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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia luokanopettajan ammatillisen identiteetin rakentumista ja siinä 
työkokemuksen lisääntymisen myötä tapahtuvaa kehitystä. Erityisen huomioni kohdistin niihin 
ammatillisen identiteetin ulottuvuuksiin, jotka muodostavat perustan koko kehittymisprosessille. 
Tarkastelin ammatillisen identiteetin rakentumista ja kehittymistä myös yksittäisten 
esimerkkikertomusten avulla, sillä halusin tutkimukseni kuvaavan sitä, kuinka henkilökohtaisesta ja 
yksilöllisesti etenevästä prosessista ammatillisen identiteetin kehittymisessä on kyse.  

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin 
haastattelemalla kolmea eteläsuomalaista luokanopettajaa. Tutkimukseni toteutuksen kannalta oli 
ensisijaisen tärkeää, että kaikilla tutkimushenkilöillä oli takanaan vuosien työkokemus 
luokanopettajan ammatissa. Keräsin haastatteluaineiston teemahaastatteluiden avulla, sillä koin 
kyseisen haastattelutyypin vastaavan parhaiten tutkimukseni lähtökohtia ja tavoitteita. 
Teemahaastattelun valintaa puolsi myös se, että kyseinen haastattelutyyppi mahdollisti parhaiten 
haastateltavien henkilöiden oman äänen kuulumisen ja erilaisten näkökulmien esille tuomisen. 
Tutkimus on lähestymistavaltaan fenomenologis-hermeneuttinen eli ymmärtämiseen pyrkivä. Tässä 
tutkimuksessa ihmisten kertomukset toimivat tiedon välittäjinä ja rakentajina. Tutkimus on näin 
ollen toteutettu narratiivista analyysiä apuna käyttäen. Tutkimukselle asetettiin kaksi erilaista 
tutkimustehtävää: 1. Mille ulottuvuuksille luokanopettajan ammatillinen identiteetti rakentuu?  sekä 
2. Miten yksittäisen luokanopettajan ammatillinen identiteetti kehittyy opettajankoulutuksessa ja 
erityisesti valmistumisen jälkeen työelämässä? 

Ammatillisen identiteetin käsitettä lähestytään vähitellen perehtymällä ensin identiteetin 
käsitteeseen ja sen sisältöihin. Yksilön identiteettiä tarkastellaan tässä tutkimuksessa sekä 
psykologisena että sosiaalisena konstruktiona. Näiden ohella tuodaan lisäksi esiin näkökulma 
modernin jälkeisestä, postmodernista identiteetistä.  

Tutkimus osoitti, että luokanopettajan ammatillisen identiteetin kehittyminen on hyvin 
yksilöllinen ja pitkä prosessi. Siksi yhden kokoavan teorian muodostaminen siitä on mahdotonta. 
Tutkimusaineistosta kävi ilmi, että luokanopettajan ammatillisesta identiteetistä ja sen 
kehittymisprosessista on kuitenkin mahdollista löytää tiettyjä ulottuvuuksia, joiden varaan 
luokanopettajan ammatillinen identiteetti perustuu. Näistä ammatillisen identiteetin ulottuvuuksista 
syntyi vähitellen seuraavanlainen luokittelu aineistoon syventymisen seurauksena: 1) Kokemus 
itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta työuran alussa, 2) Kokemus itsestä, omasta 
opettajuudesta ja osaamisesta haastatteluhetkellä, 3) Kokemus omasta ammatillisesta 
kehittymisestä, 4) Kokemus työn kasvavista haasteista ja 5) Kokemus ammatin tulevaisuudesta.  
Ammatillisen identiteetin ulottuvuuksia tarkastelemalla kyettiin selkiyttämään ja jäsentämään niin 
ammatillisen identiteetin moniulotteista rakentumisprosessia kuin ammatillisessa identiteetissä 
tapahtuvaa kehitystä.  
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa perehdytään luokanopettajan ammatillisen identiteettiin, sen rakentumiseen 

sekä siinä tapahtuvan kehityksen tarkasteluun. Tutkimukseni tarkoituksena on luoda 

moniulotteinen kuvaus luokanopettajan ammatillisen identiteetin rakentumisesta ja siinä 

työkokemuksen lisääntymisen myötä tapahtuvasta kehityksestä. Erityisen huomioni kohdistan 

niihin ammatillisen identiteetin kehittymisen ulottuvuuksiin, jotka muodostavat perustan koko 

kehittymisprosessille.  

 

Opettajan ammatillinen identiteetti ohjaa opettajan praktista toimintaa antaen sille samalla 

mielekkyyden ja merkityksen. Näin ollen ammatillisen identiteetin kehittymistä ja kokemista 

voidaankin pitää hyvin keskeisinä tekijöinä yksilön työuralla (Laine 2004, 11). Ammatillisen 

identiteetin kehittyminen ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ja mutkaton prosessi, vaan se vaatii 

yksilöltä pitkäjänteistä ja perusteellista itsereflektiota sekä oman toiminnan tarkastelua. Koska 

ammatillisen identiteetin käsite on tässä tutkimuksessa hyvin keskeisessä asemassa, olen pyrkinyt 

määrittelemään ja selkiyttämään kyseistä käsitettä ja sn ulottuvuuksia mahdollisimman kattavasti. 

Ammatillisen identiteetin käsitettä lähestytään vähitellen perehtymällä ensin identiteetin 

käsitteeseen ja sen sisältöihin. Yksilön identiteettiä tarkastellaan tässä tutkimuksessa sekä 

psykologisena että sosiaalisena konstruktiona. Näiden ohella tuodaan lisäksi esiin näkökulma 

modernin jälkeisestä, postmodernista identiteetistä. Ammatillisesta identiteetistä puhuttaessa on 

tärkeä huomata sen yhteys ammatilliseen kehittymiseen. Opettajan ammatillinen kehittyminen 

nähdään koko työikäisyyden kestävänä kokonaisvaltaisena prosessina, joka alkaa 

opettajankoulutuksen aikana tai jo ennen sitä hankitusta opettajakokemuksesta ja jatkuu siitä 

eteenpäin koko opettajan työuran ajan (Ruohotie 1993, 319). 

 

Elämme postmodernia aikakautta, jolle ominaisia ilmiöitä ovat muutos, kulttuurinen hajoaminen 

sekä alati lisääntyvä erilaistuminen kaikilla elämän alueilla. Yhteiskuntaamme leimaavat suuret 

muutospaineet niin perhe-elämän, työelämän kuin talouselämänkin kehityksen saralla. Nämä 

jatkuvat muutokset ja uudistukset vaikuttavat väistämättä myös kouluihimme ja siellä toimivien 
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ihmisten, niin oppilaiden kuin opettajienkin, arkeen. (Niemi 2000, 97.) Syrjäläisen (2002, 61) 

mukaan yhteiskunnan muutospaineet ovat vähitellen saavuttaneet myös Suomen koululaitoksen 

opettajineen. Tämän päivän vaatimukset täyttääkseen opettajan tulisikin olla jatkuvasti omaa 

osaamistaan kehittävä erikoisasiantuntija, joka on jatkuvasti avoimena niin työelämän muutoksille 

kuin tieto- ja oppimiskäsityksissä tapahtuville muutoksille (Helakorpi ym. 1996, 166–167). (Kari & 

Heikkinen 2001, 44.) Opettajan ammatin olemus nähdään yleisesti monesta muusta ammatista 

merkittävästi poikkeavana, mistä viitteitä antaa jo sinänsä opettajan ammatista käytettävä käsite 

”opettajuus”. Kyseistä käsitettä ja ilmiötä lähestytään tässä tutkimuksessa muun muassa 

opettajuuden professiotarkastelun kautta.  

 

Kun tutkimuskohteena on tässä tutkimuksessa opettajan ammatillisen identiteetin kehittyminen, on 

ilmeistä, että opettajan ajattelun tutkimisella on siinä keskeinen merkitys. Opettajan ajattelun 

tutkiminen tulee mahdolliseksi vain tutkittavan opettajan itsereflektion myötä. Kyseisellä prosessilla 

viitataan oman työn kriittiseen analyysiin eli siihen, miten yksilö käsittelee ja jäsentää omaa 

toimintaa ja käytöstään (Järvinen 1991, 60–61). Leino ja Leino (1997, 78) näkevät reflektion 

käsitteen tarkoittavan opettajan omaan työhönsä kohdistamaan itsearviointia. Reflektiolla nähdään 

olevan keskeinen rooli missä tahansa oppimisessa ja lukuisten tutkimusten mukaan sitä voidaan 

pitää myös opettajan ammatillisen kasvun pääelementtinä (Ojanen 1998, 51). Siksi koen tärkeäksi 

tuoda myös tässä tutkimuksessa esiin itsereflektion käsitteen. Olen tarkastellut kyseistä ilmiötä 

opettajan ajattelun tutkimisen yhteydessä ja tuonut esille sen tärkeän merkityksen opettajaksi 

kehittymisen prosessissa.    
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTASITOUMUKSET 

Tieteellistä tutkimusta tehdessään tutkijan tulee selvittää luonteeltaan myös filosofisia kysymyksiä. 

Tämä on tärkeätä, sillä tieteellinen tutkimus perustuu aina tiettyihin piileviin oletuksiin, jotka 

koskevat muun muassa ihmistä ja tiedonhankintaa. Tällaisia osin tiedostamattomia oletuksia 

nimitetään taustasitoumuksiksi. Jotta tutkija kykenisi perustelemaan tekemänsä tutkimukselliset 

ratkaisut järkeenkäyvästi, on tärkeätä, että hän heti tutkimustyönsä alussa pyrkii ymmärtämään ja 

tiedostamaan näitä filosofisia lähtökohtia sekä niiden merkitystä hänen omassa tutkimuksessaan. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 125.) Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ihmistieteellinen 

tutkimus. Syrjäläinen (1996, 75) on korostanut kvalitatiivisen tutkimuksen traditioihin perehtymisen 

tärkeyttä tutkijan näkökulmasta. Jotta tutkija voisi täsmentää itselleen ja lukijoilleen omassa 

tutkimuksessaan vallitsevan sekä vaikuttavan ihmis-, todellisuus- ja tietokäsityksen, hänen tulee 

hankkia itselleen perusteellinen, kvalitatiivisen tutkimuksen traditioihin pohjautuva, 

orientaatioperusta. Taustasitoumusten esille tuomisella on myös suuri merkitys puhuttaessa 

kvalitatiivisen tutkimuksen yleistettävyydestä ja luotettavuudesta. (Syrjäläinen 1996, 75.) 

Tutkimukseni nojaa fenomenologiseen käsitykseen, jonka keskeisin ajatus on, että ihminen tietää 

maailmastaan vain omakohtaisen kokemuksensa kautta (Huotelin 1996, 22). Tutkimukseni tarkoitus 

on fenomenologisen lähestymistavan mukaisesti lisätä ymmärrystä yhdestä inhimillisen elämän 

ilmiöstä, opettajan ammatillisesta kasvusta sekä opettajaidentiteetin muotoutumisesta (Laine 2001, 

42). Fenomenologiselle lähestymistavalle ominaista on, että todellisuuden nähdään määräytyvän 

aina jokaisen yksilön henkilökohtaisen ymmärryksen kautta. Näin ollen todellisuuksia on siis useita. 

Tuleva ammattini luokanopettajana vaikuttaa väistämättä omaan todellisuuteeni – siihen, miten 

maailmaani jäsennän ja ymmärrän sekä siihen, millaisia havaintoja ja tulkintoja siitä teen. Niinpä 

myös tutkimani aihe on jäsentynyt oman todellisuuteni kautta. Fenomenologisen lähestymistavan 

mukaan tutkija ja tutkittava ilmiö ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tällä tarkoitetaan, ettei 

tutkija voi asettua tutkimuskohteensa ulkopuolelle. (Kaikkonen 1999, 430.) Koska tutkimukseni 

aihe liittyy hyvin läheisesti tulevaan ammattiini ja itselläni on aiheeseen liittyviä omakohtaisia 

kokemuksia, minun ei tutkijana ollut mahdollista tarkastella lähdekirjallisuutta ja hankkimaani 

tutkimusaineistoa ulkoapäin. Koska täysin objektiivinen tarkastelu on tässä tilanteessa mahdotonta, 
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omat taustasitoumukseni tulevat esille niin tutkimusraportin sisällöissä kuin ulkoasussakin. Ihmiset 

muodostavat kysymyksiä ja tulkintoja kulloinkin valitsemastaan näkökulmasta ja oman 

ymmärryksensä turvin (Hirsjärvi ym. 2007, 157). Se, millaista tietoa pidämme tärkeänä, riippuu 

siitä, millaisista asioista olemme kiinnostuneita. Oma kiinnostukseni kohdistui erityisesti 

luokanopettajan ammatilliseen kehittymiseen ja opettajaidentiteetin muotoutumiseen, sillä pidän 

kyseisiä teemoja tärkeinä oman ammatillisen kasvuni kannalta. 

 

2.1 Ihmis-, todellisuus- ja tietokäsitys 

Ladullista tutkimusta tehdessään tutkijan on tärkeää tunnistaa tutkimuskohteensa erityislaatu. Tämä 

edellyttää tutkijalta kohteen olemassaolotavan erittelyä, ontologista erittelyä. (Varto 1992, 30.) 

Ontologia käsittää ihmisen uskomukset ja ymmärryksen omasta olemassaolostaan sekä sosiaalisen 

maailman luonteesta.  Ontologiset käsitykset koskevat oletuksia ihmisen kasvatettavuudesta, 

kasvatuksen ehdoista sekä mahdollisuuksista. (Syrjäläinen 1996, 77.) 

 

Tutkija joutuu tutkimusta tehdessään pohtimaan, millaiselle ihmis- ja todellisuuskäsitykselle hän 

tutkimuksensa perustaa (Syrjäläinen 1996, 77). Ontologista erittelyä tehdessään tutkija asettaa 

tutkimuskohteiden olemassaolotavat tutkimuksensa lähtökohdiksi, mikä edelleen mahdollistaa itse 

tutkimuskohteiden varsinaisen paljastumisen tutkimukselle ja tarkastelulle. Ontologisen erittelyn 

tuloksena on ihmiskäsitys. Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan käsitystä siitä, mitä ihminen on, kuinka 

ihminen voidaan erottaa muista ilmiöistä ja olioista ja mitkä ovat ne ihmiselle tyypilliset piirteet, 

joiden esille ottaminen on väistämätöntä ihmisestä puhuttaessa. Ihmiskäsitykseen kuuluvat täten 

myös ne olettamukset ja ratkaisut, joita tutkija on tietoisesti tai tiedostamattaan tehnyt pohtiessaan 

tutkimuksensa kysymyksenasetteluaan. Tutkijan ihmiskäsitys vaikuttaa aina tutkimuksen 

alkuasetelmiin, vaikka vaikutus jääkin usein tutkijalta itseltään huomaamatta. Jotta tutkijan 

ihmiskäsitykseen vaikuttaneet ratkaisut ja olettamukset tulisivat esille, voidaan ontologista erittelyä 

pitää tutkimuksen luotettavuuden kannalta välttämättömänä. (Varto 1992, 30–31.) Olipa kyseessä 

tutkija tai käytännön kasvattaja, hänen henkilökohtaiset näkemyksensä kasvatuksen 

mahdollisuuksista ja rajoista muodostavat osan siitä ihmiskäsityksestä, joka hänelle on muodostunut 

elämänkokemusten myötä. Kasvattajan ihmiskäsitys on kuitenkin aina sidoksissa yhteiskunnan 

yleiseen ihmiskäsitykseen. (Hirsjärvi 1985, 57;95.) 
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Laadullisen tutkimuksen tekijän on oltava tietoinen myös omista tieto-opillisista eli 

epistemologisista taustasitoumuksistaan. Niillä tarkoitetaan tutkijan käsityksiä tiedon luonteesta. 

Tieto, jota tutkija hankkii, on inhimillistä, subjektiivista sekä arvosidonnaista, joten se on aina 

sidoksissa tuottajaansa. (Syrjäläinen 1996, 77.) Tutkijan oma ymmärrys, persoonallisuus, arvot ja 

elämänhistoria suuntaavat aina tutkimuksen kulkua (Laine 2004, 20). 
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3 IDENTITEETTI KÄSITEENÄ 

 

Identiteetin käsitteestä kuulee nykyisin puhuttavan mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Se onkin 

yksi aikamme avainkäsitteistä. Identiteetin käsittelyn tarpeen nähdään liittyvän omaleimaisesti 

myös postmodernin maailman herättämiin kysymyksiin. (Mercer 1994, 259.) Identiteetin käsitteen 

juuret johtavat myöhäislatinan sanaan ”identitas”, joka tarkoittaa samuutta, yhtäläisyyttä. 

Identiteetin käsitettä on monikerroksisuutensa vuoksi vaikea määritellä lyhyesti ja yksiselitteisesti. 

Käsitteen määrittelyä vaikeuttaa lisäksi se, että kullakin tieteenalalla on sille oma painotuksensa. 

(Virta 1994a, 21.) Myös tieteenalojen sisäiset näkemykset identiteetin käsitteestä voivat olla niin 

vaihtelevia, että yksiselitteisen, kattavan määritelmän teko käy mahdottomaksi (Kaunismaa 1997b, 

39). Yksinkertaisimmillaan sanaa identiteetti käytetään esimerkiksi silloin, kun puhutaan kahden 

asian samankaltaisuudesta – esimerkiksi identtisistä kaksosista tai identtisistä juomalaseista. Tällöin 

puhutaan identiteetistä samuutena, ”sameness”. (Ricoeur 1992, 116–119.) Samuutta voidaan Karin 

ja Heikkisen (2001, 51) mukaan määrittää mistä tahansa luontokappaleesta tai esineestä. 

Esimerkiksi auton identiteetti voidaan selvittää sen rekisterinumeron perusteella, kun taas seepran 

identiteetti tunnistetaan sen yksilöllisen raidoituksen perusteella (emt.). Identiteetin käsitteellä on 

kuitenkin myös toinen merkitys, jota käytetään, kun tarkastelun kohteena on ihmisen kokemus 

itsestään ja omasta elämästään. Tällöin identiteetin käsite viittaa ihmisen itseyteen (selfhood). 

(Ricoeur 1992, 116–129.) Omassa tutkimuksessani tarkastelen luokanopettajan ammatillista 

identiteettiä ja sen muotoutumista opetusalalta hankitun työkokemuksen myötä. Tutkimuksessani 

identiteetin käsite esiintyy siis jälkimmäisessä merkityksessään, joka viitta ihmisen kokemukseen 

itsestään ja olemassaolostaan. 

 

Viimeksi mainitussa merkityksessään identiteetin käsite viittaa siihen, millä tavoin yksilö kokee 

oman olemassaolonsa jatkuvuuden - toisaalta samana pysymisen, toisaalta vähittäisen muuttumisen. 

Identiteetti voidaan tulkita itsen ja oman sijainnin hahmottamiseksi maailmassa. (Kari & Heikkinen 

2001, 48.) Alan uranuurtajan, E. H. Eriksonin mukaan identiteetti tarkoittaa minän eheyttä (1959, 

116). Laine (2004, 52) puolestaan näkee identiteetin minuuden matakognitiona eli eräänlaisena 
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ajatteluprosessina, jossa analysoidaan itseä ja omaa olemista. Kaunismaan (1997b, 40) mukaan 

identiteetin käsite on varattu psykologiselle kielenkäytölle. Tällä hän tarkoittaa sosiaalipsykologian 

ja psykoanalyyttisen teorian aikaansaamaa suuntausta, jonka myötä identiteetin käsitteen on 

ymmärretty viittaavan itseyden muodostumiseen. Kaunismaan (1997b, 40) mukaan edellä 

mainittujen tutkimustraditioiden kautta on vähitellen vakiintunut käsitys itseydestä, minuudesta ja 

identiteetistä toistensa synonyymeinä. Heikkinen (2005, 276) on todennut itseysidentiteetin 

vastaavan kysymykseen Kuka olen? Käsitteeseen liittyy luontaisesti myös joukko muita 

kysymyksiä, kuten Mistä tulen? Minne menen? ja Mihin kuulun? Ihmiset siis kokevat itseyden 

jatkuvuuden tunteena tietyssä ajassa ja paikassa, matkana syntymästä kuolemaan. Vastaukseksi 

kysymykseen ”kuka olen?” ihminen muodostaa kertomuksen, joka rakentuu vähitellen elämän 

aikana hankituista kokemuksista, tapahtumista ja ajatuksista. (Heikkinen 2005, 276.) Ricoeur (1992, 

27) on todennut, että ihmisen identiteetti voidaan nähdä osaltaan myös merkityksellisten asioiden 

poimimisena elämästä. Kun ihminen kertoo itsestään toisille ihmisille, hän tekee samalla valintaa 

siitä, mitä asioita kertoo ja mitä puolestaan jättää kertomatta. Ihmisen identiteetin voidaan täten 

nähdä muovautuvan vähitellen, samalla kun kertomus etenee. (Heikkinen 2005, 277–278.) Kun 

ihmisen identiteetti nähdään tarinana, joka muotoutuu jatkuvasti uudelleen, puhutaan narratiivisesta 

identiteetistä. Henkilökohtaisista kokemuksista ja tapahtumista organisoimansa kertomuksen avulla 

ihminen kuvaa ja jäsentää omaa maailmaansa sekä muodostaa elämälleen merkityksen. (Bruner 

1998, 35.) 

 

Identiteetti jaetaan tieteellisessä kirjallisuudessa perinteisesti kahteen peruskäsitteeseen, 

persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Tämä jako perustuu ajatukseen, jonka mukaan 

jokaisella ihmisellä on minäidentiteetti eli tietty käsitys itsestään. Minäidentiteetti koostuu edelleen 

kahdesta eri tekijästä, persoonallisesta omaleimaisuudesta ja sosiaalisista kategorioista. Nämä 

kaikki ulottuvuudet ovat osa sitä prosessia, jonka varassa luomme kokonaiskuvaa itsestämme ja 

rakennamme näin omaa identiteettiämme. Sisäisten prosessien lisäksi jokaisella ihmisellä on 

kuitenkin myös julkinen identiteetti, joka rakentuu ulkoapäin. Julkiselle identiteetille ominaista on 

sen syntyminen ulkoisen identifioinnin tuloksena. Kun minäidentiteetti on ihmisen oma käsitys 

itsestään, julkinen identiteetti taas on kanssaihmisten määrittelemä käsitys toisen ihmisen 

minuudesta. Ulkoapäin tapahtuvan määrittelyn perusteet vastaavat kuitenkin pitkälti 

minäidentiteetin rakentumiseen vaikuttavia perustekijöitä. Myös tässä prosessissa ihmistä 

määritellään persoonallisen ainutkertaisuuden ja sosiaalisen luokittelun perusteella. Näiden 

tekijöiden vuorovaikutuksessa syntyy julkinen identiteetti. (Rönnholm 1999, 26.) 
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3.1 Identiteetin olemuksesta 

Identiteetin kehitys nähdään yleisesti prosessiksi, jossa yksilö luo kuvaa itsestään, siitä mitä hän 

ytimeltään on. Psykologisesti identiteetin kehitys voidaan täten nähdä minäkäsityksen 

muodostumisena, sisäistymisenä. (Rönnholm 1999, 28.) Ihmisen kehon vanhetessa ja tajunnan 

sisältöjen vaihdellessa ihmisen ydinkokemus itsestään säilyy samana läpi hänen elämänsä (Laine 

2004, 25.) Wilenius (2003, 98) puhuu tässä yhteydessä ihmisen pysyvästä olemuksesta, henkisestä 

yksilöllisyydestä, jolla hän tarkoittaa ihmisen identiteettiä. Wileniuksen (emt.) näkemyksen mukaan 

että ihmisen henkinen olemus on pysyvä vain suhteessa hänen fyysiseen ruumiiseensa. Tähän 

ajatukseen nojaten voitaneen siis todeta, että myös ihmisen identiteetin muuttuminen ja 

kehittyminen on mahdollista. (Wilenius 2003, 98.) 

 

Ihminen hahmottaa todellisuutta oman elämäntilanteensa kautta. Situationaalisuus on ainutkertaista 

ja vaikuttaa merkittävästi ihmisen identiteetin muodostuksessa. Situationaalisuudella tarkoitetaan 

ihmisen esiintymistä erilaisissa rooleissa, kuten lapsena, opiskelijana, opettajana ja äitinä.  Ihmisen 

eri situationaalisuuden muodot yhteenlaskettuna muodostavat edelleen ainutlaatuisen 

kokonaisuuden, jonka perusteella ihminen eroaa kaikista muista kanssaeläjistään. (Martti 1996, 

170). Helakorven, Juutin ja Niemen (1996, 33) mukaan moderni aika tarjosi melko pysyvän 

kontekstin oppijan identiteetille sekä yksilön ja ympäristön väliselle vuorovaikutukselle, jonka 

kautta oppiminen jäsentyi. Vastaavasti postmoderni aika ei enää tarjoa ihmiselle yhtä vakaata 

ympäristöä, johon suhteuttaa itsensä ja ajattelunsa. Postmodernissa yhteiskunnassa on 

korostuneessa asemassa se vuoropuhelu, jota käydään eri kulttuurien ja näkökantojen välillä. Tämä 

vuoropuhelu mahdollistaa edelleen oman kulttuurin sekä oman itsen jatkuvan muovaamisen, 

kehittämisen sekä uudistamisen. (Laine 2004, 25.) 

 

Rönnholmin (1999, 43) mukaan useimmissa teorioissa minää tarkastellaan kokonaisuutena, joka 

muodostaa hierarkkisen järjestelmän. Minäteorioiden juurten voidaan nähdä johtavan ainakin 

kahteen eri perinteeseen, psykoanalyyttiseen ja sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan. 

Kummatkin minäteoriat tarkastelevat ihmistä tietoisesti toimivana, ulkomaailmaan nähden 

aktiivisena olentona ja organismina, jota ympäristö aktivoi. Yksilö ja ympäristö ovat keskenään 

vuorovaikutussuhteessa, jossa yksilö muovaa itseään sekä ympäristöään ja ympäristö puolestaan 

yksilöä. Psykoanalyyttinen lähestymistapa painottaa erityisesti yksilön omaa osuutta ja sisäistä 

maailmaa, kun taas sosiaalipsykologinen lähestymistapa korostaa systeemin toimivan yksilöiden 
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kautta, ympäristön ja yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Yhteistä näiden kahden 

lähestymistavan välillä on havainto siitä, että ihmisen minä voi kehittyä vain vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa. (Rönnholm 1999, 43.) Erot vastaavasti perustuvat siihen, miten suuri painoarvo 

kummallekin näkökulmalle, yksilön biologiselle tai sosiaaliselle taustalle, annetaan. Vuorinen 

(1990, 12) on yksilön tavoitteellista toimintaa tarkastellessaan puhunut yksilön toiminnan ulkoa- ja 

sisältäohjautumisesta. Minäteorioiden painotuksia tarkasteltaessa voidaan niiden välisten erojen 

havaita johtuvan juuri siitä, missä määrin ja millä tavalla lähestymistavat näkevät ulkoa- ja 

sisältäpäin kohdistuvien tekijöiden vaikuttavan ihmiseen ja hänen toimintaansa. (Vuorinen 1990, 

12.) 

3.2 Identiteetti psykologisena konstruktiona 

Vuorinen (1990, 20) on puhunut persoonallisuudesta yksilön psyykkisten toimintojen 

ainutkertaisena kokonaisuutena, jonka hallitsevaksi tekijäksi hän nimeää yksilön minäkokemuksen 

eli kokemuksen itsestään sekä suhteen itseen ja ylläpitäväksi tekijäksi yksilön pyrkimyksen säilyttää 

identiteettinsä eli itsenä säilymisen. Yksilön identiteetin muodostuminen on yksi ihmisen 

nuoruusikää kokoava kehitystehtävä, johon yksilö ryhtyy kokiessaan epämääräistä, häiritsevää 

tunnetta jonkin puuttumisesta (Vuorinen 1998, 208). 

 

Kirjallisuudessa identiteetti-käsitteen käyttö on varsin kirjavaa. Psykoanalyyttinen lähestymistapa 

korostaa identiteetin käsitteen käytössä olevan kaksi puolta, jotka molemmat sisältyvät käsitteen 

kirjaimelliseen merkitykseen. Ensimmäiseksi identiteetti painottaa yksilön samana, identtisenä, 

säilymistä eli niitä minuuden alueita, joita hän itse pitää elintärkeinä ja joista hän ei luovu helpolla. 

Toiseksi identiteetti liittyy yksilön ”minä olen juuri minä”-tunteeseen. Kun yksilö löytää 

yksilöllisen, ainutkertaisen identiteettinsä, hän saa tärkeimmän vastauksen kysymykseen ”Kuka 

minä olen?”. (Vuorinen 1998, 208.) 

 

Identiteetin käsitteen käytössä korostuvat minän alueet, jotka liittyvät sosiaalisiin rooleihin ja 

statuksiin. Tällaisia yksilölle elintärkeitä, minuuden sisäisiin ehtoihin perustuvia alueita ovat muun 

muassa kansallis-, ammatti- ja sukupuoli-identiteetti. Vaikka kyse on yksilön minuuden sisäisistä 

alueista, identiteetin sosiaaliset sisällöt sitovat yksilön ulkoiseen ympäristöönsä. (Vuorinen 1998, 

208.) Minuuden sisällöt tulevat siis yksilön ulkopuolelta, mutta merkityksenanto vastaavasti 

tapahtuu yksilön sisäisissä prosesseissa (Laine 2004, 34). 
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Keltinkangas-Järvisen (1998, 112) mukaan lapsi saavuttaa oman yksilöllisen identiteettinsä 

samaistumalla ja jäljittelemällä ihailemiaan ihmisiä. näkee identiteetin käsitteen tarkoittavan minän 

pysyvyyttä ja varmuutta kuvaavaa tunnetta – varmuutta siitä, kuka syvimmältä olemukseltaan on tai 

keneksi on kehittymässä. Identiteetti voidaan hänen mukaansa nähdä eräänlaiseksi 

kokonaisuudeksi, johon kuuluvat mielikuva itsestä ja minäkäsitys. Hyvän itsetunnon 

muodostumisen kannalta erittäin tärkeä merkitys on sillä, että lapsella on mahdollisuus samaistua 

lähellä oleviin ihmisiin, jotka puolestaan osoittavat lapselle hyväksyntää ja näyttävät hänelle 

esimerkkiä erilaisten asioiden taitamisessa ja osaamisessa. Kun lapsi jäljittelee hänelle tärkeätä, 

taitavaa ihmistä, hän tuntee myös itsensä osaavaksi. Ajan myötä lapsi ei enää tarvitse vahvaa ja 

osaavaa mallia, johon samaistua, vaan hänestä itsestään on kasvanut taitava ja itsenäinen yksilö. 

Heikon itsetunnon omaaville ihmisille on tyypillistä, ettei yksilö koskaan ole saavuttanut 

itsenäistymisen vaihetta. Tällainen ihminen kokee itsensä vahvaksi ja osaavaksi vain toimiessaan 

jossakin jäljittelyn myötä syntyneessä roolissa. Heikon itsetunnon kanssa kamppaileva ihminen ei 

siis toimi elämässään omana itsenään, vaan aina jossakin toiselta jäljitellyssä, tilanteeseen parhaiten 

sopivassa roolissa. Tällainen jäsentymätön identiteetti voi edelleen johtaa tilanteeseen, jossa yksilö 

itsekään ei enää ole tietoinen toimiiko hän tilanteessa omana itsenään vai jäljitellyssä roolissa. 

(Keltinkangas-Järvinen 1994, 112–113.) 

 

3.2.1 Minuus psykoanalyyttisen tutkimustradition näkökulmasta 

Vuorisen (1998, 48) mukaan minuus tutkimuksen ja tietämisen kohteena on erityisen 

vaikeaselkoinen. Vaikka ihmisellä onkin pysyvä kokemus omasta minuudestaan, ihminen tavoittaa 

oman minuutensa vain lyhyinä välähdyksinä. Kyseistä ilmiötä havainnollistaa seuraava esimerkki: 

ihmisen ajattelu ilmenee tavallisesti ajatusten mieleen nousemisena usein siten, ettei ihminen ole 

kosketuksissa itse siihen prosessiin, joka sai kyseiset ajatukset aikaan. (Vuorinen 1998, 48.) 

 

Psykoanalyyttinen tutkimustraditio on korostanut minän kehityksen varhaisvaiheen sekä siihen 

liittyvän turvallisen, aikuisen ja lapsen välisen suhteen merkitystä ihmisen aikuisiän psyykkiseen 

hyvinvointiin. Kyseisen teorian mukaan minäkokemuksella on merkittävä tehtävä pysyvän 

identiteetin ylläpitäjänä jatkuvasti muuttuvissa elämäntilanteissa. Tärkeän roolinsa vuoksi 

minäkokemuksen kognitiivinen puoli, minäkäsitys, on herättänyt tutkijoiden kiinnostuksen ja siitä 
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onkin tullut yksi persoonallisuuspsykologisen minätutkimuksen keskeisimmistä kohteista. (Munter 

1995, 67.) 

 

Vuorinen (1998, 5) näkee ihmisen mielen eli psyyken rakentuvan niistä ajatuksista, tunteista, 

toiveista ja odotuksista, joita yksilö havaitsee omassa mielessään. Psyykkisten toimintojen 

tunnusmerkkinä hän pitää sitä, että ihminen kokee kyseiset toiminnot omikseen, itse tuottamikseen. 

Ihmisen minä vastaa siis yksilön omassa määräysvallassa olevia mielen tapahtumia. (Vuorinen 

1998, 5.) Vuorisen (1990, 13) mukaan psyyke eli mieli tarkoittaa ihmisen sisäistä elämysmaailmaa 

yksilöllisine aistimuksineen, tunteineen, mielikuvineen sekä ajatteluoperaatioineen. Yksilölle 

itselleen psyyke onkin ehdottoman tärkeä, sillä ihminen kokee myös itsensä psyyken avulla ja 

minän olemassaolo subjektiivisessa maailmassa on näin psyyken varassa. Täten psyykeä voidaan 

pitää ihmisen toiminnan ylimpänä ohjausjärjestelmänä. (Vuorinen 1990, 13.) 

 

Aholle (1996, 9) ihmisen minäkäsitys eli minäkuva tarkoittaa yksilön kokonaisnäkemystä itsestään 

eli sitä, millainen ihminen hän oman näkemyksensä mukaan on taustaltaan, asenteiltaan, 

ulkonäöltään, arvoiltaan, ominaisuuksiltaan ja tunteiltaan. Minäkäsitys kertoo näin yksilön 

asennoitumisesta itseensä. Henkilökohtaisiin asenteisiin omasta minästä vaikuttavat niin ihmisen 

tiedot itsestään kuin hänen arvioiva suhtautuminen itseensä. Ahon näkemyksen mukaan minäkäsitys 

on ihmisen persoonallisuuden ydin, sen keskeisin alue. Ihminen nähdään aktiivisena olentona, jonka 

toimintaa voidaan ymmärtää vain hänen omien kokemustensa ja tunteittensa kautta. (Aho 1996, 9–

11.) 

 

Ruohotien (1998, 144) mukaan minäkäsitys voidaan nähdä laajana konstruktiona, joka koostuu itseä 

koskevista tiedoista eli itsetuntemuksesta sekä omien kykyjen, toimintojen ja tuotosten 

arvottamisesta. Minäkäsityksen ulottuvuuksia ovat Ruohotien (emt.) mukaan itseluottamus, 

minäarvostus eli itsensä hyväksyminen sekä oman pätevyyden tunnustaminen. Silkelä (1999, 41) 

puolestaan näkee identiteetin ja minuuden tarkoittavan suhteellisen pysyvää tapaa kokea oma 

itsensä, elämänarvonsa ja tavoitteensa suhteessa yhteiskuntaan. Hänen näkemyksensä mukaan 

identiteetillä on kaksi ulottuvuutta, minäkuva eli käsitys omasta minästä ja itsetunto, joka pohjautuu 

yksilön itsearvostukseen. (Silkelä 1999, 41.) 

 

Hankamäki (1995, 117–118) on käsitellyt yksilön minän rakentumista erilaisten roolien 

omaksumisen kautta. Ihmisen ajatellaan tällöin samaistuvan tietyn roolin ominaispiirteisiin. Jos 

omaksuttu rooli osoittautuu yksilölle jollakin tavalla sopivaksi, hän voi kaventaa etäsyyttä oman 
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minäkäsityksensä sekä tietyssä roolissa olemisen välillä. Toisaalta, jos omaksuttu rooli osoittautuu 

yksilölle epäsopivaksi, hän voi myös kasvattaa etäisyyttä oman itsensä ja roolinsa välillä. Nämä 

kaksi suhtautumistapaa voivat myös yhdistyä ja yksilö voi vuorotella niiden välillä sen mukaan, 

kumman suhtautumistavan hän kulloinkin kokee edullisemmaksi. Tällöin seurauksena voivat 

kuitenkin olla minää koskevat ristiriidat, jolloin yksilön käsitys oman minän asemasta ja 

arvokkuudesta horjuu. Olennaista näiden kahden eri suhtautumistavan tarkastelussa on se, että ne 

molemmat perustuvat uskomukseen, jonka mukaan minän roolit ovat yhteiskunnallista todellisuutta. 

Hankamäen (1995, 118) mukaan esineistyneet roolit ovat vahingollisia, mikäli ne aiheuttavat 

ristiriitoja yksilön päämäärien ja olemuksen välille. (Hankamäki 1995, 117–118.) 

3.2.2 Itsereflektio 

Reflektio on mentaalinen toiminto, jossa ihminen muokkaa ja jäsentää tietoa saamistaan 

kokemuksista. Jotta yksilö kykenisi antamaan kokemuksilleen merkityksiä sekä tekemään niistä 

toimintaan johtavia päätöksiä, hänen tulee prosessoida eli reflektoida hankkimiaan kokemuksia. 

(Ruohotie 2000, 214.) Laineen (2004, 30) mukaan itsereflektio voidaankin nähdä ulkoisen ja 

sisäisen välisenä dialogina. Ruohotien (2000, 214) mukaan reflektio kohdistuu omaan itseen, mutta 

myös toisten ihmisten tekemiset ja tarpeet voivat olla tarkkailun kohteena. 

 

Hankamäki (1995) on itsereflektion ohella puhunut myös introspektiosta. Introspektiolla hän 

tarkoittaa yksilön mielen sisäistä itsen tarkastelua, kun vastaavasti itsereflektion käsitteellä hän 

viittaa oman minän peilaamiseen muista ihmisistä. Jos yksilö ei tavoita itseään introspektiossa, hän 

voi heijastella omaa minäänsä toisten ihmisten kautta ja pyrkiä tavoittelemaan omaa minuuttaan 

itsereflektiossa. Yksilö avaa siis omaa minäänsä toisille ihmisille tehden samalla tilaa arvioille, 

joiden mukaan hän uskoo toisten tulkitsevan ja ymmärtävän häntä. (Hankamäki 1995, 76.) 

 

Brotherus ym. (1990, 133) ovat yhdistäneet reflektion ja arvioinnin käsitteet toisiinsa. Arviointi on 

pressi, jossa yksilö tavoittelee ja hankkii käyttökelpoista informaatiota päätösten tekemiseksi 

erilaisten vaihtoehtojen välillä. Arviointi voidaan nähdä myös prosessina, jossa kasvattajan tai 

kasvatettavan tietoisuustoiminnot kehittyvät. Tällöin arvioinnista voidaan käyttää käsitettä 

reflektointi.  Reflektiivisyydellä tarkoitetaan pyrkimystä tulla tietoiseksi niistä henkilökohtaisista 

tavoista ja tottumuksista, joilla teemme havaintoja, ajattelemme ja toimimme. Oman tietoisuuden 

lisääminen näiden seikkojen osalta on yksilön muuttumisen ja oppimisen ja siten myös 

ammatillisen kehittymisen perusta. (Brotherus, Hasari & Helimäki 1990, 133.) 
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Reflektiolla nähdään olevan keskeinen rooli kaikessa oppimisessa. Siksi itsereflektion käsite on 

hyvin keskeinen tarkasteltaessa myös luokanopettajaksi kasvua ja opettajan ammatti-identiteetin 

kehitystä (Laine 2004, 30–31). Itsereflektion kautta yksilön on mahdollista ottaa käyttöönsä kaikki, 

jopa tiedostamattomatkin, voimavaransa ja säädellä niitä sekä tulla tietoiseksi myös niistä asioista, 

joissa hänen tulee itseään kehittää. Itsereflektion kautta yksilö voi lisäksi kohdata myös vaikeita ja 

arkaluontoisia asioita. (Laine 2004, 30–31.) Knowles (1994, 9–11) on todennut itsereflektion 

saavan aikaan niin sanotun valaistumisen funktion. Hänen mukaansa mukaan reflektion avulla 

aletaan ajatella aikaisempia kokemuksia, tehdä ne ymmärrettäväksi ja nähdä asioita uudenlaisessa, 

kirkkaammassa valossa (Knowles 1994, 8-12). Kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa reflektiota on 

kuvattu myös dynaamiseksi toimintatavaksi, jota rutiininomaisen ja auktoriteettiuskoisen toiminnan 

sijaan ohjaavat opettajan omat uskomukset sekä tiedon aktiivinen ja huolellinen harkinta. Tällainen 

työskentely viittaa opettajan kypsyyteen ja itsenäisyyteen. (Ojanen 1998, 51.) 

 

Wileniuksen (1999, 113) mukaan itsensä kehittäminen tulee mahdolliseksi yksilölle syntyneen 

itsetajunnan myötä. Laine (2004, 31) onkin todennut itsetietoisuuteen perustuvan myös 

ammatillisen kehittymisen sekä sen ohjailun. Itsereflektio perustuu aina tulkintaan. Yrjönsuuri ja 

Yrjönsuuri (1995, 42) ovat korostaneet attribuutioiden tiedostamisen merkitystä opettajan 

intentionaalisen toiminnan jatkumiselle. Heidän mukaansa (emt.) attribuutioteoria antaa opettajan 

toimintaa tulkitsevalle henkilölle mahdollisuuden ymmärtää, millaista päättelyä opettaja käyttää 

hänen reflektoidessa omaa intentionaalista toimintaansa. Attributionaalinen viitekehys sisältää 

yksilön kokemukset, tunteet ja toiminnan (Weiner 1995, 3). Opettaja muodostaa omat käsityksensä 

ammatillisesta osaamisestaan juuri attribuutiopäätelmien pohjalta. Reflektoimalla onnistumisiaan ja 

epäonnistumisiaan opettaja käsittelee mahdollisia sisäisiä, omiin taitoihinsa perustuvia syitä siihen, 

miksi tapahtumat ovat edenneet tietyllä tavalla. Vähitellen näistä päätelmistä muodostuu 

ammattitaitoa koskeva käsitysten kokonaisuus, joka itsessään on merkittävä osa opettajan 

ammatillista identiteettiä. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1995, 42.) 

 

3.3 Identiteetti sosiaalisena konstruktiona 

Kolmannen vuosikymmenen alkaessa monille nuorille tyypillistä on, että he vakiinnuttavat itselleen 

riittävästi yhteisön normeja vastaavan identiteetin. Tämä yleisesti hyväksytty identiteetti on pitkän 
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sosialisaation tulos, jonka saavuttaminen on edellyttänyt nuorelta sekä sinnikkyyttä ja 

pitkäjännitteisyyttä että ponnisteluja niin koulussa, työssä kuin yksityiselämässäkin suhteessa 

vanhempiin, muihin aikuisiin, sisaruksiin ja ikätovereihin. Ratkaiseva saavutus, jonka myötä 

yksilön identiteetti saa alustavan muotonsa, liittyy nuoruusiän kehityksessä omakohtaisen 

maailmankuvan ja elämänkatsomuksen luomiseen. (Vuorinen 1998, 220.) 

 

Berger ja Luckmann (1994, 63) ovat puhuneet yksilön minuuden muodostumisesta ihmisen 

kehittyessä samanaikaisesti vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Minuuden, ihmiselle tärkeän 

ominaispiirteen, syntyminen ilmentää heidän mukaansa ihmisen kehitystä sekä sitä sosiaalista 

prosessia, jossa luonnollinen ja sosiaalinen ympäristö välittyvät merkityksellisten toisten kautta. 

Minuuden geneettinen perusta on muodostunut jo ennen lapsen syntymää, mutta itse minuus, 

identiteetti, määräytyy vasta sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden kautta. Näiden prosessien myötä 

yksilön minuus saa kulttuurisesti jäsentyneen muotonsa. Näin ollen yksilön minuutta voidaan 

ymmärtää vain siinä sosiaalisessa kontekstissa, jossa se on muodostunut. (Berger & Luckmann 

1994, 63.)  

 

Tunnetun sosiaalipsykologi William Jamesin (1890, 291–295) mukaan ympäristö rakentuu 

ryhmistä, ei niinkään yksilöistä. Tällä näkemyksellään James tarkoittaa sitä, että ihmisellä on yhtä 

monta sosiaalista minää kuin on olemassa yksilöitä, jotka hänet tuntevat ja joilla on mielessään 

kuva hänestä ihmisenä. Mahdollisten kuvien määrä olisi näin hyvin suuri. Jamesin (emt.) 

näkemyksen mukaan silti yhdenkin kuvan vahingoittuminen voisi vahingoittaa yksilöä itseään. 

(James 1890, 291–295.) James kuitenkin pitää sosiaalisen arvioinnin perusyksikkönä enemmänkin 

ryhmää, ei yksilöä sinänsä. Ihmisellä voidaan täten nähdä olevan olemassa yhtä monta potentiaalista 

minää kuin on erillisiä ihmisryhmiä, joiden mielipiteet vaikuttavat häneen jollakin tavalla. Tämä 

edesauttaa erilaisten käyttäytymismallien muotoutumista sen mukaan, mistä nämä sosiaaliset 

ryhmät rakentuvat ja mitä ne pitävät sisällään. James viittasi luomallaan teorialla siihen, että yksilön 

rooli vaihtuu aina sen ryhmän roolin mukaiseksi, jossa yksilö parhaillaan toimii. Yksilöllä itsellään 

ei näin ole yhtä pysyvää minää, vaan hänen minänsä vaihtuu aina sen roolin mukaan, joka yksilöllä 

kulloinkin on. (James 1890, 293–295.) Jos esimerkiksi yksilön työyhteisössä vallitsevat kovat ja 

urakeskeiset arvot, hän omaksuu työpaikallaan roolin, joka pitää tärkeänä menestystä, tuottavuutta 

ja tehokkuutta. Koska kyseinen rooli on hänen työyhteisössään hyväksyttävin, yksilö toimii tässä 

roolissa työpäivänsä ajan. Kun yksilö vastaavasti saapuu kotiinsa työpäivän päätyttyä, hän 

vaihtaakin yllättäen esimerkiksi äidin tai isän rooliin, joka puolestaan korostaa huolenpidon, 

hyväksynnän ja toisesta välittämisen merkitystä yksilön minän keskeisinä piirteinä. Jamesin (1890, 
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293–295) mukaan juuri samaisesta asiasta on kyse, kun ihmisellä sanotaan olevan monta minää: 

yksilöllä on yhtä monta minää kuin hänellä on rooleja, tärkeitä lähimmäisiä tai viiteryhmiä. 

Ihmisellä voi hyvin olla useitakin erilaisia rooleja, jotka saattavat olla keskenään varsin ristiriitaisia 

(emt.). 

 

Myös Ruohotien näkökulmasta (2000, 231) ihmisen identiteetti on sosiaalinen tuote - käsitys 

minästä syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Erityisen tärkeä merkitys on niillä tulkinnoilla ja 

merkityksillä, joita olemme antaneet elämässämme tärkeiden aikuisten kanssa tapahtuneelle 

vuorovaikutukselle. Näitäkin merkityksiä voimme kuitenkin tulkita uudelleen, sillä käsitys omasta 

itsestä ei ole lopullinen, vaan tilanteiden mukaan muuntuva ja kehittyvä. Ruohotie näkeekin 

erilaisten tilanteiden sekä niihin sisältyvien vaatimusten ja mahdollisuuksien synnyttävän erilaisia 

minäkäsityksiä. Vaihtelevien ja monipuolisten, elämän eri alueilta hankittujen kokemusten voidaan 

nähdä vaikuttavan esimerkiksi ihmisen työidentiteettiin, joka Ruohotien (emt.) mukaan muodostaa 

vain yhden osan ihmisen laajemmasta minuuskäsitteestä. (Ruohotie 2000, 231.) 

3.3.1 Minä objektina 

Charles H. Cooley (1969, 229–247) on analysoinut yksilön minää ja sen muodostumista. Hänen 

analyysinsä perustuvat näkemykseen, että yksilö voi älynsä avulla asettua itsensä ulkopuolelle ja 

tulla näin kohteeksi omalle olemassaololleen. Kyseisen näkemyksen mukaan ihminen siis peilaa 

minuuttaan toisten silmillä. Cooleyn (emt.) mukaan kysymys on minäkuvasta, joka syntyy 

otaksumista, joita yksilö näkee toisilla ihmisillä itsestään olevan. Opittuaan peilaamaan itseään 

muiden ihmisten kautta, ihmiselle kehittyy vähitellen sosiaalinen tietoisuus itsestään. Ihminen 

kokee näin minuutensa epäsuorasti toisten näkökulmasta. (Cooley 1969, 229–247.) 

 

George H. Mead (1952) on kehitellyt edelleen Cooleyn (1969) objektinäkökulmaa. Hänen 

mukaansa ihmisen minuudessa on kyse kokonaiskuvasta, jonka yksilö on itsestään kehittänyt 

muistiinsa turvautuen. Minäkuvan muistivarasto edustaa näin Meadin (1952, 115–117) mielestä 

menneisyyttä nykyhetkessä. Hänen mukaansa menneisyys on läsnä yksilön tämänhetkisessä 

kokemuksessa. Tämän näkemyksen hän perustelee sillä, että ihmisen keskushermostoon on ajan 

kuluessa rekisteröitynyt yksilön aikaisemmin hankkimaa tietoa ja osaamista, joka aktivoituu 

uudelleen tämänhetkisten kokemusten vaikutuksesta. Ihmisen keskushermosto säätelee näin koko 

muuta organismia. (Mead 1952, 115–117.) Ihminen myös kehittää jatkuvasti kuvaa itsestään. Tämä 

näkemys perustuu siihen, että Mead (emt.) näkee monien itsekuvien olevan esitietoisia. Yksilön 
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kiinnittäessä tarkemmin huomiota omaan tilaansa, esitietoiset muistivaraston sisällöt 

ajankohtaistuvat ja tulevat ihmisen tietoisuuteen. (Mead 1952, 135–137.) Turnerin (1956, 316–328) 

mukaan ihmisen minäkäsitys kehittyy sosiaalisissa tilanteissa ja toimii väliin tulevana muuttujana 

sosiaalisen rakenteen ja yksilön käyttäytymisen välillä. Kyseisellä näkökulalla on yhtäläisyyttä 

Jamesin (1890, 291–295) jo aikaisemmin esitellyn kerrannaisminän teorian kanssa, jonka mukaan 

yksilöllä on yhtä monta minää kuin hänellä on rooleja, tärkeitä lähimmäisiä tai viiteryhmiä. 

 

3.4 Lähtökohtia keskusteluun modernin jälkeisestä identiteetistä 

Woodward (1997, 11–13) on tarkastellut identiteetin merkitystä kahdesta eri näkökulmasta. Toisen 

hänen esittämänsä näkökulman, essentialistisen suuntauksen (essentialist), mukaan identiteetti on 

jotakin pysyvää ja muuttumatonta. Essentialismi perustelee väitettään historiallisesti, biologisesti ja 

kulttuurisesti vakiintuneilla käsityksillä identiteetistä. Toinen Woodwardin esiin nostama 

näkökulma, anti-essentialismi (non-essentialist), puolestaan kiistää essentialistisen näkemyksen 

asioiden luonnollisuudesta ja korostaa kulttuurin olevan sosiaalinen konstruktio. Anti-

essentialistisen suuntauksen mukaan myös identiteetti kulttuurin osana on näin konstruktio, jolloin 

tulee mahdolliseksi ajatella identiteetin olevan kriisissä. (Woodward 1997, 11–13.) Woodwardin 

ajatus identiteettikriisistä liittyy läheisesti muutoksiin moderneissa ja jälkimoderneissa 

yhteiskunnissa. 

 

Kun halutaan tarkastella modernin kulttuurin kaikkein nykyisintä vaihetta, puhutaan Aittolaan ja 

Pirttilään (1989, 114) nojaten kulttuurin uudesta logiikasta. Tämä logiikka on heidän mukaansa 

nimetty postmoderniksi. Kun viitataan yhteiskunnissa tapahtuneisiin muutoksiin talouden kenttää 

laajemmin, puhutaan Jamesonin (1991, IX-XI) mukaan postmodernista tai jälkimodernista 

yhteiskunnasta. Värri (1999, 198) on kuvannut postmoderniksi kutsuttua aikaamme käsitteillä 

perustattomuus, arvojen moninaisuus ja eriperustaisten moraaliarvostelmien yhteismitattomuus. 

Hän on pohtinut julkisen moraalin perusteiden moniarvoistumisen vaikutusta kasvatukseen. Koska 

kasvatuksen ihanteilla ja päämäärillä ei hänen mukaansa ole enää selkeitä yhteisöllisiä perusteita, 

on mielenkiintoista pohtia, mistä ammattikasvattaja omat kasvatusihanteensa sisäistää. (Värri 1999, 

198.) Jälkimodernin sijoittumisesta aikajanalle on olemassa hyvin eriäviä mielipiteitä. Sitä on 

paikannettu 1900-luvun eri vuosikymmenille. Thompsonin (1992, 226–227.) mukaan jälkimodernin 
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piirteitä esiintyi jo 1980–1990-luvuilla. Vastaavasti Jamesonin (1991, XX) mukaan modernista 

ajasta postmoderniin olisi siirrytty jo 1950–1960-lukujen tienoilla.  

3.4.1. Postmoderni identiteetti 

Lehtisalo (1994, 94) on tarkastellut tulevaisuuden työtä ja sen vaatimuksia. Hänen mukaansa työ 

vaatii yhä useammalta yksilöltä aikaisempaa korkeampaa ammattitaitoa sekä entistä 

korkeatasoisempaa koulutusta. Ammattitaidon kriteereiksi muodostuvat Lehtisalon mukaan kyky 

käsitellä tietokokonaisuuksia, taito sopeutua nopeasti uusiin tilanteisiin, sosiaalinen joustavuus, 

soveltamisen taito sekä kyky irtaantua entisistä, vanhentuneista toimintamalleista ja ajattelutavoista. 

(Lehtisalo 1994, 94.) Beckin (1995, 36–37) mukaan tulevaisuuden työn kriteerit edellyttävätkin 

yksilöltä uudenlaista identiteettiä sekä käsitystä itsestä. Beck (emt.) puhuu lännen yksilöllistyneestä 

arkikulttuurista, jolla hän yksinkertaisuudessaan tarkoittaa tiedon ja itseluottamuksen lisääntymisen 

kulttuuria. Tälle kulttuurille ovat ominaista ihmisten jatkuvasti kasvava kouluttautumisen tarve, yhä 

korkeampi koulutus sekä aikaisempaa paremmat työpaikat ja sen myötä myös palkat. (Beck 1995, 

36–37.) 

 

Postmodernissa yhteiskunnassa identiteetti ei enää voi olla pysyvä ja muuttumaton, vaan jatkuvasti 

muuttuvat olosuhteet edellyttävät myös yksilön identiteetin jatkuvaa rakentamista ja muuntumista 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Laine 2004, 43.) Aikaisemmasta poiketen identiteettiä ei Ziehen 

(1992, 27) mukaan nyky-yhteiskunnassa enää koeta joksikin sellaiseksi, joka omaksutaan, jotta 

pysyttäisiin koko loppuelämä omalle elämänkerralle jo ennakkoon viitoitetulla tiellä. Identiteettien 

kokeileminen, muuttaminen, sommitteleminen ja peruuttaminen, mistä käytetään nimitystä 

identiteettityö, on nyt mahdollista. Identiteettityön Ziehe (emt.) näkee työksi ihmisen omassa 

elämänprojektissa. Postmodernissa yhteiskunnassa yksilöllä ei ole olemassa mitään perinteen 

synnyttämiä malleja, joihin tarttua, vaan jokaisen ihmisen on tehtävä oma identiteettityönsä yksin. 

(Ziehe 1992, 27.) Cohen ja Taylor (1978) ovat olettaneet juuri modernin maailman paloittumisen ja 

tilanteiden jatkuvan vaihtuvuuden hävittäneen valmiit, perinteikkäät ratkaisut identiteetin 

muotoutumiseen (Laine 2004, 44). Näin ihmisellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin rakentaa 

identiteettinsä itse siinä pelossa, että muutoin yksilön minuus saattaa hajota osiin sitä ympäröivän 

todellisuuden tavoin. (Aittola, Jokinen, Laine & Sironen 1992, 254.) 

 

Selventääkseni ajatusta postmodernista identiteetistä esittelen vielä Stuart Hallin (2002, 21) 

identiteetistä muodostamat kolme käsitystä, jotka poikkeavat toisistaan varsin paljon: valistuksen 
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subjektin, sosiologisen subjektin ja postmodernin subjektin. Valistuksen subjekti perustui 

käsitykseen ihmisestä keskuksen omaavana, täysin yhtenäisenä yksilönä. Valistuksen subjektin 

mukainen ihminen oli varustettu järjellä, tietoisuudella sekä toimintakykyisyydellä ja hänen 

keskuksensa koostui syntymästä saakka yksilöllä olleesta sisäisestä ytimestä. Tämä sisäinen ydin, 

minän keskus, kehittyi edelleen ihmisen elinkaaren aikana, mutta pysyi kuitenkin olemukseltaan 

samana, jatkuvana ja itsensä kanssa identtisenä, koko yksilön elämän ajan.  Valistuksen subjekti-

ajattelun mukaisesti minän olemuksellisella keskuksella tarkoitettiin yksilön identiteettiä. (Hall 

2002, 21.) 

 

Sosiologisen subjektin käsitys haastoi valistuksen subjektin aatteen näkemyksellään, että subjektin 

sisäinen ydin ei ollutkaan autonominen ja itseään kannatteleva, valmiiksi olemassa oleva, vaan 

muodostui suhteessa merkityksellisiin toisiin. Nämä ”merkitykselliset toiset” välittivät yksilölle 

ympärillä vallitsevan kulttuurin – arvot, merkitykset ja symbolit. Kyseinen käsitys ei kiellä ihmisen 

sisäisen ytimen olemassaoloa, mutta näkee sen muotoutuvan ja muokkaantuvan jatkuvassa 

dialogissa ympäröivän todellisuuden, kulttuuristen maailmojen ja niiden tarjoamien identiteettien, 

kanssa. Sosiologinen subjekti-käsitys näkee näin ihmisen identiteetin muotoutuvan yksilön minän ja 

ympäröivän yhteiskunnan välisessä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. (Hall 2002, 21–22.) 

 

Kolmannen Hallin näkemyksen, postmodernin subjektin, mukaan subjektilla ei ole kiinteää, 

olemuksellista tai pysyvää identiteettiä, vaan identiteetistä tulee Hallin (2002, 23) sanojen mukaan 

”liikkuva juhla”. Ihmisen identiteetti koostuu yhden identiteetin sijaan monista identiteeteistä, jotka 

joskus voivat olla keskenään ristiriitaisia tai jopa kokonaan yhteen sopimattomia. Ihmisen 

identiteetti nähdään muotoutuvan ja muokkaantuvan jatkuvasti. Se on jatkuvassa muutostilassa 

suhteessa niihin tapoihin, joilla meitä representoidaan ja puhutellaan ympäröivissä kulttuurisissa 

järjestelmissä. Yksilö omaksuu eri identiteettejä eri aikoina, eivätkä nämä identiteetit ryhmity 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi eheän ”minän” ympärille. Näin ollen ihmisen sisällä on useita 

erilaisia ja eri suuntiin tempoilevia, keskenään ristiriitaisiakin, identiteettejä. Tämä puolestaan 

johtaa yksilön identifikaatioiden jatkuvaan vaihteluun. Hall on todennut, että jos yksilö kokee 

omaavansa saman yhtenäisen identiteetin kohdusta hautaan, hän on ainoastaan rakentanut 

lohduttavan ja turvallisuuden tunnetta lisäävän tarinan itsestään Postmodernin näkemyksen mukaan 

täysin loppuunsaatettu, johdonmukainen, varma ja yhtenäinen identiteetti onkin ainoastaan 

fantasiaa. (Hall 2002, 23.) 
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Hallin (2002) ohella myös Berger ja Luckmann (1994) ovat tarkastelleet postmodernin identiteetin 

olemusta. Koska sosiologisen ja erityisesti postmodernin subjektikäsityksen mukainen identiteetti 

on luonteeltaan hatara ja jatkuvasti muuttuva konstruktio, vaatii sen ylläpito jatkuvaa työtä. Berger 

ja Luckmannin (emt.) mukaan yksi tärkeimmistä sosiaalista todellisuutta ylläpitävistä 

mekanismeista on keskustelu. Keskustelu on toimintaa, joka ylläpitää, muuntaa ja rakentaa koko 

ajan uudelleen yksilön subjektiivista identiteettiä. Näin ollen merkityksellisten toisten antama, 

yksilön identiteettiin kohdistunut, suora ja tunnelatautunut vahvistus on erityisen ratkaisevassa 

roolissa identiteetin rakentumisessa. (Berger & Luckmann 1994, 169–172.) 

3.4.2 Identiteetti miehellä ja naisella 

Laajennan identiteetin tarkasteluani vielä yhdellä uudella ulottuvuudella, yksilöiden välisillä eroilla, 

joita kuvaamaan olen tässä tutkimuksessa valinnut eri sukupuolet. Opettajan ammatista puhuttaessa 

on luontaista nostaa esiin ajatus opettajan ammatin sukupuolijakaumasta. Nykypäivänä kuulee 

jatkuvasti puhuttavan opettajan ammatin naisvaltaistumisesta. Lisäksi korostetaan miesopettajien 

läsnäolon tärkeyttä, sillä heidän nähdään työnsä ohella toimivan myös lapsille tärkeinä miehen 

malleina. Erityisesti alkuopetuksen opettaja edustaa lapsen silmin myös turvallista vanhemmuutta, 

huolehtivaa isää tai äitiä. Laineen (2004, 48) mukaan sukupuoli-identiteetti saa uusia sisältöjä 

yhteiskunnan muuttuessa: se, miten tulkitsemme sukupuolirooleja ja sovellamme niitä itseemme, 

vaikuttaa yksilön sukupuoli-identiteettiin. (Laine 2004, 48.) 

 

Lahelma (1992) on väitöskirjassaan tarkastellut sukupuolirooleja. Hänen mukaansa eri 

yhteiskuntien miehille ja naisille kohdistamat normit ja odotukset muodostavat kussakin 

kulttuurissa molemmille sukupuolille yleisesti hyväksytyt sukupuoliroolit. On kuitenkin 

huomattava, että roolit ovat kulttuurisesti muuttuvia - eri aikoina eri yhteiskunnissa miehelle ja 

naiselle kohdistetut odotukset voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. (Lahelma 1992, 7.) 

Sukupuolijärjestelmän rakentumisessa tärkeäksi käsitetään sukupuolisidonnainen sosiaalistuminen. 

Lapsi nimetään heti syntyessään tytöksi tai pojaksi ja tästä eteenpäin hän oppii vanhemmiltaan sekä 

ympäristöstään, millainen käyttäytymien, pukeutuminen ja puhe on hänelle kyseisen sukupuolen 

edustajana soveliasta. (Badinter 1993, 66.) Sukupuolisosialisaatiolla tarkoitetaan koko sitä 

prosessia, jonka myötä yksilö omaksuu oman sukupuoli-identiteettinsä kehittymisen kannalta 

välttämättömät tiedot, taidot, mielipiteet ja asenteet. Sukupuoli-identiteetillä puolestaan viitataan 

siihen yksityiseen käsitykseen itsestä miehenä tai naisena. Näin ollen sosialisaatiolla viitataan siihen 
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prosessiin, jossa yksilölle alkuaan ulkoinen ja yhteiskunnallinen muuttuu sisäiseksi ja yksilölliseksi. 

(Lahelma 1992, 29.) 

3.4.3 Käsitys identiteetistä tässä tutkimuksessa 

Omassa tutkimuksessani lähden liikkeelle postmodernista identiteettikäsityksestä. Oletukseni on, 

että ajatus jatkuvasti muotoutuvasta ja muokkaantuvasta identiteetistä sopii myös ammatillisen 

identiteetin tarkasteluun. Tutkimukseni tarkoituksena ei ole etsiä ja kuvailla yhtä tiettyä 

luokanopettajan ammatti-identiteettiä, vaan tutkia ja luoda katsaus siihen, millaisia ammatti-

identiteettejä opettajilla esiintyy sekä tarkastella, millaisille ulottuvuuksille haastateltujen 

luokanopettajien ammatillinen identiteetti rakentuu. Valitsin tutkimukseeni edellä kuvatun 

lähestymistavan, sillä kyseinen näkemys mahdollistaa moninaisten, vaihtelevien ja jopa keskenään 

ristiriidassa olevien identiteettien olemassaolon osana yhden ihmisen identiteettiä. 

 

Hallin (2002, 23) mukaan ihminen omaksuu jatkuvasti uusia identiteettejä riippuen siitä, millainen 

kulttuurinen järjestelmä häntä ympäröi sekä niistä tavoista, jolla yksilöä sen hetkisessä 

todellisuudessa representoidaan ja puhutellaan. Tutkimuksessani on kyse nimenomaan sen 

ammatillisen identiteetin tarkastelusta, joka luodaan haastatteluhetkellä haastattelijan ja 

haastateltavan välisessä vuorovaikutuksessa. Keräämäni haastatteluaineistoon vedoten uskallan 

kuitenkin olettaa, että tutkimukseni tulokset kertovat jotakin myös pysyvämmästä luokanopettajan 

ammatti-identiteetistä. Koska tutkimuksessani on kyse nimenomaan luokanopettajan ammatti-

identiteetistä, voi yksilölle arvoja, merkityksiä ja symboleja välittävinä ”merkityksellisinä toisina” 

pitää Halliin nojaten (2002, 22) toisia luokanopettajia eli tutkimushenkilöiden kollegoita, 

työyhteisönä toimivan koulun oppilaita ja heidän perheitään sekä haastateltujen opettajien omia 

perheitä sekä heitä muutoin lähellä olevia ihmisiä. 
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4 AMMATILLINEN IDENTITEETTI 

Ziehen (1992, 27) mukaan identiteettityö on oman identiteetin muokkaamistyötä, joka on 

välttämätöntä sosiaalistumisprosessin onnistumisen kannalta. Stenström (1993, 32) näkee omassa 

elämässä keskeisellä sijalla olevien valintojen ja päätösten, kuten koulutuksen- ja ammatinvalinnan, 

toimivan identiteettityön keskeisinä välineinä. Sundinin (2003,43) on tarkastellut ammatillisen 

identiteetin käsitettä. Hänen mukaansa ammatillinen identiteetti ilmentää ammattiyhteisön 

jäsenyyttä, mikä edellyttää yksilöltä yhteisön normien, arvojen ja odotusten omaksumista. Sundinin 

(Sundin 2003, 43–44) mukaan ammatillinen identiteetti voidaan tulkita sosiaaliseksi identiteetiksi, 

jolla on merkittävä vaikutus yksilön fyysisiin toimiin sekä käyttäytymiseen työelämässä. 

Yksittäisellä ihmisellä voi olla useitakin eri ammatti-identiteettejä, vaikka niiden kaikkien 

täydellinen omaksuminen ei olekaan mahdollista. Ammatilliset identiteetit eivät olekaan pysyviä, 

vaan ne ovat luonteeltaan tilanteen mukaan muuntuvia. (Sundin, 2003, 44–45.)  

 

Stenström (1993, 38) näkee ammatti-identiteetin yksilön samaistumisena tietyn ammatin normeihin 

ja etiikkaan. Ammatillisen identiteetin saavuttamisen myötä ammatinharjoittajalla on selkeä 

tietoisuus omista pyrkimyksistään, päämääristään ja rooleistaan. Hänellä on selkeä kuva siitä, mihin 

ammattiryhmään hän kuuluu ja mitkä ovat ryhmän pyrkimykset. Kun yksilöllä on ammatillinen 

identiteetti, hän tuntee omaavansa valitsemansa ammatin edellyttämät tiedot, taidot ja vastuun. Hän 

on myös halukas kehittämään taitojaan ja ominaisuuksiaan edelleen. Ammatillisen identiteetin 

omaava yksilö on tietoinen omista kyvyistään sekä resursseistaan, mutta tuntee toisaalta myös omat 

rajoitteensa. Ammatillisen identiteetin myötä yksilö näkee itsensä osana yhteiskuntaa, joka on 

edelleen osa hänen omaa ammattiyhteisöään ja yhteistä työprosessia. (Stenström 1993, 38.) 

 

Rädyn (1987, 128) mukaan ammatti-identiteetillä tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, piirteitä ja 

tunnuksia, jotka kertovat yksilön samaistumisesta ammattiyhteisöönsä. Tällainen määritelmä asettaa 

kuitenkin Rädyn (emt.) mukaan tiettyjä kriteerejä ammatillisen identiteetin muodostumiselle. 

Ammatin on oltava tunnistettu ja selkiytynyt yhteiskunnalliselta merkitykseltään, tavoitteiltaan, 

tehtäviltään, vastuultaan sekä velvollisuuksiltaan. Kyseisellä ammatilla on myös oltava sen muista 
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ammateista erottavia ominaisuuksia, piirteitä ja tunnuksia. Räty (emt.) on korostanut ammatillisen 

identiteetin muodostumisen edellyttävän työntekijältä kypsää ammattivalmiutta tietojen, taitojen, 

motivaation ja arvostusten osalta. Hänellä on lisäksi oltava voimakas halu suorittaa työnsä loppuun 

asti sekä kykyä onnistua siinä.  Näiden kriteerien täyttyessä ammatillisesta identiteetistä voi tulla 

merkittävä osa yksilön persoonaa. Jos kriteerien toteutumisessa puolestaan esiintyy puutteita, 

ammatti voi jäädä ihmiselle jossakin mielessä toissijaiseksi. Ihmisen elämän painopiste on tällöin 

voimakkaasti hänen ammattinsa ulkopuolella. (Räty 1987, 128.) 

 

Tulevaisuudessa haastetta ammatillisen identiteetin kehittymiselle asettaa jatkuvassa muutostilassa 

oleva yhteiskunta, jossa ammattikaan ei enää ole pysyvä. Ammattien rajat hämärtyvät ja eri 

ammattiryhmien erottaminen toisistaan tulee yhä vaikeammaksi. Ongelmalliselta ammattien 

muuttuminen näyttää erityisesti ammattiin sitoutumisen näkökulmasta. Etenkin ammattiaan etsivien 

nuorien voi olla vaikea sitoutua ammattiinsa, jos se on jatkuvan muutoksen alaisena. Kysymys 

onkin siitä, onko ammatillisen identiteetin omaksuminen yleensä mahdollista ilman sitoutumista. 

Mikäli ammattiin sitoutumisen nähdään olevan tärkeätä ammatillisen identiteetin omaksumisen 

kannalta, ihmisen työuran aikana useasti vaihtuva ammatti edellyttää yksilöltä joustavuutta ja kykyä 

sitoutua aina uusiin, vaihtuviin ammatteihin.  (Stenström 1993, 35–36.) 

4.1 Opettajuus ammatillisena identiteettinä 

Tämä tutkimus rajoittuu opettajuuden ja ammatillisen identiteetin tarkasteluun. J.E. Salomaa (1947) 

puki jo yli puoli vuosisataa sitten sanoiksi keskeisimmän havaintonsa koskien opettajuutta: ” Mitä 

kaikkea opettajalta vaadittaneenkaan, ratkaisevinta on, että hän on persoonallisuus, ihminen.” 

Kyseinen ajatus on ajankohtainen vielä tänäkin päivänä. Toki opettajalta vaaditaan tasapainoisen ja 

kypsän persoonan lisäksi myös paljon muuta, mutta persoonallisuus muodostaa yhä kaikkein 

tärkeimmän perustan yksilön opettajuuden rakentumiselle. Opettajaksi kehittyminen edellyttää siksi 

tietojen ja taitojen omaksumisen lisäksi myös persoonallisuuden kehittämistä, kasvatustyön 

keskeisten arvojen pohtimista sekä oman linjan etsimistä opettajana. Näin yksilölle rakentuu 

vähitellen oma henkilökohtainen opettajaidentiteetti. (Kari & Heikkinen 201, 42.) 

 

Opettajan ammatin olemus nähdään yleisesti monesta muusta ammatista merkittävästi poikkeavana. 

Tästä viitteitä antaa jo pelkästään käsite opettajuus. Harvoin kuulee puhuttavan esimerkiksi 

”kauppiuudesta” tai vaikkapa ”atk-tukihenkilöydestä”. Kuitenkin opettajan ammatista puhuttaessa 
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käytetään yleisesti termiä opettajuus. Kyseinen käsite viitta siihen, että opettajan ammatin nähdään 

moniin muihin ammatteihin verrattuna edellyttävän yksilöltä voimakkaampaa henkilökohtaista 

sitoutumista sekä kypsymistä. Usein kuulee myös puhuttavan, että opettajan ammattiin kasvetaan 

tai peräti synnytään, kun muiden ammattien yhteydessä puhutaan useimmiten kyseiseen ammattiin 

kouluttautumisesta tai valmistumisesta. On mielenkiintoista huomata opettajuuden käsitteen yhteys 

esimerkiksi äitiyden, isyyden, vanhemmuuden ja ihmisyyden käsitteisiin. Näin ollen opettajuuden 

käsitteen voidaan nähdä perustuvan ajatukseen, jonka mukaan myös opettajaksi tuleminen on 

henkinen kasvuprosessi ihmisyyteen tai esimerkiksi vanhemmuuteen kasvamisen rinnalla. (Kari & 

Heikkinen 2001, 44.) 

 

Luukkaisen (2005, 20) mukaan ei voi olla olemassa yhtä yksioikoista opettajuuden representaatiota, 

vaan opettajuus muodostuu kuhunkin tilanteeseen osallistuvien opettajien tekemistä havainnoista 

sekä siitä, miten he käsitteitään konstruoivat. Ainoan ja ehdottoman objektiivisen opettajuuden 

sijaan meidän tulisikin rakentaa moni-ilmeinen ja -ulotteinen opettajuus, jossa eettinen ulottuvuus 

muodostaa keskeisimmän lähtökohdan. (Luukkainen 2005, 20.)Opettajuus ei kuitenkaan ole 

pelkästään yksilöllinen ominaisuus, sillä sen rakentuminen tapahtuu prosessiluonteisesti 

sosiaalisessa yhteisössä. Opetustyö on sosiaalista toimintaa, joten yhteisön arvoilla ja merkityksillä 

on siihen välitön vaikutus. Opettajan rooliin tuleminen voidaankin nähdä sosiaaliseksi 

identiteettiprojektiksi, jonka myötä yksilö liittyy opettajien yhteisöön, opettajien heimoon. Jokainen 

opettaja liittyy heimon jäseneksi tulemalla samanlaiseksi kuin muut heimon jäsenet. Toisaalta kukin 

opettaja muodostaa itse henkilökohtaisen suhteensa opettajuutta koskevia normiodotuksia kohtaan. 

Sosiaalisen identiteettiprojektin ohella opettajaksi tuleminen edellyttää siis myös yksilöllistä 

identiteettiprojektia, jonka tarkoituksena on erottua opettajien heimosta yksilönä olemalla sopivasti 

erilainen kuin muut heimon jäsenet. Opettajaidentiteetti kehittyy näin sosiaalisessa yhteisössä sekä 

yhteisyyden ja samuuden että yksilöllisyyden ja erilaisuuden löytämisenä. (Kari & Heikkinen 2001, 

46.) 

4.2 Opettajuus narratiivisena identiteettinä 

Kuten muutkin identiteetit, myös opettajan ammatti-identiteetti kehittyy koko yksilön työuran ajan. 

Se ei siis koskaan tule täysin valmiiksi. Koska ihminen on monimutkainen ja haasteellinen 

tutkimuskohde, on mahdotonta kuvata yksityiskohtaisesti opettajaksi kehittymisen ja kasvun 

prosessia. Joitakin keskeisiä ammatillisen identiteettityön lähtökohtia on kuitenkin mahdollista 
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hahmottaa narratiivisen identiteetin käsitteen avulla. Narratiivisuudella viitataan siihen, että 

identiteetin nähdään rakentuvan kertomusten ja itseilmaisujen välityksellä. Sana narratiivi 

tarkoittaakin suomeksi kertomusta tai tarinaa. Oman itsen tavoittaminen on vaikeaa ilman tulkintaa, 

sillä se, mitä ihminen on nyt, perustuu aina siihen, mitä on tapahtunut ennen tätä hetkeä. 

Menneisyyttä on siis mahdotonta ymmärtää ilman tulkintaa. Ihmiselämän kaarta, ihmisenä 

kasvamista ja kehittymistä, ilmaistaankin luontevimmin tulkinnallisen kertomuksen kautta. 

Tällaisella tarinalla on aina selkeä alkupiste, josta se etenee juonellisena kertomuksena tähän päivän 

saakka. (Kari & Heikkinen 2001, 48–49.) Narratiivisuutta voidaan pitää ihmisenä erityisenä 

olemassaolon tapana. Elämästä inhimillisen tekee juuri se, että se voidaan pukea kertomuksen 

muotoon. Vain ihminen on kykeneväinen kertomaan tarinan omasta elämästään. Yksilön 

identiteettiä ei siis ole mahdollista löytää tapahtumista sinänsä, ihmisen käyttäytymisestä tai muiden 

ihmisten reaktioista, vaan se voidaan hahmottaa vain ihmisen itsensä kertomasta elämäntarinasta – 

kyvystä tuottaa juonellinen kertomus ja pitää sitä yllä. ( Giddens 1991, 54–55; Widdershoven 1993, 

4.) 

 

Identiteetin käsitettä käytetään yleisimmin puhuttaessa yksilön subjektiudesta. Tällöin identiteetin 

käsite kytketään kysymykseen: ”Kuka tai mikä minä olen?” Käytettäessä identiteetin käsitettä 

subjektiuden merkityksessä, puhutaan persoonallisesta identiteetistä. Identiteetin käsitettä voidaan 

kuitenkin käyttää myös sellaisissa yhteyksissä, joissa määritellään jonkin sosiaalisen yhteisön, 

ryhmän tai sosiaalisen järjestelmän ominaislaatua. On huomattava, että monesti on varsin 

tulkinnanvaraista, puhutaanko tällaisessa yhteydessä jonkin sosiaalisen ryhmän muokkaamasta 

yksilön itseydestä vai kollektiivisemmalla tasolla olevan yhteisön erityislaadusta. Monet tavat 

puhua identiteetistä viittaavat selkeästi yhteisöihin ja ryhmiin, jolloin on perusteltua puhua 

kollektiivisesta identiteetistä. Tässä merkityksessään identiteetin käsite liitetään kysymykseen: 

”Keitä me olemme?” (Kaunismaa 1997a, 220.) Kaunismaa (1997b, 41) tulkitsee kollektiivisen 

identiteetin kulttuuriseksi ilmiöksi. Kulttuurin nähdään tässä yhteydessä muodostuvan 

merkityksistä, arvoista ja katsomuksista, joita ihmiset yhdessä toimiessaan jatkuvasti omaksuvat ja 

tuottavat (Kaunismaa 1997b, 41). 

 

Molemmat identiteetin tyypit, sekä persoonallinen että kollektiivinen identiteetti, ovat luonteeltaan 

narratiivisia eli kertomuksiin perustuvia (Heikkinen 2000,15). Kuten persoonallinen identiteetti, 

myös kollektiiviset identiteetit rakentuvat representaatioiden eli itseilmausten välityksellä. Kun 

yksilön itseys eli persoonallinen identiteetti rakentuu elämäntarinana, kollektiivinen identiteetti 

puolestaan rakentuu yhteisön luomista ja ylläpitämistä myyteistä sekä kulttuurisista kertomuksista 
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(Heikkinen 1999, 284; Heikkinen 2000, 15). Usein puhutaan myös ammatillisesta identiteetistä, 

tässä yhteydessä opettajan ammatti-identiteetistä. Mutta onko ammatillisessa identiteetissä kyse 

persoonallisesta vai kollektiivisesta identiteetistä? Kaunismaa (1997a, 220–221) näkee ammatillisen 

identiteetin yhtenä kollektiivisen identiteetin erityistapauksena. Kari (1988, 103) puolestaan 

tulkitsee ammatillisen identiteetin sijoittuvan johonkin persoonallisen ja kollektiivisen identiteetin 

välimaastoon. Selkiinnyttääkseni näiden eri identiteettien välisiä eroja, tuon seuraavassa esille 

kullekin tyypille ominaista kysymyksenasettelua. Karin (emt.) mukaan opettajan narratiivinen 

identiteetti perustuu kysymykseen Kuka olen opettajan ammatin edustajana ja mitä haluan saada 

tässä työssäni aikaan? Vastaavasti opettajan persoonallinen identiteetti keskittyy kysymyksiin Kuka 

olen yksilönä, mistä tulen ja mihin kuulun? ja opettajan kollektiivinen identiteetti puolestaan kysyy 

Keitä me olemme yhteisönä? (Kari & Heikkinen 2001, 50.) 

 

Opettajankoulutus on opettajan identiteetin rakentumisen foorumi, joka mahdollistaa ammatillisen 

identiteetin muotoutumisen ja tiedon rakentumisen prosessin (Heikkinen 2000, 12.) Identiteetti 

rakentuu kuitenkin aina kaikissa niissä konteksteissa, joissa ihminen toimii, joten 

opettajankoulutuskin on vain yksi opettajuuden rakentumisen kentistä työn ja vapaa-ajan 

sosiaalisten kenttien ohella. Opettajuus ei siis rakennu pelkästään opettajankoulutuksen aikana, vaan 

kaikissa niissä sosiaalisissa suhteissa, joissa yksilö toimii vuorovaikutuksessa häntä ympäröivän 

yhteisön kanssa. Identiteetin rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat opiskelu- ja työkokemusten 

lisäksi vapaa-aikana ja harrastuksista saadut kokemukset, kaverit ja muut ihmissuhteet sekä 

esimerkiksi matkustelu. (Kari & Heikkinen 2001, 50–51.) Heikkisen (2000, 12)mukaan myös 

medioilla on merkittävä vaikutus sekä ihmisen ajatteluun ja käyttäytymiseen että hänen 

identiteettiinsä. 

4.3 Identiteetti hermeneuttisena kokemuksena 

Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti tiettyä tieteellisen tutkimuksen perinnettä, joka korostaa 

erityisesti ilmiöiden ymmärtämisen ja tulkinnan merkitystä. Hermeneuttinen näkökulma on 

tyypillinen puhuttaessa identiteetin käsitteestä. Se perustuu ajatukseen identiteetistä vähitellen 

itsetulkinnan kautta rakentuvana konstruktiona. Ihminen hahmottaa itseään ja omaa olemassa 

oloaan vastaamalla kysymykseen Kuka olen? Tähän kysymykseen yksilö vastaa itseilmausten, 

representaatioiden avulla. Ihminen jäljentää jatkuvasti kokemuksiaan oman mielensä sisällä 

pukemalla niitä sanojen ja lauseiden muotoon (Heikkinen 1999, 281). Representaatioita ovat muun 
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muassa kaikki ne tarinat, joita ihminen kertoo itselleen ja muille ihmisille omasta elämästään. Tällä 

tavoin ihminen pyrkii rakentamaan kokonaiskäsityksen itsestään, elämästään sekä maailmastaan. 

Vähitellen yksittäiset ja hajanaiset kokemukset löytävät oman paikkansa suhteessa muihin yksilön 

kokemuksiin muodostaen lopulta ihmisen mielessä kokonaisen tarinan, jonka avulla yksilö 

ulkoistaa itsestään kokemuksia ja alkaa tulkita niitä. (Kari & Heikkinen 2001, 53.) Tällainen 

narratiivinen työskentely on suurimmaksi osaksi tiedostamatonta. Siitä hyvänä esimerkkinä tilanne, 

jossa ihminen huomaa vahingossa sanovansa jotain itsekseen ääneen. Vain harvoin tulee silti 

havainneeksi, kuinka tavallista sisäinen puhe itse asiassa on ja kuinka tiiviisti se on sidoksissa 

ajatteluun. Tällainen kokemuksien jäljentäminen mielessä nähdään narratiivisen identiteetin 

rakentumisen esiasteena. (Heikkinen 1999, 281.) 

 

Ihmiset ilmaisevat itseään hyvin monella eri tapaa. Joku valitsee ilmaisukanavakseen taiteen, kuten 

musiikin esittämisen tai taulujen maalaamisen. Ihmiset ilmaisevat itseään myös esimerkiksi 

pukeutumisellaan, harrastuksillaan, ammatinvalinnallaan sekä lukuisilla muilla seikoilla. Näitä 

kaikkia itseilmaisun muotoja yhdessä voidaan nimittää ihmisen elämäntyyliksi. Representaatioiden 

kautta yksilö alkaa vähitellen hahmottaa itsensä, oman olemassaolonsa sekä sen, millainen hän on. 

(Kari & Heikkinen 2001, 53.) 

 

Narratiivinen identiteetti ei kuitenkaan rakennu pelkästään itsestä kerrottujen kertomusten 

perusteella, vaan merkittävä vaikutus on myös toisten ihmisten kertomilla kertomuksilla ja niihin 

eläytymisellä. Kun joku ihminen kertoo vaikuttavan kertomuksen, kuulija voi kokea tarinan 

koskettavaksi juuri siitä syystä, että kertoja on kertomallaan tarinalla aktivoinut kuulijan vastaavia 

kokemuksia. (Heikkinen 1999, 282.) Useimmille ihmisille tällainen tilanne on varmasti tuttu. 

Tyypillistä tällaiselle tarinaan eläytymiselle on, että kuulija on ainakin mielessään ajatellut 

”kertojan puhuvan minun suullani” tai ”lukevan minun ajatukseni”. 

 

Identiteetti rakentuu siis dialektisesti – siten, että ihminen toimii vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa, ilmaiseen itseään sosiaaliselle yhteisölle ja hahmottaa itseään tämän 

vuorovaikutuksen välityksellä. Ihmisen vähittäinen muuttuminen toisenlaiseksi saa kuitenkin aikaan 

sen, että identiteettiä hahmottaessaan yksilön on aina rakennettava uudenlainen suhde itsestään 

tekemiinsä representaatioihin. (Kari & Heikkinen 2001, 53.) 
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4.4 Opettajuus professiona 

Tarkastelen seuraavassa opettajuuden professioluonnetta. Pirttilä (1991, 75–76) näkee profession 

institutionalisoiduksi erityisammatiksi, joka edellyttää tieteellistä koulutusta ja jolla on oma etiikka 

sekä toiminta-autonomia. Professio termiä käytetään viitattaessa sellaiseen arvostettuun ammattiin, 

jonka ominaispiirteisiin kuuluu abstrakti, erikoistunut tietoperusta ja suhteellisen paljon 

harkintavaltaa työssä. Useimmiten profession luonteeseen kuuluu auktoriteettiasema suhteessa 

asiakkaisiin ja muihin ammattiryhmiin sekä pyrkimys edistää pikemminkin yleistä hyvää kuin 

pyrkimys suoranaiseen taloudelliseen hyötymiseen. (Luukkainen 2005, 27.) 

 

Tämän päivän professioammatille on asetettu useita kriteerejä, joita sen tulee täyttää. Professiolta 

edellytetään ensinnäkin pitkää teoreettista erityiskoulutusta yliopistossa sekä alan tieteellistä 

tutkintoa. Myös vapaus itsenäiseen työn järjestämiseen ja työn kohdetta koskeviin ratkaisuihin ovat 

profession keskeisiä ominaisuuksia. Professioammatille on lisäksi asetettu ehto, että työn tulee olla 

yhteiskunnallisesti merkittävää, korkeasti palkattua sekä yleisesti arvostettua. Lisäksi alan 

ammattikunnan tulee olla korkeasti järjestäytynyttä. Viimeksi mainitun kriteerin suomalainen 

opettajaprofessio täyttää kenties parhaiten maailmassa. (Konttinen 1996, 17–21.) 

 

Profession käsitteen tarkastelu johtaa mielenkiintoisiin pohdintoihin opettajan ammatista 

professiona. Opettajan ammatin luonteesta ja statuksesta on keskusteltu kiivaasti 80-luvun 

puolivälistä lähtien. Tarkoituksena on selvästi ollut nostaa opettajan ammatti suoritustason 

ammatista itsenäiseksi, korkean tason koulutuksen edellyttämäksi koulutusammatiksi eli 

professioksi, jonka edustajat kehittävät omaa työtään sisältä päin, eivät ulkoisesta pakosta tai 

määräyksestä. Professio-käsitteen käyttö onkin nykypäivänä yleistynyt huomattavan paljon. 

Ristiriitaisuutta kyseisen käsitteen käyttöön aiheuttaa kuitenkin se, että käsitteelle on eri yhteyksissä 

annettu hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia merkityksiä ja sisältöjä. (Niemi 1998, 32.) 

Professioiden historia on monien eri tekijöiden summa, joten yksiselitteisen tukinnan tekeminen 

professioiden asemasta ei siksi ole helppoa (Luukkainen 2005, 27).  

 

Luukkaisen (2005, 20) mukaan profession käsite liittyy opettajan ammatillisuuteen, 

ammattilaisuuteen ja opettajan työn asiantuntija-ammatin luonteeseen. Luukkaiseen (2005, 20) 

nojaten opettajuus voidaan täten nähdä yhdeksi profession osatekijäksi. Tätä tulkintaa puoltaa 

näkemys opettajan työn kehittymisestä yhä vahvemmin yhteisölliseksi työksi, prosessiksi ja 
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tulokseksi (Luukkainen 2005, 20). Opettajan ammatin professioluonteen puolesta puhuu myös se, 

että opettajan ammatti on kelpoisuuksien sekä koulutuksen suhteen yksi tarkimmin määriteltyjä 

ammatteja. Lisäksi opettajat ammattikuntana näkevät ammattiinsa liittyvän sellaista ammatillista 

tietoa, jonka vain ekspertit voivat saavuttaa. Tämän tulkinnan mukaan opettajan ammattia voidaan 

pitää professiona. (Luukkainen 2005, 29.) Raivolan (1989, 1-2) näkemyksen mukaan monet 

perinteiset ja yhä useammat uudet ammatit halutaan tieteellistää. Tällä hän tarkoittaa sitä, että 

ihmiset haluavat tänä päivänä tieteellisen perustan koulutukselleen sekä ammatin harjoittamiselle. 

Raivola onkin todennut muiden mukana myös opettajien haluavan professionalisoitua tieteellisen 

tiedon ohjaamaksi ammattikunnaksi, jonka työn perusteet löytyvät kasvatustieteestä, omasta 

valistuneesta harkinnasta sekä omaksutun tiedon luovasta tulkinnasta. Ammattikunta pyrkii 

valvomaan opettajankoulutukseen pääsyä, sen sisältöjä sekä myönnettyjä kelpoisuuksia pyrkien 

täten nostamaan opettajan ammatin statusta sekä lisäämään ammatin yhteiskunnallista arvostusta. 

(Raivola 1989, 1-2.)  

 

Doyle (1990, 8) on profession luonnetta tarkastellessaan verrannut opettajan ammattia lääke- ja 

lakitieteellisiin ammatteihin ja nähnyt opettamistyön saavan niiden rinnalla parhaimmillaan vain 

semiprofession arvon. Tämä tulkinta perustuu siihen, että opetustyöltä puuttuu pitkälle viety, 

spesialisoitu osaamisen tekninen tietopohja. (Doyle 1990, 8.) Myös Haapakorpi (1998, 262–263) 

näkee opettamisen keskivahvaksi professioksi lääkärin ja juristin ammattien ollessa vahvoja 

professioita. Isosomppi (1996, 159) on todennut, ettei profession käsite ole yksiselitteinen. Hänen 

(emt.) mukaansa professionaalisuus määritellään yleensä erikoistiedon hallinnan ja sen myötä 

saavutetun aseman avulla. Leino (1996, 71–72) näkee tieteellisen tiedon yhdeksi professionaalisen 

koulutuksen tunnusmerkiksi. Tieteellisyyden korostaminen opettajankoulutuksessa puoltaakin siten 

merkittävästi tulkintaa opetustyöstä professiona tai vähintään siihen pyrkivänä ammattina (Laine 

2004, 56). Laineen (2004, 58) mukaan erilaiset tulkinnat huomioiden voidaan opettajuuden 

professionaalisuuden todeta vaikuttavan osittain ristiriitaiselta ja epävarmalta. Kuitenkin 

esimerkiksi Luukkainen (2005, 17) ja Leino & Leino (1997, 12) ovat molemmat puhuneet 

opettajuudesta profession ehdot täyttävänä ammattina. Viimeksi mainittu (Leino & Leino 1997, 12) 

näkee opettajuuden professioksi, jossa opettajankoulutus tuottaa opettajakelpoisuuden 

välttämättömän tason, mutta jonka kehitys voi suotuisissa olosuhteissa jatkua ammatillisena 

kasvuna läpi yksilön eliniän. Tämän tarkastelun pohjaltakin lienee selvää, että yksimielistä 

näkemystä opettajuuden professioluonteesta on mahdotonta esittää - on vain joukko erilaisia 

tulkintoja (Laine 2004, 54). 
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4.4.1 Opettajuus asiantuntijuutena 

Opettajan ammatillista identiteettiä kuvaava käsite uusi professionalismi korostaa tutkivan työhön 

suhtautumisen, eettisen ammatillisuuden sekä kriittisenä muutosvoimana toimimisen merkitystä 

niin työyhteisössä kuin koko yhteiskunnassa. Muutosagenttina toimiminen edellyttää opettajalta 

jatkuvaa ammatillista kehittymistä sekä omakohtaista elinikäisen oppimisen ideologian 

toteuttamista. Opettajan uudelle asiantuntijuudelle tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat seuraavat 

ominaisuudet: sitoutuminen oppijoihin ja heidän oppimisensa tukeminen, vastuunkanto oman 

aineenhallinnan ja pedagogisten taitojen ylläpitämisestä, vastuu oppimisen johtamisesta ja 

ohjauksesta, systemaattinen omien käytänteiden reflektointi sekä kokemuksellinen oppiminen. 

Uutta oppilaitoskulttuuria, jossa koko koulu voidaan nähdä oppivana yhteisönä, kuvastaa hyvin 

myös kollegiaalisen yhteistyön lisääminen ja siihen osallistuminen. (Kohonen 1994, 37–40.) 

 

Sipilä (1991, 139) luonnehtii asiantuntijuuden perusvalmiuksiksi aloitekykyisyyden ja valmiuden 

itsenäiseen työskentelyyn. Myös yksiön luovuudella ja uuden oppimiskyvyllä on hänen mukaansa 

tärkeä merkitys asiantuntijuudesta puhuttaessa. Sipilän (1991, 65) on puhunut asiantuntijan 

autonomiasta ja riippumattomuudesta. Autonomian tarve voidaan hänen mukaansa jakaa kahteen eri 

tyyppiin: strategiseen ja operatiiviseen autonomiaan. Strategisella autonomialla tarkoitetaan 

henkilön halua päättää itse siitä, mitä hän tekee. Operatiivinen autonomia puolestaan tarkoittaa 

yksilön halua päättää omien tekemisiensä toteutuksesta eli siitä, miten hän asiat tekee. Asiantuntijan 

riippumattomuus on sekä taloudellista että henkistä. Tietopääoma jää asiantuntijan omaisuudeksi ja 

kulkee näin hänen mukanaan. (Sipilä 1991, 65–66.) Asiantuntijan osaaminen voidaan Sipilän (emt.) 

mukaan jakaa neljään keskeiseen osa-alueeseen: spesialistiosaamiseen, yhteistyöosaamiseen, 

markkinointiosaamiseen ja laskentaosaamiseen.  Aikaisemmin henkilöstön valinnassa painottui 

lähes pelkästään spesiaaliosaaminen. Nyt kriteerivalikoimaa on laajennettu ja tänä päivänä 

korostetaan erityisesti yhteistyöosaamisen, tiimitoiminnan, merkitystä. (Sipilä 1991, 136–137.) 

Tulosajattelun leviäminen julkiselle sektorille on lisäksi vaikuttanut painotuksiin siten, että myös 

hallinto-, talous- ja myyntiosaaminen ovat nousseet merkittäviksi osaamisen alueiksi. (Helakorpi, 

Juuti & Niemi 1996, 101–102.) 

 

Luukkaisen (2005, 37) mukaan opettajan asiantuntijuus on tähän asti ollut selkeästi yksilöllistä 

asiantuntijuutta. Opettajan työn luonteeseen on kuulunut, että hän selviytyy yksin työn 

suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Luukkainen kuitenkin näkee uuden asiantuntijuuden 
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tuovan mukanaan yhteistyön ja kollegiaalisen toimintatavan, joka puolestaan voi saada aikaan 

rooliristiriitoja. (Luukkainen 2005, 37.) 

 

Uusi asiantuntijuus on tuonut mukanaan muutoksia työelämän luonteeseen. Kun työelämän koetaan 

toisaalta muuttuneen mielenkiintoisemmaksi ja monipuolisemmaksi, sen haasteet ovat 

samanaikaisesti kasvaneet ja aikataulut tiukentuneet. Jälkimodernin yhteiskunnan tuottavuus- ja 

joustavuusajattelu on kasvattanut paineita työpaikoilla. Jatkuvasta kiireen ilmapiiristä johtuen yhä 

useammat uupuvat työssään. (Lehto & Sutela 1998, 54.) Launis ja Engeström (1999, 65) näkevät 

kiireen ja väestön uupumisen kertovan koko asiantuntijatoiminnan kehitysristiriidoista. Työtahdin 

kiristyminen on voimakkaasti koettu muutos työelämässä 90-luvulla. Sukupuolet eivät juuri eroa 

toisistaan kokemustensa perusteella. Sekä miesten että naisten näkemyksiä työtahdin kiristymisen 

syistä on tutkittu. Yhteistä kummankin sukupuolen näkemyksille oli se, että kummatkin kokivat 

työtehtävien lisääntymisen ja laajentumisen aiheuttavan työtahdin kiristymistä. Henkinen 

rasittavuus, sen kasvu ja työtahdin kiristyminen puolestaan kulkevat hyvin rinta rinnan. Henkisen 

rasittavuuden osatekijöitä on toki muitakin kuin kiire. Esimerkiksi työyhteisössä syntyvät 

ristiriitatilanteet koetaan usein henkisesti rasittaviksi. Naisten työ onkin tästä syystä kääntynyt 

miesten työtä henkisesti rasittavammaksi viime vuosikymmenien kuluessa. (Lehto & Sutela 1998, 

40.) 

4.5 Työorientaatio 

Työorientaatiolla tarkoitetaan ihmisen suuntautumista ammattiin sekä asennoitumista työn 

tekemiseen. Orientaatiolla tarkoitetaan näin perustetta, jonka vuoksi ihminen käy töissä. 

Sisällöllinen orientaatio liittyy läheisesti ammatti-identiteetin muodostumiseen. Sisäisesti 

orientoitunut työntekijä asennoituu työhönsä myönteisesti ja innokkaasti sen aikaansaaman 

mielenkiinnon ja työstä saadun tyydytyksen vuoksi. Sisällöllisesti orientoituneelle työntekijälle työ 

on sinänsä tärkeä, mielekäs ja keskeinen asia elämässä, eikä työn välineellistä arvoa niinkään pidetä 

tärkeänä tekijänä. Kun yksilön työorientaatio puolestaan on välineellinen, hän pitää työtään 

välineenä vapaa-ajan toiminnalle, työn ulkopuoliselle elämälle. Ihminen tekee jotakin työtä 

ansaitakseen rahaa, joka edelleen luo mahdollisuuksia vapaa-aikaan ja muuhun elämään. 

Välineellisesti orientoitunut ihminen ei välttämättä saa tekemästään työstä tyydytystä eikä koe sitä 

mielenkiintoiseksi. Sen sijaan työstä ansaittu palkka antaa hänelle mahdollisuuksia hankkia 

tyydytystä elämän muilta osa-alueilta. (Räty 1987, 128–129.) 
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4.6 Opettajan ammatillinen kehittyminen 

Tarkasteltaessa opettajan ammatillista identiteettiä on tärkeätä huomata sen yhteys ammatilliseen 

kehittymiseen. Niemi (2004, 11) on todennut ammatillisen identiteetin vahvistumisen liittyvän 

läheisesti ammatilliseen kehittymiseen. Opettajan ammatillinen kehittyminen on koko 

työikäisyyden kestävä kokonaisvaltainen prosessi, joka alkaa opettajankoulutuksen aikana tai jo 

ennen sitä hankitusta opettajakokemuksesta ja jatkuu edelleen koko opettajan työuran ajan. 

Opettajankoulutuksella nähdään ammatillisen kehittymisen käynnistymisen näkökulmasta olevan 

tärkeä merkitys reflektoivaan ammattikäytäntöön valmiudet antavana sekä käytännön työhön 

teoreettisen pohjan luovana vaikuttajana. Opettajankoulutuksessa omaksumiensa tietojen ja taitojen 

varassa tuore opettaja muodostaa itselleen sisäisen, toimivan työorientaation. (Ruohotie 1993, 319.) 

 

Niemi (1989, 82) on opettajan ammatillista kehittymistä tarkastellessaan painottanut kokoavan 

teorian löytämisen tärkeyttä. Hän on luonut opettajan ammatillisen kehittymisen mallin, jonka 

kolmea keskeistä aluetta, ammatillisia taitoja, persoonallisuutta ja kognitiivisia prosesseja, 

tarkastelen seuraavassa. Vaikka nämä kolme aluetta ovat teoreettisesti erotettavissa toisistaan, 

niiden välillä vallitsee monisäikeinen vuorovaikutus. (Niemi 1989, 82.) Ammatillisen kehittymisen 

mallin ensimmäisellä alueella, ammatillisilla taidoilla, Niemi (1989, 82) tarkoittaa erityisesti 

opettajan työn teknistä taitamista ja oman kasvatusfilosofian kehittymistä. opettajan ammatilliset 

taitovaatimukset liittyvät opetusprosessin suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin valmiuksiin sekä 

muihin didaktisiin ja kasvatuksellisiin valmiuksiin, joita opettajan työ edellyttää. Työlle asetettuna 

tavoitteena on, että opettaja etenee vähitellen teknisestä toistamisesta kohti omaa, henkilökohtaista 

kasvatusfilosofiaa. Opettajalle tulisi lisääntyvän kokemuksen myötä kehittyä myös sisäistynyt, 

teoreettisesti perusteltava näkemys opetustyöstä ja sen luonteesta. Tärkeä merkitys on lisäksi sillä, 

että opettaja tiedostaisi kasvatuksen ja opetustyön merkityksen yhteiskunnassamme. (Niemi 1989, 

82–83.) Mallin toinen alue, opettajan persoonallinen kehittyminen, puolestaan korostaa muutosta 

ulkokohtaisesta jäljittelystä oman henkilökohtaisen tyylin löytämiseen. Opettajalle oma 

persoonallisuus on tärkeä työväline – opettaja kun tekee työtään omalla persoonallaan. 

Persoonallisuusalue liittyy tiiviisti ammatillisen identiteetin käsitteeseen. Persoonallisuuden 

kehittymiselle asetettava tavoite tulisi Niemen (1989, 85) mukaan olla se, että opettajat oppisivat 

ymmärtämään itseään ja oppilaitaan yhä paremmin. (Niemi 1989, 84–86.) Kolmannella opettajan 

ammatillisen kehittymisen alueella, kognitiivisilla prosesseilla, Niemi (1989,87) tarkoittaa syviä 

oppimiskokemuksia ja niiden merkitystä ammatillisessa kehittymisessä. Opettajan tulee työssään 
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pyrkiä etenemään sirpaletiedosta kohti abstraktioita ja kriittisyyttä, jolloin opetettavien asioiden 

yhteyksien löytämisen, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen sekä tiedon sovellettavuuden 

ymmärtämisen merkitys korostuu. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan omilla 

tietorakenteilla on huomattava merkitys siihen, miten hän kykenee ohjaamaan omia oppilaitaan 

tiedonhankintaan ja sen käsittelyyn. Niemen (emt.) mukaan opettajankoulutuksen tieteellisen ja 

ammatillisen luonteen tulisikin koskea kaikkia kolmea edellä mainittua opettajana kehittymisen 

aluetta. (Niemi 1989, 87–89.) 

 

Järvinen (1992) on tutkinut opettajan ammatillista kasvua erityisesti siitä näkökulmasta, miten 

opettaja jatkaa omaa reflektoivaa toimintaansa ensimmäisten työvuosien aikana. Tutkimuksessa hän 

löysi kaksi erilaista tapaa asennoitua reflektioon. Ensimmäisen ryhmän opettajat eivät olleet 

halukkaita reflektoimaan omaa ajatteluaan tai pohtimaan omaa kasvuaan sekä nykyistä 

työyhteisöään. Kyseinen ryhmä piti tärkeänä opettajan pätevyyttä, statusta ja uraa. Tämän ryhmän 

edustajilla oli huonoja kokemuksia työpaikoistaan. Toisessa ryhmässä työkokemukset olivat 

ensimmäisestä ryhmästä poiketen myönteisiä. Tämän ryhmän opettajat pohtivat opetuksen 

yhteistyö- ja kehittämiskysymyksiä ja kykenivät tarkastelemaan aikaisempia tavoitteitaan 

kriittisesti. Kyseisen ryhmän jäsenistä alkoi myös näkyä opetustyön rutinoituminen.(Järvinen 1992.) 

Järvisen (1992, 70) mukaan opettajankoulutuksen aikainen reflektoinnin tapa vastasi useimmissa 

tapauksissa myöhemmin työelämässä ilmenevää käytäntöä. (Järvinen, 60–70.) Tällaisen opettajien 

tyypittelyn tarkoitus ei ole jakaa opettajia hyviin ja huonoihin. Sen sijaan sillä pyritään valaisemaan 

jokaisen opettajan kasvun peruskysymystä. (Nurmi 1993, 83.) 

4.6.1 Opettajaeksperttiyden kehittyminen vaiheittaisena prosessina 

Ropo (1991, 154–156) on Berlinerin (1988) teoriaan nojautuen tarkastellut opettajaeksperttiyden 

kehittymistä viisivaiheisena prosessina. Näistä vaiheista ensimmäinen, noviisi, on 

opettajankoulutuksen omaava yksilö, jonka käytännön työkokemus on kuitenkin vielä hyvin 

vähäistä tai olematonta. Noviiseiksi voidaan lukea myös opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat. 

Noviisivaiheessa olevalle opettajalle tyypillistä on, että hänen opetustoimintansa on usein 

rationaalista ja melko joustamatonta. Noviisi pyrkiikin yleensä noudattamaan oppimiaan ohjeita ja 

sääntöjä. Tässä vaiheessa opetuksen rutiinit eivät vielä ole kehittyneet ja opettaja suuntaakin 

tarkkaavaisuutensa suurimmaksi osaksi oman toimintansa sujumiseen. Jotta noviisi voisi kehittyä 

työssään, hänen on hankittava kokemuksia todellisista opetustilanteista – pelkkä verbaalinen 

informaatio ei siis riitä. (Ropo 1991, 154.) 
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Rovon (1991, 154–155) kehittämän teorian toinen vaihe, kehittynyt aloittelija (advanced beginner) 

kykenee jo vähitellen yhdistämään verbaalista tietämystään omiin kokemuksiinsa. Opettaja 

kartuttaa episodimuistiaan tilannekohtaisella ja yksittäisiä oppilaita koskevalla case-

tietämyksellään. Myös strateginen tietämys on alkanut kehittyä, mikä näkyy siinä, että opittuja 

toimintaohjeita ei enää noudateta mekaanisesti ja siinä, että yksilö kykenee huomioimaan 

tilanteiden erityispiirteet aikaisempaa paremmin. Kyseisessä kehitysvaiheessa oleva opettaja ei 

kuitenkaan aina pysty erottamaan toisistaan tärkeitä ja vähemmän tärkeitä opetustilanteita. Lisäksi 

hänen on vielä vaikeata muodostaa mieleensä tietoista kokonaiskuvaa opetuksen tapahtumista. 

(Ropo 1991, 154–155.) 

 

Teorian kolmas vaihe, osaava suorittaja (competent performer) tekee tietoisia valintoja siitä, mitä 

hän aikoo tehdä. Osaava suorittaja laatii tavoitteita, tekee suunnitelmia ja pohtii niiden 

toteuttamisen vaihtoehtoja. Hän on lisäksi kykeneväinen erottamaan tärkeät oppisisällöt ja 

opetustilanteet vähemmän tärkeistä. Kyseiselle tasolla edenneet opettajat tekevät enää vähän 

virheitä asioiden opettamisen ajoituksessa tai opetettavien asioiden sisällöissä. Osaava suorittaja 

kykenee opetustilanteessa itsenäiseen päätöksentekoon. Hän kontrolloi opetustilannetta tiiviimmin 

kuin noviisi tai aloittelija, mikä puolestaan tarkoittaa osaavan suorittajan hyväksyvän ja omaksuvan 

persoonallisen vastuun siitä, mitä hänen opetuksessaan tapahtuu. Osaava suorittaja ei kuitenkaan ole 

vielä kovin nopea tai joustava opetuskäyttäytymisessään, mikä puolestaan erottaa hänet seuraavien 

korkeamman kehitystason opettajista. (Ropo 1991, 155.) 

 

Neljäs Rovon (1991, 155) luoma vaihe, taitava suorittaja (proficient performer), kykenee toimimaan 

intuition ja osaamisensa varassa. Intuitiolla tarkoitetaan kykyä havainnoida kokonaisvaltaisesti 

ympäristön piirteitä ja tuottaa itselle intuitiivinen, erittelemätön kokonaiskuva. Intuitio edellyttää 

kykyä laatia korkean abstraktiotason luokituksia sekä vertailuja ja ymmärtää niiden merkitys. 

Taitava suorittaja on intuitiivinen sekä havainnoissaan että asioiden tiedostamisessa. Intuition 

ansioista taitavat suorittajat kykenevät tarkempiin ennusteisiin kuin alempien kehitystasojen 

opettajat. (Ropo 1991, 155.) 

 

Noviisia, kehittynyttä aloittelijaa sekä osaavaa suorittajaa voidaan kuvata rationaaliseksi, taitavaa 

suorittajaa puolestaan intuitiiviseksi (Ropo 1991, 154–155). Rovon (1991, 155–156) teorian viidettä 

eli korkeinta kehitysvaihetta, eksperttiä, voidaan kuvata lähinnä arationaaliseksi. Tyypillistä 

ekspertille on, että hän hahmottaa kokonaiskuvan intuitiivisesti eri tilanteissa. Vaikka ekspertti ei 
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välttämättä pysty kuvailemaan toiselle oman toimintansa perusteita tai ajattelunsa kulkua, hänellä 

on analyyttinen ja usein tiedostamaton käsitys toimenpiteistä, joita kulloinenkin tilanne edellyttää. 

Ekspertin toiminta on joustavaa ja hyvin tilanteeseen mukautuvaa. Hänelle on kehittynyt 

automaattisia reagointitapoja usein toistuvien opetustilanteiden käsittelyyn. Ekspertti toimii yleensä 

tuloksellisesti – hän kykenee tekemään nopeita ja tarkkoja havaintoja tilanteista ja hänen ajattelunsa 

etenee lennokkaasti intuition varassa. Rovon (1991, 162) mukaan Berliner (1990) on todennut, että 

vain pieni osa, noin 1-15 prosenttia, opettajista kehittyy eksperttiyden tasolle. Suurin osa opettajista 

jää täten osaavan ja taitavan suorittajan tasoille, joista molemmat johtavat sinänsä hyviin 

opetustuloksiin. (Ropo 1991, 162.) 

4.7 Opettajan ajattelun tutkiminen 

Kasvatuspsykologian ja opetuksen tutkimus on kognitiivisen tutkimussuuntauksen yleistymisen 

myötä keskittynyt lähinnä opettaja pedagogisen ajattelun tutkimiseen. Pedagogisesta ajattelusta on 

usein käytetty myös termiä didaktinen ajattelu ja useissa teoksissa se onkin asetettu pedagogisen 

ajattelun synonyymiksi. Pedagogisella ajattelulla tarkoitetaan yleensä rutiiniajattelun vastakohtaa ja 

sitä siitä käytetään nykypäivänä myös termiä reflektio. Pedagogisella ajattelulla tarkoitetaan 

päätöksentekoa. Opettajan toimintaan liittyvästä reflektiosta puhuttaessa on otettava huomioon työn 

luonne eli se, että kyseisessä työssä tilanteet muuttuvat koko ajan. Toimintaan kohdistuva ajattelu 

on reflektoivaa eli pohtivaa tilanteissa, joissa ratkaisut eivät vaadi välitöntä toteuttamista. 

Tällaisissa tilanteissa opettajalla on aikaa miettiä ja perehtyä eri toimintavaihtoehtoihin sekä 

toimintansa perusteisiin. Opettajan ajattelu voi tällaisissa tilanteissa olla hyvinkin deskriptiivistä eli 

kuvailevaa sekä tietoperusteista. (Kansanen 1998, 45–46.) 

 

Kansanen tarkoittaa opettajan pedagogisen ajattelun tutkimuksella opettajan ajattelun normatiivista 

näkökulmaa. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se prosessi, jonka myötä ajattelu siirtyy 

deskriptiivisestä normatiiviseen. Aina, kun opettaja tekee jonkin ratkaisun, hän ottaa kantaa 

johonkin asiaan. Se, kuinka opettajat perustelevat päätöksiään, riippuu heidän henkilökohtaisista 

uskomusjärjestelmistään. Opettajan pedagogisen ajattelun perustana toimii hänen henkilökohtainen 

uskomusjärjestelmänsä – opettajan ammattitaidon peruspilari. Opettajan kannanotolle voidaan etsiä 

perusteita, jotka voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia ja jotka perustuvat joihinkin 

tiettyihin arvoihin. Näiden arvojen tarkastelu johdattaa opettajan pedagogisen ajattelun tutkijan 

normatiiviseen etiikkaan. (Kansanen 1998, 46.) 
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4.7.1 Opettajaksi kehittyminen reflektion avulla 

Opettajankoulutuksessa on monien muiden asiantuntijakoulutusten tavoin viime aikoina keskusteltu 

oman työn kriittisestä analyysistä ja työotteesta eli siitä, miten profession edustaja ”reflektoi” omaa 

työtään ja toimintansa perusteita. (Järvinen 1991, 60–64.)  Reflektiolla nähdään olevan keskeinen 

rooli missä tahansa oppimisessa ja lukuisten tutkimusten mukaan sitä voidaan pitää opettajan 

ammatillisen kasvun pääelementtinä. Reflektion käsite kätkee sisäänsä ajatuksen jatkuvasta 

inhimillisestä kehittymisestä ja oppimisen prosessiluonteesta. (Ojanen 1998, 51.) Leino ja Leino 

(1997, 78) näkevät reflektion käsitteen tarkoittavan opettajan omaan työhönsä kohdistamaan 

itsearviointia. He eivät kuitenkaan aseta itsearvioinnin laadulle tai tavalle mitään erityisiä kriteerejä, 

joten reflektion todellinen merkitys jää näin ollen epäselväksi (Laine 2004, 70). Kiviniemen (1991, 

36) mukaan reflektiivisyys voidaan ymmärtää oman toiminnan, tarkemmin ilmaistuna sen 

perusteiden ja seuraamusten, kriittiseksi analysoinniksi ja pohtimiseksi. Reflektion avulla yksilö 

pyrkii oman toiminnan edelleen kehittämiseen (Kiviniemi 1991, 36).  

 

Opettajan toimintaa tarkasteltaessa reflektiota voidaan pitää välineenä, jonka avulla opettaja voi 

irtaantua arkirutiineista ja lähestyä omaa työtään uudenlaisia näkökulmia ja ajattelumalleja 

hyödyntäen. Tällöin voidaan puhua kognitiivisesta aktiviteetista ja itse-tutkimisesta. (Ojanen 1998, 

51.) Reflektiivisen toiminnan luonteeseen kuuluu perusteellinen syventyminen omien tunteiden, 

ajatusten, asenteiden ja toimintojen tarkasteluun. Toisaalta tärkeätä on myös etäisyyden ottaminen 

jokapäiväisiin käytännön tilanteisiin ja rutiineihin, mikä puolestaan mahdollistaa omien 

toimintatapojen ja käyttäytymisen uudenlaisen tarkastelun sekä oman toiminnan suunnittelun. 

(Kiviniemi 1991, 36–37.) Reflektio voidaankin nähdä dynaamiseksi tavaksi toimia, jota 

auktoriteettiuskoisen tai rutiininomaisen toiminnan sijaan ohjaavat opettajan omat uskomukset ja 

tiedon aktiivinen ja huolellinen harkinta (Ojanen 1998, 51.)  

 

Opettajankoulutuksen kehittäminen reflektiiviseksi on ollut keskeisenä puheenaiheena ja 

muodostunut suorastaan liikkeeksi parin viimeisen vuosikymmenen kuluessa (Ojanen 1998, 51.) 

Opettajaopiskelijoiden reflektiivisten taitojen tarpeellisuutta on perusteltu muun muassa sillä, ettei 

opettajuuden nähdä kehittyvän valmiiksi koulutuksen aikana, vaan opettajaksi kehittyminen on 

paremminkin koko työuran pituinen, jatkuva prosessi. Koulutuksen tarkoituksena on täten antaa 

opettajaopiskelijoille valmiuksia muutokseen sekä erilaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joiden avulla 

he kykenevät kehittymään ja muuttumaan työssään. (Ruohotie 1993, 337.) Kiviniemen (1991, 41) 

mukaan reflektion käsitteessä keskeistä on nimenomaan se, että opettajaksi opiskeleva tai jo 
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ammatissa toimiva opettaja kykenee arvioimaan kriittisesti omaa työtään ja siihen liittyviä 

käytäntöjä sekä reunaehtoja. Tarkastelun kohteena voivat olla opetus- ja oppimisprosessi sekä sen 

taustalla vaikuttavat eettiset periaatteet, tuntemukset ja yhteiskunnalliset arvot. Opettajan on näin 

arvioitava omia näkemyksiään ja niiden perusteita sekä suhteutettava niitä muunlaisiin 

näkemyksiin. Hänen on myös osattava arvioida esimerkiksi hallinnollisia ohjeita, koulun 

opetussuunnitelmaa, oppimateriaaleja sekä koulun ulkopuolisen lähiympäristön merkitystä. 

(Kiviniemi 1991, 41.) 

 

Kiviniemi (1991, 38) on todennut, että on melko helppoa yhtyä reflektiivisyydestä esitettyihin 

suhteellisen ihanteellisiin näkökulmiin. Kuitenkin on huomattava, että kun reflektion käsitettä 

lähestytään tarkemmin ja sen sisällölle ja siihen liittyville menettelytavoille halutaan antaa tarkempi 

sisältö, yksimielisyyttä ei enää ole mahdollista saavuttaa. Käsitykset reflektiosta vaihtelevat muun 

muassa sen mukaan, miten reflektion prosessi, sisältö ja tavoitteet nähdään tai millainen on 

käytännön ja tieteellisyyden suhde reflektioprosessissa. (Ruohotie 1993, 337.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Opettajan ammatillinen kehittyminen on koko työikäisyyden kestävä kokonaisvaltainen prosessi, 

joka alkaa opettajankoulutuksen aikana tai peräti jo ennen sitä hankitusta opettajakokemuksesta ja 

jatkuu siitä eteenpäin koko opettajan työuran ajan (Ruohotie 1993, 319). Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on pyrkiä kartoittamaan ja kuvaamaan kolmen uransa eri vaiheessa olevan 

luokanopettajan ammatillisen identiteetin rakentumista ja kehittymistä opettajankoulutuslaitoksesta 

valmistumisen jälkeen työelämässä. Perehdyn tutkimuksessani kolmen luokanopettajan 

kokemuksiin ja tuntemuksiin koskien heidän omaa ammatillista identiteettiään ja sen kehitystä 

käytännön työkokemuksen lisääntyessä. Tutkimukseni kohdejoukko, luokanopettajat, muodostavat 

yhden selkeän ryhmän eli tapauksen. Näin ollen tutkimustyypiksi valikoitui luonnollisesti 

tapaustutkimus, jolle tyypillistä on mielenkiinnon kohdistuminen yhteen tiettyyn tapaukseen. 

Tutkittavana tapauksena voi toimia lähes mikä tahansa kohde, kuten yksilö, ryhmä, koulu, yhteisö, 

laitos tai ilmiö. (Syrjälä & Numminen 1988, 6–9; Syrjälä 1996, 10–11.) Kyseiselle 

tutkimustyypille ominaisella tavalla tutkimukseni tavoitteena on lisätä tutkittavan ilmiön, 

luokanopettajien ammatillisen identiteetin sekä sen kehittymisen, ymmärrettävyyttä., tutkijan tulee 

pyrkiä hankkimaan tutkimuskohteestaan tietoa monipuolisesti. (Syrjälä & Numminen 1988, 6–9; 

Syrjälä 1996, 10–11.) Koska tutkimukseni päämääränä on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä 

aikaisempaa syvällisemmin ja jotta se antaisi tutkittavasta ilmiöstä kattavan ja luotettavan 

kuvauksen, pyrin hankkimaan aiheesta monipuolisesti tietoa. Tutkimusaineistoni hankin 

yksilöteemahaastatteluiden avulla. Haastattelujen avulla keräämästäni tutkimusaineistosta pyrin 

löytämään konkreettisia, tarkkoja ja aitoja kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä ja yhdistämään ne 

edelleen tutkimuksessani esille tuomaani teoreettiseen sisältöön. Staken (1995, 75–78) mukaan 

tutkimustulosten yleistettävyys ei saa olla tapaustutkimuksen tärkein tavoite, vaan tapaustutkijan 

tulee aina ensisijaisesti pyrkiä lisäämään tapauksen ymmärrettävyyttä monipuolisesti. 

Tapaustutkimus voidaankin hänen mukaansa nähdä yhdestä tapauksesta oppimisena. (Stake 1995, 

1-4.) Tapaustutkimuksen lähtökohtien mukaisesti oman tutkimukseni tavoitteena ei ollut tehdä 

yleistyksiä tutkittavasta ilmiöstä. Yleistyksien sijaan pyrin tutkimusprosessin myötä tutkittavan 

ilmiön ymmärrettävyyden lisäämiseen. Kartoitettuani kolmen luokanopettajan näkemyksiä heidän 
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omasta ammatti-identiteetistään sekä sen kehittymisestä erityisesti työssäolovuosien aikana 

tutkimukseni voidaan nähdä yhtenä esimerkkitapauksena luokanopettajan ammatillisen identiteetin 

rakentumisesta ja kehittymisestä ammatissa toimimisen myötä.  

5.1 Tutkimustehtävät 

Kiviniemen (2001, 69–70) mukaan tutkimustehtävät etsivät tutkimuksen alussa usein vielä 

muotoaan ja tarkentuvat vasta tutkimuksen edetessä. Tutkimusta aloittaessaan tutkijalla tulee 

kuitenkin olla mielessään tiettyjä johtoajatuksia, joiden mukaan hän lähtee tutkimuksessaan 

etenemään. Tutkimusprosessin käynnistymisen kannalta Kiviniemi (2001) pitää tärkeänä 

tutkimuksen kannalta tärkeiden ideoiden löytämistä, mikä puolestaan helpottaa tutkimuksellisten 

ratkaisujen tekemistä. (Kiviniemi 2001, 69–71.) Itselläni oli tutkimusprosessin alussa selkeä ajatus 

siitä, mitä ilmiötä tutkimukseni tulee koskemaan. Valitsemani tutkimuksen aihe oli ennen 

tutkimusprosessin toteuttamista ollut mielessäni jo useamman vuoden, sillä se kiinnosti kovasti 

itseäni. Kiviniemen (2001, 69–70) mukaan johtoajatukset voivat kokea muutoksia tai vaihtua jopa 

kokonaan tutkimusprosessin aikana. Oma johtoajatukseni tutkittavasta ilmiöstä pysyi melko 

samana koko tutkimusprosessin ajan, mutta tutkimustehtäväni kokivat pieniä muutoksia sekä 

tarkentuivat tutkimuksen edetessä. Tutkimustehtävien muotoutumiseen vaikuttivat osaltaan 

tutkimuksesta saadut tutkimustulokset. Toisaalta myös kirjallisuudesta hankkimani tieto ja uudet 

näkökulmat vaikuttivat tutkimustehtävien lopulliseen muotoon. Erityisen suuri merkitys itselleni 

tutkijana oli Tuula Laineen (2004) luokanopettajan ammatillista identiteettiä käsittelevällä 

väitöskirjalla Huomisen opettajat – luokanopettajan koulutus ammatillisen identiteetin 

rakentajana. Laineen (2004) tutkimus antoi itselleni paljon uusia näkökulmia ja ideoita 

tutkimukseni toteutuksesta sekä tutkimustehtävien asettelusta. Kyseinen tutkimus tarkensi 

entisestään omia ajatuksiani siitä, millaisiin kysymyksiin halusin tutkimuksellani saada vastauksia.  

 

Mielessäni oleva johtoajatus tutkimuksen aihepiiristä sekä sen kysymyksenasettelusta ohjasi 

osaltaan myös aineistonkeruumenetelmän valintaa sekä sen muotoutumista omalle tutkimukselleni 

sopivaksi. Varsinaiset tutkimusongelmat elivät kuitenkin lähes koko tutkimusprosessin ajan ja 

muotoutuivat lopulliseen muotoonsa vasta tutkimusprosessin loppusuoralla. Tutkijana päädyin 

lopulta asettamaan tutkimukselleni kaksi tutkimustehtävää. 

 

1. Mille ulottuvuuksille luokanopettajien ammatillinen identiteetti rakentuu? 
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2. Miten yksittäisen luokanopettajan ammatillinen identiteetti kehittyy opettajankoulutuksessa ja 

erityisesti valmistumisen jälkeen työelämässä? 
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6 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET 

LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUKSEN 

SUORITTAMINEN 

 

Varton (1995, 95–96) mukaan tutkimus alkaa siitä, kun esitetään jokin kysymys jossakin 

merkitysyhteydessä.  Tämä kysymys esitetään sellaisessa merkitysyhteydessä, että siihen voidaan 

odottaa saatavan vastaus. Kysymykseen vastaamisella ei Varton mukaan tarkoiteta uusien 

käsitteiden tuomista tutkimusperinteeseen, vaan ennen kaikkea tuon tarkasteltavan 

merkitysyhteyden näkyväksi ja tunnistettavaksi tekemistä. Varto pitää merkitysyhteyden ilmeiseksi 

tuomista ensisijaisena tehtävänä, sillä hänen mukaansa itse kysymys voidaan ymmärtää syvällisesti 

vasta, kun sen merkitysyhteys on ymmärretty. (Varto 1995, 95–96.) 

 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia ja niitä tutkimuksellisia traditioita, 

joihin tämä tutkimus voidaan liittää. Lisäksi tuon luvussa konkreettisesti esille niitä tutkimustapoja 

ja aineistonhankintaan liittyviä menettelyjä, jotka olivat keskeisessä roolissa omassa 

tutkimuksessani. 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimusmetodi 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus perustuu kokonaisvaltaiseen tiedonhankintaan 

luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Koska lähtökohtana on pyrkimys kuvata todellista elämää 

ja sen ilmiöitä, tutkimuskohteena suositaan ihmistä. Laadullista aineistoa hankkiessaan tutkija 

hakeutuu aitoihin tilanteisiin ja luottaa laadullisten menetelmien antavan hänelle enemmän 

todellisuutta vastaavaa tietoa kuin erilaisten lomakkeiden ja testien. Viimeksi mainituilla voidaan 
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toki täydentää tutkimusaineistoa, mutta kvalitatiivisen tutkijan näkökulmasta tutkittavan oma ääni 

ja näkökulmat pääsevät paremmin esille aidoissa tilanteissa. (Hirsjärvi ym. 2007, 157;160.) 

 

Laadullisen tutkimuksen kohteena on useimmiten ihminen ja hänen oma, henkilökohtainen 

elämismaailmansa. Elämismaailmalla tarkoitetaan yksilön omasta elämästään muodostamien 

merkitysten kokonaisuutta, kokemustodellisuutta, jossa ihmistä voidaan tarkastella. Ihmisen 

kokemustodellisuus on aina läsnä ja jatkuvan muutoksen alaisena. Kaikki elämismaailman 

sisältämät merkitykset ovat syntyneet ihmisen kautta. Merkitykset ovat aina ihmisestä lähtöisin 

olevia ja ihmiseen päätyviä tapahtumia. Laadullisessa tutkimuksessa ihminen on sekä tutkimuksen 

kohde että tutkija. Koska kaikki laadullinen tutkimus on keskittynyt ihmisen elämismaailman ja 

sen sisältämien merkitysten tutkimiseen, tutkija voidaan nähdä osana sitä merkityssuhdetta, josta 

hän on tutkimuksessaan kiinnostunut. Tämä on toisaalta myös edellytys kvalitatiivisen tutkimuksen 

toteuttamiselle, sillä tutkijan on mahdollista ymmärtää toisen ihmisen elämismaailman merkityksiä 

vain siinä kontekstissa, johon ne kuuluvat. (Varto 1992, 23–24;26.) 

 

Alasuutarin (1999, 39) mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen 

pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Hän on kuitenkin korostanut, että kyseinen jaottelu 

on mahdollista tehdä vain analyyttisesti, sillä käytännön tutkimustyössä osa-alueet nivoutuvat 

tiiviisti toisiinsa. Alasuutari (1999, 38;52) puhuu myös laadullisen analyysin absoluuttisuudesta, 

jolla hän viittaa tapaan yhdistää raakahavaintoja. Laadullinen analyysi perustuu hänen mukaansa 

siihen, että tutkija luo kaikkia itse tekemiään raakahavaintoja kuvaavia sääntöjä, jotka pätevät 

poikkeuksetta koko aineistoon. Tutkijan tulee selvittää kaikki tutkimuksen kannalta olennaisiksi 

todetut seikat, pienet yksityiskohdatkin, jotta hän välttyisi luomasta ristiriitaisia tulkintoja 

aineistostaan. (Alasuutari 1999, 38). 

 

Kvalitatiiviselle tutkimusotteelle ominaisella tavalla tutkimukseen tarkoin mukaan valitut tapaukset 

käsitellään ainutlaatuisina (Hirsjärvi ym. 2007, 160). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään 

tavallisesti pieneen määrään tapauksia, joita tutkija pyrkii analysoimaan mahdollisimman 

syvällisesti. Tällöin tieteellisyyden kriteeriksi muodostuu tuotetun tutkimustiedon laatu, 

käsitteellistämisen kattavuus (Eskola & Suoranta 1998, 18). Toisin kuin kvantitatiivinen tutkimus, 

kvalitatiivinen suuntaus näkee tyypillisestä poikkeavat tapaukset mielenkiintoisina. Laadullisessa 

tutkimuksessa käytettävän induktiivisen analyysin periaatteiden mukaisesti laadullista tutkimusta 

tekevä tutkija pyrkii tutkimuksensa kautta löytämään ja paljastamaan odottamattomia seikkoja. 

Erilaisten hypoteesien ja teorioiden testaaminen ei induktiivisessa analyysissä ole kovin 
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keskeisessä asemassa, vaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtana toimii tutkimusaineiston 

monipuolinen ja yksityiskohtainen tarkastelu sekä tutkimuskohteen kokonaisvaltainen tutkiminen. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 157;160.) 

 

Luodakseen monipuolisen, kattavan ja luotettavan tutkimuksen tutkijan tulee prosessin edetessä 

olla valmis muokkaamaan myös omia henkilökohtaisia hypoteesejaan sekä olettamuksiaan 

tutkittavasta aiheesta. Tutkijan omat arvolähtökohdat ovat tärkeässä asemassa kvalitatiivista 

tutkimusta tehtäessä. Tutkijan on tärkeätä tiedostaa, ettei hänen ole mahdollista sanoutua irti omista 

arvolähtökohdistaan, vaan hänen henkilökohtaiset arvonsa tulevat aina tahtomattakin vaikuttamaan 

siihen, miten hän ymmärtää ja käsittelee tutkittavia ilmiöitä. Tutkimustiedon objektiivisuudesta 

puhuttaessa sen merkitys voidaan kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä ymmärtää hieman 

perinteisestä poikkeavalla tavalla. Koska tutkijan oma arvo- ja ajatusmaailma sekä tutkimuksen 

avulla saatu tieto liittyvät aina tiiviisti toisiinsa, voidaan tutkimuksen tuloksena todeta syntyneen 

ehdottoman tiedon sijaan ehdollisia selitysmalleja, jotka pätevät tietyssä ajassa ja paikassa. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä ei siis niinkään voida puhua jo olemassa olevan tiedon 

todentamisesta, vaan tietyissä tilanteissa pätevien tosiasioiden löytämisestä tai paljastamisesta. 

Laineen (2004, 117) mukaan kvalitatiivisen analyysin tuloksena syntyy laadullinen kuvaus tai 

pelkistys tutkittavasta kohteesta. Kvalitatiivisen kuvauksen luominen edellyttää tutkijalta 

laadullisten menetelmien käyttöä aineistonkeruussa tutkittavien oman äänen ja näkökulmien 

kuuluville saamiseksi. (Hirsjärvi ym. 2007, 157;160.) 

6.1.1 Tutkimustyyppinä tapaustutkimus 

Tapaustutkimus (case study) on luonteeltaan empiiristä. Kyseiselle tutkimustyypille ominaista on 

mielenkiinnon kohdistuminen yhteen tiettyyn tapaukseen. Tapaustutkimuksen haastavuutta lisää 

kuitenkin se, että tutkittavana tapauksena voi toimia lähes mikä tahansa kohde, kuten yksilö, 

ryhmä, koulu, yhteisö, laitos tai ilmiö.  Tapaustutkimusta on vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä 

sen toteutustavat ovat hyvin moninaiset. Jos halutaan mahdollisimman lyhyesti kuvailla 

tapaustutkimuksen luonnetta, se nähdään ennen kaikkea toiminnassa olevan tapahtuman 

tutkimuksena. Olennaisinta on, että tutkittavasta tapauksesta pyritään konkreettisten, elävien ja 

yksityiskohtaisten kuvausten sekä tulkintojen myötä luomaan kokonaisvaltainen ja systemaattinen 

kuvaus. Koska tutkimuksen päämääränä on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä aikaisempaa 

syvällisemmin, tutkijan tulisi pyrkiä hankkimaan tietoa tutkimuskohteestaan monipuolisesti ja 

monella tavalla. Tapaustutkimuksen lähtökohtana onkin yksilöiden kyky tulkita konkreettisia, 
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inhimillisen elämän tapahtumia ja muodostaa näin merkityksiä kokemustensa ja havaintojensa 

pohjalta. Jotta subjektiiviset merkitykset ilmenisivät mahdollisimman luotettavina, on niitä 

tarkasteltava aina omassa kontekstissaan. (Syrjälä & Numminen 1988, 6–9; Syrjälä 1996, 10–11.) 

 

Tapaustutkimukseen liittyy epistemologinen kysymys siitä, mitä yhdestä yksittäisestä tapauksesta 

voidaan oppia. Tutkija Robert E. Staken (1995) mukaan tapaustutkimusta tekevä tutkija etsii 

aineistostaan niin yhteneväisyyksiä kuin uniikkeja erityistapauksiakin. (Stake 1995, 1–4.) 

Yksittäinen tapaus ei kuitenkaan ole suoraan yleistettävissä muihin tapauksiin. Staken (1995) 

mukaan olennaisinta tapaustutkimuksessa on yleistämisen sijaan tapauksen syvällinen 

ymmärtäminen ja tapaustutkimus voidaankin hänen mukaansa nähdä yhdestä tapauksesta 

oppimisena. (Stake 1995, 1-4;8.) Myös Cohen ja Manion (1987, 120) ovat korostaneet ilmiön ja 

sen moniulotteisuuden analysoinnin sekä syvällisen tutkimisen ja ymmärtämisen tärkeyttä. 

Toisaalta on mahdollista, että tutkija löytää hankkimansa aineiston sisällöistä merkittäviä yhteisiä 

piirteitä. Tällöin tapaustutkimuksen voidaan nähdä lähestyvän sitä rajapyykkiä, jolloin voidaan 

puhua tutkimustiedon yleistämisestä. Sulkunen (1990, 272) on esittänyt, ettei yleistyksiä ole 

mahdollista tehdä suoraan kvalitatiivisesta aineistosta, vaan yleistysten tekeminen edellyttää aina 

tutkijan aineistoon perustuvia tulkintoja. Tällöin tutkijan tekemien päätelmien yleistettävyys liittyy 

pitkälti tulkintojen tekemiseen ja niiden perustelemiseen. (Sulkunen 1990, 272.) Tutkimustulosten 

yleistettävyys ei kuitenkaan saa olla tapaustutkimuksen tärkein tavoite, vaan tapaustutkijan tulee 

aina ensisijaisesti pyrkiä lisäämään tapauksen ymmärrettävyyttä monipuolisesti. (Stake 1995, 75–

78.) Metsämuurosen (2001, 18) mukaan tapaustutkimusta voidaan pitää kvalitatiivisen 

metodologian keskeisenä tiedonhankinnan strategiana. Lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on 

tapaustutkimusta. Kvalitatiivisessa tiedonhankinnassa esiintyvät erot ilmenevät lähinnä siinä, millä 

tavalla aineistoa hankitaan ja mikä on tutkittava kohde. (Metsämuuronen 2001, 18.) 

 

Tutkimuksessani perehdyin kolmen uransa eri vaiheessa olevan luokanopettajan kokemuksiin ja 

tuntemuksiin koskien heidän omaa ammatillista identiteettiään, opettajuuttaan sekä niiden kehitystä 

käytännön työkokemuksen lisääntyessä. Tutkimus luokitellaan tapaustutkimukseksi, sillä 

valitsemani tutkimuskohde, luokanopettajat, muodostavat yhden selkeän ryhmän eli tapauksen. 

Tapaustutkimukselle ominaisella tavalla tutkimukseni tavoitteena on lisätä tutkittavan ilmiön, 

luokanopettajien ammatillisen identiteetin sekä sen kehityksen, ymmärrettävyyttä. Jotta tutkimus 

antaisi syvällisen ja luotettavan kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä, pyrin hankkimaan aiheesta 

monipuolisesti tietoa. Haastattelujen avulla keräämästäni tutkimusaineistosta kokosin teoreettisen 

tiedon rinnalle konkreettisia, tarkkoja ja aitoja kuvauksia tutkimuskohteesta. Tutkimusprosessin 
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aikana tarkastelin haastatteluaineistoa useasta eri näkökulmasta ja tulkitsin sitä monipuolisesti eri 

lähteisiin viitaten, sillä halusin tutkimusaineiston ja siitä tekemieni tulkintojen linkittyvän esille 

tuomaani teoriataustaan. Tapaustutkimuksen lähtökohtien mukaisesti oman tutkimukseni 

tavoitteena ei ollut tehdä yleistyksiä tutkittavasta ilmiöstä. Yleistyksien sijaan pyrin 

tutkimusprosessin myötä tutkittavan ilmiön ymmärrettävyyden lisäämiseen. Omassa 

tutkimuksessani pyrin lisäämään tutkimuskohteenani toimivien luokanopettajien ammatillisen 

identiteetin rakentumisen sekä sen kehittymisen ymmärrettävyyttä sekä luomaan hankkimani 

aineiston pohjalta kattavan ja monipuolisen kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. 

6.1.2 Hermeneuttinen tutkimusote 

Hermeneutiikalla tarkoitetaan teoriaa ymmärtämisestä ja tulkinnasta (Laine 2001, 29). 

Tutkimusmetodina se on ihmisten kokemuksiin perustuvaa tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

35). Hermeneuttinen tutkimus pyrkii löytämään tulkinnoille sääntöjä, joiden perusteella voidaan 

puhua vääristä ja oikeammista tulkinnoista (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35). Kyseisen 

tutkimusotteen lähtökohtana on ajatus, että ihmisen ympäröivästä maailmastaan muodostamat 

henkilökohtaiset merkitykset muodostavat edelleen kokonaisuuden, jota voidaan lähestyä tutkien. 

Hermeneutiikan keskeisenä tavoitteena on yksilön aikomusten, päämäärien ja käyttäytymisen 

ymmärtäminen hänen sisäisistä tiloistaan käsin. Tavoitteena ei siis niinkään ole yleistysten 

tekeminen aineistosta, vaan tutkittavan ilmiön syvällinen ymmärtäminen ja sen ytimeen 

pääseminen. (Niikko 1998, 113.) Tutkimusta toteutettaessa hermeneuttinen tutkimusote tulee 

kyseeseen silloin, kun tutkimusaineiston analysointi edellyttää tutkijalta tulkintaa. Hermeneuttisen 

tulkinnan kohteena ovat ihmisen ilmaisut, niin kielelliset ilmaisut kuin kehollisenkin ilmaisun eri 

muodot. Tutkimusaineistoa kerätään useimmiten haastatteluiden avulla. Kyseiselle 

aineistonkeruutavalle ominaista on, että haastateltava ihminen pukee ensin sanoiksi omia 

kokemuksiaan ja tutkija pyrkii edelleen löytämään haastateltavan ilmaisemille asioille 

mahdollisimman oikean tulkinnan. (Laine 2001, 29.) Hermeneuttisessa tarkastelussa sanotun 

ymmärtämisellä on hyvin keskeinen rooli. Siksi myös suullisen ilmaisun on oltava ymmärrettävästi 

kuultavissa. Kielen toimimista puolestaan voidaan pitää hermeneuttisessa tarkastelussa pelkkänä 

ennakkoehtona. (Gadamer 2004, 221.) 

 

Se, että jokainen ihminen muodostaa omat henkilökohtaiset merkityksensä oman 

kokemusmaailmansa pohjalta, asettaa tutkijalle merkittäviä haasteita. Sillä, miten tutkija lukee ja 

tulkitsee merkityksiä, on ratkaiseva vaikutus siihen, miten tutkimus onnistuu. Jos tutkija tarkkailee 
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kohdetta omasta kokemusmaailmastaan käsin, sen nähdään vaikuttavan heikentävästi tutkimuksen 

luotettavuuteen. Hermeneuttinen ihmistiede painottaa, että tutkijan on aina muistettava ja oltava 

tietoinen siitä, että hänen tutkimuskohteensa elämismaailma kuuluu toiselle ihmiselle, ei hänelle 

itselleen. Niinpä sen sisältämiä merkityksiä voi lukea vain tutkittavan omasta maailmasta käsin. 

Sanotun ymmärtäminen voidaankin täten nähdä hermeneutiikan tärkeimpänä tavoitteena (Gadamer 

2004, 221). Hermeneuttinen tarkastelutapa tähtää tulkintaan ja ymmärtämiseen, mutta se ei 

kuitenkaan aseta itselleen mahdottomia tavoitteita eli toisen ihmisen täydellistä ymmärtämistä. 

Hermeneuttisen tarkastelutavan näkökulmasta toisen ihmisen täydellinen ymmärtäminen ei näet ole 

edes mahdollista. (Varto 1992, 58–59.) 

 

Tulkintaa voidaan pitää laadullisen tutkimuksen päämenetelmänä. Erityisen keskeinen menetelmä 

se on tutkittaessa yksittäisten ihmisten kokemusmaailmaa. Hermeneutiikassa tulkintaprosessi etenee 

tiettyä kehämallia toteuttaen. Kerättyä tutkimusaineistoa tarkastellaan tutkimuksen perustana 

toimivien teoreettisten periaatteiden valossa, jonka pohjalta luodaan edelleen tulkintoja aineistosta. 

Syntyneitä tulkintoja verrataan tämän jälkeen tutkijan lähtöoletuksiin erityisesti siitä näkökulmasta, 

tavoitetaanko tehdyillä tulkinnoilla laatuja. Tämän vertaamisen perusteella tutkija jäsentää 

tarvittaessa uudelleen tulkinnan perustaksi asettamansa periaatteet ja täsmentää omat, tutkittavaan 

ilmiöön liittyvät oletuksensa. (Varto 1992, 69–70.) 

 

Hermeneuttisen tutkimusotteen yhteydessä puhutaan myös fenomenologiasta. Tämä on perusteltua, 

sillä kun hermeneuttinen ihmistutkimus toimii tulkinnan ja ymmärtämisen puolestapuhujana, myös 

fenomenologinen ihmiskäsitys nostaa esiin tulkinnan tarpeen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35). 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 34) mukaan hermeneuttinen tutkimus luokitellaankin yhdeksi 

fenomenologisen tutkimuksen ulottuvuudeksi. Puolimatkan (1999, 118) mukaan sana 

fenomenologia tarkoittaa oppia ilmiöstä. Fenomenologia voidaankin nähdä oppina siitä, miten 

maailma ilmenee ihmisen tietoisuudelle. Maailma näyttäytyy eri ihmisille erilaisena johtuen 

ihmisten erilaisista taustoista, ennakko-oletuksista, mieltymyksistä, toiveista, haluista ja 

pyrkimyksistä. (Puolimatka 1999, 118.) Fenomenologiassa tutkimuksen kohteena on inhimillinen 

kokemus. Ihmisen toiminta nähdään intentionaalisena ja hänen suhteensa todellisuuteen 

merkityksellisenä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35). Laineen (2004, 116) mukaan fenomenologinen 

tutkimus näkee ihmisen ajattelun olevan tajunnallinen ja aktiivinen prosessi. Näin ollen kyseinen 

tutkimusperinne pitääkin ihmisen toimintaa tarkoituksellisena. (Laine 2004, 116).  
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Fenomenologis-hermeneuttisista lähtökohdista tehdyssä tutkimuksessa keskeisin merkitys on 

inhimillisellä kokemuksella, tutkittavien tietoisuudessa liikkuvilla merkityksillä sekä ihmisten 

subjektiivisella elämismaailmalla. Todellisuudesta ei ole mahdollista saada suoraa tietoa, vaan 

ihmisen on ensin hankittava maailmasta kokemuksia. Vasta kokemuksista johdettujen 

konstruktioiden perusteella ihmisen on mahdollista saada tietoa todellisuudesta. (Huotelin 1996, 

22.) Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen tavoitteena on kokemuksen merkityksen 

käsitteellistäminen eli jo tunnetun ilmiön tiedetyksi tekeminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35).  

Laineen (2001, 31) mukaan fenomenologis-hermeneuttisesta metodista ei kuitenkaan ole 

mahdollista esittää tarkkaa kuvausta, sillä kyseinen tutkimusote saa eri tutkimuksissa aina 

omanlaisensa muodon monien eri tekijöiden tuloksena. Metodin muotoutumiseen eniten vaikuttavia 

tekijöitä ovat tutkijan, tutkittavan ja tilanteen erityislaatuisuus. (Laine 2001, 31.) 

 

Tuomeen ja Sarajärveen (2002, 35) nojaten hermeneutiikka tutkimusmetodina on ihmisten 

kokemuksiin perustuvaa tutkimusta. Koska omassa tutkimuksessani olin kiinnostunut 

luokanopettajan ammatti-identiteetin rakentumisesta ja opettajan ammatillisessa identiteetissä 

lisääntyvän työkokemuksen myötä tapahtuvasta kehityksestä, fenomenologis-hermeneuttinen 

tutkimusote sopi käyttööni erityisen hyvin. Tutkimusta toteuttaessani pyrin tarkastelemaan opettajan 

ammatti-identiteetin kehitystä haastattelemieni luokanopettajien silmin. Tällainen toimintatapa 

edesauttoi sitä, että tutkijana olisin kykeneväinen tulkitsemaan tutkittavien henkilöiden 

kokemusmaailmojen sisältämiä merkityksiä mahdollisimman oikein ja siten ymmärtämään heidän 

ajatteluaan paremmin. 

6.3 Tutkimuksen kohde 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajan ammatillisen identiteetin kehittymistä 

työelämässä opettajankoulutuksesta valmistumisen jälkeen. Tutkimuskohteena on siis ammatillisen 

identiteetin kehittyminen. Olen kohdistanut huomioni ja mielenkiintoni erityisesti niihin 

ulottuvuuksiin, joiden pohjalle luokanopettajan ammatillinen identiteetti rakentuu. 

Tutkimuksessani olen myös tarkastellut ammatillisen identiteettiprosessin yksilöllistä etenemistä ja 

lähestynyt kyseistä aihetta kahden esimerkkitapauksen kautta.   
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6.3.1 Tutkimuksen kohdejoukon valinta ja kuvaus 

Koska tutkimukseni tarkoituksena oli luoda yksityiskohtainen ja ainutkertainen kuvaus 

luokanopettajan ammatillisen identiteetin rakentumisesta ja siinä työkokemuksen lisääntymisen 

myötä tapahtuvasta kehityksestä, valitsin tutkimukseni kohdejoukoksi luokanopettajat. 

Luokanopettajien joukkoa tässä tutkimuksessa edustaa kolme luokanopettajaa, jotka kaikki ovat 

kotoisin Etelä-Suomesta. Päädyin rajaamaan tutkittavien joukon melko pieneksi, sillä hankin 

tutkimusaineistoa yksilöllisten teemahaastatteluiden avulla. Tutkimukseni toteuttamisen kannalta 

oli ensisijaisen tärkeää, että kaikilla tutkimushenkilöillä oli takanaan vuosien työkokemus 

luokanopettajan ammatissa. Hankittu työkokemus luokanopettajantyössä oli tärkeä kriteeri, sillä 

uskoin jo ammatillista kokemusta omaavien opettajien osaavan analysoida ja kuvailla itsessään 

tapahtuneita muutoksia ja kehitystä kokemattomia opettajia moniulotteisemmin ja syvällisemmin. 

Tästä johtuen merkittävä tutkimushenkilöiden valintaan vaikuttanut seikka oli se, kuinka pitkä 

työkokemus henkilöllä oli takanaan. Otin sähköpostitse yhteyttä kolmeen valitsemaani 

luokanopettajaan ja kysyin heidän halukkuuttaan osallistua tutkimukseeni. Valitsemistani kolmesta 

opettajasta kaikki osoittivat halukkuutensa tutkimukseen osallistumista kohtaan ja heistä tuli 

tutkimukseni tutkimushenkilöitä. Ennen tutkimushenkilöiden valintaa olin asettanut tutkimukseni 

aineistonkeruun lähtökohdaksi kolme yksilöhaastattelua. Tämä lähtökohta toteutuikin hyvin. Koska 

kaikki kolme tekemääni haastattelua olivat kaikin puolin antoisia, sisällöltään rikkaita ja 

tutkimukseni tarkoitusta hyvin palvelevia, en nähnyt tarvetta laajentaa haastatteluaineistoani 

lisähaastatteluilla. Toki tämän tutkimuksen toteuttamista varten käytettävissä oleva aika oli hyvin 

rajallinen, mikä puolestaan vaikutti myös tutkimusaineiston hankintaan sen määrää rajoittavasti. 

Jotta tutkimusprosessi valmistuisi ennakkoon suunnitellussa ajassa, hankittavan aineiston laajuutta 

piti pohtia ja suunnitella tarkasti.  

 

6.4 Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu 

Yksi laadulliselle tutkimukselle tyypillinen tiedonkeruun muoto on haastattelu. 

Tutkimustarkoituksessa haastattelun avulla pyritään systemaattisesti ja päämäärätietoisesti 

hankkimaan luotettavaa ja pätevää tietoa, jonka vuoksi Hirsjärvi ja Hurme (1995, 25) käyttävätkin 

siitä nimitystä tutkimushaastattelu.  Tutkimushaastattelu pyrkii tuomaan esille haastateltavan omaa 

ajattelua, tunteita ja motiiveja. Haastattelu voidaan nähdä eräänlaisena keskustelutilanteena, jossa 
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vuorovaikutus on molemminpuolista. Tutkija toimii haastattelussa aloitteentekijänä sekä 

keskustelun johdattajana. Hän esittää haastateltavalle tutkimusongelmansa kannalta olennaisia 

kysymyksiä antaen samalla haastateltavalle mahdollisuuden tuoda vapaasti esille itseään koskevia 

asioita. Vilkan (2005, 103) mukaan laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen 

tarkoitus on olla emansipatorinen. Sen lisäksi, että tutkijan ymmärrys tutkittavaa asiaa kohtaan 

lisääntyy aineistonhankinnan myötä, tulisi myös tutkittavien tietämyksen ja ymmärryksen kasvaa 

tutkimusprosessin aikana. Haastateltavien ei siis tulisi olla tutkimuksessa ainoastaan 

tiedonhankinnan välineitä, vaan myös heidän itsensä pitäisi jollakin tavalla hyötyä 

haastattelutilanteesta. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen kaikkea haastattelutilanteen myönteistä 

vaikutusta tutkimushenkilöiden tutkittavaa teemaa koskeviin ajattelu- ja toimintatapoihin. (Eskola 

& Suoranta 1998, 86.) 

 

Haastattelu soveltuu erityisen hyvin aineiston hankinnan metodiksi, kun tutkimusongelma on 

vähän kartoitettu tai tuntematon alue ja kun tutkijan on vaikeata arvioida tutkimustulosten suuntia. 

Haastattelutilanne tarjoaa kummallekin osapuolelle mahdollisuuden kysymysten tulkitsemiseen ja 

toistamiseen sekä vastausten täsmentämiseen ja syventämiseen. Haastattelun avulla tutkijalla on 

näin mahdollisuus saada aineistoonsa myös konkreettisia ja kuvailevia esimerkkejä tarkastelun 

kohteena olevasta aiheesta. Haastattelu mahdollistaa haastateltavan mielipiteiden syvällisemmän 

perustelun sekä eri näkökulmien esille tuomisen. (Hirsjärvi ym. 2007, 200.) Tuomi ja Sarajärvi 

(2002, 75) puhuvat tässä yhteydessä haastattelun joustavuudesta. Keskustelumahdollisuuden lisäksi 

haastattelun joustavuutta lisää heidän näkemyksensä mukaan myös se, että haastattelija voi esittää 

haastattelukysymykset siinä järjestyksessä, kuin hän itse parhaaksi näkee. Haastattelun eduksi 

voidaan nähdä myös se, että haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla on kokemusta sekä tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76). Kyseinen metodi soveltuu hyvin käytettäväksi 

myös sellaisissa tutkimuksissa, joissa käsitellään henkilökohtaisia, arkoja tai vaikeita aiheita 

(Hirsjärvi ym. 2007, 201). 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kartoittaa kolmen uransa eri vaiheessa olevan opettajan 

henkilökohtaisia näkemyksiä oman ammatti-identiteettinsä kehittymisestä. Koska pyrkimykseni oli 

kerätä tutkimusaineistooni tarkastelun kohteena olevien yksittäisten henkilöiden, kolmen 

luokanopettajan, ajatuksia ja kokemuksia henkilökohtaisen ammatti-identiteettinsä kehittymisestä, 

valitsin aineistonhankintamenetelmäkseni tutkimushaastattelun. Kyseinen menetelmä tarjosi 

tutkimusongelmani kannalta parhaat edellytykset syvällisen aineiston keräämiseen. Haastattelun 

valintaa vahvisti myös se, ettei itselläni tutkijana ollut merkittävästi aikaisempaa tietoa tutkittavasta 
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ilmiöstä ja halusin haastattelujen avulla saada aiheesta mahdollisimman syvällisen ja kattavan 

kuvauksen. Tutkijana koin haastattelun mahdollistavan yksityiskohtaisen ja moniulotteisen 

tapahtumien kuvailun sekä haastateltavan omien ajatusten, kokemusten ja tunteiden esille 

tuomisen. Koska haastattelu on molemminpuolista vuorovaikutusta, kummallakin osapuolella oli 

haastattelun edetessä mahdollisuus käsiteltävien asioiden tulkitsemiseen sekä toistamiseen. 

Haastattelun eduksi koin lisäksi sen, että minulla oli haastattelijana mahdollisuus syventää ja 

täsmentää saamiani vastauksia tilanteeseen sopivien lisäkysymysten avulla. Näin minimoituivat 

myös monimerkityksisten ilmausten virhetulkintojen sekä väärinymmärrysten mahdollisuudet.  

 

Tutkijana haastattelin kaikki tiedonantajat yksin. Jokainen haastattelu toteutettiin kunkin 

haastatellun opettajan omalla työpaikalla, tutussa ympäristössä. Jokainen tekemistäni 

haastatteluista kesti puolestatoista tunnista jopa yli kahteen ja puoleen tuntiin. Haastattelutilanteet 

tuntuivat luontevilta ja niissä vallitsi avoin ilmapiiri. Pyrin luomaan haastateltaville tunteen siitä, 

että heidän on turvallista puhua asioista. Huomasin lisäksi, että oma haastattelutyylini muuttui 

haastattelujen edetessä vapautuneemmaksi, mikä puolestaan edesauttoi miellyttävän ilmapiirin 

syntymistä sekä ylläpitämistä haastattelutilanteessa. Jokainen toteuttamani haastattelu nauhoitettiin 

ja nauhat litteroitiin sanasanaisesti. 

 

6.4.1 Teemahaastattelu 

Yhtä tutkimushaastattelun muotoa, teemahaastattelua, voidaan pitää lomake- ja avoimen 

haastattelun välimuotona. Se sopii hyvin käytettäväksi tilanteissa, joissa tarkastelun kohteena ovat 

henkilökohtaiset, arat aiheet tai heikosti tiedostettavat seikat. Teemahaastattelu sopii ihanteellisesti 

aineistonhankintamenetelmäksi myös sellaisissa tilanteissa, joissa tutkittavista ilmiöistä ei 

välttämättä ole totuttu keskustelemaan päivittäin. Tällaisia aiheita ovat muun muassa yksilön 

arvostukset, ihanteet, kokemusmaailma sekä perustelut. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 35). 

Teemahaastattelua kutsutaan monissa yhteyksissä myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. 

Teemahaastattelu perustuu nimensä mukaisesti tutkimusongelman kannalta keskeisten teemojen ja 

aihepiirien käsittelyyn. Kyseiselle tutkimushaastattelutyypille on ominaista, että haastattelija tuntee 

hyvin haastattelussa käsiteltävänä olevat aiheet ja teema-alueet, mutta kysymysten tarkasta 

muodosta ja järjestyksestä hän päättää vasta itse haastattelutilanteessa. Puolistrukturoidusta 

haastattelusta puuttuu siis strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto sekä 

järjestys. Hankittaessa tutkimusaineistoa teemahaastatteluiden avulla on tutkittavien joukko 
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useimmiten melko pieni. Koska haastatteluaineistot ovat yleensä melko laajoja ja niiden 

analysointi hyvinkin työlästä, on tutkijan syytä huomioida tämä haastattelujen toteutuksesta sekä 

haastateltavien määrästä päättäessään. (Vilkka 2005, 101–102; Hirsjärvi & Hurme 1995, 36;38.) 

Hirsjärven ja Hurmeen (1995, 35) mukaan teemahaastattelu pohjautuu Mertonin, Fisken ja 

Kendallin 1956 julkaisemaan kirjaan The Focused Interview. Hirsjärvi ja Hurme (1995, 36) ovat 

suomentaneet Mertonin, Fisken ja Kendallin menetelmästään käyttämän nimen, the focused 

interview, ja kutsuvat menetelmää nimellä kohdennettu haastattelu. Mertonin ym. (1990, 11–12) 

mukaan kohdennetun haastattelun perustana ovat neljä keskeistä piirrettä - laajuus, spesifiys, 

syvyys ja henkilökohtainen konteksti. Laajuudella Merton ym. tarkoittavat, että haastattelun tulisi 

suoda haastateltavalle mahdollisuus tuoda esille kaikki haluamansa näkökulmat. Spesifiydellä he 

tarkoittavat tutkimushenkilöiden reaktioiden erityisyyden ja ainutlaatuisuuden selville saamista 

sekä syvyydellä pyrkimystä auttaa haastateltavia kuvailemaan henkilökohtaisia, tilanteille 

antamiaan merkityksiä. Henkilökohtaisella kontekstilla Merton ym. puolestaan viittaavat 

tutkittavien henkilöiden ominaisuuksien ja aikaisempien kokemuksien selvittämiseen, jotta heidän 

eri ilmiöille antamansa merkitykset pystyttäisiin selvittämään. (Merton, Fiske & Kendall 1990, 11–

12.) 

 

Valitsin haastattelutyypiksi teemahaastattelun, sillä se vastasi parhaiten tutkimukseni lähtökohtia ja 

tavoitteita. Tutkimukseni aihe, luokanopettajan ammatillinen identiteetti ja sen kehitys, voidaan 

kokea vaikeasti tiedostettavaksi ilmiöksi, sillä se käsittelee teemoja, joista ihmiset eivät välttämättä 

ole tottuneet keskustelemaan päivittäin. Puhuttaessa yksilön identiteetistä keskeisiä teemoja ovat 

muun muassa ihmisen henkilökohtainen kokemusmaailma, tuntemukset, intressit, perustelut ja 

motiivit. Teemahaastattelu tarjosi parhaat edellytykset tutkimuksessa mukana olevien yksilöiden 

lähestymiseen ja monipuolisen haastatteluaineiston hankkimiseen. Puolistrukturoitu haastattelu 

mahdollisti muun muassa kysymysten muokkaamisen sekä tarkentavien lisäkysymysten 

esittämisen itse haastattelutilanteessa. Haastattelutilanteen luontevuutta ja mukavuutta lisäksi 

huomattavasti myös se, että haastattelijana itselläni oli mahdollisuus esittää kysymykset 

tilanteeseen sopivassa järjestyksessä. Tämä puolestaan edesauttoi sitä, että haastattelijan ja 

haastateltavan välinen vuorovaikutus oli kaikissa tutkimushaastatteluissa avointa sekä luontevaa ja 

haastattelu eteni keskustelunomaisesti ja johdonmukaisesti aiheesta toiseen. Tärkeä motiivi 

teemahaastattelun valinnalle oli lisäksi se, että kyseinen haastattelutyyppi mahdollisti 

haastateltavien henkilöiden oman äänen kuulumisen ja erilaisten näkökulmien esille tuomisen. 

Tämä taas lisäsi hankkimani aineiston syvällisyyttä ja merkityksellisyyttä. Teemahaastattelulle 

tyypillisellä tavalla tutkittavien joukko oli tutkimuksessani melko pieni. Juuri tutkittavien pieni 
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määrä mahdollisti teemahaastatteluiden toteuttamisen. Keräsin aineistoa kolmen yksilöhaastattelun 

avulla, mikä mahdollisti jokaiseen haastatteluun paneutumisen sekä kerätyn haastatteluaineiston 

syvällisen ja yksityiskohtaisen tulkinnan. Haastatellut kuulivat haastattelukysymykset ensimmäisen 

kerran vasta itse haastattelutilanteessa. Tämän valinnan tein tietoisesti välttääkseni luomasta 

haastateltaville opettajille turhia paineita haastattelun sisällöistä ja vastausten valmistelusta. 

Kysymykset oli muotoiltu selkeiksi ja helposti ymmärrettäviksi, joten niihin vastaaminen onnistui 

haastateltavilta luokanopettajilta ilman ennakkotutustumistakin oikein hyvin.  

6.5 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen ydinasioina pidetään yleisesti tutkimusta varten kerätyn aineiston analyysiä, tulkintaa 

ja johtopäätöksiä (Hirsjärvi ym. 2007, 216). Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on 

selkiyttää aineistoa ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysin avulla pyritään 

tiivistämään aineistoa kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. Sen sijaan 

tiivistämisen avulla pyritään nostamaan aineiston informaatioarvoa luomalla hajanaisesta 

aineistosta selkeää sekä mielekästä. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa aineiston käsittely ja analysointi tulisi aloittaa mahdollisimman pian keruuvaiheen 

jälkeen. Analyysiä ei siis tehdä vain tutkimusprosessin yhdessä vaiheessa, vaan sen tulisi jatkua 

pitkin matkaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 218.) Myös omassa tutkimuksessani aineiston analysointi 

käynnistyi pian aineistonkeruun jälkeen. Aineistoa on mahdollista analysoida monella eri tavalla. 

Ymmärtämiseen pyrkivä lähestymistapa osoittautui tuovan parhaiten vastauksia asettamiini 

tutkimustehtäviin, joten tarkastelin keräämääni aineistoa sen valossa. Kyseiselle lähestymistavalle 

ominaista on erityisesti laadullinen analyysi sekä päätelmien teko (Hirsjärvi ym. 2007, 219).  

 

Ensimmäisenä aineistoa lähestytään yleensä teemoittelun kautta. Aineistoa tematisoitaessa siitä 

nostetaan esiin tutkimustehtävää valaisevia teemoja. Tutkijan on ensin pyrittävä löytämään 

aineistosta tutkimustehtävien kannalta olennaiset aiheet ja sen jälkeen eroteltava ne. 

Teemahaastattelun teemat muodostavat jo sinänsä tietynlaisen jäsennyksen, joiden pohjalta tutkija 

voi alkaa tekemään myös aineistonsa analyysiä (Eskola & Suoranta 1998, 152).  Teemoittelu on 

suositeltava analyysitapa, kun tutkimuksella haetaan vastausta johonkin käytännölliseen 

ongelmaan(Eskola & Suoranta 1998, 179). Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian 

vuorovaikutusta. Teemoittelun yhteydessä tutkijan on mahdollista nostaa tutkimusaineistostaan 

esiin asettamiensa teemojen alle sopivia sitaatteja, jotka sisältävät tutkimustehtävien kannalta 



 52

olennaista tietoa ja jotka linkittyvät sujuvasti tutkimuksen teoriasisältöön. Teorian ja empirian 

vuorovaikutus näkyykin tutkimusraportissa teoriasisällön ja tutkimusaineiston linkittymisenä 

toisiinsa. (Eskola & Suoranta 1998, 175–176.) Myös omassa tutkimuksessani lähestyin litteroitua 

aineistoa teemoittelun kautta. Hankin aineistoni teemahaastattelun avulla ja haastattelua varten 

muodostetut teemat toimivat analyysini lähtökohtana ja runkona. Toki teemahaastattelun teemat 

kokivat prosessin edetessä myös muutoksia ja muotoutuivat näin entistä paremmin tähän 

tutkimukseen soveltuviksi. Käytin teemoittelussa apunani värikoodeja, joiden perusteella jaoin 

keräämäni haastatteluaineiston usean teeman alle siten, että kukin väri vastasi tiettyä tarkastelun 

kohteena olevaa aihealuetta. Teemoittelun yhteydessä poimin haastatteluaineistosta myös sitaatteja 

eli lainauksia, jotka osaltaan valottivat asettamiani tutkimustehtäviä sekä linkittyivät tutkimukseni 

teoriasisältöön. Teemoittelu ja sen myötä aineistosta poimitut sitaatit auttoivat minua edelleen 

tekemään tulkintoja ja johtopäätöksiä keräämästäni tutkimusaineistosta. 

6.5.1 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysiä voidaan Tuomen ja Sarajärven (2002, 93) mukaan pitää laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmänä. Kyseisellä analyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta 

ilmiöstä tiivistetty ja yleisessä muodossa oleva kuvaus. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, joten 

miltei mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali voi olla dokumentti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 105.) Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysi voidaan tehdä joko 

aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110). Tässä 

tutkimuksessa on toteutettu teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Kyseiselle analyysitavalle ominaista 

on, että empiirinen tutkimusaineisto liitetään jo olemassa oleviin teoreettisiin käsitteisiin. Toisessa 

analyysimenetelmässä, aineistolähtöisessä analyysissä, teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta 

käsin, mutta teoriaohjaavassa menetelmässä ne tuodaan esiin valmiina. Viimeksi mainitussa 

menetelmässä lähtökohtana toimii aineisto, joka analyysin loppuvaiheessa liitetään määrättyyn 

teoriapohjaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116.) Omassa tutkimuksessani olen soveltanut 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Kyseisen analyysimenetelmän periaatteiden mukaisesti kytken 

aineistosta tekemäni tulkinnat jo olemassa oleviin teoreettisiin asiasisältöihin. 

6.5.2 Narratiivinen analyysi 

Narratiivisen tutkimuksen suosio on viime vuosikymmenten aikana lisääntynyt vahvasti eri 

tieteenaloilla. Voimakaan kasvun seurauksena on alettu puhua yleisesti narratiivisesta käänteestä 
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sosiaalitieteissä, jolla viitataan narratiivisen lähestymistavan nopeaan nousuun. (Syrjälä 2001, 

203). Narratiivisuudella tarkoitetaan tieteellisessä tutkimuksessa lähestymistapaa, jossa ihmisten 

kertomukset toimivat tiedon välittäjinä ja rakentajina. Heikkisen (2001, 116) mukaan tutkimuksen 

ja kertomuksen välistä suhdetta voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: Kertomukset ovat 

tutkimuksen kannalta tärkeätä tutkimusaineistoa, mutta toisaalta tieteellinen tutkimus voidaan 

nähdä juuri kertomusten tuottamiseksi. Itse narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, 

jossa substantiivi ”narratio” tarkoittaa kertomusta ja verbi ”narrare” kertomista. Englannin kielessä 

kyseiset kantasanat ovat muuntuneet substantiiviksi ”narrative” ja verbiksi ”narrate”.  

Narratiivisuuden käsitteelle ei ole vakiintunut suomenkielistä nimitystä, mutta esimerkiksi 

Hänninen (2002) käyttää sen synonyyminä sanaa tarinallisuus. Kirjallisuustieteissä tarinan ja 

kertomuksen käsitteet on erotettu toisistaan ja niille kummallekin on vakiintunut oma 

merkityksensä. Vaikka kirjallisuustieteissä kertomus nähdäänkin tarinan yläkäsitteenä, käytän itse 

näitä käsitteitä toistensa synonyymeinä. (Heikkinen 2001, 116–117.) 

 

Narratiivinen eli elämänkerrallinen lähestymistapa perustuu näkemykseen, jonka mukaan ihmisen 

elämä ja identiteetti rakentuvat tarinoina. Kyseinen lähestymistapa on erityisen kiinnostunut 

yksittäisten ihmisten ainutkertaisesta tavasta kokea, ajatella ja toimia. (Syrjälä 2001, 204.) Ihmisen 

kokemukset voidaan nähdä tarinoina, joita ihmiset elävät ja joita he kertoessaan muotoilevat 

uudelleen (Clandinin & Connelly 2000, 70;88). Narratiivisen lähestymistavan näkökulmasta 

ihmisen ja hänen koko elämänsä katsotaan rakentuvan tarinoiden kertomisen kautta. Sen lisäksi, 

että tarinoiden kertominen on yksi laadullinen tutkimusmetodi, se voidaan nähdä myös yhtenä 

persoonallisen ja ammatillisen kasvun välineenä. (Syrjälä 2001, 204.) Sanan vaativimmassa 

merkityksessä narratiivinen aineisto voidaan käsittää kertomukselliseksi aineistoksi, joka etenee 

loogisesti tarinan alusta keskikohdan kautta loppuun kuljettaen samalla mukanaan ajassa etenevää 

juonta. Yksinkertaisimmillaan narratiivinen aineisto voi kuitenkin olla mitä tahansa kerrontaan 

pohjautuvaa, joko suullista tai kirjallista, aineistoa eikä juonellisen kertomuksen tuottamista nähdä 

sen edellytyksenä. (Heikkinen 2001, 121.) Tämä tutkimus on luonteeltaan narratiivinen. Keräämäni 

haastatteluaineisto pohjautuu haastateltujen luokanopettajien omaan kerrontaan ja ilmentää näin 

ollen heidän yksilöllistä kokemus-, elämis- ja ajatusmaailmaa.  
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6.5.3 Opettajan ammatin tutkiminen 

Happosen (2000, 802) mukaan tarinat välittävät sellaista tietoa ja ajattelua, joka soveltuu erityisesti 

käytännön toiminnasta peräisin olevan tiedon selvittämiseen. Tästä johtuen tarinat ja kertomukset 

ovat oiva tutkimuksellinen väline, kun halutaan selvittää esimeriksi opettajien käsityksiä heidän 

omasta työstään (Laine 2004, 124). Tässä tutkimuksessa olin kiinnostunut luokanopettajan 

ammatillisen identiteetin rakentumisesta sekä siinä työkokemuksen karttumisen myötä 

tapahtuvasta kehityksestä. Hankin aineistoa yksilöhaastatteluiden avulla, sillä koin haastattelun 

tarjoavan parhaat edellytykset tutkimushenkilöiden oman äänen kuuluville saamiseen ja avoimeen 

kerrontaan. Koska tarkastelun kohteena olivat haastateltujen opettajien omiin kokemuksiin 

pohjautuvat kertomukset, lähestyin tutkimusaineistoa narratiivisuuden näkökulmasta. Narratiivisen 

lähestymistavan valintaa puolsi edelleen näkemys ihmisen elämän ja identiteetin rakentumisesta 

tarinoina ja kertomuksina (vrt. Syrjälä 2001, 204). 

 

Elämänkertatutkimus mahdollistaa monimuotoisuutensa ja joustavuutensa ansioista opettajan 

ammatin moniulotteisen ja useasta eri näkökulmasta tapahtuvan tutkimuksen. Opettajiin 

kohdistuva tutkimus voidaan perinteisesti jakaa kahteen pääsuuntaan. Näistä ensimmäinen 

suuntaus on uratutkimus ja ammatillisen kehityskaaren tutkimus. Toinen, tänä päivänä alati 

kasvava suuntaus puolestaan keskittyy opettajien omien kokemusten ja työhön liittyvien 

merkitysten, opettajan ajattelun, tutkimiseen. Elämänkerrallinen näkökulma tarkoittaa tässä 

yhteydessä sitä, että opettajan työ ja ammatti nähdään tutkimushenkilön koko elämänkaareen 

liittyvänä ja persoonallisuuteen sidoksissa olevana tekijänä. (Syrjälä, Estola, Mäkelä & Kangas 

1998, 139–140.) Oma tutkimukseni edustaa viimeksi mainittua, opettajan ajattelun tutkimiseen 

keskittynyttä tutkimussuuntausta, jossa opettajien omilla kokemuksilla ja merkityksillä on tärkeä 

asema. Thomasin (1995, 3-5) mukaan ihminen nähdään elämänkerrallisessa tutkimussuuntauksessa 

tarinoita kertovana ja kuuntelevana yksilönä. Opettajien kertomilla tarinoilla on merkitys heille 

itselleen, sillä oman elämän kertominen, niin suullisesti kuin kirjallisestikin, on kertojalleen 

terapeuttista ja pohdiskelua herättävää. Elämäntarinaansa kertoessaan tai lukiessaan ihminen joutuu 

kohtaamaan itsensä ja katselemaan itseään uusin silmin. Myös muiden opettajien tai opiskelijoiden 

on mahdollista käyttää tarinoita samoihin tarkoituksiin. (Syrjälä ym. 1998, 140–141.) 
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7. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokset esitellään seuraavassa analyysissä ongelma-alueittain ja ne on johdettu ja tulkittu 

haastatteluaineistojen eri osista.  

 

7.1 Luokanopettajien ammatillisen identiteetin ulottuvuuksia uran 

alkutaipaleelta nykyhetkeen 

Tutkimusongelma 1: Mille ulottuvuuksille luokanopettajan ammatillinen identiteetti 

rakentuu? 

 

Ammatillisen identiteetin ulottuvuudet luokiteltiin hankitun haastatteluaineistoin pohjalta tehdyn 

analyysin mukaan seuraavasti: 

 

I Omat ominaisuudet 

1. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta työuran alussa 

2. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta haastatteluhetkellä 

 

II Opettajan ammatin sisältö ja ulottuvuudet 

3. Kokemus omasta ammatillisesta kehittymisestä 

4. Kokemus luokanopettajan työn kasvavista haasteista 

5. Kokemus tulevaisuudesta  

 

Yllä oleva luokittelu syntyi vähitellen tutkimusaineistoon perehtymisen ja sen syvällisen tarkastelun 

myötä. Tässä tutkimuksessa luokittelun tukena on käytetty Laineen (2004) väitöskirjaa Huomisen 

opettajat – luokanopettajan koulutus ammatillisen identiteetin rakentajana. Yllä olevan luokittelun 

pääotsikot (I & II) vastaavat Laineen (2004) luokittelua, mutta alaotsikot ovat muovaantuneet 
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uudelleen tästä tutkimuksesta saatujen tulosten mukaisiksi. Halusin lisäksi tuoda tutkimukseeni 

menneisyyttä ja nykyhetkeä vertailevan näkökulman, koska mielestäni kyseinen tarkastelu ilmentää 

parhaiten haastattelemieni opettajien ammatillisessa identiteetissä ja sen ulottuvuuksissa työvuosien 

aikana tapahtuneita muutoksia. Tutkimukseni tulosten analyysiosassa olen vahventanut tekstistä ne 

käsitteet tai ilmiöt, jotka tulkintani mukaan parhaiten ilmentävät kulloinkin tarkastelun kohteena 

olevan ammatillisen identiteetin ulottuvuuden eri puolia. Tutkimuksessa mukana olevat ihmiset 

eivät esiinny omilla nimillään, vaan heidän nimensä on muutettu tutkimuseettisistä syistä. 

Haastatteluaineistosta lainattujen sitaattien yhteydessä olen yksilön nimen lisäksi tuonut esille myös 

haastatellun henkilön iän. 

 

I Omat ominaisuudet 

1. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta työuran alussa 

 

Opettajan ammatista puhuttaessa käytetään yleisesti termiä opettajuus. Kyseisellä käsitteellä 

viitataan siihen, että opettajan ammatin nähdään moniin muihin ammatteihin verrattuna edellyttävän 

yksilöltä voimakkaampaa henkilökohtaista sitoutumista sekä kypsymistä. Opettajuuden käsite 

voidaan ymmärtää opettajan työn ilmentymänä (Luukkainen 2005, 20). Karin ja Heikkisen (2001, 

44) mukaan opettajuuden käsite perustuu ajatukseen henkisestä kasvuprosessista, jota voidaan pitää 

edellytyksenä opettajaksi tulemiselle. Opettajuus ei kuitenkaan ole vain yksilöllinen ominaisuus, 

sillä se rakentuu prosessiluonteisesti sosiaalisessa yhteisössä yksilön saadessa vaikutteita omalta 

ammattiyhteisöltään. Karin ja Heikkisen (emt.) mukaan opettajan roolin omaksuminen voidaan 

nähdä sosiaaliseksi identiteettiprojektiksi, jonka myötä yksilö liittyy opettajien yhteisöön. (Kari & 

Heikkinen 2001, 44;46.) Myös Stenström (1993, 38) näkee ammatillisen identiteetin yksilön 

samaistumisena tietyn ammatin normeihin ja etiikkaan. Kun yksilölle on rakentunut ammatillinen 

identiteetti, hän tuntee omaavansa oman ammattinsa edellyttämät tiedot, taidot ja vastuun, mutta on 

edelleen halukas kehittämään taitojaan ja ominaisuuksiaan yhä pidemmälle. Ammatillisen 

identiteetin omaava yksilö on tietoinen omista kyvyistään sekä resursseistaan. Toisaalta hän on 

kuitenkin tietoinen myös omista rajoitteistaan sekä puutteistaan. (Stenström 1993, 38.) Kukin 

opettaja muodostaa itse henkilökohtaisen suhteensa opettajuutta koskevia normiodotuksia kohtaan. 

Sosiaalisen identiteettiprojektin ohella opettajaksi tuleminen edellyttää siis myös yksilöllistä 
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identiteettiprojektia, jonka tarkoituksena on erottua opettajien heimosta yksilönä olemalla sopivasti 

erilainen kuin muut heimon jäsenet. Opettajaidentiteetti kehittyy näin sosiaalisessa yhteisössä sekä 

yhteisyyden ja samuuden että yksilöllisyyden ja erilaisuuden löytämisenä. (Kari & Heikkinen 2001, 

46.) 

 

Kokemus itsestä ja omasta osaamisesta ovat ammatillisen identiteetin tärkeimpiä lähtökohtia. 

Työelämään siirtyminen on nuorelle opettajalle suuri askel kohti vielä melko tuntematonta 

maailmaa. Iso elämänmuutos opiskelijasta työssäkäyväksi kansalaiseksi herättää 

vastavalmistuneessa opettajassa suuria tuntemuksia. Tällaista muutosta eläessään ihminen tulkitsee 

jatkuvasti itseään, omia tuntemuksiaan sekä uusia kokemuksiaan ja pyrkii edelleen arvioimaan 

omaa osaamistaan uudessa tilanteessa. Laurialan (2000, 90) mukaan uran alkuvaiheessa 

ammatillinen identiteetti on vielä hauras. Tässä vaiheessa toisten ihmisten osoittama hyväksyntä on 

siksi nuorelle opettajalle tärkeätä.  Sekä identiteetin hauraus että hyväksynnän tarve saavat nuoren 

opettajan helposti mukautumaan perinteisiin koulun toiminta- ja ajattelutapoihin. (Lauriala 2000, 

90.) Millaisia tuntemuksia ja tulkintoja työelämään siirtyminen herätti tähän tutkimukseen 

haastatelluissa luokanopettajissa? 

 

Tunne itsenäisyydestä ja vapaudesta tehdä valitsemaansa työtä liittyvät opettajan osaamiseen. 

Vastavalmistunut opettaja kokee työelämään siirtyessään pääsevänsä osaksi opettajien yhteisöä ja 

tuntee ylpeyttä ollessaan oikeutettu tekemään itsenäisesti valitsemaansa työtä. Kysyttäessä 

haastateltavalta hänen tuntemuksistaan opettajan uran alkutaipaleella, hän kertoi seuraavaa: 

”Hirveen vapauttavia [tuntemuksia] oli silloin, et vihdoinkin mul on lupa tehdä 
tät työtä. Ja sit sellain jännä - en mie sano, et mie oisin mitenkään henkseleit 
paukutellu - mut oli sellain tunne, että mie sain itsetunnolle paljo siitä, et mun ei 
tarvi kysellä oikeutusta sille, et saanks mie olla sijaisena tai saanks mie tehä tät 
työtä.” (Marjo, 43) 

 
Ammattiin valmistumisen myötä saavutetun ammatillisen pätevyyden sekä oman ammatin 

hallitsemisen tunteen nähtiin vaikuttavan omaan opettajuuteen heti uran alkutaipaleella: 

”Mie olin kuitenkin aikuinen selkeesti…Mie olin silloin varmaan aika sellanen 
innokas kokeilemaan kaikkee. Että aika rohkeesti läksin juttui kokeilemaan. Et 
joskus itekin nyt oon miettinyt ja kattonut, mitä mie oon tehnyt silloin ihan ekoina 
vuosina, ni ehkä jäi semmonen tietty tehokkuus varmaan päälle niist kaikst 
päättöharjoitteluista ja sellasista, että sit kun lähti siihen työelämään, ni oli aika 
sillee ”suit sait, näin täällä toimitaan”. (Marjo, 43) 
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” Joissain asioissa oli ehkä jääräpäisempi, et muka ties, miten tää asia pitäs nyt 
sitte tehdä…Et sitte ku katto niit, siin oli kaks muuta siinä samassa 
koulurakennuksessa, katteli niitä muita opettajia, jotka oli epäpäteviä...toisel oli 
armeijatausta, toisel oli kaupallinen koulutus, niin silloin se vahvisti kyl sitte, kun 
itse oli saanu koulutuksen ja ties vähän kumminkin, et miten joitain asioita pitäis 
viedä eteenpäin.” (Olli, 46) 

 

Uudessa ja jännittävässä elämäntilanteessa toimiva nuori opettaja ei välttämättä tiedosta omia 

tuntemuksiaan tai ole täysin realistinen arvioidessaan omaa osaamistaan. Yksi haastatelluista 

kertoi uransa alkua koskevista ajatuksistaan seuraavalla tavalla: 

”Näin jälkeenpäin kun ajattelee, niin kestää kuitenkin aika kauan oppia se 
[työ]…Sanotaan, että enhän mä silloin opettajana olosta loppujen lopuksi kovin 
paljoo tienny, eikä siit oo oikeestaan kauheesti, oikeestaan mitään, muistikuvia, 
joitain ihan yksittäisiä. Mä oon monta asiaa miettiny jälkeenpäin, et miten se 
tehtiin, ni ei oo oikein mielikuvaa.” (Suvi, 32) 

 

Oman opettajuuden etsiminen sekä oman opetuksellisen linjan löytäminen koettiin uran 

alkutaipaleella yhdeksi keskeiseksi haasteeksi: 

”Kyllä varmaan sellaset perusvalmiudet oli, et töihin pääsi käsiksi, mut et ei miul 
niin vahva se oma opettajuuden tunne ollu siin vaihees, että ois itteään valmiiks 
kokenu millään alueella.” (Olli, 46) 

 

Vielä kokematon opettaja näkee monesti paljon vaivaa suunnitelleessaan opetusta ja tuntien 

toteutusta, sillä hänellä ei vielä ole muistissaan kokemuksen myötä syntyviä valmiita 

ratkaisumalleja erilaisiin opetuksellisiin tilanteisiin:  

”Ja sit tietyst mie tein turhaa työtä mones asiassa, en aina nähny sitä järkevintä 
keinoa…Että monta kertaa teki liian vaikeesti sen asian, jonka oon tajunu 
jälkikäteen sit vasta. Se vaatii sen, että on muutama kuvio siihen kokeiluun.” 
(Marjo, 43)  

 
Vielä puutteellisten ratkaisustrategioiden vuoksi nuoren opettajan voi myös olla vaikeata 

muuttaa suunnitelmiaan yhtäkkiä. Jos suunnitelmat kuitenkin muuttuvat yllättäen, voi opettaja 
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kokea oman osaamisensa riittämättömäksi. Huolellinen ennakointi ja suunnittelu antaa näin 

kokemattomalle opettajalle tietynlaisen turvallisuuden tunteen: 

”Mä olin varmaan aika, en mä tiiä, olinko mä tiukka, mutta varmaan aika jämpti. 
Ja kun niitä asioita oli miettiny ja järjestelly aika paljon, niin tietenkin sitten 
toivo, että ne asiat menis sillai, kun niitä oli valmistellu ja miettinyt. Et sit jos oli 
hirveen paljon kaikkia muutoksia ja muuta, niin ehkä niihin reagoi silleen 
enemmän kun nykyään reagoi.” (Suvi, 32) 

 
Nuori ikä nähtiin oman opettajuuden ja opettajana työskentelyn kannalta vahvuudeksi:  

”No se, missä missä tuns, et oli vahvoilla, niin oli se, et oli ite niin nuori…niin oli 
tavallaan aika lähellä se oma kokemusmaailma vielä. Et niinkun tällanen 
henkinen yhteys niihin. Nyt tuntuu välillä tällasta iän mukanaan tuomaa kuilua 
[opettajan ja oppilaiden] välillä.” (Olli, 46) 

Myös sen, oliko opettajalla työt aloittaessaan omaa perhettä ja lapsia, nähtiin vaikuttavan omaan 

opetajuuteen ja työskentelyyn opettajana:  

”Mä ihan selkeesti huomasin, että kun mulla oli jo yks laps, niin mun asema oli 
ihan toinen, kuin niitten mua vanhempien opettajien, keillä ei ollu sitä perhettä, 
koska ne ei selkeesti pystyny asettuu sen vanhemman asemaan. Ne saatto sanoo 
ihan mitä tahansa ja itte pysty kuitenkin tietään, et sä et voi sanoo ihan mitä 
tahansa, koska yllättäen niillä vanhemmillakin on tunteet ja se laps on niille 
kaikkein tärkein.” (Suvi, 32) 

 
Yhteistyö lasten vanhempien kanssa voi tuntua nuoresta opettajasta raskaalta ja opettaja voi kokea 

riittämättömyyttä uudessa tilanteessa:  

”Ja tottakai ne vanhemmat sitte soitteli iltasella, mutta meni tosi hyvin sen 
työparin [luokan toisen opettajan] kanssa, et sinänsä oli mukavaa. Et jos 
yksiksensä ois pitäny ne kaikki ratkoo, niin ehkä ei ois ollu sillai valmiuksia.” 
(Suvi, 32) 

 

 

2. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta haastatteluhetkellä 

 

Ihminen tarkkailee ja tulkitsee itseään ja omaa käyttäytymistään koko ajan. Muuttuvissa tilanteissa 

myös omaa itseä koskevat näkemykset kokevat muutoksia. Tässä kappaleessa perehdytään siihen, 
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miten tutkimuksessa mukana olleiden luokanopettajien henkilökohtaiset näkemykset itsestään ja 

omasta osaamisestaan ovat muuttuneet työuran alkutaipaleen aikaisista ajatuksista. 

 

Taitoa kohdata jokainen oppilas yksilönä pidetään yksilöllisyyttä kunnioittavassa 

kulttuurissamme yhtenä opettajan työn keskeisenä osaamisen alueena. Opettajan työ on toimimista 

kiireen, monimutkaisuuden sekä nopeiden ratkaisujen maailmassa (Lauriala 2000, 90). Näin ollen 

myös valmius sopeutua alati muuttuviin tilanteisiin nähdään yhdeksi opettajan osaamisen osa-

alueeksi: 

”Ehkä se on se lapsen kohtaaminen. Kyl mie luulen, et se on säilyny  koko ajan. 
Ja sit ehkä just semmonnenkin, että tääl kyl aika paljon tapahtuu, et tavallaan 
osaa jo suhteuttaa näit asioita, että ei ahdistu ihan pienestä, mikä myös joillekin 
opettajille [tapahtuu], stressinsietykyky on niin kun kasvanu ja välillä on sellanen 
tunne, että apua, ett on sata asiaa päällekkäin ja sit ajattelee vaan, että hei, 
mennään yks asia kerrallaan, et ei enää tuu sellanen, et tekis mieli paeta 
tilanteesta tai jotenkin muuten.” (Marjo, 43) 

 

Yleinen aineenhallinta sekä jonkin yksittäisen oppiaineen erikoisosaaminen liittyy 

luonnollisesti opettajan osaamiseen: 

”Mä oon aika paljon tehny tietotekniikan kanssa asioita ja sehän on aina 
sellanen, mistä kaikki oppilaat oikeesti tykkää, niin se, et kun siitä tietää, mitä 
tekee ja osaa, niin saa tosi helposti haettua sellasen oman asemansa, et joo, et toi 
osaa niin kun tehä ja käyttää ja muuta.” (Suvi, 32) 

 
Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta pidetään opettajan tärkeinä taitoina:  

”Oikeudenmukaisena mie pidän itteeni, et ainakaa mie itse en koe, et miul ois 
suosikkeja luokassa, vaan yritän tasapuolisesti suhtautuu, oli ne lähtökohdat 
mitkä hyvänsä. Ehkä just sellanen silmä siihen opetukseen, et milloin pitää vähän 
heittää vapaammalle ja millon sitte oikeen opiskellaan tiukasti ja johdetusti. Kyl 
se ehkä, se vois olla yks. Joissain asioissa aineenhallintakin vois olla, et varmaan 
näis erikoistumisaineissa vois olla. (Olli, 46) 

 
Omaan työhön sitoutuminen ja siinä mukana eläminen ovat osa opettajan osaamista. Opettaja voi 

kompensoida omia puutteitaan omalla innostuksellaan, myönteisellä asenteellaan ja 

ahkeruudellaan:  
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”Musiikki oli mulle aika kynnys. Mut  että hirveen vapauttavaa on ollu se, et mitä 
enemmän mie pistän itteeni likoon siinä [musiikissa], niin nää lapset on 
mukana…et ei se oo siitä kiinni, että onks kuinka taitava siin musiikis, vaan siitä, 
et tehää sitä ja sitä mie yritän viestittää, että tehää kuitenkii, vaikka ei nyt aina 
ihan napakymppiin menekään.” (Marjo, 43) 

 

Opettajan osaamiseen liittyy olennaisesti myös tieto omista heikkouksista – tieto siitä, mitä ei osaa 

tai missä pitäisi vielä kehittyä:  

 

”Heikkous on varmaan se, että soi välil korvissa se [vanhemmilta saatu] palaute 
ja se, et varmistelen jossain asioissa, että enemmän vois varmaan ottaa riskejä ja 
kokeilla vielä enemmän. Ja sit se, että tulee turvauduttuu useemmin varmoihin 
ratkaisuihin, sekii on sitä osittain sitä varmisteluu, mut ehkä laiskuuttakin 
osittain…Mut varmaan se, että siin ois sitte kehittämist vielä ja tän tyylisis asiois 
justii näis tämmösis opetusjärjestelyissä – et tulis vähän uusii tapoja taas…ja sit 
toinen asia on se, että varmaan vois viel enemmän vapaa-ajallakin sit kaikkee 
ammattikirjallisuuttakin lukee ja ettii ja oikeesti sitä tietoo sitäkii kautta, että 
ottaa niin kun haastetta vähän enemmän lasten kehittymisestä.” (Marjo, 43) 

 

Myös opettajan ikä ja elämäntilanne nähdään liittyväksi opettajan osaamiseen: 

”Omia vahviuuksia on varmaan se, että ei oo viel kauheen vanha, niin pystyy 
jollain lailla sitä oppilaitten elämää tai sellasia asioita vaikuttaa. Ja sit kun on 
itellä lapsia, niin pystyy myös tietämään, millasta se on ja millasia lapset on. ” 
(Suvi, 32) 

 

Opettajan omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden tunnistaminen ja niiden 

hyödyntäminen työssä vaikuttaa myös osaltaan opettajan osaamiseen:  

”Ehkä se, että rohkeesti painottaa niitä alueita ja niitä aineita, mitkä ovat itseä 
lähellä ja taas osaa mennä jostain kohtaa vähän nopeampaa, kun ei kaikesta voi 
olla kiinnostunu, eikä kaikkee voi tehä. Niin ehkä sellasen on oppinu vielä.” (Suvi, 
32) 
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II Opettajan ammatin sisältö ja ulottuvuudet 

 

3. Kokemus omasta ammatillisesta kehittymisestä 

 

Omassa ammatissa kehittyminen on olennainen osa yksilön ammatillista identiteettiä. Siksi 

kyseinen ulottuvuus on merkittävässä roolissa myös tässä tutkimuksessa. Opettajankoulutuksen 

kehittämistoimikunnan (1989, 43–47) mietinnön mukaan opettajaksi kasvu tulee nähdä prosessina, 

joka alkaa opettajan peruskoulutuksen aikana tai mahdollisesti jo sitä ennen hankitusta 

työkokemuksesta ja joka jatkuu opettajan siirryttyä työelämään. Ruohotien (1993, 322) mukaan 

opettajaksi kasvaminen on kokonaisvaltaista. Siihen kuuluu kognitiivisten valmiuksien 

kehittyminen, identiteetin vahvistuminen, arvojen ja asenteiden sisäistäminen sekä työtehtävien 

hoitamiseen valmistautuminen. Nuo kaikki asiat tulisi huomioida myös opettajankoulutuksen 

suunnittelussa. (Ruohotie 1993, 322.) Meadin (1952, 115–117) mukaan menneisyys on aina läsnä 

yksilön tämänhetkisessä kokemuksessa. Näin ollen myös ammatilliseen kasvuun liittyy aina 

historia. Ihmisen keskushermostoon rekisteröityy ajan kuluessa yksilön aikaisemmin hankkimaa 

tietoa ja osaamista, joka aktivoituu uudelleen tämänhetkisten kokemusten vaikutuksesta. (Mead 

1952, 115–117.) Ammatillinen identiteetti on aina syntynyt ja kehittynyt tietyllä tavalla ja tiettynä 

aikana (Laine 2004, 185). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti haastateltujen 

luokanopettajien työssäolovuosia eli ajanjaksoa, joka saa alkunsa luokanopettajakoulutuksen 

päätyttyä.  

 

Ruohotie (1993, 328) tarkastelee opettajan ammatillista kehittymistä sekä opettajana kasvua Kolbin 

(1984) kokonaisvaltaisen oppimisen teorian avulla. Omakohtainen kokemus on kokonaisvaltaisen 

oppimisen oleellinen osa. Kokemus sinänsä ei kuitenkaan takaa vielä oppimista. Niin ilmiön 

havainnointi ja pohtiminen kuin sen tietoinen ymmärtäminen ja käsitteellistäminenkin ovat 

oppimisen prosessissa tärkeässä asemassa. Teoriat ja käsitteet jäsentävät yksilön intuitiivista 

kokemusta, tuovat siihen etäisyyttä ja lisäävät näin sen tietoista hallintaa. Oppiminen voidaankin 

nähdä syklisenä prosessina, jossa omakohtainen kokemus, sen pohtiminen ja käsitteellistäminen 

sekä aktiivinen soveltava toiminta saavat aikaan jatkuvasti kehittyvän prosessin. (Ruohotie 1993, 

328.) Kolb (1984) on luonut kokonaisvaltaisesta oppimisesta seuraavanlaisen mallin: 
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Kuva 1. Kokonaisvaltaisen oppimisen malli Kolbin mukaan (Ruohotie 1993, 328). 

 

 

Kolbin (1984) mallissa on neljä ääripäätä, jotka kaikki painottavat oppimista eri tavoin (Ruohotie 

1993, 328). Ruohotien (2000, 139) mukaan oppimisen syklinen prosessi saa alkunsa konkreettisesta 

kokemuksesta ja etenee reflektiivisen havainnoinnin ja abstraktin käsitteellistämisen kautta edelleen 

aktiiviseen kokeiluun. 

 

1. Kokemuspainotteinen oppiminen on välitöntä, intuitiivista, avointa, tunnepainoista ja luovaa 

oppimista. tässä oppimisen ulottuvuudessa yksilö ei pyri ilmiön käsitteelliseen 

ymmärtämiseen. 

 

2. Pohdiskeleva havainnointi, reflektio, korostaa ilmiön eri näkökulmien ja oman oppimisen 

pohdintaa. Yksilö pyrkii assosioimaan ilmiön erilaisiin yhteyksiin ja samalla syventämään 

omaa itsetuntemustaan.  

 

3. Ilmiön käsitteellistämisessä yksilö pyrkii kurinalaisen ja systemaattisen ajattelun avulla 

ongelmia ymmärtävään ratkaisuun ja sopivan teorian muodostamiseen. Looginen ajattelu on 

tässä oppimisen ulottuvuudessa yksilön tunteita tärkeämpää 

 

4. Aktiivista toimintaa korostava oppiminen pyrkii etsimään toimivia käytännön ratkaisuja, 

vaikuttamaan ihmisiin sekä etsimään sovellutuksia ja muuttamaan asioita. Oleellista tässä 

oppimisessa on päämäärähakuinen toiminta. (Ruohotie 1993, 328–329.) 
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Opettajan ammatillinen kehittyminen on koko työikäisyyden kestävä kokonaisvaltainen prosessi, 

joka alkaa opettajankoulutuksen aikana tai jo ennen sitä hankitusta opettajakokemuksesta ja jatkuu 

siitä eteenpäin koko opettajan työuran ajan (Ruohotie 1993, 319). Kokonaiskuva kyseisen ammatin 

laajuudesta ja moniulotteisuudesta syntyy vähitellen työkokemuksen myötä. Oman linjan 

löytäminen opettajana ei tapahdu hetkessä, vaan on sekin jatkuva prosessi. Opettajan ammatissa 

toimiessaan tuskin kukaan voi todeta olevansa täysin ”valmis”: 

”Ehkä se kokonaisuus on helpompi hahmottaa, sellaset omat odotukset ja muitten 
odotukset, että sillä tavalla varmaankin kehittyny. Tää on otettava semmosena 
lenkkinä, et tää ei oo varmaan ikinä valmis, kun täs on tää koko kuvio, sen on 
tavallaan oppinu hahmottamaan. Ja omat voimavarat on oppinu tuntemaan…Mie 
luulen, et täst tulee koko ajan enemmän mun näköstä tästä työskentelystä. (Marjo, 
43)  

 
Niemi (1989, 82) on opettajan ammatillista kehittymistä tarkastellessaan painottanut kokoavan 

teorian löytämisen tärkeyttä. Hän on luonut kolmiportaisen ammatillisen kehittymisen mallin, joka 

esiteltiin jo aikaisemmin tässä tutkimuksessa. Vaikka mallin kolme aluetta ovat teoreettisesti 

erotettavissa toisistaan, niiden välillä vallitsee moniulotteinen vuorovaikutus, eikä niiden toisistaan 

erottaminen aina ole mahdollista käytännön elämää tarkasteltaessa. (Niemi 1989, 82.) 

Kertomuksensa perusteella Marjon voidaan nähdä elävän Niemen (1989, 82–83) mallin 

ensimmäistä vaihetta, ammatillisten taitojen vaihetta, jossa korostuvat erityisesti opettajan työn 

tekninen taitaminen ja oman kasvatusfilosofian kehittyminen. Toisaalta haastatellun kertomuksesta 

nousee esiin myös Marjon persoonallisuuden kehittyminen ja oman henkilökohtaisen tyylin 

löytäminen opettajana. Tähän seikkaan nojaten voidaan Marjon todeta edenneen vähitellen Niemen 

(1989, 84–85) mallin toiseen vaiheeseen, opettajan persoonalliseen kehittymiseen. 

 

Yksilön siirtyessä työelämään ammattiin ja työhön liittyvien asioiden merkitys useimmiten 

korostuu ja ihmisen ajatukset pyörivät pitkälti työn ympärillä. Kuten tutkimuksesta käy jo 

aikaisemmin ilmi, moni juuri työt aloittanut opettaja käyttää usein paljon aikaa ja näkee suurta 

vaivaa opetusta suunnitellessaan. Työvuodet opettajana antavat kuitenkin yksilölle itseluottamusta 

ja mahdollistavat tietynlaisen rutiinin syntymisen. Ammatillisen kehittymisen myötä myös työn 

merkitys elämässä tasapainottuu ja asettuu oikeisiin mittasuhteisiin, joka osaltaan tarkoittaa 

tietynlaisen rentouden löytämistä omaan elämään ja työhön:  
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”Osaa pistää asioita oikeiseen mittasuhteeseen, osaa oikeestaan pistää tän työn 
oikeeseen mittasuhteeseen. Mut ehkä oppinu pistään asioita tärkeysjärjestykseen 
ja muistaan itsekin, että on vaan ihminen. Ja sit ei ota asioita ehkä niin 
raskaasti…Mä välillä oikeesti mietin, et teenks mä täällä mitään ja sit kun tajuaa, 
että tekee…Mut sanotaanko, että suunnittelun määrä on niin kun romahtanu, sen 
semmosen tietosen suunnittelun, mitä tekee. Sitä osaa tehä jo niin paljon niin kun 
siinä samalla, kun opettaa ja muuta, et ei tarvi sillai miettii.” (Suvi, 32) 

  

Itsereflektiolla on opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta hyvin tärkeä merkitys. 

Reflektiolla nähdään olevan keskeinen rooli kaikessa oppimisessa (Laine 2004, 30–31). Lukuisat 

kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet reflektion olevan opettajan ammatillisen kasvun 

pääelementti. Opettajan reflektiivisten taitojen nähdään olevan tärkeitä erityisesti siitä syystä, ettei 

opettajankoulutus tuota valmiita opettajia, vaan opettajaksi kehittyminen on koko työuran pituinen 

prosessi (Ruohotie 1993, 337). Reflektiivisyyden käsite sisältää olettamukset jatkuvasta 

inhimillisestä kehittymisestä sekä oppimisen prosessiluonteisuudesta. Ojasen (1998, 51) mukaan 

opetusalan kirjallisuudessa reflektiota on kuvattu välineeksi, jonka kautta opettajalla on 

mahdollisuus lähestyä erilaisia opetustyöhön liittyviä teemoja ja kysymyksiä uudenlaisia 

ajattelumalleja ja näkökulmia hyödyntäen. Tällöin puhutaan kognitiivisesta aktiviteetista ja 

itsetutkiskelusta. (Ojanen 1998, 51.) Kohonen (1989, 43) havainnollistaa reflektioprosessia 

seuraavan kaavion avulla: 

 
Kuva 2. Reflektointiprosessin vaiheet Kohosen (1989, 43) mukaan. 
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Luokanopettajan ammatille on tyypillistä, että yksilön on itse opittava näkemään oman työnsä 

tulokset sekä oma ammatillinen kehitys, sillä opettajan työ on loppujen lopuksi melko yksinäistä. 

Lauriala (2000, 90) on kuvannut, kuika opettajan työn luonteeseen kuuluu edelleen osin annettujen 

ja kulttuuriin pinttyneiden toimintamallien säilyminen. Tästä hyvä esimerkki on se, että opettajan on 

jo uransa alusta lähtien tultava toimeen yksin (emt.).  Tässä yksin selviämisen kulttuurissa oman 

työn ja kehityksen tarkastelu ja tulkinta mahdollistuu reflektion kautta:  

”Ei voi sanoo, et jotain valtavii jättiaskeleita menis mihinkään suuntaan, et ehkä 
se on semmonen, et täs täytyy oppii olee, näkemään oman työnsä tulokset, itte ne 
pitää oppii niin kun ottamaan, se kiitos tavallaan sieltä mistä se tulee eli 
huomamaan, et jes, toi oppi ton ja olla aika pienistä asioista tyytyväinen. Ja sama 
niin kun omas kehityksessäkin, et hei, nythän tää suju paljo paremmin,  kuin 
edellisellä keralla, kun oon tän opettanu. Niin se reflektio on niinkun siinäkin 
tärkeetä...” (Marjo, 43)  

 
Koulussa yleisesti vallitsevien käytäntöjen sekä omien toimintatapojen kyseenalaistaminen on 

välttämätöntä opettajan yksilöllisen ammatillisen kehityksen kannalta. Omien sekä toisten 

toimintatapojen kyseenalaistaminen tulee mahdolliseksi vain niiden tiedostamisen kautta, mikä 

puolestaan mahdollistuu itsereflektion myötä. Jos opettaja ei koskaan kyseenalaista omaa 

toimintaansa, hänen ammatillinen kehityksensä voi hidastua tai pysähtyä ja opettaja voi niin 

sanotusti jumiutua vanhoihin toimintatapoihinsa:  

”No varmaan on tullu vanhemmaksi ja viisaammaksi ja on kokenu erilaisia 
kokemuksia. On sattunu hyviä työkavereita matkan varrelle, ketkä on 
kyseenalaistanu sellasia vallitsevia käytäntöjä ja vallitsevia tapoja toimia. Ja sitte 
on ruvennu miettiin itekin, että miks mä teen näin. Ja sit, kun on alkanu miettiä, 
niin on huomannu, et ei oikeestaan tiedä ja ehkä muuttanu sitä omaa toimintaa. 
Enemmän ehkä miettii, miks tekee tietyllä lailla asioita.” (Suvi, 32) 

 

Aineenhallinnan sekä oppilastuntemuksen kehittyminen ovat tärkeitä ulottuvuuksia opettajan 

ammatillista kehittymistä tarkasteltaessa:  

”Aineenhallinta varmaan [on kehittynyt] ja tietynlainen silmä 
oppilastuntemukseen on kehittyny, et monet asiat niinkun näkee päältä.” (Olli, 47) 

”Tää on niin monisäikeinen juttu, kun melkein kaikkii aineita opettaa, niin mie 
huomaan, että mie koko ajan oikeesti opinkin lisää, että ihan sitä, että tääl on niin 
monta sellasta asiaa, mitkä pitäis kuitenkii jollain tasolla hallita, niin ihan niin 
kun silleenkin oon kehittyny.” (Marjo, 43) 

 



 67

Oman opetustyylin sekä tietynlaisen joustavuuden löytäminen työhön ovat merkittäviä seikkoja 

opettajan ammatillisessa kehittymisessä:  

”Sanotaan, että on valmiimpi kokeileen kaikenlaista, mut sit toisaalta tietää sen 
oman tyylinsä ja tapansa, et ei myöskään lähe kokeileen mitään sellasta, mikä 
tuntuu vieraalta. Että vaikka joku toinen tekis jollain lailla ja se vaikuttais 
kauheen kivalta, mut jos sä heti tiedät, et toi ei oo mun juttu, niin ei lähe väkisin 
kokeilemaan sellasia. Ja sillai osaa pitää oman päänsä eikä lähe kaiken 
maailman” kotkotuksiin” mukaan...Ja ehkä sit osaa sillai vähän suunnitella ja 
mietti ja ennakoida ja ei oo muutoksille niin [herkkä], et se nyt on ihan sama, jos 
yhtäkkiä tapahtuu jotain, niin tietää että sen homman voi tehdä joku toinen päivä. 
(Suvi, 32)  

 
Niemen (1989, 84–85) luoman kolmiportaisen ammatillisen kehittymisen mallin mukaan Suvin 

ammatillinen kehitys on tällä hetkellä mallin toisella tasolla, opettajan persoonallisen kehittymisen 

vaiheessa. Suvi on jo tietoinen omasta tyylistään sekä tavastaan toimia opettajan työssä. Toisaalta 

hän sanoo olevansa valmiimpi kokeilemaan työssään uusia juttuja, mutta toisaalta hänelle on 

syntynyt selkeä kuva siitä, millaisista työtavoista hän pitää. Suvi ei enää tietoisesti lähde 

jäljittelemään esimerkiksi jonkin kollegan työtapoja, vaan tekee itse omat ratkaisunsa opetuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Niemen (1989, 84–86) persoonallisen kehittymisen vaiheessa 

korostuukin juuri muutos ulkokohtaisesta jäljittelystä omaan henkilökohtaiseen tyyliin ja sen 

löytämiseen. Opettajalle oma persoonallisuus on tärkeä työväline, sillä hän tekee työtä omalla 

persoonallaan. (Niemi 1989, 84–86.) Totesin aikaisemmin toisen haastattelemani opettajan, Marjon, 

olevan reilun kymmenen työssäolovuoden jälkeen vähitellen siirtymässä Niemen (1989) mallin 

toiseen vaiheeseen. Toinen haastattelemani luokanopettaja, Suvi, puolestaan on tehnyt opettajan 

työtä vasta kuutisen vuotta, mutta on kertomuksensa perusteella siirtynyt jo selkeästi Niemen 

(1989) mallin toiseen vaiheeseen. Näiden kahden haastatellun opettajan ammatillisen kehittymisen 

vertailu osoittaa, kuinka yksilöllisesti etenevästä prosessista ammatillisessa kehittymisessä on kyse. 

Toisaalta näiden esimerkkien pohjalta huomataan myös, että ammatillinen kehittyminen on 

todellisuudessa pitkällinen ja hidas prosessi, joka edellyttää opettajalta työhön sitoutumista ja oman 

opettajuuden sekä persoonallisen tyylin aktiivista etsimistä.  

 

Ammatillinen kehittyminen mahdollistuu elämänkokemuksen ja työkokemuksen lisääntyessä: 
 

”Varmaan [kehitys johtuu] kokemuksesta suurimmaks osaks ja 
elämänkokemuksestakii, et molemmin puolin varmaan…Elämäkokemus on 
varmaan vähintään yhtä tärkeetä, kun tää opettajakokemuskin.” (Marjo, 43) 
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Työ- ja elämänkokemuksen ohella opettajankoulutus on epäilemättä suuri vaikuttaja 

ammatillisessa kehittymisessä. Zeichner (1983) on pohtinut opettajankoulutuksen erilaisia 

suuntauksia (ref. Kohonen 1989, 35). Hän on listannut neljä erilaista opettajankoulutuksen 

suuntausta: 

 

1. Ammattikuntaan johdattava ”kisälli-mestari” – ajattelu, 

2. tehokkaan opettamisen taitoja korostava ”tekninen” koulutus,  

3. persoonallista kasvua korostava suuntaus ja 

4. opettaja oman työnsä tutkijana – ajattelu. 

 

Kohonen (1989, 3–37) on artikkelissaan luonnehtinut edellä mainittuja opettajankoulutuksen 

suuntauksia. Ensimmäisen suuntauksen mukaan ”oppipojista” kehittyy ”kisällivaiheen” kautta 

”mestariopettajia”. Tämän prosessin myötä opettajaopiskelijat pääsevät mukaan opettajien 

ammattikuntaan. Opettajankoulutus nähdään ohjaajalle kertyneen opettajakokemuksen siirtämisenä 

ohjattavalle. Koulutettaville siis opetetaan, mitä heidän tulee tehdä ja millä tavalla. Toinen suuntaus, 

behavioristiseen psykologiaan nojautuva tekninen opettajankoulutusajattelu on edellistä 

kehittyneempi malli. Kyseinen suuntaus pitää tehokkaan opettajana toimimisen edellytyksenä 

tiettyjen rajallisten taitojen hallitsemista. Tässä suuntauksessa korostuvat erityisesti tehokkuus ja 

tuotokset. Kolmas suuntaus, opettajan persoonallista kasvua korostava ajattelu perustuu 

humanistiseen psykologiaan. Tämä malli kannustaa ohjattavaa tiedostamaan asioita, jotka koskevat 

hänen persoonallista kasvuaan, koulutustarpeitaan sekä käsityksiään ja uskomuksiaan opettajana 

toimimisesta. Kehittyminen nähdään yksilön persoonallisena kasvuprosessina. Sen vuoksi myös 

koulutussisällöt ja opittavat taidot on määritelty melko väljästi. Neljäs suuntaus näkee opettajan 

oman työnsä tutkijana. Tärkeänä pidetään erityisesti opiskelijoiden kriittistä ja problematisoivaa 

asennoitumista opetukseen ja sen sosiaaliseen kontekstiin. Kasvatuksellisten päämäärien sekä 

omien opetuskäytänteiden pohtiminen nähdään tärkeäksi asenteelliseksi valmiudeksi. Jotta kriittisen 

tietoisuuden kehittyminen olisi mahdollista, koulutussisältöjen tulee olla väljästi märiteltyjä ja 

koulutukseen tulee kuulua omakohtaista pohtimista, reflektiota. Ruohotien (1993, 321) mukaan 

opettajaksi opiskelevan ohjaaminen oman työnsä tutkijaksi tarjoaa mahdollisuuden tieteellisen 

ajattelutavan tuomiselle opettajan työhön. (Kohonen 1989, 36–37.) Niemen (1989, 76) mukaan 

opettajankoulutuksessa ei ole mitään syytä puhua erikseen käytännöstä ja teoriasta, vaan koko 

koulutuksen tulisi olla sekä ammatillisuuden että tieteellisyyden sävyttämää. Hänen (emt.) 
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mukaansa tieteellisyyttä ei myöskään tulisi opettajankoulutuksessa nähdä pelkästään 

tutkimusmenetelmien opiskeluna ja tutkielman tekona. Tieteellisyyden tulisi sen sijaan ilmetä 

koulutuksessa siten, että se antaa opettajille valmiudet monipuoliseen tiedonhankintaan sekä 

edesauttaa avointa ja tiedostavaa asennoitumista ilmiöiden havainnointiin. Sen tulisi lisäksi opettaa 

opettajaopiskelijoita kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä ja tekemään tilannekohtaisia tulkintoja. 

(Niemi 1989, 76.) 

 

Luokanopettajille tarjottavia täydennyskoulutuksia ei tässä tutkimuksessa pidetty kovin suuressa 

arvossa opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta:  

” Mut et niinku omat, mihin on ite hakenu, ni ne on tietyst muovannu 
sitä…Varmaan koulutus on osaltaan [vaikuttanu], et kun on kouluttautunu 
opettajaks. Ja pois lukien kyl kumminkin nää VESO-koulutukset, ne on nykyään 
aika vaatimattomia minusta.” (Olli, 46) 

”Kauheen vaikee ois ehkä löytää mitään sellasta täydennyskoulutusta, joka 
kauheesti tois jonkun pelastuksen kaikkiin asioihin. Et enemmän ehkä sellasta, 
missä pystyis niin kun ihmisten kanssa niistä asioista keskusteleen ja niistä sen 
hetkisistä tilanteista. Että melkein joku työnohjaus tyyppinen enemmänkin…” 
(Suvi, 32) 

”Myö ollaan vähän puhuttukin siitä, että opettajille tarjotaan liian helpost jotakin 
esimerkiks VESO-päivien puitteissa yhteisii luentoja ja tällasia ja jotain, että 
monta kertaa menee kyllä niin yli hilseen ja silleen että, kelle ne on edes 
tarkotettu... Tai jotain tällast ”huuhaata”, jonka jokainen jo tietää. Et siel ei tuu 
niinkun mitään sellast uutta.” (Marjo, 43) 

 

Stuart Hallin (2002, 21) sosiologisen subjektin teorian mukaan teorian mukaan subjektin sisäinen 

ydin, minän keskus, ei ole autonominen, valmiiksi olemassa oleva, vaan muodostuu suhteessa 

”merkityksellisiin toisiin”. Nämä ”merkitykselliset toiset” välittävät yksilölle ympärillä vallitsevan 

kulttuurin – arvot, merkitykset ja symbolit. (Hall 2001, 21.) Tässä tutkimuksessa 

täydennyskoulutusta suurempi vaikutus ammatilliseen kehittymiseen nähtiin olevan juuri yksilön 

lähellä olevilla toisilla ihmisillä:  

”Ihmiset on muovannu, se palaute, mitä on saanu kollegoilta, vanhemmilta, 
oppilailta, et se on ehkä suurin, mikä on muovannu,  just tää ihmisten antama 
palaute. Sitte varmaan sellanen, et on nähny muiden opettavan, tai ei välttämättä 
opettavankaan, mut et kertovan ja saanu vinkkejä ja nähny muita 
opettajapersoonia…osa on tietyst sillee, et tota mie en niiku ite tee ja suurin osa 
sit sellast, et imee vaikutteita siitä ja laskee sit sen oman filtterin läpi, et mitä 
ottaa käytäntöön.” (Olli, 46) 
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Myös itse luetun kirjallisuuden sekä opettajille järjestettyjen kirjaesittelyiden merkitys 

ammatilliseen kehittymiseen nostettiin esille: 

”Enemmän se ammatillinen kehittyminen on jääny kyllä pienten asioiden varaan. 
Satunnaisissa kirjoissa ja opettajien oppaissa on yllättävän hyvin juttuja…ja 
kirjaesittelyt, ne on muuten yllättävän sellasii, et niissä oppii paljon ja saa hyviä 
vinkkejä.” (Marjo, 43) 

 
Sekä myönteisillä että vaikeilla kokemuksilla on merkittävä vaikutus opettajan ammatilliseen 

kehittymiseen: 

”Tottakai se, et jos joku asia on menny tavallaan läpi ja siit on ollu sille 
oppilaalle hyötyä. Huomaa, et tää, mitä mie oon ajanu, ni tää toimiikin, et tää 
oppii asioita. Tai sitte, mikä on miulle ehkä kaikkein merkityksellisintä, ni vaikkei 
niit opintokokonaisuuksia oppis, ni jos niist tulee vaikka sellasii, et joku tulee 
sanoo, et nepä on kivasti käyttäytyny tai sitte viel vuosien päästä ne morjestaa 
tuol vastaan tullessaan tai ne on ihan hyvillä mielin, ni kyl ne sitte pistää 
tarkistamaan niit omia perusteitakii, et miten opettaa.” (Olli, 46) 

”No palkitsevia on ehkä ollu sellaset, että kun on tehny omaa hyvää työtänsä, ni 
sit se on joko vanhempien toimesta huomattu tai sen huomaa edelleen. Mun 
vanhan luokan oppilaista tosi moni lähettelee edelleen sähköpostia ja se niille 
suotakoon…Sit ehkä sillai, että on saanu koulussa sellasen aseman,  että on 
mahdollisuus käydä koulutuksessa ja tehdä erilaisia juttuja ja saa sellasta tehä 
kaupungin tasolla, niin ehkä ne on sellasia. ” (Suvi, 32)  

”Vaikeita tilanteita on aina, kun oppilaalla on ollu jotain ongelmaa esimerkiks 
kotitaustojen suhteen, tälläst niinkun oppilashuollollista ongelmaa. Tai sitte jotkut 
menetykset, perheenjäsenten menetykset, niitäkin on sattunut useempii…ja samoin 
sitte tälläset muut perhetragediat, et erot hyvin useinkin, ne on aina isoja juttuja 
oppilaalle, tietyst opettajallekin.” (Olli, 46) 

 

Haastatellut opettajat kertoivat opetustyöhön liittyvistä asioista, joissa erityisesti toivoivat vielä 

kehittyvänsä. Aineenhallinnalliset taidot ovat yksi opettajan osaamisen kulmakivi: 

”No ois musta niin kun hieno osata ehkä sitä ainesta paremmin, mutta tota 
toisaalta, en mä tiedä, kuinka merkityksellistä se on niin kun välttämättä. Että kun 
oppilaille tuo sen tiedon, että opettaja ei tiiä kaikkee ja otetaan selvää ja muuta. 
Mut ehkä sellanen, et tehä niin kun rauhassa asioita, se asia kerrallaan, mikä on 
kesken eikä niin kun lähtee niin moneen juttuun mukaan. mut yllättäen täällä ei oo 
yksin täällä koulussa, niin tietyt aikataulut ja muut on niitä, mitkä säätelee. Et 
ehkä sellasia.”  (Suvi, 32) 
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Vuorovaikutustaidot ovat opettajan työssä hyvin keskeisessä asemassa: 

”No varmaan se aineenhallinta vois olla sitte ja tota ainahan voi kehittyä sitte 
tälläsissä vuorovaikutustaidoissa, et se on sit yks sellanen ongelma varmaan 
vanhemmilla opettajilla, et ne luulee, et ne kun osaa hommat sit, et miten niinku 
hoidetaan esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyötä tai opettajien välistä yhteistyötä 
tai suhtautumista siihen lapseen, et kylhän niis on jatkuvasti kehittämisen varaa.” 
(Olli, 46) 

 
Opetuksen hallinnalliset taidot ovat kyseisessä ammatissa toimimisen kannalta välttämättömiä: 
 

 ”Varmaan just niissä opetuksen hallinnallisissa taidoissa, et niissä. Ja kyl mie 
toisaalta toivin, että mie edelleenkin voin sanoa, että ai niin, tossakin voisin oppia 
ihan uusiakin tapoja… se on aina vähä siit omast mielenkkiinnosta kiinni.”  
(Marjo, 43) 

 

Sekä toisten ihmisten että oman itsen kuuntelu on opettaja työssä tärkeätä. Opettajan on osattava 

kuunnella toisia ihmisiä, jotta hän voi työskennellä sujuvasti koulun sosiaalisessa ympäristössä. 

Oman itsen kuuntelu puolestaan on tärkeätä oman työviihtyvyyden sekä työssäjaksamisen kannalta: 

”Sanotaan sellanen oman itsen ja sitte myös niinkun lähimmäisten eli ne, kenen 
kans tääl elelee sekä kotona että työyhteisöis, vaikka niiden kuuntelu ja sitte kyl 
ihan niinku oman itsensä kuuntelukin, et ois niinku sellain tietty 
kiireettömyys…tää on muuttunu hirmusen paljon kiireellisemmäks tää koko 
systeemi…Joku lukukausirytmi, ni ennen siel oli aikaa tehä sitä perushommaa 
luokassa, nyt siel on aina joku häppeninki tai joku, et se on paljo pirstaleisempaa, 
ni sellanen tietty kiireettömyys ja oman ajan antaminen itselle ja muille, ni se 
miust vois olla sellanen aika iso haaste.” (Olli, 46) 

 

 

4. Kokemus luokanopettajan työn kasvavista haasteista 

 

Elämme postmodernia eli myöhäismodernia aikakautta. Näillä ajastamme käytettävillä termeillä on 

pyritty kuvaamaan aikamme ilmiöitä muutosta, kulttuurista hajoamista sekä lisääntyvää 

erilaistumista kaikilla elämän alueilla. Postmoderni yhteiskuntamme on kokenut suuria muutoksia 

niin perhe- ja työelämän rakenteiden kuin talouselämän kehityksen saralla. Voidaankin sanoa, että 

muutos on ainoa pysyvä piirre yhteiskuntamme sosiaalisessa- ja talousrakenteessa. 
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Yhteiskunnallinen ja globaali muutos heijastuu väistämättä myös kouluihimme sekä siellä 

työskentelevien opettajien ja lasten arkeen. Syrjäläisen (2002, 61) mukaan Suomen koululaitos ja 

opettajat ovatkin suunnattomien muutospaineiden alla. (Niemi 2000, 97.) 

 

Yhteiskunnallinen ja globaali kehitys eivät ole ainoita tekijöitä, jotka asettavat opettajan työlle 

suuria odotuksia. Opettajan ammatinharjoittamista raamitetaan myös lainsäädännöllisesti, jolloin 

odotuksia ja kehittämispaineita luodaan niin sanotun virallisen kouludiskurssin kautta. Opettajan 

työlle asetettuja odotuksia esitetään opetussuunnitelman perusteissa sekä muissa julkaisuissa, jotka 

käsittelevät opettajuutta. Myös erilaiset kansainväliset tutkimukset ja arvioinnit lisäävät opettajien 

työpaineita ja ovat omiaan luomaan myös uusia työlle asetettavia odotuksia. (Syrjäläinen 2002, 62.) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelma perusteissa opettaja nähdään oman työnsä kehittäjänä ja tutkijana. 

Nykyisen konstruktivistisen oppimiskäsityksen myötä opettajan rooli on kokenut suuren 

muutoksen: kun ennen opettaja nähtiin kaikkitietävänä tiedonjakajana, nykyinen opettaja nähdään 

vastuullisena oppilaan ohjaajana, tukijana ja kannustajana, joka oman asiantuntijuutensa turvin 

aktivoi oppilaat konstruoimaan, jäsentämään ja tuottamaan tieto itse. perusteissa myös edellytetään, 

että opettaja toimii koulutuspalveluiden kehittämiseksi vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa 

ja välittää koulun avoperustaa oppilaille ohjatakseen heitä pohtimaan omia arvojaan sekä 

valintojaan. (Syrjäläinen 2002, 62–63.) Koululaitokseen kohdistetut odotukset ovat ylimitoitettuja 

eikä opettajan työlle ole asetettu minkäänlaisia rajoja. Kuten Syrjäläinen (2002, 66) on todennut, 

opettajan tulisi työssään olla niin tulevaisuudentutkija, psykologi kuin filosofi, jolla on lisäksi 

kaikkien koulussa opetettavien oppiaineiden asiantuntemus. Hänen tulee sekä tutkia omaa työtään 

että kehittää Suomen koululaitosta valtakunnallisesti käyttäytymällä itse aktiivisesti ja 

osallistuvasti, laatimalla opetussuunnitelmia, strategioita ja raportteja sekä dokumentoimalla 

aineistoja, uusia todistuskaavakkeita ja arvosanojen kriteereitä. Opettaja tulee työnsä puitteissa 

hoitaa myös sosiaalisektorille kuuluvat tehtävät, jotta hän voisi auttaa ongelmaisia oppilaitaan. 

Tällöin opettaja voi toimia poliisina, sairaanhoitajana, psykiatrina ja tuomarina. Myös 

vuorovaikutusta kotien kanssa tulee pitää yllä jatkuvasti. Opettaja on velvollinen arvioimaan 

oppilaitaan sekä antamaan heidän huoltajilleen jatkuvaa palautetta lapsen koulunkäynnistä niin 

kirjallisesti kuin suullisestikin. Suomen monikulttuuristumisen myötä opettajan tulee sekä 

ymmärtää erilaisuutta että myös osata hyödyntää kulttuurien kirjo opetuksessaan. Opettaja tulee 

osallistua erilaisiin palavereihin, kokouksiin ja työryhmiin pohtiakseen arvofilosofisia ja eettisiä 

kysymyksiä ihmisyydestä. Hänen on myös koulutettava itseään jatkuvasti sekä omaksuttava uutta 

tietoa jatkuvasti, jotta hän olisi kykeneväinen vastaamaan kaikkiin opettajan työlle asetettaviin 
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odotuksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajan ammatti on ainutlaatuinen, mutta on selvää, 

että työlle asetetut odotukset ja vaatimukset eivät ole missään suhteessa yksilön inhimilliseen 

kykyyn uusiutua ja omaksua uusia asioita. Opettajan työltä edellytetään kaikkia edellä mainittuja 

asioita. Kysymys kuuluukin, ehtiikö ja jaksaako opettaja enää opettaa tämän kaiken muun lisäksi? 

(Syrjäläinen 2002, 66.) 

 

Työuupumuksessa on aina kyse työntekijän ja hänen työnsä välisestä epäsuhdasta. Yleisin 

epäsuhtaa aiheuttava tekijä on työn paljous. Ympäristön globalisoituminen aiheuttaa paineiden 

lisääntymistä. Maailmanlaajuinen kilpailu markkinamaailmassa aiheuttaa sen, että työtä täytyy 

tehdä enemmän ja tehokkaammin sekä entistä pienemmillä resursseilla. Työntekijän on nykyisessä 

maailmassa oltava valmis jatkuvaan kouluttautumiseen ja uuden oppimiseen. Työuupumuksen riski 

kasvaa erityisesti tilanteissa, joissa työntekijältä viedään mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä. 

Kun ihmisen täytyy valvonnan ja kontrollin alaisena noudattaa tarkkoja ohjeita, hän voi kokea 

menettävänsä oman aktiivisuutensa sekä työnsä hallinnan. Myös omassa ammatissa koettu 

arvostuksen puute, epäoikeudenmukainen kohtelu sekä riittämätön palkkaus edistävät 

työuupumusta merkittävällä tavalla. Lisäksi työpaikan henkilökunnan välillä esiintyvät 

ristiriitaisuudet ja yhteisöllisyyden puute lisäävät työuupumukseen sairastumisen riskiä. Opettajien 

työuupumus on lähivuosina lisääntynyt erittäin merkittävästi. Työuupumuksesta kertovat 

sairaslomien lisäksi myös ennenaikaiset eläkkeelle siirtymiset. Opetushenkilöstön osuus 

työkyvyttömyyseläkkeellä sekä yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olevista on noussut 1990-luvun 

aikana. Sen lisäksi myös osa-aikaeläkkeelle siirtyminen on yleistä opettajien keskuudessa. 

(Syrjäläinen 2002, 67.) 

 

Opetussuunnitelman yhä tiukentuneet vaatimukset lisäävät opettajan paineita työssään. 

Opettajat kokevat riittämättömyyttä, kun he eivät aina täysin pysty vastaamaan opetussuunnitelman 

asettamiin vaatimuksiin. Tiukentuneet vaatimukset aiheuttavat myös kouluun nykyiselle 

yhteiskunnalle tyypilliseen olotilan, kiireen. Koska opetussuunnitelmassa määritellyt vaatimukset 

opetuksen sisällöistä ovat kasvaneet ja tiukentuneet, opettajat kokevat joutuvansa työskentelemään 

luokassa jatkuvan kiireen ja paineen alaisina: 

”Ainakin musta opetussuunnitelmien vaatimukset on noussu tosi paljon, et se on 
ihan jotenkin rajaton määrä, paljonko pitäis saada tehtyä. Ja ne ei oo välttämättä 
missään suhteessa niihin tuntimääriin.” (Suvi, 32) 
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”Sit on just tää, et tä menee niin hektiseks koko aika, kun nää sisällöt kasvaa. Ei 
oo olemas, kun ajatellaan, kuinka ihanaa ois sellanenkin, että vois joskus olla 
tunti, ettei tarvis mennä koko ajan jossain eteenpäin…Et tällänen kiireellisyys 
vähän ärsyttää minuu…Että enemmän sellasta väljyyttä mie kaipaisin tähän 
hommaan, ni se varmaan vaikuttais niin, että se kokonaisuus ois tavallaan 
helpommin suunniteltava juttu, eikä ylhäältä annettu.” (Marjo, 43) 

 

Opettajan työ on nykypäivänä paljon muutakin, kuin pelkkää opettamista. Opetustyön ohella 

hoidettavat muut työhön liittyvät asiat vievät paljon aikaa ja kuluttavat opettajan voimia: 

” Ehkä vähän sellasena kiireenä [kokee työn muutoksen], kun tuntuu, että tääl on 
niin monenlaisia muita asioita sen perustyön lisäks hoidettavana. Kaiken 
maailman lippusia ja lappusia ja oppilashallintojärjestelmää ja kaikkia sellasia 
asioita, mitä täytyy hoitaa…Kun se on kuitenkin niin paljon muuta - mä olin 
tietenkin ajatellu, et se olis enemmän sitä asian opettamista - mul ei oo oikeestaan 
mitään sitä vastaan, että se on niin paljon kasvattamista, mutta niin se vaan on, et 
monenlaisten asioitten hoitamista… Ja  sanotaan, että moni muu kokee sen ehkä 
vielä enemmän, et semmoset jotka joutuu tosi paljon käymään oppilaitten kanssa 
erilaisissa koulupsykologin palavereissa ja oppilashuoltojutuissa, niin kokee, että 
sen oman ihan tavallisen työpäivän, joko sitä ennen tai sen jälkeen, on paljon 
sellasia asioita. Ja sit jos se on vielä se sama luokka, mistä aina vielä joku 
vanhempi soittaa joka päivä, niin sitte, että se sun työpäivä on niin kun paljon 
pidempi. Ja vaikka puhutaan kuinka kolmesta viikoittaisesta yt-tunnista, niin osa 
kokee, ettei se riitä millään. Mut ehkä semmonen tietynlainen kiire. Kauheesti 
odotetaan, et oltas niin kun kaikessa mukana ja kaikkee tekee ja pitäsi kuitenkin 
löytää aina ne valinnat, että mihin sitte keskittyy…(Suvi, 32) 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa voi tuntua opettajasta isolta haasteelta ja lisätä hänen työstään 

kantamaa taakkaa. Nykyisin vanhemmat asettavat kouluille ja opettajille kovia vaatimuksia, mikä 

puolestaan lisää opettajien keskuudessa tunnetta omasta riittämättömyydestä sekä siitä, ettei ole 

kykeneväinen toimimaan vanhempien odotusten mukaisesti:  

”Ja sit näit tälläsii vanhempaintapaamisii…E t ehkä sit luuli, et ne menee siinä ja 
niihin tottuu, mut ei niihin kauheest pääse tottuu. Et kun on vanhempainilta, niin 
kyl mie joka ikinen kerta sit stressaan etukäteen ja seuraavan yön nukun joka 
kerta huonommin, kun kelaan, että mitähän siellä tuli sanottuu ja mitähän se sano 
mulle takasin ja, vaikka mie kuin tiedän tän ja voin täst puhuu, niin siitä 
huolimatta mie tiiän, et mie oon aina niin kun väsyny. Mie otan mielelläni just 
vanhempainillan jollekin torstaille, nit mul on sit enää se perjantai ja sit pääsee 
viikonlopun viettoon. Et tämmöset on jotkut asiat vähän yllättäviä…Tavallaan 
kuitenkin aika pienist asioista voi nousta sit sellanen, et mitä ei ehkä arvannu, et 
sil on kuitenkin sit käytännössä paljon enemmän merkitystä.” (Marjo, 43)  
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Ylhäältäpäin tulevat säädökset ja vaatimukset voivat aiheuttaa ihmiselle tunteen oman 

aktiivisuuden, päätösvallan ja työnsä hallinnan menettämisestä. Opettajalla ei työssään ole 

mahdollisuutta päättää esimerkiksi loma-ajoistaan, mikä puolestaan lisää työuupumukseen 

sairastumisen riskiä:  

”…must ois kivempi olla työssä, joka ois niin kun vapaampaa, mut se ei oikein 
toimi tän koulujutun kautta. Mä kaipaan sitä, että mulla ois lomaa, jota mä voisin 
pitää silloin, kun mä haluan enkä silloin, kun joku käskee…” (Suvi, 32) 

 

Opettajan tölle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet monella tapaa. Nykypäivänä opettajan tulee 

oman opetustyönsä ohella toimia muun muassa moniammatillisen yhteistyön yhdyshenkilönä, 

kuten Olli haastattelussaan kertoi:  

”No kyllä ne on varmasti muuttunu siitä ajasta jonkun verran, mitä silloin ite oli 
opettajana, tai opiskelijana ja valmistu, et nykyäänhän varmaan luokanopettajalta 
odotetaan sellast tavallaan tiettynä linkkinä olemista eri moniammatillisten 
osaajien keskellä…et se on vähä joka suuntaan sitte nyky yhteiskunnassa linkkinä. 
Ennen se oli hyvin pitkälti sitä, et se koulu hoiti omansa ja muu yhteiskunta 
omansa.” (Olli, 46) 

 

Suomen kouluja vaivaava resurssipula vaikeuttaa opettajien työtä ja lisää opettajien työstään 

kantamaa taakkaa. Vaikka opettajat itse haluaisivatkin hoitaa työnsä hyvin ja noudattaa 

opetussuunnitelman vaatimuksia, rahapula tekee joidenkin vaatimusten toteuttamisesta mahdotonta: 

”Ja sitte se, että ehkä noi arvioinnit tai opetussuunnitelma, kun ne on menny taas 
tiukempaan suuntaan, niin täytyy tosi paljon sellasiakin asioita miettiä, mikä 
toisaalta on  ihan hyvä, mutta välillä tulee sellanen ajatus,  että kun lukee jotain  
käsityön opetussuunnitelmaa, ni suurinpiirtein käydään lammasfarmilla ja 
kaikkee muuta, mikä on käytännössä ihan mahdotonta. Et ne edellytykset, kauheen 
kiva ois viedä kaikkiin paikkoihin ja pitäis viedä paikkoihin, mutta kun missään ei 
oo sitä rahaa, millä viet.” (Suvi, 32) 

 

Resurssipula näkyy kouluissa ja opettajien työssä erityisesti myös luokkakokojen kasvuna, mikä 

puolestaan vaikeuttaa yksilöllisen opetuksen vaatimuksen toteutumista. Jos luokassa on useita 

erityistä tukea vaativia oppilaita, opettajalla ei yksinkertaisesti ole resursseja huomioida jokaista 

oppilasta yksilöllisesti:  
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”Ja sitte se, että ehkä kun rahaa jotenkin vähemmän käytettävissä, niin enemmän 
on sellasia oppilaita tavallisissa luokissa, jotka ei mun mielestä välttämättä kuulu 
sinne tavalliseen luokkaan. Että vois olla niin kun enemmän jotenkin niin kun 
resursseja siihen. Tai että kuvitellaan, että se luokanopettaja voi pitää siel ketkä 
tahansa ja saada ne kaikki oppii ja vaikka se ei oo enää välttämättä edes reilua 
niille kaikille muille oppilaille. Et ajatellaan, että pystyy mihin tahansa.” (Suvi, 
32) 

 

Koulun henkilökunnan väliset ristiriitatilanteet voivat tuntua hyvinkin epmiellyttäviltä ja 

heikentää omassa työssä viihtymistä:  

”Joskus on epämiellyttäviä piirteitä ollu, jos on henkilökunnan väleissä ollu 
jotain kitkaa, ni se heijastuu sitte koko työyhteisöön – myös se voi heijastuu 
työhönkin.” (Olli, 46) 

”Kun varmaan se sellanen stereotyyppinen käsitys on niin kun tietynlaisesta 
opettajasta, niin opettajathan on kaikki niin kun omanlaisiansa ja osa on tietenkin 
tosi hankalia persoonia, ehkä siks, että on niin voimakkaita persoonia. Että ehkä 
vähän sillai, kun jokaisella on se oma luokkansa, niin puuttuu sellanen yhteinen 
päämäärä tai sellanen, mikä välillä niin kun vähän katoo.”(Suvi, 32) 

 

Kasvatusvastuu on viime vuosikymmenten kuluessa siirtynyt yhä enemmän kouluille. 

Vanhempien vaatimukset ja odotukset Suomen koululaitosta kohtaan ovat koventuneet ja koulun 

odotetaan olevan vastuussa myös sellaisista kasvatuksellisista asioista, joiden ennen luokiteltiin 

olevan kotien omalla vastuulla. Tämä lisää opettajien työstään kantamaa taakkaa merkittävästi: 

”Ja sit se, että mitä tulee kaikkia uusia juttuja, niin ajatellaan automaattisesti, et 
ne pitäis kaikki niin kun koulusta. Tai enemmän ja enemmän ajatellaan, että 
kaikki valmiudet pitäs tulla koulusta ja kodin vastuu unohdetaan... Siis mä tiedän, 
että on paljon vanhempia, jotka ajattelee, et se opettaja on  vain heidän lastaan 
varten ja soittelee kaiket illat. Mä uskon, et se voi nuorelle opettajalle olla aika 
vaikee, jos sä oot vaikka ekassa työpaikassa ja sul ei oo mitään kokemusta siitä 
asiasta,  ni on tosi vaikee olla vastaamatta vaikka siihen puhelimeen.” (Suvi, 32) 

”Lisää koko ajan, ihan koko ajan. Et tavallaan se, että opettajat on hirveen 
kilttejä. Kyl mul on sellanen tunne, mie en tiiä, jos mie oisin silloin ihan nuorena 
tähän tullu, oisinko mie ollu tarpeeks kypsä, oisinko mie stressaantunu enemmän 
näistä asioista. Nyt tavallaan ehkä ymmärtää paremmin, kun on omiikin lapsii 
kattonu…Et loppujen lopuks se hyvä opettajuus ei oo mitään show-toimintaa, että 
sillee harmittaa, että miks opettajista tehään tälläsii pellejä - ei tajuta sitä, et 
opettajan perustehtävä on kuitenkin opettamisessa ja esittelemisessä ja 
tämmösessä…Just tää vanhempien puuttuminen asioihin, et jonkun asian 
seuraaminen on mahtava asia, mut se, että ne kokee, että tää on sellain 
palvelulaitos ja kaikki pitäis tehdä heidän toiveidensa mukaisesti.” (Marjo, 43) 
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Opettajan työn sisältämät paineet ja työn henkinen sekä fyysinen stressaavuus kasautuvat 

lukuvuoden aikana opettajan harteille. Se, että opettaja kykenee jälleen rentoutumaan ja päästämään 

stressistään irti, vaatii aikaa sekä tilaisuuden irroittautua työstä: 

”Ehkä se semmonen stressin määrä on kuitenkin aika yllättävä… Esimerkiks se, 
että kun se kesäloma on sen kaks ja puol kuukautta, ni pari vuotta se tuntu aivan 
uskomattoman hienolta, mut tavallaan nyt se, vähä niin kun hävettääkin sanoo sit 
sellaselle, joka ei oo alalla, että se alkaa olee jo edellytys, että toipuu täst 
hommasta…Mut mullakin kun on sillee näkökulmaa, kun mie oon ollu muistakin 
töistä kesälomalla, ni täytyy sanoo, että niin kun muissa töissä se käy sillee, että 
kun sie lähet sieltä, ni siitä se alkaa se loma ja tääl vedetään tavallaan sillee 
loppuu kohden niin tiukil aina, et vaik yrittäs ennakoida kuinka, ni aina tähän 
loppuvaiheeseen jää, et eihän niit oikeen voi tehä aikasemmin. Ja sit kun se tulee 
tosiaan, et se katkee ja sit alkaa se loma, ni se on kyl mielenkiintosta, et mitä 
enemmän ikää tulee, niin se palautumisaika kuitenki tietyst kasvaa.” (Marjo, 43) 

 

Jos opettajalle on kasautunut paljon henkisiä paineita, hän väsyy myös fyysisesti. Kun opettaja on 

siinä tilanteessa, ettei hän kykene enää rentoutumaan tai päästmään työstään irti, työuupumukseen 

sairastumisen riski on suuri. Opettajien työuupumus on lähivuosina lisääntynyt erittäin 

merkittävästi. Näin haastatellut opettajat kertoivat omasta työssä jaksamisestaan: 

”Se on tullu rankemmaks kyllä, et kyl sen huomaa, et niinku uupuneempi välillä 
on, jos mie aattelen nimen omaan nyt niinku luokanopettajana oloa… Ja siltä osin 
varmaan jaksaminen myös, et jos tulee tai itellään on sellasta hankausta joskus, et 
ne[oppilaiden vanhemmat] on niinku naputtanu jostain asioista, sellasista, mistä 
joskus aikasemiin ei ois, et tavallaan pyrkiny puuttumaan koulun sisäisiin 
asioihin…Työmäärän lisääntymisenä, sillee mie oon sen kokenu. Ja tietyllä 
tavalla niinku raskautena, mutta on siinä sit sekin, et sit se on tuonu myös uutta 
ulottuvuutta, mikä ei kaikilta osin oo tietyst ollu miellyttävää, mut kumminki 
uutta.” (Olli, 46) 

”Kyllä mulla oli syksyllä sellanen vaihe tän luokan kans, että mä mietin, että mitä 
tästä tulee ja sitte naapuriluokan opettajakin oli jo pariin kertaan miettiny, että 
kuinkahan mä jaksan näitten kanssa. Mutta kyllä niistä sitte, kun tietää, että toiset 
on huomannu sen asian ja toiset tiedostaa sen ja on valmiita auttaan,  niin sitte 
sekin auttaa jo kummasti jaksaa eteenpäin. Ja sit kun elämässä on niin kun 
muitakin asioita. Mun mielestä tää palaa aina siihen kohtaan, että kuinka ison 
osan se työ, et jos se on sun koko elämä, niin tottakai se vaikuttaa hirveen paljon 
siinä, et jos sul ei oo mitään muuta… On edelleen huolestuttavan paljon ihmisiä, 
kellä ei oo mitään muuta. Se on välillä mun mielestä ihan pelottavaa.” (Suvi, 32) 

”Se on niin, että silloin, kun mie ite pidän itestäni huolen, pidän ne rajani 
kunnossa…silloin ei haittaa. Se on nimenomaan näin, että sit, kun alkaa väsyttää, 
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stressaantuu…tietää itekin, että tää ei oo välttämättä näin iso asia, mut sitä on 
hirmu vaikee, kun on väsyny, sie et niin kun pysty käsittelemään sitä, kun on niin 
väsyny…Se on äärettömän tärkeätä se omien voimavarojen tunnistaminen, ja 
omien vahvuuksien ja heikkoudenkin tunnistaminen, ettei lähde yrittämään 
perfektionistista asennetta…että pystyis keskittymään siihen, mikä on oleellista - 
silloin se ei tuu ylivoimaseks itselleenkään.” (Marjo, 43) 

 

 

5. Kokemus tulevaisuudesta 

 

Tulevaisuuden näköalat muodostavat yhden hyvin tärkeän identiteetin ulottuvuuden (Laine 2004, 

186). Luukkainen (2005) on tarkastellut opettajuutta ja sen muutosaltista tulevaisuutta. Nyky-

yhteiskunnan moniulotteinen muutos on osa jokapäiväistä elämäämme. Yhteiskunnan, koulun ja 

sen mukana myös opettajan voidaan nähdä olevan jatkuvassa muutostilassa, jota ei voi ennakoida, 

mutta jonka asettamiin haasteisiin jokaisen yhteiskunnan jäsenen on oltava valmis vastaamaan sekä 

yksilöinä että yhteisöinä. (Luukkainen 2005, 94.) Luukkaisen (2005, 53) mukaan ratkaisevinta 

opettajuuden muuttumisessa on se, mitä opettaja itse ajattelee ja tekee. Myös tässä tutkimuksessa 

esiin nostettu opettajan työssä jaksaminen on vahvasti sidoksissa opettajan itselleen asettamiin 

vaatimuksiin, työhön kohdistamiinsa odotuksiin sekä käsityksiin omasta opettajuudestaan 

(Luukkainen 205, 53). Erityisesti viime vuosikymmeneltä lähtien opettajuus on nähty yhä laaja-

alaisemmin. Opettajan persoonallisuuden merkitystä on jälleen alettu korostaa koulun 

vuorovaikutustilanteissa. Opettaja nähdään kasvattajana ja rohkaisijana, jonka tärkein tehtävä on 

kasvattaa oppilaistaan hyviä ja tasapainoisia ihmisiä, joilla on tarvittavat valmiudet osallistua 

yhteiskuntamme rakentamiseen. Jotta opettaja olisi kykeneväinen tukemaan oppilaan kasvua ja 

kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla, hänellä on oltava terve itsetunto ja vahva persoonallisuus. 

(Luukkainen 2005, 21.) Koska elämme jatkuvaa muutokseen aikaa, opettajalla tulisi myös olla 

kykyä, taitoa ja halua ymmärtää, analysoida sekä sietää muutosta. Hänen tulee kyetä elämään 

suurien muutospaineiden keskellä ja olla halukas vaikuttamaan aktiivisesti muutoksiin ja 

uudistuksiin. Opettajalla itsellään tulee lisäksi olla käsitys siitä, mihin maailma on menossa ja mitkä 

kaikki tekijät vaikuttavat yhteiskunnan kehityksen kulkuun. (Luukkainen 2005, 96–97.) 

 

Opettajan työ on hyvin vapaata ja siihen sisältyy paljon valtaa. Opetussuunnitelman perusteet ja 

paikallinen opetussuunnitelma määrittävät yhdessä lainsäädännön kanssa opetuksen tavoitteet ja 

keskeiset sisällöt, mutta ylös kirjatut tavoitteet tulevat todeksi vain opettajan tekemiensä tulkintojen, 

valintojen, kykyjen sekä toimenpiteiden kautta. Työnsä vapauksista huolimatta opettajat ovat tänä 
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päivänä yhä enemmän sitä mieltä, että heidän harteilleen kaadetaan jatkuvasti uusia velvoitteita. 

Opettajat voivat myös kokea, että heihin kohdistuvat vaatimukset ovat suurempia, kuin mihin he 

ovat kouluttautuneet. Opettajat kaipaavat työhönsä uudistuvaa työorientaatiota sekä intohimoista ja 

luovaa työotetta. (Luukkainen 2005, 199.) Opettajuus on hyvää vauhtia kehittymässä kohti eettisesti 

näkemyksellistä ja aktiivista yhteiskunnan kehittäjää. Oppisisältöjen hallita sekä kyky tuoda 

oppiaines kiinnostavasti ja ajatuksia herättävästi esille ovat tärkeitä taitoja myös tulevaisuuden 

opettajalla. Myös työn reflektiivinen arviointi säilyttää tärkeän asemansa, mutta yhä kasvavassa 

määrin se toteutetaan yhteisönä. Suurin muutos opettajuudessa tulee kuitenkin tapahtumaan 

suhteessa yhteiskunnalliseen suuntautumiseen. Opettajasta tulee yhä vahvemmin aktiivisten 

yhteiskuntaa kehittävien kansalaisten kasvun tukija. Tämä tehtävä on laaja ja vastuullinen ja voi 

herättää opettajissa pelon ja riittämättömyyden sekaisia tunteita. Kun edessä on uudenlainen tehtävä 

ja vieras toimintaympäristö, on todennäköistä, että opettajien työuupumus lisääntyy ja opettajat 

herättelevät mielessään toiveita palaamisesta tuttuun ja turvalliseen oppilaitoskulttuuriin, jossa 

kaikki oli tarkasti säädeltyä. (Luukkainen 2005, 195.)  

 

 

Ammatillinen tulevaisuus 

 

Olli uskoo luokanopettajan ammattikuvan muuttuvan kasvavassa määrin moniosaajan 

suuntaan: 

”Yhä enemmän varmaan siihen sellaseen moniosaajan suuntaan, et jos ei ite 
osaa, ni ainakin on kyl sitte yhteydet eri puolille valmiina - tietää, mistä apua 
lähtee hakemaan, mihin ottaa yhteyttä. Niinku tän suuntaseks se varmaan menee. 
Plus sitte varmaan myös siltä saralta tulee muuttumaan, että tällänen 
lainopillinen, hallinnon koulutus on saatava jollain tavalla peliin mukaan, et 
tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa paljon tarkemmin, tai yhteiskunnan 
velvollisuudet ja et on niistä niinku selvillä.” (Olli, 46) 

 

Marjo näkee luokanopettajan työn tulevaisuuden vähintäänkin yhtä haasteellisena, kuin mitä 

kyseinen työ on tänä päivänä. Hän uskoo työn vaativan tekijältään nopeaa muuntautumiskykyä, 

taitoa kohdata ihminen sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa: 

”Kyl mie nään sen edelleenkin aika haastavana, että kun mie aattelen 
tulevaisuuden opettajia, niin hirveen valmis muutoksiin on oltava, et sellast ei 
auta sanoo, et näin on on tehty aina, et ennen tehtiin näin ja näin tehään 
edelleenkin. Et se on varmaan se, et kysytään sitä muuntautumiskykyä, kysytään 
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varmaan viel enemmän, kun tänä päivän,  ja varmaan sit ihmisen kohtaaminen ei 
tuu olee sen helpompaa ainakaan, kun tänä päivänänä. Et mie luulen, et täs on kyl 
edelleen sama haaste, kun tänäkin päivänä, et ihmiset on sellasii, et ne todellakin 
tietää, mitä ne tahtoo…Ja sit varmaan tietyst tääkin, et aika moneen on oltava 
valmis, eikä voi lähtee hakemaan mitään tiettyy opettajuutta, vaan lähettävä 
tekemään vaan sit työtä.” (Marjo, 43) 

 

Kysyttäessä luokanopettajan ammatin tulevaisuudesta ja siinä mahdollisesti tapahtuvista 

muutoksista, Suvin mieleen herää paljon ajatuksia. Hän näkee työn muuttuvan yhä 

kokonaisvaltaisemmaksi kasvatustyöksi, jossa aikaisempaa suurempi vastuu lapsen kasvatuksesta 

on koululla. Lisäksi hän kertoo ajatuksistaan elitististen yksityiskoulujen lisääntymisestä. Suvi 

ilmaisee myös uskomuksensa siitä, että opetussuunnitelma muuttuisi tulevaisuudessa yhä 

tiukempaan ja normitetumpaan muotoon: 

”No mä luulen, että se tulee enemmän ja enemmän muuttuun sellaseks 
kokonisvaltaseks kasvatukseks. Että enemmän ja enemmän tulee niitä vanhempia, 
kellä on tietynlailla se vanhemmuus hukassa ja niitten asioita täytyy hoitaa…Mä 
luulen, että tietyt asiat tulee varmaan tiukentuun, menemiset ja ja rahajutut ja 
sellaset. Ja sitten mä luulen, että tulee tulevaisuudes sellasia, että on parempia 
kouluja ja huonompia kouluja. Eikä mulla oikeestaan oo niin kun välttämättä 
mitään sitäkään vastaan. Musta tuntuu, että monessa tilanteessa tilanne on jo niin 
heikko, tai sillai heikko, että ne vanhemmat, ketkä haluais satsata niihin lapsiinsa 
ja ne ois motivoituneita ja ne ois valmiita maksaan, niin miks niille ei vois olla eri 
koulua, missä ne lapset vois vanhempien kustannuksella opiskella pienemmässä 
ryhmässä, motivoituneessa ryhmässä…Sit mä luulen, et vanhemmilta tulee niin 
tietynlaista painetta, koska vanhemmat on tottunu saamaan kaiken ja hyvää 
palvelua ja sit on niitä, ketkä ajattelee, että rahalla voi saada. Niin ehkä sellaset 
asiat tulee muuttuun. Ja mä luulen, että mennään takasin sellaseen 
normitetumpaan systeemiin, että on tietyt asiat, opetussuunnitelma ei oo enää niin 
vapaa ja tälläset. Ja sit toisaalta mä toivosin, että mentäs jo pikku huljaa 
oppikirjoista enemmän ulos, mutta se vaatis tietokoneita ja langattomia 
verkkoyhteyksiä ja kaikkee muuta. Et ei ainakaan ihan vielä. (Suvi, 32) 

 

 

Haastateltujen näkemyksiä oman opettajuutensa muuttumisesta tulevaisuudessa 

 

Olli pitää oman opettajuuetensa muutostä tärkeänä. Erityisesti hän korostaa aineenhallinnallisen 

osaamisen kehittämisen tärkeyttä luokanopettajan työssä: 

”Pakko täs on muuttuu, muuten ei oo kovin hyvät ennusteet, et seuraavat 
kolmetoista vuotta, mitä tällä erää näyttäs olevan jäljellä, ni jatkais samalla 
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sabluunalla. Mut et kyllä sit on varmaan keskityttävä just johonkin 
aineenhallintoihin, et vaikka opettais samoja kokonaisuuksiakin, niin repii niistä 
uusia tyylejä, uusia keinoja, uusia sisältöjä. Ja sitte tietyst on se, et on itellä 
muutama mahollisuus, mihin vois niinku vaihtaa, ni sehän jo luonnostaan 
muuttais sitä omaa opetusta.” (Olli, 46) 

 
Tulevaisuutta pohtiessaan Marjo ei koe tarvetta suuriin muutoksiin omassa opettajuudessaan. 

Toisaalta hän haluaa aina pysyä avoimena muutoksille, uuden oppimiselle sekä itsensä 

kehittämiselle: 

”En mie mihinkään suureen muutokseen kyl oikeesti varmaan enää usko, että 
silloin kun tulin tähän, ni ei ollu omast opettajuudesta kauheen selkeet kuvaakaan 
muotoutunu,  se on niin kun muotoutunu tässä. Kyl mie uskon, et se runko on niin 
kun jo olemassa ja toivon, että mie pystyn säilyttämään sen oppimisen halun ja 
sitä kautta muuttumaan sillä taval positiivisella tavalla ja just se, että ei ota 
vanhempien kohtaamisesta paineita, vaan päinvastoin nauttii siitä, kun sehän tuo 
kuitenkin monta hyvääkin asiaa tullessaan. Että mie toivon emnemmän sellasta, 
en mie ehkä tietosesti hae mitään muutosta enää sillä tavalla, et mun täytyy 
muuttuu tossa. Mut sit toisaalta täytyy toivottaa tervetulleeks se, et jos kykenee 
muuttumaan jotenkin positiiviseen suuntaan ja ottamaan opikseen asioista, niin 
sellasta. En mie mikskään sellaseks asiantuntijaks haluukkaan tulla, joka latelee, 
että näin sen täytyy olla, vaan et eläis koko aika ja ois avoin muutoksille. (Marjo, 
43)  

 

Suvi näkee oman opettajuutensa muutoksessa erityisen tärkeäksi kärsivällisyyden lisääntymisen, 

erilaisuuden huomioimisen sekä opetuksen yksilöllistämisen. Hän kertoo opettajuutensa 

muutoksista seuraavasti: 

”Kai musta tulee viel kärsivällisempi jossain vaiheessa ja 
pitkäpinnasempi…turhaudun siitä, jos ei yritetä parasta tai muuta sellasta, ni 
ehkä sitä oppii sietään paremmin.. Ja ehkä sellasessa, että vielä ois oppimista sen 
löytämisessä, että on niin erilaisia, jotka oppii niin erilailla, niin kun niitten 
löytämisessä. Et oppis jokaisesta löytään sen parhaan puolen ja sen, että mitä 
asiaa osaa hyvin, niin niistähän tulee aina ilosia yllätyksiä.” (Suvi, 32) 

 

Haastateltujen henkilökohtaisia ajatuksia omasta tulevaisuudestaan 

 

Haastatelluilla luokanopettajilla oli haastatteluhetkellä vaihtelevia ajatuksia tulevaisuudestaan. 

Kaiken kaikkiaan tulevaisuuteen suhtaudutaan varsin optimistisesti.  Vaihtelevien ideoiden 

luominen omaa tulevaisuutta varten kertoo opettajien voimakkaasta halusta kehittyä ja edetä niin 

työelämässä kuin muussakin elämässään. Lisäksi se on osoitus opettajien uudistumis- ja 
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muutoskykyisyydestä, ”ajan hermoilla pysyttelemisestä” ja myös omien haaveiden toteuttamisesta. 

Työn haasteiden rohkea kohtaaminen sekä luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen kuvastavat 

tämän tutkimuksen valossa myös opettajien vahvaa ammatillista identiteettiä. Ruohotien (2000, 

212) mukaan ammatti-identiteetiltään vahvat ihmiset tarkkailevat jatkuvasti omia kiinnostuksen 

kohteitaan sekä kykyjään. Heillä on myös selkeä kuva siitä, millaista elämäntyyliä he tavoittelevat 

ja mitä elämältään haluavat. Omaa uraansa hallitsevat ihmiset reagoivat Ruohotien (emt.) mukaan 

herkästi myös itsessään tapahtuviin muutoksiin sekä sulauttavat joustavasti uudet roolit ja vastuut 

itseensä.  

 

Olli elää parhaillaan uransa kannalta mielenkiintoisia aikoja. Hänellä on useita vaihtoehtoja 

tulevaisuuttaan ajatellen: 

”Nyt on sellaset näkymät, et tän vuoden ku vetää tät kutosta, ni sit on kaikki auki, 
et mielenkiintoset oikeestaan. Mikään ei ole poissuljettua, ei välivuosi, ei se et 
vaihtaa johonkin muuhun koulumuotoon, erityiskouluun tai...voi jatkaa aivan 
hyvin tässäkii, tai sitte hallinnon hommiin. Kaikki on auki, oikeestaan aika kiva, 
mutta tiedän, että mitä lähemmäs kevättä menee, ni sen ahistavammaks se tulee 
sitte. Mut et sillä tavalla, et nyt kun mie oon vetäny ykkösest kutoseen tota 
luokkaa, ni tietty urakka on nyt takana ja tietty sellanen helpotus ja tietty hyvä 
tunne ja tietty vapaus siitä, et voi tehä sit taas sitä, mitä haluu.” (Olli, 46) 

 

Marjolla on haastatteluhetkellä melko selkeä näkemys siitä, että hän tulee jatkamaan 

luokanopettajan työssä.  Toisaalta Ollin ohella myös Marjo pitää mahdollisena ajatusta, että voisi 

tulevaisuudessa tomia ainakin kokeilumielessä myös jossakin muussa kuin opettajan ammatissa: 

”Kyllä mie tuun varmaan tässä jatkaa...Ei siinä, etten mie vieläkii vois nähä, että 
vaikka opiskelisinkin jotain muutakii, mut sit toisaalta ajattelee, että mie olin 
kuitenkii jo sen ikänen, kun mie vast sain tän ammatin, ni ei mul oo hirveit 
haaveita siinäkään johonkin ihan muulle uralle lähtemiseen. Ja sit vähä sekin, 
että ei oo ihan helppoo se työllistyminen…Rrealisti pitää olla kuitenkii, että jos 
nyt lähtis jotain tekemään, niin se ois yli viiskymment, kun ois valmis…mut se, 
mitä näille opettajille tarjotaan aina välil näit juttuja…no en mie ehkä nyt joku 
kirjaesittelijäkään haluais olla, mut on joskus tullu mieleen, et oppikirjan tekijä. 
Olla vaan sillee, et ois hetken pois, ottais virkavapaata. Tää on ehkä vaan just 
sellasta, että on vaa ajatellu, et totakii nyt vois tehä, et en oo sen vakavammin 
koskaan miettinykään enkä ees ajatellu, et lähettäis ikinä mitää hakemuksii 
minnekään…Se on varmaan sellanen henkireikäajatus, että hei, eihän mun oo 
pakko täs olla, että voinhan mie muutakin tehä, että jopa kasvatustieteen 
maisterin tutkinnolla voi oikeesti saada muitakin töitä kun olla opettajana. Mutta 
kyl mie tätä tulen tekemään varmaan eläkeikään saakka, mut että se on vaan 
sellanen hauska ajatus siel taustalla, jos tarpeekseen kyllästyis tai suivaantuis, ni 
vois tehä jotain muutakin sitte. (Marjo, 43) 
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Tulevaisuudesta kysyttäessä Suvin kertomuksesta huokuu epävarmuus omasta työllistymisestä. Hän 

pitää kuitenkin selvänä sitä, että jatkaa luokanopettajan työssä vielä pitkään. Suvi kertoo lisäksi 

haaveestaan ryhtyä vuosien päästä oppikirjan tekijäksi: 

”Mun tulevaisuus on tässä kaupungissa ihan hirveen huono, tääl on noi työasiat 
niin kamalan vaikeita ja ennen kun kuntahanke asiat päätetään, niin tääl ei tuu 
virkoja auki. Et se on semmonen vaikee puoli. Mut toisaalta sit ehkä, varsinkin tää 
kevät, on opettanu sen, että kun pitkään on ollu ja hyvin on tehny työnsä, niin 
kyllä täältä myös se työpaikka löytyy. Et meil on täällä tällä hetkellä kuus sijaista 
ja mä olin ainoo, joka sai tänne jäädä. Eikä oo muille työpaikkoja, kun ihmiset 
palaa takasin…Kyllä mä luulen, että sit kun ois varaa valita, niin ehkä  vähän 
pienempi koulu kun tää, yhdysluokka mieluiten ehkä jossain. Mutta luulen, että 
todennäköisesti tuun oleen sellanen, että kun johonkin päädyn, niin mä varmaan 
sieltä jossain vaiheessa vaihdan pois, että kun musta ois kauheen vaikee kuvitella 
olevani kauheen pitkää aikaa, montaa kymmentä vuotta samassa paikassa. Tai 
tietenkin, jos ihmiset muuttuu ympärillä, vaihtuu ympärillä, niin tottakai se niin 
kun, mut se, että tekis niin kun samojen ihmisten kanssa samoja tai sitä samaa 
hommaa hirveen pitkän aikaa, niin kyllä jää ehkä vähän paikoilleen. Ja oishan se 
kiva, mä oon joskus sanonu, että kun mä täytän neljäkymmentä, niin mä kirjotan 
kirjallisuuden oppikirjan, mut en mä tiedä. Et ehkä sekin puoli sillai kiinnostaa, 
mutta onneks siihen on vielä aikaa. Et sellaset näkymät. (Suvi, 32) 

 

Haastateltujen odotuksia tulevaisuudelle 

 

Olli odottaa tulevaisuudelta luokanopettajan työssä kiireettömyyttä ja aikaa perehtyä oppilaiden 

kanssa opiskeltaviin asioihin nykyistä paremmin. Tulevaisuudelta yleensä hän odottaa 

tilaisuuksia tutustua itselle uusiin asioihin, kuten uusiin kulttuureihin tai harrastuksiin sekä myös 

opettajan työhön liittyviin ”uusiin tuuliin”. Olli pitää omaa tulevaisuuttaan pohtiessaan erittäin 

tärkeänä myös sitä, että hän voisi tulevaisuudessa olla apuna toisille ihmisille:  

”Mie odotan, et muutosta johonkin suuntaan tulis ja tietyllä tavalla just sitä, mistä 
äsken oli puhetta, sitä sellasta kiireettömyyttä ja et kerkeis oppilaiden kanssa sit 
tuol opetuksessa luokassa paneutua asioihin ja vaikka käyttäs joihinkin asioihin 
paljon paljon enemmän aikaa, niin tuntuis, et ei oo niinku mikään pakko mennä 
koko aika eteenpäin tai pakko osallistua johonkin tapahtumaan tai tälläseen... 
Sitä, et pystyis tarttumaan joihinkin uusiin juttuihin, uusiin haasteisiin, on se 
sitten uusia kulttuureita tai maita tai uusia harrasteita tai sit tän työn sisältä uusii 
juttui. Mut jotain uutta, et ois tavallaan niinku sellanen jatkuva elämän opiskelija, 
havainnoija, kattelis niinku ympärilleen ja et se niinku jatkuis koko ajan 
eneenpäin. Ei niinku suostuis jämähtämään paikoilleen. Ja sitte kyl mie ootan 
sitäkii, et vois olla ite sitte tietyl taval joillekin ihmisille sellanen henkilö, josta ois 
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niille apua. Et kyl mie nään sen oman tehtävän sitte täs universumis myös 
sellasena, et en mie voi ajatella tätä elämää pelkästään oman itteni kannalt, et 
mie itselleni odottaisin jotain, vaan et jos miust on jollekin apuu, on se sitte 
meijän perheenjäsenet, työkaverit, ketä hyvänsä, ni kyl mie haluun sitäkii nähä, et 
miust on niinku jotain hyötyy tosille.  (Olli, 46)  

 

Marjo odotaa tulevaisuudeltaan erityisesti tasapainoisuutta sekä sitä, että hän oppisi 

tunnistamaan omat voimavaransa opettajana. Marjon molempien lasten muutettua pois kotoa 

hän toivoo voivansa keskittyä perusteellisesti työntekoon sekä itsensä toteuttamiseen työssä: 

”Ehkä mie odotan sellasta tasapainosuutta ja vähän ehkä viel sitä lisää, että oppii 
enemmän antaa piut paut sille, et tosiaan hirveesti vaaditaan ja tekee niin kun 
enemmän sen oman vaakansa mukaan. Ehkä vähän sellastakin, et nyt on ollu niin 
monta vuotta, et on joutunu antaa, jakaa itteensä niin paljon, ni kyl mie toisaalt 
aattelen niinkin ja odotan sitä, et muutaman vuoden sisäl varmaan tulee niitä 
aikoi, et mie voin kerrankin keskittyy töihin, et mun ei todellakaan tarvi kytätä, 
että mie oon kolmen aikaan hakemassa lastani jostakin tai kohta pitää olla kotona 
tekemäs ruokaa tai viemäs koiraa…et saa niin kun toteuttaa enemmän niitä omia 
ajatuksiaan. (Marjo, 43) 

 

Suvin tulevaisuuden odotukset liittyvät tietotekniikan lisääntyvään käyttöön niin opetuksessa 

kuin opiskelussakin. Hän toivoo myös saavansa tulevaisuudessa mahdollisuuden kouluttaa itseään 

lisää niissä asioissa, jotka tuntuvat itsestä mielekkäiltä ja kiinnostavilta: 

”Kyllä musta ois kiva tehdä enemmän asioita niin kun tietsikan kautta ja tehtäviä 
ja muuta, mut siihen ei vaan oon niin kun…kun luokassa ei oo nettiyhteyttä ja 
kaikilla oppilailla ei oo kotona, niin se ei oo niin kun vielä. Ja sitte, kun nyt sais 
enemmän sellasia valmiuksia,  että oppilaat vois tuottaa sitä materiaalia itte. Mut 
se vaatii sen, että se löytyy se nappi, että ei mennä aidan ali, vaan jostain. Että ne 
löytäis sen oman vastuunsa ikään kuin toisiansa kohtaan. Ja ois kiva tietenkin niin 
kun kouluttautua vähän eri asioistakin. Et ois tosi mukava, että ois se raha 
koululla, että vois tehdä niitä asioita, joita haluaa. (Suvi, 32) 
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7.2 Yksittäisiä esimerkkejä opettajaidentiteetin kehittymisestä 

opettajankoulutuksessa ja työelämässä 

 

Tutkimusongelma 2: Miten yksittäisten luokanopettajien ammatillinen identiteetti kehittyy 

opettajankoulutuksessa ja työelämässä? 

 

Tässä tapauskohtaisessa tarkastelussa olen tuonut esille kahden haastatellun luokanopettajan 

ammatillisen identiteetin kehittymiseen liittyvät elämänvaiheet uravalinnasta ja opiskeluajoista aina 

työhönsiirtymävaiheeseen sekä edelleen tähän päivään saakka. Tapauskohtaisen tarkastelun avulla 

pyrin todentamaan sitä näkemystä, että luokanopettajan ammatillisen identiteetin kehittymisprosessi 

on pitkäkestoinen, koko työikäisyyden kestävä jakso, joka alkaa opettajankoulutuksessa tai 

mahdollisesti jo ennen koulutukseen tuloa (vrt. Ruohotie 1993, 319.) Laurialan (2000, 90) mukaan 

opettajaksi oppimisen voidaan itse asiassa nähdä alkavan jo ala-asteella ja jatkuvan läpi 

muodollisen koulutuksen aina työpaikalla tapahtuvaan sosialisaatioon asti. Opettajankoulutukseen 

tulleessaan opettajakokelailla on jo paljon kollektiivisia, yhteisesti hyväksyttyjä ja itsestään 

selvinäkin pidettyjä uskomuksia ja käsityksiä opettamisesta, oppimisesta sekä koulusta (Lauriala 

2000, 90). Luomani tapauskohtainen tarkastelu on lisäksi osoitus siitä, kuinka henkilökohtaisesta ja 

yksilöllisestä prosessista ammatillisen identiteetin kehittymisessä on kyse. Koska jokainen yksilö 

kehittyy ja etenee omassa elämässään yksilöllisellä tavalla, ja koska ammatillisen identiteetin 

kehittymiseen vaikuttavat niin monet eri seikat, kuten yksilön historia, yhden kokoavan teorian 

luominen luokanopettajan ammatillisen identiteetin kehittymisestä on mahdotonta. Toki eri 

yksilöiden ammatillisista identiteeteistä ja niiden kehittymisprosesseista myös mahdollista löytää 

useita yhteneväisyyksiä eri henkilöiden välillä. Näitä ammatillisen identiteetin ulottuvuuksia olen 

tarkastellut tutkimukseni edellisessä luvussa (7.1). Tapauskohtaiset kuvaukset tukevat edelleen tässä 

tutkimuksessa tekemääni jäsennystä ammatillisen identiteetin ulottuvuuksista. Tapauskohtaisessa 

tarkastelussa käsittelen yksityiskohtaisesti kahden haastattelemani luokanopettajan henkilökohtaista 

ja yksilöllistä kehitysprosessia kohti opettajuutta ja ammatillista identiteettiä.  Kyseiset kuvaukset 

ilmentävät hyvin ammatti-identiteetin kehittymisprosessia, sen moniulotteisuutta, yksilöllisyyttä 

sekä laajuutta. Tässä tarkastelussa mukana olevien luokanopettajien nimet on tutkimuseettisistä 

syistä muutettu.  
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MARJO, 43 vuotta 

 

Uravalinta 
Marjon kiinnostus luokanopettajan ammattia kohtaan heräsi jo varhaisessa vaiheessa, mutta ennen 

opettajaksi opiskeluaan hän työskenteli vuosia kaupallisella alalla: ”Kakskymppisenä mie tilasin 

tosiaan paperit sillon kirjotusten jälkeen, mut en koskaan täyttäny ja lähettäny, et oon mie niinku 

miettiny sit silloin jo. Mut sit totesin, et kyl on niinku maailmas monta muutakin ammattia. Ja mie 

oon sitä niinku miettiny, et se oli hyvä, että mie tein muuta siin välissä, jolloin mie pääsin niinku 

tavallaan itte sen jälkeen miettii uudestaan, et joka työs on hyvät ja huonot puolensa.” Kirjoitusten 

jälkeen Marjo päätyi opiskelemaan myyntisihteeriksi. Marjon perhetaustasta johtuen hän oli 

seurannut luokanopettajan työtä läheltä. Tästä johtuen hänellä oli myös vahvoja ennakkoluuloja 

kyseistä ammattia kohtaan: ”Tietyst se vaikuttaa nyt ensinnäkin se tausta, että mie olen opettaja-

asuntolassa asunu ikäni ja molemmat vanhemmat on opettajia…ja niiden ystäväpiiri oli opettajia. 

Ja tosiaan siinä talossakin oli pelkkiä opettajien lapsia, olen niinku eläny sillä taval, et mie jossain 

vaihees pidin kyllä opettajuuttakin mahdollisena, mut sit mulle tuli sellanen tunne, että se rupes 

ahdistamaan, että se oli tavallaan liian lähellä siinä, et mie näin sit koko ajan ja mie näin paljo 

nimen omaan sellasta negatiivista siin opettajuudes.” Vuosia toimistotyötä tehtyään Marjon 

kiinnostus opettajan työtä kohtaan heräsi uudestaan ja hän päätyi lopulta opiskelemaan 

luokanopettajaksi : ”…mie olin koko ajan kuitenki miettiny, et kyl mie jotain viel opiskelen, et teen 

nyt vaan töitä siihen saakka, kun tiedän, mitä haluun. Ja tota sieltä se lähti ja tajus sen, että se 

opettajuus on minust itestäni kiinni ja mun ei tarvi olla samanlainen opettaja, kun mun isä tai 

äiti…et mie voin muokata siit sen näkösen, kun mie itte haluan.” 

 

Opiskeluvuodet 
Marjo toimi vuosia toisessa ammatissa ja perusti perheen. Toisen lapsensa hoitovapaan aikana hän 

aloitti luokanopettajan ammattiin suuntautumisen suorittaen ensin kursseja eri kesäyliopistoihin: 

”[opettajaksi] Opiskelemisen oon alottanu sillon, kun toisen lapsen jälkeen oon ollu hoitovapaalla 

kolme vuotta kotona. Sillon mie oon tän alottanu tän koko kuvion. Alotin sillee, että kesäyliopistoon 

oon tehny näitä arvosanoja. Et kesäyliopistojen kautta ensin, ihan systemaattisesti 

opettajatutkinnon kaikki ne kieliopinnot ja muut, pysty suorittamaan vähä sinne sun tänne.” Tämän 
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jälkeen Marjo pyrki Hämeenlinna opettajankoulutuslaitokseen suorittamaan opettajan monialaiset 

opinnot: ”… sit sen jälkeen vasta tuli nää varsinaiset aineopinnot Hämeenlinnas, mitkä mult sit 

enää puuttu siin kohtaa. Mie olin saanu siihen mennes kaikki muut jo tehtyy, et mun ei tarvinu enää 

olla, kun sillee, et niitä aineiden juttuja.” Opiskeluvuosista Marjolle jäi hiukan ristiriitaisia 

mielikuvia: ”…opiskelu oli aika epätasasta. Se varmaan johtu siitä, kun mie tein eri laitoksille ja 

tällee. Tietyst itestäänkin on paljo  varmaan kiinni. Ja sit toinen on tietyst se, et mul on ollu lapset 

viel niin pieniä silloin, niin jäi semmonen sompailun maku siihen hommaan. Mut et positiivinen 

maku, et mie on hirveen onnellinen siitä, et se meni kuitenkin niin hyvin…koko homma niinkun 

tavallaan toimi koko ajan. Ja sit sillee, et löys ittestään sen opiskelijaihmisen ja yllättävän helppoo 

on niin kun aikuisena opiskeleminen, ne ei ollukaan niin uusii ne asiat enää niinku joskus…” 

Opiskeluvuosien aikainen kiireinen elämänrytmi nousee selkeästi esiin Marjon kertomuksesta. 

Toisaalta myös opiskelusta saadut myönteiset kokemukset saavat paljon tilaa kertomuksessa ja 

vaikuttavat kompensoineen negatiivisia kokemuksia: ”Et aina koki, et jos ei mul oo mitään 

tärkeetä, ni mul on lapset ja perhe sit seuraavana, että sit anto itestään aika paljo. Mut toisaalt mie 

sain niin paljo, että mie en millään tapaa oo katkeroitunu. Mie oon kauheen onnellinen siit, et se 

tuli tehtyy se homma.” 

 

Oma opettajuus ja osaaminen työuran alussa 
Ammatillisen pätevyyden saaminen vahvisti merkittävästi haastatellun itsetuntoa sekä edesauttoi 

oman opettajuuden löytämistä: ”…mie sain itsetunnolle paljon siitä, et mun ei tarvi kysellä 

oikeutusta sille, et saanks mie olla sijaisena tai saanks mie tehä. Ja site kun se meni viel niin hyvin, 

et mie sain heti sillon sen väliaikasen viran heti sillon…Et mul oli pitkään sellanen olo, että jes, tää 

meni ihan nappiin tää juttu, tän paremmin ei voinu mennä.”  Työelämään siirtyminen on 

vastavalmistuneelle opettajalle suuri askel. Marjo kuvailee omaa sen aikaista opettajuuttaan 

seuraavalla tavalla: ”Mie olin aikuinen selkeesti. Mie olin silloin aika innokas kokeilemaan kaikkee. 

Että aika rohkeesti läksin juttui kokeilemaan…ehkä tietty tehokkuus jäi päälle niisät kaiksta 

päättöharjoitteluista ja sellasista, että sit kun lähti siihen työelämään oli sillee, et suit sait, näin 

täällä toimitaan.”  Marjon kertomuksesta välittyy selkeästi kuva motivoituneesta ja työstään 

innostuneesta opettajasta. Samalla siinä korostuu vaatimus tehokkaasta ja tuottoisasta 

työskentelystä, jotka ovat jälkimodernin yhteiskuntamme tunnuspiirteitä. 
 

Marjon opettajan uran alkutaivalta koskevasta kertomuksesta huokuu tunnollisuus, ahkeruus ja 

motivoituneisuus. Toisaalta kyseinen tarina viestii vastavalmistuneen opettajan kokemattomuudesta 
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sekä luokanopettajan jokapäiväiseen työnkuvaan kuuluvien arkisten asioiden kanssa painimisesta: 

”Silloin alkuun mie hyvin tunnollisest, ika tarkkaan suunnittelin, tiesin, mitä siel tapahtuu…Väsytin 

itteni varmast sellasella suunnittelemisella sillon alkuun paljon, ja sit kun ne ei aina toteutunu, ni 

sit mul oli vähän ihmettelyä, et mitäs mie nyt näitten suunnitelmieni kans teen…Ja sit tietyst mie 

tein turhaa työtä mones asiassa, en aina nähny sitä järkevintä keinoa…Että monta kertaa teki liian 

vaikeesti jonkun asian, minkä oon tajunnu jälkikäteen vasta.” Marjo kertoo opettajan uran 

alkutaipaleen työskentelyperiaatteistan seuraavaa: ”Mä pyrin siihen eriyttämiseen aika paljon. Ja 

pyrin noudattaamaan jotain sellasia kaavoja - mul oli jotain sellasia tuntikaavoja päässää - et 

esimerkiks hyvällä matematiikan tunnilla tarkastetaan tehtävät, opetetaan uusi asia ja otin aika 

paljon kaikkia sellasia juttuja, et tunnissa pitäis olla haastetta.” 

 

Oma osaaminen ja opettajuus haastatteluhetkellä 
Marjo oli opettajan työt aloittaessaan noin 30-vuotias. Hän on pohtinut, miten hän olisi selvinnyt 

ammatin haasteista, jos olisi aloittanut luokanopettajan työt jo nuorempana: ”Kyl mul on sellanen 

tunne, mie en tiiä, jos mie oisin silloin ihan nuorena tähän tullu, oisinko mie ollu tarpeeks kypsä, 

oisinko mie stressaantunu enemmän näistä asioista. Nyt tavallaan ehkä ymmärtää paremmin, kun 

on omiikin lapsii kattonu...tavallaan osaa jo suhteuttaa näit asioita, että ei oo semmost, ei ahdistu 

ihan pienestä, stressinsietokyky on kasvanut sillä tavalla.” Marjo kuvailee. Tänä päivänä hän tuntee 

olevansa tyytyväinen omassa ammatissaan. Marjo ei kuitenkaan koe opettajan ammatin olevan ainut 

mahdollinen ammatti, jossa hän voisi toimia: ”Aika seesteinen vaihe on menossa. Tuntuu, että mie 

oon ihan tyytyväinen ammatissani. Sit tietyst aina välil ajattelee ettei tää ainoo vaihtoehto sittekää 

ois ollu, et kyl mie aina välil sanon, et ei tää mun mikää sellanen ammatti oo, että mie niin kun 

ajattelisin, et tää on ainoo oikee. Et mones muussakin ammatissa ois varmaan viihtyny.” 

Työvuosien kartuttaman kokemuksen myötä Marjon käsitys opettajan työn perusluonteesta on 

vakiintunut: ”Loppujen lopuks se hyvä opettajuus ei oo mitään show-toimintaa. Harmittaa, miks 

opettajista tehään tälläsii pellejä. Ei tajuta sitä, että opettajan perustehtävä on kuitenkin 

opettamisessa ja esittelemisessä ja tämmösessä.” Omassa opetuksessaan Marjo painottaa 

virikkeellisten ja monipuolisten työskentelymenetelmien tärkeyttä: ”Mie haen sellasta vaihtelua ja 

virikkeellisyyttä - mul on kovasti sellanen ajatus, et pitää olla monipuolista se opetus.” 

Kouluviihtyvyyden sekä opiskelumotivaation ylläpitämisen kannalta opettajan aineenhallintaakin 

tärkeämpinä seikkoina Marjo pitää koululuokan ilmapiiriä sekä aikuisen ja lapsen välistä toimivaa 

opettaja-oppilas-suhdetta: ”Enemmän on tullu just se taju, että aineenhallinta on tärkeetä, mutta 

vielä tärkeempää on se ilmapiiri ja lapsen kohtaaminen.” 
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Oma ammatillinen kehittyminen 
Marjo kertoo ajauksiaan omasta ammatillisesta kehityksestään: ” Jos iha ammatillista kehittymistä 

ajattelee, niin kyl mie luulisin, et on hirveen vaikee erottaa eri osa-alueita…Ehkä kokonaisuus on 

helpompi hahmottaa, sellaset omat odotukset ja muitten odotukset, että sillä tavalla varmaankin 

kehittyny. Ja omat voimavarat on oppinu tuntemaan, et tavallaan sekin, et saa paremmin 

tehtyy…Mie luulen, et täst tulee koko ajan enemmän mun näköstä tästä työskentelystä. Mut tää on 

niin monisäikeinen juttu, kun melkein kaikkii aineita opettaa, niin mie huomaan, että mie koko ajan 

oikeesti opinkin lisää, että tääl on niin monta sellasta asiaa, mitkä pitäis kuitenkii jollain tasolla 

hallita, niin ihan silleenkin oon kehittyny.” Toisaalta Marjo nostaa kertomuksessaan esiin ajatuksen 

opettajan työn yksinäisyydestä ja siitä, kuinka opettaja on lopulta itse oman työnsä arvioija ja 

palautteenantaja: ”Ei voi sanoo, et jotain valtavii jättiaskeleita menis mihinkään suuntaan, et ehkä 

se on semmonen, et täs täytyy oppii näkemään oman työnsä tulokset. Itte ne pitää oppii ottamaan, 

se kiitos tavallaan sieltä, misä se tulee, elikkä huomamaan, et jes, toi oppi ton ja olla aika pienistä 

asioista tyytyväinen. Sama on omas kehityksessäkin, et hei, nythän tää suju paljo paremmin, kun 

edellisellä kerralla, kun oon tän opettanu. Se reflektio on siinäkin tärkeetä, et…hirveen harvoin 

vanhemmat todellisuudes kuitenkaan tietää, mitä tääl tapahtuu tääl koulus tai lapset ei nyt sillä 

tavalla asioista anna palautetta.” 

 

Marjo kertoo kehityksestään opetuksen suunnittelutyössä: ”Oon päässy semmoseen rentouteen 

sunnittelemisessa, semmosii isoja linjoja vaan enää suunnittelee… Nyt on jo sit rutiinii vähä, et 

alkaa jo heti hahmottaa, et mistä kannattaa alkaa…Et mie tiiän, et mie täst selviän jollain tasolla 

aina ja sit menee vähän niitten omien fiilisten mukaan, et mie en enää mieti samal taval näit juttuja, 

kuten pieniä yksityiskohtia, niin kun aikasemmin…En mie tiiä, oonks mie antanu periks vai 

rauhottunu, mut nyt mie en ehkä oo ihan samanlainen, nyt mie vielä enemmän kuuntelen luokalta 

tulevia juttuja… Et tää menee aika rutiinilla ja sit uskaltaa aina välillä vähä revitellä.” Marjon 

kertomuksen mukaan työvuosien myötä tapahtunut rutinoituminen on mahdollistanut tarkoista 

tuntisuunnitelmista irtaantumisen. Tämä puolestaan on tehnyt mahdolliseksi oppilailta tulevien 

toiveiden aikaisempaa paremman huomioimisen sekä työskentelyn lomassa intuition kautta 

syntyneiden ideoiden toteuttamisen. Omassa opettajuudessa työvuosien aikana tapahtuneista 

muutoksista kysyttäessä Marjo kertoo muuttuneensa opettajavuosien aikana monellakin tavalla: 

”Mie oon tullu vähän sallivammaksi, se on opettajana ehkä se suurin muutos. Ja varmaan se, että 

kypsyyttä on tullut linjavetoihin yleensäkin ja erilaisuuden sietokykyyn. Se, että yhä enemmän 
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tajuaa, että kuinka nää asiat voi tehdä erilaisilla keinoilla…Ja pinna varmaan kasvaa koko ajan täs 

työs.”  Työkokemuksen myötä Marjo on myös alkanut ymmärtää, kuinka suuri vaikutus opettajan 

omilla asenteilla on niin oppilaiden motivoitumiseen, opiskeluilmapiiriin kuin 

luokkatyöskentelyynkin: ”Nyt alkaa pikku hiljaa tajuumaan, et ei se oo siitä kiinni, että onks kuinka 

taitava esimerkiks musiikis, vaan siitä, et tehää sitä ja sitä mie yritän viestittää, että tehää kuitenkii, 

vaikka ei nyt aina ihan napakymppiin menekään…Hirveen vapauttavaa on ollu se, et mitä enemmän 

mie pistän itteeni likoon, niin nää lapset on mukana.” Vaikka Marjo on toiminut opettajan 

ammatissa vuosia, hänellä on mielessään asioita, joissa hän haluaisi kehittyä: ”Varmaan opetuksen 

hallinnallisissa taidoissa. Ja kyl mie toisaalta toivon, että mie edelleenkin voin sanoa, että ai niin, 

tossakin voisin oppia ihan uusiakin tapoja…Tavallaan tää on otettava semmosena lenkkinä, et tää 

ei oo varmaan ikinä valmis…Että tää ammatillinen kehittyminen on varmaan sellanen hyvin elävä 

prosessi…” 

 

Työssä jaksaminen 
Marjo on opettajavuosiensa aikana yllättynyt työn aiheuttamasta henkisestä paineesta: ”Ehkä se 

stressin määrä on kuitenkin aika yllättävä, vaikka näki omissa vanhemmissa sitä, lähipiiris ja 

muuta. Esimerkiks se, kun kesäloma on kaks ja puol kuukautta, ni pari vuotta se tuntu aivan 

uskomattoman hienolta, mut tavallaan nyt..se alkaa olee jo edellytys, että täst toipuu täst 

hommasta.” Luokanopettajan työssä jaksamista uhkaavaksi seikaksi Marjo mainitsee työn kasvavan 

kiireen ja hektisen rytmin:”…tää menee niin hektiseks koko aika, kun sisällöt kasvaa…Kuinka 

ihanaa ois sellanenkin, että vois joskus olla tunti, ettei tarvis mennä koko ajan jossain eteenpäin. Et 

tällänen kiireellisyys vähän ärsyttää minuu…mie kaipaisin enemmän semmost, että vois painottaa 

sitä tunnelmaa ja että voitais mennä vielä enemmän fiilispohjalta sillee.” Marjon kertomuksesta käy 

ilmi, että hän kokee toisinaan raskaaksi myös kodin ja koulun välisen yhteistyön, kuten siihen 

kuuluvat vanhempainillat ja –vartit: ”Toinen on tietyst tää, mikä on tän päivän juttu, et vanhemmat 

on niin paljon enemmän mukana….Ja sit näit tälläsii vanhempaintapaamisii…Et ehkä sit luuli, et 

ne menee siinä ja niihin tottuu, mut ei niihin kauheest pääse tottuu. Kun on vanhempainilta, niin kyl 

mie joka ikinen kerta sit stressaan etukäteen ja seuraavan yön nukun joka kerta huonommin, kun 

kelaan, että mitähän siellä tuli sanottuu ja mitähän se sano mulle takasin…Et onhan mul tietyst 

sellanenkin tääl jossakin, että en mie haluu olla niinkään, et ei mitään välii, mitä vanhemmat 

ajattelee.” Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä Marjoa huolettaa siis pääasiassa se, kuinka hyvin 

hän pystyy täyttämään vanhempien opettajan toiminnalle asettamat toiveet sekä se, millaisen kuvan 



 91

hän itsestään vanhemmille antaa. Toisaalta mieltä voivat painaa myös vanhempien sanomat asiat, 

jotka ovat koskettaneet Marjoa läheltä. 

 

Marjo kertoo omasta työssä jaksamisestaan ja siitä, kuinka pienetkin asiat voivat äsyneenä tuntua 

paisuvan suuriksi ongelmiksi: ”Se on niin, että silloin, kun mie ite pidän itestäni huolen, pidän ne 

rajani kunnossa…silloin ei haittaa. Se on nimenomaan näin, että sit, kun alkaa väsyttää, 

stressaantuu…tietää itekin, että tää ei oo välttämättä näin iso asia, mut sitä on hirmu vaikee, kun 

on väsyny, sie et niin kun pysty käsittelemään sitä, kun on niin väsyny.”  Marjo pitääkin 

luokanopettajan työssä jaksamisen kannalta ehdottoman tärkeänä omien voimavarojen tunnistamista 

sekä omasta jaksamisestaan huolehtimista. Erityisesti hän varoittaa perfektionistisesta asenteesta, 

mikä on opettajille yleisesti hyvin tyypillinen ominaisuus: ”Se on äärettömän tärkeätä se omien 

voimavarojen tunnistaminen, ja omien vahvuuksien ja heikkoudenkin tunnistaminen, ettei lähde 

yrittämään perfektionistista asennetta…että pystyis keskittymään siihen, mikä on oleellista - silloin 

se ei tuu ylivoimaseks itselleenkään.” 

 

Ammatillinen tulevaisuus 
Kysyttäessä luokanopettajan ammatin tulevaisuudesta Marjo kertoo uskovansa työn säilyttävän 

haastavuutensa tulevaisuudessakin: ”Kyl mie nään sen edelleenkin aika haastavana.” Tulevaisuutta 

pohtiessaan hän korostaa erityisesti muuntosvalmiuden ja muuntautumiskyvyn tärkeyttä kyseisessä 

ammatissa: ”Kun mie aattelen tulevaisuuden opettajia, niin hirveen valmis muutoksiin on 

oltava…Et kysytään sitä muuntautumiskykyä, kysytään varmaan viel enemmän kun tänä 

päivänä…”. Työn haastavuutta lisääväksi tekijäksi Marjo näkee myös erilaisten ihmisten 

kohtaamisen: ”…varmaan ihmisen kohtaaminenkaan ei tuu olee sen helpompaa ainakaan kun tänä 

päivänänä. Mie luulen, et täs on edelleen sama haaste kun tänäkin päivänä, et ihmiset on sellasii, et 

ne todellakin tietää, mitä ne tahtoo…et aika moneen on oltava valmis, eikä voi lähtee hakemaan 

mitään tiettyy opettajuutta, vaan lähettävä tekemään vaan sit työtä.” 
 
Marjo on tyytyväinen nykyiseen työtilanteeseen ja viihtyy luokanopettajan ammatissa. Hän uskoo 

tekevänsä opettajan työtä eläkeikään saakka: ”Kyl mie tätä tulen tekemään varmaan eläkeikään 

saakka.” Toisaalta opettajan ammatti ei koskaan ole ollut Marjolle ”se ainut ja oikea” ammatti. Jos 

luokanopettajan työ ei enää tuntuisi palkitsevalta, hän kertoo voivansa nähdä itsensä myös jossakin 

toisessa ammatissa: ”Sellanen hyvä tunne on, että mie tiiän, että jos mie täst tarpeekseni saisin, ni 

voisin mie tehä tehä jotain muutakin. Et ei mul oo sellain, et kun jotkut sanoo, että ne ei oo ikinä 
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mitään muuta tehny, eikä tavallaan osais ees ajatella mitään muuta, ni mie vähän säälin sellaisii 

ihmisii. … Mul on ainakin sellanen henkireikäajatus taustalla, että hei, eihän mun oo pakko täs 

olla, että voinhan mie muutakin tehdä.” Omaa opettajuuttaan pohtiessaan Marjo kertoo sen olevan 

jo pitkälti muotoutunut eikä enää usko suuriin muutoksiin: ”En mie mihikään suureen muutokseen 

enää usko, että ehkä mul oli vähän, silloin kun tulin tähän, ei ollu omast opettajuudesta kauheen 

selkeetä kuvaakaan muotoutunu. Se on muotoutunu tässä. Kyl  mie uskon, et se runko on niin kun jo 

olemassa…” Marjo toivoo säilyttävänsä tulevaisuudessakin oppimisen halunsa ja pysyvänsä 

avoimena uusille tiedoille, taidoille ja toimintatavoille: ”…toivon, että mie kykenen säilyttämään 

sen oppimisen halun ja sitä kautta muuttumaan positiivisella tavalla…En mie sellaseks 

asiantuntijaks haluukkaan tulla, joka latelee, että näin sen täytyy olla, vaan että eläis koko aika ja 

ois avoin muutoksille.” 
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OLLI, 46 vuotta 

 
Uravalinta 
Olli näkee luokanopettajan taipaleensa alkaneen osittain sattuman kautta. Toisaalta ulkopuolisen 

silmin vaikuttaa siltä, että hänellä on jo tuolloin ollut jonkinlainen kutsumus luokanopettajan 

työhön, sillä hän haki kyseiseen koulutukseen kahteen kertaan. ”Oikeestaan siinä oli vähän 

sattumaa tietyltä osin, että olin kerran hakenut Savonlinnaan ja sinne en päässy. Kävin armeijan 

siinä välissä ja sitte Jyväskylässä aloitin historian opiskelun ja vuoden luin sitä. Aattelin, että 

käynpä nyt vielä toistamiseen opettajankoulutuslaitoksen kokeissa. Ei ollu mitään sen suurempaa 

ajatusta, et miksi, muuta ku et siel historias mie en ollu varma, et mikä minust tulee ”isona”, siin on 

niin paljo niit eri vaihtoehtoi ja tää tuntu sillä tavalla selkeemmältä. Et se saatto vaikuttaa siihen. 

Kävin kokeissa,ja neljänneltä varasijalta syksyn mittaan kutsuttiin sit sinne opiskelemaan.”  

 

Luokanopettajan työn ohella Olli on myöhemmin kouluttautunut myös erityisopettajaksi. Hän 

ilmaisee myös kiinnostuksensa toimia erityisopettajana jossain vaiheessa uraansa: ”Mie alotin urani 

vuonna 85, olin kaks vuotta erityisluokan opettajana sopeutumattomilla ja siitä jäi sellanen olo, et 

vois tehä niitä hommia joskus. Ja täs nyt eläkevuosiin on sen verran vielä aikaa, et varmaan tulee 

kokeiltuu jotain muutakin. Et tuskin mie viittin täs koko aikaani - tai mistä sitä nyt tietää - mut 

jotenkin tuntus, et se laajentas jotenkin mahollisuutta. Plus sitten just se, et siitä [erityisopettajan 

koulutuksesta]on hyötyä ihan yleiopetuksen puolellakin.” Olli pitää tietynlaisia uraan liittyviä 

muutoksia oman osaamisensa ja kehityksensä kannalta tärkeänä: ”Pitää jotain aina kehitellä, 

muuten sitä jämähtää paikalleen.” 

 

Opiskeluvuodet 
Opiskeluvuosista kysyttäessä Ollille tulevat päällimmäisenä mieleen opiskeluaikana tutuksi tulleet 

ihmiset ja opiskelijoiden keskuudessa valinnut hyvä yhteishenki: ”No nehä on yksii parhaimpii 

muistoi, ryhmä oli aika kiinteä. Se minust on kaikkein mieleenpainuvin. Jos jotain pitää sit siit 

opiskeluajasta kertoo, ni ne ihmiset tulee ekana mieleen, jos aattelee opiskeluu. Ei miul ne asiat 

oikeen tuu mieleen, et tietyst sekä opiskelijatoverit että yliopiston opettajat, et niihin niinku miun 

opiskelumuistot kiinnittyy.” Opiskeluvuosia miettiessään Ollille nousee toisaalta mieleen myös 

opiskeluvuosien kiireinen ja hektinen elämänrytmi: ” Ja sitte jos käy ihan sitä opiskeluaikaa 
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muistelemaan muuten, niin pitkät päivät tulee mieleen, et kaheksasta kaheksaan. Ja oli sellasii 

päivii, ettei ehtiny syömäs käydä. ” 

 

Oma opettajuus ja osaaminen työuran alussa 
Ollin kertomuksen perusteella luokanopettajan koulutus antoi hänelle perusvalmiudet opetusalalla 

toimimiseen. Työelämään siirtyessään hän koki kuitenkin itsensä monelta osin ”raakileeksi”: ”Kyllä 

varmaan sellaset perusvalmiudet sai ja et töihin pääsi käsiksi. Mut et ei miul niin vahva se oma 

opettajuuden tunne ollu siin vaihees, että ois niinkun itteään valmiiks kokenu millään 

alueella…Varmaan ihan aineen hallinnassa joissain aineissa, kun siinä tuli näitä yläasteen aineita, 

mitkä ei ollu niin tuttuja ne kokonaisuudet. Oppilastuntemuksessa oli tietysti [puutteita], ja on sitä 

vieläkin varmaan paikotellen, mut sillon niikun tilanteitten eteenpäin viemisessä, opetustekniikoissa 

jne. Et varmasti vähän joka alalla tunsi itteään kumminkin viel raakileeks.” Toisaalta 

epävarmuuden kokemusten lomassa työelämään siirtyminen herätti myös kokemuksen siitä, että 

ammatillisen pätevyyden saavutettuaan hänellä oli alalla tarvittavaa tietotaitoa: ”Et kun katto niit 

muita opettajia, jotka oli epäpäteviä, toisel oli armeijatausta, toisel oli kaupallinen koulutus, niin 

silloin se vahvisti kyl sitte, kun itse oli saanu koulutuksen ja ties vähän kumminkin, et miten joitain 

asioita pitäis viedä eteenpäin.” Ammattiin valmistuminen ja työkokemuksen saaminen herätti 

Ollissa joskus myös hyvin voimakkaita tuntemuksia omasta osaamisesta ja pätevyydestä: ”Joissain 

asioissa oli ehkä jääräpäisempi, et muka ties, miten tää asia pitäs nyt sitte tehdä.” Omiksi 

vahvuuksikseen uransa alussa Olli mainitsee erityisesti nuoren ikänsä. Hän koki nuorena opettajana 

olevansa lähempänä oppilaidensa ajatusmaailmaa: ”Missä tuns et oli vahvoilla, niin oli se, et ite oli 

niin nuori. Kun oli viel yläasteen oppilaista kyse, niin oli tavallaan aika lähellä se oma 

kokemusmaailma vielä. Et tällanen henkinen yhteys niihin.”  

 

Olli kertoo ensimmäisen työvuosien olleen rankkoja, mutta toisaalta hyvinkin palkitsevia: ”Päivät 

tuntu aika pitkiltä, täysiltä silloin ensalkuun. Väsytti hirmusesti…Et se oli sen verran silleen 

fyysisesti ja henkisestikin rankkaa…Teoria ja käytäntö ei aina tuntunu niinkun kohtaavan heti 

alusta  asti.  Ja toisaalta se sitten oli, et siinä huomas, et tää on ehkä sitä hommaa, mistä ite 

tykkää.” Olli kuvailee itseään nuorena opettajana seuraavalla tavalla: ”Se alun ympäristö oli 

sellanen, et siin piti olla toisaalta aika jämpti ja sillä taval tiukka, mut sitte myös kattoo niinkun 

asioita läpi sormien. Et se oli vähän sama, kun jos hevosella ratsastais, et ne suitset piti olla niinku 

sopivan tiukalla, ei liian tiukalla, et sit se rupes niikun jäkittää, ja sit taas jos laski menemään, ni 

sithän ne meni. Et se oli jatkuvaa sellasta tunnusteluu sitte… piti olla aika sellanen 
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opettajajohtonen nää pari ekaa vuotta, mut sit kun tuli luokanopettajapuolelle, tai yleisopetukseen, 

niin sitte pystyi jo kokeilemaan erilaisia opetusmenetelmiäkin,  oikeestaan haluskin kokeilla, kun 

pariin vuoteen ei ollu päässyt kokeilemaan tällasia eri tyylejä, menetelmiä, keinoja.  

 

Oma opettajuus ja osaaminen nyt 
Nyt yli kaksikymmentä vuotta luokanopettajan työtä tehneenä Olli kertoo ajatuksiaan opettajan 

työstä ja opettajuuden luonteesta: ”Mie koen sen oikeestaan samal taval, no sillon alkuun oli 

varmaan tietyl taval itsevarmempi olo siinä mieles, et kun tuns, et nyt mie oon valmistunu 

opettajaks, niin tietyllä tavalla sitte oli sellanen, et nyt mie osaan tän. Mut nyt on ehkä tullu enempi 

epävarmaks sitte, että tää on jatkuvaa oppimista myös tää opettajan homma… Nyt on ehkä tullu sit 

enempi sellasta näkemystä siitä, et ikinä ei voi olla valmis tälläkään saralla.” Olli pitää erityisen 

tärkeänä ajatusta elinikäisestä oppimisesta ja oman itsensä jatkuvasta kehittämisestä: ”Täs pitää 

jatkuvasti kehittää itteään, jos haluaa pitää silmät auki. Ja mie en tarkota sitä, et pitäis jatkuvasti 

olla niinku opiskelees, vaan sitä voi vaikka lukemal, ettimällä uutta tietoa asioista, et se ei 

välttämättä oo mitään opetusmenetelmiä, teorioita tälläsii, vaan mut et kumminki koko aika pitäs 

olla pikkusen liikkeellä.”  

 

Olli koki työelämään siirtyessään yhdeksi vahvuudekseen nuoren ikänsä. Nyt hän kokee ikävuosien 

tuoneen hänen ja lasten väliin tietynlaista etäisyyttä, joka johtunee kokemusmaailmojen 

erilaisuudesta: ”Nyt tuntuu välillä, et on tällasta iän mukanaan tuomaa kuilua [opettajan ja 

oppilaiden] välillä.” Kysyttäessä, miten Ollin kokema opettajuus on muuttunut työvuosien aikana, 

hän kertoo huomanneensa itsessään jonkinasteista työhön kyllästymistä: ”Ehkä tietynlainen into 

välillä puuttuu, et sellanen - ei voi palokaan sanoa - et tää on edelleen okei, kivaa ja sellasta, mutta 

ikä alkaa sillee paina, että joksus tuntee tekevänsä työnä tätä. Tai tietysti ainahan se on ollu työtä, 

mut niin kun tietty into ehkä kumminkin välillä puuttuu. Varsinkin sillon kun sahas esimerkiks 

samaa asiaa vuodesta toiseen ja tehtävät ei hirmusesti vaihtunu, se varmaan niinkun puudutti 

jossain vaiheessa.” Olli kertoo edellä mainittujen tuntemusten syntyneen muuttumattoman 

työtilanteen ja tietylaisen leipääntymisen seurauksena. Hän kokee turhauttavaksi myös sen, ettei 

kotikaupunki ole suonut mahdollisuutta omalla uralla etenemiseen: ”Varmaan se muuttumaton 

tilanne ja sellanen leipääntyminen tietyllä tavalla, et vaik ei ite sitä haluais, ni esimerkiks kaupunki 

ei suonu siihen mahollisuutta, et ois jotenki vaihtanu roolia, esimerkiks tehtävää johonki toiseks, ni 

jotain tälläst. Et nyt ku itelläkin on kuitenkin noita pätevyyksiä, ni silti ei oo saanu niiku 

mahollisuutta.  
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Omista vahvuuksistaan työssä Olli kertoo seuraavaa: ”Tietyllä tavalla sellanen rauhallisuus, et ei 

ehkä ihan pienistä hätkähdä. Oikeudenmukaisena mie pidän itteäni,  ainakaa mie itse en koe, et 

miul ois suosikkeja luokassa, vaan yritän tasapuolisesti suhtautuu olipa ne lähtökohdat mitkä 

hyvänsä. Ehkä just sellanen silmä siihen opetukseen, et millon pitää sitte vähän heittää 

vapaammalle ja millon sitte oikeen opiskellaan tiukasti ja johdetusti. Joissain asioissa 

aineenhallintakin vois olla [vahvuus], varmaan näissä erikoistumisaineissa.” Vastaavasti Olli 

toivoisi vielä kehittyvänsä erityisesti aineenhallinnallisissa asioissa sekä vuorovaikutustaidoissa: 

”Varmaan se aineenhallinta vois olla ja tota ainahan voi kehittyä sitte tälläsissä 

vuorovaikutustaidoissa. Et se on sit yks sellanen ongelma varmaan vanhemmilla opettajilla, et ne 

luulee, et ne kun osaa hommat, et miten hoidetaan esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyötä tai 

opettajien välistä yhteistyötä tai suhtautumista siihen lapseen, että kyllähän niissä on jatkuvasti 

kehittämisen varaa.” 

 

Oma ammatillinen kehittyminen 
Olli kertoo ajauksiaan omasta ammatillisesta kehityksestään: ”Aineenhallinta varmaan ja 

tietynlainen silmä oppilastuntemukseen on kehittyny, et monet asiat ehkä niinkun näkee päältä.”  

Olli näkee opettajankoulutuksella ja muilta ihmisiltä saadulla palautteellaa olleen suurin vaikutus 

hänen ammatilliseen kehitykseensä: ” Varmaan koulutus…et kun on kouluttautunu. Ja pois lukien 

kyl ehkä nää VESO-koulutukset, ne on nykyää aika vaatimattomia minusta…Mut et niinku omat, 

mihin on ite hakenu, niin ne on tietyst muovannu sitä. Ihmiset on muovannu, se palaute, mitä on 

saanu kollegoilta, vanhemmilta, oppilailta. Et se on ehkä se suurint, mikä on muovannu, just tää 

ihmisten antama palaute.” Ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeäksi hän näkee myös 

kollegoilta omaksutut vaikutteet ja ideat: ”Sitte varmaan sellanen, et on nähny muiden opettavan, 

tai ei välttämättä opettavankaan, mut et kertovan ja saanu vinkkejä ja nähny muita 

opettajapersoonia…osa on tietyst sillee, et tota mie en niiku ite tee ja suurin osa sit sellast, et imee 

vaikutteita siitä ja laskee sit sen oman filtterin läpi, et mitä ottaa käytäntöön.” Kysyttäessä, mitä 

hän haluisi itsessään tulevaisuudessa kehittää, Olli kertoo pitävänsä tärkeänä erityisesti oman ajan 

antamista itselle ja muille ihmisille:”Sanotaan sellanen oman itsen ja sitte myös lähimmäisten eli 

ne, kenen kans tääl elelee sekä kotona että työyhteisöis, vaikka niiden kuuntelu ja sitte kyl ihan 

niinku oman itsensä kuuntelukin…Sellanen tietty kiireettömyys ja oman ajan antaminen itselle ja 

muille, ni se miust vois olla sellanen aika iso haaste.” 
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Työssä jaksaminen 
Olli kokee luokanopettajan työlle asetettujen vaatimusten kasvaneen ja näkee luokanopettajan 

toimivan eräänlaisena linkkinä moniammatillisen yhteistyön keskellä: ”…Nykyäänhän varmaan 

luokanopettajalta odotetaan sellasta tavallaan tiettynä linkkinä olemista eri moniammatillisten 

osaajien keskellä…et se on vähä joka suuntaan nyky-yhteiskunnassa linkkinä. Ennen se oli hyvin 

pitkälti sitä, et se koulu hoiti omansa ja muu yhteiskunta omansa.” Hän kokee luokanopettajan työn 

myös kiirreellistyneen: ”Tää on muuttunu hirmusen paljon kiireellisemmäks tää koko systeemi. Ja 

jos tulee joku suunnitelma tai ei välttämättä suunnitelmakaan, vaan joku juttu pitää hyväksyttää, ni 

kohta sitä aletaan niinku uudestaan jo parantelemaan. Tai joku lukukausirytmi, ennen siel oli aikaa 

tehä sitä perushommaa luokassa, nyt siel on aina joku häppeninki tai joku, et se on paljo 

pirstaleisempaa. Olli kertoo kokevansa luokanopettajan työn muutoksen lisänneen työmäärää: 

”Työmäärän lisääntymisenä, sillee mie oon sen kokenu. Ja tietyllä tavalla raskautena, mutta on 

siinä sit sekin, et sit se on tuonu myös uutta ulottuvuutta, mikä ei kaikilta osin oo tietyst ollu 

miellyttävää, mut kumminki uutta.” Luokanopettajan työn vaatimusten kasvaminen on vaikuttanut 

merkittävästi myös haastateltavan työssä jaksamiseen: ”Se on tullu rankemmaks kyllä, et kyl sen 

huomaa, et uupuneempi välillä on. Jos mie aattelen nimen omaan nyt luokanopettajana oloa, et se 

erityispuoli nyt oli silloin alkuun myös rankkaa. Myös kodin ja koulun välinen yhteistyö ja siinä 

mahdollisesti kohdattavat ristiriitatilanteet lisäävät työn aikaansaamaa henkistä painetta ja 

vaikuttavat näin opettajan jaksamiseen: ”Siltä osin varmaan jaksaminen myös…et on ollu myös 

sellasta hankausta [lasten vanhempien kanssa] joskus, et ne on naputtanu jostain asioista - 

sellasista, mistä joskus aikasemin ei ois - et tavallaan pyrkiny puuttumaan koulun sisäisiin 

asioihin.”  

 

Ammatillinen tulevaisuus 
Kysyttäessä haastateltavalta luokanopettajan ammatin tulevaisuudesta, hän näkee kyseisen ammatin 

ja opettajan roolin muuttuvan enenevässä määrin moniosaajan suuntaan: ”Yhä enemmän varmaan 

sellaseen moniosaajan suuntaan, et jos ei ite osaa, ni ainakin on kyl sitte yhteydet eri puolille 

valmiina -  tietää, mistä apua lähtee hakemaan, mihin ottaa yhteyttä. Tän suuntaseks se varmaan 

menee. Plus sitte varmaan myös siltä saralta tulee muuttumaan, että tällanen lainopillinen, 

hallinnon koulutus on saatava jollain tavalla peliin mukaan, et tietää omat oikeutensa ja 

velvollisuutensa paljon tarkemmin, tai yhteiskunnan velvollisuudet, ja et on niistä selvillä.  
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Opettajan ammatin suhteen Olli odottaa tulevaisuudelta muutosta kohti kiireettömyyttä: ”Mie 

odotan, et muutosta johonkin suuntaan tulis ja tietyllä tavalla just sitä sellasta kiireettömyyttä, et 

kerkeis niinku oppilaiden kanssa tuol opetuksessa luokassa paneutua asioihin ja vaikka käyttäs 

joihinkin asioihin paljon, paljon enemmän aikaa, niin tuntuis, et ei oo niinku mikään pakko mennä 

koko aika eteenpäin tai pakko osallistua johonkin tapahtumaan tai tälläseen.” Olli pitää myös 

omaa muuttumistaan tärkeänä: ”Pakko täs on muuttuu, muuten ei oo kovin hyvät ennusteet, et 

seuraavat kolmetoista vuotta, mitä tällä erää näyttäs olevan jäljellä, ni jatkais samalla sabluunalla. 

Hän kokee aineenhallinnan osa-alueeksi, jossa hänellä itsellään on kehitettävää: ”Kyllä sitä on 

varmaan keskityttävä just aineen hallintoihin, et vaikka opettais samoja kokonaisuuksiakin, niin 

repii niistä uusia tyylejä, uusia keinoja, uusia sisältöjä.” Olli viittaa myös mahdolliseen 

vaihdokseen luokanopettajan työstä erityisopettajaksi tai historian aineenopettajaksi: ”Ja sitte tietyst 

on se, et on itellä muutama mahollisuus, mihin vois niinku vaihtaa, ni sehän jo luonnostaan 

muuttais sitä omaa opetusta.” Tulevaisuuden suunnitelmista kysyttäessä hän toteaakin 

tulevaisuuden olevan avoin ja täynnä uusia mahdollisuuksia: ”Nyt on sellaset näkymät, et tän 

vuoden ku vetää tät kutosta, ni sit on kaikki auki, et mielenkiintoset oikeestaan. Mikään ei ole 

poissuljettua, ei välivuosi, ei se et vaihtaa johonkin muuhun koulumuotoon, erityiskouluun tai 

vaikka luokanopettaja, voi jatkaa aivan hyvin tässäkii, tai sitte hallinnon hommiin. Kaikki on auki, 

oikeestaan aika kiva…” 
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7.3 yhteenveto tutkimustuloksista 

Edellä on analysoitu luokanopettajan ammatillisen identiteetin ulottuvuuksia sekä sitä, miten 

yksittäisen luokanopettajan ammatillinen identiteetti kehittyy. Tähän yhteenvetoon olen vielä 

koonnut tutkimukseni tärkeimmät tulokset.  

 

Tämä tutkimus osoitti, että luokanopettajan ammatillinen identiteetti ja sen rakentuminen on hyvin 

yksilöllinen ja pitkä prosessi. Siksi siitä on mahdotonta muodostaa yhtä kokoavaa teoriaa. 

Tutkimusaineistosta kävi kuitenkin ilmi, että luokanopettajan ammatillisesta identiteetistä sekä sen 

rakentumisprosessista on mahdollista löytää tiettyjä ulottuvuuksia, joiden varaan luokanopettajan 

ammatillinen identiteetti perustuu. Näistä identiteetin ulottuvuuksista syntyi vähitellen luokittelu 

aineistoon syventymisen seurauksena. Toisaalta myös tutkimusta varten lukemallani 

kirjallisuudella sekä tutkimukseni teoria-aineistolla on ollut siihen välitön vaikutus. Tarkastelin 

opettajan ammatillisen identiteetin ulottuvuuksia seuraavan luokittelun avulla: 

 

I Omat ominaisuudet 

1. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta työuran alussa 

2. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta haastatteluhetkellä 

 

II Opettajan ammatin sisältö ja ulottuvuudet 

3. Kokemus omasta ammatillisesta kehittymisestä 

4. Kokemus luokanopettajan työn kasvavista haasteista 

5. Kokemus tulevaisuudesta  

  

Omat ominaisuudet (I) pääotsikon alle olen poiminut haastatteluaineistosta asioita, jotka liittyvät 

opettajan kokemukseen itsestään, omasta opettajuudestaan sekä omasta osaamisestaan. Tähän 

osioon olen myös halunnut ottaa mukaan menneisyyttä ja nykyhetkeä vertailevan tarkastelun, sillä 

koen sen ilmentävän haastattelemieni opettajien ammatillisessa identiteetissä ja sen ulottuvuuksissa 

työvuosien aikana tapahtuneita muutoksia. Omat ominaisuudet-kategorian sisältö (alaotsikot 1-2) on 

hyvin keskeinen opettajan ammatillisen identiteetin kannalta, sillä se sisältää erityisesti opettajan 

sisäiseen kokemusmaailmaan ja kognitiivisiin prosesseihin liittyviä asioita, luokanopettajan 

ammatillisen identiteetin henkisiä ulottuvuuksia.  
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Toisen pääotsikon, opettajan ammatin sisältö ja ulottuvuudet (II), alle olen koonnut kolme 

opettajan työhön olennaisesti liittyvää tekijää – opettajan ammatillisen kehittymisen, työn kasvavat 

haasteet sekä opettajan ammatin tulevaisuuden. Nämä alaotsikot (3-5) ilmentävät luokanopettajan 

työn keskeisiä sisältöjä nykypäivän muutosalttiissa maailmassa. Ne kaikki ovat myös ensiarvoisen 

tärkeitä tekijöitä tarkasteltaessa luokanopettajan ammatillisen identiteetin rakentumista, sillä 

kyseinen prosessi tulee mahdolliseksi juuri ammatillisen kehittymisen, ammatin mukanaan tuomien 

haasteiden sekä ammatillisten tulevaisuudennäkymien myötä.  
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1. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta työuran alussa 
 
• Tunne itsenäisyydestä ja vapaudesta tehdä valitsemaansa työtä  
• Tunne ammatillisen pätevyyden saavuttamisesta sekä oman ammatin 

hallitsemisesta  
• Vahvuutena nuori ikä  
• Tunne omasta riittämättömyydestä (esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyössä)  
• Haasteena oman opettajuuden etsiminen sekä oman opetuksellisen linjan 

löytäminen  
• Vaikeus arvioida omia tuntemuksia sekä omaa osaamista 
• Puutteelliset ratkaisustrategiat 
• Huolellinen opetuksen ennakointi ja suunnittelu välttämätöntä 

2. Kokemus itsestä, omasta opettajuudesta ja osaamisesta haastatteluhetkellä 

• Parempi oppilaan yksilönä kohtaamisen taito 
• Parempi yleinen aineenhallinta tai/sekä jonkin yksittäisen oppiaineen 

erikoisosaaminen 
• Parempi valmius sopeutua alati muuttuviin tilanteisiin 
• Parempi tietoisuus omista vahvuuksista ja heikkouksista 
• Vahvistunut omaan työhön sitoutuminen ja siinä mukana eläminen 
• Jäsentyneempi omien mielenkiinnon kohteiden tunnistaminen 

3. Kokemus omasta ammatillisesta kehittymisestä 

• Koko työikäisyyden kestävä kokonaisvaltainen prosessi  
• Ammatillinen kehittyminen mahdollistuu elämänkokemuksen ja 

työkokemuksen lisääntyessä 
• Opettajankoulutuksella, yksilön lähellä olevilla ihmisillä sekä työstä saaduilla 

kokemuksilla merkittävin vaikutus opettajan ammatilliseen kehittymiseen 
• Itsereflektio: koulussa yleisesti vallitsevien käytäntöjen, omien 

toimintatapojen sekä oman osaamisen kyseenlalaistaminen välttämätöntä 
ammatillisen kehittymisen toteutumiseksi 

 
 Oman opetustyylin sekä tietynlaisen joustavuuden löytäminen työhön 
Opetuksen hallinnallisten taitojen, aineenhallinnan, vuorovaikutustaitojen sekä 

oppilastuntemuksen kehittyminen 
 Työn merkitys elämässä asettuu oikeisiin mittasuhteisiin 
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Kuva 3. Luokanopettajan ammatillisen identiteetin ulottuvuudet. 

 
 
 
 

4. Kokemus luokanopettajan työn kasvavista haasteista 
 

• Ylhäältäpäin tulevat säädökset, opetussuunnitelman tiukentuneet vaatimukset 
• Opetustyön ohella hoidettavat muut työhön liittyvät asiat 
• Luokkakokojen kasvu 
• Suomen koulujen resurssipula  
• Yhteistyö vanhempien kanssa  
• Moniammatillinen yhteistyö  
• Koulun henkilökunnan väliset ristiriitatilanteet  
• Koulujen yhä suureneva kasvatusvastuu   
• Opettajan työn lisääntyvä henkinen ja fyysinen stressaavuus  
 

 Opettajien lisääntyvä työuupumus 

5. Kokemus tulevaisuudesta  

• Luokanopettajan ammattikuvan muutos moniosaajan suuntaan 
• Luokanopettajan työn alati kasvavat haasteet 
• Työn muuttuminen yhä kokonaisvaltaisemmaksi kasvatustyöksi 
• Opetussuunnitelman vaatimusten tiukentuminen 
• Luokanopettajalta edellytetään: 

 Nopeaa muuntautumiskykyä, taitoa kohdata ihminen sekä kykyä tulla toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa 

 Avoimuutta muutoksille, uuden oppimiselle sekä itsensä kehittämiselle 
 Aineenhallinnallisen osaamisen kehittämistä  
 Erilaisuuden huomioimista sekä opetuksen yksilöllistämistä
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8 POHDINTAA 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joka toteutettiin yksilöhaastatteluin ja jonka kohdejoukko on 

melko pieni, kolme luokanopettajaa. Siksi sen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä tai 

siirrettävissä kovin laajalle. Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä ammatilliseen identiteettiin 

käsitteenä sekä tarkastella kyseisessä ilmiössä työssäolovuosien aikana tapahtuvaa kehitystä. Tässä 

tutkimuksessa päähuomio siirtyi erityisesti ammatillisen identiteetin ulottuvuuksien tarkasteluun, 

sillä näiden ulottuvuuksien nähtiin tässä yhteydessä valottavan tutkittavaa ilmiötä ja sen 

moniulotteisuutta parhaiten. Tutkimuksen tulokset osittivat ammatillisen identiteetin ja sen 

rakentumisen olevan monimutkainen, pitkä ja yksilöllisesti etenevä prosessi. Yhden kokoavan 

teorian muodostaminen siitä on näin ollen mahdotonta. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei 

ollutkaan luoda yhtä kattavaa teoriaa luokanopettajan ammatillisen identiteetin rakentumisesta ja 

kehityksestä, vaan tutkimus keskittyi tutkittavan ilmiön ymmärrettävyyden lisäämiseen. 

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevan ilmiön ymmärrettävyyttä pyrittiin lisäämään 

keskittämällä huomio erityisesti opettajan ammatillisen identiteetin rakentumisen ulottuvuuksiin, 

jotka nostettiin aineistosta esiin tutkimuksen analyysivaiheessa. Ammatillisen identiteetin 

ulottuvuuksia tarkastelemalla kyettiin selkiyttämään ja jäsentämään niin ammatillisen identiteetin 

moniulotteista rakentumisprosessia kuin ammatillisessa identiteetissä tapahtuvaa kehitystäkin.  

 

Jatkuvan muutoksen alla olevassa yhteiskunnassamme jokaisen yksilön on tärkeää tiedostaa 

itsessään tapahtuvat muutokset. Jotta muutosten tunnistaminen tulee mahdolliseksi, yksilön on 

ensin tultava tietoiseksi omasta itsestään, minuudestaan sekä omasta olemisestaan. Näiden 

seikkojen myötä mahdollistuu edelleen yksilön ammatillisen identiteetin rakentuminen ja 

kehittyminen. Muiden ammattikuntien ohella myös luokanopettajien on tärkeätä pysähtyä 

pohtimaan omaa ammatillista identiteettiprosessiaan, sillä vain sen myötä heidän on mahdollista 

kehittää itseään omassa ammatissaan. Nykypäivänä vallitseva kiireen ja tehokkuuden kulttuuri 

edesauttaa ihmisen oman sisäisen maailman, minuuden sekä niiden hyvinvoinnin unohtamista, 

sillä ajanjaksollemme on ominaista erityisesti vain pinnallisten ja näkyvien asioiden arvostaminen 

sekä tehokkuuden ja tuotteliaisuuden korostaminen. Tämä saa aikaan sen, että kaiken kiireen ja 



 104

paineiden keskellä ihmiset unohtavat kuunnella itseään, mikä puolestaan lopulta johtaa valitettavan 

usein yksilön väsymiseen ja ahdistumiseen. Edellä mainitut seuraamukset voivat puolestaan 

aiheuttaa yksilössä tunteita riittämättömyydestä, tarpeettomuudesta sekä yksinäisyydestä.  

 

Kun pohdin noin puolitoista vuotta sitten aihetta, josta tulisin tekemään tutkimukseni, päädyin 

lopulta valitsemaan aiheen, joka pysäytti minut, ja voisi pysäyttää myös lukijan, pohtimaan omaa 

itseä, omaa minuutta sekä omaa ammatillista identiteettiä. Itseäni tällaiset ihmisen mieleen 

liittyvät, psykologiset ilmiöt ovat aina kiinnostaneet, mutta itseni lisäksi halusin tutkimuksellani 

luoda ajattelemisen aihetta myös muille ihmisille, erityisesti tuleville kollegoilleni - toisille 

luokanopettajille. Jokaisen opettajan työssä toimivan ihmisen on hyvin tärkeätä pysähtyä aika ajoin 

tarkastelemaan omaa itseään, työtään sekä omaa elämää kokonaisuudessaan. Vain ihminen itse voi 

olla oman itsensä sekä hyvinvointinsa asiantuntija. Tarkkailemalla itseään ja sisintään, ihminen 

tulee tietoiseksi siitä, kuka ja millainen hän on ja mitä elämältään haluaa. Kukaan toinen, edes 

yhteiskunnan asettamat ulkoiset paineet ja vaatimukset, eivät voi muuttaa ihmistä itsestään, vaan 

muutosten takana seisoo aina yksilö itse. Ammatillisen identiteetin rakentuminen on hyvin 

henkilökohtainen prosessi, joka etenee jokaisen yksilön kohdalla eri tavalla. Toinen pitkään 

opettajan työtä tehnyt yksilö saattaa vielä etsiä omaa opettajuuttaan, kun taas toinen muutaman 

vuoden opetustyössä toiminut ihminen saattaa jo voimakkaasti kokea löytäneensä oman 

opettajuutensa. Opettajan ammatillisen identiteetin kehittyminen on moniulotteinen prosessi, jolle 

on annettava aikaa. Siinä tärkeä merkitys on erityisesti opettajan itsereflektiolla sekä oman itsen 

tutkiskelulla. Ammatillisen identiteetin kehittyminen on toisaalta myös prosessi, jota harvoin 

tiedostetaan, mutta joka on käynnissä ainakin koko ihmisen työikäisyyden ajan. 

 

Tätä tutkimusta tehdessäni huomasin konkreettisesti, kuinka tärkeä ja mielenkiintoinen aihe 

ammatillinen identiteetti on luokanopettajien keskuudessa. Haastateltavat osoittivat mielenkiintoa 

tutkimukseni aihetta kohtaan paitsi suostumalla haastateltavikseni, myös kertomalla minulle, 

kuinka mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimusaiheeni heidän mielestään on. Tämä palaute kannusti 

itseäni eteenpäin tutkimukseni toteutuksessa erityisesti silloin, kun kohtasin tutkimusprosessin 

edetessä sen mukanaan tuomia uusia haasteita. Lisäksi eräs haastattelemani opettaja mainitsi 

haastattelutilanteen lopuksi, kuinka hän oli kokenut asioista puhumisen hyvin terapeuttiseksi 

kokemukseksi. Myös itselleni tutkimuksen toteuttaminen antoi paljon. Se avasi toisaalta silmäni 

näkemään ammatillisen identiteetin moniulotteisuuden. Lisäksi se antoi minulle ainutlaatuisen 

tilaisuuden kuulla toisten opettajien ajatuksia omasta itsestään, työstään sekä opettajuudestaan. 

Itseäni kokeneempien opettajien ajatusten ja kokemusten kuuleminen tuntui avartavalta ja rohkaisi 
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itseäni pitämään kiinni omasta persoonastani myös opettajan työt aloittaessani. Tutkimukseni 

osoitti, että luokanopettajat ovat varsin kiinnostuneita ammatillisen identiteetin kehittymisestä ja 

kaipaavat varmasti myös lisää tietoa aiheesta. Siksi kyseisen prosessin tutkiminen on tänä päivänä 

tärkeää. Uusien tutkimusten sekä jo olemassa olevan tiedon myötä jokainen luokanopettaja voi 

tulla tietoiseksi omasta ammatillisesta identiteettiprosessistaan. Erityisen tärkeätä on ymmärtää, 

kuinka pitkästä ja moniulotteisesta prosessista on kyse. Tärkeätä on myös korostaa, ettei oman 

opettajuuden ja ammatillisen identiteetin kehittyminen tapahdu tiettyjen selkeiden vaiheiden 

kautta, vaan etenee eri tavalla eri yksilöiden kohdalla. Jokainen meistä haluaa tuntea menestyvänsä 

hyvin omassa ammatissaan. Samoin me kaikki haluamme myös kokea kehittyvämme omassa 

työssämme. Jotta nämä asiat tulisivat mahdollisiksi, on yksilön pohdittava omaa sisäistä 

olemustaan sekä reflektoitava omia tuntemuksiaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan opettajan 

ammatin edustajana sekä yhtenä opettajayhteisön jäsenenä.   

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuudesta 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 135) mukaan tutkimusta arvioidaan aina kokonaisuutena, jolloin sen 

sisäinen johdonmukaisuus saa keskeisimmän painotuksen. Heidän mukaansa tutkimuksen 

luotettavuutta voidaan parantaa ensisijaisesti seuraavilla seikoilla (Tuomi & Sarajärvi 2002, 139): 

Tutkijalla tulee olla riittävästi aikaa tutkimuksensa toteuttamiseen.  

Tutkimusprosessin pitää olla julkinen - tutkija raportoi tutkimuksen toteutusta yksityiskohtaisesti.  

Olen käyttänyt aikaa tämän tutkimusprosessin toteuttamiseen noin puolitoista vuotta. 

Tutkimukseen käyttämäni aika toimii näin ollen tutkimukseni luotettavuutta lisäävänä tekijänä. 

Olen työskennellyt tutkimukseni parissa välillä hyvin aktiivisesti ja välillä antanut sen hautua 

mielessäni uusien ideoiden, näkökulmien ja ajatusten syntymistä edesauttaakseni. Puolentoista 

vuoden aikana minulla on ollut mahdollisuus perehtyä tutkimaani ilmiöön syvällisesti ja 

moniulotteisesti. Tämä olisi ollut mahdotonta lyhyemmässä ajassa. Prosessin aikana olen pyrkinyt 

hankkimaan tutkimukseni aiheesta monipuolisesti tietoa sekä jäsentämään tutkimuksen sisältöjä 

mielessäni yhä uudelleen entistä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Myös 

tutkimusprosessin julkisuuden vaatimus toteutuu työssäni, sillä olen luonut tutkimusraporttiini 

kattavat ja tarkat kuvaukset tutkimusprosessini etenemisestä ja mahdollistanut näin sen, että 
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raportin lukija on tietoinen prosessin eri vaiheista ja kaikista tutkimuksen tekemiseen olennaisesti 

liittyvistä seikoista.   

 

8.1.1 Luotettavuuden arviointi 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ajatus tutkijasta subjektiivisena, keskeisenä 

tutkimusvälineenä ja pääasiallisena luotettavuuden kriteerinä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Kun 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan reliaabeliuden ja validiuden kautta, on 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa samaisia käsitteitä pyrittävä välttämään. Kyseiset käsitteet ovat 

peräisin kvantitatiivisen tutkimuksen puolelta ja siksi ne ovatkin saaneet ristiriitaisia tulkintoja 

laadullisissa tutkimuksissa. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Hirsjärven ym. (2007, 

227) mukaan tapaustutkimuksen tekijä voi aiheellisesti ajatella kaikkien ihmistä ja kulttuuria 

koskevien kuvausten olevan ainutlaatuisia, jolloin kahta samanlaista tapausta ei nähdä olevan 

olemassa. Tällöin eivät perinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit tule kysymykseen 

(emt). Kaiken tutkimuksen luotettavuutta tulisi kuitenkin pystyä arvioimaan. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2005, 227.) Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi 

Guban ja Lincolnin (1985) luomien ja Tynjälän (1991, 390–391) suomentamien 

arviointikriteereiden perusteella. Tynjälä (1991, 390–391)  on suomentanut kyseiset kriteerit 

vastaavuudeksi, siirrettävyydeksi, tutkimustilanteen arvioinniksi ja vahvistettavuudeksi. 

Vastaavuudella viitataan tutkimuksen totuusarvoon. Tutkimuksen tuottamien tietojen tulee vastata 

tutkittavien henkilöiden aiempia käsityksiä todellisuudesta. (Tynjälä 1991, 390.) Olen 

tutkimuksessani pyrkinyt luomaan mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan tutkittavien 

henkilöiden käsityksistä. Vastaavuuden toteutumista tutkimuksessani vahvistaa erityisesti se, että 

olen poiminut tutkimusraporttiini suuren joukon tutkimusaineistosta peräisin olevia lainauksia 

mahdollisimman aidon ja totuudenmukaisen kuvauksen aikaansaamiseksi. Siirrettävyydellä 

tarkoitetaan tutkimuksen mahdollista soveltamista toiseen kontekstiin. Tutkimuksen lukijan tulee 

kyetä arvioimaan tutkimuksen sovellettavuutta, mikä puolestaan edellyttää tutkijalta riittävän 

moniulotteista kuvausta tutkimuksesta ja aineistosta. (Tynjälä 1991, 390.) Olen luonut 

tutkimusraporttiini mahdollisimman kattavan ja tarkan kuvauksen tutkimukseni kulusta ja sen eri 

vaiheista. Tämä vahvistaa osaltaan tutkimukseni siirrettävyyttä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 

kuitenkin otettava huomioon, että tutkijan oma persoona vaikuttaa aina väistämättä niin aineiston 

tulkintaan kuin tutkimustuloksiinkin. Hirsjärven ym. (2007, 157) mukaan tutkijan on tärkeätä 
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tiedostaa, ettei hänen ole mahdollista sanoutua irti omista arvolähtökohdistaan, vaan hänen 

henkilökohtaiset arvonsa tulevat aina tahtomattakin vaikuttamaan siihen, miten hän ymmärtää, 

käsittelee ja tulkitsee tutkittavia ilmiöitä. Koska tutkijan oma arvo- ja ajatusmaailma sekä 

tutkimuksen avulla saatu tieto liittyvät aina tiiviisti toisiinsa, voidaan tutkimuksen tuloksena todeta 

syntyneen ehdottoman tiedon sijaan ehdollisia selitysmalleja, jotka pätevät tietyssä ajassa ja 

paikassa (Hirsjärvi ym. 2007, 157). Näin ollen on mahdollista, että joku toinen olisi tutkijana 

voinut tehdä aineistosta hieman erilaisia tulkintoja. Koska olen kuitenkin tuonut 

tutkimusraportissani tarkasti esille kaikki tutkimusprosessin vaiheet, on tutkimustani periaatteessa 

mahdollista soveltaa myös jossakin toisessa kontekstissa. Tutkimustilanteen arvioinnilla viitataan 

edelleen siihen, että tutkijan on otettava tutkimuksessaan huomioon mahdolliset muutokset 

tutkijassa että tutkittavassa asiassa sekä tutkimuksen aikana vallitsevissa olosuhteissa. Neljäs 

arviointikriteeri eli vahvistettavuus korostaa aineiston neutraalisuutta. Se voidaan saavuttaa vain 

vastaavuuden ja siirrettävyyden toteutuessa. Koska viimeksi mainitut kriteerit toteutuvat omassa 

tutkimuksessani, on myös vahvistettavuuden kriteerin näin ollen toteuduttava. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvailu. Tutkijan 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuuteen. Tarkat selostukset tutkimuksen toteuttamistavasta sekä kaikista tutkimuksen 

vaiheista kohentavat laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Tarkkuus koskee kaikkia tutkimuksen 

vaiheita. Tutkijan tulisi selvittää lukijalle aineiston tuottamisen olosuhteet mahdollisimman 

tarkasti, selvästi ja totuudenmukaisesti.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 227.) Laadullista 

tutkimusta on kritisoitu siitä, ettei saatuja tuloksia aina voida yleistää tutkimustapahtuman 

ainutkertaisuudesta johtuen. Sulkunen (1990, 272) on esittänyt, ettei yleistyksiä ole mahdollista 

tehdä suoraan kvalitatiivisesta aineistosta, vaan yleistysten tekeminen edellyttää aina tutkijan 

aineistoon perustuvia tulkintoja. Tällöin tutkijan tekemien päätelmien yleistettävyys liittyy pitkälti 

tulkintojen tekemiseen ja niiden perustelemiseen. (Sulkunen 1990, 272.)  

8.1.2 Validiteetti 

Tutkimuksen validiudella viitataan kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuuteen eli siihen, sopiiko selitys kuvaukseen ja onko selitys luotettava (Hirsjärvi ym. 

2007, 227). Realistisessa luotettavuusnäkemyksessä puhutaan validiteetin käsitteestä, joka voidaan 

jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti edellyttää tutkimuksen teoreettisten 

ja käsitteellisten määrittelyjen sopusointua ja yhteensopivuutta.  Sen saavuttamiseksi on sekä 
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teoreettis-filosofisten lähtökohtien, käsitteellisten määritteiden että menetelmällisten ratkaisujen 

oltava johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa. Näin ollen aineiston sisäinen validiteetti kuvastaa 

lähinnä tutkijan tieteellistä otetta sekä hänen oman tieteenalansa hallintaa. (Eskola & Suoranta 

1998, 214.) Olen pyrkinyt vahvistamaan tutkimukseni sisäistä validiteettia perehtymällä koko 

tutkimusprosessin ajan mahdollisimman monipuolisesti tutkimukseni aiheeseen liittyvään 

kirjallisuuteen. Olen myös hankkinut runsaasti tietoa erilaisista tutkimusmenetelmistä sekä 

tutkimukseni toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Näin olen pyrkinyt luomaan tutkimuksestani 

johdonmukaisen kokonaisuuden. Ulkoinen validiteetti puolestaan tarkoittaa aineistosta tehtyjen 

tulkintojen sekä johtopäätösten ja itse aineiston välisen suhteen pätevyyttä ja oikeellisuutta. 

Tutkimushavaintoa voidaan pitää ulkoisesti validina silloin, kun se kuvaa tutkimuskohteen 

täsmälleen sellaisena, kuin se on. Ulkoinen validiteetti liittyy enemmän itse tutkijaan kuin 

tutkittavien käyttäytymiseen. (Eskola & Suoranta 1998, 214.) Omassa tutkimuksessani olen 

pyrkinyt lisäämään sisäistä validiteettia perustamalla kaikki tekemäni tulkinnat hankkimaani 

haastatteluaineistoon. Jotta myös lukijalla olisi mahdollisuus arvioida ja analysoida tekemieni 

tulkintojen ja johtopäätösten johdonmukaisuutta sekä oikeellisuutta, olen poiminut tutkimukseni 

analyysiosaan haastatteluaineistosta runsaasti lainauksia, jotka tukevat aineistosta tekemiäni 

tulkintoja. Olen myös pyrkinyt liittämään empiirisestä aineistosta tekemäni tulkinnat tutkimukseni 

teoreettiseen viitekehykseen, jotta lukijalle muodostuisi kokonaisvaltainen ja selkeä, 

johdonmukaisesti etenevä kuva tutkimukseni sisällöistä.  
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8.2. JATKOTKOTUTKIMUSEHDOTUKSIA 

Tutkimuksessani olen tarkastellut luokanopettajan ammatillista identiteettiä, sen rakentumista sekä 

siinä työkokemuksen lisääntymisen myötä tapahtuvaa kehitystä. Olen keskittänyt suurimman 

huomioni luokanopettajan ammatillisen identiteetin ulottuvuuksiin sekä siihen, miten yksittäisten 

luokanopettajien ammatillinen identiteetti kehittyy opettajankoulutuksessa ja erityisesti sen 

jälkeisessä työelämässä. Tutkimusta olisi mahdollista laajentaa suurentamalla tutkimuksen 

kohdejoukkoa eli ottamalla tutkimukseen mukaan useampia luokanopettajia. Aineistoa voisi 

edelleen kerätä tutkimushaastatteluiden avulla, mutta sitä olisi mahdollista täydentää myös muilla 

aineistonkeruumenetelmillä, kuten lomakekyselyillä ja tutkimuksen kohdejoukkona olevien 

luokanopettajien itsestään kirjoittamilla esseillä. Tutkimuksessa mukana olevien luokanopettajien 

ammatillisen identiteetin kehittymistä olisi erityisen mielenkiintoista seurata pidemmällä aikavälillä 

pitkittäistutkimuksena, jolloin mahdollistuisi muun muassa tutkimuksessa mukana olevien 

luokanopettajien haastattelu tietyin aikavälein. Tällä tavalla tutkimusaineistoon saataisiin 

monipuolisin ja kattavin mahdollinen informaatio koskien tutkittavien yksilöiden ammatillisessa 

identiteetissä vähitellen tapahtuvia muutoksia. Jatkotutkimuksia ajatellen olisi myös 

mielenkiintoista tutkia, millä tavalla tutkittavien luokanopettajien ammatillisen identiteetin 

kokemukset näkyvät ja vaikuttavat itse käytännön työelämään ja siinä menestymiseen. 

 

Opettajan ammatillisen identiteetin sekä sen kehityksen tutkiminen herättää varmasti mielenkiintoa 

erityisesti kasvatusalalla toimivien ihmisten keskuudessa. Tutkimuksen toteuttaminen on antanut 

itselleni vielä kokemattomana opettajanalkuna uusia näkökulmia opettajaksi kasvamisesta sekä 

oman opettajuuden etsimisestä ja löytämisestä. Erityisen mielenkiintoista on ollut huomata, kuinka 

pitkä prosessi opettajaksi tuleminen todellisuudessa on. Näin oman opettajan urani alkutaipaleella 

on tutkimusta tehdessä ollut myös mielekästä huomata, kuinka samanlaisia, tutulta kuulostavia 

ajatuksia haastattelemillani opettajilla on ollut oman työuransa alussa. Uskon ja toivon, että 

tutkimukseni antaa näkökulmia ja ajattelemisen aihetta myös muille tuoreille opettajille ja heidän jo 

kokeneemmille kollegoilleen. Opettajan ammatillinen identiteetti on asia, joka koskettaa meitä 

kaikkia tässä työssä, mutta josta harvoin puhutaan esimerkiksi ”kahvipöytäkeskusteluissa”. 
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Eläessämme jatkuvien muutosten, uudistusten, tehokkuuden ja pinnallisuuden sävyttämää aikaa on 

tärkeätä muistaa myös ihmisen sisäinen olemus ja henkinen hyvinvointi, jotka kaiken kiireen ja 

muutosten keskellä helposti unohtuvat. Tämän vuoksi myös opettajan ammatillisen identiteetin ja 

sen ulottuvuuksien tutkiminen on nyt erityisen ajankohtaista ja tärkeää. Uskon aiheeseen liittyvien 

tutkimusten avulla voitavan tukea ja kannustaa jatkuvien kehitys- ja muutospaineiden alla 

työskenteleviä opettajia oman, eheän ja realistisen, ammatillisen identiteetin etsimisessä sekä 

löytämisessä. 
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LIITTEET 

             
Liite 1. Teemahaastattelu, kevät 2007     
  
 
 
Taustatietoja 
 

1. Nimi, ikä, työkokemus 
2. Miten päädyit opiskelemaan opettajaksi?  
3. Missä olet opiskellut opettajaksi? Miten päädyit kyseiseen oppilaitokseen? 
4. Opintojen kesto? 
5. Kerro opettajankoulutuksestasi/opiskeluvuosista? Esim. Millaisia muistoja? Mitä hyviä / 

mitä huonoja muistoja? 
6. Onko sinulla muita tutkintoja?  

 
Työhönsiirtymävaihe 
 

1. Millaisia tuntemuksia työelämään siirtyminen herätti? 
2. Mitkä olivat asioita, joissa tunsit itsesi epävarmaksi? 
3. Mitkä asiat koit jo hallitsevasi kentälle siirtyessäsi? 
4. Mitä asioita et olisi osannut ilman luokanopettajankoulutusta? 
5. Miten koit oman osaamisesi aloittaessasi opettajan työt? 
6. Millainen opettaja mielestäsi olit siirtyessäsi työelämään?  

 
Ihanneopettaja 
 

1. Millainen oli mielestäsi hyvä opettaja työt aloittaessasi? 
2. Mistä/miten tuo kuva oli syntynyt? 
3. Miten pyrit työt aloittaessasi toteuttamaan ns. hyvän opettajan mallia?  
4. Miten ajatuksesi hyvästä opettajasta ovat muuttuneet työkokemuksen myötä?  

 
Ammatillinen kehitys 
 

1. Miten olet kehittynyt luokanopettajana työkokemuksen myötä?  
2. Miten kuva itsestäsi opettajana, oma opettajuutesi, on muuttunut siitä kun aloitit 

luokanopettajan työssä? 
3. Mistä näet itsessäsi tapahtuneiden muutosten johtuvan?  
4. Mitkä kaikki tekijät ovat vaikuttaneet opettajaksi kehittymiseesi? Kokemuksia? 
5. Osaatko mainita joitakin tiettyjä merkityksellisiä kokemuksia opettajan uraltasi? Palkitsevia 

tai vaikeita tilanteita, jotka ovat kasvattaneet sinua opettajana?  
6. Miten työvuodet ovat muuttaneet sinua ihmisenä? 

 
 



 

Nykytila 
 

1. Miten koet oman osaamisesi nyt, kun sinulla on työvuosia takanapäin? 
2. Mitkä ovat omat vahvuutesi luokanopettajana? Entä heikkoudet? 
3. Missä asioissa erityisesti toivoisit vielä kehittyväsi? 
4. Mitä luokanopettajan työhön kuuluvia asioita/tehtäviä olet oppinut vasta itse käytännön 

työssä?  
5. Millainen täydennyskoulutus on vaikuttanut ammatilliseen kehitykseesi ja kasvuusi eniten? 

 
Oma itse suhteessa luokanopettajan ammattikuvaan 
 

1. Mikä ammatissasi on sellaista, joka ei ole vastannut ennakkokäsityksiäsi/odotuksiasi 
kyseisestä työstä? 

2. Mistä et pidä työssäsi? 
3. Miten luokanopettajan työlle asetetut vaatimukset ovat mielestäsi muuttuneet? 
4. Miten muutokset työlle asetetuissa vaatimuksissa ovat vaikuttaneet sinuun opettajana? 
5. Miten koet kasvavien vaatimusten vaikuttavan omaan työssä jaksamiseesi? 
6. Minä näet itsesi, jos et olisi opettaja? 

 
 
Tulevan ennakointi ja itse suhteessa muutokseen 
 

1. Millaisena näet luokanopettajan ammatin tulevaisuuden? Miten se tulee muuttumaan? 
2. Millaisia näkymiä sinulla on opettajan uran suhteen? 
3. Millaisia ideoita sinulla on tulevaisuuden suhteen? 
4. Miten haluat itseäsi kehittää? 
5. Miten itse luulet muuttuvasi opettajana? 
6. Mitä odotat tulevaisuudelta? 

 
 


