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1 JOHDANTO 

 

 

 

Työhyvinvointi on tänä päivänä opettajan työssä paljon puhuttava asia. Opettajuus muuttuu 

kohti inklusiivisempaa opettajuutta. Tämä edellyttää opettajilta aikaa kehittää omaa 

ammattitaitoaan. Opettajien oppiminen tapahtuu yhteistyössä kollegoidensa kanssa. (Alila, 

2014, 76.) Opetusta koskevat muutokset, kuten inkluusio, asettavat opettajat uusien 

haasteiden eteen. Työhyvinvoinnin kannalta merkittävää on, että työssä tunnistetaan 

keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen. Työhyvinvoinnin yhtenä kulmakivenä ovat 

Rauramon (2012) mukaan työyhteisön ryhmähenki, avoin vuorovaikutus ja yhteistyö. Hän 

toteaa yhteisöllisyyden olevan hyvinvoinnin, toiminnan ja ihmisen olemassaolon edellytys. 

(Rauramo, 2012, 8, 69, 104.)  

Opettaja voi toiminnallaan vaikuttaa sekä koulussa, että sen ulkopuolella positiivisen 

kulttuurin kehittymiseen (Erkkilä, 2005, 119). On tärkeää, että opettajat jaksavat työssään, 

ja näyttävät esimerkillään positiivisen työkulttuurin kehittymistä. Alilan (2011) mukaan 

opettajan työssä kuormittavat yksinjääminen vaikeiden asioiden kanssa. Opettajat 

tarvitsevat mahdollisuuden jakaa asioita työssään, sekä tilaa keskustella jaksamisestaan 

kollegoiden kanssa. (Alila, 2011, 75.) Opettajien yksinäisyys nostaa työuupumuksen riskiä 

(Missukka, 2014). 

Perinteinen opettajan työ on yksintyöskentelyä (Valanne, 2014, 20). Opettajat vastaavat 

yksin lähes kaikesta, ja ovat usein yksin vaikeiden asioiden edessä.  Useassa koulussa on 

mietitty ja kokeiltu uusia tapoja toteuttaa opetusta. Yhtenä toimintamuotona on 

samanaikaisopetus, jossa kaksi tai useampi opettaja vastaa yhdessä työn suunnittelusta, 

toteutuksesta ja arvioinnista.  

Tämä tutkimus kohdistuu samanaikaisopettajina toimiviin opettajiin Pohjois-

Pohjanmaalaisissa kouluissa. Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla opettajien kokemuksia 

työhyvinvoinnista, työssä uuvuttavista tekijöistä sekä samanaikaisopettajuuden 

vaikutuksista hyvinvoinnin kokemuksiin. Kiinnostus aihetta kohtaan syntyi omasta 
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taustastamme ja havahtumisesta opettajan työn yksinäisyyteen. Olemme aiemmin 

työskennelleet ihmisten parissa sekä kasvatus- ja terveysalalla. Työn kuormien jakamisella 

kollegan kanssa, on ollut omien kokemustemme mukaan positiivinen vaikutus työnilon ja 

hyvinvoinnin säilymisessä. Mielenkiintomme on erityisesti yhteistyön ja työhyvinvoinnin 

näkökulmassa. Hyvä työhyvinvointi vaikuttaa elämän monella osa-alueella ja sen 

tukemisesta on tärkeää pitää kiinni. Tämän työn tavoitteena on tutkia miten opettajat 

kokevat samanaikaisopettajuuden työnhyvinvoinnin kannalta.  
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2  OPETTAJAN TYÖ ENNEN JA NYT  

 

 

 

Opettajan työ on kokenut muutoksia vuosien saatossa. Opetussuunnitelman perusteet 

(2014) vaatii edelleen opettajuuden muuttumista vastaamaan tämän päivän haasteita. 

Opettajan ammatti antaa tekijälleen paljon mahdollisuuksia, mutta vaatii myös 

mukautumiskykyä ja halua kehittää opettajuutta. Perinteisestä yksintyöskentelystä ollaan 

siirtymässä yhteisöllisempään yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Saarenkedon (2016) 

ajatuksin opettajan ammatti antaa mahdollisuuden huimalle kasvulle sekä ammattilaisena, 

että ihmisenä. Opettajan ammatissa on osattava myös mukautua ja muovautua oppimisen 

ohjaajaksi erilaisille oppilaille erilaisissa tilanteissa. (Saarenketo, 2016, 8.) Tämä kappale 

käsittelee opettajan työtä sekä sen kokemia muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat opettajan ammattiin. Muutokset näkyvät opettajan 

työn autonomisuudessa sekä myös oppilasaineksen muutoksissa.  

 

 

2.1 Työn pitkät perinteet 

 

Opettajuuden määrittelyyn vaikuttavat aika ja kulttuuri, jota eletään. Eletty aika on 

opettajuuden määritelmän näkökulma. Opettajuus nähdään ilmiönä, johon liittyy läheisesti 

opettajan persoona, pedagogiset ratkaisut ja opetukseen käytettävät menetelmät. Ytimessä 

on käsitys ihmisen tavasta oppia. Tämän hetken opettajuuteen vaikuttavat 

opetussuunnitelman luomat raamit, jotka näkyvät opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat niin opettajan oma 

näkemys oppimisesta, kuin teknologian vaikutus oppimiseen. (Laaksonen, 2016, 58, 60.)  
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Opettajan ammatti käsittää opettajuuden ja opettamisen käsitteet. Työn perinteet ovat 

vahvasti yksin opettamisessa sekä opettajan työn autonomiassa. Opettajan profession 

ydintehtävä on luoda edellytykset oppimiselle. Oppiminen tapahtuu opettamisen ja 

kasvattamisen kautta. Opetus voidaan nähdä vuorovaikutuksena opettajan, oppijan ja 

oppiainesisältöjen välillä. (Luukkainen, 2004, 91, 103, 105.) Työ on yhteiskunnallisesti 

merkittävää. Opettajan sitoutumista työhönsä, tukee työstä saatu toivon tunne.  Tämä toivo 

säilyy, kun oma työ luo merkityksiä lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Oppimisprosessin 

kannalta läheisen ja luottamuksellisen suhteen syntyminen oppilaisiin on tärkeää. (Erkkilä, 

2005, 86.) 

Opetus on itsenäinen professio (Eskelä-Haapanen, 2013, 165). Perinteinen opettajan työ on 

yksintyöskentelyä (Valanne, 2014, 20). Työ on tulevaisuuden rakentamista. Opettajuus ja 

opettajan työnkuva ovat sidoksissa aikaan, jota eletään sekä siinä vallitsevaan kulttuuriin. 

Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä myös opettajuus ja odotukset sekä koulua, että 

opetusta kohtaan muuttuvat. (Luukkainen, 2005, 11-12.) Työ on yhä nopeampien ja 

voimakkaampien, sekä monivaikutteisempien muutosten kohtaamista. Uusia asioita tulee 

työhön jatkuvasti ja niiden opettelu vaatii motivaatiota ja perehtymistä. Opettaja tarvitsee 

rohkeutta epävarmuuden kohtaamiseen omassa työssään. (Luukkainen, 2004, 36.)  

Suomalaisen opettaja on itsenäinen toimija, jolla on mahdollisuus työskennellä tasa-

arvoisessa työyhteisössä (Säntti, 2008, 2). Perinteinen kuva opettajuudesta on 

yksilökeskeistä ja samalla kansalliseen näkökulmaan nojaavaa. Yksilökeskeisyyden ollessa 

vallitseva tekijä koulukulttuurissa, voivat opettajat tuntea jäävänsä vaille riittävää 

kollegiaalista tukea. Riittämätön työyhteisön tuki näkyy opettajan työn kuormittavuudessa. 

(Häkkinen, Silander & Rautiainen, 2013, 140.) Tämä on muuttumassa sitä mukaan, kun 

koulun sosiaalinen oppimisympäristö muuttuu. Opettajan ei tarvitse enää selviytyä yksin 

työssään. (Valanne, 2014, 20.)  
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2.2 Opettajan työ on kutsumustyötä 

 

Opettajalla on korkea yksityisyys ja autonomia omassa luokassaan ja luokkahuoneessaan. 

Hänellä on myös vapaus toteuttaa opetusta omalla luovalla sekä persoonallisella tavallaan. 

Tärkein työväline on opettajan persoona. Oman persoonan käyttäminen työvälineenä on 

keskeistä ammatillista osaamista. Henkilökohtaista elämää ei voi täysin irrottaa opettajan 

työstä. Opetustyö nähdään myös kutsumustyönä. Kutsumustyöllä tarkoitetaan viranhaltijan 

sisäistä persoonallista suhdetta virkaansa, joka tuntuu arvokkaalta elämätehtävältä. 

Kutsumustyö antaa tekijälleen tarkoituksen elämään, iloa, huumoria ja 

velvollisuudentunnetta. (Blomberg, 2008, 9-11.) 

Opettajan työn edellytyksenä on vahva pedagoginen asiantuntijuus, jonka nähdään olevan 

yhdistelmä aineen hallintaa ja aktiivista oppimista edistävää ohjaustaitoa. Nämä molemmat 

tekijät näkyvät opettajan pedagogisessa ajattelussa. Pedagoginen ajattelumalli kertoo sen, 

miten opettaja ymmärtää tehtävänsä opettajana, millaisia arvoja hän työnsä kautta välittää 

oppilailleen, millaisia opetusmenetelmiä hän käyttää ja minkälaisia ammatillisen kasvun 

tarpeita opettaja itsessään tunnistaa. Blombergin mukaan Haavio (1948) kuvailee opettajan 

pedagogiseen olemukseen liittyvän auktoriteetti ja kurinpitokyky sekä oppilaiden 

yksilöllisyyden ymmärtäminen, pedagoginen tahdikkuus, tiedollinen kyvykkyys, 

esteettisyys ja pedagoginen rakkaus. Pedagogisella rakkaudella tarkoitetaan opettajan 

kärsivällisyyttä, luottavaisuutta ja anteeksiantavaisuutta. (Blomberg, 2008, 3, 9.) 

Opettajan työ nähdään asiatuntijatehtävänä, jonka tunnusmerkkejä ovat sitoutuminen 

oppilaisiin ja heidän oppimisensa tukemiseen. Opettajalla on vastuu oman aineenhallinnan 

ja pedagogisten taitojen ylläpitämisestä sekä oppimisen johtamisesta ja ohjaamisesta. 

Omien opetuskäytänteiden itsearviointi ja ammatillisen kasvun kehittäminen, 

kokemuksellinen oppiminen ja osallistuminen kollegiaaliseen yhteistyöhön ovat osa 

opettajan ammattitaitoa. (Luukkainen, 2004, 91.) 

Opettaja voi toiminnallaan vaikuttaa sekä koulussa, että sen ulkopuolella positiivisen 

kulttuurin kehittymiseen (Erkkilä, 2005, 119). Koulutyö on hektistä. Hektisyys työssä voi 

näkyä esimerkiksi tiedon siirtymisen ongelmina koulun henkilökunnan välillä. Sen 

seurauksena uusia asioita voi tulla esille yllättäen. Tämä voi johtaa riittämättömyyden 

kokemuksiin ja väsymiseen. (Valanne, 2014, 15.)  
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2.3 Opettajan tehtävä muutoksessa, luokkahuoneiden ovet avautuvat 

 

Opettajuus muuttuu kohti inklusiivisempaa opettajuutta ja tämä edellyttää opettajilta aikaa 

kehittää omaa ammattitaitoaan. Opettajien oppiminen tapahtuu yhteistyössä kollegoidensa 

kanssa. (Alila, 2014, 76.) Opettajuuden ydin on osallistavassa opettajuudessa ja 

opettamisessa. Osallistava opettajuus kehittyy kokemuksellisen työssäoppimisen kautta. 

Yhteistoiminnallisuus ja kollaboratiivinen työkulttuuri, sekä luottamukselliset suhteet 

mahdollistavat sen, että opettaja voi tunnistaa myös omaa ammatillista epävarmuuttaan, ja 

oppia tätä kautta uutta työstään. (Seppälä-Pänkäläinen, 2009, 207-208.)  

Yksintekemisen kulttuuri kouluissa on muuttumassa. Yhteisöllinen koulukulttuuri 

edellyttää opettajan luopumista auktoriteetin roolistaan, kykyä asettua oppijan rooliin ja 

valmiutta vuorovaikutustaitojensa laajentamiseen. Avoin vuorovaikutus parhaimmillaan 

edesauttaa opetussuunnitelman monipuoliseen toteutumiseen. Vuorovaikutuksella voidaan 

tukea opettajien ammatillista kasvua ja mahdollistaa uusien opetusmuotojen kokeileminen 

opetustyössä. (Luukkainen, 2004, 104-105.) Tehokas yhteistyö vaatii jatkuvaa suunnittelua 

sekä kykyä muuttaa suunnitelmia tilanteiden mukaan. Opettajien välisen kommunikaation 

on oltava sujuvaa. (Heikkilä, Rissanen & Rantanen, 2016, 73.) 

Opettaminen on yksi opettajan työn osa-alue. Opettamisen lisäksi on muita rooleja, jotka 

vaihtelevat myyntimiehestä, yrittäjään ja yrittäjästä perheterapeuttiin. Opettaja ei 

nykyaikana voi pitäytyä pelkästään opettamisessa, vaan hänen on hoidettava opettamisen 

lisäksi muita opetustyötä ympäröiviä tehtäviä. Opettajan perustehtävä laajenee sen 

sisällöiltä, toimintatavoilta sekä toimintaympäristöiltä. Perustehtävän laajenemisen lisäksi 

opettajuus on kehittymässä myös ihmissuhdeammattina. Tätä tukevat oppilaiden 

erilaisuuden lisääntyminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen, vaihtelevat työympäristöt 

sekä ympäristön muuttuvat odotukset opettajaa ja opetusta kohtaan. (Luukkainen, 2004, 

198-199.) 

Ihmisten kohtaaminen on läsnä opettajan ammatin joka osa-alueella. Perheiden 

kohtaaminen on tullut keskeiseksi osaksi opetustyötä. Kohtaamiset sisältävät usein 

ratkaisujen etsimistä lasten lisääntyviin ongelmiin. Perheiden kokonaistilanteet tekevät 

kohtaamiset haastaviksi, joka aiheuttaa opettajissa riittämättömyyden tunnetta. Muuttuvan 

opetustyön myötä entiset keinot selvitellä tilanteita perheiden ja oppilaiden kanssa eivät 
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enää riitä. Inkluusion myötä erityisopetusta vaativien oppilaiden siirtäminen 

erityisluokkaan ei ole enää mahdollista, vaan koulun ajatellaan olevan kaikkien koulu. 

Opettajalta vaaditaan valmiuksia ja taitoja käsitellä asioita, jotka eivät ole pedagogisesti 

ratkaistavissa, vaan vaativat turvallisuuteen ja kokonaiskasvuun liittyviä ratkaisuja. 

Opettajakoulutuksen merkitys uuden opettajuuden luomisessa, missä vuorovaikutustaitojen 

sekä ihmissuhdetaitojen kehittäminen erilaisissa tilanteissa. ovat keskeisessä roolissa. 

(Luukkainen, 2004, 199-200.) 

Opettajilla on halutessaan mahdollisuudet toteuttaa joustavia opetusjärjestelyä käyttämällä 

erityisopettajaa tai luokanopettajakollegaa samanaikaisopettajana (Valanne, 2014, 20). 

Opettajuus käsitteenä on elävä ja muuttuva yhteiskunnan muutosten mukana. Se on myös 

vahvasti kulttuurisidonnainen. Opettaja vastaa asiantuntijuudellaan opettajuuden 

vaatimuksiin ja haasteisiin. Opettajan työstä on jäänyt usein puuttumaan sitoutuminen 

ryhmänä tapahtuvaan työn analyysiin ja sen perustalta lähtevään oppimisen kehittämiseen. 

(Luukkainen, 2004, 61-62, 102.)  

 

 

2.4 Mikä opettajaa uuvuttaa 

 

Opettajan työn kuormitusta lisäävät jatkuva tunnepitoista mukanaoloa vaativa 

vuorovaikutus, oman persoonallisuuden avulla työskentely sekä vähäinen myönteinen 

työstä saatu palaute. Kuormitusta lisää se, että kasvatustulosta, joka on riittävää, on vaikeaa 

määritellä. (Luukkainen, 2004, 39.) Opettajat kokevat, että läheinen tuttavuus vanhempiin 

tuo perheiden asiat liian lähelle (Erkkilä, 2005, 86). Työn kuormitus voi heijastua 

opettajissa työuupumuksena ja mielenterveysongelmina. Nämä ongelmat heijastuvat 

väistämättä niin oppilaisiin kuin toisiin opettajiin ja työyhteisöön. (Luukkainen, 2004, 40.) 

Opettaja joutuu taiteilemaan työssään oikeudenmukaisuuden ja sääntöjen välillä. Toimiiko 

hän hallinnon sääntöjen mukaan vai kuunteleeko oikeudenmukaisuuden ja välittämisen 

ääntä. Nämä ovat ajoittain ristiriidassa keskenään ja niiden välillä käytävä sisäinen 

neuvottelu voi aiheuttaa uupumusta. (Estola, Kaunisto, Keski-Filppula, Syrjälä & Uitto, 

2005, 17.) 
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Opettajan työssä on haavoittuvuutta. Suurimmat haasteet liittyvät ennalta arvaamattomiin 

tilanteisiin. Opettajan on kyettävä toimimaan monenlaisissa ja vaativissakin 

vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti. Nämä tilanteet ovat opettajan työn suurimpia 

haasteita. Opettajan työssä on autonominen vapaus. Ongelmana eivät ole säännöt, joita 

tulisi tarkasti noudattaa. (Estola ym. 2005, 18.) Yksinäisyys on haaste opettajan työssä. 

Opettajan jääminen yksin työssään vaikeiden ja ristiriitaisten asioiden keskelle, voi 

uuvuttaa hänet ja viedä jopa näköalan tulevaisuudelta. Opettajat kaipaavat mahdollisuuksia 

puhua työstään sekä keskustella omasta jaksamisestaan kollegoidensa kanssa. (Alila, 2011, 

75.) Oman luokkahuoneen jakaminen kollegan kanssa voi olla vaikeaa ja 

yksinselviytymisen strategiat korostuvat. Yksin jääminen nostaa työuupumuksen riskiä. 

Opettajien työtaakka näkyy myös ammatinvaihdossa, opettajat uudelleenkouluttavat 

itsensä toiseen ammattiin työn käydessä liian raskaaksi. (Missukka 2014, 60-61.) 

Opettajan työssä haasteet ovat kasvaneet vuosien aikana. Oppilaissa esiintyy entistä 

enemmän levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä, joka lisää työn haastavuutta. Odotukset 

huoltajien tasolta ovat lisääntyneet ja myös opettajan arvostus yhteiskunnassa on 

muuttunut. (Estola ym. 2005, 19.) Opettajat kokevat ammatillisen asemansa 

kyseenalaistuneen. Kasvatuksellinen tehtävä on lisääntynyt opetuksen ohella sekä työn 

arvostus vähentynyt. Myös koulua koskevat muutospaineet lisäävät opettajien työn 

kuormittavuutta. Opettajat eivät aina suhtaudu myönteisesti koulussa näkyvään 

muutosliikkeeseen. (Säntti, 2008, 4, 7.)  

Koulu nähdään perinteisesti byrokraattisena ja konservatiivisena organisaationa. Näistä 

kielivät pitkälle viety työnjako, koulussa vallitseva hierarkia, sen pysyvyys ja koulussa 

vallitsevat säännöt. Vähäinen yhteistyö nähdään kouluorganisaation ja opettajien 

ongelmana. Keskeisimpinä yhteistyön haasteina ovat kouluissa vallitsevat 

luokkahuonekeskeisyys ja individualistisen opettajuuden korostaminen. Opettajan 

työkenttä on alati laajeneva ja muuttuva, mikä lisää muutoksen painetta myös opettajien 

tapaan työskennellä. (Willman, 2001, 24, 31.) 
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2.5  Yhteistyö voimavarana 

 

Yhteistyötä voidaan määritellä ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi, eli henkilöiden 

väliseksi kommunikaatioksi (Savonmäki, 2007, 31). Opettajan työ on jatkuvaa yhteistyötä 

eri henkilöiden välillä. Opettaja vaikuttaa moniin ihmisiin päivän aikana. (Savonmäki, 

2007, 31.) Hyvän yhteistyön perusta ovat toimivat henkilökemiat. Kykyä tai kyvyttömyyttä 

yhteistyöhön voidaan tarkastella osana henkilön persoonaa, mutta myös opittavana taitona. 

Sosiaalinen ympäristö voi tukea tai vaikeuttaa yhteistyötä. (Savonmäki, 2007, 32.) Toimiva 

yhteistyö perustuu keskinäiselle luottamukselle ja hyvälle yhteishengelle. Tämä antaa 

mahdollisuuden tunteiden jakamiselle samaa työtä tekevän ja samankaltaisia haasteita 

kohtaavan kollegan kanssa. (Salo, 2014, 148.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) korostuu opettajien välinen yhteistyö. 

Opetussuunnitelmassa yhteistyö kuvaillaan perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja 

laadun varmistamista tukevaksi toiminnaksi. Yhteistyö lisää peruskoulun toiminnan 

avoimuutta ja toimii oppilaiden oppimisen sekä kasvun tukena. Yhteistyötä tarvitaan 

oppimisympäristöjen turvallisuuden ja monipuolisuuden sekä hyvinvoinnin turvaamiseen. 

Kouluhenkilöstön sisäinen yhteistyö edistää koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden 

toteutumista. (Opetushallitus, 2014, 35-36.) 

Samanaikaisopetus on yksi kouluissa toteutettava yhteistyön muoto. Opetussuunnitelman 

toteutumisessa yhteistyö on välttämätöntä. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

suunnittelu ja niiden toteutuminen vaativat onnistuakseen opettajien välistä yhteistyötä. 

Opettajien välinen yhteistyö näyttäytyy opetussuunnitelman perusteissa myös oppimisen 

arvioinnissa, oppimisen tukemisessa sekä oppilashuollossa. (Opetushallitus, 2014, 35-36.) 

Yhteistyön tavoitteena on jaettu asiantuntijuus, uusien näkökulmien syntyminen, sekä 

mahdollisuus rakentaa uutta tietoa, jota työntekijä ei yksin pystyisi tuottamaan. (Turunen, 

Laitinen, Lakkala, Kangas, Pulju & Valanne, 2014, 40). 

Koulukulttuurin muuttuessa, opettajuus muuttuu. Inklusiivisen koulun tavoitteleminen 

vaatii opettajilta tiiviimpää keskinäistä yhteistyötä. Jaettu asiantuntijuus, reflektoiva 

työtapa ja yhteisöllinen oppiminen tukevat osallistavan koulun kehitystyötä. Pyrkiminen 

inkluusioon, edellyttää muutoksia koulujen toimintakulttuurissa. Yhteistyö opettajien 

lisäksi muiden toimijoiden kanssa on välttämätöntä. (Alila, 2014, 64-65, 67.) Opettajat 
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kuvaavat yhteistyön, vertaistuen, työtapojen vertailun ja työn peilauksen, kehittävän 

ammatillista kasvua sekä omaa persoonallisuutta. (Salo, 2014, 148-144.) Kouluyhteisö 

kehittyy ammattimaisella yhteistyöllä. Tulevaisuuden osallistava koulu tarvitsee 

toimiakseen moniammatillista ja yhteistoiminnallista asiantuntijuutta. (Alila, 2014, 64-65, 

67.) 

Avoin koulukulttuuri tukee opettajien välistä tiedonvaihtoa. Tällainen koulukulttuuri 

mahdollistaa opettajille oppimisen toisilta opettajilta, koulun johdolta ja ympäristöltä. 

(Leino & Leino, 1997, 116-117, 124.) Avoimessa opettajakulttuurissa opettajien välinen 

yhteistyö on monen eri opettajan välistä kollegiaalisuutta ja se ylittää ainerajat. Avoimen 

opettajakulttuurin onnistuminen vaatii opettajilta sitoutumista yhteistyöhön, aktiivista 

osallistumista sekä toimimista virallisen työajan ulkopuolella. Edellytyksenä on opettajan 

valmius kartuttaa omia vuorovaikutustaitojaan. Luukkaisen mukaan vuorovaikutus tukee 

opettajien ammatillista kehittymistä ja innostaa opettajia omassa työssään. (Luukkainen 

2000, 91-90.) 

Samanaikaisopetus on nykyisin opettajien yhteistyön mahdollistava toimintatapa. Se on 

kahden asiantuntijan näkemysten yhdistämistä, joka tarjoaa mahdollisuuden puuttua 

ennakoiden oppilailla oleviin pulmiin. Varhainen puuttuminen ongelmiin muuttaa koulun 

toimintakulttuuria joustavammaksi. (Alila, 2014, 69-70.) Jaettu toimijuus syntyy 

toisinkatsomisen ja -tekemisen rohkeudesta, sekä totuttujen rajapintojen ylittämisestä 

(Kangas & Pulju, 2014, 32). 

Erilaiset ideat ja tavat toteuttaa yhteistyötä kouluissa ovat levinneet viime vuosina 

suomalaisiin kouluihin. Samanaikaisopettamisen erilaisilla variaatioilla yhteistyö on 

lisääntynyt koulumaailmassa. Opettajat yhteissuunnittelevat ja toteuttavat yhdessä 

oppimiskokonaisuuksia parhaimmillaan yli oppiainerajojen ja luokka-asteiden. Yhteistyön 

avulla opettajien taidot, tiedot ja voimat yhdistyvät. Tiivis yhteistyö, erityisesti 

samanaikaisopetuksen eri variaatioissa, tukee ammatillista kehittymistä. 

Samanaikaisopetuksen vaikutus työssäjaksamiseen on sidoksissa henkilön yksittäisiin 

kokemuksiin. Toinen opettaja haluaa vahvasti tehdä työnsä yksin ja vastata omista 

oppilaistaan, kun taas toinen opettaja on valmis ja avoin tiiviiseen yhteistyöhön kollegan 

kanssa. Tiivis yhteistyö voidaan kokea antoisaksi ja työssäjaksamista tukevaksi, mutta se 

voi tuntua myös työläältä ja epämielekkäältä vaihtoehdolta. Oppilaita kasvatetaan tänä 

päivänä yhteistyöhön ja yhteistoiminnallisuuteen. Kuinka kasvattaminen on mahdollista, 
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jos koulun aikuiset eivät siihen itse kykene. Toimivat henkilökemiat vaikuttavat 

positiivisesti yhteistyön sujumiseen, mutta opettajien ammattitaitoon tulisi kuulua kyky 

työskennellä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. (Kemppainen, 2016, 121, 124, 

130-131.) 

Opettajien kollegiaalista yhteistyötä voidaan tarkastella koulun kulttuurin näkökulmasta, 

sekä opettajuuden kautta. Yhteistoiminnallisuus on kollegiaalisuuden korkein aste, jolla 

yleisesti tarkoitetaan keskinäistä ammatillista yhteistyötä. Opettajien väliseen yhteistyöhön 

vaikuttavat henkilöiden persoonallisuus, sekä toimintaympäristö, mutta tärkeimpänä 

tekijänä ovat opettajan ammattiin liittyvät traditiot. (Savonmäki, 2007, 34.) Yhdessä 

tekeminen ja oman toiminnan arviointi eivät ole kuuluneet perinteisesti opettajan 

työkulttuuriin (Luukkainen, 2004, 102; Savonmäki, 2007, 34). Opettajan työtä leimaa 

vahva autonomisuus ja yksin toimimisen perinne (Luukkainen, 2004, 102).  

 

 

2.6 Yhteistyön tasot  

 

Kouluissa vallitseva opettajakulttuuri kuvaa opettajien yhteistyön tasoa, joka voi olla 

Hagreavesin (1996) mukaan yksilökeskeistä, rajattua, yhteisökeskeistä tai rajoja ylittävää 

opettajakulttuuria. Hän jaottelee koulukulttuurit viiteen eri ryhmään. Koulukulttuureilla 

hän kuvaa yhdessä työskentelyn eri muotoja. Hargreavesin (1996) tavoin myös 

suomalainen Seppälä-Pänkäinen (2009) on tutkinut yhteistyön eri muotoja ja ilmenemistä. 

Nämä kaksi mallia myötäilevät pitkälle toisiaan. Hargreaves jakaa yhteistyön muodot 

viiteen tasoon, kun taas Seppälä-Pänkäinen jakaa ne neljään tasoon. Seppälä-Pänkäisen 

neljäs taso sijoittuu hyvinvoivan kollegiaalisuuden läheisyyteen.  
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Hargreavesin yhteistyön mallit 

 

Alimmalla tasolla on individualistinen koulukulttuuri. Tällaisessa kulttuurissa opettajat 

työskentelevät pääsääntöisesti yksin ja yhteistyö kollegoiden kanssa on hyvin vähäistä sekä 

satunnaista. Opettajien välillä ei odoteta olevan yhteistyötä, eikä perinteinen 

koulurakennusten arkkitehtuuri mahdollista yhteistyön vaatimia tiloja. Tällä tasolla 

opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen pääsääntöisesti yksin. (Hargreaves, 1996, 

263-279.)  

Toisella tasolla on balkanisoitunut koulukulttuuri, jossa opettajien väliset yhteistyösuhteet 

rakentuvat erilaisista alaryhmistä. Yhteistyötä tehdään muun muassa saman aineen 

opettajien kesken. Yhteistyökumppanit ovat pysyviä ja yhteistyön laajeneminen on 

vähäistä. Koulun kehittämisen kannalta yhteistyön muodostuminen vain muutamien 

opettajien välille voi olla haitallista. Pakotettu kollegiaalisuus on Hargreavesin 

kollegiaalisuuden tasoissa kolmas. Tämä vallitsee kouluissa silloin, silloin kun yhteistyötä 

tehdään, mutta yhteistoiminta perustuu ulkopuolelta tulevaan organisointiin. Spontaanius ja 

vapaaehtoisuus jäävät puuttumaan. Yhteistyö on sidottua aikaan ja paikkaan eikä sitä 

tapahdu virallisen työajan ulkopuolella. (Hargreaves, 1996, 263-279.)  

Neljännellä tasolla on hyvinvoiva kollegiaalisuus, jossa opettajat nauttivat yhteistyön 

tekemisestä, mutta yhteistyö ei vielä näy koulun arkisissa käytänteissä. Ylimmällä tasolla 

on kollaborativiinen kulttuuri, jossa opettajien välinen yhteistyö on aitoa ja 

vuorovaikutuksellista. Tämä näkyy opettajien välisenä päivittäisenä yhteistyönä. Yhteistyö 

on luontevaa ja opettajat käyvät vuorovaikutuksellista keskustelua myös työajan 

ulkopuolella. Kollaboratiivinen toimintakulttuuri on edellytys koulun tehokkaalle 

toiminnalle ja opetussuunnitelman kehittämiselle. Kollaboratiivinen yhteistyö pohjautuu 

vapaaehtoisuuteen, spontaaniuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen. (Hargreaves, 1996, 263-

279.)  

Hargreavesin koulukulttuureja voidaan kuvata nousevalla kaaviolla. Alla olevaan kuvaan 

on kerätty koulukulttuurit, joita Hargreaves on tutkinut. Kaavion pohjana on 

individualistinen kulttuuri, josta yhteistoiminnallisuuden sekä opettajien halukkuuden 

yhteistoimintaa kohtaan kasvaessa, noustaan yhä yhteistoiminnallisempaan kulttuuriin 
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koulussa. Kaavion huipulla on kollaboratiivinen koulukulttuuri, joka on 

yhteistoiminnallisen koulukulttuurin korkein ja luontevin muoto.  

 

 

 

 

Seppälä-Pänkäisen yhteistyön muodot 

 

Seppälä- Pänkäinen (2009) kuvaa neljä erilaista yhteistyön tasoa. Ensimmäisellä tasolla 

opettajat jakavat keskenään ideoita, oppimateriaaleja sekä opetusvälineitä. Tekninen 

yhteistyö helpottaa opettajien työtä, mahdollistaen omien resurssien käyttön opetustyön 

lisäksi muuhun toimintaan. Tätä tasoa ilmenee paljon alkuopettajien keskuudessa. 

(Seppälä-Pänkäinen, 2009, 151-153.) 
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Toisella tasolla yhteistyön keskiössä on oppilaan tukeminen. Yhteistyö tapahtuu 

pääsääntöisesti luokanopettajan ja erityisopettajan välillä. Tiedonsiirrolle ei varata omaa 

aikaa, vaan se tapahtuu muun muassa välitunnin aikana. Oppimiselle asetetut tavoitteet 

voivat jäädä toissijaiseksi. Kolmannella yhteistyön tasolla yhteistyö opettajien välillä oli 

kahta aiempaa tasoa konkreettisempaa. Yhteistyötä tapahtuu erityisesti oppilaspalavereissa 

koulun juhlien suunnittelussa ja luokkaretkien toteutuksessa. Opettajilla mahdollisuus 

pohtia yhteistoimintaa syvemmin suunnitellessaan tulevia tapahtumia. (Seppälä-Pänkäinen, 

2009, 151-153.) 

Neljäs taso on syvän kollegiaalisuuden muoto. Tavoitteena opettajana oppiminen ja 

ammatillisten kokemusten vaihtaminen. Yhteistyö voi olla epävirallisissa pienryhmissä 

läheisten työtovereiden välillä tapahtuvaa toimintaa. Kohtaamiset voivat tapahtua 

välituntien aikana. (Seppälä-Pänkäinen, 2009, 151-153.) 

 

Muita näkemyksiä yhteistoiminnallisuudesta kouluissa 

 

Opettajien välisessä yhteistyössä reflektoinnilla ja vertaistuen saamisella on myönteinen 

vaikutus. Yhteisten keskustelujen kautta opettajat oppivat kyseenalaistamaan omia 

käytänteitään. Oman työn reflektointi nähdään työn kehittämisen perustana, joka auttaa 

opettajia tulemaan tietoisemmaksi omasta opettajuudestaan. (Salo, 2014, 149.)  

Yhteistyö koetaan usein opettajan työn autonomiaa, riippumattomuutta ja koulun ihmisten 

välisiä suhteita vaarantavana tekijänä. Yhteisen toiminta- ja keskustelukulttuurin 

puuttuessa opettajien mahdollisuus toteuttaa ja kehittää uusia opetus- ja 

oppimismenetelmiä on rajallinen. Ilman ammatillista tukea, palautteen saaminen omasta 

työstä sekä ammatillinen kehittyminen jäävät vaillinaisiksi. Työn jakaminen ja 

reflektoiminen kollegoiden kanssa on ammatillisen kehittymisen edellytys. Koulujen 

rakenteelliset tekijät eivät tue opettajien välistä yhteistyötä. (Willman, 2001, 20.) 

Kouluissa on suuri tarve kollegiaalisuudelle ja yhteistyölle. Yhteistyön merkitys on 

opettajan työn kehittämisen ja opettajan jaksamisen vuoksi välttämätöntä. Yhteistyö voi 

olla kuluttavaa, koska se vaatii toimiessaan muun muassa ääneen puhumista ja 

kohtaamisia, myös konflikteja voi tulla. Kehittyvä oppilaitos on vahva yhteisönä, jossa 
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päätökset tehdään yhdessä. (Luukkainen, 2004, 292.) Suurin este yhteistyölle on ajanpuute 

ja arjen kiireet. Yhteistyö ja kollegoilta saatu vertaistuki vahvistavat ammatillista 

osaamista. Havainnoimalla toisen opettajan työtä, sekä vaihtamalla kokemuksiaan, opettaja 

voi siirtyä ammatillisuudessa uudelle tasolle. (Salo, 2014, 147, 151, 204.) 

Yhteistoiminnallisuus vaatii vahvaa kollegiaalisuutta ja toimivia yhteistyötaitoja. 

Opettajien välisiä yhteistyötaitoja vahvistamalla tuetaan koulukulttuurin kehittymistä, jossa 

yhteistoiminnallisuus on merkittävä osa koulun toimintaa. Yhteistyön positiiviset 

vaikutukset ovat nähtävillä niissä työyhteisöissä, joissa yhteistoiminnallisuuteen ja 

kollegiaalisuuteen panostetaan. Yksi yhteistoiminnallisuuden myönteinen vaikutus on 

opettajien työssäjaksamisen lisääntyminen. Hyvän ja positiivisen ilmapiirin vallitessa 

työyhteisössä, avun pyytäminen ja sen vastaanottaminen ovat luonnollinen osa opettajan 

työtä. Myös epäonnistumisen pelko vähenee, silloin kun työyhteisön työilmapiiri on avoin. 

Kollegiaalisuuden ollessa merkittävä osa koulun toimintakulttuuria, tulee huomioida, ettei 

opettajien autonomia ja individuaalisuus jää toisarvoiseksi seikaksi. (Luukkainen, 2005, 

17-19, 160-162) Yhteistoiminnallista opettajuutta tekevien opettajien välillä on 

keskinäinen kunnioitus, arvostus, avoimuus, sekä tiedon ja osaamisen avoin jakaminen 

keskenään (Salo, 2014, 209). 

Yhteistyö mahdollistaa opettajien välisen työn reflektoinnin, joka on merkityksellisenä 

ammatilliselle kasvulle. Uuden kokemuksen liittäminen jo aikaisemmin hankittuun tietoon, 

on osa oman työn reflektiota. Reflektoinnissa opettaja voi hyödyntää kollegoiltaan 

saamaansa palautetta. Tämä toimii parhaimmillaan yhteistyössä muiden opettajien kanssa. 

(Salo, 2014,199-200.) Nyky-yhteiskunnan asettamat odotukset opettajalle ovat 

lisääntyneet. Koulutuspoliittiset linjaukset ja inkluusio asettavat uusia vaatimuksia, joista 

opettajat eivät selviä yksin. Yksin tekeminen ei ole enää keskiössä ja opettaja tarvitsevat 

tukea työhönsä. (Lindén, 2010, 110.) Opettajien työtä ja työhyvinvointia voidaan tukea 

kohtuullisen kokoisilla opetusryhmillä, moniammatillisella yhteistyöllä, ryhmittelyillä ja 

joustavilla opetusjärjestelyillä. (Heikkinen ja Saari, 2012, 152.)  
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3 TYÖHYVINVOINTI  

 

 

 

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden täydelliseksi fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Työhyvinvoinnin käsite kantaa sisällään samankaltaisia 

piirteitä kuin terveyden käsite. Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen ilmiö. 

Työterveyslaitos määrittelee työhyvinvoinnin tarkoittavan mielekästä ja sopivaa työtä, jota 

tehdään turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja 

työyhteisössä.  Kokonaisvaltainen työhyvinvointi kattaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen 

ja henkisen aspektin.    (Virolainen, 2012, 11-12.) 

Työhyvinvoinnin tarkastelussa on merkityksellistä huomioida kokonaisvaltainen 

työhyvinvointi, sillä työhyvinvoinnin osa-alueiden vaikuttaessa toisiinsa, on vaikeaa 

tarkastella yhtä osa-aluetta, menemättä toiselle osa-alueelle. Työhyvinvointi peilaa yksilön 

hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti, eikä sen voida katsoa olevan erillinen osa yksilön muuta 

elämää. Työhyvinvoinnin kokemukset rakentuvat eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 

Työhyvinvoinnin kokemuksiin vaikuttavat työpaikan, työn luonteen ja työyhteisön lisäksi 

muun muassa henkilön terveys ja elintavat sekä elämäntilanne, joka kattaa perheen, 

harrastukset ja asenteen elämään. Positiivinen asenne elämään vähentää henkistä 

kuormitusta. (Virolainen, 2012, 14.) 

Työhyvinvointia lähestytään usein negatiivisista lähtökohdista. Tarkastelun kohteena ovat 

usein pahoinvointi sekä stressin ja uupumuksen kokemukset. Mitä hyvinvointi sitten on? 

Hyvinvointia ei ole hyvä kuvata ainoastaan sairauskeskeisestä näkökulmasta, koska se 

johtaa yksipuoliseen kuvaan työn vaikutuksesta hyvinvointiin. (Kumpulainen, 2013, 29-

30.) Hyvin järjestetyllä työllä voidaan tukea hyvinvointia. Myös työpaikan ilmapiirillä on 

vaikutus työhyvinvointiin. Tärkeää on, että työyhteisössä on mahdollisuus kuulluksi 

tulemiseen sekä kokemus tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. (Kivistö ym. 2008, 40.) 

Terveys, energisyys, myönteiset uskomukset, ongelmaratkaisutaidot sekä 

vuorovaikutustaidot vähentävät henkilökohtaista työstressiä ja tukevat näin 

työhyvinvointia. (Manka ym. 2007, 5.) 
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3.1 Työhyvinvoinnin malleja 

 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu työstä, sen mielekkyydestä, terveydestä, 

turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työhyvinvointiin vaikuttavat niin johtaminen sekä 

työyhteisössä vallitseva ilmapiiri ja työntekijöillä oleva ammattitaito. (STM.) 

Tarkastelemme työhyvinvointia Päivi Rauramon (2012) työhyvinvointiportaiden sekä 

Mankan ja Mankan (2016) sekä Mankan, Kaikkosen ja Nuutisen (2007) työhyvinvoinnin 

määritelmien kautta. 

 

Rauramon työhyvinvoinnin portaat 

 

Rauramon (2012) kuvaamat portaat perustuvat Maslowi`n tarvehierarkiaan. 

Työhyvinvoinnin ne kuvaavat ihmisen perustarpeita suhteessa työhön. Ensimmäinen 

porras on terveys, joka kuvaa ihmisen psykofysiologisia perustarpeita, jotka ovat kaiken 

motivaation pohja. Työhyvinvoinnin osalta ensimmäisen askeleen perustarpeet täyttyvät, 

kun työ on tasapainossa muun elämän kanssa ja mahdollistaa työn ulkopuolisen vapaa- 

ajan ja elämän. Toisena portaikossa on turvallisuus, joka kuvaa ihmisen tarvetta 

turvallisuuteen. Työelämässä turvallisuuteen kuuluvat turvallinen työ ja työympäristö, työn 

pysyvyys sekä tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö. Portaikossa kolmantena on 

yhteisöllisyys, joka on ihmisen hyvinvoinnin, toiminnan ja olemassaolon edellytys. Tunne 

yhteenkuuluvuudesta toiseen ihmiseen on voimanlähde ja yhteisön koossapitävä voima. 

Yhteisöllisyyden portaaseen kuuluvat vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen, 

erilaisuuden arvostaminen ja kunnioittaminen (Rauramo, 2012, 8, 25, 69, 104.)  

Neljäntenä on arvostuksen porras, joka kuvaa sekä itsensä arvostamisen tarvetta, että 

ulkopuolelta tulevaa sosiaalista arvostusta. Työssä jokainen tarvitsee esimiehen ja 

työyhteisön arvostusta, ja voi tätä kautta arvostaa paremmin myös itseään. Viides ja 

viimeinen porras kuvaa osaamisen tarvetta. Tätä tarvetta voi ihminen pyrkiä täyttämään 

vasta, kun alemmat tarpeet ovat tulleet tyydytetyiksi. Työssä tämä tarkoittaa oman 
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osaamisen kehittämistä, sekä omien vahvuuksien hyödyntämismahdollisuuksia. 

Osaaminen, luovuus ja uuden oppiminen ovat tärkeimpänä tällä portaalla työhyvinvoinnin 

näkökulmasta.  (Rauramo, 2012, 103-104, 123, 145.)   

Rauramo kuvaa yhteisöllisyyttä porrasmallilla, josta on nähtävissä yhteisöllisyyden 

kehittyminen askel askeleelta. Rauramon porrasmallissa alimmalla portaalla on terveys, 

jolla Rauramo kuvaa ravinnon, liikunnan, vapaa-ajan ja tekijänsä mittaisen työn 

tasapainoa. Seuraavalla portaalla on turvallisuus. Turvallisuuden porras käsittää henkisen 

ja fyysisen turvallisuuden työssä. Kolmas askelma on yhteisöllisyyden porras, joka 

kuvastaa työyhteisön yhteishenkeä sekä henkilöstöstä huolehtimista. Neljännelle portaalla 

on arvostus. Arvostus rakentuu eettisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja toiminnan 

kehittämisestä. Ylin porras on Rauramon mukaan osaamisen porras. Osaaminen tuottaa 

uutta tietoa ja tarjoaa esteettisiä elämyksiä. Alla on kuvattuna yhteisöllisyyden porrasmalli 

Rauramon (2012) mukaan. 
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Hyvinvoinnin rakentuminen Mankan, Kaikkosen ja Nuutisen mukaan 

 

Mankan ym. (2007) mukaan työhyvinvointi rakentuu useista eri tekijöistä. 

Työhyvinvointiin vaikuttavat organisaatiossa olevat piirteet, esimiehen toiminta, työpaikan 

ilmapiiri sekä oman työn hallinnan tunne. Esimiehen rooli korostuu työntekijän toiveiden 

huomioinnissa, työntekijöiden motivoinnissa sekä vuorovaikutustaitojen ylläpitämisessä. 

Vuorovaikutustaitojen rakentamisessa esimiehen kannustus, kuunteleminen sekä 

luottamuksen rakentaminen ovat työntekijän näkökulmasta tärkeitä. Hyvä johtaminen lisää 

elämänhallinnan tunnetta työntekijöissä. Elämänhallinnan tunne on henkilön persoonaan 

liittyvä voimavara, jonka avulla voidaan kohdata vaikeita tilanteita sekä ehkäistä 

turvattomuuden ja ahdistuksen tunnetta. Hallinnan tunteeseen liitetään tärkeitä 

työelämänvalmiuksia kuten myönteisyys, sinnikkyys, aktiivisuus ja taito kuunnella toisia. 

(Manka, ym. 2007, 8-9.) 

Positiivinen ilmapiiri ja hyvä ryhmähenki työyhteisössä syntyvät toisten arvostamisesta, 

avoimesta ilmapiiristä, toisten auttamisesta, onnistumisen kokemuksista ja työyhteisön 

välillä vallitsevasta luottamuksesta. Positiivinen ilmapiiri tukee työhyvinvointia. 

Esimiehen toiminnan ja ryhmähengen lisäksi organisaation toiminnalla ja työllä on 

merkitystä työtekijöiden työhyvinvointiin. Yhteinen päämäärä ja yhteiset arvot tukevat 

työyhteisön hyvinvointia. Suunnitteluun ja toimintaan osallistuminen sekä omasta 

työkentästään huolehtiminen ovat tärkeitä tekijöitä organisaation kannalta. Mankan ym. 

mukaan omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuus lisää positiivisia kokemuksia työstä. 

(Manka, ym. 2007, 8-9.) 

Myönteisillä tunteilla on yhteys hyvinvointiin ja samalla työhyvinvointiin. Myönteisiä 

tunteita tarvitaan moninkertaisesti suhteessa kielteisiin tunteisiin, koska kielteiset tunteet 

ovat voimakkaampia. Myönteisyyden on todettu parantavan tarkkaavaisuutta ja lisäävän 

onnellisuutta. Myönteisten tunteiden syntyä työyhteisössä edistävät seuraavat tekijät: 

tiedolliset tekijät, kuten kyky tarttua hetkeen, psykologiset tekijät, joka tarkoittaa hallinnan 

tunteen säilyttämistä ja sosiaaliset tekijät, kuten kyky antaa ja vastaanottaa sosiaalista 

tukea. (Manka & Manka. 2016.) Alla olevassa kaaviosta on nähtävissä, mitä 

työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät pitävät sisällään ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. 
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3.2 Opettajan työ ja hyvinvointi 

 

Työhyvinvointi on määritelty työsuojelusanastossa fyysiseksi ja psyykkiseksi olotilaksi, 

joka pohjautuu työn, työympäristön ja vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen. (Kivistö, 

Kallio & Turunen, 2008, 21.) Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia voidaan edistää 

tukemalla henkilöstön työn hallinnan tunnetta. Työhyvinvoinnin näkökulmasta pysyviä 

tuloksia saadaan, kun kehitetään inhimillisiä voimavaroja, sekä tuetaan henkilöstöä 

toimintatapojen uudistamisessa. (Onnismaa, 2010, 5.) 

Opettajan työssäjaksaminen on keskeinen tekijä sekä oppimisen, että opettajan ammatti-

imagon kannalta. Työssäjaksamiseen vaikuttavat opettajan oma motivoituminen työhönsä, 

oppilaiden innostuneisuus opiskeluun, sekä opettajan oma innokkuus. Jaksamiseen 
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vaikuttavat osaltaan myös ulkopuolelta tulevat asiat, työehdot, urakehitys, yhteisöllisyys ja 

tunne työn hallinnasta ja arvostuksesta. (Luukkainen, 2004, 26.) 

Opetustyössä tarvitaan psyykkisen kuormittumisen kestävyyttä. Hyvän psyykkisen 

kestävyyden merkki on irrottautuminen työstä sen päätyttyä, sekä kyky säädellä työtahtia, 

niin että sen haasteellisuus tuntuu sopivalta. Merkityksellistä on, että työssä säilyy tunne 

ilon tuottamisesta, sekä työhön tulo tuntuu miellyttävältä. (Kivistö, ym. 2008, 25-26.) 

Työhyvinvointi näkyy muun muassa hyvinä työyhteisötaitoina ja työhön sitoutumisena. 

Työyhteisön jäsenten välinen sosiaalinen pääoma sekä esimies- alaissuhteen sosiaalinen 

pääoma ovat työhyvinvoinnin olennaiset kulmakivet. (Manka & Manka, 2016.) 

Työhyvinvoinnin rakentuvan turvallisuudesta, arvostuksesta, työn autonomiasta, 

sosiaalisesta tuesta, monipuolisista työtehtävistä sekä työn vaatimusten ja yksilön 

edellytysten ja osaamisen tasapainosta. (Ilomäki, 2008, 23).  

Voimaantumisen tunne on yhteydessä opettajien hyvinvoinnin kokemiseen. 

Voimaantuminen tapahtuu, ihmisessä itsessään, mutta siihen tarvitaan lisäksi myönteisiä 

kokemuksia sekä yhteisoppimista. Voimaantumisen kokemukset ehkäisevät työuupumisen 

kokemuksia. Voimaantuminen voidaan nähdä sosiaalisena prosessina, jossa organisaation 

jäsenet antavat voimaa toiselle. Toimintaympäristön sosiaaliset rakenteet ja olosuhteet, 

mm. tasa-arvo kollegoiden kesken, yhteiset päämäärät, ilmapiirin avoimuus, yhteistoiminta 

ja toisten arvostaminen ovat merkityksellisiä voimaantumisen ja sitä kautta hyvinvoinnin 

näkökulmasta. (Siitonen, 1999, 188-189.) Opettajien kuormituskestävyyttä ja 

palautumiskykyä lisäävät kollegat ja muut työtoverit tukemalla luontevasti huonoina 

päivinä. Merkittävää on, että vuorovaikutus on vapaaehtoista. (Kivistö ym, 2008, 26.) 

Opettajat kaipaavat työhönsä kannustusta ja emotionaalista tukea kollegoiltaan (Lauresen, 

2006, 100). 

OAJ:n työbarometrin mukaan, e kolmasosa opettajista kokee työstä aiheutuvaa stressiä. Yli 

puolet opettajista koki työtä olevan liikaa ja odotusten työn osalta olevan ristiriitaisia. 

(Rutonen, 2014.) Kiire ja epävarmuus synnyttävät stressiä, joka on uhka työhyvinvoinnille. 

Stressi näkyy ihmisessä muun muassa unettomuutena, kyynisyytenä, masentuneisuutena 

sekä ammatillisen itsetunnon heikkenemisenä. Pahimmillaan pitkäkestoinen stressi johtaa 

työuupumiseen. (Manka & Manka, 2016.)  

Opettajat kokevat työn vaatimukset korkeiksi ja vaikutusmahdollisuuden vähäiseksi 

(Santavirta, Solovieva & Theorel, 2007, 222). Opettajan ammatissa, joka on intensiivistä 
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ihmissuhdetyötä, työuupumus näkyy nopeasti työn hallinnassa ja ihmissuhteissa. Opettajan 

työ on jatkuvaa muutosten kohtaamista, sekä uusien asioiden opettelua. Nämä vaativat 

opettajalta rohkeutta sietää epävarmuutta sekä motivaatiota uuden asian edessä. Uupunut 

ihminen ei kykene kohtaamaan muutosta. Työuupumus kehittyy, kun työn vaatimukset 

ylittävät ihmisellä olevat voimavarat. (Luukkainen, 2004, 36.)  

Opettajan työssä stressiä voivat aiheuttaa sekä fyysiset että psyykkiset kuormitustekijät. 

Fyysisten tilojen ongelmat, kuten pienet luokkahuoneet oppilasmäärään nähden, tai 

sisäilmaongelmat, ovat osaltaan uhkana opettajien työhyvinvoinnille. (Onnismaa, 2010, 8-

9.) Yhteisen ajan ja yhteistyön puuttuminen voi johtaa syrjäytymiseen työpaikalla ja 

aiheuttaa ”ei kuulu mulle” asennetta. Tämä voi johtaa stressin syntymiseen työpaikalla. 

(Kivistö, 2008, 26.) Psyykkistä stressiä aiheuttaa työn organisoinnissa ja johtajuudessa 

olevat ongelmat. Usein vuorovaikutuksesta ja tiedonkulusta löytyy ongelmia, jotka 

johtavat stressiin ja työnhyvinvoinnin kärsimiseen. Stressiä aiheuttavat myös opettajan 

ammatissa vallitseva yksin tekemisen periaate, puutteet turvaverkossa, riittämättömät 

resurssit sekä kiire. (Onnismaa, 2010, 11-12.) Emotionaalista uupumusta lisäävät 

ylikuormittumisen ja hyödyttömyyden tunne työssä (Santavirta ym. 2007, 222). 

Työhyvinvointi voi esiintyä myös ristiriitaisena ilmiönä. Samat tekijät voivat toimia 

työhyvinvointia edistävä ja ehkäisevänä. Yksi tällainen tekijä on yhteistyö. (Koli, 2014, 

88.) 

Työ vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Se tuo elämään rytmiä sekä luo kasvun 

ja kehityksen mahdollisuuksia. Työn kautta ihminen saa kokemuksia yhteenkuuluvuudesta 

ja tuloksellisesta yhteistyöstä. (Kivistö ym. 2008, 27.) Tärkeimpiä työhyvinvoinnin lähteitä 

on tunne työn hallinnasta. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa työtehtäviinsä ja 

työtahtiinsa. (Manka & Manka, 2016.) Tunne ja usko omiin kykyihin, pystyvyyden tunne, 

autonomisuus ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon tukevat työhyvinvointia (Kivistö, 

2008, 38). OAJ:N barometrin mukaan opettajat kokivat yhteisten pelisääntöjen ja tiimityön 

lisäävän työtyytyväisyyttä (Rutonen, 2014).  
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4 SAMANAIKAISOPETUS 

 

 

 

Käytämme tässä tutkimuksessa termiä samanaikaisopetus kuvaamaan englannin kielen 

termiä co-teaching (Cook & Friend 1995; Rice & Zigmond 2000; Thousand, Villa & Nevin 

2006). Samanaikaisopetuksesta käytetään rinnakkaistermejä yhteisopetus ja 

jaettuopettajuus. Päädyimme käyttämään samanaikaisopetuksen termiä, sillä 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) puhutaan samanaikaisopetuksesta. (Opetushallitus, 

2014, 36, 73.) Samanaikaisopetus on kollaboratiivista yhteistyötä. Kollaboratiivinen 

yhteistyö tarkoittaa työn yhteistä suunnittelua, toiminnan toteuttamista yhdessä, toiminnan 

reflektointia sekä kaikkien toimijoiden vahvuuksien ja erityisosaamisalueiden 

huomioimista. Kollaboratiivinen yhteistyö edellyttää toimijoilta toistensa työtapojen 

tuntemista, niiden arvostamista sekä toimijoiden välistä luottamusta toisiinsa. Yhteinen 

suunnitteluaika on yksi yhteistyön edellytys. (Eskelä-Haapanen, 2013, 163.)   

Samanaikaisopetuksen lähtökohtia ovat opettajien ammatillinen tasa-arvo ja toistensa 

huomioon ottaminen, jaettu vastuu sekä yhteisten päämäärien asettaminen ja niiden 

tavoittelu. Näiden lisäksi samanaikaisopetus on sekä henkisten voimavarojen, että 

aineellisten resurssien jakamista opettajien kesken. Samanaikaisopetuksen toteutumisen 

edellytyksenä ovat suunnittelu, käsitykset oppimistavoista, opettajien välinen keskinäinen 

luottamus ja yhteiset luokkahuonekäytänteet. Samanaikaisopetuksen luokassa 

työskentelevät opettajat suunnittelevat opetuksen yhdessä. Suunnittelussa he ottavat 

huomioon erilaiset käsitykset ja uskomukset oppimistavoista, jota he hyödyntävät 

opetuksessaan. Opettajien välinen keskinäinen luottamus toimii kaiken yhteistoiminnan 

pohjana. Yhteisiin luokkahuonekäytänteisiin liittyvät opetuksessa käytettävät työmuodot 

sekä luokan toimintakulttuuri sääntöineen. (Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuori & 

Thuneberg, 2011, 20-21.)  

Samanaikaisopetuksen edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus opettajaparin 

välillä. Myös toisen arvostus sekä mielipiteiden kunnioitus ovat edellytys 

samanaikaisopetuksen rakentumisessa. Samanaikaisopettajina toimivat opettajat sitoutuvat 
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yhdessä sovittuihin toimintatapoihin ja asetettuihin tavoitteisiin. Samanaikaisopetus 

työmuotona mahdollistaa joustavien ja monimuotoisten järjestelyjen käytön opetuksessa. 

Joustavat opetusjärjestelyt tukevat opetuksen eriyttämistä sekä tukiopetuksen antamista 

oppilasryhmille. Samalla se toimii tukimuotona sitä harjoittaville opettajille. 

Samanaikaisopetuksen työmuoto lisää työmotivaatiota, työhön sitoutumista, työssä 

jaksamista ja omassa työssä kehittymistä. Samanaikaisopetus on reflektiivistä opettamista, 

jossa toteutuu elinikäinen oppiminen. (Eskelä-Haapanen, 2013, 166-167.) 

 

 

4.1 Samanaikaisopetuksen määritelmiä 

 

Cook ja Friend (1995) määrittelevät samanaikaisopetuksen työmuodoksi, jossa kaksi 

opettajaa ovat sitoutuneet luokan opetukseen sekä ovat aktiivisesti osallisina opetukseen. 

Heidän mukaansa samanaikaisopetuksen (co-teaching) määritelmä täyttyy silloin, kun 

kaksi tai useampi opettajan ammatissa olevaa henkilöä opettavat heterogeenistä 

oppilasryhmää samassa fyysisessä tilassa. Cookin ja Friendin määritelmä sisältää neljä 

avaintekijää, joiden myötä samanaikaisopetuksen määritelmä täyttyy. (Cook & Friend, 

1995.) 

 Cook ja Friend (1995) määritelmän mukaan opettajana toimii opettajakoulutuksen saanut 

henkilö. Samanaikaisopettajia voi työskennellä yhden ryhmän kanssa kaksi tai useampi. 

Opettajana voi toimia luokanopettaja ja/tai erityisopettaja. Toiseksi avaintekijäksi Cook ja 

Friend nostavat opettajien roolin opetuksessa. Kaikki luokassa työskentelevät opettajat 

osallistuvat aktiivisesti opetukseen samanaikaisopetuksen luokassa. Kolmas määritelmää 

ohjaava tekijä on oppilasryhmä. Jotta opetusta voidaan kutsua samanaikaisopetukseksi, 

tulee opetettavan ryhmän olla heterogeeninen. Luokassa voi olla myös erityisopetuksen 

piirissä olevia lapsia. Neljäs Cook ja Friendin samanaikaisopetuksen määrittävä tekijä on 

luokkahuone. Samanaikaisopetus toteutetaan pääsääntöisesti yhdessä fyysisessä tilassa. 

Määritelmä antaa mahdollisuuden jakaa ryhmän toisinaan pienempiin osiin, esimerkiksi 

eriyttämisen keinona. (Cook & Friend, 1995.) 
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Ahtiainen, Beirat, Hautamäki, Hilasvuori ja Thuneberg (2011) määrittelevät 

samanaikaisopetuksen Helsingin kaupungin asiakirjojen perusteella. Ahtiaisen ym. mukaan 

samanaikaisopetus on opetustilanne, jossa kaksi tai useampi opettajaa työskentelee 

yhteisten oppilaiden kanssa yhdessä opetustilassa. Samanaikaisopettajaksi käy opettaja 

nimikkeellä työskentelevä henkilö. Keskeinen ero Ahtiaisen ym. sekä Cookin ja Friendin 

määritelmissä on opettajan pätevyydessä sekä koulutuksessa. Cookin ja Friendin mukaan 

samanaikaisopettajana voi toimia pedagoginen ammattilainen, opettajakoulutuksen saanut 

henkilö. (Ahtiainen ym. 2011, 17.) 

Rice ja Zigmont (2000) ovat samoilla linjoilla Cookin ja Friendin (1995) kanssa opettajien 

pätevyydessä. He kuvaavat samanaikaisopetuksen olevan opetustoimintaa, jossa kaksi 

opettajakoulutuksen saanutta opettajaa, joista toinen on erityisopettaja, opettavat yhdessä 

samaa oppilasryhmää. Ricen ja Zigmondin määritelmästä poiketen Cook ja Friend eivät 

vaadi toiselta samanaikaisopettajalta erityisopettajan pätevyyttä, vaan erityisopettaja 

opettajaparina on mahdollisuus. Cookin ja Friendin sekä Ahtiasen ym. tavoin myös Rice ja 

Zigmond määrittelevät samanaikaisopetuksen tapahtuvan yhdessä tilassa. Tämän lisäksi 

myös Ricen ja Zigmondin määritelmän mukaan molemmat opettajat jakavat vastuun 

opetuksen suunnittelusta ja opetuksen toteuttamisesta akateemisesti heterogeeniselle 

oppilasryhmälle, jossa on sekä erityisoppilaita, että yleisen opetuksen piirissä olevia 

oppilaita. Molemmat opettajat osallistuvat oppiaineiden opettamiseen. (Rice & Zigmond, 

2000, 10.) 

Bauwensin ja Hourcaden (1995) mukaan samanaikaisopetus on opetuksen uudelleen 

muokkaamista tavalla, jossa kaksi tai useampi opettajaa yhdistävät osaamisensa ja toimivat 

koordinoidusti yhdessä, opettaakseen akateemisilta taidoiltaan sekä käyttäytymiseltään 

heterogeenistä ryhmää integroidusti yhdessä opetustilassa. (Bauwens & Hourcade 1995, 

46.) Huges ja Murawski (2001) nostavat samanaikaisopesta määritellessään esiin 

näkökulman lahjakkaista lapsista, jotka kuuluvat heterogeeniseen oppilasryhmään. (Huges 

& Murawski, 2001, 196.) 

Dettmerin, Thurstonin ja Dyckin (2002) määrittelevät Cookin ja Frendin (1995) tapaan 

samanaikaisopetuksen kahden tai useamman opettajan yhteistyöksi. Opettajat toimivat 

tasavertaisina jäseninä luokassa suunnitellen ja toteuttaen opetuksen yhdessä. 

Oppilasryhmä on Dettmerin ja kumppaneiden mukaan heterogeeninen. Dettmerin ja 

kumppaneiden mukaan Brody (1994) korostaa vastuun ottamista sekä antamista ja 
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opettajien vuorottelua asiantuntijan ja tarkkailijan roolissa, jotta jaettu ymmärrys 

opetuksesta kasvaisi. (Dettmer, Thurston & Dyck, 2002, 25-1256.) 

Samanaikaisopetuksen määritelmissä on eroavaisuuksia riippuen siitä, mitä kukin tutkijan 

on halunnut määritelmällään painottaa. Useassa määritelmässä nousi esiin 

samanaikaisopetuksen sidonnaisuus tiiviiseen yhteistyöhön sekä opetustilan 

yhtenäisyyteen. Myös erityisoppilaiden rooli korostuu erityisopettajan pätevyyttä 

painotettaessa. Yksi tärkeä samanaikaisopettajuutta määrittävä tekijä on vastuun 

jakaminen. Opettajien perustehtäväksi nähdään vastuu yhteisestä suunnitellusta ja 

opetuksen yhteisestä toteutuksesta. Opetusryhmän heterogeenisyys nousi esille tässä 

tutkimuksessa käytetyissä määritelmissä yhtenä merkittävänä samanaikaispetusta 

määrittelevänä tekijänä. Tässä tutkimuksessa peilaamme samanaikaisopetuksen 

määritelmää Cookin ja Friendin (1995) tekemään määritelmään. 

 

 

4.2 Samanaikaisopetuksen historiaa 

 

Samanaikaisopetus on alun perin lähtöisin 1950-luvun Yhdysvalloista, jolloin kouluissa 

vallinnut pula opettajista käynnisti uudenlaisen työskentelymuodon. Samanaikaisopetuksen 

työmuodon hyödyntämisen tarkoituksena oli säästää opettajaresursseja ja pyrkiä 

oppiainerajat ylittävään opetukseen. Opetus tapahtui yläkouluissa, joissa oppilaat koottiin 

suuriksi opetusryhmiksi, joita opetti useampi opettaja. Työmuoto nousi suosituksi tuon 

ajan Yhdysvalloissa. Opettajat kokivat uuden työskentelymallin tarjoavan ammatillista 

tukea ja opetus nähtiin yksilöllisempänä. (Saloviita, 2016, 7-9.) 

Cookin ja Friendin mukaan Trump (1966) määritteli 1960-luvulla samanaikaisopetuksen 

työmuodon käytöstä toisen asteen kouluissa sekä Yhdysvalloissa, että Iso-Britanniassa. 

Samassa yhteydessä Warwickin (1971) määritti 1970-luvulla samanaikaisopetuksen olevan 

variaatio tiimiopetuksesta, joka oli suosittua monissa kouluissa. Tiimiopettamisessa 

opettajat toteuttivat Easterby-Smith ja Oliven mukaan (1984) yhdessä suunnittelun sekä 

toiminnan ohjeistuksen, josta jatkoivat luokan opettamista erikseen omille ryhmilleen. 

(Cook & Friend, 1995.) 
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Suomalaisissa kouluissa erityisopettajat ovat työskennelleet samanaikaisopetuksen 

metodein yleisenopetuksen luokassa jo 1960-luvulta lähtien (Rytivaara, Pulkkinen & 

Takala, 2012, 336.) 1970-luvun peruskoulu-uudistus vakiinnutti samanaikaisopetuksen 

työmuotoa luokattomien erityisopettajien ja luokanopettajien keskuudessa (Ahvenainen 

1983, 86). 1970-luvun koulujärjestelmässä samanaikaisopetus oli yksi ratkaisu pyrkiä 

ennaltaehkäisemään ja vähentämään oppimisvaikeuksia koululuokista. Luokanopettajan 

näkökulmasta nähtiin tärkeäksi opettajan mahdollisuus jakaa vastuu oppilaista toisen 

opettajan kanssa. (Tuunanen, 1977, 12.) 

Vuonna 1975 astui voimaan peruskouluasetuksen muutos, jonka nojalla 

piirihallintoviranomaiset antoivat suostumuksen erityisluokilla olevien oppilaiden 

opetuksen integroinnille silloisiin yleisenopetuksen luokkiin. Muutoksen toi mukanaan 

toiminnan uudelleen suunnittelua niin, että erityisopetuksen määrää lisättiin integroituna 

tuokio-opetuksiin sekä samanaikaisopetukseen. Asetuksen myötä sekä erityisoppilaat, että 

erityisopettajat yhdistettiin osin yleisenopetuksen luokkiin. (Janhukainen, Pösö, Kivirauma 

& Heinonen 2012, 18.) 1976 ilmestyneessä teoksessa, Samanaikaisopetus, ohjeistetaan että 

samanaikaisopetusta voidaan toteuttaa myös luokattomassa opetuksessa. (Rytivaara ym. 

2012, 336.) 

Suomalaisessa koulussa samanaikaisopetus oli alun perin yhteistyön muoto erityisopettajan 

ja luokanopettajan välillä. Vuonna 1981 kouluhallitus antoi laaja-alaisille erityisopettajille 

velvoitteen, jonka mukaan laaja-alaiset erityisopettajat, joilla ei ole omaa opetettavaa 

luokkaa, toteuttavat opetusta oman opetuksensa lisäksi myös yleisenopetuksen luokassa. 

Yleisenopetuksen luokassa tapahtuva opetus toteutettiin velvoitteen mukaan yhteistyössä 

luokanopettajan kanssa, samanaikaisopetuksena. Samanaikaisopetuksen lisäämisen yksi 

tarkoitusperä oli vähentää opettajien työmäärää kouluissa. Tämän lisäksi 

samanaikaisopetuksen myötä oppilaiden saaman avun määrä lisääntyi ja työrauha luokassa 

parani. (Saloviita, 2009, 49.) 
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4.3 Samanaikaisopetuksen työskentelymallit 

 

Cook ja Friend (1995) jakavat samanaikaisopetuksen viiteen työskentelyn muotoon, joita 

ovat vuorotteleva ja avustava opetus (one teaching, one assisting), jaetun ryhmän opetus 

(parallel teaching), tiimiopetus (team teaching), pistetyöskentely (station teaching) ja 

eriyttävä opetus (alternative teaching). Jaetun ryhmän opetuksesta käytetään myös termiä 

rinnakkaisopetus. Thousandin, Villan ja Nevinin (2006) jaottelussa on neljä erillistä 

työskentelymuotoa, joista kolme ovat samankaltaisia kuin Cookin ja Friendin (1995) 

määritelmässä. Nämä muodot ovat avustava opetus (supporting), jaetun ryhmän opetus 

(parallel teaching) ja tiimiopetus (team teaching). Näiden lisäksi Thousand ym. esittelevät 

täydentävän opetuksen (complementary teaching) työmuodon. Morocco ja Aguilar (2002) 

jakavat samanaikaisopetuksen työskentelyn kuuteen muotoon. Näistä viisi vastaa Cookin ja 

Friendin jaottelua: avustavan opetuksen malli (Alternate leading and supportive teaching), 

tiimiopetus (team teaching), jaetun ryhmän opetus (parallel teaching), eriyttävä opetus 

(alternate teaching) ja pistetyöskentely (station teacher).  Kuudentana työmuotona 

Morocco ja Aguilar määrittelevät joustavan ryhmittelyn (flexible grouping). (Cook & 

Friend, 1995; Thousand, Villa & Nevin, 2006, 243-244; Morocco & Aguilar, 2002, 317.) 

Ahtianen ym. (2011) jakavat samanaikaisopetuksen työmuodot kuuteen muotoon: 

vuorotteleva opetus (alternate leading and supporting), jaetun ryhmän opetus (parallel 

teaching), pistetyöskentely (station teaching), eriyttävä opetus (alternative teaching), 

joustava ryhmittely (flexible grouping) ja tiimiopetus (team teaching). (Ahtiainen ym. 

2011, 22-24.) 

Samanaikaisopetuksen työmuodot vaihtelevat eri määritelmien mukaan. 

Samanaikaisopetusta tutkineet tutkijat ovat tehneet linjauksia, siitä mitkä heidän 

näkemyksensä mukaan ovat toimia työtapoja samanaikaisopetuksessa. Alla olevaan 

taulukkoon on kerättynä tässä tutkimuksessa käytettyjen neljän tutkijaryhmän määritelmien 

mukaiset työskentelymuodot. Taulukosta on nähtävissä, että suurin osa käytetyistä 

työmuodoista on usean eri tutkijan mukaan osa samanaikaisopetusta. Taulukossa on myös 

nähtävissä hajontaa työskentelymuotojen välillä eri tutkijoiden määrittelemänä. 
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Vuorotteleva ja avustava opetus  

 

Vuorottelevan ja avustavan opetuksen mallissa molemmat opettajat ovat läsnä opetuksessa.  

Toinen opettajista ottaa opetusvastuun, toisen opettajan kierrellessä luokassa 

observoimassa opetusta sekä avustamassa oppilaita. Cook ja Friendin (1995) mukaan tämä 

samanaikaisopeuksen muoto ei vaadi suuria resursseja opetuksen suunnitteluun ja on 

helposti toteutettavissa. Huomioitavaa kuitenkin on, etteivät opettajien roolit vakiinnu niin, 

että toiselle opettajalla jää päävastuu oppituntien pitämisestä, toisen opettajan jäädessä 

avustajan rooliin. Vaarana myös on, opettajien ajautuminen eriarvoiseen asemaan, jolloin 

oppilaat saattavat kyseenalaistaa avustavan opettajan auktoriteettia. (Cook & Friend, 

1995.) 

Thousandin ym. (2006) mukaan avustavassa opetuksessa yksi opettajista ottaa päävastuun 

opettamisesta ja toinen tai toiset opettajat kiertelevät oppilaiden keskuudessa avustamassa 

heitä tarpeen mukaan. Opetuksen suunnitteluvaiheessa opettajien tulee huomioida, ettei 

avustava opettaja toimi tiettyjen oppilaiden avustajina vaan avustaa kaikkia oppilaita. Näin 

vältytään leimaamasta yksittäisiä oppilaita erityisoppilaiksi. (Thousand ym. 2006, 243.) 
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Pistetyöskentely 

 

Pistetyöskentelyssä opettajat jakavat luokan kahteen tai useampaan ryhmään, ja asettavat 

työskentelypisteet eri puolille luokkaa. Kahden oppilasryhmän kanssa opettajat opettavat 

oman osuutensa tunnin aiheesta molemmille ryhmille ryhmien vaihtaessa 

työskentelypistettä. Oppilaat voivat myös työskennellä itsenäisen opiskelun pisteellä, 

kiertäen kaikki luokan työskentelypisteet annettujen ohjeiden mukaan. Pistetyöskentelyn 

opettajat suunnittelevat yhdessä ja toteutuksessa molempien rooli on tasa-arvoinen. 

Pistetyöskentelyn positiiviseksi näkökulmaksi Cook ja Friend (1995) asettavat oppilaan 

saaman ajan opettajalta. Pienemmässä ryhmässä opettaja voi keskittyä oppilaisiin 

yksilöllisemmin kuin suurta ryhmää opetettaessa. Pistetyöskentelyn haasteina ovat 

liikkuvuus luokassa sekä siitä johtuva melutason nousu. (Cook & Friend, 1995.) 

 

Jaetun ryhmän opetus  

 

Jaetun ryhmän opetuksesta käytetään usein myös termiä rinnakkaisopetus. Tässä 

työmuodossa opettajat suunnittelevat opetuksen yhdessä, mutta toteuttavat opetuksen 

kahdelle eri ryhmälle yhtäaikaisesti. Jaetun ryhmän opetuksessa opettajat opettavat jaetulle 

luokalle sama asian yhtäaikaisesti. Oppilaiden ryhmäjaot ovat tässä mallissa vaihtuvia. 

Opettajat voivat suunnitella ryhmäjaon erilaisten tekijöiden perusteella. Tämä malli 

mahdollistaa eriyttämisen oppimistyylien sekä taitojen mukaan. Ryhmäjaoissa on 

huomioitava ryhmien heterogeenisyys, etteivät tietyt oppilaat leimaudu 

pienryhmäoppilaiksi tai erityisoppilaiksi. Yksi rinnakkaistyöskentelyn muoto on opettaa 

oppilaille sama asia kahdesta eri näkökulmasta. Näkökulmien eroavaisuuksista puhuminen 

ja niiden purkaminen keskustelun kautta tuovat lisäarvoa opetukseen. (Cook & Friend, 

1995.) 

Thousand ym. (2006) jakavat jaetun ryhmän opetuksen kahdeksaan eri toteutustapaan.  
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1. Jaettu luokka (Split class). Luokan oppilaat jaetaan opettajille omiksi 

ryhmikseen ja molemmat tai kaikki opettajat ovat vastuussa omasta 

ryhmästään.  

2. Pisteopetus (Station teaching tai learning centers). Jokaisella opettajalla on 

vastuulla yksi tai useampi työskentelypiste, jota oppilaat kiertävät oppitunnin 

aikana. 

3. Vaihtuvat opettajat (Co-teachers rotate). Opettajat liikkuvat ryhmien välillä 

opettaen jokaista ryhmää tavallaan.  

4. Tunnin osittaminen (Each co-teacher teaching a different component oh the 

lesson). Samanaikaisopettajat opettavat tietyn osan tunnista yhdelle 

oppilasryhmälle kerrallaan. Tämä malli vastaa pistetyöskentelyä, sillä erolla, 

että opettajat vaihtavat opetustilaa ryhmän pysyessä paikallaan. 

5. Ryhmätyöskentelyn arvioiminen (Co-operative group monitoring). Kaikilla 

opettajilla on tarkkailtavanaan tietty ryhmä oppilaita, joita he tarkkailevat ja 

arvioivat tunnin aikana.  

6. Kokeellinen työskentely (Experiment or lab monitoring). 

Samanaikaisopettajat opettavat ja valvovat ennalta sovittua määrää oppilaita 

toiminnallisessa tai kokeellisessa työskentelyssä. 

7. Oppimistyylit huomioiva opetus (Learning style focus). Ryhmäjaot ja opetus 

tapahtuvat oppilaiden oppimistyylejä tukien. Erilaisia oppimistyylejä ovat 

visuaalisesti, auditiivisesti ja kinesteettisesti oppiminen. 

8. Eriyttävä opetus (Supplementary instruction). Yksi opettajista opettaa 

valtaosaa luokan oppilaista ja toinen opettaja avustaa yksittäisiä oppilaita 

sisäistämään opetettua asiaa.  

Jaetun ryhmän opetuksessa on tärkeää pitää jaetut ryhmät heterogeenisinä ja ryhmiä 

pyöritetään eri opettajien välillä. Heterogeenisillä ryhmillä pyritään välttämään oppilaiden 

leimaamista.  (Thousand ym., 2006, 243.) Toisin kuin muut samanaikaisopetusta 

määritelleet tutkijat, Thousand ym. (2006) jakavat jaetun ryhmän opettamisen kahdeksaan 

alaluokkaan. Alla olevassa kuvassa näkyy, miten jaetun ryhmän opetus rakentuu avustavan 

opetuksen, tiimiopetuksen ja täydentävän opetuksen rinnalle. 
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Täydentävä opetus 

 

Thousand ja kumppanit (2006) määrittelevät yhdeksi työskentelyn muodoksi täydentävän 

opetuksen. Täydentävässä opetuksessa opettajat oppivat toistensa opetuksesta sekä 

täydentävät toistensa opetusta. Mallissa yksi opettajista opettaa ja toinen seuraa opetusta. 

Hän voi samalla kirjata ylös havaintoja opetuksesta tai kirjoittaa tiivistelmää opetettavasta 

aiheesta. Toimintaa seuraava opettaja voi myös tehdä havaintoja oppilaista opetuksen 

aikana. (Thousand ym. 2006, 244.) 

 

Joustava ryhmittely  

 

Moroccon ja Aguilararin (2002) jaottelun mukaan joustavan ryhmittelyn työmuoto on 

pienryhmätyöskentelyä, jossa luokka jaetaan pienryhmiin taitotason ja opetuksen 

kertaamisen tarpeen perusteella. Kuten pistetyöskentelyssä, tässäkin mallissa yksi ryhmä 

voi olla itsenäisen työskentelyn ryhmä. Joustavassa ryhmittelyssäkin on pyrittävä 

välttämään samankaltaisena toistuvia ryhmäjakoja, ettei osa luokan oppilaista leimaudu 

pienryhmäoppilaaksi. (Morocco & Aguilar, 2002, 317.) 
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Eriyttävä opetus 

 

Eriyttävässä opetuksessa luokan ryhmäjaot tehdään perustuen eriyttämisen tarpeeseen. 

Eriyttävässä opetuksessa yksi opettajista opettaa valtaosaa luokan oppilaista, toisen 

opettajan opettaessa pienryhmää. Eriyttävässä ryhmässä olevilla oppilailla on mahdollisuus 

työskennellä interaktiivisesti opettajan kanssa sekä saada välitöntä palautetta tunnin aikana. 

Eriyttävän opetuksen mallin haasteena on olla leimaamatta tiettyjä oppilaita 

pienryhmäoppilaiksi. Eriytettävän ryhmän kokoonpanon tulee olla vaihteleva, jotta 

leimautumiselta vältytään. Jakautuminen ryhmiin voi tapahtua tunnin alussa tai kun 

opetettava asia on esitelty koko luokalle. (Cook & Friend, 1995.) 

 

Tiimiopettaminen 

 

Tiimiopettamisessa opettajat opettavat koko luokkaa samanaikaisesti. Opettaminen on 

luontevaa ja opettajien roolit täydentävät toistensa opetusta. Toinen opettaja voi kertoa 

mitä tapahtuu ja toinen voi demonstroida puhuvan opettajan opetusta opetusmateriaaleilla. 

Tämä malli on pitkälle kehittynyt samanaikaisopetuksen muoto, joka vaatii opettajilta 

molemmin puoleista luottamusta. (Cook & Friend, 1995.) 

Cookin ja Friendin (1995) tapaan myös Thousand ja kumppanit kirjaavat yhdeksi 

työmuodoksi tiimiopettamisen. Tiimiopettamisen työmuoto vastaa perinteisen opetuksen 

mallia, sillä erolla, että opettajia on luokan edessä kaksi tai useampi, yhden opettajan 

sijaan. Opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetuksen yhdessä. Tiimiopetus 

vaatii opettajilta taitoa jakaa johtajuus sekä vastuu yhdessä. Onnistuneessa 

tiimiopettamisessa molempien opettajien vahvuudet pääsevät esiin. Opettajat täydentävät 

toisiaan opetuksen aikana. Tiimiopettaminen on samanaikaisopetuksen 

työskentelymuodoista vaativin, sillä onnistuakseen se vaatii opettajilta suurta 

ammattitaitoa. (Thousand ym. 2006, 244.)    
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Alla olevassa kuvassa on kaavio, josta on nähtävissä opettajien toiminta eri 

työskentelymuodoissa. Kuviin on piirretty kaksi opettajaa ja 20 oppilasta. Kuvaa 

tulkittaessa on otettava huomioon, että piirros on pelkistetty versio todellisesta 

opetustilanteessa, jossa oppilaiden määrä luokassa on yleensä huomattavasti suurempi. On 

myös huomioitava, että samanaikaisopettajia voi työskennellä yhdessä luokassa kaksi tai 

useampi opettaja. Luokassa toteutettava opetus tapahtuu vuorovaikutuksessa oppilaiden 

kanssa ja oppilaat ovat vuorovaikutuksessa myös toistensa kanssa. Kaaviosta on jätetty 

pois oppilaiden vuorovaikutus opettajan ja luokkatovereiden kanssa. Kaavio keskittyy 

kuvaamaan opettajien suuntaamaa opetusta sekä havainnointia. 
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Kuva 5. Samanaikaisopetuksen eri muodot. Kuvassa suuret pallot kuvaavat opettajia ja 

pienet pallot oppilaita. Nuolella osoitetaan, mihin opettaja suuntaa opetuksensa ja 

katkoviivanuoli osoittaa seurattavaa toimintaa. Huomioitavaa on, että kaikki opetus 

tapahtuu vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. 
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4.4 Kokemuksia samanaikaisopetuksesta tutkimusten valossa 

 

Opettaminen on tapahtunut pitkään luokkahuoneessa, suljettujen ovien takana, jossa 

opettajan autonomia on ollut vahva. Opettajan asiantuntemusta ja kokemusta ei ole 

kyseenalaistettu. Nykyisin opettajan autonomia ei voi olla enää yksilön autonomiaa. 

Luokan muuttuessa yhä heterogeenisemmäksi, voi oppilasryhmien tarpeisiin vastata 

kahden tai useamman opettajan yhteistyöllä, samanaikaisopettajuudella. (Saarenketo, 2016, 

38.) 

Saarenkedon (2016) tutkimuksessa samanaikaisopetuksella tarkoitetaan kahden opettajan, 

aineenopettajan ja erityisopettajan yhdessä toteuttamaa yhteisen opetusryhmän opetusta. 

Tutkimuksessa samanaikaisopetuksen pohjalla oli ajatus inklusiivisesta kasvatuksessa.  

Tutkimuksessa aineenopettaja ja erityisopettaja toteuttivat samanaikaisopetuksen 

työmuotoa. Samanaikaisopetus nähtiin pedagogisena toimintatapana ja työkaluna, jonka 

avulla pyrittiin saamaan aikaan muutosta oppilaan asemaan luokassa. (Saarenketo, 2016, 

96, 117-119.)  

Aarno ja Kilpimaa (2016) ovat kokeneet samanaikaisopetuksen mahdollistavan oppilaiden 

oppimisen opettajien välisestä toiminnasta. Opettajat mallintavat samanaikaisopettajina 

jatkuvasti, miten asioista neuvotellaan ja opitaan. Oppilaat oppivat tulemaan luontevasti 

mukaan opettajien väliseen keskusteluun ja tuomaan siihen omia mielipiteitään ja 

näkemyksiään. He ovat kokeneet, että näin myös oppilaat ovat sitoutuneempia opiskeluun. 

(Aarnio & Kilpimaa-Lipasti, 2016, 56.) 

Saarenkedon (2016) mukaan samanaikaisopetus kehitti ja syvensi opettajien 

toimintakulttuuria. Samanaikaisopetus toimi sekä oppilaiden tukemisen työkaluna, että 

opettajien ammatillisen kasvun apuvälineenä. Samanaikaisopetuksen toimivuuteen 

vaikuttivat yhteisten pelisääntöjen luominen ja toiminnan yhteinen suunnittelu. 

Samanaikaisopetus kehitti opettajien ammattitaitoa ammatillisen osaamisen kautta. 

Opetustilanteen tietoinen läpikäyminen jälkikäteen toimi ammatillisen osaamisen 

vahvistavana tekijänä. Se myös laajensi käytännön ymmärtämistä. Työn havainnoiminen 

kollegan kanssa antoi työhön objektiivisen näkökulman, mikä edisti opettajien ammatillista 
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kasvua. Opettajat kokivat opetuksen reflektoinnin olevan erittäin tärkeä osa ammatillista 

kasvua sekä oman työn tarkastelua. Yhteisen suunnitteluajan löytyminen koettiin 

haastavaksi. (Saarenketo 2016, 117-119, 121.) Rimpiläinen ja Bruun (2016) toteavat 

samanaikaisopetuksen suunnittelun vievän aluksi runsaasti aikaa. Työskentelymallin 

tullessa tutuksi yhteinen suunnitteluaika opittiin löytämään joustavasti koulupäivän aikana. 

Näkökulma opettamisen pohdinnasta vaihtui pohdintaan oppimisesta. (Rimpiläinen & 

Bruun, 2016, 61-62.)  

Saarenkedon (2016) mukaan samanaikaisopetuksen alkutaipaleella opettajat kokivat 

tilanteita, ettei toisesta opettajasta ollut opetuksellista lisäarvoa, mutta tämä lisäarvo 

kasvoi, kun osapuolet tottuivat yhteistyöhön. Aikaa yhteiseen suunnitteluun oli vähän, 

mutta molempien opettajien vahva ammattitaito ja luottamus korvasivat yhteisen 

suunnitteluajan puutteen.  Toisen opettajan opettaessa, toinen tarjosi tukeansa ohjaamalla 

oppilaita, eriyttämällä sisältöjä, sekä konkretisoimalla tarvittaessa aihetta. 

Samanaikaisopettajuus opetti sietämään epävarmuutta sekä antamaan tilaa erilaisille 

näkemyksille. (Saarenketo, 2016, 98-99.)  

Rytivaaran (2012) mukaan yhdessä opettaminen lisäsi sekä opettajien että oppilaiden 

välistä me-henkeä ja paransi luokan ilmapiiriä. Samanaikaisopetuksen onnistumiseen 

vaikuttavia seikkoja olivat avoimuus ja luottamus sekä työn jakaminen kollegan kanssa. 

Myös tunne siitä, että toinen ei tyrmää omaa ideaa vaan kannustaa työssä, oli merkittävä 

tekijä työn onnistumisen kannalta. (Rytivaara, 2012, 61-63.) Saarenketo (2016) nostaa 

esille, miten samanaikaisopetuksessa toisen opettajan läsnäolo paransi huomattavasti 

työrauhaa. Tämä auttoi opettajia jaksamaan työssään. Haastavien luokkien kohdalla 

opettajat kokivat yhdessä opettamalla taakkansa pienentyneen. (Saarenketo, 2016, 100.) 

Helsingin kaupungin opetusvirasto tilasi Koulutuksen arviointikeskukselta selvityksen 

koskien samanaikaisopetusta vuonna 2009. Selvitys oli osa Kelpo hanketta 

(Erityisopetuksen strategian (2007) toteuttamiseksi käynnistynyt tehostetun ja erityisen 

tuen valtakunnallinen kehittämishanke). Tutkimuksen kohteina olivat seitsemän 

helsinkiläistä pilottikoulua, joita tutkittiin vuosina 2008-2010. Tutkimuksen tulokset on 

jaettu eri näkökulmien mukaan, näitä näkökulmia ovat opettajien kokemukset, rehtorien 

kokemukset, samanaikaisopetuksen merkitys kouluyhteisölle ja sen tuoma lisäarvo 

opetukseen. (Ahtiainen ym. 2011, 36- 37.)  
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Selvityksen mukaan opettajat kokivat samanaikaisopetuksen eduiksi hyödyt sekä oman 

työn oppilaiden näkökulmasta. Opettajat nostivat esiin asioiden kollegiaalisen jakamisen 

mahdollisuuden merkittävänä oman työnsä kannalta. Myös vertaistuen saaminen sekä 

useamman aikuisen vahvuuksien hyödyntäminen työssä nähtiin samanaikaisopetuksen 

etuina. Opettajien ammatillisen kasvun nähtiin toteutuvan tutkimuksessa toiselta oppimisen 

kautta, jonka lisäksi yhteissuunnittelun koettiin tehostavan käytännön opetusta. (Ahtiainen 

ym. 2011, 36-37.)  

Aarnio ja Kilpimaa- Lipasti (2016) korostavat ettei samanaikaisopetuksen toteuttaminen 

vaadi persoonaltaan samanlaisia opettajia. Erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen on 

samanaikaisopettajuuden mahdollisuus ja voimavara. Merkityksellisintä työmuodon 

toteutuksessa on toisen ja omaan ammattitaitoon luottaminen sekä uskallus tuoda omat 

mielipiteensä esiin. Myös joustamisen taitoa tarvitaan. (Aarnio & Kilpimaa-Lipasti, 2016, 

46.)  

Opettajat kokivat samanaikaisopetuksen tuovan positiivista vaihtelua opettajan työhön. 

Myös työn ilon koettiin lisääntyvän, yhdessä on mukavampi työskennellä kuin yksin. Ilon 

lisääntymisen työssä nähtiin lisäävän opettajien työskentelymotivaatiota sekä innostusta 

omaa työtään kohtaan. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien kokemukset 

samanaikaisopetuksesta olivat myönteisiä ja he kuvasivat kokemuksiaan käyttäen positiivia 

kuvauksia kuten vapaus, innostus, toiseen opettajaan tukeutuminen ja usko omiin kykyihin 

opettajana. (Ahtiainen ym. 2011, 36-37.)  

Samanaikaisopetuksen haasteiksi nousivat yhteisen suunnitteluajan puute tai 

suunnitteluajan riittämättömyys. Opettaja kokivat yhteissuunnitellun merkitykselliseksi ja 

kokivat sen olevan opettajien yhteistyön perusta. Yhteisen suunnitteluajan puute heijastui 

opettajien mukaan myös opetukseen. Haasteeksi nousivat myös luokkakoon kasvaminen 

suureksi ja rauhattomien oppilaiden sopeutumista suureen ryhmään. (Ahtiainen ym. 2011, 

38-39.) 

Samanaikaisopettajuus helpotti työtaakkaa sekä tuki ammatillista kehittymistä, tarjoamalla 

säännöllisen mahdollisuuden oppia toiselta. Se helpotti myös työrauhan ylläpitoa sekä 

opetuksen eriyttämistä. Avun tarjoaminen oppilaalle helpottui ja luokassa tapahtuva 

häiriökäytös vähentyi. Tuntien monipuolisuus oli lisääntynyt kahden opettajan luokassa. 

(Saarenketo, 2016, 100.) 
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Samanaikaisopetuksen etuna on työn kollegiaalinen jakaminen ja vertaistuen saaminen 

opettajaparilta. Opettajat voivat hyödyntää toistensa osaamista ja vahvuuksia opetuksessa. 

Samanaikaisopetus mahdollistaa työn välittömän reflektoinnin, mikä edistää ammatillista 

kasvua opettajana. Samanaikaisopetus toimii työnohjauksena, jossa opettajat saavat 

kannustusta ja palautetta työstään, mikä mahdollistaa oman opettajuuden rakentamisen. 

(Eskelä-Haapanen, 2013, 165.)  

Louhela (2012) nostaa samanaikaisopetuksen hyödyksi opettajien mahdollisuuden 

reagoida nopeasti luokassa tapahtuviin ja vaihtuviin tilanteisiin. Toinen opettajista pystyy 

tarvittaessa irtaantumaan luokasta selvittämään ristiriitatilannetta, toisen opettajan 

aloittaessa tai jatkaessa opetusta. Opetusprosessia voidaan viedä eteenpäin ilman 

katkoksia. Samanaikaisopetuksessa mahdollinen toisen opettajan tarkkailijan rooli 

mahdollistaa ryhmän tuntemuksen lisäämisen havaintojen perusteella. (Louhela, 2012, 

103.) 

Samanaikaisopetus tukee työssäjaksamista. Luokassa esille tulleet haasteet, eivät 

henkilöidy yksittäisen opettajan ongelmiksi. (Saarenketo, 2016, 103.) Luukkaisen (2004) 

mukaan työssäjaksaminen on keskeistä oppimisen ja opettajan ammatillisen itsetunnon 

kannalta. (Luukkainen, 2004, 26.) Rytivaara (2012) korostaa opettajien sitoutumista 

työhönsä, halua kehittyä omassa työssään sekä samanaikaisopetuksen tuomaa tukea 

opettajan työhön. Samanaikaisopetus on mahdollisuus ammatilliselle kehittymiselle. 

(Rytivaara, 2012, 61-63.) 

Samanaikaisopetus tarjosi mahdollisuuden joustavaan toimimiseen opetustilanteissa. 

Opetus tapahtui samassa tilassa tai se voitiin jakaa myös eri tiloihin. Eriyttäminen helpottui 

ja tehostui. (Saarenketo, 2016, 101.) Vaikka samanaikaisopetuksen kokemukset 

näyttäytyvät positiivisena, on asioita joihin ei samanaikaisopettajuudellakaan ole voinut 

vaikuttaa. Oppilaan huomattaviin poissaoloihin ja tekemättömiin töihin ei 

samanaikaisopetuksella voitu vastata. (Saarenketo, 2016, 101.)  

Samanaikaisopetuksen haasteena on yhteisen suunnitteluajan löytäminen ja sitoutuminen 

työmuotoon. Yhteisen ajan löytäminen vaatii lisäresursseja opetukseen. Luokanopettajan ja 

erityisopettajan toimiessa samanaikaisopetuksen työparina, haasteena on tasapainon 

löytäminen opettajien välillä. Vaarana on, että erityisopettaja jää avustavan opettajan 

rooliin, luokanopettajan ottaessa päävastuun opettamisesta. Samanaikaisopetuksen 

onnistumisen edellytyksenä on opettajien välinen keskinäinen luottamus, arvostus ja toisen 
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mielipiteen huomioiminen. Nämä asiat rakentuvat opettajien välille ajan kanssa ja 

kokemuksen kautta. Molempien opettajien on sitouduttava samanaikaisopetuksen 

työmuotoon, jotta se muodostuisi toimivaksi työskentelymuodoksi. (Eskelä -Haapanen, 

2013, 65 - 66.)  

Samanaikaisopetuksen onnistumisessa on tärkeää, että molemmille opettajille on selvää, 

että kaikki oppilaat ovat yhteisiä. Tämä on merkityksellistä yhteistyön onnistumisen 

kannalta. Opetusta voidaan toteuttaa luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä useana 

erilaisena samanaikaisopetuksen muotona. Oppilaiden jakaminen tarvittaessa pienempiin 

ryhmiin mahdollisti hyvin tehostetun tuen antamisen, että ylöspäin eriyttämisen. 

Opettajaparin läsnäolo toimi työnohjauksellisesti ja voimavaroja antavana.  Toimivan 

yhteistyön onnistumiseksi korostui opettajaparin aito kuunteleminen ja toisen kokemuksen 

hyväksyminen sellaisenaan erityisesti ristiriitatilanteissa. Opettajaparin erilaisuus koettiin 

rikastuttavana. Toisen ideat, muuttuivat toisen käsissä toteutukseksi. Persoonallisuus sai 

näkyä opetuksessa, mutta tärkeää oli, että valtaa ei käytetty toisen yli. (Louhela-Risteelä, 

2016, 77, 81 83- 85.) 

Yhdessä tehty työ tekee opetuksesta monipuolisempaa ja rikkaampaa. Yhteistyö, opettajien 

välillä on keskeisessä roolissa samanaikaisopetuksen kokemuksissa. 

Samanaikaisopettajuus ei onnistu pakottamalla ja työparin valinnalla on suuri merkitys.  

Molempien on tärkeää olla sitoutuneita ja motivoituneita työmuotoon. (Louhela-Risteelä, 

2016, 88.) Yhteistyö on tuonut laatua opetukseen erityisesti opettajien erilaisten lahjojen 

päästyä paremmin käyttöön. Yhteistyön avulla luokan työrauha ja työskentelytaidot 

paranivat. Samanaikaisopettajuus on tulevaisuutta. Sillä päästään lähemmäksi kaikille 

yhteistä koulua ja aitoa inkluusiota. (Tähtinen,2016, 38, 44.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

Tämä luku kuvaa tutkimustehtävät, tutkimuksen taustaa ja lähtökohtia, sekä avaa 

metodologisia valintoja, aineiston keruuta ja sen analyysiä.  Tutkimus on laadullinen ja 

tutkimusmenetelmänä on fenomenologinen ote. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu 

opettajien kokemuksiin työhyvinvoinnista, sekä samanaikaisopettajuuden merkityksestä 

henkilökohtaiseen työhyvinvoinnin kokemiseen.  

 

 

5.1  Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

 

Ajatus siitä, että yhteistyö ja vaikeiden asioiden jakamisen mahdollisuus vaikuttavaa 

positiivisesti työhyvinvointiin, oli taustasykäyksenä tutkimuksessamme.  Siirtyessämme 

opettajan työhön, havahduimme siihen, miten opettajan työ on perinteisesti yksin 

työskentelyä. Iloksemme huomasimme, että samanaikaisopetus, sen eri muodoissa on 

lisääntynyt. Kiinnostuimme tästä yhteistyön muodosta. Halusimme tarkastella, miten tiivis 

yhdessä työskentely vaikuttaa hyvinvoinnin kokemuksiin. Olemme aiemmin toimineet 

kasvatus- ja terveysalalla useiden vuosien ajan. Työn kuormien jakamisella kollegan 

kanssa, on ollut itsellemme positiivinen vaikutus työnilon ja hyvinvoinnin säilymisessä. 

Tätä taustaa vasten lähdimme rakentamaan tätä tutkimusta.  

Tutkimuksen viitekehys rakentui tutkimuksen alkuvaiheessa samanaikaisopetuksen sekä 

hyvinvoinnin ympärille. Näistä viitekehyksen raameista nousivat myös 

tutkimuskysymykset, jotka käsittelevät opettajien näkemyksiä siitä, mitä heidän mielestään 

on työhyvinvointi ja miten samanaikaisopetuksen työmuoto vaikuttaa opettajien 

kokemuksiin työhyvinvoinnista. Pohtiessamme hyvinvoinnin rakentumista opettajan 
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työssä, oli myös merkityksellistä nostaa esiin työhyvinvoinnin vastakohta opettajien 

kokemana. Tutkimuksen kolmaslinja, opettajien kokemukset työssä kuormittavista 

tekijöistä, nousi kolmanneksi tutkimuskysymykseksi tutkimuksen alkumetreillä. 

Tutkimuskysymyksien selventyessä, selkeytyi myös viitekehyksen aiherajaus sekä 

tutkimuksen kannalta merkittävien asioiden rakentuminen viitekehyksen sisälle. 

Työhyvinvointi on merkittävä asia ihmisen elämässä työn ja tulevaisuuden kannalta. Hyvä 

työhyvinvointi vaikuttaa elämän monella osa-alueella ja sen tukemisesta on tärkeää pitää 

kiinni.  Kasvio ja Huuhtanen (2007) määrittelevät työhyvinvoinnin mahdollisuudeksi 

kokea iloa työstä ja sen tekemisestä. Työhön kohdistuvat odotukset ja itsellensä asettamat 

tavoitteet sekä tehdyn työn laadulliset ominaisuudet täytyvät vastata toisiaan. Myös omalla 

terveydellä, elämäntilanteella ja toimintakyvyllä on merkityksensä työhyvinvoinnin 

kokemuksiin. (Kasvio & Huhtanen, 2007.)  

Opettajan työssä kuormittavat Alilan mukaan yksin jääminen vaikeiden asioiden kanssa 

(Alila, 2011, 75). Valanteen mukaan perinteinen opettajan työ on yksintyöskentelyä. 

(Valanne, 2014, 20). Alila (2011) toteaa opettajien kaipaavan mahdollisuuksia keskustella 

työstään ja omasta jaksamisestaan kollegoidensa kanssa. Yksin jääminen lisää riskiä 

työuupumukseen. (Alila, 2011, 75.)  

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata mitä opettajat kokevat työhyvinvoinnin olevan ja 

miten samanaikaisopettajuus vaikuttaa työhyvinvoinnin kokemuksiin. Tutkimus kuvaa 

myös opettajien kokemuksia työssä kuormittavista tekijöistä.  Kandidaatin työssä 

perehdyimme samanaikaisopettajuuteen käsitteenä, tekemällä aiheesta 

kirjallisuuskatsauksen. Tässä tutkimuksessa hyödynnämme jo kerättyä teoriaosuutta, 

peilaten sitä samanaikaisopettajina työskentelevien opettajien kokemuksiin.  

 

Tutkimuskysymykset 

 

Mistä opettajien työhyvinvointi rakentuu opettajien kokemuksissa? 

Mitkä asiat opettajat kokevat kuormittavaksi työssään?  

Miten samanaikaisopettajuus vaikuttaa opettajan hyvinvoinnin kokemuksiin?  
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5.2 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen tutkimusote sopii tutkimukseen hyvin silloin, kun halutaan tutkia luonnollisia 

tilanteita tai ollaan kiinnostuneita yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista 

(Metsämuuronen 2000, 14). Tässä tutkimuksessa painottuu opettajien kokemukset 

tutkittavasta ilmiöstä. Laadullinen tutkimusmetodi sopii kokemusten kuvaamiseen. Se 

pyrkii selittämään ja ymmärtämään tosiasioita (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 27).  

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen, jota pyritään 

tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan omat arvot muovaavat sitä, miten 

hän pyrkii ymmärtämään tutkimiaan ilmiöitä. Laadullista tutkimusta voidaan kutsua 

ymmärtäväksi tutkimukseksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 157.)  

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on joukko moninaisia tutkimuksia, jotka ovat 

Hirsjärven ym. (2007) teoksessa jaettu Techin (1992) mukaan 43 eri tutkimuksen lajiin. 

Tämä tutkimus edustaa fenomenologista suuntausta. Vaikka laadullinen tutkimus pitää 

sisällään lukuisan määrän eri tutkimuksen lajeja, niissä kaikissa on useita yhteisiä piirteitä. 

Näihin kuuluvat muun muassa tiedon kerääminen yleisesti havainnoimalla ja 

keskustelemalla. Lähtökohtana kaikessa laadullisessa tutkimuksessa on aineiston 

monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi ym. 2007, 158-160.)  

 

Fenomenologinen lähestyminen 

 

Tutkimuksen teoreettinen tausta on fenomenologiassa, jossa korostuu näkemys ihmisen 

kokemuksesta kaiken tiedon lähteenä ja käyttäytymisen perustana.  Fenomenologisen 

ajattelun mukaan käsityksemme maailmasta, itsestämme ja toisista ihmisistä pohjautuu 

subjektiiviseen kokemukseemme. Ilman inhimillisiä kokemuksia, ei ole inhimillistä 

maailmaa. (Becker, 1992, 10 -11.) Fenomonelogisen perusajatuksen mukaan ihmisen 

kokemukset ja niiden merkitykset otetaan tarkasteluun todellisina ja ne ymmärretään 

fenomenologisen tutkimuksen lähtökohdaksi. Fenomonelogian keulahahmon Edmund 
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Husserlin mukaan on tärkeää liittää yksilön kokemukset elämismaailman kysymyksiin, 

sekä arkeen, jota eletään. (Husserl, 1995, 54-55.) Manen mukaan fenomenologinen 

tutkimus lähtee aina liikkeelle eletystä elämästä (Manen, 1990, 7). 

Tämä tutkimus kuvaa opettajien kokemuksia ilmiöpohjaisesti.  Lähtökohtana 

tutkimuksessa on opettajien omakohtaiset kokemukset, jonka kautta he tarkastelevat 

työhyvinvoinnin ja samanaikaisopettajuuden ilmiötä. Tämän tutkimuksen tarkoitusta 

vasten fenomenologinen lähestymistapa on perusteltu.  

Fenomenologian tavoite on analysoida tietoisuutta, jossa ihmisten kokemukset ovat 

tutkimuksen kohteena (Niskanen, 2008, 100, 103). Fenomenologia on 1900-luvun alussa 

syntynyt teoreettinen suuntaus, jota määrittää kiinnostus elettyyn todellisuuteen. 

(Miettinen, Pulkkinen & Taipale, 2010, 9.) Fenomenologia pyrkii ymmärtämään 

kokemusperäisen kysymyksen kautta ihmisten arkea. Tutkittava ilmiö on tutkimuksen 

päämäärä, johon pyritään valitun metodin avulla. (Perttula, 2000, 429.) Fenomenologiassa 

tieteellisyys tarkoittaa käytetyn metodin kykyä tavoittaa tutkittava ilmiö (Rauhala, 1993, 

80). Ilmiön kuvaaminen sellaisenaan kuin tutkimukseen osallistuvat sen kuvaavat, on 

päämääränä tässä tutkimuksessa ilmiön selittämisen sijaan.  

Moustakkaan (1994) mukaan fenomenologinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ilmiötä 

kokonaisuudessaan, antamalla siitä ehjän kuvan. Fenomenologisessa tutkimuksessa ilmiön 

kuvaaminen on tärkeämpää kuin sen selittäminen. (Moustakas, 1994, 59.) 

Fenomenologinen lähestymistapa painottaa tutkijan objektiivisuutta, joka pyritään 

saavuttamaan fenomenologisen reduktion avulla. Reduktiolla tarkoitetaan tutkijan sisäistä 

prosessissa, jonka avulla hän pyrkii siirtämään taustalle epäolennaisuudet ja omat 

ennakkokäsitykset. Tutkijan tehtävä on keskittyä tutkimuksen kannalta merkittäviin 

asioihin. Fenomenologian tavoite on kuvata asiat ilman teoreettisia käsityksiä, intuition 

avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkijan kykyä välttää hahmottamasta 

tutkimusaineistoa teoreettisen viitekehyksen kautta. Päämäärä on tavoittaa tutkittavan 

kokemus sellaisena kuin se tulee esille. (Perttula 1995, 8-12, 26.) 

Tässä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys on rakentunut tutkimustulosten mukana. Osa 

teoreettisesta taustasta rakennettiin ennen tutkimuksen tekemistä. Tutkimustulosten myötä 

teoreettinen tausta tarkentui tutkimuksesta saatujen kokemusten mukaan. 

Fenomenologinen metodi korostaa reduktiota. Tämä ei kuitenkaan ole täysin 

ongelmatonta. Koemme, että tutkijan omat lähtöolettamukset ovat aina jollakin tavalla 
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läsnä, eikä tutkija ole vapaa oman taustahistoriansa vaikutuksista. Mielestämme 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkijat tuovat jo tässä vaiheessa 

ennakko oletuksensa näkyville ja tietoisesti pyrkivät siirtämään ne taustalle tuloksia 

analysoidessaan.   

 

 

5.3 Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkimus aineisto koostuu kolmestatoista kyselylomakkeesta (LIITE 4 ja 5) ja kahdesta 

teemahaastattelusta. Valitsimme edellä mainitut aineiston keruu menetelmät huomioimalla 

aikaresurssit ja valitsemalla menetelmiksi sellaiset menetelmät, joilla tutkimuksiin saada 

mahdollisimman tarkkaa tietoa ilmiöstä ja sen kokemuksesta. Tutkimus olisi voitu 

toteuttaa teemahaastatteluilla, mutta aikaresurssien puitteissa päädyimme keräämään 

suurimman osan aineistosta avoimilla kyselylomakkeilla. Kahden opettajan kohdalla 

onnistui järjestää teemahaastattelu, joka toteutettiin kyselylomakkeen (LIITE 4 ja 5) pohjaa 

käyttäen.  

Tutkimukseen osallistui yhteensä viisitoista opettajaan Pohjois-Pohjanmaalaisista 

kouluista. Kriteerinä tutkimukseen osallistumiselle oli työkokemus perinteisestä 

opetuksesta sekä samanaikaisopetuksesta. Opettajille lähetetty kyselylomake koostui 

avoimista kysymyksistä ja kysymykset oli luotu tutkittavaa ilmiötä peilaten ja 

tutkimuskysymyksiin nojaten. Tutkimuksen kannalta oli tärkeää, että tutkimuskysymyksiin 

saadaan kattavat ja monipuoliset vastaukset. Teemahaastattelujen runkona käytettiin 

kyselylomaketta (LIITE 4 ja 5).  

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan aineiston hankinnan metodeina muuan muassa 

teemahaastattelua, havainnointia, ja erilaisten dokumenttien analyysia. Fenomenologisessa 

tutkimuksessa ihanteellisinta olisi tutkimusaineiston kerääminen avoimella haastattelulla, 

jolloin tutkittavat saavat vapaasti kertoa omista kokemuksistaan. Mikäli tutkija rajaa 

tarkasti kysymykset, saattaa tämä jättää ulkopuolelle tutkittavan merkityksiä koetusta 

ilmiöstä. Tämä voi olla teemahaastattelussa vaarana. (Perttula 1995 112.) Tavoitteena on, 

että tutkittavien ääni ja näkökulmat tulevat esille. Kohdejoukko valitaan 
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tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksena. (Hirsjärvi ym. 2007, 159- 160.) Tässä 

tutkimuksessa kohdejoukon tarkoituksenmukaisuus näkyy perinteisen opettajuuden sekä 

samanaikaisopettajuuden kokemuksena. Näistä työmuodoista tuli kaikilla tutkittavilla ole 

työkokemusta.  

Tutkimussuunnitelma elää usein tutkimuksen edetessä ja suunnitelmaa voidaan muuttaa 

olosuhteiden mukaan. Laadullisessa tutkimuksessa jokainen tapaus on aina ainutlaatuinen 

ja aineistoa käsitellään ja tulkitaan sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 159- 160.) Tässä 

tutkimuksessa sekä teoreettinen viitekehys, että tutkimuskysymykset muotoutuivat 

lopulliseen muotoonsa tutkimuksen edetessä. Saatu aineisto oli monipuolinen ja antoi 

informaatioita myös suunniteltujen tutkimuskysymysten ulkopuolelta.  

Kyselytutkimus on yksi haastattelun muoto (Metsämuuronen, 2000, 39). Hirsjärven ym. 

(2007) mukaan kyselytutkimuksella voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Menetelmänä se 

on tehokas ja säästää tutkijan aikaa. Haittana kyselyllä voi olla aineiston pinnallisuus sekä 

vastaamattomuus. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Havainnointia ja vapaata keskustelua 

puolustetaan sillä, että ne tuottaisivat aidompaa tietoa kuin kysely. Mäkelä toteaa 

kuitenkin, että kyselyhaastattelu voi palvella tutkijaa aivan yhtä hyvin. Kyselyn tulee 

kuitenkin olla tällöin merkityssisällöltään tarkka ja ymmärrettävä. (Mäkelä, 1990, 49.)  

Tämän tutkimuksen kyselylomake testattiin kahdella samanaikaisopettajalla ennen 

varsinaisen aineiston keräämistä. Testaamiseen osallistuneet samanaikaisopettajet eivät 

olleet osallisina varsinaisessa tutkimuksessa. Testauksen jälkeen kyselylomakkeesta 

poistettiin yksi kysymys, joka näyttäytyi aineiston keruun kannalta turhana. Esitestauksen 

perusteella opettajien kerronnallisuus oli runsasta ja rikasta. Näin ollen kysymysten 

muotoilu näytti toimivan hyvin ilmiön kokemusten kuvaamisessa.  

Kyselylomake (LIITE 4 ja 5) koostui avoimista kysymyksistä, jotka oli teemoitettu 

samanaikaisopettajuuden ja hyvinvoinnin ympärille. Laadimme kysymykset riittävän 

lyhyiksi ja selkeiksi sekä kysymyksen asettelun mahdollisimman spesifiksi. Hirsjärven ym. 

(2007) mukaan spesifiset kysymykset ovat parempia kuin yleiset kysymykset, sillä yleiset 

kysymykset saavat aikaan suuremman tulkinnan mahdollisuuden. Lyhyitä kysymyksiä on 

helpompi ymmärtää ja kysymyksissä on tärkeää välttää käyttämästä sanoja usein, 

tavallisesti, yleensä jne. Edellä mainitut sanat ovat monimerkityksisiä ja tämä aiheuttaa 

riskin epämääräisille vastauksille. (Hirsjärvi, ym. 2007, 197.) Pyrimme kiinnittämään 

huomiota lomakkeen ulkoasuun, niin että se oli selkeä ja miellyttävä täyttää.  Hirsjärven 
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ym. (2007) mukaan avoimissa kysymyksissä esitetään ainoastaan kysymys, ja jätetään 

tyhjä tila vastausta varten.  Lomakkeella voidaan kerätä tietoa tosiasioista, arvoista, 

asenteista, uskomuksista, käsityksistä ja mielipiteistä, sekä käyttäytymisestä ja toiminnasta. 

Avointen kysymysten etuna on, että ne sallivat vastaajien ilmaista itseään omin sanoin, 

eivätkä ehdota valmiita vastauksia. Hyvän lomakkeen laatiminen on aikaa vievää ja vaatii 

tutkijalta monipuolista tieto- ja taitopohjaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 192-193, 196.)    

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Toiselta nimeltä tätä 

kutsutaan puolistrukturoiduksihaastatteluksi. Tälle tyypillistä ovat, että haastattelun 

aihepiirit ovat etukäteen tiedossa, mutta kysymyksistä puuttuu tarkkuus ja järjestys. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 203.) Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin valmiisiin teemoihin, 

joista keskustellaan. Tässä haastattelu muodossa oleellisinta on, että yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan haastattelu etenee keskeisten teemojen varassa. Teemahaastattelu 

huomioi sen, että ihmisten tulkinnat ja asioiden antamansa merkitykset ovat keskeisiä. 

Teemahaastattelusta puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelulle tavanomainen 

kysymysten tarkka järjestys, mutta se ei ole kuitenkaan täysin vapaa ja teemoista irrotettu. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2000, 47-48.)  

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelut toteutettiin vapaamuotoisena keskusteluna, jonka 

pohjana oli kyselylomake. Haastattelu koostui kyselylomakkeessa olleista kysymyksistä. 

Haastateltavat olivat etukäteen tietoisia aiheesta, josta haastattelu koostuu. Haastattelun 

aikana tarkensimme joitakin kohtia erityisillä kysymyksillä. Kysymykset muovautuivat 

vapaasti myös haastattelun aikana, vaihdelle järjestystä suhteessa kyselylomakkeeseen. 

Tärkeintä haastattelussa oli haastateltavien mahdollisuus kertoa vapaasti tutkittavasta 

ilmiöstä. Hirsjärven ym. (2007) mukaan haastattelu on ainutlaatuinen 

aineistokeruumenetelmänä, koska siinä on mahdollisuus olla suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. He toteavat tämän olevan tutkijalle mahdollisuus 

muun muassa joustavuuteen aineistoa kerätessä. (Hirsjärvi ym. 2007, 199.)   

Teemahaastatteluista toinen toteutettiin puhelinhaastatteluna ja toinen kasvokkain. 

Molemmat näistä tallennettiin analysointia varten. Haastattelutilanteissa annoimme 

tutkittavien kertoa vapaasti ajatuksistaan, mutta tarvittaessa tarkensimme vastauksia 

tarkentavilla kysymyksillä. Hirsjärvi ym. (2007) toteavatkin haastattelun antavan 

mahdollisuuden säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla. 

(Hirsjärvi, 2007, 201.)  Myös Corbin ja Staruss (2008) toteavat väljän haastattelurungon 
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antavan mahdollisuuden tuoda tutkittavat asiat esille monipuolisemmin ja laajemmin. 

(Corp & Staruss, 2008.) 

Kyselyt lähetetiin samanaikaisopettajina toimiville henkilöille, joiden yhteystiedot saimme 

koulujen rehtoreilta. Ennen kyselyjen lähettämistä pyysimme virallisen luvan (LIITE 1 ja 

2) tutkimuksen toteuttamiseen. Tämän jälkeen olimme yhteydessä koulujen rehtoreihin, 

jotka suhtautuivat tutkimuksen toteutukseen myönteisesti. Luvan saatuamme lähetimme 

kyselylomakkeet (LIITE 3-5) 14 henkilölle, josta tavoitteena oli saada vähintään 10 

vastausta takaisin.  Kyselylomakkeiden mukaan laitoimme postimerkillä varustetut 

palautuskuoret sekä yhteystiedot, johon vastaukset sai palauttaa määräaikaan mennessä. 

Yhdeltä koululta sovimme hakevamme vastaukset itse takaisin sovittuna päivänä. Tällä 

pyrimme vielä varmistamaan, että saamme riittävästi vastauksia tutkimustamme varten. 

Vastausaikaa kyselyjen palauttamiseen oli kaksi viikkoa. Kyselylomakkeiden 

lähettämisajankohta oli tammikuussa 2017. Aineistomme oli kohtuullinen tutkimuksen 

analyysin ja luotettavuuden näkökulmasta. Mäkelä (1990) toteaa, että laadullisessa 

tutkimuksessa analyysi on vaivalloista ja on tärkeää varmistaa, että analysoitavaa tekstiä ei 

tule liikaa. Jos aineistoa kertyy liikaa, tutkija voi ajautua niiden pintapuoliseen 

tarkasteluun. (Mäkelä, 1990, 53.) 

 

 

5.4 Aineiston analyysi  

 

Tutkimukseen osallistui 15 opettajaa kolmesta Pohjois-Pohjanmaalaisista kouluista. 

Lähetimme kouluille kaikkiaan 14 kyselylomaketta, joista saimme 13 takaisin. Tämän 

lisäksi teimme kaksi teemahaastattelua.  Kokonaisvastausprosentti oli onnistunut, 93 %. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat naisia. Vastaajien ikä sijoittui välille 35-

58 vuotta ja työkokemusta luokanopettajantyöstä oli neljästä vuodesta 19 vuoteen. 

Samanaikaisopettajuuden kokemusta vastaajilla oli puolesta vuodesta seitsemään ja 

puoleen vuoteen. 

Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko, ovat tutkimuksen ydintä (Hirsjärvi ym. 

2007, 216). Tässä tutkimuksessa aineiston käsittely ja analyysi tehdään laadullisen 
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tutkimuksen sisällönanalyysillä. Kyselylomakkeemme koostui avoimista kysymyksistä, ja 

tämän vuoksi tutkimusaineisto oli melko runsas. Aineiston analyysiin ja johtopäätösten 

kirjoittamiseen olimme varanneet aikaa helmikuun 2017 ajan.  

Käytimme aineiston analysoimiseen laadullista sisällönanalyysiä ja muodostimme 

opettajien kokemuksista yleistä tietoa fenomenologisen periaatteen mukaisesti. Tämä 

tarkoittaa Lehtomaan (2011) mukaan sitä, että tutkittavan ilmiön kannalta olennaiset 

merkitykset tulevat kuvatuksi. (Lehtomaa, 2011, 186.) Aineiston kuvaileminen on 

analyysin perusta. Tavoitteena on ilmiön saattaminen synteesin tasolle, jossa ilmiö 

näyttäytyy syvällisesti. Aineisto on kokonaisuus, josta analyysin aikana se puretaan 

pienempiin osiin, luokitellaan ja yhdistellään. Kvalitatiivisen aineiston analyysi voidaan 

kuvata kolmivaiheisena prosessina, johon kuuluvat olennaisesti kuvaus, luokittelu ja 

yhdistely. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 144-145.) Käsittelimme tutkimuksen 

teemahaastattelut ja kyselylomakkeet yhtenä aineistona, perusteena tälle oli kysymysten 

yhteneväisyys molemmissa haastattelu menetelmissä sekä molemmilla menetelmillä 

pyrittiin saman ilmiön kuvaamiseen. Tutkimuksessamme tämä tarkoittaa sitä, että etsimme 

vastauksista sitä, mikä on merkityksellisintä samanaikaisopetuksessa hyvinvoinnin 

kokemisen kannalta ja kuinka tutkittavat kokevat työhyvinvoinnin.  

Aineiston sisällönanalyysi etenee kolmivaiheisen prosessin mukaisesti, jonka Miles ja 

Huberman (1994) kuvaavat Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan seuraavasti. Ensin 

aineisto redusoidaan eli pelkistetään, redusoinnin jälkeen aineisto klusteroidaan eli 

ryhmitellään, ja lopuksi vielä abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2013, 108.) Aineiston pelkistäminen eli redusointi tarkoittaa sitä, että aineistosta 

karsitaan kaikki tutkimuksessa epäolennainen pois. Tämä voi olla joko informaation 

tiivistämistä tai pilkkomista osiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 108.) Tämä on tutkimuksen 

luotettavuuden ja eettisen tarkastelun valossa tärkeä vaihe. Tämän tutkimuksen kannalta 

opettajien jokainen kokemus nähtiin merkityksellisenä ja oleellisena tutkimuksen osana. 

Vaatii eettistä herkkyyttä nähdä jokainen yksittäinenkin kokemus merkittävänä 

tutkimustulosten kannalta.   

Alasuutarin (2011) mukaan pelkistämisellä voidaan karsia havaintojen lukumäärä niitä 

yhdistämällä. (Alasuutari, 2011.) Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka 

mukaan siitä litteroidaan olennaiset ilmaukset (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 109). Alasuutarin 

(2011) mukaan laadullinen analyysi koostuu havaintojen pelkistämisestä ja myöhemmin 
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arvoituksen ratkeamisesta. Aineistoa pelkistettäessä sitä tarkastellaan valitusta teoreettis-

metodologisesta näkökulmasta. Aineiston tarkastelussa on merkityksellistä kiinnittää 

huomiota vain siihen mikä on tutkimuskysymysten kannalta olennaista. (Alasuutari, 2011, 

40.)  

Aloitimme aineiston analysoinnin litteroimalla teemahaastattelut. Hirsjärvi ja Remes 

kuvaavat litterointia aineiston puhtaaksikirjoittamiseksi sana sanalta (Hirsjärvi & Remes, 

2007, 217). Tämä vaihe oli aikaa vievä, mutta koimme sen tärkeäksi aineiston analyysin 

kannalta. Litteroituamme haastattelut, meillä oli käytössämme 13 avointa 

kyselylomakehaastattelua sekä kaksi teemahaastattelua, jotka käsittelimme tässä 

tutkimuksessa yhtenä aineistona.  Tavoitteena meillä oli kuvata ja ymmärtää tutkittavien 

kokemuksia.  

Kävimme läpi koko aineiston ennen varsinaista analyysiä, jotta saimme siitä hyvän 

kokonaiskuvan. Purimme jokaisen kyselylomakkeen sekä teemahaastattelun tietokoneelle 

erillisille lomakkeille kysymyksittäin. Numeroimme jokaisen tutkittavan vastaukset 

yksilöllisellä numerolla, jotteivat tutkittavien vastaukset sekoittuisi keskenään. Näin 

saimme selkeä kokonaiskuvan jokaisen kysymyksen tuottamista vastauksista. Tämä 

helpotti huomattavasti tulosten luokittelua. Tästä oli se etu, että analyysin edetessä meidän 

ei tarvinnut selata kyselykaavakkeita, vaan näimme kerralla, millaisia vastauksia kuhunkin 

kysymykseen oli annettu.  

Laadullisen sisällönanalyysin mukaan pelkistimme aineiston ja etsimme siitä keskeisiä 

kategorioita. Luimme aineiston läpi useita kertoja ja etsimme ja yhdistimme samaan 

aiheeseen liittyvät asiat. Tämän jälkeen tiivistimme vastaukset sisältöjensä perusteella 

yksittäisiksi ilmaisuiksi. Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä käsitteitä yhdistämällä saadaan vastaus tutkimustehtävään.  

Sisällönanalyysi on tulkintaa ja päättelyä, jossa päämääränä on näkemys tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 112.)  

Tässä tutkimuksessa kerätty aineisto analysoitiin kirjoittamalla alkuperäisilmaukset 

jokaisen kysymyksen alle, jonka jälkeen tutkijat redusoivat aineiston. Alkuperäisilmausten 

redusoinnin seurauksena syntyi pelkistettyjä ilmauksia. Alla olevassa taulukossa on 

esimerkki tässä tutkimuksessa redusoidusta aineistosta. Alkuperäisilmauksista muodostui 

tutkimuksen kannalta merkityksellisiä ilmauksia, joista tutkimuksen edetessä muodostivat 

ala- ja yläluokkia. Alla esimerkki aineiston redusoinnista. 
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Aineiston pelkistämisen jälkeen klusteroimme aineiston luokittelemalla samaa tarkoittavat 

ilmaisut yhteen omiksi alaluokikseen. Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan aineiston 

luokittelu luo pohjan ja kehyksen, jonka varassa haastatteluaineistoa on mahdollista tulkita 

ja yksinkertaistaa. Luokitellessamme aineistoa jäsennämme aineiston eri osia toisiinsa. 

Tästä vaiheesta voidaan käyttää joidenkin tutkijoiden mukaan myös nimeä aineiston 

muuntaminen tai tiivistäminen. Luokittelussa on kyse päättelystä. (Hirsjärvi & Hurme, 

2000, 147.)  

Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan aineiston pelkistämis-, eli klusterointivaiheessa 

kaikki siitä löydetyt alkuperäisilmaukset käydään läpi ja etsitään samankaltaisuuksia sekä 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Käsitteet, jotka tarkoittavat samaan asiaa, ryhmitellään 

ja yhdistetään luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelun 

perusteena voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. 

Luokitteluvaihe tiivistää aineiston, koska yksittäiset tekijät kootaan yleisimpiin käsitteisiin. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 110- 112.)  

Alla kuvatussa taulukossa on esimerkki tämän tutkimuksen aineiston klusteroinnista. 

Pelkistetyt ilmaukset jaotellaan samaa tarkoittaviin kokonaisuuksiin ja näistä 

kokonaisuuksista nousivat tutkimuksen aineiston alaluokat. Alla olevassa esimerkissä 

näkyy, kuinka alaluokka ihmissuhteet rakentuivat pelkistettyjen ilmausten pohjalta. 
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Viimeinen vaihe sisällönanalyysissä on Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan alaluokkien 

yhdistäminen yläluokiksi. Yläluokat voidaan kuvata vielä pääluokkina ja näiden ryhmittely 

vielä yhdistävänä luokkana. Yläluokkien ja pääluokkien muodostamista kutsutaan 

abstrahoinniksi, joka on osa klusterointia. Abstrahointivaihe johtaa aineiston informaation 

muuttamisen teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 110- 

112.) 

Alla olevassa taulukossa on esimerkki tämän tutkimuksen abstrahoinnista. Abstrahoinnissa 

alaluokista muodostui yläluokkia, jotka yhdistyivät jälleen pääluokiksi. Taulukosta on 

nähtävissä kuinka oman hyvinvoinnin ja terveyden, työpaikan sosiaalisten suhteiden ja 

ulkoisen työympäristön pääluokat muodostuvat.   
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

 

Tutkimustulokset esitetään näiden ilmiöiden valossa. Lisäksi olemme nostaneet esille 

opettajien kuvauksia työssä kuormittavista tekijöistä, joita vertaamme perinteisen 

opetuksen ja samanaikaisopetuksen välillä. Tutkimustulosten jaottelu on tehty 

tutkimuskysymysten perusteella. Tutkimustuloksissa ensimmäisenä on avattu opettajien 

kokemukset työhyvinvoinnista. Tämä osio vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Seuraavaksi on esitelty opettajien kokemukset työssä kuormittavista asioista. Tämä 

kappale vastaa toiseen tutkimuskysymykseen. Viimeinen kappale käsittelee opettajien 

kokemuksia samanaikaisopettajuudesta työhyvinvoinnista ja vastaa näin ollen kolmanteen 

tutkimuskysymykseen. 

Kolmeen tutkimuskysymykseen saadut tulokset on jaettu pienempiin osiin 

analyysivaiheessa rakentuneiden pääluokkien mukaan.  

 

 

6.1 Opettajien näkemyksiä työhyvinvoinnista 

 

Opettajien kuvauksissa työhyvinvointiin vaikuttivat useat eri tekijät. Työhyvinvointiin 

vaikuttivat niin työpaikan ihmissuhteet, fyysinen ympäristö, työpaikan yhteiset tavoitteet ja 

päämäärä, henkilökohtainen elämä ja hyvinvointi sekä työpaikan ilmapiiri.  Työpaikan 

ihmissuhteet olivat yksi merkittävä osa hyvinvoinnin rakentumisessa. Tutkimuksessamme 

työhyvinvoinnin tekijöiden painotus vaihteli eri vastaajien kesken. Ainoastaan kaksi 

vastaajista korosti koulun fyysisen ympäristön merkitystä työhyvinvointiin, kun taas oman 

henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja perheen merkityksen työhyvinvointia ylläpitävinä 

tekijöinä nosti esiin kuusi vastaajaa. Näiden lisäksi kahdeksan vastaajista painotti rehtorin 
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ja johdon merkitystä työnhyvinvoinnin kannalta. Lähes kaikki tutkimukseen vastanneet 

opettajat kokivat työpaikan välittömän ilmapiirin sekä myönteisten sosiaalisten suhteiden 

vaikuttavan työhyvinvoinnin kokemuksiin positiivisesti. 14/15 vastaajasta kertoi työpaikan 

sosiaalisten suhteiden ylläpitävän työhyvinvointia ja 12/15 nosti vastauksissaan esiin 

työpaikan ilmapiirin merkitykselliseksi työhyvinvointiin. Myös omalla asenteella koettiin 

olevan merkitystä hyvinvoinnin kokemuksiin. Joustavuus, positiivisuus sekä onnistumisen 

kokemuksista iloitseminen koettiin voimaa ja työniloa antavana. 

Alla olevassa on esitetty opettajien kokemusten perusteella saadut pääluokat. Nämä kuusi 

pääluokkaa luovat yhdistävän luokan, joka vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Opettajien kokemusten mukaan työhyvinvointi rakentuu työpaikan ihmissuhteista, 

työilmapiiristä, työstä saadusta palautteesta, henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja ulkoisista 

puitteista. 

 

 

Ihmissuhteet ja yhteinen päämäärä 

 

Esimiehen rooli työhyvinvoinnin tukemisessa nousi esille lähes jokaisessa vastauksessa. 

Erityisesti esimieheltä toivottiin kannustusta, palautetta ja kiitosta, joka koettiin 

työhyvinvointia tukevana. Esimiehen lisäksi työtoverit ja työyhteisön keskuudessa 

vallitseva välitön ilmapiiri, koettiin tärkeänä. Rauramon (2012) mukaan esimiehen rooli 

työhyvinvoinnin kannalta on merkittävä. Esimiehen tehtävä on omalla toiminnallaan 
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huolehtia henkilöstöstään, sekä tukea positiivista ilmapiiriä työyhteisössä. (Rauramo, 2012, 

15.) Tutkimustulosten mukaan opettajat pitivät tärkeimpänä kollegan merkitystä 

työssäjaksamiselle. Tämä näkemys tuli esille yhtä lukuun ottamatta jokaisessa 

vastauksessa. 3/15 vastaajaa toi lisäksi esille oppilaiden merkityksen osana 

työhyvinvointia. Lasten ilo sekä rakkaus lapsiin nähtiin työtä voimaannuttavana tekijänä. 

Vain yksi vastaajista nosti esiin rinnalla kulkevien vanhempien merkityksen omaan 

työhyvinvointiin.  

”työkavereiden kanssa jaetusta tunteesta ”meillä on mukavaa töissä”, 

työkavereiden osoittamasta arvostuksesta, esimiehen antamasta 

kannustavasta palautteesta ja kiitoksesta, lasten ilosta ja onnistumisten 

jakamisesta, hymyistä työpaikan käytävillä” (nainen 36) 

Tutkimustulosten mukaan opettajat kertoivat esimiehen antaneen mahdollisuuden toteuttaa 

samanaikaisopetusta. Ketään opettajista ei pakotettu tiiviiseen yhteistyöhön. Hargreavesin 

(1996) mukaan kollaboratiivinen yhteistyö pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja on 

vuorovaikutuksellista toimintaa. Kollaboratiivinen koulukulttuuri on ylin koulukulttuurin 

muoto, jossa opettajien välinen yhteistyö on aitoa ja jokapäiväistä. (Hargreaves, 1996, 275-

279.)  Tässä tutkimuksessa opettajien kuvausten perusteella heidän yhteistyönsä täytti 

kollaboratiivisen työkulttuurin määritelmän.  

Laineen mukaan eri tutkimukset korostavat johtamisen ja esimiestoiminnan merkitystä 

työhyvinvoinnin lähtökohtana sekä työyhteisön ja työpaikan ilmapiirin merkitystä siihen 

(Laine, 2013, 154).  Tässä tutkimuksessa työntekijöiden välillä oleva luottamus, yhteiset 

tavoitteet, säännöt ja päämäärä, nostettiin esiin työhyvinvointia tukevana. Kuusi vastaajista 

mainitsi yhteisen päämäärän ja tavoitteet tärkeinä.  Myös oman ammattitaidon 

kehittämisen mahdollisuudella oli merkitystä työhyvinvoitiin. 

”hyvin johdettu työyhteisö, jotka tietävät vetää samasta punaisesta langasta 

” (nainen 36) 

”…samasta punaisesta langasta…” (nainen 36) 

”Tunne että työ on merkityksellistä. Tunne, että hallitsee työn ja on selkeä 

päämäärä.” (nainen 37) 



58  

 

  

Sinisammaleen (2011) tutkimuksessa työhyvinvointi määrittyi viiden teeman kautta. Nämä 

olivat työntekijä itse, työ, lähityöyhteisö, johtaminen ja ulkopuoliset tekijät. Hänen 

tutkimuksessaan edellä mainittujen osatekijöiden painoarvo vaihtelee toimialan, 

organisaation koon, ympäröivän kulttuurin ja muiden tekijöiden vaikutuksesta. 

(Sinisammal, 2011, 65.) Sekä Sinisammaleen että Laineen tutkimustulokset ovat 

samansuuntaiset kuin tässä tutkimuksessa esiintyvät tutkimustulokset. Marjalan (2009) 

tutkimuksessa työn tuoma tyydytys, työkaverit ja onnistumisen kokemukset tukivat 

työhyvinvointia. Myös dialogisen yhteistyön merkitys nousi Marjalan tutkimuksessa 

työhyvinvointia kohentaviksi tekijöiksi. (Marjala, 2009, 121.) 

 

Ilmapiiri 

 

Tutkimustulosten mukaan 12/15 vastaajaa korosti työpaikan ilmapiirin merkitystä 

hyvinvoinnille. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kuvasivat työhyvinvointia tukevaa 

ilmapiiriä rennoksi, joustavaksi, hyväksi, myönteiseksi ja sellaiseksi jossa vallitsee hyvä 

yhteishenki. Tällöin työyhteisö on hyvinvoiva.   

 ”Työyhteisö voi hyvin: työpaikan ilmapiiri on myönteinen…” (nainen 37) 

Häkkisen (2014) tutkimuksessa työilmapiiri näkyi ihmisten välisenä suhteena sekä 

henkilöiden subjektiivisena kokemuksena viihtymisestä ja jaksamisesta. 

Vuorovaikutuksessa koettu tunnelma oli merkityksellinen työhyvinvoinnin kannalta. 

(Häkkinen, 2014, 32.) Utriaisen (2009) tutkimuksessa sairaanhoitajat kuvasivat 

työhyvinvoinnin kannalta merkittävänä työpaikan yhteistoiminnallisuutta sekä tunnetta 

yhteenkuuluvuudesta. Yhteistoiminnallisuuden kannalta keskeistä oli kokemus yhteen 

hiileen puhaltamisesta. (Utriainen, 299, 72.) Myös tässä tutkimuksessa usea vastaaja toi 

esille yhteisen päämäärän ja tavoitteiden merkityksen työhyvinvoinnille.  Myös Manka ja 

Manka (2016) tuovat esille myönteisen ilmapiirin yhteyden työhyvinvointiin. Myönteisyys 

parantaa työntekijän tarkkaavaisuutta ja lisää onnellisuuden kokemusta. (Manka & Manka, 

2016.) Myös Manka ym. (2007) painottavat positiivisen ilmapiirin ja hyvän ryhmähengen 

tärkeyttä työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Positiivinen ilmapiiri ja hyvä 

ryhmähenki rakentuvat heidän mukaansa toisten arvostamisesta, auttamisesta, 

avoimuudesta, luottamuksesta ja onnistumisen kokemuksista. (Manka ym. 2007, 8-9.)  
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Henkilökohtainen elämä ja hyvinvointi 

 

Työn sisäisten asioiden lisäksi tutkimukseen osallistuneet opettajat nostivat esiin 

hyvinvointiin liittyviä työn ulkopuolisia tekijöitä. Vastauksissa nousi esiin vapaa-ajan 

merkitys omaan jaksamiseen. Vapaa-aikaa kuvattiin liikunnan, levon, terveyden, perheen 

ja harrastusten muodossa. Työn ja vapaa-ajan tasapainon löytäminen nähtiin 

työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisiksi.  

”Mielestäni hyvä työhyvinvointi rakentuu avoimesta, vastaanottavaisesta ja 

joustavasta asenteesta…hyvä työilmapiiri on yksi tärkeä tuki 

työhyvinvoinnissa. Myös omasta jaksamisesta huolehtiminen ja työkaverin 

tuki on tärkeää.” (nainen 41) 

Marjalan (2009) tutkimuksessa liikunnallisilla aktiviteeteilla koettiin olevan merkitystä 

työhyvinvointiin. Marjalan tutkimuksessa työhyvinvointiin vaikuttivat muun muassa 

vakituinen ja säännöllinen työ. Tutkimuksessamme tämä ei tullut missään vastauksessa 

esille. (Marjala, 2009, 104, 121) Rauramon (2012) mukaan henkilökohtainen terveys on 

yksi työhyvinvointiin vaikuttava osatekijä. Työhyvinvoinnin perustarpeet täyttyvät, kun 

työ on tasapainossa muun elämän kanssa. Työn ja vapaa- ajan tasapaino mahdollistaa työn 

ulkopuolisen elämän sekä virikkeellisen vapaa- ajan. Terveyden kannalta merkittävää on 

riittävä ja laadukas ravinto, lepo ja liikunta. (Rauramo, 2012, 15.) Rauramo ei erikseen 

mainitse perheen merkitystä työhyvinvointiin, joka tuli tässä tutkimuksessa esille 

työhyvinvointiin positiivisesti vaikuttavana.  

 

Ulkoiset puitteet 

 

Vastaajat nostivat esiin myös ulkoisten puitteiden merkityksen työhyvinvointiin. Tärkeänä 

nähtiin riittävät resurssit, toimivat ja turvalliset työtilat sekä työskentelyvälineet. 

Nykyaikaisuus korostui ulkoisista puitteista kertovissa vastauksissa. Myös koulun 
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sisäilmalla nähtiin olevan yhteys hyvinvoinnin kokemuksiin. Vastaajien mukaan työpaikan 

puhdas sisäilma tukee työhyvinvointia. Niukkasen (2009) tutkimuksessa koulun ulkoiset 

puitteet vaikuttivat opettajien työhyvinvoinnin kokemuksiin. Koulurakennuksen viihtyvyys 

ja esteettisyys vaikuttivat opettajien työhyvinvoitiin lisäten työviihtyvyyttä. Niukkasen 

tutkimuksessa työpaikan viihtyvyys heijastui työpaikan henkilösuhteisiin ja lisäsi 

voimavaroja tehdä työtä. Tutkimuksessa esteettisyyttä kuvattiin muun muassa 

valoisuudella, avaruudella, tuoksuilla, rauhallisuudella, meluttomuudella ja siisteydellä. 

(Niukkanen, 2009, 256.) Manka ja Manka (2016) toteavat myös fyysisen ympäristön 

merkityksen työhyvinvointiin. Työympäristön tulee olla turvallinen ja riskitön, ja parantaa 

työntekijöiden työkykyä sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia. (Manka & Manka, 2016.) 

Myös Rauramo (2012) painottaa työympäristön turvallisuuden merkitystä. (Rauramo, 

2012, 15, 25.)   

 

 

 

6.2 Opettajien kokemuksia työssä kuormittavista tekijöistä 

 

Kuormittavat tekijät opettajan työssä vaihtelivat vastauksissa hieman perinteisen 

opettajuuden ja samanaikaisopettajuuden välillä.  Perinteisessä opettajan työssä 

kuormittivat haastavat perheet ja haastavat oppilaat, byrokratia, ja yksin asioista 

vastaaminen. Näitä ei koettu kuormittavaksi samanaikaisopetuksen työmuodossa. 

Samanaikaisopetuksen kohdalla yhteistyön ja läheisen ihmissuhteen merkitys koettiin työn 

kuormittavuutta vähentävänä ja samalla työn hyvinvointia lisäävänä. Molemmissa 

työmuodoissa kuormittavuutta lisäsivät ajankäyttö ja opetusryhmä, mutta näiden syyt 

kuitenkin poikkesivat työmotojen välillä. Työn kuormittavuutta kysyttäessä yksi vastaaja 

toi esille samanaikaisopetuksen kohdalla autonomisuuden vähenemisen. Vastaajat 

korostivat yhteistyön merkitystä samanaikaisopettajuudessa. Yhteistyön tuli olla toimivaa, 

jotta sitä ei koettu kuormittavana. Yksi vastaaja mainitsi samanaikaisopettajuuden 

alkutaipaleella uuvuttavana jatkuvan raportoinnin tarpeen toiselle. Työparin tullessa tutuksi 
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tämä ongelma on kuitenkin poistunut. Työparin tuntemisen merkitys oli tärkeää. Tämän toi 

esille usea vastaaja samanaikaisopetuksen kohdalla.  

”jotenki ne tulee luontevaksi semmoset raportoinnit ja elikkä siihen tullee 

semmonen, että tavallaan niinku jo tietää mitä se toinen aattelee ja se ei oo 

niin uuvuttavaa se raportointikaan.” (nainen 37) 

Alila (2011) toteaa opettajan yksin jäämisen uuvuttavan ristiriitaisten ja vaikeiden asioiden 

kohdatessa. Hänen mukaansa opettajat tarvitsevat mahdollisuuksia puhua työstään sekä 

kokemuksistaan kollegoidensa kanssa. (Alila, 2011, 75.) Myös Missukka (2014) nostaa 

esille opettajien yksinäisyyden työssään. Yksinjääminen lisää riskiä työuupumukseen. 

(Missukka, 2014, 60 - 61.)  

Alla olevassa kuvassa näkyy opettajan työssä kuormittavaksi koettujen tekijöiden 

pääluokat. Pääluokkien yhdistävä luokka vastaa toiseen tutkimuskysymykseen. Kuvasta 

näkyy myös erot perinteisen opetuksen ja samanaikaisopetuksen välillä työn 

kuormittavuuden kokemuksissa. Perinteissä opetuksessa työtä kuormittaviksi tekijöiksi 

koettiin ajan käyttöön liittyvät haasteet, opetusryhmän koko ja heterogeenisyys, 

ylimääräiset työt. haastavat perheet ja oppilaat sekä yksin kannettu vastuu. 

Samanaikaisopetuksessa opettajat kokivat työn kuormittavat niin ikään ajan käytön 

haasteiden, opetusryhmän osalta. Samanaikaisopetuksessa myös työn autonomian nähtiin 

heikentyvän.  
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Ajankäytön haasteet ja ylimääräiset työt 

 

Ajankäyttö tuli kuormittavana esille molemmissa työmuodoissa, mutta se näyttäytyi eri 

tavoin opetustapojen välillä. Perinteisessä opetuksessa opettajat kokivat ajankäytön 

haasteiksi yleisen kiireen, liian vähäisen ajan yhden oppilaan kohtaamiseen, työn 

suunnitteluajan puutteen ja työ ulkopuolelta tulevien asioiden määrään, jotka lisäävät 

kiirettä. Samanaikaisopettajuudessa ajankäytön osalta ei mikään edellä mainituista tullut 

esille. Sen sijaan ajankäytön osalta kuormittivat kohdattavien suurempi määrä. Opettajien 

kokemusten mukaan vanhempien vartteihin ja oppilasarviointeihin meni kaksinkertainen 

määrä aikaa verrattuna perinteiseen opettajuuteen. Samanaikaisopetuksessa ajankäytön 

haasteet koettiin kuormittavampana kuin perinteisessä opettajan työssä. 

Samanaikaisopettajilla kohdattavia oppilaita oli puolet enemmän, samoin kuin arviointeja 

ja vanhempien kohtaamisiakin. 

Kymmenen vastaajaa toi esille lisääntyneet kirjaamiset ja muun byrokratian uuvuttavana. 

Opettajat kokivat, että perustehtävän rinnalle oli tullut paljon ylimääräistä työtä, joka vei 

aikaa opetukselta ja kuormitti henkisesti. Näihin lukeutuivat muun muassa ulkopuoliset 

projektit, erilaiset palaverit sekä koulun juhlien järjestäminen.  Myös Onnismaan, (2010) 

mukaan opettajien kokemaa työn henkistä kuormitusta lisäsivät muun muassa aikapaineet, 

työn arvostuksen puute, liika byrokratia sekä paperityön suuri määrä. (Onnismaa, 2010, 

15.) Samoin Seinä (2009) toteaa lisääntyneiden paperitöiden, byrokratian ja 

informaatiotulvan lisäävän opettajissa kuormittumisen tunnetta. (Seinä, 2009, 131.) 

Wilman, (2001) näkee koulun edelleen perinteisen byrokraattisena ja konservatiivisena 

organisaationa. Tämä näkyy muun muassa kouluissa vallitsevana hierarkiana, sen 

pysyvyytenä ja kouluissa vallitsevina sääntöinä. Ahdas byrokratia lisää opettajien 

ylimääräräistä työtä perustyön rinnalle. (Wilman, 2001, 24.)   

”dokumentoinnin suuri määrä esim. Wilman käyttö. Työryhmät, joissa pitää 

istua vaan istumisen vuoksi. Juhlien järjestäminen (paine tehdä hienoja 

esityksiä, mutta lapsilla ei ole pitkäjänteisyyttä harjoitella niitä).” (nainen 

40) 
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Haastavat oppilaat, perheet ja opetusryhmä 

 

Perinteisessä opettajantyössä koettiin kuormittavan niin haastavat oppilaat kuin 

vanhemmatkin. Viisi vastaajaa kertoi vanhempien ja huoltajien vaatimusten kuormittavan 

ja uuvuttavan perinteisessä opettajantyössä. Opettajien kokemusten mukaan oppilaiden 

lisääntyneet haasteet näkyivät käytösongelmina, motivaatio-ongelmina sekä oppilaiden 

keskinäisten välien selvittelynä. Myös huoli oppilaan hyvinvoinnista sekä oppilaiden suuri 

tuentarve nousivat kuormittavana esille perinteisessä opetuksessa. Seinän (2009) mukaan 

opettajan työssä kuormittavat haastavat oppilaat. Haasteena ovat käytöshäiriöt, alhainen 

oppimismotivaatio, ja huonot työtavat. Seinä nostaa esiin myös vanhempien ja huoltajien 

asenteen työssä kuormittavana. (Seinä, 2009, 131.) Myös Onnismaan tutkimuskatsauksessa 

tulee esille samoja kuormittavia tekijöitä kuin tässä tutkimuksessa. Onnismaan (2010) 

mukaan hankalat ja häiritsevästi käyttäytyvät oppilaat lisäävät opettajien kokemaa työn 

henkistä kuormitusta. (Onnismaa, 2010, 15.) Säntin (2008) mukaan opettajan työn haasteet 

ovat kasvaneet kuluneiden vuosien aikana. Hänen mukaansa oppilaiden käytöksessä on 

entistä enemmän levottomuutta, sekä häiriökäyttäytymistä. (Säntti, 2008, 4.) Luukkaisen 

(2004) mukaan perheiden kohtaaminen on nykyisin keskeinen osa opetustyötä. Perheiden 

haastavat tilanteet tekevät kohtaamisista vaikeita ja saavat opettajat kokemaan 

riittämättömyyden tunteita. (Luukkainen, 2004, 198-200.) 

”isot lapsiryhmät, lasten käytösongelmat ja motivaatio- ongelmat, 

vanhemmat, joilla on vahva epärealistinen näkemys omasta lapsestaan ja he 

yrittävät vaikuttaa kaikkeen jatkuvasti epärealistisilla vaatimuksillaan.” 

(nainen 37) 

Luokkien heterogeenisyys, suuret ryhmäkoot ja inkluusio lisäsivät työn kuormittavuutta 

perinteissä opetuksessa. Samanaikaisopetuksen kohdalla heterogeenisiä ryhmiä ja 

inkluusiota ei nostettu haasteena esille. Opetusryhmien aiheuttaman melun toi esille kaksi 

vastaajaa. Nämä vastaajat näkivät melun haittaavana niin perinteisessä luokassa kuin 

samanaikaisopetuksen luokassa. 
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Vastuu ja autonomian heikentyminen 

 

Yksi vastaaja toi esille autonomian heikentymisen samanaikaisopetuksen työmuodossa. 

Valanteen mukaan perinteinen opettajan työ on yksintyöskentelyä (Valanne, 2014, 20). 

Opettajan työn perinteet ovat pitkälle yksin opettamisessa ja autonomiassa (Luukkainen, 

2004, 91). Vastaaja koki samanaikaisopettajuuden vähentävän itsenäisten päätösten 

mahdollisuutta, mutta toisaalta hän kuitenkin korosti yhteistyön samanaikaisopettajaparin 

kanssa työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisinä. Tämä vastaaja mainitsi, ettei palaisi 

enää perinteiseen opettajuuteen, vaikka koko samanaikaisopettajuuden heikentävän työssä 

olevaa autonomiaa.  

Perinteisessä opetuksessa vastuun kantaminen yksin sekä työn jakamisen puute koettiin 

raskaana. Yksin työskentelyn taakka nousi esille jokaisessa vastauksessa.  

”Perinteinen opettajuus on kuormittavaa, koska olet yksin aikuisena 

ryhmässä ja vastuussa kaikesta.” (nainen 39) 

”Yksin kannat kaikki yksin. Kaksin haasteet tai ongelmat on jaettavissa.” 

(nainen 39) 

Missukka (2014) nostaa esiin opettajien yksinäisyyden työssään. Yksin jääminen nostaa 

työuupumuksen riskiä. (Missukka, 2014, 60-61.) Rimpiläinen ja Bruun (2016) kuvaavat 

yksin työskentelyn olevan turhauttavaa ja altistavan riittämättömyyden tunteelle. 

Samanaikaisopetus oli heidän mukaansa ratkaisu yksintyöskentelyn tuomiin ongelmiin. 

Samanaikaisopetuksen avulla turhautuneisuus ja riittämättömyys vaihtuivat 

innostuneisuuteen ja työhyvinvoinnin lisääntymiseen. Opettajien kuvausten mukaan 

sunnuntaiahdistukset jäivät pois. (Rimpiläinen & Bruun, 2016, 58, 60-61.) 
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6.3 Samanaikaisopetus työhyvinvoinnin tukena  

 

Tutkimustulosten mukaan samanaikaisopetus tukee työhyvinvointia. Alla on kuvattuna 

tutkimustulokset samanaikaisopetuksen tekijöistä, mitkä tutkimukseen osallistuneiden 

opettajien mielestä tukivat heidän työhyvinvointia. Samanaikaisopetuksen työhyvinvointia 

tukevat tekijät ovat asioiden jakamisen mahdollisuus, työparilta saatu henkinen tuki, 

ammatillisen kasvun mahdollisuus, työstä saadut positiiviset tunnekokemukset, lisääntynyt 

työhyvinvointi ja tiivis yhteistyö. Asioiden jakamisen mahdollisuus nousi kaikkein 

voimakkaimmin esille opettajien kokemuksissa.  

 

 

 

Samanaikaisopetus nähtiin työhyvinvoinnin näkökulmasta merkityksellisenä ja 

hyvinvointia tukevana. Työhyvinvoinnin kannalta merkittävänä pidettiin erityisesti 

asioiden jakamisen mahdollisuutta. Tämän toi esille 14 /15 vastaajasta. Moni vastaaja 

kirjoitti suoraan samanaikaisopetuksen tukevan heidän hyvinvointiaan. 11 opettajaa 

ilmoitti, ettei palaisi enää perinteiseen opetukseen. Tätä emme kysyneet 

lomakehaastatteluissa, emmekä teema haastatteluissa, vaan vastaajat toivat asian 

spontaanisti esille.  

”työn saa jakaa toisen kanssa kaikkinensa: ilot, surut, haasteet ja 

onnistumiset” (nainen 41) 

”se on kyllä aarre, semmonen yhteistyö, joka toimii” (nainen 58) 
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Asioiden jakamisen mahdollisuus ja henkinen tuki 

 

Samanaikaisopetus nähtiin yhteistyönmuotona, joka antaa läheisen työparin, jonka kanssa 

voi jakaa työssä olevat asiat. Kaikki vastaajat kokivat työn jakamisen työhyvinvointia 

ylläpitävänä ja tukevana. Mankan, Kaikkosen ja Nuutisen (2007) mukaan työhyvinvointiin 

vaikuttavat työyhteisön hyvä henki, joka syntyy toisen arvostamisesta ja auttamishalusta. 

(Manka ym. 2007, 9.) Häkkisen (2014) tutkimuksessa yhdessä tekemisen ja puhumisen 

kautta koettiin työhyvinvoinnin parantuvan. Positiivisen palautteen saamista pidettiin 

merkittävänä ja arvokkaana työhyvinvoinninkin näkökulmasta. (Häkkinen, 2014, 32.)  

”saa jakkaa ne ajatukset. Saa ottaa huomioon omat ja toisen 

voimavarat…saa toteuttaa ittiä sillä alueella mikä on vahva ja antaa toiselle 

se mikä toisella on vahva.” (nainen 58) 

”ja sitten saa jakkaa ajatukset ja jos joku asia mietityttää niin pystyy sitten 

jakamaan sen, että mää koen näin ja toinen ehkä on kokenut sen erilailla niin 

sitte saa siihen uuen näkökulman että ei jumita ittiäkkään, sen oon kokenu 

tosi vahvana että pääsee niinku siitä omasta jumistakin etteenpäin.” (nainen 

58) 

Tutkimustulosten mukaan opettajien välinen yhteistyö näyttäytyi toimivana suhteena. 

Työhyvinvoinnin kannalta Utriaisen (2009) tutkimuksessa korostui sosiaalisuus ja 

sosiaalisten suhteiden tärkeys työssä. Ihmisten välisten suhteiden toimivuus oli 

merkityksellinen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työn, tiedon ja ajatusten jakaminen 

olivat Utriaisen mukaan keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnin kannalta. (Utriainen, 2009, 

73.)  

Useassa vastauksessa korostui vastuun jakamisen vähentävän stressiä. Jakamisella 

vastaajat tarkoittivat konkreettisen työn jakamisen lisäksi myös tunnetilojen jakamista 

toisen kanssa. Lähes jokainen vastaaja toi esille työhyvinvointia tukevana asiana 

mahdollisuuden kohdata vanhemmat yhdessä, sekä toteuttaa arviointi yhdessä.  

”niin se on hirveen suuri semmonen voimavara, että sää et oo yksin niinku 

sen vanhemman eessä” me ollaan yhdessä vahvempia ja voidaan 

vahvempana perustella sitä meidän toimintatapaa.” (nainen 37) 
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”keskusteluiden kuormittavuus vähenee, kun ne pidetään yhdessä” (nainen 

39) 

”on niin antoisaa, kun kaiken saa jakaa, niin hyvät kuin huonot asiat ” 

(nainen 47) 

Eskelä- Haapanen (2013) nostaa samanaikaisopetuksen eduiksi työn kollegiaalisen 

jakamisen ja vertaistuen saamisen työparilta. Samanaikaisopetus mahdollistaa työn 

ohjauksen, jossa opettajat kannustavat toisiaan ja saavat palautetta työstään. (Eskelä-

Haapanen, 2013, 165.) Rytivaaran (2012) mukaan samanaikaisopetus lisäsi opetustyön 

avoimuutta ja luottamusta sekä mahdollisti työn jakamisen kollegan kanssa. Myös 

kannustuksen saaminen työssä oli merkittävää työnilon säilymisen kannalta. (Rytivaara, 

2012, 61- 63.)   

Työpari myös antoi mahdollisuuden ottaa huomioon sen hetkiset voimavarat ja jaksamisen. 

Esimerkiksi huonosti nukutun yön tai alkavan flunssan hetkellä työpari saattoi ottaa 

vetovastuun keventäen näin toisen kuormaa.  

”kun avoimesti sannoo, että on huonosti nukkunu, tai vaikka äiti on ollu 

sairaana, niin toinen sannoo, että äläpä huoli, että hän on niiku tännään 

vahvempi.se on sitä työhyvinvointia, ettei tarvi aina olla vahva.” (nainen 58) 

 

Ammatillinen kasvu  

 

Vastaajien mielestä samanaikaisopetus mahdollisti ammatillisen kasvun toteutumisen. 

Esille nousseiden kokemusten mukaan työparilta oppii uutta ja työparin kautta on 

mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa uudessa valossa. Ajatusten vaihtaminen 

työparin kanssa koettiin jatkuvana prosessina, joissa ideoiden jakaminen ja niiden 

toteuttaminen nähtiin voimavarana. Työn jaksamisen kannalta nähtiin tärkeänä työn ilon 

säilyminen ja jatkuva oppiminen. Vastaajat kokivat voimaantuvansa työparistaan. Työpari 

antoi mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä ja toisaalta taas ottaa 

huomioon omat kehitettävät osa-alueet. 
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”työssä pittää olla se ilo ja uusiutuvuus. Sekin on tärkiää että jaksaa tehä 

töitä ja jaksaa tehä sitä sinne eläkeikään asti, että siinä pyssyy innostus ja, 

että kehitää ittiä. Ja että kun on työpari, niin silloin itekki kehittyy, kun 

huomaa että, voi että tuo (työparin nimi) sano kauniisti ja teki nuin. Nuin 

määki voisin tehä. Että oppii siltä toisen työskentelystä ja pystyy itekki 

kehittymään.” (nainen 58) 

Samanaikaisopetus nähtiin työtä kehittävänä työmuotona. Ideoiden jakaminen ja toiselta 

oppiminen vahvistivat omaa ammattitaitoa. Yhteisen ideoinnin mahdollisuus nähtiin 

voimaannuttavana ja kehittävänä.  Salon (2014) tutkimuksessa yhteistyö koettiin 

merkityksellisenä ammatilliselle kasvulle. Yhteistyö mahdollisti työn reflektoinnin 

opettajien välillä. Reflektoimalla omaa työtään, voi opettaja hyödyntää opettajilta 

saamaansa palautetta ammatillisen kasvun välineen. (Salo, 2014, 200.)  

”Usein nimittäin käy niin, että joku esittää idean ja toinen vie sitä heti 

pidemmälle. Minua itseäni tämä kaikki voimaannuttaa.” (nainen 47) 

”arvioinnin arviointi on tärkiää” (nainen 58) 

Luukkaisen (2004) mukaan avoin vuorovaikutus opettajien välillä tukee opettajan 

ammatillista kasvua ja mahdollistaa erilaisten opetusmenetelmien kokeilun työssä. 

Vuorovaikutuksen kautta opettaja saa valmiuksia kehittää itseään omassa työssään. 

Palautteen ja reflektoinnin kautta opettaja voi tarkastella omaa toimintaansa ja kehittää sitä. 

(Luukkainen, 2004, 104-105.) Paason (2012) tutkimuksen mukaan yhteistyö edesauttaa 

opettajien oppimista. Tulevaisuudessa opettajien oman työn reflektoinnille tarvitaan 

enemmän aikaa ja tilaa, mikä mahdollistaa ammatillisen kasvun. Opettajien ammatillisen 

kasvun ja yhteistyön kautta koko työyhteisö kehittyy. (Paaso, 2012, 50.) 

 

Positiiviset tunnekokemukset ja työhyvinvointi  

 

Jokainen tutkimukseen osallistunut toi esiin samanaikaisopetuksen positiivisia puolia, 

joista käy ilmi samanaikaisopetuksen voimaannuttavat kokemukset.  Useissa vastauksissa, 

vastaajat toivat esille, että eivät enää haluaisi palata perinteiseen opetukseen ja tehdä 

työtään yksin. Samanaikaisopetuksen koettiin antavan opettajille turvallisuutta vähentäen 
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näin työstressiä.  Vertaistuen merkitys nähtiin samanaikaisopetuksen vahvuutena. Opettajat 

toivat esille yhdessä tekemisen riemun ja työn ilon tuplaantumisen yhteistyössä. Samalla 

surujen ja murheiden koettiin puolittuvan, kun ne saatiin yhdessä jakaa. Myös Saarenkedon 

(2016) mukaan luokassa esiin tulleet haasteet eivät henkilöityneet yksittäisen opettajan 

ongelmiksi, vaan haasteet pystyttiin ottamaan vastaan yhdessä. (Saarenketo, 2016, 103.) 

”kuormittavuus vähenee, kun on kolleega, jonka kanssa kaikki jaetaan.” 

(nainen 40) 

”en haluaisi enää työskennellä yksin. Tiimityö/samanaikaisopetus luo 

mahdollisuuksia, tukee työhyvinvointia, kannattelee silloin kun ei jaksaisi, 

saa hymyn huulille, innostaa yrittämään parhaansa, paikkaa osaamisen 

puutteet ja antaa myös lapsille moninkertaisesti” (nainen 36) 

 

Samanaikaisopetuksen koettiin antavan mahdollisuuden erilaisiin työskentelytapoihin 

kuten ryhmäjakoihin, joilla pystyttiin hallitsemaan haastaviakin oppilaita paremmin. Tämä 

taas tuki opettajan työssäjaksamista. Perinteinen opettajuus korostui yksinäisenä työnä 

samanaikaisopetukseen nähden. Yksin työskentelyssä koettiin kaiken vastuun olevan vain 

omilla harteilla. 

”yksin kannat kaikki yksin” (nainen 39) 

Opettajat kuvasit samanaikaisopetusta pääosin työparin kautta. Lähes kaikki 

tunnekokemukset käsittelivät yhdessä toimimista.  

”Minulla on niin ihana työpari, että luokanopettajantyö on mukavaa, 

hauskaa ja uusia asioita opetukseen on hyvä yhdessä kehitellä. En vaihtaisi 

enää perinteiseen” (Nainen 58) 

Luukkaisen (2004) mukaan koulut tarvitsevat kollegiaalisuutta ja yhteistyötä. Yhteistyö 

mahdollistaa paremmin työssä kehittymisen ja on opettajan jaksamisen kannalta 

merkittävää. (Luukkainen, 2004, 292.)   Opettajien yksintyöskentelyn kulttuuri kuvastaa 

individualistista koulukulttuuria, jossa opettajat jäävät yksin vaikeidenkin asioiden kanssa. 

Lindén (2010) toteaa opettajien tarvitsevan tukea työhönsä. (Lindén, 2010, 110.) 
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Tiivis yhteistyö 

 

Opettajat toivat esiin yhteistyön merkityksen samanaikaisopettajaparin kanssa 

merkittävänä työhyvinvoinnille. Yhteistyö, minkä samanaikaisopettajuus mahdollisti, antoi 

mahdollisuuden niin asioiden jakamiseen, ammatilliseen kasvuun kuin henkiseen tukeen 

työparilta. Toimivan yhteistyön lähtökohtana pidettiin tärkeänä molempien opettajien 

sitoutuneisuutta ja innostusta työhön. Halu tehdä yhteistyötä ja keskinäinen avoimuus 

olivat tärkeitä toimivan yhteistyön kannalta.  Samanaikaisopetuksen koettiin antavan 

mahdollisuuden kahdentasoiseen yhteisyöhön; lasten kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön, 

sekä kahden aikuisen väliseen yhteistyöhön.  Samanaikaisopetus koettiin tuovan uuden 

tason yhdessä työskentelyyn.  

”kummankin pitää olla siihen sitoutunut ja innostunut siitä. Myös niistä 

omista ajatuksista pitää joskus osata luopua, jos ne ei sovi siihen 

yhteistyöhön.” (nainen 37) 

”sekin on hyvinvointia, ettei tarvi sitten miettiä sitä, että oonko mää tään 

oppilaan kohalta ollu liian lempiä tai ankara. Tavallaan vappautuu siitä 

ressistä, että ei tarvi sitä miettiä sitten kotona, kun pystyy sen työkaverin kans 

miettiin sen työaikana.” (nainen 58) 

”ne kaikki oppilaat on meidän yhteisiä, se on sitä yhteistyötä” (nainen 37) 

”toimiva yhteistyö tarkoittta sitä, että kumpiki kehittää ittiä” (nainen 58) 

Yhteistyössä koettiin tärkeäksi samat arvot, toisen kunnioittaminen, kyky mukautua 

erilaisiin tilanteisiin, sekä toisinaan kyky osata luopua omista ajatuksistaan. Työmoraalia 

pidettiin tärkeänä. Toisistaan voimakkaasti poikkeavat arvot, tavoitteet tai toiveet 

työnteosta koettiin yhteistyötä hidastavana tekijöinä.  Myös liian vahva persoona nähtiin 

negatiivisena, jos se jättää toisen opettajista apuopettajan rooliin. (Eskelä-Haapanen (2013) 

toteaa samanaikaisopetuksen haasteena olevan yhteisen suunnitteluajan löytymisen ja 

sitoutumisen työmuotoon. Samanaikaisopetuksen onnistuminen edellyttää opettajien välillä 

keskinäistä luottamusta, arvostusta ja toisen ajatusten huomioonottamista. Molempien 



71 

 

 

opettajien tulee sitoutua tehtävään, jotta yhteistyö olisi toimivaa. (Eskelä-Haapanen,2013, 

65-66.)  

”estävänä voi olla (Yhteistyössä), jos on liian erilaiset ne arvot” (nainen 37) 
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6.4 Johtopäätökset 

 

Tutkimustuloksemme koostuivat 13 avoimen kyselyn vastauksesta sekä kahdesta 

teemahaastattelusta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat naisia. Tätä emme 

etukäteen tienneet, vaan vastaajat valikoituivat sattumanvaraisesti. Vastaajien ikä vaihteli 

35-58 ikävuoden välillä. Myös luokanopettajan työkokemuksessa oli suurta vaihtelua, tämä 

vaihteli neljän ja 19 vuoden välillä. Myös samanaikaisopettajuuden työkokemus vaihteli 

runsaasti vastaajien välillä. Kokemusta samanaikaisopettajuudesta oli puolesta vuodesta 

seitsemään ja puoleen vuoteen.  

Samanaikaisopettajuutta toteutettiin erilaisilla kokoonpanoilla. Pääosin opettajat 

työskentelivät kahden opettajan pareissa, jolloin luokan koko oli 40-48 oppilasta. 

Samanaikaisopettajuutta toteutettiin lisäksi kolmen tai neljän opettajan yhteistyönä. Tällöin 

lapsiryhmän koko kasvoi 70 oppilaasta 82 oppilaaseen. Osa opetuksesta oli vuosiluokkiin 

sitoutumatonta opetusta, mutta pääosa kuitenkin yhden luokkatason opetusta. Kymmenen 

(10) vastaajista kuvasivat samanaikaisopetuksen toteutuvan kahden opettajan parina, jossa 

opettajapari on koko ajan sama. Tällöin suunnittelu, toteutus ja arviointi, tehtiin yhdessä 

saman opettajaparin voimin.  

Samanaikaisopettajuus toteutettiin tiiviin yhteistyön kautta jakamalla työssä sekä 

suunnittelu, toteutus ja arviointi. Käytännön toteutuksessa vastuuta jaettiin opettajien 

kesken opettajien vahvuuksien mukaan. Lähes kaikista työhön kuuluvista asioista vastattiin 

yhdessä. Oppilaat olivat yhteisiä opettajien kesken. Eskelä-Haapasen (2013) mukaan 

samanaikaisopetus on yhteistyötä, joka tarkoittaa yhteistä suunnittelua, toiminnan 

toteuttamista yhdessä, toiminnan reflektointia sekä kaikkien toimijoiden vahvuuksien ja 

erityisosaamisalueiden huomioimista. (Eskelä-Haapanen, 2013, 163.)   

Käytännössä opetusta toteutettiin joko pitämällä tunti yhdessä, niin että toisella opettajalla 

on vetovastuu pidettävästä tunnista ja toinen opettaja seuraa opetusta sekä avustaa 

oppilaita. Oppilaiden jakaminen eri perustein pienenpiin ryhmiin oli yleisenä tapana 

toteuttaa samanaikaisopetusta. Kaikki fyysinen opetus ei tapahtunut aina yhdessä 

opettajien kesken, mutta tuntien suunnittelu tehtiin yhdessä.  Yhtä vastausta lukuun 

ottamatta työnkuvakset vastasivat samanaikaisopettajuutta. Yhdessä vastauksessa opetus 

toteutettiin satunnaisesti yhdessä.  Opettajilla ei ollut yhteisiä oppilaita ja myöskään 



73 

 

 

arviointia ei toteutettu yhdessä.  Tässä vastauksessa yhteistyötä tehtiin lähinnä pitämällä 

yhteisopettajuuden tunteja.  

Cook ja Friend (1995) kuvaavat samanaikaisopetuksen toteuttamisen viiden eri mallin 

kautta. Heidän mukaansa opetus voi olla vuorottelevaa, avustavaa, työskentelyä pisteillä, 

eriyttävää tai jaetun ryhmän opetusta. (Cook & Friend, 1995.) Opettajat toteuttivat 

samanaikaisopetusta pistetyöskentelyn, avustavan opetuksen eriyttävän ja jaetun ryhmän 

opetuksen keinoin.  

Tutkimustulosten mukaan perinteinen opettajantyö kuormitti haastavien oppilaiden ja 

perheiden sekä suuren työmäärän vuoksi. Suuret luokkakoot, ja luokkien heterogeenisyys 

lisäsivät työn kuormittavuutta. Perinteisessä opettajantyössä yksin kannettu suuri vastuu oli 

raskasta.  Myös samanaikaisopettajana toimiessa suuret opetusryhmät ja niiden 

heterogeenisyys koettiin voimia kuluttavana. Mahdollisuus jakaa työnsä opettajaparin 

kanssa vähensi opettajien kokemuksia työn kuormittavuudesta. Seinän (2009) 

tutkimuksessa tuli esille tutkimuksemme kanssa samansuuntaisia tuloksia. Hänen 

mukaansa haastavat oppilaat ja heidän käytöshäiriönsä kuluttavat runsaasti opettajien 

voimavaroja. (Seinä, 2009, 131.) 

Tutkimustulosten mukaan työhyvinvointi rakentui toimivien ihmissuhteiden, yhteisten 

tavoitteiden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin ympärille. Työhyvinvointia tukivat näkyvä 

ja kannustava esimies sekä läheinen työpari.  Työympäristön ulkoisilla puitteilla nähtiin 

olevan myös yhteyttä työhyvinvointiin.  Omalla asenteella sekä henkisestä ja fyysisestä 

hyvinvoinnista huolehtimisella oli yhteys työhyvinvointiin. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty, kuinka opettajien kokemuksista syntyy merkityksellisiä 

kokonaisuuksia työhyvinvoinnin kannalta. Kokemukset nousevat opettajien kertomuksista 

työhyvinvointia tukevista ja ylläpitävistä tekijöistä.  
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Tutkimustulosten valossa opettajien työssä kuormittivat erityisesti yksin kannettu vastuu, 

sekä vaikeat ja haastavat oppilaat ja huoltajat. Perustyön lisäksi opettajan työnkuvaan 

kuuluu paljon muuta työtä, joka koettiin kuormittavana ja aikaa vievänä.  Yllättävää 

tutkimuksessa oli se, että oppilaat koettiin useassa vastauksessa työtä kuormittavana, kun 

taas työhyvinvoinnin näkökulmasta oppilaiden merkitys työhyvinvoinnin lisääntymiseen 

oli hyvin pieni.  

Samanaikaisopetuksen nähtiin parantavan opettajien kokemaa työhyvinvointia erityisesti 

mahdollistaen tiiviin yhteistyön kautta asioiden jakamisen, tuen ja ammatillisen kasvun. 

Työparin merkitys työhyvinvointia parantavana oli vahvasti esillä jokaisessa vastauksessa. 

Kukaan vastaajista ei ollut kokenut työparia työhyvinvoinnin kannalta negatiivisena asiana. 

Työpari antoi työntekijälle henkistä tukea, mahdollisuuden uuden oppimiseen työparilta 

sekä mahdollisuuden jakaa niin konkreettisen työn kuin myös tunnetilat työssä. Työpari 

tarjosi mahdollisuuden myös työn reflektointiin, sekä palautteen saamiseen ja antamiseen.  

Tärkeää työhyvinvoinnin näkökulmasta oli, että yhteistyö oli toimivaa. 

Verrattaessa tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia työhyvinvoinnin kokemuksesta ja läheisen 

ihmissuhteen vaikutuksesta siihen, ovat tulokset samansuuntaisia, Rauramon (2012) 

työhyvinvoinnin määritelmän mukaan oma terveys vaikuttaa työhyvinvointiin ja sen 

kokemiseen. Työn ja vapaa-ajan tulee olla keskenään tasapainossa. (Rauramo, 2012, 8.) 

Tässä tutkimuksessa henkilökohtainen hyvinvointi ja työn ja vapaan tasapaino kuvasivat 

osaltaan työhyvinvointia. Nämä tulokset sopivat Rauramon kuvaaman 

työhyvinvointiportaikon ensimmäiselle tasolle. Tässä tutkimuksessa turvallisuus tuli 

lähinnä esille työhyvinvoinnin näkökulmasta työympäristön turvallisuutena. Rauramo 

(2012) kuvaa työhyvinvointia turvallisuuden kokemuksella, johon kuuluu myös turvallinen 
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työympäristö. Rauramon kuvaamassa turvallisuuden merkityksessä hyvinvointiin tulee 

esille myös työn pysyvyyden kokemukset. (Rauramo, 2012, 25.) Tässä tutkimuksessa 

vastaajat eivät nostaneet esille työn pysyvyyttä työhyvinvoinnin osatekijänä.  

Yhteisöllisyys, asioiden jakamisen mahdollisuus ja henkinen tuki työkaverilta, tulivat 

vahvasti esille tässä tutkimuksessa työhyvinvointia tukevana asiana. Rauramon (2012) 

mukaan yhteisöllisyys on tärkeä tekijä ihmisen koko hyvinvoinnille. Se on 

merkityksellinen niin toiminnan kuin olemassaolon kannalta. (Rauramo, 2012. 25.) Tässä 

tutkimuksessa tutkittavat toivat useassa yhteydessä esille esimiehen kannustuksen ja 

palautteen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Myös ammatillisen kasvun ja itsensä 

kehittämisen mahdollisuus kuvattiin työhyvinvoinnin kannalta tärkeänä. Myös Rauramo 

(2012) kuvaa työhyvinvoinnin kannalta merkittäväksi arvostuksen tunnetta, joka syntyy 

mm esimiehen positiivisesta palautteesta ja kunnioituksen tunteesta.  Samoin itsensä 

kehittämisen mahdollisuus ja mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä, ovat 

Rauramon mukaan työhyvinvoinnin kokemuksen kannalta merkittäviä. (Rauramo, 2012, 

123, 145.) Tutkimuksestamme saadut tulokset olivat yhteneväiset työhyvinvoinnin yleisen 

määritelmän mukaan ja peilasivat Rauramon kuvaaman työhyvinvoinnin portaikon 

askelmia.  

Työparityöskentelyssä oma autonomisuus saattoi kärsiä, jos ryhmäkoot kasvoivat suuriksi, 

mutta ei siinä määrin että opettajat olisivat halunneet palata yksintyöskentelyn malliin. 

Opettajat kuvasivat samanaikaisopetuksen vähentävän stressiä, lisäävän työniloa sekä 

vähentävän työnkuormittavuutta. Työparin merkitys työhyvinvoinnin kannalta oli suurin 

silloin, kun yhteistyö koettiin toimivaksi. Yhteistyön toimiessa samanaikaisopetus nähtiin 

työssäjaksamista tukevana työmuotona. Työssä kuormittaviin asioihin 

samanaikaisopetuksella oli pääosin myönteisiä vaikutuksia. Mahdollisuus jakaa 

kuormittavat asiat, koettiin parantavan työhyvinvointia. Samanaikaisopetus antoi 

opettajille työhyvinvoinnin kannalta enemmän. Sen työhyvinvointia kuluttavat vaikutukset 

jäivät tulosten mukaan vähäisiksi. 
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Alla olevassa kuviossa on kuvattu opettajien kokemukset työhyvinvoinnin kannalta 

keskeisistä tekijöistä sekä samanaikaisopetuksen positiivisista vaikutuksista. Kuviossa 

näkyy myös samanaikaisopetuksen ja työhyvinvoinnin yhteys. Mikäli 

samanaikaisopettajien yhteistyö oli toimivaa, tuki se opettajien työhyvinvoinnin 

kokemuksia. 
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7 POHDINTA 

 

 

 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kriteerinä oli samanaikaisopetuksen toteuttaminen 

nyt tai aiemmin työurallaan. Kaikki opettajat joko työskentelivät tai olivat työskennelleet 

viimeisen vuoden aikana samanaikaisopettajana. Vastaajat kuvasivat 

samanaikaisopetuksen toteuttamista ja toteutumista käytännössä. Yhden vastaajan 

työmuoto ei täyttänyt virallista samanaikaisopetuksen määritelmää, koska kaikkea opetusta 

ei suunniteltu, toteutettu tai arvioitu yhdessä. Joka tapauksessa hänenkin 

työskentelymallinsa oli pitkälle yhteistä työskentelyä ja opettamista toisen opettajan 

kanssa. Tämän vuoksi sillä ei ollut mielestämme tutkimustulosten kannalta merkitystä, 

vaikka opetus ei täyttänyt virallista samanaikaisopetuksen määritelmää.  

Tutkimusmenetelmiksemme valikoituivat lopulta sekä avoimet kyselyhaastattelut että 

kaksi teemahaastattelua. Tutkimusta aloittaessamme, aineisto oli tarkoitus kerätä vain 

avoimia kysymyksiä sisältävällä lomakehaastattelulla, mutta tulokset saatuamme, 

päädyimme vielä lisäämään kaksi teemahaastattelua ja tarkentaen näiden kautta vielä 

tutkimustuloksia. Kyselyyn vastasi 13 vastaajaa, jonka lisäksi oli vielä kaksi 

teemahaastattelua. Pohdimme riittävää aineiston kokoa ja pidimme tavoitteena saada 10 

vastausta. Arvioimme että jokainen kysely ei mahdollisesti palaudu, jonka vuoksi jaoimme 

niitä 14 kappaletta. Vastausprosentti oli lopulta suuri ja saimme takaisin 13 vastausta. 

Mielestämme 13 henkilön avoimien vastausten, sekä kahden teemahaastattelun määrä on 

riittävän laaja tämän laajuisessa tutkimuksessa kuvaamaan tutkittavia ilmiöitä.  

Kyselylomakkeen avoimet kysymykset antoivat vastauksen tutkimuskysymyksiimme, 

mutta huomasimme analyysivaiheessa osan kysymyksistä toistavan samaa asiaa. Vaikka 

testasimme esikyselyn ennen niiden jakamista kahdella henkilöllä, oli siinä edelleen 

puutteita. Toisaalta kysymysten päällekkäisyys mahdollisesti tarkensi joitakin vastauksia ja 

antoi näin tarkemman ja syvällisemmän kuvan tutkittavista ilmiöistä.  
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Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Luotettavuudella voidaan kuvata tulosten ja tutkittavan todellisuuden mahdollisimman 

hyvää vastaavuutta toisiinsa. (Lukkarinen, 2001, 116.) Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuus on riippuvainen aineistosta, onko aineisto uskottava ja luotettava.  Myös sillä, 

miten tulokset on analysoitu ja esitetty, on merkityksensä luotettavuuden arvioinnissa. 

(Tynjälä, 1991,388.) Keskeistä fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 

on tarkastella aineistoa. Perustuuko tämä kerätty aineisto empiriaan eli kokemuksiin ja 

vastaavatko tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysitavat tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksen alkuvaiheessa toimme ilmi omat ennakkokäsityksemme tutkittavasta 

aiheesta. Tutkimustulokset vastaavat pitkälle omia ennakkokäsityksiämme aiheesta. 

Analyysivaiheessa olemme pyrkineet kaikin tavoin objektiivisuuteen tarkastelemalla 

aineistoa puolueettomasti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointiin ei ole 

olemassa selkeää kriteeriä. Tutkimuksen luotettavuus voi kärsiä, mikäli aineiston 

keräämisessä on puutteita tai aineisto ei anna vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Nieminen 

1998, 215, 218-  219.) Tutkimuksessamme aineiston keruu onnistui tutkimuskysymyksiä 

ajatellen hyvin. Saimme riittävän määrän aineistoa analysoitavaksi tutkimustamme varten. 

Aineisto vastasi tutkittavaan ilmiöön, vaikka huomasimme jälkikäteen etenkin 

kyselylomakkeessa pieniä puutteita. Kysymyksissä oli muun muassa päällekkäisyyttä ja ne 

ajoittain toistivat itseään. Teemahaastattelujen avulla saimme syvyyttä kyselylomakkeen 

kysymyksiin sekä laajemman näkemyksen opettajien kokemusmaailmasta liittyen 

samanaikaisopetukseen sekä sen vaikutuksiin opettajien työhyvinvoinnin kokemuksiin.    

Tutkimustulosten valossa näyttäytyi, että samanaikaisopettajien keskinäinen yhteistyö oli 

toimivaa. Luotettavuuden valossa on hyvä kysyä, olisiko tulokset olleet erilaisia, jos 

opettajien yhteistyö olisi ollut toimimatonta. Emme etukäteen tienneet, miten vastaajat 

olivat päätyneet työskentelemään samanaikaisopetuksen työmuotoon, oliko taustalla oma 

valinta vai ylhäältä tullut määräys. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kuvasivat 

henkilökemiaa työparinen kanssa toimivaksi. Tätäkään me emme tienneet opettajien 

valikoituessa tutkimukseen osallistujiin. Toimimaton henkilökemia työparin kanssa olisi 

voinut johtaa erilaisiin tutkimustuloksiin.  
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Aineiston hankinnassa oli käytössä kaksi erilaista menetelmää, haastattelu ja kysely. Tämä 

menetelmä triangulaatio on hyvä nostaa esille luotettavuuden tarkastelussa. 

Luotettavuuden näkökulmasta tämän tutkimuksen luotettavuutta triangulaatio lisäsi. Tähän 

vaikutti se, että kysymykset olivat käytännössä samat molemmissa menetelmissä ja 

molemmilla menetelmillä saadut tulokset tukivat käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. 

Molemmilla tavoilla saadut tulokset olivat linjassa keskenään. Triangulaatiolla pyritään 

kohottamaan tutkimuksen luotettavuutta ja sen avulla pyritään osoittamaa, ettei tulos ole 

pelkästään sattumanvarainen, sillä sama tulos on saavutettu eri menetelmiä käyttäen. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 141-142.) Näiden tutkimustulosten valossa molemmilla tavoilla 

saadut tulokset johtivat samoihin tulokseen ja näin ollen menetelmät tukivat samoja 

hypoteeseja.  

Fenomenologisen tutkimusotteen periaatteen mukaisesti tarkastelimme tutkimustuloksia 

kuvaamalla opettajien kokemuksia työhyvinvoinnista sekä samanaikaisopetuksen 

merkityksestä omalle työhyvinvoinnille ilmiönä. Fenomenologisen metodin mukaisesti 

teemoitimme vastaukset laadullisen sisällönanalyysin avulla pääteemoihin, joita olivat 

hyvinvointi ja samanaikaisopetus. Nämä pääluokat rakentuivat vastauksissa esiin tulleiden 

teemojen kautta, ensin omiksi alaluokikseen, joista syntyi sitten tutkimuskysymyksiin 

vastaavat yläluokat. Hirsjärven ym. mukaan fenomenologia keskittyy kirjoitetun tekstin tai 

toiminnan merkityksen ymmärtämiseen ja tutkimustulokset saadaan etsimällä näistä 

teemoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 162.) 

Tutkimustuloksissa tuli esille joitakin asioita, jotka tulivat esille vain yhden henkilön 

kertomana. Laadullisessa tutkimuksessa jokainen vastaus on tärkeä. Tämän vuoksi 

pyrimme tuomaan tutkimustuloksissa jokaisen tutkittavan äänen kuuluviin. Numeroimalla 

joitakin tutkittavan ilmiön kuvauksia halusimme osoittaa joidenkin ilmiöiden kuvauksien 

yleisyyttä tutkimuksessa. Pyrimme tuomaan esiin tutkimustuloksissa toistuneet ilmiöt 

kuvaamalla niitä lukumäärien avulla.  

Viitekehystä rakentaessa pyrimme hyödyntämään tutkimuksen kannalta uusinta tietoa. 

Samanaikaisopettajuuden määritelmät ovat osittain vanhoja, mutta nämä määritelmät 

pitävät edelleen paikkaansa ja kuvaavat tarkasti samanaikaisopettajuuden ilmenemistä 

opettajan työssä. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta lähdeluettelomme on ajankohtainen 

ja monipuolinen. Kansainvälisiä lähteitä löytyi samanaikaisopetuksen määritelmään 

riittävästi.  
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Tutkimustulosten mukaan perinteisessä opettajuudessa sekä haastavat oppilaat, että 

vanhemmat koettiin työn taakkaa lisäävänä. Samanaikaisopetuksen ilmiöitä kuvatessaan 

opettajat eivät nostaneet näitä asioita työtä kuormittavana esille. Pohdimme, tuoko työn 

jakamisen mahdollisuus opettajille voimavaroja kohdata haastavat oppilaat ja vanhemmat. 

Näin ollen niitä ei koeta samalla tavalla kuormittavana, kuin yksin kohdattaessa. Emme 

usko samanaikaisopetuksen poistavan haastavien oppilaiden ja vanhempien olemassaoloa, 

vaan ennemminkin vahvistavan opettajien ammattitaitoa sekä kykyä kohdata vaikeitakin 

tilanteita.   

Kaikki kyselyyn vastanneista olivat itse valinneet työmuodon, ja jokainen vastaaja koki 

poikkeuksetta samanaikaisopetuksen itsellensä hyvänä työmuotona. Vastaajissa ei ollut 

sellaisia työntekijöitä, jotka olisivat vastentahtoisesti joutuneet tiiviiseen yhteistyöhön 

samanaikaisopetuksen muodossa. Tällä voi olla merkitystä kokemuksiin, joita tuloksissa 

tuli esille. Emme kuitenkaan etukäteen voineet tietää, ovatko vastaajat itse valikoineet 

työmuodon, vai onko siihen ollut pakko lähteä. Ajattelimme tutkijana kaiken saadun tiedon 

arvokkaana. Koimme kaikki saamamme kokemukset merkittäviksi tutkimuksen kannalta. 

Tutkimuksen kokonaisuus rakentui kaikista opettajien kertomista ilmiöistä ja niiden 

kuvauksista. Tutkimuksessa jokainen tutkimukseen osallistunut opettaja kuvasi 

samanaikaisopettajuuden kokemuksia myönteisessä valossa. Pohdimme, olisivatko 

tutkimustuloksemme erisuuntaisia, mikäli tutkimukseen olisi osallistunut opettajia, jotka 

eivät itse olisi valinneet tiivistä yhteistyötä työskentelymuodoksi. Pohdimme myös, oliko 

vastaajien sukupuolella merkitystä tutkimustuloksiin. 

Kyllääntymisellä eli saturaatiolla voidaan pohtia aineiston riittävyyttä tutkimusongelman 

kautta. Voidaan ajatella, että aineistoa on tarpeeksi, kun tutkimuskysymysten kannalta 

uutta tietoa tule. Tutkimus alkaa toisin sanoen toistamaan itseään. (Eskola & Suoranta, 

1998, 62-63.) Tutkimustuloksissa toistui pääsääntöisesti tutkimusongelmaan nähden samat 

asiat. Aineisto oli keskenään yhden mukainen, joitakin yksittäisiä kokemuksia lukuun 

ottamatta. Tuloksissa toimme esiin kaikki ilmiötä kuvaavat kokemukset ja pohdimme 

niiden suhdetta toisiinsa. Luotettavuuden näkökulmasta oli tärkeää tuoda kaikki 

kokemukset näkyville.      
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Oppimiskokemuksemme ja ajatuksia jatkotutkimuksen mahdollisuudesta 

 

Samanaikaisopettajuudesta on tehty suomalaisia tutkimuksia verrattain vähän kuluneiden 

vuosikymmenten aikana. Parin viimeisen vuoden aikana samanaikaisopettajuus pro gradu 

tutkimusten aiheena on selvästi nostanut suosiotaan. Samanaikaisopetus ei ole uusi 

opetuksen muoto ja sen suosio on pitkään pysynyt maltillisena. Kuitenkin viime vuosien 

aikana on tapahtunut muutos samanaikaisopetuksen suosiossa opettajien keskuudessa, 

mikä heijastuu myös kasvatusalalla tehtyihin tutkimuksiin. Samanaikaisopettajuutta on 

lähiaikoina tutkittu suhteellisen paljon varsinkin kandidaatin tutkielmissa sekä pro gradu 

töinä ja näissä tutkimuksissa tutkimuksen näkökulmana on pääsääntöisesti ollut oppilaiden 

saamat hyödyt samanaikaisopetuksesta, erityisopetuksen ja inkluusion näkökulma sekä 

vanhempien kokemukset samanaikaisopetuksesta. Samanaikaisopetuksen vaikutuksista 

opettajien työhyvinvoinnin kokemuksiin ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuskentällä oleva 

aukko opettajien työhyvinvoinnin kokemusten ja samanaikaisopetuksen yhteydestä antaa 

tälle tutkimukselle lisäarvoa sekä nostaa esiin keskustelun opettajien työssäjaksamisen 

tukemisen eri keinoista, uuden opetussuunnitelman valossa.  

Jatkotutkimusaiheena voisi olla yhteistyön tutkiminen laajemmassa mittakaavassa 

työhyvinvoinnin yhtenä tekijänä. Tässä tutkimuksessa yhteistyö oli rajattu käsittämään 

samanaikaisopettajuutta. Koemme opettajien työhyvinvoinnin ja työssäjaksaminen 

merkittäväksi ja ajankohtaiseksi. Opettajien työhyvinvointiin panostaminen lisää opettajien 

henkisiä resursseja ja taloudellisia resursseja sekä parantaa opetuksen laatua. 

Tutkimuksen tekeminen on vaikuttanut ammatilliseen kasvuumme opettajana. Työ on 

opettanut ymmärtämään yhteistyön arvon työelämässä, jota haluammekin vahvistaa 

tulevina opettajina. Tutkimuksen tekeminen on ollut mielekästä, vaikka ajoittain 

raskastakin yhteisen ajan ja muun elämän yhteensovittamisen vuoksi. Tutkimustyön 

tekeminen on vahvistanut ja kehittänyt yhteistyötaitojamme. Tutkimuksen tekeminen on 

opettanut joustamaan mielipiteissä sekä kuuntelemaan ja huomioimaan toisen ajatuksia. 

Tutkimusta tehdessämme olemme oppineet ymmärtämään hieman tutkimustyöstä ja sen 

tekemisestä. Tutkimuksessa kaikki vaiheet ovat tärkeitä hyvän lopputuloksen saamiseksi. 

Käytäntö opetti meitä huomaamaan, miten monenlaisia vaiheita ja tunteita tutkimuksen 

tekemiseen sisältyy. Jotta tästä prosessista suoriutuu mahdollisimman hyvin, täytyy olla 

kiinnostunut asiasta, jota tutkii. 
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Mielestämme aiheen valinta oli ajankohtainen ja onnistunut. Oman ammatillisen 

kasvumme lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa työyhteisön ja 

opettajan työskentelytapojen kehittämisessä sekä koulun kehittämisen muotona. Tulevina 

opettajina tutkimustulokset antavat meille näkökulmia ja välineitä toteuttaa opettajan työtä 

ottamalla huomioon oman hyvinvoinnin lisäksi työyhteisön hyvinvoinnin.  
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