäksi muutoksia haluttiin tehdä luokanopettajakoulutuksen rakenteellisiin 

ominaisuuksiin, kuten karsimalla turhat kurssit pois koulutuksen sisällöistä. Vastauksista 

kävi ilmi, että naisilla oli enemmän muutosehdotuksia, kun taas miehet toivat enemmän 

esille samana pidettäviä asioita. Muutosehdotusten kohdalla naiset keksivät enemmän uu-
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sia koulutuksen kehitysideoita, kun taas miehet keskittyivät pohtimaan nykyisten sisältöjen 

säilyvyyttä ja muokkaamista. 

Tutkittavien vastauksissa korostui ajatus siitä, että tulevaisuudessa opettajankoulutuksen 

on muututtava ja pysyttävä yhteiskunnan muutosten mukana. Tieto- ja viestintäteknologian 

nähtiin korostuvan tulevaisuudessa. Tutkittavien vastauksista korostui myös se, että tule-

vaisuuden luokanopettajakoulutuksen tulee olla edellä koulun arkea, koska tällä hetkellä se 

tulee perässä. Opintojen toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden kasvu nähtiin myös olen-

naisena muutoksena luokanopettajan koulutuksessa. Tästä voimme päätellä, että nämä ovat 

olennaisia tekijöitä nykyajan koulumaailmassa. Lisäksi johtopäätöksenä voimme todeta, 

että tutkittavamme ovat tietoisia tulevan opetussuunnitelman tuomista muutoksista. 

Teemoissamme, koulutuksen ja työnkohtaaminen sekä opettajankoulutuksen tulevaisuus, 

luokittelut olivat samanlaiset, jotta pystyimme vertailemaan ja tekemään johtopäätöksiä 

paremmin. Näissä kahdessa teemassa selvästi korostuivat kaksi luokittelua, pedagogiset ja 

didaktiset tiedot ja taidot. Nämä nousivat eniten esiin niin työssä näkyvissä valmiuksissa, 

koulutuksesta saaduista valmiuksissa, lisää kaivatuissa valmiuksissa kuin tulevaisuuden 

opettajankoulutuksessa säilytettävissä piirteissä ja muutosta kaipaavissa asioissa. Joissakin 

kohdissa pedagogiset tiedot ja taidot korostuivat hieman didaktisia enemmän, kun taas toi-

sessa kohtaa nämä olivat päinvastoin. Tästä voimme päätellä, että nämä kaksi koetaan 

opettajankoulutuksen keskeisimmiksi käsiteltäviksi sisällöiksi, jotka ilmenevät myös työ-

elämässä. 

Yhtenä selkeimpänä esille nousseena asiana tutkittavien vastauksissa oli opetusharjoittelut. 

Emme osanneet odottaa sen nousevan näin selvästi esille, joten emme käsitelleet teoriaosi-

ossa opetusharjoitteluita ja niiden merkitystä erityisemmin. Opetusharjoittelujen merkitys 

tuli esille useamman vastauksen kohdalla läpi koko kyselylomakkeen. Tästä voimme pää-

tellä, että opetusharjoitteluilla on suuri vaikutus ja merkitys luokanopettajan koulutuksessa, 

erityisesti opiskelijoiden ammatillisessa kasvussa. Tätä tukee Komulaisen (2010) tutkimus, 

jonka mukaan ohjattu opetusharjoittelu antaa tukea ammatilliseen kehittymiseen ja sen 

kautta opiskelijat saavat hyvät perustaidot opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arvi-

ointiin koulussa. (Komulainen, 2010, s. 156.) 

Vertasimme tutkimuksemme tuloksia toiseen aiemmin tehtyyn tutkimukseen, jonka aihe 

linkittyy lähelle aihettamme. Vertailun kautta tarkastelimme yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuk-

sia saatujen tulosten kesken. Ahon (2011) tutkimus, Mikä tekee opettajasta selviytyjän, 
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käsittelee opettajan selviytymistä työssään, mikä on myös lähellä meidän tutkimusaihet-

tamme. Ahon tutkimuksessa selvitettiin, millaiset opettajat kokevat työnsä mielekkäänä ja 

merkityksellisenä. Myös opettajuuden kehittämisen kautta tutkimus käsitteli opettajankou-

lutusta, joka liittyy tutkimukseemme. Ahon tutkimukseen osallistui neljä erilaista opettajaa. 

Ahon tutkimukseen osallistuneet opettajat esittivät kritiikkiä opettajankoulutusta kohtaan. 

Heidän mielestään koulutus ei vastaa käytännön vaatimuksiin ja koulutuksessa keskitytään 

liikaa teoriaan, pedagogiikkaan ja aineenhallintaan. (Aho, 2011, s. 148) Tämä tukee saami-

amme tuloksia siltä osin, että koulutuksen ei koettu vastaavan käytännön vaatimuksiin 

meidänkään tutkimuksessamme. Aho (2011) ehdottaa myös opettajankoulutuksen paino-

pisteen siirtämistä kohti vuorovaikutustaitoja ja erilaisten oppijoiden kohtaamista. Tutki-

muksessa kävi myös ilmi, että koulutuksessa on nykyään enemmän kysyntää selkeille mal-

leille, miten toimia oppilas- ja sosiaalihuollollisissa asioissa, sekä miten kohdata oppilaiden 

vanhemmat. (Aho, 2011, s. 148.) Näitä asioita kaipasivat myös tutkimukseemme osallistu-

neet. 

Tutkimukseemme osallistuneet toivat esiin ensimmäisen työvuoden raskauden ja haasta-

vuuden. Ensimmäinen työvuosi oli koettu haastavaksi, koska tietoa esimerkiksi lukuvuo-

den aloittamisesta oli niin vähän. Ahon (2011) tutkimuksessa ilmeni myös, että osallistu-

neiden mielestä opettajankoulutuslaitos antaa sellaiset valmiudet, joilla opettaja polttaa 

itsensä loppuun ensimmäisinä työvuosinaan. Loppuun palamisen syynä nähdään, että kou-

lun arki voi olla hyvin julmaa ja erilaista, mihin opettajankoulutuslaitoksessa valmistetaan. 

(Aho, 2011, s. 148.) 

Ahon (2011) tutkimukseen osallistuneiden mielestä tieto- ja viestintäteknologian käyttö 

otetaan huomioon opinnoissa kohtalaisen hyvin, kun taas tutkimuksessamme osallistuneet 

sanoivat tämän olevan suuri kehityskohde luokanopettajaopinnoissa. Tämä eroavaisuus voi 

johtua siitä, että Ahon tutkimukseen osallistuneita oli haastateltu vuonna 2005, jolloin 

muutosta tähän vuoteen (2015) tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä on tapahtu-

nut huomattavasti. (Aho, 2011, s. 154.) 
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7 POHDINTA 

Kandidaatin tutkielmassa tutkimme opettajien työhyvinvointia, jonka kautta kiinnostuim-

me tutkimaan erityisesti luokanopettajan koulutuksen merkitystä työelämässä. Teoriaosion 

tekeminen oli tässä tutkielmassa paljon helpompaa kuin kandidaatin tutkielmassa. Kirjalli-

suutta ja tutkimuksia aiheeseen liittyen on tehty paljon, mikä näkyy myös tutkielmamme 

lähteiden määrässä. Haastavaa oli valikoida ja rajata tutkimukseemme sopivimmat lähteet. 

Tutkimuksen toteuttaminen ja analysointi olivat meille molemmille uutta, mikä osittain toi 

haastetta tämän opinnäytetyön tekemiseen. Koemme, että tutkimuksen toteutus ja analy-

sointi olivat kuitenkin työn mielenkiintoisin osa. Pääsimme tutkimaan aihetta, joka meitä 

kiinnostaa sekä saamaan käytännön näkökulmaa aiheeseemme liittyen. Aineistonkeruume-

netelmänä käytimme kyselylomaketta. Keräämällä aineiston esimerkiksi haastattelemalla, 

olisimme voineet saada syvällisempää tietoa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tässä tut-

kimuksessa kyselylomake oli meille sopivin vaihtoehto. Analysoinnin teimme perusteelli-

sesti ja käytimme siihen paljon aikaa. Tämä voi johtua myös osittain siitä, että analysointi 

oli meille uutta, joten jouduimme perehtymään aiheeseen runsaasti ennen sen toteuttamista. 

Uskomme, että huolellisesti ja yhdessä tehty analysointi on tärkeää tutkimuksen teon kan-

nalta. 

Saatujen tutkimustulosten kautta saimme vastaukset kaikkiin tutkimusongelmiimme. Tut-

kimusongelmamme olivat; millaiset valmiudet luokanopettajan koulutus antaa työelämää 

varten, millainen merkitys ammatillisella identiteetillä ja kasvulla on työuraan, millaisia 

kokemuksia luokanopettajiksi valmistuneilla on koulutuksen ja työn kohtaamisesta, sekä 

millaisena luokanopettajan koulutus nähdään tulevaisuudessa. Tutkimustulosten mukaan 

voimme todeta, että luokanopettajan koulutuksen koettiin antavan monipuoliset perusval-

miudet, mutta niitä ei koettu riittäviksi. Tutkittavat kaipasivat käytäntöön liittyvää opetusta 

koulutukseen lisää. Luokanopettajan koulutus antaa myös valmiudet työskennellä erilaisis-

sa työtehtävissä, mikä ilmeni myös tutkimustuloksissamme. 

Toiseen tutkimusongelmaamme, ammatillisen identiteetin ja kasvun merkitys työuraan, 

saimme vastaukseksi, että näiden avulla työhyvinvointi ja työn laatu pysyvät yllä ja para-

nevat. Ammatillisen identiteetin koettiin rakentuneen pääsääntöisesti koulutuksen ja työ-

elämän aikana. Tästä voidaan päätellä, että ammatillista identiteettiä ja kasvua on käsitelty 
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sekä tietoisesti että tiedostamatta jo koulutuksessa. Voimme todeta, että ammatillisella 

identiteetillä ja kasvulla on suuri vaikutus työelämässä.  

Kolmanteen tutkimusongelmaamme, kokevatko koulutuksesta valmistuneet, että työelämä 

ja koulutus kohtaavat, tulokseksi saimme, että ne kohtaavat vain osittain. Voimme päätellä, 

että tutkittavat saivat koulutuksesta paljon hyvää työelämää varten, mutta työelämässä vas-

taan oli tullut asioita ja tilanteita, joihin koulutus ei ollut valmistanut. Tästä voimme tehdä 

johtopäätöksen, että opettajankoulutus tulee yhteiskunnan muutosten perässä, vaikka sen 

pitäisi olla juurikin toisin päin. Tämä tuskin on ikinä mahdollista, koska muutosvauhti on 

niin nopeaa.  

Neljänteen tutkimusongelmaamme, millaisena luokanopettajan koulutus nähdään tulevai-

suudessa, saimme paljon erilaisia vastauksia. Tutkittavien vastauksista korostui erityisesti 

se, että luokanopettajakoulutuksen on muututtava jollain tavalla. Lisäksi tieto- ja viestintä-

teknologian määrää opinnoissa haluttiin lisätä, sekä toivottiin, että luokanopettajan koulu-

tus olisi edellä koulun arkea. Myös toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden nähtiin lisään-

tyvän luokanopettajaopinnoissa. Tästä voimme päätellä, että tutkittavien käymä koulutus ei 

sellaisenaan ole ollut riittävä vastaamaan nykyajan tuomiin vaatimuksiin. Nykyään koulu-

maailman opetus korostaa toiminnallisuutta, joten valmiuksia sen toteuttamiseen tulisi tar-

jota jo opettajankoulutuksessa. 

Olemme tyytyväisiä saatuihin tuloksiin, sillä ne vastasivat tutkimusongelmiimme. Tulokset 

olivat monipuolisia ja tutkittavat toivat esiin erilaisia piirteitä, mutta samalla niistä löytyi 

myös paljon yhtäläisyyksiä. Aiemmin tehdyt tutkimukset sekä aiheeseen liittyvät teokset 

tukevat saamiamme tuloksia. Lisäksi saimme uutta tietoa, mikä ei juuri noussut esiin teo-

riaosiossa. Tällaista tietoa oli esimerkiksi se, että moni kaipasi koulutuksen sisältöihin tie-

toa lukuvuoden aloittamisesta ja työelämään siirtymisestä. Saatuja tutkimustuloksia voi-

daan hyödyntää pohdittaessa opettajankoulutuksen sisältöjä. Yleistämistä näiden tutkimus-

tulosten myötä ei voida tehdä pienen tutkimusjoukon takia. Tähän emme myöskään pyrki-

neet, sillä se ei ole ominaista laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen tulokset antavat 

kuitenkin viitteitä siitä, miten luokanopettajan koulutuksen tulisi muuttua. 

Saimme tulosten kautta myös helpotusta omaan epävarmuuteemme työelämään siirtymi-

sestä, sillä vastauksista sai kuvan, että tekemällä oppii ja työelämä opettaa sen, mitä koulu-

tuksessa ei ole opittu. Myös käsityksemme ovat ajan ja tutkimuksen teon myötä muuttu-

neet siihen suuntaan, että koulutus ei voi ikinä täysin vastata työelämää ja sen esittämiä 



67 

 

vaatimuksia, sillä opettajan työssä kohtaa päivittäin uusia ja erilaisia tilanteita. Tässä koh-

taa merkittäväksi tekijäksi nousee oma aktiivisuus. Täytyy olla itse aktiivinen sekä kysyä 

ongelmatilanteissa neuvoa kollegoilta ja moniammatillisen yhteistyön piiriin kuuluvilta 

henkilöiltä. Tähän pätee vanha sanonta, kysyvä ei tieltä eksy. 

Tuloksien ja tutkimuksemme aiheen myötä meille syntyi erilaisia ajatuksia aiheeseen liit-

tyen. Omien kokemustemme mukaan käytännön asioita on opettajankoulutuksessa käsitel-

ty, muttei riittävästi. Myös teoriapainotteisuus on ajoittain tuntunut turhalta ja vieraannut-

tanut koulumaailmasta. Tämä näkyi myös tutkittavien vastauksissa. Näiden ajatusten myö-

tä meille heräsi kehitysehdotus, että tulisiko opettajankoulutuksen rakennetta muuttaa si-

ten, että sisältöjen järjestystä vaihdettaisiin. Tämä ei tutkimuksemme tuloksissa noussut 

esille. Omien kokemustemme mukaan kandidaatin opinnot sisältävät paljon käytäntöön ja 

koulumaailmaan liittyviä opintoja ja maisterivaiheen opinnot puolestaan teoreettisempia 

opintoja, lukuun ottamatta maisterivaiheen koulutyöskentely opetusharjoittelua. Pohdim-

me, olisiko mahdoton ajatus vaihtaa opintojen sisältöjä keskenään, jolloin käytännön opin-

not olisivat lähempänä valmistumista ja teoriapainotteiset opinnot kandidaattivaiheessa. 

Maisterivaihe tuntuu osittain suorittamiselta, sillä silloin monilla on tavoitteena kerätä 

puuttuvat opintopisteet ja valmistua. Jos käytännönläheisempi opetus sijoittuisi valmistu-

misen lähelle, olisivat opit tuoreessa muistissa työelämään siirryttäessä. Nyt ajoittain tun-

tuu siltä, että osan koulutuksen tarjoamista opeista on unohtunut. Opintojen loppuvaiheessa 

olevat opettajan ammattia ja opettajuutta käsittelevät sekä käytännönläheisemmät opinnot 

voisivat vaikuttaa myös siihen, että kynnys työelämään siirtymisessä sekä kuilu koulutuk-

sen ja työelämän välillä ei olisi niin suuri. Tästä voisi myös seurata, että opiskelijoiden 

opinnot eivät turhaan venyisi vaan siirtyminen työelämään tapahtuisi sujuvammin. Tämä 

voisi vaikuttaa saamiimme tutkimustuloksiin, joissa ensimmäinen työvuosi opettajina koet-

tiin haastavana ja rankkana. Ensimmäinen työvuosi voisi helpottua, kun ideat ja vinkit käy-

tännön työhön olisivat ajanmukaisia ja yleisesti tuoreessa muistissa. Olemme kuitenkin sitä 

mieltä, että kandidaatin ja pro gradu -tutkielmat tulisi pitää koulutuksessa samoilla paikoil-

la. Koemme, että pro gradun tekeminen vaatii kypsyyttä ja ajatusmaailman kehittymistä, 

jotta sen voi tehdä. Pro gradun ajoittuminen maisterivaiheeseen tuntuu järkevältä. 

Tutkimuksemme aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Tutkimuksemme aiheesta voi-

si tehdä myös jatkotutkimuksia, joissa esimerkiksi tutkimus toteutettaisiin laajemmin tut-

kimalla suurempaa joukkoa. Uskomme, että aihe koskettaa kaikkia luokanopettajakoulu-
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tuksen käyneitä, joten aiheesta voisi tehdä määrällisen eli kvantitatiivisenkin tutkimuksen, 

jolla saataisiin laajempi ja yleistettävämpi kuva, kun tutkimusjoukko olisi suurempi. Lisäk-

si opettajankoulutusta voitaisiin tutkia ja vertailla eri yliopistojen kesken. Myös Oulun yli-

opistossa opettajankoulutusta ja sen tarjoamia valmiuksia voitaisiin tutkia eri koulutusoh-

jelmien pohjalta. Olisi myös mielenkiintoista tutkia tähän tutkimukseen osallistuneita hen-

kilöitä useamman vuoden jälkeen, jolloin työkokemusta heille on kertynyt enemmän. Sil-

loin voisi myös tutkia, ovatko näkemykset muuttuneet sekä työskentelevätkö tutkittavat 

enää samoissa tehtävissä kuin tässä tutkimuksessa. Kiinnostavaa olisi myös tietää, miten 

uusi opetussuunnitelma on muuttanut kouluarkea ja opettajan työtä. 

Johdannossa pohdimme tulevaa opetussuunnitelmaa, sen myötä tulevia muutoksia ja niiden 

vaikutusta opettajankoulutukseen. Myös media on luonut kuvaa tulevien muutoksien suu-

ruudesta jopa kansainvälisellä tasolla. Tutkimuksen teon ja ajan myötä olemme havahtu-

neet siihen, että koulutus on jatkuvasti ohjannut meitä toiminnalliseen opetustapaan, mikä 

on tulevalle opetussuunnitelmalle ominaista. Olemme tulleet siihen tulokseen, että muutos-

ten ja niiden vaikutuksen suuruus selviää vasta sitten, kun uusi opetussuunnitelma astuu 

voimaan ja otetaan hiljalleen käyttöön. Uskomme tämän näkyvän myös opettajankoulutuk-

sessa. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Laaja-alainen luokanopettajan koulutus 2006-2008, 2008-2011 opinto-oppaissa 

 

Kandidaatintutkinto 180 op 

Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot Yht. 20 op 

Opintoihin orientoituminen 2 op 

Kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset kontekstit ja arvolähtökohdat 

3 op 

Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op 

Multimedia oppimisprojektina 3 op 

Toinen kotimainen kieli 2 op 

Vieras kieli ja monikulttuurisuus 3 op 

Tieteellinen viestintä I 2 op 

Puheviestintä 2 op 

 

Kasvatustieteen perusopinnot Yht. 25 op 

Kasvatustieteen peruskurssi 4 op 

Didaktiikka 4 op 

Kasvatuspsykologia 4 op 

Kasvatussosiologia 4 op 

Kasvatusfilosofia 4 op 

Pedagoginen seminaari I 3 op 

Orientoiva koulutyöskentely 2 op 

 

Kasvatustieteen aineopinnot Yht. 40 op 

Tutkimuskurssi I 10 op 

Opettaja pedagogisena ajattelijana ja toimijana 3 op 



  

 

  

Monikulttuurisuuskasvatus 3 op 

Erityiskasvatus 3 op 

Oppimisen ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi 3 op 

Pedagoginen seminaari II 3 op 

Esi- ja alkuopetus 3 op 

Kandidaatintutkielma 9 op 

Kandidaattivaiheen koulutyöskentely I 3 op 

 

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien 

monialaiset opinnot 

Min. 60 op 

 

Äidinkielen ja orientoivien aineiden opinnot 15 op 

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 op 

Ilmaisu- ja draamakasvatus 2 op 

Historia 3 op 

Uskonto 2 op TAI 

Elämänkatsomustieto 2 op 

Kandidaattivaiheen koulutyöskentely 1 op 

 

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opinnot 15 op 

Matematiikan didaktiikka: osa I 3 op 

Matematiikan didaktiikka: osa II 2 op 

Fysiikka ja kemia 4 op 

Biologia 2 op 

Maantiede 2 op 

Terveystieto 1 op 

Kandidaattivaiheen koulutyöskentely 1 op 



 

 

Taito- ja taideaineiden opinnot 30 op 

Musiikki 8 op 

Kuvataide 6 op 

Käsityö/Tekstiilityö ja teknologia 6 op TAI 

Käsityö/Tekninen työ ja teknologia 6 op 

Liikunta 6 op 

Taide- ja taitokasvatuksen perusteet 2 op 

Taide- ja taitokasvatuksen valinnaiset opinnot 1-5 op 

Kandidaattivaiheen koulutyöskentely 1 op 

 

Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 35 op 

 

Maisterin tutkinto 120 op 

Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot Yht. 5 op 

Tieteellinen viestintä II/Kontrastiivinen lukeminen ja kirjoittaminen 2 op 

Vaihtoehtoinen opintojakso (a, b tai c): yht. 3 op 

a) Ammatillinen kasvu 3 op 

b) Tietotyö pedagogisena haasteena 3 op 

c) Tieteenfilosofia 3 op 

 

Kasvatustieteen syventävät opinnot Yht. 80 op 

Tutkimuskurssi II 5 op 

Pro gradu –tutkielma 40 op 

Valinnainen osio 4 op 

Opetussuunnitelma ja koulun kehittäminen 5 op 

Kasvatus ja opettajan työ muutoksessa 5 op 

Pedagoginen seminaari III 3 op 

Maisterivaiheen koulutyöskentely 11 op 



  

 

  

Teemaharjoittelu 6 op 

Opetushallinnon perusteet 1 op 

Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 35 op. 

(Oulun yliopisto, 2006, s. 87-89; Oulun yliopisto, 2008, s. 84-86.) 

  



 

 

LIITE 2: Kyselylomake 

Tervehdys! 

 

Olemme kaksi luokanopettajaopiskelijaa Oulun yliopistosta. Teemme tällä hetkellä pro gradu -tutkielmaa, 

johon tarvitsisimme juuri sinua! 

Pro gradu -tutkielmassamme aiheena on luokanopettajan koulutuksen antamat valmiudet työelämään. 

Tutkimme henkilöitä, jotka ovat käyneet luokanopettajan koulutuksen Oulun yliopistossa aikavälillä 2006-

2014.  Haluamme selvittää, millaisia kokemuksia jo valmistuneilla ja työelämään siirtyneillä henkilöillä on 

koulutuksen ja työelämän kohtaamisesta. 

Tutkimus toteutetaan täysin anonyymisti. Tutkimuksessa tutkittavan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa ja 

vastaukset tulevat vain meidän käyttöömme. 

Tutkimuksemme on laadullinen, joten toivomme sinun vastaavan jokaiseen kysymykseen mahdollisimman 

laajasti ja monipuolisesti. Jos sinulla on muutakin sanottavaa aiheeseen liittyen, mikä ei ilmene kysymykses-

sä, voit kirjoittaa aiheesta kyseiseen kohtaan. Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin tallenna tiedosto tietoko-

neellesi ja lähetä se toiselle meistä liitetiedostona sähköpostin välityksellä. Löydät sähköpostiosoitteemme 

alhaalta. 

Jos sinulla on jotain kysyttävää, esimerkiksi tutkimuksesta tai kyselylomakkeesta, vastaamme mielellämme 

kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiisi! 

Toivomme, että palautat kyselyn viimeistään 1.2.2015 mennessä. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Noora Heikkinen, noheikki@student.oulu.fi (040 5264801) 

Sanna Kettunen, sanna.kettunen@student.oulu.fi (050 3787543) 
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KYSELYLOMAKE 

 

TAUSTATIETOA 

Sukupuoli: 

Syntymävuosi: 

Koulutusohjelma (laaja-alainen, teknologiapainotteinen, taito- ja taidepainotteinen, Intercultural 

Teacher Education luokanopettajan koulutus): 

Koulutuksen aloittamisvuosi: 

Koulutuksen valmistumisvuosi: 

Sivuaineet: 

Muut tutkinnot: 

 

Vastaa seuraaviin avoimiin kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä ja mahdollisimman monipuolisesti ja pe-

rusteellisesti. 

 

1 KOULUTUS 

Mitä ajatuksia ja muistoja opettajankoulutus tuo mieleesi? 

 

2 TYÖSKENTELY VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

Kerro elämästäsi valmistumisen jälkeen suhteessa työelämään. Määrittele muun muassa työurasi ja aja-

tuksiasi siihen liittyen. 

 

3 KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KOHTAAMINEN 

a. Miten koulutuksesi näkyy työssäsi? Erittele mahdollisimman tarkasti. 

 

 

 

 



 

 

b. Millaisia valmiuksia koet saaneesi opettajankoulutuksesta työhösi/työelämään? Olisitko kaivan-

nut jotain lisää? Mihin olit tyytyväinen? Minkä olet kokenut tärkeimmäksi/hyödyllisimmäksi?  

Perustele. 

 

 

c. Mitä mieltä olet siitä, miten koulutus on valmistanut sinua työelämään? Kohtaavatko mielestäsi 

saamasi koulutus ja työelämä? Perustele. 

 

4 AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA KASVU 

a. Mitä ammatillinen identiteetti ja ammatillinen kasvu merkitsevät ja tarkoittavat sinulle? 

 

 

b. Miten nykyinen ammatillinen identiteettisi on rakentunut? Esimerkiksi, mitkä tekijät ovat vaikut-

taneet ammatillisen identiteettisi rakentumiseen. 

 

 

5 OPETTAJANKOULUTUKSEN TULEVAISUUS 

a. Millaisena näet opettajankoulutuksen tulevaisuudessa? 

 

 

b. Jos pääsisit itse vaikuttamaan opettajankoulutukseen, muuttaisitko jotain vai pitäisitkö koulu-

tuksen samanlaisena kuin oman koulutuksesi aikana? 

 

i. Pitäisin samana: 

 

 

ii. Muuttaisin: 

Kiitos ajastasi ja vastaamisestasi!  

Kiittäen, Noora Heikkinen ja Sanna Kettunen 
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