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1 Johdanto 

Opettajan uran alkuvaiheen tukeminen ja nuorten opettajien pysyminen alalla on aihe, joka 

huolestuttaa monissa maissa (European Comission, 2010; Niemi & Siljander, 2013, s.9). 

Uran alkuvaiheen tukemisessa on suuria eroja (European Comission, 2010, s. 10) eikä Suo-

messakaan ole tähän systemaattista tapaa työelämään siirtymisen jälkeen (Bjerkholt & He-

degaard, 2008, s. 52; Jokinen & Välijärvi, 2006, s. 93). Uran alkuvaiheen on todettu olevan 

nuorelle opettajalle erityisen raskasta aikaa. Perinteinen yksin työskenteleminen korostaa 

uran alkuvaiheen haasteellisuutta. (Heikkinen, Tynjälä & Jokinen, 2010, s. 15.) Euroopan 

komission (2010, s. 6) käsikirjassa todetaan, että opettajan uran alkuvaiheeseen ja työelä-

mään siirtymisen tukemiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, vaikka muutoin opetta-

jien täydennyskoulutuksesta ja työssäoppimisesta ollaan kiinnostuneita. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kiinnostukseni nuorten opettajien uran alkuvaihetta ja 

heidän saamaansa tukea kohtaan. Tutkimus on lähtenyt liikkeelle pohdinnastani millä tavoin 

nuoren opettajan työtä voidaan tukea, mitkä tekijät työelämään siirryttäessä ovat haastavia 

ja millainen yhteistyö muiden opettajien kanssa voi auttaa nuorta opettajaa. Yhteistyön ja 

yhteisöllisyyden merkitys opettajan työssä näyttäytyy tärkeänä.  

Tutustuttuani yhteisopetukseen, jossa Cookin ja Friendin (1995) mukaan kaksi opettajaa ja-

kaa vastuun opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja järjestämisestä, heräsi mielenkiin-

toni selvittää nuorten opettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta. Aloin pohtia, tarjoaako 

yhteisopettajuus, jossa opettajalla on koko ajan rinnallaan työpari, nuorille opettajille jon-

kinlaista tukea? Kokevatko nuoret opettajat hyötyvänsä mahdollisesta tuesta?  

Yhteisopetus on lisääntynyt viimevuosina opettajien keskuudessa (Jokinen, Markkanen, 

Teerikorpi, Heikkinen & Tynjälä, 2012, s. 28), minkä vuoksi se on erityisen kiinnostava 

tutkimuksen aihe. Lisäksi yhteisopetus on osaltaan luomassa yhteisöllistä koulukulttuuria, 

jota tulevaisuuden koululta vaaditaan yhä enemmän (vrt. Jokinen & Välijärvi, 2006). Yh-

teisopetuksen tarkastelu nuorten opettajien näkökulmasta on kiinnostavaa myös siksi, että 

kollegiaalisuus ja kollegoiden tarjoama tuki on useiden tutkimusten mukaan avainasemassa 

nuorten opettajien tukemisessa (esim. Buchanan, Prescott, Schuck, Aubusson, Burke & Lou-

viere, 2013; Eisenschmidt, Heikkinen & Klages, 2008; Long, McKenzie-Robblee, Schaefer, 

Steeves, Wnuk, Pinnegar & Clandinin, 2012; Nyman, 2009). Mielenkiintoni nuoren opetta-

jan uran alkuvaihetta kohtaan nousee myös omista aiemmista kokemuksistani, kun siirryin 
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toisella alalla työelämään. Koin, että olin hyvin yksin työssäni enkä saanut riittävästi apua. 

Tulevana opettajana haluan välttää tällaisen kokemuksen ja tämänkin vuoksi tutkia sitä, mi-

ten yhteisopetus voisi tukea nuoria opettajia.   

Näistä lähtökohdista on muotoutunut tämä tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä 

nuoret opettajat kertovat yhteisopettajuudesta uransa alkuvaiheessa. Tarkastelen nuorten 

opettajien kertomuksia heidän kokemuksistaan yleisesti. Lisäksi tarkennan huomioni siihen, 

millaista tukea nuoret opettajat ovat saaneet yhteisopettajuudesta omaan opettajuuteensa ja 

opettajan työhön. Tämä tutkimus yhdistää nämä kaksi näkökulmaa: ilmiön yleisen tarkaste-

lun ja nuorten opettajien saaman tuen.  

Aiheen tutkiminen on merkityksellistä sekä nuorten opettajien että yhteisopetuksen näkö-

kulmista. Nuoret opettajat ovat Ingersollin ja Smithin (2004, s. 31) mukaan tärkeä voimavara 

kouluille ja mikäli he vaihtavat alaa, jäävät opettajankoulutukseen käytetyt resurssit hyödyn-

tämättä ja koulumaailma menettää intohimoisia ammattilaisia. Kaikki keinot, joilla nuorten 

opettajien uran alkuvaihetta voidaan tukea, tulisi selvittää ja niitä tulisi hyödyntää. Yhteis-

opetus puolestaan on oleellinen tutkimuskohde ajankohtaisuutensa vuoksi. Vaikka kyseessä 

ei ole uusi työtapa (vrt. Cook & Friend, 1995), on sen hyödyntäminen alkanut Suomessa 

yleistyä vasta viime aikoina. Yhteisopettajuutta on tutkittu monista eri näkökulmista, esi-

merkiksi sen edellytyksiä (mm. Kohler-Evans, 2006; Thousand, Villa & Nevin, 2012) sekä 

hyötyjä ja haasteita (mm. Walther-Thomas, 1997) on selvitetty laajasti etenkin kansainväli-

sessä tutkimuksessa. Myös Suomessa on tehty tutkimusta aiheesta (ks. esim. Ahtiainen, Bei-

rad, Hautamäki, Hilasvuori & Thuneberg, 2011; Rytivaara, 2012; Saloviita & Takala, 2010; 

Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012), mutta valitsemani nuorten opettajien näkökulma ai-

heeseen on uusi ja tuore.  

Suomessa on tehty viimevuosina tutkimusta nuorten opettajien tukemisesta mentoroinnin 

avulla (ks. esim. Heikkinen, Jokinen, Tynjälä & Välijärvi, 2008) ja erityisesti vertaisryhmä-

mentorointi on saanut jalansijaa. Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on tutkimustu-

losten pohjalta peilata nuorten opettajien yhteisopettajuudesta saamaa tukea mentorointiin. 

Tarkastelen yhteisopetuksen mahdollisuuksia tukea nuorta opettajaa mentoroinnin kaltai-

sesti.  

Kiinnostukseeni yhteisopettajuuden mahdollisesti tarjoamaan tukeen liittyy ennakko-oletus, 

jonka tiedostaminen on tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi tärkeää. Oletan, että yh-
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teisopettajuus tarjoaa nuorille opettajille jonkinlaista tukea. Tämän vuoksi pyrin tarkastele-

maan ilmiötä sekä teoreettisessa viitekehyksessä että tutkimukseni empiirisessä osiossa kriit-

tisesti ja huomioimaan tutkimustuloksista nousevat näkökulmat mahdollisimman monipuo-

lisesti.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu opettajan uran alkuvaiheen ja yhteisopetuksen 

tarkastelusta. Kuvailen opettajan uran alkuvaiheen piirteitä sekä niitä haasteita ja mahdolli-

suuksia, joita nuori opettaja kohtaa siirtyessään työelämään. Yhteisopetusta hahmotan osana 

koulun yhteisöllistä työskentelykulttuuria. Esittelen sen toteuttamistapoja, edellytyksiä sekä 

hyötyjä ja haasteita. Tämän jälkeen esittelen kerronnallisen tutkimusmetodologian, jolle 

tämä tutkimus rakentuu laajasti eri näkökulmista. Kerronnallisuus näyttäytyy tässä tutki-

muksessa tiedon muodostamisen tapana, osana aineiston keräämistä sekä aineiston analyy-

sissa. Kolmen opettajan kertomukset mahdollistavat lukijalle yhteisopettajuuden ymmärtä-

misen nuoren opettajan näkökulmasta. Tutkimuksen tulososiossa vastaan tutkimuskysymyk-

siin kolmen nuoren opettajan tarinan avulla sekä sisällönanalyysin keinoin. Pohdinnassa tar-

kastelen tutkimuksen tuloksia suhteessa mentorointiin, kuvaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

etiikkaa sekä teen johtopäätöksiä.  
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2 Opettajan uran alkuvaihe ja sen tukeminen 

Heikkinen et al. (2010, s. 15) kuvaavat opettajan uran alkuvaihetta siten, että nuori opettaja 

siirtyy opettajankoulutuksesta työelämään ja saa samalla täyden vastuun kaikista opettajan 

tehtävistä. Vastuu on sekä juridista että pedagogista. Siirtymävaihe on jyrkkä verrattuna mo-

niin muihin ammatteihin. Nuorelta opettajalta odotetaan, että hän pärjää työssään. (Heikki-

nen et al., 2010, s. 15.) Opettajan ammatillinen kehitys ja oppiminen jatkuu läpi uran aina 

opettajankoulutuksesta ensimmäisten työvuosien kautta jatkuvaan työssä oppimiseen. Opet-

tajan kehittyminen riippuu siitä, miten paljon tukea hän saa uransa eri vaiheissa. Erityisesti 

opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen työuran aikana on kiinnitetty huomiota, 

mutta opettajan ensimmäisten työvuosien siirtymävaihe on jäänyt vähemmälle huomiolle. 

(European Comission, 2010, s. 6.)  

Käytän tässä tutkimuksessa uransa alkuvaiheessa olevasta opettajasta käsitettä nuori opet-

taja. Muita suomenkielessä käytettäviä käsitteitä ovat muun muassa uusi opettaja, aloitte-

leva opettaja ja noviisiopettaja. Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa puolestaan 

käytetään esimerkiksi käsitteitä new teacher, beginning teacher, newly qualified teacher 

(NQT) ja early career teacher (ECT). Käsitteiden suora kääntäminen yhdeksi suomenkie-

liseksi käsitteeksi on haastavaa, mikä näkyy myös suomenkielisen käsitteistön kirjavuu-

dessa. Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa edellä mainittuja käsitteitä käytetään tois-

tensa synonyymeinä. Olen valinnut tähän tutkimukseen käsitteen nuori opettaja johdonmu-

kaisuuden ja luettavuuden vuoksi. Tarkoitan nuorella opettajalla nimenomaan uran alkuvai-

heessa olevaa opettajaa, enkä viittaa sillä opettajan fyysiseen ikään. Opettajan uran alkuvai-

heessa oleva opettaja on tehnyt opettajan työtä korkeintaan viisi vuotta. 

Ingersollin ja Smithin tutkimuksen (2004, s. 37) mukaan Yhdysvalloissa jopa kolme kym-

menestä nuoresta opettajasta vaihtaa alaa ensimmäisen työvuoden jälkeen. Alan vaihtaminen 

on heidän mukaansa erityisen yleistä opetusalalla. Euroopan komissio (2010, s. 12) nostaa 

esiin huolen siitä, että kansainvälisesti tarkasteltuna merkittävä osa nuorista opettajista vaih-

taa alaa. Käsikirjassa todetaan, että OECD:n (2005) selvityksen mukaan alaa vaihtavia opet-

tajia on jopa 10 prosenttia. Myös Niemi ja Siljander (2013, s. 9, 11) mainitsevat, että siirty-

mävaihe opettajankoulutuksesta työelämään huolestuttaa etenkin sellaisissa maissa, joissa 

nuoret opettajat vaihtavat alaa kohdatessaan ongelmia uransa alussa. Suomalainen opetta-

jankoulutus on edelleen suosittua ja monet nuoret haluavat toimia opettajina. Tästä huoli-
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matta nuorten opettajien tukeminen uran alkuvaiheessa on tärkeää, sillä ensimmäisten työ-

vuosien vaativuus yllättää usein nuoren opettajan ja väsymisen merkkejä on huomattu. 

(Niemi & Siljander, 2013, s. 9,11.)  

Schaefer (2013) jakaa nuorten opettajien alalta lähtemisen ja väsymisen syyt joko yksilöön 

tai ympäristöön liittyviksi. Yksilöön liittyviä tekijöitä ovat burn out eli työhön väsyminen, 

opettajan yksilölliset piirteet ja yksilöllinen akateeminen kyvykkyys. Ympäristöön liittyviä 

tekijöitä puolestaan ovat uran alkuvaiheessa saatava tuki, suhde oppilaisiin ja muut tekijät 

kuten palkka. (Schaefer, 2013, s. 264–269.) Ei kuitenkaan riitä, että opettajien alan vaihta-

misen syitä tarkastellaan vain näistä näkökulmista vaan on huomioitava myös opettajan työ-

elämään siirtymisvaiheessa kohtaama identiteettityö opiskelijasta opettajaksi (Eisenschmidt 

et al., 2008, s. 138; Schaefer, 2013, s. 269) sekä opettajan elämä kokonaisvaltaisesti (Clan-

dinin, Long, Schaefer, Downey, Steeves, Pinnegar & Wnuk, 2015, s. 2) mikäli halutaan edis-

tää nuorten opettajien pysymistä opettajan työssä.  Buschanan et al. (2013, s. 118) puolestaan 

jakavat nuorten opettajien alalle jäämiseen vaikuttavat tekijät kuuteen kategoriaan, joita ovat 

kollegiaalisuus ja tuki, oppilaiden motivointi ja luokkahuoneen hallinta, työolosuhteet ja re-

surssit, ammatillinen kehitys, työn kuormittavuus ja eristäytyneisyyden kokemus.  

Karin ja Heikkisen (2001, s. 44–45) mukaan opettajan työhön liittyy suomalaisessa keskus-

telussa vahvasti opettajuuden käsite. Työhön kasvetaan vähitellen eikä pelkkä ammattiin 

valmistuminen riitä ammattitaidon saavuttamiseksi. Tutkijat toteavat, että yksilön sisäisen 

kasvuprosessin lisäksi opettajuuden kehittyminen on selkeästi sosiaalinen, yhteisössä tapah-

tuva prosessi. Yhteisö määrittelee odotukset siitä, millaista opettajuus on. Lisäksi Kari ja 

Heikkinen mainitsevat, että tämän päivän opettajuuteen kuuluu muun muassa siirtyminen 

ohjaavaan rooliin ja ajatus opettajasta muutosagenttina, joka on valmis uudistamaan ja ke-

hittämään opetusta kasvatustehtävää unohtamatta.  

Induktiovaiheella tarkoitetaan opettajan ammatin alkuvaihetta (Jokinen et al., 2012, s. 28). 

Induktiovaihetta määritellään myös Euroopan komission opettajan uran alkuvaiheen tuke-

mista käsittelevässä käsikirjassa. Opettajan uran ammatillisessa kehityksessä voidaan nähdä 

kolme eri vaihetta. Niistä ensimmäinen on opettajankoulutus, jossa omaksutaan perustiedot 

ja taidot, joita opettaja työssään tarvitsee. Toisessa vaiheessa opettaja siirtyy työelämään ja 

kohtaa koulumaailman todellisuuden. Tätä työelämään siirtymisen vaihetta kutsutaan ylei-

sesti induktioksi. Kolmas ammatillisen kehityksen vaihe on jatkuva täydennyskoulutus sen 

jälkeen, kun opettaja on ylittänyt alkuvaiheen keskeiset haasteet. (European comission, 
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2010, s. 6.) Induktiovaiheessa tarjottavalla tuella, kuten mentorointiohjelmilla, on merkitystä 

opettajien alalle jäämiseen. Esimerkiksi Ingersoll ja Smith (2004, s. 35) havaitsivat, että mitä 

enemmän nuoret opettajat saivat erilaisia tukimuotoja induktiovaiheessa, sitä todennäköi-

semmin he pysyivät työssään. 

Blombergin (2008, s. 207) mukaan työelämään siirtymistä tulisi kehittää niin, että nuori 

opettaja kokee saavansa tarpeeksi tukea uransa alusta saakka. Jokinen ja Välijärvi (2006, s. 

92) kirjoittavat, että opettajankoulutus koostuu usein irrallisiksi koetuista kokonaisuuksista.  

Ensimmäisten työvuosien induktiovaiheen tulisi heidän mukaansa tarjota nuorelle opetta-

jalle apua ammatillisen identiteetin kehittämiseen ja koulumaailman todellisuuden kohtaa-

miseen. Tämä kehittämistyö vaatii eri toimijoiden kuten yliopistojen, opettajankoulutuslai-

tosten, koulujen ja ammattiliittojen välistä yhteistyötä. Jokinen et al. (2012, s. 31) lisäävät, 

että onnistunut perehdytys on tärkeää ensimmäisen työvuoden onnistumisen kannalta. 

Myös OECD on kiinnittänyt opettajien työn tukemisessa ja kehittämisessä erityistä huomiota 

nuoriin opettajiin. Monissa maissa jopa puolet uusista opettajista jättävät ammattinsa ensim-

mäisten työvuosien aikana esimerkiksi luokkahuoneen ilmapiirin tai heikon minäpystyvyy-

den kokemusten vuoksi. OECD:n TALIS (Teaching And Learning International Survey) 

2008 – tutkimusraportti nostaa esiin kohtia, joiden suunnassa nuorten opettajien uran alku-

vaiheen tukea tulisi kehittää. TALIS-raportissa esimerkiksi ehdotetaan, että nuorten opetta-

jien työmäärän ja opetusvelvollisuuden tulisi olla pienempi kuin kokeneemmilla opettajilla. 

Nuoria opettajia tulisi kannustaa ja heille tulisi antaa palautetta, joka auttaa heitä kehittämään 

itseään opettajina. Lisäksi nuorille opettajille tulee tarjota tukea luokkahuoneen hallintaan 

liittyvien tekijöiden oppimiseen. Raportissa todetaan myös, että mentorointia ja induktiovai-

heen tukiohjelmia tulee tarkastella kriittisesti, sillä ne eivät automaattisesti takaa nuorelle 

opettajalle mahdollisuuksia opettajana kehittymiseen. (Jensen, Sandoval-Hernandez, Knoll 

& Gonzales, 2012, s. 110–112.) 

2.1 Opettajan uran alkuvaihe: yksin työskentelyä vai yhteisöllisyyttä 

On todettu, että yksintyöskentelemisen perinteen vuoksi nuori opettaja kokee itsensä usein 

yksinäiseksi. Työuran alku on opettajalle raskasta aikaa ja yksin tekeminen korostaa sitä, 

mikäli nuori opettaja jää ilman kokeneempien kollegoiden tukea. (Eisenschmidt et al., 2008, 

s. 139; Heikkinen et al., 2010, s. 15; Ingersoll & Smith, 2004, s. 28). Yksin työskentelemisen 
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kulttuuri ja se, että opettaja on yksin vastuussa omasta luokastaan, korostaa opettajankoulu-

tuksen ja työelämään siirtymisen välistä jyrkkää eroa (European comission, 2010, s. 13).   

Jokinen ja Välijärvi (2006) huomauttavat, että käsitys siitä, että opettajan tulee kyetä itse-

näiseen työskentelyyn, voi vaikeuttaa omien haasteiden jakamista kollegoiden kanssa.  Hei-

dän mukaansa nykyään nuoren opettajan ammatillisuuteen kuuluu yhä enenevissä määrin 

kollegiaalinen yhteistyö, opetuskäytänteiden jakaminen ja keskinäinen tuki. Kollegiaalisen 

yhteistyön lisäksi opettajan ammatillisuudessa korostuu yhteistyö lasten ja nuorten kanssa. 

(Jokinen & Välijärvi, 2006, s. 91.) Heikkinen kumppaneineen (2010, s. 15) toteaa, että 

vaikka yhteistyö on lisääntynyt ja tulee yhä keskeisemmäksi osaksi jokaisen uuden opettajan 

työtä, on yksin työskenteleminen useissa kouluissa yhä arkipäivää. 

Blomberg (2008, s. 50) kuvaa nuoren opettajan työelämään siirtymistä paradoksina, jossa 

nuorelta opettajalta odotetaan sellaisia taitoja, joita voi saavuttaa vain tekemällä sellaista 

työtä, jota nuori opettaja ei uransa alkuvaiheessa täysin hallitse. Nuorella opettajalla ei ole 

uran alkuvaiheessa riittävästi tietoa kaikista opettajan työn keskeisistä asioista. Esimerkiksi 

opetussuunnitelma, kouluyhteisön ja koulun paikalliset toimintatavat ja oppilaisiin liittyvät 

tiedot voivat olla puutteellisia. Tällaisessa tilanteessa työyhteisön jäseneksi liittyminen vaatii 

nuorelta opettajalta rohkeutta ja uskoa itseensä. (Blomberg, 2008, s. 50.) Himberg (2001, s. 

23) mainitsee, että työyhteisöön liittyvään opettajaan saatetaan suhtautua epäluuloisesti. Mi-

käli työyhteisöön tulee useampia uusia opettajia yhtä aikaa, on mahdollista että he muodos-

tavat keskenään pienryhmän ja jäävät paitsi kokeneempien opettajien tietotaidosta. On to-

dettu, että työyhteisöön liittyminen voi olla hidasta ja nuori opettaja saattaa joutua pitämään 

puoliaan resurssien, arvovallan ja oikeuksiensa suhteen (Förbom, 2003, s. 103). Myös ope-

tuksen ja kasvatuksen teorian yhdistäminen käytäntöön voi tuntua aluksi vaikealta (Ei-

senschmidt et al., 2008, s. 140). 

Förbomin (2003, s. 32, 109) mukaan riittämättömyyden tunteet ja työn palkitsemattomuus 

saattavat leimata opettajan uran alkuvaihetta. Nuori opettaja ei aina luota omaan osaami-

seensa ja jaksaminen saattaa olla koetuksella. Lisäksi Förbom toteaa, että monissa eri kou-

luissa sijaistaminen uran alkuvaiheessa voi olla raskasta, kun oppilaantuntemus puuttuu eikä 

yhteyttä muihin opettajiin ehdi syntyä. Nuoren opettajan on myös opittava hallitsemaan työ-

hön käytettävää aikaa ja tunnistaa oman jaksamisensa rajat. Myös Fantilli ja McDougall 

(2009) havaitsivat tutkimuksessaan, että nuorilla opettajilla on haasteita oman ajankäytön 

hallinnassa. Opetuksen ja arvioinnin suunnittelu, oppituntien valmisteleminen ja lyhyen- ja 
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pitkän aikavälin työsuunnitelmien laatiminen tuottivat vaikeuksia. Erityisesti ne nuoret opet-

tajat, joilla ei ollut yhteistyökumppania samalla luokka-asteella, kohtasivat vaikeuksia ope-

tuksen suunnittelussa.  

Luokkahuoneen hallinnan on todettu olevan yksi yleisimmistä nuorten opettajien kohtaa-

mista haasteista (Buchanan et al., 2013, s. 120; Eisenschmidt et al., 2008, s. 141; Eteläpelto, 

Vähäsantanen & Hökkä., 2015, s. 675–676; Fantilli & McDougall, 2009, s. 823; ). Nuorilla 

opettajilla voi olla puutteita esimerkiksi kyvyssä tukea lasten sosio-emotionaalista hyvin-

vointia sekä luokan sosiaalisessa hallinnassa (Eteläpelto et al., 2015, s. 675–676). Tämän 

lisäksi on huomattu, että haastavan käyttäytymisen kohtaaminen ja oppilaiden yksilöllisten 

tarpeiden kohtaaminen asettaa nuorelle opettajalle haasteita (Aspfors & Bondas, 2013, s. 

252–253; Buschanan et al., 2013, s. 119–120). Oppilasryhmien heterogeenisyys vaatii oppi-

laan yksilöllistä kohtaamista. Ongelmia aiheuttaa puutteelliset tiedot oppilaista ja toimiva 

yhteistyö kodin kanssa onkin edellytys myös oppilaantuntemuksen kannalta. (Blomberg, 

2008, s. 200-201.) Eisenschmidt et al. (2008, s. 141) mainitsevat, että nuori opettaja tarvitsee 

tukea kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja vanhempien kohtaamiseen. 

Förbom (2003, s. 103) jatkaa nuoren opettajan työn kuvausta kertomalla, että uransa alku-

vaiheessa opettaja vielä hakee itselleen sopivia toimintamalleja ja opetustyyliä. Luokkahuo-

neen tilanteiden ennakointi vaatii kokemusta. Opetuksesta saattaa tulla aluksi pirstaleista, 

sillä opetussuunnitelman kokonaisuuksien hahmottaminen vaatii aikaa. Kouluissa on lisäksi 

useita käytänteitä, joita nuori opettaja ei tunne. Tämä saattaa heijastua myös luokkahuonee-

seen. On todettu, että oppilaiden arviointi tuottaa usein nuorelle opettajalle päänvaivaa. 

(Förbom, 2003, s. 103.) Esimerkiksi Blombergin (2008, s. 198) tutkimuksessa nuoret opet-

tajat kokivat opettajankoulutuksen suurimmaksi puutteeksi riittämättömän arvioinnin opet-

tamisen.  

Vaikka uran alkuvaiheeseen liittyy monia haasteellisia tekijöitä, on nuorilla opettajilla myös 

monia valmiuksia opetustyöhön. Esimerkiksi Eteläpelto et al. (2015, s. 675–676) totesivat 

nuorilla, akateemisen opettajankoulutuksen käyneillä opettajilla olevan hyvät valmiudet pe-

dagogisten ratkaisujen, ideoiden sekä opetusmenetelmien kehittämiseen. Aspforsin ja Bon-

dasin (2013, s. 256) mukaan vuorovaikutus oppilaiden kanssa ja oppilaiden oppimisen ja 

edistymisen näkeminen tuovat iloa ja tyydytystä nuorille opettajille. Tällöin myös vaikeiden 

kokemusten ja haastavampien jaksojen yli pääseminen helpottuu. Tutkijat toteavat, että 
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nuori opettaja tarvitseekin tukea toimivan, vahvan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuh-

teen luomiseen oppilaiden, kollegoiden ja vanhempien kanssa. Onnistuneesta vuorovaiku-

tuksesta saadut onnistumisen kokemukset auttavat pysymään opettajan työssä pitkällä täh-

täimellä. Koulujen moniammatillisen yhteistyön tulisi tarjota tukea nuorelle opettajalle (Ete-

läpelto et al., 2015, s. 676). 

Opettajan työn autonomian ja rehtorin tarjoamien resurssien on todettu mahdollistavan nuo-

rille opettajille omien vahvuuksien hyödyntämisen opetustyössä. Tästä huolimatta työelä-

mään siirtyvä opettaja kokee helposti ”pakkoa” muokata omia eettisiä periaatteitaan kou-

lussa vastaan tulevien haasteiden edessä. (Eteläpelto et al., 2015, 675–676.) Haasteena nuo-

ren opettajan ammatillisessa kehittymisessä voikin olla, että alkuvaiheen perehdytyksessä 

keskitytään työyhteisön tapojen oppimiseen sen sijaan, että opettajan oma ammatillisuus ke-

hittyisi. Nuori opettaja saa mallin opettajan työstä usein juuri kokeneemmilta kollegoiltaan. 

(Jokinen & Välijärvi, 2006, s. 94.) Kari ja Heikkinen (2001, s. 46) mainitsevat, että siirty-

minen työyhteisöön vaatii tasapainoilua sekä kouluyhteisön että vanhempien vaatimusten 

välillä. Tällöin on tärkeää, että nuori opettaja pitää kiinni itselleen merkityksellisistä asioista 

esimerkiksi koulun kehittämisen suhteen ja samalla löytää paikkansa yhteisössä.  

Nyman (2009, s. 321–322) on tutkinut nuorten kieltenopettajien asiantuntijuuden kehitty-

mistä työuran alkuvaiheessa. Hän totesi sekä opettajan työtehtävien että opettajien välisen 

yhteistyön olevan merkittävä tekijä asiantuntijuuden kehittymisessä. Nuoret opettajat olivat 

kiinnostuneita kehittämään osaamistaan kasvatustehtävissä ja erilaisten projektien vetämi-

sessä. Toisaalta opetustyön ulkopuoliset tehtävät, kuten luokanvalvojan tehtävät, saattoivat 

tuntua ”ylimääräisiltä”. Mikäli nuorelle opettajalle ei tarjota riittävää perehdytystä, saattaa 

luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvat työ näyttäytyä Nymanin mukaan epäselvänä. Erityi-

sesti lyhyet työsuhteet vaikeuttavat koulun käytänteisiin liittyvien työtehtävien omaksu-

mista. Myös Pennanen (2015, s. 186) nostaa esiin ajatuksen, että lyhyet, määräaikaiset työ-

suhteet aiheuttavat lisäksi epävarmuutta työn jatkuvuudesta, mikä voi olla osasyy alan vaih-

tamisessa.  

Kollegiaalisuuden ja työtovereiden tarjoaman tuen on todettu olevan avainasemassa nuoren 

opettajan tukemisessa (ks. esim. Buchanan et al., 2013; Eisenschmidt et al., 2008; Long et 

al., 2012; Nyman, 2009). Nymanin (2009, s. 325) mukaan koulussa vallitseva yhteistyötä 

arvostava ilmapiiri on edellytys sille, että nuori opettaja saa tukea kollegoiltaan. Satunnainen 

ajatusten vaihtaminen toisten opettajien kanssa ei ole asiantuntijuuden kehittymisen kannalta 
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riittävää, vaan tuen olisi olla jatkuvaa ja sisältää mahdollisuus keskusteluun kollegoiden 

kanssa. Nyman toteaakin, että opettajille tulisi tarjota mahdollisuus suunnitella ja kokeilla 

uusia työtapoja yhteistyössä toisten opettajien kanssa. Esimerkiksi Aspfors ja Bondas (2013, 

s. 254–255) mainitsevat, että Suomessa ei ole systemaattista tapaa tukea nuoria opettajia. 

Tämän vuoksi kouluyhteisön sisäisten suhteiden tarjoama luonnollinen tuki on erityisen tär-

keää. Heidän mukaansa opettajan on myös oltava itse aktiivinen ja avoin yhteistyölle muiden 

kanssa. Fantilli ja McDougall (2009, s. 823) täydentävät, että jatkuva tuen etsiminen kolle-

goilta silloin, kun nuorella opettajalla ei ole nimettyä kokeneempaa mentoriopettajaa, voi 

aiheuttaa ahdistusta ja stressiä.  

Ginn ja Watters (1996, s. 9) tarkastelivat tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten opettajien mi-

näpystyvyyteen ja motivaatioon ensimmäisen työvuoden aikana. Heidän todettiin hyötyvän 

siitä, että he saivat kokemusta yhteisopetuksesta. Eteläpelto et al. (2015, s. 675–677) kirjoit-

tavat, että yhteistyö toisen opettajan kanssa jokapäiväisissä luokkatilanteissa auttaa luokka-

huoneen sosiaalisessa hallinnassa ja haastavien oppilaiden tukemisessa. Yhteissuunnittelu 

puolestaan tarjoaa heidän mukaansa mahdollisuuden omien opetusmenetelmien kehittämi-

seen. Aspfors ja Bondas (2013, s. 255) lisäävät, että aivan uran alussa annettavan tuen ja 

avun lisäksi avoimen ja hedelmällisen yhteistyön jatkuminen kouluyhteisössä on tärkeää. 

Tällainen yhteistyö korvaa heidän mukaansa parhaimmillaan jopa mentoroinnin tarpeen.  

Long et al. (2012, s. 22) kiinnittävät huomiota erityisesti siihen, että kollaboratiivinen kou-

lukulttuuri on tärkeä nuoren opettajan työelämään kiinnittymisen kannalta. Tutkijat toteavat, 

että kun koulukulttuurissa arvostetaan kaikkien, myös nuorten opettajien osaamista ja työs-

kennellään yhteistyössä oppilaiden parhaaksi, onnistuu nuorten opettajien induktiovaihe ja 

opettajan työssä pysyminen parhaiten.  

Kollegoilta saadun tuen lisäksi koulun johdon merkitys on todettu tärkeäksi useissa eri tut-

kimuksissa. Jokisen et al. (2012, s. 31) mukaan rehtorilla ja koulun kulttuurilla on suuri mer-

kitys nuoren opettajan kehittymiselle ja työelämään siirtymisen onnistumiselle. Ginn ja Wat-

ters (1995, s. 9) totesivat että rehtorin tuki ja pieni kouluyhteisö lisäävät nuoren opettajan 

motivaatiota ja minäpystyvyyttä. Myös Eteläpelto kumppaneineen (2015) korostaa rehtorin 

ja koulun kulttuurin merkitystä nuoren opettajan kehittymiselle.  Tutkijat tiivistävätkin, että 

nuoret opettajat tarvitsevat moniammatillista yhteistyötä sekä tukea kollegoiltaan ja koulun 

rehtorilta oman ammatillisen kehityksensä tueksi. (Eteläpelto et al., 2015, s. 675–677.) Vä-

littävä koulun rehtori voi johtamisellaan estää valtapelien ja klikkien syntymisen (Aspfors 
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& Bondas, 2013, s. 254) sekä luoda kollegiaalisuutta henkilökunnan keskuuteen. (Long et 

al., 2012, s. 22). 

Kansainvälisessä keskustelussa on nähty kriittisiäkin ääniä opettajan uran alkuvaihetta kos-

kevaa tutkimusta kohtaan. Johnsonin, Downin, Le Cornun, Petersin, Sullivanin, Pearcen ja 

Hunterin (2014, s. 531–532) mukaan uran alkuvaihe on perinteisesti nähty ”traumaattisena” 

siirtymisenä työelämään. Lisäksi nuorilta opettajilta on ajateltu puuttuvan taitoja ja tietoja 

työssä selviytymiseen ja on pyritty tarjoamaan ratkaisuja nuorten opettajien ongelmiin. Tut-

kijat esittävätkin, että opettajan uran alkuvaihetta tulisi lähestyä ongelmakeskeisyyden ja 

nuorten opettajien ”puutteiden korjaamisen” sijaan opettajien sinnikkyyden (resilience) tu-

kemisen näkökulmasta.  

2.2 Mentorointi nuoren opettajan tukena 

Suomessa ei ole olemassa systemaattista nuoren opettajan perehdyttämisjärjestelmää työelä-

mään siirryttäessä eli induktiovaiheessa (Jokinen & Välijärvi, 2006, s. 93; Jokinen et al., 

2012, s. 37; Bjerkholt & Hedegaard, 2008, s. 52.) Bjerkholt ja Hedegaard (2008, s. 58) kir-

joittavat, että syynä induktiovaiheen puutteelliseen järjestämiseen lienee opettajankoulutuk-

sen ja opettajan ammatin suuri suosio Suomessa verrattuna moniin muihin maihin.  

On todettu, että puutteellinen tuki induktiovaiheessa lisää riskiä opettajan ammatin jättämi-

seen. Se myös vaikeuttaa nuoren opettajan asiantuntijuuden kehittymistä ja vähentää mah-

dollisuuksia hyödyntää uusinta koulutustietoa, jota nuorella opettajalla on. (Ingersoll & 

Smith, 2004, Opetusministeriö, 2007, s. 47.) Kun opettaja vaihtaa alaa, jäävät opettajankou-

lutukseen käytetyt resurssit hyödyntämättä tehokkaasti ja koulumaailmaan tulee vähemmän 

uusia, kunnianhimoisia opettajia (European comission, 2010, s. 14; Ingersoll & Smith, 2004, 

s. 31).  

Jokainen koulu hoitaa induktiovaiheen perehdyttämisen omalla tavallaan. Käytännöissä on 

suurta vaihtelua eri koulujen välillä. (Ingersoll & Smith, 2004, s. 29–30; Jokinen & Välijärvi, 

2006, s. 93.) Bjerkholtin ja Hedegaardin (2008, s. 52) mukaan joissain kouluissa induktio-

vaihe saattaa rajoittua perehdytyskansion antamiseen uudelle opettajalle ja koulun käytäntö-

jen lyhyeen esittelyyn. Osassa kunnista taas järjestetään yhden tai kahden päivän mittaisia 

tapaamisia nuorille opettajille tai tarjotaan erityisesti nuorille opettajille suunnattuja inter-
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netsivuja. Tutkijat mainitsevat myös, että opettajien ammattijärjestö tarjoaa koulutusta eri-

tyisesti opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä palkka-asioista. Heikkinen et al. 

(2010, s. 16) esittävät, että jopa 30 prosenttia opettajista ei ole saanut lainkaan perehdytystä  

Myös opettajat ovat tuoneet esiin sen, että perehdyttäminen on usein riittämätöntä ja siinä 

keskitytään vain harvoin opettajan ammatilliseen kasvuun ja ammatti-identiteetin kehittämi-

seen. Työelämään siirtyminen on nuorelle opettajalle oppimistilanne, johon tarvitaan tukea. 

(Jokinen et al., 2012, s. 37.) On huomattu, että opettajan ammatillisen kasvun sijaan pereh-

dyttämisessä keskistytään usein ainoastaan työpaikan käytänteiden läpikäymiseen (Bjerk-

holt & Hedegaard, 2008, s. 58).  

Opettajan uran alkuvaiheen tuen tarpeeseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota 

myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla (Opetusministeriö, 2007; European Comission, 

2010). Opetusministeriö (2007) on julkaissut Opettajankoulutus 2020 – selvityksen, jossa 

tarkastellaan opettajatarvetta ja kiinnitetään huomiota muun muassa opettajien täydennys-

koulutustarpeeseen. Nuorelle opettajalle tulee tarjota induktiovaiheen koulutusta. Selvityk-

sessä määritellään mentorointi keskeiseksi induktiovaiheen toimintatavaksi. (Opetusminis-

teriö, 2007, s. 46–47.) 

Ingersollin ja Smithin (2004, s. 30) mukaan opettajien erilaisten induktiovaiheen tukiohjel-

mien, erityisesti mentoroinnin tarkoitus on tukea nuorta opettajaa uudessa työssään. Mento-

roinnin sisällöt, pituus ja intensiivisyys vaihtelevat satunnaisista tapaamisista strukturoitui-

hin ohjelmiin. Heikkinen, Jokinen, Tynjälä ja Välijärvi (2008, s. 112) kuvaavat, että käsitys 

mentoroinnista on muuttunut pois ohjaussuhteesta. Mentorointi ymmärretään aiempaa use-

ammin vuorovaikutteisena toimintana, vuoropuheluna, jossa siihen osallistuvat vaihtavat 

ajatuksiaan ja oppivat yhdessä. Tällöin mentori ja mentoroitavat rakentavat tietoa yhdessä.  

Kun käsitellään nuoren opettajan mentorointia, on ilmiötä tarkasteltava suhteessa opettajan 

työhön ja sen vaatimuksiin. Jokinen et al. (2012, s. 38) toteavat, että mentoroinnin kehittä-

misen lähtökohtana tulee olla suomalainen koulukonteksti ja sen toteuttamistapojen tulee 

sopia suomalaisille kouluille ja opettajille. Heidän mukaansa tällöin ei pidä kuitenkaan unoh-

taa mentoroinnin ydinperiaatteita.  

Suomessa opettajien mentorointi järjestetäänkin usein ryhmissä, niin sanottuna vertaisryh-

mämentorointina. Se on todettu tällä hetkellä eri kokeiluiden jälkeen toimivimmaksi vaihto-
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ehdoksi. (Heikkinen et al., 2008, s. 117; Heikkinen et al., 2010, s. 18.) Vertaisryhmämento-

rointi eli verme koostuu ryhmästä, jossa on yksi mentori ja useampia mentoroitavia, minkä 

ansiosta laajempi oppiminen ja eri näkökulmien saaminen on mahdollista. (Jokinen et al., 

2012, s. 42). Osaava Verme –hankkeessa vertaisryhmämentorointia määritellään siten, että 

vermessä molemmat osapuolet antavat jotain toisilleen sen sijaan, että vain kokeneempi 

opettaja antaisi tietoa nuorelle opettajalle. Lisäksi verme-ryhmiin osallistuvista osa on nuoria 

opettajia ja osalla on jo enemmän työkokemusta. (Osaava Verme, 2016.) 

Viimeaikaisessa kasvatusalan mentorointitutkimuksessa vertaisryhmämentorointi korostuu. 

Heikkinen et al. (2012, s. 42–43) kuvailevat vertaisryhmämentoroinnin kehittyneen 2000-

luvun aikana sellaiseksi, kuin se tällä hetkellä on. Opetusalalla on toteutettu heidän mu-

kaansa myös 2000-luvun alussa perinteisempää mentorointia, jossa yhteen tapaamiseen osal-

listuu mentori ja mentoroitava. Resurssien puutteen vuoksi tämä työtapa on kuitenkin jäänyt 

sivuun, sillä ryhmämentorointi on tehokkaampaa ja joustavampaa.  

Niemi ja Siljander (2013, s. 31–41) esittelevät Kalifornialaiseen New Teacher Centerin 

(NTC) mentorointimallin, jota on kehitetty sopimaan Suomeen. Mallissa koulutettu mentori 

mentoroi osa-aikaisesti noin 12–15 mentoroitavaa, joilla on opettajakokemusta nollasta kol-

meen vuotta. Malli poikkeaa vertaisryhmämentoroinnista siten, että mentori on kokenut ja 

mentoroitava noviisiopettaja. Niemi ja Siljander mainitsevat myös, että NTC:n mallin avulla 

pystytään tarjoamaan tukea myös niille nuorille opettajille, joilla ei ole omassa koulussa tai 

lähialueella vastaavassa tilanteessa olevia kollegoja ja näin ollen mahdollisuutta vertaisryh-

mämentorointiin.  

Löfström ja Eisenschmidt (2008) selvittivät Eestissä toteutetussa tutkimuksessaan millaista 

tukea nuoret opettajat saivat ensimmäisenä työvuonaan induktiovaiheen mentoroinnista. He 

jakavat opettajien kuvaaman tuen viiteen luokkaan. Nuoret opettajat kokivat saaneensa tukea 

omaan, henkilökohtaiseen kehitykseensä sekä apua ammatillisiin kysymyksiin. He saivat 

mentoroinnin ansiosta myös palautetta omasta työstään. Mentorointisuhde tarjosi lisäksi tu-

kea opettajan työn kollegiaaliseen ulottuvuuteen, kuten kouluyhteisöön kiinnittymiseen. 

Kun nuoret opettajat kokivat tarvetta jakaa työhönsä liittyviä ajatuksia, oli mentori saatavilla 

ja häneen pystyi luottamaan. Näiden lisäksi mentorointi tarjosi nuorille opettajille myös 

mahdollisuuden vastavuoroisuuteen jossa myös mentori pystyi oppimaan ja saamaan tukea 

nuorelta opettajalta. (Löfström & Eisenschmidt, 2008, s. 685–688.) 
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Mentoroinnin on todettu tarjoavan nuorelle opettajalle mahdollisuuden keskustella koke-

muksista ja ongelmistaan luottamuksellisesti. Kaikenlaisten kysymysten esittäminen on sal-

littua. Mentorointiryhmissä opettajan ei tarvitse huolehtia siitä, vaikuttavatko hänen esiin 

tuomansa ajatukset hänen asemaansa koulussa. Vertaisryhmä tarjoaa tukea ja vinkkejä 

omaan työhön samassa tilanteessa olevilta opettajilta. Ryhmämentoroinnissa puheenaiheena 

ovat olleet muun muassa oppilaiden häiriökäytös, yhteistyö vanhempien kanssa sekä kysy-

mykset yhteistyön tekemisestä koulun muiden opettajien kanssa. Nuoret opettajat ovat saa-

neet mentorointitapaamisissa vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia kohtaamiinsa ongelmiin. 

Nuorten opettajien omaa, ammatillista kehittymistä on käsitelty opettajien vahvuuksien ja 

tavoitteiden kautta. Yksityiskohtaiset, tiettyjen sisältöjen opettamiseen liittyvät keskustelut 

ovat mentorointitapaamisissa harvinaisempia. (Jokinen & Välijärvi, 2006, s 95–96.)  

Hiltula, Isosomppi, Jokinen ja Oksakari (2010, s. 89–98) täydentävät, että vertaisryhmämen-

toroinnin on todettu lisäävän nuorten opettajien itsevarmuutta ja tarjoavan heille tilaisuuden 

peilata omaa opettajuuttaan, työtään ja omaa jaksamistaan. Mentorointi on vähentänyt nuor-

ten opettajien stressiä ja auttanut heitä kehittämään työtään. Koska nuoret opettajat ovat pys-

tyneet jakamaan osaamistaan muille, heidän ammatillinen identiteettinsä ja itsetuntonsa on 

vahvistunut ja he uskaltavat paremmin toteuttaa itseään. Lisäksi vertaisryhmän on havaittu 

parantavan opettajien työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Se voi myös toimia yhteisölli-

semmän koulukulttuurin edistäjänä, joskin yhteisölliset vaikutukset riippuvat nuoren opet-

tajan omasta asenteesta ja ympäröivästä työyhteisöstä. (Hiltula et al., 2010, s. 89–98.) 

Clark ja Byrnes (2012) tarkastelivat nuorten opettajien kokemuksia siitä, mitkä tekijät men-

toroinnissa olivat erityisen hyödyllisiä heille uran alkuvaiheessa. Kaikkein hyödyllisimpänä 

mentoroinnin antina nuoret opettajat mainitsivat sen, että mentorin kanssa voi jakaa huolet 

ja häneltä saa tukea ja rohkaisua silloin, kun oma olo tuntuu epävarmalta.  Apu kodin ja 

koulun väliseen yhteistyöhön koettiin myös hyödylliseksi. Nuoret opettajat kertoivat myös 

saaneensa apua opetuksen sisällön suunnitteluun ja opettamiseen, oman työn arviointiin ja 

reflektoimiseen sekä koulukulttuuriin perehtymiseen. Nuoret opettajat hyötyivät etenkin yh-

teisestä suunnitteluajasta mentorin kanssa sekä mahdollisuudesta tarkkailla muiden opetta-

jien opetusta. Oman työn reflektoimiseen liittyvää tukea nuoret opettajat saivat vähiten ja 

kokivat sen myös vähiten hyödylliseksi, mikä voi liittyä siihen että työtä on paljon, jolloin 

reflektoimista ei koeta tärkeäksi. (Clark & Byrnes, 2012, 49–52.) 
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Mentorointi ei ole vain mentorin ja mentoroitavan välinen prosessi vaan sen tulisi koskea 

koko koulun kulttuuria. Se on osa prosessia, jossa siirrytään kohti yhteisöllisempää toimin-

taa. Lisäksi mentorointiin kuuluu vastavuoroisuus, sillä myös kokeneet opettajat voivat ke-

hittää työtään ja saada tukea kollegoiltaan. (Heikkinen et al., 2012, s. 38.) Jokinen, Moberg, 

Poom-Valickis ja Rohtma (2008, s. 99) nostavat esiin kysymyksen, onko mentorointia mah-

dollista kehittää kouluyhteisön sisällä tapahtuvaksi kehitystyöksi, ilman pelkoa sen vaiku-

tuksesta omaan asemaan? He kysyvät lisäksi, millaisia resursseja koulupäivän aikana tapah-

tuva mentorointi vaatisi. Myös Löfström ja Eisenschmidt (2008, s. 688) pohtivat, kuinka 

mentorointi voisi koskea koko kouluyhteisöä, auttaa uutta opettajaa pääsemään osaksi kou-

luyhteisöä ja mahdollistaa samalla koulukulttuurin kehittämisen ja yhteisön oppimisen.  

Vaikka mentorointi nähdään usein parhaana induktiovaiheen työtapana ja keinona saada 

nuoret opettajat kiinnittymään työelämään, ei voida tuudittautua uskomaan, että se on aina 

riittävä ratkaisu. Long kumppaneineen (2012) on tarkastellut induktiovaiheen ja mentoroin-

nin merkitystä kriittisesti. He toteavat, että mentoroinnin lisäksi tulee kiinnittää huomiota 

yhteisölliseen koulukulttuuriin sekä opettajiin itseensä. Nuorten opettajien ammatillisen 

identiteetin kehittäminen ja opettajien ääneen kuuleminen tuen suunnittelussa on tärkeää. 

(Long et al., 2012, s. 22.) Myös suomalaisessa keskustelussa on esitetty kriittisiä puheen-

vuoroja opettajan uran alkuvaiheen tuen tarvetta kohtaan. Pennasen (2015, s. 186) mukaan 

opetusalan jättämistä voivat selittää muutkin asiat kuin siirtymävaiheen puutteellinen tuki. 

Liikkuvuus työmarkkinoilla, työsuhteiden määräaikaisuus ja puutteellinen työkokemus ope-

tusalalta ovat jo aiemmin todettuja tekijöitä, mutta niiden suhdetta alan jättämiseen tulisi 

hänen mukaansa selvittää tarkemmin tehokkaan induktiovaiheen toteuttamiseksi. Pennanen 

(2015, s. 189) jatkaa, että huomio tulisi kiinnittää enemmän yhteisölliseen näkökulmaan eli 

siihen, miten työyhteisö ottaa uuden opettajan vastaan ja kuinka individualistisesta opetta-

jien työkulttuurista päästäisiin eroon. Hän toteaa, että induktiovaiheen tulisi olla joustava ja 

huomioida sekä opettajien yksilölliset tarpeet että työyhteisö.  
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3 Yhteisopetus osana yhteisöllistä työkulttuuria 

Opettajan työ on perinteisesti historian saatossa muodostunut hyvin itsenäiseksi. Oletuksena 

on ollut, että opettaja pärjää työssään yksin riippumatta siitä, millaisia haasteita hän kohtaa 

luokassaan. (Jokinen & Välijärvi, 2006, s. 15.) Hargreaves (1994, s. 14, 165) huomauttaa, 

että vaikka työ on ollut hyvin itsenäistä, eristäytynyttä ja yksityistä, on se laajentunut nyky-

ään myös luokkahuoneen ulkopuolelle. Hänen mukaansa opettajan työssä vaaditaan monen-

laista yhteistyötä kuten yhteistä suunnittelua ja vertaistuen antamista opettajakollegoille. Ne-

valainen ja Nieminen (2010) kuvaavat, että yksin työskentelevä opettaja joutuu tekemään 

luokassaan yksin lukuisia päätöksiä nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Aikaa tilanteiden poh-

timiselle ei juuri ole ja aikaa päätösten reflektoimiselle on vasta jälkeenpäin. Kun luokassa 

ei ole perinteisesti ollut toista aikuista, ei ratkaisuja voi reflektoida oppitunnin aikana. Tilan-

teet jäävät helposti vaivaamaan opettajan mieltä ja tuntuvat vaikeilta. (Nevalainen & Niemi-

nen, 2010, s. 72–73.)  

Välijärven (2006) mukaan näkemys yksin työskentelevästä opettajasta ei kuitenkaan vastaa 

nykyisen yhteiskunnan vaatimuksia koulua ja opettajan työtä kohtaan. Koulun tulisi olla 

avoin ja vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulun on tarjottava yhtei-

söllistä mallia oppilaille, sillä myös heiltä odotetaan kykyä toimia yhteistyössä avoimesti eri 

tahojen kanssa. Yhteisöllisyyden vahvistaminen on edellytys koulun ja opettajan työn kehit-

tämiselle. (Välijärvi, 2006, s. 15, 21–24.)  

Myös Luukkainen (2005) on kirjoittanut opettajan työn muuttumisesta yhteisöllisempään 

suuntaan. Yhteistyön määrä tulee lisääntymään ja työn haasteet kohdataan yhä useammin 

yhteistyössä muiden koulussa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Opettajien välistä yh-

teistyötä ja kollegiaalisuutta vaaditaan yhä enemmän, vaikka se voikin olla toisinaan ras-

kasta. Jotta yhteistyön määrä kouluissa voi kasvaa, on koko koulun työskentelykulttuurin 

muututtava. Muutos saattaa aiheuttaa myös kielteisiä tunteita. (Luukkainen, 2005, s. 37, 126, 

139.) 

Hargreaves (1994) jakaa opettajan työn kulttuurit viiteen eri muotoon. Individualistisessa 

työkulttuurissa korostuu yksilöllisyys ja yksin tekeminen. Kollaboraatio puolestaan on va-

paaehtoisuuteen ja opettajien omaan aktiivisuuteen perustuvaan yhteistyötä, joka on edelly-

tys koulussa tapahtuvalle muutokselle. Teennäinen kollegiaalisuus tarkoittaa pakotettua, yl-

häältä päin määrättyä yhteistyötä. Balkanisoituneessa kulttuurissa opettajat muodostavat 
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pieniä, toisistaan eristäytyneitä alaryhmiä. Liikkuvassa mosaiikissa näiden alaryhmien väli-

nen yhteistyö on yleisempää ja rajat hämärtyvät. (Hargreaves, 1994, s. 165–238.) Suomessa 

opettajan työ on perinteisesti kuulunut individualistiseen työkulttuurin. Yhteistyön vaatimus 

ja muutos kohti yhteisöllistä koulua ohjaa opettajia kohti kollaboratiivista työkulttuuria.  

3.1 Yhteisopetus käsitteenä 

Yhteisopetus on opettajien yhteisöllisyyteen perustuva työtapa, jonka käyttö on lisääntynyt 

viime aikoina.  Kouluissa käytetään yhä enemmän yhteisöllisiä työskentelymuotoja ja sekä 

yhteissuunnittelu että yhteisopettajuus kasvattavat suosiotaan opettajien parissa (Jokinen et 

al., 2012, s. 28). Vaikka yhteisopetus on yleistynyt, on yksin opettaminen silti yhä yleisem-

pää. Saloviita ja Takala (2010) selvittivät yhteisopetuksen yleisyyttä helsinkiläisissä kou-

luissa. Yhteisopetus näyttäytyi epäsäännöllisenä työtapana, jota hyödynsivät useimmin eri-

tyisopettajat ja erityisluokanopettajat. Muissa opettajaryhmissä se oli harvinaisempaa. Yh-

teisopetuksen määrä on kasvanut hieman verrattuna 1980-lukuun. Yhteisopetuksesta saatu-

jen positiivisten kokemusten tulisi rohkaista opettajia hyödyntämään sitä yhä enemmän. (Sa-

loviita & Takala, 2010, s. 394–395.)   

Yhteisopetuksesta käytetään rinnakkain myös käsitettä samanaikaisopetus. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014, s. 36, 65, 68, 73) käytetään samanai-

kaisopetuksen käsitettä. Englanninkielinen kirjallisuus kutsuu työtapaa termillä co-teaching 

(Cook & Friend, 1995; Murawski & Swanson, 2001; Scruggs, Mastroprieri & McDuffie, 

2007; Villa, Thousand & Nevin, 2013). Takala (2010, s. 62) sanoo yhteisopetuksen olevan 

samanaikaisopetusta käyttökelpoisempi käsite, sillä siinä korostuu opetuksen suunnittelun, 

toteutuksen ja arvioinnin toteuttaminen yhdessä. Pulkkinen ja Rytivaara (2015, s. 5) lisäävät, 

että suomenkielinen termi yhteisopetus vastaa parhaiten englanninkielisen käsitteen ydinsi-

sältöä. Olen päätynyt käyttämään tässä tutkimuksessa käsitettä yhteisopetus, sillä se kuvaa 

samanaikaisopetuksen käsitettä paremmin opettajien välisen yhteistyön eri ulottuvuuksia 

myös luokkahuoneen ulkopuolella. Tällöin se myös vastaa paremmin niitä ilmiöitä, joita tä-

män tutkimuksen tuloksissa käsitellään ja joista tutkimushaastatteluissa kerrottiin.  

Tässä tutkimuksessa käytän sekä yhteisopetuksen että yhteisopettajuuden käsitteitä. Teoreet-

tisessa viitekehyksessä puhun yhteisopetuksesta, jolloin tarkoitan tässä luvussa seuraavana 

kuvattua opetuksen järjestämisen tapaa, jossa kaksi opettajaa jakavat täyden pedagogisen ja 
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juridisen vastuun oppilaista, opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.  Yh-

teisopettajuudesta puhun puolestaan erityisesti tämän tutkimuksen tulososiossa, jossa työta-

paa toteuttavat nuoret opettajat kertovat omasta työstään. Tällöin yhteisopetuksen käsite ra-

kentuu opettajien kertomien subjektiivisten kokemusten, heidän oman opettajuutensa kautta. 

Myös opettajat kertovat kokemuksistaan käyttäen pääasiassa yhteisopettajuuden käsitettä, 

joskin puhekielessä käsitteet sekoittuvat toisinaan.  

Yhteisopetusta on määritelty hieman eri tavoin eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Villan et 

al. (2013, s. 4) määritelmässä yhteisopetus tarkoittaa työtapaa, jossa kaksi ihmistä jakavat 

vastuun opetuksen suunnittelusta, opettamisesta sekä arvioinnista. Yhteisopettajina toimivat 

joko kaksi opettajaa tai opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Cookin ja Friendin (1995) mukaan 

yhteisopettajat ovat aina opettajia, jotka opettavat oppilasryhmää samassa tilassa, joskin op-

pilaat voidaan toisinaan jakaa myös eri tiloihin. Ryhmän heterogeenisuus ja yhteisopetuksen 

merkitys inkluusion eli kaikille yhteisen koulun toteuttamisessa korostuvat heidän määritel-

mässään ja usein yhteisopettajina ovat yleisopetuksen opettaja ja erityisopettaja. Myös tähän 

määritelmään kuuluu opettamisen lisäksi opetuksen suunnittelu ja oppilaiden arviointi. Eten-

kin Friend, Cook, Hurley-Chamberlain ja Shamberger (2010, s. 15) korostavat sitä, että kä-

sitteeseen ”co-teaching” kuuluu opettajien toisiaan täydentävä ammatillinen osaaminen ja 

yleisopetuksen sekä erityisopetuksen opettaja. 

Tällaista jyrkkää jakoa ei kuitenkaan tehdä suomalaisessa käsitteistössä. Yhteisopetusta to-

teutetaan sekä Rytivaaran (2012, s. 183) että Takalan (2010, s. 64) mukaan muidenkin opet-

tajien kuin vain yleisopetuksen opettajan ja erityisopettajan kesken. Kun Ahtiaisen (2011) 

työryhmä selvitti Helsingin kaupungin kouluissa toteutettavaa yhteisopetusta, he löysivät 

monenlaisia opettajapareja. Kouluissa yhteisopettajina toimi kaksi tai useampia luokanopet-

tajia, aineenopettaja ja erityisopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja ja laaja-alainen 

erityisopettaja. Näiden lisäksi opettajapareina toimi myös suomi toisena kielenä – opettaja, 

resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja. (Ahtiainen et al., 2011, s. 29–35.)  

Suomalaisessa keskustelussa yhteisopetus ymmärretään niin, että opettajat toimivat tasaver-

taisina, eikä kumpikaan ole avustajan roolissa. Se, että luokassa on opettaja ja koulunkäyn-

nin ohjaaja tai avustaja, ei vielä täytä yhteisopetuksen tunnusmerkkejä. (Pakarinen, Kyttälä 

& Sinkkonen, 2010, s. 13.) Takalan ja Uusitalo-Malmivaaran (2012, s. 375) mukaan yhteis-
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opetukseen kuuluu selkeästi opetuksen suunnittelu, opettaminen ja arviointi. On myös huo-

mioitava, että yhteisopettajuus on eri asia, kuin opettajien yleisesti käyttämä yhteissuunnit-

telu (Ahtiainen et al., 2011, s. 18). 

3.2 Yhteisopetuksen edellytyksiä 

Perusedellytyksenä yhteisopetukselle on todettu olevan opettajien välisen vuorovaikutuksen 

ja vastuun jakamisen opetuksesta (Pakarinen et al., 2010, s. 13). Opettajien tulee rohkaistua 

ottamaan toinen opettaja luokkahuoneeseen, mikä saattaa vaatia muutosta asenteisiin ja to-

tuttuihin työtapoihin. Toimiva vuorovaikutus edellyttää halua kehittää yhteistyö- ja kommu-

nikaatiotaitoja. (Ahtiainen et al., 2011, s. 19.) Takala ja Uusitalo-Malmivaara (2012, s. 375) 

huomauttavat, että opettajien pitäisi saada valita itse omat työparinsa, jotta yhteistyö olisi 

toimivaa. Lisäksi työtavan kokeilun tulisi aina olla vapaaehtoista (Kohler-Evans, 2006, s. 

261; Scruggs et al., 2007, s. 403). 

On huomattu, että opettajilla on oltava yhteisymmärrys opetuksen järjestämisestä ja luokassa 

toimimisen säännöistä ja edellytyksistä. (Ahtiainen et al., 2011, s. 19.) Näkemyseroja voi 

syntyä esimerkiksi sopivasta melutasosta luokassa (Cook & Friend, 1995). Condermanin, 

Pedersenin ja Bresnahanin (2009, s. 26) mukaan oppilaiden käyttäytymiseen ja epäsopivan 

käyttäytymisen seuraamuksiin liittyviä käsityksiä on syytä pohtia. Lisäksi opettajien tulee 

keskustella oppimiskäsityksistään. Tutkijat korostavat, että opettajien on tunnettava omat ja 

toisen opetustavat ja tiedostavat niiden yhtäläisyydet ja erot.  

Kohler-Evansin (2006, s. 263) mukaan edellä mainittujen asioiden edellytyksenä on toimiva 

kommunikaatio. Yhteisopettajien tulee keskustella jatkuvasti onnistumisista, haasteista, 

huolenaiheista, itseään ärsyttävistä asioista ja työn hyvistä puolista. Avoimuus, rehellisyys, 

luottamuksellisuus ja jatkuvuus ovat toimivan kommunikaation pohjana. (Kohler-Evans, 

2006, s. 263.) Cook ja Friend (1995) lisäävät, että palautteen antaminen toiselle on syytä 

ottaa puheeksi. Scruggs kumppaneineen (2007, s. 405) kuvaakin yhteisopetusta avioliitoksi, 

joka vaatii työtä, joustavuutta ja kompromisseja onnistuakseen.  

Kun luokassa on kaksi opettajaa, on todettu olevan tärkeää, että he ovat tasavertaisia. Tällöin 

myös oppilaat pitävät kumpaakin opettajaa opettajinaan ja suhtautuvat heihin yhdenvertai-

sesti. Myöskään luottamuksen merkitystä ei voi vähätellä. Yhteisopettajilla on oltava käsitys 

siitä, mitkä asiat voi jakaa muiden kollegoiden kanssa ja mitkä asiat ovat luottamuksellisia. 
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(Cook & Friend, 1995.) Kohler-Evansin (2006, s. 262) mukaan tasavertaisuuden tulisi näkyä 

myös kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja siinä, että molemmat opettajat ovat yhtälailla 

vastuussa kaikista oppilaista.  

Riittävä yhteissuunnittelu on todettu yhdeksi tärkeimmistä onnistuneen yhteisopetuksen 

edellytyksistä (Cook & Friend, 1995; Kohler-Evans, 2006, s. 261;  Scruggs et al., 2007, s. 

404). Cook ja Friend (1995) toteavat, että ilman sitä toisesta opettajasta saattaa helposti tulla 

avustaja. He lisäävät, että yleisopetuksen opettajan ja erityisopettajan tehdessä yhteistyötä, 

jää erityisopettaja helposti sivustaseuraajan rooliin ja toisaalta yleisopetuksen opettaja tuntee 

kuormittuvansa liikaa. Murawski ja Dieker (2004, s. 55) mainitsevatkin koulun hallinnon 

olevan keskeisessä roolissa yhteissuunnitteluajan mahdollistamisessa. Heidän mukaansa se 

on edellytys sille, että molemmat opettajat voivat osallistua opetukseen tasavertaisesti.  

Suunnittelun ja opettamisen lisäksi tärkeä osa yhteisopetusta on yhteinen arviointi, joskin 

Conderman ja Hedin (2012) huomauttavat sen jäävän usein tutkimuskirjallisuudessa vähäi-

selle huomiolle. Arvioinnista keskusteleminen on tärkeää heti yhteistyön alkuvaiheessa, 

jotta pystytään välttämään väärinymmärryksiä ja ongelmatilanteita. Opettajien on syytä kes-

kustella niistä tavoitteista, joihin oppilaiden arviointi perustuu sekä käytännöistä, joilla jat-

kuvaa arviointia toteutetaan. (Conderman & Hedin, 2012, s. 19–21.)  

Opettajien oman toiminnan lisäksi koulun johdolla on todettu olevan suuri merkitys yhteis-

opetuksen onnistumiselle (Scruggs et a., 2007, s. 403; Kohler-Evans 2006, s. 261). Johdon 

tulee vastata työparin tarjoamisesta, aikataulujen järjestämisestä, yhteisen suunnitteluajan 

takaamisesta ja vastaantulevien haasteiden ratkaisemisesta. Lisäksi koulun johdon tukea voi-

daan tarvita työtavan esittelemisessä vanhemmille ja ympäröivälle yhteisölle. (Friend et al., 

2010, s. 20.) 

3.3 Yhteisopetuksen muotoja 

Yhteisopetusta voidaan toteuttaa eri tavoin ja pääasiassa aiemmassa tutkimuksessa esitellään 

neljästä kuuteen erilaista työtapaa (Cook & Friend, 1995; Morocco & Aguilar, 2002; Villa 

et al., 2013). Vuorottelevalla opetuksella tarkoitetaan sitä, että yksi opettajista on vetovas-

tuussa ja toinen kiertelee luokassa tarkkailemassa ja auttamassa oppilaita. (Morocco & Agui-

lar, 2002, s. 317). Vuorottelevan opetuksen vaarana on se, että toisesta opettajasta tulee apu-

opettaja. Tämä voidaan välttää sillä, että opettajat jakavat vetovastuun oppitunnin aikana. 
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(Cook & Friend, 1995.) Pistetyöskentelyssä oppilasryhmät kiertävät pisteillä, joilla opettajat 

opettavat (Morocco & Aguilar, 2002, s. 317). Opettajat jakavat opetettavan sisällön keske-

nään. Pistetyöskentely on usein työtapa, josta kokemattomat yhteisopettajat pitävät. (Cook 

& Friend, 1995.) 

Oppilasryhmä voidaan myös jakaa kahtia, jolloin toteutetaan rinnakkaisopetusta. Tällöin 

kumpikin opettaja opettaa saman sisällön, mutta valinnanvaraa löytyy opetuksen lähesty-

mistavoista. (Morocco & Aguilar, 2002, s. 317). Villa kumppaneineen (2013, s. 5) täydentää 

rinnakkaisopetusta siten, että opettajat voivat välillä kiertää ryhmien välillä. Silloin kun yh-

teisopetusta toteutetaan joustavien ryhmittelyjen avulla, oppilaat jaetaan pienempiin ryh-

miin. Jaon perusteena voi olla esimerkiksi oppilaiden taitotaso tai tarve aiheen käsittelemi-

selle uudelleen. Joustavissa opetusryhmissä voidaan hyödyntää myös oppilaiden itsenäistä 

työskentelyä. (Morocco & Aguilar, 2002, s. 317.) 

Yhteisopettajuus mahdollistaa opetuksen eriyttämisen. Eriytyvässä opetuksessa toinen opet-

taja ottaa pienemmän ryhmän oppilaita (Morocco & Aguilar, 2002, s. 317), jolloin on mah-

dollista joko kerrata aiemmin opittua tai ennakoida tulevaa. Eriytyvän ryhmän kokoonpanoa 

tulee muuttaa joustavasti ja tarjota kaikille mahdollisuus osallistua siihen. (Cook & Friend, 

1995.) Yhteisopetuksen pisimmälle yhteistyötä kehittänyt muoto on tiimiopetus, jossa opet-

tajat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ohjeistusvuoroja vaihdetaan joustavasti (Mo-

rocco & Aguilar, 2002, s. 317). Villa et al. (2013, s. 5) mainitsevat, että tiimiopetuksessa 

opettajat voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan. Onnistuneen tiimiopetuksen edellytys on 

luottamus ja sitoutuminen ja osalle opettajista se ei koskaan muodostu miellyttäväksi työta-

vaksi. Parhaimmillaan se on kuitenkin palkitsevaa. (Cook & Friend, 1995.)  

3.4 Yhteisopetuksen hyötyjä ja haasteita 

Ahtiainen et al. (2011, s. 38) havaitsivat tutkimuksessaan yhteisopetuksen lisäävän opetta-

jien työssä jaksamista ja henkistä hyvinvointia silloin, kun yhteistyö toimii. Opettajat saivat 

kohdata työssä vastaan tulevat haasteet yhdessä ja jakaa työtehtäviä kollegan kanssa. Työ-

pari tarjosi vertaistukea ja toisen opettajan läsnäolo lisäsi uskoa omaan opettajuuteen. Tut-

kijat mainitsevat lisäksi, että yhteistyö monipuolisti opetusta ja yhdessä tekeminen lisäsi työ-

motivaatiota ja innostuneisuutta. Työparin kanssa voi myös jakaa työn hyvät ja huonot puo-

let (Cook & Friend, 1995). Lisäksi Takala ja Uusitalo-Malmivaara (2012, s. 382) totesivat, 

että jakaminen ja työhyvinvointi olivat opettajien mielestä tärkeimpiä yhteisopetuksen etuja. 
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Heidän mukaansa työhyvinvointi oli seurausta siitä, että työn sai jakaa toisen opettajan 

kanssa.  

Kun luokassa on kaksi opettajaa, voivat molemmat hyödyntää omia vahvuuksiaan. Lisäksi 

työpari tarjoaa pedagogisia vinkkejä. (Ahtiainen et al., 2011, s. 36–38.) Opetuksen laadun 

on todettu paranevan, mistä hyötyvät sekä opettajat että oppilaat (Takala & Uusitalo-Mal-

mivaara, 2012, s. 382). Lisäksi on havaittu, että työparin kanssa voi keskustella luokassa 

tehdyistä havainnoista ja toisen opetusta on mahdollista täydentää ja selkeyttää. Oppilaiden 

tarpeisiin vastaaminen helpottuu myös opetuksen aikana, kun toinen voi ottaa vetovastuun. 

(Cook & Friend, 1995.) 

Rytivaara (2012, s. 190) nostaa esiin haastavien tilanteiden kohtaamisen. Kun luokassa koh-

dataan haastavia tilanteita oppilaiden kanssa, voivat opettajat jakaa vastuuta tilanteiden hoi-

tamisesta. Mikäli toisella työparista on paremmat valmiudet kohdata haastava oppilas, antaa 

yhteisopetus Rytivaaran mukaan mahdollisuuden vetäytyä sivuun tilanteesta etenkin silloin, 

kun tilanne on ongelmallinen sekä opettajalle että oppilaalle. Lisäksi työpari tarjoaa emotio-

naalista tukea.  

Opettajien on todettu kokevan, että yhteissuunnittelu tehostaa opetuksen toteuttamista (Ah-

tiainen et al., 2011, s. 38) ja sen ansiosta myös laatu paranee, kun tunnit on suunniteltu kun-

nolla (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012, s. 382). Suunnittelun ja opetuksen toteuttami-

sen lisäksi yhteisopetus mahdollistaa opettajille vastuun jakamisen arvioinnista. Arviointi on 

tehokkaampaa, joskin onnistuneen arvioinnin edellytys on, että kumpikin opettajista osallis-

tuu siihen aktiivisesti. (Conderman & Hedin, 2012, s. 19–25.)  

Tutkimukset ovat osoittaneet yhteisopettajuuden tarjoavan opettajille avaimet omaan amma-

tilliseen kehitykseen (Scruggs et al., 2007, 401; Cook & Friend, 1995; Ahtiainen et al., 2011, 

s. 48). Ahtiaisen et al. (2011, s. 50) tutkimuksessa etenkin rehtorit nostivat esiin yhteisope-

tuksen merkityksen opettajan ammatilliselle kasvulle ja kehitykselle. Rehtorien mukaan kol-

legat oppivat toisiltaan, mikä saa aikaan myös ammatillista kasvua. Lisäksi yhteisopetus 

mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtymisen opettajalta toiselle ja samalla opettajien oppimisen 

(Pulkkinen & Rytivaara, 2015, s. 10). 

Rytivaara ja Kershner (2012) tutkivat kahden luokanopettajan oppimista ja ammatillista kas-

vua yhteisopettajina. Opettajien välinen dialogi oli keskeinen tekijä opettajien ammatilli-

sessa kehityksessä. Opettajat kehittyivät yhdessä ja esimerkiksi uusien ideoiden kehittely 
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lähtee eteenpäin, kun ajatuksia jaetaan toiselle. Opettajat kehittivät eteenpäin pedagogisia 

ideoitaan, joita kokeiltiin luokassa. Tämä puolestaan sai aikaan syvempää ammatillista ke-

hitystä. Tutkijat toteavatkin, että olosuhteiden ollessa sopivat, opettajien ammatillinen ke-

hittyminen voidaan sitoa osaksi jokaista koulupäivää.  (Rytivaara & Kershner, 2012, s. 1000, 

1006–1007.) 

Toimiva yhteisopetus mahdollistaa opetuksen eriyttämisen ja tukea tarvitsevien oppilaiden 

tehokkaan tukemisen. Inklusiivisen koulun ajatus mahdollistuu etenkin silloin, kun työpa-

rina ovat yleisopetuksen opettaja ja erityisopettaja. (Cook & Friend, 1995; Mastroprieri, 

Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi & McDuffie, 2005, s. 268.) Morocco ja Aguilar (2002, s. 

338–339) lisäävät, että tällaisessa tilanteessa erityisopettaja pystyy esimerkiksi selkiyttä-

mään vaikeita sisältöjä ja mahdollistaa kaikille oppilaille niiden ymmärtämisen. Cookin ja 

Friendin (1995) mukaan erityistä tukea tarvitsevien opettaminen yhteisopetusluokassa edis-

tää inkluusiota ja vähentää parhaimmillaan oppilaiden leimaantumista, kun kaikki opiskele-

vat yhdessä. He toteavat, että oppilaat saavat apua ja opetusta enemmän ja nopeammin kuin 

perinteisessä yhden opettajan luokassa.   

Opetuksen eriyttämisen lisäksi yhteisopetus mahdollistaa oppilaan yksilöllisen kohtaamisen. 

Louhela (2012) on tutkinut kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa yhteisopetuksen kontekstissa. 

Hänen tutkimuksensa lähtökohtana oli yhteisopetus, joka muotoutui prosessin aikana yh-

teiseksi opettajuudeksi. Yhteisellä opettajuudella Louhela tarkoittaa pidemmälle menevää 

yhteen hioutumista, jossa lähdetään liikkeelle yhteisesti arvopohjasta eikä sitä voi erottaa 

irralliseksi, tarvittaessa käytettäväksi työmuodoksi.  Louhelan mukaan yhteisopettajuus 

mahdollistaa oppilaan kuulemisen silloinkin, kun oppilas ei pysty toimimaan ryhmän mu-

kana. Toinen opettajista voi tällöin irtautua opetustilanteesta kasvatus- tai ohjaustehtäviin 

ilman, että koko ryhmän opetus häiriintyy. Yhteisopetus korostuu kuulluksi tulemisen het-

kien mahdollistajana, sillä ilman toisen aikuisen läsnäoloa opetustilanteesta irtautuminen ei 

olisi mahdollista. (Louhela, 2012, s. 101–102, 147.) Takala ja Uusitalo-Malmivaara (2012, 

s. 383) lisäävät, että opettajat kokivat keskeisimmäksi oppilaiden saamaksi eduksi sen, että 

opettajilla on enemmän aikaa antaa yksilöllistä huomiota oppilaille.  Joustavan ryhmittely-

mahdollisuuden ansiosta oppilaille on mahdollista myös tarjota rauhallisempi työskentely-

ympäristö.  
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Yhteisopetuksesta on todettu olevan hyötyä sekä tukea tarvitseville että muille oppilaille. 

Tukea tarvitsevien oppilaiden käsitys itsestään oppijana ja akateeminen suoriutuminen pa-

ranee. Myös oppilaiden sosiaaliset taitojen ja kyvyn luoda ystävyyssuhteita on todettu kehit-

tyvän (Walther-Thomas, 1997, s. 399.) Lisäksi opettajilla on ollut enemmän aikaa antaa 

heille huomiota (Scruggs et al., 2007, s. 401). Muiden oppilaiden yhteistyötaitojen on todettu 

kehittyvän ja akateemisen suoriutumisen parantuvan. Lisäksi oppilaiden opiskelu- ja sosiaa-

listen taitojen on huomattu edistyvän ja luokkahuoneista on tullut yhteisöllisempiä. (Walt-

her-Thomas, 1997, s. 400–401.) Näissä tutkimuksissa yhteisopetuksessa on ollut mukana 

yleisopetuksen ja erityisopetuksen oppilaita, kuten yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa usein.  

Rytivaaran (2012, s. 187) mukaan yhteisopetus helpottaa myös työrauhan ylläpitämistä, sillä 

toinen opettajista voi keskittyä opettamiseen ja toinen työrauhasta huolehtimiseen. Toisaalta 

Ahtinen et al., (2011, s. 37) totesivat, että kahden opettajan läsnäolo ei automaattisesti pa-

ranna työrauhaa, vaikka ongelmiin puuttuminen onkin helpompaa. Louhela taas (2012, s. 

102–104) nostaa esiin sen, että mahdollisuus poistua toiseen tilaan häiritsevästi käyttäytyvän 

oppilaan kanssa parantaa luokanhallintaa.  

Ahtiaisen tutkimusryhmän (2011) mukaan yhteisopetusta voidaan tarkastella koulun toimin-

takulttuurin näkökulmasta. He totesivat, että yhteisöllisyys korostuu, kun yksin tekemisestä 

luovutaan. Yhteisöllinen toimintakulttuuri näkyi parhaimmillaan siinä, että oppilaat nähtiin 

yhteisinä. Vastuu oppilaista oli useammalla ihmisellä ja tarvittaessa oppilas sai tukea nope-

ammin ja oppilaan turvaverkko koulussa laajeni. (Ahtiainen et al., 2011, s. 51.) 

Takalan ja Uusitalo-Malmivaaran (2012) mukaan oppilaat saavat yhteisopetuksen ansiosta 

mallin siitä, kuinka kaksi aikuista tekee yhteistyötä sen lisäksi, että oppilailla on ”valinnan 

varaa” opettajissa. Oppilaat näkevät, kuinka kaksi aikuista keskustelee ja ovat asioista myös 

eri mieltä rakentavasti. (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012, s. 383.) Yhteisopetukseen 

liittyy usein suuri ryhmäkoko, kun kahden opettajan luokat yhdistetään. Ahtiaisen et al. 

(2011, s. 39) tutkimuksessa osa opettajista ei nähnyt luokkien yhdistämisen tuovan mitään 

lisäarvoa, vaan hyödyn nähtiin olevan suurin, silloin kun ryhmä on pieni ja opettajia kaksi. 

Osa opettajista puolestaan koki yhteisopetuksen tuovan suureen ryhmään lisäarvoa esimer-

kiksi opettajien vahvuuksien ja roolien vaihtamisen kautta.  

Eräs keskeisimmistä yhteisopetuksen haasteista on useiden tutkimusten mukaan yhteisen 

suunnitteluajan puute, mikä aiheuttaa helposti sen, että toinen opettajista jää apuopettajan 

rooliin. Usein etenkin erityisopettajan rooli muuttuu avustavaksi, mikäli suunnittelua ei ole 
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tehty kunnolla. (Ahtiainen et al., 2011, s. 38; Scruggs et al., 2007, s. 404; Thousand, Villa & 

Nevin, 2006, s. 245.) Ahtiainen et al. (2011, s. 38) huomauttavat, että haasteita voi aiheuttaa 

se, että ennalta sovittu suunnitteluaika eri toteudu tai lukujärjestysteknisistä syistä yhteis-

opetustunnit eivät toteudu. 

Suunnitteluajan puutteen lisäksi ongelmia on todettu aiheuttavan työparin heikko sisällön-

hallinta, riittämätön koulutus, toimivien toimintamallien puute, opettajien epäselvät roolit, 

toisistaan poikkeavat opetustyylit ja kommunikaation puute (Takala & Uusitalo-Malmi-

vaara, 2012, s. 383). Koulutuksen lisäksi opettajat voivat tarvita ohjausta yhteisopetuksen 

järjestämiseen sekä oman ajattelun ja joustavuuden kehittämiseen (Scruggs et al., 2007, s. 

404–405). Kaikkiaan voidaan todeta, että yhteisopetuksen edellytysten on täytyttävä, jotta 

työtapa voi toimia kunnolla. 
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4 Tutkimuksen metodologia ja toteutus 

Tämän tutkimuksen metodologiset valinnat pohjautuvat narratiiviseen eli kerronnalliseen 

tutkimusmetodologiaan. Chase (2011, s. 421) kuvaa kerronnallisuutta osana laadullisen tut-

kimuksen kenttää. Hänen mukaansa kerronnallinen tutkimus kietoutuu elettyjen ja kerrottu-

jen kokemusten ympärille. Kerronnallisen tutkimuksen avulla voidaan ymmärtää kokemuk-

sille annettuja merkityksiä, ymmärtää tekoja ja järjestää tapahtumia ja toimijoita merkityk-

sellisiksi kokonaisuuksiksi sekä nähdä näiden välisiä yhteyksiä ja seurauksia.  (Chase, 2011, 

s. 421.) Tässä luvussa kuvaan, kuinka kerronnallisuus näkyy tässä tutkimuksessa. Avaan 

tekemiäni metodologisia valintoja ja kuvailen kerronnallisuuden rakentumista tämän tutki-

muksen eri vaiheissa.  

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymysten syntyminen on ollut prosessi, joka alkoi tiedostamattani opintojeni en-

simmäisenä syksynä erään opintojakson tehtävän avulla. Pohdin jo silloin mahdollisuuksia 

tukea nuorta opettajaa uransa alkuvaiheessa. Kiinnostuin yhteisopetuksesta ja pyörittelin 

mielessäni ajatusta siitä, voisiko yhteisopetus luoda sopivat puitteet nuoren opettajan kai-

paamalle tuelle. Ajatus jäi kytemään ja mielenkiintoni aihetta kohtaan kasvoi niin paljon, 

että lähdin työstämään sitä tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä nuoret opettajat kertovat yhteisopetta-

juudesta uransa alkuvaiheessa. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, millaista tukea nuoret opetta-

jat ovat saaneet yhteisopettajuudesta omaan opettajuuteensa ja opettajan työhön. Tutkimus-

kysymykset ovat muotoutuneet seuraavalla tavalla:  

 

Mitä nuoret opettajat kertovat yhteisopettajuudesta? 

Millaista tukea nuoret opettajat ovat saaneet yhteisopettajuudesta omaan opettajuu-

teensa ja opettajan työhön? 
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Vastaan näihin tutkimuskysymyksiin luvussa viisi. Peilaan lisäksi nuorten opettajien koke-

muksia mentoroinnista saatuihin tutkimustuloksiin ja pohdin tutkimustulosten pohjalta joh-

topäätöksissä, voisiko yhteisopettajuus tarjota mahdollisuuden mentoroinnin kaltaiseen nuo-

ren opettajan tukemiseen. 

4.2 Kerronnallinen tutkimusmetodologia 

Denzinin ja Lincolnin (2011) mukaan laadullisen tutkimuksen kenttä on moninainen ja ta-

poja tehdä laadullista tutkimusta on useita. Yhteistä laadulliselle tutkimukselle on kuitenkin 

sen tavoite selittää ja tulkita ympäröivää maailmaa. Laadullinen tutkimus tarkastelee ilmiöitä 

niiden luonnollisissa olosuhteissa tarkoituksenaan selittää ilmiöitä ja ymmärtää niitä merki-

tyksiä, joita ihmiset antavat ilmiöille. Tavoitteena on syventää ymmärrystämme kiinnostuk-

semme kohteena olevasta ilmiöstä. Jokainen laadullisen tutkimuksen lähestymistapa lisää 

ymmärrystämme maailmasta omalla tavallaan, omasta näkökulmastaan. (Denzin & Lincoln, 

2011, s. 3-4.) Tämä tutkimus asettuu laadullisen tutkimuksen kenttään, sillä sen tavoitteena 

on ymmärtää ja kuvailla yhteisopettajuutta nuorten opettajien näkökulmasta. Ymmärrys ja 

tulkinnat muodostuvat nuorten opettajien kertomusten kautta. Näin ollen tutkimus asettuu 

laadullisen tutkimuksen kentässä narratiivisen eli kerronnallisen tutkimuksen alueelle.  

Kuten laajemmin laadullisessa tutkimuksessa niin myös kerronnallisen tutkimuksen kentällä 

Chasen (2011, s. 421) mukaan on useita erilaisia tapoja tehdä tutkimusta. Creswell (2013, s. 

71) toteaa, että kerronnalliselle tutkimukselle on löydettävissä tiettyjä yleisiä piirteitä. Tut-

kija kerää kertomuksia, joissa yksilö kuvaa kokemuksiaan. Kertomus voi rakentua joko tut-

kijan ja tutkittavan välille tai tutkittava voi kertoa sen tutkijalle. Kertomukset ovat yksilön 

kokemuksia ja niiden avulla yksilö rakentaa usein identiteettiään. (Creswell, 2013, s. 71.) 

Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber (1998, s. 2-3) taas määrittelevät narratiiviseksi tutki-

mukseksi minkä tahansa tutkimuksen, jossa käytetään tai analysoidaan narratiiveja eli ker-

tomuksia.  

Heikkinen (2015) mainitsee, että kerronnallisen tutkimuksen käsitteistö on moninaista. Ter-

minä narratiivisuus tulee latinan kielestä sanoista narratio eli kertomus ja narrare, joka tar-

koittaa kertomista. Englanninkielisessä tutkimuksessa käytetään nimiä narrative research ja 

narrative inquiry. Suomessa käännösvaihtoehtoja ovat kertomuksellisuus ja kerronnallisuus. 
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Näistä kahdesta kerronnallisuuteen kuuluu tiiviimmin lopputuloksen lisäksi myös kertomis-

prosessi. (Heikkinen, 2015, s. 151.) Tässä tutkimuksessa käytän narratiivisuudesta suomen-

kielistä käännöstä kerronnallisuus.  

Kerronnallisuuteen liittyy kaksi keskeistä käsitettä: kertomus ja tarina. Hyvärinen ja Löyt-

tyniemi (2005, s. 189) määrittelevät kertomuksen tietämisen tavaksi, joka mahdollistaa ajal-

lisuuden ymmärtämisen ja jäsentää eettisen paikkamme maailmassa. Lisäksi kertomus toimii 

vuorovaikutuksen välineenä ja sen avulla välitetään sanatonta tietoa. Kertomuksella voidaan 

vastata “kuka minä olen” kysymykseen. Tässä tutkimuksessa ymmärrän Creswelliä (2013) 

sekä Hyväristä ja Löyttyniemeä (2005) mukaillen kertomukset välineeksi ymmärtää yksilön 

kokemuksia. Kertomuksissa kertojan identiteetti, tässä tutkimuksessa nuoren opettajan yh-

teisopettajuus, rakentuu suhteessa aikaan, paikkaan ja kertomistilanteeseen. Opettajien ker-

tomukset liikkuvat ajallisesti heidän opettajan työuralla, toisinaan kronologisesti, toisinaan 

poukkoillen menneestä tulevaan ja takaisin nykyhetkeen. Kertomukset välittävät kuulijal-

leen myös sellaista tietoa, jota ei aina sanallisteta, mikä mahdollistaa kertojan kokemusten 

syvällisen ymmärtämisen.  

Hänninen (2015, s. 169) märittelee tarinan merkitysrakenteeksi, joka muodostuu tiettyjen 

tapahtumien tulkinnasta. Heikkinen (2015) puolestaan kuvaa tarinaa kertomuksen tapahtu-

marakenteena, joka voidaan esittää monin eri tavoin, jolloin se saa kertomuksen muodon. 

Tarinan muodostavat ajallisesti etenevät tapahtumat ja siihen kuuluvat myös olevaiset eli 

henkilöhahmot sekä tapahtumapaikat, henkilöhahmojen teot ja erilaiset sattumukset.  (Heik-

kinen, 2015, s. 151–154). Koska kertomus muodostuu sitten, kun tarina esitetään, vaikutta-

vat sen muotoutumiseen myös kertomisen ehdot esimerkiksi ymmärretyksi tuleminen tie-

tyllä kielellä (Hänninen, 2015, s. 169–170). Käytän tässä tutkimuksessa kertomuksen käsi-

tettä viitatessani nuorten opettajien kerrontaan. Tulosluvuissa 5.1–5.3 opettajien kertomuk-

set on nimetty tarinoiksi, sillä niissä opettajien kertomusten tapahtumarakenne tuodaan esiin 

ja kertomusten tapahtumat saavat ajallisen jatkumon, kuten Heikkinenkin (2015) mainitsee. 

Tarinat ovat tulkintaani opettajien kertomuksista.   

Kerronnallisuus valikoitui tämän tutkimuksen metodologiseksi lähtökohdaksi, sillä olen 

kiinnostunut opettajien kokemuksista. Kerronnallisuuden avulla pääsen kiinni yksilöiden, 

tässä tutkimuksessa nuorten opettajien, kokemuksiin. Haluan kuulla ja selvittää millaisista 

kokemuksista nuoret opettajat kertovat ja millaisia asioita he nostavat esille. Näen, että ko-

kemuksia on mahdollista ymmärtää ja tulkita kertomusten kautta, sillä tutkijana en koskaan 
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voi tavoittaa itse alkuperäistä kokemusta. Tutkijana voin tavoittaa kertomuksen, jonka avulla 

yksilö rakentaa kokemuksiaan. 

Tarkastelemalla nuorten opettajien kertomuksia selvitän myös sitä, miten yhteisopettajuus 

on vaikuttanut heidän opettajuuteensa ja työhönsä uran alkuvaiheessa. Kertoessaan vapaasti 

työstään yhteisopettajina opettajilla on mahdollisuus kertoa niistä asioista, jotka he kokevat 

merkityksellisiksi. Kerronnallisen haastattelun ansiosta pystyn syventämään haastattelua 

juuri niihin aiheisiin, jotka kertomuksissa nousevat esiin. Tämä ei olisi mahdollista esimer-

kiksi strukturoidun kyselyn avulla. Kuten Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, s. 189) totesivat, 

kertomus mahdollistaa oman identiteetin tarkastelun. Näin ollen kertomusten avulla saan 

mahdollisuuden kiinnittää huomioni siihen, keitä nuoret yhteisopettajat ovat ja miten he hah-

mottavat oman paikkansa ja opettajuutensa omalla työurallaan.  

Heikkinen (2015) näkee neljä erilaista tapaa ymmärtää kerronnallisuus tutkimuksessa. Nämä 

neljä ulottuvuutta ovat tiedon luonne ja tietämisen tapa, tutkimusaineiston luonne, aineiston 

analyysin tavat sekä kertomusten merkitys käytännössä. (Heikkinen, 2015, s. 155.) Kuvaan 

seuraavissa alaluvuissa tarkemmin sitä, mitä kerronnallisuuden eri näkökulmat tarkoittavat 

tässä tutkimuksessa.  

Kerronnallisuus voidaan nähdä tutkimuksen taustafilosofiana ja lähestymistapana. Tällöin 

kertomukset ovat ihmiselle tyypillinen tapa ymmärtää itseään, ympäristöään ja todellisuutta 

ja muodostaa tietoa näistä. Kerronnallisuus on siis käsitys siitä, miten tietoa voi hankkia. 

(Heikkinen, 2015, s. 155–156.) Tutkimuksessani kerronnallisuus näkyy taustafilosofiana tie-

don muodostumisen ja ymmärtämisen tapana. Kertoessaan yhteisopettajuudesta nuoret opet-

tajat muodostavat tietoa, jota ymmärrän ja tulkitsen kertomusten avulla. Kertominen on tie-

don muodostamisen ja välittämisen tapa ja mahdollisuus tulkita ja ymmärtää kokemuksia. 

Valitessani kerronnallisen tutkimusmetodologian sitoudun sen käsitykseen tiedon muodos-

tumisesta kertomusten kautta. Tämä lähtökohta ohjaa tutkimuksen etenemistä ja tekemiäni 

valintoja sekä aineiston keruun että analyysin suhteen. 

4.3 Kerronnallisen aineiston kerääminen 

Kerronnallisuus tutkimuksessa voi näkyä myös tutkimusaineiston luonteessa. Aineisto on 

suullisesti tai kirjallisesti tuotettua proosamuotoista tekstiä, joka voi olla tuotettu monin eri 

tavoin. Aineisto on kerrontaa ja siitä voidaan erottaa kertomuksen tunnuspiirteitä, joskaan 
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yksinkertaisimman käsityksen mukaan siltä ei välttämättä edellytetä juonellisia kertomuksia. 

(Heikkinen, 2015, s. 159.) Lieblichin kumppaneineen (1998, s. 2–3) lisää, että kerronnalli-

nen aineisto voidaan kerätä esimerkiksi haastattelujen ja kirjallisten töiden avulla tai havain-

nointien, keskustelujen, kirjeiden tai elämäkertojen muodossa. Tässä tutkimuksessa kerron-

nallinen aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea opettajaa. Jokaista opettajaa haastateltiin 

yhden kerran.  

Kun tutkimukseen osallistujia valitaan laadulliseen tutkimukseen, on tärkeää, että he joko 

tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä itsellään on siitä kokemusta. 

Osallistujat tulee valita harkitusti. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 85–86.) Tutkimukseen osal-

listuneiden opettajien tuli täyttää kaksi ehtoa. Heillä tuli olla kokemusta yhteisopettajuu-

desta. Lisäksi opettajien valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä sai olla korkeintaan 

viisi vuotta, koska olin kiinnostunut nimenomaan uransa alkuvaiheessa olevien opettajien 

kokemuksista yhteisopettajuudesta.  

Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005, s. 189) määritelmän mukaan kerronnallisen haastattelun 

tavoite on kerätä kertomuksia, joiden avulla on mahdollista hahmottaa sekä menneisyyttä 

että tulevaisuutta ja kertojan identiteettiä. Kertoessaan omasta työstään yhteisopettajina, 

nuoret opettajat hahmottivat oman uransa vaiheita sekä ajallisesti että suhteessa omaan opet-

tajuuteensa ja opettajan työhön.  

Tapoja tehdä kerronnallista haastattelua on useampia. Haastattelun muoto voi olla vapaa tai 

tarkkaan määritelty, siinä voi olla joko yksi kysymys tai rajoittamaton määrä kysymyksiä.  

Haastattelijan ja haastateltavan välinen vuorovaikutus voi olla joko rajattua tai tiivistä. (Hy-

värinen & Löyttyniemi, 2005, s. 192.) Riessman (2008, s. 23) lisää, että kerronnallisen haas-

tattelun tavoitteena on saada esille yksityiskohtaisia kertomuksia lyhyiden vastausten ja 

yleistyksien sijaan. 

Riessmanin (2008, s. 24) mukaan kertomusten kerääminen haastattelun avulla edellyttää, 

että haastattelija ei yritä kontrolloida haastattelutilannetta. Hän korostaa, että on tärkeää an-

taa haastateltavan kulkea haastattelussa omaa reittiään siitä huolimatta, että haastattelulle on 

etukäteen suunniteltu tiettyjä teemoja suhteessa tutkimuksen tarkoitukseen. Lisäksi hän to-

teaa kertomuksen kertomisen olevan mahdollista silloin, kun haastateltavan puheenvuoroille 

annetaan riittävästi aikaa ja tilaa.  



31 

 

 

Keräsin tutkimusaineiston kerronnallisten haastattelujen avulla. Haastattelut noudattivat 

mahdollisimman vapaata muotoa, joskin esitin haastateltavan kertomisen tueksi kysymyk-

siä. Kysymysten muoto pyrki tavoittamaan mahdollisimman spontaaneja kertomuksia. Jo-

kainen haastattelu eteni eri tavoin, sillä esitin kysymyksiä kertomusten yksilöllisen etenemi-

sen mukaan. Haastattelukysymyksiä (LIITE 1) oli valmiina kymmenen ja kertomusten ede-

tessä esitin niitä tarpeen mukaan lisää. Haastateltavan ja itseni välinen vuorovaikutus oli 

jatkuvasti läsnä, mutta pyrin pääasiassa aktiivisen kuuntelevaan rooliin niin, että annoin 

haastateltavalle tilaa kertoa mahdollisimman spontaanisti ja laajasti ilman turhia keskeytyk-

siä.  

Kerroin haastattelujen alussa haastateltaville siitä, että kaikki heille tästä aiheesta mieleen 

tuleva on arvokasta ja mitään oikeita vastauksia ei ole. Heillä oli tiedossa tutkimuksen aihe 

eli se, että olin kiinnostunut heidän kokemuksistaan yhteisopettajuudesta. Kerroin myös, että 

minulla on muutamia apukysymyksiä mukana, mutta että tarkoituksena on edetä sen mu-

kaan, mitä he haluavat aiheesta kertoa.  

Toisessa ja kolmannessa haastattelussa lähdin liikkeelle suoraan toisesta kysymyksestä, sillä 

ensimmäisestä kysymyksestä aloittaminen ei tuntunut toimivalta aloitukselta ensimmäisen 

haastateltavan kanssa. Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005, s. 198–199) mainitsema lähtökohta 

esittää kertomuksia hakevia kysymyksiä ja antaa kysymysten avulla haastateltavalla vapau-

den kertoa aiheesta laajasti. Kerronnallisen tutkimushaastattelun mukaisesti esitin suuren 

osan kysymyksistä ”Kerro…” muodossa, jotta saisin haastateltavan kertomaan mahdollisim-

man spontaanisti hänelle itselleen merkityksellisiä asioita. Oma kokemukseni haastattelijana 

kasvoi haastattelu haastattelulta ja huomasin aineistoa lukiessani, että viimeisessä haastatte-

lussa pystyin antamaan parhaiten aikaa haastateltavalle kertomiseen. Tutkimushaastattelua 

voidaankin tarkastella keskusteluna, jossa normaalit keskustelun säännöt, kuten oman pu-

heenvuoron ottaminen, ovat läsnä (Riessman, 2008, s. 24).  

Haastattelut toteutettiin kahdella peräkkäisellä viikolla keväällä 2016 haastateltavalle par-

haiten sopivaan ajankohtaan. Haastateltavat valikoituivat tutkimukseen vapaaehtoisuuden 

kautta ottaessani yhteyttä kouluihin, joissa tiesin toteutettavan yhteisopetusta. Ainon haas-

tattelu tehtiin ensimmäisenä, Siirin toisena ja Maijan kolmantena. Haastattelupaikka oli jo-

kaisessa kolmessa haastattelussa rauhallinen. Ainon ja Maijan haastattelutilanteissa ei ollut 

lainkaan häiriöitä ja Siirin haastattelu keskeytyi pariksi minuutiksi tilassa käyneen oppilaan 

vuoksi.  
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Haastattelut ovat kestoltaan 40–50 minuuttia. Ainon haastattelun kesto oli 40 minuuttia, Sii-

rin 49 minuuttia 17 sekuntia ja Maijan 47 minuuttia 58 sekuntia. Maijan haastattelusta vii-

meiset 7 minuuttia nauhoitettiin varsinaisen haastattelun jälkeen, kun haastateltava halusi 

lisätä muutamia asioita sen jälkeen, kun olimme keskustelleen hetken vapaasti haastattelun 

päätteeksi.  

4.4 Kerronnallisen aineiston analyysi 

Kolmantena ulottuvuutena tiedon muodostumisen ja aineiston keruun lisäksi kerronnalli-

sessa tutkimuksessa on Heikkisen jaottelun (2015, s. 160) mukaan aineiston analyysi. Pol-

kinghorne (1995) jakaa kerronnallisen aineiston analyysin kahteen eri tapaan. Narratiivi-

sessa analyysissa tutkija tekee kertomuksista synteesiä ja tuottaa uuden kertomuksen aineis-

ton tarjoamien kertomusten perusteella. Tällöin analyysissä liikutaan kertomuksen elemen-

teistä kohti uutta, juonellista kertomusta. Narratiivien analyysissa, joka perustuu Brunerin 

(1985) kuvaamaan paradigmaattisen tietämisen tapaan, narratiiveja eli kertomuksia puoles-

taan luokitellaan erilaisiin luokkiin esimerkiksi teemojen tai kategorioiden perusteella. Nar-

ratiivien analyysissa liikutaan siis kertomuksen tasolta kohti tarinan yleisiä elementtejä.  

(Polkinghorne, 1995, s. 12.)  

Myös Lieblich et al. (1998) ovat hahmottaneet narratiivista analyysia. He jakavat kerronnal-

lisen analyysin neljään osaan, jotka liikkuvat holistisesta kategoriseen ja sisällön analyysistä 

muodon analyysiin. Holistisessa analyysissa tutkijan kiinnostus on ensisijaisesti yksilön ai-

nutlaatuisessa kokemuksessa. Kertomuksen osia tarkastellaan suhteessa kokonaisuuteen. 

Kategorinen näkökulma valitaan usein silloin, kun ollaan kiinnostuneita kokemuksista, jotka 

useampi ihminen jakaa samasta ilmiöstä. Kertomus paloitellaan tällöin pienempiin osiin, 

joita luokitellaan edelleen. Kategorinen analyysi vastaa hyvin pitkälti laadullisessa tutki-

muksesta laajalti käytettyä sisällönanalyysia. Holistisen ja kategorisen jaon lisäksi analyysi 

koskee aina joko sisältöä tai muotoa. Tarkasteltaessa kertomusten sisältöä ollaan kiinnostu-

neita siitä mitä aineistossa sanotaan. Muodon analyysi puolestaan keskittyy siihen miten ker-

tomukset kerrotaan. (Lieblich et al., 1998, s. 12–13.)  

Kun Polkinghornen (1995) ja Lieblichin et al. (1998) jaotteluja rinnastaa toisiinsa, voidaan 

holistinen sisällön ja muodon analyysi nähdä narratiivisena analyysina ja kategorinen sisäl-

lön ja muodon analyysi puolestaan narratiivien analyysina. Hänninen (2015, s. 174) mainit-
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see, että kategorinen analyysi ei ole varsinaisesti narratiivista, koska siinä kertomus pilko-

taan osiin ja tarinallisuus sekä juonellisuus katoavat. Kujala (2007, s. 29) toteaakin narratii-

vien analyysissa eli aineiston luokittelussa olevan kyse sisällönanalyysista (Kujala, 2007, s. 

29). Kerronnalliselle analyysille ei ole olemassa yhtä selkeää, oikeaa tapaa, vaan jokainen 

tutkija soveltaa erilaisia tapoja suhteessa omaan tutkimusaineistoonsa ja tutkimuskysymyk-

siinsä (Hyvärinen, 2010, s. 90).  

Hyödynnän tässä tutkimuksessa sekä narratiivien analyysia että narratiivista analyysia. Ai-

neiston analysointi alkoi jo aineiston litterointivaiheessa. Litteroin aineistot pian haastatte-

lujen jälkeen ja litterointi oli tehty kokonaisuudessaan viikon sisällä kustakin haastattelusta. 

Kirjoitin litteraatit sanasta sanaan puhtaaksi pistekoolla 12, fontilla Arial.  Ainon haastatte-

lun litteraatti oli pituudeltaan 11 sivua, Siirin 15 sivua ja Maijan 13 sivua. Litteraateissa 

haastateltavan puheenvuorot on merkitty nimen alkukirjaimella esimerkiksi Maija ”M” ja 

haastattelijasta käytetään lyhennettä ”H”. Litteroidessani tein huomioita aineistosta, vaikka 

en siihen tietoisesti pyrkinytkään. Kertomukset alkoivat ikään kuin elää mielessäni. 

Vastaan narratiivisen analyysin keinoin ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ”Mitä nuoret 

opettajat kertovat yhteisopettajuudesta?” soveltamalla holistista sisällön analyysia. Analy-

soin jokaista haastattelua ensin erillisinä kokonaisuuksina soveltaen Lieblichin et al. (1998, 

s. 62–63) esittelemiä analyysin vaiheita. Muodostin jokaisen haastateltavan tarinat siten, että 

luin tarinan ensin avoimin mielin, ilman muistiinpanovälineitä. Lukukerran aikana yleisvai-

kutelma tarinasta alkoi hahmottua ja aloin mielessäni koota aihepiirejä, joita haastateltava 

nosti kertomuksissaan esiin. Tämän jälkeen lähdin analysoimaan tekstiä tarkemmin. Merkit-

sin värikoodeilla samaan aihepiiriin liittyvät kohdat, joita nousi esiin pieninä kertomuksina 

haastattelun eri vaiheissa. Tämän jälkeen lähdin koostamaan kertomusta tarinaksi, joka ete-

nisi sekä ajallisesti opettajan työhistorian mukaan samalla haastattelutilanteen rakennetta 

kunnioittaen. Värikoodauksen avulla yhdistin samaa aihetta käsitteleviä kertomuksia tari-

naan loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, sillä haastattelutilanteessa puhe ja kertomukset 

liikkuivat edes takaisin, teemasta ja aiheesta toiseen. Analysoin kaikki kolme haastattelua 

vuorotellen tällä tavalla. Analyysin tuloksena muodostuivat Ainon, Siirin ja Maijan tarinat 

(luvut 5.1–5.3). Tarinoissa jokainen nuori opettaja pääsee ääneen vuorollaan ja kertoo yh-

teisopettajuudestaan. Tarinat etenevät auki kirjoitetun tekstin ja sitaattien vuoropuheluna 

niin, että tarina etenee koko ajan. Tarinoissa korostuu opettajien oma ääni, mutta peilaan 

tuloksia jo tässä vaiheessa aiempaan tutkimukseen.  
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Tulosluvussa 5.4 kokoan kaikkien kolmen tarinan keskeisimmät asiat yhteen ja tarkastelen 

tarinoita suhteessa toisiinsa ja tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Yhteenvetolukua 

ovat ohjanneet ensimmäisen tutkimuskysymykseni lisäksi kysymykset siitä, mikä tarinoissa 

on hyvin samanlaista entä mikä hyvin erilaista? Kolme tarinaa on kunkin opettajan itsenäi-

siä, yksilöllisiä kuvauksia heidän opettajuudestaan, mutta yhdessä ne rakentavat laajempaa 

kuvaa yhteisopettajuudesta nuorten opettajien näkökulmasta.  

Toista tutkimuskysymystäni ”Millaista tukea nuoret opettajat ovat saaneet yhteisopettajuu-

desta omaan opettajuuteensa ja opettajan työhön?” lähestyn narratiivien analyysin eli sisäl-

lön analyysin avulla. Sovelsin analyysissa Lieblichin ja kumppaneiden (1998, s. 112–114) 

kuvaamaa analyysiprosessia, jossa kerronnallisesta aineistosta tunnistetaan ensin ne tekstin 

osat, jotka koskevat tutkimuksen kohteena olevaa aihetta. Alleviivasin kaikista kolmesta 

haastattelusta ne kohdat, joissa haastateltava kertoi suoraan työhön ja opettajuuteen liitty-

västä tuesta sekä apuun ja positiivisiin asioihin liittyvistä aiheista, sillä nekin kuvasivat usein 

nuoren opettajan saamaa tukea.  

Esimerkki analyysiin mukaan otetusta aineistokatkelmasta: 

”…saapi jakkaa sen omat ajatukset niistä oppilaista se on ehkä mukavinta että jos mietityt-

tää jonku oppilaan kohalla joku asia ni voi toisen opettajan kans puhua siitä…” 

Lieblichin et al. (1998, s 113) analyysimalli etenee alleviivaamisen jälkeen sisältökategori-

oiden määrittelyyn joko teoriaohjaavasti tai aineistolähtöisesti. Tämän jälkeen mallissa va-

litut katkelmat tai ilmaukset lajitellaan sopiviin alakategorioihin ja nämä kaksi vaihetta liit-

tyvät tiiviisti toisiinsa. Myös Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 109) mukaan aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia voidaan kuvata vaiheittain. Heidän määrittelemänsä vaiheet perustuvat 

Milesin ja Hubermanin (1994) kolmivaiheiseen analyysimalliin. Analyysi etenee litteroinnin 

ja aineiston lukemisen jälkeen pelkistettyjen ilmausten etsimiseen, niiden listaamiseen sekä 

samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsimiseen. Tämä jälkeen ilmaukset yhdistetään ala-

luokiksi ja edelleen yläluokiksi ja kokoavaksi käsitteeksi. Puhtaasti aineistolähtöinen ana-

lyysi on vaikea toteuttaa, sillä tutkijan tekemät valinnat kuten tutkimusasetelma ja käytetyt 

käsitteet vaikuttavat tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 96, 109.)  

Sovelsin aineiston analyysissa sekä Lieblichin et al. (1998) että Tuomen ja Sarajärven (2009) 

näkemystä analyysin vaiheista.  Etsittyäni opettajien saamaan tukeen liittyvät katkelmat, lis-

tasin ne ensin alkuperäisilmauksina taulukkoon. Analyysiyksikkönä toimi kerronnallinen 
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ajatuskokonaisuus, joko yksi tai useampia lauseita. Tämän jälkeen muodostin alkuperäisil-

mauksista pelkistetyt ilmaukset (taulukko 1.) Muodostin jokaisesta haastattelusta oman tau-

lukon.  

Taulukko 1.  Alkuperäisilmausten pelkistäminen 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

se oli tosi kokenut ja tykkäsin tosi paljon meillä meni 

hyvin yhteen… niin sitte oli ihana ku siltä sai semmosta 

palautetta mikä sitten vei minua etteenpäin 

Eteenpäin vievä palaute 

sitten osas sanoa että tosi hyvä että sä oot tuommonen 

joka huolehtii oppilaista jotaki tommosta tosi positii-

vista kannustavaa 

Positiivinen kannustus 

jotenki on se kiva saaha se palaute niinku työkaveriltaki 

siitä työstä mitä on niinku tehny 

Palaute omasta työstä 

 

Seuraavassa vaiheessa siirsin jokaisesta haastattelusta muodostamani pelkistetyt ilmaukset 

kokoavaan taulukkoon (taulukko 2), jossa ryhmittelin ne alaluokkiin. Värikoodasin pelkis-

tetyt ilmaukset haastatteluittain. Tällä varmistin sen, että pystyn tarvittaessa tarkastelemaan 

myöhemmin ilmauksia suhteessa alkuperäiseen haastatteluun. 

Taulukko 2.  Alaluokkien muodostaminen 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Kannustus yhteisopettajuuteen 

Positiivinen kannustus 

Kannustaminen 

 

Eteenpäin vievä palaute 

Palaute omasta työstä 

Palaute omasta työstä 

Kannustaminen 

 

 

 

Palaute työstä 

Tämän jälkeen taulukoin alaluokat ja muodostin niistä yläluokkia (taulukko 3). 
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Taulukko 3.  Alaluokista yläluokiksi 

Alaluokka Yläluokka 

Kannustaminen 

Palaute työstä 

Palautteen saaminen työparilta 

Yläluokkia muodostui yhteensä yhdeksän. Ne olivat kommunikaatio, keskustelu, opetuksen 

järjestäminen, vastuun ja työtehtävien jakaminen, ammatillinen kehittyminen, työparilta saa-

dut neuvot, palautteen saaminen työparilta, tuki koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja 

työssä viihtyminen. Näistä yläluokista muodostui pääluokat (taulukko 4), joita ovat jaettu 

reflektio, pedagogiset ratkaisut, opettajana kehittyminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä 

työssä viihtyminen.  

Taulukko 4.  Yläluokista pääluokiksi  

Yläluokka Pääluokka 

Kommunikaatio 

Keskustelu 

Jaettu reflektio  

 

Opetuksen järjestäminen 

Vastuun ja työtehtävien jakaminen 

Pedagogiset ratkaisut 

Ammatillinen kehittyminen 

Työparilta saadut neuvot 

Palautteen saaminen työparilta 

Opettajana kehittyminen 

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö  

Työssä viihtyminen Työssä viihtyminen 

 

Sisällönanalyysin tulokset esitetään tulosluvussa 5.5 muodostamissani viidessä pääluokassa 

kerronnallisten aineistoesimerkkien avulla. Tässä vaiheessa pääluokiksi muodostuneet kä-

sitteet yhdistyvät aiempaan tutkimukseen ja tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muo-

dostamaan käsitykseen yhteisopettajuudesta ja nuoren opettajan uran alkuvaiheesta. 
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tässä pääluvussa esittelen tämän tutkimuksen tulokset. Alaluvuissa 5.1–5.3 jokaisen opet-

tajan yksilöllinen ääni pääsee esiin haastattelussa kerrotuista kertomuksista koostetuissa ta-

rinoissa. Opettajien kertomukset käyvät vuoropuhelua aiemman tutkimuksen ja aiheen teo-

reettisen tarkastelun kanssa. Tarinoiden jälkeen tarkastelen kaikkia kolmea tarinaa suhteessa 

toisiinsa ja teoreettisiin lähtökohtiin. Näiden neljän alaluvun avulla vastaan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni. Toiseen tutkimuskysymykseeni vastaan luvussa 5.5, jossa tarkaste-

len opettajien saamaa tukea narratiivien analyysin avulla. Nuorten opettajien saama tuki ja-

kautuu viiteen osa-alueeseen, jotka valottavat ilmiötä eri näkökulmista.  

5.1 Ainon tarina – Yhteisopettajuus tukemassa ja haastamassa oman opettajuuden et-

simistä 

Aino on valmistunut luokanopettajaksi edellisenä syksynä ja tehnyt kevääseen mennessä 

eripituisia sijaisuuksia useissa kouluissa. Hän on työskennellyt luokanopettajan, erityisluo-

kanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan sijaisena. Aino on opettanut sekä perinteisesti 

yksin että yhteisopettajana useiden eri opettajien kanssa. Juuri ennen virallista valmistumis-

taan Aino teki pidemmän kahden kuukauden sijaisuuden, josta Aino sai pisimmän kokemuk-

sensa saman yhteisopettajaparin kanssa. 

Alkaessaan kertoa kokemuksistaan yhteisopettajuudesta Aino nostaa esiin pisimmän sijai-

suutensa. Pääasiassa yhteistyö tapahtui oppituntien aikana erilaisissa opetustilanteissa. Pit-

kän sijaisuuden aikana opettajat myös suunnittelivat tunteja yhdessä ja sopivat oppilaiden 

ryhmittelystä. Satunnaisissa sijaisuuksissa osa tunneista on pidetty yhdessä samassa tilassa, 

mutta pääasiassa oppilaita on ryhmitelty eri tiloihin pienempiin ryhmiin.  Aino kertoo, että 

yhteistyötä oppituntien ulkopuolella on hankalampi kuvata. Sijaisena oppituntien tarkka 

suunnittelu on ollut vähäisempää ja oppituntien sisällön jakamisesta on sovittu karkeasti. 

Ainon kertomuksessa oppituntien ulkopuolinen aika painottuu oppilaista keskustelemiseen 

ja päivän tapahtumien läpikäymiseen sekä juoksevien asioiden, kuten tapahtumien ja van-

hempainiltojen, suunnitteluun ja hoitamiseen.  

Oppituntien ulkopuolella tapahtuvan keskustelun syynä on Ainon kertomuksessa usein huo-

len herääminen oppilaasta. Oman huoli jaetaan opettajaparille ja opettajat miettivät yhdessä, 

miten oppilasta voitaisiin tukea luokkatilanteissa.  



38  

 

  

”Yhellä oppilaalla esimerkiksi oli keskittymisessä että se ei ennää pysty kes-

kittyä ollenkaan oikein mihinkään. Niin sitten yritti miettiä että miten sen sais 

siinä luokassa ite, että vaihettiin istumajärjestystä ja tehtiin erilaisilla ryhmit-

telyillä. Saatiin sitä rauhallisempaa ympäristöö ja sitte samaan aikaan toinen 

opettaja selvitteli sitten kotia, että mikä onko siellä tapahtunu jotaki, ku se oli 

niin selvä se ero siinä oppilaassa. Niin sitte selvis, että siellä oli kotona jotaki 

ongelmia mikä sitte näky lapsella koulussa, että ei jaksanu keskittyä ko siellä 

vaivas kotiasiat.” 

Yhteisopetuksen edellytyksenä on tutkijoiden mukaan riittävä yhteissuunnittelu. Lisäksi 

koulun hallinnolla on tärkeä rooli riittävän suunnitteluajan takaamisessa opettajille. (Cook 

& Friend, 1995; Murawski & Dieker, 2004, s. 55.) Aino kertoo, että tyypillisenä työpäivänä 

aamu alkaa päivän raamien suunnittelulla ja oppilaiden ryhmittelyllä opetettavasta aiheesta 

riippuen. Toiminnan kulku selkeytyy päivän aikana pikku hiljaa. Ainon kertomuksessa yh-

teissuunnittelu painottuu vetovastuiden jakamiseen eikä niinkään opetuksen ja pedagogisten 

ratkaisujen pohtimiseen. Suunnittelua vaikeuttaa usein ajan puute ja muut tehtävät koulupäi-

vän jälkeen.   

Ahtiainen kumppaneineen (2011, s. 19) toteaa, että opettajilla tulisi olla yhteinen käsitys 

yhteisopetuksen järjestämisestä. Myös Ainon mukaan opettajilla on oltava yhteinen käsitys 

yhteisopettajuuden pelisäännöistä, ja niistä pitäisi ehtiä keskustella myös sijaisuuksien ai-

kana. Sijaisella olisi oltava tietoa siitä, miten opettajapari on tottunut toteuttamaan yhteis-

opettajuutta. Opettajien pitäisi keskustella luokkaan sijoittumisesta, työnjaosta, toisen ope-

tuksen täydentämisestä ja työrauhan ylläpitämisestä. Aino kertoo, että puutteellinen yhteis-

suunnittelu on aiheuttanut turhautumista. 

”Me oltiin sovittu tämän toisen opettajan kanssa että minä veän tämän pätkän 

matikassa ja sitte minä olin suunnitellu sen, että mennään tässä järjestyksessä 

nämä asian ja aloin käymään sitä läpi. Niin sitte se toinen opettaja sieltä, hän 

ei ilmeisesti oikein luottanu minnuun, niin sieltä koko ajan keskeytti että muista 

sanoa tuo ja muista tuo ja muista tuo.” 

Myös Kohler-Evans (2006, s. 263) sekä Cook ja Friend (1995) puhuvat Ainon tavoin luot-

tamuksen merkityksestä. Kun Ainon työpari on jatkuvasti puuttunut Ainon tapaan opettaa 
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eikä suunnitelmasta ole kommunikoitu riittävästi etukäteen, on se aiheuttanut Ainolle tun-

teen, ettei toinen opettaja luota häneen. Kohler-Evans (2006, s. 263) toteaakin, että luottamus 

on yksi edellytys toimivalle kommunikaatiolle opettajien välillä.  

Yhteisopetusta voi toteuttaa eri tavoin ja Aino kertoo sekä vuorottelevasta opetuksesta että 

rinnakkaisopetuksesta (vrt. Morocco & Aguilar, 2002, s. 317). Ainon mukaan vetovastuu on 

usein ollut selkeästi toisella opettajalla ja toinen on pitänyt yllä työrauhaa. Toisinaan mo-

lemmat opettajat opettavat jaettua ryhmää eri tiloissa.  

”Ni sitte siellä taas on kumpiki oman porukan kanssa nii siellä taas voi olla 

oikeesti opettajana (naurahtaa) kummakki.” 

Pyysin Ainoa kertomaan tarkemmin tunteestaan, että erillisessä tilassa saa olla ”oikeesti 

opettajana”. Aino kertoo, että ilman riittävää ennakkosuunnittelua ja sopimista pelisään-

nöistä, hän on turhautunut jäädessään apuopettajan rooliin. Tämä on myös Cookin ja Frien-

din (1995) mukaan yleinen ongelma, kun suunnittelulle ei ole ollut riittävästi aikaa. Toisaalta 

sivussa oleminen antaa mahdollisuuden tarkkailla luokkaa rauhassa. 

”Se pittää olla niin hyvin suunniteltu sen oman opettajan kanssa että uskal-

taisko siihen niinku väliin sanoa heti että tai keskeyttää ku kuitenki on tehny 

niin vaihtelevasti. […]Ei oo tuntenu sitä toista opettajaparia niin hyvin ni ei 

oo tienny, että jos on ollu vaikka oma ajatus johonki opetushetkeen, että no 

keskeytänkö nyt vai sitte niinku jälkeenpäin vain annanko vaan, että nyt oli 

hänen vastuualue niin minä oon täällä sivummalla.” 

Aino kertoo, että kokemattomammat yhteisopettajat pyrkivät työskentelemään enemmän 

selkeän jaon mukaan, jolloin toinen opettaa ja toinen on sivummalla. Cookin ja Friendin 

(1995) mukaan tämä työtapa vaatii vähiten yhteistä suunnittelua. Tämä voi olla yksi syy 

siihen, että sijaisopettajan kanssa toteutetaan vuorottelevaa opetusta. Työtapa ei kuitenkaan 

tuntunut Ainon mukaan niin paljon yhteisopettajuudelta, vaan opettaja-avustaja – asetel-

malta. Silloin, kun Ainon työpari on ollut kokenut yhteisopettaja, on työnteko sujunut pa-

remmin. Kokenut opettajapari on osannut ottaa Ainon mukaan opetukseen eikä turhautu-

mista apuopettajan rooliin jäämisestä ole syntynyt.  

Aino on jakanut vastuuta yhteydenpidossa eri tahoihin oppilaan asiaa hoidettaessa. Kommu-

nikointi ja toisen pitäminen ajan tasalla korostuvat onnistuneessa yhteistyössä. 
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”Jos on tämmönen asia että pitää olla yhteydessä sekä vaikka koulun muuhun 

henkilökuntaan, rehtoriin tai sitten koulukuraattoriin tai tämmöseen niin sitten 

toinen voi olla yhteydessä siihen ja toinen voi olla huoltajaan. Eli semmonen 

että kummallaki on se selkeesti mitä tehä, mutta liittyy siihen sammaan asiaan. 

Ja sitte ku tiedotetaan toisia että mitä kumpiki on tekemässä, niin sillon se on 

ihan onnistunu.”  

Aino kertoo kokevansa, että yhteisopettajuus on tuonut monia positiivia asioita hänen työ-

hönsä. Oppilaista puhumisen ja huolen jakamisen lisäksi yhteisopettajuus on mahdollistanut 

omien ja opettajaparin vahvuuksien hyödyntämisen oppiaineittain. Onnistumisen kokemuk-

set saa jakaa toisen kanssa ja oppilaat tuntuvat ”meidän yhteisiltä oppilailta”. Ahtiainen et 

al. (2011, s. 52) havaitsivat samanlaista muutosta opettajien ajattelussa. Yhteisopettajat voi-

vat jakaa vastuun asioiden hoitamisessa, jolloin myös työmäärä vähenee. Aino kertoo, että 

ajatusten vaihtaminen työparin kanssa on kasvattanut hänen itseluottamustaan. Kokeneempi 

opettajapari on auttanut Ainoa perehtymään koulun rutiineihin ja toimintatapoihin. Hän on 

saanut myös neuvoja yhteydenpidossa vanhempiin. Lisäksi Aino kertoo saaneensa tukea 

omaan opettajuuteensa ja kannustavaa palautetta. 

”Että osas sano semmosia asioita että ookko huomannu että sinä teet aina näin 

ja sillon tulee pieni työrauhaongelma. Että jos sinä tekisit näin niin se helpot-

tuis. Tai sitte osas sano että tosi hyvä että sinä oot tuommonen joka huolehtii 

oppilaista. Jotaki tommosta tosi positiivista, kannustavaa.” 

Yhteisopettajuus on auttanut Ainoa huomaamaan, että opettajat voivat työskennellä hyvin 

monella eri tavalla ja saada silti luokan toimimaan. Tämä on auttanut Ainoa luottamaan 

omaan tapaansa tehdä ja antanut varmuutta omiin päätöksiin. Ajatusten vaihtaminen helpot-

taa työpäivän jälkeen kotiin menemistä, kun omaa toimintaa voi pohtia toisen kanssa.  

”Tapahtu tämmönen että toiminkohan minä oikein ja oisko voinu tehä jotenki 

muuten ni siinä toisen opettajan kanssa saapi juteltua ne kaikki jutut läpi.” 

Kysyessäni Ainolta vanhempien suhtautumisesta yhteisopettajuuteen, hän palaa vanhempai-

niltoihin. Vanhemmat ovat tulleet suoraan kertomaan pitävänsä mukavana sitä, että koulussa 

on tällainen työskentelytapa. Vanhemmat ovat suhtautuneet molempiin opettajiin lapsen 

opettajina tasavertaisesti. Myös Kohler-Evans (2006, s. 263) tuo esiin opettajien tasavertai-

suuden merkityksen. Hänen mukaansa vanhemmilla tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus pitää 
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yhteyttä molempiin opettajiin. Toisaalta kaksi opettajaa antaa vanhemmille valinnanvaraa 

yhteydenpidossa kouluun, mikäli esimerkiksi henkilökemiat kohtaavat toisen kanssa parem-

min. 

”Ehkä semmonen ylipäänsä semmonen puhelimen välityksellä, että mieluum-

min soitetaan toiselle opettajalle aina ja siltä varmistetaan kaikki asiat. Ja sitte 

sen kautta hoijetaan oikeestaan kaikki tämmöset jos on jotaki viestiteltävää, 

vaikka hammaslääkäri-ilmoituski, nii se laitetaan toisen opettajan työpuheli-

meen, aina siihen, eikä välttämättä ollenkaan toisen opettajan.” 

Myöskään oppilaat eivät ole suhtautuneet Ainon kertomuksessa kahteen opettajaan kum-

meksuen, vaan pitävät itsestäänselvyytenä sitä, että jossakin luokassa on kaksi opettajaa ja 

toisissa vain yksi. Toisinaan on käynyt niin, että toisen opettajan ollessa vetovastuussa, on 

oppilas saattanut ensin ajatella, että toinen opettaja ei osaa auttaa aiheeseen liittyvissä tehtä-

vissä. Kuten vanhemmatkin, pitävät myös oppilaat Ainon mukaan kumpaakin opettajaa 

opettajanaan, vaikka tilanne mahdollistaa välillä toisen opettajan nostamisen mieluisam-

maksi.  

”Yhtenä päivänä joku oppilas saattaa sanoa että (nimi)-ope on aina niin rai-

vostuttava ja sitte taas seuraavana päivänä voi todetta että (nimi)-ope on 

ihana, kun se toinen on niin idiootti. Että on siinä ehkä semmosta, että joka 

toinen päivä voi ärsyttää toinen opettaja. Mutta ehkä yhtälailla sillon kun on 

saanu sen toimimaan, niin oppilaat kyllä pitää kumpaakin opettajaa opetta-

jana.”  

Kertoessaan koulun ja rehtorin merkityksestä, Aino sanoo opettajien tarvitsevan toisinaan 

mahdollisuuden tutustua ja kouluttautua yhteisopettajuuteen. Tähän tarvitaan koulun kan-

nustusta ilman, että ketään kuitenkaan pakotetaan kokeilemaan työtapaa (vrt. Murawski & 

Dieker, 2004, s. 53).  Aino toivoo, että saisi mahdollisuuden toteuttaa yhteisopettajuutta tu-

levaisuudessakin ja kehittää sitä yhdessä opettajaparin kanssa. 

”Oon aika avoin sille, että vaikka olis semmonen opettaja ketä en tunne niin 

hyvin, niin ois mahollisuus saaha se toimimaan, ko tutustuis toiseen opettajaan 

ja että siinäkö sais sovittua ne käytänteet ja tämmöset. […] Toisaalta tykkään 

myös saaha ommaa rauhaa luokassa mutta ehkä se onnistuu siinä yhteisopet-

tajuudessaki siinä just eri ryhmittelyillä ja semmosella.” 



42  

 

  

Yhteisopettajuutta voitaisiin Ainon mukaan mallintaa opiskelijoille opettajankoulutuksessa 

esimerkiksi luennoilla. Aino nostaa esiin myös opetusharjoitteluiden merkityksen. Ohjaavan 

opettajan ja opiskelijan välille ei tulisi tehdä niin suurta eroa, jotta opiskelijalla olisi mah-

dollisuus kokeilla yhteisopettajuutta kokeneemman opettajan kanssa. Vaarana on, että ”kaks 

opiskelijaa tekee sitä eikä kumpikaan oikein tiiä mitä tekee” ellei opiskelijoita ohjata riittä-

västi käytännössä.  

Jokisen ja Välijärven (2006, s. 94) mukaan opettajan uran alkuvaiheen haasteeksi voi muo-

dostua se, että nuori opettaja mukautuu koulussa vallitseviin tapoihin, eikä pysty kehittä-

mään itseään ammatillisesti. Aino kertoo, että hakee vielä omaa tapaansa tehdä opettajan 

työtä ja haluaa kokeilla erilaisia tapoja ja käytänteitä löytääkseen itsensä näköisen työtavan. 

Toive yhteistyöstä tulevaisuudessa jossakin muodossa eri tahojen, vähintään rinnakkaisluo-

kanopettajan kanssa, korostuu hänen kertomuksessaan. Kari ja Heikkinen (2001, s. 46) mai-

nitsevat, että nuoren opettajan tulisi pystyä pitämään kiinni itselleen merkityksellisistä asi-

oista. Myös Aino kertoo samasta asiasta. Hän haluaisi kehittää itseään, eikä halua mukautua 

automaattisesti vanhoihin oletuksiin siitä, millainen tietyn luokan opettajan oletetaan olevan. 

Tulevaisuus opettajana koulussa ei ole Ainolle itsestäänselvä, vaan hän näkee mahdolliseksi 

työskentelyn myös muualla kasvatusalalla. Kokemukset yhteisopettajuudesta ovat vaikutta-

neet Ainon näkemykseen omasta tulevaisuudestaan opettajana positiivisesti. Se, että Aino 

on nähnyt erilaisia tapoja toteuttaa yhteisopettajuutta, on tuonut hänelle tunteen, että omaa 

tapaa opettaa on aikaa etsiä rauhassa. 

”Se on luonu semmosta helpotusta ja toivoa valmistumisen jälkeiselle työ-

uralle. Että tullee semmonen olo, että opettajalla on muitaki työkavereita ku 

ne oppilaat. Ei tarvi päivät pitkät olla lasten kanssa vaan että saa oikeasti olla 

aikuisten kans tekemisissä ja tehä yhteistyötä. Niin se on ihan helpottava ajatus 

siihen nähen että kauhistuttais semmonen, että joutuis olleen päivät pitkät yk-

sin lasten kanssa ja kukkaan ei tiiä mitä minä teen siellä luokassa tai minä en 

vois puhua mistään kellekään.”  

Haastattelun lopuksi Aino haluaa sanoa, että vaikka yhteisopettajuudessa on paljon kehittä-

misen kohteita, niin parhaimmillaan siitä saa kehitettyä ”tosi hyvän jutun”. 
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5.2 Siirin tarina – Yhteisopettajuus oman työn peruskivenä 

Siiri työskentelee haastattelun aikaan valmistumisensa jälkeen neljättä vuotta luokanopetta-

jana samassa koulussa. Ennen luokanopettajaksi valmistumista hän on toiminut aineenopet-

tajan tehtävissä aikuisten parissa. Ensimmäisenä työvuonna luokanopettajana Siiri opetti 

pääasiassa yksin viidennen ja kuudennen luokan yhdysluokkaa. Sen jälkeen hän siirtyi opet-

tamaan kolmatta luokkaa ja aloitti yhteisopettajuuden. Siiri opettaa työparinsa kanssa yhteis-

opettajina noin 70 prosenttia oppitunneista, mutta osan ajasta kaksi luokkaa toimivat erillään 

ja Siiri on vastuussa omasta ryhmästään. Siiri ei tuo suoraan esiin sitä, onko hänellä tois-

taiseksi voimassa oleva työsuhde. Haastattelun aikana hän puhuu paljon jatkuvuuden mer-

kityksestä ja halustaan jatkaa työskentelyä saman työparin kanssa, mikä luo käsitystä siitä, 

että hän tietäisi työnsä jatkuvan myös tulevana lukuvuonna.  

Conderman et al. (2009, s. 26) korostavat yhteisopettajien välistä keskustelua ja kommuni-

kaatiota yhteistyön alussa. Heidän mukaansa opettajien on keskusteltava opetustavoista, op-

pimiskäsityksistään sekä luokan hallintaan liittyvistä asioista kuten siitä, millaista käytöstä 

oppilailta odotetaan. He mainitsevat, että opettajien on tunnettava toistensa opetustapojen 

yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Myös Siiri lähtee liikkeelle samasta aiheesta. Hänen mu-

kaansa yhteisopettajuuden alkuvaiheessa työpariin tutustuminen on tärkeää. Se luo pohjan 

yhteisopettajuuden toimimiselle. Kun toisen tuntee, on mahdollista ”lukea hänen ajatuksi-

aan” opetustilanteen edetessä. Tutustuminen vaatii työtä ja vaivannäköä. 

”Aluksi se kun ei tunne toista eikä tiiä mitä se ajattelee. Ja sitten vaatii hir-

veesti aikaa, että tuntee ja oppii niinku tulkitsee tämmösiä sanattomia vies-

tejä.” 

Yhteistyön alussa lähdettiin liikkeelle siitä, että suunniteltiin miten molemmat haluavat toi-

mia. Yhteissuunnittelun merkitystä ei Siirin kertoman mukaan voi väheksyä, vaan se on tar-

peellista ja tärkeää. Yhteisopettajuuden on todettu tukevan opettajien ammatillista kehitty-

mistä ja mahdollistavan pedagogisten ideoiden kehittämisen ja kokeilemisen luokassa (Ry-

tivaara & Kershner, 2012, s. 1006–1007). Siiri kertoo samasta aiheesta. Kun toinen työpa-

rista saa idean, lähdetään sitä kehittelemään yhdessä ja suunnitellaan, miten ideaa voisi ke-

hittää mahdollisimman toimivaksi projektiksi. Projektit ovat työtapa, jota Siiri kertoo heidän 

luokassaan käytettävän paljon.  
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”Suunnitellaan projekti jos siihen pitää tehä esimerkiksi tehtäviä niin jaetaan 

puoleksi että sinä teet nuo tehtävät, minä teen nämä tehtävät ja sitte opetusti-

lanteissa myös aika pitkälti on jaettu puoliksi sitä että millä tavalla. Ennen oli 

se tarkka suunnitelma että osa sinä tämä osa, minä teen tuon ja tee sinä tuo ja 

näin. ” 

Siiri kertoo, että yhteissuunnittelu voi tuntua myös haasteelliselta. Alkuvaiheessa hänellä ei 

ollut lukujärjestyksissä riittävästi aikaa yhteissuunnitteluun, joten se täytyi hoitaa muilla kei-

noilla. Myös Ahtiainen kumppaneineen (2011, s. 38) mainitsee, että puutteellinen lukujär-

jestysten suunnittelu aiheuttaa usein ongelmia yhteisen suunnitteluajan löytämiselle. Tarkan 

yhteissuunnittelun määrä on vähentynyt sitä mukaa, kun kokemusta yhteistyöstä on kertynyt.  

”Paljo käytettiin facebookia, missä keskusteltiin tai sähköpostia tai what-

sappia. Nykyään paljo vähemmän, mutta edelleenki se on semmonen millä voi 

sitte kysyä illallaki, että hei ooksää tehny tämän tai miten huomenna tämä joku 

liikuntatunti. Eli semmosta kommunikointia vaatii tosi paljo enemmän ja al-

kuun etenki sitä että tuntee toisen sitte paremmin.” 

Yhteistyön alkuvaiheessa yhteisten sääntöjen linjaaminen on Siirin kertomuksessa keskiössä 

ja hän palaa aiheeseen monta kertaa. Yhteinen linja on oltava opettamisesta ja esimerkiksi 

hiljaisuuskäsityksestä, jotta kaksi opettajaa voi tehdä töitä samassa tilassa. Nämä ovatkin 

keskeisiä asioita, joista alkuvaiheessa on sovittava (vrt. Ahtiainen et al., 2011, s. 19; Cook 

& Friend 1995). Siiri kertoo, että yhteistyö ei ole aina ongelmatonta. 

”Haasteet tulee siitä että jos ei oo yhteisiä sääntöjä ja yhteistä linjaa, että 

millä tavalla haluaa opetettavan niitä ja minkälaiset niinku esimerkiksi hiljai-

suuskäsitys kummallaki on. Että jos se eroaa toisistaan, ni sitte siinä ne ei 

mahu enää henkisesti samaan tilaan, eli pittää olla hyvin samalla linjalla siinä. 

Ja sitte se ei tuu pelkästään sopimalla vaan kyllä se pittää olla ihan semmonen 

luontainenki reitti jos niinku pitempään aattelee sitä toteuttaa.”  

Siiri kertoo, että yhteisesti linjatut säännöt ovat edellytys myös oppilaiden koulunkäynnin 

kannalta. Mikäli opettajat vaativat eri sääntöjen noudattamista, oppivat oppilaat hyödyntä-

mään sitä niin, että pyytävät asioita siltä aikuiselta, jonka tietävät antavan periksi. Edellytys 

yhteisen linjan pitämiselle on Siirin kertomuksessa hyvä kommunikaatio, joka sekin helpot-

tuu ajan myötä, kun toisen ajattelutavan oppii tuntemaan. Yhteisesti linjatut säännöt auttavat 
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myös oppilaiden ryhmäyttämisessä. Siiri kertoo kokevansa, että oppilaat toimivat yhteen 

mikäli aikuiset vetävät yhteistä linjaa.  

Ahtiainen et al., (2011, s. 44–45) havaitsivat yhteisopetukseen liittyvän toisinaan suuren ryh-

mäkoon. Tutkijat totesivat, että mikäli ryhmät ovat liian suuria, aiheuttaa se helposti työrau-

haongelmia, vaikka joissain tapauksissa suuren ryhmän on todettu myös vähentävän häiri-

öitä. Myös Siiri kertoo vastaavista kokemuksista. Siiri toteuttaa toisinaan pistetyöskentelyä 

kolmenkin rinnakkaisluokan kanssa. Tällöin ongelmat sääntöjen noudattamisessa korostuvat 

suuren oppilasmäärän takia. Kolmella opettajalla ei välttämättä ole riittävän yhteistä linjaa, 

jonka myös kaikki oppilaat tietäisivät. Toisaalta Siiri kertoo toteuttavansa työparinsa kanssa 

myös sellaista yhteisopettajuutta, jossa kolmas luokka on joko selvästi oppilaita vanhempi 

tai nuorempi ja tällöin yhteisten sääntöjen noudattaminen on toiminut hyvin. Mikäli yhteinen 

linja ei toimi, aiheuttaa se helposti kiistaa aikuisten välille. 

”Me on tehty sitte yläkoululaisten kanssa sillee yhteistyötä, että ollu yks ysi-

luokka, niitä on on 20 ja sitte me kaks vitosluokkaa. Mutta siellä ku ne kaikki 

tietää, että meillä kolmella on ihan tasan samat säännöt, niin se on toiminu 

hyvin ja sitte ne ysit on kuitenki niin paljon isompia, että ne ei lähe ennää sa-

malla tavalla näihin väärinkäytöksiin mukaan jos joku yrittää niitä höynätä, 

nämä pienemmät. Että sinänsä se on toiminu tosi hyvin yhteisopettajuutena 

myös, että mennään sinne yläkoulun puolelle tai sitte, että mennään oikeesti 

niinku viis vuotta nuorempien kans tekkee.” 

Tyypillisenä koulupäivänä Siiri käy aamulla työparinsa kanssa läpi päivän ohjelman. Tänä 

lukuvuonna heillä ei ole luokkien välissä avattavaa väliseinää, joten he tekevät noin 70 pro-

senttia ajasta yhdessä ja loput erikseen. Oppilaita joudutaan välillä motivoimaan ”toisen luo-

kan lattialla istumiseen”, kun jokaiselle ei ole omaa paikkaa. Fyysinen tila ei kuitenkaan ole 

edellytys yhteisopetukselle.  

”Sitte ku on avattava väliseinä nii sehä on helppo. Kaikilla on se oma penkki 

ja omat jutut, oma reppu, oma pöytä siinä samassa paikassa […] Mutta se, 

mitä niinku on tänä vuonna hoksattu, että ei se oo pelkästään niinku se tila, 

joka tekkee sen mahdolliseksi. Vaan se, että ne ihmiset mahtuu siihen samaan 

tilaan henkisesti ja että ne kaks opettajaa mahtuu siihen jakaan yhdessä sen 

vastuun ja työn ja ilon ja haasteet.”  
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Siiri kertoo kokevansa yhteisopettajuuden tarjoaman jatkumon tunteen positiivisena asiana 

työssään. Työparin kanssa aloitetaan yhdessä ja jatketaan eteenpäin yhdessä. Jatkuvuuteen 

liittyy myös pysyvyys, jossa yhteisopettajuutta toteutetaan saman työparin ja samojen oppi-

laiden kanssa. Siiri kertoo, että jatkuvuus on etu myös oppilaille. 

”Se et meillä on paljo semmosia, jotka tekee yhessä ne tekee yhen jutun jonku 

kanssa ja yhen jonku toisen kans ja kolmannen jonku kolmannen kans. Vaan 

enemmänki se jatkuvuus siinä  että saa tehä niitten samojen oppilaitten kans 

ja saman työparin ja saman yhteistyöluokan kans, koska sillon se on paljo hel-

pompaa kun tuntee ne lapset ja tietää niitten tarpeet ja taidot ni pystyy jopa 

oikeesti auttamaanki niitä, myös sen toisen luokan oppilaita.” 

Vertaistuen, oppilaiden asioiden jakamisen ja käsittelyn toisen opettajan kanssa on todettu 

olevan yhteisopettajuuden hyviä puolia myös aiemman tutkimuksen mukaan (vrt. Takala & 

Uusitalo-Malmivaara, 2012, s. 382). Siiri kertoo, että kun luokassa on kaksi opettajaa, voi 

toinen esimerkiksi selvitellä välituntikiistoja käytävässä ja toinen jatkaa opetusta luokassa. 

Myös Louhela (2012, s. 101–102) korostaa yhteisopettajuuden tarjoamaa mahdollisuutta 

opetustilanteesta vetäytymiseen ja oppilaiden ohjaamiseen. Siirin mukaan myös se on tär-

keää, että kun on itse poissa, toinen tietää millä tavalla opetuksessa tulee edetä ja mitä aiem-

milla oppitunneilla on tehty. Oppilaat saavat opetusta, vaikka toisen luokan opettaminen 

oman työn ohella onkin usein haastavaa. Siiri kertoo, että toinen opettaja on tällöin tuki ja 

turva. 

Yhteisopetusta voidaan järjestää eri tavoin ja oppilaita on mahdollista ryhmitellä monipuo-

lisesti. Joustavien ryhmittelyjen käyttö on työtapa, jossa oppilaita jaetaan vaihteleviin pie-

nempiin ryhmiin taitotasojen tai muiden periaatteiden mukaan. (Morocco & Aguilar, 2002, 

s. 317.) Myös Siiri kertoo jakavansa työparinsa kanssa oppilaita usein erilaisiin ryhmiin. 

Esimerkiksi elokuvaprojektien aikana toinen voi kuvata 10 oppilaan kanssa elokuvaa ja toi-

nen tehdä loppujen 45 kanssa jotain muuta. Kaksi opettajaa ja iso ryhmä tarjoaa vaihtelua 

myös oppilaille, sillä ”aina löytyy joku joka haluaa tehä jonku asian”. Myös liikunnan opet-

tamisessa kahden luokan yhdistämisestä on Siirin mukaan hyötyä. Oppilaita voidaan ryhmi-

tellä taitotasojen, sukupuolen tai muiden määritelmien mukaan.  

Siiri palaa kertomuksessaan useaan otteeseen erilaisten ryhmittelyjen muodostamiseen ja 

sen etuihin ja myös haasteisiin. Suuresta ryhmästä jokaiselle löytyy sopiva pienryhmä. Siirin 

mukaan oppilaat myös oppivat työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa, vaikka etenkin 
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alkuvaiheessa oppilaat jännittivät toisen luokan oppilaita. Siiri kertoo, että kahden luokan 

yhteisopettajuus ei sovi aina kaikille oppilaille ja oppilaan edun tulee olla aina opetuksen 

järjestämisen pohjana, ei opettajan mukavuuden tai mielihalun. Yhteisopettajuuden ansiosta 

toisella on ollut aikaa auttaa enemmän tukea tarvitsevia, mikä onkin ollut esimerkiksi Coo-

kin ja Friendin (1995) sekä Scruggsin et al. (2007) mukaan perinteisesti keskeisimpiä yh-

teisopetuksen periaatteita. Siirin mukaan suurempi ryhmä ei vaikeuta tuen tarjoamista, koska 

luokassa on kaksi opettajaa. 

”Toki aina on joka luokassa semmosia, jotka vaatis, et se opettaja istuu siinä 

vieressä, jotta se homma etenee. Mutta sinänsä se sillä ei oo väliä, että onko 

siinä ympärillä 50 ihmistä vai 10 ihmistä jos se oppilas edellyttää sen että joku 

istuu koko ajan vieressä. […] Ne jotka oppii, niin ne oppii kahenkymmenen 

porukassa ja ne jotka tarvii tukea, niin ne tietää ketkä tarvii tukea. 

Siirin mukaan iso ryhmä on toisaalta myös raskas sekä oppilaille että opettajillekin. Hän 

kuitenkin kertoo, että yhteisopettajuus antaa enemmän myös oppilaille, sillä opettajat voivat 

täydentää toisiaan ja opetus on monipuolisempaa, kun opettajia on kaksi. Toisinaan oppilaat 

nauttivat myös siitä, että saavat olla pienessä ryhmässä oman luokan kesken. Kahden luokan 

yhdistäminen isoksi ryhmäksi vaatii sitä, että oppilaat saavat tehdä myös mukavia, ryhmäyt-

täviä asioita. Siiri kertoo, että he ovat toteuttaneet paljon elokuvaprojekteja ja osallistuneet 

niillä kilpailuihin.  

Kilpailuista on tullut positiivista palautetta myös vanhemmilta. Vaikka suurin osa vanhem-

mista on Siirin kertomuksessa suhtautunut yhteisopettajuuteen positiivisesti, epäilee hän jou-

kossa olevan aina muutamia, jotka kokisivat perinteisen tavan opettaa paremmaksi. Pääasi-

assa Siiri on yhteydessä oman luokkansa oppilaiden vanhempiin itsenäisesti, vaikka yhtei-

siäkin viestejä lähetetään. 

”Mutta vanhemmat ei oo kyllä ollenkaan harmissaan tästä yhteistyöstä. Enem-

mänki vaan kiitelleet. Sieltä tulee sitte aina kiitosviestejä kyllä niinku molem-

mille sitä mukaa ku ne on jostaki ollu tyytyväisiä.” 

Siiri kertoo saaneensa työpariltaan työuran alkuvaiheeseen pedagogisia vinkkejä ja hänen 

liikunnan opettamisen taitonsa ovat kehittyneet työparin vahvuuksien ansiosta. Työparilta 

on tarttunut omaan opetukseen keinoja, joilla oppilaita voi aktivoida liikunnallisesti oppi-

tuntien aikana. Förbom (2003, s. 103) mainitsee, että monet koulun käytänteet ovat nuorelle 
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opettajalle uusia. Kokeneempi työpari onkin antanut Siirille neuvoja käytännön tilanteiden 

ratkaisemiseen. Siiri kertoo myös pystyneensä itse tuomaan uusia sisältöjä ja esimerkiksi 

suunnitelmallisuutta parinsa työhön, jolloin molempien vahvuudet ovat päässeet esille. 

”Sitte sillon ihan eka vuonna, mulla oli eri työpari sinä vuonna, ni sillon oli 

tosi paljo hyötyä niinku arviointikeskusteluista, että mitä siellä tehään ja mitä 

siellä puhutaan ja miten ne vanhemmat kohdataan. Ja sitte samoin vanhem-

painillasta, että mitä siellä puhutaan, koska nämä oli ihan uutta, sillonku en-

simmäistä vuotta teki. Tai joku luokkaretken järjestäminen, että miten se jär-

jestettään.” 

Takala ja Uusitalo-Malmivaara (2012, s. 382) totesivat, että yhteisopettajuuden tarjoama 

työhyvinvointi oli seurausta asioiden jakamisesta. Sama yhteys näyttäytyy myös Siirin ker-

tomuksessa, jossa korostuu yhteisopettajuuden merkitys työn mielekkyydelle ja tyytyväi-

syydelle omaan työhön. Työ on hänen mukaansa huomattavasti kevyempää, kun on joku, 

jolta kysyä eikä asioiden kanssa ole yksin. Työparin kanssa on mahdollista jakaa niin ilon 

kuin pettymyksenkin tunteet ja onnistumisen kokemukset, jotka toinenkin ymmärtää. Siiri 

kertoo, että jaetut kokemukset yhdistävät opettajia. 

”Ei oppilaitten kanssa jaeta sitä iloa että olipa tosi mahtava projekti, kun op-

pilaat on silleen että huh se on ohi ja jes ei enää koskaan tätä (naurahtaa). 

Niin se on mukavampi, että jonku aikuisen kans voi jakaa.” 

Siiri kertoo, että heidän koulussaan rehtori tukee työparityöskentelyä. Lukujärjestykset teh-

dään niin, että tietyt tunnit ovat samoilla paikoilla, mikä lisää yhteistyömahdollisuuksia jopa 

koko luokka-asteen kesken. Siiri kertoo olevansa kiitollinen siitä, että tällainen on mahdol-

lista.  

”Johdolla on tosi suuri merkitys, että miten ne haluaa, että minkälaista työs-

kentelyä siellä koulun sisällä tehää. [...] Hyvin kiitollinen saa olla siitä, että 

johto tukee tätä yhteistyötä ja ne pyrkii tekemään aina lukkarit siten, että siellä 

on niitä yhteistyömahollisuuksia.” 

Pyysin Siiriä kertomaan, miten luokanopettajakoulutus antoi eväitä yhteisopettajuuteen ja 

kuinka sitä käsiteltiin hänen opinnoissaan. Hän nostaa kertomuksessa esiin opetusharjoitte-

luiden merkityksen. Halukkaille tulisi hänen mukaansa tarjota mahdollisuus yhteisopetta-

juuteen. Siiri ei näe ongelmaksi sitä, että toisilleen tutut opiskelijat päätyisivät tällöin pariksi, 
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sillä työelämässäkin opettajilta kysytään työparitoiveita. Takala ja Uusitalo-Malmivaarakin 

(2012, s. 375) korostavat työparin valinnan tärkeyttä. 

”En oo saanu kyllä mitään. Varmaan norssin harjottelussa, mutta se on niin 

pintapuolista kuitenki. Sinne pitäs laittaa semmoset, jotka toivovat itse opiske-

lijat, että he haluavat tehdä työtä yhdessä. […] Ainaki muistaa ite ku oli nors-

sin harjottelussa, mulla sattu kaks poikaa sinne yhtä aikaa samaan luokkaan 

ja niitä ei kiinnostanu tippaakaan se. Ne teki ihan perusjutut ne ei suunnitellu 

niitä lähestulkoon ollenkaan täytti sen kaavakkeen mikä piti palauttaa ja ne 

veti sen tunnin ja lähti pois. Ni siinä on tosi hankala sitte mitään yhteistä suun-

nitella.” 

Siirin kertomus suuntaa tulevaisuuteen, jossa hän haluaisi jatkaa yhteisopettajana luokan-

opettajan työssä. Tällä hetkellä yhteisopettajuuden merkitys näyttäytyy työssä ”peruskivenä, 

josta lähdetään liikkeelle”. Ajatus työparin vaihtumisesta tuntuu raskaalta, sillä alussa täy-

tyy tehdä paljon työtä tutustumisen eteen. Yhteinen sävel löytyy kuitenkin helposti, mikäli 

työpari sopii yhteen ja sen löytyminen vaatii vastavuoroisuutta. Siiri kertoo, että jos mah-

dollisuutta yhteisopettajuuteen ei jatkossa olisi, hän ”lähtis varmasti ettii niitä yhteistyö-

kumppaneita sitten muualta päin”.  Hän toivoo työltään jatkuvuutta, jossa saman ryhmän ja 

työparin kanssa saisi tehdä työtä useampia vuosia peräkkäin. Siiri kertoo pitävänsä etenkin 

siitä, jos saisi opettaa samaa luokkaa kolmannelta luokalta kuudennelle luokalle pitkäjäntei-

sesti. Ryhmän lisäksi yhteisopettajuudella on ollut tähän oma vaikutuksensa: 

”Se on lisännyt sitä positiivista tunnetta, sitä työssä viihtymistä. Ihan suora-

nainen vaikutus ollu kyllä, että yksinään ensimmäisen vuoden tein aikalailla 

yksin ni kyllähän seki oli ihan kivaa, kun se oli eka vuosi, mutta en haluais 

millään palata siihen että pitäs yksin tehä aina kaikki.”  

Etenkin kansainvälisissä tutkimuksissa yhä useampien nuorten opettajien on todettu vaihta-

van alaa jo uransa alkuvaiheessa muu muassa kohtaamiensa haasteiden vuoksi (Ingersoll & 

Smith, 2004, s. 29; European Comission, 2010, s. 14). Siirin kertomuksessa ajatuksia alan 

vaihtamisesta ei ole ja yhteisopettajuus on lisännyt työssä viihtymistä. Siiri kertoo, että luo-

kanopettajan työ tuntuu mielekkäältä ja monipuoliselta. Vaikka työpari vaihtuisi, on tutus-

tuminen ja yhteisopettajuuden rakentaminen vaivan arvoista.  
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5.3 Maijan tarina – Yhteisopettajuus: työn jakamista ilman rajoja  

Maija työskentelee neljättä vuotta nykyisessä työpaikassaan. Ennen virallista valmistumista 

hän työskenteli sekä laaja-alaisen että resurssiopettajan tehtävissä ensimmäisen työvuotensa. 

Maija kertoo, että tämän jälkeen hänen urallaan ”alko jotenki uus aika”, kun rehtori tarjosi 

hänelle luokanopettajan töitä ensimmäisellä luokalla ja Maija aloitti yhteisopettajuuden ny-

kyisen työparinsa kanssa. Maija opettaa työparinsa kanssa lähes koko ajan yhdessä ja mo-

lemmat opettajat ovat vastuussa kaikista luokan oppilaista. Maijalla on toistaiseksi voimassa 

oleva virka nykyisessä työpaikassaan. 

Maija kuvailee työpäivän kulkua suunnittelun ja oppilaiden ryhmittelyn osalta. Aamupiirin 

ja päivän vetovastuut jaetaan työparin kanssa hyvin joustavasti. Välillä koko oppilasryhmä 

on yhdessä ja toisinaan oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Oppilaiden ryhmittely vaihtelee 

opetettavan aiheen ja esimerkiksi oppilaiden tuen tarpeen mukaan. Kyse on Moroccon ja 

Aguilarin (2002, s. 317) määritelmän mukaisesta oppilaiden joustavasta ryhmittelystä. Maija 

kertoo, että etenkin alkusyksystä he opettivat paljon koko ryhmää, jotta oppilaat eivät lei-

maannu vain toiseen opettajaan. Heillä ei ole useinkaan tarkkaa työnjakoa, vaan suunnitel-

mia tehdään ja muutetaan joustavasti.  

”Sitte se on ihana jotenki siinä koko ajan kuitenki nii ni pystyy keskustelemaan 

ja jotenki ja muuttaakki niitä suunnitelmia. […] Opiskeluissaki mä aattelin, 

että mulla on tämä ja tämä, et mä teen niinku mulla on suunnitelma ja mä sitte 

toteutan sen. Ja toki tunnilla muutan suunnitelmia jos tarvii, mutta jotenki 

meillä semmosta lennosta niinku muuttamista on tosi paljonki. Että nyt vaan 

että tähän nyt tarvitaan enemmän aikaa ja sitten tätä niinku tehää pitempään 

ja semmosta.” 

Maijan kertoessa yhteissuunnittelusta hän painottaa sitä, että opetusratkaisut syntyvät kes-

kustelujen avulla. Opettajat hyödyntävät toistensa vahvuuksia opetuksen suunnittelussa, 

mutta silloinkaan vastuu ei ole kokonaan toisella. Myös Ahtiaisen et al. (2011, s. 36) tutki-

muksessa opettajat nostivat vahvuuksien hyödyntämisen yhteisopetuksen eduksi. Maija ker-

too, että yhteissuunnittelu vähentää työtaakkaa. Koska molemmat tietävät toisen tekemät 

suunnitelmat, ei kummallekaan tule ”avustaja-oloa”, mikä on Cookin ja Friendin (1995) mu-

kaan yleinen ongelma silloin, kun suunnittelu ei ole onnistunut.  
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”Mä oon sitte ottanu monesti taas uskontoa että (työparin nimi) on että ”mä 

inhoan sitä uskontoa että ei sitä” (naurahtaa) […] Me harvoin suunnitellaan 

edes silleen niinku että vaikka toinen onki vahvempi jotenki toisessa tai jossain 

asiassa niin kuitenkaan suunnitella niinku ihan täysin erikseen […] Jotenki 

siinä että kun se tulee siinä keskustelussa sitte että kun lyyään kalenteriin että 

tämmöstä ja tämmöstä me tullaan tekemään niin niin että ikinä ei oikein sillai 

että toinen ei ois tietonen siitä mitä siellä toisella puolella tapahtuu. […] Me 

käydään se keskustellen läpi, että vaikka mä oisin poiski tai jotaki ni (työparin 

nimi) pystyis silti pitämään sen toisenki.” 

Maija palaa myöhemmin kertomuksessaan vertaamaan yhteissuunnittelua ensimmäiseen 

työvuoteensa, kun työskenteli yksin. Hän kertoo käyttäneensä siihen silloin paljon enemmän 

aikaa jo oman epävarmuutensa ja kokemattomuutensa vuoksi. Epävarmuus kuitenkin karisi 

nopeasti pois yhteisopettajuuden alettua. 

Kertoessaan yhteisopettajuuden positiivisista puolista Maija nostaa esiin vastuun jakamisen 

oppilaista ja keskustelun työparin kanssa. Työpari mahdollistaa sen, että esimerkiksi oppi-

laiden oppimisesta ja kaverisuhteista ja niiden tukemisesta voi jakaa ajatuksia toisen kanssa. 

On tärkeää, että voi puhua myös muista työyhteisöön liittyvistä asioista toisen kanssa. Työ-

pari vähentää huolta oppilaista silloin, kun itse joutuu olemaan poissa. Myös tilanteessa, 

jossa toinen opettaja joutuisi jäämään pois pidemmäksi aikaa, pystyy toinen arvioimaan op-

pilaat ja perehdyttämään sijaista. 

”Jos sä oot sairaan niin saat aidosti olla sairaana […] Jos mä oon sairas niin 

en mieti että pitäskö mun tulla, pääsisinkö mä. Ja että kun siinä on kuitenkin 

aina, että kun yksin teet töitä niin sulla on hirveä työ siinäki, että sä mietit että 

miten se sijainen mitä se pystyy tekemään niitten oppilaitten kanssa, kun se 

tulee ihan puskista. Ja sitten että miten sä ne ohjeistat sille ja jos sulla on jotaki 

kirjoja kotona niin miten se missä sä ne skannaat siellä että se saa tietoa mitä 

se tekee. Että monesti sitten käy silleen että monet luokanopettajat tulee sai-

raana töihin kun se on niin vaikea sitten aina kuitenkin niille sijaisille niitä 

ohjeita tai voi olla (naurua).” 

Oppilaiden suhtautuminen kahteen opettajaan on Maijan kertoman mukaan luonnollista, 

vaikka osa olisikin kuullut kotona, että yleensä luokassa on vain yksi opettaja. Osa oppilaista 

hakeutuu enemmän toisen opettajan luo ja valitsevat toisen ”turvallisemmaksi” aikuiseksi. 
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Maija kertoo huomanneensa eron omien oppilaidensa ja niiden ensimmäisen luokan oppilai-

den välillä, joilla on vain yksi opettaja. Kahden opettajan luokassa oppilaat ovat itsenäisem-

piä eivätkä ole niin voimakkaasti kiinni omassa opettajassaan.  

Kohler-Evans (2006, s. 262) korostaa molempien opettajien tasavertaisuutta sekä oppilaiden 

että vanhempien edessä. Hänen mukaansa molempien tulisi osallistua vanhempien tapaami-

siin ja molemmat opettajat tulisi mainita eri yhteyksissä oppilaan opettajina, sillä molem-

milla on täysi vastuu oppilaista. Maija kertoo, että puolet oppilaista on virallisissa järjestel-

missä Maijan oppilaita ja puolet työparin oppilaita. Maijan mukaan vanhemmille on kuiten-

kin korostettu heidän molempien olevan lapsen opettajia ja pyydetty viestimään esimerkiksi 

poissaoloista molemmille. Molemmat ovat myös mukana kaikissa vanhempainkeskuste-

luissa, mikä mahdollistaa niiden muotoutumisen luonnollisemmiksi ja haastattelumainen ti-

lanne on helpompi välttää. Myös vastuukysymys nousee myöhemmin Maijan kertomuk-

sessa. Osa vanhemmista on tullut kysymään, kuka lapsesta on vastuussa. Se, että molemmat 

ovat yhtä lailla vastuussa, on ollut usein vaikea ymmärtää. Maija kertoo vanhempien suh-

tautuneen hyvin kahteen opettajaan, mutta he ovat huolestuneita suuresta ryhmäkoosta, 

jonka kahden luokan yhdistäminen aiheuttaa.  

”Vanhempainillassa että ne ihan suoraan sanoo, […] että miten niinku miten 

46 kans, että miten me voidaan oppia vaikka tuntemaan ne lapset, että eihän 

se oo mahollista. Ja sitte, että ku lapsi ei osaa nyt vaikka kaikkien nimiä, niin 

niin sillon syksyllä alkusyksystä, että ei se tuu niitä oppimaankaan ja että eihän 

se että eihän siellä voi olla turvallista olla sillä lapsella, koska se ei niinku 

tunne kaikkia. […] Onhan siinä huolessa aihekin, että onhan sun vaikea että 

jos sulla on iso ryhmä niin kyllähän siinä kauemmin kestää oppia tuntemaan 

kaikki ihan niinku vaan että opit vaikka nimet.” 

Maijan koulussa rehtori ja koulun kulttuuri tukee yhteisopettajuutta. Yhteisöllisyyden lisään-

tyminen onkin todettu yhdeksi yhteisopetuksen vaikutukseksi (Ahtiainen et al., 2011, s. 51–

52). Yhteisopettajuus pyritään mahdollistamaan Maijan koulussa kaikille. Hänen mukaansa 

yhteiset tilat eivät ole välttämätön edellytys yhteisopettajuudelle. Mikäli rehtori haastaisi 

työtapaa, voisi se muodostua esteeksi. Maijan koulussa ajatellaan, että ”siinä kehittyy opet-

tajana enemmän kuin yksin tekemisessä”.  Myös Ahtiaisen et al. (2011, s. 50) tutkimuksessa 

rehtorit korostivat yhteisopettajuuden merkitystä opettajan ammatilliselle kehitykselle. Niin 
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ikään Maija palaa kertomuksessaan siihen, että oman toiminnan peilaaminen toiseen mah-

dollistaa ammatillisen kehityksen, mistä myös esimerkiksi Scruggs et al. (2007) sekä Cook 

ja Friend (1995) puhuvat.  

Yhteisopettajuuteen liittyy myös haasteita. Maija pohtii tiivistä suhdetta työpariinsa. Heillä 

saattaa olla erilaisia näkemyksiä esimerkiksi kouluun liittyvistä päätöksistä ja rakentava kes-

kustelu ei ole aina helppoa. 

”Onhan se semmonen niinku koko ajan yhdessä olo […] Nii tulee ihan sem-

mosia perus, että kun oot väsyny ni semmosia konflikteja, että et monesti sillai 

et molemmat on väsyneitä tai molemmilla on jotaki omassa elämässä […]Me 

ollaan niin tiivis nykyään se pari niin me pystytään sanomaanki toiselle vähä 

niinku ilkeästikin jopa. […] Joskus tuntuu, että onko se suhde menny liian tii-

viiksi että pitäskö vaan niinku vaihtaa sitä (naurua) seuraavaan […] Että onko 

se sitten se ammatillinen suhde ni tai että onks se muuttunu niinku liikaa sem-

mosen kaverisuhteenki puolelle jopa että tai joskus tuntuu, että ne on niinku 

haasteitaki niissä tilanteissa tai tuo haasteita se kaverillisuus tai semmonen.”   

Nuori opettajan on todettu kokevan itsensä uran alussa usein yksinäiseksi, mikä korostaa 

työn raskautta. Tutkijoiden mukaan yksinäisyyden tunne korostuu, mikäli nuori opettaja ei 

saa tukea kollegoiltaan. (Eisenschmidt et al., 2008, s. 139; Heikkinen et al., 2010, s. 15; 

Ingersoll & Smith, 2004, s. 28.) Yksinäisyyden teema on läsnä Maijankin kertomuksessa. 

Kun Maija palaa ensimmäiseen työvuoteensa, hän kertoo päivien kuluneen hyvin siihen 

saakka kun oli vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Iltapäivisin hän istui työhuoneessaan 

suunnittelemassa ja hoitamassa esimerkiksi tuen järjestämiseen liittyviä asiakirjoja. Hän sai 

toiselta pienryhmän opettajalta apua, mutta Maija kertoo työn tuntuneen yksin tekemiseltä 

ja puurtamiselta. Toisen vuoden alussa hän luotti kokeneempaan työpariinsa, mutta sai no-

peasti varmuutta eikä kokenut enää itseään kokemattomammaksi. Työparin antama positii-

vinen palaute ja oman itsen peilaaminen toiseen lisäsi varmuutta.  

”Saa palautetta joo niinku semmosta siitä. […] Sillon eka vuonna meillä ei 

ollu semmosta yhteistä tilaa, että meillä oli kaks eri, naapuriluokat toki, mutta 

siinä piti niinku käytävän kautta kiertää niin sillon me tehtiin aika paljo sitte 

myös niinkö aa tuota niinku niissä omissa luokissa että jonkun verran sitte 

yhessäkin […] Saihan sillon sen palautteen oppilailtakin toki ja näkihän sen 
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palautteen siinä kun ne oppi tai ei oppinu […] Mutta jotenki on se kiva saaha 

se palaute niinku työkaveriltaki siitä työstä mitä on niinku tehny.” 

Maijan mukaan opettajankoulutus ei tarjonnut hänelle valmiuksia yhteisopettajuuteen. Ai-

heesta puhuttiin jonkun verran ja sitä kehotettiin kokeilemaan harjoitteluissa. Ongelmia syn-

tyi kuitenkin siinä, että yhdessä opetettuja tunteja ei arvostettu. 

”Se oli semmosta outoa. ”Mutta ehdottomasti pitää olla sitten niin, että vain 

toinen saa siitä tunnin, niinku pidetyn tunnin.” [...] Että sitte joutu niinku te-

keen tuplamäärä periaatteessa, jos ois halunnu niinku sillä lailla kokeilla 

sitä.” (Maija) 

Yhteisopettajuuden merkitys on Maijalle tässä vaiheessa uraa ratkaiseva. Maija vertaa itse-

ään opiskelukavereihinsa, jota tekevät samaa työtä perinteisesti yksin. Hän kertoo, että he 

vaikuttavat paljon stressaantuneemmilta ja ahdistuneemmilta. Maija kertoo, että hänkin on 

kohdannut työssään ahdistavia tilanteita esimerkiksi aggressiivisten oppilaiden kanssa. Ti-

lanteet nähnyt työpari mahdollistaa asioiden käsittelyn ja purkamisen ja ahdistuksesta pääsee 

eroon keskustelun avulla. Yhteisopettajuuden ansiosta epävarmuus ja ajatus siitä, että on 

nuori ja kokematon opettaja ovat karisseet nopeasti pois työparilta saadun palautteen ansi-

osta. Louhela (2012, s. 155–156) mainitseekin, että yhteisopettajuus tarjoaa jatkuvaa pa-

lautetta ja voi toimia työssäohjauksena ja mentorointina jokapäiväisessä kouluarjessa.  

Pohtiessaan uraansa opettajana Maija kertoo haluavansa jatkaa mieluiten nykyisen työpa-

rinsa kanssa yhteisopettajuutta, jossa ”jaetaan kaikki ilman rajoja”. Maija on jäämässä pois 

töistä joksikin aikaa, mutta haluaisi ehdottomasti palata työskentelemään saman työparin 

kanssa. Kysyessäni yhteisopettajuuden merkityksestä tulevaisuuden näkymiin Maija pohtii 

omaa tilannettaan suhteessa nuoriin opettajiin yleensä. 

”No kyllä mää luulen että se on vaikuttanu tosi paljon. Et on, nyt paljon kes-

kustellaan siitä, että nuoret opettajat väsyy ja mikä viis vuotta vai minkä kuinka 

paljon menee että suurin osa ajattelee että vaihtais alaa että ei niinku jaksa 

(…) kyllä mä uskosin että mä oisin niinku paljo jotenki väsyneempi ja sitten 

että niin  tai siis että mä kokisin työn paljo raskaampana henkisesti jos mä 

tekisin yksin niin niin (…) on se tosi tärkeä juttu siinä koko työn mielekkyyden 

kannalta.” 
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Yhteisopettajuus on Maijalle niin tärkeää, että hän ei haluaisi palata opettamaan yksin. Vas-

taavia kokemuksia on kuvannut esimerkiksi Louhela (2012, s. 157). Tätä kuvaa jo aivan 

tarinan alussa Maijan toteamus, että yhteisopettajuus aloitti hänen urallaan uuden ajan. Yh-

dessä tekeminen on tärkeää ja saa Maijan viihtymään opettajan työssä.  

5.4 Kolme opettajaa, kolme tarinaa 

Ainon, Siirin ja Maijan tarinat piirtävät kuvaa yhteisopettajuudesta nuoren opettajan näkö-

kulmasta. Jokainen tarina on yksilöllinen kurkistus opettajien kertomuksiin heidän omista 

kokemuksistaan työuran alkuvaiheessa. Kaikkia tarinoita sävyttää positiivisuus ja tyytyväi-

syys siihen, että mahdollisuus toteuttaa yhteisopettajuutta on tullut osaksi opettajien työtä. 

Ainon tarinassa yhteisopettajuus tarjoaa nuorelle opettajalle luottamusta omiin toimintata-

poihin opettajana sekä itsevarmuutta erilaisten tilanteiden ratkaisemiseen. Opettajaparilta 

saa neuvoja esimerkiksi kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Huolen ja ajatusten jakami-

nen toisen opettajan kanssa keventää työn kuormittavuutta. Yhteisopettajuus mahdollistaa 

opetuksen järjestämisen monin eri tavoin ja oppilaiden ryhmittelyn erilaisiin ryhmiin. Ainon 

kertomuksessa nousee esiin myös näkökulma sijaisopettajan roolista: ilman yhteissuunnitte-

luaikaa on vaarana jäädä apuopettajaksi, mikä aiheuttaa turhautumista. Riittävää kommuni-

kaatiota ei ehdi syntyä lyhyessä ajassa. Yhteisopettajuuden ansiosta Aino uskaltaa kokeilla 

erilaisia tapoja tehdä opettajan työtä eikä huolestu, jos oman tavan etsiminen vie aikaa.  

Siirin tarinassa korostuvat yhteisen linjan löytäminen, jatkumon tunne, yhteinen ideointi ja 

opetuksen kehittäminen. Ilon ja huolen jakaminen toisen aikuisen kanssa lisää työn mielek-

kyyttä. Kahden luokan yhdistäminen mahdollistaa oppilaiden joustavan ryhmittelyn ja sa-

malla monipuolisten projektien toteuttamisen. Yhteisen näkemyksen puuttuminen ja riittä-

mätön kommunikointi puolestaan voivat aiheuttaa haasteita ja jännitteitä työparin välille. 

Pitkäjänteinen työskentely saman työparin kanssa tuottaa Siirin mukaan parhaan lopputu-

loksen.  

Maija kertoo yhteisopettajuudesta jatkuvana keskusteluna ja vuorovaikutuksena työparin 

kanssa. Työparista on tullut läheinen ja opettajien välinen suhde on tiivis. Opetuksen suun-

nittelu, toteutus ja arviointi tapahtuvat keskustellen ja työpari jakaa kaiken työhön liittyvän. 

Haasteita aiheuttaa toisinaan ammatillisuuden väistyminen kaverisuhteen tieltä. Oman työn 
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peilaaminen toiseen ja työparin antama palaute saivat nuoren opettajan epävarmuuden ka-

toamaan nopeasti. Yhteisopettajuus keventää työtaakkaa ja lisää Maijan työssä viihtymistä. 

Koulun johto tukee työtapaa. Myös oppilaat ja vanhemmat suhtautuvat kahteen opettajaan 

positiivisesti, vaikka suuri ryhmäkoko huolestuttaakin vanhempia. 

Keskeistä nuorten opettajien kertomuksissa on se, että keskustelun ja asioiden jakamisen 

kautta työstä tulee mielekästä, monipuolisempaa ja työtaakan ja vastuun jakaminen kahden 

ammattilaisen kesken helpottaa työskentelyä. Olennaista on mahdollisuus käydä läpi työpa-

rin kanssa kaikki luokassa tapahtuneet asiat ja oppilaista tehdyt havainnot, kuten myös Pulk-

kinen & Rytivaara (2015, s. 10) mainitsevat. Toimiva kommunikaatio ja jatkuva keskuste-

luyhteys työparin kanssa korostuvat kaikkien kolmen opettajan kertomuksissa. Kohler-

Evansin (2006, s. 263) mukaan yhteisopettajien tuleekin käydä jatkuvaa, avointa, rehellistä 

ja luottamuksellista dialogia kaikesta luokassa tapahtuvasta, sekä hyvistä että huonoista puo-

lista. Erityisesti Maija kertoo hyvin tiiviistä, joskus jopa liiankin läheisestä, suhteesta työpa-

riinsa. Suhde on muodostunut jatkuvat kommunikoinnin kautta ja siitä tulee mieleen Scrugg-

sin et al. (2007, s. 405) kuvaus yhteisopettajuudesta ”avioliittona”.  

Suurimmat eroavaisuudet kolmen opettajan kertomusten välittämiin kokemuksiin syntyvät 

työsuhteiden laadusta. Ainon kokemukset rakentuvat sijaisuuksista monesta eri koulusta, 

kun taas Siiri ja Maija ovat tehneet työtä saman työparin kanssa jo aiempinakin vuosina 

samassa koulussa. Ainon työuraa leimaa myös epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja siitä, 

mistä seuraava työpaikka löytyy, mikä on tyypillistä opettajan uran alkuvaiheessa. Aino esi-

merkiksi kertoo puutteellisen kommunikaation ja puutteellisen yhteissuunnittelun aiheutta-

neen turhautumista silloin, kun toinen opettaja on puuttunut hänen opetustuokioonsa. Lisäksi 

Aino kertoo tunteesta, että hän on jäänyt puutteellisen suunnittelun vuoksi apuopettajan roo-

liin. Sijaisuudet vaihtuvat usein nopeallakin tahdilla ja olisi tärkeää, että sijaista perehdyte-

tään riittävästi. Louhelan (2012, s. 153–154) tutkimus valottaa luokassa vakituisesti työs-

kentelevän opettajan näkökulmaa sijaisuuksista. Hänen mukaansa luokan toimimisen kan-

nalta on todella tärkeää että molemmat opettajat ovat tasavertaisia ja sijaisen tullessa luok-

kaan yhteisopettajuuteen tottuneesta opettajasta voi tuntua, kuin hän opettaisikin yhtäkkiä 

täysin yksin. Työparin vaihtuminen on näin ollen haasteellista sekä sijaiselle että luokan 

omalle opettajalle. Aino kertoo kuitenkin, että kun työparina on ollut kokenut yhteisopettaja, 

ei samanlaisia ongelmia ole syntynyt. Etenkin nuori sijaisopettaja hyötyy tällöin siitä, että 

pääsee tekemään yhteistyötä kokeneen työparin kanssa, joka tietää, miten yhteisopetuksen 

saa toimimaan. 
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Toiset eivät kerro näistä ”apuopettaja” kokemuksista. Siiri kertoo kohdanneensa alkuvai-

heessa pieniä kommunikaatio-ongelmia, mutta ne ovat jääneet huolellisen suunnittelun ja 

kokemuksen myötä pois. Siiri ja Maija eivät myöskään kerro suunnitteluajan puutteesta, 

vaikka sen on todettu olevan yksi yhteisopetuksen yleisimpiä ongelmia (vrt. Ahtiainen et al., 

2011; Scruggs et al., 2007; Thousand et al., 2006). Molempien kouluissa koulun johto tuki 

yhteisopettajuutta, mikä lienee yksi syy siihen, että suunnittelua ei koeta ongelmallisena kun 

oppitunnit on ajoitettu yhtä aikaa esimerkiksi taito- ja taideaineiden osalta. Tämä on oleel-

lista etenkin Siirille, joka on virallisesti vastuussa omasta luokastaan, mutta tekee tiivistä 

yhteistyötä työparinsa kanssa. Mikäli molempien luokkien taito- ja taideaineiden tunnit oli-

sivat eri aikaan, vaikeuttaisi se opetuksen toteuttamista yhteisopetuksena. 

Yhteisopettajana toimivan sijaisen työtä leimaakin helposti se, että yhteisopetuksen edelly-

tykset (vrt. Cook & Friend, 1995; Kohler-Evans, 2006; Scruggs et al., 2007) eivät toteudu. 

Ongelma nousee esiin etenkin lyhyissä sijaisuuksissa ja Aino kertoo, että parhaiten yhteis-

opettajuus toimi silloin, kun hänellä oli pisin kahden kuukauden mittainen sijaisuus. Työpa-

rin toimintatapoihin ja näkemyksiin tutustuminen on onnistuneen yhteisopetuksen edellytys 

(Conderman et al., 2009, s. 26). Siirikin nostaa selkeästi esiin sen, että yhteisopettajuudessa 

on ”se pohja siinä, että tuntee toisen”.   

Siirin ja Maijan kertomuksille yhteistä on kuvaus opettajan työstä jatkumona. Siiri kertoo 

aiheesta konkreettisesti ja toivoo, ”että sais aina niinku vaikka viis vuotta aikaa ja sais sem-

mosen jatkumon, pysyis ne oppilaat ja pysyis se työpari”. Maija kertoo puolestaan, että ha-

luaisi ehdottomasti jatkaa työskentelyä saman työparin kanssa tulevaisuudessakin. Molem-

mat opettajat puhuvat jatkuvuuden tunteen tärkeydestä. Sekä Siirillä että Maijalla on selkeä 

näkemys siitä, että he pysyvät opetustyössä. Pirstaleisempaa uran alkuvaihetta kokenut Aino 

puolestaan pohtii myös muita vaihtoehtoja. Pysyvällä työsuhteella ja jatkuvalla yhteisopet-

tajuudella on nuorten opettajien kertomuksissa merkitystä alalla pysymiselle.  

Cook ja Friend (1995) määrittelevät yhteisopetuksen samassa tilassa tapahtuvaksi toimin-

naksi. Sekä Siiri että Maija kertovat, että heillä ei ole aina ollut yhteistä luokkatilaa. Se ei 

kuitenkaan heidän mukaansa estä yhteisopetuksen toteuttamista, vaan siirtyminen fyysisesti 

samaan tilaan onnistuu ilman avattavia väliseiniäkin. Siirin mukaan ”se ei oo pelkästään se 

tila, joka tekkee sen mahdolliseksi vaan se, että ne ihmiset mahtuu siihen samaan tilaan 

henkisesti.” Tässäkin korostuu se, että työparilla tulee olla yhteinen näkemys opetuksen jär-
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jestämisestä ja molempien tulee sitoutua vapaaehtoisesti yhteisopettajuuteen. Maijan ja hä-

nen työparinsa yhteisopettajuus lähti liikkeelle heidän omasta halustaan, vaikka heillä ei en-

simmäisenä vuonna ollut yhteistä työtilaa. Tällainen toiminta kuvastaa hyvin opettajien va-

paaehtoisuuteen ja oma-aloitteisuuteen perustuvaa kollaboratiivista työkulttuuria (vrt. Har-

greaves, 1994). 

Kaikki kolme opettajaa kertovat erilaisista yhteisopetuksen työtapojen hyödyntämisestä. 

Oppilaiden joustava ryhmittely taitotasojen, eriyttämistarpeen tai muiden määritelmien mu-

kaan nousee tärkeimmäksi työtavaksi täyden tiimiopettamisen rinnalla. Tiimiopettamisessa 

opettajat vaihtavat vuorojaan joustavasti ja ovat koko ajan vuorovaikutuksessa (Morocco & 

Aguilar, 2002, s. 317).  Sekä Siiri että Maija toteuttavat paljon tiimiopettamista silloin, kun 

koko oppilasryhmä pidetään yhdessä samassa tilassa. Heidän yhteisopettajuutensa on pit-

källe kehittynyttä, koska tiimiopettaminen onnistuu. Sijaisena toimineen Ainon kertomat ko-

kemukset poikkeavat tästä. Hän on toteuttanut useimmiten vuorottelevaa opetusta tai rinnak-

kaisopetusta. Tiimiopettaminen voikin olla haastavaa sijaiselle puutteellisen kommunikaa-

tion ja suunnittelun vuoksi. 

Opettajilla oli hyvin samankaltaisia kokemuksia sekä oppilaiden että vanhempien suhtautu-

misesta yhteisopettajuuteen. Vanhemmat ovat ottaneet työtavan vastaan positiivisesti, eikä 

kukaan ole tullut ainakaan suoraan vastustamaan sitä, että omalla lapsella on kaksi opettajaa. 

Maija kertoo vanhempien huolenaiheen kohdistuvan enemmänkin siihen, että kaksi luokkaa 

on yhdistetty suureksi ryhmäksi.  Myös oppilaat suhtautuvat luonnollisesti siihen, että luo-

kassa on kaksi opettajaa. Maija kertoo, että se mahdollistaa oppilaalle tukeutumisen enem-

män toiseen opettajaan. Rytivaaran (2012, s. 190) mukaan tämä voi olla oppilaan kannalta 

helpottavaa, mikäli kemiat eivät kohtaa toisen opettajan kanssa yhtä hyvin. 

Rehtorin tulee Murawskin ja Diekerin (2004, s. 53) mukaan tarjota tukensa yhteisopetukselle 

jo ennen kuin opettajat aloittavat yhteistyön. Friend et al. (2010, s. 20) lisäävät että opettajat 

tarvitsevat tukea muun muassa suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja haasteiden ratkaisemi-

seen. Tämän tutkimuksen kaikki nuoret opettajat kertovat kokevansa koulun johdon merki-

tykselliseksi yhteisopettajuuden toteuttamisen kannalta. Yhteisöllisen koulukulttuurin eteen-

päin vieminen vaatii rehtorin tukea. Esimerkiksi Maijan koulussa yhteisopetus ”nähdään 

niinku älyttömän hyvänä vaihtoehtona”. Myös Siirin koulussa yhteisopetusta tuetaan. Kun 

koulun johto tukee opettajien välistä yhteistyötä, on yhteisopettajuudella paremmat edelly-

tykset onnistua.  
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Nuorten opettajien kertomukset yhteisopettajuudesta ja opettajankoulutuksesta ovat saman-

kaltaisia. Kaikille on jäänyt päällimmäiseksi tunteeksi se, että asiaa ei käsitelty opettajan-

koulutuksessa riittävästi. Jokaisella on myös näkemys siitä, että yhteisopettajuutta tulisi kä-

sitellä etenkin opetusharjoitteluiden yhteydessä.  

5.5 Yhteisopettajuuden tarjoama tuki 

Tämän tutkimuksen nuoret opettajat kertovat yhteisopettajuudesta saamastaan tuesta monin 

eri tavoin. Tuki jakautuu viiteen osa-alueeseen (kuva 1), joita ovat jaettu reflektio, pedago-

giset ratkaisut, opettajana kehittyminen, työssä viihtyminen sekä kodin ja koulun yhteistyö. 

Jaettu reflektio, joka muodostuu kommunikaatiosta ja keskustelusta, luo pohjaa kaikille vii-

delle osa-alueelle. Se on nuorten opettajien kertomuksissa muiden tuen muotojen mahdol-

listaja ja yhteisopettajuuden perusta. Näin ollen nuorten opettajien saaman tuen muodot li-

mittyvät osittain toisiinsa ja niitä ei voi kuvata täysin toisistaan erillisinä.   

 

Kuva 1. Yhteisopettajuuden tarjoaman tuen osa-alueet. 

Jaettu 
reflektio

Pedagogiset 
ratkaisut

Kodin ja 
koulun 

yhteistyö

Opettajana 
kehittyminen

Työssä 
viihtyminen
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5.5.1 Jaettu reflektio 

Boud, Keogh ja Walker (1985, s. 19) määrittelevät reflektiota, joka on yhteydessä oppimi-

seen. Heidän mukaansa reflektio on ihmiselle tärkeää toimintaa, jonka avulla tarkastellaan, 

käydään läpi ja arvioidaan kokemuksia. He jatkavat, että reflektio tarkoittaa älyllisiä ja tun-

teisiin liittyviä prosesseja, joiden avulla yksilöt tarkastelevat kokemuksiaan ja muokkaavat 

ymmärrystään ja arvostuksiaan. Kelchtermans (2007, s. 91) puolestaan viittaa reflektiolla 

”taitoon ja asenteeseen tehdä omista toimista, tunteista ja kokemuksista ajattelun kohteita”. 

Hän korostaa reflektion laaja-alaisuutta ja syvyyttä opettajan työssä. Laaja-alainen reflektio 

kattaa Kelchtermansin mukaan sekä moraalisen, poliittisen että emotionaalisen ulottuvuu-

den. Reflektion syvyydellä hän puolestaan tarkoittaa sen siirtyvän toiminnan taustalla ole-

vien uskomusten ja ajatusten sekä tavoitteiden ja tietojen tasolle ja mahdollistaa esimerkiksi 

toiminnan uudelleenjärjestämisen.  

Käytän tuen ensimmäisestä osa-alueesta, joka muodostuu kahden opettajan välisestä jatku-

vasta keskustelusta, vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta käsitettä jaettu reflektio. Tässä 

tutkimuksessa yhteisopettajuus näyttäytyy opettajan työn reflektoimisen lähtökohtana ja työ-

pari ”peilinä”, joka saa aikaan reflektiota. Boud kumppaneineen (1985, s. 19) mainitsee että, 

reflektio voi tapahtua yhdessä muiden kanssa. Esimerkiksi Maija kertoo, että hänen työssään 

syntyvät ratkaisut ja päätökset on ”keskustelun avulla tehty”, mikä kiteyttää jaetun reflektion 

ajatusta: yhteisopettajat puhuvat ajatuksiaan, suunnitelmiaan, vastaan tulevia onnistumisia 

ja epäonnistumisia ääneen. Tämä keskustelu toimii työn tukena ja oman toiminnan kehittä-

misen lähtökohtana ja apuvälineenä.  

Opettajien on todettu kaipaavan mahdollisuutta keskustella luokassa esiin nousevista huo-

lenaiheista. Tieto siitä, että yhteisopettajuudessa joku toinenkin jakaa huolen ja on sitoutunut 

ratkaisemaan asiaa on helpottavaa. (Walther-Thomas, 1997, 401.) Jatkuva kommunikaatio 

ja keskustelu työparin kanssa näyttäytyvät tämän tutkimuksen nuorten opettajien kertomuk-

sissa keskeisimpänä tuen muotona. Ajatusten jakaminen työparin kanssa mahdollistaa itseä 

huolestuttavien asioiden läpikäymisen. Onnistumiset ja epäonnistumiset sekä ilon ja petty-

myksen tunteet saa jakaa toisen aikuisen kanssa.  

”Saa keskustella koko ajan, jutella niistä asioista ihan vaan koulupäivän, jos 

on sattunu jotaki mukavaa tai vähä huolestuttavaa niin saa vaan mainita ne 

koulupäivän jälkeen toiselle, niin se helpottaa heti sitte kotia menemistä.” 

(Aino) 
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”Joku kuuntelee ja jakaa oikeesti sen saman tunteen. Voithan sä kertoa työka-

verille, että mulla on ollu tosi kiva projekti, että joo työkaveri on että joo ihan 

kiva juttu. On joku, joka tuntee samalla tavalla sen onnistumisen. Enemmän 

semmosia yhdistäviä juttuja.” (Siiri) 

”Lasten oppimisesta ja muistaki asioista, kaverisuhteista, keskustella. Että 

ootko huomannu, että onko sillä kaveria, että mitenhän se nyt näyttää, että 

niillä on vähä riitaa, että miten niinku voi auttaa tai olla tukena. Ni kaikkien 

niitten asioitten jakaminen.” (Maija) 

Nymanin (2009, s. 325) mukaan nuorille opettajille pitäisi tarjota mahdollisuus jatkuvaan 

keskusteluun toisten opettajien kanssa. Nuoret opettajat kertovat omassa työssään jatkuvasta 

keskustelusta työparin kanssa. Etenkin Maija ja Siiri, joilla on pysyvä työpari, korostavat 

jatkuvaa kommunikaatiota. Mahdollisuus jakaa työssä vastaan tulevat haasteet rikkoo Joki-

sen ja Välijärven (2006, s. 99) kuvaamaa perinteistä käsitystä yksin pärjäävästä opettajasta, 

joka ei uskalla puhua ongelmistaan kollegoille.  Yhteisopettajuuden ansiosta nuorella opet-

tajalla on jatkuvasti rinnallaan kollega, jonka kanssa asioita voi pohtia yhdessä. Työssä vas-

taan tulevien haasteiden pohtiminen ja oman toiminnan reflektointi yhdessä työparin kanssa 

keventää työn aiheuttamaa henkistä kuormittumista. Vapaa-ajan ja työn erottaminen on hel-

pompaa, kun työasioita ei tarvitse pohtia yksin vapaa-ajalla.  

Keskustelu auttaa esimerkiksi aggressiivisen oppilaan kohtaamisesta syntyneiden ahdista-

vien tilanteiden purkamisessa.  

”Aina niitten tilanteitten jälkeen pääsee purkamaan sen tilanteen toisen 

kanssa, että mitä siinä tapahtu [...] ja että mistä se niinku lähti [...] että toinen 

on nähny sen saman tilanteen, niin ni jotenki on helpompi sitte ettei tarvi alusta 

asti selittää [...] Et vaikka ne tilanteet on ahistavia ja semmosia jotenki inhot-

tavia, niin sitten siitä kuitenkin siitä ahistuksesta pääsee eroon sen keskustelun 

avulla toisen kanssa.” (Maija) 

Kun kaksi opettajaa jakaa täyden vastuun oppilaista, on heillä myös mahdollisuus puhua 

kaikista oppilaita koskevista asioista keskenään. Ilman yhteisopettajuutta tämä ei olisi mah-

dollista, sillä Perusopetuslain (628/1998 40 §) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013 

22 §) mukaan opettaja on salassapitovelvollinen yksittäistä oppilasta koskevissa asioissa. 

Myös Louhela (2012, s. 156–157) nostaa esiin salassa pidettävistä asioista keskustelemisen 



62  

 

  

olevan yhteisopettajuuden hyvä puoli. Kahden opettajan läsnäolo parantaa lisäksi sekä opet-

tajan että oppilaan oikeusturvaa esimerkiksi juuri väkivaltatilanteissa, kun toinenkin aikui-

nen on nähnyt tilanteiden kehittymisen ja tapahtumien kulun. Vastaavanlaisten tilanteiden 

ehkäisemistä ja oppilaan tukemista voidaan suunnitella yhdessä hyödyntämällä kummankin 

opettajan näkökulmia. 

5.5.2 Pedagogiset ratkaisut 

Nuori opettaja saa tämän tutkimuksen mukaan yhteisopettajuudesta tukea pedagogisten rat-

kaisujen tekemiseen. Opettajien kertomuksissa pedagogiset ratkaisut koostuvat opetuksen 

järjestämiseen liittyvistä tekijöistä ja työtehtävien sekä vastuun jakamisesta. Opetuksen jär-

jestäminen ja vastuun sekä työtehtävien jakaminen nivoutuvat monilta osin toisiinsa.  

Kun luokassa on kaksi opettajaa, on oppilaita mahdollista ryhmitellä eri tavoin.  

”Vaikka matikassa jos tarvitaan pienempää porukkaa niin sillon [...] toinen 

voi ottaa sen pienenmmän porukan ja toinen voi ottaa vähä enemmän äikkään 

sillon. Ja sitte siellä äikässä on sitten sen laatusta tehtävää, et sitä pystyy tekee 

isolla porukalla.” (Maija) 

Oppilaita voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin esimerkiksi oppiaineen vaatimusten mukaan. 

Myös oppilaiden taitotaso tai aiheen kertaaminen voivat olla ryhmittelyn perusteita (Mo-

rocco & Aguilar, 2002, s. 317). Tällöin on mahdollista suunnitella myös sellaisia työskente-

lytapoja, joissa pienestä ryhmästä on etua. Opetus- ja suunnitteluvastuuta jaetaan ryhmitte-

lyjen mukaan. Nuoret opettajat eivät kertoneet suoraan siitä, että yhteisopettajuus helpottaisi 

opetuksen eriyttämistä. Tulkitsen kertomukset joustavista ryhmittelyistä oppilaiden tarpei-

den mukaan kuitenkin puheeksi eriyttämisestä.  

Aino kertoo, että mahdollisuus oppilaiden tarkkailemiseen sivussa tarjoaa mahdollisuuden 

havainnointiin, jolle ei yksin opettaessa ole useinkaan aikaa. 

”Se on toisaalta ihan helpottavaa, että saa ite vähäksi aikaa levähtää siellä, 

niinku olla vähän sivummalla ja piettää, kattoa niitä oppilaita ja tarkkailla 

kaikkea muuta, mitä ei yleensä siinä opettaessa ehi.” (Aino) 

Myös Pulkkisen ja Rytivaaran (2015, s. 9) tutkimuksessa opettajat kokivat että yhteisopetus 

mahdollistaa arvokkaan hetken havainnoida ja arvioida oppilaita tarkemmin. On tärkeää, 



63 

 

 

että opettajalla on riittävästi aikaa havainnoida oppilaita. Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa (Opetushallitus, 2014, s. 49) todetaan, että luotettava oppilasarviointi edel-

lyttää sekä oppimisen, työskentelyn että käyttäytymisen monipuolista havainnointia ja do-

kumentointia. On todettu, että nuorelle opettajalle oppilaiden arvioiminen on yksi suurim-

mista haasteista uran alkuvaiheessa (Förbom, 2003, s. 103). Mahdollisuus kiireettömään ha-

vainnointiin onkin erityisen tärkeää nuorelle opettajalle arvioinnin ollessa muutenkin haas-

tavaa. Jatkuva oppilaiden havainnointi on myös oppilaantuntemuksen ja tuen tarpeen tun-

nistamisen pohjana. Tämän lisäksi havainnoiminen tarjoaa nuorelle opettaja lepohetken ryh-

män vetovastusta. 

Yksittäisten, enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen helpottuu, kun opettajia on 

kaksi.  

”Ne jotka tarvii tukea, niin ne tietää ketkä tarvii tukea, niitä voi auttaa edel-

leenki vaikka niitä oppilaita ois 10 enemmän siinä luokassa, kun niitä opettajia 

on kaks.”(Siiri) 

Nuoret opettajat kokevat usein erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisen ja riittävän 

opetuksen eriyttämisen haasteellisena (Fantilli & McDougall, 2009, s. 823). Siirin mukaan 

suuri ryhmäkoko yhteisopetusluokassa ei estä oppilaiden yksilöllistä huomioimista ja tuen 

tarjoamista. Tämä edellyttää hyvää oppilaantuntemusta, jotta molemmat opettajat tietävät, 

ketkä oppilaista tarvitsevat enemmän yksilöllistä tukea. On kuitenkin huomattava, että Siirin 

mukaan ”se massan määrä on kaikista raskain puoli” eli suuri ryhmä tuo myös omat haas-

teensa. 

Työrauhan ylläpitäminen on oleellinen osa opetuksen järjestämistä. Aino kertoo, että yhteis-

opettajuus on auttanut häntä paremman työrauhan luomisessa. 

”Ja sitte taas se, että saapi olla siellä luokan puolella, ni tietää ainaki sen, että 

pystyy pitämään sitä työrauhaa paremmin yllä, ku on toinenki opettaja siinä 

sivussa.” 

Aino kuvaa kertomuksessaan tilannetta, jossa toteutetaan vuorottelevaa opetusta. Tällöin 

toinen opettaja on opetusvastuussa ja toinen kiertelee luokassa (Morocco & Aquilar, 2002, 

s. 317). Myös Rytivaara (2012, s. 187) toteaa yhteisopetuksen helpottavan työrauhan ylläpi-

tämistä. Kuten Buschanan et al. (2013) toteavat, luokanhallinta on uran alkuvaiheessa usein 

haastavaa ja aivan uransa alussa olevalle Ainolle apu työrauhan ylläpitämiseen on tärkeää. 
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Oppilaiden parissa kiertelevä ja tilannetta sivusta seuraava työpari luo luottamusta opetusti-

lanteen sujumiseen. 

Kaikki kolme opettajaa kertovat, että omien ja työparin vahvuuksien hyödyntäminen helpot-

taa työtä. Vahvuuksien kautta myös työtehtävien jakaminen onnistuu luontevasti. 

”Jos itellä ei ole joku matikka niin vahva ja sitte jos toisella opettajalla onki, 

ni se voi joko auttaa minua tai vetää ite sen matikan opetushetken.” (Aino)  

”Työtaakka siinä suunnittelussaki jotenki vähenee, että ku aina [...] toinen on 

vahvempi toisessa [...] ninkö toiselle jotenki luonnistuu toinen homma parem-

min, vaikka ihan perus wilma viestin kirjoittaminen.” (Maija) 

Opettajilla voi olla vahvuuksia oppiaineittain tai yleisemmin eri tehtäviin liittyen. Nuoren 

opettajan työtä helpottaa, kun itselle vaikeilta tuntuvien asioiden kanssa ei tarvitse painis-

kella yksin, vaan apua on aina saatavilla. Suunnitteluvastuun jakaminen myös vähentää työ-

määrää. 

Opettajan työlle on ominaista se, että opettaja kohtaa heti työelämään siirtyessään täyden 

juridisen ja pedagogisen vastuun oppilaista (Heikkinen et al., 2010, s. 15). Maija kertoo, että 

vastuu tuntuu suurelta. 

”Vastuun jakamista, koska on se aika iso vastuu olla kahestakymmenestäkol-

mesta tai neljästä vastuussa. Ja sitte että oikeestaan kukaan muu ei tiiä niitä 

asioista kuin sinä. Toki on laaja-alanen, mutta harvoin sekään tietää koko luo-

kan asioita.” (Maija) 

Työparin kanssa jaetaan vastuuta muun muassa oppilaista, vanhemmista, arvioinnista, suun-

nittelusta ja opettamisesta sekä ongelmatilanteiden hoitamisesta. Yhteisopettajuus näyttäy-

tyy nuorelle opettajalle kokonaisvaltaisena jakamisena, mikä keventää omaa työtaakkaa. 

Yhteisopettajuuden ansiosta nuori opettaja ei joudu kohtaamaan täyttä vastuuta ilman toisen 

opettajan tukea ja opettajan koulutuksen ja työelämän välinen kuilu kaventuu.   

5.5.3 Opettajana kehittyminen 

Opettajana kehittyminen muodostuu tämän tutkimuksen kertomuksissa työparilta saadusta 

palautteesta sekä pedagogisista ja koulun käytänteisiin liittyvistä neuvoista. Etenkin työpa-
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rilta saatu palaute on tiiviisti yhteydessä jaettuun reflektioon, sillä nuori opettaja peilaa toi-

mintaansa toiseen ja reflektion kautta kehittää itseään. Lisäksi itsevarmuuden kasvu, käsitys 

omasta opettajuudesta ja opetuksen kehittäminen yhdessä työparin kanssa mahdollistavat 

ammatillisen kasvun.  

Työparilta saadut pedagogiset neuvot nousevat esiin etenkin Siirin kertomuksessa. Neuvot 

liittyvät opetuksen järjestämiseen. 

”No hyvin paljon semmosia pedagogisia vinkkejä. Ja etenki tuo liikunnan opet-

taminen, sinne että mitä kaikkia leikkejä voi tehä. Leikkivarastoni oli hyvin 

suppea kun tulin tänne, ehkä siinä on oli semmonen suurin hyöty.[...] Mutta 

myös kuulemma sitten toisin päin, että on pystyny antamaanki [...] Niitä peda-

gogisia keinoja on voinu vaihella vuoron perään, mutta on paljo jääny itellekki 

semmosia tavallaan toisen tapoja, mitä se käyttää.” (Siiri) 

Kokeneempi työpari tarjoaa nuorelle opettajalle pedagogisia neuvoja etenkin niillä osa-alu-

eilla, jotka ovat työparin vahvuuksia. Pedagogisten neuvojen jakaminen ei ole yksipuolista 

niin, että ainoastaan kokeneempi kollega neuvoisi nuorta opettajaa. Nuorelle opettajalle syn-

tyy kokemus siitä, että hänelläkin on tietoja ja taitoja, joista työpari voi hyötyä. Yhteisopet-

tajuuden vastavuoroisuus auttaa myös kokeneempaa opettajaa kehittymään. Maijan kerto-

muksessa vastavuoroisuus on yhteydessä itseluottamuksen ja varmuuden kasvuun, mikä on 

osa opettajien kuvaamaa ammatillista kehittymistä. 

”No työparilla on toki enemmän kokemusta, ni varmaan että luottiki alussa 

jotenki niinku siihen enemmän. Mut sitte musta tuntuu, että hyvin nopeaa se 

[...] ei enää ollu sitte semmosta, että minä jotenki niinku kokemattomampi ja 

työpari niinku kokeneempi. Vaan siitä sai semmosta varmuutta, että ku mä tein 

jotaki tai suunnittelin jotaki, ni toinen että hei huippu idea tehään noi. [...] Että 

niin se varmuus karttu, että itteä just peilas siihen toiseenki, että semmonen 

varmuus siihen tekemiseen.” (Maija) 

Hyvän palautteen saaminen omasta työstä kasvattaa itsevarmuutta ja luottamusta omaan 

opettajuuteen. Yhteisopettajuus auttaa nuorta opettajaa kasvamaan kollegan rinnalla ja nä-

kemään omat onnistumiset. Myös aivan uransa alkuvaiheessa olevan Ainon kertomuksessa 
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juuri tämän kannustavan palautteen antaman tuen merkitys korostui. Aino puhuu ammatilli-

sesta kehityksestään kertoessaan, että kokeneemmalta opettajalta ”sai semmosta palautetta, 

mikä sitten vei minua etteenpäin”. 

Aino ja Maija palasivat kertomuksissaan itsevarmuuden kasvamiseen useaan otteeseen. 

”Sitte ku alko tää yhteisopettajuus niin tosi nopeaa karisi semmonen älytön 

epävarmuus [...] semmonen että mä oon nuori ja kokematon opettaja. [...] Sai 

sen palautteen toisaalta että sä oot hyvä pettaja ja sulla on hyviä tapoja tehä 

niin niin sitten se luottamus itteen kasvo kyllä siinä.”  (Maija) 

”Siinä saapi itseluottamusta, kun saapi varmuutta toiselta, että jos ei oo ihan 

varma että miten tämän oppilaan kanssa tekis. [...] Saapi varmuutta omiin 

päätöksiin.” (Aino) 

Työparit ovat tukeneet nuorten opettajien omaa ajattelua ja kannustaneet kehittämään omaa 

tapaa työskennellä. Mikäli kokeneempi kollega pystyy tukemaan nuorta opettajaa tällä ta-

voin, vältytään Jokisen ja Välijärven (2006, s. 94) esiin nostamalta huolelta, että opettajan 

oma ammatillisuus jää työyhteisössä vallitsevien tapojen jalkoihin eikä pääse kehittymään. 

Siirin kertomuksessa itsevarmuuden lisääntyminen ei tullut samalla tavalla esiin. Hän puhuu 

enemmänkin vertaistuesta, joka syntyy keskusteluissa ja ajatusten jakamisen kautta.  

Förbomin (2003, s. 103) mukaan koulun käytänteet ovat nuorelle opettajalle usein vieraita 

ja epäselviä uran alkuvaiheessa. Tämän tutkimuksen nuoret opettajat kertoivat saaneensa 

työpariltaan neuvoja käytännön tilanteiden ratkaisemiseen ja apua koulun rutiineihin pereh-

tymiseen.  

”Yleensä kun on ollut parina se kokeneempi niin hän on jo tiennyt [...] koulun 

rutiinit paremmin selvillä, niin on [...] tiennyt miten alkaa ottaa vanhempiin 

yhteyttä...” (Aino) 

Ainon esimerkissä nuori opettaja saa apua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, jota ku-

vaan myöhemmin lisää. Monet koulun käytännön asiat jäävät käsittelemättä opettajankou-

lutuksessa ja työparin ansiosta niitä on helpompi lähteä ratkaisemaan. Etenkin sijaisopetta-

jalle jatkuvasti saatavilla oleva työpari helpottaa vieraan koulun rutiinien oppimista. 

Työparin kokemuksesta on ollut tukea myös tilanteissa, joissa tarvitaan moniammatillista 

yhteistyötä. 
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”No varmaan enemmän niissä käytännön asioissa, että jos pitää joku laittaa 

kuraattorille, niin mikä on se hetki, millon se pittää laittaa.” (Siiri) 

”Minusta tuntuu mukavammalta, että sen asian voi jakkaa sen toisen opettajan 

kanssa, ni sit voi yhessä miettiä, että no ketä kaikkia lähestytään tämän oppi-

laan asiasta ja kehen sinä lähestyt ja miten hoijetaan.” (Aino) 

Nuorten opettajien on todettu kaipaavan moniammatillisen yhteistyön tukea (Eteläpelto et 

al., 2015, 675–676). Tämän tutkimuksen opettajat ovat saaneet työparilta apua silloin, kun 

oppilaan tukeminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Keskustelu ilman salassapitovel-

vollisuuden rikkomista helpottaa monimutkaisten, oppilashuoltoa vaativien tilanteiden 

eteenpäin viemistä. Kokeneemmalla työparilla on usein parempi käsitys siitä, millaista mo-

niammatillista yhteistyötä koulussa tehdään ja missä vaiheessa oppilaan asiaa on syytä lähteä 

viemään eteenpäin. 

Yhteisopettajuus tukee myös nuoren opettajan omien työtapojen kehittämistä.  

”Varmaan semmonen kaavoihin kangistuis tai helposti (jos työskentelisi yk-

sin) et siinä olis helppo tulla tänne luokkaan, luetaan kappale, tehään tehtävät, 

tarkistetaan tehtävät, kotiläksyt on tämä, saat alottaa kotiläksyt jos sulla on 

aikaa, katotaan video (naurahtaa). [...] Helposti menis siitä missä on aita ma-

talin. Mut sitte ku tekkee yhdessä niin sitä lähtee aina kehittelemään kaikkea 

uutta ja erilaista, koska sitä ei tarvi tehä yksin sitä työtä.” (Siiri) 

Toisen opettajan läsnäolo haastaa nuoren opettajan kehittämään jatkuvasti itseään ja ope-

tusta. Toisen tuella uusien työtapojen kehittäminen ei tunnu niin raskaalta kuin yksin. Työ-

tapojen kehittäminen tukee opettajan jatkuvaa työssä oppimista. Buschanan et al., (2013, s. 

121) toteavatkin, että nuoret opettajien ammatillista kehitystä edistää sekä toisten opettajien 

opetuksen havainnointi sekä yhteisopetus kokeneempien kollegoiden kanssa. 

5.5.4 Kodin ja koulun yhteistyö 

Vanhempien kohtaaminen ja yhteyden pitäminen koteihin kuuluu opettajan työhön. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että kodin ja koulun välisen yh-

teistyön tarkoituksena on tukea jokaista oppilasta ja edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä. 
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Huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulutyöhön ja kehittää koulun toimintaa. Läh-

tökohtana kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on luottamuksellisuus, tasavertaisuus ja 

kunnioitus. (Opetushallitus, 2014, s. 35.) 

Vuorovaikutuksen vanhempien kanssa on todettu olevan yksi suurimpia haasteita opettajan 

ensimmäisinä työvuosina (Fantilli & McDougall, 2009, s. 823). Eisenschmidt et al. (2008, 

s. 141) mainitsevat, että nuorelle opettajalle on tarjottava tukea kodin ja koulun väliseen 

yhteistyöhön. Tässä tutkimuksessa nuoret opettajat kertoivat työparin antaneen neuvoja yh-

teydenpidossa vanhempiin.  

”Esimerkiks ne vanhempainillat, niin huomattavasti helpompi ku järjestää toi-

sen opettajan kanssa, niin saapi yhessä suunniteltua ja sitte siihen jaettua roo-

lit. Niin tuntuu ettei ole yksin vastuussa kaikista vanhemmista ja tietää tarkem-

min mitä tulee ees tekemään.” (Aino) 

Ensimmäistä vanhempainiltaa järjestävä nuori opettaja ei välttämättä tiedä, mitä tilaisuu-

dessa tulee tapahtumaan. Mikäli opettajankoulutuksen opetusharjoittelut eivät ole tarjon-

neet mahdollisuutta järjestää vanhempainiltoja, on koko tilanne nuorelle opettajalle vie-

ras ja hyvät toimintamallit puuttuvat. Työtä helpottaa se, että vastuun voi jakaa ja on 

joku, jolta voi kysyä, kun joutuu uuteen tilanteeseen ensimmäisiä kertoja.  

Kahden opettajan läsnäolo helpottaa myös arviointikeskusteluja.  

”Me voijaan yhessä keskustella kun me mennään siihen keskusteluun, että 

mitkä ne on ne jutut, mitä me halutaan sanoa. Ja sitte että jotenki se keskuste-

luki on niinku luontevampaa ja semmosta soljuvampaa...” (Maija) 

Keskeisten asioiden läpikäyminen ennen tapaamista varmistaa, että mitään tärkeää ei jää 

sanomatta. Maija on yhdessä työparinsa kanssa läsnä kaikkien oppilaiden arviointikes-

kusteluissa, vaikka se ”vie ihan älyttömästi aikaa”. Molempien osallistuminen antaa 

Maijan mukaan paljon sekä opettajille että vanhemmille. Kun keskustelussa on useampia 

ihmisiä paikalla, vältytään haastattelumaiselta tilanteelta ja toisesta opettajasta saa tukea. 

Toisaalta myös vanhempien voi olla helpompi kohdata jompikumpi opettajista. Yhteis-

opettajuus antaa tällöin valinnanvaraa myös heille.  

Toisaalta Siiri kertoo, että hän vastaa työparinsa kanssa oman luokkansa oppilaista pää-

asiassa itsenäisesti. 
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”Meillä sinänsä on omat, että laitetaan me yhteisiä tiedotteita sillai, että jompi 

kumpi lähettää kummanki nimissä ne. Mutta aika pitkälti sitte kuitenkin sinne 

kotia päin ollaan yhteydessä niinku ite.” (Siiri) 

Vastuun jakamista kodin ja koulun yhteistyöstä voi yhteisopetuksessakin toteuttaa eri 

tavoin. Yhteistyön syvyyteen vaikuttanee myös koulun kulttuuri siinä, onko jokaisella 

opettajalla selkeästi virallisissa yhteyksissä oma vastuuluokka vai lähdetäänkö liikkeelle 

siitä, että molemmat opettajat ovat heti alusta saakka yhteydessä myös vanhempiin. 

Kaikki nuoret opettajat eivät välttämättä tarvitse tukea vanhempien kohtaamiseen ja yh-

teisopettajuudessakin huolehtivat yhteydenpidosta vanhempiin itsenäisesti.  

5.5.5 Työssä viihtyminen 

Työssä viihtyminen on laaja kokonaisuus, josta nuoret opettajat kertovat monin eri tavoin. 

Kertoessaan opettajan työn henkisestä kuormittavuudesta Maija vertaa tilannettaan yhteis-

opettajana siihen, jos hän joutuisi työskentelemään yksin.  

”Kyllä mä uskoisin, että mä oisin niinku paljo jotenki väsyneempi ja [...] että 

mä kokisin työn paljo raskaampana henkisesti, jos mä tekisin yksin. On se tosi 

tärkeä juttu siinä koko työn mielekkyyden kannalta.” (Maija) 

Myös Louhela (2012, s. 152) kirjoittaa yhteisopettajuuden merkityksestä työssä viihtymi-

seen. Hänkin havaitsi työn keventyneen ja työssä viihtymisen parantuneen. Myös Maija tie-

dostaa yhteisopettajuuden merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja peilaa sitä muiden nuor-

ten opettajien tilanteeseen. Buschanan et al. (2013, s. 188) toteavat, että kollegiaalinen tuki 

on erityisen merkittävää opettajan alalle jäämisen kannalta. Tutkijat olettavat, että koke-

neempien kollegoiden jakama kokemus ja neuvot saavat monet alan vaihtoa harkitsevat jää-

mään opettajan työhön. Yhteisopettajuus on merkittävä tekijä henkisen hyvinvoinnin tuke-

misessa ja kannustaa nuorta opettajaa pysymään opettajan työssä.  

Keskeistä opettajien kertomuksissa työssä viihtymisen kannalta on yksinäisyyden tunteen 

puuttuminen. Jokainen nuori opettaja kertoo, ettei tunne itseään yksinäiseksi yhteisopetta-

juuden ansiosta.  

”Se tekee hyvää omalle päälle, että saapi sanoa ne kaikki, niin siinä ei tuu 

semmonen olo että olis yksin.” (Aino) 
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 ”No mä oisin hyvin yksinäinen (jos tekisin työtä perinteisesti yksin)” (Siiri) 

”Se oli semmosta yksin tekemistä jotenki [...] Päivät oli mukavia ja näin mutta 

sitten se iltapäivä oli semmosta puurtamista. (Maija) 

Yhteisopettajuus purkaa opettajan työtä leimaavaa yksin tekemisen kulttuuria. Buschananin 

et al. (2013, s. 122–123) mukaan yksin työskentely lisää opettajan uran alkuvaiheen haas-

teellisuutta, sillä nuori opettaja kaipaa tukea, neuvoja ja vinkkejä työhönsä. Kokemus eris-

täytyneisyydestä lisää heidän mukaansa alan vaihtamisen riskiä. Yhteisopettajuus tarjoaa 

vaihtoehdon eristäytyneisyydelle ja yksin tekemiselle.  Jokisen ja Välijärven (2006, s. 24–

25) mukaan tulevaisuudessa koulun ja opettajan työn vahvuus on yhteisöllisyydessä. Mah-

dollisuus yhteisopettajuuteen uran alkuvaiheessa mahdollistaa nuorille opettajille opettajan 

työn vaatimuksiin vastaamisen. Siiri kuvaakin yhteistyötä voimavarana, joka ”antaa paljo 

enemmän sitte lopulta” vaikka vaatiikin etenkin alkuvaiheessa paljon vaivannäköä. 

Tutkimukseen osallistuneista kolmesta opettajasta Siiri ja Maija kertoivat yhteisopettajuu-

den lisäävän työn mielekkyyttä ja työssä viihtymistä. Erityisesti Siiri palasi mielekkyyteen 

kertomuksessaan useaan otteeseen.  

”Se on keventänyt tätä työtä huomattavasti ja tuonu ehkä semmosta mielek-

kyyttä lisää, että ei oo yksin niitten asioitten kanssa.” (Siiri) 

”Semmonen työn mielekkyys ja tyytyväisyys omaan työhön, se on niinku 

noussu tosi suureksi asiaksi nyttenku tekee sitä työtä yhessä jonkun kanssa.” 

(Siiri) 

Walther-Thomaskin (1997, s. 401) totesi, että yhteisopetus lisää opettajien ammatillista tyy-

tyväisyyttä. Hänen mukaansa opettajat kertoivat oppilaiden parempien saavutusten ja sosi-

aalisten taitojen kehittymisen ja ongelmien vähentymisen lisänneen tyytyväisyyttä. Tämän 

tutkimuksen nuoret opettajat eivät puhu suoraan oppilaiden saavutusten paranemisen yhtey-

destä tyytyväisyyteen, vaan tyytyväisyys kumpuaa enemmän asioiden jakamisen ja keskus-

telun kautta, kuten esimerkiksi Siirin kertomuksessa. Syynä lienee se, että suomalaisessa 

koulussa opettajien onnistumista ei mitata juurikaan oppilaiden akateemisten saavutusten 

kautta. Nuoren opettajan tarvetta jakaa ajatuksiaan ei voi tämän tutkimuksen mukaan vähek-

syä. Tyytyväisyys omaan työhön lisää nuoren opettajan työhyvinvointia ja kulkee käsi kä-

dessä alalla pysymisen kanssa. 
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6 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoret opettajat kertovat yhteisopetta-

juudesta sekä saada tietoa siitä, millaista tukea yhteisopettajuus tarjoaa nuorelle opettajalle. 

Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli peilata yhteisopettajuutta mentorointiin ja pohtia, voi-

siko se tarjota nuorelle opettajalle mentoroinnin kaltaista tukea uran alkuvaiheessa.  Tässä 

pääluvussa tarkastelen ensin yhteisopettajuuden ja mentoroinnin yhtymäkohtia omana ko-

konaisuutenaan. Tämän jälkeen arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja etiikkaa sekä pohdin 

tutkimusprosessin kulkua. Lopuksi kokoan yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja 

teen johtopäätöksiä tutkimustulosten perusteella.  

6.1 Yhteisopettajuuden ja mentoroinnin yhtymäkohtien tarkastelua 

Opettajien alalla pysyminen on aihe, jonka on todettu huolestuttavan monissa maissa (Euro-

pean Comission, 2010, s. 9). Tämän tutkimuksen nuoret opettajat kertovat, että näkevät it-

sensä työskentelemässä tulevaisuudessakin opetusalalla. Sijaisena työskennellyt Aino tosin 

etsii vielä omaa paikkaansa, eikä sulje pois muita työtehtäviä kasvatuksen parissa. Hänelle 

yhteisopettajuus on luonut toivoa uran jälkeiseen työelämään ja opettajan työhön. Long et 

al. (2012, s. 22) toteavatkin, että kollaboratiivinen, yhteistyöhön perustuva työskentelykult-

tuuri on merkityksellinen opettajan työelämään kiinnittymiselle. Buschanan et al. (2013, s. 

118) lisäävät, että erityisesti ne opettajat, jotka ovat epävarmoja alalla pysymisestä hyötyvät 

kollegiaalisuudesta.  Yhteisopettajuuden mahdollisuuksia nuorten opettajien työelämään 

kiinnittymisessä tulisi hyödyntää, mikäli nuorilla opettajilla itsellään on kiinnostusta tehdä 

töitä yhdessä kollegoiden kanssa.  

Heikkinen kumppaneineen (2010, s. 15) kuvaa opettajan siirtymävaihetta työelämään jyr-

käksi, sillä opettaja saa heti täyden pedagogisen ja juridisen vastuun kaikista opettajan työ-

tehtävistä. Tämän tutkimuksen nuoret opettajat kertovat, että työparin kanssa jaetaan vas-

tuuta muun muassa oppilaista, vanhempien kohtaamisesta, arvioinnista, suunnittelusta ja 

opettamisesta sekä ongelmatilanteiden hoitamisesta. Yhteisopettajuus näyttäytyy nuorelle 

opettajalle kokonaisvaltaisena jakamisena, mikä keventää omaa työtaakkaa. Tulkitsen tämän 

vastuun jakamista mahdollisuudeksi kaventaa opettajankoulutuksen ja työelämään siirtymi-

sen välistä kuilua.  
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Tyypillinen tapa tarjota nuorelle opettajalle tukea uran alkuvaiheessa on mentorointi. Esi-

merkiksi suomalaisessa Opettajankoulutus 2020 –selvityksessä todetaan, että nuorille opet-

tajille on tarjottava induktiovaiheessa koulutusta, joka toteutetaan pääasiallisesti mentoroin-

nin avulla (Opetusministeriö, 2007, s. 46-47). Toisen tutkimuskysymykseni kautta olen sel-

vittänyt tässä tutkimuksessa, millaista tukea yhteisopettajuus tarjoaa nuorelle opettajalle 

opettajuuteen ja opettajan työhön. Tarkastelen seuraavaksi nuorten opettajien yhteisopetta-

juudesta saamaa tukea suhteessa aiempaan mentorointitutkimukseen.  

Löfströmin ja Eisenschmidtin (2008) tutkimuksessa mentorointi tarjosi nuorille opettajille 

tukea omaan opettajana kehittymiseen sekä apua ammatillisiin kysymyksiin. Nuoret opetta-

jat saivat palautetta työstään ja apua kouluyhteisöön kiinnittymiseen. Mentori mahdollisti 

ajatusten jakamisen luotettavalle ja aina saatavilla olevalle henkilölle. Lisäksi mentorointi 

tarjosi vastavuoroisuuden kokemuksen, kun myös nuori opettaja pystyi antamaan tukea ja 

neuvoja kokeneemmalle kollegalleen. (Löfström & Eisenschmidt, 2008, s. 685–688.) Tämän 

tutkimuksen tuen viidestä osa-alueesta etenkin jaetun reflektion ja opettajana kehittymisen 

sisällöt vastaavat Löfströmin ja Eisenschmidtin tuloksia. Jaettuun reflektioon kuuluu muun 

muassa ajatusten jakaminen ja luottamuksellinen keskustelu. Työpari on myös päivittäin 

saatavilla ja ajatukset voi jakaa hänen kanssaan heti. Opettajana kehittyminen puolestaan 

sisältää palautteen saamisen omasta työstä ja oman opettajuuden kehittämisen sekä neuvoja 

ammatillisiin kysymyksiin. Yhteisopettajuus tarjoaa myös vastavuoroisuuden kokemuksen, 

kun nuoret opettajat ovat pystyneet tukemaan kokeneempaa työpariaan. Tässä tutkimuksessa 

nuoret opettajat eivät suoraan kerro yhteisopettajuuden auttaneen heitä varsinaisesti koulu-

yhteisöön kiinnittymisessä. Löfströmin ja Eisenschmidtin (2008, s. 687) tutkimuksessa men-

tori oli toisinaan nuoren opettajan ainut linkki kouluyhteisöön, eikä muunlaista yhteistyötä 

kollegoiden kanssa ollut. Yhteisopettajuudessa yhteys muihinkin kollegoihin syntynee luon-

tevammin etenkin silloin, kun yhteistyötä tehdään useampienkin ryhmien kanssa, kuten esi-

merkiksi Siirin koulussa.  

Nuorten opettajien kuvaamaa vastavuoroisuutta yhteisopettajuudessa voi peilata vertaismen-

torointiin, joka on usein Suomessa käytettävä mentorointimuoto (esim. Heikkinen et al., 

2008, s. 117; Heikkinen et al., 2010, s. 18). Tällöin opettajat ovat tasavertaisia ja mentorointi 

perustuu dialogisuuteen, jolloin sekä kokeneet että kokemattomat opettajat oppivat. Dialogi 

ja jatkuva keskustelu ovat keskeisiä jaetussa reflektiossa.  Myös Louhela (2012, s. 156) nos-
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taa esiin yhteisopettajuuden ja mentoroinnin välisen yhteyden. Hänen tutkimuksensa yhtei-

sessä opettajuudessa kyse oli tasavertaisesta mentoroinnista, sillä kumpikaan ei ollut perin-

teisessä mentorin roolissa.  

Jokisen ja Välijärven (2006, s. 95–96) mukaan vertaismentorointiryhmissä nuoret opettajat 

saavat vinkkejä työhönsä. Keskustelun aiheita ovat tällöin olleet esimerkiksi häiriökäytös, 

vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja kollegiaalinen yhteistyö koulun muiden opettajien 

kanssa sekä erilaiset ratkaisut ongelmatilanteisiin. He mainitsevat myös, että mentorointita-

paamisissa keskustellaan harvemmin oppiaineiden tarkemmista sisällöistä ja niiden opetta-

misesta. Clark ja Byrnes (2012, s. 49) puolestaan havaitsivat nuorten opettajien saavan apua 

sisältöjen suunnitteluun ja hyötyvän siinä.  Tämän tutkimuksen tulosten mukaan yhteisopet-

tajuus tarjoaa nuorille opettajille näitä samoja asioita lukuun ottamatta aiemmin kuvaamaani 

eroa työyhteisöön tutustumisessa tai kiinnittymisessä. Yhteisopettajuudessa oppiaineiden si-

sältöjen ja opetustapojen suunnittelu on luonnollisesti suuremmassa osassa kuin varsinai-

sissa mentorointitapaamisissa.  

Mentorointiryhmissä nuori opettaja voi esittää millaisia kysymyksiä ja ajatuksia tahansa il-

man, että hänen täytyy pohtia niiden vaikutusta asemaansa omassa koulussaan (Jokinen & 

Välijärvi, 2006, s. 95). Yhteisopettajuuden tarjoama tuki ei toteudu välttämättä tältä osin. 

Maija kertoi olevansa toisinaan eri mieltä työparinsa kanssa kouluun liittyvistä päätöksistä. 

Tämä on aiheuttanut tilanteita, joissa oma mielipide on sanottu liiankin suoraan. Hän ei kui-

tenkaan tuonut esiin, että erimielisyydet olisivat vaikuttaneet hänen asemaansa koulussa. 

Yhteisopettajilla onkin oltava luottamuksellinen suhde, jotta kaikenlaisten näkökulmien 

esiin ottaminen on mahdollista. Ihanteellista voisikin olla, jos nuorella opettajalla olisi työ-

parin lisäksi esimerkiksi juuri vertaismentorointiryhmä, jossa kaikkein arkaluonteisimpia 

asioita voisi ottaa esiin, mikäli se ei tunnu hyvältä oman työparin kanssa.  

Clark & Byrnes (2012, s. 49) täydentävät mentoroinnin tarjoamaa tukea mainitsemalla, että 

nuori opettaja voi jakaa mentorin kanssa huolet ja häneltä saa rohkaisua omaan epävarmuu-

teensa. Lisäksi he totesivat mentoroinnin auttavan myös oman työn arvioinnissa ja reflek-

toinnissa, joskin reflektoinnin nuoret opettajat kokivat vähiten hyödylliseksi.  Tämän tutki-

muksen tuloksista käy ilmi, että yhteisopettajuus tarjoaa erityisesti jaetun reflektion ja opet-

tajana kehittymisen osa-alueiden kautta tukea ajatusten jakamiseen ja oman työn arviointiin, 

kehittämiseen ja reflektoimiseen. Myös tämän tutkimuksen opettajat kertoivat itsevarmuu-

tensa kasvamisesta. Hiltulan et al. (2010, s. 91–92) tutkimuksessa vertaisryhmämentoroinnin 
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todettiin parantavan opettajan työssä jaksamista ja vaikuttavan myönteisesti opettajan hen-

kiseen jaksamiseen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tuen viides osa alue on työssä viih-

tyminen. Yhteisopettajuus lisää nuorten opettajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Eri-

tyisesti asioiden jakaminen työparin kanssa lisää henkistä jaksamista.   

Nuorten opettajien tarvitsemaa tukea ja alan jättämisen syitä kohtaan on esitetty kriittisiäkin 

näkökulmia. Esimerkiksi Pennanen (2015, s. 189) nosti esiin, että yksilöllisen tukemisen 

näkökulman sijaan olisi kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka työyhteisö kohtaa nuoren 

opettajan ja kuinka yksin työskentelemisen kulttuuria voitaisiin muuttaa. Hän korostaa nuo-

ren opettajan yksilöllisten tarpeiden huomioimista induktiovaiheessa.  Tämän tutkimuksen 

mukaan yhteisopettajuus voisi olla yksi keino, jolla nuoren opettajan tukeminen saataisiin 

vahvemmin osaksi kouluyhteisöä. Verrattuna esimerkiksi vertaisryhmämentorointiin, yh-

teisopettajuus on sidottu osaksi koulupäivää ja tapahtuu luontevana osana kouluyhteisön toi-

mintaa.  

Yhteisopettajuus näyttää tämän tutkimuksen valossa tarjoavan nuorelle opettajalle saman-

kaltaista tukea kuin mentorointi monilla eri osa-alueilla. Suurin ero tarkastelemieni mento-

rointitutkimusten ja tämän tutkimuksen tulosten välillä on kollegiaaliseen yhteistyöhön ja 

kouluyhteisöön liittymiseen saadussa tuessa sekä mahdollisuudessa puhua asioista ilman sen 

vaikutusta omaan asemaan omassa työyhteisössä. Mentoroinnin etuna on se, että arkaluon-

toisetkin asiat uskalletaan nostaa esiin, kun kukaan omassa työyhteisössä ei ole kuulemassa. 

Voidaan kuitenkin pohtia, tulisiko koulujen olla niin avoimia ja kollegiaalisia työyhteisöjä, 

että nuori opettaja uskaltaa ottaa kaikki itseään mietityttävät kysymykset rohkeasti esiin? 

Jokisen ja kumppaneiden (2008, s. 99) esittämä kysymys siitä, voiko mentorointia kehittää 

kouluyhteisön sisällä tapahtuvaksi kehitystyöksi ja millä resursseilla, on mielenkiintoinen.  

Mentoroinnin kehittämistä osaksi koulukulttuuria ja kouluyhteisön kehittämistyötä ovat 

pohtineet muutkin tutkijat (esim. Heikkinen et al., 2012, s. 38; Jokinen et al., 2008, s. 99; 

Löfström & Eisenschmidt, 2008, s. 688). Myös Aspfors ja Bondas (2013, s. 255) mainitsevat 

että parhaimmillaan jatkuva kollegiaalinen, vastavuoroinen yhteistyö sekä uran alkuvai-

heessa että sen jälkeen korvaa jopa mentoroinnin tarpeen. Yhteisopettajuus voisi olla yksi 

tapa mahdollistaa yhteistyön jatkuvuus ja tuki nuorelle opettajalle. Koska yhteisopettajuus 

näyttää tämän tutkimuksen perusteella tarjoavan paljon mentoroinnin kaltaista tukea nuo-

relle opettajalle, olisi kiinnostavaa selvittää laajemmin sen mahdollisuuksia koko kouluyh-

teisöä ja samalla nuorta opettajaa tukevassa kehitystyössä. Yhteisopettajuus myös nivoutuu 
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luonnolliseksi osaksi opettajien työpäivää, jolloin erillisiä resursseja mentorointiin ei tarvita. 

Mikäli yhteisopettajuutta kehitettäisiin nuoren opettajan tukena toimivaksi työtavaksi, on 

huomioitava, ettei päädytä tilanteeseen, jossa uraansa aloittava opettaja ainoastaan sosiaalis-

tuu koulussa vallitseviin yhteisopetuksen käytänteisiin. Tällöin nuori opettaja ei pääse kehit-

tämään omaa ammatillisuuttaan ja tuomaan omia ajatuksiaan opettajan työn kehittämisen 

tueksi. Vaikka opettajan työ on hyvin autonomista, on nuorten opettajien todettu muokkaa-

van omia periaatteitaan kouluyhteisön mukaisiksi kohdatessaan vastaan tulevia haasteita 

(Eteläpelto et al., 2015, s. 675–676).  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa, 

vaan sitä kuvataan monin eri käsittein. Heikkisen (2015, s. 163) mukaan kerronnallisen tut-

kimuksen luotettavuuden tarkastelussa on huomioitava se, että kerronnallinen tutkimus pe-

rustuu tulkintaan ja konstruktivistiseen lähestymistapaan. Tutkija ei ole erillään tutkimus-

kohteesta, jolloin perinteisiä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä ei voi soveltaa. Myös 

Lieblich kumppaneineen (1998, s. 171) pohtii kerronnallisen tutkimuksen arviointia. Heidän 

mukaansa kerronnallista aineistoa on mahdollista lukea, ymmärtää ja tulkita monin eri tavoin 

ilman, että se olisi tieteellisesti epäpätevää. Riessmankin (2008, s. 184–185) viittaa samaan 

aiheeseen: kerronnallisen tutkimuksen, kuten muunkin laadullisen tutkimuksen arviointiin 

tarvitaan määrällisestä tutkimuksesta poikkeavia arvioinnin käsitteitä. Sekä Riessman 

(2008) että Lieblich et al. (1998) esittelevät keskeisiksi näkemiään tekijöitä, joilla kerron-

nallista tutkimusta tulisi arvioida. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 140) nostavat edelleen esiin 

saman haasteen. Myös he ovat koonneet teemoja, joita laadullisen tutkimuksen tekijän tulisi 

tarkastella oman tutkimuksensa osalta. Sovellan tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

tiin edellä mainitsemieni tutkijoiden kuvaamia periaatteita keskeisiksi katsomillani osa-alu-

eilla.  

Koska laadullisessa tutkimuksessa tutkija on aina osa tutkimusta, olen pyrkinyt kuvaamaan 

koko tutkimusprosessin ajan tekemiäni valintoja mahdollisimman tarkasti. Kuten tämän tut-

kimusraportin alussa totesin, minulla oli tutkijana aiheeseen liittyviä ennakko-oletuksia yh-

teisopettajuuden tarjoamasta tuesta. Ajattelin, että yhteisopettajuus tukisi nuorta opettajaa 

jollain tavalla, mikä myös ohjasi toisen tutkimuskysymyksen muodostumista. Olen koko 
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tutkimusprosessin ajan pyrkinyt tutkimustulosten kriittiseen arviointiin tarkastelemalla opet-

tajien kertomuksia monesta eri näkökulmasta välttääkseni sen, että ennakko-oletukseni oh-

jaisivat tutkimuksen tulosten tarkastelua. Ennakko-oletukseni tuesta vahvistui tutkimuksen 

aikana: nuoret opettajat todella saavat yhteisopettajuudesta monipuolista tukea omaan työ-

hönsä. Työskenteleminen työparin kanssa ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta eikä yhteis-

opettajuuden voi tämän tutkimuksen perusteella sanoa esimerkiksi korvaavan mentoroinnin 

tarvetta.  

Tutkijan roolia on olennaista arvioida myös aineiston keruun ja analyysin osalta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 140–141). Tämän tutkimuksen aineisto rakentui itseni ja haastateltavan 

välisessä kerronnallisessa haastattelussa. Kokemattomuuteni haastattelijana vaikutti haastat-

teluiden kulkuun. Viimeisenä tekemäni Maijan haastattelu noudatti parhaiten kerronnallisen 

haastattelun periaatteita. Siinä onnistuin antamaan parhaiten tilaa spontaaneille kertomuk-

sille ja tukemaan kerronnan etenemistä ilman, että esitin esimerkiksi tarkentavia kysymyk-

siä. Aiemmatkaan haastattelut eivät olleet tältä osin epäonnistuneita, mutta haastattelutek-

niikkani kehittyi selvästi kokemuksen myötä.  Tutkimustulosten analyysin tarkka kuvaus 

sekä tulosten kuvaaminen aineistoesimerkein helpottavat tutkimusraportin lukijalle teke-

mieni tulkintojen arvioimista.  

Tärkeä osa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on sen eettisyyden arviointi. Tutkimus-

etiikka koskee Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 129–131) mukaan tutkimusaiheen valintaa, 

tulosten soveltamista sekä tiedonhankintaa ja tutkimukseen osallistujien suojaa. Aiheen va-

lintaa ja siihen johtaneita taustatekijöitä olen kuvannut johdannossa. Tutkimusaiheeseen ei 

liity erityisen sensitiivisiä piirteitä, mutta kerronnallisen tutkimuksen luonteen vuoksi on 

huomioitava, että kertomuksissa saattaa tulla esiin asioita, jotka ovat osallistujille hyvin hen-

kilökohtaisia. Tämän vuoksi tutkijan ja osallistujien välinen luottamuksellinen suhde oli täs-

säkin tutkimuksessa tärkeää. Tutkimukseen osallistujat ovat valikoituneet vapaaehtoisuuden 

periaatteella ja heille on kerrottu tutkimuksen aihe. Heillä on myös ollut mahdollisuus kes-

keyttää osallistumisensa missä vaiheessa tahansa. Osallistujia informoitiin haastatteluaineis-

ton luottamuksellisesta säilyttämisestä ja sen tuhoamisesta tutkimuksen valmistuttua.  

Hänninen (2015, s. 181) mainitsee tutkimuksen eettisen arvokkuuden perustaksi ihmisen 

ominaislaadun kunnioittamisen. Hänen mukaansa myös tutkimukseen osallistujien oman ää-

neen esiin nostaminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa jokaisen osallistujan ääni pääsee vah-
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vasti esiin tutkimuksen kerronnallisen luonteen vuoksi. Etenkin jokaisen osallistujan haas-

tattelusta koostettu tarina kunnioittaa heidän tapaansa kertoa. Yksilöllisten tarinoiden osalta 

on kuitenkin pohdittava osallistujien anonymiteetin säilymistä. Tässä tutkimuksessa osallis-

tujien ananonymiteetistä on huolehdittu ja osallistujat eivät ole tunnistettavissa. Olenkin 

poistanut aineistokatkelmista vahvimmin murteellisia piirteitä sekä varmistanut, ettei esi-

merkiksi paikkakuntia tai yksittäisiä kouluja voi tunnistaa.  

Olen kuvannut tutkimuksen kulun rehellisesti ja noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 132) mukaan tutkimuksen uskottavuus perustuu hyvän tie-

teellisen käytännön noudattamiseen ja sen noudattamiseen kuuluu muun muassa huolelli-

suus ja tarkkuus, eettisesti kestävät valinnat, avoimuus sekä muiden tutkijoiden työn kunni-

oittaminen. Olen koko tutkimuksen ajan pyrkinyt noudattamaan näitä ohjeita. Olen käyttänyt 

lähdekirjallisuutta huolellisesti ja merkinnyt viittaukset asianmukaisesti. Lisäksi olen kuvan-

nut tutkimuksen toteuttamista ja tulosten analyysiprosessia mahdollisimman avoimesti. Tut-

kimusprosessini on edennyt kohtuullisen nopeasti, noin puolessa vuodessa aineiston ke-

ruusta loppuraportin kirjoittamiseen. Näen ripeän etenemisen sekä tutkimuksen vahvuutena 

että haasteena. Prosessissa on säilynyt punainen lanka, koska tutkimus ei ole jäänyt pitkiksi 

ajoiksi odottamaan. Toisaalta aineiston analyysille olisin voinut antaa enemmänkin aikaa ja 

kokeilla tarinoiden kokoamisessa useammanlaisia tapoja.  

6.3 Johtopäätökset 

Tutkimuksen kolme nuorta opettajaa ovat osana koulukulttuurin muutosta entistä yhteisölli-

sempään suuntaan. Nuorten opettajien kertomuksissa on useita aiemmista tutkimuksista tut-

tuja yhteisopettajuuteen liittyviä teemoja, kuten oppilaiden ryhmitteleminen eri tavoin (vrt. 

Ahtiainen et al., 2011; Morocco & Aquilar, 2002), yhteisen opetuksen suunnittelun ja toimi-

van kommunikaation merkitys (vrt. Cook & Friend, 1995; Kohler-Evans, 2006; Scruggs et 

al., 2007), vastuun jakaminen ja vertaistuki (vrt. Ahtiainen et al., 2011), opettajan ammatil-

linen kehitys (vrt. Scruggs et al., 2007; Cook & Friend, 1995, Ahtiainen et al., 2011) sekä 

työssä viihtyminen ja työhyvinvointi (vrt. Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012).  

Vaikka nuoret opettajat kertovat monista samoista aiheista kuin kokeneemmatkin yhteis-

opettajat, tuo uran alkuvaiheen näkökulma kertomuksiin oman painotuksensa. Etenkin mo-

nenlainen vastuun jakaminen, huolestuttavista aiheista keskusteleminen, uuden ammatin ai-
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heuttaman epävarmuuden kariseminen, itseluottamuksen ja itsevarmuuden kasvu ovat kes-

kiössä. Lisäksi kokeneemman työparin tarjoamat neuvot ja vinkit työssä vastaan tulevien 

käytännön tilanteiden ratkaisemiseen korostuvat. Toisaalta kertomukset paljastavat yhteis-

opettajuuden haasteita kuten sen, että nuoreen sijaisopettajaan ei aina luoteta ja puutteellinen 

kommunikaatio ja yhteissuunnittelu saattavat aiheuttaa turhautumisen tunteita. Nuoren ja 

kokeneemman opettajan välistä suhdetta olisi mielenkiintoista tarkastella myös valtasuhtei-

den näkökulmasta. Kokevatko nuoret opettajat kokeneemman opettajan ”vahvemmaksi” vai 

ovatko opettajat tasavertaisia yhteistyön alusta saakka? Nuoren opettajan näkökulmasta 

myös toive yhteisopettajuuden jatkuvuudesta ja pitkäjänteisestä työskentelystä työparin 

kanssa on merkittävää, sillä uran alkuvaihetta leimaavat usein määräaikaiset työsuhteet.  

Nuoret opettajat saavat yhteisopettajuudesta monipuolista tukea, joka jakautuu tämän tutki-

muksen perusteella viiteen osa-alueeseen. Jaettu reflektio, pedagogiset ratkaisut, opettajana 

kehittyminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä työssä viihtyminen ovat kokonaisuuksia, jotka 

nivoutuvat osittain myös toisiinsa. Keskeisintä nuoren opettajan saamassa tuessa on jaettu 

reflektio, joka luo perustan toimivalle yhteisopettajuudelle ja muiden tuen osa-alueiden to-

teutumiselle.  

Yhteisopettajuutta voi tarkastella osana koulun työskentelykulttuuria.  Jokinen ja Välijärvi 

(2006) kirjottavat, että tulevaisuuden koululta vaaditaan yhteisöllisyyttä. Opettajan työtä 

tehdään yhä enemmän yhteistyössä muiden kanssa (esim. Luukkainen, 2005). Työtovereiden 

tarjoaman tuen ja jatkuvan keskustelumahdollisuuden on todettu olevan oleellisia nuoren 

opettajan tukemisessa (esim. Buschanan et al., 2013) ja muun muassa edistävän heidän asi-

antuntijuutensa kehittymistä (Nyman, 2009, s. 325). Tämän tutkimuksen nuorilla opettajilla 

on yhteisopettajuuden ansiosta vahva tahto toimia yhteistyössä muiden kanssa. He kaipaavat 

ensisijaisesti täyttä yhteisopettajuutta. Mikäli mahdollisuutta yhteisopettajuuteen ei ole, ha-

luavat nuoret opettajat etsiä muita yhteistyötahoja. Kun nuorelle opettajalle tarjotaan mah-

dollisuus yhteisopettajuuteen, voidaan samalla muuttaa kouluissa vallinnutta yksin tekemi-

sen kulttuuria.  

Toisaalta toimiva ja tiivis yhteisopettajuus ei ole itsestäänselvyys. Siiri totesi, että opettajien 

on ”mahduttava samaan tilaan henkisesti”, jotta yhteistyö voi toimia. Yhdessä opettamisen 

haasteena onkin varmasti usein opettajan työtä pitkään leimannut autonomia ja yksin teke-
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misen kulttuuri. Muutos yhteisöllisten työtapojen käyttämiseen vaatii kokonaisvaltaista ha-

lua työskennellä yhdessä ja opettajien on sitouduttava siihen myös henkisellä tasolla. Yh-

teisopettajuus ei toki poista opettajan autonomiaa, mutta muuttaa sen muotoa.  

Tutkimukseni tarjoaa lisäksi mielenkiintoisen näkökulman siihen, mitä yhteisopetus vaatii 

sijaisopettajalta. Sijainen saa neuvoja ja tukea työpariltaan, joka tuntee koulun käytänteet ja 

oppilaat. Parhaimmillaan taitava työpari kannustaa nuorta sijaisopettajaa ja mahdollistaa pa-

lautteellaan nuoren opettajan kehittymisen. Toisaalta sijainen saattaa jäädä helposti apuopet-

tajan rooliin, mikäli hänelle ei tarjota mahdollisuutta tutustua työpariinsa ja luokan käytän-

teisiin etukäteen. Puutteellisen yhteissuunnitteluajan on todettu laajasti olevan yleisimpiä 

yhteisopettajuuden ongelmia (Ahtiainen et al., 2011, s. 38; Scruggs et al., 2007, s. 404; Thou-

sand et al., 2006, s. 245) ja etenkin sijainen kohtaa ne helposti. Kun yhteisopetusluokkaan 

rekrytoidaan sijaista, olisi tärkeää huomioida, että sijaiselle annetaan mahdollisuus yhteis-

suunnitteluun ja tutustumiseen työparin kanssa. Poissa olevalle opettajalle yhteisopettajuus 

puolestaan mahdollistaa poissaolemisen rauhallisin mielin. Omien oppilaiden kanssa on aina 

toinen opettaja, joka tietää kuinka ryhmän kanssa on tarkoitus edetä ja pystyy oppilaantun-

temuksensa ansiosta auttamaan tukea tarvitsevia.  

Perinteisesti etenkin yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa yhteisopetus on nähty keinona eri-

tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen (esim. Cook & Friend, 1995; Mastroprieri 

et al., 2005). Esimerkiksi Louhela (2012, s. 101–102) on todennut, yhteisopettajuus mahdol-

listaa oppilaan kuulemisen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen perinteistä yksin tekemistä 

paremmin. Tässä tutkimuksessa nuoret opettajat eivät kuitenkaan korostaneet opetuksen 

eriyttämistä ja tukea tarvitsevien oppilaiden opettamista, vaan sivusivat aihetta kertoessaan 

joustavista ryhmittelyistä oppilaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Ainoastaan Siirin kerto-

muksessa nousi esiin suora tuen antaminen sitä tarvitseville oppilaille. Kun luokassa on kaksi 

opettajaa, on opettajalla hänen mukaansa enemmän aikaa auttaa tukea tarvitsevia oppilaita.  

Olisi kiinnostavaa tarkentaa huomio tarkemmin siihen, miten nuoret opettajat näkevät yh-

teisopettajuuden mahdollisuudet opetuksen eriyttämisessä ja inklusiivisen koulun rakenta-

misessa.  

Villan et al. (2013, s. 246) mukaan opettajankoulutuslaitosten on kannettava vastuuta siitä, 

että alalle tulevilla opettajilla on riittävästi tietoa yhteisestä suunnittelusta ja opettamisesta. 

Heidän mukaansa opettajaopiskelijoiden tulee saada harjoitusta yhteisopetuksesta ja sitä tu-
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lisi myös mallintaa heille. Suomalaisessa opettajankoulutuksessa on tämän tutkimuksen pe-

rusteella selkeitä puutteita yhteisopetuksen osalta. Kukaan opettajista ei ollut saanut juuri-

kaan tietoa tai kokemusta yhteisopetuksesta oman koulutuksensa aikana. Yhteisopetus on 

ilmiö, josta puhutan jonkin verran opettajankoulutuksessa etenkin harjoitteluiden yhtey-

dessä, mutta käytännön toteutus jää puheen tasolle. Nuoret opettajat ehdottavat, että yhteis-

opetusta tulisi sekä mallintaa opiskelijoille luennoilla että tarjota halukkaille mahdollisuus 

kokeilla sitä opetusharjoitteluissa. Maija kertoo opetusharjoitteluiden ongelmana olleen, että 

”ei voinu olla silleen, että molemmilla on niinkun yhtä jotenki iso rooli tai molemmat on 

yhtälailla vastuussa”.  Opetusharjoitteluissa tulisikin ymmärtää, että myös yhdessä pidetty 

tunti on yhtä lailla molempien opiskelijoiden vastuulla. Opiskelijoiden olisi syytä antaa va-

lita työparinsa itse, sillä Siirin mukaan silloin työskentely voi nopealla aikataululla lähteä 

toimivasti liikkeelle. Työelämään siirtyvillä opettajilla tulisi olla riittäväsi tietoa yhteisopet-

tajuudesta. Silloin kynnys avata oman luokan ovi heti uran alussa voi olla pienempi ja yh-

teistyön onnistumisen mahdollisuudet paremmat.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi yliopistojen opettajankoulutusten välisten erojen 

tarkastelu yhteisopetuksen käsittelemisen suhteen, sillä yhteisopettajuuden käsittelemistä 

opettajankoulutuksessa tulisi tämän tutkimuksen mukaan kehittää. Erityisesti opetusharjoit-

telut ovat nuorten opettajien kertomusten mukaan avainasemassa yhteisopetuksen harjoitte-

lemisessa, jolloin myös jatkotutkimusta voisi kohdistaa opetusharjoitteluiden yhteyteen. 

Tässä tutkimuksessa haastatellut nuoret opettajat työskentelivät kokeneemman työparin 

kanssa. Olisi mielenkiintoista tarkastella myös kahden nuoren opettajan työskentelyä yhteis-

opettajina. Onko nuoren opettajan yhteisopettajuudesta saamalle tuelle merkityksellistä se, 

että työpari on kokeneempi ja muotoutuisiko tuki toisenlaiseksi?  
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LIITE 1 

Haastattelukysymykset 

Alussa luotettavuus, anonymiteetti, keskeytyslupa, tutkimustuloksissa ei tule esille nimet 

tai paikat vaan käytetään peitenimiä 

Lämmittelykeskustelua: Mitä kuuluu, kerrotko hieman missä olet työssä ja miten olet pää-

tynyt nykyiseen työhösi 

1. Kerro yhteistyöstä, jota olet tehnyt opettajakollegoidesi kanssa opettajan urasi aikana? 

2. Kerro työstäsi yhteisopettajana. 

a. Kerro tyypillisestä työpäivästäsi? 

b. Miten käytännössä toteutatte yhteisopettajuutta? 

3. Mitä positiivisia asioita yhteisopettajuus on tuonut työhösi?  

a. Kerro jostain mukavasta tai myönteisestä tilanteesta. 

4. Millaiset asiat yhteisopettajuudessa ovat tunteneet hankalalta tai negatiiviselta? 

a. Kerro jostain hankalasta tilanteesta. 

5. Miten ajattelisit työsi olevan erilaista, jos toteuttaisit sitä (perinteisesti) yksin (siis ei 

yhteisopetuksena)? 

6. Kerro millaista tukea olet saanut yhteisopettajuudesta opettajuuteesi ja opettajan työ-

hön? 

a. Kerro jostain tilanteesta, jossa olet saanut tukea opettajapariltasi. 

7. Millaisena näet yhteisopettajuuden merkityksen itsellesi nyt, kun olet urasi alkuvai-

heessa? 

8. Miten lapset ja vanhemmat ovat sinun nähdäksesi kokeneet yhteisopetuksen? Suhtautu-

vat siihen? Kerro esimerkkejä.  

9. Miten yhteisopettajuutta tulisi käsitellä opettajankoulutuksessa?/ Koetko, että olet saa-

nut valmiuksia yhteisopetukseen opettajankoulutuksessa? 

10. Kerro millaisena näet oman tulevaisuutesi opettajana? 

a. Kerro millä tavalla yhteisopettajuus on vaikuttanut näkemykseesi. 

 

 


