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1 JOHDANTO 

Kiinnostuin työrauhakysymyksistä suorittaessani viimeistä opetusharjoitteluani Oulun 

normaalikoululla. Työrauha oli aihe, josta keskusteltiin paljon opetusharjoittelijoiden kes-

ken. Se koetiin haastavaksi osa-alueeksi luokanopettajan työssä, eikä koulutuksen koettu 

antavan tarpeeksi valmiuksia työrauhahäiriöiden kohtaamiseen. Moni harjoittelija koki 

olevansa avuton työrauhakysymysten keskellä. Kokeneita luokanopettajia puolestaan ihail-

tiin heidän luontevasta tavasta saada työrauha luokkaan. Ajattelin kokemuksen tuovan ai-

kanani itsellenikin tuota varmuutta, mutta samalla pohdin myös sitä, mitä kirjallisuudessa 

sanotaan aiheesta. Tämän vuoksi koin tärkeäksi perehtyä aiheeseen syvällisesti tässä vai-

heessa opintojani. Uskoin sen myös palvelevan ammatillista kasvuani kohti luokanopetta-

jan työtä. Lähdin selvittämään asiaa. Aiheesta on kirjoitettu paljon. Aluksi tein kandidaa-

tintyön aiheesta, jonka nimi oli ”Työrauhan käsite perusopetuksessa” ja sain sen avulla 

kasvatettua teoreettista ymmärrystäni ilmiöstä. Kipinä aihetta kohtaan jäi kuitenkin yhä 

kytemään. Erityisesti minua kiinnosti lähteä tekemään empiiristä tutkimusta koulumaail-

maan, joten päätin jatkaa aiheen tutkimista myös pro gradu -tutkimuksessani.  

Kertoessani tutkimusaiheestani, olen huomannut työrauhakysymysten herättävän paljon 

keskustelua yhä opiskelevissa sekä jo valmistuneissa tuttavissani. Aihe kiinnosta myös 

yleisesti ottaen sellaisiakin ihmisiä, joita koulumaailma ei suoraan tällä hetkellä kosketa. 

Työrauha nousee ajoittain myös valtakunnalliseen keskusteluun median välityksellä. Työ-

rauha on aina ajankohtainen ja yksi koulumaailman ikuisuuskysymyksistä. Ihmisten mieli-

kuvat aiheesta tulevatkin usein median antaman kuvan lisäksi omista koulukokemuksista. 

On kuitenkin muistettava, että työrauha ilmiönä elää ajassa ja muuttaa jatkuvasti muoto-

aan. Lisäksi on huomioitava, että valtamedian antama kuva aiheesta saattaa olla hyvinkin 

yksipuolinen ja perustua yksittäisiin laajaa huomiota saaneisiin tapauksiin. Tämänkin 

vuoksi on tärkeä käsitellä koulujen työrauhaa muillakin tavoin. Työrauhan muuttuvan 

luonteen vuoksi aihetta on syytä tarkastella tieteellisessä tutkimuksessa aina säännöllisin 

aikavälein. 1990-luvulla tehty tutkimus aiheesta ei välttämättä ole enää tänä päivänä ajan-

kohtainen. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lähteä tutkimaan vastavalmistuneiden luokanopettaji-

en käsityksiä ja kokemuksia työrauhasta. Työrauhaa on tutkittu enimmäkseen kokeneiden 

opettajien näkökulmasta, kuten Beltin tutkimuksessa (2013) tai yhtenä noviisitutkimuksen 
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osa-alueena, kuten Blombergin (2008) väitöskirjassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

nostaa erityisesti noviisien näkökulmaa esiin työrauhatutkimuksessa. Tutkimuksessa no-

viisiopettajuus rajattiin koskemaan alle kaksi vuotta työelämässä valmistumisen jälkeen 

olleita luokanopettajia. Tämän rajan vetäminen ei ole mitenkään yksiselitteisen selkeää 

opettajatutkimuksessa. Esimerkiksi Blomberg (2008) rajasi tutkimuksessaan noviisiopetta-

jat ensimmäistä vuotta työelämässä oleviin opettajiin, kun taas Fantilli ja McDougall 

(2009) ovat määritelleet noviisiopettajiksi alle kolme vuotta ammattissa toimineet. Määrit-

telemistä vaikeuttaa myöskin se, että kukin opettaja kokee noviisivaiheen hyvin yksilölli-

sesti. Toiset omaksuvat asioita nopeammin, kun taas toisilla se vie enemmän aikaa. Tämän 

tutkimuksen oletus on, että kaksi vuotta on vielä niin lyhyt aika, että varsinkin työrauhaan 

liittyvissä kysymyksissä kaikkia luokanopettajia voidaan pitää noviiseina. 

Tutkimuksen teoriaosiossa lähteinä on käytetty kotimaista ja kansainvälistä työrauha- ja 

luokanhallintakirjallisuutta. Keskeistä kirjallisuutta tässä tutkimuksessa ovat Charlesin 

(2005), Jonesin (2007), Jonesin ja Jonesin (2007), Levinin ja Nolanin (2010) sekä Salovii-

dan (2014) työrauhaa- ja luokanhallintaa käsittelevät teokset. Suurta apua kokonaiskuvan 

hahmottamisesta oli Opetushallituksen työrauhakatsauksesta (Holopainen, Kuusela & 

Packalen 2009). Teoriaosassa määritellään työrauhan ja työrauhahäiriön käsitteet sekä kar-

toitetaan kirjallisuudesta löytyviä työrauhan ylläpitoa ja työrauhahäiriöihin puuttumiseen 

liittyviä viittauksia. Teoriaosassa ilmenee työrauhan olevan hyvin moniselitteinen kokonai-

suus, eikä siitä voi antaa yksiselitteistä määritelmää. Työrauhan ylläpitäminen ja häiriöihin 

puuttuminen rakentuu useista elementeistä. Kirjallisuus lisää aiheesta tietoutta, mutta se ei 

anna selkeitä ohjeita erilaisia tilanteita varten. Teoriaosan keskiössä on työrauha, eikä siinä 

keskitytä määrittelemään noviisiopettajuutta, vaikkakin siihenkin liittyvää tutkimustietoa 

tuodaan jonkin verran esiin. Tutkimuksen empiirinen osa tuo selkeämmin esiin noviisien 

näkökulmaa, peilaten sitä teoriaosassa esitettyihin näkemyksiin työrauhasta. 

Tutkimuskysymykset rakentuvat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalle. Tutki-

mustehtävänäni on selvittää, miten noviisiluokanopettajat käsittävät työrauhan ilmiönä? 

Tutkimuskysymyksiä on kolme: 1. Miten noviisiluokanopettajat määrittelevät työrauhan? 

2. Miten noviisiluokanopettajat määrittelevät työrauhahäiriön? 3. Mitä keinoja noviisiluo-

kanopettajilla on työrauhan ylläpitämiseen ja työrauhahäiriöihin puuttumiseen? 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Haastattelujen teemat 

sekä haastattelijaa tukevat apukysymykset rakentuivat tutkimuksen teoreettisen viitekehyk-
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sen pohjalta. Haastateltavat koostuivat seitsemästä Oulun kaupungilla työskentelevästä 

noviisiluokanopettajasta. Haastateltavista neljä oli naisia ja kolme on miehiä. Haastatelta-

villa oli kokemusta eri-ikäisten lasten kanssa työskentelystä alakoulussa. 

Tutkimusote on laadullinen ja aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

avulla.  Tutkimuksesta pyritään rakentamaan johdonmukainen ja looginen kokonaisuus, 

jossa vuorottelevat tutkijan oma tulkinta sekä kirjallisuuden tarjoama teoreettinen tietämys. 

Tutkimuksen lähestymistapana on fenomenografia, mutta siinä on piirteitä fenomenologi-

sesta lähestymistavasta. 
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2 TYÖRAUHA 

Tässä pääluvussa määritellään työrauhan käsite. Tämän jälkeen tarkastellaan noviisien nä-

kökulmaa työrauhakirjallisuudessa. Lisäksi käydään läpi työrauhan suhdetta sen lähikäsit-

teisiin, luokanhallintaan ja kuriin. 

2.1 Työrauha käsitteenä 

Työrauha-termi vakiintui kasvatustieteessä 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. 

Tämä liittyy vahvasti tuon ajan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja lapsikeskeisen ajattelun 

voimistumiseen. 1950-luvulta lähtien työrauhaa koskevassa ajattelussa on tapahtunut mer-

kittävä käänne. Tuolloin Fritz Redl ja Wiliam Wattenberg kehittivät työrauhan mallin, jos-

sa opettajia ohjattiin luomaan työrauhaa ilman rangaistuksia ja oppilaiden alistamista. 

(Charles 2005, s. 21–23; Jones & Jones 2007, s. ix.) Työrauhan käsite on juurtunut suoma-

laiseen kasvatustieteeseen 1940-luvulla Matti Koskenniemen myötä. Tuolloin työrauha 

tuotiin korvaamaan negatiivisesti sävyttynyt kurin käsite. (Koskenniemi 1944, s. 136, 144.) 

Työrauha on alusta alkaen nähty suomalaisessakin kasvatustieteessä myönteisenä ja opis-

kelijan itsehallintaan tähtäävänä ilmiönä. 

Käsitteenä työrauha on subjektiivinen, suhteellinen ja tilannesidonnainen. Siihen vaikuttaa 

kullekin aikakaudelle ominaiset näkemykset kasvatuksesta sekä kasvatukseen vaikuttavat 

arvot. (Hirsjärvi 1983, s. 196; Levin & Nolan 2010, s. 22–23.) Eri tutkijat määrittelevätkin 

työrauhan eri tavoin. Curwin, Mendler ja Mendler (2008) jakavat työrauhan kolmeen osa-

alueeseen: häiriöiden ennaltaehkäisy, oppilaita kunnioittava häiriötilanteiden hoitaminen 

sekä kroonisesti haastavien oppilaiden auttaminen. Charles (2005) sisällyttää näihin kol-

meen osa-alueeseen vielä opetuksen. Jones (2007) näkee työrauhan olevan osa luokan toi-

mintakulttuuria ja harjoiteltava asia (Belt 2013, s. 20–21; Charles 2005, s. 1; Curwin et al. 

2008, s. 2; Jones 2007, s. 22.) Työrauhan määrittely riippuu käsitteen määrittelijän persoo-

nallisuudesta ja kasvatusnäkemyksistä, opetuksesta ja sen päämääristä sekä opettajan käyt-

tämistä opetusmenetelmistä. Opettajien määritelmät hyvästä työrauhasta voivat poiketa 

keskenään ja opettajien näkemykset aiheesta eroavat oppilaiden näkemyksistä. Opettajan 

määritelmissä on korostunut opettamis- ja työskentelyrauha, oppilaiden määritelmissä taas 

oppimis- tai oleskelurauha. (Erätuuli & Puurula 1990, 6; Holopainen et al. 2009, s. 9.) Sa-

lon (2000) mukaan työrauha voidaan ymmärtää oppilaiden näkökulmasta oppimisrauhana 
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ja opettajien näkökulmasta opettamisrauhana. Työskentelyrauha puolestaan on opettajien 

ja oppilaiden yhteinen näkemys. Työrauhan voidaan nähdä rakentuvat opettajan ja oppilai-

den keskinäisessä vuorovaikutuksessa. (Salo 2000, s. 31.) 

Hirsjärvi (1983, s. 196) korostaa työrauhan olevan luokassa vallitseva häiriötön tila, johon 

voidaan päästä luokkayhteisön jäsenten kurinalaisen käyttäytymisen ja yhteisössä nouda-

tettavien sääntöjen avulla. Tätä häiriöttömyyttä ja hiljaisuuden vaatimusta on kritisoitu sen 

mahdottomuudesta sekä luonnottomuudesta. Saloviita (2014, s. 23) nostaa esille ryhmätöi-

den käytön, joka tuo luokkaan paljon liikettä ja ääntä, mutta sitä ei voida pitää kuitenkaan 

työrauhan kannalta ongelmallisena toimintana. Esimerkiksi taito- ja taideaineiden tunnilla 

on liikkuminen ja äänenkäyttö kuuluvat olennaisina osina oppitunteihin. Työrauha voidaan 

määritellä eri tavalla oppiaineesta tai käytettävistä opetusmenetelmistä riippuen. Luokan-

opettaja opettaa useita aineita luokalleen, joten hän joutuu suhtautumaan työrauhaan oppi-

aineesta riippuen. Tämä on mielenkiintoinen tilanne siinäkin mielessä, että oppilaat kuiten-

kin pysyvät samoina, mutta työrauhan ihanne voi samanakin päivänä muuttua useaankin 

otteeseen. 

Hyvä työrauha on välttämätöntä koulun opetustyön onnistumisen kannalta. Burken (2008, 

s. 90) mukaan oppilaiden tehokas työskentely ei onnistu, jos luokassa ei ole järjestystä. 

Koululuokan työrauha on keskeinen edellytys hyvälle opetukselle ja laadukkaalle oppimi-

selle. Blomberg (2008, s. 55) toteaa työrauhan tärkeyden opettajan työn mielekkyyden ja 

työssä jaksamisen kannalta. Salo (2000, s. 31) määrittelee työrauhan tilanteeksi, jossa oppi-

laat työskentelevät asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Myös oppilaat arvostavat Lahelman 

(2001) tekemän kyselytutkimuksen mukaan työrauhaa. Samoin Almqvist, Solantaus ja 

Somersalo (2002) osoittavat tutkimuksessaan hyvän työrauhan positiiviset vaikutukset op-

pilaisiin. Tutkimuksessa todettiin suotuisan työskentelyilmapiirin auttavan oppilaita sopeu-

tumaan uuteen ympäristöön, nostamaan heidän motivaatiotaan koulunkäyntiin ja paranta-

maan oppimistuloksia. Näiden lisäksi hyvä työrauha vaikuttaa positiivisesti oppilaiden 

hyvinvointiin ja henkiseen terveyteen. (Almqvist et. al. 2002, s. 289.) 

Urdanin ja Schönfelderin (2006) mukaan hyvä työrauha nostaa oppilaiden koulun-

käyntimotivaatiota. Työrauhalla on vaikutusta sekä oppilaiden suoriutumiseen tehtävistä 

että yleiseen kouluviihtyvyyteen. Erityisen paljon hyvä työrauha vaikuttaa oppimisvaike-

uksia omaavien lasten koulunkäyntiin. Rauhallinen työympäristö edistää oppilaiden sosiaa-

listen taitojen kehittymistä. Luokan sosiaaliset suhteet ovat merkittävässä roolissa, kun 
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tarkastellaan yksittäisen oppilaan viihtymistä koulussa. (Urdan & Schönfelder 2006, s. 

331–345.) 

Saloviita (2014) nostaa oppilaiden itsehallinnan kehittämisen olennaiseksi osaksi työ-

rauhaa. Ulkoisen kontrollin, kuten rangaistusten ja uhkailun avulla saavutettu oppilaiden 

rauhallinen käytös ei ole hänen mukaansa työrauhaa, vaan pelottelulla aikaansaatua hiljai-

suutta. Saloviita näkee opettajan ensimmäiseksi tehtäväksi opiskelun mahdollistavan ilma-

piirin luomisen. Työrauhaongelmien synnyn taustalla voivat olla epäselvät säännöt tai nii-

den puuttuminen kokonaan. Ongelmia voi myös tulla, mikäli säännöt ovat epäreiluja tai 

perusteettomia, tai niiden laatimisessa ei ole kuunneltu oppilaita. (Saloviita 2014, s. 24.) 

Työrauhaa ja oppimista pidetään tänä päivänä saman kokonaisuuden osina (Charles 2005, 

s. 21). Suomalaisessa kasvatustieteessä muun muassa Koskenniemi ja Hälinen (1970) ovat 

tuoneet esille työrauhan ja opettamisen tiiviin yhteyden (Koskenniemi & Hälinen (1970, s. 

245). Emmer ja Evertson (1981) tuovat oppimisen näkökulman työrauhahäiriöihin. Joissa-

kin tapauksissa työrauhahäiriöt johtuvat siitä, etteivät oppilaat ole oppineet, kuinka koulus-

sa käyttäydytään. (Emmer & Evertson 1981, s. 342–347.) Samoin Jones (2007, s. 22) liit-

tää työrauhan oppimiseen. 

Hyvä työrauha edistää oppimista ja on perusta sekä opettajien että oppilaiden jaksamiselle 

ja hyvinvoinnille. Toimintatapojen yhdenmukaisuus koulun tasolla, myönteinen suhtautu-

minen yhteistyöhön kodissa ja koulussa auttavat parhaimmillaan ehkäisemään työrauhaan 

liittyviä ongelmia. (Holopainen et al. 2009, s. 68.) Työrauhan tarkoituksena on turvata 

mahdollisimman suuri aika oppimiseen ja näin turvata koulunkäynnin tehokkuus (Saloviita 

2014, s. 24). 

2.2 Työrauha ja noviisit 

Noviisiopettajilla on paljon uutta asiaa opittavanaan työuran alussa, joista työrauha on yksi 

(Saloviita 2014, s. 13). Lyhyiden työsuhteiden vuoksi noviisiopettajat eivät koe saavan 

todellista yhteyttä oppilaisiin (Förbom 2003, s. 33).  Luokanhallinnan menettämisen riski 

on suuri epävarmalla opettajalla (Salo 2009, s. 116–118). Opettajan luovuus ja mielikuvi-

tus ovat merkittävässä roolissa yllättävissä tilanteissa. Nämä ominaisuudet kehittyvät as-

teittain opettajakokemuksen karttuessa. (Humbreys & Huland 2002, s. 11.) Opettajan ikä, 

virkaikä ja koulutus ovat yhteydessä työrauhahäiriöiden esiintymiseen. Häiriöitä esiintyy 
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eniten nuorilla, vähän työkokemusta omaavilla tai heikosti koulutetuilla opettajilla. (Aho 

1981, s. 102.) Noviisiopettaja saattaa kokea luokassa tapahtuvan äänenkäytön ja liikkeen 

aluksi häiritsevänä, vaikka kova meteli ei tarkoita automaattisesti työrauhahäiriöitä, vaan 

voi liittyä olennaisesti mielekkääseen ja tarkoituksenmukaiseen luokkahuonetyöskentelyyn 

(Förbom 2003, s. 67). 

Hallinnan tunnettaan lisätäkseen, noviisiopettajan kannattaa vähentää vaatimuksia itseltään 

ja yksinkertaistaa työskentelytapojaan (Bullough 1987, s. 231). Uuden opettajan saapuessa 

työpaikalleen, odottavat kollegat ja esimies häneltä kykyä järjestyksen ylläpitämiseen. Mi-

käli uusi opettaja on kykenemätön tähän, hänet saatetaan kokea uhkaksi koko koulun te-

hokkaalle toiminnalla. (Blomberg 2008, s. 16.) 

Mikäli opettaja ei selviydy uransa alkuvaiheissa työrauhan rakentamisesta ja ylläpitämises-

tä, on se riski opettajan jaksamiseen ja työuralla pysymiseen (Blomberg 2008, s. 55). Työ-

rauhan saavuttaminen on nuorella opettajalle keskeinen asia, jolla hän voi osoittaa pärjää-

misensä ja tulla hyväksytyksi työyhteisössään (Schemp, Sparkes & Templin 1993, s. 458–

459). 

2.3 Luokanhallinnan ja työrauhan yhteydet 

Luokanhallinta on työrauhan kanssa osa opetuksen johtamisen kokonaisuutta. Luokanhal-

linta nähdään työrauhaa laajempana ilmiönä. (Belt 2013, s. 19, 21; Salo 2000: s. 32–33.) 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa todetaan oppilaiden käyttäytymisen ohjaamisen 

olevan yksi haasteellisimpia opettamisen osa-alueita (Stoughton 2007, s. 1025). Luokan-

hallintakirjallisuudessa pyritään löytämään keinoja, joilla ratkaista näitä kysymyksiä. Am-

matillinen luokanhallintataito edistää oppimista ja vähentää koulutuksen kustannuksia, 

koska erityisopetuksen tarve pienenee (Salo 2000, s. 9). Luokanhallinta ei ole kurinpitoa, 

eikä oppilaiden kontrollointia (Jones & Jones 2007, s. xiv). Työrauha voidaan nähdä luo-

kanhallinnan tuloksena (Salo 2000, s. 33) Luokanhallinta on ilmiönä, samoin kuin työ-

rauha, subjektiivinen sekä aikaan ja paikkaan sidottu. Jotkin luokkahuoneen hallintakeinot 

sopivat yhteen luokkaan, mutta toisessa ne eivät toimi. 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään luokanhallinnasta classroom management -

käsitettä, jolla viitataan niihin toimintoihin, joita opettaja käyttää varmistamaan edellytyk-

set oppilaiden koulunkäynnille. Salo (2000, s. 32) kuvaa koululuokan hallintaa prosessiksi, 
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jossa opettaja organisoi ja koordinoi oppilaiden tietoisia pyrkimyksiä omien sekä kasvatuk-

sellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Luokanhallinta käsittää muun muassa oppituntien 

suunnittelun, opettajan antaman opetuksen, oppilaiden työskentelyn, opiskelumotivaation, 

työrauhan, ilmapiirin, henkilösuhteet, vuorovaikutuksen, kunnioituksen, auktoriteettikysy-

mykset sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön (Jones & Jones 2007, s. 23). 

1950-luvulta lähtien kansainvälisessä luokanhallintakirjallisuudessa on aloitettu kehittele-

mään malleja, joilla työrauhaa pyritään toteuttamaan positiivisin keinoin. 1900-luvun alku-

puolen kirjallisuudessa työrauha pyrittiin saavuttamaan keinoin, joihin kuului lähinnä oppi-

laiden alistamista ja rangaistuksia. Yhteistyön rakentamista opettajan ja oppilaiden välille 

ei pidetty kovin merkittävänä. (Charles 2005, s. 21–36.) 

Luokanhallinnan perusasiat eivät koskaan muutu. Opettajan ryhmänjohtamistaito käsittää 

suuren osan opettajan arkityöstä. Opettajan työssä on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensimmäi-

nen on saada oppilaat niitä asioita joita hän haluaa. Toisena tavoitteena on saada oppilaat 

lopettamaan toiminta, jota hän ei halua tapahtuvan. (Jones 2007, s. iii.) 

Levin ja Nolan (2010) ovat teemoitelleet luokanhallintatoimenpiteen neliportaisesti tee-

moihin, joita ovat: 1) luokanhallinnan lähtökohdat, 2) hyvän opetuksen toteutus ja 

työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisy, 3) työrauhahäiriöiden käsittely ja korjaaminen sekä 4) 

työrauha ja erityisoppilaat. Hierarkkisuus tässä luokituksessa tarkoittaa opettajan vallan-

käytön kasvamista portaittain lievistä toimenpiteistä vahvoihin reagointitapoihin. Levin ja 

Nolan näkevät myös opettamisen ja luokanhallinnan samana prosessina. (Levin & Nolan 

2010, s. 16.) 

Opettajan oma kasvatusfilosofia, opetusstrategiat, johtamistaidot ja teoriatieto ohjaavat 

opettajaa hänen työssään. Opettaminen ei ole mahdollista, ennen kuin opettaja kykenee 

hallitsemaan luokkaansa. Opettajan ja oppilaan välinen toimiva vuorovaikutus sekä opetta-

jan hyvät suhteet oppilaan kotiin ovat hyviä esimerkkejä, joiden avulla voidaan päästä hy-

vään luokanhallintaan. Näin opettaja voi kohdata oppilaan tarpeet ja turvata hänen kehitys-

tään yhdessä vanhempien kanssa. (Parkay 2007, s. 15–18.) 

Luokanhallintataidot omaavalla opettajalla voidaan tarkoittaa opettajaa, jolla on käytössään 

luokan opettamiseen toimivia rutiineja, tietoa sääntöjen luomisen rakentamisesta ja toi-

meeenpanemisesta. Luokanhallintataitoihin voidaan katsoa myös opettajan hyvät vuoro-

vaikutustaidot ja kyky vastata luokanhallintaongelmiin pedagogisesti oikealla tavalla. (La-
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course 2011, s. 73–90.) On olemassa tietynlaisia säännönmukaisuuksia, joiden avulla luo-

kanhallintaa voidaan harjoittaa tai kehittää. Ei ole kuitenkaan mahdollista kehitellä mitään 

konkreettista yleispätevää ohjeistusta opettajan luokanhallinnan avuksi. Jokaisen opettajan 

vastuulle jää rakentaa omat luokanhallintataitonsa työn tekemisen ja teorioiden avulla. 

Luokanhallinta ilmiönä ja siihen kuuluvat haasteet on hyvä tiedostaa ennen kuin ongelmat 

löytävät paikkansa. (Laslett & Smith 1984, s. 1.) 

Tässä tutkimuksessa luokanhallinta nähdään kaikkina niinä toimenpiteinä, joiden vuoksi 

luokassa vallitsee työrauha tai joista johtuen työrauha on häiriintynyt. Luokanhallintaa on 

näiden lisäksi myös ne toimet, joilla pyritään palauttamaan häiriintynyt tila työrauhaksi. 

Työrauhahäiriöitä ja niiden korjaamista käsitellään tarkemmin kappaleissa 4 ja 5. 

2.4 Kurin ja työrauhan yhteydet 

Työrauhan määrittelyyn ovat aina vaikuttaneet aikakaudelle tyypilliset kasvatuskäsitykset 

ja arvot. Ennen työrauha käsitteen vakiintumista puhuttiin koulukurista ja kurinpito-

ongelmista. Työrauhaan verrattuna kuriin liittyvässä ajattelussa korostuivat valvonta ja 

rangaistukset, ja kouluissa painotettiinkin enemmän oppilaiden velvollisuuksia kuin heidän 

oikeuksiaan. (Holopainen et al. 2009, s. 9.) Luokan työskentelyrauha ajateltiin enemmän 

ulkonaisesti, tavallisesti autoritatiivisesti ylläpidettynä hiljaisuutena opetustilanteissa 

(Määttä 1991, s. 134). Työrauhan käsite on oppilaskeisempi ja myönteisempi kuin kuri, 

jota on pidetty jopa kasvatuksen päämääränä. Työrauhan käsitettä voi puolestaan tarkastel-

la välineellisesti, oppimisen mahdollistajana, jolloin työrauha voidaan ymmärtää asetettu-

jen tavoitteiden ja tehtävien suuntaan tapahtuvana toimintana. (Koskenniemi & Hälinen 

1970, s. 245; Määttä 1991, s. 134.) 

Vaikkakin kurilla on nykyään negatiivinen sävy, käsitteen alkuperäinen merkitys voidaan 

nähdä positiivisena. Latinankielen kuria tarkoittava sana disciplina on sukua sanalle disci-

plus, joka tarkoittaa oppilasta. Henkilö joka on kurinalainen, on halukas oppimaan ja hyvä 

kuri voi perustua opettajan tunnustettuun auktoriteettiin, jolloin oppilas suostuu kuriin va-

paaehtoisesti. (Salo 2000, s. 31.) Käsitteenä kuri elää yhä vahvasti arkikielessä. Tässä tut-

kimuksessa kuri nähdään ensisijaisesti työrauha -käsitteen historiallisena edeltäjänä. 
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3 TYÖRAUHAHÄIRIÖ 

Tässä pääluvussa määritellään työrauhahäiriön käsite. Lisäksi tarkastellaan työrauhahäiri-

öiden ilmenemismuotoja ja yleisyyttä. Pääluvun viimeisessä kappaleessa käydään läpi työ-

rauhahäiriöiden taustatekijöitä. 

3.1 Työrauhahäiriö käsitteenä 

Työrauhahäiriöitä on määritelty työrauha- ja luokanhallintakirjallisuudessa monella tavalla. 

Yhteistä kaikille määrittelyille on, että työrauhahäiriö rikkoo työrauhan (Levin & Nolan 

2010, s. 22–23; Saloviita 2014, s. 25). Levinin ja Nolanin (2010) määritelmässä työrauha-

häiriö on käyttäytymistä, joka häiritsee opettamista, loukkaa toisten oikeutta opiskella, 

aiheuttaa psykologista tai fyysistä uhkaa tai tuhoaa ympäristöä. Mikäli yksi tai useampi 

näistä kohdista täyttyy, on Levinin ja Nolanin mukaan kyse työrauhahäiriöistä. (Levin & 

Nolan 2010, s. 19.) 

Charles (2005) määrittelee työrauhahäiriön laajemmin. Hänen mukaan työrauhahäiriö on 

käyttäytymistä, joka häiritsee opettamista tai oppimista, uhkaa muita tai rikkoo yhteiskun-

nan lakia tai moraalia vastaan. (Charles 2005, s. 3) Vaikka Charlesin määritelmässä on 

vain kolme kohtaa, se on Levinin ja Nolanin määritelmää laajempi, koska se kattaa yhteis-

kunnalliset lait ja normit (Saloviita 2014, s. 26). Charlesin määritelmässä työrauhahäiriöt 

nähdään kulttuurisidonnaisempana ilmiönä, kuin Levinin ja Nolanin määritelmässä. 

Saloviita (2014) määrittelee työrauhahäiriöin työrauhan vastakohdaksi. Hänen mukaansa 

työrauha on käyttäytymistä, joka edistää opiskelua ja oppilaan itsehallinnan kehittymistä, 

kun taas työrauhahäiriö puolestaan haittaa opiskelua ja oppilaan itsehallinnan kehittymistä. 

(Saloviita 2014, s. 25) Erätuuli ja Puurula (1990) määrittelevät työrauhahäiriön tilanteeksi, 

jossa oppimistavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu tai estyy (Erätuuli & Puurula, 1990, s. 

10). Naukkarinen (1999, s. 22) liittää työrauhahäiriöiden rinnalle käsitteen oppilaan ei-

toivottu käyttäytyminen. 

Työrauhahäiriöiksi määriteltävät tapahtumat muuttavat jatkuvasti muotoaan. Tämän voi-

daan ajatella olevan myös pedagogiselle toimintaan liittyvää kulttuurin representaatiota, 

johon kuuluu kasvatettavan avoimen määrittelemättömän mahdollisuuden toimia maail-

massa, tulkita ja muokata sitä uudella tavalla (Kivelä, Peltonen & Pikkarainen 1996, s. 
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133–134, Kivelä 1997, s. 42). Työrauha ei ole stabiili tila, vaan sitä määritellään jatkuvasti 

uudelleen luokkahuoneessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Työrauhahäiriö voi olla uhka 

sekä oppimiselle että opettajan ja oppilaiden sekä oppilaiden keskinäisille suhteille, mutta 

toisaalta se voi myös olla mahdollisuus uuden oppimiselle ja luokkahuoneen vuorovaiku-

tuksen kehittymiselle. 

Opettajan on puututtava työrauhahäiriöihin. Opettajan välinpitämättömyys työrauhahäiriöi-

tä kohtaan saattaa johtaa sellaiseen mallioppimiseen, jossa sellaisetkin oppilaat, jotka eivät 

aikaisemmin olleet aiheuttaneet työrauhahäiriöitä, saattavat alkaa käyttäytymään samalla 

tavalla kuin häiriöitä aiheuttavat oppilaat. (Levin & Nolan 2010, s. 29.) Häiriöt kuuluvat 

inhimillisenä osana luokkayhteisöön. Yleensä ne koetaan kielteisinä. Konfliktien täydelli-

nen puuttuminen ei myöskään ole ihannetilanne. Työrauhahäiriö laittaa luokan koetukselle. 

Häiriötilanteesta selviytyminen vahvistaa yhteisön jäsenten välisiä suhteita ja tukee luokan 

ilmapiirin kehittymistä. Työrauhahäiriöt saattavat paljastaa ongelmia luokan yhteisöraken-

teessa ja niiden oikeanlainen käsittely voi edistää luokan yhteisöllisyyttä. (Koskenniemi 

1982, s. 168–170.) Jotkut opettajat näkevät työrauhahäiriöt tilaisuuksina käyttää valtaa, 

toiset taas näkevät häiriöt tilaisuuksina opettaa arvoja sekä demokraattisen yhteiskunnan 

pelisääntöjä (Jones & Jones 2007, s. 178–179). 

3.2 Ilmenemismuodot ja yleisyys 

Kansainvälisissä tutkimuksissa Saloviidan (2014) mukaan on havaittu yleisimmäksi työ-

rauhahäiriöksi puhuminen ilman lupaa. Seuraavaksi yleisin on muiden häiritseminen, jonka 

jälkeen tulee joutilaisuus. Oppilaiden iällä on merkitystä siihen, minkä tyyppisiä työrauha-

häiriöt ovat. Alemmilla luokilla on yleisempää muiden häiritseminen ja ilman lupaa puhu-

minen, kun taas oppilaiden kasvaessa vanhemmiksi joutilaisuus yleistyy. (Saloviita 2014, 

s. 27–28.) Luokanopettajan työn kannalta häiriöt painottuvat muiden häiritsemiseen ja pu-

humiseen ilman lupaa. 

Suomalaisissa tutkimuksissa on havaittu samansuuntaisia tuloksia (mm. Hakkarainen 

1977; Kouluhallitus 1979, Saloviidan 2014 mukaan). Erätuuli ja Puurula (1990, 1992) ovat 

tämän lisäksi havainneet työrauhahäiriöiden keskittyvän tiettyihin oppilaisiin. (Erätuuli & 

Puurula 1990, 1992; Saloviita 2014, s. 28.) 
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Levin ja Nolan (2010) eivät pidä ilman lupaa puhumista tai joutilaisuutta vakavina työ-

rauhahäiriöinä, vaan lapsille ominaisena pintakäyttäytymisenä (Levin & Nolan 2010, s. 

160). Myös Saloviita (2014) pitää valtaosaa koulujen työrauhaongelmista lapsille normaa-

lina käyttäytymisenä. Varsinaisena ongelmakäyttäytymisenä hän pitää opettajan avointa 

haastamista ja tottelemattomuutta. Kaikista vakavimpana käytösongelmien muotona hän 

pitää oppilaan väkivaltaisuutta, joka kohdistuu joko esineelliseen ympäristöön tai muihin 

ihmisiin. (Saloviita 2014, s. 28.) 

Työrauhatutkimuksessa on yleisesti käytetty Madsenin, Beckerin ja Thomasin (1968, s. 

142) esittämää kahdeksan kohtaista luokitusta työrauhahäiriöistä joko sellaisenaan tai so-

vellettuna: 

1. motorinen häirintä (paikaltaan poistuminen ja luokassa liikkuminen) 

2. esineillä aiheutettu melu (tömistely, pulpetin naputtelu, paperin rypistely) 

3. toisen omaisuuden käyttö ja tärvely (toisten tavaroiden ottaminen ja heittely luvatta) 

4. fyysinen kontakti (lyöminen, potkiminen, pureminen, esineellä lyöminen) 

5. kielellinen häirintä (luvatta puhuminen, viheltely, nimittely, huuteleminen, itkeminen) 

6. paikallaan kääntyileminen 

7. muu asiaton käyttäytyminen (ohjeiden ja pyyntöjen laiminlyönti, ei keskitytä) 

8. esineiden suuhun paneminen (syöminen ja esineiden pureskelu tunnilla) 

Sirkku Aho (1976) on muodostanut oman luokituksensa Madsenin pohjalta: 

1. verbaaliset häiriöt, kuten luvatta puhuminen, vastaaminen viittaamatta, huuteleminen, 

oppilaiden pilkkaaminen, nimittely ja arvostelu ääneen, kuiskailu, kiroilu ja juttelu 

2. häiritsevä motorinen toiminta, kuten poistuminen turhaan omalta paikalta, tuolilla kään-

tyily ja keikkuminen, jaloilla tömistely, piirtely tavaroihin, kuljeskelu ympäri luokkaa, pai-

kalta nouseminen ja tuolien vaihtaminen 

3. fyysiset kontaktit muihin oppilaisiin, kuten töniminen, lyöminen, potkiminen, tyrkkimi-

nen, nipistely, kutittelu, tappelu ja tukasta vetäminen 
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4. melun aiheuttaminen jonkin esineen avulla, kuten pulpetin kannen kolistelu, liitujen ja 

tavaroiden heittely ja kynällä naputtelu 

5. purukumin, karamellin tai tms. syöminen 

6. tunteiden ilmaukset, kuten itkeminen, turha nauraminen, laulaminen, viheltely ja tirs-

kunta 

7. huolimattomuus koulutyössä, kuten lunttaus, myöhästely, läksyjen laiminlyönti, osallis-

tumattomuus koulutyöhön, tarkkaamattomuus, huolimattomuus, välinpitämättömyys ope-

tusta kohtaan, pinnailu ja kirjojen ym. koulutarvikkeiden unohtaminen 

8. negatiivinen asenne auktoriteettiin, kuten opettajan nimittely, arvostelu ääneen, pilk-

kaaminen, vastustaminen, sääntöjen rikkominen, hidastelu tai aikailu 

9. koulun kannalta epäasiallinen toiminta, kuten paperilappujen lähettäminen, tavaroiden 

kerääminen ennen tunnin loppua, toisten tavaroiden ottaminen, tavaroiden turmeleminen, 

tavaroilla leikkiminen, lehtien tai kirjojen lukeminen, pelaaminen, opettajan kysymysten ja 

huomautusten huomiotta jättäminen 

Madsenin, Beckerin ja Thomasin sekä Ahon muodostamat kategoriat ovat ajankohtainen 

vielä tänäkin päivänä, vaikka niiden laatimisesta on jo aikaa. Nykypäivänä mukaan ovat 

näiden lisäksi tulleet erilaiset uuden teknologian tuomat keksinnöt, kuten mp3-soittimet ja 

kännykät, jotka ovat tuoneet tulleessaan uudenlaista häiriökäyttäytymistä (Belt 2013, s. 

125). 

3.3 Työrauhahäiriöiden taustatekijöitä 

Työrauhahäiriöiden taustat ovat hyvin monisyisiä. Keskeistä on, tarkastellaanko häiriöitä 

opettajan vai oppilaan näkökulmasta. Yleensä näiden kahden ryhmän näkemykset saattavat 

poiketa suurestikin toisistaan. Opettajat esiin nostamissa taustatekijöissä painottuvat oppi-

laiden levottomuuden ja psyykkisen oireilun, vanhemmuuteen liittyvät vaikeudet, oppilas-

ryhmien koon ja heterogeenisyyden sekä opettajan auktoriteetin heikkenemisen. (Erätuuli 

& Puurula 1990 s. 9; Holopainen et al. 2009, s. 21–22; Naukkarinen 1999, s. 63.) Oppilaat 

katsovat työrauhahäiriöiden merkittävimmäksi taustatekijäksi opettajan persoonallisuuden 

ja tavan opettaa (Erätuuli ja Puurula 1990, s. 19). 
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Oppilaskohtaisista syistä tietyt fysiologiset tekijät, kuten nälkä ja väsymys, voivat olla työ-

rauhahäiriöiden taustalla (Holopainen et al. 2009, s. 22). Levinin ja Nolanin (2004) tutki-

muksessa, jossa lasten taustoja verrattiin moitteettomasti käyttäytyvien taustoihin, löydet-

tiin joitakin yhtenäisiä piirteitä käytösongelmaisten lasten perheistä. Näissä perheissä van-

hempien kasvatusote oli usein liian salliva, liian tiukka tai epäjohdonmukainen. Perhe saat-

toi olla hajonnut tai vanhempien välit eivät olleet kunnossa. Lisäksi vanhemmilla oli vai-

keuksia keskustella lapsensa ongelmista keskenään. Nälkä ja väsymys ovat syitä, joihin 

koulussa voidaan vaikuttaa vähän. Väsyneen oppilaan keskittymis- ja oppimiskyky kärsii. 

Tätä taas seuraa käytösongelmia ja huonotuulisuutta, jotka voivat purkautua työrauhahäiri-

öinä.  (Levin & Nolan 2004, s. 50–51.) Nukkumaanmeno- ja ravitsemusasiat on syytä nos-

taa vanhempainiltojen teemoiksi (Saloviita 2014, s. 39). Oppilaskohtaisten syiden taustalla 

saattaa olla oppilaiden aiemmat kokemukset kotona tai päiväkodissa saatu tapakasvatus. 

Toisaalta taustalla saattavat olla ongelmat luokan oppilaiden tai oppilaan  ja opettajan väli-

sissä suhteissa. (Holopainen et al. s. 22 Lindqvist & Niemilehto 2002, s. 34–38.) 

Oppilaan temperamentti vaikuttaa myös tämän sopeutumiseen kouluympäristöön. Sama 

määrä virikkeitä ja toimintaa oppitunnilla voi olla toiselle oppilaalle sopiva ja toisessa taas 

se voi aiheuttaa levottomuutta. (Holopainen et al. 2009, s. 22; Rantala 2006, s. 19–29.) 

Tietynlaiset temperamenttipiirteet, kuten kielteinen mieliala, sopeutumattomuus, ujous 

sekä impulssiherkkyys saattavat johtaa kielteiseen suhtautumiseen koulua kohtaan (Holo-

painen et al. s. 22–23; Keltikangas-Järvinen 2008, s. 12; Lämsä 2009). 

Työrauhahäiriöden taustalla voi olla myös opettaja negatiivista toimintaa, kuten oppilaiden 

ivaamista ja uhkailua. Opettajakohtaiset taustatekijät saattavat johtua opettajan persoonalli-

suudesta, kasvatusasenteista, yhteistyön puutteesta, sijaisten suuresta määrästä, epäsopivis-

ta opetusmenetelmistä, puutteellisesta ammattitaidosta ja vireystilasta. (Lindqvist & Nie-

menlehto 2002, s. 39–43.) Saloviita (2009, s. 116) näkee puolestaan opettajan jäykkyyden, 

tylsyyden, epävarmuuden, jännittämisen, oppilaiden puutteellisen tuntemuksen sekä puut-

teelliset neuvottelu- ja viestintätaidot syinä, jotka lisäävät opettajan riskiä luokanhallinnan 

menettämiseen. 

Balsonin (1988) mukaan yksi syy opettajien kyvyttömyyteen käsitellä työrauhahäiriöitä on 

se, etteivät opettajat ymmärrä tarpeeksi hyvin työrauhahäiriöihin liittyviä syy- ja seuraus-

suhteia. (Holopainen et al. 2009, s. 25–26 mukaan). Tämän tiedon perusteella voisi ajatella 
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opettajalle olevan hyödyllistä perehtyä tutkimustietoihin työrauhahäiriöiden syistä ja erilai-

sista mekanismeista niiden taustalla. 

Työrauhahäiriöiden syitä ja ratkaisukeinoja niiden selvittämiseksi tulisi etsiä myös koulun 

toimintakulttuurista. Liian usein keskitytään liikaa häiriötä aiheuttavaan oppilaaseen. 

(Naukarinen 1999, s. 220.) Opettajalla tulee olla mahdollisuus turvautua ylempään auktori-

teettiin, kuten rehtoriin, etsiessään ratkaisuja työrauhahäiriöihin (Cowley 2001, s. 131–

132). Lindqvist ja Niemenlehto (2002) toteavat koulukohtaisten syiden usein liittyvän ope-

tusryhmien kokoon ja heterogeenisuuteen, opetussuunnitelmaan ja työaikajärjestelyihin, 

tilaratkaisuihin ja liikkumiseen koulun sisällä, oppimateriaalin sopimattomuuteen, järjes-

tyssääntöihin ja rankaisumenetelmiin sekä välituntikäytäntöihin. (Lindqvist & Niemenlehto 

2002, s. 43–46.) 

Koulun ulkopuolisia työrauhaan vaikuttavia tekijöitä löytyy esimerkiksi koulun yleisestä 

arvostuksesta yhteiskunnassa sekä koulun käsittelystä mediassa. Nämä asiat vaikuttavat 

välillisesti vanhempien käsityksiin koulusta. Opettajat ovat myös kokeneet kodin ja koulun 

yhteistyön sekä vanhempien asennoitumisen muuttuneen ja tämän vaikuttaneen opettajan 

auktoriteettiin sekä mahdollisuuksiin ylläpitää työrauhaa. (Lindqvist & Niemilehto 2002, s. 

95–96.) Työrauhahäirioden taustalla nähdään myös erilaisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 

ilmiöitä, kuten viihde, kaupungistuminen sekä juurettomuus (Holopainen et al. 2009, s. 27; 

Kari, Remes & Väänänen 1980, s. 21–22). 
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4 TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN JA HÄIRIÖIHIN PUUTTUMI-

NEN 

Tässä pääluvussa tarkastellaan työrauhan ylläpitämistä ja häiriöihin puuttumista eri näkö-

kulmista. Ensimmäiseksi tarkastellaan perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusopetus-

lain antamia työrauhaa koskevia velvoitteita. Toisessa kappaleessa käydään läpi opettajan 

auktoriteetin merkitystä työrauhaan liittyen. Kolmannessa kappaleessa tarkastellaan työ-

rauhahäiriöiden ennaltaehkäisemistä. Neljäs kappale käsittelee puuttumiskeinoja, joita 

opettajalla on työrauhahäiriöihin. Viidennessä kappaleessa pohditaan seuraamusten käyt-

töä. 

4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuslaki 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (2004) työrauha huomioidaan joissakin koh-

dissa. Oppilashuoltoa koskevassa osiossa löytyy työrauhan kannalta keskeisiä asioita, ku-

ten toimenpiteen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi. 

Lisäksi kriisitilanteiden ehkäisemistä ja hoitamista käsittelevässä osiossa otetaan esille 

kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään liittyviä asioita. (Opetushallitus 2004, s. 22, 25.) 

Perusopetuslaissa korostetaan oppilaiden kasvattamista yhteiskunnan vastuullisiksi jäse-

niksi (628/1998, 2 §). Tämä usein unohtuu koulun tiedonvälitystehtävän rinnalla. Perus-

opetuslain mukaan koulujen tulee suojella oppilaita väkivallalta ja koulukiusaamiselta. 

Perusopetuslain (628/1998 29 §) mukaan koulujen tulee tehdä suunnitelma, jossa selvite-

tään, miten oppilaita suojataan kiusaamiselta ja väkivallalta. Lainsäädäntö velvoittaa selke-

ästi koulua suojelemaan oppilaitaan työrauhahäiriöltä ja tätä kautta velvoittaa opettajia 

puuttumaan niihin. Perusopetuslain mukaan (628/1998, 35 §) oppilaan on suoritettava kou-

lutyönsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti sekä käyttäydyttävä asiallisesti. Tätä voi 

tulkita siten, että laki velvoittaa myös oppilaita pitämään työrauhaa yllä. Kuri esiintyy yhä 

terminä perusopetusta koskevassa lainsäädännössä, jossa käytetään ilmausta kurinpitokei-

not ja rangaistukset (Perusopetuslaki 1998/628 § 36). Saloviita (2014, s. 23–24) tulkitsee 

lainsäädännön henkeä siten, että siinä nostetaan kasvatus keskeiseen rooliin, mikä antaa 

opettajalla oikeuden varata aikaa muullekin kuin tietojen ja taitojen opettamiselle. 
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Koululainsäädännön käsikirjassa huomioidaan työrauhan olevan muutakin kuin rangais-

tukset tai ylläpidettävä järjestys. Siinä korostetaan opetuksen rakentamista oppilaiden kan-

nalta mielenkiintoisaksi. Tämä nähdään edellytyksenä työrauhan saavuttamiselle. Koululla 

on kuitenkin oikeus käyttää säännöksissä määriteltyä kurinpitovaltaa työrauhan ylläpitämi-

seksi. (Aalto-Setälä & Arajärvi 2004, s. 157–158.) 

4.2 Opettajan auktoriteetti 

Auktoriteetti vaikuttaa aina opettajan toiminnan taustalla. Varsinkin luokanhallinta- ja työ-

rauhakirjallisuudessa törmää usein auktoriteetin -käsitteeseen, jota yleensä käsitellään 

omana kappaleenaan. Päädyin myös tässä työssä toimimaan näin. Termi auktoriteetti on 

johdettu latinankielisestä sanasta auktoritas. Sille voidaan antaa muun muassa seuraavia 

merkityksiä: arvovalta, arvo, vaikutusvalta, valta, arvonanto tai esikuva. (Vikainen 1984, s. 

3.) 

Sana auktoriteetti herättää nykykasvattajissa voimakkaita tunteita. Usein sen ajatellaan 

viittaavaan opettajajohtoiseen toimintaan, jossa yksi käskee ja muut toimivat. Tämä käsitys 

ei vastaa nykyajan vaatimuksia, joiden mukaan toimintaa tulee ohjailla muilla tavoin. Se 

voi tuoda mieleen tilanteen, jossa yksi seisoo luokan edessä ja muut toimivat yhden vaati-

muksien mukaan. Tällainen käsitys ei ole nykyaikaa, sillä kasvatettavan tulisi kyetä hyväk-

symään kasvattaja auktoriteetikseen. (Hellström 2010, s. 131.) 

Auktoriteetti käsitetään helposti negatiivisella tavalla. Sen voidaan ajatella olevan ristirii-

dassa nykyajan postmodernien käsitysten kanssa, joissa tavoitteena on yksilön mahdolli-

simman suuri autonomia, sekä halu kehittyä ja kasvaa mahdollisimman vapaana ohjaavista 

normeista. (Lapinoja 2006, s. 137.) Kasvatuksessa auktoriteettiin liittyvät ongelmat ilme-

nevät epätasa-arvona ja asymmetriana kahden ihmisen välisessä suhteessa (Siljander 2002, 

s. 86–87). 

Aikuisten perinteisen auktoriteettiaseman heikkeneminen näkyy myös luokkahuoneessa. 

Lapsista on tullut entistä tasa-arvoisempia aikuisten kanssa, joten perinteiseen auktoriteet-

tiin perustuvan työrauhan ylläpidon tilalle tulee löytää uusia keinoja. Tämän lisäksi opetta-

jan tiedollinen auktoriteetti on heikentynyt uusien tiedonlähteiden, kuten television ja in-

ternetin, kasvattaessa jalansijaa tiedonsaannin virrassa. (Saloviita 2014, s. 37.) 
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Useat teoreetikot kytkevät auktoriteetin perustan valtaan. Weberin (1964) mukaan auktori-

teettiasema edellyttää oikeutusta vallankäyttöön. Vallan legitiimiys on joko rationaalinen, 

traditionaalinen tai karismaattinen. Rationaalinen auktoriteetti perustuu annettujen lakien ja 

normien mukaisten käskyjen antamiseen. Traditionaalinen legimiteetti kumpuaa vallitse-

vista perinteistä ja niiden myötä määräytyvästä auktoriteetista. Karismaattinen legimiteetti 

puolestaan nojautuu vallankäyttäjän loukkaamattomuuteen, sankaruuteen, esikuvallisuu-

teen tai asiantuntemukseen. Weber tuo myös esiin, ettei kyseinen jako ole selkeä ja legimi-

teettien lajit ovat usein päällekkäisiä. (Weber 1964, s. 328–330, 341, 358.) 

Saloviita (2014) on soveltanut Weberin näkemyksiä opettajan työhön soveltuviksi. Hänen 

mukaansa opettajan auktoriteetti rakentuu karismaattisesta, traditionaalisesta ja rationaali-

sesta osasta. Karismaattinen auktoriteetti muodostuu oppilaisiin rakennettujen hyvien suh-

teiden kautta. Traditionaalinen auktoriteetti puolestaan perustuu opettajan ammatin ylei-

seen yhteiskunnalliseen arvostukseen sekä oppilaiden näkemyksiin opettajan perinteisestä 

roolista luokan johtajana. Rationaalinen auktoriteetti taas on opettajan tiedollista pääomaa 

ja sen avulla rakennettua hyvää opetusta. Saloviita tuo esille myös pakkovaltaa pohjautu-

van auktoriteetin. Pakkovaltaan turvautuvan opettajan tunnilla järjestyshäiriöitä on vähän, 

mutta ilmapiiri on pelokas. Rangaistukset ja palkkiot toimivat ryhmänhallintakeinoina. 

(Saloviita 2014, s. 52–57.) Levin ja Nolan (2010, s. 85) korostavat ettei kukaan opettaja 

toteuta pelkästään yhtä auktoriteetin muotoa, vaan jokaisen opettajan auktoriteetti muodos-

tuu useista eri tekijöistä. 

Wrongin (1980) näkemyksen mukaan auktoriteetti perustuu niin ikään valtaan. Vallan läh-

teinä voivat toimia pakko, palkitseminen, legimiteetti, pätevyys tai persoonallisuus. Pakos-

ta lähtevä auktoriteetti edellyttää, että pakottamisen kohteena oleva on tietoinen ja vakuut-

tunut pakottajan asemassa olevan vallasta. Palkitseminen puolestaan perustuu erilaisiin 

palkkioihin, joita tarjotaan auktoriteettiasemassa olevan vallan alaisille. Palkkion muoto 

voi olla joko aineellinen tai henkinen. Sisältö voi olla hyväksyntää, kiitosta ja arvostusta. 

Legitiimi auktoriteetti on vastaavanlainen kuin Weberin traditionaalinen legitimiteetti. Pä-

tevyyteen perustuva auktoriteetti taas nojaa asiantuntemukseen, erityisiin tietoihin ja taitoi-

hin. Persoonallinen auktoriteetti syntyy vallanpitäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

(Wrong 1980, s. 35–64.) Auktoriteetin voi nähdä myös vallasta vapaana käsitteenä (Spady 

& Mitchell 1979, s. 104–106). 
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Auktoriteettia voi ajatella suhdekäsitteenä. Nuutinen (2000, s. 77) kuvailee auktoriteettia 

kahden tai useamman osapuolen välisenä tilana. Ihmisen mahdollinen auktoriteetti siis 

ilmenee aina suhteessa muihin ihmisiin. Harjunen (2002) käsittelee auktoriteettia erilaisten 

suhteiden kautta. Auktoriteetti on hänen mukaansa vähintään kahden ihmisen välinen suh-

de, jossa yhdellä on jostain syystä vaikutusvaltaa toisiin, jossain tilanteessa, paikassa ja 

ajassa. (Harjunen 2002, s. 19.) 

Baumrind (1991) kuvailee kolmea erilaista kasvatuksen tapaa. Autoritaarinen kasvatus 

perustuu voimakkaaseen kontrolliin, jossa lapsen tulee noudattaa aikuisen käskyjä sekä 

ohjeita kyselemättä. Auktoritatiivinen kasvatus taas perustuu aikuisen luontaiseen auktori-

teettiin. Kasvatusnäkemys on tällöin enemmän kannustava kuin rankaiseva. Mallissa ko-

rostuu lapsikeskeisyys, mutta kasvatus ei kuitenkaan ole lapsijohtoista. Sallivassa kasva-

tuksessa aikuisen rooli nähdään paremminkin vastuullisena kuin vaativana. (Baumrind 

1991, s. 62.) 

Haavio (1954, s. 36) pitää ihanteellisena sellaista opettajaa, jonka auktoriteetti on niin suu-

ri, ettei hänen tarvitse varsinaisesti pitää kuria, vaan se pysyy ikään kuin itsestään. Salovii-

ta (2014, s. 51) näkee myös opettajan auktoriteetin olevan pohjimmiltaan oppilaiden saa-

mista toimimaan tämän ohjeiden mukaisesti. 

Haavio on määritellyt opettajan auktoriteetin henkiseksi voimaksi, jonka avulla pystytään 

johtamaan oppilaita ulkoisesti ja sisäisesti (Haavio 1954, s. 28). Harjunen (2002) korostaa 

auktoriteetin muuttaneen merkitystään. Vanhassa traditiossa opettaja puhui luokan edessä 

ja oppilaat kuuntelivat ja toimivat käskyjen mukaan. Tähän vanhaan tradition pohjautuukin 

usein keskustelu opettajan auktoriteetista. Nykypäivän koulunkäynnissä korostuu opettajan 

ja oppilaan välinen suhde, ei pelkästään opettajajohtoiset opetustilanteet. (Harjunen 2002, 

s. 32–33) Meren (1998) mukaan pedagogisella auktoriteetilla tarkoitetaan opettajan ja op-

pilaan vallankäytön ulkopuolelle jäävää auktoriteettisuhdetta. Pedagoginen auktoriteet-

tisuhde vaatii aina ihmisten konkreettisen kanssakäymisen. (Meri 1998, s. 47.) 

4.3 Työrauhahäiriöiden ennaltaehkäiseminen 

Työrauhahäiriöihin puuttumisessa tehokkainta on tilanteiden ennaltaehkäiseminen, eli pro-

aktiivinen toiminta. Huolehtimalla opettamisen perusasiasioista, suurin osa häiriöistä on 

mahdollista pysäyttää heti alkuunsa. (Saloviita 2014, s. 47.) Näitä perusasioita ovat opetta-
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jan valpas läsnäolo luokkahuoneen tapahtumissa, kyky hoitaa useampia tilanteita yhtä ai-

kaa, sujuva tuntityöskentelyn kulku, oppilaiden vireystilan ylläpitäminen ja sopivasta opis-

kelutahdista huolehtiminen. Kaiken lähtökohtana on hyvä opetus, joka on niitä harvoja 

työrauhan osatekijöitä, jotka ovat yksin opettajan vaikutusvallassa. Ennaltaehkäisevät toi-

menpiteet lisäävät oppilaiden toivottua käyttäytymistä ja parantavat opettajan tuntemusta 

hyvästä luokanhallinnasta. (Levin & Nolan 2010, s. 9-10, 162.) Jones ja Jones (2007, s. 

14–16) näkevät ennaltaehkäisevinä tekijöinä työrauhahäiriöissä opettajan vankan teoreetti-

sen perustan, luokan hyvät henkilösuhteet, laadukkaan opetuksen sekä opettajan organi-

sointitaidot ja kyvyn hallita ryhmää. 

Opettajan näkökulmasta on keskeistä, uskooko hän työrauhahäiriöiden johtuvan sellaisista 

syistä, joihin hän voi itse vaikuttaa (Holopainen et al. 2009, s. 50). Yksi asia johon opettaja 

voi keskeisesti vaikuttaa, on luokan yhteisten sääntöjen luominen ja näiden opettaminen. 

Tähän kannattaa myös käyttää paljon aikaa. Alakouluikäiset ymmärtävät vastavuoroisuu-

den periaatetta ja heidän kanssaan voi tehdä sopimuksia. Myös rutiinit ovat tämän ikäisille 

tärkeitä, koska ne tuovat paljon kaivattua turvallisuutta ja toistuvuutta. Työrauhan voi ra-

kentaa rutiinien ja sääntöjen varaan. Opettajan on tärkeä muistaa itsekin noudattaa näitä 

rutiineja sekä sääntöjä. Varsinkin alimpien luokkien oppilaat eivät vielä tarvitse perusteluja 

säännöille. Vasta alakoulun viimeisillä luokilla oppilaat alkavat vaatia perusteluja säännöil-

le. Oppilaiden iän karttuessa kannattaa heitä ottaa enemmässä määrin mukaan laatimaan 

sääntöjä. (Saloviita 2014, s. 44, 72.) Vaikka oppilaat eivät vielä vaatisikaan perusteita 

säännöille, on näitä kuitenkin hyvä mielestäni opettaa. On moniakin asioita, joille lapset 

eivät vielä vaadi perusteita, mutta se ei tarkoita ettei perusteiden ymmärtämisestä olisi hyö-

tyä tulevaisuutta ajatellen. Levin ja Nolan (2010, s. 91–93) huomauttavatkin oppilaiden 

noudattavan sääntöjä sitä paremmin, mitä enemmän he ovat päässeet vaikuttamaan niiden 

sisältöön. Tällöin oppilaat myös kokevat säännöt tarpeellisemmiksi ja sitoutuvat niihin 

paremmin. 

Koululuokan säännöt on tärkeä tehdä selväksi heti lukuvuoden alussa. Opettaja päättää 

sääntöjen lukumäärän, mutta yleisesti ottaen niitä ei kannata olla viittä enempää. Säännöt 

kannattaa laittaa johonkin näkyvään paikkaan esille. Niistä voi ottaa myös kopiot jokaiselle 

oppilaalle. Oppilaiden sitoutumista sääntöihin lisää se, että he saavat itse hyväksyä ne. 

Sääntöjen tultua voimaan, alkaa niiden noudattamisen harjoittelu, jota opettajan tulee seu-

rata aktiivisesti ja tarvittaessa ohjattava oppilaita niiden noudattamiseen. Sääntöjen oppi-

minen vie aikansa. Mikäli lapsella on oppimisvaikeuksia, ne yleensä koskevat myös sään-
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töjen oppimista.. Näiden lasten kohdalla voi joskus olla tarpeellista kirjoittaa ja suunnitella 

henkilökohtainen opetussuunnitelma sääntöjen noudattamisen tueksi. (Saloviita 2014, s. 

73–74.) 

Sääntöjen lisäksi luokkaan tarvitaan rutiineja. Luokkatilan käyttöä, kuten tavaroiden nou-

tamista ja eri tiloissa työskentelyä varten, tulee kehittää selkeät käytännöt. (Saloviita 2014, 

s. 78.) Oppitunnin aloittaminen tulee miettiä tarkkaan, koska alkuhiljaisuuden saaminen on 

haastava tehtävä. Oppitunnin alussa tai ennen opetettavan asian esittämistä opettajan on 

syytä odottaa, että koko luokan huomio on suuntautunut häneen. Hiljaisuuden saavuttami-

seksi riittää katse, erilaiset eleet tai ilmeet. (Cowley 2001, s. 24–25.)  Luokan hiljentämi-

nen tapahtuu helpoiten jonkin aloitussignaalin avulla. Rutiinit on hyvä olla myös myöhäs-

tymistilanteissa toimimiseen ja poissalojen tarkastamiseen. Puheenvuoroa pyydetään 

yleensä viittaamalla ja puheenvuoron saanutta tulee kuunnella hiljaa. Luokassa tapahtuvaa 

keskustelua varten, oppilaita voi harjoituttaa sopivan hiljaiseen keskusteluun. (Saloviita 

2014, s. 78–81.) Mielestäni itsenäisen työskentelynkin yhteydessä on järkevää, että oppi-

laat saavat keskustella aiheesta, koska se edistää oppimista. Opettajan tehtävänä on valvoa 

sitä, että keskustelu pysyy oppimisen kannalta oleellisessa aiheessa. Oppilaiden on myös 

hyvä oppia keskittymään, vaikka ympärillä olisikin pientä puheen sorinaa. Tätä taitoa tar-

vitaan elämän varrella. 

Ryhmätöitä varten on opeteltava omat rutiinit. Töiden aloitus- ja lopetussignaalit, puheen-

sorinan voimakkuus, luokassa liikkuminen ja avun pyytäminen ovat asioita, jotka kannat-

taa miettiä valmiiksi oppilaiden kanssa, jotta työskentely olisi sujuvaa. Opettajan käyttäes-

sä ryhmätöitä, oppilaille tulee paljon uusia sääntöjä ja rutiineja opittaviksi. Ryhmätöissä 

opettaja ei voi valvoa jokaista ryhmää koko ajan, joten ryhmän on selvittävä keskenään 

niillä taidoilla, joita sillä on. (Saloviita 2006, s. 63; Saloviita 2014, s. 81.) 

Jones ja Jones (2007) sekä Levin ja Nolan (2010) myös korostavat sääntöjen ja rutiinien 

merkitystä työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisijöinä. Nämä tulee olla selvillä heti lukuvuo-

den alusta lähtien. Kummatkin korostavat sitä, että sääntöjen tulee olla positiivisluontoisia 

toimintaohjeita, kieltojen sijasta. Rutiinien tulee olla selkeitä käyttäytymismalleja, joiden 

avulla toistuvista toiminnoista suoriudutaan tehokkaasti. (Jones & Jones 2007, s. 16; Levin 

& Nolan 2010, s. 11–12.) 

Luokan ilmapiiri vaikuttaa työrauhaan. Keskeistä ilmapiirin kannalta on opettajan ja oppi-

laiden väliset suhteet. Oppilaiden mahdollisuus osallistua päätöksiin ja itsensä ilmaisuun 
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edistävät vastavuoroista ilmapiiriä, minkä taas uskotaan edesauttavan työrauhan säilymistä. 

Varsinkin isompien oppilaiden kanssa tulisi ongelmatilanteita pohtia yhdessä ja oppilaiden 

vastuuseen vetoamista tulisi hyödyntää opettajan keinovalikoimassa. (Holopainen et al. 

2009, s. 51; Lindqvist & Niemenlehto 2002, s. 65, 81.) 

Hyvin suunnitellut oppitunnit auttavat ylläpitämään työrauhaa. Opettajan oman toiminnan 

reflektoiminen ja kokemus auttaa ja antaa varmuutta työrauhahäiriöitä kohdattaessa. (Ho-

lopainen et al. 2009, s. 52; Lindqvist & Niemenlehto 2002, s. 69, 87–93.) Hyvän suunnitte-

lun lisäksi on hyvä varautua välillä muuttamaan suunnitelmia tai tarvittaessa varautua tar-

kentamaan ohjeiden antoa. Tämän vuoksi opettajalle on tärkeä taito saada koko luokan 

huomio kiinnitettyä itseensä aina kun hänellä on jotakin kerrottavaa. Tätä varten voi käyt-

tää esimerkiksi kelloa tai taputusta. (Saloviita 2014, s. 81.) Jos luokan huomion pyrkii ot-

tamaan aina pelkästään omaa ääntää käyttäen, tämäkin onnistuu taitavalta opettajalta. On-

gelmana tässä on kuitenkin se, että äänihuulet joutuvat koville, koska huomion saamiseksi 

joutuu yleensä käyttämään melko voimakasta ääntä. 

Hyvin suunniteltuihin tunteihin kuuluu myös selkeät siirtymävaiheet, joissa opettajalta 

taitoa tilanteen hetkittäiseen haltuun ottamiseen. Siirtymät pitää suunnitella siten, että ne 

vievät tuntia eteenpäin. Siirtymävaiheet tehtävästä toiseen tulisi olla selkeitä. Ryhmätyöt 

tulisi suunnitella siten, että opettajan ei tarvitsisi keskeyttää kerran aloitettua työskentelyä. 

(Saloviita 2014, s. 81–82.) Jos opettaja joutuu jatkuvasti keskeyttämään oppilaiden työs-

kentelyä esimerkiksi ohjeita tarkentamalla, kertoo tämä usein huonosti suunnitellusta tun-

nista. Aina ei voi tietenkään ennakoida kaikkea mahdollista. 

Useiden tutkimusten mukaan oppilaat arvostavat huumorintajuista opettajaa (Lindqvist & 

Niemenlehto 2002, s. 76–77, Holopainen et al. 2009, s. 52). Opettajat käyttävät huumoria 

työrauhan ylläpitämisen tukena erilaisissa tilanteissa, kuten luokan haltuun ottamisessa, 

luokan käytänteistä ja säännöistä muistuttaessa sekä humoristisina uhkauksina että koomi-

sina rankaisumuotoina. (Järvelä et al. 2004, s. 45.) 

Joskus opettajan rajat tulevat vastaan. Näin on esimerkiksi psyykkisesti sairaiden oppilai-

den kohdalla. Tärkeää on oppia tunnistamaan tilanteet, joissa ulkopuolinen apu on tarpeen. 

(Blomberg 2008, s. 30.) Tämä on tärkeää opettajan oman jaksamisen, muiden oppilaiden 

sekä psyykkisesti oirehtivan oppilaan kannalta. 
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Opettajan ammatillisuuden edellytyksenä on yhteistyö sekä luottamuksen ja avoimien suh-

teen rakentaminen sekä kollegoihin että oppilaiden vanhempiin (Lämsä 2009, s. 55). Yh-

teydenpito vanhempiin tulee olla jatkuvaa. Kotiin on tärkeää lähettää viestiä sekä hyvin 

menneistä asioista että koulussa ilmenneistä ongelmista. Työrauhahäiriöiden puheeksi ot-

taminen vanhempien kanssa on paljon helpompaa, kun yhteistyö on toimivaa. 

Opettajan ja vanhempien välisessä yhteistyössä tulisi korostua luottamus, kunnioitus, toi-

nen toisensa kuuleminen sekä avoin vuoropuhelu. Tutustumisvaiheessa opettajan olisi tär-

keää esittää kiinnostuksensa sekä vanhempia että oppilasta kohtaan. Avoimuus, välittö-

myys ja yhteydenpitokynnyksen pitäminen mahdollisimman alhaalla luo hyvän pohjan 

tulevalle vuoropuhelulle. Ensitapaamisesta jäänyt arvostuksen tunne ja kuva opettajasta 

hoitamassa omaa työtään vanhempien kasvatustyön rinnalla, antaa pohjan luottamukselli-

selle suhteelle. (Saloviita 2009, s. 194–195.) 

Koulun toimintakulttuurin on tuettava työrauhaa. Kouluyhteisön jäsenten oikeudet, velvol-

lisuudet ja koulunkäyntiin liittyvät säännöt ja jokaisen henkilökohtainen vastuu niiden to-

teutumisesta ovat perusta työrauhalle. Oleellista on sopia säännöistä yhdessä. Jokaiselle 

tulee olla selvää, mitä niiden rikkomisesta seuraa. Oppilaiden sitoutuminen sääntöihin on 

tärkeää. (Saloviita 2009, s. 94.) Toimintakulttuurin avoimuus sekä vuorovaikutuksellisuus 

ja kokemus kouluyhteisöön kuulumisesta ovat tärkeää myös kodin ja koulun yhteistyössä 

kasvatuksen yhteisvastuullisuuden korostamisen kannalta. Ongelmatilanteissa on olennais-

ta määrittää, ketkä osapuolet ovat vastuussa tilanteen selvittämisestä. (Holopainen et al. 

2009, s. 61.) Yksilökeskeisyyden ja yhteisöllisyyden välisen tasapainon säilyttäminen on 

erityinen haaste nykykouluissa. Mitä enemmän korostetaan yksilökeskeisiä oppimisympä-

ristöjä, sitä tärkeämpää on yhteisöllinen toimintakulttuuri pysyvine ryhmineen. (Holopai-

nen 2009, et al. 61.) Opettaja-oppilassuhteita tulee tietoisesti rakentaa osana arjen pedago-

giikka. Luottamisen ja välittämisen osoittaminen on hyvän suhteen perusedellytys. Välit-

tämistä voi osoittaa esimerkiksi puuttumalla ei-hyväksyttävään käytökseen ja jutteleminen 

osoittaa opettajan olevan oppilaiden käytettävissä. (Holopainen et al. 2009, s. 70.) 

4.4 Häiriötilanteiden kohtaaminen 

Ennaltaehkäisevät toimet eivät aina riitä. Tällöin on käytettävä korjaavia toimia. Korjaavis-

sa toimissa on olennaista niiden portaittaisuus. Aluksi on aina pyrittävä valitsemaan mah-

dollisimman pehmeä ja vähän häiriöitä aiheuttava puuttumistapa, joita tarpeen tullen ko-
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vennetaan. (Saloviita 2014, s. 85–87.) Puuttumisen keinot valitaan tilanteen mukaan. Opet-

tajan on huomioitava häiriön laatu ja mahdollinen toistuvuus. Lievimmän mahdollisimman 

puuttumistavan ja oppilaan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin huomioiminen ovat olen-

naisimpia asioita. (Levin & Nolan 2010, s. 165–166.) Opettajan tulee ohjata oppilaitaan 

tutkimaan ja korjaamaan häiriökäyttäytymistään itse (Jones & Jones 2007, s. 15–16). 

Opettajien käyttämät keskeisimmät työrauhahäiriöihin puuttumisen keinot luokkatilantees-

sa voidaan jakaa seitsemään reagointitapaan: katse, yleinen kommentti tilanteesta, kysy-

mys, ohje tai käsky, mallin näyttäminen, rangaistus tai palkkio sekä fyysinen puuttuminen 

kuten oppilaan poistaminen ryhmästä tai luokasta. (Wolfgang 2005, s. 2-3.) 

Epäsuorin, sanattomin keinoin voidaan pysäyttää jopa puolet kaikista alkavista häiriöistä. 

Vakavampiin häiriöihin käytetään suoria verbaalisia keinoja. Seuraamuksia käytetään tar-

vittaessa. (Levin & Nolan, s. 160; Saloviita 2014, s. 65.) Olennaista on nähdä häiriöt ja 

uhkaavat tilanteet mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta epäsuorat keinot tehoavat. Opetta-

jalla on kuitenkin oltava koko ajan tiedossa, miten hän voi koventaa keinoja, mikäli epä-

suorat keinot eivät riitä. Mahdolliset seuraamukset on hyvä miettiä etukäteen. 

Tehokkaita sanattomia keinoja työrauhahäiriöiden pysäyttämiseksi ovat ilmeet ja eleet, 

fyysinen läheisyys sekä kosketus ja fyysinen ohjaaminen. Nämä kaikki ovat vihjeärsykkei-

tä. Vihjeärsyke tarkoittaa käyttäytymistä edeltävää ympäristön piirrettä, joka oppimisen 

kautta kytkeytyy käyttäytymiseen. Ilmeet ja eleet ovat puhetta hienovaraisempi ratkaisu, 

koska se antaa oppilaalle tilaa korjata omaa käyttäytymistään. Fyysisellä läheisyydellä voi-

daan tarkoittaa esimerkiksi häiriöitä tuottavan oppilaan lähelle kävelemistä ilman opetuk-

sen keskeyttämistä. Mikäli tämä ei riitä, opettaja voi turvautua esimerkiksi kevyellä koske-

tuksella ohjaamaan oppilaan takaisin omalle paikalleen. (Levin & Nolan 2010, s. 166–167; 

Saloviita 2014, s. 94.) Oppilaan fyysinen koskemattomuus on hankala asia käytännössä. 

Toiset saattavat olla hyvinkin herkkiä tässä asiassa. Tämän vuoksi opettajalta vaaditaan 

tarkkuutta tämän asian suhteen. 

Vihjeärsykkeisiin ei voi turvautua jatkuvasti. Paljon käytettynä oppilas tottuu niihin ja jää 

automaattisesti odottamaan ärsykkeen toteutumista. Tällöin ärsykkeiden käyttö ei tue oppi-

laan itsehallinnan kehittymistä. Kun näyttää siltä, että oppilas on liiaksi tottunut ärsykkei-

siin, tulee ne hienovaraisesti häivyttää pois. Vihjeärsykkeitä on myös hyvä vaihdella. (Sa-

loviitaa 2014, s. 95.) Tämän vuoksi näissä asioissa ei voi kangistua mihinkään kaavoihin, 
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eikä näistä voida antaa mitään suoria ohjeita opettajille. Kaikki lähtee hyvästä oppilaan 

tuntemuksesta ja opettajan tahdikkaasta toiminnasta. 

Työrauhahäiriöihin puuttumisessa sanalliset keinot ovat tehokkaita. Huono puoli sanallisis-

sa keinoissa on opetuksen keskeytyminen. Verbaalinen palaute on hyvä pitää yksityisenä ja 

se tulisi muotoilla mahdollisimman lyhyeen muotoon. Palautteessa ei saa mennä henkilö-

kohtaisuuksiin ja sen tulisi pitäytyä ainoastaan oppilaan tekemisissä. Opettaja ei saa käyt-

tää provosoivia ilmaisuja, vaan sanavalintojen tulisi olla hienovaraisia. Sanallista palautetta 

annettaessa tulee myös varautua seuraamusten käyttöön. (Levin & Nolan 2010, s. 173–177; 

Saloviita 2014, s. 98.) 

Hienovaraisin verbaalinen ohjaustapa on vihjeet. Opettaja voi viitata esimerkiksi hyvin 

käyttäytyviin oppilaisiin. Toinen hienovarainen tapa on mainita häiritsevän oppilaan nimi 

puheessa tai esittää hänelle jokin luokkatyöhön liittyvä kysymys tai antaa hänelle jokin 

tehtävä. Vaihtoehtona on myös luokan sääntöihin liittyvän retorisen kysymyksen esittämi-

nen. Tämä on siinä mielessä hyvä, ettei siinä odoteta oppilaalta vastausta ja se jättää myös 

tilaa oppilaan omalle ymmärrykselle. (Levin & Nolan 2010, s. 178; Saloviita 2014, s. 99.) 

Jos epäsuorat keinot ja verbaaliset vihjeet eivät tehoa, opettajan on siirryttävä käyttämään 

suorempaa puhetta. Tämän keinon hyvä puoli on tehokkuus, mutta haittapuolena voidaan 

pitää vastakkainasettelun syntymistä. Suoran puheen sävy voi vaihdella muistutuksesta 

aina suoraan käskyyn tai vaatimukseen. (Saloviita 2014, s. 101–102.) 

Tehokas keino on ohjeiden toistaminen tai ”Glasserin tripletin” käyttäminen, joka on lyhyt 

keskustelumalli, jossa opettajan väliin tulo koostuu kolmesta osasta. Siinä opettaja kysyy 

ensin oppilaalta, mitä hän on tehnyt. Tämän jälkeen opettaja kysyy, oliko käyttäytyminen 

sääntöjen vastaista. Lopuksi oppilaalta kysytään, miten oppilaan olisi pitänyt toimia tilan-

teessa. (Levin & Nolan s. 178–179; Saloviita 2014, s. 101.) Tämän mallin vahvuus on, että 

siinä oppilas saa itse pohtia mitä on tehnyt ja miten voisi korjata käyttäytymistään. Opetta-

ja ei myöskään joudu toimimaan pelkkänä komentajana ja ohjeiden antajana. 

4.5 Seuraamusten käyttö 

Kun edellä mainitut keinot eivät riitä tyrehdyttämään työrauhahäiriöitä, on opettajalla vielä 

mahdollista käyttää seuraamuksia. Nykyisin työrauhakirjallisuudessa käytetään rangaistus-

ten sijasta positiivisempaa ”seuraamus” käsitettä. 
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Seuraamuksista, tai rangaistuksista, kertoo paljon se, että monet keskeiset työrauhan tutki-

jat ovat eri mieltä niiden käytöstä. Levin ja Nolan kannattavat seuraamusten käyttöönottoa 

silloin kun ennakoivat, sanattomat ja sanalliset keinot eivät ole tehonneet. Toistuviin käy-

töshäiriöihin he kuitenkin suosittelevat seuraamusten sijaan erilaisia seurantalomakkeita, 

joita opettaja ja oppilas yhdessä pitävät ajan tasalla. Myös oppilaan kanssa kahdenkeskinen 

keskustelu sekä sopimukset kuuluvat Levinin ja Nolanin suosittelemiin tehostetun tuen 

menetelmiin. (Levin & Nolan 2010, s. 191–193.) Saloviita (2014, s. 106) kannattaa seu-

raamusten käyttöä viimeisenä keinona, kunhan ne painottuvat tekojen hyvittämiseen ran-

kaisun sijaan. Jones ja Jones (2007) puolestaan suhtautuvat kriittisemmin seuraamuksiin ja 

puhuvat mieluummin erilaisista yksilöllisistä toimintasuunnitelmista, joiden avulla epäsuo-

tuisaan käytökseen lähdetään puuttumaan (Jones & Jones 2007, s. 353–354). 

Seuraamusten tyypit voidaan jakaa luonnollisiin, järjestettyihin, loogisiin ja epäloogisiin. 

Luonnolliset seuraamukset aiheutuvat suoraan oppilaan teosta, eikä niiden täytäntöön-

panoon tarvita opettajaa. Esimerkiksi jos oppilas menee illalla liian myöhään nukkumaan, 

hän tuntee aamulla itsensä väsyneeksi. Järjestetyt seuraamukset ovat sosiaalisen ympäris-

tön tuottamia. Esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvat rangaistukset kuuluvat tähän katego-

riaan. Loogisilla seuraamuksilla tarkoitetaan sitä, että teolla ja siitä seuraavalla rangaistuk-

sella on jokin looginen yhteys. Jos oppilas sotkee ruokalassa, hän myös siivoa jälkensä. 

Epälooginen seuraus taas voi tarkoittaa esimerkiksi lisätehtävien antamista ilman lupaa 

puhumisesta. Luonnolliset ja loogiset seuraamukset ovat oppilaille kaikista helpointa hy-

väksyä, kun taas epäloogisten seuraamusten hyväksyminen on usein vaikeaa. Niitä kannat-

taa myös välttää. (Jones & Jones 2007, s. 319–320; Levin & Nolan s. xv; Saloviita 2014, s. 

107–108.) Tässä tutkimuksessa epäloogisia seuraamuksia ei nähdä laisinkaan seuraamuk-

sina, vaan pikemminkin rangaistuksina. 

Seuraamusten käytäntöön panossa tulisi huomioida oppilaan yksilöllisyys. Sama rangaistus 

voi vaikuttaa eri tavalla eri oppilaisiin (Levin & Nolan 2010, s. 94). Mikäli opettaja päättää 

käyttää seuraamuksia, on oppilaalle aina hyvä antaa viimeisenä oljenkortena vielä vaihto-

ehto joko lopettaa häiritsevä toiminta tai valita seuraamus (Jones 2007 s. 319; Levin & 

Nolan 2010, s. 201). Tämä lisää oppilaan itsehallinnan tunnetta. Oppilas on valinnut seu-

raamuksen kahdesta hänelle annetusta vaihtoehdosta. 
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5 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTTAMINEN 

Tässä pääluvussa käsitellään tutkimuksen metodologista taustoittamista ja taustafilosofiaa 

sekä valittua tutkimusmenetelmää. Tämä laadullinen tutkimus on lähestymistavaltaan fe-

nomenografinen, mutta siinä on havaittavissa fenomenologisen tutkimuksen piirteitä. Fe-

nomenografiassa ja fenomenologiassa on yhteistä huomion suuntautuminen subjektiin, 

mikä tarkoittaa havaintojen, tunteiden, mielikuvien ja ajattelun tarkastelua. Olennainen ero 

fenomenografisessa ja fenomenologisessa lähestymistavassa on se, että fenomenografiassa 

tarkoituksena on kuvata todellisuutta sellaisena kuin tietty joukko sen ymmärtää tai käsit-

tää. Fenomenologiassa taas pyritään tutkimaan elämismaailmaa tutkijan omasta näkökul-

masta käsin ja ymmärtämään asioiden sisäisiä merkityksiä. (Niikko 2004, s. 12–16. Näiden 

vuoksi tutkimuksessa painottuu enemmän fenomenografia kuin fenomenologia. Tutkimus 

pyrkii kuvaamaan noviisiluokananopettajien käsityksiä ja kokemuksia työrauhasta ilmiönä, 

eikä siinä pyritä pelkkään tutkittavien henkilökohtaisten kokemusten tarkasteluun. Vaikka 

tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan ensisijaisesti noviisiluokanopettajien käsityksiä, on 

tutkimuksessa havaittavissa kokemuksen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksen hermeneutti-

nen ulottuvuus näkyy erityisesti tavassa tulkita tutkimusaineistoa. Tutkimuksen aineiston-

keruu tehtiin teemahaastattelun avulla. Aineiston analyysi tapahtui aineistolähtöisen laa-

dullisen sisällönanalyysin keinoin. 

5.1 Tutkimusongelmat 

Tässä työssä tarkastellaan tutkittavana ilmiönä työrauhaa. Tutkimuksen varsinaisena ta-

voitteena on selvittää, minkälaisia käsityksiä ja kokemuksia noviisiluokanopettajilla on 

työrauhasta. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kolmeen tutkimusongelmaan:  

1. Miten noviisiluokanopettajat määrittelevät työrauhan? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksenani on selvittää, miten noviisiluokanopet-

tajat ymmärtävät työrauhan käsitteen. Oletuslähtökohtana on, että työrauha on jokin tavoi-

teltava tila, johon koulutyössä pyritään. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita niiden kritee-

reiden täyttymisestä, jolloin luokassa vallitsee työrauha. Tutkimuksen esioletuksen mukai-

sesti työrauhan häiriintymistä voidaan alkaa määrittelemään vasta siinä vaiheessa, kun työ-

rauha on määritelty. 
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2. Miten noviisiluokanopettajat määrittelevät työrauhahäiriön? 

Toisena tutkimuskysymyksenä selvitetään noviisiopettajien käsityksiä siitä, mitä tarkoittaa 

työrauhan häiriintyminen. Tässä pureudutaan ylipäätään siihen, milloin voidaan puhua 

häiriöstä. Lisäksi tutkimuksen kiinnostuksen kohteina ovat noviisiopettajien käsitykset 

työrauhahäiriöiden ilmenemismuodoista sekä niiden taustalla olevat syistä. 

3. Mitä keinoja noviisiluokanopettajilla on työrauhan ylläpitämiseen ja työrauhahäiriöihin 

puuttumiseen? 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena on löytää sellaisia konkreettisia menetelmiä, 

joiden avulla opettaja kykenee ylläpitämään työrauhaa sekä puuttumaan työrauhahäiriöi-

hin. Tutkimuksessa pyritään selvittämään niitä tekijöitä, joiden pohjalle opettaja rakentaa 

oman luokkansa hallintaa työrauhakysymyksissä. 

Tutkimuskysymykset on esitetty hierarkkisessa järjestyksessä selkeyden vuoksi. Jotta toi-

seen kysymykseen voi vastata, tulee ensin olla vastaus ensimmäiseen. Samoin kolmanteen 

kysymykseen vastaaminen edellyttää vastausta ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen. 

Tutkimuksen taustaoletuksena on, ettei ole olemassa työrauhahäiriöitä ilman työrauhaa, 

eikä työrauha voi ylläpitää eikä työrauhahäiriöihin voi puuttua ilman työrauhan ja työ-

rauhahäiriöiden määrittelyä. 

5.2 Laadullinen tutkimus 

Tutkielma on toteutettu laadullisen tutkimuksen keinoin. Laadullinen tutkimus oli luonteva 

valinta, kun halutaan ymmärtää erilaisia ilmiöitä syvällisesti (Eskola & Suoranta 1998, s. 

137). Tutkimus etenee kirjallisuutta sekä kerättyä aineistoa käyttäen kohti syvällisempää 

ymmärrystä työrauhasta ilmiönä. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa mahdollisimman 

kattava kuva ilmiöstä tutkimusaineistoja hyödyntäen. Aineistoa tiivistämällä aineiston in-

formaatioarvo kasvaa (Eskola & Suoranta 1998, s. 138). 

Alasuutari kuvaa laadullista tutkimusta juoneltaan eteneväksi kertomukseksi, jossa lukija 

johdatellaan vähitellen, johtolankojen esittelyn ja niiden puntaroinnin myötä vasta lopussa 

paljastettavaan loppuratkaisuun. Laadullinen tutkimus on eräänlaista arvoitusten ratkaise-

mista. Mitä useampia vihjeitä saa, sitä pienemmäksi mahdollisten vastausten joukko supis-

tuu. (Alasuutari 1994, s. 23.)  
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Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä selittämään, vaan ymmärtämään. Ymmärtäminen 

eroaa selittämisestä sen psykologisen vivahteen vuoksi. Ymmärtävässä tutkimusotteessa 

tutkijalta vaaditaan eräänlaista eläytymistä tutkimuskohteisiin liittyvään henkiseen ilmapii-

riin, tunteisiin, ajatuksiin sekä motiiveihin. Psykologisen vivahteen ohella ymmärtämiseen 

liittyy intentionaalisuus eli aikomuksellisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 28.) Tämä tut-

kimus ei myöskään pyri selittämään, vaan ymmärtämään. Pyrkimyksenä ei ole ainoastaan 

kuvailla opettajien käsityksiä, vaan ymmärtää heidän käsitystensä taustalla olevia periaat-

teita, mikä vaati aineiston syvempää analysointia ja tässä tapauksessa uuden luokittelun 

luomista. 

Laadullisessa tutkimuksessa kirjoittaminen ja oma pohdinta ovat koko ajan mukana, eikä 

siinä tyydytä pelkkään jälkiselostukseen lukijalle. Hyvässä laadullisessa raportissa tiivis 

aineiston kuvaus yhdistyy tieteelliseen kerrontaan, eli tutkija sovittaa kirjallisuudesta te-

kemiään synteesejään omaan tekstiinsä. Tutkijan tulisi löytää sopiva tyyli ja rytmi tulkitta-

vien lähdetekstien sanankäytön sekä tutkijan oman tulkitsevan ja erittelevän osuuden välil-

le. (Hirsjärvi, Remes & Sahavaara 2009, s. 260–262.) Tutkimuksessa pyritään rakentamaan 

johdonmukainen ja looginen kokonaisuus, jossa vuorottelevat tutkijan oma tulkinta sekä 

kirjallisuuden tarjoama teoreettinen tietämys. 

5.3  Fenomenografinen lähestymistapa 

Fenomenografia on yksi yleisimmistä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistavoista. 

Fenomenografia voidaan nähdä tutkimusprosessia ohjaavana tutkimussuuntauksena. 

(Huusko & Paloniemi 2006, s. 162–163.) Fenomenografiaa voidaan pitää tutkimusotteena, 

tutkimusmenetelmänä tai lähestymistapana (Häkkinen 1996, s. 15; Marton 1986, s. 144). 

Tässä tutkimuksessa fenomenografian ohjaava merkitys näkyy ajattelutavassa, joka ohjaa 

tutkimusprosessia. Sen vaikutteita on havaittavissa myös tutkimus- ja analyysimenetelmien 

yhteydessä. Tutkimuksen analyysiä ei ole kuitenkaan toteutettu puhtaasti fenomenografi-

sella otteella.  

Fenomenografisen lähestymistavan perustajana pidetään Ference Martonia. Martonin mu-

kaan ihmisillä on rajallinen määrä tapoja, joiden mukaisesti he kokevat, käsittävät ja ym-

märtävät erilaisia ilmiöitä. Fenomenografian avulla voidaan löytää ja kuvata tätä ajattelu-

tapojen sekä käsitysten erilaisuutta. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 162–163; Marton 1986 

s. 144–146.) Fenomenografia on alun perin kehitytty koulutuksen tutkimusta varten. Sen 



30  

 

  

kautta pyrittiin vastaamaan erityisesti koulutuksellisiin kysymyksiin. Koulutuksen tutki-

muksen kannalta fenomenogafia keskittyy käytännön koulutuksellisten kysymysten tarkas-

teluun. (Marton 1986, s. 155–158.) Fenomenografisen tutkimuksen avulla voidaan tutkia 

arkipäivän ilmiöitä koskevia käsityksiä ja erilaisia tapoja ymmärtää niitä. Tutkimuksen 

keskiössä olevat käsitykset ymmärretään ihmisen tapana kokea jokin tietty todellisuuden 

ulottuvuus. Käsitykset syntyvät kokemusten reflektoinnin seurauksina. Kokemukset ovat 

se perusta, josta luodaan käsityksiä ja rakennetaan ajattelua. (Niikko 2003, s. 18, 26; Mar-

ton 1986, s. 144.) Käsitys on merkityksenantoprosessi, jolla on mielipidettä syvempi ja 

laajempi merkitys (Huusko & Paloniemi 2006, s. 164). Käsitykset rakentuvat ihmisen ai-

kaisempien tietojen ja kokemusten pohjalta (Häkkinen 1996, s. 23). 

Fenomenografian lähtökohtana on, että ihmisten käyttäytyminen syntyy siitä, mitä he ajat-

televat asioista ja miten he käsittävät asioiden ja ilmiöiden väliset suhteet. Käsitykset eivät 

kuitenkaan anna suoraa vastausta siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu, koska fenomeno-

grafiassa ei nähdä suoraa yhteyttä käsitysten ja toiminnan välillä. (Niikko 2003, s. 28–29.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nimenomaan sitä, mitä noviisiluokanopettajat ajattelevat 

työrauhasta ja heidän käsityksiään siihen liittyvien erilaisten ilmiöiden välisistä suhteista. 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, miten noviisiluokanopettajat kuvailevat omaa toi-

mintaa, mutta tämä tutkimus ei anna vastausta siihen, miten he todellisuudessa toimivat. 

Käsitysten luonne liittyy vahvasti intentionaalisuuteen, jolla tarkoitetaan yksilön kykyyn 

viitata itsensä ulkopuolelle. Sen avulla voidaan selittää, mihin yksilöiden henkinen ajatus-

toiminta toiminta suuntautuu ja millä tavalla se suuntautuu. Intentionaalisuus on lähtökohta 

fenomenografiassa. Ihmisen kokemus suuntautuu aina koettuun. Fenomenografisessa lä-

hestymistavassa tämä tarkoittaa maailman kuvaamista sellaiseksi kuin tietty ryhmä ihmisiä 

sen kokee. (Niikko 2003, s. 16–17.) Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan tulee arvi-

oida tutkittavien käsittämisen tila ennen tutkimustilanteessa tehtyä käsitteellistämistä. 

Olennaista on erottaa haastateltavan käsitykset ja mielipiteet toisistaan sekä määritellä se, 

ovatko käsitykset haastattelutilanteessa sosiaalisesti rakennettuja vai ennen tutkimustilan-

netta tiedostettuja. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 165–166.) Tässä tutkimuksessa intentio-

naalisuus huomioitiin haastateltavien valinnassa. Tutkimuksen esioletuksena oli, että alle 

kaksi vuotta työelämässä olleilla luokanopettajilla on jo jonkinlainen käsitys työrauhasta. 

Edellytyksenä kuitenkin oli, että työkokemusta tulee olla sen verran, että käsitykset ovat 

päässeet muotoutumaan. Esioletukseen liittyi myös se, että tutkimukseen haluavilla on it-
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selläänkin näkemys siitä, että heillä on olemassa käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, koska he 

ovat vapaaehtoisesti päättäneet osallistua tutkimukseen. 

Fenomenografiassa todellisuus voidaan käsittää kahdella eri tasolla. Tämä ero tehdään ja-

kamalla todellisuuden ulottuvuudet ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmiin. Ensimmäi-

sen asteen näkökulmassa pyritään ymmärtämään ympäristön ilmiöitä, kun taas toisen as-

teen näkökulmassa tarkastellaan ihmisten käsityksiä näistä ilmiöistä. Fenomenografisessa 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita toisen asteen näkökulmasta, millä tarkoitetaan toisen 

ihmisen kokemuksien ja niistä nousevien käsitysten tarkastelua. Tutkija pyrkii luomaan 

näistä käsityksistä ja niiden merkityssisällöistä tulkintaa. (Niikko 2003, s. 24–25.) Feno-

menografinen tutkimus ei pyri esittämään todellisuutta kuvaavia väitelauseita, vaan tarkoi-

tuksena on selvittää ihmisten käsityksiä todellisuuden ilmiöistä. Fenomenografiassa hyväk-

sytään yhteisen todellisuuden olemassaolo, jonka kokeminen ja käsittäminen ovat yksilölli-

siä. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 165.) Koska jokainen käsittää todellisuuden oman tul-

kinnan kautta, mitään ilmiötä ei voida koskaan tavoittaa kokonaisuudessaan (Häkkinen 

1996, s. 24). Ihmisten erilaisten käsitysten vuoksi fenomenografian kautta pyritään määrit-

telemään ilmiö sillä tavoin, miten se yksilölle ilmenee (Marton 1986, s. 146). 

Fenomenografiassa pyritään sulkeistamiseen eli reduktioon. Tämän avulla pyritään selvit-

tämään ilmiön olennainen rakenne. Reduktiossa pyritään tutkijan omien ennakko-oletusten, 

eli esiymmärryksen sulkeistamiseen.  Tutkittava ilmiö tulee kuvata sellaisen kuin tutkitta-

vat sen ymmärtävät ja ilmaisevat. (Niikko 2003, s. 20–21.) Tutkimuksen teon alkuvaihees-

sa esiymmärryksestä kartoitettiin keskustelemalla lähipiirin kanssa sekä kirjoittamalla asi-

oita itselle auki. Tietoisuus esiymmärryksestä avautui kuitenkin paremmin analyysivaiheen 

aikana. Tutkimusaineistona käytettyjen haastattelujen kanssa käyty vuoropuhelu tuotti 

kriittisen reflektion kautta tietoa, joka auttoi vapautumaan esiymmärrykseen liittyvästä 

ilmiön alkuperäistulkinnasta ja mahdollisti uudenlaisen, totuudenmukaisemman ymmär-

ryksen ilmiön luonteesta. Esimerkiksi analyysin teon aikana oli pyrkimyksenä tietoisesti 

välttää työrauhaan liittyvää kirjallisuutta, jotta ne eivät ohjailisi millään tavalla analyysin 

tekoa. 

Fenomenografialla on eroavaisuuksia fenomenologiaan, mutta myös selkeitä yhteneväi-

syyksiä. Fenomenologia on kiinnostunut yksilön kokemuksesta ensimmäisen asteen näkö-

kulmasta, kun taas fenomenografia on kiinnostunut toisen asteen näkökulmasta. Feno-

menologia painottaa kokemuksen olemuksen tarkastelemista, millä tarkoitetaan ilmiön 
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olemuksen selvittämistä erilaisista kokemuksista johdettujen yhtäläisyyksien kautta. Fe-

nomenografit puolestaan pyrkivät ilmiön kuvaukseen erilaisten kokemusten variaatioiden 

kautta. Fenomenologia pyrkii kuvaamaan maailmaa sellaisenaan eliminoiden kulttuurisen 

oppimisen vaikutus, kun taas fenomenografiassa voidaan tutkia sekä käsitteellistä että ko-

ettua, sekä sitä mikä on kulttuurisesti opittua että yksilöllisesti kehittyneitä tapoja suhteessa 

ympäröivään maailmaan. (Häkkinen 1996, s. 10–12; Marton 1986, s. 152–154.) 

Tässä tutkimuksessa on havaittavissa piirteitä kummastakin lähestymistavasta. Fenomeno-

grafinen suuntaus kuitenkin painottuu tutkimuksessa. Fenomenologia näkyy tutkimuksessa 

erityisesti pyrkimyksenä selittää tutkittavaa ilmiötä erilaisista kokemuksista ja käsityksistä 

johdettujen yhtäläisyyksien kautta.  

Fenomenologisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita merkityksistä ja niiden luonteesta. 

Niiden merkitys voidaan ymmärtää fenomenologiassa subjektiiviseksi, mutta yhtä lailla 

myös yhteisölliseksi. Yhteisön jäsenien katsotaan omaavan yhteisiä merkityksiä, jolloin  

yksilön kokemusten tutkiminen kertoo jotain yleistä asiasta. Jokainen yksilö nähdään eri-

laisena, mutta fenomenologisessa lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita samankaltai-

suuksista ja sitä seuraavasta yleistämisestä. (Juntunen & Mehtonen 1982, s. 113; Laine 

2001, s. 27–28.) Tämän tutkimuksen fenomenologinen ulottuvuus näkyy parhaiten kiinnos-

tuksena löytää samankaltaisuuksia tutkittavista luokanopettajista ja muodostaa niistä yleis-

tyksiä. Tässä tutkimuksessa ei pyritä kuitenkaan luomaan kattavaa yleistystä opettajien 

käsityksistä työrauhasta. Tutkimuksessa hyväksytään ajatus siitä, että tutkittavat luokan-

opettajat ovat erilaisia keskenään ja erilaisia muihin vastaavassa tilanteessa työskenteleviin 

luokanopettajiin nähden. Kuitenkin ajatuksena on, että tutkittavista voidaan löytää yhteisiä 

piirteitä ja sitä kautta tehdä yleistyksiä tästä joukosta. Universaalien yleistyksien sijaan 

tavoitteena on ymmärtää syvällisemmin tutkittavan ilmiön sen hetkistä merkitysmaailma. 

Fenomenologiaan perustuvassa tutkimuksessa on mahdollista edetä hermeneuttisen kehän 

tapaisen prosessin mukaisesti. Tutkimusaineisto on eräänlainen keskustelukumppani, jonka 

kanssa käyty dialogi on kehämäistä aaltoliikettä aineiston ja tutkijan muodostaman tulkin-

nan välillä. Prosessin edetessä tutkijan ymmärrys korjaantuu ja syventyy jatkuvasti. 

(Judén-Tupakka 2008, s. 85; Juntunen & Mehtonen 1982, s. 115; Laine 2001, s. 34–35.) 

Tämän tutkimuksen yhteydessä hermeneuttinen kehä tarkoittaa tutkimuksellista vuoropu-

helua tutkimusaineiston kanssa. Tutkimus etenee aaltomaisesti aineiston ja tutkijan muo-
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dostaman tulkinnan välillä. Aineiston tulkinta ja ymmärrys muuttaa jatkuvasti muotoaan 

tutkimuksen edetessä. 

5.4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimukseen osallistui seitsemän Oulun kaupungilla työskentelevää noviisiluokanopetta-

jaa. Tutkimuksen aineiston hankinta tapahtui teemahaastattelun avulla. Haastatteluissa ke-

rättiin tietoa kolmesta teemasta: työrauha, työrauhahäiriö sekä työrauhan ylläpitäminen ja 

häiriöihin puuttuminen. Näitä teemoja tarkennettiin apukysymysten avulla. Apukysymyk-

set olivat tutkijaa varten ja niitä käytettiin tarvittaessa, jotta tutkimuksen kannalta olennai-

set teemat saatiin käsiteltyä sujuvasti. Pääkysymykset ja apukysymykset muodostivat tee-

mahaastattelurungon (liite 3). Haastattelujen kestot olivat n. 30–45 minuuttia. Haastatelta-

vat olivat sanavalmiita. Haastattelujen teemat kerrottiin etukäteen haastateltaville, jotta he 

pystyivät valmistautumaan haastatteluun. 

5.4.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

Tutkimuksen kohderyhmä määräytyy sillä perusteella, minkälaista tietoa tutkimuksessa 

pyritään hankkimaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, s. 83). Tämä tutkimus pyrki selvittämään 

alle 2 vuotta työelämässä olleiden luokanopettajien käsityksiä työrauhasta. Tämän tutkimus 

kohdejoukkona toimi vastavalmistuneita luokanopettajia, joilla on työkokemusta valmis-

tumisen jälkeen alle kaksi vuotta. Tutkimusjoukko rajattiin koskemaan yleisopetuksessa 

työskenteleviä luokanopettajia, koska esimerkiksi erityisopetuksen puolella työrauha voi 

ilmeneminen voi olla hyvinkin erilaista. 

Tutkimuksen tavoitteena oli alun perin hankkia opettajia siten, että tutkimukseen osallistu-

vat luokanopettajat työskentelisivät mahdollisimman kattavasti alakoulun eri luokka-

asteilla. Tästä tavoitteesta piti luopua, koska haastateltavien työsuhteet olivat ajoittain erit-

täin lyhytkestoisia. Haastattelun sopimisen jälkeen työpaikka ja opetettava luokka-aste oli 

saattanut vaihtua useaankin otteeseen. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei erityisemmin huo-

mioitu sitä, millä luokka-asteella luokanopettajat haastattelun tekemisen yhteydessä työs-

kentelivät. Toisaalta luokka-asteiden kattavuus tuli samalla huomioitua, koska haastatelta-

vat olivat päässeet kartuttamaan työkokemustaan useissa eri paikoissa ja useilla eri luokka-

asteilla. 
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Yhteyden otto haastateltaviin tapahtui keväällä 2014 esitutkimuksen jälkeen. Esitutkimuk-

sessa haastateltiin kolmea vastavalmistunutta luokanopettajaa. Heitä pyydettiin tiedustele-

maan, mikäli he tuntisivat vastaavassa tilanteessa olevia luokanopettajia, jotka olisivat 

mahdollisesti kiinnostuneita tulemaan tutkimukseen. Samaan aikaan oltiin yhteydessä tut-

tuihin luokanopettajiin, joilta tiedusteltiin mahdollisia tutkimukseen osallistumisesta kiin-

nostuneita.  

Haastateltavien määrä riippuu siitä, minkälaista tietoa tutkimuksella halutaan saada (Hirs-

järvi & Hurme 2008, s. 58). Tiedustelujen avulla saatiin yhteensä 12 potentiaalista haastat-

teluista kiinnostunutta luokanopettajaa. Heistä sovittiin varsinaisesta haastattelusta yhteen-

sä seitsemän luokanopettajan kanssa. Haastateltavista neljä oli naisia ja kolme miehiä. 

Kaikki seitsemän haastattelua toteutuivat marras-joulukuun aikana vuonna 2014. Tämä 

joukko oli sopivan kokoinen tutkimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Sen avulla saatiin 

tarpeeksi syvällistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

5.4.2 Aineistonkeruun metodi 

Hirsjärvi ja Hurme (2008, s. 47–48) kutsuvat puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, 

jossa haastattelu on kohdennettu tiettyihin keskusteltaviin teemoihin, teemahaastatteluksi. 

Se on avoimen ja lomakehaastattelun välimuoto. Siinä oletetaan, että kaikkia haastatelta-

van yksilön ajatuksia, uskomuksia, kokemuksia ja tunteita on mahdollista tutkia menetel-

mällä, missä aihepiirit eli teema-alueet ovat kaikille samat, mutta niiden järjestys ja muoto 

voivat vaihdella jokaisessa haastattelutilanteessa. Haastattelijan vastuulle jää varmistaa, 

että kaikki teema-alueet tulee käsitellyiksi, vaikka niiden laajuus ja järjestys vaihtelevat 

haastateltavien mukaan. Tavoitteena on tuoda haastateltavien oma ääni ja kokemukset kuu-

luviin. Olennaista on haastattelun eteneminen yksityiskohtaisten kysymysten sijasta kes-

keisten teemojen varassa. Haastattelija laatii etukäteen tukilistan käsiteltävistä asioista, ei 

valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä. Teemahaastattelussa tulee huomioida ihmisten asioista 

antamien merkitysten ja tulkintojen keskeisyys ja se että merkitykset syntyvät vuorovaiku-

tuksessa. (Eskola & Suoranta 1998, s. 87; Hirsjärvi & Hurme 2008, s. 47–48.) Fenomeno-

grafisessa aineistonkeruussa on olennaista kysymyksenasettelun avoimuus, mikä mahdol-

listaa erilaisten käsitysten ilmi tulemisen. Teemoittain eteneviä haastatteluja on käytetty 

fenomenografisen tutkimuksen yhteydessä. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 163–163.) 
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Tätä tutkimusta varten pohdittiin erilaisia aineistonkeruumenetelmien vaihtoehtoja. Eniten 

puntaroin kirjoitelman ja erilaisten haastatteluiden välillä. On olemassa erilaisia mielipitei-

tä siitä, minkä aineistonkeruumenetelmän avulla saadaan tutkittavat parhaiten kertomaan 

henkilökohtaisista asioista (Hirsjärvi & Hurme 2008 s. 103). Teemahaastattelu sopi hyvin 

tämän aiheen tutkimiseen, koska tutkijalla oli valmis teoreettinen käsitys aiheesta. Teema-

haastattelu oli myös sopivan avoin, jotta haastateltavien ääni pääsi kuuluviin. Toisaalta se 

antaa mahdollisuuden esittää ohjaavia kysymyksiä, joiden avulla voi viedeä haastattelua 

oikeaan suuntaan. Haastattelun etuna on, että siinä voidaan ohjailla keskustelua, että tutki-

musongelman kannalta olennaiset teemat tulee käsitellyiksi. 

Teemahaastattelussa tutkijalla on mukanaan haastattelurunko apukysymyksineen. Teema-

haastattelussa ei kuitenkaan ole olennaista seurata runkoa tarkasti. Teemahaastattelulle on 

ominaista keskustelunomaisuus sekä kysymysten muotoutuminen edellisen vastauksen 

pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, s. 102–103.) Tämän tutkimuksen teemahaastelurunko 

(liite 3) pohjautui tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sekä tutkimusongelmiin, joiden 

pohjalta muotoutui haastattelujen kolme teema-aluetta; työrauha, työrauhahäiriö sekä työ-

rauhan rakentaminen ja ylläpito. Haastattelurunkoa testattiin esitutkimuksessa kolmella 

haastateltavalla ja sitä muokattiin hieman haastateltavilta saadun palautteen, oman koke-

muksen sekä esitutkimuksen yhteydessä järjestetyn kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurs-

sin opettajalta saadun palautteen perusteella. 

Nauhoittaminen mahdollistaa tutkijan keskittymisen haastatteluun ja haastateltavaan. Li-

säksi haastatteluissa on tärkeää hyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin saavuttaminen. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, s. 92, 98.) Haastattelun nauhoittamiseen päädyttiin käytännön syistä. 

Muistiinpanojen tekeminen olisi häirinnyt keskittymistä haastateltavien kuuntelemiseen. 

Muistiinpanoihin keskittyminen olisi saattanut häiritä myös sopivien jatkokysymysten te-

kemistä.  Tutkimuksen tekemistä pyydettiin tutkimuslupa Oulun kaupungilta (liite 1) sekä 

haastateltavilta kirjalliset luvat aineiston nauhoittamiseen sekä aineiston tutkimuskäyttöön. 

Mahdollisimman hyvän ilmapiirin takaamiseksi haastateltaville annettiin oikeus ehdottaa 

sopivaa haastattelupaikkaa itse. Kaikki haastateltavat halusivat tehdä haastattelun omalla 

työpaikallaan. 
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5.4.3 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen analyysi toteutui laadullisen sisällönanalyysin avulla. Laadullinen sisällön-

analyysi sopii laajasti käytettäväksi laadullisen tutkimuksen kentällä. Sen tarkoituksena on 

luokitella ja järjestellä aineistoa ja muodostaa siitä tiivistetty, yleismuotoinen kuvaus 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 103). Analyysi tehtiin Miles ja Hubemanin (1994) sisällön-

analyysin mallia mukaillen. Analyysiin kuuluu aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja teo-

reettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 91, 108–113.) Analyysiä 

muokattiin hieman tätä tutkimusta varten, eikä se noudata puhtaasti Milesin Hubermanin 

mallia. 

Laadullinen sisällönanalyysi voidaan jakaa induktiiviseen eli aineistolähtöiseen ja deduk-

tiiviseen eli teorialähtöiseen analyysiin. Lisäksi voidaan puhua abduktiivisesta eli teo-

riasidonnaisesta analyysistä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 95–96.) Fenomenografisessa 

tutkimuksessa lähestymistapa on aineistolähtöinen, jolloin teoriaa ei käytetä luokittelurun-

kona eikä teoriasta johdettujen olettamusten testaamisen perustana (Huusko & Paloniemi 

2006, s. 166). Kuvauskategoriajärjestelmä ei voi hahmottua etukäteen tutkijan oletusten 

pohjalta, vaan hahmottuminen tapahtuu analyysin seurauksena (Niikko 2003, s. 38). Tässä 

analyysissä on vahvasti aineistolähtöisiä piirteitä. Tavoitteena oli lähteä rakentamaan teori-

aa aineistosta käsin. Yksittäisten esimerkkien kautta pyrittiin etenemään kohti yleistyksiä. 

Milesin ja Hubermanin sisällönanalyysin malli lähtee liikkeelle aineiston redusoinnista eli 

pelkistämisestä. Tässä vaiheessa karsitaan tutkimusongelmien ohjaamana aineistoista kaik-

ki epäolennainen pois. Tutkimusongelmiin liittyviä aiheita voidaan rajata esimerkiksi alle-

viivaamalla. Aineistosta etsitään yksiköitä, jotka toimivat analyysin perusyksikköinä ja 

kategorioinnin pohjana. Analyysiyksikkö voi olla esimerkiksi sana, lause tai lausekokonai-

suus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, .s. 108-110.) 

Klusterointi eli ryhmittely on Milesin ja Hubermanin mallin toinen vaihe. Siinä aineistosta 

poimittujen alkuperäisilmausten väliltä pyritään löytämään samankaltaisuuksia ja eroavai-

suuksia sekä muodostamaan käsitteitä, joiden alle alkuperäisilmaukset sopivat. Tällä tar-

koitetaan yksittäisten ilmausten sisällyttämistä yleisempiin käsitteisiin, jolloin syntyy ala-

kategorioita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 110–111.) 

Milesin ja Hubermanin sisällönanalyysin kolmas vaihe on aineiston abstrahointi. Tässä 

vaiheessa keskitytään käsitteiden muodostamiseen, jolloin alkuperäisten ilmausten pohjalta 
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pyritään luomaan teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Alakategorioita ryhmittellään yhä 

uudestaan suurempien kokonaisuuksien alle, jolloin muodostuvat yläkategoriat. (Tuomi & 

Sarjajärvi 2009, s. 111–113.) 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi lähti liikkeelle haastattelujen kuuntelemisella ja 

litteroimisella. Litteroinnin yhteydessä häivytettiin kaikki henkilöihin ja kouluihin liittyvät 

tunnistetiedot. Kaikki muu säilytettiin. Kaikki merkittävät sanattomat viestit litteroitiin, 

mikäli niillä oli merkitystä. Litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 82 sivua, rivivälillä 1,15, 

Times New Roman (koko 12) fontilla kirjoitettuna.  

Litteroinnin jälkeen tekstit luettiin huolellisesti läpi. Analyysiyksiköksi määriteltiin ajatus-

kokonaisuus. Analyysiyksikön valinnan jälkeen alleviivattiin tekstistä tutkimuskysymysten 

mukaisia lausekokonaisuuksia, jotka liittyivät jollakin tapaa tutkimuskysymyksiin. Teks-

tien alleviivaus tapahtui kolmella eri värillä, jotka kukin väri kuvasivat tämän tutkimuksen 

kolmea tutkimuskysymystä. Kaikki lausekokonaisuudet eivät yksiselitteisesti liittyneet 

yhteen ainoaan tutkimuskysymykseen, vaan niissä saattoi olla vivahteita eri teemoista. 

Näissä tapauksissa käytettiin useita tusseja kerrallaan. Alleviivaamisen yhteydessä tehtiin 

muistiinpanoja, jotka toimivat analyysin tukena jatkossa. Tämä oli toimiva ratkaisu, koska 

pelkät alleviivaukset eivät välttämättä auttaneet muistamaan, minkä takia juuri ne oli valit-

tu alleviivattavaksi. 

Alleviivauksien jälkeen oli vuorossa ajatuskokonaisuuksien pelkistäminen. Tämä oli järke-

vää, koska alleviivattuja ajatuskokonaisuuksia oli paljon. Pelkistäminen auttoi jäsentämään 

tekstimassaa. Pelkistämisen yhteydessä tehtiin muistiinpanoja ja alustavia hahmotteluja 

siitä, mitkä ilmaukset sopisivat yhteen. Myös alleviivausten yhteydessä tehdyistä muistiin-

panoista oli paljon hyötyä pelkistämisen yhteydessä. Osa muistiinpanoista oli jo itsessään 

sellaisia, jotka toimivat ajatuskokonaisuuksien pelkistäjinä. 

Pelkistämisen jälkeen oli vuorossa aineiston ryhmittely, jossa samaa teemaa käsittelevät 

pelkistykset järjesteltiin omiksi ryhmiksi. Pelkistämisen yhteydessä tehdyistä muistiinpa-

noista ja alustavista ryhmittelyhahmotelmista oli tässä vaiheessa hyötyä. Pelkistetyistä il-

mauksista muodostetuilla ryhmille annettiin niitä kuvaava nimi. Näistä ryhmistä muodostui 

tutkimuksen alakategoriat. 

Alakategoriat tiivistivät aineistoa entisestään, mutta tutkimuksen teko oli yhä tilanteessa 

jossa aineistoa oli runsaasti. Alakategoriat olivat myöskin hyvin yksityiskohtaisia. Tämän 
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vuoksi samankaltaiset alakategoriat yhdistettiin keskenään ja niistä muodostui tutkimuksen 

yläkategoriat. Yläkategorioiden pohjalta muodostui tutkimuksen kolme pääkategoriaa: 

Noviisiluokanopettajien käsityksiä työrauhasta; Noviisiluokanopettajien käsityksiä työ-

rauhahäiriöstä sekä Noviisiluokanopettajat työrauhan rakentajina ja ylläpitäjinä. Pää-

luokista muodostui tutkimuksen yhdistävä kategoria: Noviisiluokanopettajat ja työrauhan 

eri ulottuvuudet. Sisällönanalyysi oli valmis. Liitteenä (liite 4) ovat nähtävissä pääkatego-

riat, yläkategoriat ja alakategoriat.  

Edellä on kuvattu aineiston analyysiin pääpiirteet mahdollisimman tarkasti. On kuitenkin 

muistettava, että analyysi ei aina mennyt yksinkertaisesti edellisestä vaiheesta toiseen. 

Esimerkiksi pääkategorioita hahmotellessa tuli tilanteita, jolloin huomasi, että jonkin ylä-

kategorian kanssa on ongelmia. Tällöin oli palattava analyysissä takaisinpäin jopa alakate-

gorioihin saakka, jolloin saattoi tulla eteen tilanne, jossa jokin alakategorioista oli siirrettä-

vä jonkin toisen yläkategorian alakategoriaksi. Välillä oli jopa palattava takaisin aina litte-

roituun aineistoon asti ja tarkastettava, mitä kyseisestä aiheesta oli alun perin sanottu. Toi-

saalta alkuperäiseen aineistoon oli aina hyvä palata välillä. Pieni välimatka ja kokonaisku-

van hahmottaminen auttoivat ymmärtämään paremmin yksityiskohtia. Samalla tavoin yksi-

tyiskohtiin palaaminen auttoi paremmin ymmärtämään kokonaiskuvaa. Tutkimuksessa 

toteutettiin tältä osin hermeneuttisen kehän ihanteita. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää noviisiluokanopettajien kokemuksia työ-

rauhasta. Tutkimustulokset sisältävät kolme pääkategoriaa, jotka antavat vastauksen yhteen 

tutkimusongelmaan kerrallaan. Pääkategorioita ovat: noviisiluokanopettajien käsityksiä 

työrauhasta, noviisiluokanopettajien käsityksiä työrauhahäiriöistä sekä noviisiluokanopet-

tajat työrauhan rakentajina ja ylläpitäjinä. Havaintojeni ja omien tulkintojeni tueksi olen 

liittänyt tekstiin haastatteluaineistosta litteroituja suoria lainauksia. Jokaisen pääluokan 

lopussa on tiivistelmä saaduista tuloksista ja tulkintaa tulosten mahdollisesta yhteydestä 

muihin pääluokkiin. 

6.1 Noviisiluokanopettajien käsityksiä työrauhasta 

Ensimmäisessä yläkategoriassa pyritään määrittelemään yleisiä kriteerejä työrauhalle, siten 

kuin noviisit ilmiötä haastattelussa kuvailivat. Toinen yläkategoria keskittyy tarkastele-

maan ääntä ja liikettä luonnollisena osana työrauhaa. Ääni ja liike olivat asioita, joiden 

suhdetta työrauhaan pohdittiin paljon haastattelujen yhteydessä. Tämän vuoksi niistä ra-

kentui oma yläkategoria. Myös työrauha suhde opettamiseen ja oppimiseen oli merkittä-

vässä roolissa haastatteluissa, joten siitä rakentui kolmas yläkategoria. 

Taulukko 1.  Noviisiluokanopettajien käsityksiä työrauhasta 

NOVIISILUOKANOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖRAUHASTA 

Työrauhan määrittelyä Ääni ja liike kuuluu luok-

kaan 

Suhde opettamiseen ja 

oppimiseen 

Vaikeasti määriteltävää 

Subjektiivista 

Kontekstisidonnaista 

Oikeus ja velvollisuus 

Ilmiön ristiriitaisuus 

Äänen käyttö osa koulunkäyn-

tiä 

Toisen puheenvuoron kunni-

oittaminen 

Kaikkien ääni kuuluviin 

Liikkuminen luonnollista lap-

silla 

Opetettava ja opittavissa oleva 

asia 

Lukuvuoden alku ja uuden 

ryhmän kohtaaminen 

Osa opettajan kasvatustehtävää 

Opetustyön onnistuminen edel-

lyttää työrauhaa 

Oppilaalla oikeuksia ja velvol-

lisuuksia 
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6.1.1 Työrauhan määritelmä 

Noviisiluokanopettajat pitivät työrauhaa vaikeasti määriteltävänä asiana. Haastateltavat 

käsittivät työrauhan subjektiivisena ja kontekstisidonnaisena ilmiönä. Tämä on lähellä Le-

vinin ja Nolanin (2010) käsitystä, jossa työrauha määritellään subjektiiviseksi, suhteelli-

seksi ja tilannesidonnaiseksi asiaksi. Noviisit pitivät työrauhaa jokaisen oppilaan ja opetta-

jan oikeutena. Työrauhaan liittyi myös ristiriitaisuus sen ihanteellisuuden suhteen. Täydel-

linen työrauha nähtiin utopiana. Tämä on ristiriidassa Hirsjärven (1983) näkemyksen mu-

kaan, jossa työrauha nähtiin luokassa vallitsevana häiriöttömänä tilana. Noviisien näke-

mykset ovat lähempänä Saloviidan (2014) työrauhaa koskevia näkemyksiä, jossa häiriöt-

tömyyden ihanteet on kumottu. 

Työrauhan määrittely opetustilanteissa oli noviisien mukaan haastavaa, koska heidän mie-

lestä tilanteita oli vaikea ennakoida. Noviisit kokivat ajoittain vaikeaksi arvioida, mikä on 

työrauhan kannalta suotavaa toimintaa ja mikä ei. Taustatekijänä he näkivät vähäisen ko-

kemuksensa luokanopettajina. Määrittelyn haastavuutta lisäsi myös työrauhan kokeminen 

yksilöllisesti. 

Sitten on just se, että sä et voi tietää varmasti, että onko tää nyt työrauhaa vai jotain muuta. 

Mennäänko nyt sen rajan yli, että pystynkö palauttamaan vielä luokan hyppysiini. Se on vä-

lillä vaikeaa. 

Työrauhan subjektiivisuus tuli esille noviisien haastatteluissa useista eri näkökulmista. 

Heidän mukaansa opettajan ja oppilaiden käsitykset eroavat keskenään. Lisäksi oppilaat 

kokevat työrauhan kukin yksilöllisesti. Samoin jokaisella opettajalla on oma yksilöllinen 

käsityksensä työrauhasta. Opettajien tuli haastateltavien mukaan myöskin sietää erilaisia 

asioita työrauhan suhteen kuin oppilaiden, joten opettajien työrauha poikkesi siinäkin suh-

teessa oppilaiden työrauhasta. Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet Erätuuli ja Puurula 

(1990) sekä Salo (2000). 

Ei se aina ihan mutkatonta ole, kun näiden yksilöiden tarpeet ja käsitykset hyvästä käytök-

sestä törmäävät. Voihan sen niinkin ajatella, että jokainen lapsi kokee työrauhan omalla ta-

vallaan. Joku saattaa kokea, että nyt on rauhallista, kun taas toinen lapsi ei sitä samassa ti-

lanteessa koe. Myöskin minun käsitykseni samassa tilanteessa voi olla erilainen kun oppi-

laan. 

Työrauha oli noviisien mukaan kontekstisidonnainen ilmiö. Haastatteluissa ilmeni kaksi 

selkeää kontekstia, jotka vaikuttivat työrauhan määrittelyyn. Nämä olivat eri oppiaineet ja 
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käytettävät opetusmenetelmät. Oppiaineet erosivat toisistaan sen suhteen, kuinka paljon 

oppiaineiden tunnilla oli suotavaa käyttää ääntä tai olla liikkeessä. Eri oppiaineille tarkoite-

tuilla opetustiloilla oli oma merkityksensä. Opetusmenetelmien suhteen oli vaikutusta sillä, 

kuinka opettajajohtoisia tai yhteistoiminnallisia ne olivat. Opettajajohtoisuutta korostetta-

essa edellytettiin enemmän hiljaisuutta ja paikallaan pysymistä, kun taas yhteistoiminnalli-

suutta painottuvissa ääni ja liike olivat luonnollinen osa opiskelua. 

Liikuntatunnilla ei tietenkään voi vaatia samaa, mitä matikan tunnilla ja päinvastoin, että pi-

täs istuu ja tehdä tehtävii, eikä se matikkakaan oo pelkästään sitä, mut siinä kuitenkin vähän 

eri asia. Liikuntasallissa pitää saada purkaa paineita. Matikassa on ihan luonnollista välillä 

istua hiljaa, tehdä tehtäviä ja miettiä rauhassa ja siitä ne lapsetkin tykkää... En mä sitä, että 

kaikilla teoriatunneilla pitäs olla hiljaa, vaan että siinä on ne tietyt hetket. Kun mä puhun, 

niin pitäähän se tietty kuunnella... Sitten kun tehään tehtäviä tai porukalla ryhmäjuttuja, niin 

totta sitä ääntä tulee ihan eri tavalla. 

Opettajilla nähtiin olevan oikeus työrauhaan siinä missä oppilaillakin, mutta oppilaan oi-

keus työrauhaan korostui haastatteluissa selkeämmin. Noviisien mukaan oikeus työrauhaan 

toi samalla velvollisuuden sen toteuttamiseen. Haastateltavien näkemyksissä oppilaat teke-

vät viime kädessä työrauhan luokkaan. Oppilaan velvollisuuksista he korostivat ohjeiden 

noudattamista ja määrättyjen tehtävien tekemistä sekä muiden työrauhan kunnioittamista. 

Toisaalta lasten keskittymiskyky nähtiin rajallisena ja ajoittainen herpaantuminen näiden 

asioiden suhteen nähtiin lapsille luonnollisena käyttäytymisenä, eikä vielä sinällään työ-

rauhan rikkomisena. 

Mä haluaisin, että tää luokka ois vähän niinku työyhteisö. Mä oon se pomo joka toimii joka 

vetää suuret linjat ja nää lapset toimii käytännön tasolla ja loppupeleissä omalla toiminnal-

laan tekee työrauhan tähän luokkaan. 

Vaikka haastateltavat korostivatkin työrauhan ihanteellisuuden tärkeyttä ja tavoiteltavuutta 

sekä opettajan vastuuta sen ylläpidossa, he nostivat esille näkemyksen, jonka mukaan täy-

dellisyyteen ei tule aina pyrkiä. Täydellinen työrauha vallitsee haasteltavien mukaan vain 

harvoin. Osa haastateltavista koki, että täydellistä työrauhaa ei edes tarvita ja siihen pyrki-

minen jatkuvasti on utopian tavoittelua. Opettaja ei heidän näkemyksensä mukaan voi 

kontrolloida kaikkea luokassa tapahtuvaa. 

Jos täydellinen työrauha on sellainen tilanne, jossa kaikki kakskytviis plus ope kokee sen, 

niin aika harvinaisia ne sellaset tilanteet on. Enkä tiedä onko ne edes mahdollisia tai onko 

sellanen luonnollista. 

Noviisiluokanopettajat käsittivät työrauhan tilanteesta riippuvaksi ilmiöksi. Opetustilan-

teessa tulee huomioida lukuisia asioita, jotka vaikuttavat työrauhan määrittelyyn. Työrauha 

käsitettettiin koko luokan yhteiseksi asiaksi. 
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6.1.2 Ääni ja liike kuuluvat luokkaan 

Noviisiluokanopettajat käsittivät äänen ja liikkeen lapsen luontaiseksi käytökseksi ja sitä 

kautta luonnollisiksi osiksi koulutyöskentelyä. Haastateltavien mukaan niiden kuitenkin 

tuli olla hallittua käytöstä. Haastatteluissa korostui toisen puheenvuoron kunnioittaminen ja 

jokaisen oikeus saada oma äänensä kuuluviin. Opettajan tuli rakentaa koulupäivä siten, että 

oppilaat pääsevät toteuttamaan tätä tarvettaan. Näkemykset ovat samankaltaisia Saloviidan 

(2014) työrauhaa koskevien näkemysten kanssa, joissa äänenkäyttö ja liikkuminen nähdään 

lapsille luonnollisena tapana tehdä asioita, eikä niiden nähdä olevan ristiriidassa työrauhan 

kanssa. 

Äänenkäyttö nähtiin noviisien keskuudessa luonnollisena osana koulunkäyntiä. Varsinkin 

ensimmäisiä sijaisuuksia tehdessä monille tuli yllätyksenä, kuinka paljon ääntä luokassa 

käytetään tänä päivänä. Erilaisissa luokissa työskentely ja keskustelut kollegoiden kanssa 

ovat auttaneet noviisiluokanopettajia ymmärtämään asiaa, vaikkakin kokemattoman opetta-

jan on välillä vaikea arvioida, mikä on normaaliin koulutyöskentelyyn kuuluvaa ääntä. 

Haastateltavat kokivat pienen taustahälyn kuuluvan luokkahuoneeseen ja siinä on heidän 

mukaansa myös hyvä oppia työskentelemään. Äänenkäytössä tulee noviisien mukaan kui-

tenkin pyrkiä maltillisuuteen ja opettajan on jatkuvasti tarkkailtava luokan äänenkäytön 

tasoa. Luokassa käytävän keskustelun on noviisien mukaan pysyttävä oppitunnin aiheessa 

ja sävyltään asiallisena. Useassa haastattelussa korostettiin, että varsinkin toisten töitä 

kommentoitaessa on muistettava myönteinen sävy. Tehtävien tekoon liittyvä keskustelu 

nähtiin oppimisen kannalta hyvänä asiana. Osa opettajista mainitsi, että koulutyön keskellä 

pitää antaa aikaa ja tilaa vapaammallekin keskustelulle. Osa puolestaan oli sitä mieltä, että 

vapaampi keskustelu kuuluu välitunneille. 

Mikäli vaikka kuviksen tunnilla haluaa kommentoida kaverin työtä, niin siitä saa sanoa vaan 

mukavia asioita, eikä kenenkään mieltä saa pahottaa. Jos ei oo mitään kivaa sanottavaa, 

niin ei tarvi sanoa mitään. 

Joskus pitää olla vähän suvaitsevaisempi sille muullekin jutustelulle, jos näkee oppilaiden 

olevan selkeästi vaikka väsyneitä. Se on ihan tilannesidonnaista. 

Noviisiluokanopettajat pitivät vanhanaikaisena sellaista tyyliä, jossa opettaja puhuu ja op-

pilaat kuuntelevat hiljaa. Toisaalta hiljaa olemistakin täytyy haastateltavien mukaan opetel-

la ja se liittyy olennaisesti joihinkin tilanteisiin. Kaikissa haastatteluissa toistui useaan ker-

taan toisten oppilaiden ja opettajan puheenvuoron kunnioittaminen. Hiljaisuutta ja kuunte-

lua vaativat hetket kuitenkin nähtiin tärkeinä pitää lyhyinä. Noviisiluokanopettajat kokivat 
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välillä haasteellisiksi arvioida, kuinka pitkiä aikoja oppilailta voi vaatia hiljaa olemista ja 

kuuntelemista. Hiljaa oleminen, toisen puheenvuoron kunnioittaminen ja kuunteleminen 

katsottiin tärkeäksi senkin takia, että sen avulla voitiin saada luokan hiljaisempien oppilai-

den ääni kuuluviin. 

Jos ollaan ulkona tai kaikuvassa salissa, niin silloin on oltava hiirenhiljaa, kun opettaja pu-

huu. Ei siinä oma ääni muuten kestä. 

Sillon kun yks puhuu, niin muut kuuntelee hiljaa. Siinä on kyse toisen kunnioittamisesta. 

Liike nähtiin äänen ohella olennaiseksi osaksi tämän päivän koulunkäyntiä. Noviisien mu-

kaan lapsille on luonnotonta istua paikoillaan kovin pitkiä aikoja. Opettajan vastuulle jää 

organisoida oppitunnit sellaisiksi, että oppilaiden ei täydy istua kovin pitkään paikoillaan. 

Luokkatila ja koko koulu nähtiin oppimisympäristöinä, jossa on erilaisia paikkoja, jotka 

tukevat oppimista. Pulpetti on vain yksi työskentelypiste. Muista paikoista mainittiin 

enimmäkseen kirjasto ja ATK-luokka sekä luokkahuoneen sisällä sijaitsevat erilaiset työs-

kentelypisteet. Luokkatiloissa ja eri puolilla koulua liikuttaessa on haastateltavien mukaan 

tärkeä muistaa toisten kunnioittaminen sekä se, että tilojen käytön tulee olla tarkoituksen-

mukaista. Noviisiluokanopettajat kokivat välillä haasteelliseksi näiden asioiden valvomi-

sen. Useammat haastateltavat kertoivat valvonnan olevan hankalaa siitä syystä, että oppi-

laat työskentelevät hajallaan ja kaukana toisistaan. Uusien ryhmien kanssa on opettajien 

mukaan hankala arvioida, kuinka paljon ryhmän jäseniin uskaltaa luottaa. 

Se on hyvä, että voi käydä kirjastossa etsimässä tietoa tai atk-luokassa ja omassa luokassa-

kin on eri työskentelypisteitä. Ei olla sidottuja siihen omaan pulpettiin. Vaikeeta siinä välillä 

vaan on kun sun huomio on niin laajalla alueella ja osittain silmien kantamattomissa. Siinä 

pitää uskaltaa luottaa oppilaisiin, mutta jos ei vielä tunne porukkaa, niin sitten pitää miettiä, 

että millon tuntee tarpeeksi hyvin, että millon uskaltaa päästää ne vaikka sinne kirjastoon. Se 

ei oo uuden ryhmän kanssa mitenkään helppo arvioida. 

Noviisit käsittivät oppilaiden äänen ja liikkeen merkittäväksi osaksi tämän päivän koulun-

käyntiä, eikä niitä nähty automaattisesti ristiriitaiseksi asiaksi luokan työrauhan kanssa. 

Opettajan tulee huomioida lasten luontainen tarve päästä toteuttamaan äänenkäyttöä ja 

liikkumista siten, että luokan työrauha säilyy. 

6.1.3 Suhde opettamiseen ja oppimiseen 

Noviisiluokanopettajat näkivät työrauhan opetettavana ja opittavissa olevana asiana. Tämä 

on yhtenevä Charelesin (2005) määrittelyn kanssa, joka yhdistää opetuksen työrauhan 

määrittelyn yhteyteen. Työrauhan ja opetuksen kiinteää yhtyettä ovat tuoneet esiin Emmer 
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ja Evertson (1981) sekä Jones (2007). Erityisesti lukuvuoden aloitus ja uuden ryhmän koh-

taaminen olivat tilanteita, jolloin työrauhan opettamiseen kannatti käyttää aikaa. Työrauha 

on haastateltavien mukaan vahva osa opettajan kasvatustehtävää. Työrauha nähtiin tärkeä-

nä opetustyön onnistumisen kannalta. 

Työrauha-asioita opetettaessa on noviisien mukaan huomioitava oppilaan ikä. Oppilaalle 

on heidän mukaansa annettava sopiva määrä vastuuta, jotta hän voi harjoitella sen ottamis-

ta. Haastateltavat kokivat tärkeäksi, että työrauhan opettamiseen käytetään aikaa. Kaksi 

opettajaa otti esille oppilaan oppimisvaikeuksien huomioimisen työrauhan liittyvien asioi-

den opettamisessa. Toinen heistä korosti, että oppimisvaikeudet eivät automaattisesti tar-

koita ongelmia työrauhan suhteen. Myös Levin ja Nolan (2010) ovat korostaneet erityisop-

pilaiden huomioimista työrauhaan liittyvissä asioissa. Työrauhan ja oppimisen suhteesta 

yksi opettaja nosti esille mielenkiintoisen näkökulman, jossa työrauhan oppiminen ja eri-

tyisesti opitun taidon osaamisen näyttäminen ei välttämättä aina toimi samalla tavalla kuin 

eri oppiaineissa opittujen taitojen näyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että työrauhan toteu-

tumatta jääminen ei välttämättä tarkoita sitä, että oppilaat eivät ymmärtäisi mitä työrauhan 

kannalta taidokas käyttäytyminen on. Tätä taitoa ei vain haluta jostain syystä näyttää. 

...mutta näitä asioita on opeteltava ja vastuuta annettava kykyjen mukaan. Ei sitä oikein 

muuten voikaan oppia. Näitä vasta harjoitellaan ja sitten joskus osataan. 

Noviisiluokanopettajien haastatteluissa nousi useaan otteeseen esille lukuvuoden alun ja 

uuden ryhmän kohtaamisen merkitys, kun opetellaan työrauhaan liittyviä asioita. Työ-

rauhan opettaminen nähtiin merkittävänä osana luokanopettajan kasvatustehtävää ja sitä 

pidettiin pitkäjänteisenä työnä. Lyhyissä sijaisuuksissa ei koettu voitavan tehdä kovinkaan 

suuria asioita työrauhan suhteen. Noviisit kokivat myös luokan työrauha-asioiden usein 

unohtuvan, kun uusi opettaja tuli luokan eteen. Tällöin asiat piti opettaa uudelleen. Uuden 

opettajan ja luokan käsitykset työrauhasta saattavat usein törmätä, jolloin vaaditaan näiden 

asioiden yhteensovittamista. 

Se on osa ryhmäyttämisprosessia. Se pitää tehdä lukuvuoden alussa ja se pitää tehdä huolel-

la. Mun kohdalla tää nykyinen luokka on ollut yhdessä jo kolmosluokalta asti, joten heillä oli 

omat käsityksensä työrauhasta. Siinä meni syksyllä muutama viikko sopeutua toistemme kä-

sityksiin. 

Haastateltavat kokivat opetustyön onnistumisen edellyttävän työrauhaa. Noviisit kokivat, 

että heillä on paljon opittavaa luokanopettajan työstä, joten heidän pitää sisäistää monia 

uusia asioita samanaikaisesti.  Pienetkin häiriöt omassa keskittymisessä saattoivat johtaa 

ajatusten kasaamiseen uudelleen. Moni haastateltava kokikin, että oli jälkeenpäin kokenut 
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jotkin asiat häiriöksi, vaikka ne eivät sitä työrauhan kannalta olleet. Välillä he olivat koke-

neet puuttuneensa joihinkin asioihin liian voimakkaasti, koska olivat aiheetta pelänneet 

menettävänsä luokanhallinnan. 

Varsinkin näin uran alkuvaiheessa on niin paljon juttuja itelläkin muistettavana. Pikkunen-

kin häiriö saattaa sekottaa ajatukset. Näissä oppiainesisällöissäkin on paljon opittavaa. Sit-

ten moni juttu on vielä niin hakusessa. Kaikki opetusmenetelmät sun muut. Jos siellä luokas-

sa ei ole rauhallista, niin ei siellä pysty keskittymään. 

Samoin kuin opettajan työn tekeminen ja oppiminen, myös oppilaiden oppimisen nähtiin 

edellyttävän työrauhaa. Oppilailla nähtiin olevan sekä oikeuksia että velvollisuuksia työ-

rauhaan. Noviisien käsitysten mukaan oppilaat kokivat työrauhan merkityksen oppimiseen 

yksilöllisesti. Yksi lapsi saattaa kärsiä pienistä äänistä, kun taas toinen pystyy työskente-

lemään kovassakin metelissä. 

Sekin että minkälaista työrauhaa kukin tarvii oppiakseen asioita, niin yksilöllistähän se on. 

Lapsilla on erilainen keskittymiskyky. 

Tässä tutkimuksessa noviisit käsittivät työrauhan hyvin monipuolisesti. Kaikki haastatelta-

vat käsittelivät asiaa omasta sekä oppilaiden näkökulmasta. Työrauha nähtiin paljon laa-

jempana asiana kuin pelkkänä hiljaa olemisena. Erityisesti oppilaiden äänen käyttöä ja 

liikkumista luokkatiloissa pohdittiin haastattelujen yhteydessä paljon. Kaikille oli selvää, 

että nykypäivän koulunkäyntiin kuuluu vahvana osana se, että oppilaat puhuvat ja työsken-

televät laajasti eri pisteissä. Opettajan tehtäväksi jää varmistaa, että oppilaan koulupäivän 

aikana nämä asiat toteutuvat siten, että ne eivät ole ristiriidassa työrauhan kanssa. Tämän 

vuoksi työrauhalla on vahva kytkös oppimiseen ja opettamiseen. 

6.2 Noviisiluokanopettajien käsityksiä työrauhahäiriöistä 

Noviisit antoivat työrauhahäiriölle useita erilaisia kriteereitä. Pääasiallisesti työrauhahäiriöt 

nähtiin työrauhan vastakohtana tai rikkeenä työrauhaa kohtaan.  Haastateltavat käsittivät 

työrauhahäiriöiden olevan koko luokkayhteisöä koskettava asia. Vaikka työrauhahäiriöt 

ovat rasitteena koko luokkayhteisölle, noviisit näkivät niissä paljon kasvatuksellisia mah-

dollisuuksia. Heidän kuvauksissaan työrauhahäiriöt ilmentyivät usealla tavalla ja niiden 

taustalla nähtiin useita eri tekijöitä. Työrauhahäiriöt ilmenivät eri tavoin eri oppiaineiden 

tunneilla. Erilaisten opetusmenetelmien käytöllä oli oma merkityksensä työrauhahäiriöihin. 
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Taulukko 2.  Noviisiluokanopettajien käsityksiä työrauhahäiriöistä 

NOVIISILUOKANOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖRAUHASTA 

Kriteerit työrauhahäiriöille Koko luokkayhteisöön kohdistuvaa 

Vaikeasti arvioitavaa, tilannesidonnaista ja sub-

jetiivista 

Keskeytyminen koulutyöhön 

Kasvatukselliset mahdollisuudet Kasvatuksellisten mahdollisuuksien löytäminen 

tilanteista 

Toisten huomioon ottaminen 

Vastuun ottaminen omasta käytöksestä 

Hyvän käytöksen opettelu 

Ilmentymät Rajojen testaaminen 

Verbaaliset ilmentymät 

Non-verbaaliset ilmentymät 

Toisen omaisuteen kohdistuvaa 

Ryhmätöiden aikana tapahtuva 

Eri oppiaineet ja opetusmenetelmät Oppiaineiden erityispiirteet 

Opettajan suhde opettettavan aineeseen 

Opettajajohtoiset menetelmät 

Yhteistoiminnalliset menetelmät 

Oppilaiden itsenäinen työskentely 

Opettajan menetelmienhallintataidot 

Taustatekijät Opettaja 

Oppilas 

Oppilasryhmän sisäiset jännitteet 

Yhteiskunnaliset ilmiöt 

Kodin merkitys 

Lasten ja aikuisten maailmojen välinen ristiriita 

 

6.2.1 Työrauhahäiriön määritelmä 

Noviisiluokanopettajat pitivät työrauhahäiriöitä koko luokkayhteisöön kohdistuvana asia-

na. He käsittävät työrauhahäiriön tilannesidonnaisena ja subjektiivisena ilmiönä, jota ei ole 

aina helppo arvioida. On olemassa tilanteita, joissa työrauhahäiriö on selkeästi määriteltä-

vissä, mutta toisaalta tilanteita jossa sen määrittely on erittäin haasteellista. Haastateltavien 
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mukaan työrauhahäiriö rikkoo työrauhan ja sitä kautta aiheuttaa keskeytyksen koulutyö-

hön. Työrauhan rikkoutuminen ja keskeytyminen koulutyöhön olivat myös keskeistä työ-

rauhakirjallisuutta yhdistäviä työrauhahäiriötä määritteleviä tekijöitä (Levin & Nolan 2010; 

Saloviita 2014).  Haastateltavien mukaan työrauhahäiriöiden kohteena voivat olla sekä 

opettajat että oppilaat. Määrittelyt erosivat jonkin verran sen suhteen, kuinka vakavia ilmi-

öitä voidaan pitää työrauhahäiriönä. 

Se on välillä tosissaan vaikee tietää, että mikä on sitä häiriötä. Tietyllä tavalla se pitäs aja-

tella silleen, että jos jos joku asia nyt häiritsee yhtäkin oppilasta luokassa, niin silloinhan on 

kyse työrauhahäiriöstä. Voi sen ajatella silleen, että jos toiminta häiritsee sua itseä, niin on-

han sekin työrauhahäiriö. Sitä on välillä tosiaan vähän vaikea arvioida. 

Noviisiluokanopettajat pitivät työrauhahäiriöitä koko luokkayhteisöön kohdistuvana asia-

na. Häiriöt kohdistuivat niin opettajiin, oppilaisiin kuin itse häiriön aiheuttajiin. Opettajaan 

kohdistuvat häiriöt ovat noviisien mukaan yleensä sellaisia, jotka jollakin tapaa keskeyttä-

vät opetuksen. Haastateltavat nostivat esiin tapauksia, joissa puhutaan opetuksen aikana 

toisten oppilaiden kanssa tai selkeästi puhutaan tai huudetaan opettajan päälle. Opettajaan 

kohdistuvat häiriöt ovat siten oppilaisiinkin kohdistuvia häiriöitä, mikäli ne häiritsevät ope-

tusta. Toisiin oppilaisiin kohdistuvat häiriöt haastateltavat taas määrittelivät siten, että niis-

sä yhden tai useamman oppilaan oikeus opetukseen tai oppimiseen häiriintyy. Haasteltavat 

korostivat sen olevan hyvin oppilaskohtaista, minkälaiset asiat kukin oppilas kokee häiri-

öinä. 

Kaikki noviisiluokanopettajat nostivat esille näkökulman, jonka mukaan työrauhahäiriöt 

kohdistuvat myös häiriön aiheuttajaan. Työrauhahäiriöitä aiheuttava oppilas häiriintyy siis 

itsekin häiriötilanteissa. Häiritsevän oppilaan työrauhan häiriintyminen on huomioitu myös 

työrauhaa käsittelevässä kirjallisuudessa (Jones & Jones 2007, s. 40, 69; Saloviita 2014, s. 

33–38). Beltin (2013, s. 119) väitöskirjassa huomioitiin, että vain osa haastelluista opetta-

jista ajatteli häiriötä aiheuttavan oppilaan työrauhaa. Tämän tutkimuksen opettajien huoli 

kohdistui erityisesti siihen, että häiritsevä oppilas jää jälkeen opetuksessa. 

Työrauhahäiriöiden määrittely oli ilmiön tilannesidonnaisuuden sekä subjektiivisuuden 

vuoksi noviisiluokanopettajista vaikeaa. Heidän mukaansa opettajat saattavat kokea asiat 

hyvinkin eri tavoin kuin oppilaat ja toisaalta oppilaiden käsitykset asioista saattavat vaih-

della keskenään. Erityisen vaikeaa heidän mielestään oli erottaa, milloin oli kyse työrauha-

häiriöistä ja milloin taas lapsille luonnollisesta innokkuudesta. Määrittelyn he kokivat vai-

keaksi vähäisen työkokemuksensa takia ja niissä tilanteissa, joissa mentiin opettamaan 
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uutta ryhmää, jonka oppilaita he eivät vielä tunteneet. Jokin käytös saattoi olla heidän mu-

kaansa häiritsevää yhdessä tilanteessa ja toisessa taas ei.   

Niitä tilanteita ei pysty heti tietään, että mihin ne johtaa ja mikä on vitsailua ja mikä häirit-

see ja joku taas häiriinty tosta ja joku taas ei oo moksiskaan. 

Selkein kaikkien haastateltavien esiin nostama kriteeri työrauhahäiriöille oli koulutyön 

keskeytyminen. Tällä he tarkoittivat opettajan tai toisen oppilaan puheenvuoron keskeyt-

tämistä. Puheenvuoron keskeyttämisen lisäksi noviisien mukaan työrauhahäiriöihin kuuluu 

kaikki sellainen toiminta, mikä keskeyttää toisen oppilaan opiskelun. Yksi opettaja määrit-

teli työrauhahäiriöksi myös vakavammat fyysistä tai psyykkistä uhkaa aiheuttaneet häiriöt. 

Nämä olivat tapahtuneet pääasiassa silloin, kun opettaja ei ollut vielä ehtinyt luokkaan vä-

litunnin loputtua tai välituntien aikana. Suurin osa noviiseista puolestaan määritteli nämä 

asiat väkivallaksi tai kiusaamiseksi, joita he pitivät työrauhahäiriöitä vakavampina asioina. 

Nämä tilanteet vaativat haastateltavien mukaan myös erityyppistä puuttumista. Kaksi haas-

tateltavaa määritteli työrauhahäiriöksi lisäksi sellaisen häiritsevän käytöksen, joka ei suo-

raan häiritse ketään muita, mutta se häiritsee oppilasta itseään. 

Jos siellä oppilas pelailee jollain sormiskeitillä kesken matikan tunnin, niin häiritteehän se 

ainakin itseään sellainen touhu, ellei kukaan toinen siitä keksi tehdä ongelmaa. 

Työrauhahäiriöitä määritellessään opettajan on osattava ottaa huomioon ja hallittava luke-

mattomia seikkoja yhtä aikaa. Tämän lisäksi opettajan on pohdittava, millä tavalla mahdol-

linen häiriö on vaikuttavan eri yksilöihin luokassa. Tilanteet ovat usein ainutlaatuisia ja 

niihin on vaikea varautua ennakkoon. 

6.2.2 Kasvatukselliset mahdollisuudet 

Noviisiluokanopettajien mukaan oli tärkeä nähdä työrauhahäiriöstä kumpuavia kasvatus-

mahdollisuuksia. Näitä kasvatusmahdollisuuksia oli toisen huomioon ottamisen opettelu, 

vastuun ottaminen omasta käyttäytymisestä sekä hyvän käyttäytymisen harjoittelu. 

Haastateltavat pitivät tärkeinä, että opettaja pystyisi näkemään työrauhahäiriötilanteiden 

yhteydessä erilaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia, joita voisi käydä läpi oppilaiden 

kanssa. Oma kokemattomuus koettiin syyksi siihen, että näiden mahdollisuuksien löytämi-

nen oli ajoittain vaikeaa. Useammat opettajat olivatkin sitä mieltä, että kasvatuksellisia 

mahdollisuuksia on enemmän kuin usein edes kykenee ymmärtämään. 
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Varmaan se kokemus auttaa sitten löytämään ne oikeet sanat oikeissa tilanteissa. Mä muis-

tan just harjottelussa kun ne kokeneet opettajat aina osas vedota niissä tilanteissa joihinkin 

hienoihin eettisiin ihanteisiin. 

Toisten huomioon ottaminen on noviisien mukaan asia, joka nousi usein esiin työrauhahäi-

riöden yhteydessä. Haastateltavat olivat kokeneet, että näiden tilanteiden yhteydessä olisi 

hyvä harjoitella tätä taitoa. Yksi opettajista kertoi, että hän aina pyysi oppilaita asettautu-

maan toisen asemaan ja miettimään, miltä itsestä kyseinen käyttäytyminen tuntuisi. 

Mulla on yks poika luokalla, joka tykkää jääkiekosta ja jalkapallosta. Hän ei sitten välitä 

vastapainoksi monesta muusta asiasta ja saattaa purkaa sen häiritsemisen muiden häiritse-

miseen. Joskus kysyin, että miltä susta tuntus, jos joku pyrkis liikuntatunnilla jatkuvasti vaik-

ka häiritsemään meidän futispeliä erilaisillä keinoille, eikä siitä pelaamisesta tulis. Tämä 

matikka voi olla jollekin yhtä tärkee juttu kuin sulle futis. Ajattele tätä hänen kannalta. 

Noviisiluokanopettajat kokivat tärkeäksi oppilaiden vastuun ottamisen omasta käytöksestä. 

Heidän mukaansa työrauhahäiriöt tarjoavat mahdollisuuden tämän asian harjoittelemiseen. 

Oman puheenvuoron ottaminen oikealla tavalla ja toisten kuunteleminen olivat sellaisia 

asioita, joiden harjoittelun merkitys korostui haastateltavien keskuudessa. 

Haastateltavien mukaan työrauhahäiriöiden yhteydessä on myös mahdollista harjoitella 

hyviä käytöstapoja sekä ottaa esille eettisiä kysymyksiä. Noviisien mukaan häiriöissä on 

monesti kysymys huonosta käytöksestä sekä oikean ja väärän kysymyksistä. Näiden vuoksi 

haastateltavat pitivät tärkeänä käydä oppilaiden kanssa läpi käytöstapoja, sääntöjen merki-

tystä sekä oppilaan oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta. 

6.2.3 Työrauhahäiriöiden ilmentyminen 

Noviisiluokanopettajat olivat kohdanneet monenlaisia työrauhahäiriöiden ilmentymiä. 

Useasti ilmentyvät olivat heidän mukaansa opettajan rajojen testaamista. Häiriöt poikkesi-

vat haastateltavien mukaan jonkin verran yksilö- ja ryhmätyöskentelyjen aikana. 

Noviisit kuvailivat työrauhahäiriöitä useasti opettajan rajojen testaamiseksi. Erityisesti 

niissä tilanteissa, joissa opettaja oli juuri aloittanut uuden luokan kanssa, oppilaat halusivat 

noviisien mukaan kokeilla mikä on sallittua ja mikä puolestaan kiellettyä. Lisäksi oppilaat 

haluavat noviisiluokanopettajien mukaan testata heidän hermostumiskynnystään. Moni 

opettaja oli huomannut, että oppilaat saattoivat yrittää huijata uutta opettajaa eri tavoin. 

Haastateltavat pitivät yleisimpänä, näkyvimpänä ja helposti huomattavana suoraa ja ver-

baalista häirintää. Yleisimmin tämä ilmeni noviisien mukaan joko opettajan tai toisten op-
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pilaiden päälle puhumisena. Erätuuli ja Puurula (1990 ja 1992) sekä Saloviita (2014) olivat 

tehneet samansuuntaisia havaintoja verbaalisten häiriöiden yleisyydestä alakouluikäisten 

lasten keskuudessa. Juoruilu, naureskelu ja eräänlaiset viihdeohjelmista tutut hokemat oli-

vat useiden haastateltavien luokissa yleisiä. Yleensä haastateltavat kokivat, että tämän 

tyyppinen suora häiriö oli helppo havaita, mutta joissakin tilanteissa koettiin vaikeana ar-

vioida, milloin keskustelut menevät oppimisen kannalta sivuraiteille. 

Epäsuora ja sanaton häirintä oli haastateltavien mukaan yleensä vaikeampaa huomata. Eri-

tyisesti tässä vähäinen oppilaantuntemus ja lyhyet sijaisuudet toivat lisähaastetta monelle. 

Yleisimpänä tähän kategoriaan kuuluvana häiritsemisen ilmentymänä toistui turhanpäiväi-

nen kuljeskelu luokassa. Tämän asian suhteen oli havaittavissa jonkinlaista ristiriitaisuutta 

haastateltavien puheissa. Toisaalta korostettiin sen tärkeyttä, että luokassa saa liikkua ja 

paikallaan istumista on vältettävä, mutta toisaalta myös pidettiin oppilaiden kuljeskelua 

luokassa häiritsevänä. Muita haastatteluissa ilmenneitä epäsuoran häirinnän muotoja oli 

rummuttelu, naputtelu, esineiden räplääminen, myöhästyminen sekä tehtävien tekemättä 

jättäminen. 

Yksilötyöskentelyn aikana noviisien mukaan korostui luokassa kuljeskelu sekä erilaiset 

verbaalisen häirinnän muodot. Haastateltavien mukaan oli myös yleistä, että piirreltiin toi-

sen vihkoon tai pulpettiin. Haastatteluissa ilmeni myös sellaisia häiriötä jotka kohdistuivat 

toisen omaisuuteen tai hallussa oleviin tavaroihin. Näitä oli toisen tavaroiden ottaminen 

ilman lupaa, lainattujen tavaroiden palauttamatta jättäminen sekä toisen pulpettiin, vihkoon 

tai kirjaan piirtely. Näitä kaikkia tapahtui pääasiassa yksilötyöskentelyn aikana, mutta jon-

kin verran myös ryhmätyöskentelyn aikana. 

Ryhmätöiden aikana noviisit kokivat häiriöiden olevan pääasiassa verbaalisia. Häiriöt saat-

toivat kohdistua joko omaan ryhmään tai muihin ryhmiin. Haastateltavat kuvailivat tilan-

teita, joissa oman tai toisen ryhmän työskentelyä pyrittiin viemään epäolennaiseen suun-

taan, mikä saattoi ilmetä toteuttamiskelvottomien ideoiden esittämisenä, epäolennaisten 

asioiden esiintuomisena tai työskentelyn mielekkyyden kyseenalaistamisena. 

Työrauhahäiriöiden ilmenemismuodot olivat hyvin pitkälti samoja kuin Ahon (1976) kat-

tavassa kategoriassa. Viihdeohjelmista tuttujen hokemien tulo koulumaailmaan oli sellai-

nen asia, jota ei kyseisen kategorian laadinnassa ollut vielä tullut esille. Toisaalta esimer-

kiksi Beltin (2013) mainitsemat mp3-soittimet ja kännykät eivät näyttäneet olevan tässä 

tutkimuksessa haastateltujen opettajien mukaan ongelma alakoulussa. 
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6.2.4 Eri oppiaineet ja erilaiset opetusmenetelmät 

Työrauhahäiriöiden määrittelyyn vaikutti noviisien mukaan se, mistä oppiaineesta on kyse 

ja minkälaisia opetusmenetelmiä käytetään. Haastatteluissa ilmeni opettajan omalla suhtau-

tumisella oppiainetta kohtaan olevan merkitystä siihen, miten opettaja koki työrauhahäiriöt 

kyseisen oppiaineen yhteydessä. Opettajat kokivat myös omat opetusmenetelmien hallinta-

taitonsa merkitykselliseksi työrauhahäiriöiden ilmenemiseen suhteen. 

Noviisiluokanopettajien mukaan työrauhahäiriöt ilmenivät eri tavoin eri oppiaineissa. Teo-

riapainotteisia aineita, kuten matematiikassa ja äidinkielessä, häiriöt olivat hyvin saman-

tyyppisiä. Näissä aineissa korostui muita enemmän erilaiset verbaaliset häiriöt. Liikunnas-

sa meteliä pidettiin enemmän lapsien luonnollisena käyttäytymisenä. Muutamat haastatel-

tavat kuitenkin nostivat esille, että liikuntatunnilla äänenkäyttö saattaa mennä liialliseksi. 

Erityisesti nämä opettajat kokivat joissain tilanteissa vaikeaksi saada omaa ääntä kuuluvak-

si. Osa noviiseista puhui myös liikuntaan kuuluvasta fyysisyydestä, joka saattoi liian pit-

källe mentyä johtaa loukkaantumisten riskiin. Teknistä työtä opettaneet korostivat, että 

muihin aineisiin verrattuna paljon pienemmältä tuntuvat asiat tulee nähdä työrauhahäiriöi-

nä erilaisten oppiaineeseen liittyvien vaaratekijöiden vuoksi. Tekstiilityötä opettaneet no-

viisit nostivat samanlaisia asioita esille, mutta ne eivät nousseet yhtä voimakkaasti esille. 

Tekninessä työssä pienikin tökkäisy voi olla aivan älyttömän vakava juttu, kun taas liikunta-

tunnilla normaalia pelin tiimellyksessä sattuvaa toimintaa. Matikan tunnilla ei taaskaan 

juoksennella samalla tavalla kuin liikuntatunnilla. 

Haastateltavat nostivat esille oman suhteensa opetettaviin aineisiin. Oman huonon op-

piainesisällön hallinnan koettiin lisäävän työrauhahäiriöitä. Tämän lisäksi osa haastatelta-

vista puhui omista antipatioistaan tiettyjä oppiaineita kohtaan, mitkä koettiin lisäävän työ-

rauhahäiriöitä kyseisen oppiaineen tunneilla. 

Just se, että miten sä ite hallitset sen oppiaineen ja periaatteessea sekin, että tykkäätkö sä 

sen opettamisesta. Musta ainakin tuntuu, että jos mä en hallitse sitä ainesisältöä enkä tykkää 

sen aineen opettamisesta, niin jotenkin ne lapset huomaa sen ja sitten tulee niitä häiriöitä. 

Itekin on siinä hermostuneempi ja saatan just vaikka puuttua herkemmin tai liian voimak-

kaasti. 

Erilaisia menetelmiä käytettäessä opettajat kokivat merkitykselliseksi sen, kuinka hyvin he 

hallitsivat kyseisen menetelmän. Uusia menetelmiä kokeillessa häiriötä ilmeni noviisien 

mukaan enemmän. Tutut menetelmät antoivat varmuuden tunnetta ja tunteen siitä, että 

ohjat olivat omissa käsissä. Eri menetelmien valinnan yhteydessä tulee miettiä, kuinka pal-

jon vapauksia oppilaille voi antaa. Haastateltavat kokivat, että vapauksien antaminen oppi-
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laille saattaa lisätä riskiä työrauhahäiriölle, mutta oppilaantuntemuksen lisääntyessä vapa-

uksia osaa hallitummin antaa. 

Kun vedän silleen perinteisesti, että mä selitän ja oppilaat kuuntelee, niin sillonhan ne häiri-

öt kohistuu suoraan muhun, et keskeytetetään, huudellaan tai annetaan epäasiallisia vasta-

uksia. Sitten kun oppilaat puurtaa yksin jotain tehtävii, niin se on enemmän sellasta turhau-

tumista ja härnätään ehkä suoremmin niitä jotka haluaa tehdä. Ryhmätöissä se on taas sitten 

vähän erilaista, toisaalta samoja, mutta vähemmässä määrin. Saattaa olla sellasta turhaa 

pyörimistä tai yritetään viedä oman ryhmän hommaa tahalleen väärään suuntaan eikä keski-

tytä olennaiseen. 

Mielellään rakentaisi sen tunnin tosi tarkkaan ja miettis kaikki valmiiks tosi hyvin. Just 

semmonen simppeli tuntirakenne. Ensin opetan, kyselelen, tarkistan kotitehtävät, oppilaat te-

kevät tehtäviä ja sitten palaute, läksyt ja välitunnille. Mulla on siinä koko ajan ohjat käsissä. 

Se on helpointa ja kaikki toimii. Sitten taas, kun annan oppilaille vähän vapauksia, niin 

homma lähtee paljon helpommin käsistä. Näin ainakin kun ei tunne porukkaa. Sitten taas 

kun alkaa tuntemaan, niin uskaltaa luottaa, siis mikäli ovat luottamuksen arvoisia. 

Opettajien käyttämät opetusmenetelmät ja eri oppiaineet toivat oman vaikutuksensa työ-

rauhahäiriöiden ilmenemiseen. Merkityksellistä oli myös opettajan oma suhde oppiainee-

seen ja siihen, kuinka tuttuja opetusmenetelmät olivat hänelle. 

6.2.5 Työrauhahäiriöiden taustatekijöitä 

Noviisiluokanopettajien käsitysten mukaan työrauhahäiriöiden taustalla on laaja joukko 

erilaisia taustatekijöitä. Haastateltavat tarkastelivat omaa työtään kriittisesti ja näkivät 

omassa toiminnassaan erilaisia tekijöitä, jotka johtivat työrauhahäiriöihin. Taustalla nähtiin 

myös oppilaasta johtuvia tekijöitä, koulumaailmasta johtuvia tekijöitä sekä koulun ulko-

puolisia tekijöitä. 

Haastateltavien noviisiluokanopettajien joukko oli varsin kriittinen omaa toimintaansa koh-

taan. Oma kokemattomuus opettajan työstä nousi monessa kohtaa haastatteluja esille. No-

viisit olivat monessa tilanteessa ymmärtäneet jälkikäteen tehneensä virhearvioita. Virhear-

viot olivat usein johtaneet liian voimakkaaseen puuttumiseen tai liian lievään puuttumi-

seen. Joskus puuttuminen oli jätetty tekemättä kokonaan. Monesti puuttuminen oli tehty 

liian myöhään ja tilanne oli päässyt kehkeytymään hankalaksi. Opettajan toiminta oli myös 

saattanut suuntautua vääriin asioihin. Huono tuntien valmistelu oli noviisien mukaan yksi 

tekijä, joka oli johtanut työrauhahäiriöihin. Samoin tunnin huono rytmittäminen saattoi olla 

taustalla, esimerkiksi opettajan omat osuudet olivat venyneet liian pitkiksi. Kriittisyys 

omaa toimintaa kohtaa oli ristiriidassa Erätuulen ja Puurulan (1990) sekä Naukarisen 

(1999) tekemiin havaintoihin nähden, joissa opettajat eivät juurikaan nähneet työrauhahäi-
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riöiden taustalla omaa käytöstään, vaan taustalla olevat syyt liittyivät pääasiassa oppilaisiin 

sekä koulun ulkopuolisiin tekijöihin. 

Kyllähän se opettaja on oman luokkansa johtaja ja vastaa viime kädessä kaikesta. Jos työ-

rauha häiriintyy, niin kannattaa miettiä omaa toimintaa. Onko ollut tarpeeksi jämerä tai on-

ko ollut liian jämerä? Onko suunnitellut tunninkulun järkevällä tavalla? Onko puuttunut 

asiohin oikeaan aikaan tai provosoinut puuttumisellaan oppilaita? 

varsinkin siinä alussa just puuttu liian helposti siihen oppilaiden käytökseen, kun pelkäs että 

homma lähtee käsistä ja loppujen lopuks vaan provosoi sitä tilannetta. 

Noviisit kuvailivat lapsesta johtuvia taustatekijöitä useista eri näkökulmista. Lapset kuvail-

tiin usein liian innokkaiksi. Lasten heikko keskittymiskyky ja lyhytjänteisyys nähtiin myös 

taustalla. Samoin heikko motivaatio koulunkäyntiä kohtaan sekä turhautuminen tehtävien 

tekoon nähtiin taustatekijöinä. Taustalla nähtiin näiden lisäksi myös ryhmädynaamisia asi-

oita, kuten lapsiryhmän sisäiset jännitteet ja välitunnilta tapahtuneet konfliktit, jotka heijas-

tuivat luokkahuonetyöskentelyyn. Toisaalta opettajat pitivät kaikkia näitä asioita lapsille 

luontaisena käytöksenä, joka törmäsi koulumaailman käytäntöjen kanssa. Työrauhahäiriöt 

nähtiin myöskin koulumaailman ikuisuuskysymyksenä, joita tulee aina olemaan ja joita on 

aina ollut. 

Haastateltavien mukaan lapsen ikä oli tärkeä tekijä työrauhahäiriöiden taustalla. Kaikki 

samat ilmentymät oli havaittavissa eri-ikäisten lasten kanssa, mutta niiden painottumista 

pidettiin erilaisena. Noviisit kuvailivat pienempiä lapsia impulsiivisemmiksi. Vanhempien 

oppilaiden kanssa painottui enemmän passiivisuus koulunkäynnin suhteen sekä alkavan 

murrosiän oireet. Nämä ovat yhteneväisiä Saloviidan (2014) havaintojen kanssa. Vanhem-

pia lapsia pidettiin myös kovempina testaamaan sijaisia ja he huomioivat paremmin opetta-

jan nuoren iän. 

Koulun ulkopuolisista tekijöistä noviisit nostivat useaan otteeseen esille viihteen ja interne-

tin, joiden koettiin lisäävän levottomuutta lapsissa. Heidän näkemyksensä mukaan lapset 

kohtaavat usein internetin ja television välityksellä yksin sellaisia asioita, joita he eivät 

vielä kykene ymmärtämään. Yksi pienessä kyläkoulussa aiemmin työskennellyt piti kau-

pungistumista yhtenä taustatekijänä työrauhahäiriöille. Kodin vaikutusta pidettiin tärkeänä 

lapselle. Kotikasvatuksella ja kodin tapahtumilla oli noviisien mukaan merkitystä työ-

rauhan häiriintymiseen. Moni haastateltavista koki kodin ja koulun käytäntöjen välillä val-

litsevan liian suuri ristiriita. Samoin nostettiin esille asia, jonka mukaan joistakin lapsen 

perustarpeista, lähinnä unen määrästä, ei pidetty huolta kotona. Lasten väsymys ilmeni sitä 

kautta työrauhahäiriöinä. 



54  

 

  

Kai se on on kyseessä laajempi yhteiskunnallinen kehitys. Tämä kulttuuri on nykyään sitä, et-

tä kaikki mulle ja heti. Ei jakseta tehdä mitään pitkäjänteisesti. Koulu kuitenkin vaatii sitä... 

onhan se osittain sitä että meidän käytänteet on jääneet ajasta jälkeen ja tietenkin sukupolvi-

en välinen kuilu... oonhan määkin opettajaksi siis tosi nuori, mutta joskus tuntuu että oon 

kauheen vanha näihin lapsiin verrattuna. Niillä on niin vahvasti erilaiset jutut kuin meillä oli 

lapsina, vaikka tietty lapsuuden ydin varmaan aina säilyykin. 

Noviisien työrauhahäiriöiden määritellyssä oli havaittavissa selkeä yhteys heidän työ-

rauhalle määrittelemilleen kriteereille. Työrauha ja työrauhahäiriöt ovat siten vahvasti si-

doksissa toisiinsa. Ilman työrauhaa ei ole työrauhahäiriöitä ja päinvastoin. Työrauhahäiriöt 

nähtiin kasvatuksen kannalta mahdollisuutena. Tämä on toisaalta luonnollista, koska novii-

sit näkivät työrauhan opeteltavana asiana. Työrauhahäiriöiden kautta oppilaita voidaan 

täten kasvattaa työrauhan kriteerit täyttävään käytökseen. Samoin kuin työrauha nähtiin 

erilaisena eri opetusmenetelmien ja eri oppiaineiden yhteydessä oli loogistakin, että novii-

sit näkivät työrauhahäiriöiden olevan erilaisia eri opetusmenetelmien ja oppiaineiden yh-

teydessä. Työrauhahäiriöiden taustatekijöissä korostui opettajien kriittisyys omaa toimintaa 

kohtaan. Työrauhan yhteydessä puolestaan opettajan korostivat omaa vastuutaan luokan 

työrauhan toteutumisesta. Myös nämä kaksi havaintoa ovat loogisessa yhteydessä toisiinsa. 

6.3 Noviisiluokanopettajat työrauhan rakentajina ja ylläpitäjinä 

Noviisiluokanopettajan käsittivät työrauhan rakentamisen ja ylläpitämisen kokonaisvaltai-

sena toimintana, johon liittyi ennaltaehkäisevä toiminta sekä häiriötilanteisiin puuttuminen. 

Ennaltaehkäisevää toimintaa pidettiin kaikista tehokkaimpana tapana rakentaa ja ylläpitää 

luokan työrauhaa, mutta kaikkeen ei aina pystytty varautumaan, jolloin häiriöitä pääsi il-

menemään. Tällöin tarvittiin eriasteisia puuttumiskeinoja. 

Noviisiluokanopettajat pitivät työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisemistä tärkeänä osana opet-

tajan työtä. Opettajan oma käyttäytyminen ja asenne oppilaita sekä työtään kohtaan oli 

heidän mukaansa niitä peruslähtökohtia, joiden avulla työrauhahäiriöihin pystyi vaikutta-

maan. Opetuksen suunnittelutyön merkitys nähtiin haastatteluissa tärkeänä tekijänä, jolla 

opettaja voi vaikuttaa luokan työrauhahäiriöihin ennaltaehkäisevästi. Luokan ilmapiiri oli 

myös merkittävä tekijä, johon opettaja pystyi vaikuttamaan, mutta varsinkin lyhyissä työ-

suhteissa opettajien vaikutusmahdollisuudet siihen jäivät vähäisiksi. Tärkeäksi nähtiin 

myös se, että luokassa oli toimivia rutiineja sekä sääntöjä. 

Noviisiluokanopettajien mukaan työrauhahäiriöihin puuttumisessa oli keskeistä valita oi-

keat ja tilanteeseen sopivat keinot. Noviisien keinovalikoimasta löytyi sanattomia ja sanal-
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lisia keinoja sekä epäsuoria ja suoria keinoja. Oppilaiden rankaisemiseen noviisit suhtau-

tuivat kriittisesti, mutta tarpeeksi voimakkaaseen oppilaan vastarintaan he olivat valmiita 

käyttämään erilaisia tilanteeseen sopivia seuraamuksia. 

Taulukko 3.  Noviisiluokanopettajat työrauhan rakentajina ja ylläpitäjinä 

NOVIISILUOKANOPETTAJAT TYÖRAUHAN YLLÄPITÄJINÄ JA RAKENTA-

JINA 

Opettajan tiedot, taidot ja asenne Opettajan persoona 

Oppilaantuntemus ja välittäminen 

Luottamus oppilaita kohtaan 

Opettajan läsnäolo sekä tilanteen tasalla olo 

Palautteen antaminen 

 

Opetuksen suunnittelu Oppituntien suunnittelu 

Pitkäjänteinen suunnittelutyö 

Luokan ilmapiiri 

Rutiinit ja säännöt Rutiinit 

Luokan säännöt 

Koulun säännöt 

Puuttumiskeinojen valintaperusteet Keinojen voimakkuus 

Tehokkaat keinot 

Huonot keinot 

Vastarinta ja seuraamukset 

Puuttumiskeinot Epäsuorat keinot 

Suorat keinot 

Vastarinta ja seuraamukset 

Vähentämiskeinoja Opettajan omat mahdollisuudet 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Opettajien välinen yhteistyö 

 

6.3.1 Opettajan tiedot, taidot ja asenne 

Haastateltavien mukaan opettaja vaikuttaa luokan työrauhaan ennaltaehkäisevästi omalla 

persoonallaan. Heidän mukaansa opettajan on tärkeä tuntea oppilaansa ja välittää heistä 

aidosti. Noviisit arvostivat opettajaa joka suojelee oppilaitaan, mutta uskaltaa luottaa hei-
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hin. He pitivät myös tärkeänä, että opettaja on jatkuvasti läsnä sekä tilanteen tasalla ja an-

taa oppilaille jatkuvaa palautetta. 

Noviisien mukaan opettaja pystyi vaikuttamaan omalla persoonallaan luokan työrauhaan 

ennaltaehkäisevästi. Ihanteellisina ominaisuuksina he pitivät rauhallisuutta, rentoutta, posi-

tiivista asennetta, nopeaa reagointikykyä sekä itsevarmuutta. Hyvien suhteiden ylläpitoa 

sekä oppilaisiin että vanhempiin pidettiin tärkeänä. Mikäli suhteet oppilaisiin ja vanhem-

piin oli kunnossa, pystyi vaikeatakin asioita helposti käsittelemään. Nämä ominaisuudet 

viittaavat Saloviidan (2014) esiintuomaan opettajan ammatin karismaattiseen puoleen. 

Oppilaantuntemusta pidettiin tärkeänä ennaltaehkäisevänä tekijänä työrauhahäiriöiden suh-

teen. Opettajat kokivat työrauhahäiriöiden vähenevän, kun he saivat työskennellä pitkään 

saman ryhmän kanssa. Oppilaantuntemuksella on yhteys Saloviidan (2014) kuvailemaan 

opettajan rationaaliseen auktoriteettiin, jossa opettaja käyttää tiedollista pääomaansa raken-

taakseen hyvää opetusta. 

Sitten aika hyvin oppii hoksaan että tuo nyt on aina tämmönen eikä se sillä mitään kummem-

paa tarkota ja tuon pitää käydä välillä vähän tuulettumassa, että sitten se jaksaa keskittyä. 

Et ei siitä kannata tehdä numeroa. 

Opettajalle tärkeänä ominaisuutena pidettiin sitä, että hän suojelee lapsia. Suojeleminen 

tuli haastateltavien mukaan kuitenkin tapahtua siten, että opettaja uskaltaa luottaa oppilai-

siin. Oppilaiden kykyä kantaa vastuuta omista tekemisistään pidettiin ennaltaehkäisevänä 

asiana työrauhan suhteen. 

Pitää osata vetää ne tietyt rajat johonkin jo ihan lapsen turvallisuuden takia ja sen että se 

tajuaa, että me huolehditaan ja välitetään, mut ei voi mennä ylisuojelun puolelle. Pitää us-

kaltaa luottaa. 

Opettajan läsnäoloa ja tilanteen tasalla pysymistä pidettiin tärkeinä ominaisuuksina. Haas-

tateltavat pitivät tärkeänä, että opettaja tietää mitä luokassa tapahtuu ja puuttuu tilanteisiin 

välittömästi, ettei niistä kehkeydy varsinaisia häiriöitä.. Noviisien mukaan opettajalta vaa-

ditaan sellaista tahdikkuutta, että hän pystyy erottamaan oppilaiden normaalin käytöksen ja 

mahdollisiin häiriöihin johtavan käytöksen. Haastateltavat pitivät tärkeänä, että opettaja 

rakentaa tunnin sellaiseksi, jonka aikana kaikilla on riittävästi sopivan tasoista tekemistä. 

Hyvää opetusta pidettiin tärkeänä tekijänä työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä. 

Ensimmäinen konkreettinen asia on saapua ajoissa tunnille. Se antaa oppilaille kuvan että 

oon valppaana. Lisäksi nämä hetket tunnin alussa, kun en oo vielä paikalla, ovat aika levot-

tomia. 
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Noviisiluokanopettajien mukaan opettajien antama palaute on tärkeä keino, millä ohjailla 

luokan työrauhaa ennaltaehkäisevästi. Noviisit korostivat positiivisen palautteen merkitys-

tä. Moni haastateltava kuitenkin mainitsi, että tämä unohtuu helposti ja ainoastaan häiriö-

käytös tulee huomioitua. Positiivinen palaute keskittyi liiaksi tehtävistä suoriutumiseen. 

Haastateltavat korostivat kuitenkin sitä, että palautteen on oltava realistista. Heidän mu-

kaansa aiheetta kehuminen voi viedä merkityksen positiiviselta palautteelta. 

Se (palautteen antaminen) on kaksteränen miekka. Sillon kun olin mun ekassa luokanopen si-

jaisuudessa, niin jotenkin mulla oli se positiivinen palautteen antaminen vähän liikaakin 

päällimmäisenä. Sitten tuli annettua melkein koko ajan ja se menetti oikeastaan tehonsa. Se 

pitää pilkkoa silleen sopivasti ja sen pitää olla realistista. 

Opettaja rakentaa ja ylläpitää työrauhaa omien kykyjensä pohjalta. Kullakin opettajalla on 

tietyn tyyppistä teoreettista tietoa työrauhasta sekä taitoja toimia luokkahuoneessa työ-

rauhaa edistäen. Toiminnan taustalla vaikuttaa aina opettajan asenne työtään kohti. 

6.3.2 Opetuksen suunnittelu 

Työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä opetuksen suunnittelu nähtiin merkittäväksi tekijäk-

si. Opetuksen suunnittelu käsitettiin laajasti. Tutkimuksessa aihepiiri rajattiin koskemaan 

aina yksittäisen tunnin suunnittelusta koko lukuvuoden kattaviin suunnitelmiin. Myös eri-

laiset teemapäivät, projektit ja luokkien välinen yhteistyö toivat oman lisänsä opettajan 

suunnittelutyöhön. Istumajärjestyksen laatiminen nousi näiden lisäksi tärkeäksi työrauha-

häiriöitä ennaltaehkäiseväksi tekijäksi opettajan suunnittelutyössä. Ylipäätään opetuksen 

suunnittelussa pidettiin tärkeänä työrauhan kannalta sitä, että opetus on monipuolista ja 

erilaisten uusien asioiden kokeilemista pidettiin tärkeänä. Opetuksen suunnittelussa oli 

tärkeä huomioida luokan ilmapiiri ja pyrkiä kaikin tavoin vaikuttamaan sen kehittämiseen 

positiiviseen suuntaan. Noviisiluokanopettajat näkivät luokan hyvällä ilmapiirillä olevan 

merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus työrauhahäiriöihin. Huonon ilmapiirin vaikutus taas 

oli päinvastainen. Noviisit kokivat mahdollisuutensa vaikuttaa luokan ilmapiirin vaihtele-

van tilanteesta riippuen. 

Kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä asiana työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisemisessä 

huolellista oppituntien suunnittelua. Laadukas opetus on nostettu työrauhakirjallisuudessa 

keskeiseksi työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisijäksi (Jones & Jones 2007; Levin & Nolan 

2010; Saloviita 2014). Tuntiensuunnittelussa korostui useita asioita. Haastateltavien mu-

kaan oppitunnilla tulee olla selkeä rakenne, oppilailla tulee olla sopiva määrä sopivan ta-
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soista tekemistä, mahdolliset lisätehtävät tulee miettiä valmiiksi, eriyttämisestä on huoleh-

dittava, ryhmien ja parien muodostaminen tulee suunnitella etukäteen, oikeiden työskente-

lymuotojen valintaan tulee kiinnittää huomiota, oppilaille esitettävät kysymykset tulee 

suunnitella etukäteen sekä mahdolliset ongelmatilanteet tulee ennakoida etukäteen. Novii-

sit kuitenkin korostivat, että nämä ihanteet eivät aina toteudu. Monet haastateltavista ker-

toivat pitävänsä yksinkertaisia perustunteja, mikäli oppitunteja ei ehdi suunnitella. Noviisit 

näkivät myös tärkeänä opettajan kykyä varautua yllätyksiin. Oppituntien suunnittelussa 

kannatti varautua myös hylkäämään omat suunnitelmansa, mikäli tilanne sitä vaati. 

Siis opetus tulee olla monipuolista. Tarkotan et pitää käyttää erilaisia opetusmenetelmiä. Op-

pitunnilla pitää tietty olla selkee rakenne ja se pitää ylipäätään suunnitella hyvin. Tehtävät 

pitää olla sopivan tasoisii ja sitten tarpeen mukaan eriyttäminen. Muutoksiin pitää varautuu 

ja tekemistä pitää riittää, että mietti pitää sitten ne lisätehtävätkin valmiiks. Sitten kaikki teh-

tävänannot ja ryhmiin jakamiset mietittävä, että ne menee selkeesti ja jos mennään johonkin, 

niin sitten että miten mennään jonoon ja tarvitaanko jotain vastuupareja tai muuta. 

Koulun arkeen kuuluu tavallisen luokkahuonetyöskentelyn lisäksi myös erilaisia projekte-

ja, teemapäiviä sekä muuta luokkarajat ylittävää yhteistyötä. Noviisit pitivät kaikkia näitä 

työrauhahäiriöitä ennaltaehkäisevinä asioina. Osa noviiseista kuitenkin koki nämä tapah-

tumat eräänlaisina stressitekijöinä. Vaikkakin ne piristivät koulutyön arkea, ne vaativat 

kuitenkin paljon suunnittelua ja työrauhaan liittyvien asioiden huomioimista. Varsinkin 

ensimmäistä kertaa johonkin tiettyyn teemapäivään osallistuminen herätti epävarmuutta, 

koska ei osattu arvioida oppilaiden käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. Jälkikäteen kuiten-

kin näistä tapahtumista oli jäänyt kaikille noviiseilla positiivinen kuva ja he olivat kokeneet 

selvinneensä niistä hyvin työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisemisen suhteen. 

Aina kun tehhään jottai erikoista, niin lapset keskittyy ja tekee ne innokkaasti. Siis jos käy-

dään vaikka jossain. Monesti huomannu, että ihan turhaan jännitti jotain juttua, että miten 

se menee. 

Työrauhahäiriöiden ennaltaehkäiseminen vaati noviisien mukaan myös pitkäjänteistä 

suunnittelutyötä. Kovin pitkäjänteistä työtä noviisit eivät olleet vielä lyhyestä työkokemuk-

sestaan johtuen päässeet tekemään, mutta he kuitenkin nostivat tiettyjä asioita esiin. Kaikki 

noviisit näkivät opetuksen suunnittelun paljon pidemmälle kuin yhteen oppituntiin suun-

tautuvana asiana. Työsuhteen pituudesta riippuen kaikki pyrkivät tekemään suunnitelman-

sa mahdollisimman pitkälle. Jaksosuunnitelmia pyrittiin tekemään, mikäli mahdollista. 

Istumajärjestys oli sellainen asia, joka nousi kaikissa haastatteluissa yhtenä pitkäjänteisen 

suunnittelutyön muotona esille. Luokkahuoneen fyysiset järjestelyt, joihin istumajärjestys 

kuuluu, on myös Jonesin ja Jonesin (2007, s. 336–337) esiintuoma mahdollisuus, jonka 
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avulla voidaan vaikuttaa oppilaiden häiritsevään käytökseen. Istumajärjestys nähtiin tärke-

äksi työkaluksi, jolla opettaja pystyi vaikuttamaan luokkansa työrauhaan. Istumajärjestyk-

sen laatiminen koettiin haasteelliseksi, koska sen laatimisessa tuli huomioida niin monia 

asioita. Kaikki noviisit käyttivät luokkansa istumajärjestyksessä neljän hengen pöytäryh-

miä, joten ryhmien koostumus oli mietittävä tarkkaan. Opettajat kokivat haastavaksi sen, 

että tiettyjä oppilaita ei voinut laittaa vierekkäin istumaan. Toisaalta nähtiin kuitenkin tär-

keäksi, että kaikki oppisivat tulemaan toimeen keskenään. Useimmat haastateltavat kertoi-

vat pyrkivänsä sijoittamaan sellaiset oppilaat, jotka saattoivat olla työrauhan kannalta häi-

riöksi, sellaiseen paikkaan johon oli opettajan pöydältä hyvä näköyhteys. Yleensä se tar-

koitti paikkaa, joka oli mahdollisimman lähellä opettajan pöytää. Monet haastateltavat ko-

rostivat, että monesti työsuhteet olivat niin lyhyitä, ettei heikon oppilaantuntemuksen 

vuoksi kannattanut alkaa tehdä suuria muutoksia istumajärjestykseen. Yksittäisten oppilai-

den paikanvaihto saattoi olla joissakin tilanteissa hyödyllistä. 

En ehkä laittas pahimpia samaan ja kun ollaan neljän hengen porukoissa, niin pitää muu-

tenkin vähän miettiä sitä koostumusta. Sitten kans usein huomioda, että jos jonkun kanssa jo-

tain erityisempää vaikeutta, niin saattaa rauhottaa, kun sijottaa lähelle opettajan pöytää. 

Hyvä ilmapiiri oli noviisien mukaan sellainen, jossa luokan jäsenet arvostavat ja kunnioit-

tavat toisiaan. Hyvä luokkahenki nähtiin edellytyksenä hyvälle ilmapiirille. Huono ilmapii-

ri oli haastateltavien mukaan hyvän ilmapiirin vastakohta. Huonon ilmapiirin taustalla 

useimmat noviisit näkivät ryhmäyttämisprosessin epäonnistumisen. Hyvän ilmapiirin edis-

täminen nähtiin asiana, joka tulisi huomioida kaikessa opetuksen suunnitteluun liittyvässä 

työssä. Tällä on yhteyksiä Salon (2000, s. 32–33) havainnoille, jossa luokan hyvä ilmapiiri 

nähdään edellytyksenä työrauhan toteutumiselle. 

Noviisien mukaan opettaja voi vaikuttaa luokan ilmapiiriin erilaisin keinoin. Tärkeäksi 

koettiin se, että oppilaat tekevät yhdessä asioita. Erilaisten yhteistoiminnallisten opetusme-

netelmien merkitystä korostettiin. Samoin haastateltavat pitivät tärkeänä, että ryhmäyttämi-

seen käytettiin aikaa. Kaksi haastateltavaa kertoi, että luokan ensivaikutelma ei aina kerro 

kaikkea. Rauhalliselta vaikuttavan luokan pinnan alla saattaa kyteä, kun taas hyvän ryhmä-

hengen omaava luokka saattaa aluksi tuntua haasteelliselta uudesta opettajasta. Luokka 

saattaa olla hyvinkin yhtenäinen ja uusi opettaja voi olla yhtenäiselle luokalle uhka. Kysei-

set noviisit olivat kokeneet, että tämän tyyppiset luokat saattavat testata uutta opettaja yh-

tenäisessä rintamassa. Heidän mukaansa on tärkeä kanavoida tämän tyyppisen luokan 

ryhmähenki oikealla tavalla, jotta se tukee työrauhaa. Kaikki noviisit olivat kokeneet uu-
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den opettajan olevan haaste luokan ilmapiirillä ja sitä kautta laukaista luokassa piileviä 

jännitteitä. Lisäksi haastateltavat korostivat opettajan rajallisia mahdollisuuksia vaikuttaa 

lyhyiden sijaisuuksien aikana luokan ilmapiiriin. 

Jos niitä, niin sehän kertoo, että ryhmäyttäminen on epäonnistunut. Silloinhan se näkyy työ-

rauhahäiriöinä. Toisaalta on mulla tullut vastaan sellainen sijaisuus, jossa ryhmähenki oli 

tosi hyvä, mutta ei siitä työnteosta tullut silti aluks mitään. Niillä oli koko ajan joku muu jut-

tu menossa. Se hyvä ryhmähenki pitää osata kanavoida oikealla tavalla. Koululuokka kui-

tenkin tekee erilaisia asioita kuin kaveriporukka. Sama ilmiö työelämässäkin. Jos siellä työ-

paikalla on liian hauskaa, niin se aika saattaa mennä juoruiluun. 

Silloin kun luokassa on hyvä ilmapiiri, niin onhan siellä paljon rauhallisempaa. Sijaisena 

siihen ei voi kauheesti vaikuttaa, mutta sitten kun pääsee kunnolla tekemään pitkäjänteisesti 

jonkun ryhmän kanssa, niin kyllä siihen kannattaa käyttää aikaa. 

Noviisit kokivat opetuksen suunnittelutyön olevan usein yrityksen ja erehdyksen kautta 

tekemistä. Työrauhan kannalta oli välillä vaikea arvioida, mitkä asiat ennaltaehkäisevät ja 

mitkä taas lietsovat työrauhahäiriöitä. Uusien asioiden kokeilemista pidettiin haastavana, 

mutta palkitsevana. Tärkeänä kuitenkin pidettiin, että kaikki ratkaisut pyrittäisiin mahdolli-

suuksien mukaan miettimään etukäteen. 

Yritän monesti käydä läpi kaikenlaisia kauhuskenaarioita ja valmistautua niihin ennakkoon. 

Sitten yritän oppia kaikesta mitä tapahtuu ja kaikesta mitä kuulee muilta opettajilta. Tuntien 

suunnittelu on kuitenkin tosi tärkeetä, että siinä just mietitään kaikkia juttuja ennakkoon. 

Tärkeintä on kuitenkin se jokapäiväinen tekeminen, että yritetään rakentaa sitä positiivista 

vuorovaikutusta muiden kanssa. Aina sitä ei oikein tiedä, mitkä vaikuttaa ennaltaehkäisevästi 

ja mitkä taas pahentaa tilanteita. Virheistä oppii. 

Opetuksen suunnittelu on opettajan ennaltaehkäisevää toimintaa työrauhan suhteen. Opet-

taja pyrkii rakentamaan työrauhaa mahdollisimman monipuolisin keinoin. Suunnittelussa 

pyritään huomioimaan koko luokkayhteisö kokonaisuutena.  

6.3.3 Rutiinit ja säännöt 

Luokan rutiinit ja säännöt olivat noviisien mukaan merkittävä osa työrauhahäiriöiden en-

naltaehkäisyä. Haastateltavat kuvailivat niitä niiden merkitystä ja luonnetta monipuolisesti. 

Lisäksi noviisit pitivät tärkeinä, että koululla on toimivia yhteisiä sääntöjä työrauhahäiriöi-

den suhteen. 

Noviisit olivat toimineet luokissa, joissa oli käytössä erilaisia rutiineja. Lisäksi eri haasta-

teltavat suosivat ja painottivat omissa käytännöissään erilaisia asioita. Yleisesti luokan 

rutiinit koskivat luokan siisteyttä, oppitunnit aloitusta, oppitunnin lopetusta, myöhästymi-

siä, siirtymisiä ja nivelvaiheita, luokkatilan käyttöä, puheenvuoron ottamista ja äänenkäyt-
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tö, ryhmätyöskentelyä sekä oman työn valmiiksi saattamista. Työrauhahäiriöiden ennalta-

ehkäisyn kannalta näistä korostui oppitunnin aloituksen merkitys, siirtymiset ja oppitunnin 

nivelvaiheet sekä puheenvuoron ottaminen. 

Noviisit pitivät luokan toimivia rutiineja tärkeinä työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä. 

Tätä näkemystä tukee myös Saloviidan (2014) sekä Levinin ja Nolanin (2010) käsitykset 

rutiinien merkityksestä.  Haastateltavat kokivat vaikeaksi päästä kiinni luokan rutiineihin 

lyhyiden sijaisuuksien aikana, eivätkä oppilaat olleet aina innokkaita niistä kertomaankaan. 

Noviisit kokivat, että luokan toimivia rutiineja kannattaa hyödyntää ja omien käytäntöjen 

tuominen pitää aina päättää tilannekohtaisesti. Muutamat noviisit olivat olleet tilanteessa, 

jossa ryhmä on ensimmäistä kertaa koolla. He kokivat näissä tilanteissa rutiinien rakenta-

misen luokkaan haastavaksi ja aikaa vieväksi asiaksi. Noviisien mukaan oppilaat pitivät 

rutiineista, vaikkakin usein kokivat niiden rikkomisen jännittäväksi. 

Lapset tykkää rutiineista ja ne selkeesti rauhottaa niitä, vaikka joskus niitä on hauska rikkoa. 

Sijaisena ei vaan sit voi tietää kaikkia juttuja mihin ne on tottunut, eikä ne niistä aina avoi-

mesti kerro. Siinä joutuu mukautuun heidän käytäntöihin ja ottamaan valmiit rutinit käyt-

töön. Monesti ne on hyvää oppia itellekkin. Nyt menin eka kertaa syksyllä sijaiseksi tähän 

luokkaan, joka oli ensimmäistä kertaa yhdessä. Siinä joutu kehittelemään rutiinit ite... Et tota 

niiden miettiminen oli tosi työlästä, mut onneks oli nähnyt jo muutamia luokkia. 

Oppitunnin aloitus nousi haastatteluissa useaan otteeseen työrauhan kannalta haastavaksi 

tilanteeksi. Erityisen vaikeaksi koettiin oppilaiden huomion saaminen. Opettajat olivat ke-

hitelleet itselleen erilaisia rutiineja tätä varten. Osa opettajista pyysi oppilaat seisomaan ja 

osalla oli jokin tietty aloituslause, josta oppilaat tiesivät oppitunnin alkavan. Myös erilaiset 

siirtymiset ja nivelvaiheet olivat haastateltavien mukaan kriittisiä tilanteita, koska niissä 

oppilaiden orientaatio piti saada kiinnittymään uuteen asiaan. Näitä varten noviisit pitivät 

tärkeinä kehitellä erilaisia käytänteitä. Siirtymiset ja nivelvaiheet oli tärkeä suunnitella 

etukäteen ja ohjeet muodostettava lyhyiksi ja ytimekkäiksi. Ryhmiin jaot ja parien muo-

dostukset kannatti noviisien mukaan miettiä tarkkaan. Lisäksi jonojen muodostamiseen 

kannatti heidän mukaansa olla omat rutiinit. Puheenvuoron ottaminen tapahtui yleensä 

viittaamalla ja sitä kannatti noviisien mukaan myös painottaa. 

Menen luokan eteen ja odotan, että kaikki rauhottuu. Aamulla sanon huomenta. Muilla tun-

neilla yleensä lähden kertomaan mitä tehdäään. Tässä on tärkeä löytää sopiva hetki. Yleensä 

oppilaat juttelee keskenään, eivät heti huomaa tulleen luokkaan. Joku sitten huomaa minut 

ensimmäisenä ja hiljenee. Sitten seuraavat huomaa. Luokan äänentaso hiljenee ja hiljenee. 

Muutama saattaa vielä, kunnes huomaa, että kaikki muut ovat hiljaa. Siinä vaiheessa minul-

la on pieni hetki, ennen kuin malttamattomimmat alkavat taas jutella. Sen pienen hetken ai-

kana minun on otettava puheenvuoro itselleni. Aloitukseen kannattaa panostaa, varsinkin 

kun uutena opettajana menee luokan eteen. 
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Luokkien omia sääntöjä haastateltavat pitivät hyvinä ja niissä oli heidän mukaansa huomi-

oitu työrauhahäiriöiden ennaltaehkäiseminen. Säännöt olivat luokkien varsinaisten opetta-

jien laatimia. Osa haastateltavista oli muokannut niitä hieman oman näköisikseen, vaikka-

kin kaikki haastateltavat pitivät työskentelemissään luokissa olleita sääntöjä hyvinä. Vaik-

ka kukaan haastateltavista ei ollut itse vielä päässyt laatimaan kokonaan sääntöjä luok-

kaansa, he pitivät tärkeinä oppilaiden ottamista mukaan säätöjen laatimiseen. Levin ja No-

lan (2010) pitävät oppilaiden mukaan ottamista tärkeänä sen takia, jotta he sitoutuisivat 

sääntöihin paremmin. Säännöt oli yleensä laitettu luokassa näkyvällä paikalle. Säännöt 

olivat noviisien mukaan yleensä luonteeltaan sellaisia, joissa painotettiin vastuun ottamista 

omasta käytöksestä sekä toisten kunnioittamista. Säännöt koskivat usein myös puheenvuo-

ron ottamista sekä luokan siisteyttä. Haastateltavat käsittivät säännöt opeteltavana asiana. 

Koulun yhteiset säännöt nähtiin joskus päällekkäisinä luokan sääntöjen kanssa. Ne kuiten-

kin usein painottuivat koskemaan koulun yhteisissä tiloissa tai välitunneilla olemista. 

Niissä käsitellään paljon näitä asioita, mitä tässäkin haastattelussa on tullut esille, että pitää 

olla reilu kaveri ja luokassa käyttäydytään tietyllä tavalla, esimerkiksi viitataan ja välitun-

nille mennään suoraan omalle paikalle. 

Rutiinit ovat työrauhan rakentamisessa opettajan jokapäiväinen työkalu. Rutiinit ovat kou-

luluokan kirjoittamattomia sääntöjä, joita toteutetaan jatkuvasti koulun arjessa ja ne tekevät 

koulutyöstä sujuvaa. Luokan säännöt vaikuttavat myös luokan toimintaan ja ne on kirjoitet-

tu ylös. Sääntöjen noudattaminen valvotaan opettajien taholla, mutta ne eivät näy arjessa 

yhtä vahvasti, koska kaikelle luokassa tapahtuvalle toiminnalle ei voi kirjoittaa sääntöjä. 

Koulun säännöt ovat koko koulua koskevia. Luokan säännöt ja rutiinit eivät voi olla niiden 

kanssa ristiriidassa. 

6.3.4 Puuttumiskeinojen valitseminen 

Puuttuessaan työrauhahäiriöihin noviisiluokanopettajat pyrkivät lähtökohtaisesti valitse-

maan tilanteeseen nähden mahdollisimman lievät keinot. Keinojen valinta oli hyvin tilan-

nesidonnaista. Huonoina keinoina noviisit pitivät tilanteeseen nähden liian voimakasta 

puuttumista. 

Haastateltavien mukaan työrauhahäiriöden puuttumisessa tulisi pyrkiä valitsemaan keinot 

mahdollisimman hienovaraisesti. Noviisien mukaan puuttumisessa tulisi pyrkiä siihen, että 

itse puuttumisesta aiheutuva häiriö olisi mahdollisimman pieni. Yleensä noviisit pyrkivät 

aluksi käyttämään sanattomia keinoja. Vakavimmissa tapauksissa kuitenkin tuli heidän 
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mukaansa ottaa heti voimakkaammat keinot käyttöön. Lähtökohtaisesti noviisit pitivät tär-

keänä nopeaa puuttumista, jotta tilanteet eivät pääse kehittymään pahemmiksi. Pyrkimys 

lievimmän mahdollisen puuttumiskeinon valintaan on yhteneväinen Levinin ja Nolanin 

(2010) sekä Saloviidan (2014) kanssa. 

Tehokkaimpien mahdollisten keinojen valinta eri tilanteissa, ei noviisien mukaan ollut aina 

helppoa. Tilanteet ovat heidän mukaansa usein ainutlaatuisia ja erilaisia. Erilaisten tilantei-

den kohtaaminen on kuitenkin kasvattanut noviisien mukaan heidän ymmärrystään siitä, 

minkä tyyppiset keinot voisivat olla parhaita kussakin tilanteessa. Noviisit korostivat puut-

tumisessa oppilaantuntemuksen merkitystä. Heidän mukaansa jokaisen oppilaan kohdalla 

tulisi pyrkiä mahdollisimman yksilöllisiin puuttumiskeinoihin. Omien tunteiden hallintaa 

pidettiin tärkeänä tilanteessa kuin tilanteessa. Moni noviiseista kuvaili sitä vaikeaksi oman 

epävarmuuden tunteet takia. Oman epävarmuuden vuoksi, monet ratkaisut saattoivat olla 

joko liian voimakkaita tai liian vähäisiä korjaamaan tilanteet. Tämä saattoi johtaa hätiköi-

tyihin ratkaisuihin, mikä taas lisäsi omaa epävarmuutta ja työrauhahäiriöitä. Kaikki haasta-

teltavat kokivat oman hermostumisen, epävarmuuden ja epäjohdonmukaisuuden huonoina 

asioina, kun he puuttuivat työrauhahäiriöihin. 

Tilanteen mukaan, mutta siten että kuitenkaan ainakaan itte pahenna sitä tilannetta. Silleen 

että siitä tehdään mahollisimman pieni numero. Huono tapahan se on just jos valittee tilan-

teeseen nähen liian kovat otteet. Se provosoi ja häirittee muita. Sehän tässä onkin, että aina 

ei voi osata oikein arvioida, mikä on se sopiva voimakkuus. Välillä tuntuu että on liian anka-

ra ja välillä liian löysä. 

Puuttumiskeinojen valinnassa on olennaista valita tilanteeseen nähden mahdollisimman 

vähän häiriöitä aiheuttavat keinot. Opettajan puuttuminen itsessään aiheuttaa aina jonkin 

asteisen häiriön luokan toimintaan. Puuttumisessa tulisi painottua työrauhahäiriöiden en-

naltahkäisy. Opettajan olisi tärkeää nähdä sellainen toiminta hyvissä ajoin, josta saattaa 

kehkeytyä työrauhahäiriö. 

6.3.5 Konkreettiset puuttumiskeinot 

Noviisit kuvailivat monenlaisia sanattomia ja epäsuoria keinoja, joiden avulla he pyrkivät 

puuttumaan työrauhahäiriöihin. Epäsuorat keinot olivat usein sanattomia, mutta joissakin 

tapauksissa niihin saattoi liittyä opettajan puhetta. Olennaista epäsuorille keinoille oli, että 

niitä ei suoraan kohdistettu työrauhahäiriöiden aiheuttajaan. Suorat keinot taas kohdistuivat 

selkeästi häiriöitä aiheuttaneeseen oppilaaseen ja olivat aina verbaalisia. Noviisien käyttä-
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mät epäsuorat keinot olivat katseita, ilmeitä, eleitä, viereen menemistä, häiritsevän esineen 

poistamista, yleistä kommentointia tilanteesta, motivointia sekä erilaisia ärsykemerkkejä. 

Näiden lisäksi epäsuoraksi keinoksi luokiteltiin oppilaiden puuttumisen toisten käytökseen, 

silloin kun opettaja antaa tiedostaen tämän tapahtua. Suoriksi keinoksi luokiteltin vihjeet, 

kysymykset, säännöistä muistuttamisen, pyynnöt, vetoomukset, kehotukset, huomautukset, 

toistamiset, vaatimukset sekä käskyt. Näistä ainakin vihjeet olisi ollut mahdollista luokitel-

la myöskin epäsuoraksi. Vihjeet kuitenkin päädyttiin luokittelemaan suoraksi keinoksi, 

silloin kun ne kohdistuivat suoraan häiriön aiheuttajaan. Yleisemmällä tasolla pysyneet 

vihjeet luokiteltiin epäsuoriksi vihjeiksi. 

Noviisien mukaan katse oli epäsuorista keinoista yleisin tapa huomioida häiriötä aiheuttava 

oppilas. Noviisit kertoivat myös muuttavansa ilmeitä ja eleitään tilanteen mukaan. Tyypil-

linen keino oli myös mennä häiriötä aiheuttavan oppilaan viereen seuraamaan hänen työs-

kentelyään tarkemmin. Osa noviiseista oli poistanut häiriötä aiheuttaneen esineen. Tyypil-

linen verbaalinen epäsuora keino noviisien keskuudessa oli hyvin käyttäytyvien kehumi-

nen. Tarkoituksena tämän tyyppisessä toiminnassa oli saada häiriötä aiheuttava tällä tavoin 

orientoitumaan suotuisaan käytökseen, kun hän huomaa siitä tulevan positiivista palautetta. 

Osalla noviiseista oli käytössä erilaisia ärsykemerkkejä, kuten lehmänkello ja liikuntatun-

nilla pilli, joilla saadaan luokan huomio tai rauhoitetaan tilannetta. 

Joskus kun huomaan, että joku oppilas ei keskity tai juttelee muuta kuin pitäs, siis niinku 

opetustilanteessa, niin voin esittää hänelle tarkoituksella jonkun aiheeseen liittyvän kysy-

myksen. 

Osa haastateltavista toi esille oppilaiden puuttumisen toisten häiritsevään käytökseen. Tä-

mä luokiteltiin epäsuoraksi puuttumiseksi silloin, kun opettaja antoi tietoisesti näin tapah-

tua ja koki siitä olevan hyötyä luokan työrauhalle. Esimerkiksi juoruilu, jonka noviisit ko-

kivat itsessään työrauhahäiriöksi, ei ollut työrauhahäiriöihin puuttumista. Noviisit kuiten-

kin korostivat, ettei oppilaille voi antaa suoraa valtaa puuttumisessa. Moni haastateltavista 

piti ryhmäpainetta hyvänä asiana, kun se ohjasi työrauhaa kohti. 

Ryhmäpaine on jossain määrin sellainen asia jota voi käyttää. En nyt tarkoita mitään armei-

jatyylistä yks mokaa kaikkia rangaistaan menetelmää. Tietyllä tavalla voi toimia sen eteen, 

että jos vaikka annat luokalle tiettyjä vapauksia. Esimerkki siitä kun sanoin, että tunnilla saa 

mennä kirjastoon. Nämä lapset tykkää mennä sinne. Jos siellä kuitenkin mokaillaan, niin 

otetaan pois koko luokalta. Kun lapset tietää tämän he saattavat hieman katsoa toisten pe-

rään, eikä siellä kirjastossa sitten suvaita huonoa käytöstä. Moni myös saattaa ajatella, että 

en myöskään halua mokata tässä asiassa, sillä se voi johtaa epäsuosioon luokan sisällä, jo-

ten käyttäydyin nyt hyvin. 
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Suorat keinot olivat noviiseilla käytössä lähtökohtaisesti silloin kun puuttuminen edellytti 

nopeaa toimintaa tai kun epäsuorat keinot eivät olleet toimineet. Suorien keinojen voimak-

kuus vaihteli noviisien kuvauksissa hienovaraisista kehotuksesta aina selkeään käskyttämi-

seen. Hienovaraisiin keinoihin kuului myös säännöistä muistuttaminen, erilaiset vetoomuk-

set ja huomautukset. Tarvittaessa käytettiin näiden asioiden toistamista. Astetta voimak-

kaampi keino oli noviisien mukaan vaatiminen. Tästä voimakkaampia olivat suorat vaati-

mukset ja käskyt. 

Lähtökohtaisesti pyrin puuttumaan häiriöihin heti, mutta vaihtelee. Teknisen työn tunnilla jo 

pienenkin häiriön ilmetessä vihellän luokan toiminnan poikki ja virratkin tarvittaessa. Siellä 

turvallisuus on sellainen asia, minkä kanssa ei pelleillä pätkääkään. Puhuttelu sääntöjen 

merkityksestä on pidettävä heti ja sen aikana kukaan ei tee yhtään mitään, koska en pysty 

valvomaan heitä. Lisäksi puhuttelun kuunteleminen on muistutus muillekin luokan vaaroista 

ja toimii ennaltaehkäisevänä tekijänä. Sitten vaikka jollain historian tunnilla, niin ei tieten-

kään vastaavanlaiset toimenpiteet ole tarkoituksenmukaisia. Pienet häiriöt menee yleensä 

ohi, kun teen oppilaalle selväksi, että sua seurataan. Ei siinä välttämättä tarvi edes sanoa 

mitään. Sitten tarvittaessa asiasta voidaan sanoa kerran ja mahdollisesti toisenkin kerran. 

Myöhemmin pidemmät puhuttelut ovat joskus tarpeen. 

Noviisit joutuivat käyttämään suoria keinoja myös oppilaan vastarintaa kohdatessaan. Vas-

tarinnalla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan tilanteita, joissa oppilas ei tottele opettajaa 

useista opettajan käyttämistä eriasteisista suorista keinoista huolimatta. Erityisesti lyhyitä 

sijaisuuksia tehdessään noviisit kokivat kohtaavansa enemmän vastarintaa. Vastarinnan 

kohtaamisessa noviisit olivat tunteneet neuvottomuutta ja hämmennystä. Usein koulun 

taholta oli luvattu tukea vastarinnan kohtaamiseen. Vastarintaa aiheuttava oppilas oli mah-

dollista lähettää rehtorin luokse tai viereiseen luokkaan. Tätä mahdollisuutta pidettiin hy-

vänä. Osa piti kuitenkin vaikeana arvioida, milloin sen käyttäminen on aiheellista. Kaikki 

noviisit pitivät lähtökohtaisesti tärkeänä, että vastarintaa kohdatessa tilanteet pitäisi pystyä 

ratkaisemaan ensisijaisesti itse. Muuhun henkilökuntaan turvautuminen käsitettiin poikke-

ukselliseksi keinoksi, eivätkä kaikki olleet siihen koskaan turvautuneetkaan. 

Puuttumiskeinot oppilaan vastarintaan vaihtelivat noviisien keskuudessa. Yleensä vastarin-

taan kohtaan jouduttiin käyttämään normaalia voimakkaampia keinoja tai erinäköisiä seu-

raamuksia. Kaikki haastateltavat pitivätkin seuraamusta parempana terminä kuin rankai-

semista. Seuraamukset nähtiin positiivisempana ja niiden tarkoitus oli yleensä sovitella 

tekoa. Haastateltavien kuvaamat seuraamukset liittyivät aina jollain tapaa oppilaan tekoon. 

Esimerkiksi jälki-istunto nähtiin enemmänkin rankaisuna. Jälki-istunnon sijaan haastatelta-

vat pitivät järkevämpänä tapana sitä, että oppilaan tekemisistä jäätiin keskustelemaan oppi-

tunnin tai työpäivän jälkeen. Tämän tarkoituksena oli noviisien mukaan saada oppilasta 
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miettimään tekoa hiljaa istumisen sijaan. Noviisit suosivat myös erilaisia tapoja, joilla op-

pilas pystyi hyvittämään oman tekonsa. Myöskään työrauhakirjallisuudesta rankaisemista 

ei nähdä hyvänä kasvatuskeinona (Jones & Jones 2007, s. 202; Levin & Nolan 2010, s. 

141–142). 

Haastateltavat pitivät tärkeinä, että seuraamuksia mietittiin tarkkaan. Toisaalta haastatelta-

vat kuvailivat tilanteita, joissa seuraamukset piti päättää nopeasti eri tilanteissa. Tämän 

tyyppinen tilanne oli esimerkiksi jonoissa etuilu, joihin tyypillinen ratkaisu oli laittaa etui-

lija jonon hännille. Seuraamukset saattoivat kohdistua myös koko ryhmään. Moni haasta-

teltava nosti esiin ihanteellisena tilanteen, jossa oppilas itse saisi päättä lopettaako hän toi-

minnan vai valitseeko siitä aiheutuvan seuraamuksen. 

Puutuin siihen useaankin kertaan, mut se vaan jatku. Sitten käskin siirtää pulpetin kauem-

maks muista, siis siitä omasta ryhmästä, mutta tähänkään ei suostunu. Totesin vaan, että 

saat itse valita, että siirräkkö pulpettii vai jäädänkö jutteleen asiasta tunnin jälkeen. Se ei 

vieläkään siirtäny, joten totesin että jäädään jutteleen. Sitten kohta se siirsi omaehtoisesti 

kauemmas ja mökötti siellä. Tunnin jälkeen se oli menossa välitunnille muitten mukana, mut-

ta sanoin että jäät jutteleen. Se vaan totes, että hänhän siirsi pulpetin. Totesin vaan, että niin 

siirsit, mutta et heti kun mä sanoin, joten nyt jäädään jutteleen. Sitten jäätiin jutteleen ja sii-

nä oikeestaan selviskin se syy siihen käytökseen ja siihen se sit loppu, eikä mitään pahempaa 

ollukkaan hänen kanssaan. 

Opettajien puuttumiskeinot työrauhahäiriöiden suhteen jakaantuivat epäsuoriin ja suoriin. 

Keinovalikoimassa oli sekä non-verbaalisia että verbaalisia puuttumisen tapoja. Mikäli 

nämä keinot eivät ratkaisseet tilannetta, jäi opettajalle vaihtoehdoksi erilaisten seuraamus-

ten käyttö. 

6.3.6 Työrauhahäiriöiden vähentämistapoja 

Haastateltavat käsittivät työrauhahäiriöiden vähentämisen koko kouluyhteisön yhteiseksi 

asiaksi. Tämän lisäksi oli tärkeä tehdä yhteistyötä kodin kanssa. Vaikka yhdessä tekemistä 

pidettiin tärkeänä vähentämiskeinona, noviisit näkivät yksitäisellä opettajalla olevan paljon 

mahdollisuuksia toimia itsenäisestikin työrauhahäiriöiden vähentämiseksi. 

Noviisit kokivat omassa työssään mahdollisuuksia vähentää työrauhahäiriöitä ennen kaik-

kea hyvän opetuksen kautta. Tällä tarkoitettiin laadukkaita oppitunteja, jotka edellyttivät 

hyvää suunnittelua. Noviisit pitivät tärkeänä opettajan kykyä innostaa oppilaita. Itse luok-

kahuonetyöskentelyn aikana haastateltavat pitivät tärkeänä opettajan varhaista puuttumista, 

valppautta ja tahdikasta toimintaa. Varsinkin lyhytaikaisissa työsuhteissa nämä edellä mai-
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nitut asiat olivat merkittävässä roolissa. Pidempään yhden luokan kanssa työskennelleet 

painottivat enemmän pitkäjänteistä työtä oppilaiden kanssa. He myös korostivat välittämis-

tä sekä luottamusta vähentämiskeinoina. Luokan arjen toimivuus sekä hyvä vuorovaikutus 

olivat heidän mukaansa myös tärkeitä vähentämiskeinoja. Ylipäätään hyvä oppilaan tunte-

mus ja pitkään saman ryhmän kanssa työskentely nähtiin työrauhahäiriöitä vähentävinä 

asioina. 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä pidettiin hyvänä mahdollisuutena vähentää työrauha-

häiriöitä. Osa noviiseista olikin ottanut työrauha-asioita esille vanhempien kanssa. He ko-

kivat tärkeiksi pitää hyvät suhteet vanhempiin, jotta vaikeistakin asioista voidaan tarvitta-

essa keskustella rakentavasti. Yhteydenpito vanhempiin tapahtui noviisien mukaan paljon 

sähköisten viestimien kautta. Tätä pidettiin yleisesti haastavana erityisesti vaikeista asioista 

kerrottaessa. Moni haastateltavista olikin sitä mieltä, että työrauhaan liittyvät asiat ovat 

useimmiten parempi kertoa puhelimessa tai kasvotusten, koska silloin voi heti vastata van-

hemmilta tuleviin kysymyksiin, eikä väärinymmärryksiä pääse syntymään niin helposti. 

Yksi noviiseista koki myös nuoren ikänsä hankalaksi asiaksi kohdatessaan selkeästi itseään 

iäkkäämpiä vanhempia. 

Noviisit olivat kokeneet työyhteisöltään saadun tuen ja opettajien välisen yhteistyön pää-

asiassa positiivisella tavalla. Rehtorit olivat yleensä painottaneet työrauha-asioita jo työ-

haastatteluiden ja perehdyttämisen yhteydessä. Rehtorit olivat myös luvanneet tukensa 

noviisiluokanopettajille erilaisin tavoin työrauhahäiriöiden yhteydessä. Yleensä häiriöitä 

aiheuttavan oppilaan sai lähettää tarvittaessa rehtorin luo. Rehtorit olivat yleensä myös 

kiinnostuneita siitä, miten noviisit pärjäsivät luokan kanssa. He kyselivätkin erityisesti työ-

rauha-asioista noviisiluokanopettajilta. Myös toisilta luokanopettajilta saatu tuki koettiin 

positiivisesti. Yleistä oli, että viereiseen luokkaan sai lähettää häiriöitä aiheuttavan oppi-

laan. Noviisit olivat kokeneet, että kollegat olivat yleisestikin kiinnostuneita nuoren opetta-

jan pärjäämisestä. Työrauha olikin teema, joka noviisien mukaan usein toistui keskuste-

luissa muiden kollegoiden kanssa. 

Työkavereilta on aina tullut apua. Ei mitään ongelmaa. Jos on kysyny, niin on vastattu. Reh-

torit ja toiset opettajat ovat monesti tulleet kyselemäänkin. Sitten jos sattunut joku toinen 

nuori opettaja olemaan talossa, niin niiden kanssa sitten on poristu samanlaisista kokemuk-

sista. 

Noviisiluokanopettajat käsittivät työrauhan rakentamisen ja ylläpitämisen olevan sekä en-

naltaehkäisevää toimintaa että konkreettista tilanteisiin puuttumista. Ennaltaehkäisevän 
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toiminnan tarkoituksena oli vaikuttaa luokan toimintaa siten, että työrauha luokassa säilyy. 

Ennaltaehkäisevä toiminta tapahtui sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella. Puut-

tumista puolestaan tarvittiin silloin kun luokassa vallitseva työrauha oli muuttunut työ-

rauhahäiriöksi. Puuttumisen tarkoituksena oli palauttaa työrauha luokkaan. Tämän vuoksi 

työrauhan rakentaminen ja ylläpito edellyttää työrauhan sekä työrauhahäiriön määrittelyä. 

Tämän tutkimuksen noviisiluokanopettajat käsittivät työrauhan rakentamisen ja ylläpitämi-

sen monipuolisella tavalla. Opettajan oma asenne, tiedot ja taidot nähtiin vahvasti tämän 

toiminnan taustalla. Opettaja pystyi heidän mukaansa vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi 

työrauhahäiriöiden syntyyn panostamalla laadukkaaseen opetuksen suunnitteluun.  Oppi-

tuntien aikana pyrittiin toimimaan ennaltaehkäisevästi työrauhahäiriöiden suhteen. Työ-

rauhan muuttuessa työrauhahäiriöksi, pyrittiin tilanteeseen lähtökohtaisesti puuttumaan 

mahdollisimman hienovaraisia keinoja käyttäen. 

6.4 Tutkimustulosten koonti 

Noviisiluokanopettajat käsittivät työrauhan olevan luokassa vallitseva ihanteellinen tilanne, 

jonka kukin yksilö kokee subjektiivisesti. Työrauha on tilannesidonnaista ja siihen vaikut-

taa monet koulutyöskentelyyn liittyvät tekijät, kuten opetettava aine ja käytettävät opetus-

menetelmät. Työrauha käsitettiin dynaamiseksi ilmiöksi, jonka määrittelyä opettajan oli 

koko ajan tehtävä työssään.  

Haastateltavat käsittivät äänen ja liikkeen olennaiseksi osaksi tämän päivän koulunkäyntiä. 

Haastateltavat pohtivat paljon niiden suhdetta työrauhaan. Opettajan tehtävänä nähtiin jär-

jestää opetus siten, että äänenkäyttö ja liikkuminen saattoi tapahtua koulun arjessa työ-

rauhan puitteissa. 

Työrauha nähtiin opettavana ja opittavissa olevana asiana ja sitä kautta olennaisena osana 

opettajan kasvatustehtävää. Työrauha-asioiden käsittelyyn kannatti haastateltavien mukaan 

panostaa erityisesti lukuvuoden alussa. Opetustyön onnistumisen käsitettiin edellyttävän 

työrauhaa, kuten myös oppimisen onnistumisen. Tämän vuoksi sekä opettajilla että oppi-

lailla nähtiin olevan oikeus työrauhaan. Oikeuden vastapainona opettajilla ja oppilaille 

käsitettiin olevan myös velvollisuuksia työrauhan toteutumisen suhteen. 

Työrauhahäiriö puolestaan määriteltiin työrauhan vastakohdaksi. Työrauhahäiriöiden mää-

rittely koettiin luokkahuonetilanteissa haastavaksi. Ilmiönä työrauhahäiriöt nähtiin työ-
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rauhan tapaan tilannesidonnaisina ja subjektiivisina. Olennainen yhdistävä kriteeri työ-

rauhahäiriöille oli keskeytyminen koulutyöhön. 

Työrauhahäiriöissä nähtiin niiden negatiivisten vaikutusten lisäksi myös kasvatuksellisia 

mahdollisuuksia, kuten toisten huomioon ottamista, vastuun ottamista omasta käytöksestä 

sekä hyvän käytöksen opettelua. Kasvatuksellisten mahdollisuuksien löytämistä tilanteista 

ei koettu aina helpoksi asiaksi.  

Työrauhahäiriöt ilmentyivät haastateltavien mukaan monin eri keinoin. Tyypillisesti häiriöt 

olivat opettajan rajojen testaamista. Erityisesti lyhyissä sijaisuuksissa tätä tapahtui paljon.  

Yleisimmäksi häiriön muodoksi noviisiluokanopettajat kokivat puhumisen ilman lupaa, 

mutta erilaiset non-verbaaliset häiriöt olivat myös tyypillisiä. 

Eri oppiaineilla ja erilaisilla opetusmenetelmillä oli oma vaikutuksensa työrauhahäiriöihin. 

Esimerkiksi liikuntatunnilla työrauhahäiriöt olivat erilaisia kuin matematiikan tunnilla. 

Opetusmenetelmistä sellaisissa, joissa opettaja oli paljon äänessä, työrauhahäiriöt kohdis-

tuivat yleensä suoraan opetukseen. Yksilötyöskentelyä ja ryhmätyöskentelyä painottavissa 

menetelmissä häiriöt kohdistuivat enemmän oppilaisiin. 

Työrauhahäiriöiden taustalla nähtiin sekä opettajasta itsestään että oppilaista johtuvia teki-

jöitä. Opettajasta johtuvat tekijät nähtiin usein johtuvan huonosta opetuksen suunnittelusta 

tai vääränlaisista puuttumiskeinoista. Oppilaasta johtuvia tekijöitä olivat esimerkiksi levot-

tomuus, opiskelumotivaation puute ja lyhytjänteisyys. Oppilasryhmän sisäiset jännitteet 

nähtiin myös taustatekijöinä. Muita olennaisia taustalla olevia tekijöitä olivat yhteiskunnal-

liset ilmiöt, koti sekä lasten ja aikuisten maailmojen välinen ristiriita. 

Noviisiluokanopettajat pyrkivät rakentamaan ja ylläpitämään työrauhaa sekä oppituntien 

ulkopuolella että oppituntien aikana erilaisin keinoin. Oppituntien ulkopuolella opettajat 

pyrkivät huomiomaan työrauhaan liittyvät asiat yksittäisten tuntien suunnittelusta aina pit-

käjänteiseen opetuksen suunniteluun asti. Oppituntien aikana haastateltavat pyrkivät toi-

mimaan mahdollisimman ennaltaehkäisevästi ja puuttumaan häiriöihin mahdollisimman 

hienovaraisella tavalla. Puuttumiskeinot olivat epäsuoria, suoria, non-verbaalisia ja verbaa-

lisia. Opettajan tiedot, taidot ja asenne nähtiin tärkeinä taustatekijöinä häiriöihin puuttumi-

sessa.  
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen keskeisimpiä tarkoituksena oli kartoittaa Oulun kaupungilla työskente-

levien noviisiluokanopettajien käsityksiä työrauhasta ilmiönä. Tutkimuksessa pyrittiin sel-

vittämään noviisien tapoja määritellä työrauhaa, työrauhahäiriöitä sekä heidän keinojaan 

ennaltaehkäistä ja puuttua työrauhahäiriöihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää no-

viisien yksilöllisiä ja ainutkertaisia kokemuksia, joiden avulla pyrittiin lisäämään ymmär-

rystä työrauhakysymysten merkityksestä luokanopettajan työn kahtena ensimmäisenä vuo-

tena. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta, etiikkaa sekä johtopäätöksiä. 

Lopuksi pohditaan vielä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

7.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Työrauhaa on tutkittu peruskoulussa tutkittavien noviisien näkökulmasta vähän. Monessa 

noviisitutkimuksessa (ks. Blomberg 2008) työrauhaa kuitenkin käsitellään pienempänä 

osatekijänä. Työrauhaa koskevat tutkimukset keskittyvät usein pitkään työelämässä ollei-

den opettajien kokemuksiin (ks. Belt 2013). Saloviita (2014) on jopa nostanut esille, ettei 

vähän aikaa työelämässä olevia opettajia edes kannata tutkia työrauhaan liittyvissä työ-

rauhaan liittyvissä kysymyksissä. Tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot olivat päinvastai-

sia. Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat antoivat osaltaan merkittävät panoksen 

aiheesta kumpuavaan keskusteluun. Heillä oli paljon sanottavaa aiheesta ja heidän koke-

muksensa antoi tärkeää luokanopettajan työn alkumetreistä. 

Noviisit käsittivät työrauhan ja työrauhahäiriön modernilla tavalla. Tämä vastaa hyvin pit-

kälti omia käsityksiäni siitä, minkälaisia asenteita valtaosa vastavalmistuneista luokanopet-

tajista omaa. On kuitenkin muistettava, että tässä on kyseessä vain tietty joukko. Tämän 

perusteella voidaan ajatella pitkän teoriapainotteisen kasvatustieteellisen koulutuksen anta-

van hyviä työkaluja määritellä erilaisia koulun maailman ilmiöitä teoreettisesti. Haastatel-

tavien käsitysten taustalla näkyi vahvasti sellaiset luokanopettajakoulutuksessa painotetut 

asiat, kuten lapsikeskeisyys, konstruktivismi ja sosiokonstruktivismi. Toisaalta tutkimuk-

seen on saattanut päätyä ihmisiä, joille työrauhakysymyksien pohdinta on luontevaa ja he 

ovat saattaneet miettiä asioita keskimääräistä enemmän. Omien kokemuksieni mukaan olen 

törmännyt myös hyvin erilaisiin näkemyksiin työrauhasta nuorten luokanopettajien kes-

kuudessa. Nämä näkevät asiat paljon traditionaalisemmalla tavalla, eikä esimerkiksi lapsi-
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keskeisyys ja usko kasvatuksellisiin mahdollisuuksiin nouse niin vahvaan osaan. Tutki-

muksellisessa mielessä olisi mielenkiintoista tavoittaa tätäkin joukkoa ja tarkastella heidän 

selviytymistään opettajan työn ensimmäisistä vuosista. 

Työrauhan rakentamista ja ylläpitoa käsittelevässä osassa noviisit osasivat hyvin reflektoi-

da omaa toimintaansa luokanopettajana. Ihanteiden ja omien käytännön ratkaisujen välillä 

oli ajoittain ristiriita. Positiivista kuitenkin oli, että omiin käytännön ratkaisuihin osattiin 

suhtautua kriittisesti. Vaikka noviisit kokivat ajoittain hämmennystä ja epäonnistumisiakin, 

he näkivät mahdollisuutensa kehittää omaa toimintaa. Noviisit ymmärsivät olevan tällä 

hetkellä hyvin vahvasti oppimassa opettajan työn käytäntöjä. Hämmennyksen ja epäonnis-

tumisien lisäksi, kaikki olivat kokeneet työssään myöskin onnistumisia työrauhaan liitty-

vissä asioissa. Kaikki olivat kokeneet kehittyneensä valtavasti lyhyen uransa aikana. No-

viisit pyrkivät omissa käytännön ratkaisuissaan toteuttamaan omia lapsikeskeisiä ja sosio-

konstruktivistisia ihanteita. Ennaltaehkäisevää työtä kuitenkin häiritsi jonkin verran opetta-

jan työhön liittyvä kiire ja sen aiheuttava kuormittavuus. Välillä luokkaan oli mentävä vä-

häisen suunnittelun turvin, tietynlainen ovenkahvapedagogiikka ohjenuorana. Tätä ei pidet-

ty hyvänä asiana, vaan eräänlaisena käytännön asettamana pakkona. Itse työrauhahäiriöti-

lanteissa käytännön ratkaisut olivat noviisien mukaan välillä huonoja. Tämä johtui häm-

mennyksestä ja kokemattomuudesta. Noviisit kokivat kuormittavana luokkahuonetilanteen 

monet päällekkäiset prosessit, joista ei aina osattu valita tärkeimpiä. Positiivista tässäkin 

oli, että haastateltavat pystyivät reflektoimaan omaa toimintaansa ja ymmärsivät usein jäl-

kikäteen toimineensa epäjohdonmukaisesti. Opettajien käytännön toimintaa ohjasivat pe-

dagogisen tahdikkuuden ihanteet, mikä näkyi omia ratkaisuja analysoitaessa. Opettajat 

kokivat oman asenteensa lapsia kohtaan merkittäväksi. Taustalla kumpusi selkeästi peda-

gogisen rakkauden ihanne.  

Noviisit eivät kokeneet olleensa työrauhakysymyksissä yksin. Opettajien välinen yhteistyö 

nähtiin tärkeänä osana nykyajan ja tulevaisuuden koulunkäyntiä. Sen uskottiin olevat tär-

keää myös työrauha-asioissa. Noviisit kokivat työpaikoillaan saaneen riittävää tukea toisil-

ta opettajilta ja rehtoreilta. Apua tarjottiin jonkin verran vapaaehtoisesti, mutta tärkeää oli 

mennä sitä omatoimisesti hakemaan. Koulun yhtenäiset säännöt ja aikuisten johdonmukai-

nen puuttuminen työrauhahäiriöihin käsitettiin koko koulun työrauhaa edistävänä asiana. 

Yhteistyö vanhempien kanssa nähtiin samoin tärkeänä. 
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Noviisiluokanopettajat olivat näennäisesti taustoiltaan varsin heterogeeninen joukko. Kri-

teereinä haastatteluun pääsemiseksi oli luokanopettajan muodollinen pätevyys sekä alle 

kahden vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.  On kuitenkin muistettava, että tämän-

kin joukon sisällä haastateltavilla oli varsin erilainen kokemus eri ammattialoilta sekä vaih-

televa määrä opettajan sijaisuuksia opiskeluaikana. Haastateltavia kartoitettaessa ei näitä 

asioita erityisemmin huomioitu, eikä niitä erityisemmin selvitetty haastatteluja tehdessä-

kään. Aikaisempi työhistoria ja yleinen elämänkokemus kuitenkin vaikuttavat kaikkien 

kokemukseen. Niiden merkitystä voi yrittää arvioida, mutta se ei ollut tämän tutkimuksen 

keskiössä. Niiden merkitys kuitenkin tiedostetaan tutkimustuloksia arvioitaessa. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on ollut tapana käyttää validiteetin ja reliabilitee-

tin käsitteitä. Validiteetilla pyritään tarkastelemaan sitä, onko tutkimuksessa pyritty vas-

taamaan tutkimusongelmiin. Reliabiliteetti tarkastelee tutkimuksen toistettavuutta. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) kritisoivat näiden käsitteiden käyttöä laadullisessa tutkimukses-

sa, sillä ne ovat lähtöisin määrällisen tutkimuksen kentältä, eikä niissä huomioida tarpeeksi 

laadullisen tutkimuksen tarpeita tai tavoitteita (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 136). Tämän 

tutkimuksen osalta toistaminen tuskin toisi täysin samanlaisia tuloksia, eikä se ole laadulli-

sen tutkimuksen mukaisesti edes tarkoituksenmukaista. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei täs-

sä tutkimuksessa vastata tutkimusongelmiin. Laadullisessa tutkimuksessa ei tavoitella tilas-

tollisesti yleistettävissä olevaa, objektiivista tietoa, vaan siinä pyritään tulkitsemaan, kuvai-

lemaan ja ymmärtämään tapauksia ja ilmiöitä sekä niiden ainutlaatuisuuttaan. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulisi huomioida tutkimus kokonaisuu-

tena ja tarkastella sen sisäistä johdonmukaisuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 140). Tarkka 

kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta parantaa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (Hirsi-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, s. 227). Tämän vuoksi tutkimuksessa pyrittiin selittämään 

tutkimuksen metodologiaa käsittelevässä osassa tutkimuksen eteneminen mahdollisimman 

tarkasti. 

Laadullisessa tutkimuksessa tunnustetaan tutkijan avoin subjektiviteetti, jolloin tutkijan 

subjektiivisuus nousee keskeiseksi näkökulmaksi arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta. 

Tämä tekee tutkijasta itsestään tutkimuksen merkittävimmän luotettavuuden kriteerin. (Es-
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kola & Suoranta 1998, s. 210.)  Lichtman (2013) nostaa esiin tutkijan aktiivisen roolin laa-

dullisessa tutkimuksessa. Objektiivisuuden toivossa ei kannata tavoitella tilannetta, jossa 

tutkija on tutkimuksesta irrallinen, ulkopuolinen tekijä. Tutkimuksen luotettavuuden kan-

nalta on keskeistä tehdä näkyväksi tutkijan oma asema ja rooli tutkimuksessa sekä kaikki 

tutkimusprosessiin vaikuttaneet valinnat ja uskomukset niiden taustalla. (Lichtman, 2013, 

s. 295.) Täydellinen objektiivisuus on mahdotonta senkin takia, koska aineiston käsittely 

on aina väistämättä tutkijan subjektiivista tulkintaa ja kokemusta aineiston merkityksestä 

Perttula (2009, s. 143–146). Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvauskategorioiden yh-

teyteen liitetään suoria lainauksia, jotta lukija voi seurata tutkijan päättelyä ja kategorioi-

den rakentamisen perusteluja (Niikko 2003, s. 39). 

Koska työrauha oli tuttu aihe jo kandidaatintutkielmassa, tuli omia ennakkokäsityksiä poh-

tia jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja aineiston hankinnassa. Koko aineiston analyysin 

ajan pyrkimyksenä oli tiedosta riski omien ennakko-oletusten mahdollisesta ohjailevasta 

vaikutuksesta tutkimustuloksiin ja siitä, että tutkittavien ääni saattaisi jäädä tutkimuksessa 

pimentoon. Haastateltavien äänen esiintuomiseksi ja tutkimuksen luotettavuutta lisäämi-

seksi analyysin yhteydessä esitettiin suoria lainauksia ilmauksista, joilla tutkittavat kuvaili-

vat omia kokemuksiaan.  

Lincoln ja Buba (1985) ovat määritelleet erilaisia arviointikriteerejä laadulliselle tutkimuk-

sella. Yksi tapa arvioda luotettavuutta on tutkimuksen sovellettavuus (Lincoln & Guba 

1985, s. 297) tai vastaavasti siirrettävyys (Eskola & Suoranta 1998, s. 211), mitä pidetään 

mahdollisina joissakin tapauksissa, vaikka varsinainen yleistäminen ei onnistuisi. Myös 

fenomenografisessa ajattelutavassa on lähtökohtana, että tutkimuksen perusteella on mah-

dollista muodostaa olettamus yleisestä käsitysten joukosta tietyssä kulttuurissa, yhteiskun-

nassa tai yhteisössä (Huusko & Paloniemi 2006, s. 165). Tämän tutkimuksen yhteydessä 

sovellettavuuden kriteerin täyttymistä voidaan verrata, miten päätelmät olisivat rinnastetta-

vissa jossakin toisessa kaupungissa tai toisella alueella työskenteleviin luokanopettajiin. 

Tulokset ovat sidoksissa opettajien kokemusympäristöön ja erilaisiin tekijöihin, jotka sää-

televät opettajan työtä, kuten ympäröivä kulttuuri, teoriaperinne ja opetussuunnitelmat. 

Tämän vuoksi tämä tutkimus ei ole sovellettavissa sellaisten noviisien kouluympäristöihin 

jotka poikkeavat näiden tekijöiden suhteen, kuten kulttuuriltaan selkeästi poikkeavat maat. 

Tämän vuoksi tutkimus ei ole sovellettavissa esimerkiksi sellaisissa maissa työskenteleviin 

noviisiopettajiin, joiden kouluympäristö poikkeaa olennaisesti näiden tekijöiden suhteen. 
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Pysyvyyden kriteerillä tarkoitetaan tutkimustilanteen käyttövarmuutta tai arviointi, eli mi-

ten hyvin analyysiä voidaan käyttää erilaisissa tutkimustilanteissa (Lincol & Guba 1985, s. 

289–299). Tutkimuksessa käytettävä analyysi sopii hyvin erilaisten kokemusten ja käsitys-

ten tutkimiseen ja vastaavantyyppistä analyysiä on käytetty paljon vastaavanlaisissa eri-

ikäisten opettajien kokemuksia ja käsityksiä tutkittaessa sekä työrauhaan liittyvissä tutki-

muksissa.  

Neutraalisuudella tarkoitetaan tutkimuksen vahvistettavuutta. Tällä viitataan pyrkimykseen 

saada vahvistusta omille tulkinnoille toisista tutkimuksista. (Eskola & Suoranta 1998, s. 

212; Lincoln & Cuba 1985, s. 299–300.) Tämän tutkimuksen tulkintoihin löytyy selkeästi 

tukea muista vastaavaa aihetta käsittelevistä tutkimuksista. Pyrin osoittamaan tämän tuo-

malla muita tutkimustuloksia analyysin yhteyteen. 

Totuusarvolla tarkoitetaan onnistunutta keskustelua aineiston kanssa sekä ajateltavissa ole-

vaa tulkintaa. Tutkimuksen voidaan ajatella olevan luotettavaa, kun tutkijan näkemyksen 

voidaan ajatella vastaavan tutkittavien alkuperäistä kokemusta. (Eskola & Suoranta 1998, 

s. 211; Lincoln & Guba, s. 294–299.) Tämän tutkimuksen keskiössä on teoreettinen viite-

kehys, haastateltujen noviisiluokanopettajien kokemukset ja tutkijan oma analyysi sekä 

näiden kolmen kokonaisuuden välinen suhde. Tässä tutkimuksessa nämä kolme osaa kes-

kustelevat luontevasti keskenään ja saadut tulokset ovat selkeästi ajateltavissa olevia suh-

teutettuna teoriapohjaan. 

7.3 Tutkimuksen etiikka 

Tutkimuksen eettinen pohdinta lähtee liikkeelle jo aiheen valinnasta. Tutkimuskohteen 

sekä tutkimusongelmien valinta on eettinen ratkaisu. Tutkijan tulee pohtia aiheen muodin-

mukaisuutta, toteutettavuutta ja yhteiskunnallista merkityksellisyyttä.  (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, s. 26) Työrauhaan liittyvät kysymykset ovat aina ajankohtaisia koulumaa-

ilmassa. Ilmiönä se on jatkuvassa murroksessa, minkä vuoksi se tarvitsee jatkuvaa tilanteen 

kartoittamista tieteellisen tutkimuksen avulla. Aihe on sitä kautta yhteiskunnallisesti mer-

kittävä ja erityisesti noviiseihin painottuva näkökulma tuo uutta tietoa tieteellisen keskuste-

luun. 

Ihmistieteissä ollaan suorassa kontaktissa tutkittaviin, minkä vuoksi eettisiä kysymyksiä on 

pohdittava hyvin pitkälti tutkittavien näkökulmasta. Eettisille kysymyksille ei ole olemassa 
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mitään kaiken kattavaa säännöstöä. Tämän vuoksi tutkija tekee omaan tutkimukseensa 

liittyvät eettiset ratkaisut itse. Tärkeää on pystyä ennakoimaan ja tunnistamaan eettiset on-

gelmat. Eettisesti hyvässä tutkimuksessa eettisten kysymysten pohdinta liittyy tutkimuksen 

kaikkiin vaiheisiin. (Eskola & Suoranta 1998, s. 52, 59; Hirsjärvi & Hurme 2008, s. 19.) 

Lähtökohtana tässä tutkimuksessa oli pyrkiä ennakoimaan ja tunnistamaan erilaisia tutki-

mukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Eettisyys on ollut mukana tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa, aineiston keruusta tutkimusten raportointiin ja pohdinnan sekä johdannon kirjoit-

tamiseen. Pyrkimyksenä oli tuoda myös eettinen pohdinta ja valinnat mahdollisimman 

avoimesti esiin eri osissani tutkimusta. 

Ennen tutkimusta tutkittaville on kerrottava avoimesti tutkimuksen kulkuun liittyvistä asi-

oista ja tutkimuksen raportoinnista. Lisäksi on hankittava tutkimukseen lupa sekä viran-

omaisilta, että tutkittavilta. (Eskola & Suoranta 1998, s. 52–53.) Tutkimuksesta kiinnostu-

neisiin oltiin yhteydessä sähköpostitse. Tutkimuksen kulku käytiin läpi mahdollisimman 

tarkasti ja tutkittavien kysymyksiin vastattiin aluksi sähköpostin kautta. Ennen haastattelu-

ja olennaiset asiat käytiin vielä suullisesti läpi ja tilanteessa ilmenneisiin kysymyksiin vas-

tattiin. Samassa yhteydessä haastateltavia pyydettiin allekirjoittamaan sopimus (liite 2), 

jossa luvattiin käyttää haastatteluja tähän tutkimukseen. Haastateltavien oikeutta vetäytyä 

missä tahansa vaiheessa tutkimuksesta korostettiin vielä tässä vaiheessa.. Kaikilla haasta-

teltavilla oli oma pro gradu -työ vielä tuoreena muistissa, joten he tiesivät hyvin tutkimuk-

seen liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja olivat sitä kautta hyvin perillä omista oikeuksis-

taan. Koska kaikki tutkittavat työskentelivät Oulun kaupungilla, pyydettiin Oulun kaupun-

gilta tutkimuslupa (liite 1). 

Tutkimustulosten esittämisessä tulee suojella tutkittavia siten, ettei heistä paljasteta mitään 

liian arkaluontoista tai yksilöä loukkaavaa. Tutkittavan henkilön tunnistaminen on tehtävä 

mahdollisimman hankalaksi. Tutkimuksesta ei saa aiheutua minkäänlaista haittaa tai va-

hinkoa tutkittaville. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 54; Hirjsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

s. 23, 25.) Haastateltavien yksityisyyden suojaaminen oli tutkimukseni tärkein tehtävä. Osa 

haastateltavista tunsi toisensa, koska olin saanut potentiaalisten haastateltavieni nimiä esi-

tutkimukseen osallistuneilta.  Lisäksi huomionarvoista oli, että Oulun kokoisessa kaupun-

gissa potentiaalisen tutkimusjoukon määrä on suhteellisen pieni. Näiden asioiden vuoksi 

häivytin tutkimuksestani kaikki ikään, sukupuoleen ja työpaikkaan viittaavat asiat. Tutki-

muksessa ei haastateltu tai havainnoitu lapsia. Haastateltavat osasivat myös suojella 

asianmukaisella tavalla oppilaidensa yksityisyyttä. Tämän vuoksi tutkimusta tehtäessä ei 
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tarvinnut juurikaan kiinnittää huomiota oppilaiden yksityisyyden suojaamiseen. Lisäksi 

opettajien yksityisyyden suojaaminen suojeli samalla lasten yksityisyyttä.. Opettajat ker-

toivat myös työkavereistaan ja yhteistyöstä vanhempien kanssa. Myös heidän kohdallaan 

tuli huomioida yksityisyyden suojaaminen. Lähtökohtana yksityisyyden suojaamisella oli 

haastateltavan yksilöllisyyden suojaaminen. Tämän onnistuessa ei kenenkään ulkopuo-

lisenkaan henkilöllisyys pitäisi tulla esille. Toisaalta yhdenkin ulkopuolisen henkilöllisyy-

den paljastuessa, saattaisi haastateltavankin henkilöllisyys paljastua. 

7.4 Jatkotutkimusaiheita 

Työrauha ja noviisiluokanopettajuus ovat asioita, joita voi lähteä tutkimaan monestakin 

näkökulmasta, joko yhdessä tai erikseen. Yksi mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi nuorten 

ja kokeneiden luokanopettajien vertailu. Vertailua voisi tehdä samankaltaisella kysymyk-

senasettelulla kuin tässä tutkimuksessa. 

Noviisiluokanopettajuutta ja työrauhaa pystyisi tarkastelemaan myös autoetnografisesta 

näkökulmasta. Autoetnografia on tutkimuksen suuntaus, jossa tutkija voi laajentaa näke-

mystä jostakin ilmiöstä kirjoittamalla oman kokemuksensa. Tämä olisi itselleni mielenkiin-

toinen vaihtoehto lähteä jatkamaan tutkimusta aiheen piirissä, koska gradun valmistuttua 

olen aloittelemassa luokanopettajan työtä. Olisi mielenkiintoista vertailla tulevia omia ko-

kemuksiani haastateltavieni kokemuksiin ja muuhun tutkimukseen. Tutkimusaineisto voisi 

olla esimerkiksi itse kirjoittamani päiväkirja. 

Työrauhan tutkimuksessa olisi tärkeä pystyä vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin. 

Älylaitteet ovat jo tulleet peruskouluihin ja niiden merkitys tulee todennäköisesti vain kas-

vamaan. Tähän liittyy vahvasti myös opettajan tiedollisen auktoriteettiaseman murenemi-

nen. Älylaitteita oppimisessa on tutkittu viime vuosina paljon. Mielestäni olisi tärkeää 

myös pohtia, minkälainen vaikutus niillä on ollut koulujen työrauhaan. Aiheeseen pystyisi 

hyvin liittämään eri-ikäisten opettajien näkökulmaa. 

Opettajien käsityksiä työrauhasta olisi hedelmällistä tarkastella diskurssianalyysin keinoin. 

Työrauha on hyvin monimutkaisella tavalla sosiaalisesti rakennettu ilmiö, johon pureutu-

minen diskurssianalyysin keinoin saattaisi tuottaa hyvin mielenkiintoista uutta tietoa. Dis-

kurssianalyysin avulla on hyvät mahdollisuudet päästä opettajien kielenkäytön merkityksen 

taakse. 
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Työrauhan ja opettajankoulutuksen yhteyksien tarkastelu olisi mielenkiintoista. Tutkimus 

voisi keskittyä jo työelämässä oleviin luokanopettajiin, opettajankouluttajiin tai eri vai-

heessa opintoja oleviin luokanopettajaopiskelijoihin. Harjoittelu on hyvin kriittinen vaihe, 

jonka tarkastelu olisi kiinnostavaa. Olisi myös mielenkiintoista tarkastella, miten työrauhaa 

käsitellään esimerkiksi luentojen tai harjoitusten yhteydessä. Mielenkiintoinen tutkimus-

joukko olisi myös kandi- tai pro gradu -tutkielmissaan työrauhaan keskittyneet opiskelijat. 

Mitä työrauha-asioihin keskittyminen antoi heille luokanopettajan työtä varten? 
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LIITE 2 

SUOSTUMUS AINEISTON KÄYTTÖÄ VARTEN 

Osallistun Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelija Pauli Hoffrénin pro gradu –

tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun kaupungilla työskentelevien 

noviisiluokanopettajien kokemuksia työrauhasta sekä työrauhahäiriöistä. Osallistun tutki-

mukseen vapaaehtoisesti. Minulle on kerrottu oikeudestani vetäytyä tutkimuksesta missä 

tahansa vaiheessa. 

Annan luvan haastattelun nauhoittamiseen ja haastatteluaineiston käyttöön. Haastattelut 

litteroidaan ja tuhotaan asianmukaisesti. Tutkimuksen tekijä sitoutuu käsittelemään aineis-

toa luottamuksellisesti, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Tutkimuksen raportoinnissa huo-

lehditaan siitä, että tutkimuksessa saatuja tietoja ei voidan yhdistää haastateltuun henkilöön 

tai hänen työpaikkaansa. 
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LIITE3 

HAASTATTELURUNKO 

Taustatiedot 
 

Ikäsi? 

Mitä luokka astetta opetat tällä hetkellä? 

Kuinka kauan olet työskennellyt luokanopettajana valmistumisen jälkeen? 

 

TEEMA 1 Työrauha 
 

1.Mitä työrauha sinun mielestäsi tarkoittaa? 

- Minkölainen on mielestäsi ideaalitilanne koululuokassa työrauhan suhteen? 

- Hiljaisuuden vaatimus? 

- Onko eri oppiaineissa erilaisia vaatimuksia työrauhan toteutumiselle? 

- Vaikuttaako eri opetusmenetelmät siihen, mitä vaaditaan hyvältä 

työrauhalta? 

- Mikä suhde työrauhalla on opettamiseen? Entä oppimiseen? 

- Opettajan kannalta? 

- Oppilaan kannalta? 

- Kurin merkitys tänä päivänä? 

 

TEEMA 2  Työrauhahäiriö 
2. Kuinka määrittelet työrauhahäiriön? 

 - Minkälaisia työrauhahäiriöitä olet kohdannut oppituntien aikana? 

 (ilmenemismuodot) 

-  Kuvaile jokin tyypillinen työrauhahäiriötilanne? 

- Minkälaisia asioita tulee erityisesti tämän luokan kanssa esille? 

 - Kenen tai keiden työrauhan häiriintymistä yleensä tähdennät? 

 - Oppituntien pitoon liittyvät asiat (opettamaminen) 

 - Opettajan oppilaan välinen suhde (opettaminen) 

 - Opiskelun häiriintyminen (loukkaa toisen oikeutta opiskella) 

 - Psykologinen uhka 

 - Fyysinen uhka 

 - Ympäristöön kohdistuva (esim. tavaroiden rikkominen) 

 - Yhteiskunnan normit ja laki (esim. pipo päässä tunnilla tai jalat pöydällä) 

 - Miten ilmenee eri oppitunneilla? 

 - Opetusmenetelmien merkitys 

 - Oppilaiden ikä? 

 - Mitä mahdollisuuksi työrauhäiriöit antaa opetukselle? 

 - Mitä tekijöitä näet työrauhahäiriöiden taustalla? (oppilaat, vanhemmat, 

yhteiskunta, viihde, opettaja, koulu) 

 

 

 

TEEMA 3 Ennaltaehkäiseminen ja puuttuminen 
3. Millä tavoin pyrit ennaltaehkäisemään työrauhahäiriöitä? 

 Oppituntien suunnittelu 

 Istumajärjestys 



 

 

 

 Luokan henkilösuhteet 

 Luokan rutiinit 

 Luokan säännöt 

 Koulun säännöt 

 

4. Minkälaisia keinoja tyypiillisesti käytät puuttuessa työrauhahäiriöihin? 

 - Mitkä keinot ovat mielestäsi tehokkaita? 

 - Mitkä keinot eivät mielestäsi toimi? 

 - Voiko työrauhahäiriöitä ehkäistä ennakolta? Miten? 

- Minkä mukaan puuttumiskeinojen voimakkuus määräytyy? 

- Portaittaisuus? 

- Sanattomat keinot? 

- Sanalliset keinot? 

- Seuraamukset? 

- Suhtautuminen rangaistuksiin 

- Vallan jakaminen oppilaille? 

-  Miten voi vähentää? 

 

 

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö? 

- Toiset opettajat 

-  Rehtorin tuki 
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LIITE 4 

LUOKITTELURUNKO (pääkategoriat, yläkategoriat, alakategoriat) 

1. Noviisiluokanopettajien kokemuksia työrauhasta 

1.1. Työrauhan määrittelyä 

1.1.1. Vaikeasti määriteltävä 

1.1.2. Subjektiivista 

1.1.3. Kontekstisonnaista 

1.1.4. Oikeus ja velvolluus 

1.1.5. Ilmiön ristiriitaisuus 

1.2. Ääni ja liike kuuluu luokkaan 

1.2.1. Äänen käyttö osa koulun käyntiä 

1.2.2. Toisen puheenvuoron kunnioittaminen 

1.2.3. Kaikkien ääni kuuluviin 

1.2.4. Liikkuminen luonnollista lapsilla 

1.2.5. Opetuksen mahdollistettava liikkuminen 

1.3. Suhde opettamiseen ja oppimiseen 

1.3.1. Opetettava ja opittavissa oleva asia 

1.3.2. Lukuvuoden alku ja uuden ryhmän kohtaaminen 

1.3.3. Osa opettajan kasvatustehtävää 

1.3.4. Opetustyön onnistuminen edellyttää työrauhaa 

1.3.5. Oppilaalla oikeuksia ja velvollisuuksia 

2. Noviisiluokanopettajien kokemuksia työrauhahäiriöistä 

2.1. Kriteeri työrauhahäiriöille 

2.1.1. Koko luokkayhteisöön kohdistuvaa 

2.1.2. Vaikeasti arvioitavaa, tilannesidonnaista ja subjektiivista 

2.1.3. Keskeytyminen koulutyöhön 

2.2. Kasvatukselliset mahdollisuudet 

2.2.1. Kasvatuksellisten mahdollisuuksien löytäminen tilanteesta 

2.2.2. Toisten huomioon ottaminenn 

2.2.3. Vastuun ottaminen omasta käytöksestä 

2.2.4. Hyvän käytöksen opettelu 

2.3. Ilmentymät 

2.3.1. Rajojen testaaminen 

2.3.2. Puhutaan joko ilman lupaa tai asian vierestä / verbaaliset ilmentymät 

2.3.3. Non-verbaaliset ilmentymät 

2.3.4. Toisen omaisuuteen tai tavaroihin kohdistuvaa / yksilötyö 

2.3.5. Ryhmätöiden aikana tapahtuvaa 

2.4. Eri oppiaineet ja opetusmenetelmät 

2.4.1. Oppiaineiden erityispiirteet 

2.4.2. Opettajan suhde opetettavaan aineeseen 

2.4.3. Opettajajohtoiset menetelmät 

2.4.4. Yhteistoiminnalliset menetelmät 

2.4.5. Oppilaiden itsenäinen työskentely 

2.4.6. Opettajan menetelmienhallintataidot 

2.5. Taustatekijät 

2.5.1. Opettaja 

2.5.2. Oppilas 

2.5.3. Oppilasryhmän sisäiset jännitteet 

2.5.4. Yhteiskunnalliset ilmiöt 

2.5.5. Kodin merkitys 

2.5.6. Lasten ja aikuisten maailmojen välinen ristiriita 

3. Noviisluokanopettajat työrauhan rakentajina ja ylläpitäjinä 

3.1. Opettajan asenne, tiedot ja taidot 

3.1.1. Opettajan persoona 

3.1.2. Oppilaantuntemus ja välittäminen 

3.1.3. Opettaja uskaltaa luottaa oppilaisiin 



 

 

 

3.1.4. Opettaja on läsnä sekä tilanteen tasalla 

3.1.5. Paulutteen antaminen 

3.2. Opetuksen suunnittelu (Ennaltaehkäisevät toimenpiteet) 

3.2.1. Oppituntien suunnittelu 

3.2.2. Pitkäjänteinen suunnitelutyö 

3.2.3. Luokan ilmapiiri 

3.3. Rutiinit  ja säännöt 

3.3.1. Rutiinit 

3.3.2. Luokan säännöt 

3.3.3. Koulun säännöt 

3.4. Puuttumiskeinojen valintaperusteet 

3.4.1. Keinojen voimakkuus 

3.4.2. Tehokkaat keinot / keinojen valinta / sopivat keinot 

3.4.3. Huonot keinot 

3.5. Puuttumiskeinot 

3.5.1. Epäsuorat keinot 

3.5.2. Suorat keinot 

3.5.3. Vastarinta ja seuraamukset 

3.6. Vähentämiskeinoja 

3.6.1. Vähentämiseinoja 

3.6.2. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

3.6.3. Opettajien välinen yhteistyö 


