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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä auktoriteetin 
muodostumisesta. Tutkimuksessa perehdyttiin opettajien näkemyksiin pedagogisen auktoriteetin 
merkityksestä, siihen miten ja mistä tekijöistä opettajan auktoriteetti muodostuu ja miten 
auktoriteetti muuttuu opettajan uran aikana.  

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti, pohjautuen fenomenologis-hermeneuttiseen filosofiaan. 
Teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin vallan ja auktoriteetin käsitteistöä sekä pyrittiin 
osoittamaan niiden merkitys kasvatuksessa ja opettajuudessa. Teoreettisessa viitekehyksessä 
käsiteltiin lisäksi opettajan auktoriteetin taustaa, opettajan ja oppilaan välistä suhdetta ja 
auktoriteetin oikeutusta.  

Aineisto kerättiin kirjallisina haastatteluina seitsemältä luokanopettajalta. Aineiston 
analyysissä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimus toteutettiin teoriaohjaavasti eli tutkimus eteni 
aineiston ehdoilla, mutta teoriallakin oli suuri rooli tutkimuksen kulussa. Tulkintaosiossa käytiin 
tiivistä vuoropuhelua teorian ja empirian välillä. 

Tutkimuksen mukaan auktoriteetilla oli tärkeä merkitys opettajan työvälineenä, sillä se turvaa 
oppilaiden kasvua ja oppimista. Auktoriteetin muodostumisen taustalla olivat opettajan arvot ja 
elämänkokemus. Niiden pohjalta opettaja toimii päivittäisissä luokkatilanteissa auktoriteettina. 
Opettajan auktoriteetin muodostumiseen liittyivät opettajan ammattitaito, työkokemus ja opettajan 
persoona. Aitous, omana itsenä oleminen ja luotettavana henkilönä esiintyminen olivat tärkeä osa 
auktoriteetin muodostumista. Opettajan auktoriteetti syntyi vuorovaikutussuhteessa oppilaaseen. 
Auktoriteetti ilmeni käytännössä työskentelyn sujumisena ja vapautuneena ilmapiirinä. Opettajat 
olivat kehittyneet auktoriteetteina uransa aikana ja osa opettajista oli kehittänyt auktoriteettiaan 
tietoisesti. Työ- ja elämänkokemus olivat kehittäneet auktoriteettia eniten. 

Tutkimus osoitti, että auktoriteetin kehittämiseksi opettajan olisi tärkeää pohtia omia 
arvolähtökohtiaan ja hyödyntää omia persoonallisia vahvuuksiaan. Opettajan olisi tunnettava 
vastuunsa auktoriteettina ja toimittava työssään luottamuksen arvoisesti. 
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1 JOHDANTO 

Yhteiskunta ei takaa enää opettajalle valmista auktoriteettiasemaa, joten jokaisen opettajan on 

muodostettava oma auktoriteettinsa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Tässä prosessissa 

opettajan vuorovaikutustaidot ja persoona korostuvat. Opettajan auktoriteetin muodostumisella on 

nykyaikana monia haasteita, jotka opettajan on hyvä tiedostaa. Samalla on tärkeää pohtia arvoja ja 

päämääriä, joita pyrkii auktoriteettina toteuttamaan.  

 

Tutkimuksessamme perehdymme opettajien kokemuksiin auktoriteetin muodostumisesta. 

Tarkoituksenamme on selvittää, mikä on opettajien mielestä pedagogisen auktoriteetin merkitys, 

miten ja mistä tekijöistä opettajan auktoriteetti muodostuu ja miten auktoriteetti muuttuu opettajan 

uran aikana.  

 

Tutkimuksemme on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aineistona ovat seitsemän luokanopettajan 

kirjalliset haastattelut. Tutkimuksemme pohjaa fenomenologis-hermeneuttiseen filosofiaan, joten 

pyrimme tutkimuksessamme tutkittavien opettajien käsitysten ja kokemusten syvälliseen 

tulkintaan ja ymmärrykseen. Aineiston analyysin toteutamme tutkimuksessamme sisällönanalyysin 

keinoin.  

 

Tietämyksemme tutkittavasta ilmiöstä ennen tutkimuksen alkua oli heikko, joten pyrimme 

laajahkoon teoriakatsaukseen. Pitkin tutkimuksen kulkua olemme perehtyneet kirjallisuuteen, 

täydentäneet teoriaosuutta vähitellen sekä syventäneet tulkintojamme aineistosta. Työmme on 

edennyt hermeneuttisen kehän mukaisesti eli olemme palanneet aineiston analyysiä ja tulkintoja 

tehdessämme tutkimuksen lähtökohtiin. Olemme lisänneet ymmärrystämme aina edellistä 

syventäen ja laajentaen, teorian ja empirian vuoropuheluna. 

 

Teoriaosuudessa pyrimme selkeyttämään vallan ja auktoriteetin käsitteitä sekä liittämään ne 

kasvatukseen ja opettajuuteen. Laajemmista käsitteistä, kuten Foucaultin valtateoria, etenemme 

kohti spesifimpää käsitteistöä opettajan auktoriteetista. Käsittelemme opettajan auktoriteetin 
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taustaa ja opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen liittyviä näkökulmia, sekä perustelemme 

opettajan auktoriteetin välttämättömyyttä. 

 

Pian valmistuvina luokanopettajina olemme pohtineet tulevassa työssämme selviytymistä ja 

auktoriteettina olemisen vastuullista tehtävää. Pidämme tärkeänä, että voisimme hyödyntää 

tutkimuksemme tuottamia tietoja ensiaskelillamme opettajan ammatissa. Uskomme, että 

tutkimuksemme kiinnostaa erityisesti kokemattomia opettajia, sillä aihe saattaa olla arka 

keskustelunaihe opettajanhuoneessa. Moni kokematon opettaja saattaa kokea epäonnistuvansa 

opettajana, jos hänen on vaikea saavuttaa auktoriteetin asemaa. Tutkimuksemme avulla haluamme 

kannustaa itseämme ja muita auktoriteettina kehittymisessä sekä opettajina ja ihmisinä 

kasvamisessa. 
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2 VALTA 

2.1 Vallan määritelmä 

Valta on yksi huonoimmin tunnettuja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Vallankäyttöä on pidetty 

epäihanteellisena toimintana, vapauden ja demokratian vastakohtana, vaikka valta itsessään on 

välttämätön ja pääosin myönteinen ilmiö. (Turunen 1997, 281.) Valta ei ole ominaisuus vaan suhde, 

jossa kaikilla osapuolilla on valtaa, tosin sen käyttömahdollisuudet ovat erilaiset riippuen ryhmistä 

ja tilanteista, joissa valtaa käytetään. Valta sisältyy ihmisten ja ryhmien välisiin jokapäiväisiin 

suhteisiin erilaisissa muodoissa. Vuorovaikutussuhteissa vallankäyttö on sosiaalista kontrollointia. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksessa noudatetaan arvoja ja normeja sekä pyritään 

säätelemään näistä poikkeavaa käyttäytymistä. (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 30.) 

 

Yhteiskunta ei perustu samanarvoisuuteen ja samanlaisten ihmisten ja ryhmien toimintaan, vaan 

siinä vallitsee valtarakenteita, jotka määrittävät yksilöiden ja ryhmien sosiaalisia suhteita ja asemia 

(Antikainen ym. 2000, 30). Yhteiskunnassa toteutuva muodollinen valta ei aina aja yksilön välitöntä 

etua vaan yleisempää yhteistä hyvää, mikä koituu myös yksilön eduksi. Muodolliset vallat suojaavat 

ja ylläpitävät vapauksia ja oikeuksia sekä muita ihanteita. Valta on hyvää, jos se toteuttaa joitakin 

arvoja, joita pidetään hyvinä. Muodollisen vallan lähde on usein tuntematon tai etäinen ja 

merkityksetön. (Turunen 1997, 283–295.) 

 

Valtaa käytetään myös henkilökohtaisemmin, yleensä säädettyjen muotojen rajoissa. Myös 

vallankäyttäjää valvotaan, ettei hän riko valtaoikeuksiaan. (Turunen 1997, 285–288.) Yksilö on 

vallankäyttäjä, jos hän voi syystä tai toisesta säädellä toisen yksilön kokemia tai havaitsemia etuja 

tai haittoja. Säädelläkseen vallan kohteen etuja ja haittoja, yksilöllä on oltava valta-asema, jonka 

hän on saanut usein laillisin eli muodollisin perustein. Käytännössä tällaista etujen ja haittojen 

säätelyä ei usein tarvitse tehdä näkyvästi. Riittää, kun on olemassa tieto etujen menetyksestä tai 
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haitan lisääntymisestä. Valta on siis läsnä, vaikka sen edustajat tai valvojat eivät olisikaan koko ajan 

näkyvissä. (Turunen 1999, 205.)  

 

Käsite valta voidaan jakaa kahtia. Valta voidaan saada joko ylhäältäpäin, esimerkiksi esimieheltä, 

tai alhaaltapäin, kuten alaisilta tai oppilailta. Ylhäältä saatu valta on asemavaltaa ja alhaalta ansaittu 

henkilökohtaista valtaa. Asemavaltaa voidaan kasvattaa suurilla palkkioilla ja rangaistuksilla. 

Henkilökohtainen valta muodostuu alaisten kunnioituksesta, pitämisestä ja sitoutumisesta esimiestä 

kohtaan sekä omien tavoitteiden näkemisestä esimiehen tavoitteiden kautta. Nämä kaksi vallanlajia 

voidaan jakaa vielä pienempiin osiin. Asemavaltaan sisältyy muodolliseen asemaan liittyvä valta 

(päätöksien teko), palkitsemisvalta (kyky saada aikaan ihmisten haluamia asioita), suhdevalta 

(yhteydet vaikutusvaltaisiin henkilöihin) ja pakkovalta (kyky määrätä pakotteita). 

Henkilökohtaiseen valtaan kuuluu asiantuntijavalta (koulutus, kokemus, erityisosaaminen), 

informaatiovalta (pääsy tiedon luo) sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuva valta 

(halukkuus olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa). (Eväsoja & Keskinen 2005, 17.)  

 

Ammattien oma valta määritellään oikeudellisen rakenteen sisällä, jossa lait ja oikeudenmukainen 

yhteiskunnallinen järjestys ovat ensisijaisia. Kaikkien ammattien on ensin mukauduttava 

yhteiskunnan lakeihin ja toimittava sen jälkeen oman etiikkansa mukaisesti. (Airaksinen 1992, 30.) 

 

Vallan toimiminen verkostoissaan on epämääräistä, valta käyttää hajanaisia välineitä ja menetelmiä. 

Sitä ei voida samaistaa mihinkään instituutioon tai valtiolliseen koneistoon, vaan nämä turvautuvat 

siihen ja käyttävät tai määräävät käyttöön sen menettelytapoja. Kyseessä on vallan mikrofysiikka, 

jota vallan koneistot ja instituutiot käyttävät, mutta valta itse toimii aineena ja voimina näiden 

toimintojen ja itse ruumiiden eli henkilöiden välissä. Valtaa ei pidä käsittää ominaisuudeksi vaan 

strategiaksi eikä alistuskeinojen katsota olevan ”anastamista” vaan valmiutta, tiettyä tekniikkaa ja 

taktiikkaa, toimintaa. (Foucault 1980, 34.) 

 

Valta muodostaa ihmisten välille toimivan, aina jännittyneen suhdeverkoston, joka käy jatkuvaa 

taistelua. Valtaa ei kukaan voi omistaa. Sitä ei käytetä puhtaasti ja yksinkertaisesti, velvoitteena tai 

kieltona niille, joilla sitä ei ole. Valta ottaa käyttäjänsä hallintaan, kulkee heidän lävitseen ja nojaa 

heihin. (Foucault 1980, 34–35.) 
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Vaikka usein valta rinnastetaan pahan kanssa, ei valta ja hyvä ole toisiaan poissulkevia elementtejä. 

Valtaa käyttävän henkilön valta-asema perustuu yleensä siihen, että hän kuuluu yhteisöön, joka on 

asetettu suorittamaan tehtävää, jonka tarkoituksena on tuottaa jotain etua eri osapuolille, kuten 

yhteiskunnalle, kansalaisille ja asiakkaille. (Turunen 1999, 206). Tästä näkökulmasta valta on 

hyvinkin hyödyllinen ja myönteinen ilmiö. Myöskään vallan poissaolo ei johda aina hyvään, eikä 

välttämättä edes vapauteen, vaan vallattomuuteen. (Ojakangas 2001, 52.) Valta luo turvallisuutta ja 

mahdollisuuksia. Kuitenkin suomalaisessa kulttuurikontekstissa vallasta puhuminen koetaan usein 

epäkorrektiksi tai alistavuutta ja nöyryyttämistä koskevaksi aiheeksi. (Keskinen 2005, 6-8.) 

 

 

2.2 Valta ja kasvatus 

Kasvatus on aina valtaa ja vallankäyttöä (Turunen 1999, 206). Kasvatuksessa vallankäytön ja 

vallankäyttäjän tarpeellisuutta voidaan perustella monella tapaa; lapsi on kyvytön huolehtimaan itse 

itsestään, yhteiskunnallista valtaa on tarve hajauttaa, auktoriteettia tarvitaan organisoinnissa ja 

maksimoimaan lapsen kehitys ja oppiminen (Ojakangas 2001, 54).  

 

Kasvatuksen piirissä valtaa säätelevät kasvattajien lisäksi erilaiset kasvatussuunnitelmat, kouluissa 

perusopetussuunnitelma. Kasvatettavat ovat kasvatussuhteessa muiden armoilla siten, että heillä ei 

ole juurikaan mahdollisuutta valita, miten heitä tulisi kasvattaa. Erilaisten oppimis-, kasvatus- ja 

kehityskäsitysten muuttuessa ajan myötä myös valtasuhteet ovat vaihdelleet. (Nuutinen 1994, 55, 

57.) 

 

Kasvattaja välittää kasvatettavalle tietoa. Foucaultin (1980, 35) mukaan valta tuottaa tietoa, ei vain 

hyödynnä sitä. Valta ja tieto edellyttävät toisiaan. Ei ole olemassa valtasuhdetta, jolle ei 

muodostuisi sitä vastaavaa tietokenttää, eikä tietoa, joka ei edellyttäisi ja muodostaisi valtasuhteita. 

Tieto ei ole kuitenkaan lähtöisin tietävän subjektin toiminnasta vaan vallan ja tiedon välisistä 

suhteista ja niiden kautta tapahtuvista kehityskuluista. Nämä määräävät tiedon mahdolliset muodot 

ja alueet.  
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2.3 Opettajan valta 

Kuvaus vallasta on syytä ottaa huomioon tarkasteltaessa opettajaa auktoriteettina ja yhteiskunnan 

osana. Usein tämä unohtuu ja opettajaa tarkastellaan vain luokkahuonetoimijana ja opettajan ja 

oppilaan välistä suhdetta ikään kuin mitä tahansa vuorovaikutussuhdetta. Kasvatusvallan 

tutkimuksessa on tärkeää tunnistaa vallankäytön verkoston monimutkaisuus ja tarkastella opettajaa 

yhteiskunnallista tehtävää hoitavana ammattilaisena, joka on sidottu yhteiskunnan rakenteisiin ja 

koulutustavoitteisiin. (Vuorikoski 2003, 133.) Opettaja on ulkoapäin tulevan vallan (asemavalta) 

toteuttaja ja hän käyttää työssään henkilökohtaista valtaa (Turunen 1999, 213). Opettajat toimivat 

yhteiskunnallisen vallan alaisina sekä vallankäyttäjinä. Vallankäyttäjinä heidän tehtävänään on 

sosiaalistaa kansa kulloinkin dominoivan kulttuurin ja sivistysideologian mukaisesti. Toisaalta 

myös yhteiskuntapoliittinen järjestelmä säätelee opettajan toimintaa monin tavoin ja rajaa heidän 

autonomiaansa sellaisin vallan muodoin, jotka ovat muuttuneet vaikeammin havaittaviksi. 

(Vuorikoski 2003, 45.) 

 

Opettajalla on velvollisuus vallankäyttöön jo opetussuunnitelmankin nojalla. Opettajalla on laillinen 

auktoriteetti, joka syntyy opettajankoulutuksen, koululakien ja -asetusten sekä koulun omien 

sääntöjen kautta. (Eväsoja & Keskinen 2005, 18, 22.) Kansan sosiaalistamiseksi opettaja tarvitsee 

valtaa muun muassa kurinpidon ja arvioinnin yhteydessä, opettajan tehtävänä on pyrkiä 

vaikuttamaan oppilaiden kehitykseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti (Turunen 1999, 214–215). 

Näitä tavoitteita toteuttaessaan opettaja käyttää asemavaltaansa, sillä hän noudattaa ylempää 

annettuja ohjeita. Opettajat nauttivat yleensä myös henkilökohtaista valtaa. (Eväsoja & Keskinen 

2005, 18.) Näitä on käytännössä usein vaikea erottaa toisistaan, sillä asemavaltaa toteuttaakseen 

tarvinnee opettaja myös henkilökohtaista valtaa. Asemavalta on kaikilla opettajilla sama, mutta 

henkilökohtainen valta vaihtelee. 

 

Opettajan vallankäyttö liittyy läheisesti moraaliin. Opettajan toiminnan tarkoituksena on edistää 

oppilaan oppimista ja suojella hänen vapauttaan. (Eväsoja & Keskinen, 2005, 27.) Opettajan 

vallankäytön rajat määräytyvät erään käsityksen mukaan kasvatustehtävän perusteella. Opettaja 

käyttää perustellusti valtaa, kun hänen tavoitteenaan on luoda oppilaille kypsymistä edistäviä 

kasvatustilanteita. Opettajan vallankäytön tarkoitus on vääristynyt, jos opettajan toiminta haittaa 

oppilaiden itsenäisen ajattelun kehitystä. (Puolimatka 1997, 255.) Vallan oikeinkäyttämiseksi 
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kasvattajan on ajoittain etäännyttävä kasvatustilanteesta ja arvioitava kriittisesti 

kasvatuskäsityksiään ja periaatteitaan, jotka hän on omaksunut elämänsä aikana. (Värri 1997, 134.) 

 

Tainion (2007) mukaan kuitenkin myös oppilailla on valtaa luokassa. Tainion mukaan luokan 

vallankäyttöverkosto ei ole yksinkertainen, eikä opettajan valta tule annettuna luokkahuoneen 

sisältä. Foucaultin (1980, 34–35) mukaan anonyymi valta toimii ylhäältä alas kulkevan 

suhdeverkoston tavoin. Vallankäytön verkostojen väliset suhteet ovat syvällä yhteiskunnan 

kerrostumissa. Ne eivät noudata sen paremmin valtion ja kansalaisten välisiä suhteita, eivät 

luokkarajoja, eivätkä yksilöiden tasolla noudata lain tai hallituksen yleistä kuviota. Suhteet eivät ole 

yksiselitteisiä ja niistä löytyy lukemattomia kitkaisia kohtia, jotka voivat aiheuttaa konflikteja ja 

voimainmittelyjä. Ainakin väliaikaisesti valtasuhteet voivat vaihtua.  

 

 

2.3.1 Avoin ja peitelty vallankäyttö 

Vallankäytössä on aikojen kuluessa tapahtunut merkittävä muutos. Valta on muuttunut 

näkymättömäksi. Opettajankaan valta ei ole enää entisaikojen avointa pakkovaltaa. Se on muuttunut 

hienovaraiseksi, piilossa olevaksi ja harjaantuneeksi vallankäytöksi. (Vuorikoski 2003, 132.) Tämä 

uusi valta asettaa kaiken valvonnan kohteeksi. ”Vanha valta” oli suoraa, näkyvää ja mahdollista 

paikantaa. Määräykset antoi yksi henkilö tai instituutio. Nykyään hallintatekniikat eivät pyri 

toteuttamaan lakia tai oikeutta, vaikka niistä samoilla nimillä puhutaankin. Pyrkimyksenä on 

poikkeavuuksien vähentäminen ja ”normaaliuden” tuottaminen. (Foucault 1980.) Kouluissakin 

vallankäytön muodot ovat muuttuneet rajusti. Enää opettaja ei sano suoraan, mitä kuuluu tehdä, 

vaan manipuloi oppilaan tekemään tiettyä asiaa kuin omasta tahdostaan. Entisaikaan opettaja saattoi 

sanoa ”sinun täytyy tehdä tämä tai saat rangaistuksen”. Nykyään opettaja sanoo ”Olen varma, että 

haluat tehdä tämän”. Nykyään rangaistus ei ole näkyvää, vaan rangaistuksena on saada oppilas 

tuntemaan itsensä poikkeavaksi. Avoin valta käyttää konkreettisia, ulkoisia rangaistuksia, kun taas 

peitelty valta käyttää psyykkistä manipulaatiota. Peitelty vallankäyttö synnyttää lapselle illuusion, 

että kaikki tapahtuu vapaasta tahdosta. (Fromm 1968, 14.) 
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2.3.2 Piilo-opetussuunnitelma  

Opetussuunnitelma rakentuu tavoitteille ja tiedostetuille arvoille. Se on eettinen ilmiö, sillä se 

asettaa säännöt yhteisössä hyväksytylle kasvatus- ja opetustyölle. (Karjalainen 1996, 141.) Arvojen 

tulisi näkyä konkreettisesti opetuksen tavoitteissa, sisällöissä ja arjessa (Törmä 2003, 109). 

 

Piilo-opetussuunnitelma on sosiaalinen tiedostamattoman tason ilmiö. Opettaja opettaa 

tiedostamattaan asioita, valmiuksia ja asenteita, joita viralliseen opetussuunnitelmaa ei ole 

kirjoitettu. (Karjalainen 1996, 141.) Piilo-opetussuunnitelmassa on kyse vaatimuksista, joita 

oppilaille luokkahuoneessa varsinaisen opetettavan aineen ulkopuolella asetetaan. Tällaiset 

tottumuksen tuloksena arkipäivän tilanteissa tapahtuvat toiminnot ja harjoitukset ovat yleensä 

opetuksen hallitseva sisältö. (Broady 1987, 33.) Yksilön kasvattaminen yhteisön jäseneksi on 

koulujen päätavoitteita. Tätä koulussa onkin toteutettu, ja piilo-opetussuunnitelma on ollut siinä 

apuna. Kaikkia arvoja ei enää kirjata opetussuunnitelmaan, muun muassa kurinalaisuus ja opettajan 

auktoriteetin kunnioittaminen eivät ole enää julkilausuttuja tavoitteita. (Jackson 1990.) 

 

Piilo-opetussuunnitelma perustuu sen toimintarakenteisiin ja sisältöihin. Toimintarakenteilla 

tarkoitetaan oppimisen sosiaalista organisaatiomuotoa. Siihen kuuluvat oppijan oppimisympäristön 

rakenteet, vuorovaikutusmallit sekä menettely- ja toimintatavat. Sisältöön kuuluvat kulloisetkin 

kulttuuriset ajallis-paikallisuskomukset, jotka välittyvät toimintarakenteiden kautta. (Karjalainen 

1996, 142–144.) Toimintarakenteet muodostuvat käytännössä koulutyön ehdoista: oppitunnin 

pituudesta, ainejaosta, koulun hierarkiasta, todistusjärjestelmästä, koulutyön sisällön ja oppilaiden 

kokemuksen välisestä kuilusta sekä opettajien ja oppilaiden sosiaalisesta taustasta (Broady 1987, 

15). 

 

Toimintarakenteet voivat joskus korvata sisällön ja tulla siten tärkeämmäksi oppisisällöksi. 

Rakentaessaan opetustilannetta opettaja luo tietoisesti tai tietämättään sisältöjen oppimiseen jollain 

tavoin vaikuttavan toimintarakenteen. Tästä sosiaalisesta organisaatiomuodosta oppilas oppii jotain 

tietoisesti tai tiedostamattaan. Opettajan lähettämä viesti on aina laajempi kuin hän tiedostaa. 

Jokaisella opettajalla on oma tapansa toimia ja lähettää viestejä. Nämä viestit vaikuttavat oppilaan 

tiedonmuodostukseen tavalla tai toisella. (Karjalainen 1996, 142–144.) Piilo-opetussuunnitelmaan 

voi vaikuttaa yhteisellä ja tietoisella työllä (Broady 1987, 15). 
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Piilo-opetussuunnitelman välittömän funktion eli koulu- ja luokkahuonetilanteiden lisäksi piilo-

opetussuunnitelma liittyy koulujärjestelmän yhteiskunnalliseen funktioon, oppilaiden 

säilyttämiseen, valikoimiseen ja sosiaalistamiseen. Tämä yhteiskunnallinen funktio kehittää ja 

ylläpitää vallitsevia valtasuhteita, luokkarakennetta, pääsyä työmarkkinoille, työnjakoa ja koko 

yhteiskuntajärjestystä. (Broady 1987, 127.) 
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3 AUKTORITEETTI 

3.1 Auktoriteetin määritelmä 

Auktoriteetti ja valta liittyvät läheisesti toisiinsa. Auktoriteetti käyttää valtaa. Näin ollen kysymys 

yksilön vapaudesta ja auktoriteetin sekä auktoriteetille alaisen henkilön tasa-arvosta tulee ottaa 

huomioon auktoriteetin määritelmässä. 

 

Henkilökohtainen valta ja auktoriteetti ovat läheisiä käsitteitä, mutta eivät kuitenkaan synonyymeja. 

Alaisilta voi ansaita valtaa myös manipuloimalla ja kiristämällä ja muilla tavoilla, jotka eivät kuulu 

auktoriteetin määritelmään. Henkilökohtainen valta ei välttämättä perustu vapaaehtoisuudelle, 

auktoriteetti taas perustuu aina vapaaehtoisuudelle. (Eväsoja & Keskinen 2005, 19.) 

 

Auktoriteettivalta alkaa sieltä, missä ei edes viitata fyysisen pakottamisen mahdollisuuteen. Se on 

samaan aikaan suurenmoista ja vaarallista, sillä se saa ihmiset haluamaan alistumista. Tämän 

näkökohdan huomioonottaen auktoriteettivalta on ristiriidassa meidän yhteiskuntamme suosiman 

demokratian kanssa. Demokratia perustuu kansalaisten väliseen tasa-arvoon, eikä tasa-arvon oloissa 

voida tunnustaa yhtäkään auktoriteettia. (Ojakangas 2001, 66–67.) Voidaan kuitenkin sanoa, että 

demokraattinenkin yhteisö tarvitsee reunaehdot ja johtajan (Harjunen 2002, 469). 

 

Vallan lajeista kouluissa ja muissa kasvatustilanteissa on vallitseva aristokratia. Aristokratialla 

tarkoitetaan tottelemisen haluamista auktoriteettiin nähden. Muita vallanlajeja ovat tyrannia, joka 

tarkoittaa vastentahtoista alistumista pakottamisen seurauksena, ja demokratia, jossa on 

mahdollisuus keskustella asioista ja valita toisin.  Kasvatus on aristokraattista vallankäyttöä, sillä 

kasvatusta ei ole ilman auktoriteettia ja auktoriteetti voidaan tunnustaa vain siellä, missä tasa-arvoa 

ei ole, toisin sanoen kasvattajan ja kasvatettavan välisissä suhteissa. (Ojakangas 2001, 66–67.) 

Kouluissa pyritään kasvattamaan oppilaista demokraattisen yhteisön jäseniä. Tasa-arvo on tärkeää 

kasvatettavien kesken, kuten myös kasvattajien keskuudessa. Oppilaat havaitsevat hyvin herkästi 

opettajien välisen arvoasteikon ja suhtautuvat opettajaan siten kuin muutkin opettajat. (Eväsoja & 
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Keskinen 2005, 26.) Auktoriteetin antamien ohjeiden noudattaminen ei kuitenkaan edellytä sitä, että 

yksilö pidättyy itsenäisestä harkinnasta. Itsenäinen harkinta on pikemminkin edellytys sille, että 

yksilö mieltää auktoriteetin oikeutetuksi. (Puolimatka 1997, 252–253.) Vain auktoriteetti voi antaa 

tilan vapaudelle ja omaan kokemukseen tukeutuen johtaa lapsen todelliseen, omakohtaiseen 

vapauteen (Ojakangas 2001, 54). 

 

Auktoriteetista puhuttaessa käytetään usein myös sanoja autoritaarinen ja auktoritatiivinen 

tekemättä sen kummemmin eroa kyseisille termeille (Meri 1998, 37). Nämä termit johdetaan 

sanasta auktoriteetti. Pedagogiikassa autoritaarisuudella tarkoitetaan useimmiten 

auktoriteettiaseman väärinkäyttöä. (Vikainen 1984, 3.) Autoritaarisuudessa korostuu valta-asema 

ja säännöt (Harjunen 2002, 297). Auktoritatiivisuudella tarkoitetaan yleensä arvonantoa herättävää 

ominaisuutta (Vikainen 1984, 3). Auktoritatiivisuudessa ei painotu säännöt ja vallankäyttö. 

Esimerkiksi autoritaarinen opettaja saattaa korostaa sisältöä, piiloutua sen ja tavoitteiden taakse, 

kun taas auktoritatiivinen opettaja keskittyy oppilaisiin. (Harjunen 2002, 297.) Usein nämä termit 

muodostavat mielissä negatiivisen mielikuvan ja herättävät joskus hyvinkin voimakkaita tunteita, 

myös koulutuksesta ja kasvatuksesta keskusteltaessa. Kasvatuksessa ja opetuksessa auktoriteetin 

eli arvovallan käsite ja ilmiö on tavanomainen, mutta edelleen se herättää hyvin vastakkaisia ja 

ristiriitaisia näkemyksiä. Toinen näkemys perustelee auktoriteetin oppilaiden edun mukaiseksi ja 

toinen näkemys taas uskoo auktoriteetin olevan täysin ulkopuolinen elementti opetustilanteessa. 

(Meri 1998, 37.)  

 

 

3.2 Auktoriteetin muodostuminen 

Auktoriteetti muodostuu, kun yksilö päämääränsä saavuttaakseen suostuu toimimaan auktoriteetin 

esittämällä tavalla. Yksilö luopuu tällöin omasta mielipiteestään, jos sellainen on, ja luottaa 

auktoriteettiin. Yksilö siirtää osan omista oikeuksistaan auktoriteetille ja omaksuu auktoriteetin 

esittämän mielipiteen ja toimintatavat, valtuuttaa auktoriteetin. Auktoriteetin toiminta sitoo tällöin 

yksilöä. Syntyy valtasuhde, jossa arvot ja niiden toteuttamisen tiedeperusta antavat valtaa 

auktoriteetille. Yksilö hyväksyy auktoriteetin toimintaa ohjaavan arvopäämäärän. Arvoa yksilö ei 

saa hylätä, ellei ole toista arvohierarkiassa korkeampaa arvoa, jota uhkaa rikotuksi tuleminen. 

(Airaksinen 1992, 31–33.) 
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Auktoriteetti on valtaa, mutta ei pakottamista. Auktoriteetti erotetaankin vallan käsitteestä yleensä 

vapauden avulla. Auktoriteettisuhde ei synny, ellei vallankäytön kohde tunnusta vallankäyttöä 

oikeutetuksi. Auktoriteetti ei ole myöskään luonnon tai ihmisluonnon teknologista hallintaa. 

Auktoriteetissa on toki kyse jonkinlaisesta hallinnasta, mutta tuo hallinta ei ole teknologista vaan 

vallitsemista. Auktoriteettivalta on sanan valtaa parhaimmillaan. Kyse ei ole vain siitä, että 

auktoriteetti sanan avulla hallitsee kohdettaan, koska se, joka antautuu auktoriteetille, tekee sen aina 

vapaasta tahdostaan. Tästä syystä auktoriteetti ja pakottaminen ovat toisensa poissulkevia käsitteitä. 

Auktoriteetti ja vapaus ovat toistensa edellytyksiä. Lapsella on mahdollisuus valita, suostuuko hän 

kasvattajan auktoriteetin alaisuuteen. Jos hän vapaaehtoisesti tähän myöntyy, kasvattajan 

auktoriteetti syntyy. (Ojakangas 2001, 61.) Kun auktoriteetti on rationaalisesti perusteltavissa ja 

lapsi ymmärtää, miksi auktoriteetin antamia ohjeita kannattaa noudattaa, ei tällainen ymmärrykseen 

perustuva toiminta ole ristiriidassa lapsen vapauden kanssa. (Puolimatka 1997, 253.) 

 

Eräät tutkimukset tukevat sitä käsitystä, että auktoriteettiasema ansaitaan alaisilta ja sen on 

perustuttava vapaaehtoisuuteen. Kukaan ei voi olla auktoriteetti vain omasta tahdostaan. 

Auktoriteetin asemassa painottuu valtasuhde, jossa auktoriteetti on muita ylempänä. Henkilö, joka 

on auktoriteetti, käyttää valtaa tavoitellessaan jotain. (Eväsoja & Keskinen 2005, 16.) Valta on 

myös opettajan työväline opettajan tavoitellessa oppilaiden kasvua ja oppimista.  

 

Auktoriteetin muodostuminen on tärkeää yhteisöllisyyden tavoittelussa, mutta vastaavasti 

auktoriteetin muodostumisen pohjaksi vaaditaan hyvinvoiva kouluyhteisö. Koululla on oltava 

selkeä ja jäsentynyt toimintakulttuuri, sillä kouluyhteisön selvät säännöt mahdollistavat opettajan 

työhön ja asemaan kuuluvan auktoriteetin muodostumisen. Toimivassa yhteisössä yhteisön tuki ja 

vastuunkanto pelaa ja vaikeuksista selvitään yhdessä. (Harjunen 2002, 468–469.) 
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4 OPETTAJAN AUKTORITEETTI 

Opettajan toimenkuvaan kuuluu jo yksin auktoriteetti-käsitteen näkökulmasta monenlaisia 

vaatimuksia. Työrauha on yksi moraalisista ja eettisistä aktiviteeteista, joka mahdollistaa 

oppilaiden sosiaalisten taitojen ja yhteistyötaitojen kehittämisen. Opettajille työrauhan 

järjestäminen on tärkeä, mutta vaikea osa työtä. Pedagogisen auktoriteetin, luokassa toimimisen ja 

työrauhan säilyttämisen välillä on selkeä vuorovaikutus. Pyrkiessään auktoriteetin ylläpitämiseen 

opettaja vuorottelee keinoja verbaalisten, nonverbaalisten ja visuaalisten toimintatapojen välillä. 

(Harjunen & Tainio 2007.) 

 

Opettajalta edellytetään ainakin kahdenlaista auktoriteettia, yhteiskunnallista ohjaavaa auktoriteettia 

ja tiedollista auktoriteettia. Ilman ohjaavaa yhteiskunnallista auktoriteettia opettajat eivät pysty 

hallitsemaan opetustilannetta ja pitämään yllä järjestystä. Opettajien tulee olla myös tiedollisia 

auktoriteetteja; heidän tulee hallita opettamansa aihekokonaisuuden lisäksi opettamisessa 

tarpeellinen pedagoginen tieto. (Puolimatka 1997, 251.) Tuonnempana käsittelemme lisäksi 

opettajan virallista ja epävirallista auktoriteettia. 

 

 

4.1 Auktoriteetin oikeutus kasvatuksessa 

Auktoriteetti on aina oikeutettua ja perusteltua valtaa, jota yhteiskunnassa tarvitaan. Auktoriteetti 

tuleekin erottaa väkivallasta, pakkovallasta sekä propagandaan ja indoktrinaatioon perustuvasta 

vallasta. Ammattikuntien on olennaista perustella auktoriteettinsa ja oikeutensa omien 

arvopäämääriensä avulla, sillä arvot luovat auktoriteettiaseman, joka merkitsee valtaa. (Airaksinen 

1992, 28–30.) 

 

Valta ja auktoriteetti ovat keskeisiä käsitteitä opettajan työssä. Opettajan valta ja auktoriteetti 

muuttuvat yhteiskunnan mukana. Asenteet ja suhtautuminen opettajan vallankäyttöön vaihtelevat 
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kasvatusihanteiden myötä. Keskusteluissa pohditaankin usein opettajien auktoriteetin muuttumista 

”vanhoilta hyviltä ajoilta” nykypäivään. (Eväsoja & Keskinen 2005, 13.)  

 

Opettajan auktoriteetista puhuminen pohjautuu traditioon, jossa opettaja seisoo luokan edessä ja 

kertoo yksiselitteisesti, miten toimitaan. Puhe ja hyväksyntä kulkevat yhden henkilön kautta. 

Auktoriteetti on nykyään tarpeellinen hieman toisenlaisessa merkityksessä kuin ennen. Nykyään 

korostuu opettajan ja oppilaan välinen suhde, ei pelkästään opettajajohtoinen opetustilanne. 

(Harjunen 2002, 32–33.) 

 

Auktoriteetin käyttö kasvatuksessa on joidenkin näkemysten mukaan hyödyksi, toisten mukaan 

tarpeetonta tai jopa vahingollista (Vikainen 1984, 3). Eräs auktoriteetin negatiivista puolta 

korostava väite on, että se loukkaa lasten luontaista vapautta. Tämä väite perustunee kuitenkin 

auktoriteetin ja pakkovallan käsitteiden sekoittumiseen. Ymmärrykseen perustuva auktoriteetti ja 

vapaus ovat toistensa edellytykset. Myös demokraattiset yhteisöt tarvitsevat omat sääntönsä ja 

yksilöt, jotka huolehtivat sääntöjen noudattamisesta. (Puolimatka 1997, 253.) Eväsojan ja Keskisen 

(2005, 19) mukaan auktoriteetin alaisuudessa toimiminen opettaa lapsia elämään demokraattisessa 

yhteiskunnassa ja toimimaan yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Auktoriteetin tarvetta ja oikeutta 

on perusteltu sillä, että auktoriteetti on tärkeää moraalisen hyvän ja pahan tiedon välittämisessä ja 

pyrkimyksessä yhteiseen hyvään (Eväsoja & Keskinen, 2005, 16). Auktoriteetin puuttuminen johtaa 

peitellyn vallan käyttöön. Peiteltyä valtaa käytetään ikään kuin valtaa ei käytettäisi, vaan kaikki 

perustuisi yksilön vapauteen. Peitelty vallankäyttö on psyykkistä manipulaatiota. (Puolimatka 1999, 

261–262.) 

 

Opettajan työssä valta on olennainen, väistämätön ja välttämätön elementti. Opettaja ilman 

auktoriteettia, asiantuntijavaltaa tai ryhmän johtajuutta on voimaton toimimaan pedagogisesti 

tarkoituksenmukaisella tavalla. (Keskinen 2005, 7.) Kuten Puolimatka (1997, 253) toteaa, ei 

parinkymmenen oppilaan luokassa pystytä toteuttamaan optimaalista oppimistulosta, jos kukin 

toimii oman tahtonsa mukaan. Suurissa ryhmissä toimiminen edellyttää aina ryhmän jäsenten 

toiminnan koordinoimista auktoriteetin avulla. Lasten kehitystä ja parasta ajatellen opettajan 

auktoriteetti luokassa on välttämätöntä. 

 

Opettajan vallankäyttö voi äärimuodoissaan vaihdella rajoittavasta, alistavasta ja nöyryyttävästäkin 

käyttäytymisestä tilanteen hallinnan kannalta toimivaan, turvallisuutta luovaan tai opetustehtävää 

rakentavasti tukevaan toimintaan. Olennaista on, tunnistaako opettaja käyttävänsä valtaa ja sen 
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jälkeen, osaako hän tiedostaa, miten, missä tilanteessa ja keihin kohdistaen hän käyttää valtaa. 

(Keskinen 2005, 7.) Oppilaiden kunnioittaessa opettajaansa he antavat opettajalle oikeuden käyttää 

valtaa (Ojakangas 2001; Keskinen 2005, 7).  

 

Lapsi tarvitsee minänsä kasvun tukemiseksi auktoriteetteja ja samastumiskohteita (Eväsoja & 

Keskinen 2005, 38). Ojakankaan (1997, 292) mukaan lapsi vaatii kasvatusta ja tähän vaatimukseen 

aikuinen on velvollinen vastaamaan. Voidaan sanoa, että lapsella on oikeus vapauteen, mutta sitä ei 

tule käsittää pyhään koskemattomuuteen jättämisenä. Pyhittäminen ei vapauta lasta, vaan 

pikemminkin hylkää. Lapsi tarvitsee vastuullista auktoriteettia, sillä auktoriteetti on voima, joka 

kykenee vastustamaan modernin yhteiskunnan asettamaa välittömän sopeutumisen normia ja pystyy 

hillitsemään hylkäämistä. 

 

 

4.2 Virallinen ja epävirallinen auktoriteetti 

Opettajalla on auktoriteettia ja valtaa jo asemansa puolesta. Hänellä on virallinen auktoriteetti, sillä 

hän on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja saanut opettajankoulutuksen, lisäksi hän 

on velvollinen noudattamaan koululakeja ja -asetuksia ja koulun omia sääntöjä.  Tämä ei kuitenkaan 

takaa sitä, että hänellä olisi automaattisesti auktoriteettia oppilaiden keskuudessa. Oppilaiden on itse 

haluttava totella opettajaa vapaasta tahdostaan, vain siten opettajalle muodostuu auktoriteetti. 

(Eväsoja & Keskinen, 2005, 20.) 

 

Virallinen auktoriteetti on kaikilla opettajilla sama, mutta epävirallinen muodostuu jokaiselle 

yksilöllisesti, pohjautuen yksilöllisiin ominaisuuksiin, luonteenpiirteisiin ja kykyihin. Opettajan 

tulisi toimia siten, että oppilaat voivat luottaa häneen ja pitää hänestä. Voidaan sanoa, että 

viralliseen auktoriteettiin liittyy asemavallan käyttö, kun taas epäviralliseen auktoriteettiin 

henkilökohtaisen vallan käyttö. Eri opettajat korostavat eri tavoin virallisen ja epävirallisen 

auktoriteetin suhdetta. Osa korostaa enemmän virallista puolta ja toiset luottavat enemmän 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin opettajan auktoriteetin syntymisessä ja säilymisessä. (Eväsoja & 

Keskinen 2005, 20–22.) 

 

Eväsoja ja Keskinen (2005, 22) kokosivat omassa tutkimuksessaan eri lähteitä yhdistelemällä kuusi 

tekijää, jotka vaikuttavat opettajan auktoriteetin syntymiseen ja säilymiseen. Niitä ovat 
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ammattiasema, arvot, johtajuus, opettajan persoona, opettajan kyvykkyys sekä opettajan ja oppilaan 

välinen suhde. Näistä ammattiasema ja arvot kuuluivat pääosin virallisen auktoriteetin piiriin ja 

loput henkilökohtaiseen eli epäviralliseen auktoriteettiin.  

 

Eväsoja ja Keskinen (2005) tekivät tutkimuksessaan kyselyn oppilaille siitä, millaista opettajaa he 

haluaisivat totella. Oppilaiden vastaukset painottuivat erityisesti opettajan persoonan ja kykyjen 

määrittämiseen. Tästä tutkijat tekivät johtopäätöksen näiden tekijöiden tärkeydestä opettajan 

auktoriteetin syntymiseen ja säilymiseen liittyvinä tekijöinä. 

 

 

4.3 Opettajan auktoriteetin tausta 

4.3.1 Arvot 

Ammattikunnan yhdessä hyväksymät arvot tuovat auktoriteetille oikeutusta. Kiesiläisen (1998, 24) 

mukaan arvopäämäärät ovat suhteellisen tietoisia tavoitteita ja pyrkimyksiä, jotka ohjaavat elämää. 

Ammatikseen vuorovaikutustyötä tekevän henkilön toiminnan taustalla on oltava yhteisesti 

hyväksytyt arvotavoitteet. 

 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittelee internetsivustollaan (www.oaj.fi) opettajia koskevat 

eettiset periaatteet ja niiden taustalla olevat arvot. Näiden eettisten periaatteiden taustalla olevat 

tärkeimmät arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus. 

Humanistinen ihmiskäsitys ja ihmisen kunnioittaminen ovat eettisten periaatteiden lähtökohtia. 

Ihmisarvoa tulee kunnioittaa kaikissa tilanteissa. Opettajan tehtävässä totuudellisuus on olennainen 

arvo. Rehellisyys itseä ja muita kohtaan on tärkeää opettajan perustehtävässä ohjata oppijaa 

kohtaamaan todellista maailmaa. Oikeudenmukaisuuteen kuuluvat tasa-arvoisuus, jokaisen kohtelu 

syrjimättä tai suosimatta, kuulluksi tuleminen sekä oikeus selvittää ristiriidat. Oikeudenmukaisuus 

tulee esiin erityisesti arvioinnin yhteydessä. Vapaus liittyy vuorovaikutussuhteissa jokaiseen 

osapuoleen. Kanssakäymisen lähtökohtana tulee olla ihmisarvoon liittyvä vapauden kunnioitus. 

Opettajalla on oikeus henkilökohtaiseen arvomaailmaan. Ammatissaan opettajalla on kuitenkin 

velvollisuus sitoutua perustehtäväänsä määritteleviin normistoihin, kuten opetussuunnitelmaan ja 

lainsäädäntöön. (OAJ 2006.) 
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Opettaja tekee työssään opetuksen päämääriä ja tavoitteita koskevia valintoja. Valintojen taustalla 

ovat opettajan tietoisesti tai tiedostamatta omaksutut arvot. Valtakunnallinen opetussuunnitelma 

sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat konkretisoivat koulun edustamia arvoja. (Tirri 1999, 26.) 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan paikallisen perusopetussuunnitelman tulee tarkentaa 

opetuksen taustalla olevia arvoja. Niiden tulee välittyä opetuksen päämääriin ja sisältöihin ja näkyä 

koulujen jokapäiväisessä toiminnassa. (Opetushallitus 2004.) Kasvatusyhteisöllä on erityisluonne, sillä 

virallisesti hyväksytyt kasvatustavoitteet voivat toteutua vain toimivien yhteisöjen avulla. 

Kasvatuskulttuuri muodostuu yhteisön ideasta, sen yhdessä tunnustamista arvoista, niiden pohjalta 

suunnitellusta toiminnasta ja toiminnan arvioinnista sekä yhteisön jäsenten välisestä 

vuorovaikutuksesta muodostuvasta ilmapiiristä. (Kiesiläinen 1998, 105, 114.) Opettajuus rakentuu 

sosiaalisena prosessina yhteisössä. Opettaminen on sosiaalista toimintaa, ja siksi yhteisön 

ylläpitämät arvot ja merkitykset ympäröivät sitä. (Kari & Heikkinen 2002, 44.) 

 

Puolimatka (1999, 303) toteaa, että on olemassa objektiiviset arvot, joita kasvatus ja auktoriteetti 

välittävät. Kasvatuksen edellytyksenä on kasvattajan tieto hyvästä ja pahasta. Kasvatus on 

toimintaa, jossa kasvattaja välittää arvoja kasvatettavalle (Ojakangas 1997, 296). Opettajan työ ei 

ole vain perinteen siirtämistä, sillä on myös laaja, yhteiskuntaa uudistava vaikutus (Heikkinen 2001, 

124). Launosen (2000, 259) mukaan aikuisen valta, arvojen siirtäminen ja perinteinen 

koulukasvatus eivät ole enää ajankohtaisia ilmiöitä. Sosialisaatiosta, yhteiskunnan arvojen 

siirtämisestä on siirrytty individualisaation näkemykseen. Opettajan rooli kasvatustietoisena 

aikuisena ei saa samaa merkitystä kuin ennen, eikä koulun nähdä toimivan enää arvomaailman 

siirtäjänä. 

 

Opettajan omat arvopohdinnat ovat nyky-yhteiskunnassa tulleet yhä tärkeämmiksi. Opettajan on 

löydettävä itse mielekkyys, arvot ja arvokkuus, sillä yhteiskunta ei tarjoa enää mitään valmista 

arvojärjestelmää elämän kehykseksi. (Harjunen 2002, 466.) Työssään opettaja ei voi sivuuttaa 

omia arvojaan, sillä oppilas tarvitsee opettajaa näkemyksineen ja kokemuksineen. Kasvavan 

ihmisen on saatava jostain kiinni. Hän tarvitsee aikuisen mielipiteitä ja arvoja luodakseen niistä 

oman näkemyksensä. Moniarvoisessakin yhteiskunnassa aikuisen on suostuttava sekä tärkeiden 

objektiivisten arvojen välittäjäksi että omien, subjektiivisten arvojen jakajaksi. (Mattila 2007, 53.) 

Opettaja välittää oppilailleen arvokkaina pidettyjä tietoja, taitoja ja arvoja. Välitys ei tapahdu 



 

21 

sellaisenaan vaan opettaja arvottaa asiat uudelleen: valitsee itse tärkeinä pitämiään asioita 

jaettavaksi ja jättää toisia pois. (Heikkinen 2001, 123.) 

 

Arvopäämäärät ovat perusta opettajan toiminnalle ja auktoriteetin muodostumiselle. Koulun 

arvopäämääriä tulisikin tarkastella kriittisesti. Sigurdsonin (2002, 139) mukaan 

koulukeskusteluissa käsitellään usein akuutteja ongelmia, joihin on löydettävä pikainen ratkaisu. 

Kun keskustellaan etiikasta opetussuunnitelmissa, tulee keskusteluun väistämättä 

kauaskantoisempi näkökulma. Tällöin pohditaan sitä, miksi koulu on ylipäätään olemassa ja miten 

koulu tulisi hyvällä tavalla käsittää osana yhteiskuntaa. Nämä kysymykset eivät ole 

itsestäänselvyyksiä nykyaikana.  

 

 

4.3.2 Etiikka 

Elämänmuoto on sidottu etiikkaan ja auktoriteetti on eettisen olemassaolon, hyvän ja pahan, oikean 

ja väärän, kauniin ja ruman, välittäjä. Kun auktoriteetti viitoittaa tietä kasvavalle ihmiselle, asettaa 

hän väistämättä hyvän ja pahan rajapyykkejä. (Ojakangas 2001, 56.) Kasvatukseen sisältyvä 

moraalinen ulottuvuus käy ilmi koulun yleisestä toiminnasta, säännöistä sekä opettajan omista 

periaatteista. Vaikka moraaliopetus on usein tiedostamatonta, on se osa jokaista koulussa 

opetettavaa ainetta, koska kaikkien aineiden sisältöä voidaan tarkastella oikean ja väärän 

näkökulmasta. Opettaja toimii arvokasvattajana ja moraalin opettajana tahtomattaankin. Opettajan 

työssä ammatillisia ja eettisiä haasteita on usein mahdotonta erottaa toisistaan. Ammatillinen ja 

moraalinen ajattelu muodostavat yhdessä käytännön tiedon. (Tirri 1999, 24, 27.) 

 

Pedagogiseen auktoriteettiuteen liittyy läheisesti työn eettinen elementti. Eettisyys pedagogisessa 

suhteessa on sen tiedostamista, mitä opettaja on suhteessa oppilaaseen, mikä on hänen vastuunsa 

kasvattajana ja mitä työ vaatii. (Harjunen 2002, 465.) Henkilö, joka toimii auktoriteettina, on 

olemassa toista varten, välittää toisesta ja välittää toiselle (Ojakangas 2001, 76). Kyky toisen 

kohtaamiseen, ihmisyyteen ja inhimillisyyteen kasvaa ja kehittyy kokemuksen myötä. Oppilaan 

kohtaaminen on omantunnon mukaan toimimista, oikeudenmukaisuutta ja välittämistä. (Harjunen 

2002, 465–466.) Auktoriteetin avulla voitaneen kasvattaa ja kehittää oppilaiden omanarvontuntoa ja 

tietoisuutta. Kasvattajaa ja auktoriteettia ei tule nähdä ainoastaan ulkoisten normien ja tapojen 
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edustajana vaan myös omanarvontunnon, tietoisuuden ja itsetietoisuuden kehittämisen vaatimuksen 

edustajana. (Harjunen 2007, 73.) 

 

Vain persoona voi kasvattaa ja ainoastaan persoonallisuuden mahdollisuuden omaavaa, inhimillistä 

olentoa voi kasvattaa (Ojakangas 2001, 70–71). Opettaja tekee työtä persoonallaan ja tuo työhön 

mukaan omat luonteenpiirteensä ja persoonalliset taipumuksensa. Opettajan on yhteisön osana 

tärkeää pohtia taipumuksiaan ja kehittää itsessään eettistä sensitiivisyyttä. Opettajalla ei voi olla 

korkeampaa ammattimoraalia kuin hänen oma moraalinsa, sillä opettajakin on vain ihminen. (Tirri 

1999, 95–96, 101.) 

 

Auktoriteetti perustuu perinteisen elämänmuodon välittämiseen ja kasvatus aiemmin hyväksi 

koetun jatkamiseen. Ojakangas (2001, 77) kysyy, millainen auktoriteetti ja kasvatus on mahdollinen 

aikana, jolloin ainoa perinne viittaa perinteiden häviämiseen ja kaikki aiemmin hyväksi koettu 

kalpenee tulevien odotusten varjoon? 

Toiminnan motiivien ja päämäärien eettisyyden pohtiminen ja arviointi kuuluvat opettajan työhön. 

Eettisten periaatteiden on tarkoitus tehdä opettajan työhön läheisesti liittyvä eettisyys näkyväksi ja 

tiedostetuksi. (Uusikylä 2006, 32.) Suhteessa oppilaaseen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n eettiset 

periaatteet kehottavat opettajaa huomioimaan ja hyväksymään oppija ainutkertaisena ihmisenä. 

Opettajan tulee kunnioittaa oppijan oikeuksia ja suhtautua häneen inhimillisesti ja 

oikeudenmukaisesti. Opettajan pyrkimyksenä tulee olla oppijan lähtökohtien, ajattelun ja 

mielipiteiden ymmärtäminen. (OAJ 2006.) Ihmiskäsitys on tärkein kohtaamisen ehto ja se näkyy 

kasvattajan tekemissä valinnoissa (Puhakainen 1995, 19). Ihmiskäsitys säätelee tiedollisia ja 

toiminnallisia valintoja kasvatuksessa ja koulutuspolitiikassa (Wilenius 1975, 29).  

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n laatimien opettajan eettisten periaatteiden mukaan opettajan 

tulee hoitaa tehtävänsä vastuullisesti, mihin kuuluu oman työn kehittäminen ja toiminnan 

arvioiminen. Opettajan on oltava valmis hyväksymään erehtyvyytensä ja tarkistamaan 

näkemyksiään. (OAJ 2006.) 
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4.4 Opettajan ja oppilaan välinen auktoriteettisuhde 

Auktoriteetin muodostumisessa on kyse erityisesti kyvystä luoda suhde oppilaaseen, ei niinkään 

tehtävään kuuluvasta muodollisesta vallasta eikä opettajan persoonallisista ominaisuuksista 

(Harjunen 2004, 74). Auktoriteetti saattaa käytännössä perustellusti käyttää valtaa ja kontrolloida, 

mutta auktoriteetti ei perustu automaattisesti valta-asemaan ja sääntöihin eikä oikeutu niillä. Kyse 

on enemmän henkilösuhteesta ja kokemuksesta, huolimatta siitä, että opettaja-oppilas-suhteeseen 

liittyy aina asymmetrisyyttä. (Meri 1998, 47.) Auktoriteettisuhde syntyy, kun arvonantoa odottava 

(opettaja) asettaa vaatimuksia ja arvonantaja (oppilas) niihin vapaaehtoisesti suostuu (Vikainen 

1984, 11). Mikäli opettaja ei esitä vaatimuksia, ei auktoriteettisuhdettakaan synny (Eväsoja & 

Keskinen 2005, 15). 

 

Auktoriteetille tunnusomaiselle opettajan ja oppilaan väliselle aidolle ja toimivalle 

vuorovaikutussuhteelle ominaista on molemminpuolinen luottamus auktoriteettisuhteen osapuolten, 

opettajan ja oppilaan välillä (Meri 1998, 47). Tainion (2007) mukaan opettajalla tulee olla luokassa 

selkeä auktoriteettiasema. Hänen mukaansa se tarkoittaa kypsää aikuisuutta, joka mahdollistaa 

opettamisen, opiskelun ja oppimisen. Opettajan saamaan valtaan ja arvostukseen vaikuttavat myös 

ne asenteet, joihin oppilaat kasvavat omissa yhteisöissään koulun ulkopuolella. 

 

Auktoriteettisuhde mahdollistaa sosiaalisen kontrollin, jota opettaja hyödyntää ja jonka 

seurauksena oppilaissa virittyy myönteisiä kokemuksia, joita leimaavat läheisyys, itsearvostus, 

turvallisuus, henkilökohtaisuus ja pätevyyden tunne. (Meri 1998, 47). Opettajan ja oppilaan 

välinen auktoriteettisuhde on koulun arjessa oppilasta auttava tekijä. Opetuksen mahdollistaminen 

ja sitä kautta oppilaan kasvun edistäminen on opettajan auktoriteetin keskeisin tehtävä. (Harjunen 

2002, 406.) 

 

 

4.4.1 Pedagogis-didaktinen auktoriteettisuhde 

Auktoriteettisuhteen syntymiseen liittyy sekä pedagogisia että didaktisia piirteitä. Auktoriteetti on 

sekä pedagogisen että didaktisen suhteen osa ja pedagogis-didaktinen auktoriteetti muodostuu 

näiden suhteiden rakentumisen myötä. Pedagogis-didaktinen auktoriteetti on dynaaminen, tilanteen 

mukaan vaihteleva ja vaatii syvällistä pohdintaa valtaa käyttäessään. Se tarvitsee rakentuakseen 
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opettajan ja oppilaan välisen luottamuksen sekä oppilaan ja sisällön tai normin välisen suhteen eli 

ymmärryksen ja motivoitumisen. Pedagoginen auktoriteetti rakentuu pedagogisen suhteen 

luomisen synnyttämän molemminpuolisen luottamuksen ansiosta. Pedagogis-didaktisen 

auktoriteetin rakentumisessa korostuu myös opettajan luotettava ja ammattitaitoinen 

työskentelytapa. (Harjunen 2002, 407, 462.)  

 

Auktoriteettisuhde muodostuu kolmen osatekijän vaikutuksesta: opettajan, oppilaan ja sisällön. 

Näiden osatekijöiden yhteensovittaminen ratkaisee auktoriteettisuhteen onnistumisen. Käänteisesti 

jokin näistä tekijöistä voi koetella suhdetta. (Harjunen 2002, 406.) Pedagogis-didaktisen 

auktoriteettisuhteen muodostuminen on kiinni koko kouluyhteisön näkemyksistä ja 

yhteisöllisyydestä. Lisäksi tarvitaan opettajan taitoa, tahtoa ja halua olla ihminen ja opettaja eli 

eettinen, vastuuntuntoinen, välittävä ja oikeudenmukainen, tehtävänsä tiedostava kasvattaja. 

(Harjunen 2004, 75.) 

 

Auktoriteettisuhteen voi nähdä opettamis-opiskelu-oppimis-prosessin mahdollistajana, mutta myös 

osana koko prosessia. Auktoriteettisuhde liittyy sekä pedagogiseen että didaktiseen suhteeseen. 

Auktoriteettisuhteen rakentamisen kannalta suuri merkitys on pedagogisella suhteella, jossa 

opettajan persoonallinen panos on ratkaisevaa. (Harjunen 2002, 308–309.) 

 

 

4.4.2 Auktoriteettisuhteen kulmakivet 

Auktoriteettisuhteessa keskeistä on kasvattajan suhtautuminen ja asenne kasvatettavaan ja 

tehtäväänsä: arvostus ja kunnioitus herättävät arvostusta ja kunnioitusta (Harjunen 2002, 462). 

Toimivan auktoriteettisuhteen rakentuminen vaatii opettajalta pohjakseen itsetuntoa, itseluottamusta 

ja uskoa omaan tekemiseen sekä oppilaisiin. Kokemuksen ja ammattitaidon lisääntymisen myötä 

opettaja voi kehittyä näissä ominaisuuksissa. Auktoriteettisuhteen perustan luovat opettajan omat 

arvot ja opetussuunnitelman arvot sekä oma etiikka että ammattietiikka ja ammattitaito.  

Käytännössä auktoriteettisuhde luodaan luokkatilanteissa opettajan ja oppilaan välisessä 

interaktiossa, joka perustuu läsnäoloon, luottamukseen, vastuuseen, arvostukseen ja kunnioitukseen. 

Normien ja opetuksen sisällön tulee olla tarkoituksenmukaisia, pohjautua etiikkaan. Näin toiminta 

suhteen osapuolten kesken on moraalista. (Harjunen 2002, 308–309.) 
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Kasvattajan ja kasvatettavan välillä on pyyteetön ystävyys ja kasvattajan vastuu on tähän pyyntöön 

vastaaminen. Tähän vedoten rankaiseva kasvatus poistaa auktoriteetin syntymisen mahdollisuuden. 

Rankaiseminen, sanallinen tai ruumiillinen, tuhoaa ystävyyden ja aidon tottelemisen 

mahdollisuuden. Totteleminen perustuu kunnioitukseen, sillä auktoriteettia ei ole ilman 

kunnioitusta. (Ojakangas 2001, 68–70.) 

 

 

4.4.3 Vapaaehtoisuus ja alistuminen 

Yhteisön perustaminen edellyttää painavan sanan valtaa, auktoriteettia. Auktoriteetti, joka tarttuu 

vääränlaiseen vallankäyttöön, ei voi voittaa auktoriteettina vaan voittaa vain väliaikaisesti. 

(Ojakangas 2001, 64–65.) Opettajakaan ei voi saada auktoriteettia pakkokeinoin. Opettajan on 

saatava oppilaat haluamaan totella itseään, oppilaiden on itse haluttava opettaja auktoriteetikseen. 

Pelkkä tiedon antaminen ei synnytä kestävää auktoriteettisuhdetta.  

 

Airaksisen (1988, 127) näkemyksen mukaan auktoriteetti voi syntyä siten, että henkilö suostuu 

tottelemaan käskevää henkilöä. Tällöin auktoriteetti perustuu siihen, että käskevä henkilö tietää 

paremmin, on valtuutettu käskemään tai on korkeammassa asemassa. Tällöin alistuva henkilö laittaa 

etusijalle käskyn noudattamisen, vaikka se olisi ristiriidassa hänen oman näkemyksensä kanssa. 

Tämä on selkeästi ristiriidassa sen näkemyksen kanssa, että auktoriteetti perustuisi vapauteen ja 

kunnioitukseen. 

 

Jacksonin (1990, 30, 36) näkemys on samankaltainen. Hänen mukaansa elämä auktoriteetin alaisena 

koulussa opettaa pahimmillaan alistumista, mutta parhaimmillaan kärsivällisyyttä. Koulussa oppilas 

oppii alistamaan omat halunsa ja tarpeensa opettajan tahdon alle ja hillitsemään itseään luokan 

yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Oppilas oppii alistumaan sääntöihin ja rutiineihin. Samalla oppilas 

oppii sietämään pieniä pettymyksiä, mutta hyväksymään auktoriteettien suunnitelmia ja 

menettelytapoja, vaikka niiden perustelu olisi epäselvä. Opettajan auktoriteetti perustuu hänen 

mukaansa oppilaiden huomioon. 
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4.5 Ongelmat auktoriteetin muodostumisessa 

Auktoriteetin toteutuminen luokassa ei ole aina yksinkertainen prosessi. Ongelmia voi ilmetä eri 

osa-alueilla ja ne voivat johtua monista eri syistä, opettajasta, oppilaista tai muista tekijöistä. 

Opettajan työ on vaikuttamisen asemassa olemista. Opettaja käyttää laillistetusti valtaa jo 

opetussuunnitelman nojalla. Joskus luokkatilanne saattaa kuitenkin aiheuttaa mielivaltaisen 

vallankäytön mahdollisuuden. Harjunen (2002, 468) nostaa esiin opettajan ja oppilaan narsismin. 

Narsismi vaikeuttaa nykyajan yksilöä korostavassa yhteiskunnassa auktoriteettiin suhtautumista ja 

luo vallankäytön mahdollisuuden. Opettajan narsismi ei aina kestä, jos oppilas ei tottele, eikä 

oppilaan, jos opettaja puuttuu liikaa. Opettaja voi loukkaantumisellaan, keinottomuudellaan tai 

kyvyttömyydellään suhtautua asioihin neutraalisti, aiheuttaa mielivaltaisen vallankäytön 

mahdollisuuden uhkailuineen, pelotteluineen, maltin menetyksineen ja manipulointeineen. 

 

Opettaja voi vaikuttaa suhteen muodostumiseen negatiivisesti ryhtymällä autoritaariseksi 

vallankäyttäjäksi tai osoittautumalla epäluotettavaksi (Harjunen 2002, 406). Oikealla tavalla valtaa 

käyttävä opettaja ylläpitää luottamuksen tunteita oppilasryhmässään. Opettaja, joka käyttää 

valtaansa väärin, herättää pelkoa ja vastareaktiona hyökkäävyyttä vallankäytölleen. (Keskinen 2005, 

9.) Valtaa ei myöskään voi jättää käyttämättä, sillä se on toimivan auktoriteettisuhteen edellytys. 

Erityisesti nuorella, vastavalmistuneella opettajalla voi olla vaikeuksia hahmottaa itseään 

oppilasryhmän johtajana. (Keskinen 2005, 7.) Oikeanlainen vallankäyttö edellyttää vallan 

tiedostamista ja sitä kautta sen oikeaa kohdistamista. Joskus vääränlaisessa vallankäytössä voi olla 

kyse opettajan sosiaalisten tai tiedollisten kykyjen puutteesta. Harjusen (2002, 469) mukaan 

opettajan lisäksi koko työyhteisö vaikuttaa suhteisiin koulun sisällä. Jäsentymätön toimintakulttuuri 

ja epätietoisuus omasta tehtävästä luovat opettajan työhön epävarmuutta ja epäjohdonmukaisuutta, 

mikä heijastuu yhteisöön turvattomuutena, rauhattomuutena ja valtakamppailuna. Jos opettaja 

toimii epävarmasti auktoriteettiasemassaan, eikä tiedä, mitä vaatia oppilailtaan, eivät oppilaatkaan 

tiedä, kuinka tulisi käyttäytyä (Eväsoja & Keskinen 2005, 35). 

 

Oppilaallakin voi olla omat syynsä olla heittäytymättä auktoriteettisuhteen osapuoleksi. Opetuksen 

sisältö ja normit voivat vaikeuttaa suhteen syntymistä esimerkiksi muodostumalla rajoittaviksi 

painolasteiksi tai vaikuttamalla vaatimustason epärealistisuuteen. Auktoriteettisuhteen ulkoisiksi 

koetinkiviksi voivat muodostua yhteiskunnasta johtuvat seikat, kuten oppilaan perhetilanne. 

(Harjunen 2002, 406.) Suhteen muodostumiselle on hankalaa, jos opettajalla ja oppilaalla on eri 

käsitykset siitä, mikä on oikeaa ja väärää ja mikä on koulutyön merkitys ja arvo (Harjunen 2002, 
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140). Auktoriteettisuhteen epäonnistumiseen saattavat vaikuttaa myös opettajasta tai oppilaasta 

johtumattomat tekijät. Näitä tekijöitä saattavat olla vanhemmilta tai muilta kasvattajilta opitut 

asenteet yleisesti auktoriteettia kohtaan tai henkilökohtaisesti tiettyä opettajaa kohtaan. 

 

Kouluongelmista keskusteltaessa opettajan työn poliittinen luonne yleensä unohdetaan. Tällöin 

hahmotetaan vain luokkahuone ja ongelmien nähdään johtuvan joko opettajan kyvyttömyydestä tai 

oppilaiden ongelmista. Opettaja yhteiskunnallisena toimijana unohdetaan. Ongelmien aiheutuminen 

esimerkiksi koulutuksesta tai yhteiskunnan reunaehdoista on jäänyt minimaaliselle 

keskusteluntasolle. (Vuorikoski 2003, 36–37.) 
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tutkimuksessamme haluamme selvittää luokanopettajien käsityksiä auktoriteetin 

muodostumisesta. Aihe on mielestämme tärkeä ja mielenkiintoinen. Kiinnostuimme aiheesta, 

koska halusimme syventää käsityksiämme aiheesta ja saada näkökulmia aiheesta tulevaa 

ammattiamme ajatellen. Tutkimuksessamme perehdymme seuraaviin tutkimustehtäviin: 

 

      1.   Mikä on pedagogisen auktoriteetin merkitys? 

      2.   Miten ja mistä tekijöistä opettajan auktoriteetti muodostuu? 

      3.   Miten auktoriteetti muuttuu opettajan uran aikana? 
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6 TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLISET 

RATKAISUT 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Valitsimme kvalitatiivisen tutkimustavan, koska halusimme kuvata tutkimuskohdetta 

mahdollisimman monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ja 

ymmärtämään todellista elämää. Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa halutaan 

ilmaista ensisijaisesti määrää, kvalitatiivisessa tutkimuksessa halutaan tuoda esiin ilmiön 

laadullinen näkökohta ja merkitys. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 156–157.) Laadulliseen 

tutkimukseen on usein tapana ottaa pieni määrä tapauksia ja pyrkiä analysoimaan niitä 

mahdollisimman perusteellisesti. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on toiminnassaan 

tietynlaista vapautta, mikä antaa joustovaraa tutkimuksen toteutukseen. (Eskola & Suoranta 2005, 

18, 20.) Joustavuus mahdollistaa tutkimuksessamme teorian ja aineiston vuoropuhelun. 

 

Tutkimuksemme lähtökohtana on monitahoinen ja yksityiskohtainen aineiston tarkastelu, mikä on 

tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimustavalle. Laadullinen tutkimus pyrkii käsittelemään 

ennakkoluulottomasti tapauksia ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Laadullisessa 

tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. (Hirsjärvi ym. 

2007, 160.) Valitsimme aineistonkeruutavaksi kirjallisen teemahaastattelun, koska siinä tutkittavien 

näkemykset tulevat selkeästi esiin. Näin tutkittavamme saivat aikaa pohtia ja paneutua kysymyksiin 

ennen kuin vastaavat. Kun aineisto kerätään kirjallisena, sen analysointiin vaikuttavat kielen 

piirteet. Laadullisessa tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu kieleen, jonka pohjalta etsitään 

säännönmukaisuuksia. Niiden kautta pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan merkityksiä. (Hirsjärvi 

ym. 2007, 161.) Tältä pohjalta lähdimme analysoimaan tutkittavien vastauksia. 

 

Tutkimuksessamme haluamme kuvata mahdollisimman kokonaisvaltaisesti luokanopettajien 

näkemyksiä ja kokemuksia auktoriteetista ja sen muodostumisesta. Tavoitteenamme on tutkimuksen 
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kautta pyrkiä ymmärtämään auktoriteetin muodostumista ja sen taustalla olevia tekijöitä. 

Tutkimuksessamme olemme lähteneet liikkeelle auktoriteetin tarkastelusta ja valinneet 

tutkimusmenetelmäksi kirjallisen teemahaastattelun. Haastattelut analysoimme sisällönanalyysin 

keinoin. 

 

 

6.2 Taustasitoumukset 

Tutkimuksen perustana ovat aina filosofiset kysymykset, kuten käsitykset ihmisestä, tiedosta ja 

tiedonhankinnasta (Laine 2001, 26). Jokainen tutkija käsittelee näitä filosofisia kysymyksiä omista 

arvolähtökohdistaan. Arvolähtökohdat suuntaavat tutkijan työtä ja sitä, miten ymmärrämme 

tutkimiamme ilmiöitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen objektiivisuutta ei käsitetä 

perinteisesti, koska tutkijaa ei haluta irrottaa todellisesta elämästä. Tutkija asettaa kysymyksiä ja 

tulkitsee asioita valitsemastaan näkökulmasta ja sillä ymmärryksellä, joka hänellä on. Tutkija ja 

hänen kokemusmaailmansa kietoutuvat toisiinsa, joten tulokset ovat sidottuja aina tiettyyn aikaan ja 

paikkaan. (Hirsjärvi ym. 2007, 156–157.) Tutkimuksemme pohjautuu fenomenologis-

hermeneuttiseen filosofiaan. 

 

Fenomenologinen merkitysteoria olettaa, että ihmisyksilö on perusluonteeltaan yhteisöllinen ja että 

yhteisön kautta yksilö luo merkityksiä asioille ja ilmiöille. Fenomenologinen merkitysteoria 

perustuu ajatukseen, että ihminen toimii tarkoituksenmukaisesti ja että hänen toiminnallaan on 

merkitystä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34.) Fenomenologiassa on keskeistä, etteivät tutkijan 

ennakkoluulot tai aiemmin tuntemat teoriat ohjaa tutkimuksen kulkua. Ennakkoluulottomuus antaa 

optimaalisen mahdollisuuden merkitysten tulkintaan. (Varto 1996, 86.)  

 

Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden merkitysten oivaltamista. Hermeneutiikassa 

yritetään tulkinnan avuksi löytää mahdollisia sääntöjä, joita noudattaen pyritään oikeampiin 

tulkintoihin. Hermeneutiikassa tutkijalla on oltava jonkinlainen luontainen ymmärrys kohteesta 

ennen tutkimuksen alkua merkitysten ymmärtämisen mahdollistamiseksi. Tutkittavan koettu elämä 

ja tutkijan esiymmärrys muodostavat perustason, ja toisella tasolla tapahtuu itse tutkimus, joka 

kohdistuu ensimmäiseen tasoon. (Laine 2001, 29–31.) Hermeneuttisen kehän periaatteen mukaisesti 

aineistoon tulisi palata yhä uudestaan ja aineistoa tulisi ymmärtää siten, etteivät omat 

ennakkokäsitykset ohjaa liiaksi tulkintaa. Tämä auttaa tutkijaa pääsemään lähelle kohteen aitoa 
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luonnetta sekä syventää tutkijan itseymmärrystä. (Varto 1996, 69.) Hermeneuttisen säännön 

mukaan kokonaisuus tulee ymmärtää yksittäisestä ja yksittäinen kokonaisuudesta, sillä ne 

määrittävät toinen toisiaan. Kriteeri oikeaan ymmärrykseen on yksittäisten asioiden yhteensopivuus 

kokonaisuuden kanssa. Ymmärtämistä ei tapahdu, jollei yhteensopivuutta ole. (Gadamer 2004, 29.) 

 

Fenomenologis-hermeneuttista tutkimusta kutsutaan myös tulkinnalliseksi tutkimukseksi, koska 

fenomenologisen tutkimuksen tulkinta tapahtuu hermeneuttisen tulkinnan ehdoilla. Fenomenologis-

hermeneuttisessa tutkimuksessa pyritään käsitteellistämään tutkittava ilmiö, toisin sanoen tehdä jo 

tunnettu tiedetyksi. (Laine 2001.) 

 

Pohjaamme tutkimuksemme fenomenologis-hermeneuttiseen filosofiaan. Tässä tutkimustraditiossa 

perehdytään ihmisen perusteelliseen tutkimukseen ja syvälliseen ymmärtämiseen. Pyrimme 

tutkimuksessamme tutkittavien opettajien käsitysten ja kokemusten syvälliseen tulkintaan ja 

ymmärrykseen. Pyrimme lähestymään tutkimuskohdettamme vailla ennakko-oletuksia. Pyrimme 

syventämään käsitystämme tutkittavasta ilmiöstä eli auktoriteetin muodostumisesta aineiston 

moninkertaisella tarkastelulla ja tulkinnalla. 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Aineiston hankinta 

Tavoitteenamme oli haastatella kirjallisesti noin kymmentä luokanopettajaa. Halusimme mukaan 

opettajia, joilla oli eri määrä työkokemusta takanaan. Halusimme haastateltaviksi saman verran 

miehiä ja naisia. Ennen tutkimustehtäviemme alustavaa muotoutumista olimme tutustuneet 

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. Tutkimustehtävämme muodostuivat 

lopullisesti vasta aineiston hankinnan ja analyysin jälkeen. Tutkimustehtäviemme pohjalta 

laadimme neljä kysymystä, jotka mielestämme kuvaavat tutkimaamme aihetta ja antavat näin 

tutkittavien kautta tietoa aiheesta. Halusimme erityisesti tietoa haastateltavien omista 

kokemuksista liittyen auktoriteettiin. Taustatietoina kysyimme opettajien ikää ja työkokemusta 

vuosina. Laadullinen tutkimus ei pyri tilastollisiin yleistyksiin vaan sen tavoitteena on kerätä 

aineistoa, joka tekee mahdollisimman monenlaiset tarkastelut mahdollisiksi (Alasuutari 1994, 74). 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkittavat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman paljon tai että heillä on omakohtaista kokemusta asiasta. Täten tutkittavien 

valinnan tulee olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87–88.)  

 

Lähetimme huhti- ja toukokuun 2007 aikana sähköpostitse 20 luokanopettajalle pyynnön 

kirjalliseen haastatteluun, jossa olivat kysymykset liitteenä (liite 1). Aluksi saimme takaisin vain 

kaksi haastattelua. Lähetettyämme pyyntöjä uudelleen saimme lopulta yhteensä seitsemän 

haastattelua. Vastaajista kolme oli naisia ja neljä miehiä. Vastaajien ikä vaihteli 34:stä 55 

ikävuoteen, työkokemus 9:stä 31 vuoteen.  
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7.2 Kirjallinen teemahaastattelu 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi kirjallisen teemahaastattelun, koska se sopi mielestämme hyvin 

tutkimamme aiheen tiedonhankintamenetelmäksi. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, sillä haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat tiedossa, mutta tutkittavilla on 

mahdollisuus kertoa aiheesta vapaasti omin sanoin (Hirsjärvi & Hurme 1982, 36). 

Teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä 

sekä merkitysten syntyä vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). Tutkittavien ilmiölle 

antamat merkitykset ovat joko tiedostettuja tai piileviä. Merkitykset liittyvät toisiinsa eli 

muodostavat merkitysrakenteita. Tutkijan tulee hahmottaa merkitysten verkko eli selvittää, miten 

merkitykset niveltyvät toisiinsa. Asiat saavat merkityksensä suhteesta toisiinsa. (Moilanen & Räihä 

2001, 44–45.) Kun tutkimuskohteena ovat merkitysrakenteet, se miten ihmiset hahmottavat ja 

jäsentävät erilaisia asioita, aineiston tulee olla omin sanoin kerrottua tekstiä (Alasuutari 1994, 73). 

Tutkittavan ilmiön konkretisoituminen tutkittavan maailmassa ja hänen ajatuksissaan riippuu 

tutkittavasta itsestään ja hänen elämäntilanteestaan (Hirsjärvi & Hurme 1982, 41). 

Teemahaastattelua ohjaavat tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät. Teemat valitaan etukäteen 

ja ne perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 77–78.)  

 

Halusimme jättää kysymykset avoimiksi, jotta kysymykset eivät rajoittaisi tutkittavien olemassa 

olevia käsityksiä aiheesta. Tutkimukseen valittujen teema-alueiden tulisi olla niin väljiä, että 

tutkittavaan ilmiöön todellisuudessa sisältyvä moninaisuus paljastuisi mahdollisimman hyvin 

(Hirsjärvi & Hurme 1982, 41–42). Toivoimme, että tutkittavat kertoisivat omista kokemuksistaan 

ja mahdollisista käytännön tilanteista. Halusimme pitää haastattelun kirjallisena, jotta tutkittaville 

jäisi aikaa pohtia laajoja kysymyksiä. Halusimme, että tutkittavat ovat ehtineet pohtia huolella 

kysymyksiä ennen kuin ilmaisevat käsityksiään aiheesta. Teemahaastattelu sopii käytettäväksi 

silloin, kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita tai kun tutkitaan ilmiöitä, joista 

haastateltavat eivät ole päivittäin tottuneet keskustelemaan (Hirsjärvi 1981, 83). 

 

Avoimet kysymykset mahdollistavat persoonallisen ilmaisutyylin. Kirjoitusasusta voi päätellä 

haastateltavan käsityksiä ja tuntemuksia tutkittavasta aiheesta. (Foddy 2003, 128.) Oletamme, että 

kirjoittaessa asioita tulee pohtineeksi syvällisemmin kuin pelkän puheen kautta. Vallin (2001, 111) 

mukaan avoimilla kysymyksillä on hyvät ja huonot puolensa. Etuna on, että tutkittavat voivat 

vastata kysymyksiin kokonaisvaltaisesti ja esittää omia ajatuksiaan sekä tuoda esiin uusia ideoita. 
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Avoimet kysymykset antavat aineiston luokitteluun erilaisia mahdollisuuksia. Avointen 

kysymysten vaarana on vastausten epämääräisyys ja aiheen vierestä vastaaminen. 

 

 

7.3 Aineiston analysointi 

 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysillä on tärkeä merkitys. Sen avulla pyritään 

tiivistämään aineistoa ja selkeyttämisen avulla tuomaan esille uutta tietoa. Aineiston 

analysointivaiheessa tutkijan on unohdettava omat ennakkokäsityksensä ja siirryttävä pohtimaan 

mahdollisia uusia merkityksiä, joita löytyy aineiston kautta. Hermeneuttisen kehän mukaan 

aineiston analyysi ja tulkinta ovat yhteneviä ja ohjaavat toisiaan. (Eskola & Suoranta 2005, 137, 

140, 149–151.)  

 

Käytämme tutkimuksessamme sisällönanalyysiä aineiston analysointimenetelmänä. 

Sisällönanalyysi on systemaattinen analyysimenetelmä, jonka avulla voidaan kuvata analyysin 

kohteena olevaa aineistoa (Kylmä & Juvakka 2007, 112). Analyysimenetelmällä pyritään saamaan 

tiivistetty ja yleisessä muodossa oleva kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). 

Sisällönanalyysissä on tärkeää tunnistaa sisällöllisiä seikkoja, jotka kuvaavat oleellisesti tutkittavaa 

ilmiötä (Kohlbacher 2007). Tutkimuksen tarkoitus ja kysymyksenasettelu ohjaavat päättelyä, mutta 

tutkimustehtävät voivat tarkentua tutkimuksen edetessä (Kylmä & Juvakka 2007, 113). 

 

Sisällönanalyysi toteutetaan usein kolmivaiheisena prosessina. Vaiheet ovat aineiston 

pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–111; Kylmä & Juvakka 

2007, 116.) Omassa tutkimuksessamme aloitimme analyysivaiheen lukemalla haastattelut läpi 

moneen kertaan. Alleviivasimme mieleen jääviä asioita ja keskustelimme niistä. Poimimme 

aineistosta tutkimustehtävän kannalta oleellisia ilmauksia. Ilmaukset toimivat pohjana 

pelkistämiselle, jota ohjaa tutkimustehtävä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111). Lisäksi kirjoitimme 

jokaisesta haastattelusta tiivistelmän. Lyhyen tiivistelmän teko haastatteluista helpottaa aineiston 

hallintaa. Aineiston yksityiskohtaisen analyysin mahdollistamiseksi haastattelun kokonaisuuden 

hahmottaminen on tärkeää. (Kylmä & Juvakka 2007, 115–116.) Tiivistettyjen haastattelujen sekä 

pelkistettyjen ilmausten perusteella löysimme sisällöllisiä samankaltaisuuksia ja kokosimme näistä 

muutamia teemoja. Ajattelumme eteni yksittäisestä yleiseen eli käytimme induktiivista päättelyä. 
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Tutkimusaineisto ja tutkimuksen tekijöiden tulkinnat ohjaavat pelkistettyjen ilmaisujen 

yhdistämistä (Kylmä & Juvakka 2007, 118).  

 

Teemoista kokosimme käsitekartan, jonka tekeminen osoitti teemojen kietoutuvan toisiinsa. Kaksi 

suurinta teemaamme opettajan auktoriteetin muodostumiseen liittyen olivat opettajaan liittyvät 

tekijät ja opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen liittyvät tekijät. Opettajaan liittyvistä tekijöistä 

merkittävimmiksi muotoutuivat arvot ja elämänkokemus, ammattitaito, työkokemus ja opettajan 

persoona. Opettajan ja oppilaan välisen suhteen kantavia teemoja olivat luottamus ja kunnioitus, 

vuorovaikutus sekä opettajan vastuu. Nämä teemat tulivat esiin myös opettajaan liittyvissä 

tekijöissä.  

  

 Teimme käsitekartan myös teoriapohjasta selkiinnyttääksemme aineiston ja teorian välisiä 

yhteyksiä ja eroja. Yhdistelimme ja vertailimme aineistoa ja teoriaa käsitekarttojen pohjalta. 

Pyrimme käsittelemään aineistoa ennakkoluulottomasti. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että omista 

mielipiteistä on luovuttava. Päinvastoin on tärkeää, että aineisto suhteutetaan omien näkemysten 

kokonaisuuteen ja omat mielipiteet suhteutetaan vieraisiin. Tutkijan on hyvä tutkia ensin 

ennakkonäkemystensä oikeutusta eli alkuperää ja pätevyyttä. (Gadamer 2004, 33–34.) Analyysiä 

tehdessämme palasimme yhä uudelleen haastatteluaineistoon. Tämä syvensi ymmärtämystämme 

haastateltaviemme ajatuksista ilmiötä kohtaan sekä auttoi jäsentämään omaa ajatteluamme.  

 

Aineiston abstrahointia tapahtuu jo aineiston pelkistämis- ja ryhmittelyvaiheissa. Näiden kolmen 

vaiheen avulla rakennettu synteesi antaa vastauksen tutkimuksen tarkoitukseen ja tehtäviin. (Kylmä 

& Juvakka 2007, 119.) Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, joiden myötä edetään 

empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 115). Tutkimuksessamme käytimme paljon teorian ja aineiston vuoropuhelua. 

Tutkimustamme toteutamme teoriaohjaavasti. Sillä tarkoitetaan, että tutkimus etenee aineiston 

ehdoilla, mutta abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

116). Aineistostamme nousseita teemoja tulkitsemme seuraavassa kappaleessa teoriaa mukaan 

liittäen. Olemme jakaneet tulososion kappaleet tutkimustehtäviämme vastaaviksi ja näiden 

kappaleiden alaotsikot ovat syntyneet aineistosta nousseiden teemojen perusteella. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

8.1 Opettajien käsityksiä auktoriteetin merkityksestä 

Opettajien mielestä auktoriteetilla on heidän työssään tärkeä merkitys. Sen nähdään luovan 

turvalliset kasvuedellytykset oppilaille ja olevan pohjana luottamussuhteen syntymisessä. Aikuisen 

rooli turvallisen kasvuympäristön luomisessa ja kasvun ohjaamisessa korostui opettajien 

vastauksissa. 

 

”Opettaja on luokassa aikuinen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että 
opetussuunnitelman mukaisiin päämääriin ja tavoitteisiin pyritään.” opettaja, 55 

 

”Oppilaalla on oikeus oppimiseen, turvalliseen oppimisympäristöön, itsensä 
ilmaisemiseen/ toteuttamiseen, kasvamiseen turvallisessa, yksilöä kunnioittavassa 
ympäristössä. Pedagogisella auktoriteettiydellä tämä tehdään mahdolliseksi.” 
opettaja, 50 

 

Opettajan auktoriteetti mahdollistaa tilanteen hallinnan kannalta toimivan, turvallisen ja 

opetustehtävää rakentavasti tukevan toiminnan (Keskinen 2005, 7). Puolimatkan (1997, 253) 

mukaan suurissa ryhmissä toimiminen edellyttää aina ryhmän jäsenten toiminnan koordinoimista 

auktoriteetin avulla, jotta luokassa päästäisiin optimaalisiin oppimistuloksiin.  

 

 

8.2 Opettajien käsityksiä auktoriteetin muodostumisesta 

8.2.1 Arvot, etiikka ja elämänkokemus 

Tutkimuksemme mukaan auktoriteetin muodostumiseen liittyy opettajan elämänkokemuksen 

kautta omaksuttuja arvoja sekä viralliselta taholta opetussuunnitelman kautta välittyneitä arvoja. 
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Opetussuunnitelman määrittämät arvot, jotka on opettajien mukaan sisäistetty oman 

elämänkokemuksen kautta, nähtiin auktoriteetin taustalla työn toteuttamista ohjaamassa. 

Opetussuunnitelma määrittää tavoitteet, joiden mukaan opettajan auktoriteettina tulisi toimia. 

 

”-- opettaja ohjaa toimintaa sisäistämiensä kasvatuksellisten (ammattikunnalle 
tyypillisten) arvojen pohjalta.” opettaja, 49 

 

”-- kasvatukselliset ja opetukselliset päämäärät määräävät ja ohjaavat toimintaa.” 
opettaja, 48 

 

Haastattelujen perusteella opettaja tekee työtään arvojensa ja elämänkokemuksensa ohjaamana. 

Opettaja muodostaa käsityksensä auktoriteetin merkityksestä näistä lähtökohdista. Käsitys 

auktoriteetin merkityksestä ohjaa sitä, miten opettaja muodostaa omaa auktoriteettiaan ja toimii 

auktoriteettina. Arvojen muotoutumiseen ja sitä kautta opettajan auktoriteetin muodostumiseen ovat 

yhteydessä hänen subjektiiviset kokemuksensa ja käsityksensä sekä objektiiviset arvot, jotka 

välittyvät opetussuunnitelman kautta (vrt. teoria). 

 

Opettajien haastatteluista kävi ilmi heidän auktoriteettina toimimisensa eettinen pohja. Opettajat 

olivat pohtineet auktoriteettina olemisen eettisiä kysymyksiä ja käytännön moraalisia ongelmia 

ammattietiikan näkökulmasta sekä oman elämänkokemuksensa tuomalla varmuudella. 

 

”Kuitenkin tietyt säännöt ovat ehdottomat, esim. toisen fyysinen ja psyykkinen 
koskemattomuus. Opettaja hoitaa kaikissa tilanteissa rankaisemisen, tuomiovallan 
omiin käsiin ottaminen ei ole missään tilanteissa sallittua.” opettaja, 50 

 

 

Opettajan ammatilliseen kehitykseen kuuluu moraalin perusteiden pohtiminen, jolloin opettaja voi 

kysyä itseltään, miksi menettelen koulun erilaisissa vuorovaikutuksellisissa kohtaamistilanteissa 

siten kuin menettelen. Eettisten pohdintojen kautta harjaantuu tietoisempaan pedagogiseen 

toimintaan ja rakentaa omaa kokemustaan, josta voi saada positiivista rutiinia arjen hallintaan 

yllättävissä tilanteissa. (Atjonen 2004, 113.) 
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8.2.2 Opettajaan liittyvät tekijät 

Aineiston perusteella auktoriteetin muodostumisessa keskeisessä asemassa ovat opettajaan liittyvät 

tekijät sekä opettajan ja oppilaan välisen suhteen kautta välittyvät tekijät. Opettajaan liittyvistä 

tekijöistä auktoriteetin muodostumisessa keskeisimmiksi nousivat ammattitaito, kokemus ja 

persoonalliset piirteet.  

 

 

8.2.2.1 Ammattitaito 

 
Opettajalta edellytetään monenlaista osaamista. Hänen tulee olla oman tieteenalansa tai 

oppiaineensa sekä ohjaamisen, opettamisen ja oppimisen asiantuntija. Opettajalla tulee olla sekä 

pedagogista sisältötietoa että pedagogista menetelmätietoa. Opettajalta vaaditaan lisäksi 

huomattavaa sosiaalista osaamista; hänen tulee osata toimia oppilasryhmän johtajana ja tehdä 

yhteistyötä eri tahojen kanssa, olla vuorovaikutustaitoinen ja sosiaalisesti herkkätajuinen. (Kari & 

Heikkinen 2002, 42.) 

 

Auktoriteettisuhteen rakentamisen perusteena on ammattitaito. Ammattitaito ilmenee auktoriteettina 

ohjaavissa ja järjestyksenpidollisissa asioissa sekä oppilaan hyvinvoinnin turvaavissa seikoissa. 

Ammattitaidossa tietoa enemmän on kyse kyvystä saada työt luistamaan. (Harjunen 2002, 305.) 

Opettajan ammattitaidon kehittyessä asiantuntijuus kehittyy. Asiantuntijuutta tarkastellaan 

sisällöllisenä, tiedollisena kysymyksenä sekä sosiaalisesti muotoutuvana kysymyksenä. 

Ammatillinen oppiminen käsittää useita eri muotoja, joita ovat tietojen kasaantuminen ja 

merkitysten rakentuminen koulusta, oppilaista ja oppimisesta, esiintymisen oppiminen, käytännön 

ongelmien ratkaiseminen sekä vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden oppiminen. (Väisänen & Silkelä 

2000, 21.)  

 

Tutkimukseemme osallistuneiden opettajien vastauksissa painottui monipuolinen ammattitaito 

yhtenä auktoriteetin muodostumisen edellytyksenä. Eräs haastatelluista jakoi ammattitaidon 

kolmeen osa-alueeseen, jota käytämme luodessamme ammattitaitoon lähemmän katsauksen. 

Ammattitaito jaettiin aineenhallinnalliseen, metodologiseen ja sosiaaliseen osaamiseen. 
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Aineenhallinnallinen osaaminen 

 

Aineenhallintaa pidettäneen selkeänä osana opettajuutta, jolloin sillä on vahva yhteys myös 

auktoriteetin muodostumiseen ja auktoriteettina olemiseen. Oman näkemyksemme mukaan 

aineenhallinta ilmenee kokonaisvaltaisena tiedollisena osaamisena, myös tiedonkäsittelytaitona ja 

taitona huomioida oppilaan ajattelu. Opettajan aineenhallinnallinen osaaminen nostettiin esiin 

haastatteluissa. Monipuolisen aineenhallinnan nähtiin helpottavan opettajan työskentelyä. 

 

”-- antaa opettajalle mahdollisuuden kiinnittää huomiota oppilaan oppimiseen ja 
työskentelyyn eikä vain omasta aineenhallinnasta huolehtimiseen.” opettaja, 52 

 

Eväsojan ja Keskisen (2005, 34) mukaan opettajan aineenhallinnan merkitys korostuu tilanteissa, 

joissa tarvitaan tietoista ajattelun muutosta. Jos opettajan oma tietämys on puutteellista, hän ei 

välttämättä huomaa keskeisimpiä ongelmakohtia, joiden kanssa oppilas saattaa olla vaikeuksissa.  

 

 

Metodologinen osaaminen 

 

Metodologisen osaamisen alueeseen jaottelimme tilanteiden organisoimiseen liittyvät toiminnat, 

järjestelyt ja työtavat. Cowleyn (2003, 50) mukaan tapa, jolla opettaja ohjaa työskentelyä ja antaa 

palautetta siitä, näkyy oppilaiden käyttäytymisessä opettajaa kohtaan. Jos oppitunnit ovat 

mielenkiintoisia, hyvin suunniteltuja ja niillä on selvä tavoite, oppilaat kiinnostuvat oppimisesta ja 

sitoutuvat siihen. Opettajalla on oltava kyky arvioida oppilaitten työskentelytahti realistisesti. 

Tutkimuksessamme opettajat näkivät metodologisesta osaamisesta olevan suurta hyötyä heidän 

toiminnalleen sekä oppilaille itselleen. 

 

”Jos osaa käyttää kullekin oppilasryhmälle sopivia, vaihtelevia työtapoja, saa 
oppilaat paremmin kiinnostumaan oppimisesta.” opettaja, 52 

 

Metodologisen osaamisen puutteen nähtiin vaikeuttavan auktoriteettina oloa. Erään opettajan 

esimerkki oppilaiden joutilaisuudesta kuvaa metodologisen osaamisen puutteen auktoriteetille 

mukanaan tuomia vaikeuksia. 
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”Joutilaisuus tuo mukanaan auktoriteetin himmenemistä. Jos kaksi kertoo 
piharetkellä mitä juuri on nähnyt koivun kolosta ja muut vetää vapaalla ympäri 
metsää, joutuu auktoriteetti turhaan karjahtelemaan ja karjahtelu alkaa menettää 
voimiaan.” opettaja, 50 

 

Tarkkaavaisuus on lähes kaiken oppimisen edellytys. Tahdonalainen tarkkaavaisuuden 

suuntaaminen kehittyy keskittymiskyvyksi, jota opettaja voi edistää luomalla rauhallisen ja 

tasapainoisen työskentely-ympäristön, herättämällä oppilaiden mielenkiinnon oppimiseen, 

asettamalla mielekkäitä päämääriä ja positiivisesti vahvistavan palautteen avulla. (Wehrmeyer 

1975, 361.)  

 

 

Sosiaalinen osaaminen 

 

Sosiaalisen osaamisen alueeseen kokosimme aineistosta luokkatilanteisiin ja vuorovaikutukseen 

oppilaiden kanssa liittyviä asioita. Näitä olivat opettajan esittämistyyli, eleet, ilmeet ja puhetapa 

sekä omana itsenä oleminen, kaikenlainen viestiminen. 

 

Tarkoituksellinen viestintä on enimmäkseen verbaalista. Verbaalisella viestinnällä voidaan ilmaista 

myös kaksoisviestejä, jotka syntyvät äänenpainotuksella tai -sävyllä. Tällöin puhuja yleensä saattaa 

negatiivisen viestin sosiaalisesti hyväksyttävään muotoon. Kielellisten vivahteiden ja koodien 

avulla voidaan ilmaista pitämistä tai etäisyyttä, samankaltaisuutta tai erilaisuutta, vaikuttamista ja 

valtaa. Kielen avulla vaikutetaan toisiin ihmisiin tietoisesti ja tiedostamatta. Ihmisen tulee oppia 

ymmärtämään sanoja ja viestittämään itse sekä oppia piiloviestintää. (Laine 2005, 82–83.) 

 

Nonverbaalinen kommunikointi on pääasiassa tiedostamatonta oheisviestintää, mutta toisinaan se 

on tarkoituksellista. Jos verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä ovat keskenään ristiriidassa, 

viestin vastaanottaja luottaa nonverbaaliseen viestiin, joten nonverbaalisen viestinnän merkitys on 

erittäin suuri vuorovaikutustilanteissa. Katseet, ilmeet, eleet, tapa seistä, kävellä ja istua kertovat 

minkälainen ihminen on ja miten häneen tulee suhtautua. Ihmiset ilmaisevat nonverbaalisesti 

erityisesti tunteitaan, asenteitaan ja aikomuksiaan. Katseella voidaan osoittaa myös valta-asemaa. 

Puheen äänenpainolla, sävyllä, voimakkuudella, tempolla ja tauotuksella on vaikutusta siihen, 

kuinka puhe tulkitaan. Myös vaikenemisella voi viestittää, varsinkin liitettynä eleisiin ja katseisiin. 

Kehon kieli viestii omalla tavallaan henkilön tunteista, mielialasta ja asenteesta. Aina viesti ei 
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mene perille sellaisena, kuin ihminen sen tarkoittaa, vaan viestin vastaanottaja voi erehtyä 

tulkinnassaan. (Laine 2005, 83–87; Eväsoja & Keskinen 2005, 35–36.) 

 

Auktoriteetin on siis osoitettava elkeillään, että on auktoriteetti. Tämä ei tutkimuksemme 

perusteella tarkoita jatkuvaa käskyttämistä ja jyräämistä vaan jämäkkyyttä ja tilannetajua. Opettaja 

on koko ajan oppilaiden silmien alla, jolloin jokainen sana, katse ja ele tulee huomatuksi ja saa 

merkityksen. Auktoriteetin on tutkimukseemme osallistuneiden opettajien mielestä oltava selkeä ja 

oma itsensä. Kalliopuska (1995, 15) mainitsee, että ammattitehtävässä (opettajana) omana itsenä 

oleminen mahdollistaa täydellisemmän eläytymisen toisen osaan. 

 

”Myöskin sellainen esittämistyyli, että minä vastaan luokan toiminnasta ja hommien 
sujumisesta. Ei kuitenkaan tyly, mutta selkeä.” opettaja, 52 
 
”Yksinkertaisuus ja selkeys tuo myös auktoriteettia, kaikille on selvää mitä 
seuraavaksi tehdään ja mitä ei.” opettaja, 50 

 

Vuorovaikutuksen perusta on sanallisessa ja sanattomassa viestinnässä. Sanallinen viestintä 

tapahtuu suullisesti tai kirjallisesti. Jos opettaja ja oppilas käyttävät erilaista käsitteistöä, 

vuorovaikutus ja toisen ymmärtäminen vaikeutuvat. Opetustyössä sanallista viestintää pidetään 

tavoiteltavana viestinnänmuotona, sillä se on kehittyneempi ja tehokkaampi tapa kommunikoida. 

Sanaton viestintä nähdään oheisviestintänä. Tähän kuuluvat kehollinen ilmaisu, ilme- ja 

eleviestintä, tilankäyttö sekä toiminta. Sanaton viestintä jää usein vähälle huomiolle, sillä se jää 

usein tietoisen kontrollin ulkopuolelle. Tämä lienee kuitenkin varsin tehokas viestinnänmuoto 

opetuksellisissakin tilanteissa, sillä se on useimmiten aitoa ja rehellistä läsnäoloa. Sanotaan, että 

vain noin kymmenen prosenttia ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu puheen kautta. 

(Hämäläinen & Sava 1989, 45–47.) 

 

 

8.2.2.2 Kokemus 

 

Kokemusta pidettiin tärkeänä auktoriteetin muodostumisessa jokaisessa haastattelussa. Harjusen 

(2002, 307–308) mukaan työkokemus luo auktoriteettisuhteen perustaa ja antaa itseluottamusta ja 

kärsivällisyyttä. Tämä auttaa oppilaan kohtaamisessa ja kontaktin luomisessa. Tutkimuksessamme 
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opettajat kokivat, että heidän kokemuksensa muotoutuu erilaisten oppilaiden, vanhempien ja 

oppilasryhmien kohtaamisista.  

 

”Haastavat vanhemmat ja oppilaat ovat kartuttaneet kokemusta.” opettaja, 46 
 

Kohtaamisten myötä opettajat ovat oppineet uusia tapoja käsitellä asioita. Kokemuksen kautta on 

saatu uusia näkökulmia, erilaisia vaihtoehtoja toimia, pedagoginen näkemys on syventynyt ja 

harkintaa on tullut lisää. Kokemuksen koettiin lisäävän myös ammattitaitoa. Hovila (2004, 62) 

toteaa, että työkokemuksen myötä opettajalle kertyy paljon vertailukohtia erilaisista tilanteista ja 

muodostuu oma näkemys kasvatusteoriasta. Opettaja tiedostaa erilaisuuden oppilaissaan ja 

reflektoi kunkin oppilaan yksilöllisiä toimintamalleja. 

 

”Ammatillinen kokemus syventää pedagogista näkemystä.” opettaja, 49 
 

Sen lisäksi, että kokeneen opettajan on helppo hyödyntää laajoja tietovarastojaan, kokemus näkyy 

erilaisissa luokkahuonetilanteissa ja niihin reagointina. Kokematon opettaja tulkitsee tilanteita 

yksinkertaisemmin, eikä osaa ennakoida tulevia tilanteita niin hyvin kuin kokenut opettaja. 

(Meriläinen 1998, 244.) Arjessa opettaja ratkoo ongelmia omien arvojensa, tunteidensa ja 

uskomustensa kautta (Eväsoja & Keskinen 2005, 28). Eräs opettaja kuvaili tutkimuksessamme 

auktoriteettiin liittyvien käytäntöjensä muuttuneen kokemuksen myötä. 

 

”Opetusvuosieni alussa auktoriteettini oli varmaan myös ulkoiseen toimintaan 
liittyvää; rasteja, rangaistuksia, … jotka nyt ovat enemmänkin keskusteluja, 
perusteluja.” opettaja, 55 

 

Kokemuksen huomioitiin lisäävän opettajan itseluottamusta ajan kuluessa. Erilaisten uran aikana 

eteen tulleiden tilanteiden myötä luottamus ja rohkeus kohdata oppilas olivat kasvaneet opettajien 

mukaan. 

 

”Alkuvuosina kamppaili enemmän oman epävarmuutensa kanssa. Siihen ei auta kuin 
aika ja kokemus. Vaikeudet ovat opettaneet eniten.” opettaja, 48 

 

 



 

43 

8.2.2.3 Persoonallisuus 

 

Haastatteluista kävi selkeästi ilmi, että jokaisella haastatellulla opettajalla on oma persoonallinen 

ote työhönsä. Persoonallisuus välittyi meille tutkijoille siinä, miten kukin opettaja oli kohdannut 

kysymykset auktoriteetin muodostumisesta. Huomasimme, että persoonalla on yhteys opettajan 

tapaan toimia luokassa, joten sillä on merkitystä auktoriteetin muodostumisessa. Tässä kappaleessa 

perehdymme persoonallisuuden merkitykseen osana auktoriteettia sekä auktoriteettiin läheisesti 

liittyvän opettajaidentiteetin muodostumiseen. 

 

Persoonallisuus on jatkuvasti rakentuva psyykkinen järjestelmä, jossa elinikäinen kehittyminen on 

mahdollista. Persoonallisuus voidaan jakaa synnynnäiseen persoonan laatuun eli tyyliin ja tapaan 

reagoida asioihin, persoonan puolustautumispyrkimyksiin eli suojautumistapoihin minän kokemia 

paineita vastaan sekä selviytymiskeinoihin, joihin kuuluu yksilöllinen suhtautuminen ympäristön 

odotuksiin. Työssä, jossa oma persoona toimii työkaluna, jokainen ainutlaatuinen yksilö voi toimia 

omalla tavallaan hyvin työhön kuuluvien tavoitteiden suunnassa. (Kiesiläinen 1998, 22–24.) 

 

”-- jotkut vetää tylysti, jotkut huumorilla, jotkut armeijan meiningillä.” opettaja, 50 
 

Jotkut auktoriteetin muodot perustuvat persoonallisiin ominaisuuksiin. Auktoriteetti perustuu tällöin 

yksilöasiantuntijuuteen, erityisiin taitoihin tai menestykseen. Yhtä voidaan pitää auktoriteettina 

musiikissa, toista luonnontieteissä. Tällaisen auktoriteetin lausumille annetaan arvoa ja niitä 

pidetään merkittävinä. (Puolimatka 1997, 250–251.) Opettajalta odotettavia taitoja ovat 

muutosherkkyys, epävarmuuden sietokyky, vastuunottokyky, teknologinen osaaminen, 

vuorovaikutustaidot, halu ja kyky laittaa itsensä likoon, valintojentekotaidot, oppimistaidot, luovuus 

sekä hyvä yleissivistys (Väisänen & Silkelä 2000, 25). 

 

Opettajalla toivotaan olevan mahdollisimman paljon persoonallista auktoriteettia. Opettajan 

persoonallisuuden piirteet sekä hänen käyttämänsä menetelmät luokan johtamisessa vaihtelevat sen 

mukaan, millä luokka-asteella opettaja toimii. Eri persoonallisuudet täydentävät toisiaan koulun 

opettajakunnassa. (Kari 1994, 155.) Lehtovaaran ja Koskenniemen (1978, 213) mukaan opettajan 

persoonallisuuden vaikutus voi ilmetä siten, että sama luokka käyttäytyy eri tavoin eri opettajien 

tunneilla. 
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”Persoonalliset ominaisuudet on se tuutti minkä kautta kokemuksien ja opitun kautta 
omaksutut keinot ja käyttäytymismallit suodattuu kullekin persoonalle ominaiseksi 
auktoriteetiksi.” opettaja, 50 

 

Opettajat korostivat vastauksissaan joitakin persoonallisia piirteitään. Nämä piirteet ilmenivät 

erityisesti oppilassuhteen kautta. Tärkeimpinä piirteinä opettajat pitivät luotettavuutta, 

rehellisyyttä, tasapuolisuutta ja inhimillisyyttä. Lisäksi mainittiin myös rohkeus, huumorintaju ja 

innokkuus. Oma tyyli ja persoonallinen tapa kohdata oppilaat koettiin tärkeänä osana auktoriteetin 

muodostumista. 

 

 

Opettajaidentiteetti 

 

Opettaminen on toimintaa, joka on sidoksissa opettajan persoonaan ja identiteettiin. Jokaisella 

opettajalla on ainutlaatuinen persoonallisuus, jonka varassa kehittyvät hänen 

opettajaminäkäsityksensä ja –identiteettinsä. (Väisänen & Silkelä 2000, 24.) Opettajaksi 

kehittyminen on minuuden löytämistä opettajana. Se on identiteettityötä ja toteutuu parhaiten 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Heikkinen 2001, 111.) Opettajapersoonan kehitykseen sisältyy 

itsensä ymmärtäminen, vahva ja realistinen itsetunto, oman persoonallisen tyylin löytäminen ja 

opettajaidentiteetin kehittyminen. Kehitykseen liittyy tietoisuus omista arvoista, asenteista, 

oppimistyylistä ja kehityksestä ihmisenä. (Väisänen & Silkelä 2000, 25.) Hyvä opettajuus ei ole 

vain luettelo ominaisuuksista tai kuvaus tiedoista, taidoista, valmiuksista ja muista piirteistä, joita 

opettajan tulisi hallita. Hyväksi opettajaksi kasvaminenkaan ei ole ominaisuuksien kehittämistä. Se 

on itsensä löytämistä yhteisössä, jossa toimii. Opetus on sosiaalista toimintaa ja siksi se liittyy 

yhteisön arvoihin ja merkityksiin. (Heikkinen 2001, 117.) 

 

Opettajan ammatillinen identiteetti rakentuu persoonallisesta ja kollektiivisesta identiteetistä. Kun 

persoonallinen identiteetti vastaa kysymyksiin kuka olen, mistä tulen ja mihin kuulun, 

kollektiivinen identiteetti vastaa siihen, keitä olemme ja millaisiin arvoihin elämänmuotomme 

perustuu. Ammatillisen identiteetin saavuttanut opettaja on joutunut vastaamaan seuraaviin 

kysymyksiin: Kuka olen opettajana? Kuka olen suhteessa siihen, ketä me olemme? Millaisia arvoja 

välitän? Miten haluan oppilaideni identifioituvan? Mitä haluan saada aikaan opettajana? (Heikkinen 
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2001, 123.) Alakoulun opettajilta toivotaan identiteettikuvaa, jossa hallitsevaa on se, millainen 

opettaja on ihmisenä. Tämä on selvästi tärkeämpää kuin opetustaito. (Kari 1994, 161.) 

 

”Luulen, että kaikilla meillä auktoriteetti muodostuu parhaiten aidoista, omista 
ominaisuuksista, omana itsenään olemisesta.” opettaja, 48 

 

 

 

8.2.3 Opettajan ja oppilaan välisen suhteen merkitys 

8.2.3.1 Vuorovaikutussuhde 

 

Tutkimuksemme teoriapohja tukee käsitystä, jonka mukaan vuorovaikutussuhde on tärkeimpiä 

tekijöitä opettajan auktoriteetin muodostumisessa. Tutkimusaineistomme perusteella voidaan 

todeta, että opettajan ja oppilaan välisellä suhteella on merkitystä auktoriteetin muodostumiseen. 

Jokainen haastateltava toi jollakin tapaa esiin vuorovaikutussuhteen oppilaisiin.  

 

”Opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa pedagogiseen vallankäyttöön liittyvä suhde” 
opettaja, 49 

 

Tutkimuksessamme opettajat halusivat ottaa vastuun auktoriteetistaan ja suhteen luomisesta 

oppilaaseen. Opettaja on luokassa aikuinen, jonka tehtävänä on huolehtia luokassa tapahtuvasta 

toiminnasta ja siitä, että pyritään opetussuunnitelman nimeämiin tavoitteisiin. Tutkimuksemme 

sisällyttää ajatuksen, että ilman kunnioitusta auktoriteetin muodostuminen on mahdotonta.  

 

Kiesiläisen (1998, 80–91) mukaan opettajan on oltava kiinnostunut toisesta ja vaikeuksista 

huolimatta yritettävä hoitaa suhdetta. Ihmisellä on oikeus tulla kunnioitettavasti kohdelluksi. 

Ihmisellä on vastuu omista ajatuksista, tunteista ja teoista. Opettajan tulee tunnistaa ja perustella 

omat tunteensa ja toimintansa. Vastuu vuorovaikutuksesta on ammattilaisella. Tämän yhteydessä 

puhumme tutkimuksessamme käsitteestä tunneäly. Oppilaan oikein kuuleminen ja ymmärtäminen 

on vuorovaikutuksen kannalta tärkeää. On opittava kuuntelemaan aidosti toista ja tarkistettava, että 

on ymmärtänyt oikein. Opettajan on tärkeää myös pystyä puhumaan tärkeistä ja vaikeistakin 
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asioista. On oltava rehellinen, mutta hienotunteinen. Opettajan tulee käsitellä tahdikkaasti oppijan 

persoonaan ja yksityisyyteen liittyviä asioita (OAJ 2006). 

 

Aineistostamme nousi esiin vastaavanlaisia teemoja. Opettajat kokivat, että läsnäolo ja luottamus 

ovat hyvin tärkeitä vuorovaikutussuhteen, ja sen myötä auktoriteettisuhteen muodostumisessa. 

Luottamus ja kunnioitus nousivat aineistosta merkittävinä teemoina. Sen vuoksi käsittelemme niitä 

tuonnempana omassa kappaleessaan. Luottamus ja kunnioitus liittyvät kiinteästi 

vuorovaikutussuhteen onnistumiseen.  

 

”Auktoriteetti muodostuu kokonaisolemuksesta eli yksinkertaisesti tavasta olla ja 
toimia. Se sisältää paljon pieniä asioita: eleet, ilmeet, puhetapa, kuuntelemisentaito, 
rehellisyys, luotettavuus yms.” opettaja, 34 

 

Tutkimukseemme osallistuneiden opettajien käsitysten mukaan opettajalla on vastuu 

auktoriteettinsa muodostumisesta vuorovaikutussuhteeseen vaikuttamalla. Opettajat kokivat 

auktoriteettinsa pohjautuvan omaan luotettavuuteensa ja läsnäoloonsa. Eräs opettajista kertoi, että 

piirteisiin, joita vuorovaikutussuhteessa tarvitaan ja joita vanhemmat ja oppilaat arvostavat, on 

kiinnitettävä huomiota. Näitä seikkoja opettajalla on mahdollisuus työssään kehittää.  

 

 

Tunneäly 

 

Mattilan (2007, 13) mukaan aitoa kohtaamista ihmisten välillä edellyttää elämänpiirien 

kosketuspinta keskenään. Se tapahtuu toisen vakavasti ottamisen, läsnäolon ja jakamisen kautta. 

Opettajan ja oppilaan suhdetta helpottaa toisen ja omien tunteiden tunnistaminen. Tästä käytetään 

termiä tunneäly (Isokorpi 2004, 19). Tunneälykäs opettaja tunnistaa omien reagointiensa pohjalta 

perimmäiset tunteensa ja pyrkii ymmärtämään, miten eri tavalla oppilas asioihin suhtautuu. 

Lehtovaaran ja Koskenniemen (1978, 219–220) mukaan opettajan tehtävä käsitellä oppilaita oikein 

aiheuttamatta ristiriitaa kodin ja koulun välillä ei ole helppo, sillä lasten suhde opettajaan vaihtelee 

huomattavasti. Toiset ovat pelokkaita ja alistuvia, toiset hyökkääviä, kolmannet epäluuloisia. 

Kotioloihin tutustuminen helpottaa vaikeuksien välttämistä. 
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Tutkimuksessamme opettajat puhuivat useasti oppilaan kuuntelemisesta ja ymmärtämisestä. 

Oppilaan ymmärtämistä helpottaa monesti oppilaaseen ja hänen kotioloihinsa tutustuminen. Erään 

haastatellun mukaan tutustumisella on merkitystä myös luottamuksen saavuttamiseen. 

 

”Esimerkiksi tutustuminen ns. häirikön perheeseen tai harrastuksiin tuo luottamusta. 
Jos viikonloppuna on ollut turnaus, auktoriteetin tulee olla kiinnostunut oikeasti miten 
siellä meni tai jos on ollut sukujuhlia jne.” opettaja, 50 

 

 Tunneälyn käsitteeseen sisältyy tunteiden helpottaminen, tunteiden hallinta ja tunteiden 

ymmärtäminen. Tunteiden helpottamisella tarkoitetaan negatiivisten tunteiden, esimerkiksi 

kyllästymisen, kateuden tai riittämättömyyden tunteiden laimentamista. Näistä pyritään tietoisesti 

eroon, sillä ne vievät paljon energiaa positiivisemmilta asioilta. Tunteitaan hallitseva henkilö osaa 

käyttää tunteita tavoitteitaan palvelevalla tavalla. Tunteiden ymmärtäminen on tunteiden rehellistä 

tutkiskelua. (Isokorpi 2004, 19–21.) Positiivisen ilmaston voi luoda luottamusta herättävä opettaja. 

Opettajan on hallittava tunteensa, jotta hän voisi sisällyttää opetukseensa affektiiviset piirteet. 

(Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 220.) 

 

 Tunteidensa ja oman itsensä ymmärtäminen on tärkeää, sillä vasta kun ihminen tuntee hyvin 

itsensä, hänen on mahdollista olla toimivassa vuorovaikutussuhteessa toisten kanssa (Isokorpi 2004, 

26). Oppilas ei reagoi opettajaansa vain sen perusteella, millainen opettaja on ja miten hän kohtelee 

oppilaita. Oppilaan suhtautuminen liittyy myös siihen, miten hän arvelee opettajan suhtautuvan 

itseensä ja mitä ajattelevan hänestä. (Lehtovaara & Koskenniemi 1978, 221.)  

 

Tutkimuksessamme haastateltavat puhuivat useaan otteeseen itsensä tuntemisesta, kasvamisesta ja 

arvojen tunnistamisesta. Itsensä tunteminen ja omien arvojen tiedostaminen auttaa opettajaa 

toimimaan nopeasti muuttuvissa käytännön tilanteissa. Haastatteluissa mainittiin lisäksi, että 

arvojen toteuttaminen käytännössä vaatii opettajalta hyvää itseluottamusta ja rohkeutta. Nämä 

seikat tulivat esiin auktoriteetin muuttumisesta ja kehittymisestä kysyttäessä.  

 

”Kun oppii vuosien varrella pikkuhiljaa tuntemaan ja hyväksymään itsensä, se näkyy 
ulospäin rauhallisena ja turvallisena aikuisena, johon voi luottaa.” opettaja, 48 

 

 Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy oleellisesti vuorovaikutustaito tunnepuolella, joka edellyttää 

hyvää itsetuntemusta. Persoonalliset tekijät ovat osaltaan mukana siinä, että toisille vuorovaikutus 
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on luonnollisempaa kuin toisille. Vuorovaikutussuhteen onnistumiselle on merkityksellistä ihmisen 

aitous, itsensä hallinta sekä empatia ja kiinnostus toista ihmistä kohtaan. (Isokorpi 2004, 28–30.) 

Tunneälytaitojen kehittäminen on mahdollista jokaiselle. (ks. Auktoriteetin kehittyminen.) Ne ovat 

jokaisella ihmisellä hyvin yksilöllisiä, joten yleispäteviä ratkaisuja kehittämiseen on mahdotonta 

antaa (Isokorpi 2004, 65). 

 

Vuorovaikutussuhteen onnistumisen kannalta tärkeimmiksi seikoiksi nousivat aineistomme pohjalta 

aito välittäminen sekä molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. O´Quinn ja Garrison (2004, 52) 

korostavat lisäksi luovuutta ja välittämistä ja haluavat välttää autoritaarisuutta kasvatussuhteessa. 

Välittävässä suhteessa ymmärretään, mitä on koettu ja mitä tiedetään, mutta annetaan luovuudelle 

sijaa ja uskotaan, että erilaiset arvot ja ymmärrykset avaavat uusia näkökulmia. Luomalla välittävä 

suhde voidaan voittaa väärinkäsityksiä ja muuttua vastustajista yhteistyökykyisiksi. Luova ja 

välittävä suhde vaatii intuitiivisuutta, tiedollista ja tunnepitoista vuorovaikutusta. Kun luovuus ja 

välittäminen yhdistyvät, saavutetaan kaikkein syvällisin suhde.  

 

 

8.2.3.2 Opettajan vastuu auktoriteettisuhteen syntymisessä 

 

Opettajan ja oppilaan välisen luottamuksen ohella auktoriteettisuhteessa korostuu opettajan 

ammattitaitoinen työskentely. Opettajan tehtävä on järjestää luokan toimintaa ja edesauttaa 

myönteistä vuorovaikutusta luokassa. Auktoriteettisuhde on siten kiinni opettajan tahdosta olla 

eettinen, vastuuntuntoinen, välittävä ja oikeudenmukainen kasvattaja. (Harjunen 2002, 461–462.) 

Opettajan kyky luoda oppilaisiin suhde on työssä ensiarvoisen tärkeää, sillä se on luottamuksen 

syntymisen edellytys. Luottamuksellisen suhteen pohjalle oppilas voi rakentaa hyväksymistä, 

kunnioitusta ja arvostusta. (Harjunen 2002, 304, 308.)  

 

Kuten aiemmin totesimme, tutkimuksemme haastatellut kokivat vastuun auktoriteettisuhteen 

rakentumisesta olevan opettajalla. Haastatellut opettajat tunnistivat myös inhimillisyyden 

tärkeyden suhteen syntymisessä. Opettajat kokivat, että rehellisinä, vastuullisina ja luotettavina 

aikuisina he selvisivät auktoriteettisuhteen synnystä ja ylläpitämisestä. Aitous ja läsnäolo olivat 

esiin nousseita käsitteitä. 
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”Opettajan ei tarvitse olla kaikki tietävä ja taitava automaatti, vaan inhimillinen 
aikuinen, joka tekee työnsä opettajana vastuullisesti. Hän on aidosti läsnä ja 
kunnioittaa myös lasta.” opettaja, 48 

 

Hyvä opettaja on kasvattaja, ei opetusteknikko. Hän on aikuinen auktoriteetti, malli kypsästä 

ihmisestä, joka osoittaa koulun arjessa, miten eletään vuorovaikutuksessa, yksin ja yhdessä kasvaen. 

Opettajuus ei vaadi, että opettaja asettautuu virheettömäksi esikuvaksi. (Uusikylä 2006, 155–156.) 

 

Auktoriteettisuhteen on oltava vastavuoroinen. Opettaja ei voi odottaa kunnioitusta vain oppilailta, 

sillä jos opettaja haluaa oppilaiden kuuntelevan ja kunnioittavan itseään, täytyy hänenkin 

kuunnella ja kunnioittaa oppilasta. (Eväsoja & Keskinen 2005, 35.) Kun opettaja vaatii oppilaita 

kunnioittamaan itseään, kasvattaa hän samalla oppilaita ihmisarvon kunnioittamiseen, johon 

kuuluu ihmisenarvoinen puhuttelu ja käytös (Tirri 1999, 91). Kunnioittamisen ja luottamuksen 

synnyn edistäjänä opettaja toimii esimerkkinä.  

 

Eräs tutkimuksemme haastateltavista toivoi auktoriteettinsa ilmenemismuotojen ilmenevän samoin 

myös oppilaissaan. Hän toivoi, että hänen toiminnassaan näkyisi oikeudenmukaisuutta, 

kannustusta, luottamusta, turvallisuutta ja toiveikkuutta. Hän kertoi vaativansa samoja asioita 

oppilailtaan. Toinen tutkimuksemme opettajista oli sitä mieltä, että auktoriteetin on käyttäydyttävä 

siten, että oppilaat pystyvät arvostamaan opettajaa ja siten ”myöntävät” opettajalle 

auktoriteettiaseman.   

 

”Auktoriteettia ei saa vaatimalla, vaan se tulee ansiosta” opettaja, 55 
 

Tirrin (1999, 104) mukaan luottamuksellisuus nähdään erittäin tärkeänä ammatillisena 

sitoumuksena. Erityisesti vaikeissa ja arkaluonteisissa asioissa luottamussuhde on tärkeä. Joskus 

opettajien kannattaa ottaa myös riskejä säilyttääkseen oppilaiden luottamuksen.  

 

”Oppilaat tulevat kertomaan minulle paljon omista asioistaan (mm. kotiasiat) ja 
luottavat siihen, että en pyydettäessä puhu asioista eteenpäin.” opettaja, 34 

 

Auktoriteettisuhde syntyy ihmisten, opettajan ja oppilaan kesken. Suhteessa niin opettajalla kuin 

oppilaalla on lupa olla oma itsensä. Jotta opettaja voisi täysipainoisesti olla oma itsensä eri 

tilanteissa, täytyy hänen moraalisen ja eettisen persoonansa olla kunnossa. Jokaisella opettajalla on 

oma tapansa luoda kontakti oppilaaseen. Opettajan auktoriteetti rakentuu osaltaan persoonallisesta 

toiminnasta, kypsästä aikuisuudesta, joka ilmenee suhteessa oppilaisiin. (Harjunen 2002, 463–464.)  
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”Auktoriteettini muodostuu kokonaisvaltaisesti omasta toiminnastani ja 
persoonallisesta tavastani kohdata oppilaat.” opettaja, 55 

 

Tutkimuksessamme osa opettajista korosti vastauksissaan ammatillista osaamistaan auktoriteetin 

muodostumisessa. Ammatillisen osaamisen osa-alueet muodostuivat useimmiten aineenhallinnasta, 

sosiaalisesta osaamisesta sekä erilaisten ja toimivien toimintatapojen käyttämisestä. 

 

[Mistä tekijöistä koet auktoriteettisi muodostuvan?] ”Kokemus erilaisista 
oppilasryhmistä ja em. (sosiaalinen, aineenhallinnallinen ja metodologinen 
osaaminen) kolmen osa-alueen osaaminen.” opettaja, 52 
 

Mattila (2007) nostaa ihmisten aitouden ylitse muiden ihmissuhdetyössä. Ammatillisuus ei auta 

ihmisten kohtaamisessa, jos sen mukana ei tule ihmisyyttä. Ammatillisuuden mukana voi toki oppia 

välineitä kohtaamiseen. Kaikki ihmisten välinen kohtaaminen tapahtuu kuitenkin ihmisyyden 

välityksellä, suorittaminen tulee unohtaa. Ei ole olemassa oikeita sanoja tai yleispätevää ohjetta 

johonkin tilanteeseen. Toista ihmistä ei voi kuulla, jos vastaus tai neuvo on jo mietitty valmiiksi. 

(Mattila 2007, 12.) Empaattinen kuuntelu mahdollistaa oppilaan ymmärtämisen. Sitä varten 

tarvitaan herkkyyttä ja kykyä arvioida toisen tunnetiloja ja ajatuksia. (Kalliopuska 1995, 16.) 

 

 

8.2.3.3 Luottamus ja kunnioitus 

 

Luottamus ja kunnioitus ovat eräitä tutkimuksemme suurimpia teemoja. Nämä käsitteet ilmenivät 

jokaisen haastatellun vastauksissa. Luottamuksen synty on monimutkainen tapahtuma, johon 

osapuolten elämäntarinat vaikuttavat. Aiemmat vastaavat suhteet vaikuttavat jossain määrin 

seuraavan suhteen muodostumiseen. (Mattila 2007, 24–25.) Esimerkiksi lapsen, jota aiemmissa 

auktoriteettisuhteessa on kohdeltu kaltoin, voi olla vaikeaa rakentaa uutta, luottamuksellista 

suhdetta toiseen auktoriteettiin. Lehtovaaran ja Koskenniemen (1978, 215) mukaan oppilaan, 

etenkin koulunsa aloittavan, suhtautuminen opettajaan on yhteydessä siihen, millainen suhde 

hänellä on vanhempiinsa. Vanhempien hyljeksimä lapsi saattaa kiintyä opettajaansa, 

aggressiivisuutta kotonaan kokenut oppilas suhtautunee aggressiivisesti myös opettajaan. 

Tutkimuksemme aineiston pohjalta oletamme, että aiemmat suhteet liittyvät myös opettajan 

auktoriteetin muodostumiseen ja luottamuksellisen oppilassuhteen luomiseen. 
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”Myös lapsuuden kokemukset ja esikuva-auktoriteetit ovat tärkeitä, ne ovat usein 
olleet muovaamassa niitä persoonallisia ominaisuuksia.” opettaja, 50 

 

Aineistomme ja aikaisempien tutkimusten (ks. esim. Eväsoja & Keskinen 2005, Harjunen 2002) 

mukaan suhde oppilaaseen on auktoriteetin perusta, ja suhteen muodostumisen tärkeänä apuna ovat 

luottamus ja kunnioitus. Perustana luottamussuhteelle on opettajan luotettavuus ja esimerkki.  

 

Mattilan (2007, 24–25) mukaan vuorovaikutuksessa syntyvillä yhteisymmärryksillä tai 

erimielisyyksillä on yhteyttä luottamuksen syntyyn ja säilymiseen. Luottamuksen säilyminen 

perustuu kunnioitukseen ja ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisen kokemukseen. Nämä seikat 

näkyvät opettajan asenteissa ja toimissa. Isokorven (2004, 16) mukaan opettaja saavuttaa oppilaiden 

arvostusta ja luottamusta kertomalla omista tunteistaan ja aidoista kokemuksistaan. 

 

”-- luottavat siihen, että opettajana teen parhaani pyrkiessäni siirtämään omia 
tietojani ja kokemuksiani oppilaille.” opettaja, 34 

 

 Luottamus kasvattajan ja kasvatettavan välisessä suhteessa antaa rohkeutta suuntautua toista 

ihmistä ja maailmaa kohti, se mahdollistaa kasvattajan ja kasvatettavan välille yhteisen 

todellisuuden, kohtaamisen. Tällöin kasvattajalle avautuu mahdollisuus oppia kasvatettavaltaan. 

(Värri 1997, 137.) 

 

Tutkimuksessamme haastatelluista opettajista osa kertoi, että palautteen antaminen puolin ja toisin 

lisää luottamusta, joka vahvistaa auktoriteettisuhdetta. Osa opettajista koki vanhemmilta saadun 

palautteen tärkeänä. Vuosien varrella saadun palautteen koettiin lisäävän kokemusta positiivisessa 

mielessä. Opettajat olivat saaneet palautetta vanhempien lisäksi oppilailta ja kollegoilta, myös nämä 

palautteet koettiin auktoriteettia rakentaviksi tekijöiksi. 

 

”Realistinen, mutta positiivissävyinen palaute myös lisää oppilaiden ja open välistä 
luottamusta, joka taas lisää auktoriteettia.” opettaja, 52 

 

Suhteen ulkopuolisista tekijöistä haastatteluissa puhuttiin hyvin vähän. Eräässä haastattelussa 

opettaja koki vanhempien mielipiteillä ja puheilla opettajasta olevan yhteyttä oppilaan 

kunnioitukseen opettajaa kohtaan ja täten auktoriteettisuhteen muodostumiseen kyseisen oppilaan 

kanssa.  
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”Myös vanhemmilla on osuutta pedagogisen auktoriteetin muodostumisessa, ts. miten 
kotona puhutaan opettajasta, millaisena häntä pidetään… suhteet kotiin ovat näin 
oleellisen tärkeät.” opettaja, 55 

 

Lehtovaaran ja Koskenniemen (1978, 215) mukaan oppilailla on opettajasta ennakkokäsityksiä, 

jotka ovat peräisin vanhempien tai sisarusten kokemuksista tai perustuvat omiin aikaisempiin 

kokemuksiin opettajista. 

 

Vuorovaikutussuhteessa kunnioitus ei saa jäädä vain sanojen tasolle, sen on toteuduttava kaikissa 

tilanteissa ja ratkaisuissa. Lapsen kunnioittaminen ilmenee samoin kuin aikuisen. Lapselle on 

annettava elintila, arvostettava hänen elämäntarinaansa, kohdeltava häntä hyvin ja suojeltava hänen 

perusoikeuksiaan. Lapsen kunnioitus on sitä, että pyritään lisäämään hänen itsearvostustaan. 

(Mattila 2007, 49.) 

 

Eräs tutkimuksemme opettajista kertoi oivaltaneensa, että ketään ei pidä väkisin yrittää muuttaa. 

Oppilaille tulisi antaa tilaa olla luokassa omana itsenään, aivan kuten opettajankin. Toisen väkisin 

muuttaminen ei tuota kenenkään kannalta hyvää tulosta. 

 

”Kun ymmärsin lopulta kantapään kautta, ettei ketään voi eikä pidä väkisin muuttaa, 
oloni helpottui huomattavasti. Todellinen muutos lähtee aina ihmisestä itsestään. 
Riittää, kun herättelen, annan mahdollisuuksia ja näytän suuntaa.” opettaja, 48 

 

 

8.3 Auktoriteetin ilmeneminen opettajan työssä 

Pyysimme tutkittaviamme kertomaan tutkimusaiheeseen liittyvistä käytännön tilanteista ja 

esimerkkitapauksista. Aineistosta nousi esiin joitakin asioita, joissa auktoriteetin muodostuminen 

ilmenee käytännöntilanteissa. Auktoriteetin nähtiin ilmenevän käytännössä muun muassa 

työskentelyn sujumisena ja vapautuneena ilmapiirinä luokassa.  

 

”Oppilaat saavat luokassani hieman vapauksia hommien toimiessa esim. jutella 
omista asioistaan tai jopa kuunnella musiikkia, mutta jos opiskelu kärsii näistä 
vapauksista, otetta kiristetään ja oppilaat hyväksyvät sen.” opettaja, 34 
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Tutkimuksemme aineiston mukaan opettaja, jolla on auktoriteetti, pystyy keskittymään oppilaiden 

tarpeisiin ja voi antaa oppilaille hieman vapauksia ja mahdollisuuden vaikuttaa luokan asioihin. 

Värrin (1997, 135–136) mukaan autoritaarinen ja mielivaltainen ilmapiiri estää lapsen itseytymistä 

ja vastuuseen kasvua. Rohkaisevassa ja myötätuntoisessa ilmapiirissä lapsi uskaltaa improvisoida, 

kokeilla erilaisia mahdollisuuksia erehdyksenkin uhalla. Tämä avartaa hänen merkityshorisonttiaan 

eli kasvattaa häntä. Puolimatka (1997, 259) toteaa, että myönteisen auktoriteetin kriteereihin 

kuuluu, että se mahdollistaa ja edistää oppilaiden itsekunnioituksen ja itsearvostuksen kehittymistä. 

Koulu voi osaltaan edesauttaa näiden asioiden tukemista. Oppilailla tulisi olla mahdollisuus 

osallistua kypsyytensä rajoissa luokan opiskelun ohjaamiseen. 

 

”-- heillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen miten opiskelevat, kenen kanssa, 
kuinka kauan haluavat käyttää aikaansa johonkin yksittäiseen projektiin.” opettaja, 
55 

 

Tutkimusaineistostamme ilmenneiden käsitysten mukaan opettajan tehtäviin auktoriteettina kuuluu 

oleellisesti sovittujen sääntöjen noudattamisen kontrollointi. Auktoriteettisuhteen kannalta 

ihanteellisinta olisi, jos oppilaita koskevat säännöt olisivat yhdessä sovittuja ja oppilaat kokisivat, 

että heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen toimintaan. Otaksumme, että yhdessä sovittuihin 

sääntöihin on helpompi tukeutua ristiriitatilanteissa. 

 

Rasku-Puttosen (2006, 112, 122) mukaan ryhmän sääntöjen laatiminen yhdessä edistää yhteisöön 

kuulumista ja vastuunottoa. Säännöistä keskusteleminen auttaa lapsia ymmärtämään niiden 

merkityksen ja perustelut. Siten lapset oppivat sitoutumaan niihin ja kasvavat ottamaan vastuuta 

luokan ilmapiiristä. Lasten tulisi saada kokea, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa luokan 

ilmapiiriin. Lasten oman toiminnan ja osallisuuden kautta on mahdollista luoda tilanteita, joissa 

oppilaat voivat osallistua päätöksentekoon. Kun vastuu luokkayhteisön toimivuudesta ei ole 

yksinomaan opettajan harteilla, oppilaat tuntevat oman roolinsa ja vastuunsa hyvästä ilmapiiristä ja 

oppivat toiminnallaan rakentamaan sitä. 

 

Oppilaat tarvitsevat ja haluavat rajoja. Rajojen asettaminen on tärkeää siksi, että oppilaat tietävät, 

miten heidän odotetaan käyttäytyvän ja mitä oppivan. Rajat tulisi selittää oppilaille hyvin ja niiden 

toteutumista olisi hyvä tarkastella. (Cowley 2003, 37, 44, 57.) Opettajan ei tulisi tukeutua 

kuitenkaan liikaa sääntöihin. Joskus säännöt luovat enemmän ongelmia kuin ratkaisevat niitä. 

Säännöt ja rangaistukset estävät oppilasta havaitsemasta tekojensa luonnollisia seurauksia. Hyvää 

käyttäytymistä ei opita sääntöjen avulla vaan kokemuksista ympäristön ja muiden ihmisten kanssa, 
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kasvavana kykynä asettua toisen asemaan. Rajoja pitää asettaa ja niistä keskustella, mutta niistä ei 

pidä olla riippuvainen opettamisen kustannuksella. (DiGiulio 1995, 13–21.)  

 

Tutkimusaineistomme mukaan sääntöjen ja rajojen suhteen on osattava käyttää tervettä järkeä ja 

joustavuutta. Tästä opettajalla on vastuu. Rajojen suhteen on osattava olla auktoriteetin säilymisen 

nimissä tinkimätön, mutta kyettävä myös joustamaan tilanteiden mukaan.  

 

”Häirikköoppilailla kotiolot ei aina ole viimeisen päälle, jos vaikka yö on kotona ollut 
’vilkas’, voi olla, että väsyneen oppilaan kohdalla on hyvä tinkiä vähän rajoista.” 
opettaja, 50 

 

Tutkimuksemme mukaan opettajan auktoriteetin syntymisen ja säilymisen kannalta rajojen on 

oltava selkeitä, perusteltuja ja järkeviä ja niistä on pidettävä kiinni. Rangaistusten ja seuraamusten 

on noudatettava tätä periaatetta. Kohtuus ja inhimillisyys on pidettävä aina mielessä.  

 

”-- jos raja vähänkään himmenee kokeilee oppilas aidan mataluutta seuraavalla 
kerralla samalta kohdalta ja vielä suuremmalla sinnikkyydellä.” opettaja, 50 

 

Rajoista kiinnipitäminen ja selkeä, jämäkkä käyttäytyminen tuo lisää uskottavuutta. Empaattinen 

ihminen on lämminhenkinen, mutta tarpeen tullen osoittaa lujuutta. Hyvä jämäkkyys on 

itseluottamuksen kulmakivi. Jämäkkyys ilmenee selkeänä sanallisena ja sanattomana itseilmaisuna. 

(Kalliopuska 1995, 45.) Järjestyksenpitokyky kertoo paljon opettajan tyylistä. Opettajan tulisi 

näyttäytyä oppilaille jämäkkänä, mutta reiluna. Jokaiselta oppilaalta tulisi vaatia samojen sääntöjen 

noudattamista, vaikka jotkut tilanteet ja yksilöt vaativat varovaista käsittelyä. (Cowley 2003, 49.) 

 

Muutamat tutkimuksemme haastatelluista olivat sitä mieltä, että asioiden selittäminen ja perustelu 

ovat auktoriteetin kannalta tärkeitä asioita. Tämä ei kuitenkaan saisi mennä liian pitkälle. Erään 

opettajan mukaan on olemassa asioita, jotka toteutetaan sanotulla tavalla ilman pitkiä selostuksia. 

 

”Joskus taas pitää olla valmis vain sanomaan ei ilman mitään perusteluja, asia vaan 
on näin!” opettaja, 50 
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8.4 Auktoriteetin kehittyminen 

Tutkimuksessamme kysymys auktoriteetin tietoisesta kehittämistä jakoi haastateltavien mielipiteet 

kahtia. Osa opettajista oli sitä mieltä, että auktoriteettia voi kehittää tietoisesti, ja he olivat niin 

tehneet. Toinen osa ei ollut kehittänyt auktoriteettiaan tietoisesti, mutta jotkut heistä olivat sitä 

mieltä, että auktoriteettia voi kehittää. 

 

 

8.4.1 Tietoiset kehittäjät 

Tietoisesti auktoriteettiaan kehittäneiden opettajien vastauksista ilmeni tapoja, joihin he ovat 

kiinnittäneet huomiota auktoriteettiaan kehittäessään. Tällaisia yksilöllisiä tapoja olivat 

ammattitaidon kehittäminen, ihmiskäsityksen ja itsensä kehittäminen sekä arvopohjan 

tiedostaminen.  

 

Ammattitaitoaan kehittänyt opettaja oli keskittynyt ammattitaidon eri osa-alueisiin sekä 

esittämistyylinsä ja puheensa tarkkailemiseen. Opettajan on mahdollista kehittää ammattitaitoaan 

esimerkiksi koulutuksen, kirjallisuuden ja yhteistyön merkeissä. Tutkimuksessamme opettajat 

mainitsivat kehittymisen yhteydessä poikkeuksetta kokemuksen tuoman kehityksen. Työssään 

opettajat lienevät oppineen paljon sellaisia asioita, joita koulutus ei pysty tarjoamaan. Opettajaksi 

kasvaminen ja kehittyminen alkaa ennen opiskelun alkamista ja jatkuu pitkälle työvuosiin.  

 

Eräs opettajista kertoi opettajan työnsä olevan jatkuvaa pyrkimystä kohti parempia käytänteitä. 

Hän kertoi pyrkivänsä poistamaan omassa työssään turhan ja toimimattoman ja keskittyvän 

ainoastaan oleelliseen kunkin tilanteen kannalta. Kaikkien tutkimuksessamme haastateltujen 

opettajien vastauksista ilmeni pyrkimys oppilaiden hyvinvointiin ja oman opettajuutensa jatkuvaan 

kehittämiseen.  

 

Uusikylän (2006, 35) mukaan hyvän työn peruskriteeri on, että se tuntuu itsestä hyvältä. Kun 

opettaja tiedostaa tavoitteensa, hyödyntää ahkerasti ammattitaitoaan ja saa palautetta työstään, hän 

voi oikeutetusti tuntea tyydytystä. Hän alkaa tuntea ammattinsa vaikutukset persoonassaan ja 

haluaa kasvaa arvomaailmansa mukaiseksi eheäksi opettajaksi ja ihmiseksi.  
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Opettajan työssä oppimista tapahtuu päivittäin. Tällaisessa vuorovaikutustyössä oppiminen on 

erityisen haasteellista, sillä tilanteet ovat aina erilaisia ja vaihtuvat nopeasti. Mönkkösen (2007, 

28–29) mukaan vuorovaikutusosaamiseen sisältyy kaikki kommunikoinnin ja suhteiden luomisen 

taidot. Näiden taitojen kehittäminen on mahdollista työssä, mutta se on vaativaa, sillä tilanteet 

vaihtuvat, eikä ihmisten välisissä suhteissa voi koskaan olla varma jonkin metodin toimivuudesta. 

Tilanteet, olosuhteet ja ehdot vaihtelevat jatkuvasti opettajan työssä, ja näihin opettaja joutuu 

vastaamaan omana itsenään tekemällä aloitteita, arvioimaan toimintansa seurauksia ja toimimaan 

yhteistyössä muiden kanssa (Ojanen 1993, 98). 

 

Eräs opettaja piti kehittämisen lähtökohtana omaa ihmiskäsitystään ja oli koettanut kehittää niitä 

persoonallisia piirteitä, joita uskoi oppilaiden ja vanhempien arvostavan. Tällaisia piirteitä olivat 

inhimillisyys, tasapuolisuus ja luotettavuus. Toinen opettaja oli myös kehittynyt opettajana 

tiedostaessaan lapset yhä enemmän inhimillisinä olentoina.  

 

”Ehkä sitä on oppinut pitämään oppilaita yhä enemmän ja enemmän ihmisinä, 
ajatuksella ’ei se minustakaan aina rankkojen juttujen jälkeen ole niin lystikästä 
lähteä kouluun, miksi siis oppilaan pitäisi aina olla täydellinen’.” opettaja, 50 

 

Opettajan on pohdittava omaa identiteettiään opettajana sekä oppilaita, joiden kanssa toimii 

vuorovaikutuksessa. Opettajan auktoriteetti on mahdollista määritellä muun muassa sen 

perusteella, miten opettaja asennoituu opetustapahtumaan ja omaan rooliinsa. (Eväsoja & 

Keskinen 2005, 37.) Hyvän opettajan toimintaa ohjaa pedagoginen eetos. Hän pyrkii edistämään 

oppilaittensa kasvua tasapainoisiksi ihmisiksi, jotka erottavat käytännössä hyvän ja pahan, oikean 

ja väärän. (Uusikylä 2006, 38.)  

 

Tutkimuksessamme yksi opettaja piti arvojen sisäistämistä tärkeänä ammatissaan kehittymiselle. 

Hän arveli, että oma arvopohja on uran myötä tullut paremmin tiedostetuksi. Arvojen 

tunnistamisen myötä koulussa ilmenevissä erilaisissa tilanteissa toimiminen on helpompaa.  

 

”Enää ei ole putkimaista näkemystä, miten hyvää kasvua saadaan aikaiseksi, vaan on 
enemmän tietoinen erilaisista vaihtoehdoista ja sietää myös sitä, että kaikkeen ei 
löydy oikeaa ja eksaktia vastausta.” opettaja, 49 

 

Hirsjärven (1985, 83–85) mukaan opettaja joutuu arjessa tekemään lukuisia moraalisia ratkaisuja 

ehtimättä useinkaan itse tilanteessa pohtia perustelua niille. Pohtiessaan oikeutusta toiminnalleen 

opettaja pohtii eettisiä kysymyksiä. Moraalissa on kyse käytännön ratkaisuista, etiikka tarkoittaa 
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reflektoivaa asennetta omaan moraalikäyttäytymiseen, teoreettista pohdintaa hyvän ja pahan, 

oikean ja väärän suhteista. Opettajan etiikassa on kyse itsesäätelystä. Opettajalla tulee olla 

rohkeutta muodostaa omia kannanottoja eettisistä kysymyksistä yhteisössään ja olla yhteisössään 

taho, joka puolustaa ja edistää eettisiä arvoja. 

 

”Aikuisen moraali on se, joka ohjaa hänen valintojaan.” opettaja, 46 
 

 

8.4.2 Kehittyjät  

Opettajat, jotka eivät olleet tietoisesti kehittäneet auktoriteettiaan, perustelivat tätä eri tavoin. Eräs 

opettajista koki koko näkökulman vieraaksi. Tämä opettaja oli kehittänyt tietoisesti 

ammattitaitoaan, mutta ei liittänyt sitä auktoriteetin kehittämiseen. 

 

”koko asia tuntui vieraalta näkökulmalta. Olen enemmänkin miettinyt tavoitteitani ja 
sitä, miten voin ylläpitää ja kehittää ammattitaitoani.” opettaja, 48 

 

Tulkintamme mukaan kyseinen opettaja hieman vierasti tutkimuksemme näkökulmaa, eikä ollut 

halukas mieltämään itseään auktoriteettia tavoittelevaksi henkilöksi. Epäilemme, että hän saattoi 

mieltää käsitteen auktoriteetti autoritaariseksi johtamiseksi.  

 

”Pedagogista auktoriteettia käsitteenä taikka sen merkitystä kasvatuksessa ja 
opetuksessa en ole miettinyt siltä kannalta, että olisin mitenkään tietoisesti tavoitellut 
itse jotain sellaista päämäärää.” opettaja, 48 

 

Yksi opettajista ei kieltänyt auktoriteetin tietoisen kehittämisen mahdollisuutta, mutta ei itse 

kokenut auktoriteettiaan kehittäneensä vaan uskoi opetustilanteissa omana itsenä olemisen 

riittävän. Kyseinen opettaja oli myös sitä mieltä, että hänellä oli miehenä luonnollista auktoriteettia 

jo sukupuolensa vuoksi. 

 

”En ole tietoisesti kehittänyt auktoriteettiani, koska koen olevani opetus- ja 
kasvatustilanteissani oma itseni enkä pidä ns. opettajan viittaa päälläni.” opettaja, 34 

 

Eräs haastateltavista ei vastannut kysymykseen suoraan, mutta epäili, ettei hänen auktoriteettinsa 

ole juurikaan muuttunut. Tutkimuksessamme kaikkien haastateltavien opettajien mukaan 
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ammatillinen kokemus ja elämänkokemus liittyivät tärkeänä osana heidän auktoriteettinsa 

muodostumiseen ja kehittymiseen. 

 

”Turha kikkailu häviää ja oleellinen jää.” opettaja, 50 
 

”Konsteja on tullut työkalupakkiin lisää.” opettaja, 46 
 

 

8.4.3 Ammatillinen kasvu 

Opettajan ammatillinen kasvu tarkoittaa ammatillisen minäkäsityksen kehittymistä, omien 

asenteiden muuttumista, kriittisen reflektiokyvyn ja pedagogis-didaktisten taitojen kehittymistä 

(Väisänen & Silkelä 2000, 19). Ammattilaisen ymmärrys on tilannesidonnaista. Hän havaitsee 

olennaisimman ja ymmärtää tilanteet, joissa toimii ja osaa käyttää tapoja, joilla järjestää 

kulloinenkin toiminta. Tällaiset taidot syntyvät pitkän ajan kuluessa. (Ojanen 1993, 109.) 

Ammattitaidon kehittämisen perusta on opettajan laajassa yleissivistyksessä, sen antamissa 

valmiuksissa tarkastella työn perusteita (Laes 2001, 238). Opettajaksi kehittymistä voidaan 

tarkastella kolmella osa-alueella. Näitä osa-alueita ovat ammatilliset taidot, persoonallisuus sekä 

kognitiiviset prosessit. (Niemi 1992, 13–17.) Ammatilliset taidot kehittyvät taitojen teknisestä 

soveltamisesta kohti oman kasvatusnäkemyksen selkeytymistä. Opettajan persoonan kasvu 

tarkoittaa sitä, miten opettaja rakentaa omaa opetustyyliään ja etsii persoonallista otettaan 

jäljiteltyään aluksi muiden antamia malleja. Kognitiiviset prosessit tarkoittavat yksittäisten tietojen 

kypsymistä abstraktiksi ja kriittiseksi näkemykseksi. (Väisänen & Silkelä 2000, 19–20.) 

 

Tutkimuksessamme opettajat mainitsivat kehittämisestä kysyessämme samankaltaisia aiheita, 

pedagogisten taitojen kehittymistä, asenteiden ja ajattelun muuttumista. Jokainen opettajista kertoi 

omasta kehityksestään eri tavoin ja huomioi erilaisia asioita. Eräs opettaja kertoi pedagogisen 

näkemyksensä syventyneen vuosien varrella. Hän kertoi nykyään ottavansa huomioon paremmin 

erilaiset oppijat ja heidän yhteiskunnalliset ja persoonalliset edellytyksensä. Hän kertoi 

auktoriteettinsa avulla antavan tilaa erilaisuudelle pyrkien edistämään tasa-arvoa ja demokratiaa. 

Toinen opettaja kertoi, että ammattilaiseksi kasvaessaan hän oli oppinut olemaan ottamatta turhia 

paineita pienistä asioista ja oppinut suhtautumaan tilanteisiin ammattimaisemmin. 
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Motivaatio auttaa opettajaa kehittämään itseään ammatillisesti. Opettajiksi pitäisi hakeutua sellaisia 

ihmisiä, joilla on vahva sisäinen tunne alalle soveltuvuudesta ja jotka arvostavat opettajan ammattia. 

Opettajan tulisi asennoitua työhönsä niin, että hän pyrkii jatkuvasti löytämään keinoja auttaa lapsen 

koko persoonallisuuden kehittymistä. Tämä vaatii sisäistä motivaatiota. (Kari 1994, 167.) 

 

”Intoa vielä onneksi piisaa. – väsymys tai työuupumus pilaa koko paketin.” opettaja, 
46 

 

Opettajuus kehittyy kaiken aikaa elämänkaaren ja uran aikana. Kehityksen kannalta on tärkeää, että 

kykenee joustamaan henkisesti odottamattomissa tilanteissa ja nopeissa päätöksissä. Näissä 

tilanteissa ovat mukana aina tunteet, tiedot ja taidot. (Hovila 2004, 62.) 
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9 LUOTETTAVUUDEN TARKASTELUA 

Kylmä & Juvakka (2007, 127–129) ovat jakaneet laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kuvaavat 

kriteerit neljään luokkaan useiden eri tutkijoiden näkemysten pohjalta. (ks. esim. Lincoln & Guba 

1985, 290.) Kriteerit ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. 

Tarkastelemme tutkimuksemme luotettavuutta näiden laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuskriteerien pohjalta.  

 

Uskottavuus tutkimuksessa tarkoittaa, että tutkimustulokset vastaavat tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä (Kylmä & Juvakka 2007, 128; Eskola & Suoranta 

2005, 211). Uskottavuutta olemme koettaneet parantaa käyttämällä runsaasti aikaa haastateltavien 

näkökulmien ymmärtämiseksi sekä pohtineet tietoisesti valintojamme tutkimuksen eri vaiheissa. 

Opettajien ja heidän työympäristönsä tunteminen on parantanut mahdollisuuksiamme syvällisten 

tulkintojen tekemiseen ja tutkittavien näkökulmien saavuttamiseen. Tulkintamme perustuvat 

lähinnä kirjallisiin haastatteluihin. Ongelmaksemme koitui tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa 

aineiston riittävyys, sillä opettajilla tuntui olevan kiire, emmekä saaneet vastauksia niin paljon kuin 

olimme suunnitelleet. Opettajien kannalta olisi mahdollisesti ollut motivoivampaa, jos olisimme 

suorittaneet aineiston hankinnan toisella tapaa. Opettajien kiireisyys saattoi näkyä osassa 

vastauksia. Kirjallinen haastattelu ei anna tutkijalla tietoa siitä, kuinka hyvin vastaaja on 

perehtynyt kysymyksiin.  

 

Uskottavuutta olisi voinut parantaa tutkittavien seuraaminen heidän omassa työssään. Olemme 

perustelleet aiemmin tutkimuksessamme kirjallisen haastattelun käytön 

aineistonhankintamenetelmänä. Jäimme kuitenkin pohtimaan, olisiko suullinen haastattelu antanut 

luotettavampaa aineistoa. Suullisessa haastattelussa olisi ollut mahdollista käyttää tarkentavia 

kysymyksiä ja jatkokysymyksiä.  

 

Uskottavuutta voi parantaa triangulaatiolla. Triangulaatio tarkoittaa erilaisten metodien, 

tutkijoiden, tiedonlähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
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141.) Tutkimuksemme uskottavuutta parantaa tutkijatriangulaatio. Tutkijatriangulaation 

periaatteen mukaisesti tutkijat yhdessä analysoivat ja tulkitsevat aineistoa ja tuloksia, mikä 

parantaa tutkimuksen luotettavuutta (Denzin 1989, 239). Keskustelun ja pohdinnan kautta olemme 

löytäneet uusia näkökulmia ja yhteisen linjan läpi tutkimuksen teon. Tutkimuksessamme 

halusimme taustalle mahdollisimman monia eri näkökulmia ymmärtääksemme paremmin 

tutkittavien näkökulmia. Denzinin (1989, 239–240) mukaan teoreettinen triangulaatio laajentaa 

tutkimuksen näkökulmaa. Saadaksemme tutkimuksellemme kattavan teoreettisen viitekehyksen, 

olemme muokanneet teoriapohjaa aineiston analysoimisen lomassa. Laadullisen aineiston 

luotettavuus riippuu siitä, miten tulkinnan avulla aineistosta löydetyt merkitykset vastaavat 

teoreettisia lähtökohtia (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 129). 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tarkka selostus ja kuvailu tutkimuksen 

toteuttamisesta. Lukijan tulee voida seurata tutkijan päättelyn etenemistä ja tutkimuksen vaiheita. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 227.) Tutkimuksen tarkka kuvailu tähtää tutkimuksen tulosten siirrettävyyteen 

vastaaviin tilanteisiin. Vahvistettavuuden saavuttamiseksi päättelyä ja tehtyjä ratkaisuja on 

kuvattava luotettavasti, jotta lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä ja arvioimaan sitä. 

(Parkkila, Välimäki & Routsalo 2000, 30.) Olemme pyrkineet kuvaamaan todenmukaisesti 

tutkimuksessamme tehtyjä ratkaisuja ja päätelmiä. Olemme ottaneet aineistosta esille lainauksia 

kuvaamaan aineistoa ja todentamaan tekemiämme tulkintoja. Lainaukset tarjoavat lukijalle 

mahdollisuuden tarkkailla ja arvioida tulkintojen oikeutusta (Nieminen 1997, 219).  

 

Luotettavuuden parantamiseksi olemme tutkimuksessamme pyrkineet selvittämään tutkittavien 

subjektiivisia kokemuksia ja ajatuksia ja sitä, miten itse tutkijoina vaikutamme tulkintoihin niistä. 

Tutkimuksessa yhdistyvät tutkijan ja tutkittavien arvomaailmat ja käyttäytyminen. Tutkijan 

arvomaailmaan ja käyttäytymiseen ovat yhteydessä hänen koulutuksensa, tieteellisten, filosofisten 

ja poliittisten viitekehysten omaksuminen, persoonallisuus ja monet muut henkilökohtaiset ja 

organisatoriset taustatekijät. Nämä taustatekijät vaikuttavat tapaan, jolla tutkija tulkitsee 

tutkittaviaan. (Grönfors 1982, 178.) Tutkimukseen on sisällytettävä ajoittain kriittisiä ja 

reflektiivisiä vaiheita. Tutkijan on kyseenalaistettava tulkintojaan. Reflektiivisyydellä pyritään 

takaamaan se, että tutkija on mahdollisimman tietoinen omista lähtökohdistaan, 

ihmiskäsityksestään ja ennakkoluuloistaan. Näiden asioiden tiedostaminen takaa paremman 

mahdollisuuden tarkkailla näiden seikkojen mahdollista vaikutusta tulkintoihin. (Laine 2001, 32.)  
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Pohjaamme tutkimuksemme fenomenologiseen ja hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Olemme 

pyrkineet kyseenalaistamaan ymmärryksemme ja tiedostamaan ennakko-käsityksemme, jotka ovat 

osin teoriaa lukiessamme syntyneet. Tämä mahdollistaa tutkittavien ymmärtämisen. 

Fenomenologiassa on tärkeää tiedostaa tutkimuskohdetta ennakolta selittävät teoreettiset mallit. 

Teoreettinen viitekehys ei kuitenkaan ohjaa tutkimuksen kulkua. (Laine 2001, 32–33.) 

Hermeneuttisen tieteenfilosofian mukaan ymmärtäminen voi tapahtua vain objektiivisessa ja 

subjektiivisessa kokonaisuudessa. Objektiivisuutta tukee omien ennakkonäkemysten työstäminen. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että omista mielipiteistä olisi luovuttava. Hermeneuttisesti 

kouliintunut tietoisuus on vastaanottavainen tekstin toiseudelle. Vastaanottavaisuus ei edellytä 

neutraaliutta tutkittavien asioiden suhteen tai itsensä häivyttämistä. Siihen kuuluu omien 

ennakkonäkemysten omaksuminen erottamalla ne tekstin näkemyksistä. (Gadamer 2004, 32–34.)  

 

Subjektiiviset ja objektiiviset näkökohdat huomioonottaen olemme esittäneet yhdenlaisen 

tulkinnan tutkittavasta ilmiöstä. Emme ole pyrkineet yleistettävyyteen, sillä tarkoituksenamme on 

ollut luoda tiedossa olevasta ilmiöstä tiedostettu oman tulkintamme kautta. Tutkimustulosten 

yleistämistä johonkin perusjoukkoon tärkeämpää on vanhojen ajatusmallien kyseenalaistaminen ja 

tajunnan laajentaminen (Alasuutari 1994, 206). Inhimilliseen toimintaan liittyvät ilmiöt ovat aina 

historiallisesti ainutkertaisia, vaikka ne voivat yleisemmältä tasolta tarkasteltuna noudattaa joitakin 

säännönmukaisuuksia (Puuronen 2007, 117). 

 

 Tutkimuksen teossa on otettava huomioon eettiset näkökohdat. Eettiset kannat ohjaavat tutkijan 

työssään tekemiä ratkaisuja. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 122.) Olemme ottaneet tutkimuksen 

eettisen luonteen huomioon perustelemalla valintoja, joita olemme tutkimuksen aikana tehneet. 

Yksi olennaisimpia perusteluita on tutkimuksen aiheen valinta. Sitoutuminen aiheeseen on auttanut 

meitä tekemään eettisesti kestäviä valintoja. Olemme pyrkineet valitsemaan sellaisen 

tutkimusmenetelmän ja sellaiset tutkittavat henkilöt, jotka ovat tarkoituksenmukaisia tutkimuksen 

kannalta sekä analysoimaan ja tulkitsemaan aineistoa mahdollisimman rehellisesti ja 

johdonmukaisesti. Olemme yrittäneet olla myös kriittisiä itsellemme valintojemme suhteen. 

Tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus tutkimusraportissa konkretisoituu argumentaatiossa eli 

siinä, miten ja millaisia lähteitä käytetään (Tuomi & Sarajärvi 2002, 124). Lähdetekstin ideoiden 

tulee palvella oman tekstin muotoutumista oman tutkimuksen näkökulman ja tavoitteiden kautta 

(Pohjola 2007, 15). Olemme pyrkineet lähteiden kautta luomaan laajaa teoreettista osaamista 

omasta aiheestamme sekä käyttämään lähteitä oman tutkimuksemme kannalta 



 

63 

tarkoituksenmukaisesti. Olemme käyttäneet tutkimuksessamme ainoastaan primäärilähteitä ja 

koettaneet merkitä ne huolellisesti.  
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10 POHDINTA 

 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää opettajan auktoriteetin muodostumisen taustalla olevia 

tekijöitä. Laadimme tutkimustehtävät meitä kiinnostavien teemojen pohjalta. Teemojen valintaan 

vaikutti lukemamme teoriakirjallisuus. Aineiston analyysivaiheessa aineistosta nousi teemoja, joita 

halusimme tutkia tarkemmin. Aineistosta nousseiden teemojen perusteella viimeistelimme 

tutkimustehtävämme. 

 

 Opettajan auktoriteetti ei liene kouluissa enää itsestäänselvyys, joten oli mielenkiintoista tutkia, 

mistä tekijöistä nykyajan opettaja rakentaa auktoriteettinsa. Jälkimodernin yhteiskunnan 

muuttuneet arvot ja kasvatusnormit tuovat oman haasteensa opettajan ja oppilaiden välisiin 

suhteisiin. Korhosen (2006, 55) mukaan aikuisen ja lapsen asemat suhteessa toisiinsa ovat 

muuttuneet. Aikaisemmin lapsi katsoi aikuista auktoriteettia alhaalta ylös, usein pelonsekaisin 

tuntein, kun taas nykyään aikuinen kumartuu lapsen puoleen kuunnellen ja kysellen. Mönkkösen 

(2007, 69) mukaan tämä on aiheuttanut myös negatiivisia ilmentymiä, sillä vuorovaikutuskulttuuri 

on synnyttänyt normeja, jotka paheksuvat vanhempien ja kasvattajien vallankäyttöä, puuttumista 

tai liiallista kannanottoa. Vallankäytön koetaan uhkaavan lapsen vapautta ja 

itsemääräämisoikeutta. Tästä on aiheutunut liiallista varovaisuutta, neuvomattomuutta ja 

vastuullisen vallan puuttumista. Oman näkemyksemme mukaan lapset ja lasten vanhemmat 

tiedostavat nykyään herkemmin oman valtansa suhteessa, eikä auktoriteetin kunnioittaminen ole 

enää tärkeimpiä opetettavia arvoja.  

 

Pidämme auktoriteetin muodostumista tärkeänä ilmiönä, koska auktoriteetti on keskeinen osa 

opettajan ja oppilaan välistä suhdetta, ja suhteella on tärkeä merkitys koulun arjessa. 

Tutkimuksemme mukaan auktoriteetti koetaan tärkeänä opettajan työvälineenä. Myös omien 

näkemystemme ja kokemustemme mukaan opettajan auktoriteetti on erittäin välttämätön 

käytännön työssä. Tutkimuksemme mukaan pedagoginen auktoriteetti turvaa oppilaiden kasvun ja 

oppimisen. Auktoriteetti on luotettava aikuinen, joka kantaa vastuun luokan toiminnasta ja 
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tavoitteisiin pyrkimisestä. Auktoriteetti mahdollistaa luottamuksen syntymisen opettajan ja 

oppilaan välille. 

 

Auktoriteetin muodostumisen taustalla ovat opettajan arvot ja elämänkokemus. Opettajan arvot 

ovat osin henkilökohtaisia elämän varrella omaksuttuja, mutta opettajalla on myös velvollisuus 

noudattaa ammattikuntansa arvoja, jotka välittyvät opetussuunnitelman kautta. Arvot ohjaavat 

opettajan eettisiä valintoja ja päivittäin työssään tekemiä moraalisia ratkaisuja. Arvot ja eettiset 

näkökulmat osaltaan oikeuttavat auktoriteetin, mutta samalla asettavat velvollisuuksia auktoriteetin 

toiminnalle.  

 

Opettajan auktoriteetin muodostumiseen liittyvät myös opettajan ammattitaito, työkokemus ja 

opettajan persoona. Ammattitaito on kokonaisvaltaista osaamista, josta voidaan erotella 

opetettavaan sisältöön, vuorovaikutukseen ja opetuksen järjestämiseen liittyviä osa-alueita. 

Kokemus erilaisista oppilaista ja tilanteista muodostaa osaltaan opettajan auktoriteettia. Vaikeudet 

ja virheet kartuttavat kokemusta eniten ja niiden myötä on mahdollista suhtautua uudella tavalla 

auktoriteettina olemiseen. Aitous ja omana itsenä oleminen on tärkeä osa auktoriteetin 

muodostumista. Hyvän auktoriteetin täydellistä luonnekuvausta on mahdotonta laatia, sillä kaikilla 

se koostuu omista persoonallisista piirteistä. Luotettavuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja 

inhimillisyys ovat hyveitä, joita opettajat arvostivat itsessään auktoriteetteina.  

 

Yksi tutkimuksemme tärkeimmistä tuloksista on, että opettajan auktoriteetti syntyy 

vuorovaikutussuhteessa oppilaaseen. Auktoriteettisuhteen tärkeimpiä edellytyksiä ovat 

molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. Auktoriteetilla on vastuu luottamuksen herättämisestä 

oppilaissa ja vuorovaikutussuhteen syntymisestä. 

 

Auktoriteetti ilmenee käytännössä työskentelyn sujumisena ja vapautuneena ilmapiirinä. Oppilailla 

on mahdollisuus vaikuttaa luokan toimintaan yhdessä sovittujen sääntöjen rajoissa. Rajoista 

kiinnipitäminen ja opettajan johdonmukainen ja jämäkkä käyttäytyminen luovat auktoriteettia ja 

ylläpitävät sitä. 

 

Opettajat kehittyvät auktoriteetteina uransa edetessä, osa opettajista on kehittänyt auktoriteettiaan 

myös tietoisesti. Opettajat raportoivat kehityksen sisältäneen ammatillisen minäkäsityksen 

kehittymistä, omien asenteiden muuttumista, kriittisen reflektiokyvyn ja pedagogis-didaktisten 

taitojen kehittymistä. Työ- ja elämänkokemus ovat kasvattaneet ja kehittäneet auktoriteettia eniten. 
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Yksi syy ilmiön tutkimiseen oli pyrkimyksemme saada tietoa auktoriteetin muodostumisesta 

tulevaa työtämme ajatellen. Halusimme oppia kokeneemmilta opettajilta auktoriteettina 

toimimisen taitoja ja tutkimuksemme avulla välittää tietoa erityisesti kaikille opettajaksi 

valmistuville. Tutkimuksen kautta ilmiö tuli paremmin ymmärrettäväksi itsellemme ja toivottavasti 

myös lukijalle. Saimme esiin mielestämme joitakin auktoriteettina olemisen puolia, joihin opettaja 

voi itse kiinnittää huomiota pyrkiessään olemaan hyvä auktoriteetti. Toivomme, että voimme 

hyödyntää tutkimuksen tuloksia tulevassa työssämme.  

 

 Auktoriteettinsa tietoiseen kehittämiseen pyrkivä olisi hyvä pohtia arvolähtökohtiaan ja opetella 

hyödyntämään omia persoonallisia vahvuuksiaan. Koska kaikilla opettajilla tutkimuksemme 

perusteella on persoonallinen ote työhönsä, olisi opettajan hyvä pyrkiä olemaan oma itsensä 

kaikissa tilanteissa ja kehittämään itseään sen kautta. Opettajan on tunnettava vastuunsa 

auktoriteettina ja oltava aina luottamuksen arvoinen. Auktoriteetin muodostumiseen yhteydessä 

olevien tekijöiden tiedostaminen saattaa auttaa oman auktoriteetin rakentamista ja auktoriteettina 

toimimista. 

 

Aihetta voisi mielestämme tutkia laajemmin ja eri näkökulmista. Kirjallisuutta aiheesta löytyy, 

mutta löysimme näkökulmia, joita voisi tutkia lisää. Opettajien oman vallan tiedostaminen voisi 

olla yksi mielenkiintoinen tutkimusaihe, joka nousi esiin sekä kirjallisuuden että 

tutkimusaineistomme perusteella. Huomasimme, että valta saattaa herättää negatiivisia 

mielleyhtymiä ja olla arka puheenaihe. Auktoriteetti on yksi vallan muoto, mikä ei käynyt ilmi 

tutkimusaineistostamme. Opettajan auktoriteetin muodostuminen oppilaiden näkökulmasta voisi 

olla toinen mielenkiintoinen tutkimuksen aihe. Oppilaiden vanhempien ja muiden kasvattajien 

yhteydestä opettajan auktoriteettiin olisi kiinnostavaa saada tutkimustietoa oppilaiden näkökulman 

lisäksi. Omassa tutkimuksessamme oli alun perin tarkoitus tutkia kokemattomien ja kokeneempien 

opettajien auktoriteetin eroavaisuuksia sekä sukupuolten välistä eroa, mutta tämä jäi aineiston 

riittämättömyyden vuoksi toteuttamatta. Aihe olisi kuitenkin kiinnostava tutkittavaksi.   
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Liite 1(1) 
 
 
Hei! 
Olemme luokanopettajaopiskelijat Leena Havunen ja Saana Risku Hämeenlinnan 
opettajankoulutuslaitokselta. Teemme pro gradu –tutkimusta aiheesta auktoriteetin muodostuminen. 
Kiitos, että suostuit haastateltavaksemme. Toivoisimme erityisesti, että keskityt vastauksissasi 
käytännön tilanteisiin ja kerrot esimerkkejä omien kokemustesi pohjalta. Palautathan vastauksesi 
27.4. 07 mennessä. 
 
Ikä:  
Työkokemus vuosina: 
 

1. Miten määrittelisit pedagogisen auktoriteetin? Mikä on sen merkitys kasvatuksessa ja 
opetuksessa? 

 
2. Mistä tekijöistä koet auktoriteettisi muodostuvan? Miten auktoriteettisi ilmenee 

opetustilanteissa? 
 

3. Miten persoonalliset ominaisuutesi vaikuttavat auktoriteettiisi? Koetko sukupuolella olevan 
merkitystä? 

 
4. Miten auktoriteettisi on muuttunut urasi aikana ja oletko kehittänyt sitä tietoisesti? 

 
Palautusosoitteet: 
 
                              leena.havunen@uta.fi               saana.risku@uta.fi 
 
 
 
 
 


