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Peruskoulussa oppilaiden oppimistuloksia seurataan jatkuvasti erilaisilla testeillä ja tutkimuk-

silla, joiden tavoitteena on antaa tietoa oppilaiden oppimisen ja osaamisen tasosta. PISA- ja 

TIMSS-tutkimusten perusteella suomalaisten oppilaiden oppimistulokset ovat olleet laskussa 

koko 2000-luvun ajan, mikä nähdään huolestuttavana (Hautamäki ym., 2015; Vettenranta ym., 

2020). Tämän laskun pysäyttämiseksi koulujen ja opettajien on löydettävä keinoja, jotka sopi-

vat mahdollisimman monelle oppilaalle. Monivuotinen opettaminen ilmiönä voidaan nähdä yh-

tenä keinona, jolla oppimistuloksia voitaisiin parantaa, koska tällöin opettajan ja oppilaan vä-

lille ehtii muodostua syvempi ja luottamuksellisempi suhde, jolloin opettaja pystyy huomioi-

maan jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet (Cistone & Shneyderman, 2004; Goodson, 2020). 

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, joka tarkastelee aiempaa aiheesta tehtyä tutki-

musta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia monivuotisella opettamisella 

on oppilaan oppimistuloksiin. Tarkastelen aihetta erityisesti monivuotisen opettamisen hyöty-

jen ja haasteiden kautta, sillä useat tutkimukset toivat niitä esille. Tuon tutkielmassa esille myös 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 sekä vertailen esimerkki maita Suomen 

kanssa TIMSS 2019 tutkimuksen pohjalta. Lopuksi tuon esille niiden tutkimuksien tuloksia, 

joissa monivuotista opettamista ja oppilaan oppimistuloksia on seurattu ja vertailtu.  

Monivuotista opettamista ja oppimistuloksia on tarkasteltu yhdessä melko vähän, mutta tutki-

musten tulokset osoittavat kuitenkin selkeästi positiivisen yhteyden. Tutkimuksissa keskityttiin 

pitkälti tutkimaan matematiikan ja äidinkielen oppimistuloksia alakouluikäisillä oppilailla. Tut-

kimuksia varten on muodostettu vertailuryhmät, joista toinen ryhmä on monivuotinen ja toinen 

yksivuotinen. Ryhmille teetettiin samat testit, joita vertailtiin, arvioitiin ja lopuksi tehtiin joh-

topäätökset. Koska monivuotinen opettaminen ei ole Yhdysvalloissa kovin tavallista (Williams, 

2009), on siellä helpompaa muodostaa tällaiset vertailu asetelmat, kuin esimerkiksi Suomessa. 

 

Avainsanat: monivuotinen opettaminen, oppimistulokset   
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1 Johdanto  

Monivuotinen opettaminen on nouseva sekä jo melko tuttu ilmiö maailmalla (Cistone & Shney-

derman, 2004). On kuitenkin mahdollista, että käsitteenä monivuotinen opettaminen voi olla 

kysymyksiä herättävä. Tässä tutkielmassa opettaminen määritellään monivuotiseksi silloin, kun 

opettaja jatkaa saman opetusryhmän kanssa vähintään kaksi peräkkäistä lukuvuotta (Caroll, 

2012; Cistone & Shneyderman, 2004; Tourigny, Plante & Raby, 2020). Suomalainen perus-

koulu perustuu pitkälti siihen ajatukseen, että opettaja ei vaihda luokkaa joka vuosi. Eli sama 

opettaja jatkaa samojen oppilaiden kanssa useamman lukuvuoden peräkkäin. Tämä mahdollis-

taa syvemmän suhteen muodostumisen opettajan ja oppilaan välille (Cistone & Shneyderman, 

2004; Kroggman & Van Sant, 2000; Pakarinen ym., 2017).  

Useat tutkimukset sekä kirjallisuus nostavat hyötyjä, joita monivuotisella opettamisella voidaan 

kouluarjessa saavuttaa (Cistone & Shneyderman, 2004; Goodson 2020; Tourigny ym., 2020; 

Williams, 2009). Opettajalla on mahdollisuus tutustua oppilaisiin ja heidän oppimistyyleihinsä 

perusteellisesti ja näin ollen luoda lämmin ja luottamuksellinen suhde heihin (Cistone & Shney-

derman, 2004; Goodson, 2020). Pidempi suhde mahdollistaa myös sen, että opettaja osaa ana-

lysoida oppilaitaan ja heidän käyttäytymistään paremmin. Tästä tutkielmasta opettajat sekä 

muut kasvattajat voivat saada arvokasta tietoa monivuotisesta opettamisesta sekä sen hyödyistä 

ja haasteista käytännön kouluarjessa. Pidemmän yhteisen taipaleen aikana oppilaalla on mah-

dollisuus luottaa opettajaan sekä opettajalla tarpeeksi aikaa oppia tuntemaan jokainen oppilas 

sekä kunkin oppimistyyli haasteineen (Goodson, 2020). Tutkielma antaa myös arvokasta tietoa 

opettajan sekä luokan rutiinien pysyvyyden vaikutuksista oppilaan oppimiseen.  

Aihe on merkittävä myös oppimistulosten näkökulmasta. Hautamäki kollegoineen (2015) pai-

nottavat, että oppimistulokset Suomessa ovat olleet laskussa koko 2000-luvun ajan. Tämä ha-

vainto on tehty PISA-tutkimuksen pohjalta, jossa testataan laajasti oppilaiden osaamista perus-

koulun viimeisellä luokalla. Myös viimeisimmissä TIMSS-tutkimuksissa on saatu samankal-

taisia tuloksia, jotka osoittavat suomalaisten oppilaiden oppimistulosten laskun (Vettenranta 

ym., 2020). Eri tutkimukset tuovat esille, että monivuotinen opettaminen ilmiönä, jossa opettaja 

opettaa samaa luokkaa vähintään kahden peräkkäisen vuoden ajan, voi olla yksi mahdollinen 

keino vaikuttaa oppilaan oppimistuloksiin positiivisesti (Goodson 2020; Tourigny ym., 2020; 

Williams, 2009).  
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Koska suomalaisen peruskoulun yleisiin periaatteisin kuuluu se, että opettaja ei vaihdu joka 

vuosi, on hyvin erikoista, että aihetta ei ole tutkittu suomalaisessa kontekstissa. Aiheesta ei siis 

ole saatavilla suomalaista tutkimusta. Monivuotisen opettamisen ympärillä on siis havaittavissa 

tutkimuksellista aukkoa, jonka vuoksi aihe kaipaa ehdottomasti lisää tutkimusta. Syyksi tälle 

tutkimustiedon vähäisyydelle voidaan osittain olettaa ilmiön tavallisuutta sekä arkisuutta suo-

malaisessa kontekstissa. Voidaan arvella, että monivuotista opettamista ei ajatella ilmiönä, vaan 

enemmän yleisenä toimintatapana.   

Oma mielenkiintoni aihetta kohtaan nousee omilta alakouluajoiltani. Minulla oli sama opettaja 

lähes koko ala-asteen ajan ja koin sen itselleni mielekkääksi sekä sopivaksi erityisesti oppimi-

sen kannalta. Olin rohkea viittaamaan tunnilla, enkä pelännyt sitä, että vastaan väärin. Koen, 

että menestyin ja viihdyin hyvin koulussa. Nyt opettajaopiskelijana olen pohtinut omien ala-

kouluaikojen ja -kokemusten vaikutusta niin oppimiseen kuin muuhunkin elämään. Esimerkiksi 

siihen, kuinka paljon opettajalla on ollut vaikutusta esimerkiksi rohkeuteeni luokassa tai hyviin 

arvosanoihini. Tulevana luokanopettajana olen kiinnostunut siitä, kuinka paljon omalla toimin-

nallani voin vaikuttaa oppilaan oppimiseen. Tulevaisuuden työelämässä on mielenkiintoista 

nähdä se, kuinka paljon pääsee itse vaikuttamaan siihen, jatkaako saman opetusryhmän kanssa 

vai ei.  

Tutkielma ei sisällä erikseen käsitteiden määrittelylukua, vaan tutkielman kannalta oleelliset 

käsitteet on määritelty kunkin luvun alussa. Tutkielma pyrkii määrittelemään monivuotisen 

opettamisen ilmiönä eri näkökulmien kautta sekä tuomaan esille monivuotisen opettamisen yh-

teyden oppimistuloksiin. 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää monivuotisen opettamisen vaikutuksia oppilaan kou-

luarkeen. Erityisesti tutkielma keskittyy monivuotisen opettamisen vaikutuksiin ja mahdolli-

suuksiin liittyen oppilaan oppimistuloksiin. Tutkielma perustuu monivuotisen opettamisen 

määrittelyyn ilmiönä sekä sen hyötyjen ja haasteiden selventämiseen opettajan ja oppilaan vä-

lisen suhteen näkökulmasta. Tutkielmassa on olennaista selvittää, voidaanko sillä, että opettaja 

säilyy samana useamman vuoden, vaikuttaa oppilaan oppimiseen ja näin ollen oppimistulok-

siin?  

 

Tutkielman tavoitteena on vastata seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

• Millaisia vaikutuksia monivuotisella opettamisella on oppilaan oppimistuloksiin? 

 

Koska oppimistulokset ovat olleet viime vuosina ja vuosikymmeninä laskussa, on olennaista 

selvittää keinoja, joilla niihin voitaisiin vaikuttaa positiivisesti (Hautamäki ym., 2015; Vetten-

ranta ym., 2020). Tämä tutkielma pyrkii selventämään monivuotisen opettamisen mahdolli-

suuksia oppimistulosten nostamiseksi. Monivuotisesta opettamisesta on puhuttu etenkin suo-

malaisessa kontekstissa hyvin vähän, joten aihetta on tärkeää tuoda esille.  

Tämä tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on Sal-

misen (2011) mukaan antaa lukijalle yleinen kokonaiskuva tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä. 

Kirjallisuuskatsaus pohjautuu olemassa oleviin aineistoihin ja tutkimuksiin, joista kirjoittaja 

pyrkii antamaan mahdollisimman monipuolisen ja rehellisen kuvauksen (Salminen, 2011).  

Koska kirjallisuuskatsauksessa ei kerätä tutkimusaineistoa, vaan tuodaan esille jo tehtyjen tut-

kimusten tuloksia, on relevanttien lähteiden käyttäminen tutkielman keskeinen uskottavuuden 

luoja (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkielman luotettavuutta ja uskottavuutta lisää siis vertaisar-

vioitujen lähdemateriaalien käyttö, johon olen kiinnittänyt erityistä huomiota tutkielmaa laa-

tiessani. Tutkimukset, joita tässä tutkielmassa käytän pääasiallisina lähteinä, ovat seuranneet 

samojen oppilaiden suoriutumista yleensä kahden peräkkäisen lukuvuoden ajan. Tämä lisää 

tutkielman luotettavuutta, sillä tutkimukset vertailevat juuri samojen oppilaiden suoriutumista. 

Kuitenkin oma tietämykseni monivuotisesta opettamisesta on saanut perustansa suomalaisesta 
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koulujärjestelmästä, mikä on voinut vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten tulkitsen ulkomaisia 

tutkimuksia.  

Kun aloitin tiedonhaun, pyrin löytämään suomenkielistä aineistoa aiheestani. Hyvin pian tote-

sin, ettei aiheestani ole olemassa juurikaan kotimaista tutkimusta. Tämän jälkeen siirryin hake-

maan tietoa englannin kielellä EBSCO, ProQuest sekä Google Scholar tietokannoista. Nämä 

haut tuottivat jo enemmän tulosta, ja löysin tutkimusartikkeleita aiheeseeni liittyen. Näin ollen 

tutkimukseni päälähteet ovat ulkomaisia tutkimuksia ja artikkeleita. Tämän olen pyrkinyt otta-

maan huomioon aineistoja analysoidessa, sillä artikkelit eivät siis ole yksiselitteisesti verratta-

vissa suomalaisen peruskoulun kontekstiin, mutta antavat silti tärkeää tietoa ajatellen myös suo-

malaista kontekstia. Sopiviksi tutkimusartikkeleiksi määrittelin ne, jotka ovat toteutettu alakou-

lukontekstissa, eli noin 6–12-vuotiaiden oppilaiden kanssa. Tiedonhaku on ollut jatkuvaa koko 

prosessin ajan, mikä on mahdollistanut monipuolisesti eri näkökulmien läpikäynnin ja analy-

soinnin. Käyttämiäni hakusanoja ovat: looping, multi-year teaching, many year teaching, 

teacher, student, education, middle school, elementary school, learning, oppimistulokset, kou-

lumenestys, peruskoulu, PISA, TIMSS.   

Olen pyrkinyt käyttämään lähteenä mahdollisimman tuoreita tutkimuksia ja muuta lähdemate-

riaalia. Kuitenkin monipuolisuuden takia päätin, että 2000-luvun alussa tehdyt tutkimukset ovat 

sopivia lähteitä tähän tutkielmaan, sillä ne osoittavat lukijalle sen, että ilmiö on ollut kasvatus-

alan tutkimuskentällä jo pidemmän aikaa. Monivuotinen opettaminen voi olla käsitteenä vieras, 

mutta ilmiönä kuitenkin tuttu, joten aiheen käsitteleminen valitsemieni lähteiden avulla on pe-

rusteltua. Lähdemateriaalien julkaisuvuodet ovat siis pääsääntöisesti ajalta 2000–2020.  
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3 Monivuotinen opettaminen 

Tämän luvun tarkoitus on selventää lukijalle monivuotista opettamista ilmiönä. Ensin tuon 

esille monivuotisen opettamiseen käsitteenä ja ilmiönä, minkä jälkeen tarkastelen ilmiötä ope-

tussuunnitelman näkökulmasta. Seuraavaksi laajennan kontekstia esimerkki maiden käytäntei-

siin ja lopuksi käsittelen ilmiön hyötyjä ja haasteita opettajan ja oppilaan välisen suhteen kautta. 

3.1 Monivuotinen opettaminen käsitteenä  

Monivuotinen opettaminen käsitetään useiden tutkimusten mukaan niin, että opettajalla on 

sama opetusryhmä vähintään kahden peräkkäisen lukuvuoden ajan (Caroll, 2012; Cistone & 

Shneyderman, 2004; Tourigny ym., 2020). Ulkomaisissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa mo-

nivuotista opettamista kuvataan usein termillä looping, mikä tarkoittaa suoraan suomennettuna 

silmukointia. Voidaan siis ajatella, että opettaja tekee yhden opetusryhmän kanssa silmu-

kan, joka kestää esimerkiksi kaksi tai kolme vuotta. Tämän jälkeen opettaja aloittaa uuden ryh-

män kanssa, eli palaa silmukan alkuun ja oppilaat jatkavat koulutaivaltaan eri opettajan ohjat-

taviksi (Caroll, 2012; Cistone & Shneyderman, 2004; Tourigny ym., 2020). Tässä tutkielmassa 

monivuotinen opettaminen tullaan käsittämään edellä kuvatulla tavalla, eli vähintään kaksi lu-

kuvuotta kestävänä kokonaisuutena.   

Monivuotisen opettamisen lähtökohtia tai historiaa on haastavaa määriteellä, mutta useat tutki-

mukset mainitsevat steinerpedagogiikan, jonka ajatellaan näiden tutkimusten mukaan osittain 

olevan monivuotisen opettamisen tausta-ajatuksena (Caroll, 2012; Cistone & Shneyderman, 

2004; Washington, 2015; Williams, 2009). Tämä johtunee siitä, että steinerpedagogiikka pe-

rustuu 12-vuotiseen yhtenäiskoulu periaatteeseen (Paalasmaa, 2019), jossa luokanopettaja on 

luokkansa kanssa ensimmäiset kahdeksan vuotta (Edmunds, 1984). Steiner perustaa pedago-

giikkansa oppilaan ja opettajan väliseen pitkään suhteeseen. Hänen pedagogiikkansa mukaan 

koulun tehtävä on kasvattaa lapsia kohti täyttä elämää, itse ajatteleviksi ja ymmärtäviksi kan-

salaisiksi (Edmunds, 1984).  Steiner määritteli, että kasvatuksen tulee tapahtua oikeassa aika-

järjestyksessä sellaisten aikuisten kanssa, jotka oikeasti tuntevat lapset. Hän korosti, että lap-

suus ei ole vain peräkkäisiä ikävuosia, vaan se on yksi elämän elintärkeistä kehityskausista, 

tarvitaan siihen rinnalle aikuisia, jotka voivat tukea näitä prosesseja mahdollisimman hyvin 

(Edmunds, 1984).  
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Monivuotinen opettaminen on Suomessa verrattain tavallista, sillä usein luokanopettaja opettaa 

samaa luokkaa useamman vuoden peräkkäin. Tätä toimintatapaa käytetään myös useissa Eu-

roopan maissa, esimerkiksi Italiassa ja Saksassa (Hume, 2010), Ruotsissa (Cistone & Shney-

derman, 2004) sekä Kiinassa (Hitz, Jenlink, & Somers. 2007) ja Japanissa (Cistone& Shney-

derman, 2004), mutta Yhdysvalloissa monivuotinen opettaminen on verrattain uusi ja hitaasti 

liikkeelle lähtevä asia (Hume, 2010). Williams (2009) kuitenkin toteaa, että monivuotisen opet-

tamisen suosio on kasvamassa koko ajan.  

3.2 Monivuotinen opettaminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Monivuotista opettamista tai siihen viittaavia termejä ei ole mainittu vuoden 2014 perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014). Opetussuunnitelma on kuitenkin 

jaettu niin, että se käsittää alkuopetuksen eli 1–2 luokat, 3–6 luokat ja 7–9 luokat omina koko-

naisuuksinaan. Valtakunnallisesti kullekin kokonaisuudelle on määritelty omat opeukselliset 

sisällöt ja tavoitteet oppiainekohtaisesti. Niitä ei siis ole jaettu vuosiluokkakohtaisesti, vaan 

tämä jako tehdään paikallisissa opetussuunnitelmissa opetuksenjärjestäjien niin päättäessä 

(Opetushallitus, 2014). Tämä helpottaa opettajan työtä, kun sisältöjä on jaettu selkeästi vuosi-

luokkien välille, eikä kaikkia tietyn oppiainekokonaisuuden tavoitteita ole tarkoituksen mu-

kaista saavuttaa yhden vuosiluokan aikana. Kun opettaja pysyy saman luokan kanssa useam-

man vuoden, tulee hänen perehtyä joka vuosi uuteen luokka-asteeseen sekä sen sisältöihin ja 

tavoitteisiin (Washington, 2015).  

Opettajan tehtäviin kuuluu opetussuunnitelman perusteiden mukaan muun muassa oppilaan op-

pimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen (Opetushallitus [OPH], 

2016). Kyseisiin seikkoihin voidaan vahvasti liittää opetuksen suunnittelu, tavoitteiden seuranta 

sekä arviointi, sillä nämä edesauttavat oppilaan oppimisen seuraamista. Kun ajatellaan opetuk-

sen suunnittelua, tavoitteiden seurantaa sekä arviointia monivuotisen opettamisen näkökul-

masta, voidaan todeta, että opettajan on helpompi tiedostaa edellä mainitut seikat työssään, kun 

jatkaa saman opetusryhmän kanssa useamman vuoden. Esimerkiksi tavoitteiden seuraaminen 

ja niiden mahdollistaminen oppilaille voidaan nähdä huomattavasti helpompana, koska opettaja 

tietää täsmälleen, mitä sisältöjä viime lukuvuonna on opiskeltu. Opettajalla on siis selkeä käsi-

tys siitä, mitä edellisenä lukuvuonna on käyty läpi ja mihin tulee keskittyä seuraavana luku-

vuonna enemmän. Mikäli opettaja vaihtuu esimerkiksi kesken alkuopetusajan, on tiedon siirty-

miseen nähtävä vaivaa. Aina opettajan vaihtuessa on tärkeää, että uusi opettaja saa kattavan 
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kuvan luokan oppilaista sekä siitä, mihin tulisi seuraavana vuonna kiinnittää huomiota (OPH, 

2016). Opetussuunnitelmassa painotetaan etenkin nivelvaiheiden aikaan tapahtuvaa tiedon siir-

toa opettajalta toiselle (OPH, 2016). Todellisuudessa on kuitenkin tärkeää, että tieto kulkee aina 

opettajien välillä avoimesti, jotta opettaja pystyy toimimaan mahdollisimman hyvin oppilaan 

parasta ajatellen.  

3.3 Esimerkkejä monivuotista opettamista toteuttavien koulujärjestelmistä 

Monivuotinen opettaminen ilmiönä on siis käytössä myös laajemmin maailmalla, ja sen muka-

naan tuomat hyödyt kiinnostavat laajemminkin. Tässä kappaleessa kerrotaan lyhyesti muiden 

maiden koulujärjestelmästä sekä siitä, eroavatko ne suomalaisesta tyylistä. Tämä antaa näkö-

kulman monivuotisen opettamisen toteuttamiseen kyseisissä maissa. Otan vertailuun edellä 

mainitut maat, joissa toteutetaan monivuotista opettamista. Maat ovat Italia, Saksa, Ruotsi, 

Kiina ja Japani.  

Italialaisessa koulujärjestelmässä on samankaltaisuuksia suomalaisen järjestelmän kanssa. Lap-

set ovat koulussa kuusivuotiaasta 16-vuotiaaseen. Ennen kuuden vuoden ikää lapsi voi osallis-

tua esikoulu toimintaan (Palmerio & Caponera, 2019). Koulu on jaettu kahteen sykliin. Ensim-

mäinen sykli kestää 5 + 3 vuotta ja toinen sykli noin viisi vuotta. Toisen syklin aikana opiskel-

laan johonkin ammattiin (Palmerio & Caponera, 2019).  

Saksalaisessa koulujärjestelmässä on myös havaittavissa samankaltaisuuksia Suomen kanssa. 

Saksassa yleisesti ottaen peruskoulun ensimmäinen aste käsittää luokat 1–4. Oppilaat ovat täl-

löin 6–10-vuotiaita. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat alempaan toisen asteen kouluun, joka päät-

tyy noin 15–16-vuotiaana (Wendt, Schwippert, Schulz-Heidorf, Walter & Steffensky, 2019). 

Tavallisesti tästä oppilaat jatkavat erilaisiin ammattiin valmistaviin opintoihin (Wendt, 

Schwippert, Schulz-Heidorf, Walter & Steffensky, 2019).  

Ruotsissa oppilaat ovat peruskoulussa 7–16-vuotiaina, eli yhdeksän vuotta. Tämän jälkeen jo-

kaisella oppilaalla on mahdollisuus jatkaa kolme vuotta kestävään toisen asteen koulutukseen. 

Toisen asteen koulun jälkeen voi jatkaa vielä korkeakouluun (Axelsson, 2019). Järjestelmä on 

todella samankaltainen kuin Suomessa.  

Kiinan eri alueilla on keskenään hieman erilaisia koulujärjestelmiä. Hong Kong noudattaa 6–

3–3–4 systeemiä, jossa ensimmäisiä kuutta vuotta kutsutaan ala-asteeksi ja seuraavia kolmea 

vuotta yläasteeksi. Yläasteen jälkeen on kolme vuottaa kestävä toisen asteen koulu, kuten lukio 
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ja viimeiset neljä vuotta yliopisto opintoja (Shing Leung, M W Cheng, Kwong Yip & Kam 

Man Leung, 2019).  

Japanissa noudatetaan 6–3–3- vuoden systeemiä. Ensimmäiset kuusi vuotta on peruskoulua, 

jonka jälkeen kolme vuotta alempaa toisen asteen koulua. Viimeiset kolme vuotta ovat ylempää 

toisen asteen koulua. Tämän jälkeen voi jatkaa vielä yliopistoon (TIMSS Team in Japan, 2019). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokainen edellä lyhyesti esitelty koulujärjestelmä on hyvin 

samankaltainen Suomen koulujärjestelmän kanssa. Näin ollen monivuotisen opettamisen to-

teuttamista voidaan pitää luonnollisena.   

3.4 Monivuotisen opettamisen hyötyjä opettajan ja oppilaan välisen suhteen kannalta 

Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta voidaan kutsua pedagogiseksi suhteeksi, joka tarkoittaa 

kaikkea opetus- ja vuorovaikutustilanteissa ilmenevää opettajan ja oppilaan välistä inhimillistä 

vuorovaikutussuhdetta (Kansanen, 2004). Aikuisen ja lapsen välistä pedagogista suhdetta voi-

daan kuvailla asymmetriseksi, sillä siinä heidän asemansa ovat aina erilaiset. Siinä opettajalla 

on tieto ja osaaminen, jota oppilaalla ei vielä ole (Kansanen, 2004). Aikuinen eli opettaja on 

merkittävässä roolissa pedagogisen suhteen muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Kansanen 

(2004) painottaa, että lapsen kehityksen kannalta pedagogisen suhteen muodostuminen on hy-

vin tärkeää, jopa välttämätöntä. Tämän suhteen muodostumiseen tulee varata aikaa, ja on myös 

hyväksyttävä, että aina suhde ei toimi. Tällöin opettajan tulee aikuisena osata nähdä ongelma 

ja ohjata lapsi uuden aikuisen luo (Kansanen, 2004). Tässä tutkimuksessa opettajan ja oppilaan 

välinen suhde käsitetään edellä kuvatulla tavalla. Monivuotisen opettamisen hyötyjä tarkastel-

laan opettajan ja oppilaan välisen suhteen näkökulmasta, sillä jokainen niistä liittyy vahvasti 

tähän suhteeseen ja sen vaikutuksiin kouluarjessa. 

Ensimmäisenä hyötynä ja monivuotisen opettamisen perustana voidaan painottaa opettajan ja 

oppilaan välistä suhdetta (Cistone & Shneyderman, 2004; Kroggman & Van Sant, 2000; Paka-

rinen ym., 2017). Tämä suhde toimii perustana ja taustalla kaikille muille hyödyille. Kun opet-

tajan ja oppilaan välillä vallitsee lämmin ja luottamuksellinen suhde, voi sillä olla suuria vai-

kutuksia luokkahuoneessa tapahtuviin toimintoihin (Pakarinen ym., 2017). Tämä suhde mah-

dollistaa oppilaalle sen, että hän voi tuntea olonsa luokassa luottavaiseksi ja turvalliseksi. Good-

son (2020) mainitsee, että turvallisuuden ja luottavaisuuden tunne voi osaltaan tukea oppilaan 
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oppimista. Hitz kollegoineen (2007) tuovat lisäksi esille sen, että monivuotisessa luokassa op-

pilas uskaltaa yrittää ja erehtyä. Tällöin oppilas ei pelkää esimerkiksi viitatessaan vastaavansa 

väärin, mikä luo oppilaalle tunteen turvallisesta oppimisympäristöstä, jossa ei tuomita tai nau-

reta väärille vastauksille. Kun oppimisympäristö on turvallinen, vaikuttaa se positiivisesti op-

pilaan itseluottamukseen ja uskoon omiin kykyihin, mitkä mahdollisesti ovat kytköksissä esi-

merkiksi parempiin oppimistuloksiin (Goodson, 2020).  

Toisena merkittävänä hyötynä monivuotisessa opettamisessa voidaan nähdä ajan säästäminen 

lukuvuoden alussa (Cistone & Shneyderman, 2004; Goodson, 2020; Kenney, 2007). Opettaja 

tuntee jo valmiiksi oppilaansa ja heidän oppimistyylinsä, joten tutustumiseen ei kulu niin paljon 

aikaa. Tämä on edullista myös oppilaan kannalta, sillä oppilaan ei tarvitse jännittää uuden opet-

tajan tapaamista tai hänen ylläpitämien toimintatapojen ja rutiinien opettelua (Cistone & Shney-

derman, 2004; Kenney, 2007). Erilaiset ryhmäyttämisleikit ja yhdessä toimimisen taidot ovat 

tärkeitä nostaa joka luokassa aina lukuvuoden alussa, mutta monivuotisissa luokissa tähän käy-

tetty aika on huomattavasti lyhyempi. Näin ollen aikaa jää enemmän itse koulutyölle ja oppi-

miselle (Kroggman & Van Sant, 2000). Kroggman ja Van Sant (2000) totesivat tutkimukses-

saan, että uusien rutiinien ja toimintatapojen opetteluun sekä siihen, että opettaja voi sanoa tun-

tevansa oppilaat kestää yli kolme kuukautta. Suomessa syyslukukausi kestää elokuusta joulu-

kuuhun, eli noin viisi kuukautta, jolloin yli puolet ajasta menisi siihen, että opettaja tutustuu 

oppilaisiin perusteellisesti. Mikäli opettaja vaihtuu usein, joudutaan tutustumiseen käyttämään 

aikaa joka kerta, kun opettaja vaihtuu. Yhteenlaskettuna siitä kertyy oppilaan koulutaipaleella 

hyvin pitkä aikajakso, joka on pois muusta koulussa tapahtuvasta toiminnasta, etenkin oppimi-

sesta. Lapsi viettää koulussa paljon aikaa elämänsä aikana, joten opettajasta, luokkakavereista 

ja luokasta tulee tärkeä osa elämää. Tutkimuksissa viitattiin jopa perheenkaltaisuuteen (Good-

son, 2020; Kroggman & Van Sant, 2000). 

Kolmantena etuna voidaan nostaa monivuotisen opettamisen sopivuus monelle oppilaalle sekä 

opettajalle (Cistone & Shneyderman, 2004; Tourigny ym., 2020). Lähtökohtaisesti monivuoti-

nen opettaminen on erityisen hyvä metodi sellaisille oppilaille, joilla on vaikeuksia koulussa. 

Vaikeuksiksi voidaan määritellä esimerkiksi heikko menestyminen koulussa tai jokin oppimis-

vaikeus (Cistone & Shneyderman, 2004). Kun opettaja pysyy samana, on hänellä aikaa reagoida 

oppilaiden tarpeisiin ja pohtia tietylle oppilaalle sopivia tukitoimia ja opetusmenetelmiä. Tilan-

teessa, jossa opettaja tietää, että jatkaa saman oppilaan opettajana seuraavankin lukuvuoden, 

voi opettaja olla motivoituneempi kokeilemaan erilaisia keinoja oppilaan tukemiseksi koulussa 

(Cistone & Shneyderman, 2004).  
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Monivuotinen opettaminen nähdään edullisena keinona vaikuttaa positiivisesti kouluarkeen 

niin koulun, opettajan kuin oppilaankin näkökulmasta. Useat tutkimukset painottavat sitä, että 

monivuotinen opettaminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä, jotka on osattava ottaa 

käyttöön (Goodson 2020; Tourigny ym., 2020; Williams, 2009). Monivuotinen opettaminen on 

kokeilemisen arvoinen työkalu, joka onnistuessaan vaikuttaa sekä oppilaiden että opettajien 

kouluarkeen positiivisella tavalla. Jokaisen koulun tulee pohtia, miten se toimii juuri heidän 

koulussaan ja työyhteisössä, sillä valmiita toimintamalleja ei ole olemassa (Goodson 2020).  

3.5 Monivuotisen opettamisen haasteita opettajan ja oppilaan välisen suhteen kannalta 

Kuten kaikkiin ilmiöihin, myös monivuotiseen opettamiseen liittyy haasteita. Monivuotista 

opettamista ei ole tarkoitus toteuttaa pakonomaisesti, koska silloin se ei palvele tarkoitustaan. 

Jokaisen koulun ja sen henkilöstön tulee löytää tapauskohtaisesti sopivat keinot toteuttaa mo-

nivuotista opettamista (Goodson 2020; Tourigny ym., 2020; Williams, 2009). Valmiiden toi-

mintamallien antaminen ei ole tarkoituksen mukaista, koska jokaiseen kouluun ja sen työnteki-

jöille sopii erilaiset toimintamallit (Goodson 2020). Haasteita, joita seuraavaksi luetellaan, ovat 

vahvasti sidoksissa opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen. Tämän vuoksi tässä kappaleessa 

käytetään samaa näkökulmaa kuin edellisessä kappaleessa, joka listasi ilmiön hyötyjä.  

Ensimmäinen haaste käsittelee opettajan ja oppilaan välisen suhteen heikkoa muodostumista. 

Syyksi tämän suhteen heikolle muodostumiselle tutkimuksissa nostetaan opettajan ja oppilaan 

persoonat ja heidän välisensä kemiat (Goodson, 2020; Hitz ym., 2007; Tourigny ym., 2020). 

Opettaja tekee ammatissaan paljon töitä omalla persoonallaan, jolloin jokainen opettaja on siis 

erilainen ja toteuttaa työtään omalla tavallaan (Kansanen, 2004). On hyvin mahdollista, että 

aina opettajan ja oppilaan persoonat eivät kohtaa koulutyössä vaaditulla tavalla (Goodson, 

2020; Hitz ym., 2007; Tourigny ym., 2020). Vaikka opettaja on kasvatusalan ammattilainen, 

voi jonkun oppilaan kanssa olla vaikeaa tulla toimeen ja löytää yhteinen tapa toimia (Goodson, 

2020; Hitz ym., 2007). Hyvä ja luottamuksellinen suhde opettajan ja oppilaan välillä voidaankin 

tutkimusten mukaan nimittää monivuotisen opettamisen yhdeksi suurimmaksi haasteeksi 

(Goodson, 2020; Hitz ym., 2007). Goodson (2020) mainitsee, että huono suhde opettajaan voi 

olla yhteydessä siihen, miten mielekkääksi oppilas kokee koulun ja oppimisen. Mikäli opettajan 

ja oppilaan välillä on hankaluuksia, voi oppilaan oppiminen kärsiä (Goodson, 2020). Kansanen 

(2004) toteaa, että oppilas tarvitsee opettajaa oppimiseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että vuo-

rovaikutus oppilaan ja opettajan välillä olisi mahdollisimman helppoa ja joustavaa.  
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Toisena haasteena voidaan mainita yksittäisen oppilaan tarpeet ja niihin vastaaminen 

(Kroggman & Van Sant, 2000). Vaikka tuttu ja turvallinen opettaja tai luokkaympäristö nimi-

tetään usein positiivisiksi asioiksi kouluarjessa, voi ne aiheuttaa yksittäisille oppilaalle hanka-

luuksia (Kroggman & Van Sant, 2000). On siis mahdollista, että oppilas alkaa oireilemaan luo-

kassa, jossa on hänelle liian tuttu opettaja, rutiinit ja toimintatavat. Kroggman & Van Sant 

(2000) nostavat tutkimuksessaan esille autistisen oppilaan, joka alkoi oireilemaan ongelma-

käyttäytymisellä, sillä luokassa oli hänelle liian tuttua ja turvallista. Näitä ongelmia ei ollut 

kohdattu aikaisemmin kyseisen oppilaan kohdalla (Kroggman & Van Sant 2000). Hän tiesi 

tarkkaan opettajan toimintatavat sekä luokan rutiinit, joten hän tarvitsi uusia virikkeitä. Tämä 

oppilas siis tarvitsi muutosta, joka opettajan vaihtumisesta seuraa (Kroggman & Van Sant 

2000).  

Kolmantena voidaan nostaa uusien oppilaiden mukanaan tuoma haaste opettajalle (Hume, 

2010). Luokkaan saattaa tulla kesken lukuvuotta uusia oppilaita, jotka eivät ole alusta alkaen 

mukana. Kun toteutetaan monivuotista opettamista, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota 

siihen, että uusi oppilas pääsee mukaan ryhmään sekä tutustuu opettajaan (Hume, 2010).  

Neljäs nimettävä haaste kokoaa muutaman seikan, jotka liittyvät opettajan työhön. Cistone ja 

Shneyderman (2004) sekä Washington (2015) tuovat tutkimuksissaan esille sen, että vuosiluo-

kan ja opetussisältöjen vaihtuessa joka vuosi, vaaditaan opettajalta hyvin paljon perehtymistä 

ja sopeutumista uuden vuosiluokan opetussuunnitelman sisältöihin sekä tavoitteisiin. Hume 

(2010) taas pohtii opettajien erilaisia taitotasoja ja sitä, voivatko oppilaat jäädä jostakin paitsi. 

Luokanopettajat opettavat useita oppiaineita, mukaan luettuna taito- ja taideaineet, jolloin heiltä 

vaaditaan paljon erilaisia tietoja ja taitoja. On selvää, että kaikilla opettajilla on erilaiset henki-

lökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet, mitkä vaikuttavat tietyissä määrin opetuk-

seen (Hume, 2010). Mikäli luokka on monivuotinen ja sama opettaja jatkaa useamman vuoden, 

voi olla, että opettajan ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten ja mitä oppilaat tietyistä oppiai-

neista ja sisällöistä oppivat (Hume, 2010). Suomessa työskentelevillä opettajilla on TALIS 18 

tutkimuksen mukaan vähiten vakituisia työsopimuksia tutkimukseen osallistuneista maista 

(Taajamo & Puhakka, 2020). Tämä voi olla merkittävä tekijä siinä, että opettaja ei pääse seu-

raamaan ja olemaan osana oppilaan koulupolkua hetkeä pidempään, sillä työsopimus ei mah-

dollista sitä (Taajamo & Puhakka, 2020).  
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4 Monivuotisen opettamisen yhteys oppimistuloksiin 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä lukijalle vastaus tutkimuskysymykseen. Ensin määritte-

len oppimistuloksia käsitteenä, jonka jälkeen esittelen suomalaisten oppilaiden oppimistuloksia 

perustuen PISA- ja TIMSS- tutkimuksiin. Seuraavaksi tarkastelen esillä olleiden esimerkkimai-

den oppimistuloksia TIMSS- tutkimukseen pohjautuen ja vertaan niitä suomalaisten oppilaiden 

tuloksiin. Lopuksi esittelen tutkimustuloksia monivuotisen opettamisen yhteydestä oppilaiden 

oppimistuloksiin.  

Suomessa oppilaan oppimistuloksia ja koulumenestystä arvioidaan sillä hetkellä voimassa ole-

vien lakien ja säännösten perusteella (OPH, 2016). Opetushallituksen laatima perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet on tärkeä opetusta ja arviointia ohjaava asiakirja, jota opettaja ei 

voi työssään sivuuttaa (Kansanen, 2004; OPH, 2016). Opetussuunnitelma ohjaa monipuoliseen 

arviointiin, minkä tarkoituksena on se, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus osoittaa laa-

jasti omaa osaamistaan (OPH, 2016). Oppimistuloksia ja koulumenestystä voidaan mitata esi-

merkiksi lukuvuoden lopuksi annettavilla arvioilla, joissa arvioidaan oppilaan oppimista, työs-

kentelyä ja käyttäytymistä. Tätä arvioinnin tyyliä voidaan nimittää summatiiviseksi arvioin-

niksi, jolloin oppilasta arvioidaan tietyn ajan jakson päätteeksi (OPH, 2016).  

Peruskoulussa olevien oppilaiden oppimistuloksia mitataan ja vertaillaan myös kansainvälisesti 

erilaisilla tutkimuksilla. Erilaisia kansainvälisiä tutkimuksia on toteutettu koko 2000-luvun 

ajan, joista saadaan käsitys siitä, millainen oppimisen taso on ympäri maailmaa (Hautamäki 

ym., 2015). Juuri nämä kansainväliset tutkimukset antavat arvokasta tietoa siitä, miten oppi-

mistuloksissa on suuria eroja, kun maita vertaillaan keskenään. Kansainvälisiä tutkimuksia, 

joilla oppimistuloksia seurataan ovat esimerkiksi PISA (Programme for International Students 

Assessment) ja TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Ensimmäisen 

kerran PISA-tutkimus on toteutettu vuonna 2000 (Hautamäki ym., 2015) ja TIMSS-tutkimus 

vuonna 1995 (Vettenranta ym., 2020). Käytän näitä kahta kansainvälistä tutkimusta tässä tut-

kielmassa, kun esittelen ja vertailen oppimistuloksia. 

4.1 Oppimistulokset Suomessa 

Suomalaisten oppilaiden menestys esimerkiksi PISA-tutkimuksessa on huomattu ja siitä puhu-

taan paljon. On kuitenkin todettava, että nämä PISA-tulokset ovat olleet laskussa koko 2000-

luvun ajan jokaisella sen osa-alueella, jotka ovat lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet 
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(Hautamäki ym., 2015). Myös TIMSS tutkimus osoittaa samankaltaisia tuloksia PISA tutki-

muksen kanssa, eli oppimistulosten suunta on ollut laskussa  (Vettenranta ym., 2020). Vaikka 

puhutaan oppimistulosten tason laskemisesta Suomessa, on kuitenkin todettava, että maailman-

laajuisesti ne ovat edelleen varsin hyvällä tasolla. Suomi siis menestyy edelleen kansainväli-

sissä vertailuissa hyvin (Vettenranta ym., 2016).  

Oppimistulosten laskun lisäksi on havaittavissa entistä suurempia osaamiseroja tyttöjen ja poi-

kien välillä (Pöysä, ym., 2018). Vuonna 2015 tehdyssä PISA-tutkimuksessa tytöt menestyivät 

ensimmäistä kertaa poikia paremmin matematiikassa (Vettenranta, ym., 2016). Osaamiserot 

ovat huolestuttavia myös 2019 tehdyn TIMSS tutkimuksen mukaan, sillä erot parhaiten ja hei-

koiten menestyvien välillä ovat entistä suurempia (Vettenranta ym., 2020). Osaamiseroja voi-

daan tarkastella monesta eri näkökulmasta ja eri ihmisryhmien välillä. Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö (2019) tuovat esille oppimiseroja sukupuolten, sosioekonomisen taustan sekä maahan-

muuttaja taustan näkökulmista. Suomalaisen peruskoulun perusperiaatteisiin kuuluu tasa-arvo 

sekä tasavertaisuus, mihin kaiken toiminnan pitäisikin pyrkiä (OPH, 2016). Oppimiserojen ka-

ventamiseen eri ryhmien välille tulee löytää keinoja, sillä esimerkiksi huoltajien koulutustausta 

ei saa olla merkittävä tekijä, joka vaikuttaa lapsen oppimistuloksiin (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, 2019).  

TIMSS tutkimuksen avulla arvioidaan joka neljäs vuosi sekä neljäs- että kahdeksasluokkalais-

ten osaamista matematiikassa ja luonnontieteissä. Tutkimuksessa on oleellista keskittyä arvioi-

maan oppilaiden oppimistulosten tasoa ja laatua eri maissa (Vettenranta ym., 2020). Vuonna 

2019 tehdyn TIMSS tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisten neljäsluokkalaisten op-

pilaiden menestys on edelleen hyvällä tasolla oppimistulosten laskusta huolimatta (Vettenranta 

ym., 2020). Matematiikassa Suomen kansallinen keskiarvo oli 532 pistettä ja luonnontieteissä 

555 pistettä. Molemmissa oppiaineissa asteikon keskipisteenä toimi 500 pisteen raja. Matema-

tiikassa Suomea paremmin menestyi 13 maata ja luonnontieteissä viisi maata (Vettenranta ym., 

2020). Tulosten perusteella Vettenranta kollegoineen (2020) toteavat, että edellisten vuosien 

TIMSS tutkimusten (2011 ja 2015) mukainen oppimistulosten lasku on loiventunut vuoden 

2019 tuloksien perusteella. He kuitenkin painottavat osaamiserojen kasvua, mikä tarkoittaa yhä 

suurempaa eroa parhaiten ja heikoiten menestyvien oppilaiden välillä.  

Yksiselitteisiä syitä oppimistulosten heikkenemiseen on vaikeaa löytää. Tätä on Hautamäen ja 

kollegoiden (2015) mukaan tutkittu, mutta tutkimuksissa ei ole havaittu selkeitä selittäviä teki-
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jöitä ilmiölle. He pohtivat, että muutoksia voidaan osittain selittää parhaillaan meneillään ole-

valla suurella kulttuurisella muutoksella, jossa koulun merkitys lasten ja nuorten elämässä on 

heikentynyt. Lapset ja nuoret eivät siis koe koulua enää yhtä merkittäväksi itselleen. Tämä joh-

taa siihen, että muut asiat elämässä nousevat tärkeämmiksi, jolloin koulu jää taka-alalle, eikä 

siihen koeta halua panostaa ja nähdä vaivaa (Hautamäki ym., 2015). 

4.2 Oppimistulokset esimerkki maissa 

Tämä kappale esittelee aiemmin esillä olleiden esimerkki maidenoppimistuloksia. Käytän ver-

tailussa apuna viimeisimmän TIMSS 2019 tutkimuksen tuloksia, jossa arvioidaan neljäs- ja 

kahdeksasluokkalaisten oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Tutkimus on 

kansainvälinen tutkimusohjelma, joka toteutetaan joka neljäs vuosi (Vettenranta ym., 2020). 

Tutkimuksessa lasketaan kansalliset suorituspistemäärät, jotka kertovat kunkin maan osaamis-

tasosta. Keskityn neljäsluokkalaisten pistemääriin, koska tämä tutkielma käsittelee alakoulu- 

ikäisiä oppilaita. Suomalaisten neljäsluokkalaisten pistemäärät matematiikassa olivat 532 ja 

luonnontieteissä 555 (Vettenranta ym., 2020). Tilastollisesti merkitsevästi Suomen edelle ma-

tematiikassa sijoittui 13 maata ja luonnontieteissä viisi maata.  

Italian tulokset vuoden 2019 neljäs luokkalaisten TIMSS tutkimuksessa ovat Suomea heikom-

pia. Italian pisteet matematiikassa olivat 515 pistettä ja luonnontieteissä 510 pistettä (Vetten-

ranta ym., 2020). Niin matematiikassa kuin luonnontieteissä on määritetty asteikon keskipis-

teeksi 500 pistettä. Eli he pääsevät yli asteikon keskipisteen, mutta eivät kovin reilusti. 

Saksan tulokset vuoden 2019 TIMSS tutkimuksessa olivat myös Suomea heikommat. Matema-

tiikassa 521 pistettä ja luonnontieteissä 518 pistettä (Vettenranta ym., 2020). Myös Saksa ylittää 

molemmissa oppiaineissa 500 pisteen rajan. 

Ruotsin tulokset vuoden 2019 TIMSS tutkimuksessa ovat vain hieman heikommat Suomeen 

verrattuna. Matematiikassa ruotsalaiset saivat 521 pistettä ja luonnontieteissä 537 pistettä (Vet-

tenranta ym., 2020). Kuten Italia ja Saksa, niin myös Ruotsi ylittää 500 pisteen keskipisteen 

rajan.  

Kiinan tuloksina käytän Hong Kongin tuloksia, sillä vain se oli saatavilla. Hong Kong suoriutui 

vuoden 2019 TIMSS tutkimuksessa matematiikassa paremmin kuin Suomi mutta luonnontie-

teissä heikommin. Matematiikan pisteet olivat 602 ja luonnontieteiden 531 (Vettenranta ym., 

2020). 500 pisteen raja ylittyi reilusti.  
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Japanin voidaan sanoa olevan TIMSS-tutkimuksen eliittiä muiden Aasian maiden kanssa. Ma-

tematiikassa Japanin sijoitus oli viides 593 pisteellä ja luonnontieteissä neljäs 562 pisteellä 

(Vettenranta ym., 2020). Japani sijoittui niin matematiikassa kuin luonnontieteissäkin parem-

min kuin Suomi ja näin ollen ylitti 500 pisteen rajan reilusti. 

4.3 Monivuotinen opettaminen ja oppimistulokset 

Monivuotisen opettamisen ja oppimistulosten yhteyttä on tutkittu sekä laadullisesti että mää-

rällisesti (Tourigny ym., 2020). Tourigny kollegoineen (2020) esittelevät, että laadullisessa- eli 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on osoitettu positiivisia yhteyksiä monivuotisen opettamisen ja 

oppimistulosten välillä. Heidän mukaansa määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa ei 

ole pystytty osoittamaan yksiselitteisiä tuloksia paremmista oppimistuloksista monivuotisen 

opettamisen yhteydessä. Monivuotista opettamista sekä oppimistuloksia sen yhteydessä on tut-

kittu kohtalaisen vähän. Kuitenkin useammassa tutkimuksessa on saatu positiivisia tuloksia, 

kun näitä kahta asiaa on tutkittu yhdessä (Caroll, 2012; Cistone & Shneyderman, 2004; 

Kroggman & Van Sant, 2000; Tourigny ym., 2020; Williams, 2009). Suosittuja oppiaineita 

tutkimuksissa ovat olleet äidinkieli ja matematiikka. Äidinkielessä on erityisesti keskitytty lue-

tunymmärtämiseen ja kirjoittamiseen.  

Tutkielman tulokset koostuvat Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehdyistä tutkimuksista, sillä niitä 

oli saatavilla. Tutkimusten monivuotiset vertailuryhmät on usein luotu tutkimuksia varten, eli 

tavallisessa tilanteessa monivuotista ryhmää ei välttämättä esiintyisi. Jokainen tutkimus on ollut 

pidempi prosessi ja ne on toteutettu aina alakouluikäisten oppilaiden kanssa. Seuraavaksi esit-

telen eri tutkimuksissa saatuja tuloksia. 

Cistone ja Shneyderman (2004) tutkivat Yhdysvalloissa, tarkemmin Miamissa, 2–5 luokkalais-

ten oppilaiden oppimistuloksia matematiikassa sekä luetunymmärtämisessä. Tutkimus käsitti 

neljän ikäluokan tutkimustulokset liittyen monivuotisen opettamisen vaikutuksista oppimistu-

loksiin. Jokaisesta ikäluokasta muodostettiin vertailuryhmät, joista toinen ryhmä oli tavallinen 

yksivuotinen ryhmä ja toinen ryhmä oli monivuotinen. Monivuotisessa ryhmässä sama opettaja 

jatkoi seuraavanakin vuonna oppilaiden kanssa. Tutkijat toteuttivat useampia testejä, joiden pe-

rusteella voitiin tehdä selkeä havainto monivuotisten luokkien paremmista oppimistuloksista 

niin matematiikassa kuin luetunymmärtämisessä (Cistone & Shneyderman, 2004). Myös Caroll 

(2012) totesi tutkimuksessaan, että monivuotinen ryhmä, joka muodostui 5–6 luokkalaisista, 
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sai selkeästi parempia tuloksia luetunymmärtämisessä, kuin vastaava yksivuotinen ryhmä. Tut-

kimus toteutettiin Yhdysvalloissa, Houstonissa (Caroll, 2012).  

Tourigny kollegoineen (2020) totesivat, että monivuotinen opettaminen parantaa oppilaiden 

oppimistuloksia matematiikassa, kirjoittamisessa ja lukemisessa. Kyseessä oli 4. ja 6. luokka-

laiset kanadalaiset oppilaat. Tutkimuksessa muodostettiin vertailuryhmät, joiden tuloksia ver-

tailtiin (Tourigny ym., 2020). Williams (2009) tutki Yhdysvalloissa, Georgiassa 5. luokkalais-

ten oppimistuloksia lukemisessa ja matematiikassa kahden vertailuryhmän välillä. Hänen saa-

miensa tulosten perusteella monivuotinen ryhmä sai merkittävästi parempia tuloksia lukemi-

sessa mutta matematiikassa ei havaittu juurikaan eroja. Hän tutki myös Englannin kielitiedettä, 

jossa monivuotinen ryhmä sai huomattavasti parempia tuloksia (Williams, 2009).  

Kroggman ja Van Sant (2000) muodostivat Yhdysvalloissa, Iowassa ensimmäisen luokan op-

pilaista vertailuryhmät, joista toinen oli monivuotinen- ja toinen yksivuotinenluokka. He testa-

sivat oppilaiden lukusujuvuutta sekä luetunymmärtämistä 1–2 luokkien aikana. Molemmissa 

testeissä monivuotinen ryhmä sai parempia tuloksia. Tutkijat painottavat, että lähtötasot olivat 

hyvin samankaltaiset molemmilla ryhmillä (Kroggman & Van Sant, 2000).  
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5 Johtopäätökset  

Tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisia vaikutuksia monivuotisella opettamisella on ala-

koulu ikäisten oppilaiden oppimistuloksiin. Tutkielmassa saatiin selkeä vastaus edellä mainit-

tuun tutkimuskysymykseen useaan tutkimukseen perustuen. Monivuotisella opettamisella on 

selkeästi positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin (Caroll, 2012; Cistone & Shneyderman, 

2004; Kroggman & Van Sant, 2000; Tourigny ym., 2020; Williams, 2009). Oppiaineita, joissa 

positiivisia tuloksia on osoitettu, olivat usein matematiikka ja äidinkieli niin lukemisen kuin 

kirjoittamisenkin osalta. Tutkimuksissa oli tutkittu eri ikäisiä alakoulun oppilaita, joten tämän 

tutkielman perusteella johtopäätökset voidaan yleistää koskemaan kaikkia alakouluikäisiä op-

pilaita. On kuitenkin todettava, että aina monivuotinen luokka ei saanut tilastollisesti merkittä-

västi parempia oppimistuloksia kyseisissä tutkimuksissa (Williams, 2009). Eli on tärkeää tuoda 

esille se, että monivuotisella opettamisella ei voida taata parempia oppimistuloksia. Monivuo-

tinen ryhmä ei kuitenkaan missään tutkimuksessa suoriutunut heikommin, kuin vertailussa ol-

leet yksivuotiset ryhmät. Tämän perusteella voidaan todeta, että monivuotinen opettaminen ei 

vaikuta alakouluikäisten oppilaiden oppimiseen tai oppimistuloksiin negatiivisesti. 

Tässä tutkielmassa tutkittiin ja huomioitiin pelkästään monivuotisen opettamisen vaikutuksia 

oppimistuloksiin. Muita oppimiseen vaikuttavia seikkoja ei ole huomioitu, koska tällöin tut-

kielma olisi kasvanut liian laajaksi. Kokonaisuudessaan oppiminen on hyvin laaja ja monimut-

kainen kokonaisuus, jonka laajempi käsitteleminen tässä tutkielmassa olisi ollut mahdotonta. 

Kattavan kokonaiskuvan ja tuloksen saamiseksi tämän tutkielman tutkimuskysymykseen oli 

olennaista rajata muut oppimiseen vaikuttavat tekijät pois.  

Tutkielmassa ei myöskään huomioitu oppilaita yksilöinä, vaan tarkasteltiin aina koko luokan 

suoriutumista suhteessa toiseen luokkaan eli vertailuryhmään. Yksittäisten oppilaiden testien 

tulokset eivät siis näkyneet tuloksissa, mikä tarkoittaa sitä, että välttämättä jokainen oppilas 

monivuotisessa ryhmässä ei saanut parempia oppimistuloksia toiseen ryhmään verrattuna. Joh-

topäätöksenä voidaan todeta, että välttämättä jokainen oppilas ei hyödy monivuotisesta opetta-

misesta yhtä paljon. Kuitenkin tutkimukset antavat hyvän kokonaiskuvan luokkien suoriutumi-

sesta ja oppimisen tasosta, mitä voidaan vertailla, ja näin osoittaa positiivisia tuloksia kahden 

vertailuryhmän välillä.   

Monivuotinen opettaminen on merkittävä ilmiö, sillä sen avulla voidaan saavuttaa monia sekä 

opettajaa että oppilaita hyödyttäviä etuja (Goodson 2020; Tourigny ym., 2020; Williams, 2009). 
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Luottamuksellisen suhteen syntyminen opettajan ja oppilaan välille vaatii aikaa (Kansanen, 

2004). Tämän vuoksi monivuotinen opettaminen on kokeilemisen arvoinen tapa toimia, sillä se 

antaa aikaa sekä oppilaalle että opettajalle ensin tutustua toisiin ja aloittaa pedagogisen suhteen 

muodostaminen. Opettajan on helpompaa löytää toimintamalleja ja ratkaisuja, mitkä toimivat 

tietyn ryhmän sekä yksittäisten oppilaiden kohdalla. Tämä tutkielma osoittaa aiempien tutki-

musten perusteella, että pidempi aikainen suhde opettajan ja oppilaan välillä johti usein parem-

piin oppimistuloksiin (Caroll, 2012; Cistone & Shneyderman, 2004; Kroggman & Van Sant, 

2000; Tourigny ym., 2020; Williams, 2009).  

Aihe on merkittävä etenkin luokanopettajien näkökulmasta, sillä monivuotisessa luokassa opet-

taja pääsee seuraamaan oppilaiden oppimista ja kehittymistä pidempään. Tämä voi toimia kan-

nustimena siihen, että opettaja luo jokaisen oppilaan kanssa tiiviin ja luottamuksellisen suhteen 

ja löytää kullekin oppilaalle parhaat opetusmenetelmät ja tavat tukea heitä. Tulevana luokan-

opettajana ja kasvatusalan ammattilaisena minun tulee pystyä luomaan ja kehittämään luotta-

muksellisia ja vuorovaikutteisia suhteita oppilaiden kanssa. Tämä tutkielma osoittaa, että pysy-

mällä oppilaiden opettajana useamman vuoden, voidaan saavuttaa monia hyötyjä, mukaan lu-

ettuna parempia oppimistuloksia. 
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6 Pohdinta 

Koska monivuotista opettamista pidetään kokeilemisen arvoisena ilmiönä, täytyy pohtia sitä, 

miten ilmiö voidaan ottaa käyttöön yhä laajemmin. Tutkielmassa tuotiin esille laskevia oppi-

mistuloksia Suomessa. Kuitenkin maailmanlaajuisesti Suomi menestyy edelleen hyvin oppi-

mistuloksia arvioivissa testeissä ja tutkimuksissa (Vettenranta ym., 2016). Ilmiön markkinoin-

nissa ja esille tuomisessa esiintyy siis ristiriita, sillä samalla kerrotaan monivuotisen opettami-

sen parantavan oppimistuloksia sekä Suomessa laskussa olevista oppimistuloksista. Tämän voi-

daan ajatella kertovan siitä, että oppimiseen vaikuttaa todella paljon asioita, eikä oppimista 

voida parantaa pelkästään monivuotisella opettamisella.  

Vaikka monivuotisesta opettamisesta nostetaan paljon hyviä puolia ja hyötyjä esille myös opet-

tajan työn kannalta, on syytä pohtia myös sen kääntöpuolta. On hyvin yksilöllistä, kuinka kauan 

opettaja haluaa tai saa opettaa samaa opetusryhmää. Toinen opettaja viihtyy saman ryhmän 

kanssa pidempään kuin toinen. Tilanne, jossa opettaja syystä tai toisesta vaihtaa opetusryhmää 

seuraavalle lukuvuodelle, voi olla oppilaan ja hänen oppimisensa kannalta ikävä muutos. Tör-

mätään ristiriitaan, sillä tutkielmassa painotettiin pitkän opettajan ja oppilaan välisen suhteen 

merkitystä ja hyötyjä. Pysyvyys on usein hyvä asia, mutta eteen voi tulla tilanteita, joissa toinen 

osapuoli kaipaa muutosta. Muutos voi myös tulla eteen väistämättä, mikäli opettajan työsopi-

mus kattaa esimerkiksi vain yhden lukuvuoden.  

Kouluun tulemisen sekä kouluarjen tulisi olla oppilaalle turvallista ja mukavaa. Mikäli moni-

vuotisen opettamisen haasteet näyttäytyvät liian suurina, on opettajan aikuisena ja ammattilai-

sena osattava puuttua tilanteeseen. Opettaja on oman luokkansa asiantuntija ja osaa nähdä par-

haiten sen, mikä toimii ja mikä ei. On oltava rehellinen sekä itselleen että oppilaille, mikäli 

tilanne ei toimi. Suomalainen koulujärjestelmä mahdollistaa kuitenkin sen, että opettaja voi 

vaihtaa opetusryhmän seuraavalle lukuvuodelle melko helposti. Oppilaalla on myös usein mah-

dollisuus siirtyä esimerkiksi rinnakkaisryhmään, mikäli kohdataan todella suuria haasteita yk-

sittäisen oppilaan kanssa kesken lukuvuoden.   

Seikka, joka tulee vielä lopuksi tuoda esille, on ilmiön vähäinen tutkimustieto suomalaisesta 

kontekstista. Yhtenä syynä tälle voidaan pitää monivuotisen opettamisen toimintatavan tavalli-

suutta suomalaisessa koulujärjestelmässä. Voidaankin todeta, että Suomessa kyseisessä ai-
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heessa on havaittavissa suuri tutkimuksellinen aukko, joka vaatisi ehdottomasti lisää tutki-

musta. Aiheen tutkiminen Suomessa voi kuitenkin olla hankalaa, sillä tämänkaltainen tutkimus 

yleensä vaatii esimerkiksi yksivuotisen vertailuryhmän.  

Monivuotinen opettaminen kaipaa ehdottomasti lisää jatkotutkimusta, etenkin suomalaisessa 

kontekstissa. Aihe on mielenkiintoinen ja tämä kandidaatin tutkielma toimii hyvänä pohjana 

tulevalle Pro Gradu tutkielmalleni, jossa aihetta tutkitaan empiirisesti. Aiheesta löytyisi useam-

pia näkökulmia, joita olisi mielenkiintoista sekä tärkeää tutkia syvemmin. Opettajien näkökul-

mia monivuotiseen opettamiseen olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi haastattelemalla 

sellaisia opettajia, jotka ovat opettaneet samaa opetusryhmää esimerkiksi kolme tai neljä peräk-

käistä lukuvuotta. Toinen tutkimusidea voisi olla oppilaan näkökulmasta, jossa voitaisiin sel-

vittää esimerkiksi kyselylomakkeen avulla oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia liittyen mo-

nivuotiseen opettamiseen.  
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