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1 JOHDANTO

Olen onnekas opettajaopiskelija siinä mielessä, että olen leikki-ikäisen tytön äiti. Olen 

usein opintojeni aikana riemuinnut siitä, kuinka saan nähdä lukuisten  kasvatustieteellisten 

teorioiden käyvän toteen omassa elämässäni. Pystyn kotona seuraamaan pienen ihmisen 

kautta lapsen maailmaa ja samalla yritän kaiken aikaa pyrkiä ymmärtämään sitä. Olen 

onnekas myös siinä mielessä, että kun tulen aloittamaan työurani alakoulun opettajana 

oman tyttäreni lähestyessä kouluikää. Toivonkin tulevien vuosien aikana oppivani vielä 

paljon asioita tyttäreni avulla lasten maailmasta ja siitä, miten aikuinen voi parhaalla 

mahdollisella tavalla toimia lapsen kasvua ja kehitystä tukien.

Ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana kirjoitin päiväkirjaani seuraavasti: ”Minun elämä on 

tällä hetkellä yhtä pedagogista paradoksia. Miten voin kasvattaa toisen pakolla vapaaksi. 

Inhoan sitä, että joudun tekemään jotain väkisin. En halua alistaa toista vain sillä, että 

olen suurempi ja vahvempi!”

Tuolloin uhmaikäisen pienen tyttösen äitinä koinkin usein riittämättömyyttä vanhempana, 

mikä vaikutti siihen, että usein pohdin myös sitä, miten voin tulla onnistumaan tulevassa 

työssäni opettajana. Minua on opintojen alkumetreiltä lähtien kiinnostanut yksilön 

minuuden rakentumiseen vaikuttavat tekijät. Sain kandidaatintutkielmalleni motivoivan ja 

kannustavan ohjaajan, jonka ohjauksessa perehdyin opettajan pystyvyyskokemusten 

rakentumiseen ja merkitykseen. Kyseinen aihe muodostui pelastusrenkaaksi itselleni 

tilanteessa, jossa pohdin ammatinvalintaani sekä onnistumisen mahdollisuuksiani tulevassa 

työssäni. Edessäsi olevan pro gradu tutkimukseni teoriaosuus pohjaakin vahvasti 

kandidaatin työhöni.

Banduran (1995) mukaan on olemassa kolme pääasiaa, joiden kautta pystyvyysuskomukset   

myötävaikuttavat yksilön koulutukselliseen kehitykseen. Kyseiset vaikuttimet ovat 

ensimmäisenä yksilön kokemus omista kyvyistään säädellä omaa oppimistaan sekä 

saavuttaa erilaisia koulutuksellisia päämääriä, toisena opettajan kokemus omasta 

pystyvyydestään motivoida ja tukea oppilaidensa oppimista sekä kolmantena koko koulun 

           



kollektiivinen kokemus siitä, että se yhteisönä pystyy saavuttamaan merkittäviä 

koulutuksellisia päämääriä. (s.16.)

Opettajapystyvyys on tutkimusten perusteella koulumaailmassa erittäin merkittävä 

opetukseen vaikuttava tekijä. Opettajapystyvyydellä on voimakas yhteys oppilaiden 

oppimiseen sekä heidän kokemuksiinsa omasta pystyvyydestään. (Woolfolk Hoy, Hoy & 

Davis, 2009, s.635.) Muualla maailmassa opettajapystyvyyttä on tutkittu jo 

vuosikymmenien ajan, mutta Suomessa tutkimusta on tehty todella vähän. Uusimpien 

tutkimusalaa arvioivien kansainvälisten julkaisujen mukaan tutkimusalan tulisi kääntyä 

suurten otoskokojen kvantitatiivisista mittauksista kohti ymmärtävämpää laadullista 

tutkimusta (Henson, 2001; Henson 2002).  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia opettajapystyvyyttä suomalaisten opettajien 

kokemana. Tutkimuksen päätavoitteena on löytää yhtymäkohtien tieteellisen teoriatiedon 

ja opettajien kokemusmaailman välillä. Tutkimuksessa tutustutaan yleisesti 

minäpystyvyyden käsitteistöön sekä viimeisimpiin tutkimuksiin opettajan 

pystyvyysuskomusten rakentumisesta, jotta saadaan selkeä kuva aiheen kehityksestä viime 

vuosina. Lisäksi tutkimuksessa esitellään opettajan minäpystyvyyden mittaukseen kehitetyt 

yleisimmät arviointimenetelmät. 

Tutkimustehtävä:

• Miten opettajapystyvyys näyttäytyy työssä olevien opettajien kokemana?

• Tunnistaako opettaja omaan pystyvyyteensä vaikuttavia tekijöitä?

Tutkimusongelmat:

• Löytyykö opettajan kokemusmaailman ja aihealueen teoreettisen tiedon välillä 

yhtymäkohtia?

• Kokeeko opettaja opettajapystyvyyden käsitteen merkityksellisenä omaan 

kokemustaustaansa nähden? 

• Miten opettajan pystyvyysuskomukset näkyvät opettajan työssä?
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• Mikä on koulun kollektiivisen pystyvyyden merkitys opettajille?

• Miten laadullinen tutkimustapa soveltuu opettajapystyvyyden tutkimukseen?

Ensimmäisen tutkimusongelman avulla pyrin selvittämään kokevatko opettajat 

opettajapystyvyyden teoria kuinka merkitykselliseksi suhteessa heidän työhönsä. Toinen 

tutkimusongelma avaa minäpystyvyyden käsitteen suhteessa opettajien kokemustaustaan. 

Kolmannen tutkimusongelman avulla tarkastelen opettajien pysyvyysuskomusten 

esilletuloa opetustyössä. Neljäntenä tutkimuksen avulla etsin vastausta siihen, kokevatko 

opettajat koulun kollektiivisen pystyvyyden merkittävänä asiana oppilaiden 

koulutuksellisiin saavutuksiin nähden. Viidennen tutkimusongelman avulla pyrin 

selvittämään sen, miten laadullinen tutkimus soveltuu opettajapystyvyyden tutkimukseen. 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja toteutus

Tutkimuksessa määritellään aluksi minäpystyvyyden käsite yleisellä tasolla minkä jälkeen 

perehdytään opettajapystyvyyteen ja sen rakentumiseen sekä sen yleisempiin 

arviointimenetelmiin. 

Luvussa kolme esittelen tutkimuksessa käytetyn menetelmän. Kyseisen tutkimuksen 

empiirinen osuus toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluna minkä jälkeen aineisto 

analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Neljännessä luvussa menetelmä ja 

aineisto kohtaavat. Viidennessä luvussa esittelen aineiston analyysistä muodostuneen 

yhteenvedon vastaamalla jokaiseen tutkimusongelmaan. Tutkielman pohdintaosio sisältyy 

johtopäätökset lukuun.
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tässä luvussa esittelen minäpystyvyyden käsitteeseen liittyvää teoriaa. Aluksi perehdytään 

minäpystyvyyteen yleisellä tasolla sekä kahteen lähikäsitteeseen, itsesäätelyyn ja 

kompetenssi in. Omina alalukuinaan esi t telen opettajapystyvyyden sekä 

opettajapystyvyyden merkityksen koulumaailmassa. Näillä teoriaosuuden tiedoilla luon 

pohjan työni empiiriselle osiolle. 

Minäpystyvyyden (self-efficacy) käsite pohjaa Albert Banduran sosiokognitiiviseen 

teoriaan. Sen mukaan ihmisen toiminta muodostuu tämän persoonan, käyttäytymisen ja 

ympäristön dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Teorian mukaan ihminen pystyy itse 

vaikuttamaan omaan kehitykseensä tiedostaessaan oman käytöksensä ja sen seuraukset. 

(Schunk & Pajares, 2009, s.35-36.) Minäpystyvyyden käsitteellä on ikään kuin kaksi 

näkökulmaa. Toisaalta se sisältää yksilön arvion kyvystä suorittaa tarvittavat toiminnot 

kyseisessä tilanteessa ja toisaalta pystyvyyskokemus sisältää odotukset siitä, millaisiin 

lopputuloksiin yksilö yltää suoritettuaan kyseiset toiminnot. (Rice & Roychoudhury, 

2003.)

Tässä tutkimuksessa käytetään rinnakkain seuraavia termejä: opettajan minäpystyvyys, ja 

opettajapystyvyys sekä pystyvyysuskomukset ja pystyvyyskokemukset. Kahta ensimmäistä 

käytetään toistensa synonyymeinä kielellisen vaihtelevuuden luomiseksi kirjoitettuun 

tekstiin. Englanninkielisessä lähdemateriaalissa käytetään yleisesti termiä efficacy beliefs. 

Suomen kielelle käännettynä kyseinen ilmaisu on siis pystyvyysuskomukset, mikä ei 

välttämättä ole yhtä vahva ilmaisu kuin alkuperäinen englanninkielinen versio. Termin 

merkitys jopa hieman muuttuu käännöksen myötä, uskomuksen suomenkielisiä 

synonyymejä kun ovat esimerkiksi kuvitelma, olettamus ja jopa harhakäsitys. Koska 

minäpystyvyyden tutkimusta ja siihen liittyvää kirjallisuutta on Suomessa tehty melko 

vähän, ei termillä ole vakiintunutta käännösmuotoa. Siitä syystä tutkimuksessa termi 

efficacy beliefs on tilanteesta riippuen käännetty  joko termiksi pystyvyysuskomukset tai 

pystyvyyskokemukset riippuen siitä haluanko minä tai painottaako lähde kyseisessä 

tilanteessa minäpystyvyyttä kokemuksellisena vaiko uskomukseen pohjaavana ilmiönä. 
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2.1 Minäpystyvyys

Minäpystyvyyden käsitteen on tuonut ensimmäisenä julki Albet Bandura (1977). Tämän 

jälkeen minäpystyvyyden merkitystä elämän eri aloilla on tutkittu laajasti. 

Minäpystyvyydellä on voimakas yhteys yksilön motivaatioon, saavutuksiin ja 

itsesäätelyyn. (Schunk & Pajares, 2009, s.35.)

Minäpystyvyydellä viitataan siihen kuinka hyvin yksilö kykenee toimimaan tietyssä 

tilanteessa. (Bandura, 1977). Pystyvyysuskomukseen vaikuttaa aiemmat vastaavat 

kokemukset, muiden antama palaute ja kannustus sekä yksilön sen hetkinen fysiologinen 

tila. Minäpystyvyyden tunne voimistuu myös mallisuoritusta seuraamalla sekä 

sijaisoppimisen kautta. (Ahonen, 2004, s.157) 

Pystyvyysuskomukset ovat yhteydessä siihen miten ihminen ajattelee, tuntee, käyttäytyy ja 

motivoi itseään (Bandura, 1995, s.2). Pystyvyysuskomuksiin voi vaikuttaa neljällä eri 

tavalla. Voimakkaimmin yksilön minäpystyvyyteen vaikuttaa aiemmat kokemukset 

hallituista tilanteista. Niiden avulla yksilö oppii, mitä hänen tulee ottaa huomioon 

onnistuakseen kulloisessakin tilanteessa. Kyseisten aiempien kokemusten kautta kehittynyt 

minäpystyvyyden kokemus ei tarkoita valmiiden tottumusten käyttöönottoa vaan se 

sisältää tiedon, käyttäytymismallien sekä itsesäätelykeinojen omaksuntaa osaksi yksilön 

jatkuvasti muuttuvia elämän olosuhteita. Helposti menestystä saavuttava yksilö tottuu 

helppoon ja nopeaan lopputulokseen ja näin ollen kokee epäonnistumisen helposti 

voimakkaana masennuksena. Joustava pystyvyyskokemus edellyttää sitä että yksilö on 

kokenut onnistumisen sinnikkään pyrkimyksen seurauksena. Vastoinkäymisten läpikäynti 

opettaa yksilöä siihen, että onnistuminen tehtävässä vaatii tiettyä vaivannäköä suorituksen 

suhteen. (Bandura, 1995, s.3.)

Toinen tapa tuottaa ja voimistaa pystyvyysuskomuksia on mallisuorituksen seuraaminen. 

Tutkimusten mukaan onnistumisen seuraaminen kohottaa yksilön kokemusta omasta 

pystyvyydestään, kun taas epäonnistumisen seuraaminen laskee yksilön omaa 

pystyvyysuskomusta. Samaistumisen kokeminen tehtävän suorittajaa kohtaan voimistaa 

tehtävää seuraavan yksilön kokemusta omasta pystyvyydestään. (Bandura, 1995, s.3.)
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Kanssaihmisten antama verbaalinen rohkaisu ja kannustus on kolmas tapa voimistaa 

yksilön minäpystyvyyttä. Kannustuksen myötä yksilö ottaa käyttöönsä paremmat keinot 

tehtävästä suoriutuakseen eikä jää ongelmia kohdatessaan syyttämään omia persoonallisia 

puutteitaan. Toisten ihmisten on huomattavasti vaikeampi kohottaa yksilön 

minäpystyvyyden tunnetta kannustuksen ja rohkaisun avulla verrattuna siihen, kuinka 

helposti kanssaihmiset  voivat horjuttaa yksilön pystyvyysuskomuksia. Menestyksekkäät 

pystyvyyden tukijat tekevät muutakin kuin antavat myönteistä palautetta. Muodostamalla 

tilanteita, joissa yksilö saa onnistumisen kokemuksia ja välttämällä tilanteita, joissa yksilö 

usein epäonnistuu, pystytään kohottamaan yksilön uskomuksia omista kyvyistään onnistua 

erilaisissa tehtävissä. Omaa menestystä on parempi mitata kehityksenä suhteessa itseen 

kuin menestyksenä verrattuna toisiin. (Bandura, 1995, s.4.)

Neljäs tapa muuttaa yksilön pystyvyysuskomuksia on parantaa yksilön fyysistä kuntoa, 

vähentää stressiä ja kielteisiä emotionaalisia taipumuksia sekä korjata virhetulkinnat 

yksilön tilannekohtaista fysiologista tilaa kohtaan. Korkean minäpystyvyyden omaava 

henkilö kokee esimerkiksi esiintymistilanteen aiheuttaman voimakkaan jännityksen 

energiaa antavana kimmokkeena itse esitykselle, kun taas matalan minäpystyvyyden 

omaava yksilö kokee samaisen tilanteen ahdistavana ja omaa suoritustaan heikentävänä 

asiana. Ei ole siis tarkoitus poistaa tilanteisiin liittyä tunnetiloja vaan ymmärtää ja tulkita 

niitä yksilön suoritusta tukevalla tavalla. (Bandura, 1995, s.5.)

Minäpystyvyyden terminologian ymmärrystä helpottaa jaottelu yleiseen ja 

tilannekohtaiseen minäpystyvyyteen. Luszczynskan, Gutierrez-Donan ja Schwarzerin 

(2005) tekemä laaja kansainvälisen tutkimus mittasi yleisen minäpystyvvyden (general 

self-efficacy) suhdetta moniin ihmisen elämän hallintaan vaikuttaviin rakenteisiin, kuten 

persoonallisuuteen, hyvinvointiin, stressinsietokykyyn sekä sosiaalisiin suhteisiin ja 

saavutuksiin elämässä. 

Minäpystyvyys ymmärretään usein tilannekohtaiseksi ilmiöksi mutta joidenkin tutkijoiden 

mukaan se voidaan nähdä myös yksilön kokonaisvaltaisena luottamuksena omiin kykyihin 

suoriutua laaja-alaisesti vaativista ja uusista tilanteista (Luszczynskan et al. 2005). 

6



Luszczynskan et al. (2005) tutkimuksen mukaan yleisellä minäpystyvyyden kokemuksella 

on myönteinen suhde yksilön optimismiin, itsesäätelyyn ja itsetuntoon. Matalalla  yleisen 

minäpystyvyyden kokemuksella todettiin tutkimuksen mukaan olevan voimakas yhteys 

masennukseen ja ahdistuneisuuteen.

2.2 Itsesäätely

Banduran (1991, 1993) mukaan yksilön käyttäytymistä, tavoitteenasettelua, 

elämänhallinnantaitoja sekä uskoa itsesäätelyyn ohjaa pääasiassa yksilön 

pystyvyysuskomukset. Yksilön kokemus omasta pystyvyydestään siis ohjaa tämän 

itsesäätelyjärjestelmää (Schunk & Zimmerman, 1997). 

Zimmerman (2000) on koonnut itsesäätöisen oppimisen mallin, joka kostuu kolmesta 

toisiinsa vaikuttavista toiminnan tasosta. Yksilön minäpystyvyys ei ole ainoa saavutuksiin 

vaikuttava asia vaan yksi osa jokaista kolmea vaihetta seuraavien vaikutteiden lisäksi. 

Ensimmäinen vaihe tavoitteen saavuttamisessa on ennakkoajatukset toimintaa kohtaan. 

Ennakkoajatuksiin vaikuttavat tavoitteet, tulosodotukset sekä saavutuksen merkitys 

yksilölle. Toinen vaiheista on itse suoritus, minkä aikana yksilö valvoo omaa suoritustaan 

ja luo käsityksen omasta edistymisestään. Tähän vaiheeseen vaikuttaa myös suoritukseen 

valittu strategia sekä yksilön motivaatio tehtävää kohtaan. Kolmantena vaiheena on 

tehtävän jälkeinen itsereflektio. Tähän vaiheeseen vaikuttaa saavutetut tavoitteet sekä 

yksilön arvioit omasta suorituksestaan. Yksilö muokkaa omaa itsesäätelyjärjestelmäänsä 

saavutusten ja arvioiden avulla esimerkiksi hylkäämällä valitun strategian paremman 

lopputuloksen saavuttamiseksi. (Zimmerman, 2000, s.16)

2.3 Kompetenssi

Kompetenssin käsite nousee usein esille motivaatioteorioihin liittyvissä tutkimuksissa. Se 

toimii lähikäsitteenä ja auttaa avaamaan minäpystyvyyden käsitteistöä, minkä vuoksi sen 

määritelmä on syytä sisällyttää tähän tutkimukseen.
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OECD:n tekemän tutkimustyön perusteella elämässä tarvittavat osaamisenalueet, 

kompetenssit, voidaan jakaa viiteen ulottuvuuteen. Kompetenssien ulottuvuuksia ovat 

tiedot, taidot, asenteet, arvot ja kyky toimia tilanteen mukaan. Kansainvälisessä Pisa-

ohjelmassa testataan oppilaan koulutuksellista kompetenssia lukemisen, matemaattisten 

taitojen ja luonnontieteellisen ongelmanratkaisun kautta. (Hallinen, 2011, s.77.) Elämässä 

tarvitaan kuitenkin huomattavasti laajempaa tiedollista ja taidollista kapasiteettia. Hallisen 

(2011, s.77) mukaan yksilön toimintakyky muodostuu pystyvyyskokemusten ja 

motivaation yhteisvaikutuksesta. Kompetentin toiminnan perusedellytys on yksilön kyky 

reflektoida omaa toimintaansa sekä siihen liittyviä tiedollisia, taidollisia, toiminnallisia ja 

asenteiden sekä arvojen muodostamia toimintoja. (mt. 2011, s.77.)

Opettajan kompetenssi käsittää edellä mainittujen seikkojen lisäksi laajan valikoiman 

toimintoja, kuten luokkahuoneen hallinnan taidon ja oppilastuntemuksen, koulumaailmaan 

liittyvät ohjeistukset sekä tietämyksen siitä miten lapsen kehitystä voidaan tukea (Heller, 

Boothe, Keyes, Nagle, Sidell, & Rice, 2011). Hallisen (2011, s.81) mukaan 

kompetenssiajattelun tulisi toimia kaiken kasvatus- ja opetustyön pohjana. Kompetenssit 

opetuksen pohjana muuttaisivat opettajan työn haastavuutta mutta joustavalla yhteistyöllä 

ja toisten opettajien antamalla tuella opettajan työnkuvaa voisi uudistaa yhteisöllisyyden 

rakentamiseen ja älyllisen kehityksen edistämiseen tähtääväksi toiminnaksi. (mt, 2011, s.

81.)

2.4 Opettajapystyvyys

Määriteltäessä opettajan minäpystyvyyttä on hyvä tehdä erottelua muutamien lähitermien 

suhteen. Woolfolk Hoy, Hoy  & Davis (2009) määrittelevät opettajapystyvyyden 

tilannekohtaiseksi arvioksi yksilön kyvyistä suorittaa tietty  tehtävä. Minäkuvalla taas 

tarkoitetaan laajempaa minän rakennetta, johon sisältyy monia osa-alueita mukaan luettuna 

minäpystyvyys. Itsetuntoon verrattuna minäpystyvyys sisältää arviointia omia kykyjä 

kohtaan. Itsetunto taas sisältää yksilön omanarvontunnon. Minäkuvaan ja itsetuntoon 

verrattuna minäpystyvyys on voimakkain yksilön käyttäytymisen määrittäjä. 

Minäpystyvyys opetuksessa on tulevaisuusorientoitunutta ja tilannekohtaista arviointia 

sekä toimintaa. (Woolfolk Hoy,  et.al., 2009, s.628.) Opettajan  minäpystyvyys rakentuu 
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tämän kyvyistä organisoida ja toteuttaa menestyksekkäästi tietyn tehtävän suoritukseen 

vaadittavat toiminnot nimenomaisessa kontekstissa (Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy & 

Hoy, 1998).

Tschannen-Moran, et al. (1998) mukaan opettajan minäpystyvyyden käsitteen 

ymmärrettävyyden tekee haasteelliseksi se, että käsitteen historiasta löytyy kaksi erillistä 

mutta osittain toisiinsa liittyvää käsitteellistä tarkastelukulmaa. Ensimmäinen näkökulma 

pohjaa Rotterin teoriaan sisäisistä ja ulkoisista kontrolli odotuksista, jonka pohjalta 

RAND-instituutin tutkijat 1970-luvulla määrittelivät opettajan pystyvyyden tarkoittavan 

sitä kuinka laajasti opettaja kokee omien toimintojensa vaikuttavan oppilaiden suorituksiin 

ja kuinka vakuuttunut opettaja on siitä, että pystyy vaikuttamaan oppilaan 

oppimistuloksiin. 

Toinen tapa tarkastelle opettajan minäpystyvyyttä on kehittynyt Banduran työn pohjalta. 

Sen mukaan opettajan pystyvyys on yksi minäpystyvyyden muoto, kognitiivinen prosessi 

missä ihminen konstruoi uskomuksensa siitä kuinka selviytyy annetusta tehtävästä 

tilanteen vaatimalla tavalla. (Tschannen-Moran, et al., 1998.)

2.4.1 Opettajapystyvyyden kaksi ulottuvuutta

Opet ta jan pys tyvyyt tä se lv i t täne iden tu tk imusten perus tee l la voidaan 

opettajapystyvyydestä erottaa kaksi ulottuvuutta, henkilökohtainen opettajapystyvyys 

(personal teaching efficacy) sekä yleinen opettajapystyvyys (general teaching efficacy). 

Henkilökohtaisella opettajapystyvyydellä tarkoitetaan opettajan uskoa siihen, että tämä 

pystyy vaikuttamaan oppilaan oppimiseen. Yleinen opettajapystyvyys taas viittaa opettajan 

uskoon siitä, että opettajuus ammattina muodostaa yleisesti mahdollisuuden vaikuttaa 

oppilaiden saavutuksiin. (Chacón, 2005.)

Opettajapystyvyyden ulottuvuudet voidaan erottaa toisistaan esimerkiksi seuraavalla 

tavalla. Heikon henkilökohtaisen opettajapystyvyyden omaava henkilö uskoo oppilaiden 

epäonnistumisen johtuvan hänestä itsestään, kun taas opettaja jolla yleinen 
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opettajapystyvyys on matala olettaa, ettei kukaan muukaan opettaja kykene luotsaamaan 

oppilaita kohti parempia saavutuksia. (Ghaith & Shaaban 1999.)

Pohjaten Banduran minäpystyvyyden käsitteeseen, tutkijat kiistelevät muun muassa 

opettajapystyvyyden moniulotteisuudesta sekä ainekohtaisuudesta. Joidenkin tutkijoiden 

mielestä opettajapystyvyyttä tulisi tarkastella suhteessa tehtävään nimenomaisissa 

konteksteissa. Useissa tutkimuksissa opettajapystyvyyttä on mitattu ainekohtaisesti. 

(Chacon, 2005.) Tschannen-Moran et al. (1998) mukaan opettajapystyvyys pohjaa 

henkilökohtaiseen tietoon ja uskomuksiin mutta siihen vaikuttaa myös kulttuuri ja 

yhteiskunnan asettamat odotukset opettajaa kohtaan.

2.4.2 Opettajan pystyvyyskokemusten lähteet

Opettajan pystyvyyskokemusten lähteitä on tutkittu mutta kattavaa tulosta eivät 

tutkimukset ole onnistuneet tuottamaan. Koska voimakas kokemus omasta pystyvyydestä 

motivoi kohti suurempia ponnisteluja sekä tukee sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa läpi 

koko opettajauran, on opettajan pystyvyysuskomusten lähteillä suuri merkitys siihen, miten 

opettajan pystyvyyttä voidaan kehittää ja tukea. (Woolfolk Hoy,  et al., 2009, s.638.)

Minäpystyvyyden tärkeimpänä lähteenä pidetään yleisesti aiempaa kokemusta 

vastaavanlaisen tilanteen hallinnasta (Woolfolk Hoy, et al., 2009, s.638). Tutkimuksissa on 

todettu, että opetustilanteiden kriittisellä analysoinnilla ja opetustoiminnan reflektoinnilla 

on myönteinen vaikutus opettajan pystyvyysuskomuksiin (Henson, 2001; Labone, 2004). 

Kaikilla opettajilla, erityisesti aloittelevilla opettajilla, opetettavan asiasisällön tuntemus 

muodostaa osan tilanteen hallinnan kokemuksesta. Opettajan tulkinta vallitsevasta 

tilanteesta vaikuttaa oman onnistumisen mahdollisuuksiin opetuksessa. Jos opettaja kokee, 

ettei voi onnistua kyseisessä opetustehtävässään, vaikuttaa se hänen itseluottamukseensa ja 

sitä kautta minäpystyvyyden tunteeseen. (Woolfolk Hoy,  et al., 2009, s.638-639.)

Opettajan luottamus onnistumisen mahdollisuuksiin vaikuttaa pystyvyyskokemuksen 

syntyyn. Opettajan henkilökohtainen tulkinta omista tilannekohtaisista tunnetiloista, kuten 
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jännittyneisyydestä ja sen vaikutuksesta onnistumiseen, muokkaavat tämän kokemusta 

pystyvyydestä kyseisessä tilanteessa. (Woolfolk Hoy,  et al., 2009, s.637.)

Banduran (1995) mukaan minäpystyvyyden kokemusta voi lisätä seuraamalla 

mallisuorituksia. Ricen ja Roychoudhuryn (2003) luonnontieteen opiskelijoiden 

keskuudessa suoritetun tutkimuksen mukaan aloittelevan opettajan pystyvyysuskomuksia 

voidaan kohottaa esimerkiksi mahdollistamalla menestyksekkään opettajan opetuksen 

seuraaminen edes videon välityksellä tai luokkahuonesimulaatiolla. 

Yhteisöllinen toiminta muiden opettajien kanssa mahdollistaa sosiaalisen tuen ja 

verbaalisen palautteen saannin sekä luo tilanteita, joissa opettajalla on mahdollisuus 

samaistua toisen opettajan onnistuneeseen suoritukseen. Myönteinen verbaalinen palaute, 

tuli se sitten esimieheltä, kollegalta tai oppilaalta, vahvistaa opettajan pystyvyyden 

kokemusta ja auttaa selviytymään ajoittaisista takaiskuista. (Woolfolk Hoy,  et al., 2009, s.

639.)

Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoyn (2007) tutkimuksen mukaan pystyvyysuskomusten 

lähteet vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä kokenut opettaja vaiko vasta-alkaja. 

Voimakkaimpana pidettyä pystyvyyskokemuksen rakentajaa tilanteen hallinnantunnetta 

havaittiin tutkimuksessa kokeneiden opettajien pystyvyyskokemusten lähteenä. 

Noviisiopettajien pystyvyysuskomukset kumpusivat kontekstuaalisista muuttujista kuten 

opetusresursseista ja kanssaihmisiltä saadusta tuesta. Opetuskokemusten karttuessa 

opettajan pystyvyysuskomukset pohjaavat kasvavassa määrin muistoihin ja reflektioihin 

omista onnistuneista ja hallituista tilanteista. Näin ollen muiden opettajan 

pystyvyyskokemusten lähteiden merkitys vähenee ja opettaja voi kokea onnistumisia 

työssään erittäin haastavissakin konteksteissa. (Woolfolk Hoy,  et al., 2009, s.639.) 

Pystyvyysuskomusten on todettu olevan kaikkein mukautuvaisimpia oppimisen 

alkuvaiheessa. Vakiintuneiden pystyvyysuskomusten muuttaminen ei ole helppoa.  

(Bandura 1977). Näin ollen voidaan olettaa, että ensimmäiset vuodet opettajana ovat 

kaikkein merkityksellisimpiä opettajan pystyvyyskokemusten muodostumisessa. (Woolfolk 

Hoy, et al., 2009, s.639.) Tutkimuksissa on havaittu, että opettajan kokemus omasta 
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pystyvyydestään opetustilanteissa laskee merkittävästi siinä vaiheessa kun opettaja siirtyy 

opinnoista työelämään. Muilta opettajilta saadulla sosiaalisella tuella voidaan vähentää 

noviisiopettajan pystyvyyskokemusten heikkenemistä.(Woolfolk Hoy & Burke Spero, 

2005) 

2.4.3 Opettajapystyvyyden arviointimenetelmät

Ensimmäisen kerran opettajapystyvyyttä on mitattu RAND-instituutin toimesta 

selvittämällä opettajien kokemuksia omasta pystyvyydestään vaikuttaa oppilaiden 

lukutaidon kehittymiseen. Tutkimus toteutettiin muodostamalla kaksi aiheeseen liittyvää 

väittämää. Väittävät pohjasivat Rotterin muodostamaan luokitteluun sisäisistä ja ulkoisista 

kontrolliodotuksista. (Armor, Conry-Oseguera, Cox, King, McDonnell, Pascal, Pauly & 

Zellman, 1976.)

Edellä mainittu tutkimus herätti mielenkiintoa alan tutkijoiden joukossa ja samalla heräsi 

kysymys tutkimuksen reliabiliteetista ja validiteetista sekä kattavamman 

mittausmenetelmän kehittämisestä. Gibson ja Dembo (1984) lähtivät kehittämään aiempaa 

testiä laajentamalla sen kysymysjoukkoa ja sisällyttämällä siihen sekä Rotterin että 

Banduran teoreettiset mallit. Näin muodostui kaksi opettajan pystyvyyden vaikuttavaa 

faktoria henkilökohtainen opetuspystyvyys (personal teaching efficacy) ja opetuspystyvyys 

(teaching efficacy). (Woolfolk Hoy,  et al., 2009, s.630.) Gibson ja Dembo (1984) 

kehittivät opettajan minäpystyvyyttä mittaavan faktorianalyyttisen menetelmän nimeltä 

Teacher Efficacy Scale (TES).

Albert Bandura esitteli yhdeksänkymmentäluvun lopussa itse kehittelemänsä opettajan 

minäpystyvyyden mittarin. Mittari ilmentää opettajapystyvyyden moniulotteisuutta 

sisältäen seitsemän mitattavaa opettajapystyvyyden ulottuvuutta, joita ovat vaikutusvalta 

päätöksen tekoon, vaikutusvalta koulun resursseihin, ohjeistus, kurinpito, kiinnostus kodin 

ja koulun väliseen yhteistyöhön, kiinnostus yhteiskunnalliseen osallisuuteen sekä 

positiivisen ilmapiirin luominen kouluun. (Tschannen-Moran, et al., 1998; Skaalvik & 

Skaalvik, 2007). Kyseiset  asiat kuuluvat olennaisesti opettajan arkipäivään mutta 

esimerkiksi norjalaisessa peruskoulussa painotettu oppilaan yksilöllinen kohtaaminen ei 
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mittarissa mitenkään ilmene. Skaalvik & Skaalvik (2007) ovatkin kehittäneet oman 

arviointimenetelmän (Norwegian Teacher Self-Efficacy Scale, NTSES) testaamaan 

opettajapystyvyyttä Norjassa. (Skaalvik & Skaalvik, 2007)

Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2001) ovat kehittäneet mittausmenetelmän nimeltä 

Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES). Tutkimuksiin osallistuneiden opettajien avulla 

tutkijat ovat määrittäneet opettajan pystyvyyden kolme ulottuvuutta: opettajan pystyvyys 

suhteessa eri opetusmenetelmiin, opettajan pystyvyys suhteessa luokkahuoneen hallinnan 

taitoihin ja opettajan pystyvyys suhteessa oppilaan koulutyöhön sitouttamiseen. (Woolfolk 

Hoy,  et al., 2009, s.630.)

Minäpystyvyyttä käsittelevässä kirjallisuudessa viimeisempänä ilmiön arviontiin liittyvänä 

materiaalina toimii Frank Pajaresin ja Tim Urbanin 2006 julkaisema teos Self-Efficacy 

Beliefs of Adolescent. Kyseisessä teoksessa sosiokognitiivisen teorian ja minäpystyvyyden 

käsitteen isä professori Albrert Bandura esittelee teoreettisia suuntaviivoja, eri näkemyksiä 

sekä esimerkkejä auttamaan tutkijoita luomaan minäpystyvyyttä mittaavia menetelmiä 

vaihtelevissa konteksteissa. (Pajares & Urban, 2006, s.xi.)

Tässä tutkimuksessa esille nostetut arviointimenetelmät eivät siis ole ainoita  

opettajapystyvyyden arviointiin kehitettyjä menetelmiä. Esimerkiksi TES:iä on käytetty 

sadoissa tutkimuksissa ja sitä on käännetty useille eri kielille. Oli menetelmä 

tutkimuksessa mikä tahansa, opettajapystyvyyttä arvioivat tutkijat törmäävät usein 

työssään opettajapystyvyyden konteksti- ja ainesidonnaisuuteen. Opettajien ainekohtainen 

tietämys on aivan eri luokkaa, kun verrataan alakoulun ja ylempien asteiden opettajien 

tietämystä keskenään. Onko olennaisempaa kyetä opettamaan tiettyä ainetta vaiko hallita 

luokkahuonetoimintaa yleensä? Missä suhteessa eri opettajapystyvyyden lähteet ovat 

toisiinsa ilmiön kokonaisuutta hahmotettaessa? (Woolfolk Hoy, et al., 2009, s. 630-631.) 

Muun muassa näihin kysymyksiin ei ole olemassa universaaleja valmiita vastauksia, vaan 

jokaisen tutkijan on määriteltävä tutkimuksen raamit omaa tarkoitustaan palvelemaan.

Opettajapystyvyyttä on pitkään tutkittu määrällisellä tutkimusotteella. Puhtaasti 

kvantitatiivisten mittausmenetelmien rinnalle on alkanut nousta myös muita opettajan 
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pystyvyyden arviointimenetelmiä. Opettajan pystyvyyttä on tutkittu muun muassa 

laadullisilla ja monimenetelmällisillä tutkimusotteilla. (Woolfolk Hoy,  et al., 2009, s.630.) 

Hensonin (2001) mukaan monimenetelmällinen tutkimustapa antaa tutkijalle 

mahdollisuuden tarkastella opettajan pystyvyyttä useasta eri näkökulmasta saman 

tutkimuksen aikana ja näin ollen ilmiön ymmärrettävyyttä voidaan tehostaa.

Henson (2002) esittää opettajapystyvyyden tutkimusta koskevassa artikkelissaan, että 

tieteenalan tutkimuksen tulisi kääntyä pois korrelaatiotutkimuksen maailmasta kohti 

laadullisen tutkimuksen kenttää. Tällä tavalla merkityksellisen tutkimusalan olemassa 

oleva ja potentiaalinen tieteellinen tieto pystyttäisiin paremmin hyödyntämään 

koulutuksellisessa kehitystyössä. Myös suomalainen tutkija Jussi Silvonen (2015) kritisoi 

toimijuutta käsittelevässä artikkelissaan Banduran yksilön pystyvyyttä mittaavan mittarin 

kapea-alaisuutta. 

Opettajapystyvyyttä mittaamaan kehitetyt menetelmät mittaavat pääasiassa 

henkilökohtaista opetuspystyvyyttä (Skaalvik & Skaalvik, 2007). Ross:n (1994) mukaan 

henkilökohtaiseen opetuspystyvyyteen on vaikeampi vaikuttaa kuin yleiseen 

opetuspystyvyyteen, henkilökohtaisen opetuspystyvyyden rakentuessa opetusuran 

alkuvaiheessa muodostuen osaksi yksilön käsitystä itsestään.

2.5 Opettajapystyvyyden merkitys koulussa

Opettajapystyvyydellä on todettu olevan laaja merkitys siihen, miten opettaja toimii 

luokkahuoneessa ja millaista opetusta tämä oppilailleen antaa (Woolfolk Hoy,  et  al., 2009, 

s.636). Omaan pystyvyyteensä uskovan opettajan oppilaiden on todettu yleisesti 

suoriutuvan muita oppilaita paremmin koulutyössään (Henson, 2002).

2.5.1 Yhteys opettajan toimintaan luokkahuoneessa

Opettajan minäpystyvyys vaikuttaa siihen kuinka paljon tämä panostaa opetukseen, 

millaisia tavoitteita hän opetukselleen asettaa sekä kuinka voimakkaasti hän pyrkii kohti 

tavoitteitaan. Voimakkaan minäpystyvyyden omaava opettaja on avoin uusille ideoille ja 
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valmis kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä. Pystyvyyteensä uskova opettaja kykenee 

kohtamaan oppilaan tarpeet paremmin ja vastaamaan niihin hyödyntäen tarvittavia 

opetusmenetelmiä. (Armor, Conry-Oseguera, Cox, King, McDonnell, Pascal, Pauly  & 

Zellman, G. 1976; Gibson &Dembo, 1984.)

Voimakkaan opettajapystyvyyden omaava opettaja pystyy käyttämään työssään 

tehokkaampia opetusmenetelmiä, jotka vaativat opettajalta suurempaa vaivannäköä ja 

panostusta luokkahuonetyöskentelyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset ryhmätyöt 

opettajajohtoisen opetuksen sijaan. (Chacon, 2005.) Opettaja, jolla kokemus omasta 

pystyvyydestä on korkea, näkee enemmän vaivaa oppilaan menestyksekkään koulutyön 

eteen. Kyseisen kaltainen opettaja ei turhaan kritisoi oppilaidensa vastauksia ja toimintaa 

vaan keskittyy  kannustavan ja rakentavan palautteen antamiseen. (Gibson &Dembo, 1984.) 

Opettaja, jolla on voimakas kokemus omasta pystyvyydestään, muodostaa vähemmän 

kielteisiä ennusteita oppilaidensa toiminnasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyseinen 

opettaja kykenee muokkaamaan ajatuksiaan oppilaasta tämän mielialojen ja eri 

luonteenpiirteiden näyttäytyessä koulutyössä. 

Opettaja, jolla minäpystyvyyden kokemus on matala, muodostaa kuvan oppilaasta 

kiinnittämällä huomiota vain tiettyihin luonteenpiirteisiin. (Tournaki & Podell, 2005.)

Kuten edellä mainittiin, korkean opettajapystyvyyden omaava opettaja kykenee paremmin 

käsittelemään erilaisia oppilaita ja heidän persoonallisuutensa piirteitä. Näin ollen 

opettajapystyvyyden on todettu olevan yhteydessä myös siihen, miten opettaja kohtaa 

erityistä tukea tarvitsevan oppilaan. Opettajapystyvyydellä on yhteys myös niin 

erityisoppilaiden kuin muidenkin opetuksessa olevien lasten kodin ja koulun väliseen 

yhteistyöhön, jonka on todettu toimivan paremmin silloin kun opettaja on uskonut omaan 

pystyvyyteensä opetustyössä. (Hoover-Dempsey, Bassler & Brissie, 1992.)

Coladarcin (1992) opettajien työhön sitoutumista mitanneen tutkimuksen mukaan 

voimakkaimmin työhönsä sitoutuneita olivat opettajat, joilla kokemus omasta 

pystyvyydestään opettajana oli korkea. Opettajapystyvyyden lisäksi työhönsä sitoutuneita 

olivat opettajat, joilla luokkakoko oli suhteellisen pieni, joilla koulussa oli hyvä ilmapiiri 
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rehtorin toimiessa muiden työtä tukien ja myönteistä ilmapiiriä luoden työnjohdollisessa 

asemassaan. Lisäksi opettajan sitoutuneisuutta mitattaessa todettiin, että naiset olivat 

miehiä sitoutuneempia opetustyöhön. 

2.5.2 Yhteys oppilaan uskomuksiin ja saavutuksiin

Opettajan minäpystyvyyden on todettu olevan yhteydessä oppilaan saavutuksiin 

(Tschannen-Moran, et al., 1998). Korkean opetuspystyvyyden omaava opettaja tähtää 

työssään todennäköisemmin oppilaan oppimiseen ennemmin kuin tiettyihin arvosanoihin 

tai suorituksiin (Wolters & Daugherty, 2007). 

Opettaja, jolla on voimakas kokemus omasta pystyvyydestään, kykenee ohjaamaan 

luokkahuonetyöskentelyä niin, että oppilaille muodostuu onnistumisen kokemuksia, joiden 

avulla oppilaiden pystyvyysuskomuksia voidaan kohottaa (Gibson & Dembo, 1984). 

Opettaja, joka kokee, ettei pysty  riittävän hyvin ohjeistamaan luokkahuonetyöskentelyä, 

muodostaa luokkahuoneeseen kielteisen ilmapiirin, mikä voi heikentää oppilaan 

minäpystyvyyden tunteen rakentumista ja kognitiivista kehitystä (Bandura, 1995, s.20).

Yksilön koulutuksellisen kehityksen kannalta minäpystyvyyden rooli yksilön itsesäätelyssä 

on merkittävä. Itsesäätöistä oppimista voidaan kehittää itsereflektiota tukevien harjoitusten 

kautta, erityisesti oman pystyvyyden lähteiden tunnistamista harjoittamalla. Tehostamalla 

näitä persoonallisuuden toimintoja ja kehittämällä yksilön metakognitiivisia taitoja yksilö 

oppii uuden asiasisällön lisäksi ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. (Zimmerman, 

1995, s.226.) 

Ohessa Woolfolk Hoyn ja Davisin (2006, s.125) mallista muokattu kuvio, mihin on koottu 

opettajan minäpystyvyyden mahdolliset yhteydet opetukseen sekä oppilaan uskomuksien 

ja toiminnan kautta lopuksi oppilaan koulutuksellisiin saavutuksiin. 
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Kuvio 1. Opettajan minäpystyvyyden vaikutus oppilaan saavutuksiin. (Muokattu Woolfok Hoyn ja 
Davisin (2006, s.125) kuvion pohjalta)

2.5.3 Opettajien kollektiivinen pystyvyys

Banduran (1993, s.21) mukaan kollektiivinen pystyvyys on tärkeää pääomaa koulussa sillä 

se on merkittävä linkki opettajan pystyvyyden ja oppilaiden saavutusten välillä. 

Kouluyhteisön kollektiivisen pystyvyyden taso kouluvuoden alussa ennustaa koulun 

akateemisten saavutusten tasoa kevätlukukauden loppuun mennessä. Opettajien usko 

siihen, että oppilaat ovat taustoistaan riippumatta motivoitavissa ja opetettavissa, nostaa 

oppilaiden tiedollisen oppimisen tasoa ja koulutuksellista kompetenssia.

Norjalaisopettajien opettajapystyvyyden yhteyttä työssä jaksamiseen sekä opettajien 

kollektiiviseen pystyvyyteen mitanneessa tutkimuksessa todetaan, että opettajan 

pystyvyyskokemusten ja opettajien kollektiivisen pystyvyyden välillä on voimakas 

positiivinen korrelaatio. Opettajien kollektiivisen pystyvyyden voidaan siis sanoa 

kohottavan yksittäisen opettajan opettajapystyvyyttä. (Skaalvik & Skaalvik, 2007.)

17



Woolfolk Hoy et. al (2009, s.642-644) mukaan kollektiivinen pystyvyys opettajien 

keskuudessa on yhdistettävissä onnistumisiin työtehtävissä, kovempiin panostuksiin työn 

suhteen, sinnikkyyteen, jaettuihin kokemuksiin, stressin asteen madaltumiseen sekä 

saavutuksiin ryhmässä. Opettajien kollektiivisen pystyvyyden muodostuminen ja osatekijät 

ovat vastaavat kuin opettajapystyvyyden rakentumisessa. Kerran vakiintunut koulun 

pystyvyyskulttuuri on suhteellisen muuttumaton ominaisuus, joka vaatii tuntuvia 

ponnisteluja muuttuakseen.

Opettajapystyvyyden myönteistä yhteyttä opetukseen ja oppilaiden saavutuksiin pystytään 

vielä tehostamaan luomalla kouluun pystyvyysuskomuksia tukeva sekä niitä kehittävä 

koulutuskulttuuri (Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2004). Banduran (1994) mukaan 

oppilaiden saavutukset ovat  merkittävällä tavalla positiivisessa suhteessa koulun 

kollektiiviseen pystyvyyteen. Hänen mukaansa koulun kollektiivinen pystyvyys toimii jopa 

voimakkaampana vaikuttimena oppilaiden koulumenestykseen kuin heidän 

sosioekonominen statuksensa. 

Hensonin (2002) mukaan opettajan pystyvyysuskomuksia voi kehittää esimerkiksi 

pitkäaikaisella koulutustyöllä, jossa painotetaan oman työn kriittistä analysointia ja 

keskitytään jatkuvaan luokkahuonetyöskentelyn kehittämiseen. Yksi kehitystoiminnan ja 

tutkimuksen muoto voisi olla opettajien kollaboratiivinen työskentely, missä opettajat 

toimisivat tutkimustehtävissä analysoiden kriittisesti toimintaa luokkahuoneessa, 

kehittäisivät ja testaisivat koulutuksellisia innovaatioita sekä arvioisivat niitä. Kyseisen 

kaltainen työskentely  luo opettajille mahdollisuuden osallistua koulutukselliseen 

kehittämistyöhön ja päivittää jatkuvasti omaa osaamistaan. 

Coladarci (1992) tekee tutkimuksensa perusteella johtopäätöksen, jonka mukaan 

kouluyhteisö, joka tukee opettajan pystyvyyskokemusten rakentumista, saa vastapainoksi 

osakseen opettajien sitoutuneisuuden kouluorganisaatioon ja sitä kautta opetukseen. 

Banduran (2002, s.66) mukaan koulu toimii lasten kognitiivisten kykyjen sekä sosiaalisten 

taitojen ensisijaisena harjoitusympäristönä. Kyseisiä taitoja kehitettäessä koulun 

ilmapiirillä sekä opettajan taidoilla ja minäpystyvyydellä on olennainen merkitys oli 

kyseessä sitten niin sanottu tavallinen oppija tai erityistä tukea tarvitseva koululainen.
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3 METODILUKU

Tutkimukseni kolmannessa luvussa esittelen empiirisen aineiston analyysissa käytetyn 

tutkimusmenetelmän. Luvun tehtävä on myös perustella valitsemani menetelmän käyttö 

aineiston analyysissä. Ensimmäiseksi perehdyn laadulliseen tutkimusmenetelmään 

yleisellä tasolla. Toisena esittelen teorialähtöistä sisällönanalyysia. Luvun lopussa esittelen 

myös tutkimukseen osallistuneet haastateltavat sekä kerron kuinka haastattelututkimus on 

toteutettu.

3.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli ymmärtävä ote tutkittavaan asiaan. Näin ollen 

kvalitatiivinen tutkimus enemmänkin ymmärtävänä kuin yleistävänä menetelmänä sopi 

tutkimukseen parhaiten. Laadullinen tutkimus ei yleensä pyri tilastollisiin yleistyksiin vaan 

se pyrkii ymmärtämään tiettyä toimintaa, kuvaamaan tapahtumaa tai ilmiötä tai antamaan 

teoreettisen tulkinnan joillekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.18).

Tuomi ja Sarajärvi (2009, s.91-92) kuvaavat teoksessaan Jyväskylän yliopiston tutkija 

Timo Laineen esittämän laadullisen tutkimuksen avaamisen karkean rungon. Aluksi 

tutkijan on tehtävä vahva päätös siitä, mitä tämä kyseisestä aineistosta haluaa tutkia. 

Seuraavaksi aineisto käydään läpi niin, että edelliseen päätökseen perustuen oleelliset asiat 

erotetaan muusta tekstistä. Tutkijan on maltettava luopua kaikesta muusta kiinnostavasta 

tässä vaiheessa tutkimustaan. Kolmantena tutkija kerää aineistosta poimimansa oleelliset 

asiat yhteen erottaen ne muusta aineistosta. Seuraavaksi aineisto luokitellaan, teemoitellaan 

tai tyypitellään. Lopuksi tutkija kirjoittaa analyysin perusteella yhteenvedon 

tutkimuksestaan.

Tämän tutkimuksen pohjana on vahvasti opettajapystyvyyden teoria. Tutkimuksen 

peruslähtökohtia on selvittää teorian merkittävyys jo työelämässä oleville opettajille sekä 

testata laadullista menetelmää pystyvyysuskomusten tutkimuksessa. Haastateltaville 

ennakkomateriaalissa esitetty tieto oli uutta tietoa ja se vaati perehtymistä aiheeseen ennen 

haastattelua. Tavoitteena haastatteluissa oli kokemus kanssatutkijuudesta aiheen suhteen. 

Haastateltavan ja haastattelijan yhdessä tuottama tutkijuus on omiaan rikkomaan 

haastattelututkimukselle yleisiä hierarkiamalleja (Tee & Lathlean, 2004). 
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Yksilön kokemus omasta pystyvyydestään muodostuu aina suhteessa toisiin ihmisiin.  

Tutkimukseni kaltainen haastattelututkimus antaa haastateltavalle mahdollisuuden peilata 

ajatuksiaan ja kokemuksiaan yhdessä tutkijan kanssa. Näin tutkija voi olla osana 

tutkimukseen osallistuvan ajatusmaailman rakentumisessa. Silvosta (2015) mukaillen voin 

todeta, että laadullisen tutkimusorientaation kautta tutkimuksessani opettajat on pyritään 

yhteiskunnallisina toimijoina toisin kuin kysymyslomakkeiden kautta opettajapystyvyyttä 

mitanneissa tutkimuksissa.

Seuraavassa on kuvassa esitetään Hirsjärven ja Hurmeen (2000, s.144) kuvion pohjalta 

muodostettu kuvio laadullisen aineiston käsittelystä. Aineiston analyysissä sekä esitellään 

että luokitellaan aineistoa. Synteesissä taas luodaan kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä 

sekä esitetään se uuden tiedon valossa.

Kuvio 2. Haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin. (Muokattu Hirsjärvi & Hurme (2000, s.

144 kuvion pohjalta.)
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Laadullinen tutkimus tutkii yleensä ihmistä ja maailmaa, missä tämä elää. Ihmisen 

elämismaailmaa voidaan kuvata merkitysten kokonaisuutena, joka muodostuu 

ihmistutkimukselle tyypillisistä kohteista. Tutkimuksen kohdistuessa yksilön 

elämismaailmaan tutkijatkin ovat osa sitä merkitysyhteyttä, jota he tutkivat. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2009, s. 163.)

Arvot ohjaavat sitä miten ihminen pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Täten tutkija ei 

voi irtisanoutua kokonaan omista arvolähtökohdistaan. Ladullisessa tutkimuksessa 

täydellisen objektiivisuuden saavuttaminen on mahdotonta, tieto ja tietäjä kietoutuva 

saumattomasti toisiinsa. Tulokseksi muodostuu siis johonkin paikkaan ja aikaan sidottuja 

ehdollisia selityksiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161.)

Tutkijan purkaessa aineistoa tallenteista tekstiksi, on kyseessä samalla jo analyysivaiheen  

alku. Viimeistään luokitteluvaiheessa aineisto läpäisee tutkijan henkilökohtaisen seulan 

siitä minkä tämän kokee olennaiseksi tiedoksi. Tukijan on päätettävä se milloin haasteltava 

puhuu tutkimuksen kannalta olennaisesta asiasta. Aina vastaus ei ole niin suoraviivainen 

vaan tutkija joutuu tekemään omia tulkintoja. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 142.)

3.2 Teorialähtöinen sisällönanalyysi

Aineiston luokittelun perustuessa aiempaan teoreettiseen viitekehykseen on kyseessä 

teorialähtöinen sisällönanalyysi. Teorialähtöinen sisällönanalyysi lähtee liikkeelle 

analyysirungon muodostamisesta. Analyysirunko voi olla joko väljä tai hyvinkin 

strukturoitu. Aikaisempaa teoriaa tai käsitejärjestelmää uudessa kontekstissa testatessa 

strukturoitu analyysirunko on perusteltu. Tuolloin aineistosta kerätään vain ne asiat, jotka 

sopivat teorialähtöiseen analyysirunkoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 113). 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi alkaa aineiston keruun yhteydessä ja jatkuu 

kunnes tutkija kokee saaneensa tutkimusmateriaalista irti kaiken oleellisen. Aineiston 

analyysi alkaa yleensä koko materiaalin lukemisena. Aineiston analyysi ja 

luokittelukategoriat kehittyvät ja muuttuvat laadullisessa sisällönanalyysissä koko 

analyysiprosessin ajan. Analyysiprosessi ei ole ennakkoon tiukasti määrättyä vaan 
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joustavaa mutta silti koko aineiston kattavaa. Luokittelukategoriat toimivat joustavina 

välineinä aineiston hahmottamiseen. (Seitamaa-Hakkarainen.)

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston analyysi etenee kuten aineistolähtöisessä 

sisällön analyysissä. Työtä ohjaa teoriaan pohjaava analyysirunko, jonka sisälle 

muodostetaan aineistosta erilaisia luokituksia tai kategorioita. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 

117). Haastattelujen kuuntelun ja litteroinnin jälkeen tekstit luetaan ja niiden sisältöön 

perehdytään. Seuraavana vaiheena tekstistä poimitaan analyysirungon mukaiset ilmaukset 

eli analyysiyksiköt. Analyysiyksikkö voi olla yksi sana, lause tai useamman lauseen 

kokonaisuus. Tätä vaihetta kutsutaan pelkistämiseksi. Seuraavaksi pelkistetyt ilmaukset 

listataan ja lajitellaan analyysirungon mukaisesti analyysiluokkiin.

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109 ja s. 113).

Kuvio 3. Teorialähtöisen sisällönanalyysin eteneminen.  (Muokattu Tuomi & Sarajärvi, 2012, s.109 

kuvion pohjalta.)
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3.3 Tutkimuksen kohderyhmä

Tässä tutkimuksessa keskitytään kahden opettajan puolistrukturoitujen teemahaastattelujen 

analyysiin. Kyseisillä opettajilla on taustallaan eri mittaiset työhistoriat eri paikkakunnilla. 

Haastateltava 1 on 33 -vuotias luokanopettaja, joka on työskennellyt valmistumisen jälkeen  

kolme vuotta esikoulunopettajana ja kaksi vuotta luokanopettajana. Haastattelun aikaan 

hänellä oli juuri päättynyt työsuhde koulussa, missä oli noin 100 oppilasta ja kuusi 

opettajaa. Haastateltava 2 on 49 -vuotias luokanopettaja, jonka työura on kestänyt jo 25 

vuotta. Hän on työskennellyt kolmessa eri koulussa. Viimeisimmässä hänellä työvuosia on 

ehtinyt kertyä kaksi. Kyseisessä koulussa oppilaita on noin 350.

Opettajat oli tarkoituksenmukaisesti valittu edustamaan eri ikäluokkia. Haastateltavat 

edustivat myös eri sukupuolia. Sukupuolieroihin liittyy tiettyjä kysymyksiä mutta niihin ei 

tässä tutkimuksessa paneuduta tarkemmin.

3.4 Tutkimusaineiston keruu 

Haastattelurunko rakentui teoriatiedon pohjalta merkittävimmiksi nousseiden aihealueiden 

ympärille. Näitä olivat opettajan siirtymä opinnoista työelämään, opettajapystyvyyden 

mahdollinen yhteys oppilaan koulutuksellisiin saavutuksiin sekä koulun kollektiivisen 

pystyvyyden merkitys. Lisäksi haastattelussa käytettiin avoimina kysymyksinä muutamia 

opettajapystyvyyden valmiista mittareista muokattuja kysymyksiä. Edellä mainitut mittarit 

on kehitetty  määrälliseen tutkimukseen mutta kyseisessä laadullisessa tutkimuksessa 

haluttiin testata niiden soveltuvuutta avoimina kysymyksinä.

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla molempia opettajia. Haastattelut  toteutettiin 

puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavat saivat muutamaa päivää ennen 

haastattelua ennakkomateriaalin, johon heidän oli tarkoitus tutustua (Liite 1). Materiaali 

sisälsi saatekirjeen, arkikielisen teoriakatsauksen sekä alustavan haastattelurungon

Haastattelut toteutettiin haastateltavien valitsemissa kohteissa kesällä 2014. 
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4 ANALYYSILUKU

Tässä luvussa esittelen aineiston analyysin. Aluksi esittelen vaihe vaiheelta analyysin 

etenemisen. Luvun alaluvuissa käyn läpi aineistonäytteitä, joilla vastaan kunkin alaluvun 

otsikkona oleviin tutkimusongelmiin. 

Tutkimuksen analyysirunko rakentui tutkimuksen teoriaosuudessa merkittävimmiksi  

nousseiden teemojen mukaisesti muodostuneiden tutkimusongelmien kautta. 

Analyysivaiheen alussa luin molemmat haastattelut useaan kertaan läpi. Viimeisellä 

kerralla ryhdyin tekemään muistiinpanoja tekstin joukkoon. Tarkoituksenani oli etsiä 

tekstistä analyysirungon mukaisia ilmauksia ja sen kautta pelkistää sekä luokitella tekstiä. 

Niinpä ryhdyin erottamaan alkuperäiset ilmaukset muun tekstin joukosta ja luomaan niistä 

pelkistetympiä ilmauksia. Pian huomasin, että teoriarungon rakentaminen analyysiluvun 

väliotsikoiksi sopi minun tapaani käsitellä aineistoa parhaiten. Näin sain ryhmiteltyä 

pelkistetyt ilmaukset analyysirungon mukaisiksi luokiksi. Analyysiluokat nimesin 

tutkimusongelmia mukaillen. 

Työn edetessä tein kaiken aikaa kirjauksia myös yhteenveto sekä johtopäätökset ja 

pohdintalukuihin. Tarkoituksena oli pitää analyysiluku haastatteluja kuvaavana toteavana 

tekstinä. Yhteenvetoluvussa empiirisen osion tulokset on koottu yhteen vastaten 

tutkimuksen tutkimusongelmiin. Johtopäätös ja pohdintaluku sisältää omaa pohdintaani 

niin teoreettisesta. empirisestä kuin pedagogisestakin näkökulmasta aihetta kohtaan. Aluksi 

pyrin pitämään johtopäätökset ja pohdintaosuuden kahtena erillisenä kappaleena. Työn 

edetessä koin kuitenkin mielekkäämmäksi yhdistää edellä mainitut kappaleet yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Luvun päätteeksi arvion tutkimustani sekä esittelen mahdolliset 

jatkotutkimusaiheet.

4.1 Yhtymäkohdat teoriatiedon ja opettajan kokemusmaailman välillä

Aluksi työstin aineistoa niin, että etsin sieltä pelkkiä selkeitä osioita missä haastateltavat 

viittasivat ennakkomateriaalin teoriatietoon ja peilasivat sitä omaan kokemustaustaansa. 

Molemmille haastateltaville materiaali avautui heidän mielestään selkeänä eivätkä he 

kertoneet kokevansa teoriatiedon ja käytännön välillä minkäänlaisia ristiriitoja.

24



Haastateltava 1 koki teoriatiedon mielekkääksi suhteessa omaan kokemustaustaansa 

opettajana.

”Niin varmaan, varmaan vaikuttaa, että  en ainakaan kokenu ko tätä luin niin mitenkään, 

että ois niinku ristiriiassa omien ajatusten tai kokemusten kans vaan ihan, ihan kyllä tuli 

semmosia ajatuksia, että no niinpä onki, että näin, näinhän se mennee.”

Ajatuksia herätti ennakkomateriaalissa mainittu opettajapystyvyyden lasku opinnoista 

työelämään siirryttäessä. Haastateltava 1 tunnisti työhistoriassaan opettajapystyvyyden 

laskuun viittaavia kokemuksia:

”…itellä on ehkä ollu sillain semmonen ehkä semmonen helppo ja kevyempiki se 

siirtyminen ko mää oon siirtyny ensin niinkö opinnoista suoraan päiväkotiin tuota työhön 

ja sitte tosian ollu sielä esikoulun puolella aluksi ja silloin kyllä ajattelin sittekö alko 

niinkö näyttään siltä, että vois olla mahollisuustta päästä niinkö samassa, tavallaan 

samassa työpaikassa siirtymään koulun puolelle, niin sitä jännitin ja ehkä ajattelin jopa 

niin, että eihän minusta oo siihen ko en oo koskaan tehny sitä työtä ja että niinku sen 

eskarihomman osas jo omasta mielestään mutta sitte se tuntu niinku isolta kynnykseltä 

lähtä sitte luokanopettajan työhön. Että sillon varmaan sitä se tavallaan se oma 

pystyvyyentunne oliki aika siellä alhaalla verrattuna just mitä varmaan sillon 

opiskeluaikoina aatteli, että totta kai sitte tuun tekemään tätä työtä jossain vaiheessa.”

Ennakkomateriaalissa kuvattiin opettajapystyvyyden yhteys opettajan yleiseen 

minäpystyvyyteen, mikä nousi aihealueena esille erityisesti haastateltava 1:sen kanssa 

käydyssä keskustelussa. Haastateltava 2 myös kommentoi kyseistä teoriaosuutta, kun 

haastattelija otti aiheen erikseen esille keskustelussa.

Haastateltava 1

”Tätä mietin tosi paljo jo äskenkö vielä luin tätä materiaalia uuestaan että on varmasti 

ollu onnistumisilla paljonki vaikutusta ja onkin ollu että esimerkiksi tältä kevväältä heti 

niinku voin sillai tai palautu heti mieleen että ku on ollu sellasia hyviä päiviä töissä ja on 

niinku tavallaan asiat sujunu niinko on suunnitellu ja sitte on huomannu kevättä kohti että 

me ollaan niikö ehitty tehä kaikkia ja oppilaat on oppinu ne asiat mitä pittääki olla että 

pääsevät siirtyyn kolmannelle luokalle ja kaikki semmoset käytösasiatki on suurin piirtein 
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semmosessa hallinnassa että kehtaa luovuttaa sen ryhmän niinku seuraavalle opettajalle ja 

kaikki tämmöset niin totta kai se vaikuttaa niinku ommaan yksityiselämään ja vapaa-

aikaan ja ommaan niinkö mieliallaan ja semmoseen tyytyväisyyteen elämässä yleensä. 

Mutta toki sitte ne epäonnistumisen kokemuksetki vaikuttaa, että kyllä ne sitte ku miettii 

vähä pitemmälle taakse päin että talvella pimeinä hetkinä että jos on ollu niiku jotaki 

töissä vaikeutta ja on niinku niitä joutunu miettiin vapaa-ajallaki niin kyllähän se 

vaikuttaa niiku koko sitte siihen ommaan arkeenki että saattaa olla niiku ärtynyt ja mieli 

maassa vain sen takia että joku työasia pyörii mielessä eikä löyä niinku ratkasua tai ei oo 

niinku tyytyväinen itteensä just että kokkee että ei oo onnistunu jossaki asiassa.”

Haastateltava 2

”Totta kai sillon kokonaisressiä on sillon vähemmän jos työsä pärijää niin sitä on ehkä 

hyväntuulisenpi kotona ja taas jos kotona on hyväntuulinen niin sitä lähtee hyväntuulisena 

töihin et se on semmonen niinku positiivinen kierre parhaimmillaan ja sitte jos ei sitä oo 

niin tota jos ei saa missään sitä onnistumisen kokemusta niin raskastahan se sitte ois ellää 

kyllä.”

Haastateltavat löysivät selkeitä yhtymäkohtia ennakkomateriaalissa esitetyn tiedon sekä 

oman kokemustaustansa väliltä. Edellä kuvatut lainaukset vastaavat siis ensimmäiseen 

tutkimusongelmaan, missä kysyttiin, että löytyykö opettajan kokemusmaailman ja 

aihealueen teoreettisen tiedon välillä yhtymäkohtia.

4.2 Opettajapystyvyyden merkitys suhteessa työkokemukseen opettajana

Toiseen analyysirungon osioon pyrin luokittelemaan aineistosta osioita, joissa 

haastateltavat  kuvasivat opettajakokemuksen mukana tuomia opettajapystyvyyden 

muutoksia. 

Haastateltava 1 kuvaa seuraavassa millaiseksi kokee oman opettajapystyvyytensä tällä 

hetkellä sekä suhteessa omaan kokemukseensa opettajan työssä.

”…sitä just ite mietinkö tätä lueskelin että että onko itellä voimakas opettajapystyvyys tai 

miten ite kokkee niinku sen oman pystyvyytensä ja uskon että siihen nähen kuinka vähä 

aikaa vasta on tätä työtä tehny niin varmaan onki aika semmonen voimakas pysytyvyyen 
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tunne itellä. Että tietenki siihen varmaan vaikuttaa miun tapauksessa se, että onn vaan 

alkuopetuksessa opettanu ja ne oppilaat on niin pieniä  niin sitä ehkä silleen ne 

oppisisällöt on sen verrankuitenki yksinkertasia ja semmosia joista itellä on semmonen 

varma tunne koko ajan, että mää niinköhandlaan tämän homman ja tiiän mitä, tiiän mistä 

on kysymys ja sitte tietenki se, että luottaa siihen ommaan kykyynsä niinku opettaane asiat 

niille oppilaille että ei, ei oo sillai semmosta epävarmuutta sen suhteen.”

Haastateltava 2 vastaavasti kertoo:

”Tosin kylläkin aattelin tuota omalta kohaltani että se pystyvyyen niinku kokeminen on 

varmaan niinku hirveen yksilöllistä ja tuosa ainaki tuo kohta että ensimmäisenä vuonna 

nää muutokset on suurimpia niin tämä pysyvyysjuttu niin siinä voi olla isoja eroja kun mää 

aattelen vanahoja kolleegoita ja nykysiä nuorempia kolleegoita joilla tuo pitää paikkansa 

mutta mulla ei ollu tommosia ajatuksia sillon ku mä omasta mielestäni olin nuori että mää 

menin aika jämysti sitä ommaa linjaa niinkö ja enkä niinku kauheesti vaan pikkuhiljaa 

vasta muokkautu tuo että en ollu sillalailla siihen pystyvyyteen en pitäny sitä isona 

ongelmana itelle niin että kyllä mää annoin mennä vaan ihan alusta asti.” 

Haastateltava 2 painottaa vahvasti useampaankin kertaan aineistossa ainekohtaisuuden 

merkitystä nuoren opettajan työhön siirtymisessä:

”…ainekohtasesti siinä oli eroja että oli niitä omia heikkoja aineita niin tuota joittenki 

aineitten kans joutu tekemään tosissaan töitä että pääsi semmoselle pystyvyyen tasolle että 

saatto olla ylypeenä…”

”Mää haluan vielä korostaa mitä oli tosa matskusa niin tosta käsitteestä niin tuo 

pystyvyyteen vaikuttaa tuo että se on se ainekohtasuus. Se on iso pointti että muistan 

uutena opettajana että se fiilis mennä itämään sitä tuntia niisä omasa vahavasa aineesa ja 

omasa heikosa aineesa niin se oli valtavan isoja eroja. Nykyään on sitä kokemusta kaikista 

aineista ja kaikista tilanteista ainaki jonkulaisia kokemuksia niin tuota siihen tulee 

semmonen tietynlainen rentous siihen tilanteeseen. Mutta tuota alakuunsa se painottu kyllä 

palija tuo aineenhalintajuttu. Ja sitte jos tavallaan on niinku tiukasti kosketusksisa 

toisiinsa on tuo luokkahuoneen hallinta.  Jos on tuota se aina ja ne asiat mitä aikoo 

opettaa niin on itellä näppeisä niin sillon on tavallaan siinä opetustilanteesa energiaa 

esimerkiksi tuohon luokan hallintaan ihan erillalailla ja myös sitä kahenkeskiseen 

27



kontaktinottoon lasten kans ja tukemisseen ja muuhun. Se on yks semmonen juttu minkä 

mää ehkä nostasin tästä kaaviosta esille edelleenki isona juttuna.”

Molemmat haastateltavat viittaavat siihen, että kokemuksen kautta jännitys perheitä 

kohdatessa on vähentynyt huomattavasti.

Haasteltava 1

”Joskushan niitä jännittää niitä kohtaamisia jos on jotaki vaikeita asioita muttako just 

tässä kysytään, että miten tilanne on muuttunu kokemuksen karttuessa niin varmaan se on 

just se mikä on eniten muttunu, että ei ennää jännitä niitä tilanteita sillai eikä mieti niin 

tarkkaan että miten minä tämän asian ilmaisen vaan niinko luottaa siihen että no sillä  

sanamuodolla oo niin väliä että se asia tullee sanottua niiku niinko se tullee.”

Haastateltava 2 

”…kyllä sitä niinku ensimmäistä vanhempainiltaa jännitti ja tuota…. Mutta sitä meni mää 

meni aika itteni täynnä sinne  tilaisuuteen ja tuota ja tietenki oli vasta valamistunut 

opettaja niin muistan kuin myöhemmin sitte yks suurperheen äiti sano että hyviin sinä 

nuoripoika meitä isonperheen äitejä puöritit. Sano täsä monta vuotta myöhemmin sitte että 

aki minä olin sitte näyttäny ihan pystyvältä vaikka itellä oli semmosta sisäistä 

epävarmuutta kyllä siinä ensimmäisesä vanhempainillassa…”

Ajankäytölliset seikat ja armollisuus itseä kohtaan työssä näyttävät kulkevan  

haastateltavilla työkokemuksen kanssa käsikädessä. 

Haastateltava 1

”Tietenki sitä kokemusta on tässä vaiheessa hyvin vähän mutta koen, että on vaikuttanu jo 

tässsä vaiheessa se, että just siihe jännittämiseen ja siihen turhaan stressaamisseen, että 

ehkä sillai tullu vähä armolllisemmaksiki itelleen, että että jos tekkee jotaki virheitä niin 

sitte tietää, että ei tee seuraavalla kerralla samanlain. Ja että ei niinku niin kauheasti sitä 

etukätteen murehi, että koska kuitenki ko aaattelee niinku yks oppitunit esimerkiksi, no se 

on vaan yks tunti siinä pitkässä lukuvuojessa, että eise niinkö jokkainen tunti ei voi olla 

täydellinen ja jokkainen ei voi menne ihan käsikirjoituksen mukkaan eikä yleensä kyllä 

meekkään, että..”
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Haastateltava 2

”…mää piän yhtenä omana vahavuutena sellasta tilannejohtajuutta elikkä opetuksesa tai 

luokasa ei aina meekkään kaikki asiat sillain ku on ite suunnitellu niin on oppinu ja 

uskaltanu antaa niinku itelle aikaa että nyt luovutaan niistä alkuperäsistyä suunnitelmista. 

Sanotaan nyt vaikka näin että kesken oppitunnin saattaa juosta orava ikkunan lauvallla 

niin turha yrittää vallata siltä oravalta sitä showta että sillon on parempi antaa sen 

tilanteen viiä ja keskeyttää ne hommat ja katotaan sitä oravaa sieltä ikkunanlauvalta nin 

kauan kun se siellä on ja sitten palataan asiaan. Niin että kaikkia tuulimyllyjä vastaan ei 

kannata taistella.” 

”Ehkä sitä uutena opettajana luuli ehtivänsä tehä enemmän nykyään sitä realismia on 

tullu mukavasti että ei lähe hakkeen kuuta taivaalta eikä lähe tekkeen liian isotöisiä juttuja 

jos tietää että aikaa ei oo enempäänsä käyttää.”

Kuten teoriaosuudessa mainitaan opettaja pystyvyyden pohjaavan ensimmäisinä opettaja 

vuosia kontekstuaalisiin muuttujiin ja myöhemmässä vaiheessa taas omiin kokemuksiin 

onnistuneista tilanteista, molemmat haastateltavat viittaavat vastaavanlaiseen kokemukseen 

keskusteltaessa heidän pystyvyyskokemustensa muutoksesta suhteessa työvuosiin. 

Opettajapystyvyyden käsite auttaa haastateltavia reflektoimaan omaa työhistoriaansa ja 

siihen liittyviä kokemuksia.

4.3 Opettajan pystyvyysuskomusten näkyminen opettajan työssä 

Analyysissä omaksi luokakseen muodostui aineistossa esille nousseet viittaukset siitä 

miten opettajan pystyvyyskokemukset näyttäytyy tämän työssä haastateltavien kuvaamana.

Haastateltava 1 kuvaa opettajan työpäivän hektisyyttä ja siihen liittyviä haasteita. Hän 

kertoo haastavien ja yllättävien tilanteiden vaikuttavan niin itseen kuin oppilaisiinkin.

”… totta kai joskus on semmosia hetkiä tai päiviä tai tunteja että on jollaki lailla 

semmonen hallitsematon tilanne tai on vaikka monta muuta asiaa yhtä aikaa  mitä on 

mielesä tai pitäs hoitaa tai vaikka jotaki vanhempien kans tai tullee vaikka joku  puhelu 

kesken tunnin  joka on pakko ottaaniin kyllä siihen heti huomaa ettäkö se vaikuttaa niiihin 
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oppilaisiin, se vaikuttaa sitte itteenki ja sen jälkeen tuntuu että sitte varmasit vaikuttaa sitte 

kaikkiin näihin niinku mitä tässä on suorat vaikutukset, epäsuorat vaikutukset ja nämä 

välilliset seuraukset niin tavallaan niinku niinki pieni asia vaikutaa sitte näihin kaikkiin.”

Haastateltava 1 kuvaa opettajan oman pystyvyyden merkitystä suhteessa oppilaisiin.

”No kyllä se varmasti on niin että varmasti on totta että se jos jos opettajalla on voimakas 

niikö se pystyvyyden tunne niin se vaikuttaa varmasti siihen, että oppilaillaki on sitte 

itestään. Ei nyt tietenkään välttämättä ihan jokaisella oppilaatkinhan on kaikki yksilöitä ja 

hyvin erilaisia että just ko täälä on näitä suoria vaikutuksia niin tuota niikö esimerkiksi 

tämmönenkö motivaation nousu luokassa niin ihan varmasti vaikuttaa siihen  tosi paljon, 

että jos opettajalla on niin ku itellä se tavallaan omakin motivaatio niiko korkea niin se 

sitten tuota näkkyy myös oppilaissa.”

Haastateltava 2 kertoo opettajan pystyvyyden luovan oppilaille varman ja turvallisen 

ympäristön käyttää omia taitojaan oppimisen edistämiseksi.

”Tuo on hyvä kommentti tuo että opettaja pystyvyyellä on todettu olevan laaja merkitys 

siihen miten oppilaat pärjää. Mää kyllä tuota väitettä mää tuen että se että kun sitä 

oppilasta niiku ohojaa tietyllä tavalla varmoin ottein niin se niinku lapset tuntee  että on 

turvallisissa käsissä tai hyväsä ohojauksesa ja ne uskaltaa tehä niin asioita palijo 

paremmin.” 

Opettaja voi omalla panokselleen ja asiantuntemuksellaan haastateltavan 2 mukaan 

motivoida oppilaita kohti parempia suorituksia.

”…jostain syystä tulee mieleen se aineenhallintajuttu niin tuota jos opettaja on jossain 

asiassa todella taitava ja vielä osaa panna sen taitonsa niinku lapset tekemään sen oman 

vahvuutensa suuntasta toimintaa niin tuota vaikkapa tuommonen musikaalisuus niin se 

hyvin vedetty joku luokka tai ryhmä pystyy tekemään jonku hyvän musiikillisen suorituksen 

nii  tuota kyllä se ruokiis sitä että me halutaan lissää me halutaan lissää ja sitte taas taito 

kasvaa harjotelllesa ja myöski sitä omatoimista harjottelua tehhään.”
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Haastateltava 1 pohti aineistossa oman pystyvyydentunteen hetkellisten muutosten 

vaikutusta yksittäisiin oppilaisiin.

”No ehkä sillai käytännön esimerkkinä jos sillei yleisesti niin ooon huomannu ihan 

semmosenki, että ne tietyty oppilaat jotka on ehkä vähän herkempiä semmosille 

pieneillekki muutoksille siinä omassa pystyvyyen tunteessa tai  omassa ihan mielialassaki 

tai niinku niin semmosia tullee mieleen että jos on ollu niinku tavallaan nämä asiat 

kunnossa mitä tässä  mainitaan niinkö tämä koekmus omasta pystyvyydestä opettajalla, 

että on kokenu että aiheen tuntemus on halinnassa ja ne kaikki luokkahhuone on 

hallinnassa ja suhteet oppilaisiin on sillä hetkellä kunnossa ja kaikki tämä niin silloin 

niinkö yleensä se työskentely on sujunu. Mut sitte jos on ollu itellä joku vaikka, että se 

luokkahuoneen hallinta on vähä et siellä on ollu jotaki konfliktiaja on ollu ehkä semmosta 

vilkkautta ja semmosta häirittevvää sitte ite vähä niinkö saattaa vaikka turheutua siihen tai 

olla semmonen itellä jollaki tavalla hermostunut olo, että nyt tämä homma ei oo mulla 

täysin hallinnassa niin sieltä heti niinku huomaa, että tiettyihin oppilaisiin se vaikuttaa 

heti…”

”…Ja sitte jo on niinkö ite joutunu tavallaan herräämään siihen tilanteeseen, että ei että 

nyt pittää niinkö ite rauhottua ja tavallaan ottaa se tilanne hallintaa, että  jos se nyt se yks 

tunti onki menny vähä miten sattuu niin sittekö välitunnin aikana kokoaa ittensä ja 

seuraavan tunnin alottaa niinkö sillai aivan kaikessa rauhassa eikä oo kiire mihinkään, 

saa niinkö ittensä tavallaan taas luottamaan siihen että kaikki onnistuu, niin kyllä se 

yleensä sitte mennee niin että oppilaatki rauhottuu ja sen jälkeen taas niinkö hommat 

alkaa sujumaan.”

Myös haastateltava 2 kertoo opettajan luokanhallinnan merkityksestä oppilaiden 

toimintaan ja sitä kautta oppimiseen.

”…joo jos ei mee siihen sähäläämiseen aikaa niin totta kai on aikaa tehä sitä työtä kun 

opettaja ossaa vettää sen sillalailla että päästään näppärästi antaan selekeet ohojeet ja 

päästään niinku tekemiseen ja heti sitte siihen yksilölliseen tukemiseen ettei siihen 

yhteiseen jaaritteluun mee kauheesti aikaa niin kyllä se, öö tuo eka on hyvä, tuo enemmän 

aikaa tehtävien suorittamiseen on totta ja kyllä opettajan motivaatio tarttuu oppilaisiin kun 

jonkun aisan innokkaasti esittellee niin kyllä sillä on totta kai vaikutus.”
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Molemmat haastateltavat kokivat opettajapystyvyyden työssään näkyvänä elementtinä. 

Tässä analyysin osiossa korostui erityisesti opettajan pystyvyyskokemusta horjuttavat 

seikat sekä opettajan oman pystyvyyskokemuksen vaikutus oppilaiden motivointiin. 

4.4 Koulun kollektiivisen pystyvyyden merkitys opettajille

Tutkimusongelmien kautta analyysirungon yhdeksi luokaksi muodostui koulun 

kollektiivisen pystyvyyden merkitys aineiston näkökulmasta. 

Aineistossa nousi esille molempien haastateltavien kohdalla muilta koulun henkilökuntaan 

kuuluvilta saadun tuen merkitys suhteessa itseen ja omaan opettajuuteen.

Haastateltava 1:

”Niin, niin tuota se on pieni porukka ja siinä aika nopeaa oppii tunteen hyvin ne työkaverit 

nii se tietenki itellä on varmaan ollu sillai helppo tilanne  että se yhteisö on silleen pieni ja 

sitte myöski sitä tukea saa aika helposti ko ne ihmiset tuntuu äkkiä jo aika tutuilta niin 

niiltä uskaltaa kysyä ja ne.. kyllä oon kokenu saavani tosi paljonki tukea siihen ommaan 

niinkö opettajuuteen niiltä kokeneemmilta opettajiltaja ja erityisesti erityisopettajalta, 

joka, jota ite koen että on kyllä kiittäminen tosi monista tilanteista jotka on ollu itelle uusia 

tilanteita niiin niitten hoitamisessa on auttanu tosi paljo sitte se erityisopettajan tuki.”

Haastateltava 2:

”Joo kyllä se tuota esimies rehtorit on ollu  aina tärkeitä. Ja on mulla ollu hyviä 

rehtoreita, hirviän erilaisiarehtoreita mää oon työskennelly oisinko kaheksan eri rehtorin 

alasuuessa niin tuota sitä tukia on saanu jos sitä on osannu pyytää. Toinen merkittävä 

semmonen kolleegatuki on tuota just niisä omisa heikuisa aineisa että uskaltaa kysyä 

ainetta paremmin hallittevalta ja toisaalta sitte panna omia vahavuuksia kiertoon sielä 

porukasa niin sillai se kemia toimii ja sitte ne mulla tulee ensimmäisenä mieleen.”

Vastaavasti haastateltava 1 myös kokee avun saamisen muilta opettajilta merkittävänä 

asiana.

”Mutta itellä varmaan on aluksi paljon sitä ollu, että tarkistaa ja varmistaa vaikka tietääki 

jonku asian niin ei ehkä luota siihen ommaan tietoon, että pittää vaikka kysyä joltaki 

toiselta opettajalta, että menihän tämä juttu nyt näin ja enhän oo opettanu tätä väärin tai 

jotaki tämmöstä.”
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Haastateltava 1 kokee, ettei hänellä ole vielä juurikaan vertailukohtaa erilaisten 

työyhteisöiden suhteen. Viimeisintä työpaikkaansa hän kuvailee seuraavasti:

”…tuola työyhteisössä missä olin niin ei nyt hirveästi ite kokenu sellasta kollektiivista 

pystyvyyden tunnetta että me yhdessä suoriudutaan jostaki tai että koin ehkä enemmän niin 

että jokkainen tekkee sitä ommaa työtään ja huolehtii tavallaan sen oman oman osansa.”

Keskusteltaessa koulun kollektiivisesta pystyvyydestä molemmat haastateltvat ottavat esiin 

yksittäisen koululuokan yhteisöllisyyden merkityksen koulutyössä.

Haastateltava 1

”Ja sitte sitte tuota oppilaitten kohalla ehkä isommilla on enemmän sitä sitä semmosta 

voimakkaampaaki ryhmähenkeä että sillä voi saaha niinku vaikka jonku heikommanki 

suoriutuun jostaki niinkö sillä semmosella yhteisellä tsemppauksella tavallaan mutta 

tokihan sitä alkuopetuksessa niinkö pienillä oppilailla kyllähän sitä ite käyttää niinkö 

opetuksessa semmosta ihan niinkö että me tehhään…”

Haastateltava 2

”Tuola yhteishengellä on myös valtava vaikutus, semmonen toisista huolehtiminen, jos 

semmosen hengen saa porukkaan että kaveria ei jätetä –juttu niin sillä mennään luokasi 

pitkälle ja saajaan sitä, sillon ei tarvi sitä autonomiaa jos sielä on joku oppilas joka tuota 

jolla ei esimerkiksi sitä ommaa autonomiaa oo niin sillä yhteishengellä pystytään muut 

pönkkäämään sitä että se ei oo sitte niin opettajasa kiinni se voitas puhua luokan 

autonomian kehittymisestä tuosa se vois olla semmonen hyvä kommentti, vois olla luokan 

autonomian kehittyminen ja toisaalta vois olla oppilaan autonomian kehittyminen. 

Ylemmillä luokilla varsinki jos saa luokasa semmosen fiiliksen päälle että huolehittaan 

toisista ja jeesatan toisia ja katotaan toisten perään vähäsen niin tuota sillä voi saaha 

niinku ne heikoimmat pysymään niiku niin sanotusti kuvioisa mukana.” 

Haastateltava 2 pitää merkittävinä seikkoina koulun yhteisöllisen kokemuksen 

muodostumisen suhteen luokkien välistä yhteistyötä sekä koulun tilaratkaisuja.

”Ja sitte jos tehään luokkien välistä yhteistyötä niinku kummitoimintaa tai jotaki tämmöstä 

niin semmosella pystytään niinku vaikuttamaan siihen kouluhenkeen että isommat ja 

pienemmät tullee tutuksi ja isommat oppii auttaan pienempiä… Ja siihen vaikuttaa myöski 
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siihen koulun yhteenkuuluvuuteen vaikuttaa yllättävänä asiana aika paljon myöskin ne tilat 

misä koulu toimii. Eli jos on jos koulun yhteiset tilat antaa mahollisuuen koko koululla olla 

yhesä ja viettää esimerkiksi välitunteja yhesä niin se lissää sitä koulun yhteisöllisyyttä. 

Mutta taas jos ajatellaan sellaisia kouuja joissa on jaettu porukat pienille pihoille 

useampaan paikkaan tai toimii porukkaa vuokratiloissa koulun ulkopuolella tai semmosia 

niin se sotkee ihan totaalisesti sen kollektiivisen kouluhengen syntymisen.”

Haastateltava 1 kertoo kollegoiden tuen yhdeksi seikaksi mikä on edesauttanut 

onnistumisen kokemuksissa työelämässä.

”No kyllä ainaki se toisten tuki siellä työyhteisössä on yks tosi iso asia. Että jo aikasemmin 

mainitsemani erityisopettaja on kyllä paljo saanu niinkö itessä paljo semmosta 

itseluottamusta aikaan että on että hän useasti niinkö kehunu ja jopa vanhemmille kehunu 

niinku jossaki keskustelutilanteessa että jotenki vaikka silleen maininnu että opettaja oli 

tosi hienosti tässä hoitanu tämän asian niin totta kai sitä semmosista saa niinkö sitä 

luottamusta että onn tehny oikein ja vielä tämmönen itseä kokeneempi kolleega sen niiku 

ääneen sannoo niin ne on varmaan semmosia…”

Haastateltava 2 kokee kouluhengen lasten taustaeroja tasoittavana ilmiönä.

”Kyllä kouluhengellä on iso merkitys. Mulla on ollu mielenkiintosia juttuja ku oon 

työskennelly esimerkiksi koulussa joka alottanu just vasta toimintansa niin tuota sen 

kouluhengen luominen… musta tutnuu että meijän koulussa siinä on onnistuttu että eikä 

sielä mietitä sitä sosioekonomista taustaa toki kyllähän joistain lapsista sen näkkee että jos 

on vaikkapa vähän huonommista oloista että mutta tuota kyllä se kouluhenki pystyy paljo 

tasottamaan näitä sosioekonomisia taustaeroja että kyllä mä tuota komppaan tuota.”

Koulun kollektiivisesta pystyvyydestä keskustellessa molemmat haastateltavat viittasivat 

vastauksissaan opettajien välisen yhteistyön merkittävyyteen. Lisäksi haastatteluissa nousi 

molempien haastateltavien kohdalla esille yksittäisen koululuokan yhteisöllisyys. 
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4.5 Laadullisen tutkimustavan soveltuvuus tutkimukseen 

Viides tutkimusongelma koskee sitä, miten laadullinen tutkimustapa soveltuu 

opettajapystyvyyden tutkimuksen. Laadullinen tutkimus tutkittavaa ilmiötä ymmärtävänä 

menetelmänä soveltui hyvin kyseiseen tutkimukseen. Haastateltavilla oli mahdollisuus 

perehtyä aiheeseen ennakkoon, mikä mahdollisti syvällisemmän keskustelun 

haastattelutilanteessa. Kokemusten jakaminen oli haastateltavien mukaan miellyttävä 

kokemus ja sekä tutkija, että tutkittavat saivat tilanteessa uusia näkemyksiä ja kokemuksia.

Opettajapystyvyyden mittareista muokatut avoimet kysymykset avasivat onnistuneesti 

opettajien kokemuksia heidän henkilökohtaisesta opettajapystyvyydestään. Kyseinen 

tutkimus ei edellä mainittua seikkaa kuitenkaan erityisemmin mitannut mutta laadullisen 

tutkimustavan avulla saisi varmasti hyvin analysoitu myös yksittäisten opettajien 

kokemusta omasta pystyvyydestään. 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi toimi hyvin analyysivaiheessa. Tutkimusongelmista 

muodostunut analyysirunko helpotti aineiston purkua ja sen avulla oli helppo pitää huolta 

siitä, että aineistosta nousi esille juuri tähän tutkimukseen oleellinen tieto. 

4.6 Analyysirungon ulkopuolelta nousseet merkittävät aihealueet

Käytettäessä laadullisen tutkimuksen aineiston analyysissä menetelmänä teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysia, on mahdollista luoda oma luokka analyysirungon ulkopuolelta nousseille 

merkittäville aihealueille. Kyseiseen luokkaan analyysivaiheessa keräsin aihealueita joissa 

molemmat haastateltavat viittasivat  samaan asiaan sekä aihealueita tai joissa haastateltavat 

ottivat esille jonkin minun mielestäni teoriatiedon kannalta erittäin merkityksellisen asian.

Molemmat haastateltavat kiinnittivät huomiota ennakkomateriaalissa esiteltyyn kuvioon ja 

järjestivät keskustelun lomassa opettajapystyvyyteen vaikuttavat kolme pääasiaa omasta 

mielestään tärkeysjärjestykseen.

Haastateltava 1 koki luokkahuoneen hallinnan olevan opettajan pystyvyyskokemuksen 

lähtökohta.
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”No heti tästä alusta niin itellä pomppas ku täsääs on tää opettajan kokemus omasta 

pystyvyyestään niin tietenki nämä aiheen tuntemus ja opetuskokemukset on varmasti niinkö 

vaikuttaa kansa paljo mutta mikä itellä tuolta heti pisti silmään oli tämä luokkahuoneen 

hallinta.  Että sen ainaki ite niinku koen, että se vaikuttaa tosi paljon siihen miten ite 

kokkee niinku tavallaan sitte sen  tilanteen hallinnan”

Haasteteltava 2 painotti taas aineenhallinnan merkitystä ensisijaisena opettajan 

pystyvyyteen vaikuttavana tekijänä.

”Joo, kyllä aiheentuntemus on älyttömän tärkiä ja jos ei sitä oo niin se heti sätteilee 

esimerkisi tuohon luokkahuoneen hallintaan ja täsä on mitä äskön sannoin sitä 

vertaisjuttua et niinku saa työkavereitten kans tekemällä joko etukätteen kysymällä 

vinkkejä tai sitte että ei tarvi sielä luokasa rueta kaikkia niinku alusta asti miettimään että 

on jonkulaista suunnitelmaa muutakiko ovenkahvapedagogiikkaa on niinku heikompiin 

aineisiin joutuu tekemäään etukätteen valamisteluja palijo enemmän ku sitte niihin 

aineisiin jotka on omia vahavoja aineita…. Kyllä mää noi piän ja oikeestaan tuo 

tärkeysjärjestyski on tuosa, mää panisin tuon kyllä aiheentuntemus on tuon pystyvyyen 

ykkönen ja sitte hallinta kakkonen.”

Molemmat haastateltavat kokivat  omat taidot opettaa ja hallita ryhmää lähtökohtaisesti 

hyviksi.

Haastateltava 2

”En minä oo sitä kokenu ja jos aattelee täsä tuota sitä ryhmänhallintaa niin siinä ei 

minusta oo tapahtunut niin isoa muutosta että mää oon saanu omat ryhmäni omasta 

mielestäni ihan ok hallintaan ihan ensivuojesta lähtien…”

Oman auktoriteettiaseman korostaminen ei ollut kummallekaan haastateltavalle 

merkityksellistä.

Haastateltava 1

”Mulla ei oo itellä semmosta kauhean voimakasta semmosta auktoriteetttiasemaa tai mää 

en koe sillai, että mää oon jotenki tässä nyt niinku ylempi ja pitäis olla jotenki kauhean 

virallinen tai tai muuten niinku silla että asiasa tietenki pysytään mutt ihan niinku sillai ko 

ihmisille puhhuu niinko ihmisille on tottunut muutenki puhumaan ja heijän kansa niinku 

kommunikoimaan niin kyllä se on aina sujunu ihan hyvin.”
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Haastateltava 2

”…kyllä palijo tapoja ja käytäntöjä joita mää käytin kakskyt vuotta sitten niin on kulunu 

pois ja ihan niinku lasten kohtamisesa niin mää en esimerkiksi vaadi oman luokan 

oppilailta sitä että minua pitää sanoa opettajaksi että tuota jos niinku opettaa yhen tunnin 

viikosa jotaki luokkaa niin sillon on ehkä selekeetä että oppilas puhuttelee opettajaksi 

mutta oman luokan oppilaat puhuttelee mua etunimellä. Alakuunsa sitä haki sitä 

aukstoriteettiä sitä kautta että vaati sitä opettajaksi puhuttelemista ja kyllä sitä vaatii 

nykyäänki aika moni opettaja. Se on yks semmonen väline jolla pystyy saamaan ainaki 

itelle semmosen tunnon että tuntee olevansa lapsiin nähen esimiesasemassa.” 

Haastateltava 1 koki ennakkomateriaalissa esiintyneen teoriatiedon merkitykselliseksi niin 

omaa kuin muittenkin opettajien elämää ajatellen:

”…minusta tämä oli tosi mielenkiintonen aihe ja että ois varmaan ihan hyvä olla jokkaisen 

opettajaan tietonen näistäki asiaoista ja just niiko täällä puhuttiin tosta minäpystyvyydestä 

ja niinku tavallaan tämä liittyy niinkö meihin kaikkiin ihmisiin ja yksilöihin muussaki 

elämässä ko tuolla koulumaailmassa. Ja just se että tavallaan niinko itsetunto on eri asia 

ko se että miten kokkee sen oman pystyvyytensä siellä työssä niin seki myös niinkö itellä 

että ehkä sen koin semmosena tärkeänä huomiona että niin että se on niinkö tosiaan eri 

juttu että mulla voi olla vaikka joskus varmaan onki niinku yksityiselämässä heikko 

itsetunto jossaki asiassa mutta sitte koen ehkä että tavallaan tässä työelämässä mulla on 

niinkö aika vahva luottamus siitä huolimatta itteeni. Et ne on niikö kaks eri juttua.”

Haastateltava 1 oli ennakkomateriaaliin perehtyessään tehnyt huomion, joka vastasi 

yllättävän paljon omaa kokemustani siitä miten merkittävänä opettajapystyvyys näyttäytyy 

koulumaailmassa. 

”Mietin jopa tätä ko luin niin sillai tuli semmonen olo että niin että ollaan me kyllä aika 

paljosta vastuussa että jos kaikki tämä on niinko tavallaan minusta kiinni siinä 

luokkatilanteessa, siinä. Mutta onhan se ihan totta.”

Analyysirungon ulkopuolelta nousseet aiheet luovat lisää näkökulmia tutkimuksen 

yhteenvetoa ajatellen. Kyseiset huomiot täydentävät edellisten alalukujen sisältöjä sekä 

perustelevat omalta osaltaan tutkimuksen merkittävyyttä.
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5 YHTEENVETO

Tässä luvussa tutkimuksen analyysivaiheen huomiota peilataan teoriaosuuteen. Näin ollen 

saadaan selville millä tavalla tutkimus vastaa tutkimusongelmiin. Seuraavaksi käsittelinkin 

jokaisen tutkimusongelman yksi kerrallaan ja pyrin näin luomaan selkeät vastaukset 

kuhunkin niistä.

Löytyykö opettajan kokemusmaailman ja aihealueen teoreettisen tiedon välillä 

yhtymäkohtia?

Kyseinen tutkimus osoittaa, että opettajat voivat kuvata kokemuksiaan opettajan työstä 

opettajapystyvyyden käsitteen avulla. Käsite ja siihen liittyvä teoria voivat auttaa opettajaa 

työssään sekä siihen liittyvässä reflektiossa. Opettajapystyvyys aihealueena ei ole vieras 

opetusmaailmassa vaikka terminä se oli tutkimukseen osallistuneille opettajille outo.

Aiemmista tutkimuksista poiketen opettajapystyvyyden lasku opettajan työuran 

alkumetreillä ei noussut niin merkittävänä esille kahden tutkimukseen osallistuneen 

opettajan keskuudessa. Teoriaosuudessakin mainittu kollegoilta saatu tuki ja kannustus 

työuran alkumetreillä nousi molemmissa haastatteluissa esille.

Kokeeko opettaja opettajapystyvyyden käsitteen merkityksellisenä omaan 

kokemustaustaansa nähden? 

Opettajakokemuksen myötä monet opettajapystyvyyteen vaikuttavat osa-alueet olivat 

haastateltavilla vahvistuneet. Teoriaosuudessa esiintynyt ajallinen ulottuvuus suhteessa 

opettajien pystyvyyskokemusten lähteistä esiintyy myös aineistossa opettajien pohtiessa 

työvuosien vaikutusta omaan pystyvyyskokemukseensa. 

Miten opettajan pystyvyysuskomukset näkyvät opettajan työssä?

Luokkahuoneen hallinta ja siihen vaikuttavat tekijät herättivät ajatuksia molemmissa 

haastateltavissa. Haastateltavat tunnistivat häiriötekijöiden mahdolliset  vaikutukset omaan 

pystyvyyden tunteeseen sekä oppilaisiin. Molemmat haastateltavat kokivat opettajan 

voimakkaan pystyvyyden tunteen yhteyden oppilaiden motivaatioon sekä heidän 

pystyvyyden kokemuksiinsa.
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Mikä on koulun kollektiivisen pystyvyyden merkitys opettajille?

Tutkimuksessa nousi esille koulun kollektiivisen pystyvyyden kohdalla opettajien 

keskinäinen yhteisöllisyys sekä yksittäisen koululuokan yhteisöllisyyden merkitys. Niin 

ikään koko koulun kollektiivinen pystyvyys ei näyttäytynyt haastatteluissa niin suuressa 

roolissa kuin aiempien tutkimusten valossa olisi voinut olettaa.

Miten laadullinen tutkimustapa soveltuu opettajapystyvyyden tutkimukseen?

Laadullinen tutkimustapa ymmärtävänä tutkimusorientaationa sopii kokemusperäisen 

ilmiön, kuten opettajapystyvyys, tutkimukseen hyvin. Kyselylomakkeiden täyttämisen 

sijaan haastattelututkimus antoi tutkimukseen osallistuneille mahdollisuuden reflektoida 

omaa työhistoriaansa sekä pohtia sen herättämiä ajatuksia suhteessa opettajapystyvyyden 

käsitteeseen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tässä luvussa käsittelen johtopäätöksiäni sekä pohdin tutkimustani kolmesta eri 

näkökulmasta. Aluksi keskityn tutkimuksen teoriaosuuteen ja siinä esiin nousseisiin 

asioihin. Toisessa alaluvussa käsittelen tutkimuksen empiiristä osuutta ja siitä 

muodostamiani johtopäätöksiä. Kolmantena on vuorossa tutkimuksestani esiin nousseet 

pedagogiset johtopäätökset. Neljännessä alaluvussa käsittelen arvioin tutkimustani ja 

viimeisessä alaluvussa pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

6.1 Teoreettiset johtopäätökset

Tutkimukseni teoriaosuuden perusteella voidaan todeta, että minäpystyvyys on laaja ja 

moniulotteinen käsite. Puhuttaessa minäpystyvyydestä voidaan ajatella, että jokaisella on 

olemassa yleinen käsitys omasta pystyvyydestään toimia yleisesti eri elämän aloilla. Tämä 

pystyvyyden kokemus näyttäytyy erityisesti silloin, kun yksilö kohtaa uuden ja yllättävän 

tilanteen. Kyseisessä tilanteessa yksilön pystyvyyskokemukset tulevat testiin ja 

lopputuloksena ne joko vahvistuvat tai heikkenevät entisestään.

Puhuttaessa tilannekohtaisesta minäpystyvyydestä, opettajapystyvyys toimii hyvänä 

esimerkkinä. Opettajalla on tietty kognitiivinen skeema siitä, kuinka missäkin tilanteessa 

luokkahuoneessa tulee toimia. Nämä ovat tilanteisiin sidottuja toiminnan malleja, jotka 

ovat syntyneet ja vahvistuneet aiempien vastaavien tilanteiden kautta, mallisuoritusta 

seuraamalla, omien tunnetilojen tulkintojen kautta tai muilta saadun palautteen avulla. 

Opettajapystyvyys jakaantuu vielä kahteen ulottuvuuteen, henkilökohtaiseen ja yleiseen 

opettajapystyvyyteen. Ensin mainittu pohjaa yksittäisen opettajan käsitykseen itsestä ja 

tämän yleiseen kokemukseen omasta pystyvyydestä. Yleinen opettajapystyvyys taas peilaa 

yksittäisen opettajan kokemusta oman ammattikuntansa arvosta ja mahdollisuuksista 

vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Koulussa vallitseva kollektiivinen pystyvyyden 

kokemus opettajien keskuudessa voidaan aiempien tutkimusten mukaan nähdä 

voimakkaana vaikuttimena yksittäisen opettajan opettajapystyvyyteen. 
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Ohessa laatimani kuvio, mikä kuvaa omaa tulkintaani minäpystyvyyden käsitteistöstä. 

Kuvion mukaan yleinen minäpystyvyys luo rakenteellisen pohjan eri tilanteisiin sidotuille 

pystyvyyden kokemuksille. Opettajapystyvyys on yksi tilannekohtainen minäpystyvyyden 

muoto. Muita vastaavia voi olla esimerkiksi pystyvyys vanhempana tai pystyvyys 

puolisona. Opettajapystyvyys jakautuu kahteen ulottuvuuteen, yleiseen ja 

henkilökohtaiseen pystyvyyteen. Kuvioon halusin lisäksi liittää koulun kollektiivisen 

pystyvyyden, koska pidän sitä merkittävä vaikuttaja yksittäisen opettajan 

pystyvyyskokemuksiin. 

Kuvio 4. Pystyvyysuskomusten suhde.

Tulkintani mukaan tilannekohtaiset  pystyvyyskokemukset toimivat vastavuoroisessa 

suhteessa yleisen minäpystyvyyden kanssa. Esimerkiksi onnistunut kokemus opetustyössä 

kohottaa yksilön opetuspystyvyyttä ja sitä kautta vaikuttaa yleiseen kokemukseen omista 

onnistumisen mahdollisuuksista. Kyseinen kokemus voi vahvistaa yksilön yleistä 

minäpystyvyyttä ja sitä kautta yksilö voi saada lisää aineksia toimia onnistuneesti 

esimerkiksi vanhemman roolissa.
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6.2 Johtopäätökset tutkimuksen empiirisestä osiosta

Molemmat haastateltavat kokivat ennakkomateriaalissa esitellyn opettajapystyvyyden 

teoriatiedon merkitykselliseksi. Tärkeä todiste edellä mainitusta on se, että haastateltavat 

löysivät selkeitä yhtymäkohtia teorian ja oman kokemusmaailmansa välillä. 

Molemmat haastateltavat tunnistivat myös opettajapystyvyyden ja yleisen 

minäpystyvyyden välisen yhteyden, mikä kuuluu tämän tutkimuksen teoriaosuudesta 

muodostuneisiin johtopäätöksiin. Onnistumisilla työelämässä on haastateltavien mielestä 

tunnistettavissa vaikutuksia heidän yksityiselämäänsä sekä päin vastoin. 

Kumpikaan haastatelluista opettajista ei tunnistanut merkittävää opettajapystyvyyden 

laskua työuran alkumetreillä. Molemmat opettajat kokivat kollegoilta saadun tuen 

merkittäväksi asiaksi koko työuran aikana. Aiemmissa tutkimuksissa todetaankin erityisesti 

työuran alkumetreillä kollegoilta saadun tuen ja kannustuksen vaikuttavan myönteisesti 

opettajan kokemukseen omasta pystyvyydestään.

Molemmissa haastatteluissa kävi ilmi myös se kuinka merkittäväksi haastateltavat kokivat 

koulun muun henkilökunnan tuen erityisesti työuran alkumetreillä mutta myös 

myöhemmässä vaiheessa työhistoriaansa. Käsiteltäessä koulun kollektiivista pystyvyyttä 

molemmat opettajat viittaavat muilta opettajilta saatuun tukeen sekä koulun muun 

henkilökunnan tukeen. Haastateltava 2 kertoo rehtoreiden esimiehenä toimineen 

merkittävä tuen antajina kun taas haastateltava 1 kertoo koulun erityisopettajan  antaman 

tuen merkityksestä hänen työhistoriassaan. Muilta kollegoilta saadun tuen 

merkityksellisyyden esiintulo havahdutti haastateltava 1:stä ja sai hänet 

haastattelutilanteessa pohtimaankin sitä, kuinka tärkeitä muut jäsenet työyhteisössä 

ovatkaan. 

Haastattelujen perustella voi ajatella, ettei nuorenkaan opettajan tarvitse olla yksin, tukea 

saa kunhan sitä osaa pyytää. Haastateltava 2 painottaa muiden opettajien tuen merkitystä 

työuran alussa erityisesti eri aineiden hallinnassa. Tutkimukseni valossa näyttääkin siltä, 
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että muilta opetustyössä toimivilta saatu tuki todellakin tukee sitä, ettei nuoren opettajan 

kokemus omasta pystyvyydestään laskekaan niin merkittävästi työuran alussa.

Haastateltava 2 painotti useasti ainekohtaisuuden merkitystä pystyvyyden kokemuksessa 

erityisesti työuran alussa. Aineen tuntemus sisältyykin yhteen viidestä opettajan 

pystyvyyteen vaikuttavista tekijöistä Woolfok Hoyn ja Davisin (2006, s.125) teorian 

mukaan. Haastateltava 1 taas painotti keskustelussa luokkahuoneenhallinnan olevan 

merkittävimmässä roolissa opettajan kokemukseen omasta pystyvyydestään opettajana.

Molemmat haastateltavat kertoivat työkokemuksen myötä muuttuneensa armollisemmiksi 

itseänsä kohtaan suhteessa opettajan työhön. Ajankäytölliset seikat eivät työkokemuksen 

myötä enää niin paljo tunnu haastateltavia opettajia rasittavan. Kumpikin opettaja koki 

myös omat taidot hallita ryhmää yleisesti hyviksi.  

Opettajan ja perheiden väliset kohtaamiset eivät haastattelujen perusteella myöskään 

kokeneempaa opettajaa niin paljon enää jännitä vaan tilanteet tuntuvat etenevän omalla 

painollaan. Edellä mainittu on todettavissa myös tutkimuksen teoriaosuuden kautta 

kuviossa 1, missä esitetään opettajan kokemuksen omasta pystyvyydestään olevan 

yhteydessä opetuskäytäntöihin ja sitä kautta vaikuttavan epäsuorasti kodin ja koulunvälisen 

yhteistyön toimintaan. Teoriaosuudessa esille noussut ajallinen ulottuvuus opettajan 

pystyvyyskokemusten suhteen tuli siis useampaankin otteeseen esille haastatteluissa.

Haastateltava 1 kuvaa haastattelussaan kuinka pienikin häiriötekijä kesken oppitunnin voi 

vaikuttaa opettajan kokemukseen luokkahuoneen hallinnantunteesta ja sitä kautta vaikuttaa 

myös oppilaiden toimintaan luokassa. Haastateltava 1 pystyy tunnistamaan oman 

hallinnantunteen menetyksen vaikutukset jopa yksittäisiin oppilaisiin. Myös haastateltava 2  

kertoo opettajan luokkahuoneen hallinnan merkityksestä suhteessa opetukseen. Hän viittaa 

hyvin ja varmoin ottein vedetyn oppitunnin vaikuttavan myös oppilaiden motivaatioon 

koulutyötä kohtaan.

Haastatteluissa tulee esille selkeästi eri häiriötekijöiden vaikutus opettajaan sekä 

oppilaisiin. Toisaalta taas haastateltava 2 kuvaa varmoin ottein vedetyn oppitunnin  
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nostavan oppilaidenkin motivaatiotasoa.  Miten tämän päivän koulujen suuret luokkakoot 

vaikuttavat tähän? Mitä enemmän ryhmässä on oppilaita sitä herkemmin siellä esiintyy 

myös häiriöitä suhteessa muiden koulutyöhön. Kärjistettynä esimerkkinä voidaan siis 

sanoa että, yksikin häiritsevä oppilas voi laskea opettajan pystyvyyden kokemusta ja sitä 

kautta vaikuttaa muidenkin oppilaiden oppimiseen. 

Haastateltava 2 kertoo opettajan pystyvyydentunteen luovan oppilaille varman ja 

turvallisen ympäristön käyttää omia taitojaan oppimisen edistämiseksi. Haastateltava 1 

kokee voimakkaan pystyvyydentunteen omaavan opettajan vaikuttavan myös oppilaiden 

motivaatiotasoon.

Molemmat haastateltavat nostivat esiin haastatteluissaan yksittäisen koululuokan 

kollektiivisen pystyvyyden ja sen mahdolliset vaikutukset yksittäisen oppilaan 

suoritukseen. Kyseiseen näkökulmaan ei tutkimuksen teoriaosuuden valmistuessa löytynyt 

viittauksia. Haastateltavat nostivat aiheen erittäin merkityksellisenä esille. Ajatuksia 

herättikin se, miksi kyseistä näkökulmaa ei esiintynyt teoriassa? Pohdinkin, että ovatko 

suomalaiset jättikokoiset yhtenäisperuskoulut poikkeuksia muuhun maailmaan verrattuna? 

Voisi olettaa, että mitä pienempi yksikkö on kyseessä niin sitä herkemmin koko koululle 

muodostuu yhteenkuuluvuuden ja yhdessä tekemisen tuntemuksia. Kun koulut ovat taas 

useiden satojen jopa tuhansien oppilaiden yksiköitä, on varmaankin miltei mahdotonta 

luoda koululle vahvaa yhteishenkeä. 

Koko koulun kollektiiviseen pystyvyyteen vaikuttaa ratkaisevasti haastateltava 1:n mukaan 

koulun tilaratkaisut sekä luokkien välisen yhteistyön painottaminen opetuksessa. 

Ennakkomateriaalin pohjalta haastateltavat keskittyvät keskusteltaessa koulun 

kollektiivisesta pystyvyydestä opettajien väliseen yhteistyöhön ja oppilaiden välisen 

yhteisöllisyyden rakennusaineina opettajat tuntuvat olevan vain välillisiä toimijoita. 

Herääkin kysymys eikö opettaja ja oppilaat voi kokea yhteisöllisyyttä? Onko opettaja aina 

auktoriteettiasemassa suhteessa oppilaisiin? Molemmat haastateltavat taas korostavat 

haastatteluissaan sitä, etteivät koe oman auktoriteettiasemansa painottamista työssänsä 

merkittäväksi. Voiko olla niin, että suomalaisessa koulujärjestelmässä opettajat ovat 
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kuitenkin niin vahvasti lapsia kasvattavassa roolissa, että tietynlainen auktoriteettiasema on 

olemassa, vaikka opettaja ei sitä omasta mielestään työssään korostaisikaan. 

6.3 Pedagogiset johtopäätökset

Minäpystyvyydellä on todettu olevan huomattava merkitys yksilön psyykkisten 

rakenteiden tukena. Yhdeksänvuotinen peruskoulumme on merkittävä osa lapsen elämää. 

Mielestäni alakoulun opettajalla on oppilaan vanhempien lisäksi valtavan suuri 

mahdollisuus tukea oppilaan käsitystä itsestä sekä sitä, mihin tämä tulevaisuudessa pystyy 

ja mitkä on hänen mahdollisuutensa koulutuksen parissa. Korkean minäpystyvyyden 

omaava opettaja kykenee paremmin tukemaan myös oppilaan pystyvyysuskomusten 

kehitystä vaihtelevilla opetusmenetelmillä sekä kannustuksella ja oppimista edistävällä 

palautteella. 

Yksi merkittävimmistä teoriaosuuden tuloksista on koulun kollektiivisen pystyvyyden 

yhteys yksittäisen oppilaan oppimistuloksien myönteiseen kehitykseen. Banduran (1994) 

mukaan koulun kollektiivinen pystyvyys voidaan nähdä jopa kotitaustoja tasoittavana 

ilmiönä. Kaiken kaikkiaan voidaankin todeta, että koulun tulisi työorganisaationa tukea 

opettajien yhteistoimintaa ja pyrkiä kohottamaan koulussa vallitsevaa kokemusta 

opettajien pystyvyyttä tukevan toiminnan myönteisestä yhteydestä oppilaiden 

koulutukselliseen kehitykseen. Näin ollen kouluorganisaatio kehittäisi yksittäisten 

opettajien opettajapystyvyyden tunnetta sekä samalla tukisi oppilaiden koulutuksellisia 

saavutuksia sekä minäpystyvyyden kehitystä. 

Opettajan tulisi työssään pystyä kohtaamaan jokainen oppilas yksilönä ja suhteuttaa tämän 

tiedolliset ja taidolliset  saavutukset yksilön aiempaan osaamiseen sen sijaan, että 

opetuksessa oppilaiden saavutuksia verrattaisiin toisiinsa. Näin oppilaskin oppii 

reflektoimaan omaa toimintaansa ja tämän koulutuksellisia itsesäätelytaitoja voidaan näin 

ollen kehittää. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että opettajan kokemus omasta pystyvyydestään toimia 

opettajan tehtävissä vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti luokkahuoneen toimintaan, että 
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oppilailla on jopa enemmän aikaa työskennellä koulutyön parissa ja keskittyä itse 

opiskeluun. Korkean pystyvyyden omaava opettaja hallitsee luokkahuonetoiminnan 

vaikeatkin puolet ja pystyy näin ollen takaamaan oppilailleen opiskelurauhan. Koulupäivän 

arkeen kuuluu erilaisten konfliktien selvittely ja yhteydenpito niin vanhempiin kuin eri 

kasvatusalan toimijoihinkin. Kun kyseisten kaltaiset opetuksen ulkopuoliset toiminnat 

pystytään hoitamaan nopeasti ja rutiininomaisesti, jää aikaa enemmän itse opiskeluun.

6.4 Tutkimuksen arviointia

Tutkimukseni pyrkii tuomaan esille Suomessa liian vähän huomiota saanen 

minäpystyvyyden tutkimusalaa. Tavoitteenani on saada itselleni ja muille kasvatuksen 

parissa työskenteleville apuvälineitä omien pystyvyysuskomusten tunnistamiseen ja 

kehittämiseen sekä sitä kautta oppilaiden tukemiseen ja omaan työssä jaksamiseen. 

Tutkimuskohteenani on yksittäisten opettajien kokemukset, jotka eivät ole suoraan 

yleistettävissä vaan niiden kautta on mahdollista ymmärtää opettajapystyvyyttä ilmiönä. 

Ymmärryksen kautta voidaan pyrkiä luomaan uusia opettajapystyvyyttä tukevia 

käytänteitä. Creswellin (2007) mukaan laadullinen tutkimus tutkii ihmistieteiden ilmiöitä 

luonnollisissa konteksteissa. Lopullisessa tuloksessa esiintyy osallistujien ääni, tutkijan 

toimintamallit sekä teoriatiedon vuorovaikutus. (Creswell, 2007, 50-51.)

Kaikessa tutkimuksessa on esillä jollakin tapaa tutkijan käsitykset ja ennakko-oletukset 

ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tulkinnan kautta jopa vielä enemmän näkyy 

tämän valitsemat painotukset. Kun tutkimuksessa tuo julki omat ennakkoasetelmansa, ei 

sen voida nähdä vaikuttavan tutkimuksen luotettavuuteen. Kvalitatiivinen tutkimus 

ilmentää parhaimmillaan ihmisen toiminnan syvää ymmärrystä, mikä muodostuu tutkijan 

toimiessa tutkittavan ilmiön välittömässä läheisyydessä (Creswell, 2007, s.201). 

Minäpystyvyyteen liittyvää tutkimusta on tehty muualla maailmassa jo vuosikymmenien 

ajan mutta suomenkielisestä kirjallisuudesta tai tieteellisistä julkaisuista siihen liittyvää 

materiaalia ei juurikaan löydy. Sanakirjat tai tiedekirjaston asiasanastotkaan eivät 

minäpystyvyyttä edes terminä tunnista. Niinpä kyseisen tutkimuksen lähdeteokset ovat 

46



pääasiassa englanninkielisiä julkaisuja. Tutkimustyötä tehdessäni koinkin lähteiden 

käännöstyön miellyttävänä haasteena. Toisaalta aluksi pelkäsin käännöstekstiäni 

tuottaessani sortuvani asiavirheisiin. Työn edetessä ja käännöstaitojeni kehittyessä myös 

alan englanninkieliset ilmaisut  alkoivat käymään minulle tutuiksi ja näin ollen sain 

huomattavasti lisää varmuutta tekstin tuottamiseen.

Kyseisessä tutkimuksessa olen pyrkinyt tuomaan esille tällä hetkellä merkityksellisimmät 

opettajan minäpystyvyyden tutkimuksessa ilmenneet seikat. Opettajan minäpystyvyys on 

minulle henkilökohtaisesti aiheena todella merkittävä, minkä vuoksi työtä on ollut ilo 

tehdä. Toisaalta voimakas henkilökohtainen kiinnostus sekä ennakkoasetelmana oma 

hieman kriittinen suhtautuminen parasta aikaa suorittamaani opettajankoulutuksen 

käytänteitä kohtaan ovat saattaneet vaikuttaa siihen, mitkä asiat olen kokenut tutkimuksen 

kannalta merkityksellisimmiksi.

Tieteellisessä tutkimuksessa näkyy  kuitenkin aina jollakin tasolla tutkijan henkilökohtainen 

näkökulma tutkittavaa asiaa kohtaan. Kriittisyys ei mielestäni ole tutkimustyössä 

tuomittavaa vaan enemminkin suotavaa. Kyseenalaistaminen ja parempien ratkaisujen 

etsiminen takaa tuleville sukupolville paremmat koulutukselliset lähtökohdat vaikkei 

nykyisissäkään olisi mitään moitittavaa. 

Metodikirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta kuvataan yleensä validiteetin ja 

reliabiliteetin käsitteillä. Kyseiset käsitteet ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä 

ja siksi niiden käyttöä on laadullisen tutkimuksen piirissä kritisoitu. Kyseisten käsitteiden 

ala vastaa pääasiassa määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136.)

Moraalisesti vastuuntuntoinen tutkija on tietoinen toimistaan sekä valinnoistaan 

haastattelututkimusta toteuttaessaan. Tutkimusta tehdessä on tärkeintä muistaa, että 

haastateltava on merkittävin väylä hankittaessa tietoa tutkittavasta aiheesta. Tutkijan 

lahjomattomuus on merkittävin tekijä puhuttaessa tutkimuksen luotettavuudesta. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 74).
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Haastattelutilanteissa toisen haastateltavan kanssa muodostui selkeä kanssatutkijuuden 

kokemus. Tähän vaikutti todennäköisesti se, että haastateltavan omista opinnoista oli 

kulunut vasta muutamia vuosia ja hänen oli näin ollen helppo perehtyä tieteelliseen tietoon 

ennakkomateriaalissa sekä samaistua tutkijan rooliin haastattelutilanteessa. Haastateltava 

koki ennakkomateriaalin itselleen tervetulleena herätyksenä ja hän olikin paljon pohtinut 

asiaa ennen itse haastattelutilannetta. 

Pitkän työhistorian omannut toinen haastateltava taas kertoi haastattelun lomassa paljon 

omista kokemuksistaan opettajan työssä. Haastattelutilanne muuttuikin hetkittäin vanhojen 

muistelusta jopa kisälli-oppipoika-asetelmaksi haastateltavan jakaessa kokemuksiaan ja 

neuvojaan minulle.

Molemmat haastattelut olivat antoisia kokemuksia niin minulle kuin haastateltavillekin. 

Tilanteissa päästiin luomaan tieteellisen tiedon sekä käytännön opettajantyön välistä 

yhteyttä merkittävällä tavalla. Erityisesti haastateltava 1 koki ennakkomateriaalissa 

esitetyn teoriatiedon tärkeäksi ja myös muillekin opettajille jaettavan arvoiseksi.

Tämän tutkimuksen kaltainen laadullinen tutkimus tuskin on helpoimmasta päästä 

toteuttaa. Erityisen haastavaa on pitää erillään omat ennakkonäkemykset tutkittavasta 

aiheesta. Näin ollen en voi kieltää oman persoonani enkä ajatusteni vaikutusta 

tutkimukseeni. Prosessia läpi käydessäni olen kaiken aikaa oppinut uutta ja kehittynyt 

tutkimuksen teossa. Niinpä voin tyytyväisenä todeta olevani valmiimpi tässä asiassa kuin 

ennen tutkielmani aloittamista. 
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6.5 Tulevaisuuden näkymät ja jatkotutkimuskohteet

Tutkimuksen avulla sain vastauksen osaan minua askarruttaneista kysymyksistä mutta  

samalla se avasi monia uusia kysymyksiä. Mielenkiintoisen aiheen parista löytyy loputon 

määrä tutkittavia aihealueita. 

Vaikka halusin ehdottomasti käyttää laadullista menetelmää tätä tutkimusta tehdessäni, 

tällä hetkellä koen silti, että seuraava vaihe vaatisi määrällistä otosta suomalaisten 

opettajien joukosta. Tutkimisen arvoista olisi se, miten suomalaisten opettajien kokemus 

omasta pystyvyydestään eroaa muuhun maailmaan nähden. Tutkimukseni aikana pohdin 

usein sitä, että voisiko yliopistotasoinen opettajan koulutuksemme voi olla yksi tekijä 

esimerkiksi siinä, että opettajat Suomessa eivät välttämättä koekaan niin merkittävää 

opettajapystyvyyden laskua työuran alkumetreillä kuin esimerkiksi yhdysvalloissa. 

Opettajan koulutus on Suomessa todella vetovoimainen ja sinne valikoituu pieni joukko 

innokkaita sekä motivoituneita opiskelijoita. Mikä merkitys mahtaa sillä olla työuran 

alkuvaiheessa?

Kunhan aiempien muualla maailmassa tehtyjen tutkimusten vertailukelpoisuus 

suomalaisten opettajien pystyvyyskokemusten tasoon nähden saadaan kohdalleen, tulee 

laadullisen tutkimustavan käyttöä aiheen parissa ehdottomasti jatkaa. 

Toinen minua askarruttamaan jäänyt seikka on se, miksi koulun kollektiivinen pystyvyys ei 

noussut tutkimuksessani niin merkittävään rooliin kuin ennakkoon odotin. Onko 

suomalaisessa kouluorganisaatiossa tilaa koko koulun yhteisöllisyydelle vai muodostuuko 

yhteisöllisyyden kokemukset pienemmissä yksiköissä, kuten yksittäisten koululuokkien 

kesken? Millaisin keinoin koulun kollektiivisuutta onnistuisi tutkia sekä tärkeimpänä se 

miten sitä voisi tukea, jotta oppilaat saisivat kokea siitä parhaan mahdollisen hyödyn 

koulutiensä aikana?
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LIITTEET

Ennakkomateriaali tutkimukseen osallistuvalle

Hyvä gradututkimukseen osallistuja.

Elän parasta aikaa yhtä elämäni jännittävimmistä ja haastavimmista ajoistani. Uusi 

työurani siintää jo silmissäni opintojeni ollessa aivan loppusuoralla. Graduni aiheen olen 

valinnut tukemaan omaa opettajaksi kasvuani. Toivon myös Sinun löytävän yhteistyömme 

kautta uusia välineitä omaa työtäsi tukemaan. 

Olen siis opintojani viimeistelevä luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Toivon, että 

tutustut oheiseen ennakkomateriaaliin ennen haastattelua. Haastattelu tulee olemaan 

vapaamuotoinen teemahaastattelu, jossa pohdimme yhdessä Sinun työuraasi suhteessa 

opettajapystyvyyden käsitteeseen. Kaikki ajatukset ja kommentit aiheeseen liittyen ovat 

siis toivottuja. 

Lähetän materiaalin Sinulle tulostettuna versiona. Halutessasi voit tehdä materiaaliin 

merkintöjä siihen tutustuessasi. Haastattelussa palaamme muutamia kertoja 

ennakkomateriaalin sisältöihin, joten oma materiaali on hyvä olla haastattelussa mukana. 

Materiaalin lopussa on esillä haastattelurunko tulevaa haastattelua varten. Voit siis vapaasti 

perehtyä ennakkoon kysymyksiin, joita tulen haastattelussa Sinulle esittämään. 

Ystävällisin terveisin,

Johanna Huovinen
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Tutkimuslupa

Laadullinen tutkimus opettajapystyvyydestä

Kerättävä tutkimusaineisto: Haastattelu

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu haastatteluista kerättävään materiaalin. Edellä 

mainittua materiaalia analysoidaan sekä käyttämään mahdollisesti esimerkkinä Pro Gradu 

tutkielmassa.

Aineiston käsittelyn luottamuksellisuus ja anonymiteetti

Aineiston käsittely on luottamuksellista ja tapahtuu mahdollisimman anonyymisti:

(1) Aineiston käsittelyssä osallistujien nimet vaihdetaan anonymiteetin suojaamiseksi.

(2) Aineistoa ei tulla käyttämään muuta kuin tutkimuksellisessa ja opetukseen liittyvässä 

tarkoituksessa.

(3) Kaikki mahdollisesti julkaisuissa esitettävä aineisto esitetään anonyymisti.

(4) Aineisto tullaan tuhoamaan Pro Gradu -työn valmistuttua.

(5) ______________________________________________________________________

Yhteystiedot:

Mikäli haluat lisätietoja tutkimuksesta ota yhteyttä Johanna Huoviseen, 

johanna.huovinen@student.oulu.fi.

Suostun osallistumaan _______ edellä mainittuun tutkimukseen.

_______________________________________________________

Paikka ja päivämäärä

_______________________________________________________

Nimi

_______________________________________________________

Allekirjoitus
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Ennakkomateriaali tutkimukseen osallistuvalle.

Minäpystyvyys on Albert  Banduran sosiokognitiiviseen teoriaan pohjaava käsite siitä kuinka 
ihminen tiedostaessaan oman toimintansa ja sen seuraukset toimii kulloisessakin tilanteessa sen 
vaatimalla tavalla. Aiemmat  kokemukset vastaavista tilanteista, muilta saatu palaute sekä yksilön 
sen hetkinen fysiologinen tila vaikuttava siihen miten yksilö kokee kykenevänsä suoriutua 
annetusta tehtävästä. 

Minäpystyvyyden voidaan ajatella olevan hyvin tilanne sidonnaista mutta toisaalta ihmisellä on 
olemassa myös yleinen luottamus omia taitojaan kohtaan. Tätä kutsutaan siis yleiseksi 
minäpystyvyydeksi. Itsetuntoon verrattuna minäpystyvyys sisältää yksilön arvion tämän kykyjä 
kohtaan, kun taas itsetunto sisältää yksilön omanarvontunnon. Minäkuva taas on laajempi minän 
rakenne, joka sisältää monia osa-alueita mukaan lukien minäpystyvyyden.

Yleisen minäpystyvyyden lisäksi on olemassa koko joukko erilaisia tilannekohtaisia 
minäpystyvyyden muotoja. Tutkimukseni käsittelee näistä yhtä, opettajapystyvyyttä. 
Opettajapystyvyydellä tarkoitetaan opettajan tilannekohtaista arviota suorittaa tietty tehtävä 
vallitsevassa ympäristössä. 

Voimakkaan opettajapystyvyyden on tutkimuksissa todettu motivoivan kohti suurempia 
ponnisteluja sekä tukevan sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa läpi koko opettajan uran. 
Pystyvyysuskomusten on todettu olevan kaikkein mukautuvaisimpia oppimisen alkuvaiheessa. 
Näin voidaan olettaa, että ensimmäiset  vuodet opettajana ovat kaikkein merkityksellisimpiä. 
Tutkimuksissa on havaittu, että opettajan kokemus omasta pystyvyydestään opetustilanteissa laskee 
merkittävästi siinä vaiheessa kun opettaja siirtyy opinnoista työelämään. Tutkimusten perusteella 
muilta opettajilta saadulla sosiaalisella tulella voidaan vähentää noviisiopettajien 
pystyvyyskokemusten heikkenemistä.  

Opettajapystyvyydellä on todettu olevan laaja merkitys siihen, miten opettaja toimii 
luokkahuoneessa ja millaista opetusta tämä oppilailleen antaa. Omaan pystyvyyteensä uskovan 
opettajan oppilaiden on todettu yleisesti suoriutuvan muita oppilaita paremmin koulutyössään.

Ohessa Woolfolk Hoyn ja Davisin (2006, s.125) mallista muokattu kuvio, mihin on koottu 
opettajan minäpystyvyyden mahdolliset yhteydet  opetukseen sekä oppilaan uskomuksien ja 
toiminnan kautta lopuksi oppilaan koulutuksellisiin saavutuksiin.
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Koulun kollektiivinen eli yhteisöllinen  pystyvyys on tärkeää pääomaa koulussa, sillä se on 
merkittävä linkki opettajan pystyvyyden ja oppilaiden saavutusten välillä. Kouluyhteisön 
kollektiivisen pystyvyyden tason kouluvuoden alussa on todettu ennustavan koulun akateemisten 
saavutusten tasoa kevätlukukauden loppuun mennessä. 

Opettajien usko siihen, että oppilaat ovat taustoistaan riippumatta motivoitavissa ja opetettavissa, 
on tutkimuksissa todettu nostavan oppilaiden tiedollisen oppimisen tasoa ja koulutuksellista 
kompetenssia. Koulun kollektiivisen pystyvyyden on sanottu jopa toimivan voimakkaampana 
vaikuttimena oppilaiden koulumenestykseen kuin heidän sosioekonominen statuksensa. 
Kouluyhteisön myönteinen kollektiivinen pystyvyyskokemus vaikuttaa myös jokaiseen opettajaan 
yksilönä kohottaen heidän henkilökohtaisia pystyvyysuskomuksiaan. 
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Haastattelurunko
- Olet perehtynyt ennakkomateriaaliin. 
 o Miltä se sinusta vaikutti?
 o Löysitkö materiaalista yhtymäkohtia omaan elämääsi?
- Miten itse kuvailisit  siirtymääsi opinnoista työelämään suhteessa ennakkomateriaalissa 
 kuvattuun opettajapystyvyyden laskuun kyseisessä vaiheessa?
 o Millaisina koit  työhistoriasi alkuvuosina omat tiedolliset  ja taidolliset 
  valmiutesi opettaa oppilaista?
 o Entä kohdata lapsia ja heidän perheitään? Miten tilanne on muuttunut 
  kokemuksen karttuessa?
 o Miten koet työkokemuksesi vaikuttaneen työhösi?
 o Kerro tärkeimmät saamasi tuen muodot haastavissa tilanteissa työelämässäsi.
- Ennakkomateriaalissa on esitetty kuvio opettajapystyvyyden mahdollisista 
 yhteyksistä opetukseen sekä oppilaan koulutuksellisiin saavutuksiin.
 o Huomasitko siinä yhtymäkohtia omaan työhösi?
- Ennakkomateriaalissa viitattiin siihen kuinka koulun kollektiivisen pystyvyyden on 
 todettu jopa toimivan voimakkaampana vaikuttimena oppilaiden  koulumenestykseen kuin 
 heidän sosioekonominen statuksensa.
 o Miten itse koet tämän asian?
 o Miten olet  omassa työelämässäsi kokenut koulun kollektiivisen pystyvyyden 
  vaikutuksen?
- Millaiseksi koet omat vaikutusmahdollisuutesi oppilaiden motivoimiseen?
- Miten koet voivasi vaikuttaa häiriökäyttäytymiseen luokassa?
- Miten koet hallitsevasi ajankäyttöä ja oppitunneilla sekä työaikanasi yleensä?
- Miten koet voivasi vastata oppilaiden haastaviin kysymyksiin oppisisällöistä ja 
 elämästä yleensä?
- Koetko onnistuvasi työssäsi opettajana?
- Oletko kokenut onnistumisillasi työelämässä olevan vaikutuksia yksityiselämääsi?
- Minkä koit edellä käydyssä keskustelussa tärkeäksi?
- Entä pystyvyyden käsitteessä?
- Mikä olisi sinun mielestä tässä asiassa tutkimisen arvoista?
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