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Tutkin Lapin yliopistosta vuosina 1980–1981 ja 2010–2011 valmistuneiden luo-

kanopettajien kokemuksia uravalinnasta, koulutuksesta ja uran alkuvaiheista. 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineistonani ovat kirjoitelmat ja 

haastattelut. Olen kerännyt tutkimusaineistoni haastattelemalla neljää vuosina 

1980–1981 ja neljää vuosina 2010–2011 valmistunutta luokanopettajaa.  

Käyttämäni aineiston analyysi ei ole puhtaasti aineistolähtöinen. Teoria ohjaa te-

kemiäni haastattelu- ja kirjoitelmakysymyksiä, joten pääteemat ovat teoriasta joh-

dettuja. Alateemat on muodostettu aineistolähtöisesti. Tutkimukseni pääteemat 

ovat opettajien uravalinta, luokanopettajien kokemukset koulutuksesta ja ensim-

mäisestä työvuodesta sekä luokanopettajien käsitykset ihanteellisesta opetta-

jasta. 

Ammatin valinta ja siihen hakeutuminen jakautuivat luokanopettajien haastatte-

luissa kolmeen teemaan. Ne ovat varmuus ammattiin hakeutumisesta sekä sisäi-

set ja ulkoiset tekijät, edelliset ovat henkilökohtaisia syitä, jälkimmäiset liittyvät 



opettajan ammatin tarjoamiin hyötyihin. Osalle haastateltavista alalle hakeutumi-

nen oli ollut varmaa jo lapsena kun taas muille se selvisi myöhemmin. Yhdelle 

opettajista alalle hakeutuminen oli sattumaa. Luokanopettajat mainitsivat henki-

lökohtaisiksi syiksi perheellisyyden, opettajan työn haaveammattina, persoonan 

sopivuuden alalle, koulutuksen läheisen sijainnin, aiemman ammatin kariutumi-

sen ja opiskelujen jatkamisen opetusalalle. Opettajan työn hyötyjä edustavat pit-

kät lomat, palkka, työn monipuolisuus, ammatin tarjoamat muut työmahdollisuu-

det, opettajan työn arvostus ja virkojen suuri määrä.  

Keskeisimpinä kokemuksina koulutusajoilta mainittiin suhteet opiskelijatoverei-

hin, erikoistumis- ja sivuaineopintojen tärkeys, harjoitteluiden merkitys, puutteel-

liset tiedot ja taidot käytännönläheisissä asioissa, tyytymättömyys massaluentoi-

hin soveltavissa ja metodiopinnoissa sekä vuosina 1980–1981 valmistuneet luo-

kanopettajat mainitsivat merkittävinä kokemuksinaan opettajankoulutuksen muu-

tosvaiheen.  

Aineiston perusteella tutkittavien kokemukset ihanteellisesta opettajasta ovat luo-

kiteltavissa kolmeen teemaan, jotka ovat luokanopettajien ihannoimat ominais-

piirteet, ihanneopettajan rooli ja ideaalit opettajan työssä. 

Kuvatessaan kehittymistään opettajana kaikki tutkimukseen osallistuneet kiinnit-

tivät paljon huomiota ensimmäiseen työvuoteensa. Kokemuksista oppiminen ja 

kehittyminen työtä tekemällä nousivat esille keskeisinä omaa ammatillista kasvua 

ja oppimista kuvaavina tekijöinä sekä vuosina 2010–2011 että 1980–1981 val-

mistuneiden luokanopettajien kohdalla. 

Avainsanat: Uravalinta, luokanopettajankoulutus, ensimmäinen työvuosi, opet-

tajan rooli ja ihanteet. 

Muita tietoja: 

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ 

Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ 

(vain Lappia koskevat) 



1 Johdanto 
 

 

Luokanopettajan koulutus ja ammatti ovat olleet pitkään suosittuja Suomessa. 

Suosiolle voi löytyä useita vaihtoehtoja, kuten peruskoulun luokanopettajan am-

matin tunnettavuus nuorten keskuudessa tai yliopistotasoisen koulutuksen tuoma 

positiivinen mielikuva. (Kari, Moilanen & Räihä 2002, 7.) Suomessa luokanopet-

tajankoulutus muuttui seminaarikoulutuksesta kasvatustieteiden alaiseksi 1970-

luvulla.(Atjonen & Väisänen 2004). 

Siirtyessä työelämään opettaja voi kokea, että koulutuksen ja työelämän välille 

jää kuilu. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on saada todellinen kuva 

opettajan työstä. Koulutuksesta ei saa välttämättä todellista kuvaa ja riittävää ko-

kemusta opettajan työstä. (Sahlberg 2012, 13.) Ensimmäisinä työvuosinaan 

opettaja käy läpi sitoutumisprosessin opettajan työhön. He saavat kuvan siitä, 

mitä opettajan työ on ja mitä se vaatii. Työhön liittyy erilaisia vaatimuksia ja odo-

tuksia. Alan hylkäämisen syynä voi olla vastuu, joka opettajalla on työskentelys-

tään ja oppilaistaan. (Blomberg 2008, 55.)  

Opettajan ammatillinen kehittyminen on jatkuvaa ja kestää koko työelämän läpi. 

Ensimmäisten työkokemusten ja koulutuksen myötä opettaja kehittyy omaa työtä 

tehdessään. Opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa eväitä opettajan elinikäi-

seen itsensä kehittämiseen. (Ruohotie 1995, 319)  

Tutkin luokanopettajien kokemuksia alalle hakeutumisesta, koulutuksesta ja uran 

alkuvaiheista. Niihin liittyen tutkimukseni kohdistuu seuraaviin asioihin 1) urava-

lintamotiiveihin 2) kokemuksiin luokanopettajakoulutuksesta ja 3) kokemuksiin 

ensimmäisestä työvuodesta. Aineistonhankintamenetelmiksi valitsin haastattelut 

(Liite 2) ja kirjoitelmat (Liite 3). Tutkimukseni tavoitteena on tuoda luokanopetta-

jien ääntä esiin, myös vuosien takaa. Haastattelin neljää vuosina 1980–1981 ja 

neljää vuosina 2010–2011 luokanopettajaa, jotka ovat kaikki opiskelleet Lapin 

yliopistosta.  
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Perehdyn tutkimukseni aluksi aiempiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät opettajien 

uravalintaa, luokanopettajan koulutusta ja ensimmäistä työvuotta. Opettajankou-

lutuksen kehitystä kuvaamalla haen ymmärrystä luokanopettajien koulutuskoke-

muksille. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miksi tutkittavat ovat hakeutuneet luokanopettajiksi? 

2. Millaisia kokemuksia tutkittavilla on luokanopettajakoulutuksesta? 

3. Millaisia kokemuksia tutkittavilla on uran alkuvaiheista? 

4. Millaisena luokanopettajat kokevat opettajan roolin ja mitä ihanteita heillä 

on työssään? 
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2 Aiempia tutkimuksia 
 

 

2.1 Opettajan uravalinta  

 

Ura on jokaiselle yksilöllinen. On olemassa yhtä monta erilaista työuraa kuin on 

opettajiakin. Siitä huolimatta on olemassa yhteisiä asioita opettajien työurilla. 

Opettajien työurien osia tarkasteltaessa on syytä huomioida yksilön eletty elämä 

ja elinikä. Uran vaiheita täytyy tarkastella kokonaisuuden rinnalla. Henkilökohtai-

seen elämään kuuluvat mielenkiinnonkohteet, harrastukset, työ, vaihtoehtoinen 

toinen työ ja perhe. Ura voidaan yhdistää jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. 

Se voi olla välitöntä, lyhyt- tai pitkäaikaista, monivaiheista ja edetä erilaisia reittejä 

pitkin. Työura on osa ihmisen identiteettiä. (Measor, Sikes & Woods 1985,1–2.) 

Syrjälä (1999,169) on samaa mieltä Measorin, Sikesin ja Woodsin (1985) kanssa 

siitä, että yksilön uravalintaa tulisi tarkastella osana elämän kokonaisuutta. Hä-

nen mukaansa opettajien uravalintaan vaikuttavat mieleisimmät oppiaineet kou-

lussa, vanhemmat, kokemukset, tärkeät opettajat sekä työskentely lasten ja nuor-

ten kanssa. 

Kari ja Heikkinen (2002, 47) esittävät, että opettajuus alkaa kehittymään jo ennen 

opettajankoulutusta. Se tapahtuu sisäisenä valintaprosessina. Koulutukseen ha-

keutuvalla on opettajankoulutuksen valitessaan sisäinen kasvattajaorientaatio ja 

ajatustyö alalle hakeutumisen takana. Ulkoisen valintaprosessin tekee yhteis-

kunta ja opettajankouluttajat, jotka päättävät kenet valitaan opettajankoulutuk-

seen.  

Perho (1984,7, 58 ̶ 59) on tehnyt neljä vuotta kestäneen seurantatutkimuksen liit-

tyen ammattisuuntautumiseen ja opettaja-ammatin valintaan humanistisen ja 

luonnontieteellisen alan opinnoissa. Hänen mukaansa valinta pyrkiä luokanopet-
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tajien ja lastentarhanopettajien koulutukseen on ongelmattomampaa kuin luon-

nontieteellisiin ja humanistisiin koulutuksiin hakeminen. Aineenopettajan työ ei 

välttämättä ole kiinnostavaa. Työhön voi liittyä pelkoja ja ennakkoluuloja, jotka 

tekevät alalle hakeutumisen ongelmallisemmaksi. Perho (1987, 22) jatkaa tutki-

malla luokanopettajien ammatillisen suuntautumisen muuttumista, kun luokan-

opettajakoulutuksen kesto vaihtui kolmesta vuodesta neljään vuoteen ja samalla 

luokanopettajankoulutus muuttuu seminaarityyppisestä koulutuksesta akateemi-

semmaksi. Perhon (1987, 63 ̶ 64) mukaan nelivuotiseen koulutukseen pyrkiessä 

työn sisällöllisellä kiinnostavuudella on enemmän merkitystä kuin aiemmin. Sen 

lisäksi valintaan vaikuttaa ammatin vaativuus, liittyen omiin kykyihin ja taitoihin. 

Myöhemmin merkittävämpänä nähdään opettajan työhön kuuluvat lyhyet työpäi-

vät ja pitkät lomat. Perho epäilee itsensä toteuttamisen ja yksilöllisyyteen pyrki-

vän kulttuurin olevan arvo-ajattelun muuttumisen ja ulkoisten etujen merkityksen 

vahvistumisen opettajan työn taustalla. Opettajan työssä nähdään yhteiskunnal-

lisen vaikuttamisen mahdollisuus ja se onkin eräs korostunut valintamotiivi 1970-

luvun alussa, tosin se ei ole enää niin vahvaa uskonnollista tai isänmaallista vai-

kuttamista, mitä tapahtui kahtena aiempana vuosikymmenenä. (Perho 1987 63–

64.) 

Perho (1988,15 1̶7) kuvailee, että naisten positiivisilla kokemuksilla opettajista 

ennen opettajaopintoja on vaikutusta opettajan työhön asennoitumiseen. Valin-

takokeessa olevilla tehtävillä on myös positiivisia yhteyksiä naisopettajien työelä-

mään. Vaikka opettajiksi pyrkivät miehet pärjäävät hyvin valintakokeissa, he eivät 

ole myöhemmin motivoituneita opettamiseen. Opettajan työhön sitoutumista ja 

tyytyväisyyttä voidaan selittää ennen opettajaopintoja olleella ammatillisella 

suuntautumisella.  

Uranvalinta voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäiseksi yksilö kerää tietoja eri 

ammateista. Seuraavaksi täytyy analysoida omia taipumuksia, taitoja ja harras-

tuksia. Viimeisenä on oman alan valinta, joka on kohtalaisissa määrin sopiva yk-

silön taitojen ja mielenkiinnon kanssa. (Jussila & Laurila 1989, 16.)  
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2.2 Suomalainen opettajankoulutus 

 

Luokanopettajakoulutuksen taustalla vaikuttavat säädökset Suomessa 

vuosina 1970–2004 

 

Vuosien 1970–2004 aikana tehdyt säädökset näkyvät korkeakoulun ja yliopiston 

luokanopettajankoulutusten taustalla. Näiden vuosien aikana siirryttiin opettajien 

seminaarikoulutuksesta yliopistotasoiseen koulutukseen. Se on ollut suurin muu-

tos Suomen opettajankoulutuksen kehityksessä viime vuosikymmeninä.  

Vuoden 1971 opettajankoulutuslaki muutti luokanopettajakoulutuksen yliopisto-

tasoiseksi koulutukseksi. 1970-luvun alussa toiminut opettajankoulutustoimi-

kunta antoi komiteanmietinnön opettajankoulutuksesta 1975. Tämä komitean-

mietintö sisälsi ehdotuksen siitä, että opettajien koulutus pitäisi järjestää akatee-

misesti. Opettajien koulutusta koski ajatus opettajankoulutuslinjojen yhdenmu-

kaistamisesta. Mietinnössä painotettiin, että opettajankoulutusta tulisi muokata 

riittävän laajaksi ja jatkokoulutuksen pitäisi olla mahdollista. Mietintö sisälsi ehdo-

tuksen, että opettajan opintojen on rakennettava opettajien asiantuntijuutta kas-

vatuksessa. Sen mukaan teorian ja käytännön sekä aineenopintojen yhteyttä 

opettajanopinnoissa tulisi kehittää. (Niemi 2005, 188.) 

Opettajankoulutukseen liitettävistä harjoittelukouluista annettiin asetus vuonna 

1973. Harjoittelukouluja kutsuttiin normaalikouluiksi ja ne olivat opettajankoulu-

tusyksiköiden yleisimpiä harjoittelupaikkoja. Harjoittelukouluasetuksessa 

(502/1973) määritetään harjoittelukoulujen tehtäviä. Harjoittelukoulujen tehtä-

vänä on opettaa, järjestää opetusharjoitteluja ja kehittää tutkimusta. (Vuorenpää 

2003, 95, 167) 

Vuosien 1978 ja 1979 aikana tulivat voimaan uudet vaatimukset opettajankoulu-

tuksen laajuudesta. Asetuksen mukaan peruskoulun opettajien eli luokanopetta-

jien ja aineenopettajien koulutusten tulisi olla saman laajuisia. Laajuudeksi mää-

ritettiin maisteritasoinen tutkinto. 1980-luvun alussa opetusministeriön kokoama 
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työryhmä keskittyi teorian ja käytännön yhdistämiseen opettajankoulutuksessa. 

(Asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista 530/1978.) 

Opetusministeriö perusti 1980-luvun lopulla työryhmän, joka suunnitteli opetta-

jankoulutuksen kehitysohjelman. Kehitysohjelma koski opettajan pätevyyden 

asetusta, jatkokoulutusmahdollisuuksien parantamista, opettajan asiantuntijuu-

den kehittämistä, yhteistyötä opettajankoulutuksen ja koulujen välillä sekä kan-

sainvälistä yhteistyötä. (Hytönen 1996, 5–9.) 

1990-luvulla opetusministeriö nimesi työryhmän, joka työsti koulutuksen muutok-

siin liittyviä säädöksiä. Tavoitteena oli muuttaa opettajankoulutuksen lakia ja har-

joittelukoululakia. Sen lisäksi työryhmä muodosti erinäisiä asetuksia koskien 

opettajankoulutusta ja kasvatustieteitä. (Vuorenpää 2003, 173.)  

Korkeakoulujen toinen kasvatustieteen tutkintoja koskeva uudistus toteutettiin 

vuonna 1995. Se toi kasvatusalalle takaisin niin sanotun välitutkinnon. Uudistuk-

sessa määriteltiin, että kasvatusalan koulutukset ovat kaksiosaisia. Tämä tarkoit-

taa, että se sisältää alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon. Kasvatustietei-

den tutkinnoiksi tulivat kasvatustieteen kandidaatti (120 ov) ja kasvatustieteen 

maisteri (160 ov). Siitä korkeammat tutkinnot ovat kasvatustieteen lisensiaatti ja 

kasvatustieteen tohtori (320 ov). (Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja 

opettajankoulutuksesta 576/1995.) 

Luokanopettajankoulutus on kuulunut 1970-luvulta lähtien yliopistoihin, joten yli-

opistoja koskevat uudistukset ja asetukset koskevat myös luokanopettajankoulu-

tusta. Bolognan prosessi (1998) ja Sorbonnen julistus (1999) näkyvät Suomen 

yliopistojen tutkintojen uudistusten taustalla. Niiden tavoitteena oli luoda yhtenäi-

sempi korkeakoulutus Euroopan alueella. Suomessa yliopistoja koskevat uudis-

tukset 2000-luvulla muuttivat alakohtaisesti yliopistojen koulutusohjelmia. Ennen 

tutkinnon uudistusta Suomen yliopistoissa opintojen laajuuksia kuvasivat opinto-

viikot, mutta uudistuksen jälkeen käyttöön tulivat opintopisteet. Alempi korkea-

koulututkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja ylempi korkeakoulututkinto on 

120 opintopistettä. Tutkintojen suorittamisen tulisi olla mahdollista viidessä vuo-
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dessa. Tutkintojen uudistusta seuraamaan asetettiin eri tieteenaloja koskevia työ-

ryhmiä, kuten kasvatusalan tutkintojen seuraamiseksi VOKKE-työryhmä (valta-

kunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämispro-

jekti). Tutkintoasetus astui voimaan elokuussa 2008. (Bolognan prosessin Suo-

men raportti 2007–2009, 1–4, 45–52.)  

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista käsittelee opettajankoulutusta 

koskevat säädökset. Opettajankoulutuksen opinnoiksi on määritelty varhais- ja 

esiopetuksen ja perusopetuksen tehtäviin kuuluvat opinnot, kuten monialaiset 

opinnot. Asetuksessa mainitaan myös erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen am-

matillisia valmiuksia antavat opinnot.  Lisäksi peruskoulussa ja toisella asteella 

toimivan aineenopettajan opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat di-

daktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opin-

toja kuuluvat valtioneuvoston asetukseen. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen 

tutkinnoista 794/2004.) Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-

opas 2010–2012 pohjautuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen tutkinnoista. 

Valtioneuvoston asetuksen luvussa neljä ovat opettajankoulutusta koskevat sää-

dökset (LYKTKOO 2010, 390.) 

Asetus opettajan pätevyydestä määrittelee kriteerit, joilla opettaja voidaan todeta 

päteväksi. Kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon sekä opettajan 

pedagogiset opinnot (60 op) ja peruskoulun oppiaineiden monialaiset opinnot (60 

op) suorittaneella henkilöllä on pätevyys luokanopettajaksi. Vastaavasti luokan-

opettajan kelpoisuus voidaan hankkia myös Norjassa, Islannissa, Tanskassa ja 

Ruotsissa kolmivuotisessa luokanopettajakoulutuksessa. (Asetus opettajan pä-

tevyydestä 986/1998, 4 §.) 

 

2.3 Koulutus ja luokanopettajaksi kehittyminen  

 

Niikko (1998, 81–83) on koonnut opettajan kehitystä koskevaa teoreettista tietoa. 

Siinä ovat keskeisenä erilaiset vaiheet, hierarkiat, kypsyminen ja muutokset. Ke-

hitys voi olla oppimista ja kasvua. Kehitys sisältää oppimista ja kasvua; opettaja 
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korostuu ajattelevana, tiedollisena, persoonallisena ja ammattitaitoisena. Nykyi-

sin opettajan kehitysprosessi ymmärretään sisäisenä ja opettajilla itsellä on sii-

hen merkittävä vaikutusvalta. Vain reflektiolla ja tietoisuudella itsestään opettaja 

voi ohjata kasvuaan. 

Niikko (1998, 92) rakentaa käsityksensä opettajan kehityksestä usean eri teorian 

nojaan. Hänen mukaansa kehittyminen opettajaksi on yksilöllistä, persoonallista 

ja ainutkertaista. Siihen vaikuttaa kehityksen vaihe ja opettajan omat näkemykset 

kehityksestään.  Se on myös sosiaalista ja tapahtuu aina jossain yhteisössä sekä 

kontekstissa. Opettajan työ asettaa kehitykselle sille ominaiset vaatimuksensa ja 

tehtävänsä.  

Opettajaksi pyrkivät on kuvattu koulutushistoriansa kautta osittain homogeeni-

senä ryhmänä. Ennen opettajankoulutusta usealla koulutukseen pyrkivällä on jo 

kattava koulutustausta, joka myötäilee kuhunkin aikaan kuuluvaa käsitystä opin-

noista. Opettajankoulutus pyrkii antamaan riittävät valmiudet opettajalle suunni-

tella, opettaa ja arvioida mahdollisimman monelle ikäjoukolle, luokka- ja koulu-

tusasteelle soveltuvasti. (Viljanen 1992, 45.) 

Sosiaalista identiteettiä, joka muodostuu koulutusidentiteetiksi, voidaan tarkas-

tella useasta eri näkökulmasta. Koulutusidentiteetillä voidaan tarkoittaa tutkinnon 

ja koulutuksen avulla syntynyttä sosiaalista arvostusta. Työpaikkaa hakiessa sillä 

voidaan tarkoittaa tutkinnon merkitystä sillä hetkellä. Koulutusidentiteettiä kuva-

taan myös koulutuksen tuomien tietojen ja taitojen kautta. Yksilön sosiaalinen 

status voi olla heikompi, jos hänellä ei ole koulutusta. Sosiaalista arvostusta on 

todettu olevan pelkän tutkinnon avulla esimerkiksi lääkäreiden ja opettajien teh-

tävissä. (Houtsonen 1996, 203.)  

Ruohotie (1995, 319) kuvailee opettajan ammatillista kehittymistä koko työelä-

män kestäväksi jatkumoksi. Hänen mukaan opettajan ammatillinen kehittyminen 

alkaa ensimmäisten työkokemuksien myötä tai koulutuksesta ja jatkuu opettajan 

työtä tehdessä. Opettajankoulutuksesta lähtiessään opettajalla tulisi olla taitoja, 

joiden avulla hän kykenee reflektoimaan omaa työtään ja käyttämään hyväkseen 
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tätä työssään. Lisäksi hänellä tulisi olla valmiudet käytännön teoreettiseen osaa-

miseen. Näiden taitojen avulla työnsä aloittava opettaja luo itselle työorientaation.  

Ruohotie (1995, 328–331) kuvailee opettajaksi kasvamista kokonaisvaltaiseksi 

oppimiseksi. Hänen mukaansa kokonaisvaltaista oppimista tapahtuu silloin, kun 

oppija on tahtova ja oppiminen on oppijasta sisältäpäin lähtevää. Oppija on myös 

enemmän ja enemmän tietoinen ja vastuussa omista päätöksistä. Ammatillisiin 

kehitykseen kuuluu oleellisesti myös yhteisesti muiden kanssa tapahtuva oppimi-

nen. Työyhteisössä kokonaisvaltaisen oppimisen kannalta ratkaisevassa ase-

massa on jokaisen vastuu auttaa toista oppiminaan. Niemi (1989, 82–88) puoles-

taan erottelee opettajaksi kehittymisen kolmeen eri osaan. Nämä kolme osaa 

ovat ammatilliset taidot, yksilön persoonallisuus ja kognitiiviset tapahtumaketjut. 

Niemen mukaan ammatilliset taidot alkavat muodostua teknisten taitojen sovel-

tamisen kautta, kunnes lopulta ne käsittävät oman kasvatusnäkemyksen. Yksilön 

opettajapersoonallisuus alkaa kehittymään muiden opettajien, kuten omien oh-

jaajien, opetustyylien ja toimintatapojen mallintamisesta. Kognitiivisten proses-

sien alussa tieto on jäsentymätöntä sirpaletietoa, joka hiljalleen muodostaa abst-

raktin sekä kriittisen näkökannan. 

Silkelä ja Väisänen (2000, 21) kuvaavat asiantuntijuutta opettajien ammatillisen 

kehityksen sisältönä. Heidän mukaan asiantuntijuudessa on kysymys sisällölli-

sistä, tiedollisista ja sosiaalisesti muotoutuvista kysymyksistä. Asiantuntijuuteen 

kuuluvat tiedot ja taidot ovat osa kompetenssia. Opettajalle kuuluva kompetenssi 

on muutakin kuin yksityiskohtaisesti erotellut tiedot ja taidot. Omaa asiantunti-

juutta tulisi kehittää kokoajan. Asiantuntijuutta voidaan rakentaa sosiaalisesti 

opettajan työhön kuuluvissa erilaisissa vuorovaikutuksen ja kommunikaation 

muodoissa. Se tapahtuu muokkaamalla organisaation kulttuurin ja toiminnan 

sekä struktuurien, taustalla olevia ideologioita ja käytäntöjä niin, että ne auttavat 

opiskelijoiden asiantuntijuuden rakentumista. (Silkelä & Väisänen 2000, 21.) 

Ammatillinen oppiminen voi olla hankalaa ja haastavaa sen monimuotoisuuden 

vuoksi. Opettajan ammatillinen oppiminen voidaan jakaa viiteen osaan. Ensinnä-

kin se on koulusta, oppilaista ja oppimisesta kerääntynyttä tietoa ja niistä lähtöisin 

olevien merkitysten muodostamista. Se on myös oppia opettajana olemisesta, 
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johon liittyvät myös esiintymistaidot.  Kolmanneksi opettajan ammatillinen oppi-

minen on käytännössä esiintyvien ongelmien selvitystä. Opettajan työ on ihmis-

keskeistä, joten neljäntenä siihen kuuluu myös sosiaalisten suhteiden ja vuoro-

vaikutuksen oppiminen. Lisäksi opettajien ammatillinen oppiminen on sulautu-

mista opettajan työhön. Se on muutakin kuin yksittäisiä tietoja ja taitoja, tärkeintä 

on opettajaksi kehittyminen. (Silkelä & Väisänen 2000, 21.)Keskeisenä asiantun-

tijuuden rakentumiselle on oppiminen. Opettajan ammatillinen oppiminen on mo-

nimuotoista ja monitasoista, joten niin on myös oppiminen. Väisäsen (2000,52–

53) mukaan silloin oppimisessa on kyse uuden tiedon tuottamisesta, mikä mer-

kitsee samalla asiantuntijuuden kehittämistä. Olisi tärkeää muodostaa oppimi-

selle ympäristöjä, joiden avulla voisi päästä omien tietojen ja osaamisen yli. Sil-

loin oppiminen olisi myös vanhan tiedon uudelleen järjestelyä. 

Niemi (1989, 79–80) on koonnut opettajan ammatillisen kehityksen neljään eri 

osaan. Ammatilliseen kasvuun liittyy olennaisesti alaan liittyvän teoriatiedon 

omaksuminen, jonka avulla voi oppia ammatin tehtävät ja taidot. Jokaisella yksi-

löllä on oma persoona sekä työhön kuuluvia arvoja ja asenteita, jotka muokkau-

tuvat ammatillisessa kasvussa. Opettajan työssä on kyettävä uudistamaan itse-

ään ja hakemaan tietoa koko työuran ajan. Ammattiin liittyvä opittu tietopohja tu-

lisi sisäistää, jotta siitä saisi parhaimman hyödyn yksilölliseen ammatilliseen ke-

hitykseen. Opettaja on persoona ja siihen tulisi yhdistää käytännön osaamista 

yksilölle sopivimmalla tavalla. Eettisyys on osa opettajan työtä. Vastuun opettajan 

omasta ja oppilaiden oppimisesta sekä kehityksestä tulisi siten ohjata työtapojen 

valintaa.  Huberman puolestaan on tutkinut opettajien kehitystä uran alkuvai-

heissa. Hubermanin (1992, 123–140) mukaan opettajat kehittyvät erilaisten vai-

heiden kautta. Aluksi opettajat keskittyvät työssään hengissä säilymiseen ja löy-

tämiseen. Hengissä säilymisellä hän tarkoittaa ensimmäisten opetusvuosien 

haasteellisuudesta selviämistä. Löytämisellä viitataan opettajan oivaltamiseen, 

että hänellä on oppilaansa ja hän toimii työtoverina muille opettajille. Vakiintumi-

nen omaan alaan tapahtuu, kun opettaja valitsee liittyä omaan ammattialaansa. 

Opettaja voi vielä tässä vaiheessa suhtautua arvioiden omaan alaansa ja pohtia 

alan vaihtoa. Toinen vaihtoehto on, että opettaja kokeilee työssään erilaisia toi-
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mintatapoja ja kehittyy niiden myötä. Viimeisessä vaiheessa opettajat voivat tun-

tea seesteisyyden tai jopa katkeruuden tunteita, riippuen omasta asenteesta ja 

kokemuksista. 

Ojanen (1993, 96–98) kirjoittaa tieteen ja tutkimuksen merkityksestä opettajan 

ammatillisessa kasvussa. Hän kuvaa opettajan kehitystä prosessina. Perinteistä 

kehitysprosessia kuvaavat tieteen ja tutkimuksen merkityksen kannalta yksin toi-

miminen ja mahdottomuus käyttää muuta kuin arkitietoa. Arkitiedolla hän tarkoit-

taa opettajan työtilanteissa toimimiseen liittyviä tietoja. Prosessi jatkuu tavoittei-

den hahmottamisen sumentumisesta, selviöön työnteossa ja muutoksien torjumi-

seen. Perinteinen kehitysprosessi päättyy valmiin tiedon käyttöön.  Uusi kehitys-

prosessi etenee yhdessä keskustelusta, henkilökohtaisten opetuskäytäntöjen kri-

tisoimiseen ja ajatusten yhdessä kartoittamiseen. Sen jälkeen kehitysprosessissa 

tulee opettajan työtilanteiden käsittely ja arvioiva tietämys omista toimintaa oh-

jaavista tekijöistä. Sen myötä voidaan tehdä ajatusmallien uusiminen, ongelma-

ratkaisutaitojen muokkaaminen ja lujittaa tilannetajua. Hakala (1992,138–145, 

181) on tutkinut luokanopettajaopiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymistä. 

Hän luokittelee tiedonkäsityksen välineelliseen, suhteelliseen ja spekulatiiviseen 

tiedonkäsitykseen. Tieto voidaan käsittää välineenä, relatiivisuutena tai kriittisyy-

tenä, jonka pyrkimys on laajentaa tiedonkäsitystä. Opiskelijan suhde tietoon opin-

tojen alkuvaiheesta päättövaiheeseen etenee omasta tiedonkäsityksestä tieteel-

lisen ajattelun tasolle. Hakala kokoaa tutkimuksessaan opettajankoulutukselle 

kehittämisehdotuksia. Ehdotusten mukaan kasvatustieteen pitäisi tuoda selvem-

min esille tieteenalansa omaleimaisuutta, myös luokanopettajanopinnoissa. Ha-

kalan tutkimuksessa opinnot olisi järjestettävä niin, etteivät ne menisi toistensa 

kanssa päällekkäin. Tieteellisessä toiminnassa kielen pitäisi olla opiskelijoille riit-

tävän ymmärrettävää. Opiskelijat kokivat osan projektiopintojen ohjauksista erit-

täin merkittäviksi ja niitä tulisi huomioida enemmän. Opintojen yhteys käytäntöön 

tulisi olla selkeämpää, eivätkä menetelmäopinnot ja projektiopinnot vastaa opis-

kelijoiden tiedon tarpeeseen. Opintoihin tarvitaan tieteenfilosofiaa ja koulutuksen 

osita täytyisi luoda kokonaisuus.(Hakala 1992,138–145, 181.) 
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Opetusharjoitteluita pidetään tärkeänä osana luokanopettajan koulutusta. Har-

joitteluissa tavoitteena on kokea koulukulttuuri, normit ja käytänteet sekä tutustu-

minen opettajan rooleihin. Opiskelijan on saatava palautetta ja tukea harjoittelu-

paikan henkilökunnalta. Harjoitteluissa haetaan tietoja, taitoja ja valmiuksia, 

mitkä edistävät hyvää oppimista. (Smith 1989, 131–132.)  

 

2.4 Siirtyminen työelämään ja ammatillinen sosiaalistuminen 
 

Työhön siirtyminen odottaa ensimmäisenä vasta valmistunutta luokanopettajaa 

ja töiden hankkiminen on ensiaskel kohti työuraa. Työhön siirtyessä opettaja käy 

läpi sitoutumisprosessin omalle alalle. Opettajilla ei ole vielä välttämättä selkeää 

ja todellista kuvaa siitä, mitä työ on ja vaatii. Opiskelijoista opettajaksi siirtyville 

voi tulla uutena opettajan työhön liittyvät vaatimukset ja odotukset. Uran vaihtoon 

voi johtaa ensimmäisenä työvuonna opettajan työn vastuu, mikä opettajilla on 

omasta työstään, luokkatilanteista ja oppilaista.(Blomberg 2008, 54–55.) Förbo-

min (2003) mukaan muullakaan tavoin opettajaksi alkavan ennakko-oletukset ei-

vät välttämättä kohtaa opettajan työn todellisuuden kanssa. Työhönsä juuri alka-

nut opettaja voi tuntea itsensä voimattomaksi suuren urakan edessä. Työn aloi-

tukseen liittyy myös pätkätyöläisyys opettajien sijaisuuksina, jotka nekin voivat 

aiheuttaa rasitetta vaihtelevuudellaan. (Blomberg 2008, 55.)  

Sahlbergin (2012,13) mukaan opettajaksi valmistuneet ovat kertoneet, että idea-

lististen luentosalien ja opettajan työtodellisuuden väliin jää kuilu. Koulutuksen 

aikana opiskelijat pyrkivät luomaan kuvan siitä, millainen opettajan työ todella on. 

Siltikään koulutuksessa ei ole välttämättä vastuunottamista luokasta tai vanhem-

pien kohtaamista, vaikka ne kuuluisivatkin opinto-ohjelmaan. (Sahlberg 2012, 

13.) Siirtyminen työelämään ei ole välttämättä aina ongelmatonta. Measor, Sikes 

ja Woods (1985, 3) ovat koonneet ongelmia uuteen rooliin sosiaalistumisesta. 

Työhön siirtyessä eroavaisuudet voivat olla ideaalien ja käytännön, odotuksien ja 

opettajan työn todellisuuden, roolin vaatimuksien ja persoonallisten mieltymysten 

sekä oman kapasiteetin ja vaatimusten välillä. Osa opettajista pääsee tämän vai-

heen yli, mutta joillekin opettajille stressi on osa joka päiväistä työtä. 
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Sopeutuminen uuteen työyhteisöön voi olla noviisiopettajalle haastavaa. Aloitta-

vaa opettajaa odottaa monet haasteet ja häneltä vaaditaan sellaisia taitoja, joita 

voi saada vain työn kautta. Työyhteisöön sopeutuminen vaatii uudelta opettajalta 

uskoa omiin taitoihinsa opettajana. Opettajanhuoneet ovatkin saaneet kovaa kri-

tiikkiä siitä, ettei niissä puhuta työhön liittyvistä asioista. (Blomberg 2006, 50–51.) 

Työyhteisön lisäksi työnsä aloittavat opettajat ottavat roolin siirtyessään työelä-

mään. Keltinkangas-Järvinen (1994, 203) toteaa opettajan olevan auktoriteetti-

roolissa oppilaiden silmissä. Opettajan auktoriteettiaseman avulla kasvattaja voi 

luoda turvallisuuden tunnetta oppilailleen. Lapset usein haluavat miellyttää aikui-

sia, joita he arvostavat. Sen myötä oppilaille voi tulla halu toimia kasvattajaa 

kuunnellen. Värri (2000, 135–136) puolestaan määrittelee opettajan roolin piir-

teitä. Rooli vaikuttaa yksilön pukeutumiseen, elämäntapoihin, asennoitumiseen, 

sosiaalisiin suhteisiin ja puhetyyliin.  Opettajan rooli on muuttunut vuosien saa-

tossa. Siihen on vaikuttanut opettajien koulutus, auktoriteetti, asema yhteiskun-

nassa, työhön kuuluva tietäminen ja kansan opettaminen, opetusympäristö ja 

koulu ja teknologian muuttuminen. Nykyään opettaja nähdään inhimillisempänä, 

oman alansa asiantuntijana. 

Kolb (1984, 38) kokoaa käsityksensä kokemuksellisesta oppimisesta. Hänen mu-

kaansa oppimista tapahtuu kokemuksen tuoman muutoksen myötä.  Sopeutumi-

sen prosessi on osa oppimista. Kokemuksellisesti opittua tietoa voidaan pitää 

muutosprosessina, jota voidaan luoda kokoajan uudestaan ja uudestaan. Koke-

mus muuttuu sekä subjektiivisesti että objektiivisesti. Yksilöllä täytyy olla käsitys 

siitä, mitä tieto on, jotta hän voi muodostaa käsityksensä oppimisesta. 

 

2.5 Opettajan työn osa-alueet ja ammatinhallinta 

 

Käytän opettajan työn osa-alueisiin teoreettisena viitekehyksenä valtakunnallisen 

opettajankoulutuksen ja kasvatustieteellisten tutkintojen kehittämisprojektin, eli 

VOKKE-työryhmän opettajuuden mallia. (Liite 1) Se on opettajuudesta koottu kä-
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sitejärjestelmä. Kyseisessä mallissa opettajan tehtävät koostuvat asiantuntijuu-

desta, inhimillisestä osaamisesta, vuorovaikutustaidoista, arvovaikutuksesta, 

sekä työskentelyn, oppimisen ja kasvun ohjaamisesta. 

 

Asiantuntijuus ja ammatinhallinta 

Asiantuntijuudella voidaan tarkoittaa opettajan kykyä toimia opettajan ammatin 

kehittäjänä ja tutkijana. Kasvatus, opettaminen ja oppiminen ovat kasvatustieteen 

ammattilaisen työn sisältöön kuuluvia pääosia ja asiantuntija hallitsee ne erin-

omaisesti. Asiantuntijuuteen liittyy kyky itsensä kehittämiseen. (VOKKE, 2005.) 

Kiviniemen (1991, 39–41) mukaan reflektiivisyyttä on omien tekojen, niiden alun 

ja seuraamusten, kriittinen pohdinta ja jäsentely. Reflektiivisyyden avulla on mah-

dollista uudistaa ja kehittää omaa toimintaa. Keskeistä on omien ajatusten, tun-

teiden, asennoitumisen ja toiminnan perusteellinen pohdinta. Siitä huolimatta tär-

keää on etäisyyden ottaminen jokapäiväisiin asioihin. Siten voidaan saavuttaa 

oman toiminnan suunnitteluun muutakin tietoa, kuin arkitilanteissa syntynyttä tie-

toa. Niemen (1998, 37) mukaan oppimisen asiantuntijuuteen kuuluu opettajan 

kyky päivittää tietojaan motivaatioon ja oppimiseen kuuluvia asioita. Asiantunti-

jana opettaja kykenee näkemään oppimisen haastavuuden ja tukemaan oppi-

laita. Oppimisympäristöjen ja opetustapojen moninaisuus ja vaihtelu tarkoituksel-

lisella tavalla ovat osa asiantuntijuutta. (Niemi 1998, 37.)  

Opettaja asennoituu tutkimaan työtään. Opettaminen ei ole enää pääasiallinen 

tehtävä. Opetus pysyy eläväisempänä, kun opettaja tutkii, arvioi ja analysoi työ-

tään. (Ojanen 1993, 2–3.) 

Ammatinhallintaa ja työnosaamista käytetään arkikielessä synonyymeinä. Ne 

voidaan kuitenkin erottaa toisistaan. Ammatinhallinta koostuu monen eri tekijän 

vaikutuksesta. Työnosaaminen on puolestaan yksilön kykyä suoriutua työstään. 

(Hakkarainen ja Jääskeläinen 2006, 77.) Ammatillisuutta ovat kyvyt suoriutua 

omista työhön kuuluvista tehtävistä, oman työn kehittäminen ja itsensä kehittä-
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minen työssä. Samassa ammatissa työskentelevillä on tunne yhteenkuuluvuu-

dessa. Ammattiin kasvamiseen kuuluu oman ammatti-identiteetin kehittyminen. 

(Niemi 1989, 75–76.) 

Ammatillista identiteettiä voidaan kuvata persoonallisen ja sosiaalisen identitee-

tin vuoropuheluna. Ammatillisen identiteetin positiosta neuvotellaan suhteessa 

siihen todellisuuteen, missä yksilö elää. Ammattinsa juuri aloittaneet tyypillisesti 

korostavat työnsä alkuvaiheessa työyhteisöön sosiaalistumista. Aluksi heiltä 

puuttuvat työyhteisön kulttuurinen pääoma sekä valta ja kontrolli. He kokoavat 

ammatillista identiteettiään ottamalla omakseen työyhteisön normit, arvot ja toi-

mimisen tavat. Työn aluksi sosiaalistuminen työyhteisöön voi olla hallitsevaa, 

vaikka yksilön omat näkemykset ja uskomukset poikkeaisivat työyhteisön ar-

voista ja normeista. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 44.) 

 

Eraut (1997, 2–4) tarkoittaa ammatillisella tietämyksellä (professional knowledge) 

tietoa, mikä on ammattilaisten käytössä. Sen avulla he suorittavat laadukkaasti 

ammattiinsa kuuluvat tehtävät, roolit ja velvollisuudet. Tieto ei ole opettajankou-

luttajilta suoraan saatua tietoa, vaan se on hankittu muualta koulutuksen aikana 

ja jo ennen opettajankoulutusta. Tieto on sekä koulutuksesta saatua informatii-

vista tietoa että sanatonta tietoa (tacit knowledge). Sanatonta tietoa ovat luokka-

huonetieto ja tilannetieto (situational knowledge). 

 

Opettajan inhimillinen osaaminen ja työskentelyn ohjaaminen 

Opettajan ammatissa työskentelyn ohjaamiseen kuuluvat työturvallisuudesta ja -

rauhasta huolehtiminen. Myös oppimisympäristöjen ja oppimistyylien huomioimi-

nen kuuluvat opettajan asemaan työskentelyn ohjaajana. (VOKKE, 2005.) 

Opettajan inhimillisellä osaamisella tarkoitetaan ihmisen ainutlaatuisuuden ym-

märtämistä. Sen myötä opettaja kunnioittaa ja ymmärtää erilaisuutta. Hyvä inhi-

millinen osaaja pystyy kohtaamaan ihmisiä empaattisuudella, aidolla läsnäololla 

ja tuella. Hän tiedostaa oman käsityksensä ihmisistä ja pitää huolen omasta hen-

kisestä hyvinvoinnistaan. (VOKKE, 2005.) 
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Opettajan työhön kuuluviin ihmissuhteisiin liittyy kyky kohdata erilaisuutta. Vuo-

rovaikutus koulun arjessa on pääasiallisesti oppilaiden ja opettajan välillä. Erilai-

suuden kohtaamisessa ja arjen tilanteista selviämisestä opettaja tarvitsee teo-

reettista tietoa lapsen kehityksestä ja sen moninaisuudesta. Opettajan on hyvä 

olla tietoinen omasta suhtautumisestaan erilaisuutta kohtaan. (Niemi 1989, 34.)   

 

Oppimisen ja kasvun ohjaaminen 

Oppimisen ja kasvun ohjaajan tehtävänä on tukea ja ohjata oppilaiden ajattelua 

ja oppimista. Hänelle kuuluu oppilaiden oppimisen arviointi ja sen avulla myös 

oppimisen tukeminen ja edistäminen. (VOKKE, 2005.) 

Opettajan täytyy tiedostaa ihmiskäsityksensä ja tiedonkäsityksensä. Näiden kah-

den käsityksen perustalle opettaja voi rakentaa oppimiskäsityksensä. Opettaja 

suuntaa oppilaiden oppimiskäsitystä, oman käsityksensä pohjalta, joka voi olla 

peräisin jo lapsuuden ajoilta. (Luukkainen 2002, 97.) 

Oppimisen voi käsittää yksilöllisenä tietojen ja taitojen keräämisenä ja rakenta-

misena. Oppija määrittää omalla tarkkaavaisuudellaan oppimista. Sitä tapahtuu 

yksilöllisesti, muiden kanssa ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppija ja opit-

tava asia ovat oppimistilanteessa samassa kontekstissa. (Sahlberg 1998, 62.)  

Luukkainen (2002, 86–87) kuvailee konstruktivistista oppimiskäsitystä tapahtu-

masarjaksi, jossa oppija on aktiivinen tiedon jäsentelijä. Oppimista edistää tiedon 

jäsentely, jonka jälkeen asian voi muistaa ja ymmärtää. Tiedon lähteille saatta-

minen, siihen tarvittavien välineiden antaminen, uuden tiedon käsittelyyn ja oppi-

misen kokonaisvaltainen ohjaaminen on opettajan työtä.  

Opettajan tehtävänä on olla kasvattaja. Hänellä tulisi olla valmiuksia kohdata jo-

kainen lapsi ja nuori. Keskeistä on laaja-alaisesti oppilaan kehityksessä auttami-

nen. Opettajalla täytyy olla terve itsetunto ja hänen täytyy antaa työssään tilaa 

omalle persoonalleen. Työ on usein hyvin itsenäistä. Avoimuus kuuluu kasvatta-

jan ominaispiirteisiin. (Niemi 1998, 32.) 
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Arvovaikuttaminen 

Opettaja arvovaikuttajana edellyttää opiskelijalta ymmärryksen opettajan amma-

tista yhteiskunnallisena vaikuttajana. Arvovaikuttajan tehtävä on neuvoa oppilaita 

eettisissä päätöksissä ja auttaa oppilasta maailmankatsomuksen rakentami-

sessa. (VOKKE, 2005.)    

Opettajan tehtävänä on toimia myös arvovaikuttajana. Opettajan ammattietiikkaa 

tutkinut Tirri (2002, 212–218) kokoaa ammattietiikan haasteet opettajien näkökul-

masta neljään suurempaan kokonaisuuteen.  Luokittelussa pääosia ovat työyh-

teisön näkemykset sekä hallintoon ja johtajuuteen liittyvät eettiset kysymykset. 

Kaksi muuta pääosaa ovat individuaalisuuden ja yhteisöllisyyden esiintyminen 

koulussa sekä opettajan ja oppilaiden sitoutuminen. Opettajien työyhteisöä kos-

kevat kysymykset käsittelivät valtakunnallisen opetussuunnitelman arvopohjan 

kehittämistä selvemmiksi sekä koulun arvojen ja niiden tavoitteiden sekavuutta. 

Individuaalisuuden ja yhteisöllisyyden esiintyminen koulussa painottui opettajien 

työelämään. Osa vastanneista opettajista koki, ettei voi toimia yhteisössään yk-

silöllisenä ja erilaisena opettajana. Opettajat kertoivat vaikeuksista kodin ja kou-

lun välisessä yhteistyössä. He kokivat, että vanhemmat eivät arvostaneet kodin 

ja koulun välistä yhteistyötä. Opettajat olivat pohtineet vastauksissaan hallinnon 

ja johtajuuden eettisiä kysymyksiä. Osa opettajista pohti, onko opettajalla valtaa 

ja mitä se on. Sitoutumista pohtivat opettajat painottivat, että opettajan ja oppilai-

den täytyy molempien sitoutua, opettajan kasvatusvastuuseen ja oppilaan oppi-

miseen.  

Eettisyys on osa opettajan työtä. Sen taustalla on aatteita toisten auttamisesta, 

jokaisen yksilön kohtaamisesta ja toisten parhaan ajattelusta. Ammattien etiik-

kaan liittyy vahvasti persoonallisuus. Opettajan persoonallista kehitystä määrittää 

annetut eettiset ohjeistot. (Luukkainen 2002,73.) 
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Vuorovaikutustaitoinen opettaja  

Vuorovaikutustaitoinen opettaja toimii työyhteisönsä jäsenenä kehittäen ja ohja-

ten työyhteisöä tavoitteita kohti. Hän osaa solmia suhteita ammattikuntansa ul-

kopuolelle hyödyntää niitä ammatissaan. Hän pystyy sosiaalisen kanssakäymi-

sen taitojen ohjaamiseen. (VOKKE, 2005.) 

Opettajan työssä on keskeistä ihmisten kanssa työskentely. Opettajalta vaadi-

taan ammattitaitoa ihmissuhteiden käsittelyssä. Kyky yhteistöllisyyteen ja vuoro-

vaikutukseen on tärkeää. Opettajan arkeen kuuluu yhteistyö vanhempien ja kou-

lun henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä solmitaan koulun ulkopuolisten tahojen 

kanssa muun muassa opetuksen kehittämiseksi. Enää yhteistyötä ei tehdä vain 

sosiaalialan ja terveysalan yhteistyötovereiden kanssa, sillä verkostoitumista teh-

dään muun muassa yritystenkin kanssa. (Niemi 1998, 38.) 

Opettajien välillä tarvitaan yhteistyötä suunnittelussa ja pohdiskelussa. Sillä ke-

hitetään koulun toimintaa. Yksilöllisellä tasolla jokainen opettaja voi pohtia omaa 

osaamistaan ja arvioida työskentelyään. Yhteistyössä edistetään koulun toimin-

taa niin, että jokaisen opettajan tietoja ja taitoja hyödynnetään. (Luukkainen 2002, 

93.) 
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3 Tutkimuksen metodiset lähtökohdat 
 

 

3.1 Laadullinen lähestymistapa kokemusten tutkimisessa 

 

Tutkin luokanopettajien uravalintaa ja kokemuksia koulutuksesta sekä ensimmäi-

sestä työvuodesta, joten tutkimukseni on laadullista tutkimusta. Tutkittavien ko-

kemukset ovat subjektiivisia ja ainutkertaisia. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on yleistä tutkia yksittäisiä kohteita. Laadulliselle 

tutkimukselle on tyypillistä painottaa ihmisten näkemyksiä asioista ja huomioida 

tutkijan kanssakäyminen havainnon kanssa. Kvalitatiivisen tutkimuksen tehtävä 

on tulkita teorian avulla tutkittavaa ilmiötä. (Puusa & Juuti 2011, 47–48.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa maailmaa, missä ihminen elää, voidaan kuvata 

ihmisen sille antamien merkitysten maailmana. Merkitykset ovat riippuvaisia ih-

misistä. Tutkija kuuluu samaan elämismaailmaan kuin tutkittavansa, kun tutki-

muskohteena on ihminen. Tutkija ei voi päästä täysin objektiiviseen asemaan, 

sillä häntä ohjaavat omat ennalta olevat käsitykset ja ymmärrys tutkimuskoh-

teesta. (Varto 1992, 24, 26) Varto (1992, 56–58) kuvaa merkityssuhteita ja niiden 

tiedostamista tutkimuksessa. Laadulliseen tutkimukseen kuuluvat henkilö ja mieli 

sekä kohde, johon kokemus suuntautuu. Osana tutkimuksen kokonaisuutta on 

myös kieli. Tutkimuksessa on huomioitava ennen kaikkea ihminen ja hänen elä-

mismaailmansa laadullisena ainutkertaisena tutkimuskohteena. Varto (1992, 58–

59) jatkaa huomauttamalla, ettei tutkija voi täysin ymmärtää toista. Tällä hän tar-

koittaa sitä, että tutkimuksen kohteena ovat toisten elämismaailmat. Tutkijan on 

muistettava erillisyytensä toisen elämismaailmasta, kun hän pyrkii ymmärtää tut-

kimuskohdettaan. 

Fenomenologian mukaan kokemusta voi luonnehtia sen ontologisten piirteiden 

kautta. Ihmisen tajunnallisuus nojaa intentionaalisuuden käsitteeseen. Silloin ta-

junta ei kohdistu vain omiin toimintoihin, vaan niiden ympärille. Ihmisen tajunnan 

toimintojen kohteet ovat koettuja elämyksiä. Tajunnallisen toiminnan kohde on 
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ihmisen huomattavissa. Se voi olla myös osittain tai kokonaan käsittämätön, 

mutta elämys on tosi. (Perttula 2008, 116.) 

Kokemus muodostuu merkityssuhteeksi, joka koostuu tajunnallisista subjektista 

ja toiminnasta sekä kohteesta. Fenomenologian mukainen määritelmä kokemuk-

sesta ei sulje pois tekijää tai kohdetta. Kokemus tapahtuu aina jossain todellisuu-

dessa. Todellisuus jaetaan aineelliseen, ideaaliseen, elämänmuodolliseen ja ke-

holliseen todellisuuteen. Todellisuuksista kumpuavat ihmisten elämäntilanteet. 

Elämäntilanteet ovat kaikkea sitä, mihin ihminen on yhteydessä. (Perttula 2008, 

116–117.) 

Kokemusta voi tutkia erilaisin tavoin hankitusta tutkimusaineistosta. Silloin koke-

muksesta tulee jonkun kuvaamaa. Kokemusta voi kuvata piirtämällä, puhumalla, 

kirjoittamalla, valokuvaamalla, liikkein, elein ja ilmein. Näiden ilmaisujen tuotokset 

ovat tutkimusaineistoa, joka kuvaa kokemusta. Tutkimusaineiston täytyy olla jo-

tain sellaista mitä voidaan käsitellä uudelleen, esimerkiksi puhe täytyy tallentaa 

äänelliseen tai kuvalliseen muotoon. Jokainen tutkimusaineiston keruutilanne on 

ainutlaatuinen ja ainutkertainen. (Perttula 2008, 140–141.) 

Kokemuksen laadut ovat tunne, intuitio, tieto ja usko. Ne erottelevat kokemuksia 

toisistaan. Ne lisäävät tutkimuksessa myös ymmärrystä kokemuksesta. Näihin 

neljään kokemuksen laatuun voi sisällyttää muun muassa käsitykset, ajatukset, 

muistot, kertomukset ja kuvitelmat. (Perttula 2008, 123–124.) Tutkimukseeni 

osallistuneet luokanopettajat muistelivat omia kokemuksiaan. Varsinkin vuosina 

1980–1981 valmistuneet luokanopettajat muistelivat todenteolla, sillä kokemuk-

sista on kulunut kymmeniä vuosia aikaa. 

 

3.2 Lapin yliopiston tausta ja alkuvaiheet 
 

1970-luvulla tapahtunut peruskoulu-uudistus, joka käsitti kaikille yhteisen 

peruskoulun, aiheutti myös muutoksia luokanopettajakoulutukseen.  

Opettajankoulutus oli siihen asti järjestetty opettajaseminaareissa ja 

opettajakorkeakouluissa. Suomessa yliopistoihin tuli kasvatustieteellisiä 
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tiedekuntia ja opettajankoulutusyksiköitä vuosina 1973–1975. Vuodesta 1974 

vuoteen 1979 luokanopettajankoulutus kesti kolme vuotta. (Kallioniemi, Toom, 

Ubani, & Linnansaari 2010, 14–17.)  

 

Peruskoulun opettajaksi pystyi valmistumaan kandidaatin tutkinnolla, mikä 

tarkoitti 160 opintoviikkoa. Se sisälsi myös pro gradu-tutkielman ja sen myötä 

myös tutkimusmenetelmäopintoja. Sivuaineopintoja oli käytävä 35 opintoviikkoa, 

peruskoulussa opetettavista aineista ja lisäksi kahta muuta ainetta 15 

opintoviikkoa. Kasvatustiedettä luettiin pääaineena, aivan kuten nykyisinkin. 

(Kallioniemi, Toom, Ubani, & Linnansaari 2010, 14–17.) 15 opintoviikon pituista 

kahta omavalintaista oppiainetta kutsuttiin erikoistumisaineiksi.  

 

Pohjois-Suomelle opettajanvalmistustoimikunnan mietintö ei tarjonnut kovinkaan 

valoisaa tulevaisuutta. Se ehdotti, että opettajainvalmistus olisi sijoitettava 

Turkuun, Raumalle, Ouluun, Helsinkiin, Tampereelle, Hämeenlinnaan, 

Jyväskylään ja Joensuuhun. Käytännössä toimikunnassa ei tuolloin toiminut 

ketään pohjoisesta Suomesta. Monien välivaiheiden ja mietintöjen jälkeen Oulun 

yliopiston alaisena aloitettiin 1975 luokanopettajankoulutus Rovaniemellä. Lapin 

korkeakoulun käynnistämisen osasyynä nähdään Kemijärven ja Tornion 

opettajainkoulutuksien lakkauttamiset. (Lassila 2005, 23–43.) Tornion ja 

Kemijärven luokanopettajakoulutukset lakkautettiin vuonna 1970. (Kurtakko 

2005, 57) 

 

Vuonna 1977 perustettiin suunnittelutoimikunta, jonka tehtävänä oli laatia suun-

nitelma Lapin korkeakoulusta. Suunnittelutoimikunta antoi opetusministeriölle 

esityksen, että tulisi säätää laki Lapin korkeakoulusta. Sen mukaan Lapin korkea-

koulun toiminnan pitäisi alkaa 1.3.1979 Rovaniemellä. Ehdotuksen mukaan sen 

tulisi sisältää oikeustieteellisiä, kasvatustieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä kou-

lutusohjelmia. Pääpaino kasvatustieteellisissä koulutusohjelmissa oli luokanopet-

tajankoulutus. (Lapin Korkeakoulun suunnittelutoimikunta 1978, 1) 

Laki Lapin korkeakoulusta astui voimaan 1979.  Lapin korkeakoulun kasvatustie-

teiden osaston opetusohjelman ja opinto-oppaan (LKKTKOO 1979, 3) mukaan 
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sen taustalla on myös Lapin korkeakoulun suunnittelutoimikunta, joka ehdotti 

1979, että korkeakoulussa aloitetaan oikeustieteen kandidaatintutkintoon johtava 

koulutusohjelma, luokanopettajan koulutusohjelma ja aineenopettajan erilliset 

kasvatustieteelliset opinnot. 

Lapin korkeakoulu toimi alussa Lappia-talolla, ennen kuin se sai oman rakennuk-

sensa Rantavitikalle. Lappia-talon lisäksi koulutusta annettiin linja-autoaseman 

yläkerrassa sijainneen matkustajakodin ja pienteollisuustalon tiloissa. (Kiiveri 

1999, 49.) 1980-luvun alusta lähtien toimittiin myös Vilhon talossa. Lapin korkea-

koulusta tuli Lapin yliopisto vuonna 1991. Yliopiston toiminta muutettiin Rantavi-

tikan rakennukseen vuonna 1992. (Kurtakko 2005, 60.)  

Lapin yliopistonalainen luokanopettajankoulutus sai oman harjoittelukoulunsa 

1981. Siitä lähtien harjoittelukouluun on kuulunut peruskoulun luokka-asteita yh-

destä kuuteen. (Penttinen 1996, 109).  

 

3.3 Lapin korkeakoulun opetusohjelma ja opinto-opas 1979–1980 sekä 

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2010–

2011 luokanopettajankoulutusten taustalla 
 

Valitsin Lapin korkeakoulun opetusohjelman ja opinto-oppaan 1979–1980 sekä 

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaan 2010–2011 ku-

vaamaan tutkittavien koulutuskokemusten rinnalle kuvaamaan kyseisten aika-

kausien luokanopettajien koulutusohjelmien rakenteita. 

Lapin korkeakoulun opetusohjelma etenee vuosikursseittain. Ensimmäisenä 

vuonna on yleisopintoja, viestinnän opintoja, taidekasvatus ja liikunta, käyttäyty-

mistieteiden perusteet, perussosiaalistaminen, praktiikka, aineopinnot sekä ih-

minen, luonto ja yhteiskunta – kurssi. Opetusohjelman mukaan ensimmäisenä 

vuonna ei ole vielä yhtään opetusharjoittelua, vaan praktiikka jaksolla harjoitel-

laan oppilaantuntemusta sekä tarkkaillaan opettajan toimintaa omassa nimikko-

luokassa.(LKKTKOO 1979, 29–71.) Toisella vuosikurssilla ovat kasvatustiede, 

erikoistumisopinnot, yliopistolliset arvosanat, laajennetut kurssit, alkuopetuksen 
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pedagogiikka, tekninen käsityö, liikunta, tekstiilikäsityö, yleisopintoja, vapaaeh-

toisia aineita ja opetusharjoittelu.(LKKTKOO 1979, 74–89.) Kolmannella vuosi-

kurssilla luokanopettajaopiskelijat suorittivat pedagogisia opintoja, yleisopintoja, 

erikoistumisopintoja sekä opetusharjoittelun. Viimeisenä lukuvuonna pedagogi-

siin opintoihin kuului muun muassa proseminaari työskentely ja tutkielma. 

(LKKTKOO 1979, 90–97.)  

Lapin yliopiston kasvatustieteiden opinto-oppaan 2010–2012 (LYKTKOO 2010, 

153) mukaan luokanopettajankoulutus on jaettu kahteen tutkintoon. Kasvatus-

tieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja siihen kuu-

luu neljä laajaa kokonaisuutta. Ensimmäisenä ovat kieli-, viestintä-, menetelmä- 

ja orientaatio-opinnot. Toisena ovat pääaineen opinnot, eli kasvatustieteen pe-

rusopinnot ja aineopinnot sekä kandidaatin tutkielma. Kolmantena ovat opetta-

jan työhön integroivat opinnot ja neljäntenä sivuaineiden perus- ja aineopintoko-

konaisuudet. Jälkimmäiseen kuuluvat perusopetuksessa 1.–6.luokilla opetetta-

vien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja suppeiden sivuai-

neiden opinnoista puolet. Kasvatustieteen maisterin tutkinto on puolestaan 120 

opintopisteen laajuinen. Se on myös jaettu neljään laajempaan kokonaisuuteen. 

Niitä ovat menetelmä- ja viestintäopinnot, pääaineen syventävät opinnot ja pro 

gradu -tutkielma, toinen suppea sivuaine sekä valinnaisia opintoja. (LYKTKOO 

2010, 153.)  

Vuosina 1980–1981 valmistuneiden luokanopettajaopiskelijoiden täytyi valita 

kolme erikoistumisainetta. Erikoistumisaineeksi pystyi valitsemaan kolme opetet-

tavaa oppiainetta. Ne jaetaan yliopistollisiin arvosanoihin, laajennettuihin kurssei-

hin ja vapaavalintaisiin aineisiin. Yliopistollisia arvosanoja ovat englantilainen fi-

lologia, suomen kieli, matematiikka, yleinen teologia, saamen kieli, biologia ja 

historia. Laajennettuja kursseja ovat kuvaamataito, musiikki ja soitto. (LKKTKOO 

1979, 76–79.)  Vuosina 2010–2011 valmistuneet luokanopettajat valitsivat luo-

kanopettajaopinnoista kaksi suppeaa sivuainetta. Lapin yliopiston kasvatustietei-

den tiedekunnan opinto-oppaan 2010–2012 (LYKTKOO 2010, 153–154) mukaan 

luokanopettajaopiskelijat käyvät läpi peruskoulun 1.–6. luokilla opetettavien ai-
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neiden ja aihekokonaisuuksien 60 opintopistettä monialaisia opintoja laajana si-

vuaineena sekä kaksi suppeaa 25 opintopisteen sivuainetta. Suppeita sivuai-

neiksi voi valita elämänkatsomustiedon, englannin kielen, historian, kuvataide-

kasvatuksen, käsityön, liikunnan, matematiikan, musiikin, saamen kielen, uskon-

non, ympäristö- ja luonnontiedon, äidinkielen ja kirjallisuuden, esi- ja alkuopetuk-

sen, erityispedagogiikan, globaalikasvatuksen, kasvatuspsykologian, mediakas-

vatuksen, sukupuolen tutkimuksen, tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa ja op-

pimisessa tai muiden tiedekuntien perusopintoja. Lisäksi kahden suppean sivu-

aineen sijaan voi suorittaa yhden laajan sivuaineen esimerkiksi opetettavista ai-

neista kuvataiteen tai uskonnon. (LYKTKOO 2010, 153–154.)   

Lapin korkeakoulun opetusohjelman ja opinto-oppaan 1979–1980 (LKKTKOO 

1979) mukaan ensimmäisellä vuosikurssilla ei ole lainkaan opetusharjoittelua. 

Sen mukaan opetusohjelmassa on praktiikan opetuskokonaisuus, missä tavoit-

teena on oppilaantuntemus ja opettajan työskentelyn seuraaminen. Toisella vuo-

sikurssilla suoritettavassa ensimmäisessä opetusharjoittelussa pääpaino on di-

daktiikassa, jota hän havainnoi ja analysoi. Opetusharjoittelu kestää neljä viikkoa 

ja sisältää opiskelijan pitämiä oppitunteja 16 kappaletta. Toisena on harjoittelu 

harjoittelukoululla ja kolmantena on kenttäharjoittelu. Neljäs opetusharjoittelu on 

loppuharjoittelu, mistä opiskelija saa arvosanan.  

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaan 2010–2012 

(LYKTKOO 2010, 173) mukaan ensimmäinen opetusharjoittelu on nimeltään oh-

jattu orientoiva harjoittelu ja se suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden syysluku-

kaudella. Myös sen tavoitteena on muun muassa nimikkoluokassa oppilaiden ha-

vainnointi ja asettaa tavoitteita omalle opettajaidentiteetille. Toisena harjoitteluna 

on ohjattu ainedidaktinen harjoittelu, mikä on tarkoitus suorittaa toisen opiskelu-

vuoden kevätlukukaudella. (LYKTKOO 2010, 179.) Kolmas harjoittelu on ohjattu 

kenttäharjoittelu, mikä on suositeltavaa suorittaa kolmantena lukuvuonna. Se on 

ainoa harjoittelu, mikä olisi suotavaa suorittaa muualla kuin Lapin yliopiston har-

joittelukoululla.(LYKTKOO 2010, 286.) Viimeisenä on ohjattu syventävä harjoit-

telu, mikä suositellaan suoritettavan neljännen vuoden syksyllä tai ke-

väällä.(LYKTKOO 2010, 288.) 
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3.4 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruu 
 

Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat esiintyvät tutkimuksessani peite-

nimillä. Tutkimukseeni osallistuneet vuosina 1980–1981 valmistuneet luokan-

opettajat ovat Mea, Kai, Lea ja Ira. Mea ja Lea ovat valmistuneet vuonna 1980. 

Mean sivuaineitansa ovat alkuopetus, tekstiilityö ja biologia. Lean luki sivuainei-

naan englannin, liikunnan ja tekstiilityön. Kai ja Ira puolestaan valmistuivat 

vuonna 1981. Kain sivuaineita ovat liikunta, biologia ja suomen kieli. Iran sivuai-

neita ovat englanti, liikunta, musiikki, biologia ja teologia. (Liite 4) 

Toiset neljä luokanopettajaa ovat vuosina 2010–2011 valmistuneet Linnea, 

Miina, Oona ja Jaana. Linnea ja Oona ovat valmistuneet vuonna 2011. Linnean 

sivuaineita ovat erityispedagogiikka, kuvataide sekä taidehistoria ja Oonan kas-

vatuspsykologia, erityispedagogiikka, englanti, esi- ja alkuopetus sekä terveys-

tieto. Miina ja Jaana ovat valmistuneet luokanopettajiksi vuonna 2010. Miinalla 

oli sivuaineinaan esi- ja alkuopetus, musiikki, ympäristö- ja luonnontieto. Jaanan 

sivuaineita ovat puolestaan kuvataide, erityispedagogiikka sekä ympäristö- ja 

luonnontieto. (Liite 4) 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltaville kysytään samoja asioita ja 

samassa järjestyksessä. Puolistrukturoidussa haastattelussa ei ole vastauksia 

valmiina, toisin kuin strukturoidussa haastattelussa. Puolisturkuturoitu haastatte-

lun avulla vastauksia voi saada monipuolisemmin, sillä haastattelija ei ole välttä-

mättä pohtinut vastauksiksi kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. (Puusa 2011b, 81.) 

Tutkimusaineistooni kuuluvat kirjoitelmat sekä puolistrukturoidut teemahaastatte-

lut. Haastattelin neljää vuosina 2010–2011 valmistunutta luokanopettajaa puhe-

limessa. Lisäksi haastattelin neljää vuosina 1980–1981 valmistunutta luokan-

opettajaa kasvotusten. Kaikki haastateltavat ovat valmistuneet Lapin yliopistosta 

ja työskennelleet ensimmäisenä työvuonnaan luokanopettajan työtehtävissä. 

Vuosina 2010–2011 valmistuneista luokanopettajista yksi henkilö ja vuosina 

1980–1981 valmistuneista luokanopettajista kaksi henkilöä halusi vastata kirjoi-
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telmakysymyksiin suullisesti, joten haastattelin heitä myös kirjoitelmakysymyk-

sillä. Koin, että kahdeksan haastateltavaa oli aineiston kannalta riittävä määrä. 

Haastattelu ja kirjoitelma aineistoa minulla on yli 80 sivua. Hirsjärvi & Hurme 

(2000, 135) toteavat, että jos kymmenkuntaa ihmistä haastattelee pitkästi, on tut-

kimusaineistoa jo runsaasti. 

Syrjälän ja Heikkisen (2002, 156–158) mukaan opettajien elämästä saa entistä 

laajemman näkemyksen keräämällä opettajien kertomuksia. Opettajien kerto-

mukset edistävät opettajien ammatillista kehitystä. Yhteiskunnassa tapahtuvan 

muutoksen aikana opettajat joutuvat arvioimaan itseään ja oman työnsä tarkoi-

tusta. Myös Hänninen (1999, 50–52) kuvailee, että Ihminen tekee itseään ym-

märrettäväksi oman tulkinnan kautta. Silloin yksilö tulkitsee elämän prosessiaan. 

Kertomus elämästä ei säily samanlaisena koko elämän ajan vaan se muuttuu 

jatkuvasti. (Hänninen 1999, 50–52.) 

Aloitin haastateltavien etsimisen vuoden 2012 syksyn aikana. Sain Lapin yliopis-

ton tilastopalveluiden kautta niiden henkilöiden nimet, jotka olivat valmistuneet 

luokanopettajiksi vuosien 1979–1982 ja vuosien 2010–2012 välisenä aikana La-

pin yliopistosta. Käytin sähköpostia, Facebookia ja puhelinta vapaaehtoisten 

haastateltavien tavoittamiseen. Puhelimessa sekä sähköposti- ja Facebook-vies-

teissä esittelin lyhyesti itseni sekä tutkimukseni tavoitteen ja aineiston keruume-

netelmä. Viestin lopussa esitin kysymyksen kiinnostaisiko kyseistä henkilöä osal-

listua tutkimukseeni ja kerroin yhteystietoni. 

Lähetin ennen haastattelua jokaiselle haastatteluun suostuneelle haastatelta-

valle kirjoitelmapyynnön. (Liite 3) Kirjoitelmapyynnön tarkoituksena oli antaa 

haastateltaville tietoa tulevasta haastattelusta, sillä haastattelukysymykset ovat 

tarkennuksia kirjoitelmakysymysten teemoista. Toisaalta kirjoitelman avulla 

haastateltavat pystyivät palauttamaan mieleensä omassa rauhassa luokanopet-

tajakoulutuksen ja ensimmäisen työvuoden kokemuksia. Suurin osa vuosina 

1980–1981 luokanopettajaksi valmistuneista haastateltavista koki sen tärkeäksi 

ennen varsinaista haastattelua.    
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Tarkemmin määriteltynä haastatteluni ovat teemahaastatteluja. Puusan (2011b, 

82–83) mukaan teemahaastattelun suunnittelu alkaa ilmiön huolellisesta tarkas-

telusta. Ilmiöön liittyvään kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen ilmiö pilkotaan tee-

moihin ja kysymykset järjestetään teemarungoksi. Kuhunkin teemaan kuuluu 

esittää kysymyksiä useasta näkökulmasta. Haastattelukysymysten muoto ja 

asettelu voi olla erilainen haastattelutilanteiden mukaan, mutta teemat ovat jokai-

selle haastateltavalle samat. Haastattelijan on pidettävä huoli, että haastateltava 

ymmärtää kysymykset. Teoria ohjaavasti rakennetun teemarungon asioiden on 

merkittävä tutkijalle ja tutkittavalle samaa. Teemahaastattelun hyvä puoli on se, 

että haastattelija saa tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa itselle. Haastattelussa 

keskitytään merkityksellisin asioihin ja kysymyksiin. 

Käytin haastattelussani runkoa, jossa oli pääteemat ja kuhunkin aiheeseen tar-

kentavia kysymyksiä. Haastattelun pääteemoja olivat taustatiedot, luokanopetta-

jankoulutus, ensimmäinen työvuosi sekä ensimmäisen työvuoden aikaiset ja jäl-

keiset muutokset.  (Liite 2) 

Haastattelussa on tärkeää, että haastattelija osoittaa kiinnostumisensa haasta-

teltavan kokemuksia kohtaan. Silloin tutkijan tehtävänä on suunnata haastatelta-

vaa omien kokemustensa pariin. Fenomenologinen haastattelu on onnistunut, 

kun haastateltava on mahdollisimman paljon äänessä omista kokemuksista. 

(Perttula 2008, 141.) 

Haastattelin kolmea vuosina 1980–1981 valmistunutta luokanopettajaa Lapin yli-

opiston tiloissa ja yhtä luokanopettajaa koululla, missä hän työskenteli opetta-

jana. Yhteisten aikataulujen löytäminen oli joissain tapauksissa haasteellista, 

mutta pystyin joustamaan tilanteessa ja tekemään lisää tilavarauksia Lapin yli-

opistolle. Tein kaikki kahdeksan haastattelua kuukauden sisällä.   

Haastateltavani olen merkinnyt tutkielmaani peitenimillä. Muutama haastatelta-

vista nimittäin ei halunnut esiintyä omalla nimellään, joten päädyin siihen, ettei 

kenenkään nimiä tule esiin tutkielmassa. Olen myös poistanut tarpeettomasti 

esiintyneitä henkilöiden, paikkakuntien ja koulujen nimiä. Haastateltavan nimi-
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merkin perään olen kirjoittanut H- tai K-kirjaimen. H -kirjain tarkoittaa, että aineis-

tona on haastattelu ja K-kirjain tarkoittaa, että aineistona on kirjoitelma. Lisäksi 

olen kirjoittanut haastateltavan valmistumisvuoden (esimerkiksi V1981) haasta-

teltavan nimen jatkoksi.  

Esimerkiksi Mea H, V1981. Merkintä tarkoittaa, että haastateltavan nimi on Mea. 

Aineistona olen käyttänyt haastatteluja. Haastateltavan valmistumisvuosi on 

1981. 

 

3.5 Aineiston analyysi 
 

Aineiston analyysitapoja on monia. Aineiston teemoittelulla tarkoitetaan sitä, että 

aineiston käsittelyvaiheessa siitä on korostunut tiettyjä teemoja useamman haas-

tateltavan kohdalla. Harvinaista on, että haastateltavat olisivat sanoneet asiat 

juuri samalla tavalla. Tutkija tekee tulkintaa teemoittelussa, mitkä asiat kuuluvat 

saman teeman alle. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 173.) 

Aineiston analyysin tavoite on tehdä tutkimuksen aineistosta kokonaiskuva. Sen 

avulla tutkija voi tehdä tulkintoja ja johtopäätöksiä tutkimuksen kohteesta. Tutki-

muskohteesta saatua aineistoa voidaan jäsennellä eritavoin aineiston analyysillä. 

Aineiston välittämä tieto ei saa kadota, vaikka aineistoa jäsennellään. Analyysi-

vaiheeseen kuuluu tulosten esittämisen lisäksi tulkinta. (Puusa 2011a, 116–117.) 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen erilaiseen tapaan ana-

lysoida sisältöä. Puhtaasti aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee aineiston eh-

doilla pelkistämisvaiheesta lausuntojen luokitteluun ja lopuksi käsitteiden muo-

dostukseen.  Teorialähtöinen sisällönanalyysi puolestaan etenee alusta loppuun 

oman teoreettisen rungon pohjalta. Aluksi muodostetaan teoreettisen viitekehyk-

sen avulla analyysirunko, johon poimitaan omasta aineistosta asioita, jotka kuu-

luvat siihen ja mahdollisesti myös niitä asioita, jotka eivät kuulu. Teoriaohjaava 

sisällönanalyysi toteutetaan pitkälti aineistoa mukaillen, aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin tavoin. Aineistosta muodostettujen pelkistettyjen merkitysten luokit-

telussa käsitteet ovat valmiiksi aiemmasta teoriasta, kun taas aineistolähtöisessä 
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sisällönanalyysissä ne ovat puhtaasti aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–

117.)  Tekemäni sisällönanalyysi ei ole aivan puhtaasti aineistolähtöinen eikä teo-

rialähtöinen. Teoria ohjaa tutkimuskysymysteni muotoa ja näin ollen myös pää-

teemoja. Alateemat ovat aineistolähtöisiä. 

Eettisesti on tärkeää kuvata jokainen työvaihe niin tarkasti kuin mahdollista. Ku-

vaan mahdollisimman tarkasti tutkimukseni aineiston analyysin etenemistä. Aloi-

tin sisällönanalyysin haastattelujen tekemisen ja litteroinnin jälkeen. Litteroin-

nissa kirjoitin puheen tietokoneelle juuri sellaisenaan kuin se nauhalta kuului. Lit-

teroin haastattelut usein heti haastattelun jälkeen. Palasin kirjoitettuun tekstiin ja 

nauhoituksen kuuntelemiseen useamman kerran ja näin varmistin, että haastat-

telut olivat tallentuneet tekstimuotoon juuri niin kuin ne olivat suullisessa muo-

dossa nauhalla. 

Minun oli helpompi alkaa tutustumaan aineistoon, kun sain sen paperiversioksi. 

Yhdistin kunkin haastateltavan haastattelut ja kirjoitelmat paperiversioita varten 

nipuiksi. Alleviivasin haastattelu- ja kirjoitelma-aineistosta tutkimuskysymyksiini 

kuuluvat asiat. Aineistooni vaikuttivat tietenkin haastattelukysymykseni, jotka 

muodostin käyttäen aiempaa teoreettista tietoa tutkimusaiheestani. (Liite 2) 

Seuraavaksi muodostin alleviivaamistani suorista lainauksista pelkistettyjä il-

mauksia. Käytin apunani taulukointia, jossa vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen 

tuli suora lainaus haastattelu- ja kirjoitelma-aineistosta ja oikean puoleiseen sa-

rakkeeseen kirjasin pelkistetyn ilmauksen. Nämä alateemat ovat puhtaasti aineis-

tolähtöisiä. 

Analyysin ja tuloksien kirjaamisen jälkeen aloitin toisen analyysin. Olen koonnut 

luokanopettajien kokemuksia kuvitteellisiksi tyyppikertomuksiksi. Muodostin tu-

losten perusteella vielä kaksi tyyppikertomusta, jotka ilmentävät opettajien keski-

näisiä eroja. 
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3.6 Eettisyys ja luotettavuus 
 

Suomen Akatemia on määritellyt hyvät tieteelliset käytännöt. Sen mukaan hyviin 

tieteellisiin käytäntöihin tutkimuksenteossa kuuluvat rehellisyys, avoimuus ja tark-

kuus. Tutkimuksen teossa on eettisesti kestäviä ratkaisuja menetelmissä. Tär-

keää on muistaa tieteelliseen tutkimukseen kuuluva avoimuus tuloksien suhteen. 

Omaa tutkimusta tehdessä on kunnioitettava toisten tutkijoiden tutkimuksia. Tie-

teellisellä tutkimuksella on omat kriteerinsä, joita tutkimusta tehdessä on nouda-

tettava. (Suomen Akatemian tutkimuseettiset ohjeet, 5–6) Tutkimusta tehdessäni 

huomioin Suomen Akatemian hyvät tieteelliset käytännöt. 

Haastattelun lopputulokseen vaikuttavat tutkijan valitsemat kysymykset ja haas-

tattelussa tapahtunut vuoropuhelu. Jokainen haastattelu on tilanteena ainutlaa-

tuinen ja ainutkertainen. Sama haastattelutilanne ei toistu sellaisenaan koskaan. 

Vaikka haastattelija esittäisi samat kysymykset samalle haastateltavalle uudes-

taan, täydellisesti samanlaista haastattelua ei saada.  (Portelli 2006, 60–61.) 

Eettisesti on tärkeää kuvata jokainen työvaihe niin tarkasti kuin mahdollista. (Suo-

men Akatemian tutkimuseettiset ohjeet, 5–6)  Pyrin avoimuuteen jokaisessa työ-

vaiheessa. Kuvaan mahdollisimman tarkasti tutkimukseni etenemisen aineiston 

keräämisestä, litterointiin ja analyysistä tuloksien esittämiseen saakka.  Esitän 

tulokset sellaisina kuin ne ovat, kuitenkin tuloksien tulkintaa käyttäen, kuten laa-

dulliselle tutkimukselle on ominaista. 

Kun haastateltava itse uskoo kertomansa asian ja pitää sitä totuutena, niin tie-

dosta tulee haastateltavalle tosiasia. Suulliset lähteet ovat saaneet kritiikkiä, nii-

den paikkansa pitävyyttä ja niiden luotettavuutta on kyseenalaistettu. Kaikille läh-

teille tulisi esittää luotettavuuden vaatimus. Suullisten lähteiden tieto on aina psy-

kologisesti tosiasia. (Portelli 2006, 57.) Tällä tarkoitetaan sitä, että kyseinen tieto 

ei välttämättä kerro asiasta todellista kuvaa, vaan suullisen lähteen muisto on 

tosi, vaikka asia ei olisikaan.   
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Wilhelm Diltheyn kuvailemana kokemus ei ole vain tietoa, vaan siihen kuuluvat 

tunteet ja odotukset, jotka heijastuvat muutenkin kuin sanallisesti. Turner on ku-

vannut, että on olemassa kokemusvirtaa ja erityisiä kokemuksia. Erityisillä koke-

muksilla on alku ja loppu, ja ne liitetään vahvasti elämään kuuluviin siirtymäkoh-

tiin. Tällaisia ovat poliittiset muutoskohdat tai koulun aloittaminen. Diltheyn näke-

myksien pohjalta kokemuskerronta voidaan luonnehtia sellaiseksi, joka keskittyy 

erityisiin kokemuksiin, joilla on käänteentekevä vaikutus joko yksityisellä tai yh-

teisöllisellä tasolla. (Salmi-Niklander 2006, 205.) Luotettavuutta haastateltavieni 

kerronnassa lisää se, että he kertovat kokemuksiaan oman elämänsä käänteen 

tekevistä hetkistä, eli uravalintamotiiveista, luokanopettajakoulutuksen ajasta ja 

omista ensimmäisistä työvuosistaan. Ammattiin siirtymistä voidaan pitää merkit-

tävänä ihmisen elämässä (Measor, Sikes & Woods 1985, 3). Siksi oletan luokan-

opettajien kertomuksien koskevan niitä merkityksellisimpiä taitekohtaan liittyviä 

kokemuksia ja kerronnan kuvaavan kokemuksia riittävästi. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus määrittyy siten, kuinka totuuden luonteen 

ymmärtää. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 134–136) erottaa toisistaan neljä totuusteo-

riaa. Korrespondenssin totuusteorian mukaan väittämä on totta, jos se vastaa 

todellisuutta. Toisin sanoen väittämä on tosi, jos sen voi esimerkiksi aistein ha-

vaita todeksi. Koherenssiteorian mukaan väittämän paikkansapitävyys riippuu 

sen suhteesta muihin väittämiin. Tosi väittämä on looginen muiden väittämien 

kanssa. Pragmaattinen teoria puolestaan on tosi, jos sitä voi hyödyntää jossain 

käytännöllisesi. Ihmisten yhteisymmärryksessä syntynyt totuus on konsensuksen 

totuusteoriaa. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään koherenssia, konsensuk-

seen perustuvaa ja pragmaattista totuusteoriaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

nähdään ongelmallisina observointien objektiivisuus ja luotettavuus. 
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4 Opettajan uravalinta ja hakeutuminen alalle 

 

 

4.1 Varmuus uravalinnasta 

 

Haastateltavista osa oli tiennyt jo lapsena haluavansa opettajaksi. Lopuille haas-

tateltavista asia oli selvinnyt myöhemmin, kuten lukioiässä, ja vahvistunut sijai-

suuksien myötä. Suurin osa haastateltavista oli tiennyt valitsevansa opettajan 

työn jo pitkään ennen hakeutumista alalle. Lea kuvailee aistien kautta lapsuu-

tensa koulukokemuksia. 

Opettajan ammatti on ollut minulle vahva kutsumus jo lapsuudesta 

alkaen. Muistan selkeästi miten ekaluokalle kansakouluun 

mennessäni aistin koulun hyvin vahvasti. Koulussa tuoksui koululta, 

koulussa oli järjestys, opettajat olivat idoleitani ja oppiminen oli 

ihanaa! Halusin kiihkeästi opettajaksi ja muistan miten pidin naapurin 

lapsille koulua meidän saunalla. Kirjoitin saippuapalalla 

laskutehtäviä pesuhuoneen paneeliseiniin. (Lea K, V1980.) 

Vain yksi haastateltavistani luonnehtii hakeutumistaan alalle sattuman sanele-

maksi. Hän koki, että luokanopettajakoulutukseen hakeutuminen oli hetkessä 

tehty valinta. 

– – Törmäsin paikallisessa nuorten suosimassa ravintolassa lukioka-

veriini, joka kertoili opiskelevansa luokanopettajaksi. – – Autossa ju-

tustelu jatkui ja kaverini puheitten innostamana päätin minäkin hakea 

Oulun Yliopiston Rovaniemen opettajainkoulutuslaitokseen. – – Näin 

teinkin ja pääsin myös sisälle. (Kai H, V1981.) 

Almialan (2008, 113) mukaan myös hänen tutkimuksissaan uravalintamotiivina 

on ollut sattuma. Silloin kyse on ollut elämän kulun etenemisestä kohti opettajan-

koulutusta. Osalla kiinnostus opettajan työhön alkoi sijaisuuksien jälkeen. 
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4.2 Sisäiset tekijät 

 

Ikonen-Varilan (2001,49–55) mukaan opettajien uravalintamotiiveja ovat lapsuu-

den kokemukset alavalinnan taustalla sekä erilaiset alalle hakeutumisen motiivit. 

Jälkimmäiseen teemaan kuuluvat ulkoisten ja käytännöllisten syiden lisäksi lap-

sen kehityksen mahdollistaminen ja auttaminen sekä itsensä toteuttaminen. Per-

hon (1987, 63 ̶ 64) mukaan työn sisällöllisellä kiinnostavuudella on opettajien ura-

valinnassa enemmän merkitystä kuin aiemmin, nelivuotiseen koulutukseen pyr-

kiessä. Sen lisäksi valintaan vaikuttaa ammatin vaativuus, joka liittyy yksilöiden 

kykyihin ja taitoihin. Muutamalla haastateltavalla uravalintaan vaikuttivat sisäiset 

tekijät hakeutua alalle. Silloin he valitsivat opettajan työn perhesyistä, sillä opet-

tajan työ soveltui hyvin lapsiperheen arkeen. Opettajan työ oli ollut usealle myös 

haaveammatti, mistä he olivat haaveilleet lapsesta saakka. 

Lapsena tienny jo, että haluaa opettajaksi. Yläasteen aikana vähän 

varmistu se, että se on se luokanopettaja miksi haluaa. Sitten lukion 

jälkeen se olikin jo aika selkeää, että mitä hakkee ja mitä tekkee. 

(Oona H, V2011) 

Yksi haastateltavista halusi opettajaksi omaan persoonaansa liittyvistä syistä. 

Hänen mukaansa hänen luonteenpiirteensä ovat sopivia alalle. Lisäksi hän koki 

pääsevänsä opettajana vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. 

Mietin myös eri töiden sopivuutta luonteelleni ja tulin siihen tulok-

seen, että opettajan työ ja opettajuuksista erityisesti juuri luokanopet-

tajan työ sopii minulle hyvin: tykkään sekä käytännönläheisistä hom-

mista kuin teoreettisista tai aivoja vaativista töistä. – – Tulen myös 

sosiaalisina ihmisenä hyvin toimeen muiden kanssa, joten ajattelin 

siitäkin puolesta soveltuvani luokanopettajaksi.  (Jaana H, V2010.) 

Kaksi haastateltavaa haki opiskelemaan opettajaksi, kun aiemmassa ammatissa 

työskentely ei ollutkaan henkilökohtaisista syistä onnistunut tai kiinnostanut enää. 

Linnea puolestaan aloitti opiskelun toisessa tiedekunnassa, kunnes päätti opis-

kella toisen tutkintonsa lisäksi luokanopettajaksi. 
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Ekana mä tosiaan aattelin, että musta tulee pelkästään kuvataide-

opettaja – – se ois vähän tylsää ja tota kiinnosti kokoajan ne luokan-

opettajaopinnotki siinä ja sitä mä loppuvaiheessa päätinki, että aioin 

hakeekki niihin monialasiin. (Linnea 2011.) 

Puutarhuriksi minusta ei ole huonon selän takia. (Ira K, V1980.) 

Opettajan ammatin valintaan houkutti kotiseudun tarjoama koulutus. Osa haas-

tateltavista mainitsi, että kiinnostus opettajankoulutukseen heräsi, koska heille oli 

helpointa jäädä opiskelemaan omalle kotipaikkakunnalleen tai palata kotiseu-

duille. Lealle oli paras vaihtoehto jäädä opiskelemaan Rovaniemelle, varsinkin 

kun luokanopettajankoulutus oli juuri alkanut paikkakunnalla. 

Minä olin jo vakiintunu, olin parisuhteessa poikakakaverin kanssa ja 

hällä oli työpaikka täällä. Sehän oli niinku mahtavaa, että täällä alko 

korkeakouluopinnot, ettei tarvi lähtee mihinkään. (Lea  H, V1980) 

Opettajanopinnot alkoivat Lapin korkeakoulussa Rovaniemellä Oulun yliopiston 

alaisena vuonna 1975.  (Lassila 2005, 23–43.) 

 

4.3 Ulkoiset tekijät 

 

Ikonen-Varila (2001, 55) määrittelee opettajaksi hakeutumisen ulkoisiksi syiksi 

työhön liittyviä asioita. Työn käytännöllisyyteen liittyviä asioita ovat työpäivien ai-

nutlaatuisuus, työajat ovat hyvät ja työssä saa toimia itsenäisesti. Hänen mu-

kaansa ulkoisilla syillä tarkoitetaan työn ulkoisiin piirteisiin liittyviä syitä.  

Opettajien alanvalintaan vaikuttivat myös ulkoiset tekijät. Muutamat haastatelta-

vat kokivat, että opettajan työn hyötyjä olivat pitkät lomat, palkka, opettajan työn 

monipuolisuus ja ammatin tarjoamat muut työmahdollisuudet. Miinalla opettajan 

ammatinvalintaan vaikuttavat sen monipuoliset työmahdollisuudet. Ira puoles-

taan joutui vaihtamaan alaa ja päätyi opettajan ammattiin sen hyötyjen perus-

teella. 
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Ala vaikutti mielenkiintoiselta ja vaihtelevalta. Koulutus avaa ovia 

myös moniin muihin työtehtäviin, kuten valtion tai kunnan hallinnon 

tehtäviin, kansainväliset jutut ja niin edelleen. (Miina 2010.) 

Opettajilla työ on monipuolista ja kesällä pitkät lomat. (Ira K, V1980.) 

Luokanopettajien työhön kuuluvat edut ja hyödyt olivat keskeisinä tekijöinä alalle 

haettaessa. Osa haastateltavistani kuvailee, että opettajan työtä arvostettiin ja 

opettajille tarkoitettuja virkoja oli paljon tarjolla. Mean mukaan opettajille oli enem-

män työtä tarjolla kuin hänen aiemmin opiskelemalleen hallinnon alalle.  

Huomasin että, ehkä siellä hallinnon puolella on vähemmän vir-

koja – – kolme kuukautta kesällä saatto hoitaa omia lapsiaan ja 

yks oli semmonen tekijä, ku loppujen lopuksi neljä lasta, niin se 

pitkä kesäloma ja lyhyet työpäivät. (Mea K, V1981.) 

Paitsi kaverini kehut, myös hämärä käsitys siitä, että opettajan 

ammatti on arvostettu, virheellinen käsitys hyvästä ansiotasosta, 

ja varmuus opintojen kolmen vuoden kestosta vaikuttivat päätök-

seeni. (Kai V1981) 

Perhon (1987, 63–64) mukaan arvoajattelun muutoksien ja ulkoisten etujen mer-

kityksen taustalla on itsensä toteuttamisen ja yksilöllisyyteen pyrkivä kulttuuri. 

Opettajan työssä on yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuus ja se on eräs 

korostunut valintamotiivi 1970-luvun alussa, tosin se ei ole enää niin vahvaa us-

konnollista tai isänmaallista vaikuttamista, mitä tapahtui kahtena aiempana vuo-

sikymmenenä 

 

4.4 Yhteenveto 

 

Ammatin valinta ja siihen hakeutuminen jakautuivat luokanopettajien haastatte-

luissa kolmeen teemaan. Ne ovat varmuus alalle hakeutumisesta sekä sisäiset 

ja ulkoiset tekijät, mitkä ovat henkilökohtaiset syyt ja opettajan ammatin hyödyt. 

Osalle haastateltavista alalle hakeutuminen oli ollut varmaa jo lapsena kun taas 
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muille se selvisi myöhemmin. Yhdelle alalle hakeutuminen oli sattumaa. Luokan-

opettajat mainitsivat henkilökohtaisiksi syiksi perheellisyyden, opettajan työn 

haaveammattina, persoonan sopivuuden alalle, vaikuttamisen mahdollisuus, 

koulutuksen läheisen sijainnin, aiemman ammatin kariutumisen ja opiskelujen jat-

kamisen opetusalalle. Opettajan työn hyötyjä ovat pitkät lomat, palkka, työn mo-

nipuolisuus, ammatin tarjoamat muut työmahdollisuudet, opettajan työn arvostus 

ja virkojen suuri määrä.  

Osan vuosina 2010–2011 valmistuneiden luokanopettajien mukaan he hakeutui-

vat alalle, koska luokanopettajan ammatti tarjosi mahdollisuuksia toimia muissa 

kuin opettajan työtehtävissä. Kukaan vuosina 1980–1981 valmistuneista luokan-

opettajista ei maininnut tätä syyksi hakeutua alalle. 

Vain vuosina 1980–1981 valmistuneista luokanopettajista muutama mainitsi va-

linneensa opettajan ammatin sen arvostuksen vuoksi.   Almiala (2008,108) on 

saanut samankaltaisia tuloksia tutkiessaan luokanopettajaopiskelijoiden urava-

linnan motiiveja. Yksi syy alalle hakeutumiseen on ollut opetusalan arvostus. 

Opetusalan arvostuksen lisäksi Almialan (2008, 108–117) kanssa samankaltaisia 

tuloksia ovat halu opettaa sekä ulkoiset ja käytännölliset syyt. Hänen tutkimuk-

sessaan halu opettaa on myös näkynyt osalla jo lapsuuden leikeissä ja toisten 

ohjaamisen halussa ulkoisia ja käytännöllisiä syitä ovat lyhyet työpäivät, hyvät 

olot töissä ja kiinnostus opetusalan kehittämiseen 
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5 Kokemuksia luokanopettajankoulutuksesta 
 

 

5.1 Ystävyyssuhteet 
 

Luokanopettajat muistelevat Lapin yliopistossa vietettyä opettajankoulutusai-

kaansa lämpimästi etenkin ystävyyssuhteiden takia. Miina korosti ystävystymisen 

tärkeyttä opiskeluarjen keskellä. Hänen mukaansa luokanopettajien koulupäivät 

saattoivat kestää kaksitoista tuntia, eli aamusta iltaan asti.  

Sain paljon uusia kavereita, joiden vuoksi pitkätkään päivät eivät ol-

leet ahdistavia. (Miina K, V2010) 

Kuljettiin sillon kaikki luennot yhdessä ja ystävystyttiin ja on ollu sitte 

kurssitapaamisia. (Mea H, V1981) 

Erityisesti on jäänyt mieleen mukavan huoleton elämänvaihe ja ren-

not tyypit ympärillä. Oli pääasiassa hyvät neljä vuotta ja opiskelu oli 

kivaa. (Jaana K, V2010) 

Suurin osa opiskelijatovereihin liittyvistä muistoista oli positiivisia. Yksi luokan-

opettaja muisteli kokeneensa hämmennystä opiskelijatovereidensa suhtautumi-

sesta luokanopettajaopintojen suoritukseen. 

Ainaisena minua ihmetyttävänä asiana on mielenpäällä myös mie-

lestäni osan luokanopettajaopiskelijoiden outo suhtautumien opiske-

luun. Ainakin meidän vuosikurssilla oli paljon tyyppejä, jotka halusi-

vat päästä opinnoistaan läpi siitä mistä aita on matalin. Kehuskelivat 

sitten, miten vähillä lukemisilla ovat minkäkin tentin läpäisseet. 

(Jaana K, V2010) 
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5.2 Sivuaineiden ja harjoitteluiden merkitys 
 

Kiitosta saivat myös luokanopettajakoulutukseen sisältyneet opinnot, jotka tar-

kentuivat syvemmin kuhunkin aineeseen. Erityisesti opetettaviin aineisiin, kuten 

liikuntaan ja musiikkiin, erikoistuneet kurssit sekä sivuaineet olivat luokanopetta-

jien mieleisiä. Haastattelemieni luokanopettajien sivuaineita ja erikoistumisai-

neita ovat: erityispedagogiikka, taidehistoria, kuvataide, liikunta, musiikki, biolo-

gia, ympäristö- ja luonnontieto, suomen kieli, englannin kieli, tekstiilityö, teologia, 

esi- ja alkuopetus, alkuopetus ja kasvatuspsykologia. (Liite 4) Lisäksi tärkeäksi 

koettiin se, että jokainen opiskelija pääsee opiskelemaan haluamiansa sivuai-

neopintoja. Osa heistä koki ne myös kaikista tärkeimmiksi opinnoiksi ensim-

mäistä työvuotta ajatellen.  

Liikunnan kurssit, ne avas sitä oppiainetta ihan uudella tavalla. Siinä 

aukes silmät niinkö niihin asioihin, mihin on ollu aiemmin aika nega-

tiivinen suhtautuminen, siitä niiden kurssien aikana alko ajatteleee 

ihan toisella tavalla niistä asioista. (Linnea H, 2011) 

Sivuaine, missä on pystyny vähän enenpi tavallaan siihen aineeseen 

tai siihen asiaan syventymään. Ei oo jääny niinku pintapuoliseksi ne 

jutut. (Oona H, V2011) 

Vuosina 1980–1981 valmistuneet luokanopettajat mainitsivat oman opettajan 

uran alkunsa merkityksellisiksi opinnoiksi erikoistumisaineensa. 

Erikoistumisaineet ovat rinnastettavissa nykyään koulutuksessa 

sivuaineopintoihin (ks. 28). Erikoistumisaineet koettiin haastaviksi, mutta 

toisaalta hyödyllisimmiksi ensimmäistä työvuotta ajatellen. Mealle tärkeimpiä 

olivat alkuopetus ja tekstiilityö. Lea sai hyvät valmiudet opettajiltaan omaan 

työhönsä liikunnasta, englannista ja tekstiilityöstä. 

 

Mulla oli [erikoistumisaineina] alkuopetus, tekstiilityö ja biologia – – 

Käytännönläheisyys erikoistumisaineissa, alkuopetus oli semmonen 

paketti. Sai melkein kaikista aineista jonkunlaista tukea ja vahvuutta. 

Toinen oli sitten tekstiilityö. Ite olin tämmönen surkea käsityöntekijä, 
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mutta siinä ei tarvinnu ajatella, että olis ensin hyvä. Vaan opiskeli 

niin, että selviää tuolla koulumaailmassa. (Mea H, V1981) 

Parhaat eväät sain liikunnan, englannin ja tekstiilityön erikoistumis-

opinnoissa. Opettajat olivat erinomaisia! (Lea K, V1980) 

Harjoittelut koettiin tärkeäksi osaksi omaa opiskeluaikaa sekä myöhempää opet-

tajuutta. Oona arvosti niitä kaikkein eniten opettajankoulutuksessa. Iran mukaan 

harjoittelut tarjosivat näkökulmia oppilaan tuntemukseen ja kasvatustieteen yh-

distämiseen opettajan työhön. Ira kuvaili harjoitteluita tärkeimpinä opintoina op-

pilaan tuntemuksen ja kasvatustieteen kannalta. 

– – harjottelut, mitä oli [oli merkittävimpiä opintoja]. Ihan ne pedago-

giset harjottelut, että vaikka tietoo on, niin miten sitä tietoo tuodaan 

esille ja otetaan oppilaat huomioon, ja joku semmonen oppilaan tun-

temus ja kasvatustiedekin tietyllä tavalla. (Ira H, V1981) 

Harjoittelut on ollu kaikista parhaimpia ja hyödyllisimpiä. (Oona H, 

V2011) 

– – Pedagogiset harjottelut, että vaikka tietoo on, niin miten sitä tietoo 

tuodaan esille ja otetaan oppilaat huomioon. Joku semmonen oppi-

laan tuntemus ja kasvatustiedekin tietyllä tavalla. (Ira H, V1981) 

Kai muisteli lämpimästi harjoittelukoulun opettajia. Kain mukaan he olivat opetta-

neet ajankohtaisia asioita opettajan työstä ja ohjanneet opettajaopiskelijoita poh-

dintaan. 

Harjottelu avas paljon silmiä ja erittäin hyvät luokanopettajat oli täälä. 

Täytyy sanoa, että nehän teki meistä opettajat, että alustunnit ja luo-

kanopettajat teki meistä opettajia. Lyömättömän hyviä. Ne kuitenki 

vähän viranpuolesta oli uuden aikaisiakin ja sano, että kaikkea pittää 

vähän tuumata, ettei nyt ihan valmista latua piä mennä aina. (Kai H, 

V1981) 
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Yksi luokanopettajista kuvaili harjoittelujaksollaan saaneen hänen mielestään 

epäolennaista palautetta ohjaajilta. Palaute oli liittynyt harjoittelijoiden pukeutu-

miseen ja puhetapaan. 

– – Kauheen ulkokultasta. – – Esimerkiksi meiän ulkoseen olemuk-

seen puututtiin, meän vaatetukseen, kaikkeen tämmöseen hirveen 

epäolennaiseen, puhetapaan, kaikkeen tämmöseen, ei saanu puhua 

murretta luokassa. – – ihan naurettavia tänä päivänä ajateltuna. (Lea 

H, V1980) 

Käytännön harjoittelu on tärkeää ammatillisten tietojen ja taitojen sisäistämiseksi. 

Aluksi harjoittelut voivat pohjautua opettajan työn teknisten taitojen opetteluun, 

mutta niiden tulisi ohjata myös oman kasvatusnäkemyksen kokoamiseen. (Niemi 

1989, 83.) Opettajankoulutuksessa harjoitteluissa opiskelija tutustuu opettajan 

työtodellisuuteen. Harjoittelujen aikaan opiskelija saa ohjausta ja tehtäviä. Niiden 

avulla opiskelija valmistautuu työelämää varten ja oppii kehittymään työssään. 

(Kiviniemi 1991, 47.)  

 

5.3 Puutteelliset tiedot ja taidot käytännönläheisissä asioissa 

 

Osa luokanopettajista koki turhauttavaksi asiaksi koulutuksesta saamatta jäädyt 

tiedot ja taidot opettajan työhön. Etenkin käytäntöön liittyviä asioita oli koulutuk-

sessa käyty läpi liian vähän. Näitä olivat sellaiset asiat, mitkä liittyivät opettajana 

työskentelemiseen ja olemiseen. Monet haastateltavista toivoivat luokanopetta-

jankoulutukseen enemmän käytännön läheisiä opettajan työhön liittyviä asioita.  

Käytäntöön valmentaminen sitte, kun menee oikeesti töihin ja joutuu 

sitte kohtaa ne vanhemmat ja ne ongelmalapset. – – Ei oo sitten niitä 

käytännön eväitä ollu niitä lähtä purkaa. Miten tehä lastensuojeluil-

moitus ja miten kohtaat lapsen, joka kokee kotona väkivaltaa tai sek-

suaalista hyväksikäyttöä tai on niin ku oikeesti oppimisvaikeuksia. 

Niistä kyllä puhutaan, jollain tasolla, mutta sitten ne konkreettiset 

neuvot ja ne ohjeet puuttuu, että miten toimii. (Miina H, 2010.) 
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Jos pystyttäs menee käytännön kannalta ja antaa sitä, mitä työssä 

on kaivannu: miten kohdata haastavia oppilaita ja oppilaita ylipää-

tään ja vanhempia.  Perusrutiineja, mitä koulumaailmassa kohtaa, 

niin jotenki ihan sinne ytimeen, jos ne kurssit pystyis jotenki suuntaa-

maan. (Linnea 2011) 

Niemi ja Tirri (1997, 43) tutkivat opettajien valmiuksia ammattiinsa. Heidän tutki-

mukseensa osallistuu opettajia ja opettajien kouluttajia. Tutkimuksen mukaan 

opettajan koulutuksesta saadaan hyvät valmiudet työnsä suunnitteluun, opetta-

jan ammatin arvioimiseen ja opetukseen kuuluvien menetelmien käyttöön. Tutki-

mukseen osallistuneet opettajat arvioivat koulutuksen tarjonneen huonot valmiu-

det hallintoon liittyviin asioihin, oppilashuoltoon, yhteistyöhön vanhempien 

kanssa ja työskentelyyn kouluyhteisössä. 

Lapin yliopistosta vuosina 1980–1981 valmistuneista suurin osa kertoi heidän 

luokanopettajakoulutuksestaan puuttuneen myös opettamiseen liittyviä asioita. 

Lukemaan opettamisen käytännöt puuttuivat kokonaan heidän opinnoistaan. 

– – kyseltiin ja toivottiin, esimerkiksi alkuopetuksen äidinkielen puit-

teissa sitä lukemisen opetusta. Ite on opetellu lukemaan tavaus-

syteemillä ja silloin oli juuri nämä liukumissyteemit tulleet uutena ja 

KÄTSit ja muut. Sitä tavallaan kovasti toivottiin, että opetettas meille. 

Mutta ei se opettaja suostunut sillon, sano että: ”Oppikaa sitten käy-

tännössä”. Ja niin se piti tehä. (Mea H, V1981) 

Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston opetusohjelman ja opinto-oppaan 

1979–1980 (LKKTKOO 1979, 79–80) alkuopetuksen pedagogiikan opetuskoko-

naisuuden tavoitteisiin kuuluu antaa opettajille valmiudet toimia eri oppiaineissa 

nimenomaan kahdella alimmalla luokalla 
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5.4 Tyytymättömyys massaluentoihin soveltavissa ja metodiopinnoissa 
 

Turhautumista aiheuttivat myös osa opinnoista, kuten massaluennot, joihin he 

nimesivät syventäviä opintoja ja metodiopintoja. Osa vuosina 1980–1981 valmis-

tuneista luokanopettajista kuvaili opiskeluaan erittäin työlääksi. Lean ja Kain mie-

lestä erikoistumisopinnot olivat työläimpiä. 

Aika turhia kursseja piti vain sinne tunkea. Varsinki maisteriopin-

noissa oli jotaki syventäviä kursseja, mitä piti vain valita sen takia, 

että sinne joukkoon jotaki mahtuu. Oli sielä jotaki muitaki vapaava-

lintaisia täytekursseja, jotka ei oikeestaan liittyny yhtään mihinkään, 

eikä niistä kauheesti hyötyä sitte itelle jääny. (Oona 2011) 

– – Tapa opiskella ja työskennellä, että on varmaan tänä päivänä 

ihan erilainen. Välillä se oli aika yksinäistä puurtamista. (Lea H, 

1981) 

– – Suomenkielenopinnot, korkealentosta se touhu, että ei siellä oi-

keen ammattiin liittyvää asiaa niin hirveesti tuu. Mutta viihdyttiin hy-

vin. – – oli tosi kova, ku me Oulun yliopistoon sitten suoritettin, hirvit-

tävä oli se tentti. Elämässä ensimmäistä kertaa joutu oikeen tiukille, 

me luettiin kaverin kans viikko. Ihan yötä päivää. – – hyvin pärjättiin, 

mutta tuota, ehkä kovin opinto minkä oon ikinä tehny. (Kai H, V1981) 

 

5.5 Luokanopettajankoulutus muutoksen keskellä 

 

Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen alkutaipaleella opiskelleet luokan-

opettajat kertoivat kokemuksistaan keskellä muutosta. 
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 Kaikki oli uutta, kaikki oli epävarmoja. Haki muotoaan (Lea 1980) 

Kai muistelee luokanopettajankoulutusta linja-autoaseman alakerrassa. Hän olisi 

halunnut käydä luokanopettajaksi oikeassa yliopistorakennuksessa ja olikin ai-

koinaan ollut pettynyt opetuksen järjestämiseen. Mea ja Lea puolestaan nostivat 

esille sen, että koulutusta annettiin harmillisesti useissa eri toimipisteissä. 

– – me oltiin jossaki Linja-autoaseman alakerrassa ja pienteollisuus 

talossa, semmosissa väliaikasissa tiloissa. Nythän sen ymmärtää, 

ettei sillä oo sinäänsä mitään merkitystä. Mutta mulle sillä on ollu, mä 

oon pyrkiny oppikouluun ja käyny lyseota, Pohjos-Suomen parasta 

koulua siihen aikaan. Jumalauta ni se mulle merkitsi se kaikki sem-

mosta, että ois pitäny olla tiilikampus ja siellä dekaani kävelee joku 

kalotti päässä. Sehän oli Rovaniemen VA opettajankoulutuslaitos sil-

lon, Oulun yliopiston alasena. Sehän muuttu sitten Lapin korkeakou-

luksi sinä aikana ku me oltiin ja sitte ku me valmistuttiin. (Kai H, 

V1981) 

Tilathan oli kurjat ja juostiin. – – Siinä piti muutamassa minuutissa 

ehtiä siitä Lappia-talolta, sitä sanottiin harjottelukouluksi, siinä Maa-

kunta-kadulla, niin siihen syömään ruokasaliin. – – Urheilua ja liikun-

toja oli paljo urheiluopistolla, että ei ollu niitä kulkuyhteyksiä. Fyysiset 

olosuhteet oli tietenki aika huonot. (Mea H, V1981) 

– – opiskelu-, harjoittelu- ja ruokapaikkojen sijoittumisen hajalleen 

ympäri kaupunkia kunnollisten tilojen puuttuessa. Kaikki oli koko ajan 

”vaiheessa”. (Lea K, V1980) 

Vuosina 1980–1981 valmistuneiden tutkittavien koulutusaikoina luokanopettajan-

koulutus oli uusi koulutuslinja Rovaniemellä. Koulutus saikin haastateltaviltani kri-

tiikkiä sen käynnistymisvaikeuksista.  

Ja sitten tietysti vielä, että se oli niin alkuvaiheessa, montakohan 

vuotta se oli toiminu tämä opettajankoulutus täällä Rovaniemellä, 

olisko ollu vasta pari vuotta. Ei kaikki opettajat ollu sillai päteviä, että 
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minäkin pystyin jo omalla taidollani huomaamaan, että tuo ei nyt sit-

ten ole varmaan se paras mahdollinen. (Mea H, V1981) 

Luokanopettajakoulutus oli omana opiskeluaikanani vielä lapsen-

kengissä Rovaniemellä. Lapin Korkeakoulun opettajanvalmistuslai-

tos Oulun Yliopiston filiaalina aloitti muistaakseni vuonna 1975. Itse 

pääsin sisään vuonna 1977 toisella yrittämällä. Opiskelu oli hyvin 

koulumaista ja lehtorit ja proffat olivat samaa kaliiberia. Muistan lu-

entojen puuduttavat kalvosulkeiset, valtavan pitkät opiskelupäivät – 

– Kasvatustieteen opiskelu sen sijaan ei jättänyt minkäänlaista posi-

tiivista muistijälkeä. – – opettajattarena luentosalin edessä ja luki 

suoraan kirjasta (!!) asioita, joita sitten tentimme samasta kirjasta! 

”Lastentauteja” siis oli vielä paljon tuohon aikaan. – – (Lea K, V1980) 

Vaikka opiskelutilat olivat ympäri kaupunkia, luokanopettajat kuvailivat opintojen 

rakennetta selkeäksi. Opinnot suoritettiin pääasiassa luentoina ja kurssin lopuksi 

järjestettiin tentti. 

– – kurssimuotosta. Ensimmäisenä vuonna käytiin niitä aineitten pe-

rusopintoja. Aivan niinku häkelty muutaman yliopistovuoden jälkeen, 

että ainiin täytyy laittaa taas penaali ja värit, tämmöset kaikki perus-

asiat, vihkot ja muut. Oli tottunu siihen semmoseen akateemiseen 

vapauteen. Toisaalta se oli helppoa, – – meni kaheksaksi ja tuli jos-

kus pois ja teki kotona läksyt. – – Tentit oli säännöllisesti. Tiesi, että 

kun se kurssi loppuu, niin siinä on tentti ja kun sen suoritat okei, niin 

saat jatkaa. (Mea H, V1981) 

 

 5.6 Yhteenveto 

 

Keskeisimpinä kokemuksina koulutusajoilta olivat jääneet suhteet opiskelijatove-

reihin, erikoistumis- ja sivuaineopintojen tärkeys, harjoitteluiden merkitys, puut-

teelliset tiedot ja taidot käytännön läheisissä asioissa, tyytymättömyys massa-
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luentoihin soveltavissa ja metodiopinnoissa sekä vuosina 1980–1981 valmistu-

neet luokanopettajat mainitsivat kokemuksiaan keskellä opettajankoulutuksen 

muutosta.  

Lapin yliopiston alkuvaiheissa vuosina 1980–1981 valmistuneet luokanopettajat 

kertoivat opettajakoulutuksen opintojen määrästä. Sivuaineopintoja kuvailtiin ras-

kaiksi opinnoiksi, sillä niiden suorittamisessa oli suuri työmäärä. Sivuaineopinto-

jen tekemisen jälkeen luokanopettajat olivat ylpeitä suorituksistaan. 

Vuosina 2010–2011 valmistuneet luokanopettajat eivät maininneet koulutuk-

sensa puutteeksi saamaansa opetukseen liittyviä asioita. Lapin yliopiston alku-

vaiheina valmistuneet luokanopettajat puolestaan kokivat puutteita opetukseen 

liittyvissä opinnoissa, kuten lukemaan opettamisen puuttuminen opinnoista. 

Selkeitä eroja luokanopettajien kokemuksissa oli myös opiskeluympäristöjen ku-

vailemisessa. Vuosina 2010–2011 valmistuneet luokanopettajat eivät nostaneet 

esille opiskeluympäristöihin liittyviä asioita, kun taas vuosina 1980–1981 valmis-

tuneiden luokanopettajien muistoissa opiskeluympäristöt olivat keskeisessä ase-

massa. Luokanopettajat kuvailivat Lapin yliopiston sijainneen useissa eri toimi-

pisteissä. Opetuksen järjestämisessä käytettiin väliaikaisesti muun muassa linja-

autoaseman rakennusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

6 Ensimmäinen työvuosi opettajana 
 

 

6.1 Sijaisuuksia ja vakituisia työpaikkoja 
 

Luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen kaikkia haastateltaviani odotti töiden 

hakeminen. Muutamat opettajat kuvailivat olleensa huolestuneita siitä, etteivät 

saisi luokanopettajan virkaa opiskelupaikkakunnaltaan. 

En saanut, tai pelkäsin, etten saisi töitä/virkaa Rovaniemeltä – – (Ira 

K, V1981) 

Haastateltavista kolme luokanopettajaa aloitti työnsä opiskelupaikkakunnan tun-

tumassa. Toinen heistä, Mea, sai heti töitä ja vakituisen viran opiskelupaikkakun-

nalta. Koulu oli kohtuullisen iso, sillä jokaista vuosiluokkaa oli kaksi. (Mea H, 

V1981) Miina aloitti työnsä tekemällä sijaisuuksia opiskelupaikkakuntansa kou-

luissa. Osa kouluista oli jo entuudestaan tuttuja ja ensimmäinen työvuosi jatkui 

kokonaan määräaikaisilla sijaisuuksilla. Hän koki niiden olleen raskaimpia asioita 

ensimmäisenä työvuonna. 

Ensimmäinen vuosi oli raskas, kun ei ollu vakituista työpaikkaa. Aa-

muherääminen ja se epävarmuus ylipäätään, että onko töitä. Se oli 

raskainta siinä. (Miina H, V2010)  

Jaana jäi myös opiskelupaikkakunnalle opettajien sijaiseksi. Ensimmäinen puoli 

vuotta opettajan työurasta sisälsi lyhytkestoisia, määräaikaisia luokanopettajan 

sijaisuuksia. Suurimman osan sijaisuuksista ensimmäisenä työvuonnaan hän teki 

koululla, missä oli pari sataa oppilasta. Jaana sai myös pidemmän sijaisuuden 

resurssiopettajana, sitä hän kuvailee mukavaksi. (Jaana H & K, V2010.)  

Lea puolestaan sai töitä opiskelupaikkakuntansa läheisyydestä, entisestä semi-

naarikoulusta. Koulussa oli yli 300 oppilasta. Oppilaita hänellä oli heti alkuun kol-

mekymmentä, mikä oli hänen mukaansa ollut melko haastavaa noviisiopettajalle. 

Kolmekymmentä 9-vuotiasta, monenlaista levotonta. (Lea H, V1980) 
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Osa haastateltavista hakeutui töihin muualle henkilökohtaisista syistä ja opiske-

lupaikkakunnalla olleen huonon työtilanteen vuoksi. Linnea päätti lähteä töiden 

perään Etelä-Suomeen, missä opettajan töitä on hänen mukaansa enemmän. 

Aluksi hän opetti muutaman kuukauden koulussa, missä oli neljä sataa oppilasta. 

Kyseisen koulun antamista työtarjouksista huolimatta hän siirtyi ensimmäisenä 

työvuonnaan luokanopettajaksi kaksi kertaa suurempaan kouluun. (Linnea H, 

V2011) 

Ira muutti etelämmäksi Suomeen. Hän opetti pienellä koululla. Koululla oli vain 

luokat 1–6. (Ira K, V1981).  Oona sai ensimmäiseksi luokanopettajan sijaisuuden 

koululta, missä oli 150 oppilasta. Hän ei muuttanut kovin kauas opiskelupaikka-

kunnaltaan, sillä koulu sijaitsi Pohjois-Suomessa. Hän kertoi oppilaistansa suu-

rimman osan olleen poikia ja oppilasryhmän olleen suuri, jonka takia hän koki 

sijaistamisen raskaaksi. Lisäksi luokassa oli ollut ongelmatilanne, jonka keskelle 

hän joutui vasta valmistuneena opettajana. 

Eka työvuosi oli kyllä tosi raskasta, sattu tosi raskas porukka, tosi 

poikavoittoinen ja isoluokka. Vielä semmonen haastavampi tilan-

nekki tuli siihen kesken vuoden, jossa oli sijainenki vähän tuota mo-

kannu siinä ja tulin sitte korjaamaan ja paikkaamaan tilannetta. Itellä 

oli aika raskas taakka vettää sitte sitä ekaa vuotta töisä.(Oona H, 

V2011)  

Kai matkusti luokanopettajaksi toiseen maahan, jossa hän opetti pienellä paikka-

kunnalla kaksisarjaisessa koulussa. Hän oli tyytyväinen siihen, että oli saanut 

töitä ja koki asuinpaikan muutoksen mielekkääksi. 

 – – Siellä oli kuitenkin tarjolla virkoja. Aattelin, että on mukava taval-

laan, että saa tehä töitäki, ettei tarvii kyttäillä tässä. Ja oli mun mie-

lestä ihan paikallaan. (Kai H, V1981) 
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6.2 Identiteetin vahvistuminen epävarmuuksista huolimatta 
 

Yksilö voi rakentaa identiteettiään narratiivisesti. Silloin yksilö tuottaa identiteetti-

ään oman kerrontansa pohjalta. Samalla hänen täytyy valita mitä kertoo ja on 

kertomatta itsestään. Identiteetti rakentuu ja muovautuu kerronnan edetessä, 

eikä se ole todellisen itseyden kuvaus. Yksilöllinen ja persoonallinen identiteetti 

korostuvat ammatillisen kokemuksen myötä. Ajan myötä työntekijöiltä odotetaan 

joustavaa identiteettiä omien yksilöllisten taipumusten mukaisesti. (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2006, 42–44.) Luokanopettajien kertomat kokemukset heijastavat 

heidän käsityksiään itsestään opettajina. Heillä oli ensimmäisenä työvuonnaan jo 

vahvat käsitykset itsestään ja he kuvasivat niiden vahvistuneen tuona aikana.  

Iran mielestä hän on ollut idealistinen opettaja. Hänellä oli heti uran alkuvaiheissa 

selkeät arvot ja opetus tyyli. 

Olin idealistinen opettaja. Halusin toteuttaa luonnonmukaisuutta ja 

inhimillisyyttä, rakastaa lapsia. Koin itseni kanssaeläjäksi, eteenpäin 

ohjaajaksi, äidiksi. (Ira K, V1981) 

Iran lisäksi myös Jaanalla on ollut tavoitteena arvovaikuttaminen. Hän on ollut 

toiveikkaana tekemänsä työn tulokseen jo ensimmäisestä työvuodesta lähtien. 

Opettajan työssä pääsee vaikuttamaan ihmisen arvojen muutok-

seen, ja se on siinä se tärkee juttu. – – hirveästi käyn teemoja läpi, 

tota rasismiin liittyen ja seksuaalivähemmistöjen hyväksymiseen ja 

suvaitsevaisuuteen ja luonnonsuojeluun. Koen että kyllä se varmaan 

jossaki vaiheessa kantaa hedelmää. (Jaana H, V2010) 

Miina on ollut itseensä tyytyväinen opettajan uran alusta asti. Ensimmäisten työ-

kokemusten myötä hän kokee valinneensa itselle sopivan alan ja vahvistuneen 

opettajana.  

Mun mielestä oon kyllä ollu ihan ok ope. Kyllä se sitten vahvistu, että 

oon niinku oikealla alalla ja oikeassa työssä. Vaikka onki vaikeuksia 
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ja hankalia tilanteita, niin pystyn kuitenki olee vahva, vahva identitee-

tiltäni ja vahva opettaja. (Miina H, V2010) 

Osa luokanopettajista koki ensimmäisenä työvuonnaan raskaaksi asiaksi vakitui-

sen työsuhteen puuttumisen. Jaana oli pohtinut johtuiko työn puute oman työn-

teon huonosta laadusta ja se oli heikentänyt hänen itsetuntoaan. 

Mun itsetunto on ollu aina heikoilla sen suhteen kun täällä on kuitenki 

aika vaikea naisopettajan saada töitä. Elikkä siihen jännitykseen liit-

tyen, että onko töitä vai ei. – – Vaikeaa ajatella, että se johtuu siitä, 

että koulutettaan niin paljon ja töitä on niin vähän. Vaan sitä niinku 

helposti ajattellee, että: ”Hei, olenko mie tehny tän työn niin huo-

nosti?” Se vaikuttaa siihen itsetuntoon. (Jaana H, V2010) 

Linnea kertoi huomioineensa ja löytäneensä oman opettajaidentiteettinsä vasta 

ensimmäisenä työvuonna. Sen huomioiminen alkoi, kun Linnea todella tajusi ole-

vansa opettaja. Sen jälkeen hän tarkkaili ja arvioi omaa toimintaa. 

Alko tarkkailla omia, opettajuuden piirteitä: ”millä tavalla mä nyt sitte 

oon tässä ja millä tavalla mä toimin? Toiminko mä hyvin?” Kyllä sitä 

tarkkailee itteään kokoajan. (Linnea H, V2011) 

Opettaja on työnsä kehittäjä. Opettajan työssä tarvittavilla kyvyillä on yhteys tut-

kimuksen tekoon. Työssä on merkittävää reflektoida ja arvioida työtä. (Kiviniemi 

1991, 51.) 

Luokanopettajat kuvailivat ensimmäisiä opettajana olemisen kokemuksiaan tun-

nepitoisesti. Epävarmuus oli keskeinen tunne, jolla he kuvailivat kokemuksiaan 

ensimmäisestä työvuodesta. Kai toi esille kokemuksiaan ensimmäisestä työpäi-

västä. Häntä jännitti kovasti uusien oppilaiden kanssa työskenteleminen. Kain 

tuttava oli samaan aikaan koulussa kuraattorina. Kai pyysi hänet luokkaansa seu-

raamaan ensimmäisiä oppitunteja ja samalla tuomaan uskottavuutta omalle ope-

tukselleen. 
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Ihan ensimmäiset tunnit, että jos mä kuolen, niin tuota kärrää pois. 

Oppilaillaki semmonen tunnelma, että tässä ollaan ihan tosissaan. 

(Kai H, V1981) 

Luokanopettajat tunsivat epävarmuutta varsinkin niissä tilanteissa, jotka he koki-

vat jollain tavalla omiksi heikkouksiksi.  

Hirveestihän sitä jännitti, että miten omat taidot riittää, miten siitä ky-

kenee sitten hoitamaan kaikkia asioita, mitkä on tavallaan tosi vie-

raita. Niitä sitten tavallaan pompsahteli pikkuhiljaa kaikkia uusia asi-

oita ja tilanteita. (Linnea H, V2011) 

Epävarmuus, että kun tarjottiin: ”Minkä luokan otat opetettavaksi?” 

Niin minä sanoin heti: ”Etten ainakaan ekaluokkaa.” Et se oli niin vaa-

tiva, vaikka mulla oli alkuopetuksen pätevyys. (Mea H, V1981) 

Iralle stressaavinta oli säestäminen. Hän jännitti niin kovasti säestämistä, että 

reagoi siihen fyysisesti. 

Päivänavauksissa ja juhlissa harmonilla säestäminen oli tuskaa – – 

Sen jälkeen mä en oo halunnu koskeekaan sitä, et se oli niin stres-

saavaa. Soitin kädet täristen soinnuilla kaikki laulut. (Ira H, V1981) 

Leakin koki musiikin opettamisen heikoimmaksi taidokseen. Sen lisäksi hänellä 

oli useita tilanteita, missä hän koki epävarmuutta. 

Jouduin opettaa musiikkia, tajusin, että minusta ei siihen ole. – – En 

osaa soittaa ja se masensi jotenki mua niin paljon, etten mä sitä kos-

kaan ees alkanu opettelemaan. Ja sitten paljo hankalia tilanteita, 

missä tunsin epävarmuutta. Olin usein tosi heikoilla. (Lea H, V1980) 

Oppiaineista musiikin opettaminen koettiin haastavimmaksi. Osalle se oli ollut 

myös antoisaa. Opiskeluaikana musiikin opiskelu oli ollut usealle mieleistä. Vuo-

sina 1980–1981 valmistuneille luokanopettajille, joille pianon soitto tuli tutuksi 

vasta koulutuksessa, kertoivat luovuttaneensa säestämisen harjoittelun jo työ-

uran alussa. 
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Päätöksien teko ja yhteisten toimintalinjojen puute työskentelytapojen valinnassa 

voi aiheuttaa epävarmuutta. Epävarmuus kuuluu opettajan työhön, sillä työpäi-

vissä on ennalta-arvaamattomia tilanteita. Uusien asioiden kokeilu tarkoittaa ris-

kien ottamista, joka kasvattaa epävarmuutta. (Sahlberg 1998, 132.) 

 

6.3 Kollegiaalinen tuki ja vuorovaikutus 
 

Hyväksyntä ja muiden asettamat odotukset 

Opiskelijasta opettajaksi siirtymistä kuvataan yhdeksi kriittiseksi pisteeksi opetta-

jan uran alussa, oman aseman ja identiteetin kannalta (Measor, Sikes & Woods 

1985, 3). Kaikki haastateltavat muistelivat lämpimästi vastaanottoa omalle en-

simmäiselle koululleen.  

Siellä, missä mä olin muutaman kuukauden, niin otettiin tosi hyvin 

vastaan. Ne olis halunnu, että mä sinne jäänki. Nytte sitte tässä uu-

dessa niin tosi hyvin. (Linnea H, V2011) 

Hyvin [ottivat vastaan]. – – Vaikka ne opettajat, se oli arvonsa tun-

teva, vanha seminaarikoulu. (Lea H, V1980) 

Koululla otettiin siis todella hyvin vastaan. En ole missään muussa 

koulussa noin hyvää vastaanottoa saanu, mitä tuolla. (Oona H, 

V2011) 

Hyvin kyllä. Tietysti, ne oli todella hyviä ihmisiä, että täytyy nostaa 

hattua. Ne ihmisen ottaa ihmisenä tosi hyvin vastaan. (Kai H, V1981)  

Vaikka luokanopettajat muistelivat vastaanottoa lämpimin sanoin, he eivät tässä 

yhteydessä osanneet tarkasti kertoa, mistä tunne hyvästä vastaanotosta tuli. 

Ammatillista identiteettiä voidaan kuvata persoonallisen ja sosiaalisen identitee-

tin vuoropuheluna. Ammatillisen identiteetin positiosta neuvotellaan suhteessa 

siihen todellisuuteen, jossa yksilö elää. Ammattinsa juuri aloittaneet tyypillisesti 

korostavat työnsä alkuvaiheessa työyhteisöön sosiaalistumista. Aluksi heiltä 
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puuttuvat työyhteisön kulttuurinen pääoma sekä valta ja kontrolli. He kokoavat 

ammatillista identiteettiään ottamalla omakseen työyhteisön normit, arvot ja toi-

mimisen tavat. Työn aluksi sosiaalistuminen työyhteisöön voi olla hallitsevaa, 

vaikka yksilön omat näkemykset ja uskomukset poikkeaisivat työyhteisön ar-

voista ja normeista. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 44.) 

Luokanopettajat kertoivat työyhteisön hyväksynnästä ja sen lisääntymisestä en-

simmäisenä työvuotena. Kaikkien luokanopettajien työhön siirtyminen ei sujunut 

ongelmitta. Muutamat luokanopettajat kokivat, etteivät he saaneet koulun työs-

kentelytapoihin ja työympäristöjen hallintaan työnohjausta. Mea selvitti itse kou-

lun tilat ja käytännöt. 

Minä vaan siinä hiljakseen hain ne keinot, että miten sinne pukuhuo-

neisiin mennään ja missä se teknisen työn luokka on ja mitä tehhään 

ku mennään luistelemaan. Et sillai, jollai ehkä vääränlainenki itse-

tunto oli, etten voi oikeen kysyä, tässä mennään vaan ja otetaan ites-

tään selville. (Mea H, V1981) 

Kokemuksia löytyi myös normitetusta identiteetistä. Se näkyi muiden asettamina 

näkemyksinä siitä, mitä opettajan tulisi olla. Luokanopettajat tunsivat muiden 

asettamat näkemykset paineina ja negatiivisina tuntemuksina. Ira koki olevansa 

niin erilainen normitetusta opettajan mallista, ettei hän kokenut olevansa opettaja.  

Minä en koe olevani opettaja. Minä en mahdu siihen muottiin, joka 

minulla on opettajasta: Opettajalla on selvät rajat itselleen ja toisille. 

Hän osaa käyttäytyä normien mukaisesti – ainakin oppilaita kohtaan. 

Opettajan työ on paljo semmosta niinku rajoittavaa, rajallista, sään-

töjä, normien ympäröimää, mitä saa tehä, mitä ei saa ja miten pitäs 

tehä. (Ira H, V1981) 

Ira ajatteli koulussa olevasta kurinpidosta eri tavalla kuin hänen mukaansa suurin 

osa opetusalan ammattilaisista ajattelivat.  
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– – [muut ajattelivat] kurista, että sen pitäs tulla hirveen ulkoapäin, 

tulla se kuri ja hirveen auktoritääristä. Mä enemmän semmosta ih-

mistä hoitavaa pedagogiikkaa haluaisin harrastaa. Että, siinä ehkä 

se kovuus, pehmeys, rakkaus, äidillisyys, läheisyys. Semmosia risti-

riitoja. (Ira H, V1981) 

Lea kertoi ahdistuneensa työnsä alussa muiden asettamista toimintaa rajaavista 

odotuksista. 

Sitte tulee tietenki vähän ahistustaki, että miten minun tulee toimia. 

(Lea H, V1980)  

Mutta jotenkin oli sellainen tunne, että piti pärjätä, kun oli vasta opin-

notkin suoritettu oikein korkeakoulussa! (Lea K, V1980) 

Osa luokanopettajista koki sopivansa muiden opettajien joukkoon mainiosti heti 

työnsä alusta. Nämä luokanopettajat kuvailivat itseään varmoiksi ja heillä oli hy-

vät itsetunnot. 

Menin semmosella tunteella, että minä olen hyvä ja minä nämä 

osaan ja olen nuori opettaja tässä muitten joukossa. (Mea H, V1981) 

Ku siirryin varsinaiseen työpaikkaan, niin en ollu nuori kukko vaan 

nuori kana. Että minä nämä osaan. Minunki taidoilla opetin ensim-

mäisen kerran liikuntaa ja ensimmäisen kerran tuli nämä jumppakär-

päset siihen ja vein sinne oppilaita, koskaan en ollu mitään taitovoi-

misteluita ollu.” [Ajattelin, että] näin kun minä olen tässä opettaja ja 

minä olen nämä ohjeet saanu, niin tässä mennään. ”(Mea H, V1981) 

Täytyy muistaa, että luokanopettajien kollegoita ei ole haastateltu, eikä heidän 

näkökantaansa asiasta tiedetä. Haastateltavani kertoivat asioita niin kuin he itse 

kokivat siitä, mitä muut ovat ajatelleet heistä. 
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Palaute työstä 

Opettajaksi kehittyminen tapahtuu aina jossain kontekstissa. Sen voi nähdä opet-

tajan ja yhteisön sekä yhteiskunnan keskeisenä vuorovaikutuksena. Silloin on 

olennaista opettajan suoriutuminen työstään omassa tehtävä-, ympäristö- ja kult-

tuurisidoksessa. (Niikko 1998, 89.) 

Luokanopettajat kuvailivat saaneensa palautetta työstään. Palaute oli heidän mu-

kaansa pääasiassa hyvää. Osa koki positiiviseksi palautteeksi kehujen lisäksi 

työtovereilta saamansa neuvot.  Palautteen antajiksi he määrittelivät työtoverit 

sekä oppilaat ja heidän vanhempansa.   

Lapset ja vanhemmat anto mukavaa palautetta ja piettiin yhteisiä ti-

laisuuksia. (Mea H, V1981) 

Hyvää palautetta sain. Se tuli sekä kodeista, että kollegoilta että op-

pilailta. Sain paljon hyvää palautetta ja yhdeltä pikkupojalta pokaalin, 

jossa oli teksti: Maailman paras opettaja! Se tuntui mukavalta. (Lea 

H, V1980) 

Oppilailta tulee aina suora palaute, kyllä niistä nyt näkee, että miten 

meillä menee siellä koulussa. Yleisesti sitten rehtori ja vararehtori on 

ne [jotka antavat palautetta]. Muutamilla kouluilla sitten ne opettajatki 

kun keskusteltiin, että miten on hoidettu tietyt asiat, niin niiltä tulee 

sitten sitä palautetta, että onko mennyt hyvin. Yleensä tukevaa pa-

lautetta, että saa vahvistusta itelle, että onko osannu toimia oikein. 

Vinkkejä vielä, että miten kannattaa jatkossa tätä samaa asiaa 

vaikka, jos on joku ongelmatilanne, niin miten sitä voi seuraavana 

päivänä jatkaa. (Miina H, V2010) 

Kaikilla ei kuitenkaan ollut montaa kokemusta hyvästä palautteesta. Kokemuksia 

oli myös siitä, että hyvän palautteen saaminen on hyvin harvinaista. Epäsuoraa 

palautetta saatettiin antaa opettajien selän takanakin, esimerkiksi opettajanko-

kouksissa.  
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Sitten tietenkin saatto olla jotaki, jos sitten opettajakokouksessa oli 

joku opettaja, niin porukka yritti savustaa sitä, ettei sitä saa enää pal-

kata. Että semmosta palautetta saatettii jollekki antaa vähän selän 

takana.(Mea H, V1981) 

– – eihän tässä ammatissa saa sitä palautetta. Sillon ku sitä tulee, ni 

se on huonoa. Toisinaan jos joku antaa hyvää palautetta niin pittää 

oikeen itekki miettiä, että onko kaikki hyvin. (Kai H, V1981) 

Palautteen avulla opettaja voi rakentaa itseään, sillä silloin hän tulee tietoiseksi 

muiden läsnäolosta kehityksessä.  Palaute antaa opettajalle enemmän arvos-

tusta ja heijastuu vuorovaikutukselliseen kehitykseen. On merkittävää, että opet-

taja voi keskustella työhön liittyvistä asioista toisten kanssa, sillä silloin he saavat 

tietää miten muut näkevät hänet opettajana. Palautetta tulee opettajalle myös 

oppilailta. Palaute kasvattaa opettajaa monialaisesti. (Niikko 1989, 91.) 

 

Tuki – teot ja sanat 

Luokanopettajien saama tuki oli konkreettisia tekoja, mutta myös sanoja työtove-

reilta. Kai mainitsi jännittäneensä kovasti ensimmäistä koulupäivää. Hän haki tu-

kea työtoverilta. Kain luokan perällä istui koulussa jo pidempään ollut kouluku-

raattori, joka seurasi oppitunteja ensimmäisien koulupäivien ajan. 

Kuraattori, niin niitä ensimmäisiä mä sanoin että tuu nyt vähäks aikaa 

istuu sinne luokan perälle, että ensimmäistä kertaa meiän ensimmäi-

nen suomenkielinen viides luokka.(Kai H, V1981) 

Mea koki sopivansa koulun henkilökunnan joukkoon, vaikkei saanutkaan suora-

naista palautetta omasta toiminnastaan työtovereiltaan. 

Semmonen tuki, – –  tais meitä olla kolme rinnakkaisluokkaa, että sai 

semmosen hyvän tuen. – – tunsin sen, että olen hyvä ja hyväksytty. 

Minä tunsin sillä tavalla, että kyllä nuo minut porukkaan hyväksyy 

täysivaltasena jäsenenä, ettei ollu mitään syrjimisen tunnetta. Ei sitä 
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kyllä ääneen sanottu siellä, että: ” Ootpas sinä hyvä,” tai ”ootpas sinä 

huono” tai ”tee tämä noin tai tee tuo eritavalla”. Että ei ne ollu esi-

merkiksi opettajankokoukset sellasia.(Mea H, V1981)  

Osa luokanopettajista koki saaneensa tukea kollegoilta ja esimieheltä myös opet-

tajan työn arkeen kuuluvissa asioissa, mutta samalla hieman erityisemmissä ta-

pauksissa. Linnea sai helposti neuvoja työtovereiltaan. Miina puolestaan pohti 

ensimmäisenä työvuonnaan lastensuojeluilmoituksen tekemistä ja tuen hankki-

mista oppilaalleen. 

Kollegat lähellä ja tosi paljo me jaetaan tietoo keskenämme ja saa 

kysellä ihan vapaasti, ei oo tyhmiä kysymyksiä. Ettei oo tarvinnu 

jäähä yksin märehtii mitään asioita – – ”Mitäs me nyt tehään ku kävi 

näin ja toi vanhempi kysyy tollasta, mitä mä nyt vastaan?” Kerranki 

sattu semmonen tilanne, että oppilas toi jonku linkkuveitsen kouluun, 

eihän sitä tienny miten siinä pitää toimia tavallaan. Eihän siitä anneta 

valmiita neuvoja, niin kaikkiin tommosiin, ihan arjen tilanteisiin, miten 

se koulu pyörii ja tällasiin asioihin. (Linnea H, V2011) 

Näissä erityistapauksissa, kuten lastensuojeluilmoitukset ja lapsille 

avun saaminen. Näissä esimerkiks tää kolmiportainen tuki, että mi-

ten se niinku käytännössä menee, et miten mä saan tukea kun lapsi 

tarvii tukea oppimiseen, niin niissä mä tarvitsin sitten tukea ja apua. 

(Miina H, V2010) 

Luokanopettajilla oli myös kokemuksia, joiden mukaan he eivät saaneet riittävästi 

tukea. Luokanopettajat kuvailivat opettajanhuonetta paikaksi, jossa puhuttiin 

muuta kuin kouluun liittyviä asioita. Osa totesi, ettei ollut sopivaa ilmapiiriä avun 

pyytämiseksi. Varmistusta omalle toiminnalle olisi myös kaivattu. Lea tapasi työ-

tovereita vapaa-ajalla neuvojen saamiseksi. 

Joidenkin nuorempien kollegoiden kanssa saatoin joskus vapaa-

ajalla tavata ja kysellä joitain neuvoja kouluun liittyen. (Lea H, V1980) 
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Jaana toivoi uransa alussa lisää tukea. Hän kaipasi varmistusta omalle toimin-

nalleen opettajana. 

Semmonen jotenki tukea ja varmistusta sillä, että tekkeekö asioita 

oikein. On vaikeaa saada siitä luokasta sitä onnistumisen elämystä 

ja sitä semmosta, että onko oikeilla jäljillä. Semmosta voimistusta tu-

lis välillä siihen. Siihen tekemisseen ja semmosta opettajaitsetunnon 

ja identiteetin voimistumista ja kasvua. (Jaana H, V2010) 

Eteläpellon ja Vähäsantasen (2010, 44) mukaan työssään juuri aloittaneet tyypil-

lisesti korostavat työnsä alkuvaiheessa työyhteisöön sosiaalistumista. Aluksi 

heiltä puuttuvat työyhteisön kulttuurinen pääoma sekä valta ja kontrolli. He ko-

koavat ammatillista identiteettiään ottamalla omakseen työyhteisön normit, arvot 

ja toimimisen tavat. Työn aluksi sosiaalistuminen työyhteisöön voi olla hallitse-

vaa, vaikka yksilön omat näkemykset ja uskomukset poikkeaisivat työyhteisön 

arvoista ja normeista.  

 

Yhdessä tekeminen ja ystävystyminen 

Luokanopettajat mainitsivat ensimmäisen työvuoden iloisimmiksi hetkiksi lähes 

poikkeuksetta omat oppilaansa ja heidän kanssaan työskentelyn. Yhteiset retket, 

kotikäynnit ja yhdessä harrastaminen kuuluivat monien luokanopettajien muistoi-

hin. Yhteistä puuhaa oli myös kollegoiden ja oppilaiden vanhempien kanssa. Osa 

luokanopettajista muisteli erittäin lämpimästi ensimmäistä työvuottaan juuri yh-

dessä tekemisen ja ystävystymisen kautta. 

Muistan sen ensimmäisen joulujuhlan järjestämisen, mikä tehtiin 

toisten opettajien kanssa yhessä. [Iloa]Lapsista ja yhessä tekemi-

sestä. Kyllä ne lapset on [ilo]. (Lea H, V1980) 

Kai sai ulkomailla opettajana työskennellessään mieleisiä työkavereita. Sen li-

säksi hän vietti vapaa-aikaansa oppilaiden vanhempien kanssa. 
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Kyllä, se oli ihan tosi mukavia työkavereita. Oli hirveän, hirveän mu-

kavia persoonia – – vanhemmatki – – käytiin pellaa joka viikko sulka-

palloo muutamien kans siellä urheiluhallilla – – Joittenki luona kävi 

kylässä. (Kai H, V1981) 

Mea jakoi työhön liittyviä työtehtäviä työtovereidensa kanssa. Hän sai myös ys-

tävän töiden kautta, jonka kanssa piti yhteyttä vapaa- ja loma-ajalla. 

– – Tehtiin yhteisiä päivänavauksia: ”puhu sinä ja soita sinä”. – – 

Naapuriluokan opettaja, meistä tuli aika hyviä ystäviä, vaikka meillä 

oli aika paljon ikäeroakin, mutta hänen tyttönsä oli minun luokalla. 

Tyttö saatto viettää meillä sitte kesäpäiviä, pidettii myös sillai yh-

teyttä. Sillai myös ystävä ja kolleega. (Mea H, V1981) 

Poikkeuksellisesti muista tutkittavista Oona, Miina ja Linnea kertoivat saaneensa 

iloa työtovereidensa, oppilaiden ja vanhempien lisäksi onnistuneesta työympäris-

töstä.  

Työkaverit ja se työympäristö, se että meillä oli niinku tekniikka ja 

muu kohillaan, että oli niinku silleen mahtavaa. (Oona V2011) 

Ja uus koulu, mä oon tykänny olla siellä niitten tilojenki puolesta, et 

se on viihtyisä koulu ja työmatka on tosi hyvä ja yhteydet on sinne 

tosi hyvät, mikä on iso tekijä siinä, ettei työmatkaan mee liikaa aikaa. 

(Linnea H, V2011) 

Miina kuvaili myös saaneensa iloa siitä, kun koulun arki alkoi sujua hyvin. Jaana 

puolestaan iloitsi siitä, että oli huomannut olevansa oikealla alalla. 

– – rutiinit alkaa rullaa ja se opetus niinku pääsee siihen itseasiaan, 

niinku opettamiseen. Oppilaat on tuttuja, niin voi lähtä tekemään oi-

keesti niitä asioita, mitä koulussa pittääkin opetella ja oppia.  Mä – – 

koen, että mulla on hyvä olla ja lapsillakin on – – meillä kaikilla on 

semmonen hyvä oppimisympäristö ja hyvin opitaan niitä asioita. 

(Miina H, H2010) 
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On ilahuttanu se, että on niinku tajunnu, oikiasti, ja huomannu sen 

entistä vahvemmin, että on oikealla alalla. (Jaana H, V2010) 

Myös luokanopettajat, jotka olivat ystävystyneet kollegoidensa tai oppilaiden van-

hempien kanssa, kokivat jossain asioissa yksin jäämisen tunteen.  Lisäksi he 

mainitsivat, ettei työpaikalla työhön liittyvistä asioista ollut tapana puhua.  

Kollegoiden tai rehtorin kanssa ei työasioista opettajanhuoneessa 

juuri puhuttu. Siellä juotiin kahvia ja puhuttiin yksityiselämän asioista: 

perhejuttuja, autojuttuja, lomajuttuja. Emmä tiiä pyysinkö mä sitä 

apua keltään. Ja onko ollu semmonen ilmapiirikään olemassa, että 

oltas keskusteltu asioista. (Lea H, V1980) 

Aika harvoin oli mitään opettajakokouksia, eikä niissä välttämättä 

puhuttu niistä käytännön asioista, siellä oli aina jotaki. Tosi harvoin, 

oisko ollu kerran kuukaudessa tai harvemmin sitten niitä palave-

reita.(Kai H, V1981)  

Kaikki eivät kuitenkaan ystävystyneet omien kollegoidensa kanssa. Muista koke-

muksista poikkesi yhden luokanopettajan kokemus siitä, ettei ollut saanut ollen-

kaan ystäviä. Hän kuvaili kokeneensa vahvasti sen, ettei muutenkaan sopinut 

toisten opettajien joukkoon. 

En ystävystynyt kenenkään kanssa. Et jos ei ystävysty, niin ei tullu 

varmaa juteltuakkaan niistä ongelmista ja selviytymisestä. – – Mutta 

ehkä pitivät mua vähän kummallisena ja hassuna. (Ira K1,V1981)  

Yhteistyö koulun henkilökunnan kesken on osa opettajan työn arkea. Opettajilta 

odotetaan ammattiin kuuluvaa pätevyyttä sosiaalisten suhteiden hallinnassa. Yh-

teistyö on laajentunut myös koulun henkilökunnan ulkopuolelle. (Niemi 1998, 38.) 
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6.4 Kokemuksista oppiminen ja työssä jatkaminen 
 

Kokemusperäinen oppiminen on osa arkista elämää, sillä päivät ovat täynnä ko-

kemuksia. Kokemuksia täytyy pohtia, jotta oppimista tapahtuisi. Silloin aiemmin 

tietämämme asiat sulautuvat yhteen uuden opitun asian kanssa. Kokemusperäi-

nen oppiminen vaatii usein sosiaalista vuorovaikutusta. (Smith 1989, 133.) 

Oivaltaminen työn kautta oli yksi keskeisimmistä asioista, mitä luokanopettajat 

kertoivat omasta ensimmäisestä työvuodestaan. Kaikki heistä lähti kehittämään 

itseään jollakin opettajuutensa osa-alueella ensimmäisen työvuoden kokemusten 

jälkeen. Monet kokivat, että parhaiten opettajan työstä oppii sitä tekemällä. En-

simmäisen työvuoden jälkeen Lea halusi kehittää itseään opettajana tekemällä 

opettajan työtä. 

Opettamaan oppii töissä sitten. – – Mie tajusin, että valmis en ole, 

nytten olen niinku valmis alkamaan harjottelemaan tätä ammattia.– 

– Työ tekijäänsä neuvoo. Oli semmonen tunne kokoajan. Kaikki on 

pitänyt opetella elämän varrella kantapään kautta! (Lea H, V1980) 

Myös Oona oppi työstään ensimmäisenä työvuonnaan. Hänen mukaansa oli ol-

tava tarkkana yhteistyössä vanhempien kanssa. 

– – Jossain asiassa mokaa, niin kyllä sen kantapään kautta oppii. 

Ensin olla niinku varovainen miten vanhemmille asioita tuo ilmi, jotta 

pysyy hyvä yhteistyö ja muu menossa. Itellä ei oo hirveesti sitä on-

gelmaa ollu. Aika monella on sitä ongelmaa ollu, miten vanhemmille 

viestitetään juttuja. Saattaa aiheuttaa ongelmia sitten. (Oona H, 

V2011) 

Kain mukaan opettajan työtä oppii parhaiten tekemällä, aivan kuten muitakin asi-

oita. 

Työ tekijäänsä neuvoo. – – kirjottamaan oppii tunnetusti kirjotta-

malla, uimaan oppii uimalla, eikä puhumalla uimisesta. Aika paljon 
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on käytännöllisiä asioita, jotka on ollu jo mennessään tiedossa. Luo-

kanopettajien toiminnasta ja ohjeista sai kyllä minusta paljon. (Kai H, 

V1981)  

Osa tunsi tarvetta kehittää ainedidaktisia taitoja kun taas osa lähti kehittämään 

itseään oman ideologiansa pohjalta.  

Opin, että semmonen tiukka peruskoulu ei välttämättä vastaa laajasti 

lapsen tarpeisiin.  – – Entistä enemmän halusin mennä tähän Stei-

ner-pedagogiikan suuntaan. (Ira H, V1981) 

– – Mä jatkoin valmistumisen jälkeen tätä erityispedagogiikan luke-

mista. Siinä voi valita niitä tehtävä alueita, että mihin tekee niitä es-

seitä. Mä sitte monesti niinku etin niitä kirjoja ja niitä tehtäviä, mitkä 

vastais parhaiten niihin mun ongelmatilanteisiin. (Miina H, V2010.) 

Osa oli harkinnut opettajan työn jättämistä, mutta päätyi kuitenkin jäämään alalle. 

Osalle taas lopettaminen ei ollut vaihtoehto missään vaiheessa ensimmäistä työ-

vuotta. Oona pohti, että aikeet työn lopettamisesta johtuivat opetettavasta luo-

kasta. 

Tuntu toukokuun viimesinä viikkoina siltä [että lopetan opettajan 

työt]. Siellä oli niin semmosta järkyttävää käyttäytymistä. Lyötiin ihan 

niiku semmosta meininkiä että ”hällä väliä”. Ei poliisiksi ja järjestys-

mieheksi ittee kouluttanu neljää vuotta yliopistossa. ”Jos tämä täm-

möstä on, niin ei tätä jaksa tehä”. Onneksi se loppu, kun tavallaan 

pääsi luokasta eroon ja toiseen mukavaan luokkaan. (Oona H, 

V2011) 

 

6.5 Yhteenveto 
 

Luokanopettajien matka opettajuuden äärelle alkoi siirtymällä työelämään. He 

saivat vakituisia työpaikkoja tai tekivät sijaisuuksia. Ensimmäisen työvuoden ai-



67 
 

kana haastateltavani kokevat vahvistuneensa opettajina epävarmuuksista huoli-

matta. Keskeisenä ensimmäisen vuoden työkokemuksissa on luokanopettajien 

kollegiaalinen tuki ja vuorovaikutus. Ne jakautuvat kolmeen alateemaan. Hyväk-

syntä ja muiden asettamat odotukset, yhdessä tekeminen ja ystävystyminen, pa-

laute työstä sekä tuki – tekoina ja sanoina ovat osa kollegiaalista tukea ja vuoro-

vaikutusta. Ensimmäisenä työvuonna luokanopettajat oppivat kokemuksistaan ja 

päätyivät jatkamaan työssään.  

Kokemukset uran alkuvaiheista ovat yksilöllisiä. Pohdin mitä vaikutusta oli ensim-

mäisen työvuoden koulujen suuruuksilla opettajien kokemuksiin. Pienissä ja suu-

rissa kouluissa opettaneiden opettajien kokemuksissa ei ollut eroja koulujen ko-

kojen mukaan. Määrittelin suuriksi kouluiksi ne koulut, missä oli 250 ja sitä enem-

män oppilaita. Pieniä kouluja ovat ne koulut, missä on 200 oppilasta tai sitä vä-

hemmän oppilaita. Näiden kahden ryhmän väliin jää keskikokoiset koulut. Suu-

rien oppilasryhmien opettajat kokivat ensimmäisen työvuotensa raskaaksi ison 

ryhmäkoon vuoksi. 

Vuosina 1980–1981 valmistuneet luokanopettajat puhuivat ystävystymisestä en-

simmäisenä työvuonnaan, toisin kuin vuosina 2010–2011 valmistuneet luokan-

opettajat. Ystävystymistä koettiin työtovereiden kanssa. Yksi luokanopettajista 

tuli läheiseksi oman koulunsa oppilaiden vanhempien kanssa. 

Osa vuosina 2010–2011 valmistuneista luokanopettajista puolestaan kertoi min-

kälaisia oppimisympäristöt olivat kouluilla, missä he olivat opettaneet ensimmäi-

senä työvuonnaan. He kuvailivat kouluissa käytettävissä olevaa tekniikasta. Täl-

laisia kokemuksia vuosina 1980–1981 valmistuneet luokanopettajat eivät mainin-

neet. 

Kaikki haastattelemani luokanopettajat olivat sitä mieltä, että opettajan työtä oppii 

vain tekemällä. Kukaan heistä ei ollut lopettanut opettajan työtä ensimmäisen 

työvuoden kokemusten jälkeen. He kokivat, että heillä oli kehitettävää ja tavoit-

teita omassa opettajuudessaan ensimmäisen työvuoden kokemusten jälkeen. 
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7 Ihanneopettaja  

 

 

7.1 Luokanopettajien ihannoimat ominaispiirteet 

 

Yksilön tavoite kasvaa hyväksi ihmiseksi on rinnasteinen kasvusta hyväksi opet-

tajaksi. Hyveiden kehittäminen ei tapahdu hetkessä vaan se vaatii aikansa. Hy-

veet ovat merkityksellisiä ja niitä täytyy vahvistaa. (Moilanen 2002, 102–103.) 

Luokanopettajat luettelivat useita luonteenpiirteitä ihanneopettajilleen. Näitä oli-

vat: lempeä, jämäkkä, kärsivällinen, johdonmukainen, vaativainen, tiukka, reilu, 

oikeudenmukainen, reflektoiva, läsnä oleva, kuunteleva, innovatiivinen, herkkä, 

tasapuolinen, empaattinen, persoonallinen, ymmärtäväinen, rakastava, joustava, 

huumorintajuinen, isällinen, toverillinen, täsmällinen, lämmin, esimerkillinen, 

vahva ja pelkäämätön. Iran mielestä opettajan tulee hellien luonteenpiirteiden 

avulla määritellä säännöt ja rajat oppilailleen. Lea puolestaan ihannoi opettajan 

luonteenpiirteistä eniten rohkeutta, johon kuuluu asioiden vastaanottaminen sel-

laisina kuin ne vastaan tulevat. 

Ymmärtäväinen, rakastava,että sillä ois niinku selvät rajat, et ois se 

peräseinä. Se osais ohjata sillai rakkaudellisesti semmoseen hyvään 

käytökseen ja hyvään oppimiseen. (Ira H, V1981.) 

Elämää pelkäämätön, jos kulkee laput silmillä niin oi, että on ras-

kasta, ei piä säikähtää yhtään mitään, elämä tulee koko kirjossaan. 

Joustava, huumorintajunen, vahva, pelkäämätön.(Lea H, V1981) 

Kain mielestä ihanneopettajan luonteenpiirteenä on isällisyys ja toverillisuus. Hä-

nen mukaansa isällisenä ja toverillisena opettajana työ voi olla välillä raskaam-

paa, sillä opettajalla ja oppilailla on läheisempi suhde. 
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Isällinen, toverillinen vaikka se ei ollu niin kovin suosittua. – – Se on 

minun mielestä kovempi tie, mutta kyllä se antosampi on. Tulee ää-

ripäitä sitten, jos ne ei ota tosissaan kun on päästäny niin lähelle, niin 

sillon pittää lyyä nyrkillä pöytään, että nyt ei oikein vetele. – – Pittää 

tässäki muistaa kunnioittaa. (Kai H, V1981.)  

Mea arvostaa täsmällisyyttä. Hänen mielestään opetussuunnitelman asettamat 

sisällöt ja tavoitteet velvoittavat omalta osaltaan opettajaa pysymään täsmälli-

senä ja tunnollisena. 

Minun mielestä pitää olla aikalailla täsmällinen, ei niinku pahassa 

mielessä, vaan jos antaa tehtäviä, niin pitää huolen, että ne on tullu 

tehdyksi ja tarkistaa ne. – – Tunnollinenki, vaatimuksetkin on ope-

tussuunnitelmien kohdalta aikalailla tiukkoja, että siellä ei lepsuile-

malla mennä. (Mea H, V1981.) 

Jaanan tapaan kolme muuta opettajaa kuvailee ihanneopettajaansa vastakoh-

dilla. He pitävät ihanneopettajaa jämäkkänä tai vaativana sekä kuitenkin myös 

herkkänä tai lempeänä. 

Oikeudenmukainen ja reilu, läsnäoleva ja herkkä, mut kuitenki tie-

tenki tiukka ja vaativainen.(Jaana H, V2010) 

Vain yksi opettajista vastasi ihanneopettajan piirteiksi innovatiivisuuden ja haluk-

kuuden kehittää työympäristöään. 

Innovatiivinen. – – Halukas kehittämään sitä omaa työtä ja sitä kou-

lua. Varmaan tällasia asioita. (Linnea H, V2011.) 

Niemen (1998, 33) haastattelemat kasvatusalan ammattilaiset kuvailivat opetta-

japersoonaa monenlaisilla ominaisuuksilla. Persoonallisen opettajalla kerrottiin 

olevan huumorintajua ja oikeudenmukaisuutta sekä yhteistyötaitoja ja jousta-

vuutta. Lisäksi hänen tulisi pystyä uudistumaan ja sietämään työssään stressiä. 

Opetuksen teknistä osaamista ei arvostettu opettajan taitoina.  
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7.2 Ihanneopettajan rooli 

 

Luokanopettajat kuvailevat rooliaan opettajana vaihtelevasti. Iran mielestä hän 

on irrallaan opettajan yleisestä roolista.  

Minä en koe olevani opettaja. Minä en mahdu siihen muottiin, joka 

minulla on opettajasta: Opettajalla on selvät rajat itselleen ja toisille. 

Hän osaa käyttäytyä normien mukaisesti – ainakin oppilaita kohtaan. 

(Ira K, V1981.) 

Enemmistö tutkittavista opettajista kertoi henkilökohtaisen persoonallisuuden su-

lautuvan omaan opettajan rooliin. Kai puolestaan vertasi opettajan asemaa luo-

kassa kapteeniin ja ohjaajan tehtäviin. Hänen mukaansa oppilaille täytyy antaa 

mahdollisimman paljon valtaa ja vastuuta oman opiskelun suhteen, mutta silti tiu-

kasti seurata ja reagoida oppimisen ohjaamiseen. 

Mean mukaan opettajan roolia voi mallioppia aloittaessa opettajan työtä. Hänen 

kokemuksiensa mukaan kaikki mallit eivät ole olleet hänelle sopivia. 

Mallioppimista, katto toisia opettajia, että miten he tekevät. Huomas 

vuosia myöhemmin, että ehkä oli jotaki semmosia huonojaki malleja 

sieltä omaksunu. Että yks kollega oli yhdessä koulussa, aika tuota 

semmonen tiukkis ja sitte tunsi, että itekki pittää olla semmonen tiuk-

kis. Kyllä siellä pittää olla se huuomoriki olla mukana, ja semmone 

keveyski. – – Että pitää löytää se oma. (Mea H, V1981.) 

Opettajan rooliin luokassa kuuluu opettamisen lisäksi muitakin asioita. Miina huo-

masi työuransa alussa huolehtivansa oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoin-

nista. 

Opettamisen sijasta jouduin usein kuitenkin kasvattajaksi ihan perus-

jutuissa, nenän niistäminen, syöminen, muiden huomioiminen, rau-

hoittuminen ja pukeminen. (Miina K, V2010) 
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Luokanopettajat kokivat, että opettajan rooli on toimia opetustyön lisäksi kasvat-

tajina ja esimerkkeinä oppilailleen.  

Kuuntelee ja näkkee oppilaita.  Pyrkii niinku ymmärtämään jos joku 

asia mennee huonosti, että se syy voi olla myös siinä, eikä aina vaan 

niissä oppilaissa. (Jaana H, V2010) 

Esimerkki niille oppilaille miten ite toimii. Pitää olla oikeesti kasvat-

taja. Ainaki luokanopettajana. Ei voi vaan ajatella pelkästään opetus-

työnä, vaan myöskin kasvattajana.(Oona H, V2010) 

Kasvattajana oleminen on olennainen osa opettajan työtä. (vrt. VOKKE, Niemi 

ym.) Kasvatustehtäviin kuuluu olennaisesti yksilöllinen kasvun ja kehityksen tu-

keminen. Opettaja on oppilaiden turvaverkko ja vastuullinen aikuinen, joka kyke-

nee kohtaamaan avoimesti erilaisuutta ja toimimaan persoonallisesti. (Niemi 

1998, 32, 47–48.) 

 

7.3 Ideaalit opettajan työssä 

 

Luokanopettajat kokevat tärkeäksi omiin tavoitteisiin ja ihanteisiin pyrkimisen. 

Jaanan ihanteena ja tavoitteena on arvovaikuttaminen. Keskeisiksi teemoiksi hän 

nimeää rasismin, seksuaalivähemmistöjen hyväksymisen, suvaitsevaisuuden ja 

luonnonsuojelun. 

Vaikuttammaan ihmisen arvojen muutokseen. Se on siinä se tärkee 

juttu. Yhä edelleen hirveästi käyn teemoja läpi, rasismiin liittyen, sek-

suaalivähemmistöjen hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen, luon-

nonsuojeluun ja muuhun. Koen, että kyllä se varmaan jossaki vai-

heessa kantaa hedelmää.(Jaana H, V2010) 

Osa luokanopettajista kokee, ettei omiin ihanteisiin ja tavoitteisiin ole ollut mah-

dollista päästä. Syyksi he mainitsivat haastavan oppilasaineksen, minkä vuoksi 

kaikkia ihanteita ei tultaisi saavuttamaan. 
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Välttämättä tilanteet ja muut ei aina sitä salli sitte. Ihanteita on paljon. 

– – Toisilla porukoilla onnistuu ihanteitten tavoitteleminen paremmin 

ja toisten porukoitten kanssa on mentävä sillä, millä mennään, että 

kaikkea ei pysty tekemään, vaikka ois kuinka superopettaja. (Oona 

H, V2010) 

Yksi luokanopettajista koki jo uran alkuvaiheissa olleensa oman ihanneopetta-

jansa kaltainen. 

– – Mie ajattelin, että minusta tullee semmonen opettaja alunperinki, 

että minkälainen minusta on hyvä opettaja.(Jaana H, V2010.) 

Opettajalla täytyy olla terve itsetunto ja hänen täytyy antaa työssään tilaa omalle 

persoonalleen. Työ on usein hyvin itsenäistä. Avoimuus kuuluu kasvattajan omi-

naispiirteisiin. (Niemi 1998, 32.) 

 

7.4 Yhteenveto 
 

Ensimmäisten työkokemusten jälkeen luokanopettajilla oli tavoitteena kehittää it-

seään, kukin omassa asiassaan. Jokaisella oli selkeä käsitys siitä, millainen olisi 

kaikista ihanteellisin opettaja.  

Ihanteellisen opettajan kuvaukset voidaan jakaa kolmeen teemaan. Luokanopet-

tajien ihannoimat ominaispiirteet, ihanneopettajan rooli ja ideaalit opettajan 

työssä kuuluvat kokemuksiin ihanteellisesta opettajasta. 

Käsitykset ihanteellisimmasta opettajasta olivat yksilöllisiä. Useammin kuin ker-

ran haastatteluissa toistui jämäkkä, kuunteleva, läsnä oleva ja lempeä opettaja. 

Kaikista useimmin mainittu ihanteellisen opettajan piirre oli ymmärtäväisyys. 
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8 Tyyppikertomukset 
 

Kaikkien kokemukset opettajan uran alkuvaiheista olivat yksilöllisiä. Opettajien 

kokemukset jakautuivat karkeasti positiivisiin ja negatiivisiin kokemuksiin. Koko-

sin näitä kokemuksia kuvaavat tyyppikertomukset koko aineiston pohjalta. 

 

8.1 Tyytyväinen ja tasapainoinen Tiina 
 

Tiinan haave on ollut jo lapsesta lähtien työskennellä aikuisena opettajana.  En-

simmäiselle luokalle mennessään hän tunsi koulun jokaisella aistillaan. Hänen 

mielestään koululla oli oma ominaistuoksunsa ja opettajat olivat hänen idoleitaan. 

Tiinan mielestä koulussa oli ihanaa. Opettajien ihannointi ja oppimisen mielek-

kyys johtivat jo lapsena opettajana leikkimiseen. Hän opetti naapurin lapsille ma-

tematiikkaa kirjoittamalla saippuanpalalla laskutehtäviä pesuhuoneen paneelisei-

niin. Tiinalle opettajan ammatin valinta on ollut helppoa ja varmaa. 

Persoonallisilla piirteillä kuten sosiaalisella lahjakkuudella on ollut myös 

vaikutusta alan valintaan, opettajan työ kun on ihmiskeskeistä. Opettajan työssä 

yhdistyvät myös Tiinalle mieleiset asiat sekä käytännöllisyys että teoreettisuus. 

Opettajankoulutuksen aika oli Tiinalle mahtavaa. Koulutus on tarjonnut runsaasti 

eväitä opettajan työkalupakkiin. Etenkin sivuaineopinnot syventyivät oppiainee-

seen tarvittavalla tavalla.  

Harjoittelut olivat hänelle mieleisimpiä opintoja. Harjoitteluissa hän on oppinut yh-

distämään teoreettisen tiedon käytäntöön. Hän oppi myös kuinka oppilaat ote-

taan huomioon ja mitä oppilaan tuntemus on.   

Koulutus on hänen mukaansa ollut tasokasta ja antoisaa. Tiina sai koulutuksen 

aikaan useita ystäviä. Ystävien avulla pitkät päivät yliopistolla ja useat luennot 

eivät ahdistaneet häntä ja opiskelu oli pääasiassa kivaa. Opiskeluaika oli huole-

tonta aikaa elämässä. Koulutusaikana hän kävi useissa opiskelijoille suunna-

tuissa tapahtumissa ja verkostoitui muiden alaa opiskelevien kanssa. 
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Opettajaksi valmistumisen jälkeen Tiina sai vakituisen viran opiskelupaikkakun-

naltaan. Hän kokee, että vastaanotto koululla oli hyvä. Tiinalla oli jo tuolloin hyvä 

itsetunto. Hänen mielestään hän oli uransa aloittavaksi opettajaksi hyvä työs-

sään. Hän alkoi ensimmäisen työ vuoden aikana reflektoimaan itseään opetta-

jana pohtien omaa toimintaa opettajana.   

Hyvän itsetunnon ansiosta hän oli tyytyväinen omiin taitoihinsa opettajana. Hän 

tunsi olevansa hyvä ja osaavansa toimia opettajana. Tiina tunsi itsensä nuoruu-

destaan huolimatta osaksi vanhempien opettajien joukkoa. 

Tiinan oli helppoa olla tyytyväinen itseensä, sillä hän sai paljon positiivista pa-

lautetta. Palaute tuli suullisesti ja sen lisäksi hän sai lukuvuoden lopussa lahjan 

oppilaaltaan. Lahja oli pokaali jossa luki teksti: Maailman paras opettaja! Tiina sai 

työssään iloa oppilaista, vanhemmista, työtovereista ja onnistuneesta työympä-

ristöstä. 

Ensimmäisen työvuoden kokeneena Tiina huomasi, että työ tekijäänsä neuvoo. 

Hän vertasi opettajan työn oppimista kirjoittamisen ja uimaan oppimiseen. Kirjoit-

tamaan oppii kirjoittamalla ja uimaan uimalla, eikä vain puhumalla niistä. 

Tiinalla ei ollut epäilystäkään jatkaako opettajan ammatissa. Ensimmäisen työ-

vuoden kokemukset vahvistivat hänen alan valintansa oikeaksi. 

 

8.2 Epäilevä ja epävarma Eero 

 

Eerolle opettajaksi päätyminen on ollut sattumaa. Hän vietti aikaa vanhan tutta-

vansa kanssa, joka oli hakeutunut opiskelemaan luokanopettajaksi. Siitä innos-

tuneena Eero päätti hakea luokanopettajakoulutukseen. Eerolla oli jo yksi aiempi 

ammatti, jossa hän ei kyennyt omista fyysistä rajoitteista johtuen jatkamaan työs-

kentelyä. Hän ei ollut ennen alalle hakeutumista ajattelut ikinä haluavansa opet-

tajaksi. Pohdittuaan hakeutumistaan opettajaksi hänen mielestään opettajan työ 
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on monialaista, samalla koulutuksella voisi työskennellä tulevaisuudessa muis-

sakin kuin opettajan työtehtävissä. Lisäksi opettajan työn hyödyt, kuten pitkät lo-

mat kiinnostivat häntä. 

Koulutuksen aikana Eero alkoi epäillä oliko opettajan ammatinvalinta oikea. Kou-

lutus ei ollut niin tasokasta kuin hän oli olettanut. Opiskelu oli hänelle pitkäveteistä 

yksin puurtamista. Eero olisi halunnut koulutuksen tarjoavan käytännönläheisiä 

asioita kuten miten oppilas ja hänen vanhempansa kohdataan. Hänen mielestään 

koulutuksesta puuttuivat myös opettajan työhön kuuluvat perusrutiinit ja koulu-

maailman todellisuus. 

Opiskeluympäristöt olivat keskeneräisiä, eikä opetuskaan miellyttänyt Eeroa. 

Opettajankoulutus järjestettiin useissa eri toimipisteissä ympäri kaupunkia.  

Eeroa odotti heti koulutuksen jälkeen itsensä kehittäminen opettamiseen liitty-

vissä asioissa. Hänelle ei annettu koulutuksella valmiuksia lukemisen opettami-

seen, opetuksen perusasiaan. Eeroa ja hänen opiskelijatovereitaan oli kehotettu 

oppimaan lukemisen oppiminen käytännössä, eikä se kuulunut opettajankoulu-

tukseen. 

Harjoittelusta Eerolle jäi mieleen vain hänen ulkoisen olemuksensa kommen-

tointi. Lisäksi hänen puhetapaansa kritisointiin ja se täytyikin muuttaa kirjakieltä 

jäljitteleväksi yleiskieleksi.  

Opettajan koulutuksen jälkeen Eero yritti hakea vakituista opettajan virkaa. Aluksi 

hän tyytyi kuitenkin lyhytkestoisiin sijaisuuksiin. Sen vuoksi ensimmäinen työ-

vuosi oli raskas. Epävarmuutta lisäsi se, ettei aamulla tiennyt oliko kyseisellä päi-

välle töitä vai ei. Hän alkoi epäilemään oliko hän huono opettaja, koska hän sai 

niin vähän töitä. 

Eero oli kovin epävarma kyvystään toimia opettajana. Hän jännitti kovasti ensim-

mäisiä työpäiviään opettajana ja pyysikin kollegaa istumaan luokkansa perälle 

ensimmäisiksi oppitunneiksi. 

Eero koki opettajan työn niin rajoitettuna ja normitettuna, ettei kokenut olevansa 

opettaja, koska ei mielestään mahtunut noiden rajojen ja normien sisälle. 
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Eero kertoi saaneensa työnsä alkuvaiheissa pääasiallisesti huonoa palautetta. 

Hänen mukaansa toiset opettajat antoivat palautetta hänestä hänen selkänsä ta-

kana. Eero ei myöskään ystävystynyt työtovereidensa kanssa. Hän koki jää-

neensä työyhteisön ulkopuolelle. 

Opettajan työn alkuvaiheissa hän huomasi oppivansa kokoajan uutta. Hän alkoi 

kehittämään itseään ensimmäisten työvuosien kokemusten jälkeen. 

Opettamaan oppii töissä sitten. – – Mie tajusin, että valmis en ole, 

nytten olen valmis alkamaan harjottelemaan tätä ammattia.– – Työ 

tekijäänsä neuvoo. Semmonen tunne oli kokoajan. Kaikki on pitänyt 

opetella elämän varrella kantapään kautta! 

Koulun lukuvuoden lopussa Eero harkitsi opettajana työskentelyn vaihtamista toi-

seen alaan. Ensimmäinen vuosi oli raskas ja sijaisuudet eri luokissa kuluttavia. 

Hän kuitenkin päätyi jäämään alalle, sillä hän ajatteli saavansa mukavampia luok-

kia opetettavaksi. 
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9 Johtopäätökset  
 

 

Mielestäni tutkimukseni vastaa esittämääni pääongelmaan ja alakysymyksiin. 

Pääteemat ovat opettajien uravalinta ja siihen hakeutuminen, luokanopettajien 

kokemukset koulutuksesta ja ensimmäisestä työvuodesta sekä luokanopettajien 

käsitykset ihanteellisesta opettajasta. 

Ammatin valinta ja siihen hakeutuminen jakautuivat luokanopettajien haastatte-

luissa kolmeen teemaan. Ne ovat varmuus ammattiin hakeutumisesta sekä sisäi-

set ja ulkoiset tekijät, joita ovat henkilökohtaiset syyt ja opettajan ammatin hyödyt. 

Osalle haastateltavista alalle hakeutuminen oli ollut varmaa jo lapsena kun taas 

muille se selvisi myöhemmin. Yhdelle alalle hakeutuminen oli sattumaa. Luokan-

opettajat mainitsivat henkilökohtaisiksi syiksi perheellisyyden, opettajan työn 

haaveammattina, persoonan sopivuuden alalle, koulutuksen läheisen sijainnin, 

aiemman ammatin kariutumisen ja opiskelujen jatkamisen opetusalalle. Opetta-

jan työn hyötyjä ovat pitkät lomat, palkka, työn monipuolisuus, ammatin tarjoamat 

muut työmahdollisuudet, opettajan työn arvostus ja virkojen suuri määrä.  

Luokanopettajien kokemukset heijastavat elettyä aikaa. Vuosina 2010–2011 val-

mistuneiden ja vuosina 1980–1981 valmistuneiden luokanopettajien välillä on 

eroavaisuuksia alalle hakeutumisessa. Osan vuosina 2010–2011 valmistuneiden 

luokanopettajien mukaan he hakeutuivat alalle, koska luokanopettajan ammatti 

tarjosi mahdollisuuksia toimia muissa kuin opettajan työtehtävissä. Kukaan vuo-

sina 1980–1981 valmistuneista luokanopettajista ei maininnut tätä syyksi hakeu-

tua alalle. Vain vuosina 1980–1981 valmistuneista luokanopettajista muutama 

mainitsi valinneensa opettajan ammatin sen arvostuksen vuoksi. Aiemmin opet-

tajista käytettiin nimitystä ”kansankynttilä” ja muutenkin opettajan ammattia ar-

vostettiin eritavalla. 1970-luvun luokanopettajakoulutuksen sisältäneen runsaasti 

didaktiikkaa. Hänen mukaansa opettajan ammatti on kehittynyt 1900-luvulla so-

siaalistajasta yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. 1950- ja 1960-luvuilla toiminutta 

opettajaa kuvataan kansankynttilän nimityksellä. 1970-luvulla opettaja määrite-
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tään opetuksen teknisenä osaajana ja didaktikkona. Seuraavalla vuosikymme-

nellä opettajuutta kuvaa alan asiantuntijuus. 2000-luvulla opettajalta odotetaan 

yhteiskunnallista vaikutusta.(Luukkainen 2002, 131.) Nykyään opettajan rooliin 

suhtaudutaan inhimillisemmin (Värri 2000, 135–136). 

Keskeisimpinä kokemuksina koulutusajoilta jäivät suhteet opiskelijatovereihin, 

erikoistumis- ja sivuaineopintojen tärkeys, harjoitteluiden merkitys, puutteelliset 

tiedot ja taidot käytännön läheisissä asioissa, tyytymättömyys massaluentoihin 

soveltavissa ja metodiopinnoissa sekä vuosina 1980–1981 valmistuneet luokan-

opettajat mainitsivat kokemuksiaan keskellä opettajankoulutuksen muutosta. 

Luokanopettajien kokemuksissa on havaittavissa selkeänä erona myös se, 

kuinka opetusjärjestelyt ovat parantuneet. Vuosina 1980–1981 valmistuneet luo-

kanopettajat olivat tyytymättömämpiä saamaansa opetukseen kuin vuosina 

2010–2011 valmistuneet luokanopettajat. Tyytymättömyyden perimmäisenä 

syynä olivat luokanopettajakoulutuksen alkuvaiheet, sillä koulutusohjelma oli juuri 

käynnistynyt Rovaniemellä, kun vuosina 1980–1981 valmistuneet luokanopetta-

jat opiskelijat luokanopettajiksi. 

Ihanteellisen opettajan kuvaukset jakautuvat kolmeen teemaan. Luokanopetta-

jien ihannoimat ominaispiirteet, ihanneopettajan rooli ja ideaalit opettajan työssä 

kuuluvat kokemuksiin ihanteellisesta opettajasta. 

Jokainen luokanopettaja kertoi ensimmäisestä työvuodestaan ja kokemukselli-

sesta oppimisesta. Luokanopettajan ammatti on sellainen, mihin opitaan ja kehi-

tytään työtä tekemällä. Tässä näkemyksessä ei ollut minkäänlaista eroavaisuutta 

vuosina 2010–2011 ja 1980–1981 valmistuneiden luokanopettajien kesken. 
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10 Pohdinta 
 

 

Neljällä haastattelemallani luokanopettajalla on vierähtänyt uran alkuvaiheista 

useita vuosikymmeniä. Ennen haastatteluja pohdin, kuinka he muistavat vielä ko-

kemuksiaan. Käytimme asioiden muisteluun aikaa haastattelujen aikana run-

saasti aikaa, aina kun siihen oli tarvetta. Lisäksi lähetin haastateltaville ennen 

haastattelua kirjoitelmapyynnön (Liite 3), jonka asiat käsittelevät haastattelun ai-

heita. Pidän tietoa luotettavana, sillä Portelli (2006, 57) kuvailee suullisten lähtei-

den tietoa aina psykologisesti tosiasiaksi. (Portelli 2006, 57.) Luotan haastattele-

mieni opettajien kertoneen asiat, niin kuin he ovat ne kokeneet. Ensimmäisten 

työvuosien kokemukset ovat yleensä mieleen painuvia, kuten aiemmin tutkiel-

mani teoriaosiossa käy ilmi. Joten pidän luokanopettajien kokemuksia tosina, 

vaikka osalla tutkimukseen osallistuneista luokanopettajista kyseisistä kokemuk-

sista on kulunut jo kauan aikaa.   

Laadullisessa tutkimuksessa validiteettia voidaan tarkastella neljästä näkökan-

nasta. Validiteettia määrittää tutkijan tekemä tutkimusasetelma. Siihen liittyy 

myös oikean kohdejoukon löytäminen. Kohdejoukon tulee olla tarkoituksen omai-

nen tutkimukselle. Tulkinnan tulee pitää paikkansa. Lopuksi täytyy pohtia tulkin-

nan yleistettävyyttä. (Pyörälä 1995,15.)  En pyrkinyt tutkimuksen tuloksilla yleis-

tettävyyteen. Tutkimukseni laajuuden ja haastateltavienkaan osalta tutkimukseni 

ei sovi laajasti yleistettäväksi, mutta lukijat voivat saada tutkimuksestani vertais-

kokemuksia ja samaistumiskohteita. Niiden avulla lukija voi ymmärtää omia ko-

kemuksiaan ja kehittymistään paremmin. Tuloksilla voi olla näin siirrettävyys, 

vaikkakaan ei yleistettävyysarvoa. 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa se kuinka huolellisesti se on tehty. Luo-

tettava tutkimus ei sisällä satunnaisia tekijöitä. Satunnaiset ja epäolennaiset piir-

teet ilmenevät, jos tutkimusta tehdään menetelmällisesti loogisesti. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa on yleistä, että nämä piirteet karsiutuvat tutkimuksenteon 
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aikana tutkimusaineistosta. (Varto 1992, 104.) Pyrin poistamaan satunnaisia te-

kijöitä aineiston huolellisella ja usealla tarkastelulla.  

Huomioin asemani tutkijana tehdessäni tutkimusta. Lapin yliopiston luokanopet-

tajaopiskelijana minulla on henkilökohtainen kokemus ja tieto luokanopettajien 

koulutusohjelmasta ja alalle hakeutumisesta. Tutkijana oman asemani tiedosta-

minen oli tärkeää, jotta en vaikuttaisi tutkielman tuloksiin omista näkökannoista 

ja kokemuksista. 

Varto (1992, 27–29) huomauttaa, että tutkijan näkökulmaan heijastuu hänen oma 

kiinnostuksensa. Silloin tutkijan tutkimuksenteon halu kumpuaa käytännöstä. Tut-

kijan mielenkiinto vaikuttaa siihen, kuinka hän ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Va-

litsin tutkimukseni aiheen oman mielenkiintoni pohjalta. Koen vieläkin tutkimuk-

sen aiheen mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi tässä vaiheessa luokanopettajankou-

lutustani. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimusasetelma voi muuttua tut-

kimuksenteon prosessin aikana. Tutkija aloittaa tutkimuksensa oman aiheen hah-

mottamisesta ja etenee teorioiden ja kirjallisuuden tarkasteluun. On yleistä, että 

tutkija palaa omaan käsitykseensä aiheesta, kun hänellä on siitä enemmän tietoa 

siitä. Myös aineiston keruun ja tulosten kirjaamisvaiheessa tutkija palaa alussa 

asettamiinsa kysymyksiin ja tutkimuksen viitekehykseen. (Puusa & Juuti 2011, 

51.) Muodostin selkeät tutkimuskysymykset ja haastattelukysymyksen rungon, 

sen jälkeen kun olin tehnyt teoreettisen katsauksen aiheeseen. Myös tulosten 

kirjaamisvaiheessa aiheeseen liittyvien tutkimusten tarkastelu oli tärkeää, jotta 

saisin tutkimukselleni oleellisia näkökulmia mukaan tutkielmaani. 

Valitsin haastattelut ja kirjoitelmat aineistonkeruumenetelmiksi. Mielestäni ne so-

pivat hyvin tutkimukseni tarkoitukseen. Aineisto oli runsasta ja käyttämäni ana-

lyysin avulla sitä oli helppo jäsennellä ja tulkita. Metodi valintani toimivat mieles-

täni hyvin. Pääsin mielestäni pyrkimiini eettisiin tavoitteisiin. Kuuntelin tutkimuk-

seeni osallistuneita tutkittavia ja annoin heidän kertoa kokemuksistaan. Kunnioi-

tin tutkimukseen osallistuneiden kokemuksia kuuntelemalla ja pyrin välttämään 

kokemuksien kommentointia. Lisäksi säilytin luokanopettajien anonymiteetin. 
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Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen tekoa mahdollisimman avoimesti ja tar-

kasti. Runsaalla aineisto-otteiden käytöllä olen pyrkinyt saamaan oikeutusta joh-

topäätöksilleni sekä tekemään tutkimukseni eläväksi ja kiinnostavaksi lukea. 
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Liitteet 
Liite 1 VOKKE, opettajuuden malli. 

 

 

 



 
 

Liite 2 

HAASTATTELUSSA SELVITETTÄVIÄ TIETOJA JA KYSYMYKSIÄ 

Esittelen vielä alussa itseni ja pro gradu–tutkielmaani, sekä haastateltavan ano-

nymiteetin.  

A) Taustatiedot 

1. Sukupuoli 

mies      ____ 

nainen   ____ 

(itse täytän) 

2. Varmistan vielä, että onhan haastateltava valmistunut Lapin yliopis-

tosta ja koulutuksen tason. 

3. Mikä on valmistumisvuotesi? 

4. Mitä sivuaineita oli tai muita esim. aineopintoja? 

5. Minkäkokoisessa koulussa olit töissä ensimmäisenä työvuonnasi? 

(suunnilleen oppilasmäärältä, henkilökunnan koko, rakennuksen 

koko..) 

6. Missä paikkakunnalla koulu sijaitsee? (Joutuiko muuttamaan uudelle 

paikkakunnalle/ tai vanhaan kotikaupunkiin / jättikö oman kotikaupun-

kinsa) 

7. Miten sinut otettiin koululla/paikkakunnalla vastaan? 

 

B) Luokanopettajakoulutuksesta 

 

1. Miksi halusitte luokanopettajaksi? (Kirjoitelmakysymys) 

- Haluatko lisätä jotain kirjoitelman vastaukseen? 

- Miksi hait Lapin yliopistoon opiskelemaan? 

2. Mikä on erityisesti jäänyt mieleenne Lapin yliopiston luokanopettajakoulu-

tuksesta omilta opiskeluajoiltanne? (Kirjoitelmakysymys) 

-  Haluatko lisätä jotain kirjoitelman vastaukseen? 



 
 

- Mikä luokanopettajakoulutuksessasi on ollut kaikkein merkittävintä 

työsi kannalta/mistä on ollut eniten hyötyä sinulle työssäsi? 

- Mitkä luokanopettajaopinnot koit kiinnostavimmiksi, sinulle henkilökoh-

taisesti tärkeimmiksi, helpoimmiksi, vaikeimmiksi opiskeluaikanasi? 

 

 

3. Mitä haluaisit erityisesti muuttaa koulutuksestasi? 

- Mitä haluaisit lisätä siihen? 

- Minkä koet turhana? 

- Minkä voisi poistaa kokonaan? 

- Mitä haluaisit puolestaan säilyttää? 

 

4. Mitä puutteita sinun mielestäsi koulutuksessasi oli? 

 

C) Ensimmäinen työvuosi 

 

5. Minkälainen oli ensimmäinen työvuotenne opettajana? (Kirjoitelmakysy-

mys) 

- Haluatko lisätä jotain kirjoitelman vastaukseen? 

- Miten koit ensimmäisen työvuotesi opettajana? (yleisellä tasolla mitä 

mieleen tulee: esim. raskasta, helppoa.. ) 

- Mistä luulet sen johtuvan? 

- Missä asioissa kaipasit tukea ensimmäisenä työvuotenasi? 

- Koetko saaneesi tukea ensimmäisenä työvuotenasi? 

- Keneltä sait tukea opettajan urasi alussa? (Kollegat, perhe, joku muu?) 

- Millaista tukea se oli? (henkistä tukea, varallista tukea..) 

- Millaista palautetta sait ensimmäisinä työvuosinasi? 

 Jos sait, niin mistä? 

 Mistä sait eniten iloa työssäsi? 

 



 
 

6. Mitkä opinnot (esim. kasvatustieteen aineenopinnot, harjoittelut jne.) olivat 

mielestänne tärkeimpiä ensimmäistä työvuottanne ajatellen?  (Kirjoitelma-

kysymys) 

- Miten opinnot ja opettajan työn vaatimukset ovat omalla kohdallasi 

kohdanneet/Missä suhteessa ne eivät ole kohdanneet? Mitkä opinnot 

ja opettajan työn osa-alueet kohtasivat?  

- Mitä uutta opit ensimmäisenä työvuotenasi? Miten opit tai mistä opit 

eniten? 

- Koetko teorian ja käytännön yhdistyneen työssäsi? 

- Muuttuiko käsityksesi opettajan työstä ensimmäisten työkokemusten 

myötä? ja jos niin miten? 

D) Ensimmäisen työvuosi ja muutokset 

7. Muuttuivatko omat ihanteesi ja tavoitteesi työsi suhteen ensimmäisen työvuo-

den jälkeen? 

 Jos, niin miten? 

- Millaisia ominaisuuksia on mielestäsi hyvällä opettajalla? 

- Millaisena koit oman opettajaidentiteettisi ja itsetuntosi ensimmäisen 

työvuoden aikana ja miten se mahdollisesti muuttui sen vuoden ai-

kana? mikä siihen vaikutti mielestäsi eniten? 

- Missä asioissa/tiedoissa/taidoissa olet kokenut suurimmat puutteet 

työssäsi. Ts.mihin työn puoliin koulutus antoi mielestäsi heikot valmiu-

det/tai ei lainkaan valmiuksia? 

- Harkitsitko ensimmäisen työvuoden aikana koskaan jättäväsi opettajan 

työn, ja jos niin miksi? (Kerro lähemmin näistä kokemuksistasi.) 

- Lähditkö mahdollisesti kehittämään itseäsi joillakin alueilla ensimmäi-

sen työvuoden kokemusten jälkeen? (Kerro lähemmin) 

- Pitäisikö aloittavien opettajien koulutusta jatkaa jotenkin ensimmäisen 

työvuoden aikana, ja jos niin miten, missä asioissa erityisesti? 

 

 



 
 

Liite 3 Kirjoitelmapyyntö 

Hei! 

Olen luokanopettajaopiskelija Lapin yliopistosta ja tutkin pro gradu tutkielmas-

sani luokanopettajien valmiuksia ja ensimmäistä työvuotta. Selvitän kirjoitelmien 

ja haastattelujen avulla luokanopettajien kokemuksia ensimmäisestä työvuo-

desta ja omista valmiuksista opettajan työhön. 

Haastateltavien nimet eivät tule esille tutkielmassani, joten osallistuminen ta-

pahtuu nimettömästi. Alkuperäisiä haastatteluja ja kirjoitelmia ei tule näkemään 

minun lisäkseni kuin mahdollisesti tutkielmani ohjaaja. 

Lähetän teille alustavia kysymyksiä tulevaa haastattelua varten. Pyydänkin, että 

vastaatte ennen haastattelua näihin kysymyksiin pienen kirjoitelman muodossa. 

Kirjoitelman tarkoituksena on, että palautatte mieleenne luokanopettajakoulu-

tukseen ja ensimmäiseen työvuoteen liittyviä asioita. Vastatkaa niin moneen ky-

symykseen kuin mahdollista, mutta näihinkin kysymyksiin voimme palata vielä 

haastattelutilanteessa. 

1. Miksi halusitte opiskella luokanopettajaksi? 

2. Mikä on erityisesti jäänyt mieleenne Lapin yliopiston luokanopettajakou-

lutuksesta omilta opiskeluajoiltanne?  

3. Minkälainen oli ensimmäinen työvuotenne opettajana? 

4. Millaisena koitte oman opettajaidentiteettinne ja itsetuntonne ensimmäi-

sen työvuoden aikana? Miten se mahdollisesti muuttui tuona ajanjak-

sona? 

5. Mitkä opinnot (esim. kasvatustieteen aineenopinnot, harjoittelut jne.) oli-

vat mielestänne tärkeimpiä ensimmäistä työvuottanne ajatellen?  

Kirjoitelman voitte lähettää minulle esimerkiksi Word-tiedostona sähköposti-

osoitteeseeni heikinnu@ulapland.fi. Tutkielmaohjaajani toimii Anneli Lauriala 

Lapin yliopistolta. Halutessanne voitte käyttää kirjoitelmaa myös haastatteluti-

lanteessa. 

Kiitos vastauksistanne! Ystävällisin terveisin: Heidi Kinnunen 

mailto:heikinnu@ulapland.fi


 
 

Liite 4 Tutkimukseen osallistuneiden luokanopettajien esittelytietoja. 

Mea, valmistumisvuosi 1981. Sivuaineita: alkuopetus, tekstiilityö ja biologia. 

Kai, valmistumisvuosi 1981. Sivuaineita: liikunta, biologia ja suomen kieli. 

Lea, valmistumisvuosi 1980. Sivuaineita: englanti, liikunta ja tekstiilityö. 

Ira, valmistumisvuosi 1981. Sivuaineita: englanti, liikunta, musiikki, biologia, teo-

logia. 

Linnea, valmistumisvuosi 2011. Sivuaineita: erityispedagogiikka, kuvataide ja tai-

dehistoria. 

Miina, valmistumisvuosi 2010. Sivuaineita: esi- ja alkuopetus, musiikki, ympä-

ristö- ja luonnontieto. 

Oona, valmistumisvuosi 2011. Sivuaineita: kasvatuspsykologia, erityispedago-

giikka, englannin kieli, esi- ja alkuopetus, terveystieto. 

Jaana, valmistumisvuosi 2010. Sivuaineita: kuvataide, erityispedagogiikka, ym-

päristö- ja luonnontieto. 

 

 

 


