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Inkluusion myötä yleisopetuksen luokat voivat olla hyvinkin heterogeenisiä. Sen vuoksi luokanopettajat ovat 

joutuneet ottamaan käyttöön uusia luokanhallintakeinoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutustua yhteen 

luokanhallintamenetelmään eli luokanopettajien käyttämiin palkintakeinoihin sekä niiden vaikutukseen 

oppilaiden motivaatioon ja luokan työrauhaan. Motivaatio vaikuttaa suuresti palkintakeinojen toimivuuteen. 

Myös sillä, onko motivaatio sisäistä vai ulkoista, on merkitystä käytettävyyden kannalta. Työrauha on yksi 

teema, jota palkintakeinojen avulla voidaan harjoitella. 
  Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineisto hankittiin 

haastattelemalla neljää kokenutta luokanopettajaa. Haastattelut toteutettiin Zoomissa ja ne taltioitiin litterointia 

varten. Tämän jälkeen aineisto teemoiteltiin esiin nousseiden teemojen mukaisesti. 
  Tutkimustulokset jaoteltiin tutkimuskysymysten mukaisesti kahteen osaan. Tärkeimpänä 

palkitsemiskeinona opettajat näkevät vuorovaikutuksessa annettavat palkkiot. Näitä voivat olla esimerkiksi 

hymyt ja kannustavat kommentit. Toinen suuresti esiin noussut teema on palkkiojärjestelmät, jossa luokka tai 

yksittäinen oppilas kerää onnistumisillaan esimerkiksi tarroja tai helmiä. Kun tarroja tai helmiä on tarpeeksi, 

oppilas tai luokka saa jonkin isomman palkkion, kuten elokuvatunnin tai ylimääräisen välitunnin. Palkintakeinot 

nähdään epäonnistuneen, mikäli toiminta, jota sillä kerralla harjoiteltiin, ei ole siirtynyt normaaliin arkeen 

palkitsemisen loputtua. Vaikka opettajan ajatus uudesta palkitsemisjärjestelmästä olisi hieno, se ei välttämättä 

toimi jokaisen luokan tai ryhmän kanssa. Tämän vuoksi opettajan täytyy olla valppaana ja tarkkailla tilannetta, 

jotta hän voi tarvittaessa muokata järjestelmää tai jopa poistaa sen kokonaan käytöstä. 
  Työrauhan ylläpitämiseen opettajat eivät haluaisi normaalitilanteessa käyttää palkintakeinoja. 

Työrauhan häiriintyessä he kuitenkin joutuvat palauttamaan sen esimerkiksi ulkoisten palkkioiden avulla. 

Palkkiojärjestelmiä käytetään myös oppilaiden motivointiin jotain heidän mielestään vaikeaa tai tylsää asiaa 

tehtäessä. Tavoitteena opettajilla on kuitenkin saada toiminta siirrettyä ulkoisten palkkioiden avulla sisäisen 

motivaation puolelle. 
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1 JOHDANTO 

Inkluusion myötä alakoulun arki on moninaistunut ja sen hallinta vaatii 

luokanopettajilta paljon erilaisia keinoja (Kosola, 2020). Yksi näistä 

luokanhallintakeinoista on erilaisten palkitsemiskeinojen käyttäminen. 

Palkitseminen opetuksessa tarkoittaa sitä, että yksittäinen oppilas tai koko ryhmä 

saa jonkin palkkion onnistuessaan jossain ennalta määritellyssä asiassa. Luokka 

voi ansaita esimerkiksi onnistuneesta oppitunnista tähden sakaran ja 

kokonaisesta tähdestä palkinnon. Olemme molemmat tehneet opintojen ohessa 

luokanopettajan sijaisuuksia, ja tätä kautta moninaiset palkitsemiskeinot ovat 

tulleet esille.  

Tutkimuksemme tavoitteena on tutustua erilaisiin palkitsemisjärjestelmiin ja 

tuoda esille keinoja, joita opettajat käyttävät opetuksessaan. Lisäksi haluamme 

selvittää, miten palkitsemiskeinot vaikuttavat oppilaiden motivaatioon ja luokan 

työrauhaan. Aihe on merkittävä, sillä se voi hyödyttää uusia luokanopettajia, kun 

he valmistelevat luokkaansa käytänteitä. He voivat saada tästä tutkimuksesta 

uusia toimivia keinoja luokanhallintaan. Samalla tutkimuksesta selviää, miten 

palkitsemisjärjestelmien kanssa tulisi toimia ja mitkä keinot eivät ole olleet 

hyödyllisiä. Tulokset voivat avata myös kokeneempien opettajien silmiä, kun he 

kuulevat kollegojensa mielipiteitä asiaan. Myös sosiaalisessa mediassa käydään 

paljon keskustelua opettajien kesken erilaisista palkkiojärjestelmistä. Haluamme 

tuoda tämän keskustelun tueksi tutkimustuloksia, jotka perehtyvät tarkemmin 

vain palkitsemiskeinoihin osana luokanhallintaa 

Luokanhallintakeinoja yleisesti on kuitenkin tutkittu paljon. Opettajien 

luokanhallintakeinot painottuvat nykyään enemmän positiiviseen 

vahvistamiseen, kuten kehuihin ja palkitsemiseen, ja rangaistuskeinot ovat 

jääneet vähemmälle (Anttonen, 2019). Saloviidan (2013, s.166) mukaan 

kiinnostus rangaistuksia kohtaan kasvatuksen saralla on sen sijaan hiipunut, sillä 

ulkoisella kontrollilla usein uusien taitojen oppiminen jää toissijaiseksi.  
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Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään tutkimuksen tärkeimpiä käsitteitä, 

kuten palkitsemista, motivaatiota ja työrauhaa. Luvussa kolme kerrotaan 

tutkimuskysymyksistä, tutkimusmenetelmistä sekä aineiston hankinnasta ja sen 

analysoinnista. Tämän jälkeen siirrytään tuloksiin. Tutkimuksen lopussa, luvuissa 

viisi ja kuusi, on johtopäätöksiä sekä pohdintaa. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Palkitseminen 

Palkitseminen voidaan määritellä esimerkiksi tiettyjen arvojen ja tavoitteiden 

mukaan toimimisen kannustimena (Kauhanen, 2012, s. 96). Peruskoulussa 

opettajat palkitsevat oppilaitaan hyvästä käytöksestä, kiusaamiseen 

puuttumisesta tai henkilökohtaisista onnistumisista. Palkintona voi toimia 

muovihelmet, liikennevalot tai merkinnät omassa vihossa. (Anttonen 2019) Kun 

tällaista palkkiosysteemiä käytetään, tavoitteena on osoittaa oppilaalle oman 

toiminnan ja seuraamusten välisiä yhteyksiä. Kun oppilas havaitsee tämän 

yhteyden, hän pystyy harjoittelemaan koulussa tarvittavia taitoja ja esimerkiksi 

opettelemaan pois huonoista toimintamalleista. (Aro ym., 2012) Palkitsemisella 

halutaan siis kannustaa ja motivoida oppilasta toimimaan tilanteeseen sopivalla 

tavalla (Nylander & Hakonen, 2015, s. 11). 

Ylikorkala ja Sweins (2015, s. 21–22, 35) jakavat työpaikan palkintakeinot 

aineellisiin ja aineettomiin palkintoihin. Koulumaailmassa aineelliset palkinnot 

voivat olla esimerkiksi edellä mainittuja helmiä tai niillä ansaittuja elokuvatunteja. 

Aineettomia palkintoja taas ovat muun muassa kehut tai ilman kotiläksyjä 

jääminen perjantai-iltapäivänä. Nämä aineettomat palkkiot ovat usein 

tiedostamattomia, eikä niitä ole kirjattu mihinkään ylös. Tämän vuoksi ne 

saattavat jäädä joskus ilman huomiota, mikä voi laskea viihtyvyyttä. Ne ovat 

kuitenkin tehokkaampia motivointikeinoja kuin aineelliset palkkiot (Hakonen, 

2015, s. 152). Parhaan mahdollisen palkitsemisjärjestelmän saa yhdistämällä 

näitä kahta menetelmää (Ylikorkala & Sweins, 2015, s. 21). 

Kehut ja palaute ovat usein se, mikä motivoi työntekijää, tai tässä 

tapauksessa oppilasta, jatkamaan toivottavaa työskentelyä (Ylikorkala & Sweins, 

2015, s. 39). Palaute voi sisältää rakentavia kehitysehdotuksia, mutta pääpainon 

tulee olla positiivisissa asioissa ja kehuissa. Palaute tulee aina aloittaa jollain 

positiivisella huomiolla. Tämän jälkeen voi esittää muutaman kehitysehdotuksen, 



7 
 

ja lopuksi täytyy muistaa positiivinen yhteenveto. (Liukkonen ym., 2006, s. 130–

131) Rakentavassa osiossa palautteen antajan, eli opettajan, täytyy tehdä 

selväksi, miten kehitysehdotus voidaan saavuttaa ja miten opettaja voi oppilasta 

siinä auttaa (Liinalaakso & Tenhiälä, 2015, s. 206). 

Ylen artikkelissa (Anttonen, 2019) kerrotaan luokasta, jossa muovihelmillä 

palkitaan hyvästä käytöksestä, kiusaamiseen puuttumisesta tai koko luokan 

onnistuneesta oppitunnista. Opettaja antaa purkista helmen koko luokalle tai 

yksilölle, joka sen on ansainnut. Kun purkki on tyhjä, eli onnistumisia on ollut 

paljon, saa luokka yhteisen suuremman palkinnon. Käytämme tätä toimintamallia 

esimerkkinä havainnollistamaan seuraavaksi tutkittavia käsitteitä. 

Kannusteena voidaan pitää ulkopuolelta tulevaa ärsykettä, jolla tavoitellaan 

tietynlaista toimintaa. Kannuste eroaa palkkiosta siten, että se ennakoi palkintoa. 

Kannuste muuttuu palkkioksi, kun toiminta on suoritettu onnistuneesti ja palkinto 

annetaan sen ansainneelle. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 58) Helmiesimerkissä 

kannusteena toimii opettajan toiminta ja verbaalinen kannustaminen. Palkkiona 

toimii helmi. Helmi siis konkretisoi onnistumisen ja vahvistaa toivotun käytöksen. 

Ruohotien (1998, s. 38) mukaan kannusteiden ja palkkioiden vaikutukset voidaan 

jakaa sisäiseen ja ulkoiseen palkitsemiseen. Sisäisessä palkitsemisessa oppilas 

esimerkiksi saa hyvän mielen kiusaamiseen puuttumisesta. Ulkoisessa taas 

oppilas käyttäytyy hyvin oppitunnilla ansaitakseen helmen. Ulkoisesta ja 

sisäisestä motivaatiosta lisää kappaleessa 2.2. 

Nämä kannusteet ja palkinnot ovat osa vahvistamisteoriaa. Ruohotien 

(1998, s. 64–65) mukaan vahvistamisteoria kertoo, että positiivinen käytös toistuu 

todennäköisemmin, jos siitä palkitaan. Palkkioiden tulee olla tavoiteltavia ja 

motivoivia eli oppilaan mielenkiinnon kohteiden mukaisia, jotta ne olisivat 

toimivia. Jos palkinto ei ole oppilaalle houkutteleva, ei hän tavoittele sitä 

intensiivisesti, jolloin hyvän käytöksen tavoittelu ei ole oppilaalle prioriteetti. 

(Ruohotie, 1998, s. 64–65) Palkkioiden kääntöpuolena ne saattavat aiheuttaa 

sen, että toivottu käytös ei enää toistu, ellei siitä palkita. Lisäksi saman palkinnon 

toistaminen joka viikko ei välttämättä motivoi enää pitkän ajan kuluttua. (Lehtinen 

ym., 2016, s. 147) Monessa koulussa oppilaat saavatkin itse vaikuttaa palkintoon. 

Erään koulun oppilaat ovat äänestäneet myös siitä, kerätäänkö helmiä purkkiin 

vai purkista pois. (Anttonen, 2019) 
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Hyvästä käytöksestä palkitseminen on muistettava tehdä välittömästi, 

vaikka suurempi luokan yhteinen palkinto tulisikin myöhemmin (Lehtinen ym., 

2016, s. 146; Ruohotie, 1998, s. 65). Näin oppilas tajuaa, millainen käytös on 

toivottavaa ja todennäköisemmin toistaa sitä useammin (Hakonen, 2015, s. 152). 

Jos palkinnon ansaitsemisen ja hyvän käytöksen välissä on pitkä aika, ei 

oppilaalle konkretisoidu yhteys näiden välillä (Ruohotie, 1998, s. 65). 

Helmiesimerkissä välitunnilla hyvin hoidettu kiusaamisen ehkäisy kerrytti 

oppilaille helmiä heti seuraavan tunnin alussa. Ylen haastattelema opettaja 

kertoo, kuinka aina täytyy olla valppaana ja pohtia, näkyykö toivottua käytöstä. 

Malli vaatii sekä oppilaiden että opettajien sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. 

(Anttonen, 2019)  

 

2.2 Motivaatio 

Motivaatio on tila, joka määrittää, mitä ihminen tekee ja millä intensiteetillä 

(Hakonen, 2015, s. 136). Sana motivaatio tulee alun perin latinan kielen sanasta 

movere, joka tarkoittaa liikkumista. Suomessa motivaatio on johdettu sanasta 

motiivi. Motiiveilla taas tarkoitetaan erilaisia haluja tai tarpeita, jotka saavat 

aikaan tietynlaista käyttäytymistä. Motivaatio koostuu motiiveista. (Ruohotie, 

1998, s. 36) Näin ollen motivaatiota voidaan pitää sisäisenä tilana. Tämä sisäinen 

tila rakentaa ja kontrolloi ihmisen käyttäytymistä. (Lehtinen ym., 2016, s. 143) 

Tutkijat ovat vuosien varrella määritelleet motivaation käsitteen usealla eri 

tavalla. Näitä määritelmiä kuitenkin yhdistää kolme asiaa, jotka ovat motivaatiolle 

tyypillisiä. Nämä kolme asiaa ovat vireys, päämääräsuuntautuneisuus ja 

systeemiorientoituminen. Vireydellä tarkoitetaan yksilön halua käyttäytyä tietyllä 

tavalla. Päämääräsuuntautuneisuus taas pitää sisällään sen suunnan, johon 

yksilö on menossa. Systeemiorientoitumisessa on kyse positiivisen tai 

negatiivisen palautteen vaikutuksesta mielialaan ja sitä kautta toiminnan 

suuntaamiseen. (Ruohotie, 1998, s. 37) 

Motivaatio vaikuttaa moniin asioihin yksilön toiminnassa. Se muun muassa 

ohjaa yksilön valintoja, esimerkiksi sitä, kertooko oppilas opettajalle 

kiusaamisesta vai ei. Samalla motivaatio vaikuttaa tunteisiin, joita valinnan 

hetkeen sisältyy. (Lehtinen ym., 2016, s. 143–144) Motivaatio jakautuukin yleis- 
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ja tilannemotivaatioon. Yleismotivaatio rinnastetaan usein asenteeseen, sillä se 

tarkoittaa yleistä motivaatiota johonkin aiheeseen liittyen. Se on pysyvämpi 

olotila, kuin tilannemotivaatio, johon liittyy yksittäinen tilanne ja sen tavoitteisiin 

kuuluva toiminnan suunta. (Ruohotie, 1998, s. 41) Motivaatio nähdään kuitenkin 

yksilön persoonallisuuden piirteenä eli lähtökohtaisesti pysyvänä tilana. 

Yksittäisten aiheiden tilannemotivaatio voi silti muuttua tilanteesta riippuen. 

(Lehtinen ym., 2016, s. 144) 

2.2.1 Sisäinen motivaatio  

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio kuuluvat yhteen ja ne toimivat samanaikaisesti. 

Sisäinen motivaatio on yhteydessä itselle merkittävien asioiden suorittamiseen ja 

niiden kehittämiseen, eli ylimmän asteen tarpeen tyydyttämiseen. Sisäistä 

motivaatiota voi siis kuvata toiminnalla, jonka yksilö aloittaa sen kiinnostavuuden 

vuoksi. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 19; Ruohotie, 1998, s. 143) 

Liukkosen ja kumppaneiden (2006, s. 28, 50, 85) mukaan sisäinen 

motivaatio on liitetty usein nimenomaan mielenkiinnon tunteeseen. Yksilö kokee 

innostusta ja myönteisiä tunteita tekemäänsä asiaa kohtaan. Tällöin hän tekee 

tiettyä asiaa sen itsensä vuoksi, ei minkään ulkopuolisen pakotteen voimasta. 

Siihen liittyy siis vahvasti toiminnan ilo. Jotta sisäinen motivaatio syttyy, se vaatii 

useampia samalla hetkellä palkitsevia asioita. Yksilöiden ollessa erilaisia, ei 

voida sanoa suoraan kaikkia sisäisesti palkitsevia osatekijöitä.  

Sisäistä motivaatiota voi luonnehtia pitkäaikaisuudella. Kun yksilö saa 

sisäisiä palkkioita, esimerkiksi onnistumisista, voi motivaatio muuttua 

pitkäjänteisemmäksi ja pysyvämmäksi. Yksilö päätyykin tästä syystä 

opiskelemaan asioita, jotka ovat kiinnostavia ja joista saa sisäisiä palkkioita. Kun 

opiskelija on sisäisesti suuntautunut, odotukset opintoja kohtaan on myös usein 

suuret. (Ruohotie, 1998, s. 38–39) 

2.2.2 Ulkoinen motivaatio  

Ruohotien (1998, s. 38, 143) mukaan ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan 

sellaista tilannetta, jossa yksilö aloittaa jonkin toiminnan tavoitteenaan saada 

jokin palkkio, välttää rangaistus tai suoriutua muita paremmin. Kun sisäinen 
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motivaatio tulee yksilöstä sisältä, ulkoinen on riippuvainen ympäristöstä. 

Olennaista on, että palkkio tulee yksilön ulkopuolelta eikä yksilö ole hankkinut sitä 

itse. Sisäisen motivaation tyydyttäessä ylimmän asteen tarpeita, ulkoinen 

tyydyttää alemman tason kuten turvallisuuden tai sosiaalisuuden tarpeita.  

Peruskoulussa ulkoista motivaatiota tyydyttäviä palkintoja ovat esimerkiksi 

kokeiden arvosanat ja vanhemmilta todistuksesta saatava palkkio. 

Luokkatilanteessa palkinto voi olla myös sosiaalista vahvistamista, kuten 

kehumista tai positiivisen palautteen antamista. (Lehtinen ym., 2016, s. 146) 

Näiden palkintojen luoma ulkoinen motivaatio kestää vain pienen hetken, minkä 

takia tarve palkkioille voi esiintyä usein (Ruohotie, 1998, s. 38). Ulkoinen 

motivaatio voi myös esiintyä yksilölle negatiivisessa valossa, jos asia, jota kohti 

yritetään motivoida, ei muuten häntä kiinnosta. Tämän vuoksi ulkoinen motivaatio 

ei ole yhtä tehokasta kuin sisäinen motivaatio. (Liukkonen ym., 2006, s. 28, 85) 

Luokassa opetuksesta saa ulkoisesti motivoivaa, kun oppilaille kerrotaan, 

miten he voivat tulevaisuudessa tarvita oppimiaan taitoja. Näin opetuksesta tulee 

mielekästä ja oppilaille syntyy konkreettinen kuva hyödyllisyydestä. Luokassa 

voidaan myös palkita yhteisten tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Tavoitteet 

voivat liittyä esimerkiksi kiusaamiseen ja luokka voi yhdessä päättää, mikä 

palkinto on. (Ruohotie, 1998, s. 39) Vaikka luokka saisi vaikuttaa tavoitteisiin, 

lopullinen päätös tulee aina ulkopuolelta, koulumaailmassa opettajalta 

(Liukkonen ym., 2006, s. 85). Motivaatio on lopputulema monista piirteistä. 

Tällöin lähtötilanne uuteen opetettavaan asiaan ei ole ikinä mustavalkoinen, 

mutta motivaatio voi myös rakentua esimerkiksi opetuksen aikana. (Järvenoja 

ym., 2018, s. 143) 

2.2.3 Sisäisen ja ulkoisen motivaation vertailua 

Lehtisen ja kumppaneiden (2016, s. 147–148) ulkoisten palkkioiden ja sisäisen 

motivaation välinen yhteys on kuitenkin monimutkainen. Erilaiset palkinnot voivat 

vaikuttaa yksilön sisäiseen motivaatioon, mutta vaikutus voi olla negatiivisen 

lisäksi myös positiivinen. Palkkioiden kautta yksilö oppii tekemään asioita tietyllä 

tavalla ja pitkällä aikavälillä motivaatio saattaa muuttua ulkoisesta sisäiseksi. 

Ulkoiset palkkiot ovat haitaksi vain silloin, kun ne aiheuttavat ylimääräisiä paineita 

esimerkiksi suoriutua hyvin tai sosiaalisia paineita käyttäytyä oikein.  Taulukossa 
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1 on esitetty sisäisen ja ulkoisen motivaation eroja mukaillen Liukkosta ja 

kumppaneita (2006, s. 28, 85). 

Taulukko 1. Sisäisen ja ulkoisen motivaation erot 

 Sisäinen motivaatio Ulkoinen motivaatio  

Tunteet  Myönteiset Moninaisia  

Syy toimia Mielekkyys, into, halu 

kehittyä. 

Palkkiot, pelko 

seurauksista 

Tehokkuus Tehokasta Vaihtelevaa 

2.2.4 Tavoitteiden asettaminen  

Tavoitteita voidaan pitää toimintaa ohjaavana energiana ja voimana. Kun yksilö 

suunnittelee ja pohtii omia tavoitteitaan, on loogista, että toiminta suuntautuu 

tavoitteita edistäviin toimintoihin. Ihanteellisessa tilanteessa yksilön tavoitteet 

eivät tunnu erillisiltä, vaan ovat luontevasti osa toiminnan kokonaisuutta. Tällöin 

tavoitteet ovat merkityksellisiä ja itselle tärkeitä ja yksilö oikeasti haluaa 

työskennellä niitä kohti. (Seppänen, 2018, s. 41, 44, 46) Jos pohditaan 

tavoitteiden asettamista oppimisen näkökulmasta, ovat ne keskeisessä 

asemassa. Osana tavoitteiden asettamista on myös niihin suuntautuminen ja 

saavuttaminen. (Laitinen, 2021, s. 39) 

Kauhanen (2012, s. 62–66) kertoo teoksessaan, kuinka tavoitteiden 

asettelua organisaatiossa voidaan jakaa ylä- ja alatason tavoitteisiin. Ylätason 

tavoitteina ja ohjauksen keinoina toimivat organisaation missio ja arvot. Alatasolla 

nämä ohjaavat tarkempien tavoitteiden asettelua. Kun ylätason tavoitteet 

ohjaavat alempia, edellytetään tavoitteilta samansuuntaisuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta. Tätä organisaatioon sijoittuvaa esimerkkiä voidaan 

soveltaa suomalaiseen peruskouluun, jolloin ylimpänä tasona toimii 

perusopetuksen opetussuunnitelma. Tämän jälkeen tulevat alueellinen 

opetussuunnitelma, koulun oma opetussuunnitelma, luokan sisäiset tavoitteet ja 

mahdolliset yksilökohtaiset tavoitteet.  

Tavoitteiden asettelua varten Seppänen (2018, s. 48–56) on luonut 

tarkistuslistan. Hänen luomaansa ohjenuoraa esimerkiksi luokanopettaja voi 
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soveltaa omassa luokassaan, kun hän luo luokalleen sopivia tavoitteita.  

1. Tavoitteiden arvolähtöisyys 

Luokassa ylätason tavoitteet eli perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet 

määräävät niiden suunnan. Luokassa voidaan pohtia, mitä nämä arvot 

tarkoittavat meille ja miten ne näkyvät. (Seppänen, 2018, s. 49) 

2. Ymmärrettäviä, täsmällisiä ja konkreettisia 

Tavoitteiden tulee olla sellaisia, että opettaja pystyy ne konkretisoimaan 

oppilailleen. Muutosta ja tavoitteita kohti etenemistä tulee pystyä myös 

mittaamaan, jolloin tavoite ei voi olla abstrakti vaan sen täytyy olla konkreettinen. 

(Seppänen, 2018, s. 49) 

3. Sopiva vaikeustaso 

Tavoitteita voidaan jaotella ylläpitotavoitteisiin ja kehitystavoitteisiin. 

Ylläpitotavoitteiden vaikeustaso ei ole niin korkealla, koska tavoitteena on 

ylläpitää jotain jo olemassa olevaa. Kehitystavoitteessa taas vaikeustaso on 

korkeammalla, sillä tavoitteena on edetä. Luokkaan saattaa syntyä näiden myötä 

paineita, sillä näihin pääseminen vaatii kovaa ja ahkeraa työskentelyä. 

(Seppänen, 2018, s. 50) 

4. Tavoitteiden eri aikavälit 

Tavoitteita voidaan asettaa eri mittaisille aikaväleille. Lyhyin aikaväli on 

tämänhetkiset tavoitteet. Oppitunnilla voidaan pohtia, että mitä minun täytyy 

tehdä, jotta pääsen tavoitteeseeni. Päivittäisissä tavoitteissa voidaan pohtia 

aamulla, mitkä ovat juuri tämän päivän tavoitteet. Päivän päätteeksi voidaan 

pohtia, miten tavoitteeseen päästiin ja mitkä osa-alueet vaativat vielä muutosta. 

Viikkotavoitteessa asetetaan kyseiselle viikolle spesifi tavoite. Se voi olla myös 

tunnetavoite. Pitkän aikavälin tavoitteet selkeyttävät ja tuovat jatkuvuutta 

toimintaan. Näitä tavoitteita tulee pilkkoa ja jakaa pienempiin osiin, jotta toiminta 

kohti tavoitetta pysyy realistisena ja motivoivana. (Seppänen, 2018, s. 51–53) 

5. Kokonaisuuden hahmottaminen. 

Yksilön tulee tiedostaa lopputuloksen tavoite ja mitä kaikkea päämäärän 

saavuttamiseksi vaaditaan. Kun prosessi on selkeä, voi yksilö helpommin 

suunnitella esimerkiksi ajan ja resurssien käyttöä sekä asioiden 

tärkeysjärjestystä. (Seppänen, 2018, s. 53) 
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6. Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen 

Sisäinen motivaatio ohjaa yksilöä niitä asioita kohti, joissa hän on hyvä ja joista 

hän on kiinnostunut. Jotta tavoitteet voidaan saavuttaa oman jaksamisen ja 

hyvinvoinnin rajoissa, täytyy huomioida yksilön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 

voimavaroja. (Seppänen, 2018, s. 53–54) 

7. Sitoutumisen ja nautinnon edistäminen 

Kun tavoite on positiivinen ja hyvin määritelty, on sen tavoittelu 

kokonaisuudessaan mielekkäämpää. Nautinto lisää henkilökohtaisia resursseja 

ja keventää tavoitteiden kuormittavuutta. (Seppänen, 2018, s. 54–55) 

8. Pystyvyyden kokemuksen tukeminen 

Pystyvyyden kokemusta voidaan tukea toimimalla tavoitteita kohti niin, että yksilö 

kehittyy. Myönteinen kehittyminen lisää itseluottamusta ja pystyvyyden 

näkemistä omassa itsessään. (Seppänen, 2018, s. 55–56) 

9. Seuranta, arviointi ja palaute  

Kun on luonut välitavoitteita, on helppo seurata päätavoitteeseen pääsyä. 

Mitattavien ominaisuuksien lisäksi on hyvä tarkastella tunteita, hyvinvointia ja 

haasteita, ja samalla voi arvioida omaa toimintaa. Ulkopuolisella palautteella 

saadaan aikaan sitoutumista ja motivaatiota, jotka ovat tärkeitä tavoitteeseen 

pääsemisen kannalta. (Seppänen, 2018, s. 56–57) 

2.3 Työrauha ja luokanhallinta 

Työrauha on luokassa vallitseva tila, jossa oppilaat voivat keskittyä siihen, mitä 

heiltä sillä hetkellä odotetaan. Jotta työrauha voidaan saavuttaa, luokassa täytyy 

olla pelisäännöt, joiden mukaan kaikki toimivat. Kun kaikki toimivat sääntöjen 

mukaan, ihannetilanteessa syntyy häiriötön ja tavoitteidenmukainen rauha. 

Vallitsevaan työrauhaan vaikuttavat vallitsevat emootiot, oppilaiden 

elämänvaiheet sekä sosiaaliset suhteet, joita voivat olla oppilaiden keskinäiset, 

sekä opettajan ja oppilaiden väliset. (Salovaara & Honkonen, 2000, s.130) 

Hyvällä työrauhalla helpotetaan oppilaiden pääsemistä oppitunnin opetuksellisiin 

tavoitteisiin. Työrauha ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita vain äänetöntä 

luokkaa. (Saloviita, 2000, s. 21) 

Sigfridsin (2009, s.93) mukaan työrauhan toteutuminen varmistaa toisia 

arvostavan sekä kunnioittavan ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä toimia ja oppia. 
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Säännöt on tehty yhdessä ja ne ovat kaikille selkeitä, jotta niiden mukaan 

toimiminen olisi mahdollista. Myös seuraamukset ovat ideaalitilanteessa ennalta-

arvattavia ja läpinäkyviä jokaiselle osapuolelle. 

Työrauha ja luokanhallinta linkittyvät vahvasti toisiinsa. Evertsonin ja 

Weinsteinin (2011) mukaan luokanhallinta (classroom management, Salo, 2009, 

s. 118) tarkoittaa opettajan työtapoja, joiden tavoitteena on päästä kulloinkin 

asetettuihin tavoitteisiin. Työtavoilla on tarkoitus saada aikaan oppilaille 

mahdollisimman ideaali paikka ja ilmapiiri oppia. (Lehtomäki & Mikkilä-Erdmann, 

2018) Luokan hallitsemiseksi opettajalta vaaditaan aiheen teoreettista 

ymmärrystä sekä erilaisten toimintatapojen tiedostamista ja soveltamista. Tämän 

lisäksi täytyy tuntea luokkansa oppilaat sekä tunnistaa heidän tarpeensa. (Salo, 

2009, s. 118–119) Tavoitteena on ennemmin ennakoida tulevia tilanteita ja hallita 

niitä kuin korjata jo tapahtuneita ongelmia (Hejlskov Elvén, 2014, s. 117). 

Opettajan lämmin tunneside oppilaisiin on merkityksellinen ennakoivana 

luokanhallintakeinona (Saloviita, 2013, s. 43). 

Juuri ennakoivat luokanhallintakeinot ovat usein toimivimpia. Näitä voivat 

olla muun muassa tehtävänannon selkeä esittäminen, mielekkäät 

opetusmenetelmät ja tehokkaan työajan määrittely. Myös tarkoituksenmukaiset 

työskentely- ja oleskelutilat ovat ennakoivaa luokanhallintaa. (Hejlskov Elvén, 

2014, s. 30, 74–75) Koulun olisi tärkeää sopia yhteiset toimintatavat sekä 

ennakointiin, että seuraamuksiin, jotta oppilaille olisi selkeää, miten heidän tulisi 

toimia ja mitkä ovat erilaisten rikkomusten seuraukset. Yhteisten periaatteiden 

luominen on usein haastavaa varsinkin isoissa kouluissa, kun jokainen opettaja 

haluaisi hyödyntää omia toimintamenetelmiään ja ideoitaan. Yhteiset tavat 

kuitenkin helpottavat koulun arkea ja palkitsevat lopulta pitkäjänteisyydestä. 

(Sigfrids, 2009, s. 94) Esimerkiksi ruokalassa turvallisesti toimiminen ja yhteisten 

välituntien säännöt koskettavat koko koulua. 

Myös luokan omat säännöt helpottavat arkea. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen (POPS, 2014). Luokan säännöt 

tukevat näitä kaikkia turvallisuuden ulottuvuuksia. Sigfridsin (2009, s. 99–100) 

mukaan alakoululaisille sopiva määrä sääntöjä on 4–6 kappaletta, jotta ne olisi 

helppo muistaa ja sitä kautta niitä olisi myös helppo noudattaa koulun arjessa. 

Jotta säännöt olisivat mahdollisimman tehokkaita, ne täytyy uusia joka vuosi. 
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Lisäksi oppilaiden omat sanavalinnat on tärkeää ottaa huomioon sääntöjä 

laatiessa. Näin varmistetaan, että myös pienet oppilaat ymmärtävät 

konkreettisesti sääntöjen tarkoitukset. Sääntöjä ja seurauksia voi harjoitella 

esimerkiksi draaman keinoin. 

Opettajan pedagogiseen ammattitaitoon kuuluu sääntöjen asettaminen niin, 

että oppilaat ymmärtävät niiden tarkoitukset. Jos oppilaat eivät ymmärrä sääntöjä 

ja niiden merkityksiä, on heidän vaikea sitoutua niihin. Järkevien toimintatapojen 

löytäminen kuuluu siis opettajan ammattitaitoon. (Hejlskov Elvén, 2014, s. 73) 

Kuitenkin, jos oppilas kokee sääntöjen rikkomisen hauskana tapahtumana, hän 

todennäköisesti jatkaa sitä seuraamuksista huolimatta (Saloviita, 2000, s. 81). 

Esimerkiksi oppilaiden päästessä varastotilaan, jossa kaikuu, he alkavat huutaa 

ja kokeilla kaikumista. Opettaja kieltää huutamisen, sillä se kuuluu viereiseen 

luokkaan, jossa on oppitunti käytössä. Oppilaat eivät tätä kieltoa ymmärrä, sillä 

he haluaisivat tutustua kaikuun ilmiönä. 

On myös tärkeää, että erilaisilla rikkeillä on tarkoituksenmukaiset 

seuraamukset. Hejlskov Elvénin (2014, s. 35) mukaan oppilaan kokemilla 

rangaistuksilla ei ole toivottua lopputulosta, sillä oppilaan kokemus on 

negatiivinen. Rankaiseminen ei ole onneksi ainoa toimintamalli. Jos keskitytään 

konkreettisesti toiminnan muuttamiseen ja mahdollisiin tuleviin onnistumisiin, on 

oppiminen todennäköisempää. (Hejlskov Elvénin, 2014, s. 45) Pelkkä rangaistus 

ei siis kerro oppilaalle, kuinka hän voi kehittyä. Jos sääntö koskee yksittäisen 

oppilaan käytöstä, voi sillä olla positiivisia seuraamuksia myös muihin oppilaisiin. 

Tällaista tilannetta kutsutaan sijaisvahvistamiseksi. Yhden oppilaan saama 

palkkio motivoi toista oppilasta samaan käytökseen, kun hän näkee sen 

seuraukset. (Saloviita, 2000, s. 21, 105) 

Saloviita (2013, s. 156) jakaa työrauhahäiriöt kolmeen luokkaan: normaali 

perushäly, tahallinen sääntöjen rikkominen ja vakavat käytöshäiriöt. Näistä 

ensimmäinen tarkoittaa luokassa lähes koko ajan tapahtuvaa pientä 

puheensorinaa, josta ei varsinaisesti ole haittaa kellekään. Siihen saattaa kuulua 

myös esimerkiksi kynän naputus tai kevyt liikehdintä. Tahallisella sääntöjen 

rikkomisella tarkoitetaan tässä yhteydessä koulun sääntöjen lievää rikkomista 

niin, ettei kukaan kuitenkaan loukkaannu henkisesti tai fyysisesti. Tämä voi 

kuitenkin pitkällä tähtäimellä häiritä opetusta tai muiden oppilaiden oloa luokassa 

ja sen ulkopuolella. Viimeinen, eli vakavat käytöshäiriöt ovat räikeämpiä 
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sääntörikkomuksia, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisissä tai materiassa. 

Näihin vakaviin häiriöihin liittyy myös niiden toistuvuus ja pitkäaikaisuus sekä 

opinnoista lipsuminen ja luvattomat poissaolot. 

2.4 Integraatio ja inkluusio 

Heikkisen ja Tebestin (2019) mukaan vuoden 2011 lakimuutoksen jälkeen 

erityisluokkia on alettu lakkauttamaan ja oppilaita on siirretty yleisopetuksen 

luokkiin. Tätä on kritisoitu paljon, sillä koetaan, että yleisopetukseen siirretyt 

oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea opetuksessa. Integraatio ja inkluusio 

ovat saaneet aikaan opettajien toivottomuuden tunnetta ja sitä kautta uupumusta. 

Integraatiossa oppilas on virallisesti erityisopetuksen oppilas, mutta hän 

vierailee yleisopetuksessa aluksi yksittäisiä tunteja. Oppilaan tuen tarpeita 

arvioidaan ja käydään läpi, millä oppitunneilla hän voisi olla yleisopetuksen 

luokassa. Lopulta yksittäiset tunnit voivat laajentua kokonaiseksi päiväksi. 

Huomiota täytyy kiinnittää siihen, että oppilaan yleisopetuksen tunnit ovat 

vierailuja ja hänen opetuksestaan kuitenkin vastaa oma erityisluokanopettaja. 

Jos oppilaan haasteet keskittyvät esimerkiksi lukemiseen ja tekstin käsittelyyn, 

voidaan hänet integroida yleisopetukseen esimerkiksi taito- ja taideaineiden 

tunneiksi. (Takala ym., 2020, s. 9) 

Integraatiosta seuraava vaihe on inkluusio. Inkluusion perusajatus on 

järjestää kaikille tasavertainen koulutus. Siinä jokainen lapsi saa osallistua 

opetukseen lähikoulussaan riippumatta esimerkiksi vammasta, kulttuurista, 

kielestä tai muista tekijöistä. Inkluusio ei kuitenkaan ole vain erityisten tarpeiden 

oppilaisiin, vaan se koskee ihan jokaista oppilasta. (Takala ym., 2020, s. 9) 

Inkluusiota toteutetaan usein esimerkiksi pienentämällä ryhmäkokoja tai tuomalla 

luokkaan useampi aikuinen (Erityiskasvatus). 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on antaa tietoa erilaisista palkitsemiskeinoista, joita 

kokeneet luokanopettajat ovat käyttäneet osana luokanhallintaa. Tutkimuksessa 

selvitetään, mitä erilaisia keinoja he ovat käyttäneet ja mitä hyötyjä he ovat näillä 

tavoitelleet. Samalla perehdytään siihen, kuinka heidän käyttämänsä keinot ovat 

muuttuneet heidän työvuosiensa aikana. Mikä vaikutus palkintakeinoilla on 

oppilaiden motivaatioon ja luokan työrauhaan 

Luokanhallinta koostuu monista eri elementeistä, mutta rajaamme 

tutkimuksemme aiheen koskemaan vain palkintakeinoja osana luokanhallintaa. 

Rajaamme tutkimuksemme koskemaan luokanopettajia, jotka ovat olleet 

työelämässä luokanopettajana vähintään 10 vuotta, jotta voimme tutkia heidän 

metodiensa kehittymistä. Samalla rajaamme alkuopetuksen luokat pois, eli 

haastattelemme opettajia, jotka ovat uransa aikana opettaneet 3.–6. -

luokkalaisia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) 

alkuopetuksen erityiseksi tehtäväksi on asetettu koululaiseksi kasvaminen. 

Haluamme tutkia alkuopetuksen jälkeistä aikaa, kun peruskoulussa vaadittavat 

koululaistaidot on lähtökohtaisesti saavutettu. Keskitymme tutkimuksessamme 

ennemmin 3.–6. -luokan erityiseen tehtävään, eli oppijana kehittymiseen (POPS, 

2014). 

Palkitsemiskeinojen toimivuus ja pitkän tähtäimen onnistuminen ei ole ollut 

laajemman tutkimuksen kohteena aikaisemmin. Tutkimuksen tavoitteena onkin 

selvittää pitkään työelämässä olleiden opettajien ajatuksia ja kokemuksia 

palkitsemiskeinoista osana luokanhallintaa. 

 

Tutkimuskysymykset: 

Mitä palkintakeinoja kokeneet opettajat käyttävät opetuksessaan? 

Mitä yhteyksiä palkintakeinoilla on motivaatioon ja luokan työrauhaan? 
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Haastateltavat saavat ensimmäisenä määritellä oman käsityksensä 

palkintakeinoista, jotta se tulee kaikille selkeäksi. Tässä tutkimuksessa rajaamme 

motivaation koskemaan sisäistä ja ulkoista motivaatiota sekä niiden yhteyttä. 

Työrauhan käsitteenä haastateltavat opettajat saavat määritellä itse, jotta 

saamme selville, miten he asian kokevat. Analysoidessamme käytämme 

teoreettisen viitekehyksen määritelmiä työrauhasta. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen ja se on toteutettu puolistrukturoituna 

Zoom-haastatteluna. Litteroinnin jälkeen aineisto jaettiin teemoihin ja analysoitiin 

niiden mukaan. 

3.2.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa empiiristen aineistojen 

käyttämistä tutkimuksessa. Empiiriset aineistot voivat olla muun muassa 

haastatteluja, tekstejä, havainnointipäiväkirjoja tai kuvia (Juhila, 2021), eli 

käytännön materiaalia (Kananen, 2014, s. 56). Empiirisyys ei kuitenkaan 

vähennä teoriataustan merkitystä, sillä laadullisessa tutkimuksessa täytyy 

muistaa huomioida myös teoriapohja (Juhila, 2021). Ilmiön ymmärtäminen on 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohta, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että 

ymmärtäminen ja yleistäminen ovat eri asioita, yleistämistä ei tavoitella. Ilmiötä 

ymmärrettäessä tavoitellaan tietoa eri tekijöistä sekä siitä, miten ne rakentuvat 

kokonaisuudeksi. Näin saadaan selville, mistä on pohjimmillaan kyse. (Kananen, 

2014, s. 56, 61) 

Kvalitatiivinen tutkimus sopiikin parhaiten nimenomaan ilmiölähtöiseen 

tutkimukseen. Sen tavoitteena voi olla esimerkiksi uuden ilmiön tutkiminen, ilmiön 

kokonaiskuvan selvittäminen tai tiedetyn ilmiön tarkempi kuvaaminen. Edellä 

mainitut tavoitteet voivat limittyä tai esiintyä samanaikaisesti tutkimuksessa. 

Näissä tapauksissa tutkijan täytyy ensin tutustua tarkasti tutkittavaan ilmiöön ja 

tehdä sen teoriaan liittyvät pohjatyöt valmiiksi, jotta voi aloittaa ilmiön tarkemman 
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tutkimisen. Näissä ilmiöissä haasteena on se, että usein niistä ei vielä löydy 

tutkimustietoa tai teoriaa, joten tutkija joutuu lähestymään aihetta aluksi toisesta 

näkökulmasta. Ilmiön ymmärtämisen lisäksi laadullisella tutkimuksella voidaan 

tavoitella erilaisten käyttäytymisteorioiden selittämistä. (Kananen, 2014, s. 61–

62) 

Päädyimme kvalitatiiviseen tutkimukseen, sillä se palvelee 

tutkimusongelmaamme paremmin kuin kvantitatiivinen tutkimus. Ongelmaamme 

olisi ollut haastavampaa vastata määrin ja luvuin, niin kuin kvantitatiivisessa on 

tapana, joten kvalitatiivisen tutkimuksen ilmiön sanoittaminen oli luonnollisempaa 

(Kananen, 2008, s. 24). Halusimme myös analysoida yksityiskohtaisemmin 

jokaisen opettajan ajatuksia palkitsemiskeinoihin liittyen.  

 

3.2.2 Haastattelu 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksemme puolistrukturoidun haastattelun. 

Päädyimme tähän, sillä koimme, että haastattelemalla opettajia saamme 

enemmän aineistoa, kuin seuraamalla opetusta. Opetusta olisi pitänyt seurata 

useamman päivän ajan, jotta olisimme päässeet selville luokan ja opettajan 

palkitsemiskäytännöistä. Haastattelu on toimiva ratkaisu, kun aiempaa 

tutkimustietoa ei ole ja halutaan perehtyä esimerkiksi subjektiivisiin kokemuksiin 

tai yksittäiseen ilmiöön (Boyce & Neale, Kanasen, 2014, s. 80 mukaan). 

Haastattelukysymyksiä pohdimme etukäteen, mutta emme halunneet pitää 

niitä ehdottomina. Liian spesifien kysymyksien muodostaminen ei ole 

tarkoituksenmukaista, sillä silloin tutkimus voisi kallistua jo kvantitatiivisen 

tutkimuksen puolelle (Kananen, 2014, s. 61). Liian spesifillä tarkoitamme tässä 

yhteydessä sanasta sanaan toistettavia kysymyksiä sekä vastausvaihtoehtoja. 

Halusimme johdatella keskustelua niin, että opettaja sai kuitenkin itse avoimesti 

kertoa ajatuksiaan aiheeseen liittyen. Lisäksi emme halunneet antaa valmiita 

vastausvaihtoehtoja, sillä ne eivät välttämättä olisi kohdanneet opettajan 

ajatuksien kanssa. 

Haastattelussa tutkijan tarkoituksena on kerätä tietoa 

tutkimuskysymyksiinsä liittyen tutkimuskohteen avulla. Haastattelussa ei 

kuitenkaan kysytä tutkimuskysymyksiä suoraan, vaan tutkija kerää aineistoa, 
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jotta voi itse vastata kysymyksiinsä. Tutkijan muodostamilla 

haastattelukysymyksillä hän rajaa ja muotoilee sitä, minkä tyyppistä aineistoa on 

tavoitteena saada. (Hyvärinen ym., 2021)  

Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija laatii kysymykset valmiiksi, ja 

pyrkimys on esittää ne kutakuinkin samassa muodossa. Haastateltava saa 

vastata vapaasti. (Hyvärinen ym., 2021) Kun kysymykset ovat valmiiksi 

määriteltyjä, varmistetaan, että haastattelun päämäärä pysyy tarkkana, eikä 

haastateltava saa liikaa vapauksia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).  

 

3.3 Aineiston keruu 

Päätimme haastatella neljää opettajaa, jotka ovat uransa aikana toimineet 3.–6. 

-luokan opettajina. Halusimme kokeneita opettajia, jotka ovat toimineet pätevinä 

luokanopettajina vähintään 10 vuotta, jotta voisimme vertailla uran mahdollista 

kehitystä sekä oppilasaineksessa kenties tapahtuneita muutoksia. Halusimme 

haastatella opettajia eri puolelta Suomea ja erilaisista kouluista, jotta saisimme 

mahdollisimman kattavan kuvan aiheesta. Pienen kyläkoulun käytännöt voivat 

poiketa hyvinkin paljon isosta yhtenäiskoulusta. Valitsimme myös opettajia niin 

isosta kaupungista Etelä-Suomesta kuin pienestä kunnasta Pohjanmaalta. 

Uusitalon (2001, s. 80) mukaan teoreettinen edustavuus on olennaista 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Teoreettisella edustavuudella tarkoitetaan sitä, 

että aineisto on tarpeeksi kattava tutkimusongelman näkökulmasta. (Uusitalo, 

2001, s. 80) Mielestämme aineistomme teoreettinen edustavuus on laaja ja 

tarkoituksenmukainen.  

Valitsimme haastateltavaksi meille ennestään tuttuja opettajia, jotka 

sopisivat kuvaukseen. Tämä takasi sen, että haastattelutilanne oli luonnollisempi 

ja avoimempi. Lisäksi tiesimme etukäteen, millaisten ihmisten kanssa tulisimme 

työskentelemään. 
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3.4 Aineiston analyysi 

Haastattelut toteutettiin etäyhteydellä, jolloin keskustelu pystyttiin tallentamaan 

videoimalla. Keskustelu litteroitiin, jotta sitä voitiin analysoida. Litteroinnin 

tarkoituksena on jäsennellä haastateltavan puhe ymmärrettävään tekstimuotoon 

(Kananen, 2014, s. 110; Metsämuuronen, 2008, s. 14). Litteroinnissa ääni 

muutetaan kirjalliseksi tuotokseksi, jotta se on helpommin käsiteltävässä 

muodossa. Litteroinnissa pyritään tarkkuuteen, joka saa kyseisestä vaiheesta 

usein hitaan. Tarkkuudessakin on eroja, ja tutkija tekee päätöksen litteroiko hän 

sanatarkasti, yleiskielisesti vai propositiotasolla. (Kananen, 2008, s. 80) 

Tutkimuksessamme litteroimme sanatarkasti ja yleiskielisesti. Näiden erona 

on, että sanatarkkuudessa litteroidaan äännähdyksiä, kun taas yleiskielisessä 

litteroinnissa teksti on kirjakielistä (Kananen, 2008, s. 80–81). Lähtökohtanamme 

oli yleiskielinen litterointi, mutta käyttämämme sitaatit litteroitiin sanatarkasti. 

Kanasen (2014, s. 108) mukaan, kun haastattelua lähdetään kirjoittamaan 

puhtaaksi, kuluu siihen paljon aikaa. Aikaa saa varata ainakin saman verran kuin 

itse haastatteluun, mutta usein sitä kuluu ainakin puolet enemmän (Kananen, 

2014, s. 108).  

Litteroinnin jälkeen teemoittelimme aineiston. Juhilan (2021) mukaan 

teemoittelu tarkoittaa sitä, että aineistosta nostetaan tutkimuksen näkökulmasta 

tärkeitä asioita eli teemoja. Tekstikatkelmat eli sitaatit konkretisoivat lukijalle 

teemoittelua. Teemat, joita analysoimme, nousivat aineistosta toistuvasti, eikä 

niitä voitu etukäteen määritellä. 
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4 TULOKSET 

Pyysimme haastateltavia luokanopettajia määrittelemään tutkimuksen kannalta 

tärkeät käsitteet. Tärkeiksi käsitteiksi valitsimme palkintakeinot, motivoinnin ja 

työrauhan. He ymmärsivät palkintakeinot käsitteenä keskenään hyvin samalla 

tavalla. Heidän mielestään ne ovat keinoja, joiden avulla opettaja saa oppilaan 

tai oppilaat toimimaan haluamallaan tavalla. Luokanopettajien mukaan 

palkintakeinot voivat olla erittäin pienieleisiäkin konkreettisten 

palkintajärjestelmien lisäksi. He siis näkevät palkintakeinot hyvin laajana asiana, 

jota voi tulkita monesta eri näkökulmasta. Se, ovatko erilaiset palkintakeinot 

toimivia opettajien mielestä, ei tule vastauksista esille vielä tässä vaiheessa. 

Ehkä se on joku tapa saada asiat toimii paremmin tai haluamallaan tavalla. 
[H3] 

Palkintakeinot on erilaisia keinoja, mitä opettaja käyttää ehkä saadakseen 
oppilaat toimimaan tai oppimaan tiettyjä asioita, mitä hän haluaa. Ne voi olla 
aika monenlaiset palkintakeinot. [H1]  

4.1 Luokanopettajien käyttämiä palkintakeinoja 

Opettajien haastatteluvastauksista kävi selkeästi ilmi, että he pyrkivät 

normaalissa arjessaan olemaan ilman palkintakeinoja. Jokainen opettaja oli sitä 

mieltä, että perustilanne koulussa pitäisi olla se, että oppilaat tottelevat opettajaa 

ja käyttäytyvät toivotulla tavalla. Se on ikään kuin heidän tehtävänsä. Yksi 

opettaja painotti oppilaiden kanssa käytävää keskustelua ja neuvottelua 

palkitsemisten sijaan. Palkintakeinot otetaan käyttöön vasta, kun niille on 

tarvetta. Opettajan täytyy pystyä muokkaamaan keinojaan ja tarvittaessa 

luopumaan hyvästäkin ideasta. Yksi opettaja vastauksessaan kertoi: 

Ja sit toinen on se, että lapset hirmu mieluusti haluaa sen palkkion 
korottamisen kautta niiku että sen kautta mikä se palkkio on, että mikään ei 
tavallaan riitä et sit pitäs kohta lähtee maailman ympärysmatkalle.. [H1] 
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Muokkaamisen lisäksi opettajien vastauksissa ilmeni oppilaiden iän merkitys 

palkintakeinoihin. Vastauksissa korostui pienempien oppilaiden tarve konkretialle 

ja vastaavasti vanhemmille oppilaille riittävä pieneleisyys. Opettajat kertoivat 

myös siitä, että pyrkivät vähentämään palkintakeinoja oppilaiden kasvaessa. 

Lisäksi pienempien oppilaiden palkintojen välittömyys tuli esiin vastauksissa. 

Tästä esimerkkinä yhden opettajan tiivistys aiheesta: 

Tietysti isommat ei välttämättä tarrasta ihan samalla tavalla hypi kattoon, ku 
pienemmät, että sitte välillä ne pienemmille ehkä voi olla semmosia aika 
pieniäki asioita, mutta taas toisaalta se olalle taputus ja ne positiiviset kehut 
ja huomiot, niin ne toimii kyllä sitte isommillaki, varsin mainiosti, 
pienieleisesti. [H2] 

Oppilaiden iän lisäksi tulee haastateltujen opettajien mukaan huomioida myös se, 

millainen ryhmä on kyseessä. Ryhmien työskentelytavat ja luokan ilmapiiri voivat 

erota paljon, jolloin sama keino ei välttämättä toimi kaikille. Opettaja voi joutua 

kokeilemaan useita erilaisia keinoja ja tekemään itsereflektiota. Vaikka yksi keino 

ei toimisi jonkun luokan kanssa, se kannattaa säästää tulevia ryhmiä varten. Yksi 

opettaja kertoi aiheesta näin: 

Kyl mä testaan aika paljo ja sitte se riippuu hyvin paljo luokasta ja siitä 
dynamiikasta, et mikä toimii. [H1] 

Viimeinen selkeä teema, joka haastatteluista nousi palkitsemisten järjestämiseen 

liittyen, oli oppilaiden vaikuttamisen mahdollisuus. Vastauksissa mainittiin se, että 

tavoitteiden lisäksi oppilaiden kanssa sovitaan yhdessä palkinnosta ja sen 

keruutavoista. Usein esimerkiksi äänestetään siitä, mikä lopullinen palkinto olisi 

saavutetun tavoitteen jälkeen. 

Ja siinäki on taas se, että oppilas ite on päässy vaikuttamaan siihen, että 
mikä se palkinto on, eikä niin, että opettaja on ajatellu, että nyt olis kiva juttu 
joku asia ja se ei välttämättä oppilaasta ookkaa mukava asia. [H2] 

Jaoimme luokanopettajien käyttämät koko luokkaa koskevat palkintakeinot 

neljään kategoriaan: vuorovaikutukseen, kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön, 

konkreettisiin palkintoihin ja muihin palkintakeinoihin. Ennen niitä käsittelemme 

opettajien käyttämien palkintakeinojen tavoitteita ja niiden asettamista. Koko 

luokan palkintakeinojen jälkeen keskitymme yksilö- tai pöytäryhmäkohtaisiin 

palkintajärjestelmiin. 
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4.1.1 Tavoitteet ja niiden asettaminen 

Jokainen opettaja mainitsi vastauksissaan palkitsemisten liittyvän aina johonkin 

tavoitteeseen, joka on ennalta määritelty. Tavoite voi olla koko koulun yhteinen, 

luokkakohtainen tai yksittäiselle oppilaalle suunniteltu. Tärkeäksi asiaksi jokainen 

opettaja mainitsi sen, että tavoitteet on määritelty yhdessä oppilaiden kanssa ja 

ne ovat heille selkeitä ja tavoiteltavia. Lisäksi kodin ja koulun yhteistyö tuli esiin 

tässä yhteydessä. 

..että on joku tietty tavote ollu, mikä on yhessä sovittu ja kotiin tiedotettu ja 
sitte sitä seurataan ja sitte siitä informoidaan kotiin, sen tavotteen 
saavuttamista, niin sitte he pystyy tukemaan omalla keskustelulla sielä 
kotonaki sen taidon hallitsemista [H2] 

.. kunhan ne on tarpeeksi selkeitä, että oppilas hyvin ymmärtää sen, ja sit se 
on semmonen, että hänellä on mahdollisuus myös saavuttaa se [H4] 

Haastatteluissa ilmeni monia tavoitteita, joita palkintakeinoilla pyritään 

saavuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi käytökseen liittyviä kuten työrauha, 

kohteliaisuus ja hyvä kielenkäyttö. Opiskeluun liittyviä tavoitteita olivat ahkeruus, 

sinnikkyys ja hyvin suoritettu oppitunti. Näitä voidaan harjoitella viikon taitojen 

kautta.  

Mutta mä nään sen, että sillon ku ne oppilaat sitouttaa ite siihen, et mitä 
tavotellaan ja mistä palkitaan, niin sillon ne on tavallaan enemmän ite 
mukana ja sitte ne pääsee vaikuttamaan, et se palkintakeino on semmonen 
heille mieluinen ja he malttaa nähdä vaivaa sitte sen saavuttamiseksi. [H2] 

4.1.2 Vuorovaikutus 

Vuorovaikutuksen kautta annettavat palkinnot, kuten kehut ja positiivinen palaute 

olivat opettajien mielestä tärkein palkintakeino. He korostivat sitä, että panostavat 

kannustamiseen erityisen paljon muihin palkitsemisiin verrattuna. Erilaiset ilmeet 

ja eleet sekä olalle taputtamiset ja peukkujen näyttämiset mainittiin 

haastatteluvastauksissa useaan kertaan. Opettajien mukaan ne ovat tärkein ja 

eniten käytetty palkintakeino. 

.. mut kyl mä aattelen, et se on ehkä se semmonen ehkä eniten käytetty, sitä 
tulee ja semmosta niiku vuorovaikutuksessa, että eleillä ja sitte tämmösellä 
positiivisella, ehkä kasvuasenteen sanottamisella, nii koen, että on 
semmosia tiettyjä palkitsemiskeinoja. [H1] 
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4.1.3 Wilma ja kodin kanssa tehtävä yhteistyö 

Wilmassa tapahtuva kodin ja koulun välinen yhteistyö tuli esille opettajien 

vastauksissa. Yhden opettajan kokemus oli, että vanhemmat ja oppilaat pitävät 

Wilman kautta tulevaa palautetta merkittävänä. Positiivisen palautteen 

muistaminen Wilmassa tuli myös esille vastauksissa.  

Varsinkin tuo Wilma-viestintä on vähän semmonen, että useinhan me 
muistetaan laittaa sinne ne kaikki negatiiviset asiat, kun läksyt on tekemättä 
tai myöhästytään tai on pois koulusta niin kyllä mun on täytynyt ihan siihen 
tietokoneeseen laittaa semmonen muistilappu, että muista laittaa hyvää 
palautetta Wilmaan, että sillä on iso merkitys sille oppilaalle. [H4] 

4.1.4 Konkreettiset palkinnot 

Konkreettisten palkintojen perusajatus opettajien vastausten mukaan on se, että 

ensin kerätään onnistumisista jotain, esimerkiksi helmiä tai tarroja, ja kun niitä on 

tarpeeksi, saadaan jokin isompi palkinto. Helmiä saa aina, kun ennalta määritelty 

tavoite täyttyy. Tavoitteet yhdistetään edellisessä alaluvussa mainittuihin 

asioihin. Opettajien käyttämiä isompia palkkioita olivat muun muassa 

elokuvatunti, pelitunti tai leikkitunti. Palkinnon koko tai määrä perustuu kerättyjen 

helmien tai tarrojen määrään ja oppilaat saavat olla mukana valitsemassa sitä. 

Yksi opettaja oli käyttänyt tarrojen sijaan kerättävinä asioina kirjoja, joita 

oppilaiden tuli lukea. Näin hän yhdisti lukemisen harjoittelun 

palkkiojärjestelmään. 

Meillä on ollut tämmönen ylimääräinen välitunti. On ollut tämmönen 
temppurata. On ollut lelupäiviä, nyyttäreitä, lautapelipäiviä. Ollaan katottu 
elokuvia. On ollut joku retki, eväsretki ollaan tehty johonki. Ollaan käyty 
jäätelöjä hakemassa kaupasta. Ollaan leikitty joku toiveleikki tai sitte 
liikuntatunnin sisältöön on oppilaat päässy valittemaan, että mitä tehdään 
seuraavalla tunnilla tai mikä on alkuleikkinä. [H2] 

4.1.5 Muut palkintakeinot 

Muihin palkintokeinoihin lajittelemamme keinot ovat välittömiä, eivätkä ne kerrytä 

kohti suurempaa konkreettista palkintoa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi läksyittä 

jääminen, kävelylenkin tekeminen käytävässä tai tehokkaan työskentelyn 

seurauksena tienattavia aktiviteetteja lopputunnista. Yksi opettaja kertoi 
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motivoineensa oppilaita perjantai-iltapäivällä kehottamalla laskemaan tietyn 

verran matematiikkaa, minkä jälkeen oppilaat ovat saaneet lähteä kotiin.  

4.1.6 Yksilö- tai pöytäryhmäkohtaisia palkintajärjestelmiä 

 Suurin osa haastateltavista opettajista mainitsi, että heillä on ollut käytössä jokin 

palkitsemisjärjestelmä yksittäiselle oppilaalle. Usein ne on liitetty sellaisiin 

oppilaisiin, joilla on muutenkin yksilökohtaisia tavoitteita esimerkiksi 

henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa. Yksilöllä voi myös olla vaikeuksia 

keskittyä tunnilla ja olla häiritsemättä muita oppilaita, jolloin opettaja yrittää 

parantaa luokan työrauhaa vaikuttamalla yhden oppilaan käytökseen. Yksi 

haastateltava mainitsi, että yksilökohtaiset palkintajärjestelmät täytyy toteuttaa 

lyhemmissä jaksoissa, jotta hän voi huomioida useampia oppilaita. Haasteena 

toinen opettaja mainitsi isossa luokassa yksittäisen oppilaan toiminnan 

seuraamisen. 

Kyllä näitä on ollut ihan yksittäisillekin oppilaille, että kun on tämmösiä, joilla 
on enemmän keskittymisongelmia, niin sitte hänen kanssaan on sovittu 
vähän niin kuin omia sääntöjä, että sitten palkinto on voinut olla sitten vaikka 
joku läksytön päivä tai että hän saa itse valita jotain tekemistä sitten jollekin 
tunnille, että kun on riittävästi tehnyt niitä läksyjä, niin sitten siellä voi odottaa 
joku tämmönen palkinto tai jotain tämmöstä. [H4] 

Vain yksi opettaja oli kokeillut pöytäryhmittäistä palkintajärjestelmää. Kyseinen 

järjestelmä ei ollut toiminut, koska pöytäryhmät olivat liikaa lähteneet 

kilpailemaan keskenään. Tällöin hän oli päättänyt keskittyä ryhmädynamiikan 

luomiseen ja luopua pöytäryhmittäisestä järjestelmästä. 

4.1.7 Palkintakeinojen yhdistäminen aiempiin tutkimuksiin 

Haastattelemamme opettajat määrittelivät palkintakeinot keinoina, joilla voidaan 

saada oppilaat toimimaan halutulla tavalla. Kauhanen (2012, s. 96) on määritellyt 

palkitsemisen hyvin samalla tavalla. Yhteistä heidän kaikkien määrittelyissään on 

tavoitteiden mukaan toimiminen. Tämän lisäksi Kauhanen (2012, s. 96) korostaa 

arvoja palkitsemisessa.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset vastaavat aiempia tutkimuksia 

aiheesta. Lehtisen ja kumppaneiden (2016, s. 146) mukaan koulumaailmassa 
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käytetään aineettomia palkintakeinoja, kuten kehuja ja palautetta. Tätä kutsutaan 

myös sosiaaliseksi vahvistamiseksi. (Lehtinen ym., 2016, s. 146) Aineettomat 

palkkiot nousivat haastatteluaineistostammekin vahvasti esille. Myös Lehtisen ja 

kumppaneiden (2016, s. 147) mainitsema palkkion arvon menettäminen ja sen 

myötä palkkion kasvattaminen tuli ilmi haastatteluvastauksissa. 

Opettajien vastauksissa oli selkeästi nähtävissä toiminnan ja seuraamusten 

välinen yhteys, kun he kertoivat palkkioiden välittömyydestä. Tätä korostaa myös 

Aro ja kumppanit (2012) kertoessaan, kuinka huonoista toimintamalleista voidaan 

päästä eroon palkkioiden avulla. Palkkioiden välittömyyden merkitystä taas 

painottaa Ruohotie (1998, s. 65) teoksessaan. 

Peltonen ja Ruohotie (1992, s. 58, 38) ovat kirjoittaneet kannusteen ja 

palkkion erosta sekä niiden yhteydestä. Haastatteluvastauksista näiden kahden 

välinen ero ei tullut esille. Opettajien vastauksissa verbaalinen palaute ja itse 

palkinto pidettiin erillään, eikä niitä nähty vastaavasti yhteydessä toisiinsa, niin 

kuin Peltonen ja Ruohotie (1992, s. 58, 38) näkivät.  

Seppäsen (2018, s. 48–56) luoman tavoitteiden asettelun tarkistuslista 

täyttyy melkein kokonaisuudessaan luokanopettajien vastauksissa. 

Tarkistuslistan kohdat kaksi ja kolme, eli ymmärrettävyys ja sopiva vaikeustaso, 

näkyivät opettajien vastauksissa siinä, että tavoitteet tulee määritellä oppilaiden 

kanssa yhdessä. Tämä vaikuttaa myös oppilaiden sitoutumiseen sekä siihen, että 

he hahmottavat kokonaisuuden (tarkistuslistan kohdat viisi ja seitsemän). 

Opettajien vastauksissa näkyi myös sopivan vaikeustason määrittely oppilaiden 

ikätason mukaan sekä samalla tavoitteiden eri aikavälit (kohdat kolme ja neljä). 

Aineellisilla palkinnoilla haastattelemamme luokanopettajat toteuttavat Seppäsen 

tarkistuslistan kohtia kahdeksan ja yhdeksän, eli he tukevat oppilaan pystyvyyttä 

ja samalla seuraavat sekä arvioivat edistymistä. (Seppänen, 2018, s. 48–56) 

4.2 Palkintakeinojen yhteydet motivaatioon ja luokan työrauhaan 

Opettajien ajatukset motivoinnista käsitteenä olivat yhteneviä. Moni käänsi 

motivoinnin kertomalla motivaation jakautumisesta sisäiseen ja ulkoiseen 

motivaatioon. He myös kertoivat, miten he opettajana voivat vaikuttaa oppilaiden 

motivaatioon. Osa näki motivoinnin käsitteenä hyvin ulkokohtaisena ja ulkoiseen 

motivaatioon liittyvänä asiana. He kokivat, että motivoinnissa jokin ulkopuolinen, 
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esimerkiksi opettaja, yrittää vaikuttaa oppilaan kiinnostukseen ja innostukseen. 

He myös toivoivat pystyvänsä kääntämään erilaisin keinoin ulkoisen motivaation 

sisäiseksi. 

Motivointihan on, tulee tämmönen kuva siitä, että joku ulkopuolelta, niinku 
motivointi, että tavallaan joku toinen motivoi jotain toista tekemään toisella 
tavalla. Mä ite tykkään siitä ajatuksesta, että olis tätä tämmöstä sisäistä 
motivointia, eli tavallaan se, että se halu tehä jotain asiaa tulis sieltä 
sisältäpäin, koska se kantaa kaikista pisimmälle tässä meidän elämässä. Et 
sit se ulkoinen motivointi, niin tottahan me opettajat yritetään sitä tehdä, 
mutta se sisäinen motivointi siinä olis semmosena tavotteena. [H2] 

Työrauhan määrittelyssä korostui tarkoituksenmukaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, 

että työrauha sovelletaan jokaiseen tehtävänantoon erikseen siihen sopivalla 

tavalla. Opettajien mukaan työrauhan ei tarvitse tarkoittaa pelkkää hiljaisuutta, 

vaan se voi joillain oppitunneilla tarkoittaa myös sopivan tasoista yleistä hälinää 

luokassa. Aiheesta puhuttaessa korostui myös sen henkilökohtaisuus. Osa 

opettajista kertoi, etteivät he ole niin herkkiä pienelle hälinälle, kuin toiset. Myös 

jokainen oppilas kokee työrauhan omalla tavallaan. 

Työrauha on sitä, kun oppilaat toimii sillä tavalla, kun mä haluan. Mulle 
työrauha ei oo sitä, että luokka istuu hiljaa tai työskentelee hiljaa, kyllä 
työrauhaa voi silloinkin olla, kun luokassa on hyvä meininki ja energiaa ja 
ääntä ja iloa ja lapset saa olla omia itsejään siinä työskentelyvaiheessa mut 
et  vaan vaatii kuten sanoin niin sitä oppilaan tuntemusta, että sä tiiät että 
hommat tulee toimimaan ja siinä on myös mulla iso vastuu. [H3] 

4.2.1 Yhteydet ulkoiseen motivaatioon 

Opettajat kertoivat pyrkivänsä motivoimaan ulkoisesti oppilaita toimimaan 

haluttuja tavoitteita kohti. Palkitsemiskeinoilla kerrottiin olleen yhteyksiä 

ulkoiseen motivaatioon. Suurimmalle osalle oppilaista motivointi oli toiminut, 

mutta opettajat korostivat, että ulkoiset palkkiot eivät saa olla jatkuva tilanne, 

vaan ainoastaan hetkellinen keino. He varoittivat, että palkitsemisesta tulee 

helposti liian ulkoista, jos kaiken liittää erilaisiin palkkioihin. Myös palkkion 

korottamisen tarve nousi esiin vastauksissa. Oppilaat eivät motivoidu samasta 

palkinnosta useaan kertaan. 

.. ilman semmosta motivaatiota, ne semmoset palkitsemiskeinot jää aika 
hetkellisiksi tai sillä tavalla, että ne ei tuo ku semmosen hetken onnen [H1] 
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Opettajat myös mainitsivat, että tavoitteen, jota kohti edetään, on oltava oppilaan 

tasolle sopiva. Lapsi ei motivoidu, jos hän tietää etukäteen, ettei tule tavoitetta 

saavuttamaan sen haastavuuden vuoksi. Lisäksi yksi opettaja kertoi siitä, miten 

koko ryhmä tulee ottaa huomioon motivoidessa esimerkiksi liikuntatunneilla. Ei 

voi aina palkita ja kehua ainoastaan luokan nopeimpia juoksijoita, jotta 

heikommat eivät lannistu.  

Mutta kunhan se on semmonen oppilaan tasoinen, että hän näkee, että tästä 
on hänelle hyötyä, että hän käyttäytyy nyt asiallisesti ja tekee töitä ahkerasti, 
niin välitön palkinto että ei tuu läksyä tai pääsee kotiin, niin kyllä se toimii. 
[H4] 
 

Opettajat motivoivat ulkoisesti yleensä niissä asioissa, jotka tuntuivat oppilaista 

tylsiltä tai ne eivät muuten innostaneet. Yksi esimerkki oli musiikin kuuntelu 

hiihtotunnilla, jolloin hiihtäminen oli sujunut paljon jouhevammin. Myös toinen 

opettaja kertoi, että epämiellyttävän asian tekemisen palkitseminen ulkoisesti voi 

helpottaa ja nopeuttaa tavoitteeseen pääsemistä. Yhden opettajan vastauksessa 

mainittiin oppilaan vireystilan merkitys osana oppilaan motivointia. Oppilasta on 

vaikea saada toimimaan, jos vireystila on alhainen. Ruohotien (1998) motivaation 

määrittelyssä vireys on yksi kolmesta motivaation piirteestä.  

Yhdellä tunnilla näyttää siltä, että nythän tää toimii, mutta sitten taas, jos se 
oppilas on kuormittunut ja väsynyt niin kyllä se motivointikin on sillä tavalla, 
että ei se sitte vaan aina tehoa. [H4] 

Toinen asia, jossa opettajat motivoivat oppilaita ulkoisesti oli tärkeät taidot, jotka 

oppilaiden tulisi hallita. Yksi esimerkki tästä on lukeminen. Eräs opettaja kertoi 

heillä olevan käytössä lukudiplomi, jossa saa palkkion sen mukaan, montako 

kirjaa on lukenut. Oppilaita motivoitiin tekemään myös muita koulutehtäviä lisää 

esimerkiksi tarroilla tai erityisellä huomiolla 

4.2.2 Ulkoisen motivaation siirtyminen sisäiseen  

Monet opettajat puhuivat palkintakeinojen vaikutuksista, kun oppilaan motivaatio 

siirtyy ulkoisesta sisäiseen. Heidän ajatuksensa motivaation muuttumisesta, 

olivat hyvin samankaltaisia kuin Lehtisen ja kumppaneiden (2016). Opettajien 
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tavoitetilana oli päästä siihen, että sisäinen motivaatio olisi esillä opintojen 

suorittamisessa ja koulun arjessa.  

Opettajien kertomuksissa tuli esille, kuinka jokin palkintajärjestelmä oli 

epäonnistunut. Epäonnistumisena pidettiin tilanteita, joissa ei päästy 

tavoitteeseen, eli motivaatio tiettyä toimintaa kohden ei siirtynyt sisäisen puolelle. 

Yksi opettaja kertoi esimerkin, jossa koko luokan tavoitteena oli kiinnittää 

huomiota ja kehittyä kohteliaassa ja esimerkillisessä käytöksessä. Oppilaat olivat 

innostuneet, mutta kun he olivat saaneet välipalkinnon, motivaatio ja innostus 

lopahti, eikä siirtymistä normaaliin käytökseen tapahtunut. Toinen opettaja toi 

esille, että pyrkii toimintaan, jossa oppilaat innostuisivat lukemisesta ja sen 

harjoittelemisesta, vaikka eivät saisi siitä aineellisia palkintoja, kuten tarroja.  

Että ei se nyt tietysti sillä tavalla ihan pieleen mennyt, mutta kun se tavote 
olis se, että siitä tulee sitä arjen normaalia toimintaa, niin siihen ei päästy 
tällä tavalla ainakaan. [H4] 

Opettajien tavoitteena palkitsemisjärjestelmissä oli kääntää motivaatio sisäiseen 

niin, että oppilas yhdistäisi esimerkiksi matematiikan kivoihin asioihin, mikä 

pidemmällä ajalla muuttaisi hänen suhtautumistaan aiheeseen 

positiivisemmaksi. Ylivoimaisena tavoitteena opettajat pitivät sitä, että 

koulutehtäviä ei tehtäisi opettajan tai huoltajien takia, vaan tehtävän itsensä takia. 

Samalla oppilas huomaisi, että oppimista tapahtuu, kun vaan jaksaa yrittää. 

Ja etenkin näillä, joilla se sisäsyntynen motivaatio ei oo vielä syntyny, niin 
nää ulkoset keinot on toivon mukaan sitte välivaiheita. [H2] 

4.2.3 Yhteydet sisäiseen motivaatioon 

Opettajat olivat nähneet jonkin verran ulkoisen palkitsemisen siirtymistä sisäisen 

motivaation puolelle. Se ilahdutti heitä, sillä se on usein palkitsemisjärjestelmissä 

tavoitteenakin. Yksi opettaja kertoi myös, että oppilaat olivat itse muistuttaneet 

toisiaan toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Joidenkin oppilaiden tarkoitusperät 

ovat varmasti olleet aineellinen palkinto, mutta toisten luokkakavereiden 

huomauttaminen kertoo, että tavoite on sisäistetty ja se on helpompi siirtää 

normaaliin arkeen palkitsemistenkin jälkeen. Toisessa vastauksessa tulikin esille 

osallisuuden ja yhteisöllisyyden luomisen merkitys sisäisen motivaation 
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syntymisessä. Tavoitteiden siirtyminen sisäisen motivaation puolelle oli 

opettajien mielestä lisännyt luokan ryhmähenkeä ja parantanut ilmapiiriä. 

kun saat sisäisesti oppilaat motivoitua johonki asiaan, esimerkiksi 
lukemiseen, niin se on semmonen lottovoitto. Sen ku saa sen kipinän sielä 
eri asioihin synnytettyä, niin se on valtavan tärkee asia.  [H2] 

Silläkin (ulkoisella palkitsemisella) pärjää jonkun aikaa, mutta toivois tietysti, 
että kaikki löytäis sen sisäisen motivaation jossain kohtaan, se on niin paljon 
mukavempaa se tekeminen sillon. [H1] 

Yksi opettaja mainitsi tilanteesta, jossa henkilökohtainen palkintajärjestelmä ei 

ollut toiminut ja oppilas oli saanut käännettyä järjestelmän itseään vastaan. 

Opettaja kuitenkin totesi, että itse järjestelmää ei saa tuomita, sillä toisella 

oppilaalla se saattaa toimia paremmin ja lopulta vaikuttaa oppilaan sisäiseen 

motivaatioon. 

4.2.4 Yhteydet työrauhaan 

Opettajat kokivat palkintakeinojen vaikuttavan työrauhaan välillisesti tai suoraan, 

jos työrauha oli otettu esimerkiksi viikon tavoitteeksi. Yksi opettaja kertoi 

välillisestä yhteydestä, kun hän oli asettanut luokalleen tavoitteen, että he 

pääsevät kotiin, kun tietty määrä tehtäviä on tehty. Tämä oli hänen mukaansa 

vaikuttanut työrauhaan ja motivoinut oppilaita. Palkinnon vaikutus on tässä 

kohtaa välillinen, koska tavoitetta ei ole suoranaisesti asetettu koskemaan 

työrauhaa. 

Opettajien tapoihin kuului, että tarkoituksenmukainen työrauha otettiin 

palkittavaksi asiaksi vasta, kun se oli välttämätöntä. Harva palkintajärjestelmä 

koski pelkästään työrauhaa. Se oli lähinnä jonkin isomman järjestelmän osa-alue. 

Eniten mainittu harjoiteltava työrauhan osa-alue oli tilanteeseen sopiva 

äänenkäyttö ruokalassa, luokassa ja muualla koulussa. 

Ja jos sitä hyvää työrauhaa ei oo, niin sit se työrauha pitää palauttaa. Tavalla 
tai toisella. Ja jos se on tavallaan erityisenä tavoitteena, niin sitte siitä on 
palkittu, mutta ei oo joka päivä, tuu helmeä purkkiin siitä työrauhasta 
välttämättä, jos se ei oo semmosena erityisenä tarkastelun kohteena. [H2] 

Opettajien tavoitteena oli saada luokkaan hyvä työrauha ilman palkintakeinoja. 

He kuitenkin kokivat, että osa ryhmistä vaati erillistä motivointia työrauhan 

saavuttamiseksi. Tällöin opettajien lopullinen tavoite oli motivoida oppilaita 
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hetken, ja sen jälkeen saada työrauha siirrettyä perusarkeen ilman erillisiä 

palkkioitakin. 

.. ne oppilaat oppii huomaamaan tavallaan, että kyllä me pystytään tekemään 
tämmöstä ihan asiallista työskentelyä ettei se palkkio taikka sit joku 
tämmönen ulkoinen motivointi ole enää välttämättä aina tarpeellista. [H4] 

4.2.5 Motivaation ja työrauhan yhdistäminen aiempiin tutkimuksiin 

Luokanopettajat olivat Liukkosen (2006, s. 85) kanssa samaa mieltä siitä, että 

ulkoinen motivointi ei ole pitkällä tähtäimellä järkevä ohjausvoima. Heistä 

jokainen pyrkii luokassaan kääntämään motivaation sisäiseksi, sillä sen on 

todettu olevan tehokkaampaa kuin ulkoinen motivaatio. Opettajat siis 

ymmärsivät, että sisäiseen motivaatioon liittyy vahvasti mielenkiinnon kokeminen 

käynnissä olevaa asiaa kohtaan. He mainitsivat, että heidän tavoitteenaan olisi 

saada oppilaat työskentelemään itsensä vuoksi, ei opettajan vuoksi. (Liukkonen, 

2006, s. 85) 

Yksilön tavoitteena tietyssä tilanteessa voi olla palkkion lisäksi myös 

rangaistuksen välttäminen tai suoriutuminen muita paremmin (Ruohotie, 1998, s. 

143). Näistä kaksi viimeistä ei tullut ilmi haastatteluvastauksissa. Opettajat eivät 

siis näe ulkoista motivointia niin, että he motivoisivat oppilaitaan välttämään 

negatiivisia seurauksia, vaan pikemmin palkitsemaan hyviä suorituksia. 

Opettajien määritellessä työrauhaa käsitteenä heidän vastauksissaan 

korostui tarkoituksenmukaisuus. Salovaaran ja Honkosen (2000, s.130) 

määrittelyssä näkyy oppilaiden mahdollisuus keskittyä olennaiseen ja siihen mitä 

heiltä odotetaan. Opettajat pyrkivät työrauhan ylläpitämisessä panostamaan 

ennakointiin. Myös erilaisissa siirtymissä tai koulun juhlissa 

ennakkovalmistautumista pidettiin tärkeänä. Tällaista ennakointia työrauhan 

saavuttamiseksi korostaa myös Hejlskov Elvén (2014, s. 30) teoksessaan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Jokaisen opettajan mielestä kouluarjen lähtökohta on se, että erillisiä 

palkitsemisjärjestelmiä ei tarvittaisi. Ne otetaan yleensä käyttöön vasta, kun 

jonkin yksittäisen taidon harjoittelulle nähdään tarvetta. Integraation ja inkluusion 

myötä opetusryhmät ovat yhä heterogeenisempiä (Åkman, 2021), joten suuri osa 

luokanopettajista on joutunut kehittämään luokanhallintakeinojaan. 

Haastattelemiemme opettajien näkemyksistä kävi ilmi, että ihannetilanteessa 

palkitsemiskeinoille ei olisi tarvetta. Tämä ideaali vaatisi kuitenkin sen, että 

luokka olisi hyvin homogeeninen ja taidoiltaan samantasoinen, mikä ei 

käytännössä koulun arjessa toteudu. Luokan kirjavuuteen on vastattava laajasti 

erilaisten taitojen harjoittelemisella, jotta kaikilla on mahdollisuus kehittyä.  Itse 

emme omalta koulu-uraltamme muista minkäänlaisia palkitsemisjärjestelmiä, 

mikä voi tarkoittaa, että ne ovat kehittyneet vasta viimeisen 15 vuoden aikana.  

Haastattelemamme luokanopettajat olivat yhtä mieltä siitä, että 

ihannetilanteessa, jossa palkitsemiskeinoille ei ole tarvetta, sisäinen motivaatio 

ohjaisi tekemistä. Jokaisen opettajan tavoitteena on lopulta synnyttää oppilaan 

sisäinen motivaatio läpikäytävään aiheeseen. Jos tätä ei jostain syystä löydy, 

ulkoiset palkkiot voivat auttaa. Ne otetaan opettajien mielestä käyttöön kuitenkin 

vasta, kun mikään muu ei toimi. 

Kaikki haastattelemamme opettajat käyttävät erilaisia menetelmiä luokassa 

työskennellessään. Erilaiset työskentelytavat ja palkintatottumukset ovat 

loogisia, sillä jokainen opettaja on erilainen. Yksi haastattelemamme opettaja 

kertoi suoraan, että ei itse käytä palkintajärjestelmiä, mutta ymmärtää, miksi 

kollegat hyödyntävät näitä ja mikä idea niissä on takana. Tämä eroavaisuus 

kolmeen muuhun palkintakeinoja käyttävään opettajaan kertoo jo heidän 

monimuotoisuudestaan.  

Opettajan persoonan lisäksi opettajan työskentelyyn vaikuttaa ryhmä, jota 

opetetaan, sekä sen dynamiikka. Toisille ryhmille toimii palkintajärjestelmät ja 

toiset taas eivät sellaista vaadi työskennelläkseen halutulla tavalla. Motivointi- ja 
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palkintakeinojen suunnittelemisessa tulee huomioida myös ryhmän ikäluokka. 

Toimivan järjestelmän suunnittelemisen lähtökohtana haastatteluvastausten 

perusteella voidaan pitää ryhmän tuntemusta ja kykyä muokata järjestelmää 

tilanteen mukaan. 

Kaikkien neljän työskentelyssä yhteistä oli aineettomien palkintojen 

käyttäminen. Opettajat nostivat näitä esille tärkeimpänä palkintakeinona lasten 

motivoinnin kannalta. Kehumisen ja kannustamisen helppous ja välittömyys 

oppituntien aikana korostui monissa heidän vastauksissaan. Kuten Ylikorkala ja 

Sweins (2015) korostavat, ovat nämä aineettomat palkinnot usein 

tiedostamattomia ja siten tulevat esiin luonnollisesti. Eroja haastattelemiemme 

opettajien välillä on siis aineellisten palkintakeinojen käytössä, ei aineettomien.  

Palkintajärjestelmien syvempänä tarkoituksena voidaan pitää opitun asian 

tuomista näkyväksi. Kaksi opettajaa osasi sanoittaa tämän suoraan ja muiden 

puheista tämän pystyi päättelemään. Opitun asian näkyväksi tuomisella 

tarkoitetaan sitä, että oppilaalle osoitetaan joko sanallisesti tai visuaalisesti, miten 

hän on kehittynyt tietyn taidon hallinnassa. Aineettomilla palkinnoilla tuodaan 

verbaalisesti esiin kerrytettyjä taitoja, kun taas aineellisessa usein yhdistyy 

verbaalisuus ja visuaalisuus. Aineellinen voikin palvella erilaisia oppijoita 

paremmin, koska tietoa omasta kehityksestä tulee monella tavalla. Opettajien 

vastauksissa korostuikin konkreettisuus ja visuaalisuus aineellisissa 

palkinnoissa, erityisesti pienempien oppilaiden kohdalla. Heille oman etenemisen 

näkeminen auttaa hahmottamaan muuten abstrakteja käsitteitä, kasvamista ja 

kehittymistä. 

Oppilaan sitouttaminen aiheeseen edistää opittavaan asiaan sitoutumista. 

Monet haastattelemamme opettajat mainitsivat oppilaiden osallistamisen 

tavoitteiden ja palkintojen asettamisessa. Osallistamisen lähtökohtana he pitivät 

avointa keskustelua ja yhdessä asioiden pohtimista. Tällöin tavoitteet ovat 

yhteisen keskustelun perusteella asetettuja, eikä jonkun ulkopuolisen 

auktoriteetin kautta tulleita. Tämä auttaa oppilaita sisäistämään tavoitteet ja 

toimimaan niitä kohti (Seppänen, 2018, s.48–56). 

Työrauha käsitteenä näkyi haastatteluvastauksissa mielestämme yllättävän 

vähän. Opettajilla ei ollut käytössä palkintajärjestelmiä suoraan työrauhan 

ylläpitämiseen, vaan se saattoi olla yksi harjoiteltava asia. Päättelimmekin 

vastausten perusteella, että hyvä työrauha on seurausta sisäisen motivaation 
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syttymisestä. Kun sisäinen motivaatio opiskelua kohtaan herää, on 

todennäköisempää, että tarkoituksenmukainen työrauha syntyy luokkaan. Myös 

tähän liittyi aiemmin mainitsemamme ideaali, jonka mukaan opettajat pyrkivät 

olemaan ilman ulkoisia palkkioita niin kauan, kuin pystyvät. He pyrkivät pitämään 

työrauhaa yllä muilla keinoilla mahdollisimman pitkälle ja ottavat työrauhan 

erillisen palkitsemisjärjestelmän alle vasta, kun työrauha on häiriintynyt. 
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6 POHDINTAA 

Opettajien vastauksissa korostui eri taitojen harjoittelu palkitsemisjärjestelmän 

avulla, silloin kun sille on tarvetta. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) 

laaja-alaisissa tavoitteissa mainitaan tavoitteessa L3 (itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot) tunnetaidot ja niiden harjoitteleminen osana opetusta. Jo tähän 

tavoitteeseen viitaten tulisi erilaisia arjen tunnetaitoja harjoitella joka 

tapauksessa, eikä vain silloin kun on tarve. Haastattelemamme luokanopettajat 

harjoittelivat erilaisia tunne- ja arjen taitoja “viikon taito” -konseptin avulla. 

Palkitsemiskeinot oli todettu toimivaksi harjoittelutavaksi, joten pitäisikö niiden 

olla systemaattinen tapa harjoitella tunnetaitoja. Vaikka luokassa näyttäisi siltä, 

että perustaidot ovat hallussa, kuuluu taitoja harjoitella eikä kertaamisesta 

haittaakaan ole.  

Tunnetaitojen harjoittelemisesta on hyötyä luokkahuoneen lisäksi myös 

oppilaan tulevaisuudessa. Tunnetaitoja vaaditaan nykypäivänä työelämässä 

pärjätäkseen ja esimerkiksi korkeakoulussa opiskellessa. Peruskoulun jälkeen ne 

hetket, jolloin yksilö pääsee harjoittelemaan ohjatusti omia tunnetaitojaan, ovat 

harvassa. Tämä korostaa peruskoulun merkitystä tunnetaitojen kehittymisessä. 

Jos niitä ei ole alaluokilta lähtien harjoiteltu koulussa, ne voivat jäädä vajavaisiksi, 

mikä taas voi vaikuttaa yksilön elämään negatiivisesti tulevaisuudessa. 

Positiivisella palautteella on suuri merkitys lapsen onnistumisen 

kokemuksiin. Onnistumiset taas innostavat lasta ja motivoivat häntä eteenpäin. 

Jokainen meistä tarvitsee onnistumisenkokemuksia. (Sandberg, 2021) Tämän 

vuoksi on erittäin tärkeää muistaa aineettomat palkinnot koulun arjessa. Ne ovat 

huomattavasti merkityksellisempiä, kuin aineelliset palkkiot, kuten helmet ja 

tarrat. Sandbergin (2021) mukaan auktoriteetin, tässä tapauksessa opettajan, 

antama palaute vaikuttaa lapsen itsetuntoon huomattavasti. Positiivinen palaute 

voi nostaa itsetuntoa, mutta negatiivinen saattaa laskea sitä jyrkästi. Tämän 

vuoksi lapselle annettava palaute tulisi rakentua niin, että jokaista rakentavaa 

palautetta kohtaan tulisi antaa myös vähintään 3–5 kannustavaa kommenttia. 
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Opettajan tulee olla valppaana, kun hän suunnittelee palkintajärjestelmää. 

Suunnitellessa tulee huomioida omat voimavarat ja palkintajärjestelmän 

kytkeminen opetukseen. Liian monimutkainen ja vaativa järjestelmä voi kääntyä 

opettajaa itseään vastaan. Toisaalta tässä hetkessä haastavalta tuntuva 

järjestelmä voi olla vuoden päästä seuraavan luokan kanssa toimiva. 

Itsereflektion merkitys palkintajärjestelmien luomisessa, toteuttamisessa ja 

päättämisessä on suuri. Opettajan täytyy vähintään viikoittain käydä itsensä 

kanssa keskustelua siitä, mikä järjestelmässä oli toimivaa ja mitä voisi ehkä 

muuttaa. Esimerkiksi oppilaiden välitavoitteet ovat hyvä hetki opettajan 

reflektiolle. Samalla hän voi seurata omaa kehityskulkuaan palkintajärjestelmien 

muodostamisessa. Opettajan täytyy myös pystyä luopumaan ajatuksesta, joka 

aluksi tuntui loistavalta. Hän ei kuitenkaan saa olla pettynyt itseensä, vaikka jokin 

järjestelmä ei toimisi hänen odottamallaan tavalla. Toiseen opettajaan 

vertaaminen ei ole kannattavaa, sillä jokainen opettaja ja luokka ovat erilaisia. 

Vertailun sijasta toisesta inspiroituminen on hedelmällisempää omalle 

kehitykselle.  

Tutkimuksesta suurimman hyödyn saa varmasti aloittelevat ja uudet 

luokanopettajat. Tutkimuksessa korostui vuorovaikutus ja positiivisen palautteen 

merkitys palkitsemisessa, mikä on hyvä muistaa heti aloittaessa luokanopettajan 

työt. Usein palkintakeinot nähdään vain erilaisina helmienkeruukampanjoina, 

mutta tutkimuksessa selvisi, että ne ovat paljon muutakin. Jos perusopetuksen 

opetussuunnitelman laaja-alaisten taitojen opettaminen ja opetukseen 

yhdistäminen tuntuu hankalalta, voi tutkimuksestamme saada apua niiden 

konkretisoimiseen luokan arjessa. Tutkimuksestamme voi saada tukea, jos on 

hankaluuksia löytää luokalleen sopiva palkintajärjestelmä. Tässä tutkimuksessa 

tulee esille, että ryhmät ovat erilaisia ja kaikki järjestelmät sekä hyvät ideat eivät 

toimi kaikilla luokilla.  

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuvata 

esimerkiksi siirrettävyyden ja puolueettomuuden avulla. Siirrettävyyden 

näkökulmasta haastattelemamme opettajat vastasivat hyvin samalla tavalla 

erityisesti aineettomien palkintakeinojen käytöstä. Saman suuntaiset vastaukset 
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todistavat tutkimuksen siirrettävyyttä laajemmalle tasolle. Voidaan siis todeta, 

että suurin osa suomen luokanopettajista käyttää ainakin aineettomia ja 

välittömiä palkintoja opetuksessaan. Kerroimme aiemmin, että teoreettisen 

edustavuuden näkökulmasta haastateltavien on hyvä olla eri puolilta Suomea. 

Tämä antaa laajemman katsannon aiheeseen. Neljä haastateltavaa ei 

kuitenkaan anna lupaa yleistää tuloksia täysin. Tuloksien laajempi yleistettävyys 

vaatisi kattavampaa ja perusteellisempaa tutkimusta, kenties määrällistä.  

Puolueettomuutta tutkimuksessamme lisää se, että tutkijoita oli kaksi. 

Omien mielipiteiden ja mahdollisten ennakkoasenteiden tuominen esiin 

tutkimusta toteutettaessa on haastavampaa, kun kaikki tieto on kahden ihmisen 

arvioimaa. Laadullisessa tutkimuksessa ennakkoasenteet ovat kuitenkin aina 

hiukan läsnä, vaikka ne pyrittäisiin sulkemaan pois (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Luotettavuutta ja puolueettomuutta lisää myös tutkimuksen tuloksissa käytetyt 

sitaatit, jotka tuovat haastateltavien omaa ääntä esiin. Nämä sitaatit tukevat 

tutkijoiden tekemiä havaintoja. 

 Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme keskittyi opettajien käyttämiin 

palkintakeinoihin. Mielestämme vastasimme kysymykseen laajasti ja löysimme 

paljon eri teemoja aiheesta. Vaikka teemoja oli paljon, muutama näistä korostui 

enemmän kuin toiset. Korostuneet teemat olivat tärkeimmät tulokset 

tutkimuksessamme.  

Toinen tutkimuskysymyksemme oli monisyisempi kuin ensimmäinen. 

Palkintakeinoilla oli selkeä vaikutus motivaatioon ja luokanopettajat olivat 

käyttäneet palkintakeinoja motivoidakseen oppilaita. Vaikutukset motivaatioon 

olivat positiivisia ja hyödyllisiä koulun arjessa. Luokan työrauhaan vaikutukset 

olivat pienempiä. Työrauhan vaikutuksia voidaan pitää yhtä suurena kuin minkä 

tahansa muun koulussa harjoiteltavan arjen taidon vaikutuksia. Työrauhan 

tutkiminen todisti meille, kuinka taitolähtöisiä palkintajärjestelmät ovat. Emme 

usko, että arjen taitojen harjoittelu olisi noussut vastauksista niin vahvasti esille, 

jos emme olisi eritelleen työrauhaa tutkittavaksi osaksi.  

Tutkimuksemme tavoitteena oli tuoda tietoa erilaisista 

palkitsemisjärjestelmistä. Tämän lisäksi tutkimusta tehdessämme tavoitteemme 

syventyi koskemaan palkitsemisten eri teemoja. Tavoitteisiin pääseminen 

onnistui tutkimuksessamme hyvin. Tulosluvussa esittelimme eri teemoja, joita 

palkitsemiskeinoihin kuuluu. Selkeitä teemoja nousi useita, joten koemme, että 
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tavoitteisiin on päästy. Olemme tyytyväisiä siihen, miten laajasti pystyimme 

nostamaan esille useita tärkeitä ulottuvuuksia palkitsemiskeinoista. 

Tutkimuksessamme täytyi ottaa tietosuojaan liittyvät asiat huomioon. 

Haastattelemamme opettajat pysyivät anonyymeinä, ja heidän henkilötietonsa 

pysyivät salassa. Päätimme myös nimetä haastateltavat neutraalisti kirjaimella ja 

erittelevällä numerolla. Näin sukupuolta ei pysty erottamaan vastauksista. 

Sukupuoli ei ollut merkityksellinen tutkimuksen tulosten kannalta, vaikka se lisäsi 

yleistettävyyttä. Haastatteluissa keskityimme opettajiin yksilöinä, jolloin työpaikka 

ja asuinpaikka oli helppo sulkea pois haastatteluista. Lähetimme myös opettajille 

ennakkoon asianmukaisesti tutkimuslupalomakkeen, jonka he allekirjoittivat. 

Haastattelemamme luokanopettajat valikoituivat meille tutuista opettajista ja 

näin he tunsivat ainakin toisen meistä. Uskomme, että tämä teki 

haastattelutilanteesta luontevan ja avoimen, sillä he tiesivät entuudestaan, 

kenelle he puhuvat. Valitsimme tietoisesti erilaisia opettajia, jotta saisimme 

mahdollisimman vaihtelevia vastauksia ja laajemman otannan. Silti voidaan 

pohtia, vaikuttiko tuttujen opettajien valinta tutkimuksemme luotettavuuteen. 

Osasimme valita sellaisia opettajia, joilta tiesimme saavamme johdonmukaisia 

haastatteluvastauksia ja materiaalia. Otanta ei siis ollut satunnainen, vaan 

suunniteltu. Tutkimusta tehdessä täytyy kunnioittaa eettisiä periaatteita, eli 

esimerkiksi tutkittavan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta (Vuori, 2021). 

Tutkimuksessamme tutkittavilla oli milloin tahansa mahdollisuus keskeyttää 

haastattelu. Suunnitelmallinen otanta ja tuttuus ei vaikuttanut näihin eettisiin 

toimintaperiaatteisiin ja jokainen osallistui vapaaehtoisesti tutkimukseen.  

Opettajat puhuivat monessa kohdassa niin neutraalisti oppilaistaan, että 

tutkimuksen rajaus 3.–6. -luokkalaisiin oppilaisiin tuntui haastavalta. He 

ymmärsivät, kuinka heidän täytyy puhua tutkimuksessa, jotta heidän oppilaitaan 

ei voida tunnistaa. Tämän vuoksi aineistoa ei tarvinnut anonymisoida, mutta 

samalla se hankaloitti tutkimuksen rajausta. 

6.2 Jatkotutkimusaiheita 

Aiempia tutkimuksia, jotka olisivat keskittyneet suoranaisesti palkintakeinoihin, 

löytyi hyvin vähän. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä motivointiin tai 

yleisesti luokanhallintakeinoihin. Koemme, että aihetta tulisi tutkia enemmän eri 
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näkökulmista. Näitä näkökulmia voisivat olla esimerkiksi tavoitteiden asettamisen 

merkitys palkintajärjestelmissä tai oppilaiden kokemukset palkintajärjestelmistä.  
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