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1 JOHDANTO 

Innostusta on pidetty hyvän opettajan ominaispiirteenä (Bettencourt, Gillet, Gall, & Hull, 

1983; Kunter, Frenzel, Nagy, Baumert, & Pekrun, 2011; Murray, 1983). Opettajia koske-

vissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajan innostuneisuus on yhteydessä opiskelijoiden 

oppimiseen, akateemiseen suoriutumiseen ja motivaatioon (Keller, Neumann, & Fisher, 

2013; Kunter ym., 2013; Long & Woolfolk Hoy, 2006; Patrick, Hisley, & Kempler, 2000) 

sekä opetuksen laatuun (Frenzel, Goetz, Lüdtke, Pekrun, & Sutton, 2009; Kunter ym., 

2011; 2013).  

Innostus on keskeinen tunnuspiirre myös työn imussa (work engagement, Schaufeli, Sala-

nova, González-Roma, & Bakker, 2002), jolla tarkoitetaan myönteistä ja aktiivista työhön 

liittyvää tunnetilaa (Barsade & Gibson, 2007; Hakanen, 2009b; Russell, 1979; Warr, 

1990). Työn imulla on puolestaan havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia organisaatioiden 

tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002; Xanthopoulou, Bak-

ker, Demerouti, & Schaufeli, 2009b) sekä asiakaspalvelun laatuun (Salanova, Agut, & 

Peiro, 2005). Lisäksi työn imun on todettu parantavan henkilöstön työhyvinvointia (Hall-

berg & Schaufeli, 2006; Schaufeli, Taris, & Van Rhenen, 2008) ja vähentävän sairauspois-

saoloja (Schaufeli, Bakker, & Van Rhenen, 2009). 

Innostus on ajankohtainen aihe myös ammatillisessa koulutuksessa, jonka tavoitteena on 

valmistaa opiskelijoita työelämään ja tukea elinikäistä oppimista (Laki ammatillisesta pe-

ruskoulutuksesta 21.8.1998/630, 2 §). Meneillään olevan ammatillisen koulutuksen uudis-

tuksen myötä tuloksellisuus, laatu ja vaikuttavuus tulevat yhä vahvemmin määrittelemään 

koulutuksenjärjestäjän saamaa rahoitusta, joka muutoinkin niukkenee koulutukseen koh-

dentuvien säästötoimenpiteiden myötä (OKM, 2017). Toisin sanoen ammatillisessa koulu-

tuksessa on tulevaisuudessa toimittava tehokkaammin ja tuloksellisemmin vähemmillä 

resursseilla (OKM, 2017). Opetushenkilöstön innostus voi osaltaan auttaa sen mahdollis-

tamisessa. 

Työn imuun ja innostukseen liittyvän tutkimustiedon valossa on syytä olettaa, että opetus-

henkilöstön innostus voi sekä auttaa saavuttamaan ammatilliselle koulutukselle asetetut 

laatu-, vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet että vahvistamaan henkilöstön hyvinvointia. 

Erityisesti ammatillisen koulutuksen uudistuksen ollessa ajankohtainen on tärkeää selvit-

tää, mitkä tekijät lisäävät tai vähentävät ammatillisen koulutuksen opettajien työssään ko-



2  

 

  

kemaa innostusta sekä miten innostus opettajien kokemana ilmenee (Sekerka & Fredrick-

son, 2013). Tämän varassa on mahdollista pyrkiä kehittämään ammatillista koulutusta ja 

kouluorganisaatioita siten, että se tukee sekä opettajien että opiskelijoiden innostusta, hy-

vinvointia ja oppimista. 

Opetusalan työolobarometrin mukaan opettajat kokevat stressiä mutta myös innostuvat 

muita ammattiryhmiä enemmän: Jopa 74 % opetusalalla työskentelevistä on erittäin tai 

melko usein innostunut työstään (Länsikallio & Ilves, 2016). Työterveyslaitoksen selvityk-

sen mukaan yli 40 % opettajista koki päivittäin työn imua (Perkiö-Mäkelä & Ervasti, 

2013). Opettajan työn luonteesta näyttävät nousevan yhtä lailla innostus kuin uupumus 

(Pietarinen, Soini, & Pyhältö, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004). Siitä huolimatta opettajuu-

teen liittyvä tutkimus on painottunut työpahoinvoinnin ja uupumuksen syihin ja seurauk-

siin innostuksen jäädessä vähemmälle huomiolle (Hakanen, 2002; Hakanen, Bakker, & 

Schaufeli, 2006; Onnismaa, 2010). 

Pääosa opettajien innostuksen ja työn imun tutkimuksista kohdentuu muille kouluasteille 

kuin ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi olemassa oleva tutkimus on pääosin määrällistä, 

minkä vuoksi laadullisen tutkimusotteen voi odottaa tuovan uusia näkökulmia innostukses-

ta ilmiönä (ks. Eskola & Suoranta, 2014). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 

ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokemaa innostusta ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä laadullisesti. Innostusta tarkastellaan osana työn imua (Schaufeli, ym., 2002).  
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2 OPETTAJAN INNOSTUS  

2.1 Innostus työn imun elementtinä  

Työhön liittyviä aktiivisen mielihyvän kokemuksia on kuvattu työn imun (work enga-

gement) käsitteen avulla (Hakanen, 2002). Työn imun erilaisiin määritelmiin liittyy olen-

naisesti innostus (Taulukko 1).  

Taulukko 1.  Innostus työn imun määritelmissä. 

“The term employee engagement refers to the individu-

al’s involvement and satisfaction with as well as enthu-

siasm for work.” 

Harter, Schmidt, & Hayes,  

2002, 269 

“Engagement as a psychological state has variously 

embraced one or more of several related ideas, each in 

turn representing some form of absorption, attachment, 

and/or enthusiasm” 

Macey & Schneider,  

2008, 6 

 

“In short, engaged employees have high levels of energy 

and are enthusiastic about their work.” 

Bakker & Demerouti,  

2008, 210 

“Peter Warrin affektiivisen hyvinvoinnin tieteellistä 

luokittelua soveltaen työn imu kuvaa myönteistä, mieli-

hyvän täyteistä virittäytymistä ja aktivaatiota työssä eli 

innostuneisuutta” 

Hakanen,  

2009b, 8 

Tässä tutkimuksessa nojaudun Schaufelin ja kollegoiden (2002) määritelmään ja operatio-

nalisointiin (Hakanen, 2002; Hakanen, 2009b). Sen mukaan työn imu on työhön liittyvä 

myönteinen, kokonaisvaltainen ja laajalle levittyvä tila, jolle on tunnusomaista tarmok-

kuus, omistautuminen ja uppoutuminen (Hakanen, 2009b; Schaufeli & Bakker, 2004). 

Tarmokkuus tarkoittaa, että henkilö on energinen, haluaa panostaa työhönsä eikä lannistu 

vastoinkäymisistä (Hakanen, 2002; Hakanen ym., 2006). Omistautuminen viittaa työn ko-

ettuun merkityksellisyyteen, innostumiseen ja inspiroitumiseen sekä työn sopivaan haas-

teellisuuteen. Uppoutuessa työhön aika kuluu kuin siivillä, ja työtä on vaikea lopettaa 

(Bakker, 2011; Hakanen, 2002; Hakanen ym., 2006, Hakanen 2009b). Tämän määritelmän 

mukaan innostus on yksi työn imun osatekijä, sen affektiivinen elementti ja ilmenemis-

muoto, joka liittyy omistautumisen ulottuvuuteen (Kuvio 1).  



4  

 

  

 

Kuvio 1.  Työn imun osa-alueet (Hakanen, 2009b; Hakanen ym., 2006). 

Työn imun käsitteen havainnollistamisessa on hyödynnetty affektiivisen hyvinvoinnin luo-

kittelua (Warr, 1990), joka puolestaan perustuu tunteiden dimensionaaliseen malliin (Rus-

sell, 1979). Tässä mallissa työn imu ja innostus edustavat samaa tunneulottuvuutta (Haka-

nen, 2009b; Kuvio 2).  

 

Kuvio 2.  Työn imu ja innostus työhyvinvoinnin osa-alueina (Hakanen, 2009b, 8). 

Innostus (enthusiasm) on tunne, jota dimensionaalisen mallin mukaisesti kuvaavat mieli-

hyvä ja korkea virittyneisyys eli aktivaatiotaso (Barsade & Gibson, 2007; Hakanen, 2009b, 

Russell, 1979; Warr, 1990). Opettajien innostuksen tutkimuksissa on huomion kohteena 

ollut innostuksen ilmaiseminen (displayed enthusiasm) tai innostuksen kokeminen (expe-

rienced enthusiasm) (Keller, Woolfolk Hoy, Goetz, & Frenzel, 2016). Innostuksen ilmai-
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semisella viitataan opettajan vuorovaikutus- ja opetustyyliin sekä nonverbaaliseen viestin-

tään ja esiintymiseen opetustilanteissa (Keller ym., 2016). Innostuksen kokemisessa puo-

lestaan voidaan erottaa innostus oppiainetta ja innostus opettamista kohtaan (Keller ym., 

2016).  

Opettajan innostuksen kokonaisvaltaisessa mallissa (Keller, Goetz, Becker, Morger, & 

Hensley, 2014, Keller ym., 2016; Kuvio 3) innostuksen eri osa-alueet ja ilmenemismuodot 

liitetään yhteen, jolloin opettajan kokeman innostuksen ajatellaan ilmenevän opetustilan-

teessa havaittavana innostuneena käyttäytymisenä. Tämän määritelmän mukaan ”innostus 

on opetustilanteeseen liittyvien myönteisten tunteiden kokemista ja niiden pääosin sanaton-

ta ilmaisemista (ilmeikkyyttä)” (Keller ym., 2016, 751). Lisäksi innostusta on kuvattu opet-

tajan tunnepitoiseksi työorientaatioksi, joka ilmenee opetustilanteissa, ja jonka taustalla 

vaikuttavat opettajan kokema ilo ja mielihyvä opettamista tai oppiainetta kohtaan (Kunter, 

ym. 2011). Näin myös opettajan innostuksen määritelmät tulevat lähelle työn imun käsitet-

tä.  

 

 

Kuvio 3.  Opettajan innostuksen kokonaisvaltainen malli (Keller ym., 2016). 

2.2 Opettajan ilmaisema innostus 

Varhaisimmat opettajan innostusta koskevat tutkimukset (esim. Bettencourt ym., 1989; 

Collins, 1978; Rosenshine, 1970; myös Patrick ym., 2000) ovat pääosin keskittyneet tar-

kastelemaan opettajan ilmaisemaa innostusta (displayed enthusiasm) (Keller ym., 2016). 

Innostuneelle opettajalle on kuvattu olevan ominaista esimerkiksi ilmeikkyys, elehtiminen, 
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energinen liikehdintä sekä värikäs ja äänenpainoiltaan vaihteleva kielenkäyttö (Bettencourt 

ym., 1983; Collins, 1978; Rosenshine, 1970). Tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijat 

kokivat innostuneen opetustyylin inspiroivana (Turner ym., 1998) ja myös arvioivat saa-

maansa opetusta myönteisesti (Babad, 2007; Marsh & Ware, 1982). Osa innostusta koske-

via tutkimuksia (esim. Patrick ym. 2000) on tehty kokeellisilla menetelmillä, joissa opetus-

tyyliä on manipuloitu. Klassinen esimerkki on niin kutsuttu Dr. Fox -tutkimus (Naftulin, 

Ware, & Donnelly, 1973), jossa opettajat opettivat yliopistoluennolla merkityksetöntä si-

sältöä erilaisilla opetustyyleillä ja innostavimmat esiintyjät saivat parhaat arvioinnit (Marsh 

& Ware, 1982).  

Innostunutta opetustyyliä on myös pyritty opettamaan osana opettajankoulutusta (Betten-

court ym., 1983). Ohjelmalla, jossa opettajaopiskelijoita kannustettiin innostuksen ilmai-

semiseen, oli myönteisiä vaikutuksia sekä opettajaopiskelijoihin että heidän oppilaisiinsa, 

ja vaikutukset ulottuivat opettajajohtoisen opetuksen lisäksi myös itsenäisen työskentelyn 

tilanteisiin (Bettencourt ym., 1983). Tutkijat selittivät vaikutusta sillä, että innostunut opet-

taja välittää opiskelijalle motivoivia, sanattomia viestejä, jotka auttavat tehtäviin keskitty-

misessä. Lisäksi opettajan innostus viestittää kiinnostusta ja avuliaisuutta opiskelijaa koh-

taan. Innostunut opettaja saa myös kiinnitettyä ja ylläpidettyä opiskelijoiden huomion (Bet-

tencourt ym., 1983; myös Babad, 2007). Innostuneen opettajan toimintaan on liitetty myös 

kannustava ja rohkaiseva vuorovaikutustyyli (Rosenshine, 1970), sekä kyky saada aikaan 

myönteinen ja oppimista tukeva ilmapiiri (Jackson ym., 1999; Patrick ym., 2000). 

On oletettavaa, että opettaja, joka nauttii opettamisesta, myös opettaa innostuneesti (Fren-

zel ym., 2009; Keller ym., 2014; 2016; Kunter ym., 2011). Innostuksen ilmaiseminen kui-

tenkin vaihtelee, koska temperamentistaan johtuen ihmiset ilmaisevat tunteitaan eri tavoin 

(Frenzel ym., 2009; Keller ym., 2014; 2016). Vaikka innostusta on jopa mahdollista näy-

tellä, voi se tunnetyötä koskevien tutkimusten perusteella aiheuttaa stressiä ja jopa lop-

puunpalamista (Bono & Vey, 2005; Chang, 2009).  

2.3 Innostus opettajan kokemuksena 

Tutkimuksissa on tähdennetty, että opettajan innostusta ei voida pelkistää vain ulkoiseksi 

käyttäytymistyyliksi, vaan on syytä pohtia myös sen taustalla vaikuttavia syitä (Keller ym., 

2016). Tästä lähtökohdasta innostus on määritelty opettajan subjektiiviseksi, mielihyvän-

sävytteiseksi tunnekokemuksesi, joka heijastuu myös hänen opetustyyliinsä ja toimintaansa 
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opetustilanteissa (Frenzel ym., 2009; Kunter ym., 2008; 2011). Opettajan kokemassa in-

nostuksessa voidaan erottaa innostus opettamiseen ja innostus opetettavaan aiheeseen 

(Kunter ym., 2008; 2011).  Opiskelijoiden motivoitumisen kannalta tärkeämpänä on pidet-

ty innostusta opettamista kohtaan, koska sen on ajateltu olevan helpommin opiskelijoiden 

havaittavissa kuin oppiainetta kohtaan koettu innostus (Kunter ym., 2011).  

Opettajan kokema opettamiseen liittyvä innostus on joidenkin määritelmien mukaan lähel-

lä ilon ja mielihyvän (enjoyment) käsitteitä, joiden kautta innostus määrittyy puhtaasti tun-

nepitoisena kokemuksena, ilman kognitiivista ulottuvuutta (Frenzel ym., 2009; Kunter ym., 

2008). Toisaalta oppiainetta koskeva innostus on lähellä yksilöllisen kiinnostuksen (indivi-

dual interest) käsitettä, joka viittaa melko pysyvään suhteeseen yksilön ja objektin välillä, 

ja jolla on vahva kognitiivinen ulottuvuus (Hidi & Renninger, 2006; Krapp, 2002a; 2002b; 

Kunter ym., 2009; Renninger & Su, 2012). Yksilöllinen kiinnostus heijastaa yksilön arvo-

ja, osaamista ja merkityksellisyyden kokemista, ja se on myös yhteydessä sinnikkyyteen, 

sitoutumiseen ja luovuuteen (Hidi & Renninger, 2006; Renninger & Su, 2012). 

Opettajan innostuksen tutkimuksissa on todettu, että (koetun) innostuksen erot ja yhtäläi-

syyden muihin vastaaviin käsitteisiin kaipaisivat lisäselvitystä (Keller ym., 2016). Tässä 

tutkimuksessa hyödyntämäni työn imun käsite auttaa yhdistämään opettajan innostuksen 

tutkimusta laajempaan viitekehykseen, jossa innostus on yksi työn imun elementti 

(Schaufeli ym., 2002). Työn imu sisältää sekä emotionaalisen että kognitiivisen ulottuvuu-

den (Hakanen, 2002; Schaufeli ym., 2002). Lisäksi työn imun tutkimus voi antaa viitteitä 

myös opettajan innostukseen vaikuttavista tekijöistä, joita tutkijat ovat peräänkuuluttaneet 

(Keller ym., 2014; 2016).  

Työn imun käsitettä hyödyntämällä on mahdollista tarkastella opettajan työssään kokemaa 

innostusta kokonaisvaltaisesti, sillä työn imulla viitataan laajalle levittyvään myönteiseen 

tilaan, joka ei kohdistu tiettyyn yhteen asiaan, tapahtumaan tai käyttäytymiseen (Hakanen, 

2009b), kuten tässä tapauksessa oppiaineeseen tai opetustilanteeseen. Tutkimusaiheeni 

kannalta tämä on hyvin oleellista, koska ammatillisen koulutuksen opettajan työ on nykyi-

sin hyvin pitkälti muuta kuin perinteistä ryhmien opettamista luokkatilanteissa. Ammatilli-

nen opettaja toimii yhä enenevässä määrin opiskelijoiden ja heidän oppimisprosessiensa 

tukijana ja ohjaajana, moniammatillisissa verkostoissa, työelämäyhteistyössä sekä oman 

ammattialan ja pedagogiikan kehittäjänä (Paaso, 2010; Vähäsantanen, 2015; Vähäsanta-
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nen, Saarinen, & Eteläpelto, 2010). Lisäksi opettaja toimii oppilaitostyöyhteisönsä jäsene-

nä, mikä osaltaan vaikuttaa opettajan innostuksen kokemiseen (Keller ym., 2016). 

2.4 Innostuksen hyödyt  

Tutkimusten mukaan opettajan innostus on yhteydessä opiskelijoiden oppimiseen, suoriu-

tumiseen ja motivaatioon eri mekanismein (Frenzel ym., 2009; Kunter ym., 2013; Keller 

ym., 2013). Innostuneen opettajan on katsottu voivan herättää opiskelijan huomion ja ti-

lannekohtaisen kiinnostuksen (situational interest), joka myöhemmin voi syventyä yksilöl-

liseksi kiinnostukseksi (individual interest) oppimiseen ja opiskeluun (Babad, 2007; Hidi 

& Renninger, 2006; Kim & Schallert, 2014). Erityisen tärkeää tämä on, jos opiskelijat ei-

vät ole lainkaan motivoituneita opiskeluun (Marsh & Ware, 1982; Patrick ym., 2000). In-

nostuksen kautta opettaja osoittaa omaa kiinnostustaan ja arvostustaan opetettavaan aihee-

seen, ja sitä kautta vaikuttaa myös opiskelijoiden kiinnostuksen heräämiseen ja heidän suo-

riutumiseensa (Brophy & Good, 1986; Kim & Schallert, 2014; Long & Woolfolk Hoy, 

2006; Sass, 1989; Turner ym., 2002). Tutkimuksissa opiskelijat ovat tuoneet esille, että 

opettajan oma kiinnostus on edellytyksenä sille, että opiskelijoiden voidaan olettaa kiin-

nostuvan opetettavasta aiheesta (Sass, 1989; myös Kautto-Knape, 2012). Työstään innos-

tunut opettaja on opiskelijoille myös tärkeä roolimalli (Keller, ym. 2016; Patrick ym., 

2000). 

On todettu, että innostus välittää opiskelijoille opettajan myönteisiä tunteita (Frenzel, 2008; 

Frenzel ym., 2009; Keller ym., 2014; 2016; Zhang, 2014), ja nimenomaan opettajan myön-

teisten tunteiden on osoitettu olevan yhteydessä opetuksen laatuun ja opiskelijoiden oppi-

mistuloksiin (Duckworth, Quinn, & Seligman, 2009; Frenzel ym., 2009). Innostuksen posi-

tiivisia vaikutuksia onkin selitetty sen tuottamien myönteisten tunteiden ja niiden tarttumi-

sen kautta (Frenzel, 2008; Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994; Zhang, 2014). Myönteisiä 

tunteita pidetään keskeisenä välittävänä mekanismina myös työn imun ja sen myönteisten 

vaikutusten välillä (Bakker & Bal, 2010; Bakker, 2011).  

Aikaisempien tutkimusten valossa näyttää myös siltä, että innostunut opettaja luo oppimi-

selle suotuisan, myönteisen ja osallistavan ilmapiirin, joka vahvistaa opiskelijoiden moti-

vaatiota ja oppimista (Frenzel ym., 2009; Keller ym., 2016; Kunter ym., 2013; Meyer & 

Turner, 2006; Patrick ym., 2000; Pekrun, 2006; Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2008; Turner 

ym., 2002). Opettajan ja opiskelijoiden myönteiset tunteet vaikuttavat toisiinsa myös vas-
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tavuoroisesti vahvistaen koko ryhmän hyvinvointia (Frenzel, 2008; Frenzel ym., 2009). 

Innostus ja työn imu tarttuvat ja leviävät vastaavalla tavalla myös oppilaitostyöyhteisössä 

sosiaalisten vuorovaikutusprosessien kautta (Bakker & Xanthopoulou, 2009; Barsade & 

Gibson, 2007; Hakanen, 2009a; Hakanen, 2009b; Perhoniemi & Hakanen 2013; Zhang, 

2014; ks. myös Pietarinen ym., 2008).  

Myönteiset tunteet, kuten innostus, auttavat myös opettajaa toimimaan luovasti ja jousta-

vasti muuttuvissa opetustilanteissa, jolloin heidän opetuksensa on tehokkaampaa (Fred-

rickson, 2001; Fredrickson & Branigan, 2005; Frenzel, 2008). Tutkimuksissa on havaittu, 

että innostuneet opettajat hyödynsivät opetus- ja ohjaustyylejä monipuolisesti, onnistuvat 

luokan hallinnassa ja huomioivat opiskelijoiden erilaiset tuen tarpeet (Kunter ym., 2008). 

Innostuneen opettajan on todettu esimerkiksi sisällyttävän luennointiinsa erilaisia vihjeitä 

ja korostuksia, jotka auttavat opiskelijoita opittavan asian muistamisessa sekä muistiinpa-

nojen tekemisessä (Stewart, 1989). Toisaalta innostunut opettaja myös vahvistaa opiskeli-

joiden itseohjautuvuutta ja saa heidät työskentelemään energisemmin (Patrick ym., 2000). 

Opettajan innostuksen on havaittu katalysaattorin tavoin vahvistavan opiskelijan sisäistä 

motivaatiota ja autonomian tunnetta (Patrick ym., 2000; Pelletier, Legault, & Séguin-

Lévesque, 2002; Roth, Assor, Kanat-Maymon, & Kaplan, 2007; Patrick, Turner, Meyer, & 

Midgley, 2003) sekä akateemisen minäpystyvyyden kokemista (Zhang, 2014). Innostuneen 

opettajan opiskelijoiden on todettu myös sitoutuvan opiskeluun sekä painottavan enemmän 

oppimista ja osaamista kuin ulkoisia palkkioita ja suorituksia (Zhang, 2014).   

Innostus saa opettajan lisäksi panostamaan omaan oppimiseensa ja kehittymiseensä 

(Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke, & Baumert, 2008; Kunter ym., 2008). On todettu, 

että innostunut opettaja on halukas osallistumaan täydennyskoulutukseen, hän suunnittelee 

tunnit huolellisesti ja on avoin ottamaan käyttöön uusia opetusmenetelmiä (Hakanen, 

2009a; Kunter ym., 2008; 2011; Klusmann ym., 2008; Long & Woolfolk Hoy, 2006; Pat-

rick ym., 2003). Innostukseen ja työn imuun on liitetty myös pyrkimys työn muokkaami-

seen (job crafting, Wrzesniewski & Dutton, 2001, myös Demerouti, Bakker, & Gevers, 

2015), joka voidaan nähdä oman työn ja työympäristön aktiivisena kehittämisenä.  

Työstään innostunut, työn imua kokeva työntekijä on uudistushaluinen, aloitteellinen ja 

haluaa tehdä enemmän kuin vain välttämättömän (Hakanen, 2009a). Työn imun on todettu 

lisäävän työpaikkaa hyödyttävää aloitteellista toimintaa, joka ylittää työroolin vaatimukset 

(extra-role performance; Porath, Spreitzer, Gibson, & Stevens, 2012; Salanova, Lorente, 
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Chambel, & Martinez, 2011; Salanova & Schaufeli, 2008; Xanthopoulou, Bakker, Heuven, 

Demerouti, & Schaufeli, 2008). Lisäksi työn imun on havaittu olevan yhteydessä asiakas-

palvelun laatuun (Salanova ym., 2005), työssä suoriutumiseen (Bakker, Demerouti, & 

Verbeke, 2004; Demerouti ym., 2015) ja sitä kautta organisaation taloudelliseen tulokseen 

(Xanthopoulou ym., 2009b). Lisäksi työn imun on todettu edistävät työntekijän terveyttä ja 

hyvinvointia (Hakanen, 2009a; Hallberg & Schaufeli, 2006; Schaufeli ym., 2008) samalla 

vähentäen sairauspoissaoloja, stressiä ja loppuunpalamista (Schaufeli ym., 2009). Vastaa-

via havaintoja on tehty opettajien innostusta koskevissa tutkimuksissa (Keller ym., 2016; 

Kunter ym., 2011; 2013).   

Vaikka innostus ei ratkaisekaan kaikkia kouluyhteisön ongelmia, on sillä tutkimustiedon 

valossa varteenotettavia hyötyjä sekä opiskelijoiden, opettajan itsensä että koko organisaa-

tion kannalta. On syytä olettaa, että myös ammatillisen koulutuksen opettajien kokemalla 

innostuksella on vastaavia myönteisiä vaikutuksia.  

2.5 Innostukseen vaikuttavat tekijät 

Pelkästään opettajan innostuksen tutkimus antaa vain vähän viitteitä siitä, minkälaiset teki-

jät innostukseen vaikuttavat (Kunter ym., 2011). Joitakin havaintoja on tehty autonomian, 

yhteistyön ja kollegiaalisen tuen yhteydestä innostukseen (Cobb & Foeller, 1992). Opetta-

jan työkuormitusta tarkastelevien tutkimusten perusteella innostusta näyttäisivät heikentä-

vän työyhteisön sosiaalisen tuen puute, työkuorma ja aikapaineet, byrokratian ja paperityön 

määrä, suuret opetusryhmät sekä opiskelijoiden haasteet ja käyttäytymisen pulmat (Bakker, 

Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007; Chang, 2013; Hakanen ym., 2006; Launis & 

Koli, 2005; Onnismaa, 2014; Perkiö-Mäkelä & Ervasti, 2013). Toisaalta opiskelijat sekä 

heidän innostuksensa myös motivoi ja innostaa opettajaa (Koli, 2014; Kunter ym., 2011; 

Long & Woolfolk Hoy, 2006; Pelletier ym., 2002). Siksi on pidetty tärkeänä selvittää, 

minkälaiset tekijät ja olosuhteet innostuksen vaikuttavat ja miten innostusta voisi edistää 

(Keller ym., 2014; 2016). Tässä tarkastelussa työn imun tutkimus voi antaa lisävalaistusta 

aiheeseen.  

Työn imun edistämisessä keskeisinä on pidetty työn voimavaroja (job resources), joilla 

viitataan työn motivoiviin ja energisoiviin piirteisiin (Bakker & Demerouti, 2007; Deme-

routi, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Hakanen 2009a). Työn voimavarat ovat fyy-

sisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä, jotka ”vastaavat työn vaatimuksiin, 
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auttavat työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa sekä aikaansaavat henkilökohtaista 

kasvua, oppimista ja kehittymistä” (Hakanen ym., 2006, 497). Työn voimavarat ovat itses-

sään arvokkaita ja motivoivia (Hakanen 2009a), ja ne vaikuttavat työtä koskeviin tunteisiin 

ja sitä kautta toimintaan (Salanova & Schaufeli, 2008). Työn voimavarat edistävät työn 

imun välityksellä motivaatiota ja työhön sitoutumista (Hakanen, 2004), sekä ehkäisevät 

loppuunpalamista (Bakker, Demerouti, & Euwema, 2005). Työn voimavaroja tarkastele-

malla on siten mahdollista selvittää, millaisiin asioihin panostamalla työn imua ja innostus-

ta voi edistää. Erityisen tärkeää työn voimavarojen huomioiminen on muutostilanteissa ja 

aloilla, jossa työn vaatimukset ovat suuret – kuten opettajan työssä (Bakker, 2011; Bakker 

ym., 2005; 2007; Hakanen, 2009a; Tadic, Bakker, & Oerlemans, 2013). Vastaavasti työn 

voimavarojen puute tai ”kielteiset” voimavarat voivat vaikuttaa työn imua ja innostusta 

heikentävästi (Hakanen, 2009b). 

Työn voimavarat on jaoteltu viiteen eri tyyppiin (Hakanen, 2009a). Tehtävätason voimava-

rat muodostavat työn ytimen.  Niitä ovat esimerkiksi työn palkitsevuus, palaute, työn koe-

tut tulokset sekä työhön liittyvät kehittymis- ja kasvumahdollisuudet. Työn organisointia 

koskevat voimavarat tarkoittavat esimerkiksi työn selkeyttä, työhön liittyvää itsenäisyyttä 

sekä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Vuorovaikutukseen ja johtamiseen liittyviä 

voimavaroja ovat esimerkiksi työyhteisön ja esimiehen tuki, palaute ja arvostus, työyhtei-

sön kokema työn imu ja "tekemisen meininki" sekä yhteisöllisyys ja yhteistyö. Organisato-

riset voimavarat liittyvät työilmapiiriin ja työkulttuuriin, esimerkiksi ihmissuuntautunei-

suus sekä kehittämismyönteisyys tai työn varmuus. Yksilöllisiä voimavaroja ovat esimer-

kiksi osaaminen, kyvykkyyden kokemus, hallinnan tunne, sinnikkyys sekä optimismi 

(Bakker, 2011; Hakanen, 2009a; Salanova, Bakker, & Llorens, 2006; Xanthopoulou ym., 

2009a; 2009b). Opettajia koskevassa tutkimuksessa keskeisiksi työn voimavaroiksi on tun-

nistettu muun muassa arvostus, esimiehen tuki, innovatiivisuus sekä hyvä työilmapiiri 

(Bakker & Bal, 2010; Bakker ym., 2007; Hakanen, 2002; Hakanen ym., 2006).  

Työn imun ja työn voimavarojen välisen vaikutuksen on arveltu olevan kaksissuuntainen, 

sillä työn imu voi auttaa ottamaan käyttöön ja hyödyntämään olemassa olevia voimavaroja 

(Bakker, 2011; Xanthopoulou ym., 2009a). Voimavaroilla on myös taipumus kasautua ja 

vahvistua, sillä myönteiset kokemukset ja onnistumiset mahdollistavat edelleen uusien 

voimavarojen karttumisen (Hobfoll, 2002; Perhoniemi & Hakanen, 2013). 
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Työn imuun vaikuttavina tekijöinä on työn voimavarojen rinnalla tarkasteltu myös itseoh-

jautuvuusteorian (Self-determination theory, Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) esit-

telemiä psykologisia perustarpeita: autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys (Albrecht, 

2013; Bakker & Demerouti, 2008; Hakanen, 2004; Schaufeli & Bakker, 2004; Van Den 

Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008). Autonomian tunnetta vahvistavat selkeät 

tavoitteet sekä mahdollisuus tehdä päätöksiä ja vaikuttaa omaan työhönsä (Bakker & Bal, 

2010; Bakker & Demerouti, 2008). Kyvykkyyden tunnetta tukee parhaiten ympäristö, jossa 

ihminen kokee hallinnan tunnetta, pystyy hyödyntämään ja kehittämään taitojaan ja osaa-

mistaan ja saa riittävästi haasteita ja palautetta (Bakker & Bal, 2010; Bakker & Demerouti, 

2008; Gagné & Vansteenkiste, 2013; Hakanen, 2009a). Yhteisöllisyyttä puolestaan vahvis-

tavat sosiaaliset suhteet, yhteistyö sekä tuki työtovereilta ja esimieheltä (Bakker & Deme-

routi, 2008; Gagné & Vansteenkiste, 2013; Koivumäki, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004).  

2.6 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Innostus on myönteinen tunne, johon liittyy korkea aktivaatiotaso (Barsade & Gibson, 

2007; Russell, 1979; Warr, 1990). Innostus on myös yksi työn imun elementti ja tunnus-

piirre (Schaufeli ym., 2002). Opettajien innostusta koskevaa tutkimusta on tehty pääasiassa 

määrällisin menetelmin. Tutkimuksissa on tarkasteltu toisaalta opettajan ilmaisemaa innos-

tusta (esim. Bettencourt ym., 1982; Patrick ym., 2000), toisaalta opettajan kokemaa innos-

tusta opettamista tai oppiainetta kohtaan (esim. Frenzel ym., 2009; Kunter ym., 2008; 

2011).  

Opettajan innostuksen eri ulottuvuudet yhdistävä kokonaisvaltainen malli (Keller ym., 

2014; 2016) on suhteellisen tuore ja siksi vähän sovellettu, eikä se toisaalta huomioi innos-

tusta opetustilanteiden ulkopuolella, esimerkiksi työyhteisössä tai työelämäverkostoissa. 

Ammatillisen koulutuksen opettajan työ kuitenkin pitää sisällään opettamisen lisäksi mo-

nipuolista yhteistyötä ja kehittämistä oppilaitoksen sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa 

sekä työelämässä (Paaso, 2010; Vähäsantanen, 2015; Vähäsantanen ym., 2010), minkä 

vuoksi myös opettajien työssään kokemaa innostusta lähestytään tässä tutkimuksessa ko-

konaisvaltaisena, myönteisenä orientaationa työtä kohtaan, osana työn imua (Kunter ym., 

2011; Schaufeli ym., 2002).  

Työn imun käsitteen avulla on tarkasteltu työhön liittyviä aktiivisen mielihyvän kokemuk-

sia laajemmin, myös opettajien keskuudessa, mutta määrälliselle tutkimukselle tyypillisesti 
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ovat tarkastelun kohteena olleet ennalta määritellyt työn imun osa-alueet (tarmokkuus, 

omistautuminen, uppoutuminen) (Bakker & Bal, 2010; Hakanen, 2002; Hakanen, Schaufe-

li, & Bakker, 2006; Salanova ym., 2006). Siksi on mahdollista, että havaitsematta on jäänyt 

jotakin opettajan työn kannalta oleellista, jota laadullisella tutkimuksella, ihmisiltä itseltään 

kysymällä on mahdollista tavoittaa (Eskola & Suoranta, 2014; Hakanen, 2004; Josephson 

& Vingård, 2007; Keller ym., 2016).  

Opettajan innostuksen tutkimuksissa ei ole juurikaan käsitelty innostukseen vaikuttavia 

tekijöitä eikä sitä, miten opettajan innostusta voisi vahvistaa. Niiden selvittämistä on pidet-

ty tärkeänä jatkotutkimusaiheena (Keller ym., 2016).  Työn imun ja siihen liittyvä työn 

voimavarojen tutkimus tarjoaa tähän joitakin näkökulmia. Toisaalta myös työn voimavaro-

jen tutkimus on määrällistä, ja kohdentuu ennalta valittuihin voimavara- tai vaatimusteki-

jöihin (Hakanen, 2009a). Sen vuoksi on mahdollista, etteivät tähän saakka tunnetut opetta-

jan työn voimavara- tai kuormitustekijät välttämättä huomioi suomalaisen ammatillisen 

koulutuksen erityispiirteitä tai ajankohtaisia haasteita, jotka olisi koulutusorganisaatioiden 

kehittämisessä hyvä ottaa huomioon. Muutoinkin ammatilliseen koulutukseen liittyvä tut-

kimus aiheen ympärillä näyttää suppealta: Opettajan innostukseen liittyvistä tutkimuksista 

vain muutama kohdentuu toiselle asteelle: esimerkiksi Kunter kollegoineen (2008; 2011) 

tarkastelee matematiikan opetusta, ja osa heidän tutkimusjoukostaan edustaa ammatillista 

koulutusta. Samoin opettajien työn imun tutkimuksissa ammatillisen koulutuksen opettajat 

ovat olleet vain pieni osa tutkimusjoukkoa (esim. Bakker ym., 2007; Hakanen, 2002; Ha-

kanen ym., 2006).  

Tutkimukseni laajentaa aikaisempien tutkimusten näkökulmaa opettajan innostuksesta en-

sinnäkin tarkastelemalla innostusta kokonaisvaltaisesti, myös luokkahuoneen ja opetustyön 

ulkopuolella, työn imun viitekehyksestä käsin. Näkökulmani huomioi innostuksen työyh-

teisö- ja organisaatiotason ilmiönä. Toisekseen laadullinen tutkimusote mahdollistaa innos-

tuksen tarkastelemisen sellaisena, kuin opettajat omassa arjessaan sen kokevat. Kolman-

neksi tutkimukseni pyrkii vastaamaan ilmi tulleeseen tutkimuspuutteeseen (Keller ym., 

2016) selvittämällä opettajien kokemuksia innostusta vahvistavista ja heikentävistä teki-

jöistä. Lisäksi tutkimukseni tuo opettajien innostusta ja työn imua koskevaan tutkimukseen 

ammatillisen koulutuksen opettajien näkökulman, joka on erityisen ajankohtainen, koska 

meneillään on ammatillisen koulutuksen historian mittavin uudistus (OKM, 2017).   

Lähestyn aihetta seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 
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1. Kuinka innostuneeksi opettajat kokevat itsensä työssään? 

2. Miten opettajat kokevat innostuksensa ilmenevän työssään? 

3. Minkälaisten tekijöiden opettajat kokevat edistävän heidän työssään kokemaa in-

nostusta? 

4. Minkälaisten tekijöiden opettajat kokevat heikentävän heidän työssään kokemaa 

innostusta? 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkimusjoukko 

Tutkimusjoukko koostui 103 suomalaisesta ammatillisen koulutuksen opettajasta, joista 70 

% oli naisia. Suurimmat ikäryhmät tutkimusjoukossa olivat 50–59-vuotiaat (33 %) sekä 

40–49-vuotiaat (31 %). Yli 60 vuotiaita oli 18 %. Iän ja sukupuolijakauman suhteen tutki-

musjoukko edusti suomalaisia ammatillisen koulutuksen opettajia suhteellisen hyvin 

(Kumpulainen, Lahdenkauppi, & Meriläinen, 2014; Pitkänen & Kumpulainen, 2014). Tut-

kimusjoukon tarkat demografiset tiedot on esitetty taulukossa 2. 

Tutkimukseen osallistuneista suurin osa, 76 %, työskenteli ammatillisessa oppilaitoksessa, 

22 % ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja 2 % vapaan sivistystyön oppilaitoksessa. 

Koulutusaloista vahvimmin edustettuina olivat tekniikka ja liikenne (29 %), sosiaali-, ter-

veys- ja liikunta-ala (18 %), valmentava koulutus (16 %) sekä majoitus-, ravitsemis- ja 

talousala (14 %). Koulutusalat jakautuivat hyvin saman tyyppisesti, kuin suomalaisessa 

ammatillisessa koulutuksessa yleisesti (Kumpulainen ym., 2014). Tutkimusjoukostani 58 

% toimi opettajan työnsä ohessa ryhmänohjaajana tai luokanvalvojana. 

Valtaosalla tutkimusjoukosta oli ylempi korkeakoulututkinto (52 %) tai alempi korkeakou-

lututkinto, kuten ammattikorkeakoulututkinto (41 %). Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta 

kaikilla oli myös opettajan pätevyys, pääasiassa ammatillinen opettajankoulutus (68 %). 

Lisäksi ammatillisen erityisopettajan pätevyys oli 43 %:lla tutkimusjoukosta. Tilastojen 

mukaan ammatillisen koulutuksen opettajista noin 80 %:lla on opettajan pedagoginen pä-

tevyys (Kumpulainen ym., 2014; Pitkänen & Kumpulainen, 2014). 
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Taulukko 2.  Tutkimusjoukon demografiset tiedot.  

 

Vastaajien määrä 103 100,00 %

Sukupuoli

Mies 31 30,10 %

Nainen 72 69,90 %

Ikä 100,00 %

Alle 20-v. 0 0,00 %

20 - 29-v. 0 0,00 %

30 - 39-v. 18 17,48 %

40 - 49-v. 32 31,07 %

50 - 59-v. 34 33,01 %

Yli 60-v. 19 18,45 %

Oppilaitosmuoto

Ammatillinen oppilaitos 78 75,73 %

Ammatillinen erityisoppilaitos 23 22,33 %

Vapaan sivistystyön oppilaitos 2 1,94 %

Koulutusala

Humanistinen ja kasvatusala 3 2,91 %

Kulttuuriala 2 1,94 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 5 4,85 %

Luonnontieteiden ala 3 2,91 %

Tekniikan ja liikenteen ala 30 29,13 %

Luonnonvara- ja ympäristöala 1 0,97 %

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 19 18,45 %

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14 13,59 %

Valmentava koulutus 16 15,53 %

Yhteiset tutkinnon osat useammilla koulutusaloilla 10 9,71 %

Ryhmänohjaajana / luokanvalvojana toimiminen

Kyllä 60 58,25 %

Ei 43 41,75 %

Ylin suoritettu koulutus

Ylioppilastutkinto 0 0,00 %

Ammatillinen peruskoulutus tai ammattitutkinto 6 5,83 %

Alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto 42 40,78 %

Ylempi korkeakoulututkinto 54 52,43 %

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 1 0,97 %

Pätevöityminen opetustehtäviin

Luokanopettaja (yliopisto) 5 4,85 %

Aineenopettaja (yliopisto) 21 20,39 %

Ammatillinen opettajankoulutus 70 67,96 %

Ammatillinen erityisopettajankoulutus 44 42,72 %

Opinto-ohjaajan koulutus 16 15,53 %

Ei opettajan pätevyyttä 1 0,97 %
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3.2 Tutkimusaineisto 

Toteutin kyselyni sähköisenä lomakekyselynä Webropol-ohjelman avulla. Ensimmäiset 35 

vastausta keräsin toukokuun 2016 aikana proseminaarityötäni varten ja loput 68 vastausta 

marraskuun 2016 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana. Tiedotin kyselystä sosiaalisen medi-

an kanavilla sekä opettajaverkostojen kautta. Lisäksi lähetin kyselyä saatekirjeineen (Liite 

1) suoraan tuntemilleni opettajille, opetuksen esimiehille sekä opetuksen kehittämistehtä-

vissä toimiville henkilöille pyyntönä välittää kyselyä myös eteenpäin. Kyselyä välittivät 

jäsenilleen myös Suomen ammatilliset opettajat ry:n alajärjestöt. Vaikka laadullisessa tut-

kimuksessa ei yleensä puhuta otoksesta tai näytteestä samassa merkityksessä kuin määräl-

lisessä tutkimuksessa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006), voi käyttämääni aineis-

tonkeruumenetelmää kuvata mukavuusotannaksi (convience sampling; Patton, 2002). Mu-

kavuusotannasta on myös käytetty nimitystä "Ota kiinni mistä saat" -menetelmä, koska 

tarvittava osallistujajoukko hankitaan käyttämällä useampia rekrytointikanavia (Hänninen, 

2016).  

Kyselylomakkeessa (Liite 2) kysyin taustakysymyksinä vastaajan ikää, työvuosia, oppilai-

tosmuotoa, koulutusalaa sekä koulutustaustaa. Neliportaisella Likert-asteikolla selvitin, 

kuinka innostuneeksi vastaaja kokee itsensä työssään (1=ei lainkaan innostunut, 2=hieman 

innostunut, 3=melko innostunut, 4=erittäin innostunut). Muihin tutkimuskysymyksiin vas-

tauksia kartoitin kolmella avoimella kysymyksellä: 

1. Miten innostus (tai jos et ole innostunut) ilmenee työssäsi?  

2. Mitkä seikat lisäävät innostustasi työssä? 

3. Mitkä seikat heikentävät innostustasi työssä?   

3.3 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni on yleinen laadullinen tutkimus (generic approach, Lichtman 2013), ja ai-

neiston analysointimenetelmänä laadullinen sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi, 2009).  

Sisällönanalyysi tarkoittaa, että aineistoa pilkotaan, käsitteellistetään ja uudelleen jäsenne-

tään, ja siitä muodostetaan erilaisia luokitteluja, tyypittelyjä ja kategorioita (Patton, 2002; 

Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tutkimukseni on teoriasidonnainen, mikä tarkoittaa, että teo-

reettinen tieto auttaa tutkimusten ja sen tulosten selittämisessä ja jäsentämisessä, vaikka 
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sitä ei käytetä käsitteiden luokittelemiseen ennakolta (Ahonen, 1996; Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka, 2006).  

Tutkimusaineiston käsittelyssä hyödynsin Excel-ohjelmaa. Aluksi kävin läpi kaikki vas-

taukset, joista hylkäsin kaksi, koska ne eivät liittyneet kysyttyihin kysymyksiin. Numeroin 

vastaukset juoksevasti (1–103), jotta pystyin löytämään ilmaisun esittäjän vielä siinä vai-

heessa, kun poimin raporttiin sitaatteja aineistosta.  Seuraavaksi jaottelin kunkin avoimen 

kysymyksen vastaukset merkitysyksiköihin eli ajatukselliseen kokonaisuuteen (Ahonen 

1996). Koska yhteen vastaukseen sisältyi useita merkitysyksikköjä, sain kolmen kysymyk-

sen vastauksista tarkasteltavakseni yhteensä 754 merkitysyksikköä.  

Esimerkiksi kysymykseen "Mikä lisää innostustasi työssä?" yksi vastaus oli seuraavanlai-

nen: ”Verkostoitumiset oman ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa, uusiin ihmisiin ja työ-

paikkoihin ja -tehtäviin tutustuminen. Se, että saan tukea kehittämisajatuksilleni organi-

saation sisältä ja ulkopuolelta. Kiitokset opiskelijoilta ja heidän työpaikoiltaan.” (1)  

Koska vastaus sisälsi useampia merkitysyksiköitä, jaoin ne Excel-ohjelmassa eri riveille: 

– Verkostoitumiset oman ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa 

– uusiin ihmisiin tutustuminen  

– uusiin työpaikkoihin ja työtehtäviin tutustuminen.  

– saan tukea kehittämisajatuksilleni organisaation sisältä ja ulkopuolelta. 

– kiitokset opiskelijoilta 

– (kiitokset opiskelijoiden) työpaikoilta. 

Aineiston sisällönanalyysi tapahtui neljässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa pelkistin 

eli redusoin merkitysyksiköitä siten, että tutkimustehtävän kannalta epäolennainen sisältö 

karsiutui (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Esimerkiksi merkitysyksikkö ”yhteistyö oppilaitoksen 

eri alojen opettajien kanssa, yhteistyö eri aineiden opettajien kanssa” pelkistyi ilmaisuksi 

”työyhteisö, yhteistyö”. 

Analyysin toisessa vaiheessa, jota kutustaan klusteroinniksi eli ryhmittelyksi (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009), aloin etsiä pelkistetyistä ilmauksista yhtäläisyyksiä ja ryhmitellä saman-

kaltaisia ilmaisuja värejä apuna käyttäen. Näin aineistostani muodostui alaluokkia. Esi-

merkiksi työkavereihin ja työyhteisöön liittyvät ilmaisut kokosin alaluokaksi ”Työyhteisö, 

esimies, työkaverit: tuki, muiden innostuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, ilmapiiri ”.  
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Kolmannessa vaiheessa muodostin alaluokista yhdistelemällä yläluokkia. Esimerkiksi edel-

lä mainittuun alaluokkaan yhdistin alaluokan ”verkostot”, joka kuvasi myös yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta. Näin muodostui yläluokka ”Työyhteisö, esimies, työkaverit: tuki, muiden 

innostuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, ilmapiiri; Verkostot, yhteistyö ja vuorovaikutus 

verkostoissa” (Kuvio 4).  

 

Kuvio 4.  Yläluokkien muodostaminen alaluokista. 

Sisällönanalyysin neljännessä vaiheessa eli abstrahoinnissa yläluokkia yhdistellään niin 

pitkälle kuin se on aineiston näkökulmasta mahdollista (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tavoit-

teena on käsitteellistää alkuperäistä informaatiota ja muodostaa tutkimuksen varsinaiset 

pääluokat (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Koska tutkimukseni oli teoriasidonnainen, otin tässä 

vaiheessa tietoisesti huomioon käyttämieni teorioiden tarjoamat käsitteet ja mallit.  Aineis-

toni vaikutti kuitenkin moniulotteisemmalta, eikä käyttämiäni ala- ja yläluokkia ollut mie-

lekästä yhdistellä esimerkiksi työn voimavarojen luokittelun (Hakanen, 2009a) tai psyko-

logisten perustarpeiden (Ryan & Deci, 2000) mukaisesti. Lisäksi pyrkimykseni oli tuoda 

aineistosta esille tutkimusongelman kannalta keskeistä informaatiota (Tuomi & Sarajärvi, 

2009), jolla voi ajatella olevan myös käytännön merkitystä (Paloniemi & Huusko, 2016). 

Pyrin pääluokkien muodostamisessa myös nostamaan esille ilmaisut, joita esiintyi runsaas-

ti, koska niiden voi ajatella olevan tutkimusjoukolle erityisen merkityksellisiä (Hakanen, 

2009a). 
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Pääluokkien muodostamisessa pyrin yhdenmukaisuuteen tutkimuskysymysten välillä. Joil-

takin osin vastausten jakautuminen kuitenkin poikkesi toisistaan kysymyksittäin, joten 

muodostin luokkia ilmaisujen määrän, oman ymmärrykseni ja teoriatiedon perusteella. 

Esimerkki kysymykseen innostusta vahvistavista asioista esimieheen liittyviä ilmauksia 

esiintyi yhdeksän kappaletta. Koska ne liittyivät vuorovaikutukseen ja esimieheltä saata-

vaan tukeen, sisällytin nämä ilmaukset pääluokkaan ”Työyhteisön vuorovaikutus ja ilma-

piiri”. Innostusta heikentävien tekijöiden yhteydessä esimieheen ja johtamiseen viitattiin 

29 kertaa, ja vastaukset sisälsivät erilaisia kuvauksia esimiestyön piirteistä. Päättelin, että 

esimiestyöllä ja johtamisella on merkitystä innostuksen heikentymiselle, ja tuodakseni ha-

vaintoni näkyväksi, muodostin kyseisen tutkimuskysymyksen alle oman pääluokan ”Esi-

miestyö ja johtaminen”.  

Koska aineistossa esiintyvien ilmaisujen määrällinen esiintyminen vaikutti aineiston luo-

kittelun kannalta relevantilta, hyödynsin laadullisen sisällönanalyysin lisäksi myös sisällön 

erittelyä, jossa aineistoa käsitellään määrällisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tällä pyrin 

siihen, ettei analyysini jäisi vain tuntumaksi tai olettamukseksi joidenkin teemojen runsau-

desta tai tärkeydestä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Laskin aineistosta ku-

hunkin pääluokkaan sijoittuneiden ilmausten (merkitysyksikköjen) lukumäärän sekä pro-

sentuaalisen osuuden. Lukumäärät ja prosentit on esitetty tulosluvun taulukoissa (Taulukot 

3, 4 ja 5), ja kaikkien tutkimuskysymysten alle muodostuvat pääluokat luvun 4.4 lopussa 

olevassa kuviossa 6. 
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4 TULOKSET 

4.1 Innostuksen ilmeneminen 

Tutkimukseen osallistuneista 103 ammatillisen koulutuksen opettajista 93 eli 90 % koki 

itsensä erittäin tai melko innostuneeksi. Vain kymmenen vastaajaa (10 %) koki, että oli 

hieman tai ei lainkaan innostunut työstään (Kuvio 5).  

 

Kuvio 5.  Innostuksen kokeminen asteikolla 1–4.  

Tutkimustulosten mukaan opettajat kokivat innostuksensa ilmenevän työssä seuraavin ta-

voin: 

1. Kehittämisenä, kehittymisenä ja uudistajuutena 

2. Työhön panostamisena ja aikaansaamisena 

3. Myönteisinä tunteina ja hyvinvointina 

Taulukossa 3 on esitetty kuhunkin kolmeen pääluokkaan sisältyvät yläluokat sekä niiden 

sisältämien ilmausten frekvenssit ja prosentuaaliset jakaumat.  

Innostus kehittämisenä, kehittymisenä ja uudistajuutena. 40 %:ssa ilmauksia innostuk-

sen kuvattiin ilmenevän aktiivisena pyrkimyksenä kehittää omaa työtä ja työyhteisöä sekä 

haluna uudistua ja uudistaa. Opettajat kertoivat vastauksissaan pyrkivänsä kehittämään niin 

oman oppilaitoksensa toimintaa ja käytäntöjä yleisesti, kuin myös opiskelijalähtöisiä toi-

mintamalleja, erityisopetusta, henkilökohtaistamista tai tapoja toteuttaa yksilöllisiä opinto-

polkuja. Kehittämishalukkuus kohdentui myös opetukseen, ja opettajat kertoivat kehittä-

2
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vänsä aktiivisesti opetusmateriaalia, -menetelmiä ja -välineitä, joiden avulla he voivat tu-

kea erilaisten opiskelijoiden oppimista: ”Mietin koko ajan, miten saisin paremmin, selke-

ämmin sekä konkreettisemmin opetettua asiat” (5).  Lisäksi innostuksen koettiin ilmenevän 

haluna kehittää omaa osaamista sekä kouluttautumalla että uusia asioita kokeilemalla: 

”Pitkän työuran tehneenäkään en koe urautuneeni vaan jaksan aina innostua uusista ta-

voista tehdä työtä” (25). Lisäksi innostuksen koettiin ilmenevän myönteisenä vuorovaiku-

tuksena ja yhteistyönä työyhteisössä, ideoiden jakamisena ja yhdessä innostumisena.  

Innostus työhön panostamisena ja aikaansaamisena. 36 %:ssa ilmaisuja innostuksen 

koettiin ilmenevän työhön panostamisena ja aikaansaamisena niin, ”että ei tyydy juuri ja 

juuri riittävän hyvään, vaan haluaa haastaa itsensä ja lähimmät kollegat tekemään 

100%sti parhaansa” (1). Opettajat kokivat, että innostuneena saa paljon aikaan, ja työhön 

uppoutuu helposti niin, ettei huomaa ajan kulua. Innostus merkitsi vastaajien mukaan myös 

työn ulottumista vapaa-ajalle siten, että ”vapaa-ajallakin suunnittelee (tahtomattaan) tule-

via opiskelijan kohtaamisia ja kurssejaan, kirjaa niitä ylös” (37). Vastaavasti muutamat 

vastaajat, jotka eivät kokeneet itseään innostuneeksi, kertoivat tekevänsä vain pakollisen ja 

kokevansa vaikeaksi tarttua tehtäviin. 

Työhön panostamiseen liittyi esimerkiksi oman alan asioiden ja kehityksen seuraaminen 

sekä uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen ja soveltaminen opetukseen. Innostuksen 

kuvattiin ilmenevän oppituntien huolellisena suunnitteluna sekä pyrkimyksenä suunnitella 

ja toteuttaa omaa opetusta opiskelijoiden yksilöllisistä tarpeista lähtien. Tähän liittyi esi-

merkiksi opiskelijoiden erilaisten oppimistyylien huomioiminen sekä opiskelijoiden koh-

taaminen yksilöinä. Opettajat kertoivat innostuksensa näkyvän myös halussa hyödyntää 

uusia, monipuolisia ja yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä. 

Innostuneet opettajat kuvasivat nauttivansa työstään opiskelijoiden parissa ja panostavansa 

luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntymiseen. Innostus ilmeni opiskelijoiden kan-

nustamisena ja motivointina sekä pyrkimyksenä löytää jokaisesta opiskelijasta hyviä puolia 

ja vahvuuksia. Vastaajat kuvasivat myös kokonaisvaltaista läsnäoloa ja heittäytymistä ope-

tustilanteisiin, oman luovuuden hyödyntämistä sekä toiminnallisuuden ja elämyksellisyy-

den korostamista opetuksessa: ”Tahdon, että opiskelijan oppiminen tapahtuu elämysten 

kautta” (73).  Muutama vastaaja oli myös havainnut, että oma innostus tarttuu opiskelijoi-

hin: "Opettaminen on mukavaa ja huomaan innostuksen osittain tarttuneen oppilaisiin. 

Myös olen saanut suoraa palautetta asiasta. Se kertoo myös innostuksesta, että on itse fii-
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liksissä opetettavasta aiheesta ennen kurssin alkua. Ja jaksaa näin ollen suunnitella oppi-

laille kaikkea kivaa tunnille." (46) 

Opettajat kuvasivat innostuksensa ilmenevän myös siten, että he ovat kiinnostuneita opis-

kelijoiden urakehityksestä sekä heidän asioistaan myös oman oppiaineensa – jopa oman 

työaikansa – ulkopuolella. Myös erityisopiskelijat haluttiin ottaa huomioon, sillä ”heidän 

tähden meidän täytyy tehdä töitä, -- itseohjautuvat opiskelijat eivät tarvitse juurikaan opet-

tajan ohjausta vaan neuvoa vain mistä Tieto löytyy” (53). 

Innostus myönteisinä tunteina. Noin neljänneksessä (24 %) ilmaisuja innostuksen kerrot-

tiin ilmenevän myönteisinä tunteina työssä. Vastaajien mukaan aamuisin on mukava lähteä 

töihin, ja töissä on mukava olla: ”23v ja vielä ei ole tuntunut työltä. Jokainen aamu tekee 

mieli lähteä koululle” (68). Innostus ilmeni vastaajien mukaan hyväntuulisuutena, ilona, 

positiivisuutena ja nautintona työtä tehdessä, mutta myös työpäivän jälkeen. Innostuksen 

koettiin ilmenevän kokonaisvaltaisena hyvinvointina, ”eteenpäin vievänä voimana” (29), 

joka ulottuu eri elämänalueille. Lisäksi innostuksen ilmenemiseen liitettiin kokemus omas-

ta työstä arvokkaana ja merkityksellisenä.   

Taulukko 3.  Tulokset tutkimuskysymykseen ”Miten ammatillisen koulutuksen opettajat 

kokevat innostuksensa ilmenevän työssään?”  

Pääluokka Yläluokat N % 

Kehittäminen, 

kehittyminen ja 

uudistajuus 

 

Opetuksen, oppimateriaalin ja oppimisympäristöjen kehit-

täminen ja uudistaminen 

 

Työn, työyhteisön ja oppilaitoksen toiminnan kehittäminen  

 

Oman osaamisen kehittäminen  

 

80 40 % 

Työhön panosta-

minen ja aikaan-

saaminen  

Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen  

 

Opiskelijalähtöinen toiminta 

71 36 % 

Myönteiset tunteet 

työssä  

 

Ilo, mielihyvä, nautinto 

 

Energisyys, kokonaisvaltainen hyvinvointi 

47 24 % 

YHTEENSÄ  198 100 % 

 

Tulokset osoittivat, että ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokema innostus 

ilmeni ennen kaikkea haluna kehittää omaa työtä, opetusta ja omaa osaamista. Innostuksen 
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koettiin ilmenevän myös työhön panostamisena ja toimintana opiskelijoiden parasta ajatel-

len. Lisäksi innostuksen koettiin ilmenevän myönteisinä tunteina, jotka kohdentuvat niin 

opiskelijoihin kuin työyhteisöönkin ja heijastuivat myös opettajan omaan henkilökohtai-

seen hyvinvointiin.  

4.2 Innostusta vahvistavat tekijät 

Tutkimustulosten perusteella ammatillisen koulutuksen opettajat kokivat innostustaan vah-

vistavina seuraavat tekijät:   

1. Opiskelijat 

2. Työyhteisön vuorovaikutus ja ilmapiiri 

3. Työn sisältöön ja luonteeseen liittyvät voimavarat 

4. Kehittäminen ja kehittyminen 

5. Onnistuminen ja palaute 

6. Henkilökohtaiset voimavarat  

Taulukossa 4 on esitetty kuhunkin kuuteen pääluokkaan sisältyvät yläluokat sekä niiden 

sisältämien ilmausten frekvenssit ja prosentuaaliset jakaumat.  

Opiskelijat mainittiin opettajien innostuksen lähteenä miltei kolmasosassa (29 %) ilmauk-

sia. Innostavana koettiin hyvä ja lämmin vuorovaikutussuhde opiskelijoiden kanssa, sekä 

ylipäänsä opetus- ja ohjaustyö. Opettajia innostivat etenkin opiskelijoiden oppimisen ja 

onnistumisen kokemukset, jotka merkitsivät myös onnistumista omassa työssä: ”Kun näen 

opiskelijan oppivan ja oivaltavan asioita (etenkin asioita, jotka hän on kokenut vaikeaksi 

tai vastenmieliseksi). Eli kun koen onnistuvani työssäni!” (12). Niin ikään opiskelijan am-

matillisen kasvun ja kehittymisen seuraaminen, opiskelijan valmistuminen ja työllistymi-

nen näyttäytyivät opettajan innostusta vahvistavina tekijöinä. Useissa vastauksissa mainit-

tiin opiskelijoiden innostuneisuus, aktiivisuus ja motivaatio, joiden koettiin lisäävän myös 

opettajan omaa innostusta.  

Työyhteisön myönteinen vuorovaikutus ja ilmapiiri nimettiin innostusta vahvistavaksi 

tekijäksi 25 %:ssa ilmaisuja. Tärkeäksi koettiin erityisesti hyvä ja toimiva vuorovaikutus 

kollegoiden ja esimiehen kanssa. Vastausten mukaan innostusta vahvistaa, jos työyhteisös-

tä löytyy samanhenkisiä, innostuneita työkavereita, tai kun omille kehittämisajatuksilleen 

saa työyhteisön taholta tukea ja kannustusta: ”Saa tehdä saman henkisten ja samalla taval-
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la ajattelevien kanssa työtä. Saa tuoda omia ajatuksia turvallisti esiin ja voi olla kehittä-

mässä asioita yhdessä muiden kanssa. Hyvät keskustelut ja että on säännöllisesti aikaa 

jutella lähempien työkavereiden kanssa.” (31) Innostavana koettiin myös mahdollisuus 

tiimityöskentelyyn ja tiimiopettajuuteen. Lisäksi merkittävänä pidettiin johdolta saatavaa 

tukea ja luottamusta. Muutamissa vastauksissa nousi esille vuorovaikutus ja yhteistyö op-

pilaitoksen sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa, esimerkiksi eri alojen välillä, työelämäver-

kostoissa, opiskelijan taustaverkostoissa sekä erilaissa projekteissa.  

Työn sisältöön ja luonteeseen liittyvät voimavarat mainittiin 17 %:ssa ilmauksia. Kes-

keiselle sijalle nousi autonomia, eli vapaus suunnitella, toteuttaa ja kehittää omaa työtään. 

Innostaviksi asioiksi ammatillisen koulutuksen opettajat nimesivät myös työn haasteelli-

suuden, vaihtelevuuden ja monipuolisuuden, joiden ansiosta ”tässä työssä on haastavaa 

sammaloitua” (10). Osalla vastaajista uudet työtehtävät sekä vaihtuva työnkuva lisäsivät 

innostusta. Myös digitaalisuuden koettiin tuovan uusia mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia 

työhön esimerkiksi verkko-opetusympäristöjen rakentamisen tai digivälineiden käytön 

opettelun myötä. ”Työ on sopivasti haastavaa jolloin saa mahdollisuuden myös oppia koko 

ajan lisää” (29). Opettajat kokivat innostusta lisäävänä myös oman työnsä merkitykselli-

syyden sekä tunteen siitä, että saa olla työssä omaksi kokemallaan alalla.  

Kehittäminen ja kehittyminen. Siinä missä innostuksen koettiin ilmenevän pyrkimykse-

nä ja haluna kehittää, kehittyä ja uudistaa, koettiin samojen asioiden myös vahvistavan 

innostusta (15 %:ssa ilmaisuja). Vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että heillä on mahdollisuus 

uudistaa ja kehittää omaa opetustaan sekä osallistua ja vaikuttaa yhteiseen kehittämiseen 

esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä. Innostusta lisäävänä koettiin myös mahdollisuus itse 

oppia ja kehittää osaamistaan. Osalla vastaajista innostuksen lähteenä oli täydennyskoulu-

tus tai ”omaehtoinen opiskelu, josta saan intoa ja hyötyä työhöni” (19). Toisia taas näytti 

innostavan ylipäänsä kaikenlainen uusi: uudet asiat, uudet ihmiset ja yleisesti ammatillisen 

koulutuksen uudistuminen. Innostuksen kannalta merkittäväksi nähtiin myös mahdollisuus 

oman osaamisen ja vahvuuksien hyödyntämiseen työssä.  

Työssä onnistuminen ja työstä saatu palaute mainittiin innosta vahvistavina tekijöinä 14 

%:ssa ilmauksia: ”Kaikki palaute ja kannustus lisäävät uskoa omaan osaamiseen ja innos-

tavat eteenpäin.” (52) Innostavaa palautetta mainittiin saatavan niin opiskelijoilta, työpai-

koilta, työtovereilta kuin esimiehiltäkin. Tärkeänä innostuksen kannalta pidettiin myös 

arvostuksen tunnetta: ”Koen saavani arvostusta muilta, he haluavat kuulla miten teen ja 
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haluavat tehdä yhteistyötä kanssani. Se tuntuu hyvältä.” (12) Myös omassa työssä onnis-

tumista pidettiin innostavana, esimerkiksi kun asiat etenevät ja omat opetusmenetelmät 

toimivat käytännössä. Samankaltaisia onnistumisen kokemuksia liittyi myös opiskelijatyö-

hön.   

Henkilökohtaiset voimavarat, hyvä henkilökohtainen terveys ja kunto mainittiin innos-

tusta edistävänä tekijänä ainoastaan yhdessä vastauksessa, mutta selvyyden vuoksi säilytin 

sen omana kategorianaan.    

Taulukko 4.  Tulokset tutkimuskysymykseen ”Minkälaisten tekijöiden opettajat kokevat 

edistävän heidän työssään kokemaa innostusta?” 

Pääluokka Yläluokat N % 

Opiskelijat  

 

 

Opiskelijoiden oppiminen, onnistuminen, ammatillinen kasvu 

ja kehittyminen 

 

Opiskelijoiden innostus 

 

Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa 

85 29 % 

Työyhteisön vuoro-

vaikutus ja ilmapiiri  

Hyvä työyhteisö, työkaverit ja esimies ja heiltä saatu tuki  

 

Työyhteisön vuorovaikutus, yhteistyö ja ilmapiiri  

 

Yhteistyö ja vuorovaikutus verkostoissa 

75 25 % 

Työn sisältöön ja 

luonteeseen liittyvät 

voimavarat  

Autonomia 

 

Työn mahdollisuudet: haasteellisuus, monipuolisuus, vaihtele-

vuus, luovuus 

 

Merkityksellisyys ja työn omaksi kokeminen 

49 17 % 

Kehittäminen ja 

kehittyminen  

Kehittäminen, ideointi, uudistaminen ja vaikuttaminen 

 

Uudet asiat, uuden kokeileminen ja uuden oppiminen  

 

Osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, kouluttautuminen 

45 15 % 

Onnistuminen ja 

palaute  

Arvostus 

 

Palaute ja kiitokset 

 

Onnistuminen omassa työssä 

 

40 14 % 

Henkilökohtaiset 

voimavarat  

Hyvä terveys ja kunto   1 0 % 

YHTEENSÄ  295 100 % 

Tulosten perusteella ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokema innostus näytti 

nousevan ennen kaikkea opiskelijoista: hyvistä vuorovaikutussuhteista, opiskelijoiden in-

nostuksesta ja motivaatiosta sekä opiskelijoiden onnistumisen, oppimisen ja ammattiin 

kasvamisen seuraamisesta. Tärkeänä innostuksen kannalta koettiin myös työyhteisöltä saa-
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tava tuki, myönteinen vuorovaikutus ja yhdessä innostuminen. Myös opettajan työn sisäl-

töön ja luonteeseen liittyvät voimavarat, kuten autonomia, monipuolisuus ja haasteellisuus 

koettiin innostusta vahvistavina tekijöinä. 

4.3 Innostusta heikentävät tekijät 

Tutkimustulosten perusteella ammatillisen koulutuksen opettajat kokivat innostustaan hei-

kentävinä seuraavat asiat:  

1. Resurssien puute 

2. Työyhteisön vuorovaikutus ja ilmapiiri  

3. Koulutusta koskevat muutokset ja säästöt  

4. Organisaation rakenteisiin ja toimintaan liittyvät asiat 

5. Esimiestyö ja johtaminen 

6. Opiskelijoiden haasteet ja motivaation puute  

7. Henkilökohtaisten voimavarojen puute  

Taulukossa 5 on esitetty kuhunkin seitsemään pääluokkaan sisältyvät yläluokat sekä niiden 

sisältämien ilmausten frekvenssit ja prosentuaaliset jakaumat.  

Resurssien puute mainittiin innostusta heikentävänä 23,5 %:ssa ilmauksia. Käytännössä 

resurssien niukkuudella tarkoitettiin lähiopetuksen määrän vähenemistä, suuria opiskelija-

ryhmiä sekä taloudellisten resurssien puutetta, joka näkyi muun muassa vaikeutena toteut-

taa haluamiaan ideoita opetuksessa. Seurauksena resurssipulasta opettajat kokivat riittä-

mättömyyden tunnetta, kun opiskelijoille ei ollut mahdollista antaa niin paljon tukea ja 

ohjausta kuin he tarvitsisivat. ”Innostusta heikentää --- opetukseen käytettävän ajan puute. 

Lähiopetuksen suuret vähentämiset. Ammatin oppimiseen tarvitaan harjaantumiselle ja 

toistoille aikaa.” (82) Opettajat mainitsivat innostusta vähentävän myös ylipäätään kiire ja 

ajanpuute sekä erilaisten opetuksen ulkopuolisten töiden lisääntyminen.  

Työyhteisön vuorovaikutus ja ilmapiiri mainittiin paitsi innostusta vahvistavana, myös 

sitä heikentävänä tekijänä 18,5 %:ssa ilmauksia. Vastauksissa mainittiin esimerkiksi ”kol-

legoiden haluttomuus ja laiskuus ja välinpitämätön asenne opiskelijoihin” (16) tai ”usei-

den muiden kollegojen halu pitäytyä perinteisissä opetusmenetelmissä” (63). Työkaverei-

den negatiivisuus, pessimismi ja valittaminen tai näkemyserot koettiin innostusta latistavi-

na. Yhteistyön sujumattomuus, toisten vähättely tai arvostuksen puute – ”kukaan ei ole 
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kiinnostunut sinun mielipiteestäsi” (31) – niin ikään näyttäytyivät innostusta vähentävinä 

tekijöinä. Lisäksi vastaajat toivat esille, että ”positiivista palautetta olisi kiva saada muil-

takin kuin opiskelijoilta” (72). Vastauksissa mainittiin myös vuorovaikutukseen liittyvät 

ongelmat, kuten ”selän takana puhuminen” ja suorannaiset konfliktit. Toisaalta innostusta 

heikensivät vastaajien mielestä myös keskustelumahdollisuuksien puuttuminen.  

Koulutusta koskevat muutokset ja säästöt, ”toisen asteen kurjistukset” (2), nousivat 

keskeiseksi innostusta heikentäväksi tekijäksi 17 %:ssa ilmauksia. Koulutukseen kohden-

tuvat säästötoimenpiteet saivat opettajat kokemaan yleistä epätietoisuutta ja epävarmuutta 

ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Jatkuvien muutosten esimerkiksi opetussuunni-

telmissa koettiin tuovan työhön sekasortoa ja hämmennystä erityisesti, jos muutoksiin ei 

ollut päässyt vaikuttamaan. Yksilöllisten opintopolkujen ideakaan ei arjessa näyttäytynyt 

kitkattomalta: ”Se, että jokainen opiskelija menee omaa opintopolkuaan ja se pirstaloittaa 

työtäni eli käytännössä ryhmädynamiikka hajoaa useimmiten luokassa tämän tyylisessä 

opetuksessa.” (65) Useissa vastauksissa mainittiin joko koetut yhteistoimintaneuvottelut 

tai niiden uhka, mikä toi mukanaan epävarmuutta oman työn jatkuvuudesta. Innostusta 

heikentävinä mainittiin myös oppilaitoksessa organisoidut säästötoimenpiteet, jotka näkyi-

vät ja tuntuivat opetuksen arjessa. Vastauksissa tuotiin esille myös huoli muutosten ja sääs-

töjen vaikutuksista työilmapiiriin, henkilöstön jaksamiseen, opiskelijoiden saamaan tukeen 

sekä opetuksen laatuun.  

Organisaation rakenteisiin ja toimintaan liittyvät asiat muodostivat ilmauksista 16,5 

prosenttia. Vastauksissa korostuivat ”ison ammatillisen koulutuksen järjestäjän jähmeät 

toimintamallit ja ’kaikki tekee samalla tavalla’ -ohjeistukset. Kankea byrokratia, jossa 

menee 2 tuntia aikaa matkalaskun tekemiseen ja tarvitaan 3 esimiehen lupa 10 muistitikun 

tilaamiseen” (1).  Myös työn huono tai epäselvä organisointi sekä autonomian ja vaiku-

tusmahdollisuuksien puute koettiin innostusta heikentävänä. Muutamassa vastauksessa 

innostuksen koettiin kärsivän työympäristöön liittyvien seikkojen vuoksi, kuten opetustilo-

jen ankeus ja epäkäytännöllisyys, ajanmukaisten digilaitteiden puute ja sisäilmaongelmat.  

Esimiestyö ja johtaminen muodostivat innostusta heikentävänä tekijänä oman kategorian-

sa, johon kuului 11 prosenttia ilmauksista. Monissa vastauksissa mainittiin yksinkertaisesti 

vain huono johtaminen tai huono esimiestyö enempää perustelematta. Johdolta tai esimie-

hiltä ei koettu saatavan tukea, mikä heikensi innostusta. Yksittäiset vastaajat mainitsivat 

lisäksi, että ”esimiehillä ei ole riittävää asiantuntemusta ja ymmärrystä esim. erityisope-
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tuksesta, minkä vuoksi kehittäminen on ajoittain haastavaa” (23) tai että päätöksiä sanel-

laan ylhäältäpäin. Esimiesten mainittiin myös olevan kiireisiä, stressaantuneita ja välinpi-

tämättömiä. Muutama vastaaja mainitsi esimiesten vähättelevän tai tasapäistävän alaisiaan 

tai kohtelevan heitä epäoikeudenmukaisesti.  

Opiskelijoiden haasteet ja motivaation puute mainittiin innostusta heikentävänä seikka-

na kymmenessä prosentissa ilmauksia. Opiskelijat koettiin haastavina esimerkiksi alalle 

soveltumattomuuden, huonon käytöksen tai elämänhallinnan pulmien vuoksi. Opettajien 

innostusta latistivat ”motivoitumattomat opiskelijat, jotka tekevät mitä lystäävät, tulevat ja 

menevät miten sattuu…” (60). Vastauksissa mainittiin, että opiskelijat ovat välinpitämät-

tömiä, eivätkä ponnistele opintojensa eteen.  Opettajat kokivat turhauttavana, kun ”osa 

opiskelijoista ei ota vastuuta omista opinnoistaan” (26).  

Henkilökohtaisten voimavarojen puute mainittiin innostusta heikentävänä 3,5 prosentis-

sa ilmauksia. Innostusta mainittiin vähentävän lähinnä oma väsymys sekä henkilökohtaisen 

elämän haasteet.  
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Taulukko 5.  Tulokset tutkimuskysymykseen ”Minkälaisten tekijöiden opettajat kokevat 

heikentävän heidän työssään kokemaa innostusta?” 

Pääluokka Yläluokat N %  

Resurssien puute  Kiire, ajanpuute, työkuorma 

 

Riittämättömyyden tunne 

 

Opetukseen liittymätön työ 

61 23,5 % 

Työyhteisön vuoro-

vaikutus ja ilmapiiri  

 

Kollegoiden negatiivinen asenne 

 

Yhteistyöpulmat 

 

Huono ilmapiiri 

 

Arvostuksen puute 

48 18,5 % 

Koulutusta koskevat 

muutokset ja säästöt  

 

Koulutusleikkaukset, säästöt, yt-neuvottelut tai niiden uhka 

 

Uudistukset ja muutokset  

 

Epävarmuus tulevasta  

45 17 % 

Organisaation raken-

teisiin ja toimintaan 

liittyvät asiat  

Organisaation rakenne ja toimintamallit  

 

Byrokratia 

 

Työn organisointi  

 

Autonomian puute 

 

Työympäristö  

43 16,5 % 

Esimiestyö ja johta-

minen  

 

Esimiestyö  

 

Johtaminen  

29 11 % 

Opiskelijoiden haas-

teet ja motivaation 

puute  

Opiskelijoiden motivaation ja sitoutumisen puute 

 

Opiskelijoiden oppimisen ja elämänhallinnan haasteet  

26 10 % 

Henkilökohtaisten 

voimavarojen puute 

Väsymys, palautumattomuus, stressi 

 

Henkilökohtaisen elämän haasteet  

9 3,5 % 

YHTEENSÄ  261 100 % 

 

Tutkimustulosten perusteella kaikkein merkittävimpänä innostusta heikentävä tekijä koet-

tiin resurssien puute, eli esimerkiksi lähiopetuksen tuntimäärien vähentäminen ja suuret 

opiskelijaryhmät, jotka aiheuttivat opettajille sekä kiirettä että riittämättömyyden tunnetta. 

Resurssipulan taustalla vaikuttivat koulutusta koskevat uudistukset ja säästöt, jotka myös 

itsessään koettiin innosta heikentävänä ja epävarmuutta luovana ilmiönä. Näiden lisäksi 

erityisesti työyhteisön negatiivinen ilmapiiri ja vuorovaikutus koettiin innostusta heikentä-

vinä asioina.  
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4.4 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tutkimustulokset osoittivat, että ammatillisen koulutuksen opettajan työssään kokema in-

nostus ilmeni myönteisinä tunteina, vuorovaikutuksena ja toimintana opetustyössä ja työ-

yhteisössä. Innostus sai opettajan kehittämään, kehittymään ja panostamaan työhönsä. 

Opettajien kokemuksen mukaan innostusta vahvistivat ja heikensivät osittain samat tekijät 

(Kuvio 6).   

 

Kuvio 6.  Yhteenveto tutkimustuloksista.  

Tutkimustulosten perusteella työyhteisön tuki, myönteinen vuorovaikutus ja ilmapiiri voi-

vat parhaimmillaan lisätä innostusta, mutta myös vähentää sitä, jos ilmapiiri on kielteinen 

tai opettaja kokee jäävänsä ilman arvostusta. Opiskelijoiden erilaiset haasteet ja motivaati-

on puute voivat heikentävää opettajan kokemaa innostusta, mutta siitä huolimatta opiskeli-

jat olivat myös opettajan innostuksen ensisijainen lähde. Henkilökohtaisilla voimavaroilla 

ei tutkimukseni perusteella ollut yhtä suuri merkitys kuin työhön ja työyhteisöön liittyvillä 

asioilla. Innostuksen kannalta merkittävimmäksi opettajat kokivat kehittämisen ja kehitty-

misen mahdollisuudet, kun taas innostusta heikentävänä koettiin resurssipula sekä amma-

tillisen koulutuksen muutokset ja säästöt.  
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5 POHDINTAA 

5.1 Miten opettajien innostus ilmenee? 

Lähes kaikki tutkimukseeni osallistuneet ammatillisen koulutuksen opettajat olivat melko 

tai erittäin innostuneita työstään. Myös opetusalan uusimman työolobarometrin mukaan 

opettajat ovat innostuneita ja tyytyväisiä työhönsä (Länsikallio & Ilves, 2016). On todettu, 

että vaikka opettajan työ on samanaikaisesti sekä innostavaa että kuormittavaa, opettajat 

suhtautuvat positiivisesti omaan jaksamiseensa (Koli, 2014; Launis & Koli, 2005; Perkiö-

Mäkelä & Ervasti, 2013; Pietarinen ym., 2008; Schaufeli & Bakker, 2004). 

Tutkimukseni perusteella ammatillisen koulutuksen opettajat kokivat innostuksensa ilme-

nevän haluna ja pyrkimyksenä kehittää omaa työtä, opetusta ja omaa osaamista sekä osal-

listua ja vaikuttaa koko organisaatiota koskevaan kehittämiseen. Tämä on merkittävä tulos, 

sillä aikaisemmissa tutkimuksissa työn imusta (esim. Schaufeli & Bakker, 2006; Hakanen, 

2004; Hakanen ym., 2006) tai opettajien innostuksesta (esim. Frenzel ym., 2009; Keller 

ym., 2013; 2014; 2016; Kunter ym. 2011; 2013) ei ole korostunut kehittämisen tai kehit-

tymisen ulottuvuus. Onkin syytä pohtia, onko kysymys ammatillisen koulutuksen opetta-

jien "ammattispesifistä" innostuksen ilmenemisestä vai pikemminkin kahdesta erillisestä 

ominaisuudesta. Onko samoilla ihmisillä taipumus olla sekä innostuneita että kehittäviä? 

Yksi selitys voi olla myös se, että arkiajattelussa ihmisten on vaikea erottaa innostuksen 

ilmenemistä ja sen seurauksia toisistaan. Työn imun ja innostuksen vaikutuksiksi on aikai-

semmissa tutkimuksissa nimittäin todettu oppimis- ja kouluttautumismotivaatio (Hakanen, 

2009a; Klusmann ym., 2008; Kunter ym., 2008), aloitteellisuus ja proaktiivisuus (Salanova 

ym., 2011; Xanthopoulou ym., 2008) sekä uusista asioista innostuminen (Bettencourt ym., 

1983).  

Toisekseen opettajat kokivat innostuksensa ilmenevän työhön panostamisena ja aikaan-

saamisena, mikä vastaa aikaisempia havaintoja työn imun vaikutuksesta työsuoritukseen 

(esim. Bakker ym., 2004; Demerouti ym., 2015) ja työssä onnistumiseen (Bakker & Bal, 

2010). Myös opettajan innostuksen tutkimuksissa on todettu, että innostunut opettaja pa-

nostaa oppituntien suunnitteluun ja hyödyntää erilaisia tapoja opettaa ja tukea opiskelijoi-

den oppimista (Kunter ym., 2008, 2011; Klusmann ym., 2008; Long & Woolfolk Hoy, 

2006; Patrick ym., 2003). Tulokseni noudattivat myös näkemyksiä opettajan innostuksen 
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osa-alueista (ks. Kuvio 3, s. 5). Opettajat kuvasivat innostuksensa ilmenemistä toisaalta 

opetus- ja vuorovaikutustyylinä, toisaalta subjektiivisena mielihyvän kokemuksena (emo-

tionaalinen ulottuvuus) sekä innostuksena niin opettamista kuin oppiaineitta kohtaan (kog-

nitiivinen ulottuvuus) (Keller ym., 2016; Kunter ym., 2011).  

Opetustyyliin liittyen innostuksen nähtiin ilmenevän opetustilanteissa luovuutena ja heit-

täytymisenä. Aikaisempien tutkimusten perusteella voi olettaa, että opiskelijat kokevat 

tällaisen opetustyylin mielenkiintoisena ja inspiroivana (Frenzel ym., 2009; Keller ym., 

2016). Opettajien kokema innostus opettamista kohtaan ilmeni tulosten perusteella ennen 

kaikkea kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Tämä vastaa myös 

aikaisempia käsityksiä opettajan innostuksen ilmenemisestä (Frenzel ym., 2009; Kunter 

ym., 2011). Opettajat myös kuvasivat runsaasti opetustilanteisiin ja opiskelijatyöhön liitty-

viä ilon ja mielihyvän kokemuksia (Keller ym., 2014; 2016; Kunter ym., 2008). Lisäksi 

innostuksen mainittiin kohdentuvan omaan opetettavaan aiheeseen, mikä on ammatillisen 

koulutuksen näkökulmasta hyvin oleellista: Opiskelijoiden ammatillista kasvua oletettavas-

ti edistää se, että opettajat toimivat roolimalleina ja välittävät opiskelijoille innostusta ja 

arvostusta omaa ammattialaansa kohtaan (Keller ym., 2016; Long & Woolfolk Hoy, 2006; 

Krapp, 2007; Patrick ym., 2000; 2003). Tutkimukseni opettajat olivat myös havainneet 

oman innostuksensa tarttuvan opiskelijoihin (Bakker, 2005; Hatfield ym., 1994). 

Kolmanneksi tutkimukseni tulokset osoittavat opettajien innostuksen ilmenevän myöntei-

sinä tunteina työssä ja työyhteisössä. Sama havainto on tehty myös työn imun tutkimuksis-

sa (Bakker, 2011; Bakker & Bal, 2010; Bakker & Demerouti, 2007). Opettajien kokemus-

ten mukaan myönteiset tunteet sekä kokonaisvaltainen hyvä olo heijastuivat myös vapaa-

aikaan. Vastaavalla tavalla aikaisemmissa tutkimuksissa on työn imun havaittu edistävän 

tyytyväisyyttä ja onnellisuutta kokonaisvaltaisesti ja ulottuvan vapaa-ajalle saakka (Bakker 

& Bal 2010; Bakker & Demerouti, 2008; Hakanen, 2009b; Hakanen, Rodríguez-Sánchez 

& Perhoniemi, 2012; Schaufeli ym., 2008).   

Myönteisiä tunteita on pidetty keskeisenä innostuksen positiivisten vaikutusten selittäjänä 

(Duckworth ym., 2009; Frenzel, 2008; Frenzel ym., 2009; Zhang, 2014). Myös tässä tut-

kimuksessa esiin nousseiden innostuksen ilmenemismuotojen perusteella on mahdollista, 

että kehittäminen, kehittyminen, työhön panostaminen ja aikaansaaminen kytkeytyvät in-

nostuksen ilmentämiin ja herättämiin myönteisiin tunteisiin (Kuvio 7) (Fredrickson, 2003; 

Mroz & Quinn, 2013; Sekerka, Vacharkulksemsuk, & Fredrickson, 2013). Toisin sanoen 
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innostuksen sävyttämät vuorovaikutustilanteet opiskelijoiden kanssa ja työyhteisössä voi-

vat herättää myönteisiä tunteita, jotka edelleen lisäävät positiivisen toiminnan – kuten ke-

hittämisen, kehittymisen ja työhön panostamisen – todennäköisyyttä (Perhoniemi & Haka-

nen, 2013). 

 

Kuvio 7.  Ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokeman innostuksen ilmenemi-

nen.   

Tutkimuksessani innostusta tarkasteltiin työn imun viitekehyksestä käsin, sen yhtenä ele-

menttinä ja ilmenemismuotona (Schaufeli ym., 2002). Työn imu koostuu kolmesta erilli-

sestä mutta keskenään korreloivasta tekijästä: tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppou-

tumisesta, joista innostus liittyy omistautumisen osa-alueeseen (Hakanen, 2004). Tutki-

muksessani opettajien kuvaamaa innostuksen ilmeneminen kattoi kuitenkin kaikki kolme 

työn imun osa-aluetta (Kuvio 8).  

  

Myönteiset tunteet

Työhön 
panostaminen

Kehittäminen, 
kehittyminen, 
uudistaminen
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Kuvio 8.  Ammatillisen koulutuksen opettajan työssään kokema innostus suhteessa työn 

imun osa-alueisiin (Hakanen, 2009b; Hakanen ym., 2006).   

Tarmokkuutta (Hakanen ym., 2006) kuvasi opettajien pyrkimys ja halu kehittää opetus-

taan, työtään ja organisaatiotaan sekä halukkuus panostaa omaan työhönsä kokonaisvaltai-

sesti ja opiskelijalähtöisesti. Omistautumista eli aktiivista samaistumista työhön (Hakanen, 

2004; 2009b; Schaufeli ym., 2002) kuvasivat opettajien kokemukset työnsä tekemisestä 

”kokosydämisesti”, luovasti ja heittäytyen (ks. myös Bakker, 2011).  Myös kolmas työn 

imun elementti, uppoutuminen (Hakanen, 2004; 2009b), mainittiin innostuksen yhtenä 

ilmenemismuotona.  

Tutkimukseni perusteella ammatillisen koulutuksen opettajien kuvaama innostus näyttää 

sekä ilmentävän että aikaansaavan myönteistä toimintaa, vuorovaikutusta ja tunteita niin 

opiskelijoiden kanssa kuin myös työyhteisössä. Näin ammatillisen koulutuksen opettajien 

työssään kokema innostus näyttäytyy kokonaisvaltaisena, myönteisenä ja aktiivisena tilana, 

joka pitää sisällään sekä kognitiivisen että emotionaalisen ulottuvuuden (vrt. Hakanen, 

2009b; Schaufeli & Bakker, 2004). Vaikka työn imussa ja innostuksessa on teoreettisesti 

kysymys kahdesta erillisestä, joskin toisiinsa limittyvästä ilmiöstä ja käsitteestä, tulee in-

nostus sellaisena, kun tutkimukseeni osallistuvat opettajat sen kokivat, hyvin lähelle työn 

imun määritelmää. Vaikuttaisikin siltä, että innostus on arkipuheen ja -ymmärryksen tasol-

la työn imusta synonyymisesti käytettävä ilmaisu. On ehkä mahdollista ajatella, että työn 

imu on teoreettinen käsite, ja innostus sen operationaalinen vastine ihmisten havaintotodel-

lisuudessa (Eskola & Suoranta, 2014, 75–80; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
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5.2 Mikä vaikuttaa opettajien innostukseen?  

Tutkimukseni perusteella innostusta vahvistivat ja heikensivät osittain samat asiat (Kuvio 

9).  Tällaisia molempiin suuntiin vaikuttavia tekijöitä olivat opiskelijat, työyhteisön vuoro-

vaikutus ja ilmapiiri, sekä henkilökohtaiset voimavarat, joiden esiintyminen tässä aineis-

tossa jäi tosin pieneksi. Innostusta edistivät lisäksi työn sisältöön ja luonteeseen liittyvät 

voimavarat, kuten autonomia, työn haasteellisuus ja monipuolisuus sekä työssä onnistumi-

nen ja siitä saatu palaute. Myös kehittämisen ja kehittymisen mahdollisuudet lisäsivät opet-

tajien innostusta. Innostusta heikentävinä mainittiin ennen kaikkea resurssien niukkuus 

sekä siihen osaltaan vaikuttava ammatillisen koulutuksen tilanne: koulutusleikkaukset, 

säästöt ja muutokset, jotka loivat epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevaisuutta kohtaan. 

Lisäksi organisaation rakenteeseen ja toimintaan liittyvät seikat sekä tavalla tai toisella 

huonoksi koettu esimiestyö ja johtaminen sekä nimettiin keskeiseksi innostusta heikentä-

väksi tekijäksi.  

 

Kuvio 9.  Opettajan työssään kokemaa innostusta vahvistavat ja heikentävät tekijät.  

 

OPETTAJAN TYÖSSÄÄN KOKEMA INNOSTUS

VAHVISTAA

Työn sisältöön ja 
luonteeseen liitt. v.

Kehittäminen ja 
kehittyminen 

Onnistuminen ja palaute

VAHVISTAA/ 
HEIKENTÄÄ

Opiskelijat

Työyhteisön 
vuorovaikutus ja ilmapiiri

Henkilökohtaiset 
voimavarat

HEIKENTÄÄ

Resurssien puute

Muutokset ja säästöt

Organisaation rakenne ja 
toiminta

Esimiestyö ja johtaminen
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5.2.1 Innostusta vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä 

Tutkimukseni noudatteli aikaisempia käsityksiä siitä, että opiskelijat ovat opettajalle sekä 

innostuksen että stressin lähde (Koli, 2014; Launis & Koli, 2005; Kunter ym., 2011). Tut-

kimustulosten perusteella opiskelijoiden merkitys oli kuitenkin huomattavasti suurempi 

innostuksen vahvistumiselle kuin sen heikentymiselle. Tämä on tärkeä havainto siksi, että 

haastavat opiskelijat on todettu useissa tutkimuksissa opettajan työn keskeiseksi kuormi-

tustekijäksi (Bakker ym., 2007; Chang 2013; Fiorilli, Albanese, Gabola, & Pepe, 2016; 

Hakanen, 2002; Hakanen ym., 2006; Launis & Koli, 2005). Lisäksi erityistä tukea tarvitse-

vien opiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa on kaksinkertaistunut Suomessa 

viimeisen kymmenen vuoden aikana (SVT). Vaikka omassakin tutkimuksessani opiskeli-

joiden haastavuus nousi esille, koettiin erityisopiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen 

myös erityisen palkitsevana. 

Tutkimuksestani kävi ilmi myös opiskelijoiden ja opettajan innostuksen vastavuoroinen 

suhde: Paitsi että opettajan innostus näytti tarttuvan opiskelijoihin, myös opiskelijoiden 

innostus, motivaatio ja kiinnostus oppianetta kohtaan innostivat opettajaa. Tämä on todettu 

myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Cobb & Foeller, 1992; Kunter ym. 2011; Pelletier ym., 

2002). Aikaisempia käsityksiä noudatellen tutkimustulokseni viittasivat innostuksen yhtei-

sölliseen ja prosessinomaiseen luonteeseen niin opiskelijatyössä kuin työyhteisössäkin 

(Bakker & Xanthopoulou, 2009; Perhoniemi & Hakanen, 2013; Zhang, 2014). Opettajat 

kokivat innostuksensa lisääntyvän, mikäli kollegatkin ovat innostuneita ja omille kehittä-

misajatuksilleen saa tukea joko omasta oppilaitoksesta tai ulkopuolisista verkostoista, ku-

ten työelämästä (ks. myös Vähäsantanen, 2015). Vastaavasti työyhteisön innostuksen puut-

teen tai jopa negatiivisen suhtautumisen innostukseen koettiin heikentävän omaakin innos-

tusta. Työpaikan hyvän ilmapiirin ja myönteisten vuorovaikutussuhteiden on myös aikai-

semmissa tutkimuksissa todettu edistävän työn imua (Bakker ym., 2007; Schaufeli ym., 

2009) sekä innostusta ja tarmokkuutta (Carmeli, Ben-Hador, Waldman, & Rupp, 2009).  

Kehittäminen, kehittyminen ja uudistajuus korostuivat tutkimuksessani sekä innostuksen 

ilmenemismuotona, että innostuksen edellytyksinä.  Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on 

tehty samankaltaisia havaintoja esimerkiksi proaktiivisuuden ja työn imun vastavuoroisesta 

suhteesta (Hakanen, Perhoniemi, & Toppinen-Tanner, 2008) sekä innovatiivisen ilmapiirin 

merkityksestä työn imulle (Bakker ym., 2007; Hakanen, 2002).   
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Suurimpana uhkana innostukselleen ammatillisen koulutuksen opettajat kokivat resurssien 

puutteen, jolla viitattiin sekä kasvaneisiin opetusryhmiin, väheneviin lähiopetustunteihin 

että opetuksen ulkopuolisten tehtävien, kuten raportoinnin ja hallinnollisen työn lisäänty-

miseen. Sama ilmiö on havaittu myös opettajien hyvinvointitutkimuksissa (Onnismaa, 

2010) sekä uusimmassa opetusalan työolobarometrissa (Länsikallio & Ilves, 2016). On-

gelmana on pidetty sitä, etteivät uudet tehtävät hahmotu osaksi opettajan työn kokonaisuut-

ta, jolloin niiden koetaan olevan poissa niin sanotusta perustyöstä, opettamisesta (Koli, 

2014; Korhonen, 2008). Huomattavaa kuitenkin on, että tutkimukseeni osallistuneita opet-

tajia eivät rasittaneet kehittämistehtävät (vrt. Koli 2014; Launis & Koli, 2005) – jotka siis 

koettiin työn innostavimmaksi elementiksi – vaan hallinnolliset ja toimistotyöt. Niukkene-

vien resurssien ja ajanpuutteen vuoksi opettajat mainitsivat kokevansa myös riittämättö-

myyden tunnetta, kun opiskelijoille ei ole tarjota heidän oppimisensa edellyttämää tukea. 

Resurssipula liittyy osaltaan ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin ja muutoksiin, 

jotka myös itsessään koettiin innostusta heikentävinä. Se on ymmärrettävää, koska muutos-

ta on pidetty haasteena, joka horjuttaa ihmisen hallinnan tunnetta (Koli, 2014). Muutos voi 

lisäksi olla ristiriidassa opettajien omaa työtään koskevien arvojen ja uskomusten (Sahl-

berg, 1997; Zembylas & Barker, 2007) ammatillisen identiteetin (Vähäsantanen, 2015) tai 

perustehtäväkäsitysten (Korhonen, 2008) kanssa. Tällöin muutoksen voidaan kokea hei-

kentävän mahdollisuuksia tehdä omaa työtään niin laadukkaasti kuin haluaisi. Vastauksissa 

heijastui lisäksi yleinen epävarmuus ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta sekä oman 

työn jatkuvuudesta, mikä on havaittu myös työn imua heikentäväksi tekijäksi (Mauno, 

Kinnunen, Mäkikangas, & Nätti, 2005). 

Esimieheltä ja johdolta saatu tuki mainittiin vain muutamia kertoja innostukseen myöntei-

sesti vaikuttavana tekijänä. Sen sijaan innostuksen heikentymiseen esimiestyöllä ja johta-

misella näytti tutkimukseni perusteella olevan merkittävä vaikutus. Myös aikaisempi tut-

kimus on korostanut johtamisen merkitystä työn imulle tai sen hiipumiselle (Hakanen, 

2009a; Schaufeli & Bakker, 2004). Esimiestyöllä ja johtamisella on mahdollista vaikuttaa 

innostukseen monin tavoin, esimerkiksi mahdollistamalla tai estämällä autonomian (Gagné 

& Deci, 2005; Roth ym., 2007) tai toimijuuden kokeminen (Vähäsantanen, 2015).  
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5.2.2 Työn voimavarat ja psykologiset perustarpeet innostukseen vaikuttavina tekijöinä 

Koska aikaisemmassa opettajan innostuksen tutkimuksessa ei ole juuri tarkasteltu innos-

tukseen vaikuttavia tekijöitä (Kunter ym., 2011), hyödynsin tässä tutkimuksessa työn voi-

mavarojen (Demerouti ym. 2001; Hakanen 2009a) ja psykologisten perustarpeiden (Deci 

& Ryan, 2001; Ryan & Deci, 2000) käsitteitä ja luokitteluja. Niitä on myös aikaisemmassa 

tutkimuksessa sovellettu työn imuun vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa (esim. Bakker & 

Demerouti, 2008; Bakker & Derks, 2010; Demerouti ym., 2001). Tutkimustulokseni osoit-

tivat, että opettajien innostukseen vaikuttavat tekijät ovat yhteneväiset työn voimavarojen 

ja psykologisten perustarpeiden kanssa.  

Vaikka jäsensin ja luokittelin aineistoni eri tavalla verrattuna työn voimavarojen luokitte-

luun (Hakanen, 2009a), on tutkimustuloksistani löydettävissä myös kaikkia työn voimava-

rojen lajeja (Taulukko 6).  

Taulukko 6.  Tutkimustulosten jäsentelyä työn voimavarojen luokittelun (Hakanen, 2009a) 

mukaisesti. 

Työn voimavarat Innostusta vahvistaa Innostusta heikentää 

Tehtävätason voi-

mavarat 

Työn sisältöön ja luonteeseen liittyvät 

voimavarat, esim. työn haastavuus ja 

monipuolisuus 

 

Palaute ja onnistuminen   

 

Kehittäminen ja kehittyminen 

 

Opiskelijat 

 

Opettaminen, oma oppiaine  

Resurssien puute 

 

Haastavat opiskelijat  

Työn organisointia 

koskevat voimava-

rat 

Autonomia  

 

Koulutusta koskevat muutokset ja  

säästöt  

Byrokratia 

 

Työn epäselvä organisointi  

 

Työympäristön puutteet 

Vuorovaikutukseen 

ja johtamiseen liit-

tyvät voimavarat 

Työyhteisön hyvä vuorovaikutus ja il-

mapiiri, esim. tuki ja arvostus, yhteistyö  

 

Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa 

Työyhteisön huono vuorovaikutus ja 

ilmapiiri 

 

Heikko esimiestyö ja johtaminen  

Organisatoriset 

voimavarat 

Kehittämis- ja kehittymismahdollisuudet  Vaikutusmahdollisuuksien puute  

  

Koulutusta koskevat muutokset ja 

säästöt  epävarmuus, epätietoisuus   

Yksilölliset voima-

varat 

Oman osaamisen hyödyntäminen, onnis-

tuminen  

 

Oma hyvä terveys ja kunto 

Väsymys, stressi 

 

Henkilökohtaisen elämän haasteet  
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Mielenkiintoinen havainto oli, että innostusta vahvistavat asiat liittyivät ennen kaikkea 

opettajan työn sisältöön ja luonteeseen, esimerkiksi opiskelijat sekä työn monipuolisuus ja 

haastavuus. Innostusta eniten heikentävät asiat puolestaan liittyivät yhteiskunnan ja organi-

saatiotason ilmiöihin, kuten koulutusta koskevat muutokset ja säästöt, organisaation byro-

kratia ja jäykät toimintamallit. Työn imun tutkimuksissa asiaa on toisinaan lähestytty toisin 

päin ja ajateltu, että voimavarat tulevat työyhteisön ja organisaation taholta ja opiskelijoi-

den kanssa tehtävä työ kuormittaa (Hakanen, 2009b). Toisaalta tutkimuksissa on todettu 

myös tehtävätason voimavarojen tärkeys (Hakanen 2004). Lisäksi perustehtävässä eli ope-

tustyössä onnistumista on pidetty opettajan työhyvinvoinnin kannalta ratkaisevana asiana 

(Keller ym., 2016; Kunter ym., 2011; Onnismaa, 2010). Henkilökohtaisten voimavarojen 

merkitys tutkimuksessani jäi pieneksi, mutta aikaisempien tutkimusten perusteella innostus 

näyttäisi vaikuttavan vahvemmin työstä henkilökohtaiseen elämään kuin toisinpäin (Bak-

ker & Demerouti, 2009; Hakanen, 2004).   

Innostukseen vaikuttavia tekijöitä on mahdollista tarkastella myös psykologisten perustar-

peiden – kyvykkyyden, yhteisöllisyyden ja autonomian kautta (Deci & Ryan, 2000; Ryan 

& Deci, 2000). Tutkimustuloksistani on löydettävissä kaikki kolme perustarvetta, mutta ne 

eivät kata kaikkia innostukseen vaikuttavia tekijöitä, joita tutkimukseni osoitti. Palaute ja 

onnistuminen, omien vahvuuksien kehittäminen, uuden oppiminen ja oman osaamisen 

hyödyntäminen liittyvät kyvykkyyden tarpeeseen. Yhteisöllisyyden tarpeisiin liittyivät 

kollegiaalinen tuki, vuorovaikutus ja ilmapiri työyhteisössä ja opiskelijoiden kanssa. Myös 

opettajan työhön perinteisesti liitetty autonomian tarve tuli hyvin selkeästi esille (ks. myös 

Cobb & Foeller, 1992). Perustarpeiden mukaisesti oli sen sijaan vaikeampi luokitella opis-

kelijoihin tai työn muutokseen liittyviä ilmaisuja. On kuitenkin todennäköistä, että muutos 

ja siihen liittyvä epävarmuus horjuttavat sekä kyvykkyyden, yhteisöllisyyden että autono-

mian tunteita. 

Tutkimukseni perusteella ammatillisen koulutuksen opettajien kokema innostuksen ilme-

neminen sekä innostukseen vaikuttavat tekijät olivat yhdenmukaisia aikaisemman opetta-

jan innostuksen ja työn imun tutkimuksen kanssa. Tutkimukseni antoi lisäksi viitteitä eri-

tyisesti suomalaisten ammatillisen koulutuksen opettajien innostukseen vaikuttavista teki-

jöistä ammatillisen koulutuksen mittavien uudistusten keskellä. Innostus opettajan työssä 

nousi opetus- ja ohjaustyöstä, onnistuneesta vuorovaikutuksesta opiskelijoiden ja työtove-

reiden kanssa sekä kehittämisen ja kehittymisen mahdollisuuksista. Ammatillisen koulu-

tuksen muutokset ja säästöt vaikuttivat opettajien innostuksen kokemiseen monin tavoin, 
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koska ne heijastuvat sekä yleisenä epävarmuutena että arjen resurssien puutteena. Käytän-

nössä innostuksen kokeminen on kuitenkin erilaisten tekijöiden summa, jossa persoonalli-

suudellakin on oma merkityksensä (Hakanen 2004; Keller, 2014). Ihmiset tulkitsevat työs-

sään samoja resursseja ja vaatimuksia eri tavoin, omista arvoista, kiinnostuksen kohteista 

ja motivaatiosta käsin (Tadic ym., 2013; Vähäsantanen, 2015). Aikaisempien tutkimusten 

perusteella innostus ja siihen liittyvät myönteiset tunteet ja vuorovaikutus voivat kuitenkin 

auttaa paremmin hyödyntämään olemassa olevia resursseja ja voimavaroja (Hakanen, 

2004; Hobfoll, 2002; Xanthopoulou ym., 2009a).  

5.3 Miten edistää opettajien innostusta ammatillisessa koulutuksessa?  

Tutkimukseni alussa tarkastelin innostukseen ja työn imuun liitettyjä hyötyjä. Vaikka tut-

kimukseni keskittyi opettajien innostuksen kokemiseen, ei sen seurausten selvittämiseen, 

oli tutkimustietoon perustuvana lähtöolettamuksenani, että opetushenkilöstön innostus voi 

sekä auttaa saavuttamaan ammatilliselle koulutukselle asetetut laatu-, vaikuttavuus- ja tu-

loksellisuustavoitteet että vahvistamaan henkilöstön työhyvinvointia. Tutkimukseni osoitti 

opettajan innostuksen ilmenevän tavoilla, joiden voi olettaa edistävän toisaalta opetuksen 

laatua, toisaalta opettajan omaa ja työyhteisön hyvinvointia (ks. myös Keller ym., 2016). 

Vaikka näiden yhteyksien ja vaikutusmekanismien selvittäminen jää tulevaisuuteen (ks. 

myös Kunter ym., 2011), on aikaisemman tutkimuksen (esim. Keller ym., 2016) valossa 

syytä olettaa, että ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokemalla innostuksella on 

monia myönteisiä seurauksia. Tämän vuoksi on tärkeä pohtia, miten opettajien innostusta 

voisi edistää. Tästä tutkimustulokseni antavat ajankohtaista tietoa.  

Opettajat kokivat innostuksensa ilmenevän ja vahvistuvan ennen kaikkea opiskelijoiden 

kanssa, opetuksessa ja oman oppiaineen parissa (ks. myös Keller ym., 2016). Ammatillisen 

koulutuksen ja opettajuuden muutoksesta huolimatta opettajat näyttävät mieltävän perus-

tehtävänsä ensisijaisesti opiskelijoiden kanssa tehtäväksi työksi (Korhonen, 2008; Vä-

häsantanen, 2015). Siksi myös siinä onnistuminen on opettajan innostuksen ja hyvinvoin-

nin kannalta merkittävää (Keller ym., 2016; Kunter ym., 2011; Onnismaa, 2010). Tutki-

mustulosteni perusteella mahdollisuuksia opetus- ja ohjaustyössä onnistumiseen ja sitä 

kautta innostukseen voivat tarjota toisaalta riittävät resurssit, toisaalta työn autonomia, eli 

mahdollisuus tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Koska opiskelijoiden oppimisen 

ja elämänhallinnan pulmat kuitenkin näyttävät lisääntyvän, voi opettajan innostusta ylläpi-
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tää ja edistää kollegiaalinen tuki ja yhdessä tekeminen esimerkiksi tiimiopettajuuden muo-

dossa. Yhdessä tehden ja jakaen taakka kevenee. Myös esimiehen tuki on sitä tärkeämpää, 

mitä haastavammaksi opettaja kokee työnsä opiskelijoiden kanssa (Bakker ym., 2007; Ha-

kanen, 2004).  

Tutkimukseni tuloksista ilmenee, etteivät opiskelijat ole "pääsyyllisiä" opettajien innostuk-

sen laantumiseen. Sen sijaan ne kohdentavat huomion organisaatiotason tekijöihin, kuten 

esimiestyöhön, johtamiseen ja organisointiin. Innostusta voi olla mahdollista edistää joh-

tamisella, jonka keskiössä ovat autonomia, osallisuus, luottamus ja arvostaminen (Carmeli 

ym., 2009; Hakanen, 2004; Pyhältö, Pietarinen, & Soini, 2012; Roth ym., 2007; Vä-

häsantanen, 2015). Tasapäistäminen ja tasalaatuisuuden vaatimus, jota myös tutkimuksen 

osallistujat olivat kohdanneet, sopii sen sijaan huonosti opettajan työn kaltaiseen ihmissuh-

de- ja asiantuntijatyöhön. Kun joudutaan ratkaisemaan muuttuvia ja monimutkaisia tilan-

teita, eivät ohjeet ja standardit riitä, vaan tarvitaan luovuutta ja joustavaa ajattelua (Alasoi-

ni, 2012), joita innostus ja myönteiset tunteet voivat edistää (Fredrickson, 2001; Fredrick-

son & Branigan, 2005; Frenzel, 2008). Myös byrokratiaa olisi syytä tarkastella kriittisesti 

sekä organisaatioiden että koko koulutusjärjestelmän tasolla: Kuinka paljon todella tarvi-

taan dokumentointia, raportointia ja arviointia, mikä opettajien kokemusten mukaan vie 

aikaa opiskelijoiden kohtaamiselta ja ohjaamiselta (ks. myös Aaltola, 2005; Koli, 2014; 

Launis & Koli, 2005; Onnismaa, 2010), ja mistä koulutuksen laatu tosiasiassa syntyy?   

Muutokseen liittyy paljon asioita, joihin ei ole mahdollista vaikuttaa tai joita ei voi etukä-

teen ennustaa. Siksi johdolla on tärkeä rooli toimia muutoksen puskurina, jotta työ voisi 

yksittäisten henkilöiden ja tiimien tasolla olla mahdollisimman selkeää ja hallittavaa (ks. 

myös Pyhältö ym., 2012). Myönteisessä, mahdollisuuksia korostavassa ilmapiirissä myös 

muutoksia on helpompi ottaa vastaan (Barker Casa & Milton, 2013; Fredrickson, 2000). 

Olisi myös tärkeää, että opettajat voivat osallistua omaa työtään koskevien muutosten 

suunnitteluun ja toteuttamiseen (Pyhältö ym., 2012; Vähäsantanen, 2015). Parhaimmillaan 

uudistuva ammatillinen koulutus voi tarjota opettajille kehittämisen ja kehittymisen mah-

dollisuuksia, jotka tutkimukseni perusteella osoittautuivat opettajan työn merkittäviksi 

voimavaroiksi. Innostavia ja palkitsevia mahdollisuuksia kehittämiseen ja oman osaamisen 

laajentamiseen voi löytyä myös esimerkiksi työelämäyhteistyön tai erilaisten projekti- ja 

kehittämistehtävien kautta (ks. myös Koli, 2014; Vähäsantanen, 2015).  
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Työyhteisössä jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun ja sitä 

kautta innostumisen mahdollistavaan työilmapiiriin. Oman työn ja työympäristön muok-

kaaminen eli ”työn tuunaaminen” (Demerouti ym., 2015; Wrzesniewski & Dutton, 2001) 

voi tarkoittaa myös omien asenteiden ja ajattelutapojen muokkaamista sekä huomion kiin-

nittämistä voimavaroihin ja vahvuuksiin niin itsessä, kollegoissa kuin työympäristössäkin. 

Voimavaroihin keskittyminen mahdollistaa työn imun ja innostuksen ylläpitämisen myös 

ulkoisten vaatimusten ja muutospaineiden alla (Bakker & Demerouti, 2007; Bakker ym., 

2005; 2007). Myös organisaatiotasolla yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin 

on yleensä mahdollista vaikuttaa, jopa täysin ilmaiseksi (Bakker ym., 2005; 2007; Carmeli 

ym., 2009; Pyhältö ym., 2012; Vähäsantanen, 2015). Mahdollisuudet vuorovaikutukselle 

työyhteisössä tai verkostoissa voivat auttaa opettajia käsittelemään sekä arjen kuormituste-

kijöitä - esimerkiksi haastavia opiskelijatilanteita - että muutokseen liittyvää epävarmuutta 

(Zembylas & Barker, 2007). Muutoksessa myös perustehtävän tarkasteluun ja jäsentämi-

seen sekä oman ammatillisen identiteetin työstämiseen tarvitaan aikaa ja yhteistä keskuste-

lua (Korhonen, 2008; Roth ym., 2007; Vähäsantanen, 2015; Zembylas & Barker, 2007).  

Koska innostus on sosiaalista ja tarttuvaa (Frenzel, 2008; Hatfield, ym., 1994; Zhang, 

2014), on työntekijää energisoiviin ja motivoiviin tekijöihin panostamalla mahdollista vah-

vistaa innostusta, myönteisiä tunteita ja voimavaroja, jotka leviävät työyhteisössä (Bakker 

& Xanthopoulou, 2009; Perhoniemi & Hakanen, 2013). Parhaimmillaan innostus voi olla 

koko organisaatioita muuttava voima, joka vahvistaa yksilöiden ja koko organisaation hy-

vinvointia ja kykyä kohdata muutoksia (Fredrickson 2001; Sekerka & Fredrickson, 2013). 

Yhteiskunnassamme elämme aikaa, jossa kehittämismyönteisyys, uudistajuus ja elinikäi-

nen oppiminen nähdään lähestulkoon itseisarvoina. Siksi innostuksen ja kehittämisaktiivi-

suuden vahva kytkeytyminen toisiinsa on tärkeä tutkimustulos. Toisaalta tutkimukseni nos-

taa esiin myös signaaleja, jotka oppilaitosjohdon on hyvä ottaa huomioon. On havaittu, että 

mikäli innostusta ja työn imua kokevat jäävät vailla sosiaalista tukea tai muita voimavaroja 

työyhteisössään, ovat he alttiita vaihtamaan työpaikkaa (Hakanen 2009a). Vaatimusten 

käydessä yli voimien on vaarana, että innostunutkin ihminen valitsee passiivisen selviyty-

misstrategian omaa hyvinvointia suojellakseen (Vähäsantanen, 2015). Tutkimukseni osoit-

taa, että ammatillisen koulutuksen opettajat ovat erittäin innostuneita työstään, ja he pyrki-

vät ylläpitämän omaa ja opiskelijoiden innostusta vaikeista ajoista huolimatta. Ammatilli-

sen koulutuksen uudistuksen ja yhteiskunnan säästötoimenpiteiden mukanaan tuoma hen-

kinen kuormittavuus sekä opetuksen arjessa konkretisoituva resurssipula näyttäytyvät kui-
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tenkin potentiaalisena uhkana innostukselle, ja pitkällä tähtäimellä myös opettajien työhy-

vinvoinnille sekä opetuksen laadulle (ks. myös Vähäsantanen, 2015). Tämä olisi hyvä 

huomioida myös yhteiskunnallisessa, koulutusta koskevassa päätöksenteossa. 

5.4 Luotettavuuden tarkastelua 

Vaikka laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole pyrkiä tilastolliseen yleistämiseen, on tär-

keää pohtia, mitkä tekijät ovat voineet muovata tutkimusjoukosta erityisen verrattuna pe-

rusjoukkoon ja miten poimintamenetelmä on voinut vaikuttaa tuloksiin (Hänninen, 2016). 

Sain tutkimusjoukon kasaan hyödyntämällä erilaisia rekrytointikanavia, muun muassa so-

siaalista mediaa, eli kysymys ei ollut systemaattisesta otannasta. Tutkimusjoukkoni ikä- ja 

sukupuolijakauma sekä jakautuminen eri koulutusaloille vastasi kuitenkin melko hyvin 

perusjoukkoa, suomalaisia ammatillisen koulutuksen opettajia (Kumpulainen ym., 2014; 

Pitkänen & Kumpulainen, 2014).  

Tutkimusjoukostani 90 % oli melko tai erittäin innostunut työstään, kun opetusalan työolo-

barometrin mukaan 74 % eri kouluasteiden opettajista on melko tai erittäin usein innostu-

nut työstään (Länsikallio & Ilves, 2016). Voidaan siis todeta, että tutkimusjoukkoni koostui 

keskimääräistä innostuneemmista opettajista. Avoimeen kutsuun perustuva osallistuminen 

on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että vastaajat kokivat aiheen itselleen läheiseksi ja 

tärkeäksi (Hänninen, 2016). Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa on otettava huomi-

oon, että tulokset olisivat voineet olleet erilaisia, jos vastaajiksi olisi saatu myös vähemmän 

innostuneita opettajia.  

Keräsin tutkimusaineistoni Webropol-kyselyllä toukokuussa 2016 sekä marraskuun 2016 

ja maaliskuun 2017 välisenä aikana. Kyselyn ajoittuminen pidemmälle ajanjaksolle on 

oletettavasti tasannut lukuvuoden eri vaiheista johtuvia vaihteluja innostuksessa, mikä 

osaltaan lisää tutkimuksen luotettavuutta. Samoin luotettavuutta parantaa se, että kyselyä 

on levitetty eri kanavia pitkin, erilaisissa verkostoissa, organisaatioiden sisäisiä tiedotuska-

navia hyödyntäen, sosiaalisessa mediassa sekä ammattijärjestöjen kautta, jolloin vastaajiksi 

eivät ole valikoituneet vain esimerkiksi tietyn oppilaitoksen tai alueen opettajat.  

Menetelmänä sähköinen kyselytutkimus mahdollistaa suurenkin aineiston hankkimisen 

nopeasti ja tehokkaasti. Aineisto on myös helppo analysoida. Menetelmän heikkoutena on 

pidetty aineiston pinnallisuutta ja teoreettista vaatimattomuutta (Hirsijärvi, Remes, & Saja-
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vaara, 2009). Kyselyni avoimiin kysymyksiin vastattiin paikoin monisanaisestikin. Osa 

vastauksista oli puolestaan yhden sanan mittaisia, esimerkiksi "esimies" tai "työkaverit", 

jolloin syvällisempi tieto vastauksen merkityksestä jäi puuttumaan. Tutkimusaiheen näkö-

kulmasta oli kuitenkin hyödyllistä saada suurehkolta joukolta paljon tietoa, joka auttaa 

ilmiön ymmärtämisessä ja käsitteellistämisessä (Cozby & Bates, 2012; Hirsijärvi , ym., 

2009). Kyselylomake ei menetelmänä anna mahdollisuutta tutkia opettajien todellista, ha-

vaittavaa opetus- ja vuorovaikutustyyliä, vaikka opettajat vastauksissaan kuvasivatkin 

omaa toimintaansa opetustilanteissa. Lisäksi kyselylomakkeen käyttöön liittyy se haaste, 

että ihmiset voivat tulkita kysymyksiä toisin, kuin tutkija on tarkoittanut (Cozby & Bates, 

2012). Kysyttäessä, miten innostus ilmenee, olivat vastaajat ilmeisesti jossakin määrin ku-

vanneet myös kokemansa innostuksen seurauksia. Käytännön kannalta tämä ero ei liene 

ratkaiseva, koska innostuksen kaltaisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden selvittäminen 

vaatisi joka tapauksessa erilaisten tutkimusasetelmien ja -metodien käyttöä (Kunter ym., 

2008).   

Tutkimukseni tarkastelee ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokemaa innostus-

ta laadullisesti, ”ihmisten omin sanoin” (Cozby & Bates, 2012, 114). Kyselyyn vastaami-

nen tapahtui täysin anonyymisti, joten vastaajat saattoivat luottaa siihen, että heitä ei ole 

mahdollista tunnistaa kyselyvastausten perusteella. Sen vuoksi vastaajien ei ole tarvinnut 

varoa kriittisiäkään kommentteja omaan työhönsä ja organisaatioonsa liittyen. On silti 

mahdollista pohtia, missä määrin opettajien omat arviot heijastavat todellisuutta työyhtei-

sössä tai opiskelijatilanteissa, ja kokevatko työtoverit tai opiskelijat opettajan innostuksen 

ilmenevän samalla tavalla kuin hän itse (Keller ym., 2011). Joka tapauksessa lähestymista-

pani perustuu humanistisen tutkimuksen oletukselle siitä, että ihmisten kokemus toimii 

luotettavana tietolähteenä (Gagné & Vansteenkiste, 2013; Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, 

Mikkola, & Himberg, 2017). Opettajan oma kokemus vaikuttaa hänen toimintaansa työyh-

teisön jäsenenä siitäkin huolimatta, että jonkun toisen kokemus asiasta on erilainen (Mar-

ton, 1981; Tuomi & Sarajärvi, 2009; Tökkäri, 2012).  

Tähän saakka tutkimusta opettajan henkilökohtaisesta innostuksen kokemisesta on ollut 

niukasti (Kunter ym., 2011). Lisäksi innostusta ja työn imua on tutkittu lähinnä määrälli-

sesti, ennalta asetetuin kriteerein. Tästä on ollut seurauksena se, että tutkimus on tuonut 

esille vain sellaisia asioita, joita tutkija on osannut kysyä (Bakker & Demerouti, 2007; Ha-

kanen, 2004). Työn imun mittarilla on mitattu tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutu-

misen kokemusta, eikä siihen ole sisältynyt kysymyksiä esimerkiksi vuorovaikutuksesta tai 
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kehittämismyönteisyydestä (Hakanen, 2002). Oman tutkimukseni perusteella ne olivat kui-

tenkin keskeisiä opettajan innostuksen ulottuvuuksia. Tutkimuksessani on laadullisella 

lähestymistavalla saatu näkyviin innostus sellaisena, kuin opettajat sen itse kokevat ilme-

nevän. 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä ei ole aineiston määrä vaan sen laatu ja käsitteellis-

tämisen kattavuus (Eskola & Suoranta, 2014). Tutkimusjoukkoni muodostivat 103 amma-

tillisen koulutuksen opettajaa, joiden vastauksista muodostui kolmeen tutkimuskysymyk-

seen yhteensä 754 ilmaisua (merkitysyksikköä). Aineiston analyysissä luokitusten muodos-

taminen onnistui mielekkäästi siten, että kahta lukuun ottamatta kaikkiin luokkiin tuli usei-

ta kymmeniä ilmaisuja. Kaikki pääluokat esiintyivät jo ensimmäisessä 35 vastauksessa, 

jotka keräsin proseminaarityötäni varten toukokuussa 2016. Tältä osin on mahdollista pu-

hua aineiston kyllääntymisestä (Eskola & Suoranta, 2014). Analyysini tukena hyödynsin 

sisällön erittelyä luokkien suuruusjärjestyksen hahmottamiseksi, millä pyrin estämään ana-

lyysin jäämistä pelkäksi tuntumaksi tai olettamukseksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniek-

ka, 2006).  

Tutkimustulosten osalta voidaan pohtia, ovatko saadut tulokset ja ilmiön tulkinnat siirret-

tävissä tutkimusjoukon ulkopuolelle (Eskola & Suoranta, 2014). Kuten edellä kuvasin, ei 

tutkimusjoukkoni systemaattisesti poikkea perusjoukosta demografisten tietojensa perus-

teella, mutta koostuu keskimääräistä innostuneemmista opettajista. Tutkimuksen luotetta-

vuutta lisää se, että tehdyt tulkinnat saavat tukea muista vastaavaa ilmiötä, eli opettajien 

innostusta ja työn imua tarkastelleista tutkimuksista (Denzin, 1978; Eskola & Suoranta, 

2014). Tuloksia on näin ollen mahdollista soveltaa ammatilliseen koulutukseen yleisesti. 

Tosin myös persoonallisuuteen liittyvät tekijät on otettava huomioon: kaikki eivät välttä-

mättä innostu samanlaisista asioista (Hakanen, 2004; ks. myös Pyhältö ym., 2012). Hyväs-

sä työyhteisössä ja onnistuneessa muutoksessa on oltava tilaa myös yksilöllisyydelle 

(Sahlberg, 1997). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy myös se, että tutkija itse tunnistaa oman 

subjektiivisuutensa. Tutkijan omat arvot ja asenteet sekä aikaisempi tieto heijastuvat väis-

tämättä siihen, miten hän analysoi aineistoaan ja minkälaisia johtopäätöksiä hän siitä tekee 

(Eskola & Suoranta, 2014). Oma suhteeni sekä innostukseen, opettajuuteen että ammatilli-

seen koulutukseen on läheinen. Olen itse taustaltani opettaja. Nykyisessä työssäni toimin 

ammatillisen koulutuksen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen parissa ja opetta-
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jien täydennyskouluttajana. Olen itse innostunut työstäni, ja arvostan innostuneisuutta 

myös muissa ihmisissä. Voin siis yhtyä useiden vastaajien näkemyksiin innostuksesta. 

Olen ylipäätään vakuuttunut innostuksen myönteisistä vaikutuksista, minkä vuoksi olen 

myös halunnut tutkia aihetta. Tutkimukseni läpinäkyvyyteen olen pyrkinyt kuvaamalla 

mahdollisimman tarkasti analyysiprosessia ja aineistosta tekemiäni tulkintoja. Kuitenkin 

on hyväksyttävä, että kysymyksessä on vain yksi mahdollinen konstruktio aiheesta, ja joku 

toinen tutkija olisi kenties luonut aineistostani erilaisen luokittelun (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka, 2006).  

Tutkimuksen eettisyyden arvioiminen lähtee jo kysymyksestä, minkä vuoksi ja kenen eh-

doilla tutkimusaihe valitaan (Tuomi & Sarajärvi, 2009).  Tekemääni tutkimukseen ei sisäl-

ly sidonnaisuuksia, vaan aiheen valinta liittyy ainoastaan omaan henkilökohtaiseen mie-

lenkiintooni. Tutkimuksen tekemisessä ei ole hyödynnetty ulkopuolista rahoitusta. Tutki-

mukseeni osallistuminen on perustunut vapaaehtoisuuteen: ihmiset ovat vastanneet kyse-

lyyni vapaasta tahdostaan, eikä siihen ole velvoitettu osallistumaan esimerkiksi organisaa-

tioiden johdon taholta. Tutkimukseen ei ole myöskään liittynyt auktoriteettiasemaa tai val-

tasuhteita tutkijan ja tutkittavien välillä. Kyselyn yhteydessä välitetyssä saateviestissä (Lii-

te 1) on kerrottu tutkimuksen tarkoituksesta ja luvattu kyselyyn osallistuville anonymiteet-

ti. Tutkimuksessa ei ole kerätty henkilötietolain (523/1999) 3 §:n mukaisia henkilötietoja 

(ks. Liite 2, kyselylomakkeen kysymykset). Tutkimukseen osallistuvien on ollut myös 

mahdollista pyytää lisätietoa tutkimuksesta. Kaiken kaikkiaan olen tutkimuksessani nou-

dattanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita (www.tenk.fi).  

5.5 Jatkotutkimusaiheita 

Ammatillisen koulutuksen opettajien innostuksen tutkiminen on laaja aihepiiri, josta jatko-

tutkimusta on mahdollista toteuttaa niin menetelmien kuin käsitteidenkin puolesta monin 

eri tavoin. Siinä missä tässä tutkimuksessa käytetyllä lomakekyselyllä oli mahdollista saa-

da aihepiiristä laaja kokonaiskuva, toisivat haastattelut tutkimukseen lisää syvyyttä (ks. 

myös Hirsijärvi ym., 2009). Yksilö- tai ryhmähaastattelut voisivat tuoda lisätietoa myös 

innostuksen taustalla vaikuttavista kokemuksista, merkityksenannoista ja vuorovaikutus-

prosesseista. 

Tutkijat ovat peräänkuuluttaneet monipuolisia tutkimustapoja, jotka kohdistuvat esimer-

kiksi työyhteisön vuorovaikutuksen luonteeseen, työpaikan arkisiin käytäntöihin sekä työ-
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yhteisön rakenteellisiin tekijöihin (Keller ym., 2016; Mäkiniemi, Bordi, Heikkilä-Tammi, 

Seppänen, & Laine, 2014). Myös innostusta ja sen yhteisöllistä rakentumista olisi hyödyl-

listä tarkastella työyhteisötasolla esimerkiksi tapaustutkimuksen avulla. Tutkimus, jossa 

yhdistyisivät opettajien, opiskelijoiden sekä työyhteisön näkemykset, voisivat antaa lisätie-

toa innostuksesta sen sosiaalisessa viitekehyksessä. Myös muissa opettajan innostuksen 

tutkimuksissa on suositeltu opettajan innostuksen tutkimista aidossa ympäristössä sekä eri 

tahojen arvioimana (Frenzel ym., 2009; Keller ym., 2016). Koska innostus oli tutkimukseni 

perusteella vahvasti sidoksissa esimiestyöhön ja johtamiseen, olisi myös esimiesten ja joh-

tajien näkemysten selvittäminen aiheellista (ks. myös Bakker, 2011). 

Tutkimukseni perusteella opettajien innostukseen liittyi olennaisesti kehittämis- ja kehit-

tymisorientaatio, joka oli uutta verrattuna aikaisempaan opettajien innostuksen ja työn 

imun tutkimukseen. Tämän havainnon perusteella voisi olla hyödyllistä selvittää opettajien 

kokeman innostuksen yhteyksiä muihin vastaaviin käsitteisiin (ks. myös Keller ym., 2016), 

kuten työssä kukoistaminen (thriving), jonka määritelmään sisältyy oppimisen ulottuvuus 

(Spreitzer, Sutcliffe, Dutton, Soneshein, & Grant, 2005). Kuten aikaisempi tutkimus on 

osoittanut, myös sisäinen motivaatio on innostukseen ja työn imuun läheisesti liittyvä käsi-

te (Demerouti ym., 2015; Kunter ym. 2008; 2011; Meyer & Gagné, 2008; Patrick ym., 

2000).  

Jatkotutkimuksen aiheeksi jää myös innostuksen yhteys työhyvinvointiin sekä opetuksen 

laatuun (Diener, 2003, Kunter ym., 2011), joka ammatillisen koulutuksen uudistuksen nä-

kökulmasta on hyvin ajankohtainen aihe. Olisikin tärkeä selvittää, millaisten prosessien 

kautta innostus tuottaa laadukkaampaa opetusta (Frenzel ym., 2009; Keller ym., 2016; 

Kunter ym., 2008), ja mitä opetuksen laadulla ylipäänsä ymmärretään. Tutkimisen arvoista 

olisi myös opettajien kokeman työn imun ja innostuksen yhteys opiskelijoiden läpäisyyn ja 

työllistymiseen, joita ammatillisessa koulutuksessa joka tapauksessa mitataan. Näin voisi 

saada käsitystä siitä, vaikuttaako henkilöstön innostus tuloksellisuuteen ammatillisen kou-

lutuksen kontekstissa samalla tavalla kuin muissa organisaatioissa (Harter ym., 2002; 

Xanthopoulou ym., 2009b).  
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LIITE 1  

Saatekirje kyselyyn osallistuville  

 

Tutkin kasvatustieteen pro gradu -työssäni ammatillisen koulutuksen opettajien työssään 

kokemaa innostusta. 

Olen iloinen, jos voit vastata lyhyeen kyselyyn ja auttaa sitä kautta kehittämään ammatil-

lista koulutusta, jossa on innostava olla työssä ja opiskella. 

Vastaaminen tapahtuu nimettömänä alla olevasta linkistä 

https://www.webropolsurveys.com/S/29CED59290065936.par  

Kiitos, jos jaat kyselyäni myös eteenpäin. 

Annan mielelläni lisätietoja. 

Ystävällisin terveisin   

Sanna Wenström  

Sanna.wenstrom@gmail.com 

  

https://www.webropolsurveys.com/S/29CED59290065936.par
mailto:Sanna.wenstrom@gmail.com


 

 

 

LIITE 2 

Kyselylomakkeen kysymykset 

 

Taustatiedot  

 

Sukupuoli 

Mies 

Nainen 

 

Ikä  
Alle 20-vuotias  

20–29 -vuotias  

30–39 -vuotias  

40–49 -vuotias  

50–59 -vuotias  

Yli 60-vuotias 

 

Kuinka pitkä kokemus sinulla on opetustehtävistä?  
0-3 vuotta  

4-10 vuotta  

11–20 vuotta  

21–30 vuotta  

yli 30 vuotta  

 

Oppilaitosmuoto, jossa ensisijaisesti työskentelet 

Ammatillinen oppilaitos 

Ammatillinen erityisoppilaitos  

Vapaan sivistystyön oppilaitos  

 

Koulutusala, jolla ensisijaisesti työskentelet 

Humanistinen ja kasvatusala 

Kulttuuriala 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

Luonnontieteiden ala 

Tekniikka ja liikenne 

Luonnonvara- ja ympäristöala 

Sosiaali- ja terveysala 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  

Valmentava koulutus  



3 

 

 

Yhteiset tutkinnon osat useammilla koulutusaloilla  

 

Työskenteletkö ryhmänohjaajana/luokanvalvojana  

Kyllä 

Ei  

Ylin suorittamasi koulutus 

Ylioppilastutkinto/lukio 

Ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto 

Alempi korkeakoulututkinto / ammattikorkeakoulututkinto  

Ylempi korkeakoulututkinto 

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 

 

Pätevöityminen opetustehtäviin (voi valita useampia)  

 

Luokanopettaja (yliopisto) 

Aineenopettaja (yliopisto) 

Ammatillinen opettajankoulutus  

Ammatillinen erityisopettajankoulutus  

Opinto-ohjaajan koulutus  

Ei opettajan pätevyyttä  

 

 

 

Kuinka innostunut olet työstäsi?  

Asteikolla 1 – 4  

1= En lainkaan innostunut 

2= Hieman innostunut 

3=Melko innostunut  

4=Erittäin innostunut 

 

Miten innostus (tai jos et ole innostunut) ilmenee työssäsi?  

(Avoin vastaus)  

 

Mitkä seikat lisäävät innostustasi työssä? 

(Avoin vastaus)  

 

Mitkä seikat heikentävät innostustasi työssä?  

(Avoin vastaus) 


