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1 JOHDANTO 

Pystynkö opettamaan tuntemattomalle luokalle musiikkia? Selviänkö suuren luokan 

opettamisesta yksin? Pärjäänkö oppilaiden vanhempien kanssa? Nämä omaa osaamista 

koskevat kysymykset ovat opettajille usein arkea. Ne liittyvät opettajien 

pystyvyyskäsityksiin eli koettuun minäpystyvyyteen koulussa. Jokaisella opettajalla on 

yksilöllinen käsitys omasta osaamisestaan sekä pystyvyydestään, ja tätä käsitystä kuvataan 

termillä opettajapystyvyys (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy & Hoy, 1998, 203). 

Tällaisten uskomusten on todettu vaikuttavan muun muassa ihmisen ajatteluun, toimintaan, 

tunteisiin, motivaatioon, saavutuksiin sekä itsesäätelyyn. (Bandura, 1991, 257; Schunk & 

Pajares, 2009, 35.)  

Voidaan siis ajatella, että minäpystyvyys vaikuttaa myös opettajan toimintaan sekä 

motivaatioon koulussa. Yleensä ihmiset, joiden minäpystyvyys on hyvä, ottavat vastaan 

haastavampia tehtäviä, asettavat korkeampia tavoitteita sekä luottavat itseensä enemmän 

kuin ne, joiden minäpystyvyys on heikko. (Schwarzer, 2014, 9.) Koulumaailmassa 

minäpystyvyys näkyy esimerkiksi opettajien työhön sitoutumisessa, stressin ja 

uupumuksen kokemuksissa sekä opettajan ja oppilaan tai opettajan ja vanhempien välisissä 

kohtaamisissa (Fackler & Malmberg, 2016, 185). Opettajapystyvyydellä on myös nähty 

olevan yhteyttä opettajien ajan- ja luokanhallintataitoihin, muutoksiin suhtautumiseen sekä 

kykyihin opettaa ja innostaa oppilaita (Zee & Koomen, 2016, 992; Brouwers & Tomic, 

2000, 240; Caprara, Barbaranelli, Stece, & Malone, 2006, 474). 

Opettajapystyvyydellä on nähty olevan vaikutusta myös luokan toimintaan, kuten 

oppilaiden häiritsevään käyttäytymiseen (Zee & Koomen, 2016, 998). Useat tutkimukset 

osoittavat, että korkea minäpystyvyys opettajilla vaikuttaa koko luokkahuoneen ilmastoon 

positiivisesti (Zee & Koomen, 2016, 981–982). Osa aikaisemmista tutkimuksista jopa 

viittasi siihen, että opettajat, joilla minäpystyvyys oli korkea, kokivat oppilaat harvemmin 

ongelmallisiksi tai erityistä tukea tarvitseviksi (ks. Hughes, Barker, Kemenoff, & Hart, 

1993).  

Erityisen tuen tarpeen oppilaista ja inkluusiosta sekä opettajan muuttuvasta työnkuvasta on 

lisäksi keskusteltu paljon julkisuudessa uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen. 

Etenkin uusi opetussuunnitelma, joka nousee esille myös tutkimusaineistosta, on herättänyt 

sekä vastustusta että innostusta opettajien keskuudessa. Täten opettajapystyvyyden 
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tutkimus on ajankohtaista ja tärkeää opettajien työhyvinvoinnin sekä jaksamisen 

näkökulmasta.  

Tutkimuksen teoriaosuudessa määritellään tärkeimmät käsitteet sekä opettajapystyvyyteen 

sekä sen muodostumiseen liittyvät tekijät. Samalla esitellään opettajapystyvyyden 

ulottuvuudet, joita on käytetty myös aiemmissa opettajapystyvyyttä käsitelleissä 

kansainvälisissä tutkimuksissa, ja jotka luovat pohjan tämän tutkimuksen 

tutkimuskysymyksille. Tämän tutkimuksen tarkoitus onkin selvittää, millaisia 

opettajapystyvyyden ulottuvuuksia vastaukset tuovat ilmi, mitkä tilanteet tai tekijät 

vaikuttavat kielteisesti tai myönteisesti opettajien kokemaan minäpystyvyyteen sekä 

millaisia opettajaprofiileja voidaan tuottaa opettajien minäpystyvyyden perusteella. 

Tutkimus toteutettiin sosiaalisessa mediassa keräämällä aineisto Alakoulun aarreaitta         

-ryhmän jäseniltä. Kyselylomake luotiin opettajapystyvyyden ulottuvuuksien pohjalta, ja 

tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. 

Minäpystyvyys on tärkeä käsite tutkittaessa opettajia, ja se linkittyy useaan eri osa-

alueeseen opettajien jokapäiväisessä työssä. Opettajapystyvyydestä tehty aiempi tutkimus 

on melko pirstaleista, ja yhtenäisiä johtopäätöksiä tutkimustuloksista on ollut vaikea tehdä 

(Zee & Koomen, 2016, 100). Kuitenkin esimerkiksi heikko opettajapystyvyys on useissa 

tutkimuksissa liitetty negatiivisiin seurauksiin, kuten työssä uupumiseen sekä motivaation 

menettämiseen (Skaalvik & Skaalvik, 2007; Zee & Koomen, 2016), joten aiheen tutkimus 

voi olla tärkeää esimerkiksi tulevaisuuden opettajankoulutuksen kehittämistä ajatellen. 

Lisäksi opettajien kokemaa pystyvyyttä on Suomessa tutkittu melko vähän. 
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2 MINÄPYSTYVYYS OPETTAJAN AMMATISSA 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu minäpystyvyys-käsitteen ympärille. 

Se on osa Albert Banduran (1986) kehittämää sosiokognitiivista teoriaa, jonka mukaan 

ihminen säätelee itse sekä toimintaansa että motivaatiotaan. Banduran teoria taas pohjautuu 

Julian Rotterin (1966) sisäisen ja ulkoisen hallintakäsityksen teoriaan, jonka mukaan 

yksilöiden välillä on eroja siinä, uskovatko he tapahtumien tai toiminnan lopputulosten 

johtuneen esimerkiksi onnesta, kohtalosta tai muista ihmisistä (ulkoinen hallintakäsitys) 

vai heidän omista toimintatavoistaan (sisäinen hallintakäsitys). Bandura jalosti näitä 

ajatuksia pidemmälle ja totesi, että ihmisen käytökseen erilaisissa tilanteissa eivät vaikuta 

ainoastaan yleiset uskomukset, vaan lisäksi yksilöiden kokema kyvykkyys eli 

minäpystyvyys (Zee & Koomen, 2016, 983). Banduran sosiokognitiivisen teorian mukaan 

ympäristö, ihmisen persoona ja toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, mikä ohjaa 

ihmisen käyttäytymistä. Kun ihminen tiedostaa oman käytöksensä sekä sen seuraukset, voi 

hän vaikuttaa omaan kehitykseensä. (Schunk & Pajares, 2009, 35–36.) Sellaiset ihmiset, 

jotka uskovat toiminnallaan olevan seurauksia ympäristöönsä, pärjäävät todennäköisemmin 

paremmin elämässään (Lachman, 2006, 283). 

Tämän tutkimuksen ihmiskäsitys perustuu siis itsesäätelylle, eli ihminen tarkkailee itse 

omia reaktioitaan, omaa käyttäytymistään ja sen seurauksia sekä arvioi sitä suhteessa 

omaan tasoonsa tai ympäröiviin olosuhteisiin. Itsesäätelyssä sekä oman toiminnan 

hallinnassa merkittävässä roolissa ovat minäpystyvyysuskomukset, jotka ovat tässä 

tutkimuksessa keskiössä. Minäpystyvyys tarkoittaa ihmisen omia tilannekohtaisia 

käsityksiä kyvyistään, osaamisestaan ja pärjäämisestään (Bandura, 1977). Se siis kuvaa 

ihmisten uskoa itseensä ja tekemiseensä erilaisissa tilanteissa. Nämä uskomukset 

vaikuttavat sekä ihmisen ajatteluun, toimintaan, tunteisiin, motivaatioon, saavutuksiin että 

itsesäätelyyn. (Bandura, 1991, 257; Schunk & Pajares, 2009, 35.) Lisäksi tilanne ja 

olosuhteet vaikuttavat minäpystyvyyteen, eli  pystyvyyskäsitykset voivat muuttua 

erilaisissa ympäristöissä, vaikka tehtävät olisivat ennestään tuttuja. (Bandura, 1977, 194.) 

Minäpystyvyys siis ohjaa sekä toimintaa että motivaatiota. On todettu, että ne ihmiset, 

joilla minäpystyvyys on hyvä, ottavat vastaan haastavampia tehtäviä, asettavat korkeampia 

tavoitteita sekä luottavat itseensä enemmän kuin ne, joiden minäpystyvyys on heikko. 

Mielikuva onnistumisesta luodaan aivoissa, ja näin ollen toimintaan kohdistuu joko 
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positiivisia tai negatiivisia asenteita ja odotuksia. Hyvä minäpystyvyys auttaa säilyttämään 

motivaation korkeana, jolloin ihmiset sitoutuvat tavoitteisiinsa, eivätkä anna 

vastoinkäymisten lannistaa heitä. (Pajares & Schunk, 2001; Schwarzer, 2014, 9.)  

Tässä tutkimuksessa minäpystyvyyttä tarkastellaan erityisesti opettajien näkökulmasta, eli 

opettajien minäpystyvyydellä viitataan niihin tuntemuksiin, joita opettajat kokevat 

työskennellessään koulussa. Tämä tutkimus keskittyy ainoastaan koulukontekstiin, sillä 

opettajan minäpystyvyys opetustehtävissä näyttää eroavan minäpystyvyydestä muilla 

elämän osa-alueilla (Lauermann & König, 2016, 16). Tässä tutkimuksessa opettajan 

minäpystyvyydestä käytetään käsitettä opettajapystyvyys. 

2.1 Opettajan ammatillinen minäpystyvyys 

Myös opettajien minäpystyvyyteen liittyy historiallisesti kaksi näkökulmaa: Banduran 

(1997) teoria minäpystyvyydestä sekä Rotterin (1966) sisäisen ja ulkoisen 

hallintakäsityksen teoria, joiden pohjalta käsite on luotu. Banduran (1997, 3) teorian 

pohjalta opettajan minäpystyvyys on yksi minäpystyvyyden muoto, jossa ihminen itse luo 

uskomuksensa niihin kykyihin, joita tarvitaan esimerkiksi tietyn kasvatus- tai 

opetustehtävän suorittamiseksi. Rotterin sisäisen ja ulkoisen hallintakäsityksen teorian 

mukaisesti opettajat voivat uskoa oppilaiden käyttäytymisen, oppimisen ja saavutuksien 

olevan yhteydessä joko ulkoisiin tekijöihin, kuten vanhempien antamaan kasvatukseen ja 

kotiolosuhteisiin tai sisäisiin tekijöihin, kuten opettajien henkilökohtaisiin kykyihin opettaa 

ja kasvattaa. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 612.) Niistä opettajien käsityksistä, jotka 

kuvaavat opettajien omia uskomuksia kyvyistään organisoida ja toteuttaa opetukseen 

liittyviä tehtäviä koulumaailmassa, käytetään käsitettä henkilökohtainen opettajapystyvyys 

(Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998, 203; Skaalvik & Skaalvik, 2007, 612). 

Sillä tarkoitetaan siis opettajien uskomuksia siitä, että he voivat itse vaikuttaa oppilaiden 

suoriutumiseen koulussa (Berman, McLaughlin, Bass, Pauly, & Zellman, 1977, 137) tai 

siihen, miten hyvin oppilaat oppivat (Guskey & Passaro, 1994, 4; Woolfolk Hoy & Davis, 

2005, 117). Opettajien odotukset onnistua luokanhallinnassa, jokaisen oppilaan 

motivoinnissa tai matemaattisen ongelman selittämisessä myös heikoimmille oppilaille 

voivat näin ollen olla esimerkkejä henkilökohtaisesta opettajapystyvyydestä (Skaalvik & 

Skaalvik, 2014, 69). 
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Opettajalla voi myös olla uskomuksia opettajan ammattia kohtaan. Yleinen 

opettajapystyvyys tarkoittaa uskomuksia liittyen siihen, että opettajan ammatilla ylipäätään 

voidaan vaikuttaa oppilaiden kasvuun ja kehitykseen (Chacón, 2005, 258.) Tässä 

tutkimuksessa opettajapystyvyydellä viitataan kuitenkin opettajan henkilökohtaisiin 

pystyvyyskäsityksiin, vaikka yleisen opettajapystyvyyden olemassaolo on myös tärkeää 

tiedostaa. 

Opettajan minäpystyvyys opetustilanteissa on tulevaisuusorientoitunutta ja tilanne- sekä 

oppiainesidonnaista toimintaa ja arviointia (Woolfolk Hoy, Hoy, & Davis, 2009, 628; 

Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001, 790). Opettajan ammatissa minäpystyvyyden 

vaihtelu voi käytännössä tarkoittaa pystyvyyskäsitysten muuttumista esimerkiksi silloin, 

kun opettaja saa uuden luokan tai uuden oppiaineen opetettavakseen. Tällöin opettajan 

todelliset kyvyt eivät muutu, vaan opettaja arvioi uudelleen, onko hän riittävän hyvä 

suoriutumaan uudenlaisista tehtävistä. Minäpystyvyys ei siis välttämättä vastaa ihmisen 

todellisia kykyjä, vaan se on pikemminkin yksilön arvio ympäröivistä olosuhteista 

suhteessa suoritukseen sekä siitä, ovatko omat kyvyt riittävät suoriutumaan juuri tietystä 

tehtävästä tietyissä olosuhteissa (Bouffard-Bouchard, Parent, & Larivee, 1991, 154). 

Yksittäisellä opettajalla voi myös olla uskomuksia sekä pienemmän työskentelyryhmän 

että laajemmin koko työyhteisön kyvyistä toteuttaa erilaisia opetustehtäviä. Tällöin 

puhutaan koulun kollektiivisesta minäpystyvyydestä. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 613.) 

Koulun kollektiivinen pystyvyys huomioi sen, että koko henkilökunnan tuntemukset 

vaikuttavat siihen, millainen työympäristö koulusta muodostuu. Opettajat eivät siis tee 

työtä ainoastaan yksin, vaan yhteisössä, jossa tietynlaiset käsitykset jaetaan. (Bandura, 

1993, 141.) Useissa kouluissa opettajat työskentelevät ryhmissä tai pareina, jolloin myös 

vastuu suuremmista oppilasryhmistä jaetaan tiimin kesken. Opetuksen suunnittelu tehdään 

tällöin yhteistyössä, ja tunnit toteutetaan yksin tai yhdessä. Yksittäisen opettajan 

minäpystyvyyden kokemukset voivat silloin olla riippuvaisia myös ryhmän toiminnan 

tasosta. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 613.)  

2.2 Kompetenssi osana opettajan minäpystyvyyttä 

Motivaation ja oppimisen tutkimukseen liittyy lisäksi Ryanin sekä Decin (2000) kehittämä 

itseohjautuvuusteoria. Teorian mukainen pääajatus on, että ihminen pyrkii toteuttamaan 

itseään sekä omia päämääriään. Lisäksi omaehtoisuus sekä itse koettu pätevyys eli 
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kompetenssi ovat ihmisen psykologisia perustarpeita, jotka ovat tärkeitä motivaation sekä 

hyvinvoinnin kannalta. Näiden perustarpeiden tyydyttäminen nostaa ihmisen sisäistä 

motivaatiota. (Ryan & Deci, 2000, 68.) Minäpystyvyys liitetään usein hallinnan 

kokemuksiin sekä koettuun pätevyyteen eli kompetenssiin (Skaalvik & Skaalvik, 2014, 

69). Kompetenssi liittyy läheisesti myös tähän tutkimukseen, sillä keskiössä ovat opettajien 

minäpystyvyysuskomukset, ja opettajien kokema kompetenssi voidaan tässä tutkimuksessa 

nähdä minäpystyvyyden alakäsitteenä.  

Rotterin oletuksen mukaisesti opettajien pätevyyden tuntemukset lisääntyvät, jos he 

uskovat, että kasvatuksella ja koulutuksella voidaan vaikuttaa oppilaiden saavutuksiin ja 

käyttäytymiseen (Guskey & Passaro, 1994; Rose & Medway, 1981, 629). Toisaalta 

voidaan olettaa, että opettajan pätevyyden tunne heikkenee, mikäli opettajat uskovat 

ulkoisten tekijöiden, kuten oppilaiden kykyjen tai kotiolosuhteiden, vaikuttavan oppilaisiin 

enemmän kuin opettajan käyttämät toimintatavat (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 612). 

Kompetenssi on siis yhteydessä sekä henkilökohtaiseen että yleiseen opettajapystyvyyteen. 

2.3 Opettajan minäpystyvyyden rakentuminen 

On luonnollista, että opettaja kokee työssään erilaisia tunteita. Onnistumiset ja 

epäonnistumiset sekä epävarmuus ja nopeasti muuttuvat tilanteet kuuluvat opettajan 

arkeen. Koska minäpystyvyys vaihtelee erilaisissa tilanteissa (Bandura, 1997, 194), myös 

opettajan omat käsitykset pätevyydestään sekä osaamisestaan voivat vaihdella koulussa. 

Minäpystyvyys voi siis kehittyä ja muuttua erilaisten kokemusten kautta ja taitojen 

kehittyessä, eikä se siten ole samankaan tehtävän kohdalla pysyvä ominaisuus. Yksilöt 

voivat tuntea olevansa hyvin kyvykkäitä joissakin tilanteissa ja vähemmän kyvykkäitä 

toisissa. (Bandura, 1997, 194; Van der Bijl & Shortridge-Baggett, 2002, 10.) Tämä voi 

selittää opettajan pystyvyyskäsitysten eroja esimerkiksi eri oppiaineiden tai eri luokkien 

välillä. 

Uskomus omaan pystyvyyteen kehittyy neljän eri informaatiolähteen avulla. Nämä ovat 

tilanteen hallinnan aiemmat kokemukset eli onnistumiset, mallit eli muiden henkilöiden 

onnistumiset samassa tilanteessa, sosiaalinen tuki eli kannustus sekä fyysiset ja psyykkiset 

tuntemukset. (Bandura, 1977, 195.) Pystyvyysodotusten muodostumiseen ei kuitenkaan 

riitä pelkästään näistä lähteistä saatu informaatio. Näiden lisäksi tarvitaan ihmisen omaa 

reflektointia sekä kognitiivista prosessointia. Ihminen siis tekee oman tulkintansa kustakin 
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tilanteesta ottaen huomioon esimerkiksi henkilökohtaiset ominaisuutensa, tehtävän 

vaatiman vaikeustason, aikaisemmat onnistumisten tai epäonnistumisten syyt sekä sen, 

kuinka kovasti hän joutuu ponnistelemaan onnistuakseen tehtävässä. Minäpystyvyys on 

siis henkilökohtaisesti koettu, tilannesidonnainen ja hyvin monen erilaisen prosessin 

tuottama käsitys ihmisen omista kyvyistä. (Bandura, 1977, 194–200; Bandura 1997, 79–

113.) 

Nämä neljä lähdettä vaikuttavat myös opettajapystyvyyden muodostumiseen (Woolfolk 

Hoy, Hoy, & Davis, 2009, 638). Voimakkaimmin minäpystyvyyteen vaikuttavat aiemmat 

henkilökohtaiset tilanteenhallinnan kokemukset. Yleensä onnistumiset parantavat 

minäpystyvyyttä. Epäonnistumiset taas heikentävät sitä erityisesti silloin, jos niitä sattuu 

uutta taitoa opetellessa tai suorituksen alkuvaiheessa. (Bandura, 1997, 195.) Tämän 

perusteella esimerkiksi aloittelevan opettajan minäpystyvyys voi heikentyä, mikäli tuntien 

pitäminen epäonnistuu jatkuvasti. 

Toisaalta samasta tilanteesta saadut onnistumisen kokemukset takaavat usein sen, että 

minäpystyvyys vahvistuu, ja tällöin ajoittaiset epäonnistumiset eivät välttämättä heikennä 

sitä. Jos epäonnistumisen syyksi todetaan yrittämättömyys, motivaatio voi jopa kasvaa tai 

pystyvyyden tuntemukset lisääntyä epäonnistumisten seurauksena. Samasta haasteesta 

selviäminen myöhemmin voi nostaa sekä motivaatiota että pystyvyyttä samankaltaisia 

tilanteita kohtaan. (Bandura, 1977, 195.) Kuitenkin jos opettajan tulkinta on, että 

opetustehtävän suorittaminen on mahdotonta, vaikuttaa se negatiivisesti hänen 

minäpystyvyyteensä (Woolfolk Hoy, et al., 2009, 638–639.) Esimerkiksi jos 

luokanopettaja on saanut riittävästi hyviä kokemuksia opetuksensa onnistumisesta, hän 

luultavasti uskoo olevansa hyvä opettaja. Tällöin yksittäinen huonosti mennyt tunti ei 

välttämättä heikennä opettajan uskoa pärjätä hyvin oppilaiden kanssa. Hän ottaa opikseen 

epäonnistumisista ja yrittää jatkossa entistä kovemmin.  

Kun pystyvyysusko tietynlaista tehtävää kohtaan on saavutettu, sitä voidaan usein yleistää 

myös sellaisiin tilanteisiin, jotka jollain tavalla eroavat aiemmin koetusta (Bandura, 1977, 

195–196). Jos opettaja on saavuttanut hyvän minäpystyvyyden esimerkiksi englannin 

kielen tuntien pidossa, voi hän näiden kokemusten perusteella uskoa opettavansa muitakin 

kieliä hyvin. On huomionarvoista, että onnistumiset voivat johtua jo saavutetusta hyvästä 

minäpystyvyydestä, tai vastaavasti hyvä minäpystyvyys voi olla seurausta onnistumisista. 
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Omat positiiviset uskomukset onnistumisesta voivat siis olla joko syynä onnistumiselle tai 

seurausta siitä. (Kukkonen, 2003, 11; Zimmermann, 2000, 88.)  

Toinen tapa vaikuttaa minäpystyvyysuskomuksiin on mallisuoritusten seuraaminen. Koska 

saatu kokemus ei tällöin ole henkilökohtaisesti koettu, vaan se perustuu havaintoihin 

muiden ihmisten käyttäytymisestä, sen vaikutus minäpystyvyyden muodostumiseen on 

pienempi kuin oman kokemuksen perusteella luotu käsitys. Mallisuoritusten näkeminen 

voi kuitenkin parantaa yksilön minäpystyvyyttä, jos hän kokee, että mallisuorituksen tekijä 

on kyvyiltään saman tasoinen tai mallisuorituksen tekijä suoriutuu tehtävästä onnistuneesti. 

Onnistumisen näkeminen parantaa yksilön minäpystyvyyttä erityisesti silloin, kun 

onnistuminen tapahtuu sinnikkään yrittämisen seurauksena. Vastaavasti minäpystyvyys ei 

juurikaan lisäänny, jos yksilö kokee mallisuorituksen tekijän paljon itseään 

kyvykkäämmäksi. (Bandura, 1977, 196–197). Tällainen pelkkien mallisuoritusten 

seuraamisen avulla muodostunut pystyvyysusko on kuitenkin altis muutoksille 

(Zimmermann, 2000, 88). Tämän perusteella voidaan olettaa, että esimerkiksi työparina 

työskentelevät opettajat voivat toimia toisilleen hyvänä mallina. Kun toinen opettajista 

näkee toisen onnistuvan tunnin toteutuksessa, voi hän saada lisää itseluottamusta 

mallisuorituksen näkemisestä, jolloin hänen minäpystyvyytensä kyseistä oppiainetta 

kohtaan paranee. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 621.) 

Kolmas tapa vaikuttaa minäpystyvyyden muodostumiseen on sosiaalinen tuki eli 

kannustus. Jos yksilöllä ei ole aikaisempaa kokemusta tehtävän suorittamisesta, eikä hän 

ole nähnyt muiden suorituksia, kannustuksella on melko pieni vaikutus minäpystyvyyden 

muodostumiseen. Lisäksi, jos yksilöllä on paljon kokemuksia tehtävässä 

epäonnistumisesta, ei pelkästään kannustuksen avulla voida muuttaa näitä pystyvyyden 

kokemuksia. Kannustus voi kuitenkin lisätä yksilön ponnistelun määrää tehtävää kohtaan, 

jolloin hänellä on paremmat mahdollisuudet onnistua. Vastaavasti, jos yksilö kokee, että 

tehtävä on todellisuudessa mahdoton tai kannustus on täysin ristiriidassa aiempiin 

kokemuksiin nähden, hänen pystyvyyskäsityksensä voivat heikentyä. Kannustusta 

kuitenkin käytetään paljon, ja sillä on paljon positiivisia seurauksia. (Bandura, 1977, 198.) 

Neljäs tapa vaikuttaa minäpystyvyyteen liittyy ihmisten omiin fyysisiin tuntemuksiin, joita 

tilanne aiheuttaa (Bandura, 1977, 198). Näitä asioita voivat olla esimerkiksi stressin tai 

pelon aiheuttamat tuntemukset, jotka usein tulkitaan negatiivisesti. Yleensä niiden koetaan 

haittaavan suoritusta ja heikentävän minäpystyvyyttä. (Lauermann & König, 2016, 10; 
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Bandura, 1977, 198.) Jos esimerkiksi opettaja on huomannut, että musiikin tuntien 

pitäminen jännittää häntä, voivat jo nämä tuntemukset muokata hänen minäpystyvyyttään, 

jolloin hän kokee musiikin tunnit jatkuvasti negatiivisena asiana. Jos taas opettaja onnistuu 

hillitsemään omia stressireaktioitaan, minäpystyvyys kohenee ja tuntien pito helpottuu. 

Sosiokognitiivisen teorian mukaan ne yksilöt, joilla minäpystyvyys on korkea, tulkitsevat 

esimerkiksi jännityksen todennäköisemmin positiivisena, voimaa antavana tekijänä, kun 

taas heikko minäpystyvyys vaikuttaa päinvastaisesti (Lauermann & König, 2016, 10).  

2.4 Opettajapystyvyyden ulottuvuudet  

Opettajan minäpystyvyyttä tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon opettajan monipuolinen 

työkuva sekä vaihtelevat työtehtävät. Täten opettajan minäpystyvyys koulussa muodostuu 

useiden tekijöiden summana esimerkiksi erilaisista tilanteista saatujen kokemusten 

perusteella. 

Opettajan minäpystyvyys jaetaan siis ulottuvuuksiin, joiden on nähty vaikuttavan opettajan 

kokemaan pystyvyyteen kouluarjessa. Ulottuvuuksia on määritetty eri tavoin, esimerkiksi 

analysoimalla keskeisiä tehtäviä, joiden parissa opettaja toimii päivittäisessa työssään 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007, 612). Tämä tarkoittaa, että opettajan minäpystyvyys 

muodostuu neljän informaatiolähteen kautta saadun tiedon avulla erilaisissa kouluarjen 

tilanteissa. Bandura (1997) kehitti alunperin mallin seitsemästä opettajapystyvyyden 

ulottuvuudesta, jotka ovat päätöksentekoon vaikuttaminen, koulun resursseihin 

vaikuttaminen, opetus, luokanhallinta, vanhempien osallisuus, yhteisön osallisuus sekä 

positiivisen kouluilmapiirin luominen (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 612). 

Kuitenkaan edellä mainitut ulottuvuudet eivät ole nykyään täysin keskeisiä opettajien 

jokapäiväisessä työssä (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 613). Siksi esimerkiksi Tschannen-

Moran ja Woolfolk Hoy (2001) kehittivät myöhemmin kolme ulottuvuutta käsittävän 

mallin. Nämä ulottuvuudet ovat opetusstrategiat, luokanhallinta sekä oppilaiden 

sitouttaminen koulutyöhön. Tämä kolmen ulottuvuuden malli todettiin tutkimuksin 

toimivaksi, mutta siinäkin on rajoitteita, minkä vuoksi kehitettiin opettajien työtä edelleen 

paremmin vastaava malli, joka sisältää kuusi opettajapystyvyyden ulottuvuutta: opetus, 

oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen opetuksessa, oppilaiden motivointi, 

työrauhan ylläpitäminen, moniammatillinen ja kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä 

muutoksiin suhtautuminen. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 613.) Nämä asiat mainitaan myös 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tärkeinä vaikuttajina opetuksen laatuun 

(ks. 2014, 27–29). Nämä viimeksi mainitut kuusi ulottuvuutta ovat tämän tutkimuksen 

kannalta merkityksellisiä. 

Opetus. Kaikkien opettajien tärkeä tehtävä on selittää opetuksen aihealueet niin, että 

oppilaat ymmärtävät opetettavien sisältöjen perusperiaatteet. Tämä ulottuvuus keskittyy 

siis opettajien odotuksiin siitä, pystyvätkö he opettamaan ja ohjaamaan kaikkia oppilaita, 

selittämään pääsisällöt, neuvomaan heitä koulutyöskentelyssä sekä vastaamaan 

kysymyksiin, jotka kehittävät oppilaiden ymmärrystä. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 614.) 

Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014, 30) korostetaan jokaisen oppilaan yksilöllistä kehitystä sekä oppimista, 

johon koulun tulisi olla varautunut. Opettajan yksi tärkeä tehtävä onkin taata jokaiselle 

oppilaalle mahdollisuudet kehittyä ja edetä yksilöllisesti. Tämä ulottuvuus käsittää 

eriyttämiseen liittyvät ajatukset ja uskomukset osana opettajan minäpystyvyyttä. 

Oppilaiden motivointi. Oppiminen on riippuvaista oppilaiden omasta motivaatiosta. Näin 

ollen oppilaiden motivointi on tärkeä osa opettajan työtä. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 

614.) Oppilaiden innostamista sekä motivointia painotetaan myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014). Tämä ulottuvuus siis keskittyy oppilaiden 

motivoinnin onnistumiseen osana opettajapystyvyyttä. 

Työrauhan ylläpitäminen. Oppilaat voivat kokea, että liiallinen melu häiritsee heidän 

oppimistaan. Siksi opettajan kyvyt pitää luokka järjestyksessä ja taata oppilaille 

työskentelyrauha ovat tärkeässä osassa koulutyöskentelyssä. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 

614.) Näin ollen yhdeksi opettajapystyvyyden ulottuvuudeksi on valittu opettajien kyvyt 

pitää yllä työrauhaa.  

Moniammatillinen sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014, 35) yhteistyö sekä opetusalan ammattilaisten että 

kodin ja koulun välillä on tärkeä osa oppilaan turvallista kehitystä ja oppimista. Lisäksi 

opetussuunnitelman (2014, 36) mukaan samanaikaisopettajuus mallintaa koulun toimintaa 

oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyö vanhempien ja muiden opettajien kanssa 

onkin siksi yhtenä opettajapystyvyyden ulottuvuutena tässä tutkimuksessa. 

Muutoksiin suhtautuminen. Opettajien työ on muuttunut viimeisten vuosikymmenten 

aikana johtuen esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistuksesta sekä opetusmuotojen 
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muuttumisesta yksilöllisestä yhteisöllisempään suuntaan. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevia 

oppilaita on pyritty integroimaan mahdollisuuksien mukaan perusopetuksen pariin. 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007, 614.) Näin ollen opettajat ovat jatkuvasti osana muuttuvaa 

ammattia ja joutuvat vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin. Näin ollen opettajien kyvyt 

selvitä muutoksista sekä uusista haasteista ovat yhtenä ulottuvuutena opettajapystyvyyden 

tutkimuksessa. 

2.5 Tutkimuksen sijoittuminen alan tutkimuskenttään 

Oppimista sekä sen prosesseja on viime vuosikymmeninä tutkittu yhä enemmän. 

Motivaation tutkimus on keskittynyt erityisesti ihmisen minän tutkimiseen. Banduran 

(1977) luoma minäpystyvyys-käsite on usein keskeisessä roolissa aikaisemmissa 

motivaatiota sekä ihmisen käyttäytymistä koskevissa tutkimuksissa. (Pajares & Schunk, 

2001.) Viime vuosina minäpystyvyys onkin näyttäytynyt esimerkiksi tehokkaana 

opiskelijoiden motivaation ja oppimisen ennustajana. Kasvatustieteen tutkimuksissa on 

huomattu, että opiskelijoiden omilla pystyvyysuskomuksilla on yhteyttä 

opiskelumotivaatioon sekä akateemiseen menestykseen. Suuressa osassa 

minäpystyvyystutkimuksia on käytetty määrällisiä menetelmiä (Pajares, 2000). 

Myös opettajien minäpystyvyyttä on tutkittu laajasti viime vuosikymmenien ajan (Fackler 

& Malmberg, 2016, 185). Kuitenkin Zeen ja Koomenin (2016) tekemän kattavan 

kirjallisuuskatsauksen mukaan suuri osa opettajan minäpystyvyyttä käsittelevistä 

tutkimuksista on toisistaan irrallisia. Tutkimukset ovat eronneet toisistaan sekä käytettyjen 

menetelmien että valittujen kohdejoukkojen perusteella. Näin ollen opettajapystyvyyden 

tutkimus on melko pirstaleista, ja yleistettäviä johtopäätöksiä opettajapystyvyyden 

vaikutuksista on ollut vaikea tehdä. (Zee & Koomen, 2016, 1008.) Seuraavaksi esitellään 

tärkeimpiä tutkimuksia opettajapystyvyyden tutkimuskentältä. Keskiössä ovat Facklerin ja 

Malmbergin (2016), Zeen ja Koomenin (2016) sekä Skaalvikin ja Skaalvikin (2014) laajat 

opettajapystyvyyden tutkimukset.  

Fackler ja Malmberg (2016) tutkivat kvantitatiivisesti opettajien, koulun, luokan sekä 

rehtorien ominaisuuksien merkitystä opettajapystyvyyteen vaikuttavina tekijöinä. Heidän 

tutkimuksensa aineisto on peräisin vuonna 2008 tehdystä laajasta kansainvälisestä 

tutkimuksesta, jonka toteutti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD). 

Tutkimuksessa oli mukana 2800 koulua ja 44748 yläkoulun opettajaa 14:stä maasta. 
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Tärkeimpänä tutkimuksen tuloksista voidaan pitää huomiota siitä, että opettajien korkea 

minäpystyvyys vaikutti positiivisesti monella eri opettajan jokapäiväiseen työhön 

liittyvällä osa-alueella. Tutkimuksessa esimerkiksi todettiin, että opettajat, joiden 

minäpystyvyys oli korkea, olivat sitoutuneempia työhönsä, kokivat vähemmän stressiä 

sekä olivat joustavampia oppilaan ja opettajan välisissä vuorovaikutustilanteissa ja 

luokanhallinnassa kuin opettajat, joiden minäpystyvyys oli heikko (Fackler & Malmberg, 

2016, 185). Myös Skaalvikin ja Skaalvikin (2014, 75) laajassa norjalaisessa määrällisessä 

tutkimuksessa (n = 2569 opettajaa) sekä Zeen ja Koomenin (2016, 982) 

kirjallisuuskatsauksessa korkea minäpystyvyys ennusti sekä työhön sitoutumista että työssä 

viihtymistä ja matala minäpystyvyys työssä uupumista, mikä tukee minäpystyvyysteoriaa, 

jonka mukaan minäpystyvyys määrittää, kuinka ympäristön mahdollisuudet tai haasteet 

koetaan.  

Lisäksi oppilaiden hyvällä koulumenestyksellä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia 

opettajien minäpystyvyyteen (Fackler & Malmberg, 2016, 191; Vieluf, Kunter, & Vijver 

Van De, 2013, 100). Facklerin ja Malmbergin (2016, 191, 193) tutkimuksessa ne opettajat, 

jotka suunnittelivat ja organisoivat opetustaan sekä käyttivät oppilaskeskeisiä, vaihtelevia 

ja tehokkaita opetusmenetelmiä sekä ottivat yksittäisten oppilaiden erot opetuksessaan 

huomioon, saivat parempia tuloksia minäpystyvyyden suhteen.  

Facklerin ja Malmbergin (2016, 191) tutkimuksessa kokeneilla opettajilla oli korkeampi 

minäpystyvyys kuin vasta-alkajilla. Myös Lauermannin ja Königin (2016, 16) tekemässä 

saksalaisessa pienemmän mittakaavan määrällisessä tutkimuksessa (n = 119) tulokset 

olivat samankaltaisia. Toisaalta Tschannen-Moran ja Hoy (2001, 801) totesivat aiemmassa 

kvantitatiivisessa tutkimuksessaan (n = 410) Yhdysvalloissa, ettei työkokemuksella ole 

merkittävää vaikutusta opettajapystyvyyteen. Myöskään tuoreessa Shouldersin ja Krein 

(2015, 58) Yhdysvalloissa teettämässä tutkimuksessa (n = 256) työkokemus ei vaikuttanut 

opettajien kokemaan minäpystyvyyteen. 

Toinen laaja opettajapystyvyyttä käsittelevä tutkimus on Zeen ja Koomenin (2016, 982) 

tekemä kirjallisuuskatsaus neljänkymmenen vuoden ajalta. Tutkijat etsivät 

opettajapystyvyyden tutkimuksia kolmesta kansainvälisestä tietokannasta vuosien 1974 

sekä 2014 väliltä. Lopulliseen tutkimukseen valikoitui 165 empiiristä artikkelia, jotka 

sisälsivät määrällistä aineistoa. Näiden tutkimusten perusteella tutkijoilla ei ole täyttä 
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yksimielisyyttä siitä, mihin opettajapystyvyys opettajan ammatissa tai luokan tasolla 

vaikuttaa (Zee & Koomen, 2016, 982).  

Zeen ja Koomenin (2016, 1007) tutkimuksessa minäpystyvyys ennusti kuitenkin 

voimakkaasti opettajan käyttäytymistä kouluarjessa kaikenlaisissa opetustilanteissa, mitä 

voidaan pitää tutkimuksen päätuloksena. Kirjallisuuskatsauksen perusteella saatiin viitteitä 

siitä, että opettajapystyvyydellä on yhteys esimerkiksi opettajien ajan- sekä 

luokanhallintataitoihin (Zee & Koomen, 2016, 992).  

Zeen ja Koomenin (2016, 981–982) mukaan useat tutkimukset osoittavat, että korkea 

minäpystyvyys opettajilla johtaa oppilaiden kykyjä tukevien tuntien suunnitteluun ja 

toteutukseen, eli se vaikuttaa koko luokkahuoneen ilmastoon positiivisesti. Lisäksi 

opettajat, joilla minäpystyvyys on korkea, käyttävät usein oppijakeskeisiä ja 

konstuktivistisia lähestymistapoja opetuksessaan, eriyttävät opetustaan enemmän, 

määrittävät luokan tavoitteita oppilaslähtöisesti sekä suhtautuvat positiivisesti käyttämiinsä 

opetusmenetelmiin, kun taas matala minäpystyvyys johtaa perinteisten opetustapojen 

käyttöön (Zee & Koomen, 2016, 994–995, 998.)  

Opettajien minäpystyvyysuskomusten erot näkyivät siis opettajien kyvyissä käyttää uusia 

opetusmenetelmiä sekä antaa palautetta oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille 

(Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001, 789). Ne opettajat, joilla minäpystyvyys oli 

korkea, olivat taitavampia käyttämään erilaisia opetusmenetelmiä tehokkaasti, innostamaan 

oppilaita keskittymään tehtäviin sekä pitämään luokan paremmin hallinnassa kuin ne 

opettajat, joiden minäpystyvyys oli heikko (Brouwers & Tomic, 2000, 240; Caprara, 

Barbaranelli, Stece, & Malone, 2006, 474). Lisäksi ne opettajat, joilla minäpystyvyys oli 

korkea, olivat uusille ideoille avoimia sekä suhtautuivat positiivisesti ammattiinsa (Gibson 

& Dembo, 1984, 573; Tschannen-Moran et al., 1998, 215). Myös aikaisempi tutkimus on 

osoittanut, että opettajilla, joiden minäpystyvyys on korkea, on enemmän itseluottamusta 

omiin kykyihinsä onnistua opetuksessa menestyksekkäästi huolimatta ympäristön 

tekijöistä, kuten kodin tai koulun ilmapiiristä (Bandura, 1997, 3). Lisäksi he yrittävät 

ratkaista ongelmia pitkäjänteisemmin (Bandura, 1977, 195).  

Minäpystyvyyden on nähty olevan yhteydessä myös opettajien asenteisiin esimerkiksi 

inklusiivista opetusta kohtaan (Zee & Koomen, 2016, 994). Sinnikkäät ja lannistumattomat 

luokanopettajat kokivat olevansa taitavampia oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden 

opetuksessa sekä hyväksyivät olevansa vastuussa näiden oppilaiden oppimisesta (ks. 
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Brownell & Pajares, 1999; Brady & Woolfson, 2008). Yleiskatsaus opettajapystyvyyden 

vaikutuksista luokan toimintaan osoittaa, että opettajat, joiden minäpystyvyys on korkea, 

ratkaisevat tehokkaasti häiriökäyttäytymiseen liittyviä haasteita, käyttävät oppilaskeskeisiä 

luokanhallintakeinoja ja käytäntöjä sekä kohtaavat vähemmän ristiriitoja opettajan ja 

oppilaan välisissä vuorovaikutustilanteissa (Zee & Koomen, 2016, 998). Osa 

kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista jopa viittasi siihen, että opettajat, joilla minäpystyvyys 

oli korkea, kokivat oppilaat harvemmin ongelmallisiksi tai erityistä tukea tarvitseviksi (ks. 

Hughes, Barker, Kemenoff, & Hart, 1993). Opettajapystyvyydellä on nähty olevan yhteyttä 

myös oppilaiden akateemiseen menestymiseen, motivaatioon sekä minäpystyvyyteen (Zee 

& Koomen, 2016, 982; Fackler & Malmberg, 2016, 185).  

Näiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että laadullista tutkimusta 

opettajapystyvyydestä ei ole tehty kovinkaan paljon. Tutkimuksissa ei ole siis huomioitu 

opettajien yksilöllisiä mielipiteitä ja ajatuksia tai henkilökohtaisia kokemuksia 

opettajapystyvyyden muodostumisen kannalta, vaan suurin osa tutkimuksista keskittyi 

opettajapystyvyyden vaikutuksiin. Tutkimuksissa ei myöskään painotettu sitä, kuinka suuri 

osa opettajista kokee minäpystyvyytensä vahvaksi tai heikoksi. 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämä tutkimus pyrkii etsimään vastauksia niihin kysymyksiin, joita ei ole aiemmissa 

tutkimuksissa selvitetty. Opettajapystyvyydestä on tehty paljon määrällistä tutkimusta, 

mutta lisäksi tarvitaan laadullista tutkimusta paremman ymmärryksen luomiseksi 

(Shoulders & Krei, 2015, 59). Laadullista tutkimusta tarvitaan esimerkiksi siitä, mitkä 

tekijät vaikuttavat opettajien pätevyyskäsityksiin (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 621–622). 

Lisäksi aiemmat opettajien pystyvyyttä käsittelevät tutkimukset käyttävät pystyyyden 

mittaamiseksi pääosin erilaisia määrällisiä asteikoita, jolloin minäpystyvyydestä voidaan 

saada tietynlaiset numeeriset arvot, mutta henkilökohtaiset arkielämän kokemukset eivät 

pääse esille (esim. Lauermann & König, 2016; Skaalvik & Skaalvik, 2007; Tschannen-

Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy 1998). Tämä tutkimus pyrkiikin tuomaan näitä opettajien 

kokemuksia esille laajemmin. 

Vaikka opettajien minäpystyvyydestä on tähän mennessä määritetty kuusi erilaista 

ulottuvuutta empiiristen tutkimusten avulla, tulisi tutkijoiden suhtautua avoimesti uusien 

mahdollisten ulottuvuuksien löytymiselle (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 622). Vaikka tämä 

tutkimus on avoin uusien ulottuvuuksien löytymiselle, tässä tutkimuksessa merkityksellisiä 

ulottuvuuksia ovat opetus, oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen opetuksessa, 

oppilaiden motivointi, työrauhan ylläpitäminen, moniammatillinen sekä kodin ja koulun 

välinen yhteistyö sekä muutoksiin suhtautuminen. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia ulottuvuuksia opettajapystyvyydestä opettajien vastaukset tuovat ilmi? 

2. Millaiset tilanteet ja tekijät vaikuttavat myönteisesti ja millaiset kielteisesti 

opettajien kokemaan minäpystyvyyteen? 

3. Millaisia opettajaprofiileja aineisto tuottaa opettajien minäpystyvyyden perusteella? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämä tutkimus on laadullinen kyselytutkimus, ja mielenkiinnon kohteena ovat opettajien 

suoriutumiseen ja pärjäämiseen liittyvät henkilökohtaiset pystyvyyden käsitykset, jotka 

ovat muodostuneet kouluympäristössä, esimerkiksi oppitunteja pitäessä. Nämä käsitykset 

itsestä sekä omasta pystyvyydestä muotoutuvat esimerkiksi kokemusten kautta (Bandura, 

1977, 195), joten aineisto kerättiin kartoittaen opettajien kokemuksia, ajatuksia sekä 

tuntemuksia erilaisista kouluarjen tilanteista. Fenomenografia, joka on yksi laadullisen 

tutkimuksen suuntauksista, ja joka tarkastelee ihmisten käsityksiä pyrkien kuvailemaan, 

analysoimaan ja ymmärtämään niitä sekä niiden keskinäisiä suhteita, soveltuu tähän 

tutkimukseen hyvin. Fenomenografisen tutkimuksen aineistonkeruussa on tyypillistä, että 

kysymykset ovat avoimia, jolloin vastaajien erilaiset käsitykset ja kokemukset pääsevät 

esille (Huusko & Paloniemi, 2006, 163–164).  

4.1 Kyselylomake  

Aiemmin mainittujen tutkimuskysymysten avulla luotiin kyselylomake, jota käytettiin 

aineiston keräämiseen. Lomakkeen alussa kartoitettiin vastaajien ikä sekä koulutuksellinen 

tausta. Lisäksi kyselylomakkeessa oli seitsemän avointa kysymystä, johon vastaajat 

vastasivat omin sanoin. Ensimmäisessä kysymyksessä oli ainoastaan yksi vastaussarake, ja 

kysymystä merkittiin numerolla 1. Tällä kysymyksellä kartoitettiin opettajien vahvuuksia 

ja heikkouksia heidän itsensä kokemina. Toista kysymystä merkittiin numerolla 2. 

Kysymyksellä kartoitettiin sitä, millaisia tuntemuksia ja ajatuksia kouluarjen tilanteista 

selviäminen aiheutti. Kysymyksen alle listattiin kuusi kuvausta tilanteista, jotka ovat 

opettajan ammatissa tyypillisiä, ja näitä merkittiin kirjaimilla a-f. Tilannekuvaukset 

muotoiltiin vastaamaan Skaalvikin ja Skaalvikin (2007, 622) tutkimuksessa käytettyjä 

opettajan minäpystyvyyden ulottuvuuksia. 

4.2 Alakoulun aarreaitta – opettajien vertaiskanava aineiston lähteenä 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin tammikuussa 2017 Facebookiin perustetun opettajien 

vertaiskanavan, Alakoulun aarreaitan kautta. Se on yhteisö, johon kuuluu tällä hetkellä 

lähes 27000 jäsentä, ja jossa opettajat saavat jakaa ajatuksiaan, kokemuksiaan sekä 

ideoitaan ja opetusmateriaaliaan. Sivulle liitettiin sähköinen kyselylomake, johon 
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halukkaat saivat vastata. Lomake oli esillä siihen asti, kunnes koossa oli riittävä määrä 

vastauksia. Vastaajat eivät nähneet toistensa vastauksia, vaan ne lähetettiin suoraan 

lomakkeen tekijälle. Täten vastaukset ovat yksilöllisiä ja kuvastavat jokaisen omia 

tuntemuksia ja käsityksiä. Näyte koostuu siis satunnaisesti ja vapaaehtoisesti tutkimukseen 

valikoituneista Alakoulun aarreaitta -yhteisön jäsenistä. 

Ennen lomakkeeseen vastaamista vastaajat saivat lukea saatetekstin, jossa kerrottiin, 

millaista informaatiota lomakkeella kerätään: opettajien käsityksiä, tuntemuksia sekä 

kokemuksia itsestä opettajana eli opettajan ammatilliseen minäpystyvyyteen liittyviä 

käsityksiä. Teoreettista viitekehystä ei avattu vastaajille, vaan vastaajat saivat muodostaa 

omat käsityksensä kysymyksistä ja vastata näiden pohjalta. Minäpystyvyys-käsitettä ei 

tarkoituksenmukaisesti mainittu vastaajille. 

4.3 Osallistujat 

Tässä tutkimuksessa vastaajat siis valikoituivat kyselyyn sosiaalisen median kautta. Tällöin 

tutkimuksessa ei puhuta otoksen vaan näytteen ottamisesta. Kyselyyn vastaajat eivät edusta 

määriteltyä kehikkoperusjoukkoa, mikä tarkoittaa, että vastaajat eivät edusta kiinnostuksen 

kohteena olevan populaation perusjoukkoa, esimerkiksi tässä tutkimuksessa kaikkia 

opettajia. Kyse on tällöin itsevalikoituneesta verkkokyselytutkimuksesta. (Miettinen & 

Vehkalahti, 2013, 84–86.)  

Kyselyyn vastasi 60 luokanopettajaa, 10 aineenopettajaa, opiskelija, kaksi 

kaksoispätevyyden (luokan- ja aineenopettaja) suorittanutta opettajaa, kolme 

erityisluokanopettajaa, valmistavan luokan opettaja, erityisopettaja sekä yksi 

koulutukseltaan epäpätevä luokanopettajan työssä toimiva henkilö. Yhteensä vastanneita 

on siis 79. 

4.4 Aineisto, sen luokittelu sekä analyysi 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 79 opettajan vastauksista. Vastaukset koottiin 

käyttäen apuna Google Forms -työkalua. Tässä tutkimuksessa aineistosta pyrittiin sekä 

erottelemaan yksittäisiä muista poikkeavia vastauksia että yhdistelemään useita 

samankaltaisia vastauksia. Jokainen vastaus on yksilöllinen, ja se kuvastaa vastanneen 

opettajan subjektiivisia näkemyksiä, kokemuksia sekä tuntemuksia. 
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4.4.1 Analyysin vaiheet  

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aluksi laadullista sisällönanalyysiä. Koko 

aineisto analysoitiin, mutta siitä rajattiin pois ne yksittäiset vastaukset, jotka eivät olleet 

tutkimuskysymysten kannalta olennaisia. Laadullisen sisällönanalyysin lisäksi sen avulla 

tuotettuja teemoja ja kategorioita kvantifioitiin, eli kvantitatiivisen tutkimuksen 

menetelmiä käytettiin laadullisen sisällönanalyysin tukena. Tällainen kvantifiointi näkyy 

tulososiossa esimerkiksi vastaajien tarkan määrän tai prosentuaalisen osuuden 

ilmoittamisena. Lopuksi aineiston vastauksia ryhmiteltiin opettajien minäpystyvyyksien 

perusteella vastaajakohtaisesti. Seuraavaksi esitellään analyysin eteneminen vaiheittain. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa kaikki vastaukset luettiin läpi kokonaiskuvan 

saamiseksi. Aineisto eroteltiin pienempiin osiin tarkempaa käsittelyä varten. Tämä erottelu 

tarkoitti aineiston jakamista osiin kysymys kerrallaan, jolloin osia syntyi yhteensä 

seitsemän. Ensimmäinen osa koostui opettajien kuvauksista omista vahvuuksistaan ja 

heikkouksistaan. Osat 2–7 käsittivät opettajien vastaukset liittyen opettajapystyvyyden 

ulottuvuuksiin. Eri opettajien vastaukset samaan kysymykseen käsiteltiin aluksi siis 

suurempina kokonaisuuksia. 

Toisessa vaiheessa aineistoa luettiin tarkasti pieni osa kerrallaan. Analysointi aloitettin 

osasta 2, jossa vastaukset koskivat minäpystyvyyttä opetus-ulottuvuuden kautta. 

Vastaukset luettiin tarkasti, ja niistä pyrittiin etsimään sekä yhtenäisiä teemoja, jotka 

toistuivat eri opettajien vastauksissa että eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Teemat nimettiin 

sekä niitä kvantifioitiin vastausmäärien perusteella. Tämä toistettiin järjestelmällisesti 

myös osille 3–6. Kun erilaiset teemat oli löydetty ja nimetty, luotiin havainnoista 

kaaviokuva, jossa esitetään opettajapystyvyyden ulottuvuudet sekä niistä esiin nousseet 

alakategoriat. 

Kolmannessa vaiheessa koko aineisto sekä siitä jo saadut tulokset käytiin uudelleen läpi, ja 

niistä poimittiin myönteisesti sekä kielteisesti minäpystyvyyteen vaikuttavia tilanteita ja 

tekijöitä, joita myös rinnastettiin jo saatuihin tuloksiin.  

Neljännessä vaiheessa aineisto käytiin tarkasti läpi yksi vastaus kerrallaan. Yksittäisestä 

vastauksesta määriteltiin opettajapystyvyyden ulottuvuuksien kautta syntynyt 

minäpystyvyyden taso, eli huomioon otettiin opettajien vastaukset kuudesta 

opettajapystyvyyden ulottuvuudesta. Opettajien minäpystyvyydestä luotiin neljä tasoa, 
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jotka olivat hyvä, melko hyvä, kohtalainen sekä heikko. Hyvän minäpystyvyyden 

opettajiksi luokiteltiin sellaiset opettajat, jotka epäilivät kykyjään korkeintaan yhden 

ulottuvuuden kohdalla. Melko hyvän minäpystyvyyden opettajat epäilivät kykyjään kahden 

ulottuvuuden kohdalla, kohtalaisen minäpystyvyyden opettajat kolmen ulottuvuuden 

kohdalla ja heikon minäpystyvyyden opettajat vähintään neljän ulottuvuuden kohdalla. 

Vastauksia ryhmiteltiin lisäksi vastauksista löytyneiden minäpystyvyyteen vaikuttavien 

tekijöiden mukaan, mikä tarkoitti saman minäpystyvyyden tason opettajien erottelemista 

eri profiileihin minäpystyvyyteen vaikuttavien tekijöiden perusteella. Tämä vaihe tuotti 

lopullisen luokittelun perusteella kuusi erilaista opettajaprofiilia, johon kaikki kyselyyn 

vastanneet opettajat sopivat. 
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin analyysin pohjalta. Aluksi esitellään 

opettajapystyvyyden ulottuvuudet sekä niihin liittyvät alakategoriat, jotka määriteltiin 

aineiston perusteella. Lisäksi eritellään sellaisia tilanteita ja tekijöitä, jotka vaikuttivat 

opettajien kokemaan minäpystyvyyteen kielteisesti tai myönteisesti sekä opettajien 

minäpystyvyyden perusteella luodut opettajaprofiilit. 

5.1 Opettajapystyvyyden ulottuvuudet 

Aineiston perusteella opettajien vastauksista voitiin määrittää kuusi opettajapystyvyyden 

ulottuvuutta, jotka ovat opetus, oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointi, oppilaiden 

motivointi, työrauhan ylläpitäminen, moniammatillinen sekä kodin ja koulun välinen 

yhteistyö sekä muutoksiin suhtautuminen. Aineistosta löydettiin tekijä, jonka voitiin nähdä 

vaikuttavan vastaajien opettajapystyvyyteen kaikkien ulottuvuuksien kautta. Tätä 

havainnollistetaan kuviolla 1. 

 

Kuvio 1. Työkokemus opettajapystyvyyden ulottuvuuksiin vaikuttavana tekijänä. 

Työkokemus Työkokemus 
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motivointi 

Työrauhan 
ylläpitäminen 

Työrauhan 
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ammatillinen 
sekä kodin ja 

koulun välinen 
yhteistyö 

Moni-
ammatillinen 
sekä kodin ja 

koulun välinen 
yhteistyö 

Muutoksiin 
suhtautuminen 

Muutoksiin 
suhtautuminen 
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Tämä tarkoittaa sitä, että työkokemus mainittiin minäpystyvyyteen vaikuttavana tekijänä 

jokaisen ulottuvuuden kohdalla ainakin kerran. Yhteensä 34 % vastaajista mainitsi 

työkokemuksen merkityksen opettajan työssä. Kahdeksan vastaajaa koki 

minäpystyvyytensä heikoksi vähäisen työkokemuksen vuoksi, ja vastaavasti 19 opettajaa 

mainitsi työkokemuksen parantaneen minäpystyvyyttä.  

Heikko minäpystyvyys sekä epävarmuus liittyivät usein vähäiseen kokemukseen 

esimerkiksi vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

”Koska teen ensimmäistä opevuottani töissä, monet vanhemmat yrittävät jatkuvasti hyppiä 

silmille ja joudun jatkuvasti todistamaan omaa ammattitaitoani.” 

”Vanhempien kanssa yhteistyö tuntuu joskus jännittävältä ja hiukan pelottavalta tai 

epävarmalta, sillä omat mielipiteet ja teot pitäisi pystyä perustelemaan ja olemaan 

kasvatusalan ammattilainen.” 

”Koska kokemusta on vielä suhteellisen vähän (1,5v) ja koska olen aineenopettaja, kodin 

ja koulun yhteistyö tuntuu ajoittain vieraalta alueelta.” 

Toisaalta useat opettajat kertoivat kokemuksen tuoneen itseluottamusta sekä varmuutta 

ammatissa toimimiseen. 

”Kokemusta on niin paljon, että voisin pitää hyvän tunnin mistä tahansa aineesta mille 

luokalle tahansa viiden minuutin valmistautumisella.” 

”Tämä tilanne (eriyttäminen) on arkipäivää, kokemus ja kyky soveltaa auttaa.” 

”En enää jännitä niin paljoa, kun kokemusta on karttunut ja alan luottaa omaan 

ammattitaitooni.” 

”Kyllä tällä vuosien kokemuksella selviää mistä vaan.” 

Lisäksi osa vastaajista luokitteli työkokemuksen osaksi vahvuuksia tai heikkouksia.  

”Vahvuuteni on pitkä työkokemus.” 

”Heikkouteni on muun muassa vähäinen työkokemus.” 

Seuraavaksi esitellään jokaisen ulottuvuuden alakategoriat, jotka nousivat esille aineiston 

pohjalta. Jokaisesta ulottuvuudesta löydettiin vastausten perusteella teemoja, joiden 
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opettajat kokivat työkokemuksen lisäksi vaikuttavan minäpystyvyyteensä. Nämä on koottu 

kuvioon 2. 

 

Kuvio 2. Koettuun pystyvyyteen vaikuttavat tekijät opettajilla. 

5.1.1 Opetus 

Kaikki vastaajat toivat esille olevansa joko melko varmoja tai täysin varmoja siitä, että he 

selviytyvät oppituntien pitämisestä hyvin. 37 % opettajista vastasi tuntevansa olonsa täysin 

varmaksi kaikenlaisissa opetustilanteissa. He eivät eritelleet vastauksissaan mitään asioita, 

jotka aiheuttaisivat heille epävarmuuden tunteita oppituntien pitämiseen liittyen. Näin ollen 

voidaan olettaa, että näiden opettajien minäpystyvyys opetustilanteissa on hyvä.  

Kuitenkaan suurella osalla opettajista hyvä minäpystyvyys tai opetuksen onnistuminen ei 

sellaisenaan ollut itsestäänselvyys, vaan he nostivat esille neljä teemaa, jotka vaikuttivat 
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heidän pystyvyyteensä ja varmuuteensa opetustilanteissa. Näitä olivat tuntien suunnittelu, 

aineenhallinta, oppilaantuntemus sekä oppilaiden käytös. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvä 

tunteihin valmistautuminen, riittävä aineenhallinta ja hyvä oppilaantuntemus sekä kokemus 

luokanhallinnasta vahvistivat opettajien minäpystyvyyttä opetustilanteissa. Vastaavasti 

suunnittelemattomuus, epävarmuus aineen- tai luokanhallinnasta sekä heikko 

oppilaantuntemus koettiin usein minäpystyvyyttä heikentäväksi tekijäksi. 

24 opettajan (30 %) vastauksista ilmeni, että tuntien suunnittelu vaikuttaa pystyvyyden 

tuntemuksiin. Osa näistä vastaajista kertoi tunteihin valmistautumisen lisäävän tunnetta 

onnistumisesta, ja vastaavasti osa vastaajista kertoi suunnittelemattomuuden aiheuttavan 

epävarmuutta tai jännitystä. Toisaalta myös useat vastaajat kertoivat tottuneensa siihen, 

että tuntisuunnitelmat muuttuvat johtuen erilaisista tekijöistä, eikä se heidän kohdallaan 

vähentänyt koettua pystyvyyttä.  

”Olen myös tottunut siihen, että suunnitelmat saattavat vaihtua lennosta.”  

”Uskon, että ne menee hyvin, koska ne menee itselläni harvoin juuri niin kuin olen 

suunnitellut.” 

Kahdeksan vastaajaa (10 %)  kertoi, että  uuden tai vieraan luokan opettaminen 

hermostuttaa tai jännittää. Lisäksi kuusi vastaajaa (8 %) kertoi tuntevansa olonsa varmaksi 

ja päteväksi oman luokkansa opetuksessa. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että 

molemmissa tapauksissa oppilaantuntemus vaikuttaa pätevyyden tunteeseen.  

”Jos vastassa on haastava ryhmä, josta pohjatiedot ovat minulla heikot, en odota tunnin 

pitämistä lainkaan.”  

Monet opettajat kokivat saavansa varmuutta myös rutiineista, joita tutun luokan kanssa on 

ehtinyt syntyä. 

”Itsevarmuus liittyy myös oppilaantuntemukseen; jos tekisin lyhytaikaisia sijaisuuksia, 

stressaisin todennäköisesti oppitunteja suuresti. Tutun ryhmän kanssa, tutussa koulussa on 

helppo opettaa.”  

Toisaalta eräs vastaaja toi esille sen, ettei opettajan tarvitsekaan aina selviytyä täydellisesti. 

”Minulla ei ole paineita, selviän aina, koska ajattelen että opekin saa olla erehtyväinen ja 

tehdä virheitä.” 
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Viisi vastaajaa (6 %) koki, että aineenhallinta vaikuttaa tuntemuksiin, joita oppituntien 

pitäminen aiheuttaa. Omaa epävarmuutta sekä heikkoa minäpystyvyyttä kuvailtiin muun 

muassa jännityksen tunteena ennen oppitunnille menoa sekä huolena siitä, osaako opettaa 

oikeita asioita. 

15 vastaajaa (19 %) koki, että ikäväksi koettu oppilaiden käytös aiheuttaa epävarmuutta ja 

heikentää minäpystyvyyttä. 

”Haastavasti käyttytyvien oppilaiden kohtaaminen ja ryhmänhallinta haastavan käytöksen 

vuoksi aiheuttaa toisinaan paineita.” 

”Paineita aiheuttavat oppilaat, joilla on käytöksen ongelmia.” 

5.1.2 Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointi 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että lähes kaikki opettajat tiedostivat luokissaan 

olevan eritasoisia oppilaita. Monet vastaajat kuvailivat eriyttämistä vaativia tilanteita 

”arkipäiväiseksi”. Lisäksi vastaajien joukossa oli 24 opettajaa (30 %), jotka uskoivat 

selviytyvänsä hyvin kaikista eriyttämistä vaativista tilanteista. Heidän minäpystyvyytensä 

tällaisissa tilanteissa on siis hyvä.   

Toisaalta 12 vastaajaa (15 %) kertoi kokevansa riittämättömyyden tunnetta sellaisissa 

tilanteissa, joissa kaikille oppilaille tulisi järjestää tehtäviä, jotka ovat heidän taitotasolleen 

sopivia. Riittämättömyyden tunne voidaan tulkita epävarmuudeksi tai heikoksi 

minäpystyvyydeksi kyseisissä tilanteissa.  

”Olen joutunut hyväksymään, että vaikka kuinka haluaisin opettaa jokaista yksilöllisesti 

niin se ei aina ole mahdollista.” 

”Koen riittämättömyyttä tilanteessa, jossa en pysty tarjoamaan jokaiselle oikean tasoista 

tekemistä tai auttaa riittävästi.” 

Vastauksissa opettajat toivat lisäksi esille neljä erilaista tekijää, jotka vaikuttivat heidän 

minäpystyvyyteensä, ja joiden avulla he kokivat selviytyvänsä eriyttämistilanteista 

paremmin. Niitä olivat vastuun antaminen oppilaille, etukäteissuunnittelu sekä 

opetusvastuun jakaminen muulle henkilökunnalle. Pieni luokkakoko koettiin myös 

eriyttämisen kannalta myönteisenä. 
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Monissa vastauksissa painotettiin sitä, että usein lahjakkaat ja nopeasti etenevät oppilaat 

jäävät vähemmälle huomiolle kuin heikommin pärjäävät. Yhdeksän prosenttia opettajista 

oli kuitenkin ratkaissut asian antamalla oppilaille opetusvastuuta, minkä vuoksi he kokivat 

selviytyvänsä tällaisistakin tilanteesta hyvin.  

”Yritän hyödyntää toisten vahvuudet ja opettaa oppilaat auttamaan toisiaan, jolloin 

muutkin pääsevät hyötymään niistä.” 

Osa vastaajista (11 %) koki, että etukäteissuunnittelu parantaa mahdollisuuksia 

eriyttämiseen, tai että eriyttäminen onnistuisi paremmin, mikäli heillä olisi enemmän aikaa 

suunnitella tunteja sekä eritasoisia tehtäviä etukäteen. Tällöin voidaan olettaa, että 

eriyttävien tehtävien etukäteissuunnittelu parantaa opettajien minäpystyvyyttä. 

”Jos olisi enemmän aikaa suunnitella, ei eriyttäminen olisi erityinen pulma. Samoja 

tehtäviä ja toimintoja voi välillä tosi näppärästi tehdä muutamalle eri tasolle pienillä 

muutoksilla.” 

Lisäksi useat opettajat (11 %) kokivat, että he selviytyisivät yksilöllistä opettamista 

vaativista tilanteista paremmin, jos käytettävissä olisi toinen aikuinen, kuten kouluavustaja 

tai erityisopettaja. Samanaikaisopettajuuden koettiin myös usein helpottavan eriyttämistä.  

”Joustavat opetusjärjestelyt ja samanaikaisopettajuus tulevat avuksi.” 

”Vaadin oppilailleni tukea tarvittaessa myös mm. erityisopettajalta.” 

Aineiston perusteella voidaan myös sanoa, että opettajien minäpystyvyys 

eriyttämistilanteissa pienen ryhmän kanssa oli parempi kuin suurta ryhmää opetettaessa. 16 

opettajaa (20 %) toi esille, ettei pysty huomioimaan jokaista oppilasta riittävästi suuressa 

ryhmässä. Suuret ryhmäkoot voidaan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta 

nähdä tällöin minäpystyvyyttä heikentävänä tekijänä. 

”Onnistuu, koska minulla on reilusti vähemmän oppilaita (9) kuin yleisopetuksen 

opettajalla.” 

”Isossa ryhmässä aikaa ei vai tahdo olla kaikille apua tarvitseville riittävästi.” 
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5.1.3 Oppilaiden motivointi 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että oppilaiden motivointi opettajan 

minäpystyvyyden ulottuvuuksista koettiin vähiten stressiä aiheuttavaksi tekijäksi. Voidaan 

siis olettaa, että lähes kaikkien vastaajien minäpystyvyys oppilaiden motivoinnissa on 

hyvä. Vastaajien joukosta nousi esille ainoastaan muutamia sellaisia opettajia (4 %), joiden 

minäpystyvyyden voidaan nähdä olevan heikko oppilaiden motivointia vaativissa 

tilanteissa.  

”Koen motivaation puutteesta selviämisen yhdeksi haastavimmista asioista: kuinka saada 

sekin oppilas työskentelemään, joka ei halua tehdä mitään ja kieltäytyy työskentelystä?”  

”Koen turhautumisen tunteita kyseisessä tilanteessa.” 

Eräs vastaaja koki oppilaiden motivoinnin myös työn hedelmällisenä haasteena. 

”Sehän on vain hyvä! Pääsee itsekin kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tarjoilemaan 

monipuolisia opetusmenetelmiä. Luokan mukaan valitaan metodit mahdollisuuksien 

mukaan. Tämä juuri on se suola opetustyössä.” 

Lisäksi aineistosta nousi esille kaksi teemaa, jotka voitiin nähdä opettajien 

minäpystyvyyttä vahvistavina tekijöinä oppilaiden motivoinnissa. Näitä olivat pedagogiset 

järjestelyt, kuten toiminnalliset ja monipuoliset opetusmenetelmät sekä opettajan oma 

innostuneisuus.  

Useat vastaajat (33 %) kertoivat, että opettajan toimintatavat eli pedagogiset järjestelyt 

vaikuttavat oppilaiden motivaatioon, mikä koettiin opettajan minäpystyvyyttä parantavana 

tekijänä. Tällaisina nähtiin usein esimerkiksi vaihtelevat, monipuoliset ja toiminnalliset 

opetusmenetelmät. Moni vastaaja painotti lisäksi opettajan omaa innostuneisuutta sekä 

motivaatiota oppilaiden motivaatiota nostavana tekijänä. 

”Opettajan oma olemus ja se, miten innostuneesti/erilaisin keinoin osaa asian esittää, 

herätellä mielenkiintoa opikeltavaa asiaa kohtaan ---.” 

”On ihana nähdä, kun oppilaat innostuvat omista ideoista, toiset enemmän toiset 

vähemmän.” 

Lisäksi aineistosta nousi esille yksi opettajan minäpystyvyyttä suojaava tekijä: 

oppimisvastuun antaminen oppilaille. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opettajat eivät 
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uskoneet pystyvänsä motivoimaan kaikkia oppilaita jatkuvasti, he eivät antaneet sen 

vaikuttaa omaan minäpystyvyyteensä. He siis uskoivat olevansa hyviä motivoimaan 

oppilaita huolimatta siitä, että oppilaat eivät aina motivoituneet. Vastaajat eivät myöskään 

usein kokeneet paineita siitä, jos kaikki oppilaat eivät innostuneet tekemään tehtäviä 

jokaisella oppitunnilla. Tämä ilmeni suurella osalla vastaajista (50%) käsityksinä, jotka 

ilmentävät, että lapsen täytyy koulussa tehdä ja opetella myös sellaisia asioita, jotka eivät 

ole kiinnostavia. Osa opettajista toi esille sen, että he pyrkivät järjestämään opetustaan 

niin, että jokainen oppilas saisi tehdä itselleen kiinnostavia tehtäviä jossain vaiheessa 

koulupäivää. Lisäksi nämä vastaajat kokivat kaikkien oppilaiden jatkuvaa motivoitumista 

tärkeämpänä oppilaiden ymmärrystä siitä, että koulussa opetellaan ja tehdään toisinaan 

myös epämukavalta tuntuvia asioita. Tämä tarkoittaa siis sitä, että opettajat olettavat 

oppilaiden ottavan itse vastuuta oppimisestaan.  

”Toisaalta, juttelen lasten kanssa siitä, että kaikki asiat eivät välttämättä ole niitä 

lemppareita, mutta nekin pitää hoitaa.” 

”Sitten puurretaan tuellani, että päästään seuraavaan, ehkä kiinnostavampaan 

tehtävään.” 

5.1.4 Työrauhan ylläpitäminen 

Suurin osa (66 %) mainitsi vastauksissaan, että he uskovat saavansa luokan useimmiten 

rauhoittumaan käyttämällä erilaisia toimintatapoja työrauhan luomiseksi. Tämä voidaan 

tulkita näiden opettajien kohtuullisen hyväksi minäpystyvyydeksi tilanteissa, jotka vaativat 

luokanhallintaa.  

Opettajat kuitenkin tiedostivat, että luokanhallinnan onnistuminen vaatii opettajalta työtä, 

joten aineistosta voitiin erottaa kaksi teemaa, jotka vaikuttivat opettajien minäpystyvyyteen 

luokanhallintatilanteissa. Ne opettajat, jotka uskoivat pystyvänsä ylläpitämään työrauhaa 

luokassa, nimesivät sekä tilannesidonnaisia keinoja että pitkän aikavälin keinoja työrauhan 

ylläpitämiseksi. Tällaisia työrauhan ylläpitämisen pitkän aikavälin keinoja olivat 

esimerkiksi opettajan oma auktoriteetti ja selkeät rutiinit. Tilannesidonnaisia 

luokanhallintakeinoja olivat muun muassa suunnitelmien sekä työtapojen muuttaminen ja 

istumajärjestykseen vaikuttaminen.  

”Rauhaton luokka vaatii vahvan auktoriteetin ja selkeät säännöt.” 
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”Omassa luokassani otan tämän huomioon istumajärjestyksen suunnittelussa ja 

työtavoissa ja pyrin ennaltaehkäisemään levotonta käytöstä.” 

”Olen ottanut luokassa käyttöön liikennevalot, joten jos oppilaat meluavat, käyn 

laittamassa nimiä vihreältä keltaiselle ja usein se jo riittää rauhoittamaan oppilaita.” 

Lisäksi osa opettajista (5 %) mainitsi pitkäjänteisyyden merkityksen oikeanlaisen 

työskentelyilmapiirin luomisessa. Nämä opettajat kertoivat käyttäneensä paljon aikaa 

lukuvuoden alussa työrauhan luomiseen ja kokivat sen tärkeäksi.  

”Luokassani on yleensä rauhallista. Se on asia, johon koulun alussa käytetään paljon 

aikaa.” 

”Opettajan oma toiminta heti päivän ja lukuvuoden alusta saakka on avainasemassa 

työrauhan rakentamisessa.” 

33 opettajaa (42 %) mainitsi nauttivansa rauhallisesta työskentelyilmapiiristä. Monissa 

tapauksissa tämä nähtiin minäpystyvyyttä vahvistavana tekijänä, jolloin usein myös 

koettiin, että työrauha oli aikaansaatu omalla toiminnalla. 

”Kun luokka työskentelee rauhallisesti, koen tyytyväisyyden ja onnistumisen tunteita. 

Silloin koen olevani oikealla alalla.” 

Lisäksi monet työrauhasta nauttivista opettajista kokivat motivoituvansa työstään sekä 

saavansa energiaa onnistuessaan. 

”Hyvästä työskentelystä saa voimaa pidemmäksikin aikaa.”.  

Toisaalta eräs vastaaja koki liiallisen rauhallisuuden myös kielteisenä tekijänä. Tämä 

voidaan tulkita opettajan kokemuksena siitä, että onnistunut luokanhallinta johtaa 

aktiiviseen ja tehtäväorientoituneeseen työskentelyyn, jolloin oppilailla on lupa 

työskennellä äänekkäämmin.  

”Välillä tosi rauhallinen luokka vaikuttaa flegmaattiselta ja sekin tuntuu haastavalta, 

haluaisin luokassa olevan innostunut oppimisen ilmapiiri!” 

Ainoastaan kaksi opettajaa toi ilmi, että he saavat luokan rauhoittumaan kaikenlaisissa 

tilanteissa. Näiden opettajien minäpystyvyyden voidaan olettaa tällöin olevan erittäin hyvä 

työrauhan ylläpitoa vaativissa tilanteissa. Toisaalta osa opettajista (4%) kertoi myös 
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epäilevänsä omia kykyjään opetustyössä. Tämä voidaan osin tulkita heikoksi 

minäpystyvyydeksi luokanhallintatilanteissa. Nämä opettajat näkivät luokan 

rauhattomuuden syynä omat toimintatapansa. 

”Saatan myös epäillä omia kykyjäni opetustyössä ja mietin mikä meni pieleen.” 

Toisaalta rauhattomuuden haitaksi kokevien opettajien henkilökohtaisen 

opettajapystyvyyden ei voida suoraan sanoa olevan heikko, sillä osa vastauksista liittyy 

myös yleiseen opettajapystyvyyteen eli käsityksiin opettajan ammatista vaikuttamassa 

lapsen toimintaan. Jotkut opettajat kokivat, että opettajan toiminnalla ei ylipäätään ole 

vaikutusta oppilaiden käyttäytymiseen. Tällöin omaa toimintaa ei nähdä puutteellisena, 

minkä voidaan ajatella myös suojaavan henkilökohtaista minäpystyvyyttä. 

”Ensimmäisessä työtehtävässäni nuoret eivät kyenneet työskentelemään tai opiskelemaan 

koulussa. Voi sanoa, että osa heistä ei ollut koulukuntoisia.” 

”Välillä jaksaa motivoida ja ottaa ohjat, toisinaan vaan eletään tilanteessa jolle ei voi 

mitään.”  

5.1.5 Moniammatillinen sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Lähes kaikki vastaajat (92 %) kokivat selviytyvänsä yhteistyöstä hyvin ainakin jossain 

määrin. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajien minäpystyvyys yhteistyötilanteessa oli pääosin 

hyvä, jos ”henkilökemiat kohtasivat”. Lisäksi 10 vastaajaa (8 %) uskoi selviytyvänsä 

kaikenlaisista yhteistyötilanteista, eivätkä he tuoneet vastauksissaan ilmi minkäänlaista 

epävarmuutta. Useat opettajat (8 %) myös kertoivat työskentelevänsä päivittäin 

yhteistyössä toisen opettajan kanssa eli toteuttavan työparityöskentelyä tai muuten tiivistä 

yhteistyötä opetuksessa ja suunnittelussa. Kaikissa näissä tapauksissa yhteistyö nähtiin 

myönteisenä sekä jaksamista helpottavana. Lisäksi minäpystyvyys koettiin 

työparityöskentelyssä hyväksi. 

Opettajat kokivat, että yhteistyön onnistuminen ei ole yksiselitteinen tai pelkästään omista 

kyvyistä riippuvainen asia, vaan aineistosta voitiin erottaa kaksi teemaa, jotka vaikuttivat 

opettajien kokemaan minäpystyvyyteen sekä vanhempien että opettajien kanssa tehtävässä 

yhteistyössä. Näitä olivat eroavat tai samanlaiset kasvatusnäkemykset sekä omat 

yhteistyötaidot. 18 opettajaa (23 %) nosti esille samanlaisten kasvatusnäkemysten 
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merkityksen yhteistyön onnistumisen kannalta. Samankaltaiset pedagogiset näkemykset 

sekä muiden opettajien että vanhempien kanssa koettiin siis positiivisina. 

”Yhteistyö toisten opettajien kanssa sujuu vain silloin, kun jaetaan edes suurinpiirtein 

samanlainen kasvatus- ja pedagogien näkemys. Silloin yhteistyö on parasta mitä työssä voi 

tapahtua.” 

”Vanhempien kanssa on mukavaa ja mielekästä tehdä yhteistyötä kun vanhempi tuntee 

lapsensa ja näkee hänen mahdolliset vaikeutensa/ongelmansa.” 

Eriävät kasvatusnäkemykset nähtiin vastaavasti usein kielteisenä. Viisi vastaajaa (6 %) 

koki minäpystyvyytensä olevan heikko vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön osalta 

silloin, kun kasvatusnäkemykset heidän kanssaan olivat erilaiset. 

”Pääasiassa nautin ihmisten kanssa työskentelystä, mutta toki esimerkiksi hyvin erilaiset 

näkemykset vaikkapa kasvatusasioista tai suuret kulttuurierot tuovat välillä liian suurilta 

tuntuvia haasteita yhteistyölle.” 

”Huoltajapalaverit aiheuttavat toisinaan jännittämistä, mikäli huoltaja on tuonut oman 

kantansa vahvasti esiin eikä vaikuta yhteistyöhaluiselta.” 

Osa vastaajista kuitenkin koki, että erilaiset mielipiteet ovat rikkaus työssä, eikä tämä 

vaikuttanut heidän minäpystyvyyteensä. 

”Tämä työ opettaa sietämään pettymyksiä. Aina ei onnistu kaikkien kanssa, mutta sellaista 

se nyt vaan on.” 

Vastaajien joukossa oli myös opettajia, jotka kokivat, että yhteistyö sekä kasvatusalan 

ammattilaisten että vanhempien kanssa on opettajan velvollisuus sekä edellytys työn 

onnistumiselle. Opettajat toivat esille, että tällöin tärkeässä roolissa olivat omat 

yhteistyötaidot sekä oma asenne yhteistyötä kohtaan. 

”Vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön satsaan ja olen poikkeuksetta kotiin 

lähettämissä yhteydenotoissa ystävällinen ja korrekti. Näin saan myös ystävällisiä 

vastauksia.” 

”On tärkeä tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Vanhemmista on sama – on vain 

muistettava pitää ammatti-minä vaikkei muuten välttämättä tulisi toimeen.” 
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5.1.6 Muutoksiin suhtautuminen 

Aineiston perusteella nähdään, että 73 % kaikista vastaajista selviytyy muutoksista hyvin 

tai melko hyvin. 29 vastaajaa siis kertoi suhtautuvansa muutoksiin positiivisesti sekä 

selviävänsä niistä hyvin, ja lisäksi 29 vastaajaa kertoi selviytyvänsä muutoksista yleensä 

hyvin ensireaktion tuoman stressin tai ahdistuksen lievitettyä. Näiden opettajien 

minäpystyvyys muutostilanteissa on siis hyvä tai melko hyvä. Monissa vastauksissa tämä 

tuotiin ilmi toteamalla, että opettajan työ on jatkuvaa muutosta, johon on sopeuduttava. 

Toisaalta kaksi opettajaa suhtautui muutoksiin pääosin kielteisesti. He eivät kokeneet 

selviytyvänsä muutoksista riittävän hyvin, mikä aiheutti heille uupumusta.  

Opettajien vastauksista ilmeni, että erilaiset muutokset aiheuttavat erilaisia 

minäpystyvyyden tuntemuksia. Aineistosta nousi erityisesti esille kaksi teemaa, jotka 

voidaan nähdä opettajan minäpystyvyyteen vaikuttavina tekijöinä. Näitä olivat 

opetussuunnitelman uudistuminen sekä uudet opetusvälineet ja –menetelmät. 

15 opettajaa (19 %) mainitsi vastauksissaan opetussuunnitelman uudistuksesta aiheutuvat 

tuntemukset. Heistä 10 epäili omia kykyjään opettaa uudistuneen opetussuunnitelman 

mukaisesti, mikä voidaan tulkita heikkona minäpystyvyytenä.  

”Uusi ops jännitti/jännittää, että osaako sitä opettaa ollenkaan kuten pitäisi.” 

Viisi opettajaa koki opetussuunnitelman uudistuminen myönteiseksi. 

”Uusi OPS oli mahtava tilaisuus uudistua tai ainakin pyrkiä siihen vähitellen.” 

Toinen aineistosta selkeästi esille noussut tekijä olivat uudet opetusvälineet ja                      

-menetelmät. Nämä mainittiin kahdeksan opettajan vastauksissa, ja kaikissa niistä uudet 

opetusmenetelmät ja -välineet nähtiin innostavana sekä virkistävänä muutoksena. Opettajat 

eivät siis epäilleet kykyjään ottaa uusia menetelmiä käyttöön, vaan he kokivat 

minäpystyvyytensä hyväksi tällaisissa muutostilanteissa.  

5.2 Minäpystyvyyden perusteella luodut opettajaprofiilit 

Aineisto tuotti kuusi erilaista opettajaprofiilia. Opettajat on luokiteltu profiileihin 

minäpystyvyyden perusteella niin, että kolmeen ensimmäiseen opettajaprofiiliin kuuluvilla 

opettajilla minäpystyvyys on hyvä, neljännen profiilin opettajilla melko hyvä, viidennen 
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profiilin opettajilla kohtalainen sekä kuudennen profiilin opettajilla heikko. Kolme 

ensimmäistä profiilia eroavat toisistaan minäpystyvyyteen vaikuttavien tekijöiden 

perusteella. Nämä eriävyydet esitellään profiilien tarkemmissa kuvauksissa. Seuraavaan 

kuvioon (kuvio 3) on koottu yhteenveto opettajaprofiileista. 

Opettajaprofiilit Minäpystyvyyden taso Vastaajien määrä (%) 

Profiili 1 Hyvä 37 % 

Profiili 2 Hyvä 14 % 

Profiili 3 Hyvä 23 % 

Profiili 4 Melko hyvä 7,5 % 

Profiili 5 Kohtalainen 7,5 % 

Profiili 6 Heikko 11 % 

Kuvio 3. Yhteenveto opettajaprofiileista. 

Ensimmäisen opettajaprofiilin opettajia on 29. Tämän profiilin opettajia kutsutaan hyvän 

minäpystyvyyden opettajiksi, jotka aineiston perusteella vaikuttivat suhtautuvansa omaan 

opettajuuteensa myönteisesti. Opettajien ikähaarukka on 18–45. He eivät tuoneet ilmi 

kokevansa stressiä opettajapystyvyyden ulottuvuuksien kautta. Vastauksista voidaan 

tulkita, että he luottavat omiin kykyihinsä selvitä erilaisista tilanteista ja tuntevat riittävästi 

erilaisia opetusmenetelmiä. Lisäksi näillä opettajilla luokanhallintataidot ovat hyvät, he 

tunnistavat opetuksen haasteita ja pyrkivät ratkaisemaan niitä omalla toiminnallaan. 

Lisäksi nämä opettajat usein painottivat oppilaiden yksilöllisyyden korostamista 

opetuksessaan. 

Toisen profiilin muodostavat yksitoista opettajaa, jotka ovat iältään 18–35. Nämä opettajat 

toivat kielteisiä asioita opettajapystyvyydestään esille korkeintaan yhden ulottuvuuden 

kautta, eli myös heitä kutsutaan hyvän minäpystyvyyden opettajiksi. Vastauksissaan he 

kertoivat hallitsevansa erilaiset opetusmenetelmät hyvin ja myös käyttävänsä niitä 
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monipuolisesti. Näiden opettajien työssä onnistumiselle etukäteissuunnittelulla oli 

erityinen merkitys, ja sen avulla opettajat kokivat selviävänsä oppitunneista paremmin. 

Lisäksi nämä opettajat mainitsivat vastauksissaan rentouden työtä kohtaan, mikä näkyi 

positiivisena huolettomuutena sekä kykynä olla stressaamatta työasioista. 

Kolmannen profiilin opettajia on 18. Nämä opettajat ovat iältään 36–55, ja myös he ovat 

hyvän minäpystyvyyden opettajia, eli toivat epävarmuuttaan esille korkeintaan yhden 

ulottuvuuden kautta. He korostivat vastauksissaan vahvaa kokemusta alalta ja uskoivat 

siksi olevansa hyvin pärjääviä opettajia. He kokivat kokemuksen parantaneen 

minäpystyvyyttään useilla osa-alueilla. Näille opettajille oli tyypillistä, että he toivat 

vastauksissaan ilmi opettajan työn muuttuvan luonteen. Useat opettajat mainitsivat 

vastauksissaan uusien opetusmenetelmien käytön opettelun sekä jatkuvan 

kouluttautumisen hyödyllisenä ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. Lisäksi nämä opettajat 

kokivat resurssien, kuten muun henkilökunnan avun, hyödyntämisen minäpystyvyyttään 

parantavaksi tekijäksi. 

Neljänteen profiiliin kuuluu kuusi iältään 36–55 olevaa opettajaa. Nämä vastaajat ovat 

melko hyvän minäpystyvyyden opettajia, eli he toivat vastauksissaan esille epäilyksiä 

omaa ammattitaitoaan kohtaan kahden ulottuvuuden kautta. Myös he korostivat 

työkokemusta opettajan minäpystyvyyttä vahvistavana tekijänä. Nämä opettajat tunnistivat 

olevansa välittäviä ja lämminhenkisiä opettajia, jotka opettavat perusteellisesti. He 

kertoivat usein käyttävänsä myös vanhoja opetusmenetelmiä sekä opetustyylejä, eivätkä 

luopuneet hyviksi havaitsemistaan toimintamalleista. Tyypillistä näille opettajille oli 

suhtautuminen kriittisesti opettajan työtä sekä sen vaatimuksia kohtaan. Tämä näkyi osalla 

opettajista digitalisoitumisen tai uusien opetusmenetelmien vastustamisena. Myös 

opettajan muuttuva työnkuva koettiin usein uuvuttavana. 

Viidenteen profiiliin kuuluu kuusi opettajaa, jotka ovat iältään 18–35. Nämä opettajat ovat 

kohtalaisen minäpystyvyyden opettajia, eli he epäilivät kykyjään kolmen ulottuvuuden 

kautta. Näille opettajille oli tyypillistä se, että he mainitsivat vastauksissaan puutteita 

omissa luokanhallintataidoissaan. Useat opettajat kertoivat olevansa kokemattomia, minkä 

vuoksi he tunsivat epävarmuutta monilla eri osa-alueilla. Lisäksi yhteinen tekijä näillä 

opettajilla oli epävarmuus kodin ja koulun välisessä yhteistyössä: opettajat kertoivat 

jännittävänsä vanhempien kohtaamista. Tähän luokkaan kuuluvat opettajat kertoivat 
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kuitenkin hallitsevansa monipuoliset ja nykyaikaiset menetelmät hyvin, mikä voidaan 

tulkita hyvänä minäpystyvyytenä opetustilanteissa. 

Kuudenteen profiiliin kuuluu yhdeksän 36–45-vuotiasta opettajaa. Näille opettajille oli 

tyypillistä, että he pohtivat opettajan työn taakkaa sekä omaa jaksamistaan työssä. Heidän 

minäpystyvyytensä on heikko, eli he kokivat epävarmuutta vähintään neljän ulottuvuuden 

kautta. Nämä opettajat toivat vastauksissaan esille paljon erilaisia tekijöitä, joiden he 

kokivat aiheuttavan itselleen epävarmuutta ja stressiä. Monet opettajat pohtivat myös 

sopivuuttaan opetusalalle tai alanvaihtoa. Uupumuksen syyksi mainittiin usein oppilaiden 

häiritsevä käyttäytyminen, uuden opetussuunnitelman käyttöönotto sekä koulun 

puutteelliset resurssit. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia ulottuvuuksia opettajapystyvyydestä opettajien 

vastaukset tuovat ilmi, millaiset tilanteet ja tekijät vaikuttavat myönteisesti ja millaiset 

kielteisesti opettajien minäpystyvyyteen sekä millaisia opettajaprofiileja aineisto tuottaa 

opettajien minäpystyvyyden perusteella. 

6.1 Hyvä minäpystyvyys opettajien ammattitaidon vahvistajana 

Opettajien vastausten perusteella kaikki aiemmin määritellyt opettajapystyvyyden 

ulottuvuudet ovat opettajan työssä relevantteja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista kokee selviytyvänsä koulussa hyvin tai melko 

hyvin oppituntien pitämisestä, eriyttämisestä, oppilaiden motivoinnista, työrauhan 

ylläpitämisestä, kollegoiden ja vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä työn 

tuomista muutoksista. Tämä voidaan nähdä myönteisenä asiana, sillä aiemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että opettajat, joiden minäpystyvyys on korkea, ovat 

sitoutuneempia työhönsä, kokevat vähemmän stressiä sekä ovat joustavampia oppilaan ja 

opettajan välisissä vuorovaikutustilanteissa ja luokanhallinnassa kuin opettajat, joiden 

minäpystyvyys on heikko (Fackler & Malmberg, 2016, 185).  

Toisaalta pieni osa tämän tutkimuksen osallistujista koki minäpystyvyytensä heikoksi sekä 

työnsä uuvuttavaksi. Skaalvikin ja Skaalvikin (2014, 75) sekä Zeen ja Koomenin (2016, 

982) tutkimuksissa matala minäpystyvyys ennusti työssä uupumista. Lisäksi aiemmassa 

Skaalvikin ja Skaalvikin (2007, 620) tutkimuksessa löydettiin vahva korrelaatio heikon 

opettajapystyvyyden ja työuupumuksen välillä. Myös tässä tutkimuksessa heikolla 

minäpystyvyydellä sekä työssä jaksamisella voitiin nähdä yhteyksiä. Ne opettajat, jotka 

epäilivät kykyjään monilla eri osa-alueilla, pohtivat myös sopivuuttaan alalle tai jopa 

alanvaihtoa. 

Työkokemus nousi aineistossa minäpystyvyyteen vaikuttavaksi tekijäksi, joka mainittiin 

jokaisen ulottuvuuden kohdalla. Facklerin ja Malmbergin (2016, 191) tekemässä laajassa 

tutkimuksessa kokeneilla opettajilla minäpystyvyys oli korkeampi kuin kokemattomilla 

opettajilla, ja kokeneet opettajat käyttivät myös oppilaslähtöisiä ja monipuolisia 

menetelmiä. Tämän tutkimuksen tulokset ovat osin samanlaisia, mutta myös kokemattomat 

opettajat kertoivat käyttävänsä erilaisia opetusmenetelmiä vaihtelevasti. 
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Jokaisesta ulottuvuudesta löydettiin myös muita tekijöitä, jotka koettiin opettajien 

minäpystyvyyttä vahvistavina. Näitä olivat esimerkiksi hyvä tunteihin valmistautuminen 

sekä etukäteissuunnittelu, riittävä aineenhallinta, hyvä oppilaantuntemus sekä kokemus 

luokanhallinnasta. Opettajat kertoivat myös monipuolisten opetusmenetelmien käytön sekä 

oman innostuneisuutensa vaikuttavan myönteisesti tuntemuksiin, joita tuntien pitäminen 

aiheuttaa. Lisäksi pieni luokkakoko, oppimisvastuun antaminen oppilaille ja opetusvastuun 

jakaminen muulle henkilökunnalle paransivat opettajien minäpystyvyyttä. Opettajat 

kokivat myös eräät muutokset, kuten opetussuunnitelman uudistumisen sekä uudet 

opetusvälineet ja -menetelmät, minäpystyvyyteensä vaikuttaviksi tekijöiksi.  

Yli puolet opettajista mainitsi pystyvänsä rauhoittamaan luokan käyttämällä erilaisia 

toimintatapoja, kuten selkeitä rutiineja, suunnitelmien sekä työtapojen muuttamista tai 

istumajärjestykseen vaikuttamista. He siis tunnistivat oman vastuunsa luokanhallinnassa ja 

nimesivät vastauksissaan ratkaisuja työrauhan ylläpitämiseksi. Monet opettajat painottivat 

opettajan roolia työskentelyilmapiirin luomisessa, mikä myös heijastaa positiivista 

ajattelua yleisen opettajapystyvyyden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa uskoa siihen, että 

opettaja voi käytöksellään vaikuttaa oppilaaseen sekä hänen oppimiseensa, eikä kodilla tai 

ympäristöllä ole yhtä suurta roolia (ks. Chacón, 2005, 258). Aineistosta voitiin erottaa 

myös joitakin vastakkaisia näkemyksiä, joiden mukaan opettaja uskoi kodin ja ympäristön 

vaikuttavan lapsen häiriköivään käyttäytymiseen enemmän kuin opettajan toimintatavat 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007, 612). Tämän voidaan ajatella olevan myös opettajan keino 

suojata omaa henkilökohtaista opettajapystyvyyttään siirtämällä vastuu oppilaalle. 

Vastaavasti minäpystyvyyttä heikentäviksi tekijöiksi koettiin suunnittelemattomuus, 

epävarmuus aineen- tai luokanhallinnasta sekä heikko oppilaantuntemus. Omia kykyjä 

kohdata vanhempia tai kollegoita epäiltiin, jos kasvatusnäkemykset koettiin toisistaan 

eroaviksi, tai omat vuorovaikutustaidot olivat puutteelliset. 

Aineiston perusteella oppilaiden aktiivinen työskentely ja opettajan ideoista innostuminen 

koettiin minäpystyvyyttä vahvistavina tekijöinä. Kuitenkaan oppilaiden työskentelymoti-

vaation puuttuminen ei useinkaan vaikuttanut opettajien minäpystyvyyteen kielteisesti. 

Myös tämä voidaan tulkita opettajan minäpystyvyyttä suojaavana tekijänä, sillä vaikka 

opettajat eivät uskoneet pystyvänsä motivoimaan kaikkia oppilaita jatkuvasti, he eivät 

antaneet sen vaikuttaa omaan minäpystyvyyteensä. Eräässä aiemmassa minäpystyvyyttä 

käsitelleessä tutkimuksessa opettajien minäpystyvyys heikentyi niissä tilanteissa, kun 
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oppilaat eivät osallistuneet tai keskittyneet koulutyöhön tai eivät pitäneet niistä 

aktiviteeteista, joita opettaja oli järjestänyt (Eroglu & Unlu, 2015, 202). Täten voidaan 

ajatella, että opettajien välillä on eroja siinä, minkä tekijöiden he antavat vaikuttaa omaan 

opettajapystyvyyteensä. 

Tulosten perusteella opettajat kokivat myös samanaikaisopettajuuden minäpystyvyyttä 

vahvistavana tekijänä sekä kaikin tavoin myönteisenä. Banduran (1977, 196–197) mukaan 

mallisuoritusten näkeminen sekä kannustus voivat parantaa minäpystyvyyttä. Täten 

voidaan ajatella, että samanaikaisopettajuutta toteuttavilla opettajilla on jatkuvasti 

tukenaan toisen opettajan suoriutumisesta saatu malli sekä kannustus. 

Samanaikaisopettajuuden voidaan siis nähdä parantavan yksittäisten opettajien 

minäpystyvyyttä. Koska opettajat näkevät päivittäin toistensa pitämiä oppitunteja sekä 

saavat niistä yhteisiä kokemuksia, opettajilla on jatkuvasti minäpystyvyyttä vahvistavia 

tekijöitä ympärillään. (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 621.) 

6.2 Opettajaprofiilien yhteenveto 

Opettajapystyvyyden ulottuvuuksien kautta aineisto tuotti kuusi erilaista opettajaprofiilia, 

johon kaikki vastaajat lukeutuivat. Kolmessa profiilissa opettajien minäpystyvyyden taso 

oli hyvä, yhdessä melko hyvä, yhdessä kohtalainen sekä yhdessä heikko. Kahden hyvän 

minäpystyvyyden profiilin opettajat vaikuttivat suhtautuvansa omaan opettajuuteensa 

kohtalaisen myönteisesti sekä uskoivat omaan ammattitaitoonsa. Kumpaankin luokkaan 

kuuluvat opettajat kertoivat yleensä hallitsevansa erilaiset opetusmenetelmät hyvin ja 

käyttävänsä niitä monipuolisesti. Suurimpana erona näiden luokkien välillä oli suunnittelun 

merkitys työssä onnistumiselle: toiseen luokkaan kuuluvat opettajat korostivat suunnittelun 

merkitystä opetuksen onnistumisen kannalta. 

Kolmanteen hyvän minäpystyvyyden profiiliin kuuluvat opettajat korostivat vastauksissaan 

erityisesti vahvaa kokemusta alalta sekä mainitsivat vastauksissaan uusien 

opetusmenetelmien käytön opettelun ja jatkuvan kouluttautumisen hyödyllisenä 

ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. He kokivat kokemuksen parantavan minäpystyvyyttään 

useilla osa-alueilla.  

Melko hyvän minäpystyvyyden opettajat korostivat myös työkokemusta opettajan 

minäpystyvyyttä vahvistavana tekijänä, ja he kertoivat käyttävänsä myös vanhoja 



38  

 

  

opetusmenetelmiä sekä opetustyylejä, eivätkä olleet halukkaita luopumaan niistä. Nämä 

opettajat kokivat olevansa hyviä opettajia, mutta suhtautuivat kriittisesti opettajan työtä 

sekä sen uusia vaatimuksia, kuten digitalisoitumista tai uusien opetusmenetelmien 

opettelua kohtaan. Muutos työssä koettiin usein uuvuttavaksi. 

Kohtalaisen minäpystyvyyden opettajat kertoivat hallitsevansa opetusmenetelmät hyvin, 

mutta heille oli tyypillistä se, että he mainitsivat vastauksissaan puutteita omissa 

luokanhallintataidoissaan. Useat opettajat kertoivat kokemuksen puutteen aiheuttavan 

epävarmuutta useilla eri osa-alueilla, kuten vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä.   

Heikon minäpystyvyyden opettajat toivat vastauksissaan esille paljon erilaisia tekijöitä, 

joiden he kokivat aiheuttavan itselleen epävarmuutta. Tällä opettajaryhmällä 

minäpystyvyys oli useimmiten heikoin kaikilla osa-alueilla. Opettajat kokivat työstä 

aiheutuvaa uupumusta, minkä he usein kertoivat johtuvan oppilaiden liiallisesta 

häiritsevästä käyttäytymisestä, vaikeista tilanteista vanhempien kanssa sekä koulun 

puutteellisista resursseista tukea opettajia ammatissaan. Myös Skaalvikin ja Skaalvikin  

(2007, 618) tutkimuksessa näillä tekijöillä nähtiin olevan yhteyttä työuupumuksen kanssa. 

6.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen aineiston laatua määrittelee esimerkiksi tavoittamattomuus, 

osallistumisaktiivisuus, valikoituneisuus ja vastaajien rehellisyys. Tämän tutkimuksen 

näyte muodostuu Alakoulun aarreaitta -ryhmän jäsenistä satunnaisesti. Vastaajien 

valikoitumista sekä vastaajamäärää ei voitu etukäteen ennustaa. Tällaisissa verkon kautta 

tapahtuvissa tutkimuksissa ei aina ole täyttä varmuutta siitä, mitä populaatiota aineisto 

edustaa. Kuitenkin tämän tutkimuksen kohdalla kaikki vastaajat edustavat todennäköisesti 

haluttua ammattikuntaa eli opettajia, sillä Alakoulun aarreaitta -ryhmä on tarkoitettu 

opettajille sekä opettajaksi opiskeleville, eikä kyselylomakkeen kysymyksiin pystytä 

vastaamaan ilman opettajan ammatista saatuja kokemuksia. Lisäksi ainoastaan ne, jotka 

kuuluivat Alakoulun aarreaittaan, näkivät kyselylomakkeen. Vaikka vastaajien 

valikoitumista ei pystytty ryhmän sisällä valvomaan, vastaajien voidaan olettaa olevan 

opettajia. 

Verkossa tehtävässä tutkimuksessa tulee ottaa huomioon se, kuinka yleistä verkon käyttö 

esimerkiksi tietyllä alueella tai tietyssä ammattikunnassa on, mikä tarkoittaa sitä, että 
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vastaajat edustavat ainoastaan sitä ryhmää, jonka on mahdollista käyttää internetiä 

(Laaksonen, Matikainen, & Tikka, 2013, 23–24; Miettinen & Vehkalahti, 2013, 86). Koska 

tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistettävyys, kaikkia vastauksia voidaan pitää 

arvokkaina. 

Verkkokyselyiden etuna on usein se, että vastaajat kokevat haastattelutilanteen etäiseksi, 

koska vastauksia ei tarvitse antaa kasvotusten. Tulokset useista tutkimuksista osoittavat, 

että tällöin vastaajat todennäköisemmin kertovat myös arkaluontoisista itseä koskevista 

asioista, jolloin vastausten voidaan ajatella olevan hyvin totuudenmukaisia. (Räsänen & 

Sarpila, 2013, 69.) Lisäksi tässä tutkimuksessa vastaajat valikoituivat tutkimukseen 

vapaaehtoisesti ja nimettömästi, minkä voidaan ajatella parantavan tutkimuksen 

luotettavuutta vastausten totuudenmukaisuuden näkökulmasta. Luotettavuutta parantaa 

myös se, etteivät vastaajat nähneet toistensa vastauksia, vaan jokainen vastaus edustaa 

vastaajan omaa mielipidettä ja käsitystä ja on siten yksilöllinen. 

Tulokset saattavat kuitenkin joskus vääristyä, mikäli tutkimukseen valikoidutaan kyselyn 

mielekkyyden perusteella. Pitkät kyselytutkimukset usein vähentävät vastaajien 

kiinnostusta osallistua tutkimukseen (Räsänen & Sarpila, 2013, 81). Voidaan ajatella, että 

tähän tutkimukseen oli helppo osallistua, koska kyselylomake oli lyhyt. Toisaalta tuloksista 

nähdään, että korkean minäpystyvyyden opettajia osallistui tähän tutkimukseen enemmän 

kuin matalan minäpystyvyyden opettajia. Koska osallistuminen oli vapaaehtoista, tulokset 

eivät välttämättä anna realistista kuvaa siitä, millaisessa suhteessa vahvan ja heikon 

minäpystyvyyden opettajia todellisuudessa työskentelee kouluissa. Oletettavasti siis osa 

heikon minäpystyvyyden opettajista on jättäytynyt tutkimuksesta pois. 

Kyselyyn vastattiin täysin nimettömänä, eikä minkäänlaisia yhteystietoja kerätty 

vastaamisen yhteydessä. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 26–27) sekä Tuomi ja 

Sarajärvi (2009, 13) toteavatkin, että tutkimuksen eettisyyteen liittyy osallistujien 

oikeudenmukaisen kohtelun lisäksi osallistumisen vapaaehtoisuus sekä anonymiteetin 

takaaminen. Ennen kuin vastaajat aloittivat kyselyyn vastaamisen, he saivat lukea 

saatetekstin, jossa korostettiin kyselyyn vastaamista nimettömästi. Lisäksi mainittiin, että 

vastaukset kerätään ainoastaan pro gradu –tutkielman tekemistä varten.  

Toisaalta on myös todettu, että esitettyjen kysymyksien väärin ymmärtäminen sekä 

virhetulkintojen osuus kasvaa, kun vastaukset annetaan sähköisesti (Räsänen & Sarpila, 

2013, 69). Tästä syystä ennen kysymyslomakkeen julkaisua tehtiin pieni pilottitutkimus, 
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jolla testattiin kysymysten toimivuutta. Koska tässä tutkimuksessa vastaajiin ei pystytty 

saamaan jälkikäteen yhteyttä henkilökohtaisesti, myös kysymysten väärinymmärtämisen 

mahdollisuus otettiin huomioon jo saatetekstissä, jossa painotettiin erityisesti kysymysten 

tarkkaa lukemista ja kysymyksenasettelun tarkistamista. Aineiston analyysivaiheessa 

todettiinkin aineiston olevan laadultaan hyvä. 

Kyselylomake oli esillä ryhmässä, jonka jäsenmäärä aineiston keräysvaiheessa oli noin 

24 000. Näin ollen voitiin etukäteen olettaa, että tutkimukseen osallistuu riittävä määrä 

opettajia. 

Tutkimuksen eettisyyteen liittyy lisäksi se, mitä tarkoitusta varten tutkimus tehdään 

(Hirsjärvi ym., 2004, 26). Tämä tutkimus on osana pro gradu –tutkielmaa ja se tutkii 

opettajien käsityksiä omasta opettajuudestaan. Aiheeseen ei siis liity eettisiä haasteita, ja 

osa opettajista kertoi kokeneensa kyselyyn vastaamisen hyödyllisenä pohdintana ja 

reflektointina. 

Verkon kautta tehtävässä tutkimuksessa on myös joitakin tekijöitä, jotka tulee ottaa 

huomioon aineistonkeruun jokaisessa vaiheessa. Verkko on haavoittuva ympäristö, joten 

aineistosta ja sen suojauksesta tulee pitää erityisen hyvää huolta. On varmistettava, etteivät 

ulkopuoliset pääse käsiksi aineistoon. Tässä kyseisessä tutkimuksessa vaara ei ole suuri, 

sillä aineisto ei sisällä yhteystietoja, eivätkä vastaajat ole muutenkaan tunnistettavissa, sillä 

vastaaminen tapahtuu kirjoittaen, jolloin esimerkiksi ääni- tai videotiedostoja ei ole 

käytössä.  

Tässä tutkimuksessa tutkimustulokset olivat riippuvaisia tutkimuksen tekijän kyvystä 

tulkita opettajien vastauksia. Koska kysymyslomakkeen kysymykset olivat avoimia sekä 

jokainen vastaus yksilöllinen, vastausten tulkitseminen oli välttämätöntä 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Vaikka aineisto on suhteellisen laaja, virhetulkintojen 

mahdollisuus on silti olemassa. 

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

Koska tämä opettajapystyvyyden tutkimus oli pääosin laadullinen sekä avoimiin 

kysymyksiin perustuva, tulevaisuudessa tarvitaan myös määrällistä tutkimusta opettajien 

minäpystyvyydestä. Määrällisen tutkimuksen avulla voidaan tavoittaa suurempi joukko 

opettajia, jolloin voidaan saada parempi yleiskuva Suomessa työskentelevien opettajien 
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minäpystyvyydestä. Hyvällä minäpystyvyydellä on osoitettu olevan paljon myönteisiä 

vaikutuksia opettajien päivittäiseen työskentelyyn, kuten palautteen antamiseen oppilaille, 

opetusmenetelmien käyttämiseen, oppilaiden motivoimiseen sekä luokanhallintataitoihin 

(esim. Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001; Brouwers & Tomic, 2000; Caprara, 

Barbaranelli, Stece, & Malone, 2006), joten rehtoreiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

opettajien minäpystyvyyden tukemiseen. 

Eräässä tuoreessa pitkittäistutkimuksessa todettiin, että opettajapystyvyys oli suhteellisen 

pysyvä, kun se oli muodostunut. Tämä tarkoitti sitä, että 203 opettajaa käsittävässä 

tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneiden opettajapystyvyys ei juurikaan muuttunut 

kuuden ja puolen vuoden aikana. (Künsting, Neuber, & Lipowsky, 2016, 315.) Mikäli 

opettajapystyvyys on pysyvä, opettajien heikon minäpystyvyyden muodostumista tulisi 

ehkäistä, sillä aiemmissa tutkimuksissa (esim. Skaalvik & Skaalvik, 2007; Zee & Koomen, 

2016) heikon opettajapystyvyyden sekä opettajien työuupumuksen välillä on havaittu 

yhteyksiä. Koska myös tässä tutkimuksessa heikoimman minäpystyvyyden opettajat olivat 

uupuneimpia sekä pohtivat alanvaihtoa, olisi tätä yhteyttä sekä syitä heikon 

opettajapystyvyyden syntymiselle syytä tutkia laajemmin. Opettajien minäpystyvyyden 

tukemiseen voitaisiin täten kiinnittää huomiota jo opettajien koulutuksen aikana. 
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LIITE 1. Verkkokyselylomakkeen saate 

”Hei! Olen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta, ja teen pro gradu -tutkielmani 

opettajien kokemuksista, ajatuksista ja tuntemuksista opettajan työssä (erityisesti luokan- 

ja aineenopettajat!). Kysely on lyhyt, joten toivoisin että käyt vastaamassa siihen! 

Vastaukset ovat täysin nimettömiä ja niitä käytetään ainoastaan tätä pro gradu -tutkielmaa 

varten. Huomioithan kysymyksenasettelun erityisesti kakkoskysymyksessä. Ohessa linkki 

kyselyyn. Kiitos paljon jo etukäteen!” 

 

  



 

 

 

LIITE 2. Verkkokyselylomake 

 
 

 

 

 

 

 


