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1 JOHDANTO 

 

”Lukuvuosi alkoi urheiluhallilla ja esittelin koko koulun edessä itseni. Sain sinisen 

muovipussin, jossa oli oppilaille lukujärjestykset, koulun lukuvuosiopas, nippu ky-

niä ja pyyhekumeja sekä opettajan kalenteri. Näillä eväillä lähdin liikuntahallilta 

koulua kohti. Koskaan en ollut nähnyt koko koulua. En edes tiennyt, missä luokka-

ni oli ja millainen valvottava luokkani tulisi olemaan.[..] Mielessäni oli vain yksi ky-

symys: Mitä mie teen koko tämän päivän? Minulla ei ollut ajatustakaan siitä, kuin-

ka kouluvuosi aloitetaan, mitä käytänteitä koulussa on ja mitä minun pitäisi tämä 

päivä tehdä. En edes tiennyt, monelta koulupäivä loppuisi. Oppitunnin pituus oli 75 

minuuttia ja minun pitäisi keksiä tekemistä ehkä jopa kolmeen asti. Siinä sai im-

provisoida!” 

Kettusen (2007) mukaan uudessa työpaikassa aloittaminen on samaan aikaan 

innostavaa ja kaaosmaista. Opettajan oletetaan selviytyvän ensimmäisestä työ-

päivästä lähtien hyvin, vaikka perehdytys saattaa jäädä vähäiseksi. Koulun toimin-

takulttuuriin liittyviä asioita ja yksityiskohtia on kuitenkin paljon. (Kettunen 2007, 

27.) Myös Blombergin (2009) mukaan työn aloitukseen liittyy noviisiopettajalle tun-

temattomia asioita tai asioita, joista on saatavana tietoa vain rajallisesti. Näitä ovat 

esimerkiksi oppilaat, opetussuunnitelma, kouluyhteisö, paikalliset toimintatavat ja 

toimintaperiaatteet. Lisäksi työhön liittyy paradoksi, eli noviisiopettajalta vaaditaan 

ensimmäisestä työpäivästä lähtien samanlaisia kykyjä ja taitoja, joita voi saada 

vain kokemuksen ja harjoittelun kautta. Opettajan työssä ei ole varattu aikaa pe-

rehdyttämiseen siinä määrin, että uusi opettaja saisi rauhassa valmistautua uuteen 

lukuvuoteen ja tutustua työyhteisöön, uusiin oppilaisiin ja heidän perheisiinsä. Täl-

laisenaan jo työn aloittaminen on lähtökohdiltaan problemaattinen. Problematiik-

kaa lisää se, että kyvykkyys työhön punnitaan koulunpidon vuorovaikutustilanteista 

ja erityisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskeluvaiheessa vastaa-

vissa tilanteissa on mahdollisuus kääntyä ohjaavan opettajan puoleen, mutta työ-

elämässä tilanteesta on kannettava itsellä lopullinen vastuu sekä opetuksesta että 

oppilaista. (Blomberg 2009, 124 - 125.) Opettajan työn autonomisuuden eli yksin 

tekemisen kulttuuria on pyritty tietoisesti vähentämään 1990-luvulta lähtien ope-
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tussuunnitelman kehitystyön, pedagogisen johtamisen, opettajankoulutuksen ja 

koulun organisaation tiimiytymisen avulla. Autonomisen opettajan työ on paitsi va-

paata, myös hyvin yksinäistä. (Kettunen 2007, 22.) 

Opettajankoulutus on yksi suosituimpia hakukohteita suomalaisessa yliopistojär-

jestelmässä. Tämä kertoo opettajan työn yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Kui-

tenkin opettajan työhön kohdistuvat vaatimukset muuttuvat ja kasvavat koko ajan 

kehityksen myötä. Tämä edellyttää sekä opettajalta itseltään, koulun johdolta että 

täydennyskoulutuksilta jatkuvaa kehittymistä, jotta opettaja pysyy mukana kehityk-

sessä. 

Noviisiopettaja kohtaa työssään induktiovaiheen haasteita, mutta myös muunlaisia 

haasteita. Yhteiskunnalliset muutokset ja koulun toimintaympäristön muuttuminen 

yhä avoimemmaksi ja monimuotoisemmaksi näyttäytyy usein opettajalle uusia 

vaatimuksia ja odotuksia sisältävänä ”turbulenssina”. Vaatimusten ja koettujen 

valmiuksien suhde tuntuu opettajasta usein kohtuuttomalta. Muutos voi olla myös 

mahdollisuus, joka tekee tilaa uusille toimintatavoille. Näyttää kuitenkin siltä, että 

muutokset koetaan enemmän jaksamista ja hyvinvointia uhkaavaksi kuin uudeksi 

mahdollisuudeksi. Ympäristön ja olosuhteiden muutoksilla tarkoitetaan useita eri 

asioita: oppilaiden muuttumista yhä erilaisemmiksi sekä käytökseltään että oppi-

misvalmiuksiltaan, inkluusion vahvistuminen haastaa opettajia yhä enemmän ja 

useammin kohtaamaan oppilaiden erityisongelmia, ilman erityistä tietoa ongelmis-

ta, oppilaiden kotiolot vaihtelevat aikaisempaa enemmän ja vanhempien odotukset 

koulua kohtaan kasvavat ja yksilöllistyvät sekä koulukulttuurin monimuotoisuus 

lisääntyy koko ajan maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. (Luukkainen & Valli 

2005, 106.) 

Lanaksen tutkimuksessa pohjoisten kylien kouluissa opettajalta odotetaan yhteisö-

jen tapoihin sopivaa kulttuurien piilosääntöjen tuntemusta sekä yhteisön tapoihin 

sopivaa olemusta. Muualta tuleva opettaja voi kokea tällaiset tilanteet hankaliksi ja 

nämä voivat johtaa opettajien vaihtumiseen tavallista useammin. Kylän omat kas-

vatuskulttuurit eroavat koulun kasvatuskulttuurista ja opettaja joutuu tasapainoile-

maan kulttuurien välissä. (Lanas, Niinistö & Suoranta 2008, 70.)  

Tässä pro gradu-tutkielmassa kirjoitan kaupunkilaisen noviisiopettajan kohtaamis-

ta työelämän haasteista ja eri kulttuurien kohtaamista pohjoissuomalaisessa maa-
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laiskylässä ensimmäisenä työvuotenaan peruskoulun opettajana. Noviisiopettajan 

nivelvaiheesta työelämään on tutkittu paljon, samoin opettajuuteen kasvamista 

opettajankoulutuksesta lähtien. Tutkimukset painottuvat yleensä kaupunkialueisiin 

ja kaupunkikouluihin, sillä opettajankoulutuslaitokset ovat kaupungeissa ja tutki-

mukset tehdään fyysisesti lähellä omaa asuin- ja elinympäristöä. Maalaiskouluihin 

sijoittuneista opettajista ja heidän kokemuksistaan ei juuri tuoreita tutkimuksia ole. 

Maaseudun kyläkouluja on tutkittu runsaasti niiden lakkautusten ajankohtaisuuden 

vuoksi. 2004 - 2014 vuosien välillä Suomessa on lakkautettu lähes tuhat perus-

koulua, joista valtaosa maaseutujen kyläkouluja (Autti & Hyry-Hanner 2009, Kala-

oja, E. & Pietarinen, J. 2002, Korkeakoski, E. 2000). 

Kyseessä on narratiivinen tutkimus noviisi kaupunkilaisopettajan työstä noin 300 

oppilaan peruskoulusta maalaiskylässä. Tutkimuksessa otan selvää, mitä kulttuu-

reja ja haasteita aloittava opettaja kohtaa ja miten hän kohtaamiset ja haasteet 

kokee yleisten induktiovaiheen haasteiden lisäksi. Mielenkiinto aihetta kohtaan 

valmistuvana opettajana on suuri. Mitä lähempänä valmistuminen on, sitä enem-

män jännittää lähteä työelämään, jota opiskeluaikana on saanut kokeilla varsin 

vähän. Harjoittelut opiskeluiden yhteydessä ovat pääasiassa ohjattuja ja työelä-

män todellisuudesta ei ole juurikaan käsitystä. Useiden eri tutkimuksien mukaan 

ensimmäiset vuodet ja induktiovaihe voivat olla henkisesti raskaita ja yllättäviä. 

Näiden pohjalta lähdin tekemään pro gradu tutkielmaa aloittavan opettajan en-

simmäisestä työvuodesta ja erityisesti kaupunkilaisopettajan näkökulmasta maa-

seudun koulussa. 

Ensimmäisessä osassa esittelen teoreettisen viitekehyksen, joka muodostuu opet-

tajan työn induktiovaiheesta, koulun toimintakulttuurista sekä koulusta maaseudul-

la. Aloittavan opettajan induktiovaihe on tärkeä ja kriittinen opettajan uran jatkon 

kannalta. Induktiovaiheessa aloittava opettaja kohtaa monenlaisia haasteita ja yllä-

tyksiä, joihin yliopisto ja opiskeluaikaiset harjoittelut eivät valmista. Täysi pedago-

ginen vastuu, lasten ja nuorten kasvatuksellinen tukeminen ja ohjaaminen sekä 

työyhteisöön induktoituminen ovat asioita, jotka tulevat noviisiopettajalle yllätykse-

nä ja ne koetaan yleensä raskaina. Tätä vaihetta on tutkittu runsaasti ja opettajuu-

den ensiaskeleille on tehty useita erilaisia teoksia. 
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Induktiovaiheeseen liittyy kiinteästi koulun toimintakulttuuri, johon aloittavan opet-

tajan on päästävä osalliseksi. Jokaisella koululla on omanlaisensa toimintakulttuuri 

ja mikäli se poikkeaa omasta tutusta eli omasta kouluajasta, toimintakulttuuri voi 

olla hämmentävä. Tutkielmani aloittava opettaja sijoittuu ensimmäiseksi työvuo-

dekseen maaseudun kouluun, jolloin hänen on löydettävä paikkansa sekä työyh-

teisöstä että kylän toimintakulttuurista. Maaseudun toimintatavat ja perinteet eivät 

ole kaupungissa asuneelle ja opiskelut suorittaneelle opettajalle tuttuja ja ominai-

sia, jolloin maaseudun ominaispiirteet ja kulttuurit tulevat noviisiopettajalle toisena 

haasteena induktiovaiheeseen lisäksi. Näin ollen koulu maaseudulla ja maalais-

kulttuuri ovat tärkeä ja olennainen osa teoreettista viitekehystä, sillä se poikkeaa 

kaupunkilaisesta ympäristöstä ja kulttuurista monella tavalla. Osana tätä kokonai-

suutta on monimuotoinen kulttuuri ja sen merkitys paikalliseen kulttuuriin. Aluksi 

käsittelen ja avaan kulttuurin käsitettä yleisellä tasolla, jonka jälkeen syvennyn 

koulun ja opettajan toimintakulttuurit, monimuotoisen kulttuurin ja maalaiskulttuu-

rin. 

Tutkimuksen toisessa osassa avaan tutkimusmetodia ja – menetelmää. Tutkimus 

on narratiivinen, perustuu yhden aloittavan kaupunkilaisopettajan kokemuksiin en-

simmäisen työvuoden ajalta. Aineiston on kirjoittanut aloittava opettaja itse päivä-

kirjamuotoisesti tätä tutkimusta varten yhden lukuvuoden ajan. Kolmannessa 

osassa tarkastelen tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymykseeni eli kuinka aloittava 

kaupunkilaisopettaja kokee ensimmäisen työvuotensa maaseudun koulussa. Täs-

sä kohtaa olen liittänyt tutkimukseeni otteita aineistosta, jotka kuvastavat aloitta-

van opettajan kokemuksia ensimmäisestä työvuodesta. Neljännessä osassa, eli 

päätelmissä pohdin tutkimukselle mahdollista jatkoa tämän tutkimuksen pohjalta.  

Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisia haasteita ja kulttuureita aloittava kaupunki-

laisopettaja kohtaa aloittaessaan työt maaseudun koulussa? Miten hän selviää 

mahdollisista haasteista ja uusista kulttuurillisista tilanteista? 

. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys sisältää noviisiopettajalle tärkeän induktiovai-

heen sekä koulun toimintakulttuurin kuvauksia. Aloitan lyhyellä katsauksella opet-

tajan työn kuvasta menneillä vuosikymmenillä, jonka avulla hahmottuu erityisesti 

noviisiopettajan työn nykypäivä ja sen mukana tulevat haasteet. Induktiovaihe on 

aloittavalle opettajalle tärkeä askel uran jatkon kannalta. Pahimmillaan se voi joh-

taa alan vaihtamiseen, parhaimmillaan sitoutumiseen loistavaan työpaikkaan, jos-

sa viihtyy sekä noviisiopettaja itse, että koko työyhteisö. Seuraavaksi tarkastelen 

erilaisia koulun sisäisiä kulttuureita ja käytänteitä. Tämä luku alkaa kulttuurin käsit-

teen määrittelyllä ja sitten koulukulttuurin, opettajan toimintakulttuurin ja monimuo-

toisen kulttuurin määrittelyllä. Maaseudun perinteillä ja toimintakulttuurilla on tär-

keä merkitys tässä tutkimuksessa, koska tutkimukseni on tehty maalaiskoulun toi-

mintakulttuurista ja se poikkeaa kaupungissa koetusta opettajan työelämästä, kult-

tuurista ja toimintatavoista.  

 

2.1 Opettajan työ menneillä vuosikymmenillä.. 

 

Suomeen luotiin oppivelvollisuuskoulu Suomen itsenäistyessä. Silloin ideologiset 

opetuksen raamit muodostuivat uskonnollisten ja kansallisten arvojen perusteella 

ja kansakuntaa pyrittiin yhtenäistämään ja sivistämään. Koulun ja opettajien näh-

tiin olevan merkittävässä roolissa kansallisvaltioideologian luomisessa. Opettajan 

työ nähtiin tähän aikaan kutsumusammattina ja heidän odotettiin toimivan sekä 

sivistyksen että poliittisen vakauden edistäjänä. Opetustyön lisäksi opettajien kat-

sottiin toimivan sivistyksellisenä ja henkisenä tukipilarina yhteisössään. Opettajan-

koulutus oli isänmaallista ja heidät koulutettiin toimivan työssään yksin. (Värri 

2003, 48 – 49; Välijärvi 2006, 13 – 14.) 

Toisen maailmansodan jälkeen kasvatuksessa korostui yhteiskuntasuunnittelu ja 

koulutuspolitiikan tärkeys. 1960- luvulle tultaessa muutos peruskoulujärjestelmää 
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kohti alkoi aikaisemman rinnakkaiskoulujärjestelmän sijaan. Rinnakkaiskoulujär-

jestelmän katsottiin olevan epätasa-arvoinen eikä tukenut Euroopassa vallinnutta 

hyvinvointivaltiollista ajattelutapaa. Rinnakkaiskoulujärjestelmä ei antanut mahdol-

lisuutta lahjakkuuksien hyödyntämiseen osan oppilaista jäädessä pois koulutusjär-

jestelmästä sosiaalisen asemansa vuoksi. Yksilön tietojen ja taitojen kehittämisen 

kautta inhimillisen pääoman kasvattaminen kansakunnan menestymisen eteen oli 

kantava ajatus koulujärjestelmän uusimisessa. (Uusikylä 2005, 14.) 

Opettajan työssä tapahtui selkeitä muutoksia 1970- luvulla. Epävarmuutta aiheutti 

keskitetty ohjausjärjestelmä, aikaisemmin asioista oli pystytty sopimaan paikallisel-

la tasolla. Vanhemmat otettiin mukaan rakentamaan uutta demokraattisempaa 

koulujärjestelmää ja tämä muutos aiheutti opettajan auktoriteettiaseman heiken-

tymistä. Malisen (2005) mukaan omavastuisesta kasvattajasta tuli muutosten myö-

tä työhevonen hyvinvointiyhteiskunnan tuotantolaitokseen (Malinen 2005, 84).  

1980- luvulle mentäessä hyvinvointivaltion rakentamiseen perustunut koulutuspoli-

tiikka sai väistyä ja vallalle nousi nousevasta keskiluokasta lähtöisin oleva oikeisto-

liberalistinen ajattelumalli. Tämän ajattelumallin mukaan hyvinvointiyhteiskunta 

tuhlaa voimavarojaan takaamalla kaikille samanlaisen koulutuksen. (Ahonen 2003, 

162 – 166.) 1990- luvulla opetussuunnitelmatyötä uudistettiin vanhamallisen ope-

tussuunnitelmakomitean ollessa toimimaton. Opetussuunnitelmatyö siirtyi Opetus-

hallituksen virkamiehille ja mukaan otettiin vaikuttavia tahoja yhteiskunnan eri alu-

eilta. Toisin sanoen keskusjohtoisuus koettiin raskaaksi ja sitä haluttiin hajauttaa. 

Myös koulutuksellinen tasa-arvo määriteltiin uudelleen, nyt se nähtiin yksilön oi-

keutena ajaa omia pyrkimyksiään eteenpäin. Vuoden 1994 opetussuunnitelman 

perusteet poikkesivatkin aikaisemmista selkeästi, sillä nyt kunnat velvoitettiin 

suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutuksensa itse. Samalla muuttui oppimiskäsi-

tys behavioristisesta konstruktiiviseksi, eli aktiiviseksi vuorovaikutukseksi opettajan 

ja oppilaan välille. Opettajan tuli muuttaa toimintatapojaan nopealla aikataululla, 

Rauste-von Wright & von Wright (1994, 160) toteaakin, että opettajan olisi pystyt-

tävä ymmärtämään ja tukemaan oppilaiden erilaisiin lähtökohtiin perustuvia ja eri 

lailla eteneviä oppimisprosesseja. Oppiminen on vuorovaikutusprosessi, jolloin 

opettajalta edellytetään sosiaalisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä ja taitojen 

osaamista. Aikaisemmin opettajan asiantuntijuus on ollut yksilöllinen ominaisuus, 

nykyisin se on enemmänkin kollektiivista. (Tynjälä 2006, 113.) 
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2.2 .. ja nykyisin 

 

Opettajan ammatti on ihmissuhdeammatti ja hänen persoonallisuutensa vaikuttaa 

opetustilanteiden vuorovaikutukseen. Luukkainen (2005) on määritellyt opettaja-

persoonallisuuden vaatimuksiksi kärsivällisyyden, joustavuuden, suvaitsevaisuu-

den, diplomaattisuuden, hyvän itsetuntemuksen sekä kyvyn kohdata erilaisia oppi-

laita ja tulla toimeen myös nuorten kanssa. Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan 

realistisen tervettä minäkäsitystä, vahvaa itsetuntoa, itseohjautuvuutta, luovuutta 

ja innovatiivisuutta, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa, sitoutumista, 

reflektiivisyyttä ja tiedon prosessointitaitoja. Toisin sanoen jatkuvaa oman työn 

pohtimista ja syvällistä tutkimista. (Luukkainen 2005, 87 - 92.) 

Koulun on sanottu olevan yhteiskunnan pienoismalli ja koulun yhtenä tehtävänä on 

ohjata oppilaita toimimaan sen prosesseissa. Nykyisin katsomustavat ja uskomuk-

set muuttuvat aikaisempaa nopeammin monien erilaisten ryhmien, tahojen ja aja-

tuskantojen tullen samanaikaisesti näkyviin. Näiden vuoksi opettajalla tulisi olla 

kyky, halu ja taito ymmärtää, analysoida ja sietää muutosta sekä elää muutospai-

neiden keskellä haluten samalla vaikuttaa aktiivisesti muutosten suuntaan. Muu-

tokset oppimiskäsityksissä, oppimisympäristöissä ja yhteistyöverkostoissa luovat 

uusia mahdollisuuksia, mutta samalla synnyttävät ahdistusta ja epävarmuutta oi-

keasta suunnasta. Opettajalla tulee siis olla käsitys siitä, missä koulumaailmassa 

mennään nyt ja mitkä ovat kehityksen kulkuun vaikuttavat tekijät. Avain muutoksiin 

kulminoituu aina opettajaan, tavalla tai toisella. (Heargraves & Evans 1997, 3. 

Luukkainen 2005, 97.) Tiedostipa opettaja tai ei, hän toimii tulevaisuudentekijänä.  

 

2.3 Opettajan induktiovaihe 

 

Opettajan työssä on tutkimusten mukaan kolme eri vaihetta; induktiovaihe, jota 

myös selviytymisvaiheeksi voidaan sanoa, tasapainon löytäminen sekä kehittämi-

nen ja laajentaminen. Jokaisessa vaiheessa opettaja tarvitsee tukea. Jaksaminen 
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voi olla koetuksella muun muassa koulun kehitystyön kanssa tai uudenlaisen työn-

kuvan kanssa. (Karlberg-Granlund & Korpinen 2012, 165.)  

Työelämään siirtyminen eli induktiovaihe on opettajan uran haavoittuvin vaihe, 

nivelvaihe, jolloin opettajankoulutuksessa saadut valmiudet ja työelämän haasteet 

kohtaavat. Opettajan työssä siirtymä on muita ammatteja jyrkempi, sillä opiskelun 

jälkeen siirrytään heti täyteen pedagogiseen ja juridiseen vastuuseen. Ensimmäi-

siä työvuosia kuvataan hengissä säilymisen ja itsensä löytämisen vuosina. Aloitta-

va opettaja on kasvotusten sen tosiasian kanssa, että työhön liittyvä vastuu on 

kannettava yksin. Useimmat noviisiopettajat tarvitsevat tukea rajojensa löytämi-

seen, päätösten tekemiseen, tilanteiden havaitsemiseen sekä jäsentämiseen. Mo-

nipuolisesta ja pitkästä koulutuksesta huolimatta vasta noviisivuotena opettajille 

saattaa paljastua työn todellisuus ja oma kyvykkyys hoitaa vuorovaikutustilanteita 

ja konfliktitilanteita, joita koulupäivän aikana voi esiintyä useita. Opettajankoulu-

tuksessa korostuvat didaktiseen osaamiseen ja opettamiseen liittyvät taidot ja tie-

dot, kun työelämässä luodaan oppimista edistävää oppimisympäristöä sekä ylläpi-

detään järjestystä. (Blomberg 2008, 55; Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., 

Heikkinen, H.L.T & Tynjälä, P. 2012, 27.)  

Förbomin (2003, 32–33) mukaan opettajan työelämän ensiaskeleilla opettaja ko-

kee itsensä riittämättömäksi tai työnsä palkitsemattomaksi eikä ammatti vastaa 

ennakko-odotuksia. Hansonin ja Harringtonin (1976) tutkimuksen mukaan no-

viisiopettajia sijoitetaan oppilasmäärältään tavallista suurempiin luokkiin tai haas-

tavasti käyttäytyvien oppilaiden luokkiin. Usein he saattavat joutua opettamaan 

aineita, joita eivät hallitse riittävän hyvin. Lisäksi osa opettajista kutsutaan töihin jo 

lukukauden alettua ja näin ollen valmistautumisaikaa työtä kohtaan ei jää. Onnis-

tumisen mahdollisuudet työkokemukseen nähden ovat vähäiset jokaisessa tilan-

teessa. (Hanson & Harrington 1976, 6-9.) Suurimmat haasteet noviisiopettaja koh-

taa asioiden hallinnassa pitämisessä ja heterogeenisten ryhmien opettamisessa. 

Förbomin (2003) mukaan työtakka helpottuu vähitellen, kun syntyy työtä helpotta-

via rutiineja, varmuus luokan edessä kasvaa ja työ samassa paikassa kestää vä-

hän kauemmin. Tällöin noviisiopettajalla on mahdollisuus tutustua oppilaisiin ja 

muihin opettajiin paremmin tuntien samalla yhteenkuuluvuutta työyhteisöön. (För-

bom 2003, 32 - 33.)  
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Opettajan identiteetti ja itsetunto kehittyvät ensimmäisten työvuosien aikana. Kes-

keistä tässä prosessissa ovat onnistumiset sekä luokkahuoneessa että sen ulko-

puolella. Kritiikki työtä kohtaan ja epäonnistumisen kokemukset voivat puolestaan 

aiheuttaa työmotivaation laskua ahdistuksen ja epävarmuuden tunteen kautta. 

(Kelchtermans & Ballet, 2002, 111.) Opettajan sosiaalistuminen työyhteisöön al-

kaa jo omista kouluaikojen kokemuksista, käsityksistä ja malleista, jotka muokkaa-

vat mielikuvia opettajan työstä. Nämä sosiaalistumisen seikat selittävät toistuvaa 

tutkimustulosta opettajankoulutuksen riittämättömyydestä. Opettajan sosiaalistu-

minen ensimmäisten työvuosien aikana tukee myös eristäytymisen kulttuuria, sillä 

mallina noviisiopettaja näkee enimmäkseen yksin toimivia opettajia ja opettajien 

välinen yhteistyö on vähäistä. Työn itsenäisyys on kuitenkin myös etu, sillä kukin 

voi työskennellä luokassaan näkemystensä mukaisesti. Tässä on paikoilleen jä-

mähtämisen riski ja rutinoitumisen kehä on helposti tarjolla. (Kohonen & Leppilam-

pi 1994, 63 – 64.) Heikkisen (2012, 29) mukaan viime vuosina opettajankin työssä 

on yleistynyt yhteisöllisempi työskentelytapa, samanaikaisopettajuus ja yhteis-

suunnittelu. Tästä huolimatta monissa kouluissa vallitsee edelleen perinteinen yk-

sintyöskentelyn kulttuuri ja noviisiopettaja joutuu ikään kuin näyttämään muille ja 

lunastamaan paikkansa työyhteisössä pärjätäkseen siellä. 

Siihen, kuinka uusi tulokas otetaan työyhteisössä vastaan, vaikuttavat monet teki-

jät, kuten tuleeko hän pidetyn työtoverin tilalle, onko hän uhka jonkun toisen työllis-

tymiselle vai onko hän kaivattu lisäresurssi, joka vähentää toisten työmäärää. Työ-

yhteisö saattaa suhtautua uuteen tulokkaaseen tiedostamattaan epäluuloisesti 

vaikka ovat toivottaneet hänet tervetulleeksi. Uusi opettaja haluaa päästä sisälle 

työyhteisöön, eikä ehkä voi ymmärtää epäluuloisuutta. Jos työyhteisö on jakautu-

nut omiin pieniin ryhmiinsä, joku ryhmä voi yrittää voittaa uuden opettajan puolel-

leen ja todennäköisesti onnistuu siinä helposti. Johonkin ryhmään kuuluminen tuo 

turvallisuutta, sillä uudet rutiinit, uudet oppilaat ja kaikki uusi väsyttää aloittavaa 

opettajaa. Mikäli työyhteisöön on tullut muitakin uusia opettajia, muodostavat he 

helposti oman pienen ryhmänsä, jolloin yhteisössä on yksi oma pienryhmä lisää ja 

uudet opettajat menettävät mahdollisuuden hyötyä kokeneempien työtovereiden 

tiedoista. Kokeneemmilla opettajilla on puolestaan valtava kokemusmäärä kaikes-

ta opetukseen ja työyhteisöön liittyvistä asioista. Kun aloittava opettaja huomioi 

tämän eikä liikaa osoita pätevyyttään ja tietämystään, hänet hyväksytään työyhtei-
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sön jäseneksi helpommin jonka jälkeen hänen ideoitaan kuunnellaan ja otetaan 

huomioon. (Himberg 2001, 23–24.) 

Induktiovaihe on merkittävässä roolissa uran jatkon kannalta. Työn aloitukseen 

liittyy yhä paljon sellaista, jota opettajankoulutuksessa ei opita. Työhön perehdyt-

tämisessä on suuria eroja koulujen välillä, mutta jopa 30 % opettajista kertoo jää-

neensä kokonaan ilman perehdytystä. Uuden opettajan tuoreeseen tietoon perus-

tuvaa osaamista ei osata hyödyntää koulun toimintatapojen uudistamisessa, vaan 

noviisin on etsittävä paikkansa sopeutujan ja uudistajan välistä. (Heikkinen, ym. 

2012, 29.)  

Vaikka työnohjausta on käytetty eri aloilla jo vuosikymmeniä, niin opetusalalla tätä 

käytetään yhä niukasti. Opettajan työn muuttuessa yhä monimuotoisemmaksi 

henkinen kuormittavuus koskettaa yhä useampaa opettajaa arkityössä. Opettami-

sen ja kasvattamisen lisäksi opettajalla on työn kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Ta-

voitteena työnohjauksessa on tarkastella omaa työtä ja omia vuorovaikutussuhtei-

ta työyhteisössä tai vahvistaa omaa työrooliaan. Myös kehitystyössä työnohjauk-

sesta voi olla apua, kun käsitellään resurssien muutosten lisäksi ohjattavan työhön 

liittyviä tuntemuksia ja odotuksia. (Nieminen 2006, 43 – 44.)  

Uuden työntekijän työyhteisöön sopeuttamisessa suurilla kouluilla on yleensä tie-

tynlaiset toimintatavat, mutta pienemmillä kouluilla työhön tutustuttamista voidaan 

pitää turhana, sillä helposti ajatellaan, että ”pianhan meidän toimintatavat oppii”. 

Pieniin ryhmiin sisään pääseminen ei kuitenkaan ole sen helpompaa kuin suuriin 

työyhteisöihin sopeutuminen. Arka opettaja saattaa yrittää tarkkailla ja tällä tavoin 

erottaa olennaiset toiminnot vähemmän tärkeistä. Samalla hän viihtyy työssään 

huonommin, sillä työyhteisö ja sen sisältämät ryhmät ovat osoittaneet liian vähän 

kiinnostusta häntä kohtaan. (Himberg 2001, 24.) Kyläkouluissa perehdytys, mento-

rointi ja vertaistuki tulevat kuitenkin luonnostaan, sillä kouluilla on uuden opettajan 

lisäksi yksi tai kaksi muuta opettajaa. Ruotsinkielisessä Salute-projektissa kokeil-

tiin vertaismentorointiryhmiä, jotka koostuivat pienten koulujen eri uravaiheessa 

olevista opettajista. Projektin tavoitteena oli järjestää opettajille kohtaamisia ja 

keskustelutilanteita ajankohtaisista ja tärkeistä teemoista. (Karlberg-Granlund & 

Korpinen 2012, 162.) 
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Työn kehittämisen ja opetustyön lisäksi opettajan työn rinnalle on tullut lasten ja 

nuorten kasvun tukeminen, ohjaus, kasvatus sekä yhteistyö perheiden kanssa. 

Toimivaan yhteistyöhön opettajan ja vanhempien on löydettävä yhteinen toiminta-

tapa ja kieli, jota molemmat osapuolet ymmärtävät. Omat haasteensa koulun ja 

kodin vuorovaikutukseen tuovat tarpeiden moninaisuus. Nykyisin lapset elävät hy-

vin monenlaisissa perheissä ja opettajien joukossa on hyvin erilaisia persoonia. 

Kumppanuussuhteen rakentamisen erilaisten perheiden kanssa esteeksi ei saa 

muodostua opettajan henkilökohtaiset ominaisuudet, sillä jokaisella opettajalla on 

myös eettinen sitoumus opetus- ja kasvatustyössä. (Lämsä 2013, 56 – 57.) 

Ihmissuhteita koulumaailmassa voidaan tarkastella myös muusta kuin yksilön nä-

kökulmasta. Viime vuosien koulumaailman suuret muutokset, kuten koulujen lak-

kautukset, opettajien lomautukset, uudet opetussuunnitelmat ja opetusmenetel-

mät, suuret opetusryhmät, oppilaiden moninaiset haasteet sekä opettajien lyhytai-

kaisten virkavapaiden hoitaminen ilman sijaisia kuormittavat opetushenkilöstöä. 

Tällaisten muutosvyöryjen edessä työyhteisön ihmissuhteet kiristyvät. Opettaja 

selviävää muutoksesta paremmin, jos hänellä on tietoa työyhteisön dynamiikasta 

ja vuorovaikutussuhteista. (Himberg 2001, 7.) 

Opettajan on opittava arvioimaan koulukulttuuria mikropolitiikan kautta hahmotta-

essaan omaa toimintastrategiaansa. Osa ammatillista toimenkuvaa on sosiaalinen 

osaaminen, puhutaan jopa mikropoliittisesta lukutaidosta joka on kulttuurisen luku-

taidon rinnakkaistaito. Noviisin tulee kehittää omaa mikropoliittisia strategioita ja 

taktiikoita, kokenut opettaja puolestaan tietää, millaisia mikropoliittisia keinoja hän 

kulloinkin valitsee. Mikropolitikoinnin keskelle joutuminen voi olla noviisille mullis-

tava, jopa ahdistava kokemus. Vaikeudet hän tulkitsee usein itseensä kohdistuvik-

si sosiaaliseksi osaamattomuudeksi tai kollegiaalisuuden puutteeksi. (Sahi 2009, 

107.) Opettajaksi opiskelevat saavat yliopistossa ohjatuista harjoitteluista laadu-

kasta ohjausta, opetusta ja palautetta. Tästä huolimatta opettajan työn todellinen 

luonne paljastuu vasta työelämään siirryttäessä. Siirtymävaihe voidaan kokea ki-

vuliaana vaiheena, mutta työstä löydetään myös runsaasti ilon lähteitä. Hämmäs-

tystä aiheuttaa myös havainto, että opetustyössä ollaan yksin ja vastuu on raskas. 

(Blomberg 2009, 118.) 
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Induktiovaiheen haasteet ovat tuttu ilmiö myös maailmalla, sillä esimerkiksi Eng-

lannissa 40 % opettajakouluttettavista ei koskaan päädy opettajan työhön, ja niis-

täkin, jotka aloittavat opettajan työt, 40% on jättäneet työt viiden vuoden kuluessa. 

Tsekeissä puolestaan 25 % opettajakoulutettavista ei koskaan päädy opettajan 

työhön. Australiassa kolmasosa noviisiopettajista harkitsee lopettavansa opettajan 

työt ensimmäisen työvuoden jälkeen, Yhdysvalloissa vastaava luku on 15 %. 

(Blomberg 2009, 118-119.) OAJ:n mukaan Suomessa joka viides ja pääkaupunki-

seudulla joka kolmas opettaja jättää työnsä ensimmäisen kahden työvuoden jäl-

keen, tahdin oletetaan kiihtyvän lähitulevaisuudessa. Vuonna 2007 Opettaja-

lehden teettämän kyselyn mukaan jopa kaksi kolmasosaa opettajista on valmis 

vaihtamaan ammattiaan, jos sopiva vaihtoehto löytyy. Kyselyn mukaan opettajan 

ammatti koetaan raskaana ja huonosti palkattuna. Huonokäytöksisemmäksi muut-

tunut oppilasaines, työnkuvan ja koulun muutokset sekä hankaloituneet suhteet 

oppilaiden vanhempiin aiheuttavat työn kokemisen raskaaksi. (Laaksola 2007, 5.)  

OECD on tutkinut ja tilastoinut vuonna 2013 opettajien induktiovaiheen ohjelmaan 

osallistuneiden opettajien määrää. Tutkimuksen maiden opettajista yli puolet osal-

listuivat ohjelmaan, Iso-Britanniassa jopa 75% valmistuvista opettajista ovat tässä 

mukana. Suomessa vastaava prosenttiluku on 16,3. Pienemmän luvun saivat ai-

noastaan Ruotsi ja Norja, joissa luku on hieman yli 10 %. Suomessa mentorointia 

saivat 2,8 % opettajista, Norjassa 6,9 % ja Iso-Britanniassa 19 %. (OECD 2013.)  

Suomessa mentorointia on alettu kehittää 2000 – luvun alussa.  

Ammatillinen identiteetti kehittyy ajan myötä työhön liittyvien kokemusten kautta 

ollen jatkuvassa muutoksen tilassa. Opettajan kokema hyvän olon tunne ja amma-

tillinen itsetunto liittyvät toisiinsa. Hyvän olon tunteeseen liittyy työn ja sen sisältö-

jen hallinta. Erityinen merkitys on sosiaalisella vuorovaikutuksella, jota opettaja 

kokee työyhteisössään muiden opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa 

kanssa. (Luukkainen 2005, 64.) 

2.4 Mitä kulttuuri on? 

Aikaisemmin kirjoitin noviisiopettajan työyhteisöön induktoitumisesta ja mahdolli-

sista haasteista työyhteisössä ja koulun toimintakulttuurissa. Jokaisella koululla on 

omat toimintakulttuurinsa ja toimintatapansa. Jotta päästään sisälle koulun toimin-
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takulttuuriin, pitää ensin ymmärtää kulttuurin käsitteen monipuolisuus ja laaja-

alaisuus. 

Kulttuuri käsitteenä on avara, ja sitä on lähestytty eri näkökulmista erilaisin määrit-

tein. Hofstedenin (1993, 21; 2001, 9–10) mukaan kulttuuri koetaan henkisesti erot-

tavan eri ryhmiä toisistaan. Se on uskomusten, arvojen ja tietojen järjestelmä, jon-

ka kautta ihmiset tekevät valintojaan ja rakentavat kokemuksiaan ja havaintojaan. 

Perinteisen käsityksen mukaan kulttuuri on kokonaisuus, joka sisältää yhteisön 

kannalta tärkeitä arvoja, normeja, asenteita ja toimintamalleja. Näiden asioiden ja 

kokonaisuuksien kautta eri yhteisöjen ja yhteiskuntien kulttuurit erottuvat toisis-

taan. Postmodernin käsityksen mukaan kulttuurissa tuotetaan merkityksiä ja mer-

kityksellistä toimintaa. Tämän käsityksen mukaan kulttuuri on yksilön sosiaalisen 

maailman jatkuva prosessi ja on vuorovaikutuksessa taloudelliseen ja sosiaaliseen 

kontekstiin. (Hofstede 2001, 424; Soilamo 2008, 17.) 

Kulttuuri omaksutaan sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä tai kasvatuksen 

avulla. Kulttuuri muovaa ihmisen minuutta, identiteettiä, rooleja, arvoja, asenteita, 

tietoja, taitoja, toimintaa ja maailmankatsomusta. Yksilöt kohtaavat toisiaan yhteis-

kunnan eri kulttuureissa, kuten kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä instituuti-

oissa. Kasvatus on aina sidoksissa kulttuuriin ja yksilö on kasvatettu tietyn kulttuu-

rin jäseneksi. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki saman kulttuurin edustajat olisivat 

samanlaisia, sillä kulttuurin lisäksi yksilöä ohjaavat omat kokemukset ja kehitys. 

(Talib 1999, 11; Soilamo 2008, 17.) Kulttuuri ymmärretään siis koko elämäntapaa 

kattavaksi asiaksi, eli muun muassa arkisiin käytänteisiin, ruokaan, juomaan, pu-

keutumiseen, musiikkiin, arvoihin, normeihin sekä käsityksiin miehestä ja naisesta.  

(Rastas, Huttunen & Löytty 2005, 26 – 27.) Jokaisen yksilön oma identiteetti ra-

kentuu suhteessa ympäristöön ja muotoutuu kommunikatiivisessa toiminnassa. 

Merkityksellisiksi muodostuvat lapsuuden kokemukset, juuriensa tunteminen sekä 

kotiseudun historia, tavat, kieli, murre, luonnonolot sekä sosiaalinen rakenne. Pai-

kallinen identiteetti näyttäytyy voimakkaimmin muiden paikallisten identiteettien eli 

vieraiden keskellä. Kulttuuri eri osa-alueineen on ihmisen kasvun kannalta tärkeä 

konteksti. (Kalhama & Vartiainen 2006, 34 – 35.) 
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2.5 Koulun monet toimintakulttuurit 

 

Tutkielmassani tarkastelen osana koulun toimintakulttuuria myös opettajan toimin-

takulttuuria ja kulttuurien moninaisuutta koulumaailmassa.  Opettajan toimintakult-

tuuri osana koulun toimintakulttuuria on tässä yhteydessä olennaista, sillä tutki-

mukseni noviisiopettaja käy dialogia näiden välillä koko kirjoittamansa tarinansa 

ajan ja nämä ovat luonnollinen kokonaisuus tässä kontekstissa.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa koulun toimintakulttuuriin määri-

tellään kuuluvaksi kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyt-

täytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyö perustuu. Myös 

oppituntien ulkopuolinen toiminta, kuten juhlat, teemapäivät ja tapahtumat ovat 

osa koulun toimintakulttuuria. Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen toiminta-

kulttuuri, joka tukee kodin ja koulun sekä muun yhteiskunnan välistä yhteistyötä. 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua osaksi koulun toimintakulttuurin luo-

mista ja kehittämistä (OPH 2004, 8.) 

Useissa kouluissa työskennelleet opettajat tietävät, että kouluilla on erilaiset toi-

mintatavat ja ovat erilaisia työskentelyilmapiiriltään. Työyhteisöissä, joissa kollegat 

tukevat toisiaan ja joissa puhutaan avoimesti työhön liittyvistä ongelmista, viihdy-

tään paremmin ja hallitaan muutosta sekä muutosten aiheuttamaa stressiä pa-

remmin. Viihtyisissäkin työyhteisöissä voi esiintyä ajoittain ihmissuhdekitkaa. 

(Himberg 2001, 10.) 

 

2.6 Koulukulttuuri 

 

Jokaisella työpaikalla kuten myös koululla ovat omat kulttuurinsa, johon kuuluu 

arvoja ja uskomuksia sekä opetuksesta että oppilaista. Nämä heijastuvat koulun 

tavoitteisiin säädellen kaikkea toimintaa. Pääsääntöisesti opettajat ja oppilaat ovat 

samaa mieltä perusarvoista, mutta sellaisiakin yksilöitä löytyy, jotka eivät hyväksy 

vallitsevia arvoja. Kun koulun toimintatapoja muutetaan, olisi kaikkien suostuttava 
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toimimaan uusien periaatteiden mukaisesti, sillä nämä vaikuttavat tulossa olevaan 

muutoksen suhtautumiseen. (Uusikylä 2006, 17.) Virallisia koulujen ja työyhteisö-

jen toimintaohjeita voimakkaammin toimintaa säätelevät näiden epäviralliset nor-

mit. Normeja voidaan tutkia analysoimalla vuosien mittaan itsestään selvien toi-

mintatapojen kiteytymistä. Tiedostamattomia normeja työyhteisö tuskin tavoittaa 

ilman ulkopuolista havainnointia. Himbergin mukaan heikon tiedonkulun on sanot-

tu olevat tavallisin ongelmanaiheuttaja. Tiedonkulun heikkous voi heijastaa epävi-

rallisia valtasuhteita, jolloin osa yhteisön jäsenistä otetaan paremmin huomioon 

kuin toiset. Epäviralliset normit ohjaavat myös keskinäisen kommunikaatiotavan 

käytön ja tämäkin paljastaa työyhteisön valtasuhteita. (Himberg 2001, 26 – 27.) 

Vuosien kuluessa opettajien arvot ja toimintatavat yhdenmukaistuvat ja heijastuvat 

kaikkeen työpaikan toimintaan. Tutut normit liittävät opettajia toisiinsa ja tarjoavat 

heille samaistumisen kohteen ja hyväksyttävät toimintaperiaatteet. Kulttuuri tasa-

painottaa koulun toimintaa ja luo viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kielteinen puoli täs-

sä on muutoksen ehkäisy. Toimintamallit ovat vuosien saatossa hioutuneet, jopa 

urautuneet ja alkaneet tuntua itsestään selviltä. Riskinä tässä on se, että ympäris-

tön muuttuessa toimintatapoja ei pyritäkään kehittämään, vaan pysytään aikai-

semmin hyväksi havaituissa toimintatavoissa, jotka jäävät jossakin vaiheessa ajas-

taan jälkeen. (Hämäläinen & Sava, 1989, 27.) 

Koulukulttuuri luo identiteetin kouluyhteisöille ja tämä vahvistaa sosiaalista järjes-

telmää, helpottaa sitoutumaan suurempaan kokonaisuuteen sekä muovaa käytän-

teitä uusissa tilanteissa. Koulun käytänteitä ja toimintaa ohjaavat tiedostamattomat 

ja tiedostetut kulttuuriset mentaaliset prosessit. Koulukulttuuri pitää kouluyhteisön 

koossa arvoillaan, sosiaalisilla ihanteillaan ja uskomuksillaan. Koulukulttuurilla voi-

daan tarkoittaa kaikkea koulussa tapahtuvaa. Kuten kulttuurin käsitteen määritte-

lyssäkin, koulukulttuuri on koulun ja työyhteisön jakamia yhteisiä arvoja, uskomuk-

sia, käsityksiä, tarinoita, normeja, rituaaleja ja rooleja. Usein nämä säätelevät ja 

ohjaavat tiedostamattomalla tavalla koulun toimintaa. Koulun kulttuuri on ikään 

kuin näkymätön käsikirjoitus, jonka mukaan kaikki toimii. Koulukulttuuri myös 

muokkaa opettajien opetusmenetelmiä, luokkatilojen järjestelyä, koulun aktiviteet-

teja ja opetusmateriaalin valintaperusteita. (Sahi 2009, 92 – 93.) 
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Jokaisessa koulussa on lisäksi omia alakulttuureita, kuten aineopettajien, miesten 

ja naisten sekä uusien ja vanhojen opettajien muodostamia ryhmittymiä omine 

tottumuksine ja arvoineen. Lisäksi jokaisessa työyhteisössä syntyy niin sanottu 

nokkimisjärjestys opettajan iän, sukupuolen, koulutuksen, opettajakokemuksen 

määrän, nykyisessä koulussa toimimisen ajan, nimityksen vakinaisuuden ja ope-

tettavan aineen myötä, Kunkin opettajan asema voi ohjata etujen jakoa, puheen-

vuorojen pituutta kokouksissa tai tuntikehystä. Opettajanhuoneessa uusi opettaja 

tuntee itsensä usein ulkopuoliseksi opettajan huoneessa, eikä hänen ajatuksiaan 

ja ideoitaan käytetä. (Hämäläinen & Sava 1989, 28.)  

Koulun erityispiirteet tulevat silloin esiin, kun työyhteisöön tulee uusi työtekijä. Hän 

ihmettelee, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla, miten ihmiset kohtelevat toi-

siaan ja miten oppilaisiin suhtaudutaan. Myös opettajien suhtautuminen toisiin 

opettajiin ja muuhun koulun henkilöstöön voi herättää ihmetystä. Uusi työntekijä 

otetaan todennäköisesti helposti vastaan, mikäli hän sopeutuu yhteisön vanhoihin 

tapoihin helposti.  (Hämäläinen & Sava 1989, 27.) 

Colemanin (1988) mukaan sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan sitä ilmapiiriä tai 

elämäntapaa, jossa toiminta tapahtuu. Niin sanottu peruskulttuuri kehittyy aikojen 

kuluessa ja nimenomaan tässä kulttuurissa näkyy me- henkisyys. Jokaisessa kou-

lussa on oma peruskulttuurinsa ja noviisiopettajat joko sosiaalistuvat tai heidät so-

siaalistetaan osaksi kyseisen koulun perinnettä. Mikäli koulun työyhteisö korostaa 

opettajan yksilöllisyyttä, on opettajan selvittävä ilman suurta apua. (Sahi 2009, 92 

– 93.) 

Noviisiopettajan sosiaalinen pääoma koulukulttuurin osalta karttuu, kun hän oppii 

havainnoimaan ja analysoimaan koulukulttuurin piirteitä. Hänen täytyy osata myös 

asettaa piirteet laajempiin yhteyksiin ja kokonaisuuksiin.  Juuret kouluyhteisöön 

löytyvät koulun traditiosta ja koulukulttuurit ruokkivat erilaisia opettajatyyppejä. He 

voivat olla edistyksellisiä, reaktiivisia ja konservatiivisia kehittäessään koulun toi-

mintaa ja miettiessään toimintastrategioitaan. Enemmistön näkemyksellä on suuri 

merkitys uusien opettajien sosiaalistamisella koulun kulttuuriin. (Sahi 2009, 107.) 

Kulttuurin lukutaidon kehittymisen myötä noviisiopettaja alkaa voimautumaan ja 

luomaan koulukulttuuria omista lähtökohdistaan käsin. (Sahi 2009, 93 – 94.)  
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Mikäli koulussa halutaan päästä vaikuttaviin tuloksiin, tulee koulukulttuuria työstää 

tietoisesti. Yksittäisen ihmisen ponnisteluilla ei päästä suuriin muutoksiin. Useim-

miten ponnistelut päättyvät kun niitä ei jakseta käydä kovin pitkään tai kehittämi-

sestä innostuneet opettajat vaihtavat koulua. (Kohonen & Leppilampi 1994, 94.) 

Opettajilta edellytetään yhä enemmän luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvien 

toimintojen taitamista. Opettajan valmiudet toimia yhteistyössä kulttuurin ja elin-

keinoelämän edustajien kanssa, informaatioteknologian sovellusten käyttäminen 

sekä valmiudet kriisitilanteissa toimimiseen ovat uusia kehittymistavoitteita. Eri 

kulttuuriin kouluttautunutta opettajaa nämä luonnollisesti hämmentävät. Nämä kult-

tuurit hämmentävät myös yksilöä ja yhteisöä samalla tavalla kuin opettajia. (Luuk-

kainen 2005, 26.) Koulun ilmapiiri on suoraa yhteydessä työtyytyväisyyteen ja 

työmotivaatioon (Hämäläinen & Sava 1989, 34). 

 

2.2 Opettajan toimintakulttuuri 

 

Yhteiskunnan muutokset näkyvät myös koulumaailmassa. Opettajuus kehittyy ja 

muuttuu kaikkien muiden ympäristötekijöiden muutosten myötä. Perinteisesti opet-

taja toimii yksin ja toiminta sisältää paljon arkitietoa, jonka ulkopuolelle perinteinen 

opettaja on kyvytön asettumaan. Perinteinen opettaja vastustaa muutosta ja sovel-

taa valmista tietoa. Uuden kehitysmallin mukaisesti opettaja toimii yhdessä yksin 

toimimisen sijaan, rutinoitumisen tilalta opettaja kyseenalaistaa omaa opetuskäyt-

täytymistään ja analysoi opetustilanteita sekä kehittää koko ajan ongelmanratkai-

sukykyään ja vahvistaa tilanneherkkyyttään. (Patrikainen 1999, 67.) Voidaankin 

sanoa, että koulu ei kehity, mikäli opettajat eivät kykene yhteistyöhön. Keskeisiä 

osa-alueita yhteistyöstä on esimerkiksi osallistuminen opetussuunnitelmien kehit-

tämistyöhön, joka on yhä enemmän paikallisesti suunniteltava ja tehtävä. Ei ole 

riittävää, että jokainen opettaja kantaa kortensa kekoon yksinään tai aineryhmit-

täin, on kyettävä tarkastelemaan asiaa kokonaisuuksina, myös oppilaan kokonais-

kehityksen näkökulmasta. Opettajat tarvitsevat koulun ulkopuolisten yhteistyötaho-

jen lisäksi kommunikaatiotaitoja kollegoidensa kanssa. Tämä ei tarkoita pelkäs-

tään suullista ilmaisua, vaan myös kykyä kuunnella, yhdistellä, neuvotella, huomi-
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oon ottamalla ja osallistumalla kasvatusta koskevaan keskusteluun. (Syrjälä 1998, 

37.) 

Uudenlaisen opettajuuden menestyminen on kiinni opettajien omasta oppimiskäsi-

tyksestään, jotka rakentuvat opetus- ja oppimisteoreettisesta viitekehyksestä, 

maailmankuvasta, omasta arvomaailmasta sekä kyvystä jäsentämään itseään. 

Ammatillista kehittymistä ei voi tapahtua ilman tätä prosessia, reflektiota. (Patrikai-

nen 1999, 150.) Opettajat ovat siis avainasemassa koulutuksen kehittämisessä ja 

muutoksessa. Muutoksen menetelmiä on useita, kuten opetusmenetelmät, luokan 

hallintataidot sekä yhteistoiminnallinen oppiminen, mutta opettaja on loppujen lo-

puksi se, kuka muutoksia käytännössä toteuttaa. Koko ajan muuttuvassa yhteis-

kunnassa opettajan on pysyttävä ajan hermolla päättäjien kanssa ja yhdessä he 

suunnittelevat ja toteuttavat muutoksia. Hargreavesin mukaan aina on mahdollista 

tehdä enemmän ja parantaa jo olemassa olevan työn laatua. (Hargreaves 1994, 

16.)  

Opettajat, jotka ovat omaksuneet kyseenalaistavan, arvioivan, kehittävän ja kokei-

levan työotteen, ovat usein niitä, jotka toimivat koulun muutosagenttina. Tällöin 

opetusammatti nähdään kehittämisenä opetus- ja oppimisprosesseissa ja koululle 

avautuu mahdollisuus yhteistyöhön yliopiston kanssa. Molemmilla on toisiltaan 

opittavaa ja yhteistyöhankkeilla luodaan uutta opettaja- ja oppimiskulttuuria. (Syr-

jälä 1998, 38.) Opettajakoulutuksen yksi päämäärä onkin tutkiva opettaja, jolla on 

hallinnassa erilaisten tilanteiden analysointiin olennaiset metodit, niiden tulkinnat 

sekä toimenpiteet muutosten aikaansaamiseksi ja läpiviemiseksi. (Ojanen 1998, 

28.) Oman työn tutkimisen valmiudet ovatkin yksi parhaita opettajan autonomian 

välineitä.  

Nuoret opettajat pystyvät toteuttamaan uudistuksia työyhteisössään kollegoitaan 

heikommin ensimmäisten työvuosiensa aikana. Noviisit taipuvat kollegoidensa 

näkemyksiin ja vallalla oleviin normeihin, vaikka tietäisivät toimintatapojen olevan 

oppilaiden kannalta parempia. Yksittäisen opettajan vaikutusmahdollisuudet ope-

tuksen uudistajana ja uudistusten levittäjänä ovat rajalliset. (Lauriala 1998, 125.) 

Löytäessään paikkansa kouluyhteisössä ja vanhempien edessä nuorelta opettajal-

ta odotetaan tarkkaa sosiaalista lukutaitoa. Hänen ei kuitenkaan pidä luopua liiaksi 

omasta yksilöllisyydestään eikä itselleen tärkeiksi kokemiaan asioita. Koulun kehit-
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tämistyössä pitäisi päästä käyttämään ideoitaan ja potentiaaliaan. Edellä mainitut 

tehtävät pitäisi osata tehdä taitavasti ärsyttämättä tiettyihin käytänteisiin tottuneita 

vanhempia opettajia. Usein nuori opettaja hakee ensin paikkansa joko radikaalin 

uudistajan roolista tai kiltin sopeutujan roolista. (Kari, J. & Heikkinen, H.L.T. 2001, 

46.)  

Opettajan on työssään hallittava pedagogisen osaamisen lisäksi myös kasvattajan 

rooli. Opettajan rooli on entistä enemmän oppijan yksilöllisen kasvun tukija ja mo-

tivoija, jotka puolestaan edellyttää ihmissuhdetaitoja, empaattisia kykyjä sekä ky-

kyä olla aidosti kiinnostunut ihmisistä, heidän ongelmistaan ja kehittymisestään. 

Opettaja on entistä enemmän myös koulutuksen organisoija ja prosessien ohjailija, 

ei perinteinen opettaja, joten hänen tulee osata ohjata oppija itseohjautuvaksi toi-

mijaksi. (Patrikainen 2009, 47.) 

Omaa toimintastrategiaa hahmottaessaan opettajan on arvioitava koulun toiminta-

kulttuuria mikropolitiikan kautta eli kouluyhteisössä sosiaalisen osaamisen kautta.  

Kulttuurisen lukutaidon rinnakkaiskäsitteenä puhutaan mikropoliittisesta lukutai-

dosta. Toisin sanoen aloittava opettaja tulkitsee ja ymmärtää kouluyhteisön kon-

flikteja, ristiriitoja ja suunnittelutilanteita hankkimallaan hallinnollisella tiedolla kehit-

täen samalla omia mikropoliittisia strategioita ja taktiikoita. Noviisiopettajalle mik-

ropolitiikan keskelle joutuminen voi olla hämmentävä ja ahdistava kokemus, kun 

kokenut opettaja puolestaan tietää, millaisia mikropoliittisia keinoja hän valitsee eri 

tilanteissa. Noviisi opettaja tulkitsee haasteet itseensä kohdistuvaksi sosiaaliseksi 

osaamattomuudeksi tai kollegiaalisuuden puutteeksi. (Sahi 2009, 105 – 106.) 

 

2.3 Monimuotoinen kulttuuri 

 

Kallioniemen mukaan suomalainen yhteiskunta ja sen koululaitos ovat viime vuo-

sikymmeninä muuttuneet voimakkaasti. Aikaisempaa monimuotoisemmaksi sekä 

ja monikulttuurisemmaksi suomalainen yhteiskunta muuttui 1990-luvulla. Verratta-

essa aikaisempien vuosikymmenien muuttoliikkeeseen, 1990-luvulla ulkomaalais-

ten määrä Suomessa kolminkertaistui. Muutosta voidaan pitää historiallisesti ainut-
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laatuisena, sillä 2000-luvun Suomessa ulkomaalaisväestö on rakenteeltaan ja 

määrältään monimuotoisempi kuin koskaan aikaisemmin. Monikulttuurisuus ei ole 

pelkästään seurausta maahanmuuttopolitiikasta, vaan heijastumista muualla ta-

pahtuneiden poliittisista ja yhteiskunnallisista muutoksista.  (Kallioniemi 2008, 11–

12.)  

Monikulttuurisuus käsitetään yleensä henkilön etnisenä tai uskonnollisena tausta-

na. Käsitteenä monikulttuurisuus voi tarkoittaa useita eri asioita ja sen vuoksi han-

kala käyttää. Väärinymmärrysten välttämiseksi olisi hyvä täsmentää käsitteen tar-

koitus. (Paavola & Talib 2010, 26).  2000-luvun alussa käsitteellä on määritelty eri 

ryhmien välisiä suhteita ja elämää samassa tilassa ja ajassa.  (Rastas, Huttunen & 

Löytty 2005, 22.) Puhutaan myös kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja moniarvoi-

suudesta. Molemmat näistä ovat lisääntyneet kasvavan maahanmuuton myötä. 

Koulut ovat haasteellisen tehtävän edessä miettiessään oppilaille tarjottavia kult-

tuurisia malleja. Opettajalta edellytetään vuorovaikutustaitoja ja monipuolista kult-

tuurintuntemusta kohdatessaan eri kulttuurin edustajia (Soilamo 2008, 18.)  

Kahden minkä tahansa kulttuurin kohdatessa molemmat kulttuurit vaikuttavat toi-

siinsa. Valtakulttuurin valta ohjaa maahanmuuttajien sopeutumista. Maahanmuut-

tajat osaltaan voivat vaikuttaa siihen, valitsevatko he sopeutumisen, vetäytymisen, 

yhdentymisen vai syrjäytymisen. Vähemmistöön kuuluva ei tiedä, onko hänellä 

oikeutta ja tilaa liikkua ja toimia valtaväestön ominaisuuksien mukaisesti. Vähem-

mistöjen epävarmuus voi aiheuttaa rauhattomuutta ja ristiriitoja sekä valtaväestön 

kanssa että maahanmuuttajaryhmien sisällä (Talib ym. 2004, 20–23.) 

Maahanmuuttajat asettuvat vain harvoin maaseudulle, vuonna 2008 vain joka 

kymmenes maahanmuuttaja muutti muualle kuin kaupunkiin. Syiksi on mainittu 

rajalliset urakehitysmahdollisuudet, puutteelliset palvelut tai maahanmuuttajayhtei-

sön puuttuminen. Toisaalta syy voi löytyä maahanmuuttajasta itsestään, sillä hän 

ei koe kuuluvansa eikä kotiutuvansa maalaisympäristöön, vaikka työmahdollisuuk-

sia olisikin tarjolla. Eroja löytyy maahanmuuttaja ryhmienkin välillä. Työperäisen 

maahanmuuton vuoksi Suomeen tulleet voivat itse vaikuttaa asuinympäristöön, 

kun taas kiintiöpakolaisina maahan saapuvat sijoitetaan kuntiin viranomaisten toi-

mesta. Kotoutumista edistää myös yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa, jol-
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loin maahanmuuttaja pääsee tutustumaan kantaväestöön paremmin. (Martin, 

Mäntylä & Pakkanen 2013, 54.)  

Maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyviä asenteita maaseudulla on tutkittu 

kansalaiskyselyillä ja tulokset vaihtelevat kuntakohtaisesti. Myönteisimmin työpe-

räiseen maahanmuuttoon suhtautuvat harvaan asuttujen alueiden ja ydinmaaseu-

dun asukkaat. Kielteisemmin suhtautuvat kaupunkien lähellä sijaitsevien maaseu-

tujen asukkaat. Ennakkoasenteista poiketen eri uskontokuntien välillä ei ole tullut 

ristiriitoja, mutta kulttuurien välisiä erimielisyyksiä on ilmennyt. Myös ennakko-

odotukset maahanmuuttajia kohtaan vaikuttaa kantaväestön ja maahanmuuttajien 

välillä. Kantaväestö pelkää väkivallan lisääntymistä, peruspalveluiden heikkene-

mistä sekä sosiaaliturvan heikkenemistä. (Martin, Mäntylä & Pakkanen 2013, 54 – 

56.) 

 

2.4 Koulu maaseudulla  

 

Maaseutu on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Palve-

luita on karsittu, pieniä kouluja lakkautettu ja väestö muuttanut kasvukeskuksiin. 

Vuonna 2014 Suomessa oli peruskouluja 2498 (Tilastokeskus a) kun vielä vuonna 

2004 toiminnassa oli 3476 peruskoulua (Tilastokeskus b). Pohjois-Pohjanmaalla 

oli 223 koulua vuonna 2014 ja 241 koulua vuonna 2004 (Tilastokeskus c). Kym-

menessä vuodessa peruskouluja Suomessa on lakkautettu melkein 1000. Suurin 

osa lakkautuksista on koskenut pieniä kyläkouluja eli nimenomaan maaseudun 

kouluja. Pieniä kyläkouluja on lakkautuksien ajankohtaisuuden vuoksi tutkittu pal-

jon.  

Uusien opettajien saapuessa maaseudulle töihin he kokevat itsensä ulkopuoliseksi 

melko usein. Koulutus ja aikaisemmat tutkimukset eivät valmista noviisiopettajia 

tällaiseen työympäristöön. Maaseudun arvot, normit ja standardit poikkeavat kau-

punkialueiden kouluista ja syrjäinen sijainti koetaan eristävänä tekijänä sukulaisiin 

ja ystäviin nähden. Myös täydennyskoulutuksen puute aiheuttaa tyytymättömyyttä. 

Ihannetilanne aloittavalla opettajalla työpaikkaan nähden on, jos hän pääsee työs-
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kentelemään samankaltaisessa koulussa missä itse on koulunsa käynyt. Usein 

maaseudulle saapuva noviisiopettaja kohtaa kulttuurishokin, sillä arvot ja elämän-

tyyli poikkeavat opettajien aikaisemmista elämänkokemuksista ja opettajalla ei ole 

ymmärrystä paikallisesta kulttuurista. Maaseutuopettajien suuri vaihtuvuus on jo 

1960-luvulla ollut tunnettu ilmiö (Borg 1965). Tutkimusten mukaan suurin osa opet-

tajista käyttää maaseutua urakehityksen välineenä. Suuri vaihtuvuus luo epäva-

kaan ilmapiirin maaseutujen yhteisöihin.  (Kalaoja 1988, 22, 41 - 42, 49.) Maaseu-

dun opettajien viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä työhön koetaan, jos omat juuret ovat 

maaseudulla tai opiskeluaikana on saatu perehdytys maaseudun kouluun. Myös 

ympäristön tuntemus, hyvä oppilas tuntemus, työilmapiiri ja ympäristön toimintoi-

hin osallistuminen lisää maaseutuopettajien työssä viihtyvyyttä.  

Esko Kalaoja kirjoittaa tutkimuksessaan (1988) 2/3 maaseudun opettajien olevan 

lähtöisin maaseudulta ja noin 20 % heistä työskentelee kotiseudullaan. Ulkomaiset 

tutkimustulokset ovat samansuuntaisia. Ongelmana on koettu opettajien suuri 

vaihtuvuus vaikka tutkimuksen mukaan opettajat viihtyvät maaseudulla hyvin ja 

harrastusmahdollisuuksia olosuhteisiin nähden löytyy hyvin. Haasteena on opetta-

jien yksinäisyys tai jopa eristäytyneisyys. Kalaojan tutkimuksen mukana olleista 

opettajista vain 1/3 haluaisi muuttaa isompaan kouluyhteisöön. 2/3 koki ison kou-

lun suurine yhteisöineen tuovan mukanaan erilaisia pelkotiloja, itsenäinen työsken-

tely maaseudulla luo turvallisuutta. (Kalaoja 1988, 108 - 110.)  

Kalaojan mukaan (2002) on tärkeää, ettei koulun elämä rajoitu pelkästään koulun 

seinien sisälle, vaan koulu olisi osallisena paikallisessa yhteisöelämässä. Tällöin 

oppiminen tapahtuu myös oppilaan omassa luonnollisessa ympäristössä. Aktiivi-

sella paikalliskulttuurilla on merkittävä rooli kansalaistoiminnassa, koulu puoles-

taan luo pohjaa kansalaisvalmiuksille. Pienten koulujen etuja ovat opetuksen per-

hemäisyys, työrauhaongelmien vähäisyys sekä oppilaiden mahdollisuus monipuo-

liseen osallistumiseen. Paikallisen yhteisön rauhallinen ja luonnonläheinen elä-

mäntapa voi olla eräs syy vähäisiin työrauhaongelmiin. Maaseutukoulujen opetuk-

sessa ympäröivän yhteisön huomioinen on pedagogisesti ihanteellista.  Maaseu-

dulla koululla on oma roolinsa paikallisen yhteisön toiminnoissa, tämä mahdollis-

taa myös kodin ja koulun aktiivisen yhteistyön. (Hautala 2002, 34 – 35.) 
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Yhteisövalmiuksien ja yhteisötaitojen kehittäjänä koululla on mahdollisuus edistää 

alueellisen identiteetin ja aluetietoisuuden muodostumista. Kotiseutuopetus vah-

vistaa paikallista identiteettiä ja erityisesti maaseudun koulut ovat vaikuttaneet yh-

teisönsä sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuurilliseen hyvinvointiin laaja-alaisesti. 

(Hautala 2002, 51). On myös todettu, että maaseudulla koulun ja ympäröivän yh-

teisön vuorovaikutus on aktiivisempaa ja läheisempää kuin kaupungeissa (Koleh-

mainen 2002, 63). 

Australialaisessa pilottikokeilussa (2010) urbaanit viimeisen vuoden opettajaopis-

kelijat suorittivat opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua heille poikkeuksellisissa olosuh-

teissa eli maaseudulla 1200 kilometrin päästä yliopistosta. Pilottihanke sai alkunsa 

useiden raporttien pohjalta, joiden mukaan valmistuvat opettajat tulevat työskente-

lemään maaseuduilla ja kokevat koulutuksensa olevan tähän riittämätön. Kokei-

lussa opiskelijat sijoitettiin kyläkouluihin, jossa he opettivat yhdysluokkia ja olivat 

kaukana yliopiston henkilöstöstä, omista osa-aikatöistään sekä opiskelukavereis-

taan. Yliopistoon ja opettajiin opiskelijat olivat yhteydessä sähköpostitse. Opiskeli-

jat saivat perspektiiviä ja ymmärrystä maaseudun työympäristöön ja paikalliseen 

yhteisöön. Tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijat kokivat haasteena maaseudun 

kulttuurin ja paikallisen yhteisön ymmärtämisen. Harjoittelun aikana heidän ym-

märryksensä kokemistaan haasteista kasvoivat ja he kykenivät toteuttamaan yli-

opistossa opittuja asioita myös maaseudulla ja yhtenäiskouluissa. (Adie & Barton 

2012.) 

Opettajankoulutuksella on tärkeä rooli valmentaa opettajia erilaisiin työolosuhtei-

siin. Varsinkin pienten koulujen opettajat maaseudulla kokevat, että opettajuus 

opitaan vasta käytännön työssä. Pienten koulujen haasteet ovat samankaltaisia 

ympäri maailmaa ja ympäri Suomen, jonka vuoksi opettajat kokevat yhteenkuulu-

vuuden tunnetta keskenään. Kun puhutaan pienistä kyläkouluista, mentorointi ja 

vertaistuki tapahtuu työn yhteydessä luonnollisesti. (Karlberg-Granlund & Korpinen 

2012, 160.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimukseni koskee aloittavan kaupunkilaisopettajan kohtaamia kulttuureita ja 

sen mukana tuomia haasteita ensimmäisen työvuotensa aikana maaseudun pe-

ruskoulussa. Noviisi opettaja kirjoitti yhden lukuvuoden ajan päiväkirjatyylisesti 

kronologista tarinaa uudesta opettajan työstään, jonne hän oli ajautunut hetken 

mielijohteesta.  

Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisia haasteita ja kulttuureita aloittava kaupunki-

laisopettaja kohtaa aloittaessaan työt maaseudun koulussa? Miten hän selviää 

mahdollisista haasteista ja uusista kulttuurisista tilanteista? 

 

3.1 Narratiivisella tutkimusmenetelmällä sisään noviisiopettajan vuoteen 

 

Tutkimus toteutettiin narratiivisena tutkimuksena, aineistona on yhden valmistuvan 

opettajan ensimmäisen työvuoden kertomus pohjoissuomalaisessa peruskoulus-

sa. Tutkimuksen opettaja löytyi verkostojeni kautta ja valikoitui tutkimuksen koh-

dehenkilöksi tarinan mielenkiintoisuuden vuoksi. Mielenkiintoa tarinassa herätti 

maaseudun kulttuurin ja koulun työyhteisön persoonallisuus. Ensimmäisen työ-

vuoden kirjoitettua aineistoa kertyi 19 sivua, joista nousi esiin kolme erilaista kult-

tuuria noviisiopettajan työstä; opettajan toimintakulttuuri, paikallinen maalaiskult-

tuuri ja koulun toimintakulttuuri. Induktiovaiheen yleisten haasteiden lisäksi no-

viisiopettaja kohtasi pienen työyhteisön sisälle pääsemisen haasteita.  

Elämäntarinoiden ja kertomusten käyttö tutkimusmenetelmänä eri alojen tutkimuk-

sissa on voimistunut niin paljon, että voidaan puhua narratiivisesta ja jopa elämä-

kerrallisesta käänteestä. Suuntausta on luonnehdittu sellaiseksi tietämisen kulttuu-

rin muutokseksi, joka vaikuttaa tieteenalojen suuntautumiseen ja niiden välisiin 

suhteisiin. Kyseessä on paradigman vaihtuminen ja sitä on kuvailtu kulttuuriseksi 

tai subjektiiviseksi käänteeksi, jossa henkilökohtaiset merkitykset saavat aikai-
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sempaa suuremman aseman toiminnan perustana. Tarinoista ja elämäkerroista, 

niiden kirjoittamisesta ja kokoamisesta keskustellaan vilkkaasti sekä kansainväli-

sesti että kansallisesti. (Syrjälä 2015, 257.)   

Bruner (1990, 79) määrittelee tarinan kokemukset subjektiiviseksi, eli kaksi henki-

löä eivät voi kertoa tarinan kokemuksia samalla tavalla. Tarinan tapahtumat eivät 

tee tarinasta mielenkiintoista, vaan se, kuinka ne on liitetty toisiinsa. Syrjälän mu-

kaan tutkimuksen elämäkerrallisen lähestymistavan taustana on näkemys elämän 

ja identiteettien rakentuminen tarinoina eli kiinnostus yksittäisen ihmisen ainutker-

tainen tapa kokea, toimia ja ajatella. Eri tieteissä taustana olevat näkemykset ja 

koulukunnat vaihtelevat. Tarinoiden kertominen on ennen kaikkea persoonallisen 

ja ammatillisen kasvun väline, mutta myös tutkimusmetodi. (Syrjälä 2015, 257 – 

258.) 

Syrjälän, Estolan, Uiton ja Kauniston (2006) mukaan kertomuksista ja kertomises-

ta on tullut merkittävä tutkijan työväline ihmistieteissä tapahtuneen kerronnallisen 

käänteen myötä 1980- luvulla. Tämän seurauksena kertomuksen ja tarinan käsit-

teet yleistyivät laadullisessa tutkimuksessa. Matti Hyvärinen pitää narratiivista tut-

kimusta jopa yhtenä viimeisten vuosikymmenien lupaavimmista kulttuurillisista 

muutoksista. (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006, 181). 

Tarinoita ja elämäkertoja tutkimusmenetelmänä on vuoroin arvostettu ja vuoroin 

halveksuttu. Nykyisin näiden suosiota voidaan pitää paluuna, sillä elämäkertatut-

kimuksen juuria löytyy eri vuosikymmeniltä ja eri tieteistä. Elämäkertoja käytettiin 

jo 1920- ja 1930- luvuilla yhdessä muiden laadullisten ja humanististen tutkimus-

metodien kanssa. Puolalaista Florian Znanieckia voidaan pitää keskeisenä uran-

uurtajana, jonka ansiosta Puolassa on elämäkertatutkimuksilla pitkä perinne. Muu-

tamia vuosikymmeniä myöhemmin ranskalainen Bertaux alkoi ihmetellä, mitä hän 

ja kollegansa todella tiesivät yhteiskunnan elämästä ja alkoi koota elämäntarinoita 

C. W. Millsin ja Oscar Lewisin innoittamana. 1989 Denz kehitti elämäkerrallisia 

kokemuksia koskevien tarinoiden tutkimisen viitekehykseksi intekartionismia, jossa 

yhdistyvät useat eri teoreettiset ja metodiset näkökulmat. Olennaista kuitenkin on 

nostaa esiin tutkittavien ääni, tunteet, toiminta ja kokemukset, tarkastellen erityi-

sesti omien kokemusten elämää muuttavia käännekohtia. (Syrjälä 2015, 259). 
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Pohjimmiltaan kasvatuksen tutkimus on kokemusten tutkimista. Tarinat ovat ajatte-

lun, tietämisen ja kulttuurisen ymmärtämisen perusväline. Oppiminen, opettaminen 

ja kasvatus voidaan nähdä sekä yksilöllisten että yhteisöllisten tarinoiden konstru-

ointina ja uudelleenkonsrtuointina. Opettajainhuoneet, luokat ja koulut ovat täynnä 

tarinoita, toisaalta ne ovat opettajien persoonallisen ja ammatillisen kasvun välinei-

tä. toisaalta opettajaintutkimuksen tärkein väline. Tämän vuoksi tarinoiden tutkimi-

nen on luonnollista, jos tutkija on kiinnostunut opettajista sekä heidän tavastaan 

toteuttaa ja ymmärtää työtään. Tieto, toiminta ja ajattelu ovat persoonallista ja sitä 

onkin tutkittava identiteetin ja koko elämän näkökulmasta. Tarinat kasvattavat se-

kä itseä että toisia, uusia opettajia ja tutkijoita. (Syrjälä 2015, 262). Kerronnallinen 

tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jonka huomio on tarinoissa, kertomuksissa sekä 

näiden toiminta tiedon välittäjänä ja rakentajana. Englannin kielessä tällainen lä-

hestymistapa on narrative research ja narrative inquiry. Suomeksi käännettynä 

nämä tarkoittavat kertomuksellisuudeksi tai kerronnallisuudeksi. (Heikkinen, 

H.L.T., 2015, 149). 

Narratiivinen tutkimus on tyypillinen tutkimus opettajan kokemuksista työelämässä 

koulumaailmassa. Narratiivinen tutkimus antaa mahdollisuuksia lähentää yliopis-

tossa opittua teoriaa ja työelämässä koettuja käytänteitä. Tutkimuksen luotetta-

vuus on kuitenkin herättänyt kysymyksiä, sillä toimintatutkimus on jokaisen subjek-

tiivinen tarina omasta työstään. Narratiivit ovat opettajan ammatillisen kehittymisen 

välineenä hyödyllisiä. Heikkisen mukaan narratiivinen tutkija on kiinnostunut toi-

minnan kuvaamisesta kertomuksen välityksellä. Hän ei välttämättä esitä syy-

seuraussuhteita tai väitteitä eri asian tiloista, vaan kuvaa ihmisten toimintaa ja aja-

tuksia. Tuloksena narratiivisesta tutkimuksesta on tietyssä paikassa ja ajassa ta-

pahtuva, kontekstiin sidottu tarina. Tarinalla voi olla tärkeä merkitys muiden opet-

tajien ajattelun ja työn kehittäjänä sekä tieteellisen teorianmuodostuksen näkökul-

masta. (Heikkinen, H.L.T., 2004, 180). 

Ammatillisen pätevyyden lisääntymisen ja opettajana kehittymisen tutkimiseen on 

käytetty huomattavasti voimavaroja sekä Suomessa että maailmalla. Postmoder-

nismi on kääntänyt tutkimukset yksilöihin ja heidän kokemuksiinsa. Yhä useampi 

tutkija tarkastelee yksittäisen opettajan kokemusmaailmaa ja ammattiin kasvamis-

ta. Tämä tarkoittaa opettajuuden tutkimuksessa sitä, että opettajaksi opiskelevien 

ja opettajien ääntä ja kokemuksia kuunnellaan, kun aikaisemmin opetustyöstä ovat 
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kertoneet koulutusorganisaatioiden ja hallinnon edustajat. Heargravesin ja Good-

sonin (1996, 21–23) mukaan opettajien kokemuksellinen tieto voi antaa toisenlai-

sen kuvan kuin virallinen professioretoriikka. (Vuorikoski 2003, 43.) 

Narratiivinen tutkimus on yleistynyt 1990-luvulta lähtien sekä kasvatustieteissä että 

sosiaalitieteissä, Suomessa ja maailmalla. Työn tutkiminen kokemuksellisesta nä-

kökulmasta on avannut opetustyötä ja sen monikerroksisuutta näkyville.  Tarinaa 

kertoessaan yksilö jäsentää maailmaa ja suhdettaan siihen rakentaen samalla 

omaa identiteettiään. (Viskari & Vuorikoski 2003, 57).  

Tutkimusmenetelmää valitessani pohdin fenomenologian ja narratiivisen tutkimuk-

sen välillä. Fenomenologia perustuu oletukseen, että tutkimukseen osallistuvilla 

yksilöillä on omakohtaisia, tutkijaa kiinnostavia kokemuksia. Metodi pohjautuu 

hermeneuttiseen fenomenologiaan eli kokemuksen ja ympäristön väliseen suhtee-

seen sekä niiden yhteisvaikutuksessa syntyvään tietoon. (Lehtomaa 2009, 167; 

Laine 2010, 29.) Tutkimukseni metodologiaksi valikoitui narratiivinen menetelmä 

sen yleistyminen opettajan kokemusten tutkimuksissa ja sopivuudesta omaan tut-

kimusaineistooni. Narratiivista tutkimusmenetelmää käytetään myös kulttuurintut-

kimukseen, joten oman tutkimukseni näkökulmasta henkilökohtaiset kokemukset 

työyhteisön ja paikallisen maaseudun kulttuureissa antavat hyvän lähtökohdan 

narratiiviselle tutkimukselle. Tutkimusaineistoni koostuu yhden aloittavan opettajan 

lukuvuoden mittaisesta kirjoitelmasta, omaelämäkerta tyyppisestä tarinasta, joka 

täyttää narratiivisen tutkimuksen määritelmän paremmin kuin fenomenologisen 

menetelmän. 

 

3.2 Aineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostuu noviisiopettajan kirjoitelmasta yhden lukuvuoden ajan 

maaseudulla pohjoissuomalaisessa peruskoulussa. Kirjoitetussa tarinassa nousee 

sellaisia yksityiskohtia esille, joita ei haastattelussa olisi ehkä noussut. Aineiston 

keruun pitkäjänteisyys ja laajuus antaa tarkan, täsmällisen ja ainutlaatuisen näke-

myksen kaupunkilaisen noviisiopettajan kokemuksesta maaseudulla.  
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Alun perin minun oli tarkoitus haastatella muutamaa noviisiopettajaa, jotka ovat 

juuri aloittaneet työnsä. Verkostojeni kautta löysin noviisiopettajan, joka kertoi 

muutaman kuukauden ajan työssään kohtaamista haasteista ja yllätyksistä men-

nessään maaseudun kouluun opettajaksi. Noviisiopettaja on kasvanut ja asunut 

kaupungissa koko ikänsä, joten maaseudun kulttuuri tuli hänelle uutena asiana. 

Muutaman kuukauden jälkeen pyysin häntä kirjoittamaan kaikki kohtaamansa uu-

det tilanteet ja haasteet minulle tarinan muotoon, josta tulisin tekemään tutkimuk-

sen. Hän mietti hetken, sillä oman tulevaisuutensa vuoksi ei halunnut mitään tun-

nistettavissa olevia asioita tutkimukseen mukaan. Hän ei myöskään halunnut työ-

yhteisönsä tietävän, että hän on kirjoittanut tarinansa tutkimukseen. 

Jonkin aikaa mietittyään noviisiopettaja muisteli muutaman kuukauden takaiset 

kohtaamiset ja asiat ja kirjoitti ne ylös. Sen jälkeen hän kirjoitti säännöllisesti koko 

lukuvuoden loppuun asti kaikkiaan 19 sivua koneella kirjoitettua A4 paperia. Luku-

vuoden päättyessä kesäkuun alussa hän lähetti minulle kertomuksensa ja pääsin 

tekemään tutkimusta urbaanin noviisiopettajan ensimmäisestä työvuodesta maa-

seudulla.  

 

3.3 Induktiivinen teema-analyysi  

 

Narratiivisen aineiston analyysi Heikkisen (2015) mukaan kannattaa aloittaa avoi-

mella lukemisella, ilman kynää tai analyyttisiä välineitä. Arthur Frank, joka on ni-

mekäs sairauskertomusten tutkija, neuvoo narratiivitutkijaa ajattelemaan tarinoiden 

kanssa kuin tarinoita. Tällä hän tarkoittaa, ettei tarinoihin tulisi suhtautua objektei-

na vaan dialogikumppanina. Ensimmäisellä lukukerralla on syytä antautua tarinan 

vietäväksi jännittäen tarinan päättymistä. Toisella lukukerralla tarinan juonta ei tar-

vitse enää jännittää, vaan tarinaan voi syventyä hieman tarkemmin. Vasta kol-

mannella lukukerralla voi siirtyä aineiston analyyttiseen läpikäyntiin. Usein tarvit-

see kokeilla erilaisia analyyttisiä menetelmiä, ennekuin oikea löytyy. (Hänninen 

2015, 168.) 
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Sisällönanalyysia voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. 

Tämä analyysimenetelmä on perusanalyysimenetelmä, jota voi pitää yksittäisenä 

metodina, mutta myös väljänä teoreettisena kehyksenä. Tämä voidaan liittää eri-

laisiin analyysikokonaisuuksiin ja tehdä monenlaista tutkimusta. Periaatteessa 

useimmat eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perus-

tuvat sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sarajärvi. 2003, 93). Sisällönanalyysilla voidaan 

analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentti voi olla 

kirja, artikkeli, päiväkirja, tarina, haastattelu ja niin edelleen. Sisällönanalyysi sopii 

hyvin myös täysin strukturoitumattoman aineineiston analyysiin. (Tuomi & Sarajär-

vi 2003, 105.) 

Aineistolähtöisessä sisällön analyysissä tutkimuksen pääpaino on aineistossa, eli 

analyysiyksiköt eivät ole ennalta määrättyjä ja teoria rakennetaan aineisto lähtö-

kohtana. Tällöin puhutaan induktiivisuudesta, jonka mukaan edetään yksittäisistä 

havainnoista yleisimpiin havainnointeihin. Tässä analyysimuodossa ei ole tarkoitus 

testata hypoteesia tai teoriaa. Tutkija ei määrää, mikä aineistossa on tärkeää, ai-

neistolähtöisyys vaatiikin tutkijalta itsekuria aineistossa pysymisessä ja sen rajaa-

misessa. (Eskola & Suoranta 1998, 83; Hirsjärvi ym. 2004, 155.) 

Luin saamani aineiston Heikkisen suosituksen mukaan ensin kerran, kuten olisin 

lukenut kaunokirjallisuutta. Pienen tauon jälkeen ja toisella lukukerralla aineistosta 

alkoi nousta mielenkiintoisia asioita ja kun kolmannen kerran luin aineiston, teemat 

alkoivat selkiintyä. Ensimmäisen lukukerran jälkeen ensimmäinen ajatus oli, että 

narratiivin noviisiopettajalla oli ollut kaoottinen vuosi monenlaisine käänteineen ja 

yhteentörmäyksineen maalaiskulttuurin kanssa. Toisella kerralla tarina alkoi sy-

ventyä ja avautua, jolloin löysin jo ensimmäisen teeman, johon syventyisin selke-

ästi ensimmäisenä. Se oli noviisiopettajan induktiovaihe, johon osaksensa kuulu-

vat luonnollisesti työyhteisön toimintatavat. Koulukulttuuri nousi hieman myöhem-

min esille, aluksi en ajatellut sillä olevan merkittävää teemaa analysointivaiheessa, 

mutta toisin kuitenkin kävi. Koulu maaseudulla ja maaseudun kulttuuri oli yksi 

olennainen osa aineistossa. Osaltaan noviisiopettajan induktiovaihe ja maalaiskult-

tuurin tuomat hämmennykset menevät limittäin ja päällekkäin aineistossa.  

Kun aineistosta oli noussut selkeästi muutama teema esille, aloin pilkkomaan tari-

naa teemojen alle. Aineistosta jäi paljon myös ylimääräistä, joita en tähän tutki-
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mukseen tutkimuksen rajallisuuden vuoksi pystynyt ottamaan mukaan. Siirsin tari-

nasta osia otsikoiden aluksi kahden otsikon alle, opettajan induktio ja koulumaail-

man monet kulttuurit. Myöhemmin koulumaailman kulttuurit otsikko muuttui ja otsi-

kon alle kertyi koulukulttuuriin liittyviä asioita. Myös maalaiskulttuuri sijoittui tämän 

otsikon alle, sillä noviisiopettaja ei kirjoittanut maaseudun elämästä muuten kuin 

koulun ja oman työnsä näkökulmasta. Vielä loppuvaiheessa analysointia vaihdoin 

joitain katkelmia tarinasta toisen teemaotsikon alle. 

Kun tutkija on lukenut tarinan riittävän monta kertaa, hän poimii tarinasta katkelmia 

eri teemojen alle. Tässä tutkimuksessa teemoiksi nousivat induktio, koulukulttuuri, 

opettajan toimintakulttuuri, monimuotoinen kulttuuri ja koulu maaseudulla. Näiden 

pohjalta rakensin tutkimukselleni teoreettisen viitekehyksen.  
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4 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

4.1 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Narratiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden ongelma on yksi haasteellinen ky-

symys. Kerronnallinen tutkimus perustuu konstruktivistiseen ja tulkinnalliseen lä-

hestymistapaan, joten luotettavuuden kysymystä on lähestyttävä myös tästä näkö-

kulmasta. Tutkimuksessa tärkeitä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti eli 

luotettavuus tarkoittaa, etteivät mittauksen tuloksiin vaikuta satunnaiset tekijät, 

kuten mittaaja itse tai mittausolosuhteet. Validiteetti puolestaan kertoo, kuinka 

harhattomasti mittari mittaa haluttua kohdetta. Reliabiliteetin ja validiteetin ajattelu-

tapa perustuu realistiseen ja kartesiolaiseen maailmankuvaan. Näiden mukaan on 

olemassa erikseen subjekti eli tutkija, joka esittää väitteen tai väitteitä todellisuu-

desta eli objektista. Ihmisten muodostamaan sosiaaliseen todellisuuteen on kui-

tenkin vaikea, ellei mahdoton erotella tutkijaa erilliseksi olennoksi todellisuudesta. 

Väistämättäkin tulkitseminen tapahtuu keskustelujen ja merkitysneuvottelujen väli-

tyksellä, eikä tutkijaa ja tutkimuskohde ole erillisiä kokonaisuuksia. Tutkijan ym-

märrys kohteestaan perustuu siihen, että hänen tulkintansa syntyy merkitykselli-

sessä vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa. Tutkija on tällöin väistämättä 

osa tutkimuskohdettaan, jolloin reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden pohja kato-

aa. (Heikkinen, H.L.T., 2015, 162 – 164).  

Kerronnallisen tutkimuksen perustuessa erilaiseen näkemykseen tiedosta ja todel-

lisuudesta realistiseen paradigmaan nähden luotettavuuskäsitteet ovat ongelmalli-

sia. Kerronnallisen tutkimuksen laadun varmistamiseksi Heikkinen kollegoineen on 

luonnostellut validiointiperiaatteita, jotka perustuvat tulkinnalliseen ja konstruktiivi-

seen lähestymistapaan. Heidän mukaansa tutkimuksen viisi validiointiperiaatetta 

ovat historiallisen jatkuvuuden, refleksiivisyyden, dialektisuuden, toimivuuden ja 

havahduttavuuden periaatteet. Historiallisen jatkuvuuden periaatteen mukaisesti 

kertomuksen ajalliset ja paikalliset yhteydet pyritään tuomaan lukijalle tiettäväksi, 

reflektiivisyyden periaatteessa tutkijan on hyvä tarkastella omia ymmärtämisyh-
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teyksiään suhteessa tutkimuksen kohteeseen. Dialektisuuden periaatteessa tul-

kinnan on oltava dialektinen ja dialoginen prosessi, jotka tapahtuvat vuorovaiku-

tuksessa tutkittavan kohteen ja muun maailman kanssa. Tutkimuksen laatua arvi-

oitaessa pitäisi huomioida totuuden konstruointi yhdessä toisten tutkimusten kans-

sa. Tähän periaatteeseen sisältyy myös moniäänisyyden huomioon ottaminen. 

Toimivuuden periaatteessa tutkimuksen on tarkoitus tuottaa jotain käyttökelpoista 

ja hyödyllistä. Havahduttavuuden periaatteessa tutkimus saa parhaimmillaan luki-

jan havahtumaan ja katselemaan maailmaa uudella tavalla, eli hänelle avautuu 

kokonaan uusi horisontti. Tätä sanotaan myös hermeneuttiseksi totuudeksi. (Heik-

kinen, H.L.T 2015, 164 – 165).  

Tutkimuksessani olen pyrkinyt tuomaan Heikkisen määrittelemiä historiallisen jat-

kuvuuden, refleksiivisyyden, dialektisuuden, toimivuuden ja havahduttavuuden 

periaatteita esille tulosten analysoinnin, aineistokatkelmien ja teoreettisen viiteke-

hyksen vuorovaikutuksessa. Aikaisempien tutkimusten vähäisestä määrästä joh-

tuen en kovin paljon kyennyt konstruoimaan omaa tutkimustani suhteessa aikai-

sempiin. Suomessa Kalaoja on 1980 – 1990- luvuilla tutkinut aihetta paljon, jonka 

jälkeen tutkimusta on tehty pro gradu tasolla jonkin verran. Narratiivisessa tarkas-

telutavassa ollaan kiinnostuneita yksilön vapaasti kertomista asioista ja tarinoista 

omasta elämästään, jolloin tutkimuksen keinoin voidaan tarkastella yksilön henki-

lökohtaisten tarinoiden suhteutumista kulttuurisiin tarinoihin. Tarinoissa työstetään 

muun muassa selviytymistä elämänmuutoksesta (Hänninen 1999). 

 

4.2 Eettisyys 

 

Narratiivisilla tutkimuksilla on paljon yhteyttä laadullisten tutkimusten eettisyyden 

kanssa, mutta paljon myös yleisen tutkimusetiikan kanssa. Laadullisen tutkimuk-

sen eettiset ongelmat ovat monessa suhteessa samankaltaisia narratiivisen tutki-

muksen tekijän työssä kohtaamien asioiden kanssa. Narratiivisessa tutkimuksessa 

liikutaan usein toisen ihmisen henkilökohtaisten ja arkojen kysymysten alueilla. 
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Tutkija voi ihmissuhteisiin perustuvassa tutkimuksessa törmätä vaikeisiin ongel-

miin. (Syrjälä ym. 2006, 182.)  

Kirjoittaessaan tutkija luo ja rakentaa elämää aktiivisesti, ei pelkästään tallenna 

sitä. Narratiivisessa tutkimuksessa vastaan tulee monia eettisiä kysymyksiä koko 

tutkimusprosessin ajan. Tarinoissa liikutaan hyvin lähellä kertoja elämää, ehkäpä 

jopa aivan yksityisimmillä alueilla. Kysymys tarinan julkaisemisesta ja anonymitee-

tistä sisältää monta näkökulmaa. Jollekin riittää mahdollisuus jakaa oma tarina 

eikä häntä kiinnosta julkaistaanko sitä vai ei. Joku voi haluta esiintyä omalla nimel-

lään ja kolmas puolestaan voi kieltäytyä tarinansa julkaisemisen kokonaan, vaikka 

oli tutkimuksen alussa innostunut tarinansa jakamisesta. Tutkittava voi muuttaa 

myös mieltään kesken tutkimusprosessin. Kertojat haluavat myös suojella niitä, 

ketkä ovat mukana tarinassa. Anonymiteettiin liittyy kysymys, kuinka paljon tarinoi-

ta saa tai voi muokata ennen julkaisua. Perinteisesti tutkittavan tietoja on muutettu 

suojellakseen tutkittavia henkilöitä ja heidän tarinoitaan. Tutkijan ja tutkittavan väli-

siin suhteisiin liittyviä eettisiä ongelmia voidaan välttää alusta lähtien tekemällä 

sopimuksia koskien tutkittavan oikeuksia ja osallistujien rooleja. Kertomuksen al-

kuun pääseminen vaatii paljon vaivaa ja aikaa, sillä tutkijan on pohdittava kuinka 

löytää sopivan kertojan ja kuinka rakentaa riittävä luottamus ja tieto tutkimuksesta. 

Tutkittavan tulisi tietää, miten ja missä tuloksia esitellään. Ennen julkistamista ja 

tulosten esittelyä voidaan käyttää eettistä oikolukua, jossa arvioidaan, onko tutkit-

tavaa mahdollista tunnistaa sekä tutkimuksesta mahdollisesti koituva haitta. Jokai-

sella narratiivisella tutkimuksella on eettiset kysymyksensä ja ne vaativat neuvotte-

luita ja keskusteluita. Tutkijan tulisi tarkastella jokaista tarinaa ymmärtäen ja sensi-

tiivisesti. (Syrjälä, ym., 2006, 193 -198.)  

Tutkimukseni opettajan ja työyhteisön anonymiteetti on ehdottoman tärkeää, sillä 

tarinassa on paljon erittäin henkilökohtaisia ja kipeitä asioita noviisiopettajan työs-

tä. Anonymiteetti on suojattu tarinan henkilöiden nimet poistamalla sekä narratiivin 

koulun sijainnin suurpiirteistämisellä. Narratiivista ei voi kuvausten tunnistaa yh-

tään oppilasta, sillä yksityiskohdat on jätetty tutkimusraportista pois. Näiden seik-

kojen vuoksi noviisiopettajan kertomusta ei tule tutkimuksen liitteeksi. Aineiston 

analyysivaiheessa oli tärkeää sekä noviisiopettajan itsensä, kollegoidensa että 

oppilaiden anonymiteetin säilyttämiseksi pudottaa aineiston otteita pois tutkimus-

raportista, vaikka ne olisivatkin olleet hedelmällisiä tulosten kannalta. 
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5 ”HÄRKÄÄ SARVISTA KIINNI, NÄILLÄ EVÄILLÄ MENNÄÄN!”   

Induktoituminen työyhteisöön ja työkulttuuriin 

 

 

Työyhteisöön sosiaalistuminen ja induktoituminen on noviisiopettajalle tärkeää, 

jotta uuden työn tuomat haasteet tuntuisivat hieman kevyemmiltä. Koulun toiminta-

tavat ja erityispiirteet nousevat varsinkin silloin esille kun työyhteisöön tulee uusi 

työntekijä. Muiden opettajien suhtautuminen kollegoihinsa ja oppilaisiin voi herät-

tää noviisiopettajassa ihmetystä. (Hämäläinen & Sava 1989, 27.) Työyhteisöön 

sisälle pääsemisessä noviisiopettajan on valittava joku ryhmä, joka hänet ottaa 

suojiinsa. Joku, jonka mukana hän tutustuu koulun ilmapiiriin ja koulun käytäntei-

siin. Tutkimuksen noviisiopettaja valitsi ikäluokkaansa sopivan ryhmän olettaen, 

etteivät hekään ole ollut vielä kovin kauaa paikassa opettajina. Heistä hän voisi 

saada vertaistukea ja päästä sisälle koulun arkeen. Ryhmään kuuluminen luo no-

viisille turvallisuutta ja helpottaa arkea rutiinien löytämiseksi.  

”Oli tulossa työhyvinvointipäivä. Osallistuin innolla, halusin nähdä muitakin työka-

vereita. Itse tapahtuma oli aika alkeellinen ja huonosti järjestetty. Mutta henkisesti 

se oli minulle hyvä. Melko pian paikalle päästyäni työsuojelumies tuli juttusilleni ja 

tiesi heti kuka olin. Hän alkoi puhua sopimusasioista ja ei minulla taaskaan ollut 

mitään tietoa, mistä tämä mies puhuu. Eihän minulle ollut tullut vielä koko sopi-

musta/virkamääräystä, vaikka töitä oli ollut melkein kuukauden ja ensimmäinen 

palkkakin on tullut. Sivuutin tämän jälleen jollain neutraalilla ja ystävällisellä kom-

mentilla ja etsin tutunnäköisiä kasvoja. No niitä ei ollut. Istuin suurin piirtein 

ikäisieni joukkoon ja satuin istahtamaan oman kouluni opettajan viereen. Hänelle 

kummastelin talon tapoja ja käytänteitä, että en ollut mitään perehdytystä mihin-

kään saanut. Että olen käytänteistä ihan pihalla. Hän alkoi nauraa ja sanoi: ”Älä 

ihmeessä mee keltään mitään kysymään, sitten ne asiat menee hankalaksi. Tee 

aina niinku ite parhaimmaksi koet.” Koululla on joskus muinoin ollut uuden opetta-

jan opas, mutta sitä ei ole ainakaan viiteen vuoteen päivitetty eikä kukaan edes 

tiennyt, missä se on. Ajattelin, että onpa tämä villi länsi. ”Tee niinku parhaaksi ko-

et.”” 
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Tilanne on varsin tyypillinen aloittavan opettajan tai opettajan, joka on uudessa 

työyhteisössä ja etsii vielä paikkaansa. Opettajien työhön perehdyttäminen on 

kaupunkialueilla yleisempää kuin pienillä kouluilla. Ajatus, että nopeastihan talon 

tavoille oppii, on vanha ja harhaanjohtava (Himberg 2001, 24). Kollegan komment-

ti perehdytyksestä ja asioiden tekemisestä niin kuin noviisiopettaja parhaimmaksi 

itse kokee, kertoo työyhteisön ja johtamisen kulttuurista jonkinlaista rutinoitumista 

ja sitä, ettei asioita ehkä haluta tai kyetä katsomaan uusien opettajien näkökul-

masta. Työn todellisesta luonteesta kertoo myös kauemmin jo alalla olleen opetta-

jan kommentointi luokanvalvojan työn piirteistä.  

”Varsinainen opettajainhuone sijaitsee toisessa rakennuksessa ja syksyn aikana 

en kovinkaan paljon siellä käynyt. Uutena opettajana aloitti myös liikunnan opetta-

ja. Hän oli valmistunut edellisenä keväänä ja oli oikein tyytyväinen, ettei ollut val-

vottavaa luokkaa, koska on niin uusi opettaja. Kevyempi kuulemma aloittaa opetta-

jan ura. Hänellä oli kuitenkin usean vuoden ajan jo erimittaisia sijaisuuksia. Ajatte-

lin, että niinpä niin. Itsehän en ole vielä edes valmistunut ja minulle oli laitettu val-

vottava luokka. No, härkää sarvista kiinni, näillä eväillä mennään!” 

Valmistuvat opettajat ovat vain noin viisi prosenttia sen hetkisestä opettajistosta. 

He ovat vähemmistö, jotka tulevat kouluihin varttuneempien opettajien luomien 

perinteiden keskelle. Jokaisella koululla on omat ääneen lausumattomat kulttuu-

rinsa ja norminsa, jolloin noviisiopettaja joutuu todistelemaan pätevyytensä van-

hempien kollegoidensa, oppilaiden ja huoltajien edessä. (Niemi 1998, 40.) No-

viisiopettajalle uusia asioita tulee vastaan koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. 

Vähäinen työhön perehdytys ja alan työkokemus, mutta sitäkin enemmän ajan-

tasainen ja tuore tietämys tulevaisuuden koulumaailmasta asettavat noviisiopetta-

jan haasteelliseen tilanteeseen. Hän haluaa kehittää työpaikkansa käytänteitä, 

mutta hänen täytyy miettiä toimintatapoja ideoiden toteuttamiseksi.  

. ”Kyseessä on VESO-päivä ja olin innolla mukana siinä. Menimme […] tutustu-

maan uudenlaisiin oppimisympäristöihin ja pelillistämiseen opetusmetodina. Kaikki 

uudenlainen ja uuden kehittäminen kiinnostaa minua. Koulumme on jämähtänyt 

jonnekin menneisyyteen ja […] kouluun todellakin tarvitaan uudenlaisia oppi-

misympäristöjä ja uudenlaisia luokkahuoneita. En tykkää laisinkaan siitä, että oppi-

laiden pitäisi istua paikallaan ja opettaja on äänessä koko tunnin ajan. Yliopistolla 
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alkoi osa näistä pitkän työuransa samalla koululla tehneiden valitus etteihän tällai-

sia oppimisympäristöjä voi meille tuoda, eihän nämä voi toimia. Eihän kieliä voi 

opettaa tällä tavalla. Nämä pitkän linjan opettajien jyrkät kommentit saivat itseni 

tuntemaan todella tyhmäksi. Olinpa naiivi. Tiedän, että nämä toimivat muualla, 

miksei se tulisi toimimaan meilläkin? Miksi pitkän työuran tehneillä opettajilla muu-

tosvastarinta on niin suuri? Joutuvatko he poistumaan epämukavuusalueelle ja 

eivät kerta kaikkiaan kykene? Vai mikä siinä on todellinen syy? Tuli mieleen, että 

suurten muutosten edellä työuraltaan vanhat opettajat joutuvat ”alentumaan” nuor-

ten opettajien tasolle. Onko se heille niin sanottu kunniakysymys? Onko heillä jo-

kin sellainen pelko, että nuoret opettajat osaavat joitain juttuja heitä paremmin? En 

omalle pohdinnalle löytänyt muutakaan selitystä. Kehitys/muutosvastarintaa.” 

Noviisin innostus uusia toimintatapoja kohtaan voi lannistua kokeneempien kolle-

goiden ja vahvojen mielipiteiden myötä. Toisinaan noviisiopettaja jatkaa pienin 

askelin uusien opetusmetodien ja – käytänteiden kokeilua. Onhan opettajan työ 

hyvin paljon yksintyöskentelyä ja se mahdollistaa uusien menetelmien kokeilun 

ilman, että hänen tarvitsee saada vanhempien kollegoiden hyväksyntää. Laurialan 

mukaan noviisiopettajat pystyvät toteuttamaan uudistuksia heikommin kuin pitem-

pään työssä olevat kollegansa. Noviisiopettaja taipuu helposti kollegoidensa nä-

kemyksiin, vaikka tietäisikin uusien toimintatapojen olevan oppilaiden kannalta 

parempia. (Lauriala 1998, 125.) 

”Tutkailin luokkaani ja havaitsin, että edellinen opettaja käytti piirtoheitintä ja VHS-

videoita. Videotykki luokasta löytyi, mutta sitä ei ilmeisesti ole käytetty koska kau-

kosäädintä siihen ei ollut. Olinpa hieman ihmeissäni. Ehkä tämä luokka kuvaa hy-

vin koko koulun rakennetta. Vanhanaikaista. Toisaalta mielenkiintoista. Koulu, joka 

on rakennettu 1960-luvulla ja opetusvälineistö ehkä 1980 - 1990 – luvuilta. Aikana, 

jolloin itse olen koulua käynyt. Katselin kaappeja ja laatikoita, saman ajan opetus-

materiaalia löytyi ja paljon. […] Kokeilin vuoden aikana erilaisia työskentelytapoja, 

kuten portfoliotyöskentelyä sekä vertais- ja itsearviointia. Molemmat olivat oppilail-

le täysin outoja käsitteitä. Olin hämmästynyt, sillä kotikaupungissani näitä työsken-

telytapoja käytetään jo alakoulusta lähtien. Rehtorille kerroin kehityskeskustelussa 

asiasta ja hän jälleen katsoi minua hieman pitkään. Olen näköjään tuonut roppa-

kaupalla ”uusia” asioita kouluun.” 
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Noviisiopettaja on innokas kehittämään työyhteisöään ja koulun toimintatapoja, 

hän toimii ikään kuin muutosagenttina ja tuo uusimmat tuulahdukset yliopistomaa-

ilmasta kouluelämään. Puhutaan myös tutkivasta opettajasta, joka kehittää omaa 

työtään. Myös kehitys kehittyy ja kauan samaa työtä tehneiden voi olla haasteellis-

ta mukautua uusiin menetelmiin työssään. Teknologiapainotteisuus, monimuotoi-

set opetusmenetelmät ja ilmiöpohjainen oppiminen ovat tulleet koulumaailmaan 

hyökyaallon lailla. Mukana pysyminen vaatii opettajilta resursseja. Muutos tuo mu-

kanaan epävarmuutta ja epätietoisuutta ja turvallisuutta omaan työhönsä ei enää 

etsitä pysyvyydestä vaan muutosprosessien kohtaamisen valmiuksista ja asenteis-

ta muuttuvaa maailmaa kohtaan (Kohonen & Leppilampi 1994, 11.) 

Ensimmäisen työvuotensa aikana noviisiopettaja kohtaa useita työyhteisöön integ-

roitumisen haasteita. Häntä ei välttämättä kuunnella, hänen puheen päälle puhu-

taan tai hänen ideansa sivuutetaan. Tällaiset kokemukset voivat aiheuttaa jonkin 

tovin päästä työyhteisöstä hieman syrjäytymistä ja sulkeutumista omaehtoisesti 

ulkopuolelle. Noviisiopettaja voi kokea työyhteisöstä ulos sulkemisen stressaavana 

ja pyrkiä jatkossa todistamaan yhä enemmän pätevyyttään kyseiseen työhön. On 

aivan selvää, että pitempään työssä olleille opettajille on muodostunut jo tietynlai-

nen ryhmäytyminen ja heidän ryhmään mukaan pääsemiseen voi joutua tekemään 

oman työnsä lisäksi paljon työtä.  

 

5.1 ”Tämä se vasta kädenvääntö onkin!” – konfliktitilanteissa toimiminen 

 

Konfliktitilanteen sattuessa opettaja usein kokee, että hänen ammatillinen asema 

ja moraaliset tavoitteet kyseenalaistetaan. Nämä tilanteet aiheuttavat opettajassa 

negatiivisia tuntemuksia: stressiä, epävarmuutta ja turhautumista (Kelchtermans, 

2005b). Tutkimukseni noviisiopettaja ei ollut päässyt vielä työyhteisön ryhmittymiin 

sisälle, eikä hän ollut saanut perehdytystä laisinkaan, kuinka koulun käytänteet 

toimivat ja kuinka muun muassa monialainen asiantuntijaryhmä pitäisi kutsua kool-

le. Tilanteesta selviämiseksi hän antoi asian olla ja toivoi, että tilanne korjaantuisi 

kuin itsestään. Työyhteisön tuki olisi voinut tässä tilanteessa pelastaa paljon.  
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”Tämä niin sanottu kuherruskuukausi luokan kanssa meni aikalailla kuukaudessa 

ohi. Sitten alkoi tulla viestiä, ettei ole työrauhaa. Tietyt oppilaat pulisevat ja häirit-

sevät tunteja, ei osallistu opetukseen ja niin edelleen. Ihan aluksi jututin kyseisiä 

oppilaita, kunhan ensin olin tunnistanut oppilaat. Enhän voinut yhden päivän jäl-

keen muistaa kuka kukanenkin oli. Nyt mentiin hakuammunnalla. Tietyt oppilaat 

löytyivät, koteihin lähti viestiä ja tilanne rauhoittui viikoksi. Mutta sitten tuli vastaan 

taas samat selkkaukset. Nyt mukaan otettiin jo kuraattori ja hän kävi koko luokalle 

puhumassa. Meni tovin aikaa, ennen kuin sain seuraavan kerran viestiä. Taas oli 

oppilaiden jututus edessä ja ajattelin, että mitä ihmettä minä teen seuraavaksi näit-

ten kanssa. Olisi kutsuttava monialainen työryhmä paikalle. Mutta minulla ei ollut 

mitään käsitystä, kuinka se tapahtuisi. Annoin asian olla ja parin viikon ajan sivuu-

tin kaikki negatiiviset kommentit muilta opettajilta.” 

Jokainen opettaja kohtaa työyhteisönsä sosiaalisissa suhteissa vastoinkäymisiä. 

Työn monimuotoisuuden vuoksi opettajan rooli on pedagogisen osaamisen lisäksi 

myös kasvattajan rooli. Opettajan tulee olla aidosti kiinnostunut oppilaiden kehit-

tymisestä ja mahdollisista ongelmista. Yhä enemmän opettaja toimii myös koulun 

organisoijana. (Patrikainen 2009, 47.) Tutkimuksessani noviisiopettajan työtehtä-

vät näyttäytyvät laaja-alaiselta kasvatus- ja ohjaustyöltä sekä työn organisoinnilta 

opetustyön lisäksi. Opetusalan kokemattomuus, koulun toimintakulttuurin ja opet-

tajien hierarkkisuuden tietämättömyys tuo omat haasteensa opettajan työhön. 

Opetettavat erityisryhmät ja oppilaiden haasteet tulevat uutena asiana ja apua ha-

ettaessa vastassa onkin erityisopettaja, joka puolustaa oppilaitaan sen sijaan, että 

tukisi kollegaansa opetus- ja kasvatustyössä. Tutkimuksessani noviisiopettaja saa 

tukea kuitenkin avustajalta, jonka kanssa hän on päässyt hyvään sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Noviisiopettaja ei erittele tunneillaan opettajaa ja avustajaa, 

vaan kokee tunneillaan olevan kaksi aikuista. Tämän ajatusmaailman hän haluaisi 

saada oppilaillekin ominaiseksi. 

”Maanantaisin minulla on opetettavana pienryhmä. Sehän se hurja luokka vasta 

onkin! Minulla ei ollut mitään käsitystä, millaisista haasteista ja ongelmista oli kyse. 

Enkä erityisopettajalta, joka toimi heidän luokanvalvojanaan, saanut mitään infoa, 

vaikka yritin kysellä. Jossain vaiheessa syksyllä sain tomeran avustajan luokkaan. 

Hän on noin 50-vuotias nainen. Aluksi tuntui, että kumpi meistä on se opettaja ja 

kumpi avustaja. Tottakai hänellä oli asiat huomattavan paljon paremmin hallussa 
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kuin minulla. Hän oli ollut avustajana jo 15–16 vuotta. Minä vasta aloittelin opetta-

jan uraa. Hänen tuki on minulle tuiki tärkeä. Pienryhmä kasvoi syksyn aikana, 

vuoden vaihteessa oppilaita oli jo seitsemän. Loppuvuodesta aloin järjestelemään 

asioita, jotta saisin vilkkaimman pojan ryhmästä hetkeksi pois. […] Muulloin hän 

kävi koulua toisen pojan kanssa erityisopettajan alaisuudessa. Hän ei kyennyt toi-

mimaan edes pienryhmässä. Syytä en tiedä. Tämä se vasta kädenvääntö olikin!” 

Oman toimintastrategian hahmottuessa noviisiopettajan on tulkittava koulun toi-

mintakulttuuria mikropolitiikan kautta. Kulttuurisen lukutaidon rinnakkaiskäsitteen 

mikropoliittisen lukutaidon avulla noviisiopettaja tulkitsee ja ymmärtää konflikteja ja 

ristiriitoja samalla kehittäen omia mikropoliittisia strategioita ja taktiikoita. (Sahi 

2009, 105.) 

”Erityisopettajan asenne oli tässä tilanteessa mielestäni vallan erikoinen. Kysees-

sä on poika, joka on arvaamaton ja tarvitsee koko ajan vierelleen aikuisen. Tun-

neilla on kaksi muutakin oppilasta, jotka tarvitsevat koko ajan tukea. Oma erityis-

pedagoginen osaamiseni ei todellakaan ole riittävää käsitellä asiaa. Annoin tä-

mänkin asian näiden keskustelujen jälkeen olla. Vaikka minulla kait sen vastuu on 

jos jotain tapahtuu. […] Tammikuussa sitten jotain oli muilla tunneilla tapahtunut, 

sillä rehtori ilmoitti että kyseinen poika siirretään pois pienryhmäopetuksesta. Muut 

oppilaat olivat valittaneet avustajasta, en ollenkaan ymmärtänyt että miksi. Rehto-

rin mukaan oppilaiden kertomana avustaja komentaa ja se ei kuulemma kuuluisi 

hänen toimenkuvaansa. Jaaha. Kerroin luokassani olevan kaksi aikuista ihmistä, 

en erittele avustajaa ja opettajaa. Minulla ei ole tarvetta päteä, enkä halua avusta-

jasta luopuakaan.” 

Noviisiopettaja joutuu työssään lähes päivittäin, ainakin viikoittain todistelemaan 

pätevyyttään tehtävään. Samalla hän kokee koko ajan epävarmuutta ammattitai-

toaan kohtaan. Tutkimuksen aineistosta nousee useita kertoja esiin koulun opetta-

jiston kesken hierarkkinen järjestys ja noviisi tietää olevansa koulun tuorein tulo-

kas. Hänellä täytyy tehdä kovasti työtä, jotta hän saa työskentelyrauhan ja pääsisi 

osaksi johonkin opettajien muodostamiin ryhmiin. Konfliktitilanteilta ei vältytä ja 

hierarkiajärjestyksessä alimmalla tasolla ollessaan hänellä ei ole muuta vaihtoeh-

toa kuin hyväksyä tilanne. 
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”Wilman käytössä olen havainnut myös kehittämisen kohteita. Sinne ei useasti-

kaan merkitä kehittämisen kohteita, ainoastaan risuja. Kun jostain oppilaasta laite-

taan kyselyä, niin kysely lähtee kaikille opettajille, ei pelkästään oppilasta opettavil-

le opettajille. Vaikka Wilmassa on sellainenkin mahdollisuus. Myös arvioitavat 

kurssit näkyvät oppilailla saman tien. Vaikka siihenkin on mahdollista saada muu-

tos. Kysyinkin Wilman pääkäyttäjältä tätä ominaisuutta ja mahdollisuutta saada 

käyttöön. Hän myönsi että se on mahdollista, muttei tehnyt asialle mitään. Oliko-

han se liian suuri kolaus, että joku ehkä saattaisi tietää Wilman ominaisuuksista 

paremmin? Tämä samainen henkilö tekee lukujärjestykset ja joka ikisen toiveen, 

mitä olen esittänyt, on lakaistu maton alle. Jos olen toivonut esimerkiksi torstai-

aamut vapaaksi, niin torstaisin on työt alkaneet klo 9.00. Jos olen toivonut nelipäi-

väistä työviikkoa, työtunnit on varmasti ripoteltu joka päivälle. Tämä voi olla tekni-

sesti hankala toteuttaa, mutta torstaiaamujen vapaat on minulla ollut koko syksyn, 

niin talvella kun sitä toivoin kolmanteen ja neljänteen jaksoon, niin juuri noissa jak-

soissa työt alkavat klo 9.00. Päätin, etten enää esitä mitään toiveita ja ideoita.” 

Koulun kirjoittamattomat säännöt ja normit sekä hierarkia järjestys tulevat no-

viisiopettajalle nopeasti tutuiksi useissa eri yhteyksissä. Hän tuntee tietynlaista 

työyhteisön syrjintää, joku voisi sanoa työpaikkakiusaamiseksi. Tässä kohden jäl-

leen hänen tietonsa sivuutetaan, samoin toiveensa lukujärjestyksestä. Himbergin 

mukaan aloittava opettaja voi saada tavallista suuremmat oppilasryhmät, hanka-

limmat oppilaat sekä vaikuttamisen mahdollisuus omaan lukujärjestykseen on 

olematon. Tutkimuksen noviisiopettaja kohtaa juuri nämä samat haasteet, jotka 

ovat yleisiä aloittavalle opettajalle työyhteisöön induktoitumisvaiheessa. Toisaalta 

opettajan odotukset lukujärjestystä kohtaan voivat olla korkeat ja toiveita lukujär-

jestyksen aikataulutuksista voi olla vaikea toteuttaa erilaisten seikkojen vuoksi. 

Näitä seikkoja saattavat olla muiden opettajien tuntien sijainti ja oppilaiden kulje-

tusaikataulut. 

5.2  ”On kehityskeskustelujen aika..”  

Vaikkakin tutkimusten mukaan (Himberg 1996) uusi opettaja otetaan työyhteisös-

sä helpommin vastaan, jos aikaisempi opettaja ei ole ollut työyhteisössä ollut kovin 

pidetty, niin tässä tutkimusaineistossa tilanne on toinen. Koulussa näkyy hierarkia 
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järjestys, joka on perinne aikaisemmilta vuosikymmeniltä. Epäonnistumisen ja 

epävarmuuden kokemus paistaa aineiston rivien välistä, mutta pienet valonpilkah-

dukset pitkin vuotta saavat noviisin jatkamaan haasteellisessa työyhteisössä. Ke-

hityskeskustelun positiivisesta lopputuloksesta noviisi vaikuttaa saaneen jaksamis-

ta työhönsä uudella tavalla. Muutosmyönteinen asenne koulun kehittämisen koh-

dalla on noviisiopettajan helpotus. Kehityskeskustelujen jälkeen hän tietää pärjää-

vänsä jollain lailla työyhteisössä, sillä rehtorin myötämielinen asenne hänen aja-

tuksilleen ja ideoilleen antaa henkistä pääomaa jatkaa eteenpäin. Heikkisen ym. 

(2012, 29) mukaan uuden opettajan tuoreeseen tietoon perustuvaa osaamista ei 

välttämättä osata hyödyntää koulun toimintatapojen uudistusten yhteydessä. No-

viisin onkin etsittävä paikkansa uudistajan ja sopeutujan välillä.  

”Kevätlukukausi alkoi painollaan ja oli kehityskeskusteluiden aika. Hieman pelois-

sani menin kehityskeskusteluun. En tiedä miksi. Kerroin ideoista, joita minulla on 

koulun kehittämiseen ja opetuksen kehittämiseen. Rehtori oli aivan innoissaan 

niistä. Jatkostani ei ole vielä tietoa […] sillä teen viransijaisuutta. Oppilaat huhuile-

vat, että hän olisi tulossa takaisin, mutta opettajakunta on vahvasti sitä mieltä, ettei 

tule. […] Olen rivien välistä lukenut, ettei hän ollut kovin suuressa suosiossa opet-

tajien keskuudessa. Eräs kollegani on antanut minulle kannustavaa palautetta ko-

ko ajan, että kanssani on helppo tehdä yhteistyötä. Tuo on ollut mukava kuulla. 

Rehtori sanoi, että mikäli tämä opettaja tulee takaisin, hän hakee hankerahoitusta 

ja palkkaa minut sillä töihin uuden koulun kehittämistyöhön, sillä minulla on näke-

mystä ja visiota uudesta koulusta. Valtaosa opettajista on kritisoinut uutta koulua 

ja infrastuktuuria. Kerroin, että arkkitehti on sama kuin naapurikaupungin eräässä 

suuressa koulussa, jossa tämä rehtori on taannoin itsekin ollut töissä. Hänen mie-

lestään tämä koulu on ollut varsin toimiva. Tämä muutti hänenkin näkemystään 

uudesta koulusta. Kehityskeskustelu oli minulle kuitenkin positiivinen kokemus. 

Heikkouksia kysyttäessä sanoin suoraan, että suodatan aikalailla viestejä, joita 

Wilmassa tulee, priorisoin niitä aikalailla. Minulla ei tule aina vastattua kaikkiin, jos 

en koe asioita tarpeelliseksi. […] Täällä vallitsee villin lännen meininki, asiat ovat 

aika levällään. Rehtori myönsi tilannetta osittain todeksi ja kiitteli mielipiteistäni.”  

Muutossuuntautumisessa ja muutoksessa johtaja on avainasemassa. Rehtorin ei 

yksin tarvitse vastata muutoksesta, vaan olla vaikuttamassa siihen. Hän toimii op-

pimisen ohjaajana ja johtajana. Prosessiin tarvitaan kuitenkin koko henkilöstön 
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motivaation ylläpitäminen ja kuunteleminen, jotta työskentely ja uusien toimintojen 

arvot selkiintyy. (Luukkainen 2005, 116 – 117.) Noviisiopettajan tuki ja tieto rehto-

rin saamaan runsaaseen negatiiviseen palautteeseen vaikuttaa heidän väliseen 

yhteistyöhön ja tämä voi olla yksi syy, minkä vuoksi noviisiopettaja kokee itsensä 

vihdoinkin tärkeäksi ja hyväksytyksi työyhteisössään. Toisaalta hän on voinut 

muodostaa mielipiteensä rehtorista kollegoidensa mielipiteiden perusteella, jotka 

ovat tehneet samassa paikassa töitä jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Koulun 

toimintakulttuuria vaikuttaa kuvastavan seuraava katkelma tutkimusaineistosta.  

”Toisen ja kolmannen jakson vaihtuessa tuli kaikille opettajille kyselyä, kuka hoitai-

si muutamat liikunnan ryhmät, sillä liikunnanopettaja olisi kolmannen jakson vuo-

rotteluvapaalla. Uusi liikunnan opettaja puolusti ainettansa ja sanoi, etteikö näitä 

asioita kannattaisi ajatella hieman etukäteen, koska tilanne on ollut jo alkusyksystä 

tiedossa. Etteikö tunteja ja ryhmiä kannattaisi jakaa ensin liikunnan opettajien kes-

ken, ennen kuin aletaan muilta kyselemään. Ja mielestäni totta joka sana. […] 

Muutoinkin tuntuu, että oma mahdollinen ammatillinen identiteettini on kadoksissa, 

sillä täällä on kuukaudenkin sijaisena jonkun opettajan siskon tyttöä ja veljenpoi-

kaa. Jopa pienryhmällä, joka vaatisi erityispedagogista osaamista.” 

Noviisiopettaja kohtaa ensimmäisen työvuotensa aikana ammatillisen identiteetin 

kriisejä, joista hänen täytyy selvitä jatkaakseen työtään. Parhaimmillaan kriiseistä 

selviytyminen ja onnistumisen tunteet voivat johtaa mieluiseen, jopa vakituiseen 

työsuhteeseen. (Kelchtermans & Ballet, 2002, 111.) Tutkimuksessani tämä ilme-

nee vastoinkäymisten mukana tulevina onnistumisen kokemuksina ja noviisiopet-

tajan työssä jaksamisen syy lienee näissä kokemuksissa sekä hyvässä sosiaali-

sessa kanssakäymisessä rehtorin kanssa. 

”Kevään aikana olen kuullut monen sanovat että tämä koko koulukompleksi on 

kuin laiva ilman kapteenia. […] Tämä on hyvin yleinen kommentti monelta suun-

nalta. Itse olen tottunut itsenäiseen työhön enkä ole niin kovin esimiestä lähelle 

tarvinnut enkä kaivannut. Olen noudattanut alkusyksystä saamaani neuvoa: ”Älä 

ihmeessä kysy keneltäkään mitään, muuten kaikki asiat hankaloituu. Tee niinku 

parhaaksi näät.”” 

Noviisiopettajalla on induktiovaiheessa eristäytymisen riski, sillä hän näkee pää-

sääntöisesti yksinään työskenteleviä kollegoita. Työn itsenäisyydessä on kuitenkin 
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etunsa, sillä kukin voi työskennellä luokassaan haluamallaan tavalla. (Kohonen & 

Leppilampi 1994, 63.) Yksintyöskentelyssä on kuitenkin rutinoitumisen riski ja toi-

saalta työyhteisöön sisälle pääseminen voi olla helpompaa, kun mukautuu vanhoi-

hin rutiineihin, eikä yritä liian suurella innolla tuoda uusia tuulahduksia työilmapii-

riinsä. 
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6 ”MITÄ MIE TEEN NÄITTEN KANSSA?” 

 

Noviisiopettaja voi joutua aloittamaan työnsä hyvinkin nopeasti, jopa samana päi-

vänä kuin oppilailla alkaa koulu. Tällöin opettajalle ei jää aikaa eikä mahdollisuuk-

sia valmistella aloituspäivää tai tulevaa lukuvuotta laisinkaan. Tutkimuksen no-

viisiopettaja aloitti työt samana päivänä kuin oppilaat aloittivat koulutyön tuntemat-

ta paikkakuntaa, koulua, koulun toimintatapoja ja kollegoita ollenkaan. Hänellä ei 

ollut mahdollisuuksia suunnitella vuotta etukäteen, tutustua luokkaan ja kouluym-

päristöön eikä tutustua kollegoihinsa. (Hanson & Harrington 1976, 6 – 9.) Nopea 

lukuvuoden aloitus ja asioiden tietämättömyys ei saanut tutkimukseni opettajaa 

pelästymään tulevasta syksystä. Hänen täytyy hyvin nopealla aikataululla päivän 

aikana miettiä, kuinka asioiden kanssa etenee ja miten hän asiat esittää oppilaille 

säilyttääkseen uskottavuutensa.  

”Lukuvuosi alkoi urheiluhallilla ja esittelin koko koulun edessä itseni. Sain sinisen 

muovipussin, jossa oli oppilaille lukujärjestykset, koulun lukuvuosiopas, nippu ky-

niä ja pyyhekumeja sekä opettajan kalenteri. Näillä eväillä lähdin liikuntahallilta 

koulua kohti. Koskaan en ollut nähnyt koko koulua. En edes tiennyt, missä luokka-

ni oli ja millainen valvottava luokkani tulisi olemaan.[..] Mielessäni oli vain yksi ky-

symys: Mitä mie teen koko tämän päivän? Minulla ei ollut ajatustakaan siitä, kuin-

ka kouluvuosi aloitetaan, mitä käytänteitä koulussa on ja mitä minun pitäisi tämä 

päivä tehdä. En edes tiennyt, monelta koulupäivä loppuisi. Oppitunnin pituus oli 75 

minuuttia ja minun pitäisi keksiä tekemistä ehkä jopa kolmeen asti. Siinä sai im-

provisoida!” 

Kalaojan (1988) tutkimuksessa maaseudulle voi olla vaikea saada opettajaa, joka 

viihtyisi siellä, ellei opettajalla ole omaa taustaa maaseudun kulttuureista. No-

viisiopettaja voi lopettaa työt hyvin nopeasti induktiovaiheessa, jos ei koe työssään 

onnistumisen tunteita. Mentori – aloittavan opettajan oppaassa (Förbom 2003) on 

kirjoitus epäonnistuneesta opettajan uran alusta. Kirjoituksessa noviisiopettaja ei 

enää tiennyt, mitä luokkansa kanssa teki, sillä luokan oppilaat olivat todella äänek-

käitä eivätkä kuunnelleet häntä. Noviisin oma ajatusmaailma opettajan työstä ei 

vastannutkaan todellisuutta. Hän luovutti ja lopetti pitemmälle ajalle tarkoitetun 
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sijaisuuden lyhyeen. Toisaalta tällaista kokemusta ei voida pitää epäonnistuneena, 

sillä noviisiopettaja on tilanteesta jotain ehkä oppinut. Tutkimukseni opettaja ei 

luovuttanut, vaan jatkoi sinnikkäästi tietämättä mitä seuraavaksi pitää tehdä. Kou-

lun aloituspäivänä hän sai oppilailta kuulla koulun toimintatavoista sekä edeltäjis-

tään, joita oli edellisen vuoden aikana ollut kaksi. 

”Ensimmäisen tunnin aluksi oppilaat esittelivät kukin vuorollaan itsensä ja kertoivat 

kesäajan kuulumisia. Eräs tyttö tuumasi: ”Et sinä kuitenkaan ole joulua pitempään, 

ei meitä kukaan jaksa puolta vuotta enempää.” Kävi ilmi, että edellisen luokan ai-

kana oli luokalla ollut kaksi luokanvalvojaa. Tämän vuosiluokan alussa heille tuli 

siis kolmas, minä. Aikaisempi opettajakokemukseni oli rajoittunut alakoulun puolel-

le opetusharjoitteluihin ja kahden päivän sijaisuuteen. Aika huterat lähtökohdat, 

mistä ponnistaa. Havaitsin, että luokka oli varsin puhelias. Välillä tuntui, etten saa 

ääntäni ja asioitani kuuluviin. Ensimmäinen tunti meni ja välitunnin aika sain tietää, 

että koulu loppuu klo 13.30. Voi apua, olen kaiken tietämäni olennaisen mielestäni 

käynyt ja vielä olisi 2*75 minuuttia pidettävänä!” 

Jokaisella koululla on omat toimintatapansa ja toimintakulttuurinsa, joita ei ole kir-

joitettu mihinkään. Käytänteet tulevat yleensä ilmi vasta itse tilanteissa eikä niihin 

etukäteen voi valmistautua (Hämäläinen & Sava 1989). Tutkimukseni opettajalla 

näyttää olevan hyvä tilannetaju, hän ei jää miettimään kovin kauaksi aikaa mitä 

tehdä, vaan laittaa oppilaat kertomaan hänelle koulun kirjoittamattomat toimintata-

vat ja koulun kulttuurit. Oman äänensä kuuluviin saaminen näyttäytyi haasteellisel-

ta, mutta noviisiopettaja hoiti tilanteen antamalla oppilaiden äänen kuulua hänelle 

informatiivisella tavalla. Tällä tavoin hän sai jonkinlaista käsitystä koulun toiminta-

tavoista. 

”Toisen tunnin ajan kävimme koulun järjestyssääntöjä ja oppilaat kertoivat minulle 

koulun käytänteistä. Kesken oppitunnin oli yleensä 5 minuutin happihyppely. Ikään 

kuin kertausmielessä kyselin kaikki ruokailukäytänteet, poissaolokäytänteet, ter-

veydenhoitajan ja koulukuraattorin käytänteet. Olin huojentunut, kun oli ruokailun 

aika. En tosin tiennyt, missä ruokala oli, mutta oppilaat menivät syömään ja sen 

puolen tunnin aikana tutkiskelin luokkaani ja ideoin viimeistä tuntia. […] Luokkaret-

ki! Se olisi hyvä aihe! Ja viimeisen tunnin keskustelimme luokkaretkestä, mahdolli-

sista kohteista ja varainkeruusta. Puolet oppilaista olivat käyneet aikaisemmin 
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luokkaretkellä eikä heillä ollut innostusta lähteä mihinkään eikä kerätä rahaa ollen-

kaan. Noniin, tämähän on hieno homma. Kuinkas tästä nyt eteenpäin.  Mietin. […] 

Oppilaat eivät kuulemma kouluvuotensa aikana käy edes laskettelemassa. Ompa 

outoa, ajattelin. Tyttäreni luokka lähtee joka talvi laskettelemaan ilman varainke-

ruuta. Varsin kummallista. Eihän lasketteluretki voi niin suuri investointi olla oman 

kunnan alueella, ettei sinne pääsisi. Koulupäivä päättyi, päästin oppilaat hieman 

aikaisemmin kylälle ja jäin itse luokkaan katselemaan, mille sitä seuraavana päi-

vänä alkaisi.” 

Noviisiopettajan työhön liittyy monia käytännön asioita, jotka ovat vieraita. Koulu-

yhteisöön, opetussuunnitelmaan ja oppilaisiin liittyy paljon sellaisia asioita, joita 

opettajankoulutuksessa ei opita. Uran alkuvaiheessa tutustutaan kouluyhteisöön ja 

toimintakulttuuriin sekä opetuksen olosuhteisiin ja ympäristöön. Jokinen, Markka-

nen, Teerikorpi, Heikkinen ja Tynjälä kirjoittavat uusien opettajien toivovan koulu-

tuksen ja työelämän tulevan toisiaan lähemmäs, sillä kenttäkoulut ja yliopiston har-

joittelukoulut koetaan olevan kaukana toisistaan muun muassa opetusryhmien 

oppilasmäärissä, opetusvälineissä sekä taloudellisissa resursseissa. (Jokinen ym. 

2015, 28.) 

Osana koulun toimintakulttuuria on oppilaiden arviointi. Tutkimuksen noviisiopetta-

jan käsityksen mukaan arvioinnit tehtäisiin kahdesti vuodessa, jouluna ja keväällä. 

Jaksojärjestelymäisessä koulussa arvioinnit annetaankin hieman eri tavalla, ja tä-

mä herätti jälleen hämmästystä. Ensimmäisten arviointien aikana noviisi tuskin 

tunsi tai muisti kaikkia oppilaita, mutta arviointi vaikutti sujuneen onnistuneesti, 

sillä yhteydenottoja asian tiimoilta ei tullut. 

”Lokakuun puolessa välissä kollegani kysyi, että joko olen tehnyt väliarvioinnit. Siis 

mitkä? Väliarvioinnit? Mille ryhmille sellaiset pitää tehdä? Olin jälleen kerran ihan 

pihalla. Täälläkö ei annetakaan jouluksi numeroita? Vaan pitkin vuotta? Väärin! 

Väliarvioinnit annetaan nyt muutamille ryhmille, joillekin sitten jouluna. Ja joillekin 

vasta hiihtoloman aikaan. Jos kurssi on kesken, väliarviointia ei anneta. Kurssi 

kesken? Eikö nämä kaikki kurssit ole kesken? Minulla ei jälleenkään ollut mitään 

käsitystä, kuinka arvioin tietyt oppilaat. Enhän vieläkään muistanut kaikkien nimiä! 

Tästä tulee mielenkiintoinen toiminto. Annoin arvioinnit ja yritin muistella, kuka ku-
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kin oppilas on. Osa arvioinneista saattoi mennä hieman pieleen, mutta yhtään vali-

tusta asiasta en saanut.” 

Noviisiopettajalle ajankäyttö, lähinnä työajan ulkopuolella tehtävä työmäärä voi 

tulla yllätyksenä ja töitä tehdään iltaisin ja viikonloppuisinkin. Opetusharjoittelussa 

tuntisuunnitelmia ja kokeita pitää tehdä iltaisin, niihin ei harjoittelukoululla ole 

mahdollista käyttää aikaa. Mutta arviointi sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö 

jää ohueksi kokemukseksi ja sen vuoksi työelämässä näiden osalta ajankäyttö voi 

yllättää. Aikaisemmin väliarvioinnin yllätyksellisyyden vuoksi tutkimukseni no-

viisiopettaja on valmistautunut kevään arviointeja varten huomattavasti paljon pa-

remmin. Hän on ottanut tarkasti selvää, missä tilanteissa oppilaalle voidaan antaa 

arvosanaksi 4 ja millaisia toimenpiteitä se vaatii. Uutena hänelle tuli se, että ar-

vosanaa 4 ei välttämättä tarvitse antaa, vaan aineen voi jättää myös arvioimatta, 

jolloin oppilaalle voidaan tehdä vuosiluokkiin sitomaton päätös ja hän pääsee jat-

kamaan seuraavana syksynä opintojaan muiden mukana.  

”Huhtikuun aikana alettiin puhumaan myös arvioinneista. Minulla on kaksi oppilas-

ta, joille joudun antamaan arvosanaksi nelosen. Tässä vaiheessa varoitin huoltajia 

ja luokanvalvojaa. Sitten aloimme miettiä, että mitä pitäisi tehdä, jotta nämä oppi-

laat saisivat armon vitosen. Jopa erityisopettaja soitti minulle puolen tunnin mittai-

sen puhelun ja yritti saada muuttamaan arvosanoja, perustellen opetushallituksen 

säännöksiin. Kerroin kohteliaasti, että nämä säännökset eivät suinkaan ole minulle 

outoja, vaan arviointi on annettu aivan oikeilla perusteilla.” 

Arviointi peruskoulussa herättää keskustelua opettajien keskuudessa. Ko-

keneemmat voivat neuvoa aloittelijaa ja perehdyttää koulun käytänteisiin arvioin-

ninkin osalta. Tutkimuksessani noviisiopettaja koki jälleen riittämättömyyttä ja hä-

nellä oli tahto näyttää kokeneemmille opettajille, että hän osaa työnsä ja pystyy 

toimimaan annettujen yleisten toimintatapojen mukaisesti.  Opettajan opetustyön 

lisäksi tehtävä työmäärä tulee usein yllätyksenä. Arviointi, kokeiden tarkistus sekä 

kodin ja koulun välinen yhteistyö vaativat viikko- ja kuukausitasolla paljon työtunte-

ja. Noviisiopettajalta puuttuu rutiinin omainen työ ja yllättävä työmäärä voi alkaa 

väsyttämään. 

 ”Viimeisellä työviikolla tarkistin kokeita ja tein arviointeja yötä myöten. Olin huo-

jentunut kun olin kaikki kolmen illan ja yön työskentelyn saanut ohitse. Joulutodis-
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tukset jaettiin kirkossa. Vieläkään en kaikkia omia oppilaita tunnistanut. […] Kävin 

jakamassa todistukset, eikä minulla ollut käsitystäkään olisiko minun pitänyt tehdä 

jotain muuta. Ei vissiin. Joululoman alkaessa nukuin kolme päivää, olin niin väsy-

nyt. Nyt aloin ymmärtää sitä, mistä olen joskus opettajien kuullut puhuvat. Kyllä 

nämä pitkät lomat tulevat tarpeen. Vaikka työpäivät näennäisesti ovat lyhyitä ja 

viikko tuntimäärä ei päätä huimaa, niin todellisuudessa teen varmaan tuplasti luku-

järjestykseen nähden töitä. Kaikki tuntien etukäteen suunnittelu ja valmistelu. 

Kaikki se Wilman käyttö ja puhelimessa asioiden hoitaminen. Missään vaiheessa 

opettajankoulutuksessa ei näistä asioista puhuttu. Ei edes seminaareissa, jotka 

olivat opettajan työtä koskevia. Arvioinnitkin tein erittäin musta tuntuu – periaat-

teella. Yliopistossa oli yksi muutaman opintopisteen kurssi arvioinnista ja sekin 

erittäin pintapuolista. Ehkä monialaisiin opintoihin olisi voinut joka oppiaineen koh-

dalla käydä myös arviointia hieman läpi. Luokkaretki asiaakin minun pitäisi alkaa 

edistämään, mutten ollenkaan tiennyt miten. Päätin siirtää sen johonkin kevät lu-

kukaudelle. Seuraan sivusta muiden luokkien toimintaa, jospa saisin jotain irti.” 

 

6.1 ”Peltotöitä, halkojen pilkkomista ja pinoamista, navetointia, talon lämmi-

tystä..” Maaseudun toimintakulttuuria parhaimmillaan 

 

Maaseudun kulttuurissa ja maaseudun koulun toimintakulttuurissa on asioita, joita 

ei kaupunkilaiskouluissa ole. Koulun toimintatapana paikallista elinkeinoa ja kult-

tuuria tukien huoltajat hakevat lapsilleen muun muassa työlomaa peltotöitä varten 

ja metsästysvapaata kunkin metsästyskauden aloitukseen. Käytäntö on maaseu-

dulla normaali ja toisaalta se on perinne menneiltä vuosikymmeniltä. Pohjoisen 

Suomen koulussa opetetaan jopa poron nylkemistä alakouluikäisille, koska se on 

heidän elinkeinonsa ja hyvin tyypillinen paikallinen tapa toimia. Lanaksen (2011) 

tutkimuksessa kävi ilmi, että Pohjois-Suomen lapset ovat etelän ikätasoaan vas-

taavia lapsia vastuullisempia. Myös omassa tutkimuksessani vastaava ilmiö nousi 

esille, sillä oli aivan normaalia että lapset ja nuoret ovat mukana kodin töissä nave-

toinnista talonlämmitykseen ja ruuan laittoon. Maaseudun toimintakulttuuri voi tulla 

kaupungista opettamaan saapuneelle opettajalle yllätyksenä ja ehkäpä painosta-
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vana.  Lanaksen tutkimuksen mukaan opettajalta odotetaan tietynlaista yhteisöihin 

sopivaa olemusta ja piilosääntöjen tuntemusta. Hänen tutkimuksessaan metsäs-

tysvapaan tilalta koulusta otettiin vapaata poroerotuksia varten (Lanas 2011, 70). 

”Syyskuun alussa Wilmaani alkoi tulla metsästysvapaatoiveita. Mietin tovin että 

mikä ihmeen vapaa?? Voiko metsästystä varten hakea ja saada luvallista vapaa-

ta? En ollut koskaan kuullutkaan. Samoihin aikoihin Wilmaan tuli tiedote, että luo-

kanvalvoja voi myöntää päivän luvallista vapaata metsästyksen aloitukseen. Ahaa. 

Tällaisia vapaita. En ole kaupungissa asuessani koskaan törmännyt vastaavaan. 

Myönsin oppilaille vapaita sitä mukaa kuin niitä pyydettiin. […] Peltotöitä, halkojen 

pilkkomista ja pinoamista, navetointia, talon lämmitystä, lasten hoitoa ja kaikenlais-

ta tavallisempaakin, minun näkökulmasta. Kysyin tytöiltä peltotöistä ja navetoinnis-

ta, niin totta kai he ajavat traktorilla ja ovat mukana navetassa sontaa lapioimassa 

kun ovat jo sen ikäisiä. Ovat olleet koko yläkoulun ajan. Jäin sanattomaksi. Tyttö, 

traktorilla peltotöissä, sontaa lapioimassa joskus jopa ennen kouluun lähtöä. Oh-

hoh. Ehkä tämä ajatus on minun pään sisällä hieman vieras. Toisaalta, ollaanhan 

nyt maaseudulla. Tämä meinaa unohtua minulla monesti. Täällä kotityöt ovat eri-

laisia kuin kaupungissa. Elämäntyylikin on erilaista kuin kaupungissa. Eräs tyttö oli 

kerännyt kuukaudessa kaksi aukeamaa töitä. Hän sanoi, että äiti opiskelee toisella 

paikkakunnalla ja hänen on tehtävä kotona paljon töitä. Isä ei yksin ehdi kaikkeen.” 

Maaseudun oma kulttuuri voi olla kaupunkilaiselle melko vieras. Maaseudun yhtei-

söllisyys ja perinteinen ajatus nuorten työnteosta perhetilan ylläpitämisen hyväksi 

ovat yhä arkipäivää. Hämmennystä noviisiopettajan ajatusmaailmassa aiheutti 

tyttöjen osallistuminen perinteisesti miesten ja poikien omaksuttaviin maaseudun 

töihin. Tutkimuksen opettajan kertomana tytöt eivät ollenkaan vieroksuneet ehkä 

raskastakaan työtä, sillä he olivat kasvaneet siihen koko ikänsä ajan. Myös mopo-

kortit ovat vähemmistö maaseudulla, sillä vanhemmat mielellään kustantavat trak-

torikortin, jotta nuorella olisi parempi mahdollisuus osallistua kodin ja maaseudun-

töihin. 

”Jollain luokanvalvojan tunnilla otin esille kahdeksannelle luokalle kyselyä mopo-

korteista. Valtaosa oppilaista katsoi minua hieman oudosti ja sanoi, ettei täällä juu-

ri kukaan aja mopokorttia, vaan traktorikortin. Kouluun tullaan sitten mönkijällä tai 
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traktorilla. Tunsin taas hölmöyttä. No niinpä niin. Kaupungissa mopokortti on saa-

tava miltei jokaisella 15-vuotiaalla. Traktorikortista ei edes puhuta.”  

Kyseisen maalaiskylän toimintakulttuurille on ominaista mopokortin sijaan suorittaa 

traktorikortti. Traktorikortti mahdollistaa paikalliseen elinkeinoon, maanviljelystöihin 

osallistumisen jo peruskouluiässä sekä koulumatkojen kulkemisen mönkijällä tai 

traktorilla. Toinen ominaispiirre koulun arjessa näyttää olevan ainakin osittain tieto-

liikenneyhteyksien heikkous. Vaikka Suomessa tietoliikenneyhteydet ovat pää-

sääntöisesti hyvät, katvealueita löytyy yhä. Paikallisiin toimintatapoihin kasvaneilla 

henkilöillä ei välttämättä ole edes tarvetta jatkuvalle ja toimivalle tietoliikenneyh-

teydelle, sillä heidän arkitoimintoihin ja elinkeinoihin tieto- ja viestintätekniikkaa 

tärkeämpiä työkaluja ovat traktorit ja mönkijät sekä työväki. 

”Mutta haasteena on se, ettei kaikissa kodeissa ole edes tietokonetta ja nettiyhte-

yksiä. En voi siis luoda jotain sähköpostiketjua, kuten tyttären koulussa. Tälläkin 

hetkellä hoidan asioita puhelimitse ja yritän muistaa toimittaa muutamalle oppilaal-

le paperiversion koulun tiedotteista. Melko työlästä. Miksei kodit vaan voisi opetel-

la tietokoneen käyttöä ja hankkia niitä koneita? Onko tämä kylä oikeasti näin taka-

pajula? Miten perheet maksaa esimerkiksi laskunsa?” 

Syrjäisen seudun haasteena ja ongelmana voivat olla kaupunki-ihmiselle hyvinkin 

arkipäiväiset, itsestään selvät asiat, kuten internetyhteydet. Kyseisen maaseudun 

kylän ongelmana on, ettei riittävän nopeita yhteyksiä ole saatavilla, vaikka eletään 

2010 – lukua. Tämän vuoksi useassa perheessä on käytössään vain yksi tietoko-

ne, osassa ei sitäkään. Tämä vaikutti aiheuttavan tiedonkulussa jonkinlaisia haas-

teita vuoden mittaan ja muistettavaa noviisiopettajalle kertyi koko ajan enemmän. 

Noviisiopettaja kirjoitti paljon myös paikallisesta maalaiskulttuurista ja sen mukana 

tuomista hämmennyksistä. Paikalliset odottavat opettajan mukautuvan kulttuuriin 

ja tietävän paikalliset toimintatavat ja käytänteet.  

6.2 ”Entäs integrointi?”  Kulttuurien moninaisuus maaseudun koulussa 

 

Maaseudun koulussa voi nykypäivänä tavata opiskelemassa monen kulttuurin 

edustajia. Koulun sisäisessä toimintakulttuurissa on myös havaittavissa erilaisia 
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alakulttuureita. Kulttuurien moninaisuutta ei siis ole pelkästään maahanmuuttajat 

tai uskonnolliset vähemmistöt. Urbaanin noviisiopettajan näkökulmasta koko maa-

seutu ja paikalliset käytännöt ovat osa kulttuurien moninaisuutta, johon urbaanilla 

opettajalla täytyy integroitua. 

Yhä useammassa koulussa on enenevissä määrin monikulttuurisuutta ja kulttuuri-

en moninaisuutta. Oppilaan ja opettajan kohdatessa monikulttuurisessa tilantees-

sa omat arvot peilautuvat toisen arvoihin, jolloin esimerkiksi suomalaisten perusar-

vot korostuvat. Opettajien selviytyminen monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteis-

sa on koettu haasteelliseksi ja rankaksi. Talib, Löfström ja Meri (2004) määrittele-

vät monikulttuurisuuden aktiiviseen ja passiiviseen kulttuurien väliseen vuorovaiku-

tukseen. Enemmistöjen tapauksessa on kyse monikulttuurisessa yhteiskunnassa 

elämisestä, vähemmistöiltä puolestaan vaaditaan taitojen ja tietojen oppimista, 

jotta menestyminen enemmistökulttuurissa olisi mahdollista.  Kun määritellään 

kulttuurista tai etnistä samankaltaisuutta, määritellään samalla myös erilaisuutta. 

Määrittely on aina sidoksissa määrittelijän omaan kulttuuriin ja ajankohtaan. (Talib, 

Löfström & Meri 2004, 19.) 

Tutkimuksessani selvisi, että maaseudulla maahanmuuttajat ja uskonnolliset vä-

hemmistöt voivat herättää ihmetystä valtaväestön keskuudessa. Oppilaiden asen-

noituminen voi olla kiinni kotoa tulevasta yleisestä asenteesta tai sitten aidosta 

hämmästyksestä ja tietämättömyydestä erilaisuutta ja heille uutta kulttuuria koh-

taan.  

”Minulla on opetusryhmissä myös pienryhmä ja valmistavan opetuksen oppilaita. 

Eräänä päivänä tunnilleni tulee sivistystoimen johtaja, rehtori ja johtava sosiaali-

työntekijä. Kesken tunnin selitin, kuinka minulla on hienot visiot integroinnista. Että 

kun on alkuun päästy, niin maahanmuuttajat ovat kantaväestön kanssa samoissa 

ryhmissä. Todella ilahtuneina he kuuntelivat kertomustani. Ja aikeesta pidin kiinni. 

Ensimmäisen kuukauden jälkeen laitoin maahanmuuttajia kantaväestön sekaan. 

Kantaväestö ei puhunut eikä alkanut mitään tekemään maahanmuuttajien kanssa. 

Kantaväestö puhuu maahanmuuttajista ”nuo”, ei koskaan kenenkään nimellä. Sa-

massa ryhmässä istuttaessa istutaan mahdollisimman kaukana toisistaan. […] 

Parin viikon jälkeen erään oppilaan huoltaja soitti ja pyysi että heidän poikansa 

pääsisi pois maahanmuuttajaryhmästä. Mietin, että kuinkahan tämä pitäisi käsitel-
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lä. Ei tämä ehkä näinkään toimi, että vanhemmat sanelevat, missä ryhmässä oppi-

laat ovat ja kenen kanssa. Entäs integrointi? Ei se näin tule onnistumaan. Eihän 

valmistavan luokan oppilaat opi kieltä, jos eivät saa harjoitella sitä ikätovereidensa 

kanssa. Toisaalta ymmärrän maalaiskylän vanhempienkin näkökulman. Maahan-

muuttajat ovat siellä todella uusi ilmiö ja kantaväestö ei vielä ole tottunut heihin. 

Isot ennakkoluulot ja mielestäni jopa rasismi näkyy oppilaiden asenteissa ja arjes-

sa. Maahanmuuttajat ovat täysin oma ryhmänsä koulussa.” 

Koulun tehtävänä on tukea perheitä kasvatustyössä, päävastuu kuitenkin on huol-

tajilla. Hyvästä kodin ja koulun yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet; kodit tukea 

kasvatukseen ja opettajat omaan työhönsä. Haasteeksi tässä voi koitua molem-

minpuolinen kainostelu, erityisesti hankalien asioiden osalta. Vanhemmat voivat 

ajatella, että epämiellyttävien asioiden esille ottaminen voi kostautua lapselle kou-

lussa ja opettaja puolestaan voi arastella yhteydenottoa arvostelluksi tulemisen 

pelossa. (Förbom, M. 2003, 94.) Kansalaiskyselyn (2013) mukaan vain joka kym-

menes maahanmuuttaja muuttaa maaseudulle. Syynä ovat muun muassa rajalliset 

urakehitysmahdollisuudet sekä maahanmuuttajayhteisön tuki. Myös ennakko-

odotukset vaikuttavat kantaväestön asennoitumista maahanmuuttajiin. Kantaväes-

tö pelkää väkivallan lisääntymistä, peruspalveluiden heikkenemistä sekä sosiaali-

turvan heikkenemistä. (Martin, Mäntylä & Pakkanen 2013, 54 – 56.) 

”Naapuriluokassa oli noin kuukauden ajan kurdinainen työelämään tutustumassa 

ja hän kertoi hyvin avoimesti kokemuksistaan. Koko kesän aikana hän ei ollut jutel-

lut yhdenkään paikallisen ihmisen kanssa, koska he karttavat häntä. Nainen oli 

sitä mieltä, että heillä on muutettava kaupunkiin, jos vanhemmat haluavat oikeasti 

oppia kielen ja integroitua Suomeen. Ja niin he tekivätkin, muuttivat syksyn aikana 

pois. Syksyn aikana lähti useampi oppilas pois, mutta uusia tuli tilalle. Todella no-

peaa uudet integroitiin taito- ja taideaineisiin ilman minkäänlaista kielitaitoa.” ”Op-

pilaiden integrointilomakkeet sain lähempänä joulua. Ehkä olisin tarvinnut ne ai-

kaisemmin syksyllä. Hirveän hitaasti informaatio liikkuu. Itse asiassa tukea tarvit-

sevien oppilaiden tietoja en ole saanut vieläkään (maaliskuuhun mennessä) useis-

ta pyynnöistä huolimatta.”  



53 

 

 

Maahanmuuttajien saapuessa maaseudulle kohtalaisen uutena ilmiönä kantaväes-

tö hieman vieroksuu heitä. Lasten asenteissa heijastuvat vanhempien ja kyläyhtei-

sön asenteet sekä hämmästyneisyys. Nämä voivat aiheutua asian uutuudesta.  

 

6.3 ”En jaksanut tehdä yhtään mitään.” 

 

Tämän tutkimuksen noviisiopettajan kokemukset maalaiskoulusta vaikuttavat jok-

seenkin Heikkinen ym. (2012) teoksen esimerkiltä epäonnistuneesta uran aloituk-

sesta. Toisaalta, kokemus on spesifi ja noviisiopettaja ei luovuttanut kesken vuo-

den, vaikka aineistosta paistoi epätoivo toisinaan läpi. Noviisiopettaja kirjoitti vuo-

den mittaisessa kertomuksessaan kohtaamistaan haasteista, jotka johtuivat lähin-

nä kulttuurin tuntemattomuudesta ja tietämättömyydestä paikallisiin tapoihin ja 

elämäntyyliin. Paljon kirjoitetusta ja tutkitusta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä 

noviisiopettaja ei kirjoittanut juuri lainkaan, hänen kokemuksensa mukaan kodin ja 

koulun välinen yhteistyö toimi hyvin, vaikka kotiin ei aina ollut positiivista kerrotta-

vaa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on kuitenkin mietityttänyt ja tutkimukseni 

noviisiopettaja oli jännittänyt vanhempainiltoja ja vanhempainvartteja kohtalaisen 

paljon. 

”Loppukevät oli hurjan kiireinen, minusta tuntui etten kerta kaikkiaan enää jaksa 

enkä ehdi. Osa opetettavista asioista jäi opettamatta poikkeuspäivien vuoksi. Kun 

todistuksen lopulta oli jaettu, olin aivan poikki. En jaksanut tehdä yhtään mitään.” 

Ensimmäinen työvuosi voi olla niin raskas, että se voi johtaa uran vaihtumiseen. 

Vaikka opettajaksi valmistunut ei toimisikaan opettajan työssä, laadukas koulutus 

ei mene hukkaan. Koulutuksen saaneita henkilöitä on sijoittunut työelämään yh-

teiskunnassa monille tärkeille paikoille. (Kari, J. & Heikkinen, H.L.T. 2001, 47.) 

Väsyminen lukukausien lopussa ole aivan tavatonta. Tutkimukseni aineiston mu-

kaan myös pitempään työskennelleet opettajat voivat kokea väsymystä lukukausi-

en lopussa. Ei lienee ihme, että noviisiopettaja koki myös väsymystä ensimmäisen 

työvuoden aikana, ottaen huomioon opettajan työn haasteellisuuden ja ensimmäi-

sen työvuoden.  
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6.4 ”Mie ehkä sittenkin pärjään täällä, jopa opettajana!” 

 

Vertaistuen saaminen ja oman paikkansa työyhteisössä löytyminen on suuri hen-

kinen helpotus noviisiopettajalle. Lukuvuoden mittaan hän tutustui ikäiseensä 

opettajaan, joka oli ollut jo yhden vuoden aikaisemmin töissä samassa koulussa. 

Hänellä oli jo hieman näkökulmia asioihin, mutta hän ei ollut vielä rutinoitunut ja 

osoittautui noviisiopettajalle tärkeäksi kollegaksi.  

”Loppusyksystä aloin tutustua nivel-vaiheen opettajan kanssa.. Hän oli minun ikäi-

nen ja aloittanut vuotta aikaisemmin työnsä. Aluksi olin hieman arka, mitä hänen 

kanssaan puhua […] Molemmat kerroimme kohtaamistamme kummallisuuksista. 

Olin miettinyt joidenkin maahanmuuttajien oikeaa ikää, sillä he näyttivät vanhem-

milta entä olivat. Niin myös hänen mielestään. Hän kertoi siitä, millaista edellisen 

rehtorin aikana on ollut. […] Edellisellä rehtorilla on ollut ns. oma opettajakaarti, eli 

tietyt opettajat saivat asioita paremmin läpi kuin toiset. Ja tällaisilla vuoden sijai-

suutta tehneiden opettajien mielipiteillä ei juurikaan ollut väliä.”  

Luottamuksen herättäminen oppilaissa vahvistaa opettajan asemaa koulumaail-

massa. Luottamuksen eteen on tehtävä pitkäjänteisesti työtä, mutta lopulta se pal-

kitsee. Opettajan persoonallisuudella sekä työyhteisöön sosiaalistumisella on täs-

sä merkityksensä, oppilaat kokevat noviisiopettajan olevan osa koulun arkea ja 

erilaisista henkilökohtaisista haasteistaan huolimatta oppilaat alkavat luottaa uu-

teen opettajaan. Tutkimuksessa pitkäjänteinen työ tuo tulosta, noviisiopettajan 

eräs onnistumisen hetki oli pienryhmäläisen luottamuksen voittaminen. 

”Huhtikuun lopulla huomasin, että pienryhmän pojat jopa kuuntelevat ja tottelevat 

minua. Hankalin poika, joka tammikuussa otettiin ryhmästäni omasta toiveestani 

pois, on tunneillani todella reipas. Muilla tunneilla ei kuulemma mene niin hyvin. 

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että olen voittanut pojan luottamuksen ja auktoritee-

tin. Minulla on varsin helppo opettaa häntä.” 

Raskaaksi kokemansa vuoden aikana noviisiopettaja kohtasi useita ilon ja onnis-

tumisen hetkiä. Pienryhmän pojan luottamuksen voittaminen oli yksi merkittävä 

etappi ja onnistumisen kokemus noviisiopettajan vuodessa. Opettajan kokiessa 
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hyvän olon tunnetta työyhteisössään ja työssä onnistumisessaan vahvistaa hänen 

ammatillista identiteettiään (Luukkainen 2005, 64).  

Kokonainen lukuvuosi aloittavalle opettajalle voi olla raskas, mutta opettavainen 

vuosi. Vaikka yliopisto-opinnot eivät perehdytäkään opiskelijaa induktiovaiheeseen 

kovin syvällisesti ja vuoden aikana tulee monenlaisia haasteita ja yllätyksen paik-

koja vastaan, se voi muodostua opettajan identiteetin kannalta tärkeäksi vuodeksi. 

Viimeistään kevätlukukaudella hyvät sosiaaliset taidot omaava ja mikropolitiikkaa 

ymmärtävä noviisiopettaja pääsee sisälle työyhteisöön ja alkaa löytää paikkaansa 

ryhmittymistä.  

”Kevään edetessä pääsin sisälle työyhteisöön. Samalla havaitsin, että määräaikai-

silla opettajilla alkoi keskinäinen, kirjoittamaton ja sanomaton kilpailu ensi vuoden 

työpaikoista. Usealla opettajalla pitää päästä perustelemaan muille opettajille 

oman työnsä tärkeys ja tarpeellisuus. Tässä vaiheessa on johtajuuden merkitys 

noussut esille. Rehtori on tässä hankalassa tilanteessa, sillä opettajat lähestyvät 

tämän tästä rehtoria omasta jatkostaan tiedustellen. Jossain vaiheessa kevättä 

sekä sivistysjohtaja että rehtori on lakannut vastaamasta opettajien sähköpostei-

hin. Eletään toukokuuta ja määräaikaisilla ei ole jatkosta vielä tietoa. Opettajien 

keskinäiset välit kiristyvät ja vuoden väsymys alkaa näkyä. Olen hieman hämilläni, 

sillä itselläni on alkanut energisin aika vuodesta ja syksy oli huomattavasti ras-

kaampi. Varmaan osittain johtuu siitä, että aikaisemman työkokemuksen puuttees-

ta koko syksy ja talvi ovat menneet opetellessa talon tavoille sekä opetellessa ja 

tarkastellessa omaa opettajuuttani ja paikallista kulttuuria.” 

Karlberg-Granlund & Korpinen (2012) kirjoittavat opettajan jaksamisen olevan koe-

tuksella, kun kaikki työssä on uutta. Kelchtermans & Balletin (2002) mukaan opet-

tajan identiteetti ja itsetunto kehittyvät ensimmäisten työvuosien aikana. Keskei-

simmäksi tässä nousevat onnistumiset sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolel-

la. Luukainen (2005) puolestaan mainitsee opettajan ammatin olevan ihmissuh-

deammatti ja hän onkin määritellyt opettajapersoonallisuuden vaatimuksiksi kärsi-

vällisyyden, suvaitsevaisuuden, hyvän itsetuntemuksen sekä joustavuuden.  

Maalaiskulttuuri on omaleimainen ja perinteitä kunnioittava. Opettaja on aikai-

semmin ollut kansankynttilä, jota koko kyläyhteisö kuunteli ja kunnioitti. Häneltä 

kysyttiin helposti neuvoja kasvatuksellisissa tilanteissa. Noviisiopettajan kokemuk-
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sen mukaan maalaiskulttuurissa opettajaa arvostetaan yhä, sillä hankalia kodin ja 

koulun välisen yhteistyön muotoja vuoden aikana ei ollut. Koulun toimintakulttuurin 

tavoitteena on kodin, koulun ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutteinen yhteistyö 

(OPH 2004, 8). 

”Yksi asia minut yllätti positiivisesti vuoden aikana: kodin ja koulun yhteistyö. Se oli 

pääosin erittäin mutkatonta ja vaivatonta. Se oli asia jota olin ehkä eniten pelännyt. 

Mutta kodin ja koulun yhteistyö oli oikeestaan ainoita asioita, joihin ei tarvinnut 

haaskata energiaa.[…] Ehkä jotain olin osannut tehdä oikein, kun rehtori kehoitti 

hakemaan paikkaa myös ensi lukuvuodelle.” 

Vaikka noviisiopettaja koki vuoden aikana epäonnistumisia ja epätoivon hetkiä, 

kaikki kokemukset kasvattivat hänen ammatillista identiteettiään ja häntä itseään 

opettajana. Sinnikkyys ja halu toimia opettajan työssä saivat hänet jatkamaan ko-

ko lukuvuoden ja rehtorin kehotus hakea kyseistä paikkaa myös seuraavalle luku-

vuodelle vaikutti olevan tutkimuksen opettajalle suuri merkitys. Ehkä hänen epä-

onnistumiset kokemukset eivät näkyneet muille niin merkittävästi, mitä hän itse oli 

vuoden aikana kokenut.  
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7 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille haasteita ja kulttuureita, joita no-

viisi urbaaniopettaja kohtaa ensimmäisenä työvuotenaan maaseudun koulussa 

sekä kuinka hän kokee kulttuurit ja kohtaamansa haasteet. Tutkimus toteutettiin 

narratiivisena tutkimuksena erään valmistuvan opettajan aineistosta, jota hän kir-

joitti päiväkirjamaisesti ensimmäisen työvuotensa ajan. Aineisto analysoitiin iduk-

tiivisella teema-analyysillä, eli teoria rakennettiin aineistosta nousseiden teemojen 

mukaisesti. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opettaja koki koulutuksensa olevan riit-

tämätön jokapäiväisessä työssään, työpaikan kulttuurissa, työyhteisössä sekä pai-

kallisessa kulttuurissa. Paikallisen kulttuurin tuntemattomuus toi haasteita, sillä 

paikallisesti oli aivan normaalia, että oppilaat hakevat työlomaa ja metsästysvapai-

ta. Lanaksen tutkimuksessa pohjoisen pienillä paikkakunnilla lapset kasvatetaan 

vastuuta antavammaksi kuin eteläisemmässä Suomessa (Lanas, ym. 2011, 70). 

Vaikka tutkimuksen tarkoituksena ei ole todistaa hypoteesia todeksi, tukee aikai-

semmat tutkimukset oman tutkimukseni tuloksia.  

Induktiovaiheen haasteet ovat noviisiopettajilla yleisiä ja erityisesti keskisuuriin 

kouluihin sijoittuneet noviisiopettajat voivat kokea tämän vaiheen haasteelliseksi, 

sillä työyhteisössä ajatellaan helposti noviisiopettajan sisäistävän koulun tavat no-

peasti. Kyläkouluilla induktiovaihe voi olla helpompaa, sillä työyhteisöissä on usein 

yhdestä kahteen kollegaa ja työyhteisöön sisään pääseminen helpompaa.  

Opettajakoulutuksen ja opetustyön kuilun umpeen kuromiseksi noviisiopettaja tar-

vitsee sellaista ohjauksellista tukea, jossa ohjaaja auttaa noviisia jäsentämään, 

tulkitsemaan ja hahmottamaan opetustyöhön liittyviä kompleksisia ja dynaamisesti 

latautuneita tilanteita. (Blomberg 2009, 117). Australialaistutkimuksen (2012) kal-

tainen kokeilu voisi toimia Suomessakin ja antaa paremmin valmiuksia noviisiopet-

tajia kohdata maaseudun kulttuuri opetustyössä ja tältä osin helpottaa yleisiä in-

duktiovaiheen haasteita. Kokeilussa opettajaopiskelijat tekivät harjoittelunsa kau-

kana opiskelukaupungista ja kotiseudustaan kokien harjoittelut varsin antoisaksi. 
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Uraansa aloitteleva opettaja kaipaa erityisesti emotionaalista tukea ensimmäisten 

työvuosiensa aikana. Perehdytys- eli induktiovaiheen tehtävä onkin auttaa aloitta-

vaa opettajaa rakentamaan omaa ammatillista identiteettiään. Tavoitteena on 

ammatillinen ja henkilökohtainen hyvinvointi sekä tutustuttaa heidät työpaikkansa 

toimintakulttuuriin. Jokisen, Heikkisen ja Mobergin mukaan monet opettajat kai-

paavat pitkäkestoista ja jatkuvaa tukea uransa alussa lyhyiden perehdytysjaksojen 

sijaan. Tämän tulisi olla systemaattisesti suunniteltu ajanjakso ja niveltää osaksi 

opettajien koulutusta. Tarve ei koske pelkästään Suomea, vaan haaste vaikuttaa 

olevan Euroopan tasollakin yleinen. (Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., 

Heikkinen, H.L.T. & Tynjälä, P. 2012, 34 - 35.) 

Suomessa yksi viidestä opettajasta vaihtaa alaa induktiovaiheen jälkeen, pääkau-

punkiseudulla luku on suurempi. Haaste on globaali, ei pelkästään Suomessa 

esiintyvä. OECD:n tilaston mukaan Suomessa ja pohjoismaissa mentorointia käy-

tetään varsin vähän verrattuna esimerkiksi Iso-Britanniaan, jossa noin puolet opet-

tajista osallistuu mentorointiin. Suomessa tätä järjestelmää alettiin kehittää 2000- 

luvulla ja tuloksena on syntynyt Osaava Verme mentorointiohjelma 2008 – 2010. 

Ohjelma rahoitettiin Työsuojelurahastosta ja Opetushallituksesta. 

Näyttää siltä, että kritiikki opettajankoulutuksen riittävyydestä työelämää varten on 

ollut vuosikymmeniä samankaltainen. Jopa 11 % opettajista kokee koulutuksen 

olleen hyödytön koulun arjessa. (Blomberg 2008, 61). Opettajankoulutus ei pysty 

tarjoamaan riittäviä valmiuksia vastuun ottamiseen tulevassa työyhteisössä ja ope-

tustyön itsenäisessä hoitamisessa. Vasta työelämässä saamansa kokemusten 

kautta nuorelle opettajalle muodostuu käsitys persoonallisuudestaan ja opettajuu-

destaan. Opiskeluaikaiset lyhytkestoiset työsuhteetkaan eivät anna valmiuksia 

työn kehittämiseen pitkäjänteisesti. (Kujansivu, A. 2004, 132.) 

Vaikuttaa, että tämän tutkimuksen noviisiopettajan haasteet limittyvät aloittavan 

opettajan induktion ja maalaiskulttuurin välillä. Maaseudulla kaupunkilaisopettajan 

työyhteisöön sisälle pääseminen on tutkimusten mukaan kyläkouluja ja isoja kau-

punkikouluja työläämpää. Jatkotutkimuksen kannalta olisi hedelmällistä tietää, mi-

ten tutkimukseni opettajan ura kehittyy ja onko vastaavanlaisia kokemuksia muilla 

urbaaneilla noviisiopettajilla maaseudun kouluissa. Kiinnostavaa on myös, kokee-

ko kaupunkilaiskouluissa opettajan uransa aloittavat samanlaisia haasteita ja kult-
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tuurillisia yhteentörmäyksiä kuin pienellä maalaispaikkakunnalla. Aineistosta käy 

ilmi noviisiopettajan henkinen kasvu opettajana, sillä kevät lukukauden aineistossa 

hän kirjoitti viihtyvänsä työssään ja päässeensä lopultakin sisälle työyhteisöön.  
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