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TIIVISTELMÄ 

Ammatillisten opettajien pedagoginen pätevyys on ollut esillä siitä asti, kun se kirjattiin 
lakiasetukseksi joka astui voimaan 1.1.1999. Tämän jälkeen ovat ammatillisina opettajina toimivat 
käyneet opettajan pedagogiset opinnot voidakseen toimia pätevinä opettajina. Opinnot eivät ole 
tutkintotavoitteista koulutusta kuten esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto.  Tämän tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia opinnot ovat opettajille antaneet. Ovatko ne 
lisänneet ammatillista kasvua ja kehittäneet opettajan toimintaa pedagogisessa sekä didaktisessa 
osaamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan opintojen merkityksellisyyttä opettajuuden 
näkökulmasta.  
 
Tutkimuksen kohderyhmäksi on valittu ammatilliset kouluttajat, jotka toimivat 

tutkintotavoitteisissa ja ohjaavissa sekä tutkintoon valmistavissa opetustehtävissä. He kouluttavat 

esimerkiksi hoiva-, luonnonvaratalous-, maahanmuuttaja-, ohjaava-, rakentaminen ja puu-, 

tietotekniikka- ja yrittäjä sekä talouskoulutuksissa. Aineisto kerättiin sähköpostin kautta, jonne 

laitettiin sähköinen kysely, johon vastattiin myös sähköisesti. Tästä johtuen tutkimuksen 

lähtökohta on laadullinen. Metodologiseksi lähestymistavaksi muodostui luontevasti 

fenomenologis-hermeneuttinen ja aineisto purettiin käyttämällä sisällönanalyysia. Induktiivinen 

tulkinta ohjasi tutkimuksen analysointia.  

Tutkimustulokset ovat suuntaa antavia, sillä vastauksia kyselyyn saatiin kuusi. Neljä vastaajista oli 

suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja kaksi ei ollut. Tämä vaikutti tutkimuksen tuloksiin 

siten, että ne ovat enemmän kuvailevia kuin tarkkaa eksaktia tutkimustietoa antavia. Ne kuvaavat 

yksittäistä ilmiötä, mutta eivät johda yleistysten tekemisen mahdollisuuteen. Tuloksissa on pyritty 

vertailemaan joiltakin osin opintoja käyneiden ja käymättömien kokemuksia ammatillisen, 

pedagogisen ja didaktisen kasvun ja kehittymisen osalta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää, että 

vastauksissa on yhdensuuntaisuutta opintojen merkityksen sekä didaktisten taitojen 

kokemuksissa. Tulokset opettajuuden näkökulmasta kertovat, että opintojen merkitys 

ammatilliselle kasvulle ja identiteetin kehittymiselle on ollut vähäinen. Käytännön kokemus 

korostuu ammatillisen kasvun tekijänä. Opintojen suorittamisen kokemukset jäivät tunteeseen, 

että ne ovat virallisesti tehty ja opettajan muodollinen pätevyys saatu. Opintoja käymättömien 

kokemukset opettajana toimimista peilasivat pedagogista kehittymistä ja yhteiskunnallista 

näkemystä. 

Avainsanat: Opettajan pedagogiset opinnot, opettajan pätevyys, ammatillinen identiteetti, 

asiantuntijuus, pedagoginen ja didaktinen tietoisuus 
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ABSTRACT 

The subject of vocational teachers pedagogical ability has been out since it was registered in law in 

1.1.1999. After this law, the teachers who educate vocation, has had to study the pedagogical 

lessons to work as well-qualified teachers. However these studies are not aiming for degree unlike 

for example the Master-level degree. The purpose of this study was to solve what kind of 

experience these pedagogical studies have given for the teacher’s. Has the studies increased the 

vocational growth and developed the teacher’s actions as pedagogical and didactical ways?  The 

research observes the significance of the education by the teacher’s point of view.  

The target group of this study was the vocational teachers whom work in specialised vocational 

area for example as care-, natural resource financing, immigrant education, information 

technology and financial and business training professions. The material was collected via email 

inquiry and the approach for the study was qualitative. The methodological approach formed 

naturally the hermeneutics phenomenological, in which the data was processed by using the 

analysis of the contents.  Also the inductive construction was directing the study analysis.  

The result of the study is suggestive, because there were only six respondents. Four of them had 

achieved the pedagogical qualifications and two of them had not. This is why the results are more 

of a descriptive than exact information and the result of the study cannot be generalized. The 

study has some comparison about the teaching experience and the pedagogical and didactical 

growth and development with those who had the pedagogical qualification and with those who 

had not had it. The study demonstrated some reliability, because all the respondents seemed to 

be thinking by the same way about the meaning of education and the experience of the didactical 

skills.  

This study shows that the practical experience is more important factor in a vocational growth 

than the pedagogical studies. The respondents, who had achieved the pedagogical qualification, 

did not feel the studies were a necessity. In most of the cases the studies had been carried-out 

mainly because it gives the permission to work as a well-qualified teacher. Those respondents who 

had not attended to the pedagogical studies seemed to have the experiences which were 

comparable to the social point of view.  

Subject headings: Teacher’s pedagogical studies, teacher’s qualification, vocational identity, 

expertise, pedagogical and didactical knowledge 
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1 Johdanto  

 

Opettajalta odotetaan ja toivotaan monenlaista osaamista tämän päivän opettajuudessa. Tätä 

osaamista täydentävät opettajan pedagogiset opinnot, jotka vaaditaan ammatillisena opettajana 

toimivalta. Tutkimukseni lähtökohta on näissä opettajan pedagogisissa opinnoissa ja niiden 

merkityksessä opettajuuteen: mitä ne antavat ja tuovat opettajan pedagogiseen toimintaan ja 

opettamiseen. Kuinka paljon nämä opinnot tuovat osaamista, taitoa ja muita opettajan työssä 

vaadittavia merkityksiä? Entäpä, ne opettajat, jotka ovat jo pidempään toimineet 

opettajakouluttajina, mutta eivät ole suorittaneet opettajan pedagogisia opintoja? Miten heidän 

pitkä kokemuksensa ja opettaminen näkyvät opettajana työskentelyssä? Ovatko opinnot vain 

lisäarvo jo muutenkin meritokraattisesti painottuneessa yhteiskunnassamme, vai pyrkimys 

lisäkoulutuksen järjestämiselle ammatillisten opettajien pätevyyden ylläpitämiseksi? Nämä ja 

monta muuta opettajuutta koskevaa kysymystä on ollut mielessäni, joista nyt osaan pyrin 

tutkimuksessani saamaan vastauksia vastaajien kirjoitelmien pohjalta. 

Opettajan pedagogiset opinnot tähtäävät ammatilliseen kehittymiseen. Niiden tavoitteena on 

lisätä opettajan omaa substanssiosaamista, kehittää ajattelutaitoa metataidoiksi, kyvyksi 

reflektoida sekä arvioida kriittisesti erilaista tietoa. Opintojen tavoitteena on myös auttaa 

ymmärtämään ja näkemään erilaisten oppimisympäristöjen, kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen 

muuttuminen ja niiden tuomat uudet mahdollisuudet oppimiseen. Opettajan pedagogisten 

opintojen tarkoituksena on opettajaksi aikovan tai opettajana toimivan valmiuksien jalostaminen 

ja merkitysten antaminen opetustyölle. Opintojen toivotaan tuovan opettajan toimintaan lisää 

tietoisuutta oman toiminnan tavoitteista ja merkityksestä sekä kasvattaa ammatillisen 

opettajuuden kehittävää työotetta. Kehittävän työotteen edellytyksenä nähdään tieteellinen 

osaaminen, joka ei kuitenkaan tarkoita tutkijan taitoja vaan ajattelun taitoja, joita jatkuva oman 

työn kehittäminen edellyttää.  

Opettajuuden merkitys on muuttunut opetuksen suhteen kaikilla koulutusaloilla ja se näkyy myös 

ammatillista koulutusta tekevän opettajan työssä. Yhteiskunnan mukanaan tuomat muutokset 

ovat vaikuttaneet ammatillisen opettajan toiminnan laajenemiseen. Niiden mukana on tullut 

pätevyysvaatimuksien yhdenmukaistamisen tarve, joihin opettajan pedagogiset opinnot pyrkivät 
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hakemaan vastausta. Vastausta, jolla halutaan nostaa kouluttajina toimivien osaamistasoa, mutta 

myös itseluottamusta omaa opetustyötä kohtaan. Eräs ammatillisen opettajan pätevyyttä 

korostava tai näkyväksi tekevä mielenkiintoinen asia on tuo pätevyysvaatimuksen näkyminen 

työpaikkahakemuksissa, joissa toivotaan, että opettajan pedagogiset opinnot on käyty. Kuitenkin 

opettajina ja kouluttajina toimii paljon opettajia, joilla ei ole näitä opintoja suoritettuna. Seikkoja 

joita jäin pohtimaan ja, jotka johtivat minut tutkimaan opettajan pedagogisia opintoja ja niiden 

merkitystä opettajuuden näkökulmasta. 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle ammatillisen opettajuuden perustasta, jota käsittelen luvussa kaksi 

ammatillisten toimintaa ohjaavien taitojen, kuten pedagogisen ajatteluntaidon ja sisällöllisen 

osaamisen lähtökohdista. Näitä taitoja ohjaavat käsitykset omasta autonomiasta, johon liittyy 

ammatillisen opettajan substanssiosaaminen, mutta myös kasvattajan roolissa toimiminen. Tähän 

roolissa toimimiseen kuuluu oleellisesti mukaan oma ammatillisen identiteetin rakentuminen, 

jossa käsitykset omasta sitoutumisesta ja työhön kuuluvista arvoista ja eettisistä ulottuvuuksista 

ohjaavat omaa ammatillista kasvua. Ammatillisen kasvun ja osaamistaidon tarkastelun jälkeen 

siirryn lyhyesti luvussa kolme tarkastelemaan ammatillista opettajakoulutusta pienen historiallisen 

katsauksen kautta ennen vuoden 1999 voimaan tulleita kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksia sekä 

nyt voimassa olevia vaatimuksia.  Näistä koulutus- ja pätevyysvaatimuksista siirryn luvussa neljä 

aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, joissa tarkastellaan eri näkökulmista opettajuutta. 

Valitsemissani tutkimuksissa ei kuitenkaan kaikissa käsitellä suoraan ammatillista opettajuutta, 

mutta ne sivuavat samoja alueita, joita itse pohdin omassa tutkimuksessani. Valitsemani 

tutkimukset tukevat ja antavat lisäymmärrystä omalle tutkimukselleni.  

Teoriaosuuden jälkeen siirryn tutkimukseni toteutumiseen luvussa viisi, jossa kerron niistä 

metodologisista ratkaisuista, jotka ovat ohjanneet minua työni hahmottamisessa ja merkitysten 

antamisessa. Kerron tutkimuksen tarkoituksesta ja kohdejoukosta ja miten olen aineistoni 

hankkinut ja analysoinut sekä miten oma tutkijan positioni ohjaa esiymmärryksineen ja 

lähtökohtineen tutkimukseni suuntaa. Luku kuusi paneutuu itse tutkimukseen osallistuneiden 

kirjoitelmista esiin nousseisiin kokemuksiin opettajan pedagogisista opinnoista. Näitä kokemuksia 

puran luvussa seitsemän peilaten niitä oman esiymmärrykseni ja teorian esiin tuomien ajatusten 

pohjalta. Viimeisessä kahdeksannessa luvussa sitten arvioin ja pohdin tutkimukseni 

merkityksellisyyttä ja jatkotutkimukselle mahdollisia aiheita. 
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2 Ammatillisen opettajuuden perusta 

2.1 Pedagogisuus ja opettajan toimintaa ohjaavat ajattelutaidot  

 

Opettajana jo toimivalle tai opettajaksi aikovalle on nykyisin tarjolla erilaisia teorioita ja 

opetusmenetelmiä. Tämä saattaa johtaa siihen, että tie opettajuuteen voi olla joskus hyvinkin 

monitasoinen, jopa kivikkoinen. Malisen ja Laineen (2009, 11) mukaan koulutus ja opettajan 

toimintaa ohjaavat opinnot ovat tarkoitettu kehittämään opettajuuden rakenteita, edellytyksiä ja 

tapoja kulkea opettajana omaa hermeneuttista kehää. Ammatillisen opettajuuden näkökulmasta 

tämä tarkoittaa, että ammattitaito ymmärretään pysyväksi valmiudeksi, jossa tieto on 

harjaantunutta. Harjaantunut tieto syntyy jokaisen opettajan oman historiallisen ja 

yhteiskunnallisten merkitysten kautta perustuen teoreettisen tiedon ja työn hallintaan sekä 

yhteistyön että opettamisen kehittämiseen. (Helakorpi 2010a, luettu 23.3.2010.) 

Mitä on sitten harjaantunut tieto, pedagogista ymmärrystä? Malinen ja Laine (2009, 17) pitävät 

pedagogista ymmärrystä yhtä laajakäsitteisenä kuin on opettajan autonomisuus käsitteellisenä 

ilmiönä.  Heidän mukaansa maailman jatkuva ja nopea muutostahti ovat kytkeneet 

taloudellisuuden ja työelämän tähän ymmärryksen kysymykseen. Tähän pedagogiseen 

ymmärrykseen ja tietoisuuteen on opettajan vastattava kantamalla ´sisäistä´ vastuuta työstään. 

Vastuu tuo mukanaan myös muutoksia, jotka kohdistuvat opettajan pedagogiseen toimintaan 

uudenalaisina vaatimuksina. Vaatimuksiin sopeutuminen on pyrkimystä toimia muuttuvissa 

olosuhteissa, joiden huomioiminen olisi otettava esiin jo opettajakoulutuksen sisällöllisten ja 

pedagogisten valmiuksien kohdalla, kuten esimerkiksi opettavan ammattialan luonne, käytänteet 

ja kulttuuri. (Luukkainen 2000, 74-75, 251.)   

Pedagogista tietoisuutta sekä ajattelua ohjaavat opettavan asian sisältötieto: opettavaan asiaan 

sisältyvien tietorakenteiden, käsitteiden, teorioiden, periaatteiden ja tiedonhankintatapojen 

hallinta (Helakorpi 2006, 90). Pedagoginen sisältötietous on se tieto, jota tarvitaan opetettavasta 

asiasta. Sen lisäksi tarvitaan opetussuunnitelmatietoutta, jonka avulla laajennetaan tiedon 

perinteistä luonnetta esimerkiksi taloudelliset kysymykset suhteessa oppimistuloksiin tai 

turvallisuus seikat. (Leino & Leino 1997, 51-52.) Toisaalta on muistettava, että kaikissa 

koulutusasteissa opettajan toimintaa ohjaavat säädökset, jotka velvoittavat ottamaan huomioon 
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uudet suunnitelmaprosessit ja kehittämään opetussuunnitelmia, jotka Luukkainen (2005, 205-207) 

näkee opettajuuden yhteiskunnallisena tulkkina. Tulevaisuuden opettajuudessa toivotaankin 

aktiivisuutta, joustavuutta ja itsenäistä toimintaa, joka perustuu pedagogiseen arvotietoisuuteen 

tavoitteiden saavuttamisesta. 

Arvotietoisuuteen kuuluvat ydinosaaminen ja pedagoginen ymmärrys ja eettiset arvokysymykset, 

joita pidetään pedagogisen ymmärryksen perustana.  Tynjälä (2004, 178) toteaa, että opettajan 

eettisen vastuun lähtökohtana ovat ammattietiikkaan sisältyvät tietotaidolliset elementit, 

itsesäätely ja hiljainen tieto.  Eettisyys ja toimintakyky sekä arvotietoisuuden pohja on Malisen ja 

Laineen (2009,23) mukaan opettajan kykyä automaattisesti harkita moraalisia vaihtoehtoja 

toiminnalle ja dialogisuudelle. Vaihtoehdot toiminnalle ja dialogisuus yhdessä määrittelevät sen, 

mitä pidetään hyvänä pedagogiikkana. Pedagogisuus ei synny itsestään ja siirry suoraan käytännön 

toimintaan, vaan tarvitaan pohdintoja, omien eettisten käsitysten ja moraalin tiedostamista 

(Patrikainen 2009, 39-40).  

Moraalinen ulottuvuus on hyvän pedagogisen toiminnan ja opettajuuden kulmakivi. Opetusta 

ohjaavat kirjaamattomat eettiset elementit, joita ovat periaatteet auttamisesta, erilaisuuden 

kohtaamisesta, ryhmän huomioimisesta, yhteisestä hyvästä ja niin edelleen. Opettajuudessa 

eettiset haasteet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, sillä opettaja joutuu tekemään jatkuvasti 

eettisiä valintoja. Nämä arvovalinnat kuvastavat opettajan omaksumaa ihmiskäsitystä. 

Ihmiskäsitystä, joka perustuu (filosofiseen) arvojen käsittelyyn, johon oleellisesti liittyy oma 

muutos ja kasvaminen. Kasvaminen ja muutokset ovat samalla oman keskeneräisyyden 

tunnistamista, josta puhutaan myös valistuneena eettisyytenä. (Luukkainen 2005, 74-75, 82.)  

Pedagoginen ymmärrys ei autonomisena tarkoita mekaanista osaamista ja tekemistä, vaan siihen 

yhdistyy ammatillisella opettajalla kokonaisvaltainen työprosessien ymmärtäminen ja hallinta. Se 

tarkoittaa Helakorven (2005, 2006) mukaan strategista osaamista, jossa kokonaisuuden 

näkeminen on edellytys ennakoida ja suhteuttaa toimintaa tilanteiden mukaisesti. Ammatillisessa 

koulutuksessa toimivan opettajan on tunnettava pelisäännöt, toimintatavat sekä oltava valmiudet 

kehittää opetus- ja ohjaustaitoja että oppimisympäristöä. Tämän päivän ammatillisen opettajan 

kouluttaminen ei ole ”opettamista”, vaan mahdollisuuksien luomista ja organisointia. (Helakorpi 

2005, 156; 2006, 54, 102.) 
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Nykyinen talouselämä on tuonut mukanaan tehokkuuden vaatimuksen, joka on asettanut 

ammatillisen opettajan toiminnalle uudenlaisia tavoitteita, joiden mukaan opettajan on osattava 

toimia huomioiden oma arvopohjansa. Tämä arvopohjan jatkuva arviointi ei tarkoita, että 

tarvittaisiin valmiita toimintamalleja tai -kaavoja, vaan pedagogisen ymmärryksen syntymistä 

hyvän toiminnan suunnittelusta. (Malinen & Laine 2009, 17-19.) Taino ja Harjunen (2005, 183-184) 

viittaavat samaan toteamalla, että opettajuudessa tulee päästä omien toimintamallien ja 

periaatteiden tiedostamiseen, mikä luo edellytykset jäsentää omia käsityksiä pedagogisesta 

toiminnasta ja opetuksen suunnittelusta. Helakorpi (2005, 156; 2006, 55-56, 103) puhuu samassa 

yhteydessä kehittämisosaamisesta, joka on opettajan ydinosaamista. Ydinosaaminen pitää 

sisällään opetuksen ohjaamisen ja taidon suunnitella hyödyntäen luovuutta ja 

ongelmaratkaisutaitoa.  Ydinosaaminen on pedagogista tietoisuutta ja lähtee taidosta seurata ja 

arvioida oman ammattialansa spesifiä tietoa sekä arvo-osaamista.   

Ammattispesifisen tietämyksen ja metakognitiivisten ajattelutaitojen kehittyminen näkyy 

opettajan suunnitteluprosessien käytäntöön soveltamisessa. Ammattispesifisen tietämyksen 

soveltaminen on tiedon ja tietorakenteiden yhdistämistä, hallintaa ja syvällistä ymmärtämistä, 

joita metakognitiivisten taitojen avulla analysoidaan reagoimalla tuleviin haasteisiin. Nämä 

toiminnat ovat välttämättömiä oman spesifin tiedon ja ammattitaidon ylläpitämiselle. (Ruohotie 

2008, 106.) Ammatillisen opettajan ammattispesifinen tieto on noussut esille työelämän 

muutoksien myötä, sillä ammatilliset oppilaitokset tuottavat työmarkkinoille suoraan ammatillisia 

osaajia. Tämä merkitsee, että ammatillisen opettajan on osattava toimia erilaisissa verkostoissa ja 

hallittava vuorovaikutustaidot, mutta erityisesti oltava kykyä seurata opetus- ja kasvatusalojen 

muutoksia. (Helakorpi 2006, 91.) 

Pedagoginen tietoisuus näkyy opettajan toiminnassa ja ratkaisuissa siis tavoitteellisuutena, joka on 

pyrkimystä uuteen ymmärrykseen ymmärtää maailma paremmin osana itseä. Se on tietoisuutta, 

jossa kokemusten kautta jäsennetään kokonaisuuksia. Kokonaisuuksien jäsentäminen lähtee 

opettamisesta ja oppimisen näkökulmasta, joiden kautta opettaja reflektoi toimintaansa. 

Reflektointi tuo taitoa kehittää uusia ideoita, näkökulmia ja kriittistä ajattelua. (Laine 2009, 48, 

125.) Ajattelutaitojen kehittymisen tärkeys on huomioitava Tahvanaisen (2001, 65) mielestä  
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koulutuksen yhteydessä, sillä opettajuudessa on osattava tarkastella omia ennakko-oletuksia sekä 

löytää vaihtoehtoisia perspektiivejä muuttaa omia käsitystapoja. Tällainen oman ajattelun ja 

uuden tiedon ulottuvuuksien rakentaminen on pedagogisen toiminnan lähtökohta. 

2.2 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja kokemus 

 

Aloitettaessa toiminta uutena, tuoreena opettajana kohdataan ensin noviisin asema, mutta 

myöhemmin toiminta kehittyy asiantuntijan, ammattilaisen taidoksi. Nämä kehittyneet taidot 

heijastuvat opettajan rooliin toimintojen (opetustyön) kautta teoissa, motivaatiossa sekä 

käyttäytymisessä. (Harri-Austin ja Thomas 1991, 3-5, 9, 15.) Tämä oppimismatka noviisista kohti 

eksperttiyttä, auttaa löytämään ja luomaan oman opettaja identiteetin- ja roolin. Samalla 

oppimismatka antaa tilaa uusien mahdollisuuksien luomiseen eli huomioimaan keinoja ja 

toimintatapoja, jotka ovat opetustyön kannalta parhaat. (Nummenmaa, Karila, Joensuu & 

Rönnholm 2007, 61.)  Bereiter ja Scardamalia (1993) sanovatkin, että asiantuntijuus on ajan kanssa 

omien tietojen ja taitojen yhdistämistä. Noviisit eivät osaa heti toimintansa alussa yhdistää 

tietojaan kokemukseen, vaan heidän toimintansa perustuu asioiden minimoimiselle. 

Minimoimisella he tarkoittavat, että noviisin ajattelu pohjaa siihen, mitä olen oppinut asiasta sekä 

siihen ettei kyetä vielä tunnistamaan omia rajoja. Noviisi ei kykene asiantuntijan tavoin 

lähestymään ja ratkomaan ongelmia, sillä häneltä puuttuu vielä taito ongelmien ratkaisuun 

luovalla tasolla. (Bereiter & Scardamalia 1993, 50-53, 154-159.)   

Merriam ja Caffarella (1999, 121-122) yhdistävät opettajan osaamistaidon kehittymiseen 

formaalin ja ei-formaalin oppimisen, jolla he tarkoittavat, että oppimamme asiat kasautuvat 

varastoiksi, jotka tulevat esiin vasta kokemuksen mukana. Asiantuntemukseen yhdistetään 

kokemus, joka on proseduraalista (menetelmällisen) tiedon kautta hankittua praktista 

(käytännöllistä) tietoa. Proseduraalinen tietoisuus on taitoa hallita ja muodostaa sellaista tietoa, 

joka syntyy työelämän vuorovaikutuskontekstin kautta. Usein tämä tieto on automatisoitunutta, 

hiljaista tietoa, jonka avulla asiantuntija ratkoo ja ymmärtää ongelmia, soveltaa ongelmaratkaisua 

oppimiensa taitojen avulla sekä samalla kasvattaa osaamistaan. (Frilander- Paavilainen 2002, 6-7, 

ks. myös Helakorpi 2006, 21 toisiinsa sulautunut osaaminen.) 
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Opettajuudessa asiantuntijuus ei Tynjälän (2004) mukaan ole yksilöllinen prosessi, vaan 

kollaboraatinen (yhteisöllinen) ja organisationaalinen prosessi, jossa on huomioitava työelämän 

mukana tuleva kollektiivisuus. Kollektiivisuus auttaa tutkimaan ja kehittämään omaa työtä, mutta 

samalla antaa tietoa omasta käyttäytymisestä. Tämän tiedon avulla tehdään valintoja ja 

omaksutaan ammatillinen rooli. Tähän rooliin kietoutuu käsitys itsestä ammatin edustajana, joka 

kehittyy ulkokohtaisen jäljittelyn kautta. Käsitys itsestä, omasta persoonallisuudesta rakentuu siis 

suhteesta kokemuksiin, tilanteisiin ja ihmisiin, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. 

(Tahvanaisen 2001, 58-59; Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 26, 40.) 

Persoonallisuus on opettajan tärkeimpiä työkaluja, sillä se sisältää käsityksen yksilön omasta 

minästä, sen merkityksestä ja ohjautuvuudesta. Persoonallisuuteen kuuluu myös ammatti-

identiteetin kehittyminen, jota ohjaavat erilaisten kokemuksen mukana syntyneet kriteerit 

arvoista sekä arvomaailmasta. (Tahvanainen 2001, 69; Petäjä & Koponen 2002, 25, 32, 48.) 

Ammatti-identiteetille onkin usein ominaista sen piilossa oleminen, sillä sitä on vaikea havaita 

käyttäytymisen ja fyysisen olemuksen tai julkisten sosiaalisten rooliemme kautta (Saastamoinen 

2006, 146, 156). Ammatti-identiteetin rakentaminen juuri omaksi persoonalliseksi ammatti-

identiteetiksi edellyttää aktiivista toimintaa, itsensä kehittämistä ja omaan minään ja 

persoonallisuuteen sitoutuvaa ammatillista kasvua, jossa itsearvostus, käsitys itsestä heijastaa 

niitä arvoja, joilla opettaja tulkitsee omaa toimintaansa (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 26-28; 

Aaltola 1998, 50).  

Opettajan toimintaa ohjaavat heille ominaiset toimintakulttuurit, joissa toimitaan niiden saaman 

yhteiskunnallisen arvostuksen mukaan (Isopahkala-Bouret 2008, 84-85). Tällainen ympäristöön 

sidottu opettajakulttuurinen ajattelu johtaa Säljön (2001, 101-102) mukaan meritokraattiseen ja 

muodollisen koulutuksen mukanaan tuomaan pätevöitymisen ilmiöön, jossa asiantuntijuutta 

korostetaan. Asiantuntijuutta ei voi kuitenkaan määritellä Launiksen ja Engeströmin (1999, 66, 75) 

näkemyksen mukaan yhden yksilön tai ryhmän tiedollisena ja pysyvänä ominaisuutena 

(pätevyytenä), vaan asiantuntijuus on nähtävä toiminnan ominaisuutena, joka on keskitettävä 

kehittyviin asiantuntijatoimintoihin. Helakorpi (2006, 30) puolestaan puhuu verkostoitumisesta, 

kollektiivisesta, tiettyyn ympäristöön sidotusta asiantuntijuudesta, jossa asiantuntijan toiminta voi 

tapahtua useassa kontekstissa eri tekijöiden kanssa.   
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Toiminta erilaisissa ympäristöissä asiantuntijana merkitsee oman alan asiantuntijuuden jakamista 

ja käsiteltävän asian tuntemista sekä uusien näkökulmien tiedostamista. Asiantuntijuuden 

jakaminen olisi osattava hyödyntää niin, että pääsee itselle asetettuihin tavoitteisiin 

asiantuntijaverkostoissa toimittaessa, sillä asiantuntijuus ei synny vertikaalisesti oman alan 

tietämyksellä. (Kupias 2007, 113-114.) Näiden erilaisten asiantuntijaverkostojen kautta 

suhteutetaan oma osaaminen toisten asiantuntijoiden osaamiseen (Frilander-Paavilainen 2005, 

18-20). Helakorpi (2006, 21) toteaakin, että asiantuntijaverkoston hyödyntäminen on sitä, että 

osataan yhdistellä usean henkilön ja ympäristön osaamista. Näin asiantuntijuus ei ole vain yksilön 

ominaisuus, vaan monesta tekijästä koostuvaa jaettua asiantuntijuutta.  

Asiantuntijat, jotka toimivat itsenäisesti, oman alansa osaajina voidaan nähdä toimijoina, joilla on 

professionaalinen autonomia. Opettajan autonomiasta voi erottaa kolme osaa, jotka jäsentävät 

opettajan ammatillisuutta: professionaalisuus, kasvatuksen ja koulutuksen päämäärä sekä 

näkemys kasvatusinstituution omasta autonomisesta tehtävästä. (Vanhalakka-Ruoho 2008, 125-

126.) Profession käsite sisältyy ammatillisuuden käsitteeseen, johon liitetään systemaattinen työtä 

ohjaava teoria, jäseniä kontrolloiva ryhmä, auktoriteetti sekä sisäinen kulttuuri että urakehitys, 

joiden toimintaa kohtaan yhteiskunnalla on luottamus. Opettajilla professionaalisuuteen ja 

autonomiaan kuuluu myös erityisesti tietous kasvatuksesta ilmiönä ja tarkoituksena. (Lapinoja & 

Heikkinen 2008, 145-147.) 

Opettajien (kaikkien koulutusalojen) professionaalisuuden tunnusmerkkinä on mahdollisuus 

soveltaa omaehtoista toimintaa sekä harkintaa omassa työssä, jossa korostuvat älylliset taidot. 

Taidot tulevat erityisosaamisesta, ammatillisesta autonomiasta ja jatkuvasta oppimisen halusta, 

jota pidetään pyrkimyksenä nähdä ja esittää oma työ ja asema sellaisena kuin ammattikunta sen 

haluaa nähdä. Professionaalisuuteen määritellään kuuluvaksi myös pedagoginen ajattelu, hiljainen 

tietäminen ja pedagoginen toiminta opetustilanteissa. Tästä johtuu, että professionaalisuus on 

monimuotoinen ja kokoajan kehittyvä laaja kokonaisuus, joka perustuu opettajan 

kasvatukselliseen ja eettiseen toimintaan. Se on vahvaa asiantuntijuutta. (Luukkainen 2005, 27-28, 

33-34.) 

Tässä professionalismiksi sanotussa, nykyisin puhutaan uudesta asiantuntijuudesta, on pyrkimys 

kasvun ja kasvatuksen mahdollisuuksien parantamiseen sekä opettajan yhteiskunnallisen 

aktiivisuuden kehittämiseen. Tällä tavoin luodaan edellytykset opettajille toteuttaa opettamista ja 
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oppimisen strategioita. Professionaalisuus ei ole kuitenkaan mitattavissa olevia ominaisuuksia, 

vaan siihen voidaan sitoutua eriasteisesti. Sitoutumisella tarkoitetaan pyrkimystä toimia omassa 

työssä parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi ammatillisen opettajan kasvatustehtävä ei ole 

neutraalia, vaan kasvatus ja opettajan toiminta on monessa suhteessa poliittista toimintaa. 

Poliittisuus puolestaan tarkoittaa sellaisia merkitysrakenteita, joiden perusta on yhteiskunnallisissa 

arvoissa. (Luukkainen 2005, 35-40; Lapinoja & Heikkinen 2008, 47-48.) Näiden yhteiskunnallisten 

arvojen näkökulmasta ammatillinen opettaja on oman alansa (koulutusalan) asiantuntija, jonka 

osaaminen on jatkuvasti kehittyvää, sillä se saa vaikutteita toisaalta työelämän muutoksista ja 

toisaalta tiedon ja oppimisen käsitysten muutoksista (Helakorpi 2005, 60-61). 

3 Opettajaksi pätevöityminen: pedagogiset opinnot  

3.1 Ammatillisen opettajankoulutus ennen 

 

Eri aikakaudet vaativat erilaisia odotuksia ja sisältävät aina sille aikakaudelle ominaisia 

vaatimuksia.  Vaatimuksia, jotka näkyvät myös muutoksina, esimerkiksi opetuksen näkökulma 

muuttuu aina yhteiskunnan muutosten mukana ja tuo koulutukseen ja opettajan työkuvaan 

uudenlaisia toimintatapoja ja käsitteitä, jotka vaativat vastuullisuutta omasta ammatillisesta 

kehittymisestä ja osaamisesta. Ammatillisen opettajakoulutuksen juuret ovat sidoksissa 

ammattiopetukseen, josta aikanaan valmistuttiin suoraan ammattiin. Ensimmäinen ammattikoulu 

perustettiin Helsinkiin vuonna 1899 ja sitä pidetään ammattiopetuksen alkuna. 

Ammattioppilaitosten opettajien koulutuksessa on kuitenkin lähdetty liikkeelle paljon 

myöhemmin, sillä ammatillinen peruskoulutus ja työkokemus riittivät ammatillisen opettajan 

tehtäviin. Usein koulutukset, joita opettajille pidettiin, perustuivat ammatillisiin sisältöihin. 

Ammattiopetusta koskeva ensimmäinen mietintö tehtiin 1913 ja siinä huomioitiin se, että 

ammatillisten opettajienkin tehtäviin kuuluu kasvatuksellinen puoli. Varsinainen ammatillinen 

opettajankoulutus käynnistyi kuitenkin vasta 1950-luvulla, jolloin saatiin opettajakoulutusta 

koskeva lainsäädäntö. (HAMK – Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu 2010c, luettu 29.9.2010.) 

Ammatillinen opettajakoulutus ja ammattikoulut kehittyivät ja käynnistyivät vasta toisen 

maailmansodan jälkeen 1950- ja 1960-luvulla. Tätä ammatillisen koulutuksen kehittymistä 

edesauttoi sotakorvausten maksaminen sekä jälleenrakentaminen, joka vaati osaavaa ja 
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ammattitaitoista työvoimaa.  Työvoimaa kouluttamaan tarvittiin ammattitaitoisia opettajia.  

Niinpä 1950 annettu komitean mietintö tuki opettajakoulutusta ja asetti kelpoisuusehtoihin vielä 

vaatimuksen ammatillisen pätevyyden lisäksi pedagogisesta pätevyydestä. Mietinnön tuloksena 

käynnistyivät opettajanvalmennuskurssit, jotka tulivat 1952 pysyviksi neljän kuukauden pituisiksi 

kursseiksi. (Helakorpi 2010b, luettu 29.9.2010; Heikkinen 1994, 17.)   

Opettajankoulutus lähti kehittymään 1958, kun ammattikoulujen opettajaopistoista annettiin laki 

(1957) ja sen jälkeen asetus (1958). Kehityksen taustalla oli vaikuttamassa teollisuus, joka tarvitsi 

koulutettua työvoimaa. Tämä johti perustamaan ensimmäiset yleiset ammattikoulut. Myöhemmin 

palvelualan työvoimaa tyydyttämään perustettiin kauppaoppilaitokset ja terveydenhuollon 

puolella keskussairaaloiden laajentuminen sekä kansanterveyslain toteuttaminen toivat tarvetta 

sosiaalialan koulutukselle. Nämä 1960- ja 1970-luvun ammatilliseen koulutuksen rakenteisiin 

kohdistuvat laajenemistarpeet oli saatava vastaamaan hyvinvointivaltion tarpeita. (Lampinen 

1998, 90-91.) Koulujen painopiste oli kädentaitojen, työvälineiden, koneiden ja laitteiden käytön 

opettamisessa, mikä tarkoitti, että opettajalla oli oltava taitoa opettaa teknisesti hyvin ja taitavasti 

(Mikkola, 2004, 189). Aikakautta leimasivat kuitenkin nopeat muutokset, jotka näkyivät 

innovaatioiden epäonnistumisina, koska yritettiin toteuttaa liian monia uudistuksia 

samanaikaisesti. Koulutusten linjarakenteesta tuli kapea-alaista, sillä se pohjautui työammattien 

varaan ja opetuksen teknisyyteen. (Sahlbergin 1996, 25.) Kapea-alaisuutta lisäsi se, että 

opettajankoulutuksen ohjaus oli eriytynyt eri alojen ministeriöille, mikä teki koulutuksen 

rakenteesta rikkonaisen. Koulutuksen yhtenäistymistä pyrittiin käynnistämään 1966 perustetulla 

ammattikasvatushallituksella, jonka tarkoituksena oli luoda opettajakoulutukseen keskitetty 

koordinointi (Helakorpi 2010b, luettu 29.9.2010.) 

Nykyistä ammatillista opettajakoulutusta pohjaava vaihe lähti liikkeelle 1980-luvulla, johon 

Helakorven (2010) mielestä on vaikuttanut kolme taustatekijää. Ensimmäinen oli yleissivistävän 

opettajakoulutuksen uudistaminen, joka keskitti koulutuksen yliopistojen kasvatustieteellisiin 

yksiköihin. Se nosti luokanopettajien koulutuksen maisteritutkinnoksi, mutta jätti järjestelmän 

ulkopuolelle ammatillisen opettajakoulutuksen. Toinen koulu-uudistus kohdistui ammatillisen 

koulutuksen rakenteisiin, tavoitteisiin ja sisältöön, joka merkitsi myös pedagogista uudistumista. 

Tämä uudistus nosti ammatillisen opettajakoulutuksen fokusta. Kolmantena voi pitää 

oppimiskäsitysten ja tiedon uudistumisen läpimurtoa, joka antoi mahdollisuuden ammatilliselle 
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opettajakoulutukselle hakea uusia pedagogisia ideoita sekä etsiä yhteistyön polkuja yliopistojen 

kanssa. Tämä kehitysprosessi kokosi 1990-luvulle tultaessa ammatilliset opettajakoulutukset ja 

johti opettajakorkeakoulujen perustamiseen Hämeenlinnaan ja Jyväskylään. (Helakorpi 2010a, 

luettu 23.3.10.) 

Ammatillisen koulutuksen modernisointi 1990-luvulla tarkoitti, että opetussuunnitelmissa 

ryhdyttiin korostamaan laaja-alaisuutta ja opiskelijan valinnaisuutta. Modernisointi tarkoitti 

pyrkimystä sitoa teoria ja käytäntö yhteen sekä integroida opetusta ongelmakeskeisempään 

näkökulmaan. (Lampinen 1998, 92.) Tämän modernisointi johtikin lainsäädännön uudistuksiin, 

joiden jälkeen syntyi tarve yhtenäistää koulutusta. Opetusministeriön työryhmän tuloksena 

jätettiin mietintö 1993, joka jakoi opettajakoulutuksen viiteen opettajakorkeakouluun. 

Mietinnössä esiin nostetut näkemykset tukivat ammattikorkeakoulu kokeilujen vakinaistamista ja 

ammatilliset korkeakoulut liitettiin mietinnössä esitetyn ammattikorkeakoululainsäädännön 

mukaisesti ammattikorkeakouluihin. Opettajankoulutusta varten on säädetty oma laki, joka astui 

voimaan 1.8.2003, mutta se ei ole vaikuttanut opettajakorkeakoulujen asemaan ja tehtävään.  

Nykyisiin ammatillisiin opettajakorkeakouluihin tullaan usein työelämässä hankitun kokemuksen 

jälkeen. (HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu 2010b, luettu 22.3.10.) 

Koulutuksen modernisoinnin mukana tulleita kysymyksiä ja haasteita (koskee kaikkia 

koulutusmuotoja) on pyritty purkamaan opettajien koulutuksen sisältöjen kautta, joita 

tehokkuutta ja kaupallisuutta korostava yhteiskunta ja työelämä vaativat (Aaltola 2004, 53-55). 

Koulutuksen merkitys nähdään tehtävänä, jonka on tarkoitus auttaa opettajana toimivaa 

kehittymään kohti korkeampaa ymmärrystä ja tietoisuuden tasoa. Nykyisestä koulutuksesta on 

jopa vaikeaa erottaa ammatillisia opintoja, työtä, harrastuksia tai huvia, sillä ne sekoittuvat 

yksittäisinä osina kokonaisuuksiksi, joiden erottaminen toisistaan on hankalaa. Tämä on johtanut 

siihen, että opettajat miettivät osaamisensa riittävyyttä näissä jatkuvissa ja koko ajan nopeutuvissa 

muutoksien kourissa. Tällaiset opettajan substanssiosaamiseen kohdistuvat vaatimukset näkyvät 

ammatillisessa toiminnassa epävarmuutena. (Nieminen 2004, 95-99.) 
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3.2 Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ja koulutus 

 

Koulutus kytkeytyy aina yhteiskunnallisiin ja yhteiskuntapoliittisiin haasteisiin ja linjauksiin, joihin 

myös opettajan pedagogisten opintojen suorittamisen katsotaan kuuluvan. Muutosten ja 

haasteiden on todettu tuovan kilpailua ja epävarmuutta opettajan opetustyöhön. Opettajia olisikin 

Mikkolan (2004, 190-191) mukaan ohjattava vastaamaan esimerkiksi työelämästä nouseviin 

vaatimuksiin, niin opetuksen kuin opettajan ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Koulutuksia 

suunnitellessa tulisi ottaa huomioon myös opettajien ajatukset ja millainen merkitys opettajilla on 

yhteiskunnallisena kehittäjänä muutoksissa. Opettajien lisä- ja täydennyskoulutus on hyvä asia, 

kun se täyttää ne tarpeet, jotka nousevat opetustyötä tekevien kouluttajien/opettajien 

keskuudesta. Onko se pätevöittämistä vai mitä, on tietysti kysymys, johon voidaan pohtia 

vastausta monesta merkityksestä.  

Ammatillisen opettajan kelpoisuudesta tuli lakiasetus voimaan vuoden 1999 alusta ja sen keskeisin 

muutos oli, että kelpoisuus määräytyy annettavan opetuksen tai tehtävän mukaan, ei enää viran 

tai toimen nimikkeen mukaan. Asetus koskee sekä uusia että vanhoja opettajia ja tarkoittaa, että 

opettajan tai rehtorin tulee olla kelpoinen opettamassaan aineessa tai tehtävässä. (Opetusalan 

Ammattijärjestö OAJ ry 2006a, luettu 21.9.09.) 

Asetuksen sisällöstä: 

Vanhat ammatilliset opettajat, joiden kelpoisuus on tullut voimaan ennen 31.12.1998, ovat 

kelpoisia opetustehtäväänsä entisten kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Kuitenkin niin sanottu 

opistoasteen siirtymäsäännöksen mukaan joillakin aloilla ammatilliseksi opettajaksi pääsevät 

soveltuvan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittaneet vuoden 2009 loppuun asti. 

Heiltä ei vaadita soveltuvaa AMK- tai yliopistotutkintoa (luonnonvara, matkailu, ravitsemus ja 

talous, kauneudenhoito käsi- ja taideteollisuus, tekniikka ja liikenne, musiikki tai vapaa-aika ja 

liikunta) toimiakseen ammatillisena opettajana. Jos pedagogiset opinnot ovat kesken 

kelpoisuusasetuksen voimaantulessa, sovelletaan vanhoja kelpoisuusehtoja.   
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1.1.1999 lähtien vaaditaan seuraavaa: 

a) joko soveltavaa ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa tai alan 

korkeinta tutkintoa 

b) kolmen vuoden työkokemusta opetustehtävää vastaavalta alalta (huom! työkokemus ei ole 

enää sidottu tapahtuvaksi tutkinnon jälkeen) 

c) vähintään 60 op. (35 ov.) opettajan pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa myös kolmen 

vuoden kuluttua virkaan tai toimeen nimittämisen jälkeen. 

Poikkeuksina edellä oleviin ovat kaupan ja hallinnon sekä sosiaali- ja terveysala, joilta vaaditaan 

aina ylempi korkeakoulututkinto. Mutta aikuiskoulutuksessa ammattitutkintoon ja 

erikoisammattitutkintoon valmentavassa koulutuksessa ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa riittää 

alan erikoistutkinto tai muuten hankittu korkea ammattitaito, jotka korvaavat kaikki edellä olevat 

vaatimukset, kun korvaamiseen on erityiset syyt. (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 2006a, 

luettu 21.9.09.) 

Opettajan pedagogisia opintoja ei luokitella tutkinnoksi, vaan ne ovat tarkoitettu ammatillisten 

oppilaitosten ja aikuiskoulutuksessa opettajaksi aikoville ja jo opettajina toimiville. Koulutus antaa 

yleisen pedagogisen kelpoisuuden opettajana toimimiselle. Opintojen keskeisenä tavoitteena on 

käytännöllisen osaamisen, teoreettisen tiedon ja pedagogisen ymmärryksen yhdistäminen. 

Oletuksena, että opettaja hallitsee edustamansa ammattialan tiedolliset ja taidolliset valmiudet. 

Opintojen lähtökohtana on, että pedagogiset opinnot rakentuvat perustaitojen kehittämiseen 

opettajan työssä. (HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu 2009a, luettu 24.9.09.) 

Opetusministeriön työryhmän tuoreessa tiedotteessa (12.2.2010) kerrotaan, että ammatillisessa 

koulutuksessa tapahtuneiden muutosten vaikutukset ammatillisten opettajien 

osaamisvaatimuksissa vaikuttavat myös kelpoisuusvaatimuksiin. Työryhmä toteaa 

kelpoisuusvaatimusten olevan pääsääntöisesti toimivia, mutta ne tarvitsevat joitakin tarkastuksia, 

jotta ne vastaisivat ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tapahtuneita muutoksia. 

Työryhmä esittääkin kelpoisuusvaatimuksien selkiyttämistä siten, että ammatillisessa  
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koulutuksessa toimivalla opettajalla olisi korkeakoulututkinto tai korkein opetusta vastaavan alan 

tutkinto. Samalla se muistuttaa tiedotteessaan eläköitymisestä ja sen tuomien muutosten 

huomioimisesta. (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.2.2010, luettu 30.7.10.)  

Opettajan pedagogisia opintoja ammatilliseksi opettajaksi aikoville tai jo opettajina toimiville 

antavat opettajakorkeakoulut, joissa koulutetaan toisen asteen koulutuksen, 

ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskuksien opettajuuteen. Näissä 

oppilaitoksissa toimivilta edellytetään opettajan pedagogisten opintojen suorittamista. 

Pedagogiset opinnot ovat 60 opintopisteen (ennen 35 opintoviikkoa) laajuiset.  Ne sisältävät 

kasvatustieteellisiä didaktisia opintoja ja opetusharjoittelua. Nyt voimassa olevien säädösten ja 

koulutuksen tarkoituksena on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus. Tavoitteena on saada aikaan 

sellainen ydintieto, joka on yleistettävissä kaikkeen koulutukseen. Opettajan pedagogisten 

opintojen perusajatuksena onkin saavuttaa koko opettajakoulutusta kattava yhtenäinen ydinaines. 

(Luukkainen 2000, 45–48 .) 

Ammatillista opettajankoulutusta antavat oppilaitokset: 

- viidessä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, jotka on sijoitettu eri 

ammattikorkeakoulujen yhteyteen Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Tampereelle, Ouluun ja 

Jyväskylään. 

- ruotsinkielisten opettajien koulutus Åbo Akademissa Vaasassa ja terveydenhuolto-

opettajat myös Helsingin yliopistossa 

- terveydenhuollon-opettajille yliopistossa, terveystieteiden opettajan koulutuksessa 

pääaineina fysioterapia tai hoitotiede. Opinnot voi suorittaa Jyväskylän, Kuopion, Oulun, 

Tampereen, Turun yliopistoissa ja Åbo Akademissa. 

- yhteisten opintojen opettajat, joko ammatillisessa opettajakorkeakouluissa tai yliopistoissa 

aineenopettajakoulutuksessa. 

- musiikki, aikaisemmin koulutus muistutti aineenopettajan ”putkitutkintoa” ja se 

suoritettiin konservatoriossa tai yliopistoissa, nyt ammatillisen musiikinopettajan tutkinnon 

saa pääsääntöisesti ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. 

- tanssi ja teatteri opettajan opinnot yliopistoissa ”putkitutkintona”. 
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Ammatillisten opettajakoulutusten koulutusohjelmien opetuksessa painottuvat erilaiset kriteerit, 

joista opettajan on osattava erottaa ne rakennusvaiheet, jotka tukevat hänen taitojaan nähdä 

tiedon luonne ja olemus. Taitojen lisäksi muuttuneet opetussuunnitelmat ovat tuoneet 

uudenlaisen oppimiskäsityksen, joka näkyy opetustyötä tekevien työssä. Uudenlainen näkemys 

korostaa opettajaa subjektina(kasvattamisen tekijänä) ei objektina (kohteena), joka aktiivisesti 

toimii, huolehtii, vaatii ja kannustaa sekä toimii opetuksessa tukijana. Yhteiskunnallisen 

koulutuspoliittisen näkemyksen mukaan opettajien on suoritettava pedagoginen pätevyys. Tämä 

näkemys on lisännyt paineita ammatilliselle opettajakoulutukselle korostamalla työelämän ja 

koulutuksien välisiä yhteyksiä. Nämä paineet ovat merkinneet, että koulutuksessa on huomioitava 

uudenlainen opettajuus, jonka päämääränä on ammatillinen opettaja, joka kykenee analysoimaan, 

arvioimaan sekä kehittämään omaa työtään yksin ja yhdessä muiden kanssa, lähtökohtana 

opettajan professionaalisuus. (Luukkainen 1998, 82–83; 2000, 57-59, 164–165.)  

4 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Opettajuutta ja opettamista on tutkittu monesta suunnasta ja näkökulmasta, mutta aina löytyy 

uusia tutkimuksen aiheita, jotka heijastavat elettyä yhteiskuntaa ja sen mukanaan tuomia 

muutoksia ja tarpeita opettamiselle sekä opettajuuden tarkastelulle. Opettajuutta on tutkittu 

erityisen paljon peruskoulun opettajuuden näkökulmasta sekä opettajan ammatillisen identiteetin 

kasvun ja kehittymisen osalta. Myös opettajien ohjaamiseen liittyviä tutkimuksia löytyy, mutta 

ihan selkeästi opettajan pedagogisia opintoja koskevaa tutkimusta ei juuri ole. On tutkimuksia, 

joissa tutkimusten sisällä käydään läpi pedagogisia opintoja, mutta niiden merkityksestä 

opettajuuden kehittymiseen ja kasvuun itsenäisinä opintoina ei ole juurikaan tutkittu. Tarkastelin 

monia opettajuutta käsitteleviä tutkimuksia ja seuraavissa tutkimuksissa oli omaa tutkimustani 

lähellä olevia näkökulmia ammatillisen opettajuuden kasvusta ja kehityksestä.  

Ammatillinen opettajuus kohtaa muutoksia ja uudistuksia (kuten kaikkien koulutusasteiden 

opettajuus), mutta erityisesti ammatilliset opettajat ovat kohdanneet vaatimuksia, jotka 

kohdistuvat pedagogisiin haasteisiin. Tähän liittyen on Liisa Tiilikkala (2004) tutkinut ammatillisen 

opettajan kehitystä ja miten erilaiset muutokset ovat vaikuttaneet ammatillisen opettajan 

toimintaan, kasvuun ja kehitykseen. Hän kysyy, onko ammatillinen opettajuus katoamassa ja tilalle 
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tulossa uusi yleispedagogi, jonka ei tarvitse olla ammatillinen asiantuntija. Yleispedagogilla hän 

viitannee siihen, että toteutuuko tuo yhtenäinen pedagoginen näkemys kaikkien ammatillisten 

alojen opettajien keskuudessa. Johtopäätöksissään hän toteaakin, että tuota yhtenäisyyttä on 

jonkin verran, mutta eri koulutusalat toimivat kuitenkin yhtenäisyyden tavoitteesta huolimatta 

eriytyneenä ja sukupuolisidonnaisesti.  Lisäksi hänen tutkimuksensa osoitti, että koulutuksen 

muutokset eivät välttämättä ole uusia, vaan ne ovat samoja asioita, joita opettajat ovat 

kohdanneet aiemminkin. Innovaatiot on vain löydetty uudestaan ja nimetty uudelleen. Opettajan 

ammatti-identiteetistä tutkimuksessa todetaan, että opettaja kokivat kasvun tapahtuneen oman 

persoonallisuuden kautta, joka oli muovautunut ajan kanssa omaksi persoonalliseksi identiteetiksi 

ja tavaksi tehdä opetustyötä. Tiilikkalan tutkimus ammatillisen opettajan kasvun ja kehityksen sekä 

identiteetin muokkautumisen osalta ovat lähellä omaa tutkimustani, sillä tarkoituksenihan on 

tarkastella, miten paljon opettajan pedagogiset opinnot mahdollisesti tukevat (lisäävät) 

ammatillista kasvua ja kehitystä. Tosin omassa tutkimuksessani en ole ajatellut tuota pedagogista 

yhtenäisyyttä, mutta on mielenkiintoista nähdä nouseeko siitä mitään ajatusta tutkimukseni 

myötä esille.  

Aikuisopettajan identiteetin muuttumista ja yhteiskunnan vaikutusta identiteettiin on tutkinut 

Jokinen (2002) väitöskirjassaan ”Aikuisopettajan identiteetti – yksittäisestä sankarista 

tiimiytyneeseen sankariin”. Hänen tutkimuksensa tarkastelee aikuisopettajan identiteetin 

muuttumista yleisesti. Tutkimuksessa todetaan identiteetin olevan hitaasti muuttuva prosessi, 

joka muuttuessaan näkyy ihmisen minäkäsityksen muutoksina, kuten varmuuden kasvamisena ja 

kykynä ratkaista ongelmia. Muutokseen vaikuttavat eletty elämä, elämänhistoria ja eletyn elämän 

taustat, mutta myös nykyisyys. Kielteisenä puolena muuttuminen vaikuttaa identifioitumisena 

omaan työhön ja epävarmuuden kasvamisena työvaatimusten lisääntyessä yhteiskunnan 

muutosten mukana.  Omassa tutkimuksessani tarkastelen tätä identiteetin muuttumista 

asiantuntijuuden osalta, muuttuuko identiteetti ja muokkaavatko opinnot asiantuntijuutta. 

Asiantuntijuuden lisääntyessä oletetaan myös identiteetin muuttuvan ja kehittyvän. Opettajana tai 

kouluttajana toimiminen tulee varmemmaksi ja rohkeammaksi. Myös pedagogisten opintojen 

tavoitteena on vahvistaa omaa asiantuntijuutta ja liittää se ammatti-identiteetin kasvuun.  
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Toisaalta on myös hyvä huomioida Jokisen esiin nostama identifioituminen. Onko sitä mahdollista 

välttää, sillä yhteiskunnan muutosten mukana myös paineet opettamisen suhteen muuttuvat 

(esimerkkinä voisi ajatellla hiljattain ollutta yliopisto opettajien muutospaineisiin kohdistuvaa 

yhteiskunnallista keskustelua).  

Sirpa Polo (2004) tutkimus ammatillisten aikuisopettajien selviytymistä koulutukseen liittyvästä 

muutoksista kertoo, että muutoksista selviytymistä auttaa oman vapaan tahdon käyttäminen. 

Tämä vapaa tahto mahdollistaa opettajan valmiuksien paranemisen toimintaympäristössä. 

Tietoisuus omista persoonallisuuden ja älykkyyden mekanismeista säätelee toimintaa 

tarkoituksenmukaisesti ja auttaa keskittymään työelämän muutosvaatimuksiin. Opettajan korkea 

sisäinen motivaatio edistää osaamisen kehittymistä, jolloin muutoksen välttämättömyys 

tiedostetaan paremmin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajan oma korkea motivaatio ja 

innovatiivisuus lisäävät itsensä kehittämistä ja toimintaa muutoksesta huolimatta. (ks. myös Liisa 

Tiilikkala 2004 ammatillisen opettajuuden muutokset ja jatkuvuus). Omassa tutkimuksessani on 

myös tarkastelun kohteena motivaatio ja onko sitä ja millainen merkitys motivaatiolla on 

opintojen suorittamisessa? Toisaalta, miten motivaatio vaikuttaa asioiden suorittamiseen ja tuoko 

se niin sanotusti voimaa saattaa asiat loppuun asti? 

Korkeakouluopettajien toimintaa yliopistopedagogisesta näkökulmasta on tutkinut Liisa Postareff 

(2007, ks. myös Blomberg, 2008 Noviisiopettajana peruskoulussa). Hänen tutkimuksensa 

tarkastelee pedagogiikan vaikutusta opetuksellisiin lähestymistapoihin ja pystyvyysuskomuksiin. 

Hänen tutkimuksestaan tuli esiin, että opettajalähtöinen opetus ei ole muuttunut (nykyisinhän 

puhutaan paljon opettajan vierellä kulkemisesta eli ohjaavasta suuntauksesta), mutta 

pystyvyysuskomukset omaa osaamista kohtaan olivat vahvemmat vähäisemmän koulutuksen 

saaneilla opettajilla kuin koulutusta saaneilla opettajilla. Toisaalta tutkimus osoitti, että opetuksen 

antamisessa erot olivat pienet. Erot kohdistuivat joko sisältö – tai oppimislähtöisesti asetettuihin 

päämääriin. Johtopäätöksenä todettiin, että opettajien käsityksiä opettamisesta tulee muuttaa ja 

tähän tarvitaan koulutusta, joka lisää pedagogista asiantuntijuutta. Vaikka Postareffin (2007) 

tutkimus kohdistuu korkeakoulussa työskentelevien opettajien toimintaan, on siinä pedagogiseen 

osaamiseen liittyen omaa tutkimustani sivuavia merkityksiä. Ammatillisessa opetuksessa toimivat  
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opettajat kohtaavat samalla tavalla pystyvyysuskomukset, kun aloittavat uusina tuoreina 

opettajina opettajuuttaan. Toisaalta myös pedagoginen osaaminen liittyy opettajan pedagogisiin 

opintoihin, joissa perusta on yhtenäisen pedagogisen linjan luomisessa.  

Työelämän merkitystä ja vaikutuksia oppimiseen työyhteisön näkökulmasta on tarkastellut Kirsi 

Heikkilä (2006, ks. myös Paloniemi, 2004) väitöskirjassaan ”Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien 

ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena”. Hänen on tarkastellut tutkimuksessaan sitä, 

millainen oppimispaikka työympäristö on ja miten ympäristö vaikuttaa yksilön elämän 

kokonaisuuteen ja työssä oppimiseen. Tutkimus tuo esiin, että työn ja muun elämän 

erotteleminen on tullut vaikeammaksi, samoin kuin oppimisen ja tuotannon. Vaikka Heikkilä ei 

varsinaisesti tutki oman tutkimukseni aihepiirin näkökulmasta asiaa, hänen tutkimustuloksensa 

kuvaavat kuitenkin ajatusta, että yksilön toimintatapoihin ja oppimiseen liittyy kokemuksen kautta 

oppiminen, joka tapahtuu työpaikalla. Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu opetusharjoittelu 

tai työn ohella suoritettavat opinnot ja oman työn kautta reflektoiminen ja oppiminen. Opintojen 

lähtökohtana oppimiselle on kokemus, jonka perustana on itsenäinen tiedonhankinta sekä 

ongelmien ratkaisu, joka yhdistetään teorian kautta kokemukseen. 

5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tutkimukseni tarkoitus on pyrkiä selvittämään opettajan pedagogisten opintojen merkitystä 

opettajan toiminnalle ja opettajuuteen kasvamisesta (vrt. esim. Tiilikkalan tutkimus 2004). 

Vastaavatko opinnot niille asetettuja tavoitteita pedagogisesta kehittymisestä. Opettajuuteen 

liittyvät odotukset ja vaatimukset kohdistuvat opetushenkilöstön toimintaan tai 

opettajankoulutuksen järjestämiseen. Opettajuuden ydin on ennen ollut itsenäiseen työskentelyyn 

kykenevässä ammatti ihmisessä, mutta nyt ammatillisuuden ytimeen on lisätty elinikäisien 

oppimisen näkökulma. Se on lisännyt panostusta opettajien erilaisten koulutusten kehittämiselle, 

jotta opettajina ja kouluttajina toimivat voivat yllä pitää pedagogista sekä ammattiala kohtaista 

osaamista. Opettajien pedagogisen osaamisen ajan tasalla pitäminen tarkoittaa kognitiivisten, 

affektiivisten ja toiminnallisten tekijöiden sekä jatkuvasti muuttuvien yhteiskunnallisten tarpeiden 

huomioimista opettajien erilaisissa koulutuksissa (esim. lisä- ja täydennyskoulutukset).  
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Aloittaessani tutkimuksen tekemistä mietin paljon myös sitä, mitä puhutaan opettajien 

”eläköitymisestä”. Tämä puhuttaa opettajakuntaakin (mutta myös OAJ-liittoa, jopa 

opetusministeriötäkin), sillä eläkkeelle siirtyminen merkitsee opettajapulaa tulevina vuosina. 

Tulevat uudet opettajat ovat myös se kohde, joita pedagogiset opinnot koskettavat. Uusien 

opettajien lisäksi opettajina toimii paljon sellaisia, joilla ei ole opettajan pedagogisia opintoja 

suoritettuna, mutta takana voi olla monenkin vuoden ammatillinen opettajuus (vrt. 1950- ja 1960-

luvun opettajien koulutusvaatimukset).  

Seuraavassa tietoa vuodelta 2006 opettajien pedagogisten opintojen tarpeesta: 

”Opetusministeriön Olli Poropudaksen vuonna 1999 selvityksen mukaan vuosina 

1998 - 2006 noin 30 % toisen asteen ammatillisista opettajista jää eläkkeelle (4500 

ammatillista opettajaa ja 1000 yhteisten opintojen opettajaa). Poropudaksen 

mukaan vuonna 2006 mennessä tarvitaan 5500 uutta ammatillista opettajaa ja 1200 

uutta yhteisten opintojen opettajaa. Sen lisäksi tällä hetkellä ammatillisena 

opettajana toimii noin 2200 henkilöä, jolta pedagogiset opinnot puuttuvat. Saman 

lähteen mukaan ammattikorkeakouluopettajien poistuma vuoteen 2006 mennessä 

on 2100 opettajaa. Uusien opettajien tarve ammattikorkeakouluissa vuoteen 2006 

mennessä on 6100 ja sen lisäksi ilman pedagogista koulutusta on tällä hetkellä 1200 

ammattikorkeakouluopettajaa.” (Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ry 2006b, luettu 

15.2.10)  

Koulutuspaikkojen riittämättömyyttä kuvaa myös seuraava tilasto samalta vuodelta 2006: 

”Aikaisemmin aloituspaikkoja oli noin 900 vuosittain, nyt lukua on nostettu 1150 ja 

lisäksi on noin 100 paikkaa jaettavissa erityisopettajille ja oppilaanohjaajille. 

Opetusministeriö laskelmien mukaan tarve oli noin 1500 aloituspaikkaa. Hakijoita on 

keskimäärin kolme kertaa enemmän kuin aloituspaikkoja. Toistaiseksi niin sanottuja 

velvoitekoulutettuja (toimivat jo opettajina) on ollut suhteellisen vähän, mutta 

määrä tulee kasvamaan, kun nykyiset iäkkäät opettajat siirtyvät eläkkeelle.” 

(Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ry 2006b, luettu 15.2.10)  

 

Opetusministeriön työryhmämuistion selvityksessä (2010:5) on todettu, että ammatillisessa 

koulutuksessa opettavan opettajan osaamista tulee vahvistaa työelämälähtöisyyttä vastaavaksi 

sekä kytkeä sitä aitoon työympäristöön, jolloin voidaan vastata näihin työelämästä lähteviin 

muutospaineisiin. Ammatillisessa koulutuksessa toiminta on laaja-alaista opetustyötä, jossa 
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teoreettinen, käytännöllinen osaaminen sekä erityis- että kasvatustyön osaamisen vaatimukset 

painottuvat eritavoin erialan opettajilla. Tämä tarkoittaa, että alakohtainen ammattitaidon hallinta 

korostuu keskeisesti opettajuudessa eli tarvitaan yhä syvällisempää alaspesifiä käytännön 

ammattitaitoa sekä toisaalta laaja-alaista teoreettista, avainkvalifikaatioiden osaamista: kuten 

viestinnällisiä taitoja, sosiaalisia taitoja, oppimisvalmiuksia, kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta 

sekä tietoteknistä osaamista. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:5, 13-22.) 

 

Opetushallituksen Opepro-projekti (Opepro arkisto, luettu 2.4.2010) on tarkastellut opetustyötä 

vuoteen 2010 ja toteaa, että opettajan työ on kaikilla koulutusaloilla ollut viime aikoina 

voimakkaassa murroksessa, sillä yhteiskunnan muuttuminen, kansainvälistyminen sekä 

teknologian kehittyminen ovat tuoneet muutoksia oppimiskäsityksiin. Muutokset näkyvät 

haasteina opettajan työssä. Opettajan pedagogiset opinnot ovat pyrkineet vastaamaan ja 

ottamaan huomioimaan näiden muutosten vaikutusta lisäämällä koulutusta. Koulutuksella 

halutaan korostaa myös kasvatuksellista tehtävää, jonka oletetaan tapahtuvan opetuksen ja koko 

koulutusjärjestelmän jatkuvalla kehittämisellä. Oletuksena on, että koulutus tuottaa sellaiset 

valmiudet, joilla voi menestyä työssä. (Opepro arkisto, lehdistötiedote 29.8.- Opettaja vuonna 

2010.) 

Kuten OAJ:n tilastot ja opetusministeriön selvitys osoittavat koulutustarjonta ei riitä tällä hetkellä 

kouluttamaan tällaisia määriä opettajia tai sellaiseksi aikovia. Tilastot kertovat myös, että 

ammatillisen koulutuksen opettajia tarvitaan, mikä pedagogisten opintojen osalta merkitsee, että 

opettajia koulutetaan pedagogisesti päteviksi vielä tulevaisuudessakin. Nämä sekä muut aiemmin 

kertomani lähtökohdat ovat vaikuttaneet siihen, että valintani kohdistui ammatillista opetustyötä 

tekeviin opettajiin. Heitä tutkimalla pyrin löytämään näkökulmaa opettajan pedagogisten 

opintojen merkityksestä ja siitä, miten ne mahdollisesti tukevat ja auttavat opettajuuden 

monimutkaisella ja haasteellisella tiellä.  
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5.2 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksessani haen vastausta tutkimusongelmaan: Mikä merkitys opettajan pedagogisilla 

opinnoilla on opettajan ammatillisessa kasvussa? Etsin vastauksia vastaajien suorittamien 

opettajan pedagogisten opintojen tuomien kokemuksien ja käsityksien pohjalta. Tarkastelen 

tutkimusongelmaani seuraavien teemojen avulla. 

- Opinnoille asetettuja tavoitteita 

- Opintojen antamat pedagogiset taidot opettajuuteen 

- Opintojen merkityksestä opettajana toimimiseen 

- Opintojen merkitys opettajan asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin rakentumiseen 

- Opintojen synnyttämät kokemukset yleisesti  

Teemojen avulla pyrin saamaan vastauksia ja löytämään merkityksiä, miten opettajan pedagogiset 

opinnot tukevat ja ohjaavat opettajaksi kehittymistä.  

5.3 Metodologiset ratkaisut 

 

Tieteellinen näkökulma lähtee metodologiasta, joka on moninaista ja monitahoista riippuen mistä 

tieteenalasta ja aikakaudesta sitä tarkastellaan. Metodologian valinta etenkin kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa kuvastaa niitä ratkaisuja, joita tutkijana teen. Aloittelevalle tutkijalle tämä 

monitahoisuus aiheuttaa ristiriitaisia käsityksiä ja kysymyksiä, kuten: mihin perustan 

metodologisen näkemykseni ja mitkä ovat oikeat valinnat tai analysoinnin perustat omassa 

tutkimuksessani. Metodologinen todellisuus aukeaa tutkijalle Tuomen ja Sarajärven (2009, 12-13) 

mukaan sen perusteella, miten ja millä välineillä tutkija aihettaan tutkii. Metodologia onkin hyvin 

laajasti ymmärretty käsite, jossa konkreettisten menettelytapojen ohella myös tutkijan ontologiset 

ja epistemologiset sitoumukset vaikuttavat tutkimuksen tekemiseen. Näitä tutkimuksen olemisen 

tapoja sekä todellisuuden tietämiseen liittyviä kysymyksiä myös minä pohdin ja tarkastelen oman 

pro gradu kirjoittamis- ja tutkimusprosessini ajan. 
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Miten sitten ilmaisen erilaiset tutkimukseen liittyvät asiat? Kirjoittaminen on yksi oleellisempia 

seikkoja, joka alkaa jo heti johdannon kirjoittamisesta. Johdannossahan on tarkoitus herättää 

lukijan mielenkiinto aihetta kohtaan sekä synnyttää lukijalle uskottavuuden ja luotettavuuden 

tunne: ”se mistä kirjoitan, olen kirjoitukseni takana”.  Kirjoittajan on kyettävä kuten Kakkuri-

Knuuttila (2001, 368) toteaa perustelemaan valintojaan ja johtopäätöksiään aikaisempiin 

tutkimuksiin viitaten sekä osoittamaan hallitsevansa oman tutkimusaiheensa siihen liittyvän 

kirjallisuuden perusteella. Tähän pyrin omassa tutkimuksessani tutkimalla kirjallisuuden kautta 

teoriaa, uskomuksia ja arvoja eri tieteenalan kirjallisuudesta. Tämä on asia, joka minun tulee myös 

huomioida kirjoittamisprosessini aikana. Laadullinen tutkimus nähdään kuitenkin vapaampana, 

jolloin se mahdollistaa minulle luovuuden ja mielikuvituksen käyttämisen, kuten kirjoittamisen tai 

metodien suhteen uusien ratkaisujen kokeilemista rohkeasti.  

Sen lisäksi, että kirjallisuudella ja teorialla on merkityksensä tutkimuksessa, on muistettava, että 

tutkimuksen tieto on yhteydessä sosiaaliseen, kulttuuriseen, teoreettiseen tulkintaan, päättelyyn 

sekä argumentointiin. Katila ja Meriläinen (2006, 150), jotka kirjoittavat tutkijan 

henkilökohtaisesta kokemuksesta toteavat, että henkilökohtaiset kokemukset eivät ole irrallisia, 

vaan niiden merkitykset syntyvät kulttuurillisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Tieteen 

tavoitteenahan on tutkia erilaisia ilmiöitä ja niihin liittyviä prosesseja sekä ymmärtää ilmiöiden 

historiallinen muuttuminen edistämällä näitä muuttuvia käytäntöjä. Tieteellinen ajattelu, joka 

pohjautuu teoreettiseen tietoon ja jota tietoisesti opiskellaan, analysoidaan ja yleistetään, on 

korkeampi tasoista ajattelua ja vaikeampaa kuin arkinen ajattelu. Uusitalo (1999, 10-11) sanookin, 

että arkisessa ajattelussa tieto on yksittäisiä tiedon osia, kun taas tieteellisessä ajattelussa tieto on 

tietoista pohdintaa. Arkiajattelu tapahtuu tiedostamattomasti ja on kuvailevaa tilanteisiin liittyvää 

toimintaa, kun tieteellistä ajattelua puolestaan ohjaavat havainnot, joilla pyritään selittämään ja 

näkemään asioiden väliset yhteydet. Näitä havaintojen välisiä yhteyksiä pyrin selittämään ja 

tuomaan tieteellisen ajattelun kautta tutkimuksessani näkyville, mutta en voi jättää huomioimatta 

arkiajattelua, joka vaikuttaa tulkintaani niin tietoisella kuin tiedostamattomalla tasolla. 

Erilaisten ajattelutapojen kautta tapahtuva tarkastelu on oleellista, jotta tutkijana ymmärrän, 

miten tarkastelen omaa tutkimustani. Erilaisia ajattelu – ja päättelymuotoja pohtimalla saan 

käsityksen siitä, millaiseksi todellisuus oletetaan ja miten saan tietoa ja käytän tätä tietoa 

tutkimuksessani. Tutkijana minun on kysyttävä: ketkä tai mikä kuljettaa tutkimukseni sanomaa? 
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Viekö sitä eteenpäin oma asiasta muotoutunut esiymmärrykseni vai tieteelliseen ajatteluun 

pohjaavat tiedostetut premissit ja hypoteesit. Todellisuudessa molemmat ohjaavat tutkimukseni 

tulkintojani. Uusitalo (1999, 33) toteaa, että enää tieteellisessä tutkimuksessa ei riitä pelkkä 

analyyttinen kokonaisuuksien osiin jakaminen, vaan tarvitaan synteesiä eli osien yhdistämistä ja 

kokoon laittamista. Analyysien ja synteesien osat eivät yhdisty mekaanisesti; ne on yhdistettävä ja 

tästä yhdistämisestä syntyy synteettinen ajattelu. Tieteellisen tiedon kasvaminen ja eri 

tieteenalojen moninkertaistuminen on tehnyt tieteellisen tiedon tehtävän vaikeammaksi (Halonen 

2009, luettu 24.3.2010).  

Tutkimukseni lähestymistapa on fenomenologis-hermeneuttista, joka Tuomen ja Sarajärven (2009, 

34) mukaan on ennen kaikkea ihmiskäsitys, joka tarkastelee millainen tutkimuskohde on ja miten 

kohteesta saadaan inhimillistä tietoa sekä millaista tieto on luonteeltaan. Fenomenologis-

hermeneuttisessa tutkimuksessa korostuu ymmärtäminen ja tulkinta, joka painottuu tutkittavan 

kokemusten sekä ymmärryksen muodostumisen tarkkailuun. Tähän kokemuksien ymmärtämiseen 

ja tulkitsemiseen pyrin myös omassa tutkimuksessani.  Ymmärtämisen tulkinnan Suoranta (2008, 

22-23) sanoo olevan tutkimuksen metodologisten lähtökohtien tarkastelua, josta olisi hänen 

mielestään puhuttava ”elävänä metodologiana”. Tällä hän tarkoittaa tutkimuksen pohdiskelevan 

otteen vahvistamista. Tutkijana minun on siis oltava tietoinen tekemistäni valinnoista, jotta ne 

tukisivat perustelujani ja ratkaisujani sekä tarvittaessa auttaisivat muuttamaan tutkimuksen 

suuntaa. Tutkimuksessani on jo ehtinyt tapahtua suunnan muutoksia, mutta lähtökohta on 

pysynyt koko ajan samana eli tutkimukseni opettajien pedagogisista opinnoista. Toisaalta 

muutokset ovat vahvistaneet omaa tietoista tekemistäni ja selkiyttäneet tavoitteitani tutkimukseni 

suhteen. Lincoln ja Cuba (2000, 185) viittaavat näihin tutkimuksen tavoitteisiin toteamalla: että 

ymmärtäminen tuo mukanaan ymmärryksen siitä, ettei ole olemassa vain yhtä totuutta, vaan 

totuudet ovat osatotuuksia, joihin tutkijan ja tutkittavien äänet sekoittuvat.  

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus tutkii siis ihmisten kokemuksien kautta maailmaa. 

Fenomenologia pyrkii ymmärtämään tutkimuksessa esiintyvät merkitykset ja kokemukset ja 

hermeneutiikka tulkitsemaan nämä merkitykset ja kokemukset (Laine 2007, 28-29, 31-33.) Tässä 

tutkimuksessa tämä kokemusmaailma tulee tutkittavien kirjoitusten kautta esittämistä 

opettajuuden kokemuksista ja kirjoituksiin liittyvistä intentionaalisista (kaikki merkitsee jotain) 

merkityksistä. Tutkittavien kirjoitelmat ovat todellisuutta ja niihin puretut kokemukset 

http://www.helsinki.fi/hum/fil/tietfil/,%20luettu%2024.3.2010.)
http://www.helsinki.fi/hum/fil/tietfil/,%20luettu%2024.3.2010.)
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tutkimukseni vuorovaikutusta, joista muodostuvat myös tulkinnat. Näin minulla tutkijana on 

mahdollisuus tarkastella kirjoitettua aineistoa autenttisesti (aitoina ja vääristämättöminä). 

Schwandt (2000, 194) toteaa, että hermeneuttinen tulkinta on taiteen ja tekniikan ymmärtämistä, 

jonka tarkoituksena on konstruoida (rakentaa) metodologisten löydösten avulla tutkittavaa 

kohdetta (ks. Varto 2005 elämismaailma). Huusko ja Paloniemi (2006, 100) puolestaan 

muistuttavat, että tutkimuksesta esiin tuleva ilmaisu ja kokemus voivat olla merkitykseltään 

erilaisia ja tulla ymmärretyksi vain omassa kontekstissaan. Tässä tutkimuksessa kontekstit tulevat 

kirjoitelmista, joista jokainen on tutkittavien oma ääni ja, jotka ovat syntyneet merkityksiltään 

erilaisissa asiayhteyksissä. Tutkijana rakennan näistä erilaisista merkityksiä ilmentävistä 

kokemuksista analyysin sekä tulkinnat. 

Tutkimuksessa on tärkeää, että kysymykset ovat asetettu avoimesti, jotta niistä löytää erilaisia 

käsityksiä sekä ajattelutapoja, joita aineistot kuvaavat (Huusko & Paloniemi 2006, 164). 

Esiymmärryksen pohjalta syntyneet käsitykset ja ajattelutavat ohjaavat uusia jäsennyksiä, joita 

hermeneuttisessa kehässä kuvataan spiraalin muotoisesti: ilmiön olemus tuottaa uutta tietoa 

analyysissa tapahtuvien kuvauksien ja tulkintojen avulla (Judén-Tupakka 2008, 63). Oma 

esiymmärrykseni on lähtenyt liikkeelle tietoisuudesta opettajan toiminnasta sekä opettajuuden 

merkityksestä. Tämä esiymmärrys on vaikuttanut omalta osaltaan tutkimusaiheeni valintaan, 

jolloin sen voi katsoa jossain määrin ohjaavan tulkintojen jäsennystä. Toisaalta tulkintojen 

muodostumiseen ja kirjoitelmista syntyneeseen esiymmärrykseen vaikutti myös, kun luin 

kirjoitelmat ensimmäisen kerran.  

Eettiset kysymykset ovat esiymmärryksen ohella asioita, joiden kanssa tutkija käy kamppailua. 

Tutkijan on oltava tietoinen omista taidoistaan erottaa oman tutkimuksensa ongelmakohdat, 

jolloin arvojen ymmärtäminen tulee selkeämmäksi. Rolin (2008, 18-20) puhuu tästä arvojen 

ymmärtämisestä tutkimustulosten hyveinä, tiedeyhteisön toimintaa ohjaavina arvoina sekä 

tutkimuksen tekijän hyveinä. Tutkimustulosten hyveet ovat tieteellisiä hypoteeseja tai teorioita, 

jotka sisältävät tutkijan tutkimukselle tärkeät arvostukset ja tavoitellut ominaisuudet eli totuuden. 

Tiedeyhteisöä ohjaava julkisuuden periaate, oikeudet ja velvollisuudet ovat myös minua tutkijana 

ohjaavat arvot. Arvojen ymmärtäminen, kuten rehellisyys, pätevyys, tunnollisuus, huolellisuus sekä 

tietoisuus omista kyvyistä ovat sellaisia asioita, joilla osoitan tutkijana olevani tieteentekijä. Nämä 

tutkimuseettiset kysymykset ovat koko tutkimusprosessini ajan oltava mielessäni. 
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Tutkijan etiikka ja arvovapauden pohtiminen ja esille tuominen, ei vain tutkijan hyveiden 

näkökulmasta, vaan myös tietosuojan, taloudellisuuden, arviointiperusteiden tai 

puolueettomuuden osalta ovat läsnä koko tutkimuksen ajan. Tutkijana käyn kamppailua itseni ja 

muiden tieteentekijöiden sekä koko tutkimusprosessiin liittyvien seikkojen kanssa, jotta voisin 

säilyttää objektiivisuuden tutkimuksessani. Sen lisäksi, että tutkijana painin erilaisten arvovapautta 

koskevien kysymysten parissa, on minulla myös eettisiä velvoitteita yhteiskunnan taholta, joista 

Uusitalo (1999, 33) tuo esiin tutkijan poliittisen vastuun. Poliittinen vastuu tarkoittaa, etten 

tutkijana esitä sellaisia väitteitä totuuksina, jotka ovat itselleni ideologisesti tai poliittisesti 

miellyttäviä. Tieteen nähdään palvelevan yhteiskuntaa, kun se huolehtii autonomiastaan ja ottaa 

vastaan yhteiskunnan muutoksien tuomat haasteet.  

5.4 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston hankinta 

 

Kiinnostukseni opettajuudessa tarvittavaa tietotaitoa ja ammatillista kehittymistä kohtaan lähti 

liikkeelle ensin ajatuksesta: ”mitä opettajan pedagogiset opinnot merkitsevät opettajana tai 

kouluttajana työskentelevän näkökulmasta”. Mietin, miten lähestyä asiaa ja pitkän miettimisen ja 

pohtimisen jälkeen päädyin tarkastelemaan opettajia, jotka ovat käyneet opettajan pedagogiset 

opinnot. Ajattelin, että he jos ketkä ovat parhaita kuvailemaan kokemuksensa kautta näiden 

opintojen merkitystä omaan opettajuuteensa. Toinen tutkimus mielenkiintoni herättänyt seikka 

oli, että työpaikkahakemuksissa lähes poikkeuksetta haettaessa ammatillista kouluttajaa tai 

opettajaa on ilmoitus, että opettajan pedagogiset opinnot olisi suoritettu tai niiden suoritettuna 

oleminen katsotaan eduksi. Tämä oli seikka, jota jäin miettimään, sillä monet esimerkiksi 

maisteriksi valmistuneet ja mahdollisesti ammatilliseksi opettajaksi aikovat, eivät välttämättä ole 

suorittaneet opintojensa yhteydessä tai muina opintoina ammatilliselta opettajalta vaadittavia  

pedagogisia opintoja. Kolmantena näkökulmana pohdin, miten on sellaisten opettajien laita, jotka 

ovat jo tehneet opettajan tai kouluttajan tehtäviä jonkin aikaa, ja joilla ei myöskään ole näitä 

vaadittavia opintoja suoritettuna. 

Tutkimuksen kohteena ovat siis ammatillisen koulutuksen opettajat (kouluttajat), jotka antavat 

opetusta tutkintotavoitteisissa ja ohjaavissa sekä tutkintoon valmistavissa koulutuksissa. 

Tutkintojen tavoitteet, toteutustapa ja sisällöt on määritelty koulu- ja koulutuskohtaisesti. 
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Opettajat opettavat monella sektorilla esimerkiksi hoiva-, luonnonvaratalous-, maahanmuuttaja-, 

ohjaava-, rakentaminen ja puu-, tietotekniikka- ja yrittäjä sekä talouskoulutuksissa. Vuoden 2006 

tilastot osoittivat, että ammatillisessa koulutuksessa toimivia opettajia tarvitaan, joten koulutusta 

tullaan järjestämään vielä tulevaisuudessakin. Juuri sen vuoksi ammatillisia opettajia tutkimalla 

toivon saavani näkökulmaa opettajan pedagogisten opintojen merkityksestä. 

Tutkimukseni aineiston hankin sähköpostin kautta, jossa lähetin kyselyn noin 45:lle ammatillisessa 

koulutuksessa toimivalle opettajalle. Kohteeni opettajat toimivat lähinnä aikuiskoulutuksen 

puolella kouluttajina. Lähetin siis kyselyn opettajille joulun tienoilla ja palautus aikaa oli aina 

tammikuun loppuun 2010 saakka. Sähköpostiviestissä pyysin vastaajia kertomaan kokemuksistaan, 

miten opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen on näkynyt opettajana toimimisessa. 

Lisäksi pyysin kirjoittamaan, vaikka ei olisi suorittanutkaan opintoja, omista opettajuuden 

kokemuksistaan (liite 1). Vastauksia sain joulukuussa kaksi ja ajattelin, että ajankohta viestin 

lähettämiselle ei varmaan ollut paras mahdollinen. Tammikuun puolessa välissä laitoin 

muistutuspostia, joka poikikin kaksi vastausta lisää.  

Vastauksia oli tammikuun loppuun mennessä neljä kappaletta. Näistä vastauksista kaksi oli 

suorittanut pedagogiset opinnot ja kaksi ei. Tämän vuoksi pyysin kahdelta tutulta ammatillisena 

opettajana toimivalta henkilöltä kirjoitelmia tutkimustani varten ja he suostuivatkin osallistumaan 

tutkimukseeni. Saatuani heiltäkin kirjoitelmat, minulla oli nyt neljä vastausta, joissa opettajat 

olivat kirjoittaneet pedagogisten opintojen merkityksestä opettajuuteen. Mietin, että olisiko 

sähköinen viestini voinut olla ohjeellisempi. Nyt olin pyytänyt vastaajia kertomaan kokemuksia 

opettajuudestaan ja miten pedagogiset opinnot ovat lisänneet heidän opettajan tai kouluttajan 

toimintaansa. Ohjeellisemmalla tarkoitan, että kyselyssä olisi ollut kysymyksiä, joihin vastaajat  

olisivat voineet suoraan vastata. En kuitenkaan halunnut laittaa valmiita kysymyksiä, sillä toivoin 

vastaajien kirjoittavan mahdollisimman avoimesti ajatuksista, joita heille herää noiden muutaman 

kysymyksen pohjalta.  

Viestissä pyysin siis myös vastaamaan ja kertomaan opettajana toimimisen kokemuksista, vaikka ei 

ole käynyt pedagogisia opintoja. Ajattelin, että tekisin tutkimusta vertailevana opettajan 

pedagogiset opinnot suorittaneiden ja opintoja ei suorittaneiden kokemusten välillä. 

Tarkoituksena esimerkiksi tarkastella: miten paljon opettajuudessa on eroa, jos on suorittanut tai 
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ei ole suorittanut opintoja. Sain siis kaksi kirjoitelmaa opintoja käymättömiltä sekä neljä opinnot 

käyneiltä ja näin minulla on kuusi kirjoitelmaa, joissa kerrotaan opettajuuden kokemuksista. Pyrin 

tutkimuksessani vertailemaan opintoja suorittamattomien kokemuksia ja opinnot suorittaneiden 

kesken niiltä osin kuin se on mahdollista (esimerkiksi pedagogisessa osaamisessa tai ammatti-

identiteetin muodostumisessa). 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analysointi alkaa tutkimuksen metodologiasta eli niistä valinnoista, joita tutkija tekee 

tutkimuksensa suhteen. Analyysivaiheessa on tarkoitus saada vastauksia tutkijan esittämiin 

tutkimusongelmiin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007 216-219.) Sen vuoksi on tärkeää miettiä, 

mikä monista analysoinnin tavoista sopii omaan tutkimukseen ja mikä tapa antaa parhaiten 

vastauksia tutkimusongelmaan. Oma aineistoni koostuu kirjoitelmista ja siksi päädyin käyttämään 

sisällön analyysia. Sisällön analyysia on sanottu menettelytavaksi, jossa tutkija pyrkii erilaisten 

sisällöllisten luokittelujen avulla tiivistämään, analysoimaan ja tulkitsemaan tutkimusaineistoonsa 

tallentuneita sisältöjä ja rakenteita (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93, Kyngäs & Vanhanen 1999, 3). 

Sisällön analyysi tähtää tiivistettyyn ja yleisessä muodossa olevaan kuvaukseen tutkittavasta 

ilmiöstä. Analyysin lopputuloksena saadaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita, käsitteitä, 

käsitejärjestelmä, käsitekarttoja tai malleja. (Kyngäs & Vanhanen, 1999, 4-5.)  

Sisällön analyysissa voi edetä joko aineistolähtöisesti induktiivisella otteella tai deduktiivisesti 

käyttäen aineiston luokittelussa hyväksi jotain aikaisempaa käsitejärjestelmää, mutta myös 

abduktiivisesti, jolloin luovuudelle annetaan mahdollisuus synnyttää uusia ideoita 

tutkimusprosessissa. Tutkijana minun on ratkaistava, keskitynkö vain siihen, mikä on ilmiselvästi 

ilmaistu vai analysoinko myös piilossa olevia viestejä. Kyngäs & Vanhanen (1999, 5) sanovatkin, 

että analyysitavan määrittäminen on ensi askel kohti analysointia sekä induktiivisessa että 

deduktiivisessa lähestymisessä. Abduktiivisessa analysoinnissa Paavola ja Hakkarainen (2006, 269) 

korostavat päättelyn merkitystä tiedonluomisessa, sillä abduktiivinen päättely hakee selityksiä 

ongelmille ja auttaa ymmärtämään ideoiden muodostumista eri tasoilla. Induktiivisessa sekä 

deduktiivisessa tulkitaan ja analysoidaan aineistoa sanojen, sanayhdistelmien, lauseiden, 

lausumien tai ajatuskokonaisuuksien kautta (voi olla myös vaikkapa keskusteluun osallistuneiden 

määrä tai pääotsikoiden koko, riippuen tutkimustehtävästä).  
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Olen lähtenyt liikkeelle induktiivisella otteella, jotta voin syventää analyysiprosessia ja löytää 

tulkintavaihtoehtoja. Induktiivinen päättely lähtee liikkeelle havainnoista, joista muodostetaan 

yleistyksiä, jotka todennetaan empiiristen havaintojen valossa. Tutkimuksen analysoinnissa 

pyrkimyksenä on säilyttää totuus eli ajatus, että tosista premisseistä seuraa aina tosi johtopäätös. 

(Uusitalo 1999, 19-21.) Induktiivisessa päättelyssä johtopäätökset eivät kuitenkaan suoraan sisälly 

premisseihin, mikä antaa mahdollisuuden tutkijalle lisätä tietoa tutkittavasta asiasta. Minulle tämä 

tutkijana merkitsee, että päätellessäni ja tehdessäni tulkintoja pyrin ´säilytämään totuuden´, sillä 

tosi johtaa toteen, jolloin ajatteluni etenee loogisesti. Toisaalta induktiivinen päättely ei ole 

varmaa, sillä todennäköisyys, että teen uusia havaintoja kumoaa mahdollisesti aikaisemmin 

tekemäni (intuitiiviset) päättelyt. Fenomenologisessa tutkimuksessa korostuukin intuitioiden 

merkitys, sillä minun omat kokemukseni ja esiymmärrykseni vaikuttavat merkitysten taustalla 

(Laine 2007, 41.)  

Luin aineistoa avoimesti ja pyrin löytämään sieltä tiettyjä toistuvia ilmaisuja ja ajatusmalleja, jotka 

voin yhdistää samaan kategoriaan, teemaan. Teemoittelua pidetään hyvänä analysoinnin tapana, 

kun ratkotaan käytännöllisiä ongelmia ja samalla voin poimia tutkimukseni kannalta oleellista 

tietoa (Eskola & Suoranta 2008, 178). Tämän jälkeen klusteroin aineiston eli ryhmittelin sen 

alkuperäisten aineistosta koodattujen tekstien mukaan, joita luin ja kävin läpi tarkkaan uudelleen 

ja uudelleen (liite 2). Tällä tavalla etsin aineistosta samankaltaisuuksia tai eroavuuksia kuvaavia 

käsitteitä. Klusterointi luo perustan tutkimuksen rakenteelle ja antaa alustavan kuvauksen 

tutkittavasta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110-111). Abstrahointi seuraa klusterointia ja sen 

avulla muodostetaan yleiskäsitteitä eli uusia kategorioita tai ryhmittelyjä, jotka tuovat uusia 

kuvauksia tutkimuksen analysointia varten (Huusko & Paloniemi 2006, 168-169; ks. myös Laine 

2007). Olen pyrkinyt luomaan sellaisen viitekehyksen, että muodostetut teemat ovat 

suhteutettavissa tehtyihin kategorioihin (liite 3 ja 4). Tarkoitus on tuoda aineistosta esiin 

käsitteiden vaihtelut, jos niitä esiintyy. Olen pyrkinyt myös huomioimaan muutokset, joista 

viimeisin oli se, että otin mukaan nuo kaksi kirjoitelmaa, joiden kirjoittajat eivät ole suorittaneet 

pedagogisia opintoja. 
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5.5 Tutkijan positiosta 

 

Tutkijan positiolla tarkoitetaan tutkijan omaa suhdetta tutkimusongelmaan, aineistoihin ja 

menetelmiin. Oma suhteeni tutkimukseen perustuu osittain omiin henkilökohtaisiin motiiveihini, 

kuten kouluttajana toimimiseen sekä sen luomiin merkityksiin. Tutkijan position rakentumisessa 

vaikuttavat myös erilaiset tiedonintressit, tiedostamattomat motiivit ja ideologiat. Toisaalta positio 

voi olla hyvin tietoinen valinta, jolloin tutkija haluaa tukeutua tiettyihin ideologisiin tai 

teoreettisiin tiedontuottamisessa vaikuttaviin lähtökohtiin. Tutkimusaiheet ja ongelmanratkaisut 

vaikuttavat myös siihen, miten tutkijan positio muodostuu. Se voi toisissa tutkimuksissa olla 

merkityksellisempää ja vaikuttavampaa kuin toisissa: positio voi muun muassa vaikuttaa 

merkittävästi siihen, miten tutkija tulkitsee aineistoaan ja ymmärtää siinä olevia merkityksiä ja 

millaisia tutkimustuloksia tutkija tuottaa. Tutkijan position tiedostaminen on tärkeä osa 

tutkimusta. ( Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, luettu 22.1.10 ) 

Laadullisen tutkimuksen analyysissa luotettavuuden kysymykset Huuskon ja Paloniemen (2006, 

169, ks. myös Eskola & Suoranta 2008, 210-211) mielestä kohdistuvat siihen, miten uskollinen 

tutkija on aineistonsa tulkinnalle. Kuinka hän onnistuu huomioimaan erilaiset käsitykset ja niiden 

edustavuuden (edustavuus tarkoittaa, että kategoriat eivät ole päällekkäisiä). Eskola ja Suoranta 

(2008, 212-213) puhuvat realistisesta luotettavuudesta, jolla tarkoittavat tutkimustekstin 

kuvaamista realistisesti käytetyn logiikan mukaan eli tutkimuskäytänteet ja tutkimuskohde 

kuvataan mahdollisimman perusteellisesti sekä pätevästi. He sanovat, että realistiseen 

luotettavuuteen on liitettävä myös validiteetti (pätevyys), joka on tutkimuksen käsitteiden 

määrittelyn ja teorian sopusointua: tutkijan sisäinen validiteetti on osoitus tieteenalan hallinnasta 

ja ulkoinen validiteetti tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisestä suhteesta. 

Tulkinnassa tulee huomioida myös reliaabeli, ettei aineistossa olisi ristiriitaisuuksia. Omassa 

tutkimuksessani pyrin huomioimaan koko ajan nämä luotettavuudelle tärkeät kriteerit. Analyysissa  

ja tulkinnoissa koetan käsitellä aineistoani niin, ettei se olisi ristiriidassa teorian ja tulkintojen 

välillä, eikä johtopäätösten ja aineiston välinen suhde olisi epäsoinnussa asetettuun 

tutkimusongelmaan nähden. Tulkinnoissani sitten näkyy, miten pystyn säilyttämään oman 

objektiivisuuteni. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_2.html
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Tutkimuksen objektiivisuus on usein ongelmallista, minkä vuoksi on tärkeää, että tutkija pystyy 

osoittamaan tuloksen ja aineiston välisen yhteyden. Varto (2005, 190) toteaakin, että laadullinen 

tutkimus on yleisyysasteeltaan riippumatonta tarkoittaen, että tutkimus on rajallista yritystä 

ymmärtää ihmisten kokemuksia ja merkityksiä näiden merkitysten keskellä tai niitä muuttamalla. 

Tutkimuksessa on osattava ottaa huomioon myös tutkijan puolueettomuus, joka Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 135-136) mukaan on sitä, miten ymmärretään ja kuullaan tutkittavia tai kuinka 

heidän kertomuksensa suodattuvat tutkijan oman kehyksen läpi (tutkijan sukupuoli, ikä, 

kansalaisuus, erilaiset asemat ja niin edelleen). Puolueettomuuden näkökulma on haasteellinen, ja 

olen miettinyt sitä hyvin paljon oman tutkimukseni kohdalla. Millainen merkitys on sillä, että olen 

itse luonut tutkimukseni aiheen ja asetelman sekä muodostan tulkinnan siitä? Miten paljon omat 

ennakkokäsitykset ja esiymmärrys vaikuttavat tutkimuksessani? Toisaalta on huomioitava se 

tosiasia, että tutkijana minun omat sisäiset ja ulkoiset seikat vaikuttavat aina ajattelun taustalla ja 

ovat näin aina mukana tutkimuksen tekemisessä, jos eivät niinkään tietoisesti niin 

tiedostamattomasti.  

Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi on käyty keskustelua, jossa on nostettu esiin 

tutkimusprosessin julkisuus. Tuomi ja Sarajärvi (2008, 142) toteavat, että julkisuudella tarkoitetaan 

raportoinnin lisäksi muiden arviointia prosessin aikana esimerkiksi tutkimusten tuloksien ja 

johtopäätösten osuvuuden suhteista. Tätä luotettavuuden kriteeriä sanotaan face -validiteetiksi. 

Omaan tutkimukseeni tätä julkista luotettavuutta tuo pro gradu istuntojen aikana toisilta 

istuntoihin osallistuvilta gradun kirjoittajilta sekä ohjaavalta opettajalta saatu palaute ja arviointi 

(niissä käydyt keskustelut tutkimukseni etenemisestä ja tutkimuksellisesta sisällöstä). Raatikainen 

(2004, 144-145, 155-156) sanookin, että tällainen keskustelu vaikuttaa tieteen moraalisiin ja 

poliittisiin arvoihin sekä tieteen tuloksiin: tutkijan tulokset käyvät näin läpi julkisen keskustelun ja 

arvioinnin tiedeyhteisöissä. Tutkimusprosessin luotettavuutta lisää myös johdonmukaisuus. 

Johdonmukaisuuteen pyrin tulkinnoissani kunnioittamalla kirjoitelmista esiin nousevia 

kokemuksia, sillä olen tutkijana eettisesti vastuussa siitä, että tutkimustulos vastaa saamaani 

aineistoa. 

Hallamaan (2002) pohdinta eettisyydestä on tuonut esiin, että nykyisin etiikkaa tarkastellaan 

asiantuntijuuden näkökulmasta. Hän toteaa, että etiikan asiantuntijoiden odotetaan tuottavan 

sellaisia ratkaisuja, jotka kestävät ristiriitoja ja, että ne ratkaistaan. Minulle tämä tutkijana 
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tarkoittaa, että minun on pystyttävä kuvaamaan tutkimusvaiheeni niin, että tutkimuksen 

ulkopuoliset voivat tehdä tutkimuksestani omia tulkintoja. Samaan viittaavat Lincoln & Cuba 

(2000, 167-168, 182) todetessaan, että tulkinnallisten paradigmojen validiteetin kriteerinä on 

kysymys tulkinnan laadusta ja sen sidoksista toimintaan. He tarkoittavat tällä, että toiminta on 

sidoksissa tutkimuksen arvoihin, sillä arvot määrittävät tutkimusongelman ja paradigmojen 

teoreettisen viitekehyksen valintaa sekä tiedon keräämistä ja analysointia että sisällön valintaa ja 

tulosten raportointia. Toisin sanoen, olen subjektiivisesti (itse) vastuussa tutkimuksen 

suorittamisesta ja tutkimukseni toteutumisesta objektiivisesti. Vastuullisuus ja subjektiivisuus 

näkyvät Varton (2005, 185-186) mukaan siinä, miten tuo esiin tulkinnat ja merkitysyhteyksien 

tärkeyden sekä omien intressien olemassa olon eli oman tosiasiallisuuden. Ajatuksena, että olen 

tutkijana itsekin aineistonkeruu väline, sillä tutkimusprosessin aikana ja edetessä omat 

näkemykseni ja tulkintani kehittyvät: ne muuttuvat ja auttavat suunnan löytämisessä. Tähän 

tarvitaan joustavaa ja muuttumiskelpoista toimintaa koko tutkimusprosessin ajan.  

6 Kokemuksia opettajan pedagogisista opinnoista  

6.1 Vastaajien kuvaus  

 

Sain kirjoitelmia yhteensä kuusi kappaletta, joista neljä kirjoittajaa oli käynyt opettajan 

pedagogiset opinnot ja kaksi ei ollut niitä suorittanut, mutta olivat niihin joko pyrkineet tai 

harkinneet niiden suorittamista lähitulevaisuudessa. Kaksi kirjoitelmaa olivat niiltä kahdelta 

opettajalta, jotka tiesivät tutkimuksestani ja joita pyysin osallistumaan tutkimukseeni. Kirjoitelmia 

on siis kuusi, joten tutkimukseni muodostuu näistä kuudesta kirjoitelmasta. Uskon kuitenkin niiden 

antavan suuntaa opettajan pedagogisten opintojen merkityksestä. Käytän vastanneista seuraavia 

koodeja OPE1, OPE2, OPE3 ja OPE4 (pedagogiset opinnot käyneet) sekä OPE5EI ja OPE6EI (opintoja 

suorittamattomat). Seuraavassa hiukan taustaa millaiset opinnot tutkimukseni vastaajat ovat 

käyneet ja lyhyt kuvaus heistä. 

Opettajan pedagogiset opinnot kaksi oli suorittanut opettajakorkeakouluissa (ks. luku 3.3.) 

monimuotoisesti oman työn ohella tavoitteista riippuen 1-2 vuodessa tai näyttömuotoisesti 

yhdessä vuodessa. Näyttömuotoisissa opinnoissa on keskeistä pedagogisen osaamisen 

osoittaminen opettajan ammattitaidon eri alueilla näyttötehtävien avulla. Näyttöön perustuva 



37 

  

opiskelu on tarkoitettu opettajille, jotka ovat toimineet useamman vuoden opettajina 

ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa. Lisäksi nyt ovat yleistyneet verkko-

opintoina suoritettavat pedagogiset opinnot, jotka voi tehdä vuoden koulutuksena. (Jyväskylän 

AMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu 2010a, luettu 19.6.2010) 

Yliopistoissa (ks. luku 3.3.) suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot ovat yliopistokohtaisia ja 

niiden sisällöt liittyvät kunkin tiedekunnan mukaiseen opetukseen. Nämä opinnot oli suorittanut 

kaksi vastaajaa. Opintoihin kuuluu osana harjoittelu ja opintojen sanotaan tuottavan laaja-alaisen 

pätevyyden opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia sekä mahdollisuuden toimia erilaisissa 

oppilaitoksissa. Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteet suuntautuvat pääsääntöisesti kaikissa 

yliopistoissa yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja kulttuurisiin sekä opettajan identiteettiä 

rakentavaan opetukseen. Yliopistoissa opettajan pedagogisissa opinnoissa ei ole alakohtaisia 

vaatimuksia niin selkeästi kuin ammatillisten koulutusten opettajan pedagogisissa opinnoissa. 

Opinnot voi suorittaa omien opintojensa esimerkiksi maisteriopintojen kanssa yhtä aikaa.  

Vastaaja (OPE1) toimii ravitsemusalan ammatillisena opettajana ja on suorittanut osan 

restonomitutkintoa, mutta ei ole valmistunut restonomiksi. Hän on toiminut kotitalousopettajana 

12 vuotta niin nuorten kuin aikuiskoulutuksen puolella. Nuorten puolella hän on ollut 

ammatillisessa oppilaitoksessa ja aikuispuolella tehnyt kansalaisopistossa koulutuksia ja siirtynyt 

tämän jälkeen kokonaan aikuispuolelle ravitsemusalan ammatillisia opintoja antamaan. Opettajan 

pedagogiset opinnot hän on suorittanut näyttötutkintona 2007 eli kolme vuotta sitten, mutta ei 

mainitse missä on suorittanut näyttöön perustuvat pedagogiset opintonsa.  

Kirjoitelman vastaaja (OPE2) on antanut vastauksensa lyhyesti ja kertoo itsestään vain, että on 

toiminut pidempään opettajana ja opettajan pedagogiset opinnot hän sanoo suorittaneensa jo 

monta vuotta sitten. Taustoista ei tule esiin, mitä alaa hän opettaa. Pedagogiset opinnot hän on 

suorittanut Jyväskylään, mutta ei kerro ovatko ne Jyväskylän yliopistoon vai Jyväskylän opettaja 

ammattikorkeakouluun ja millä tavoin hän on suorittanut nämä opettajan pedagogiset opinnot. 

Vastaaja (OPE3) opettaa ammattikorkeakoulussa kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen 

ammatillisia aineita ja on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Opettajan tehtäviä hän on 

tehnyt vuodesta 2004 ammattikorkeakoulussa ja antanut opetusta kasvatukseen liittyvissä 
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ammattiaineissa kuusi vuotta. Opettajan pedagogiset opinnot hän on suorittanut Helsingin 

yliopistossa myös vuonna 2004, joihin hän sanoo ”selviytyneensä pääsykokeiden” kautta.  

Neljäs vastaaja (OPE4) kirjoittaa, että on filosofian maisteri ja toimii ammatillisessa oppilaitoksessa 

äidinkielen opettajana. Hän on toiminut opettajan tehtävässä 13,5 vuotta, sanoen olleensa 

muodollisesti pätevä noin puolitoista vuotta. Opettajan pedagogiset hän on suorittanut jo vuonna 

-92 eli kuusitoista vuotta sitten. Ne hän on tehnyt maisteritutkintonsa yhteydessä muiden 

opintojen ohessa. Hän sanoo aloittaneensa opettajuutensa sijaisuuden kautta, ollen yhä tuolla 

matkalla. 

Vastaaja (OPE5EI), jolla ei ole pedagogisia opintoja on koulutukseltaan filosofian maisteri ja 

valmistunut 1993 Helsingin yliopistosta. Hän sanoo hakeneensa opettajan pedagogisiin opintoihin 

Kajaanin opettajakoulutuslaitokseen ja olleensa kerran Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen 

tiedekunnan opettajan pedagogisten opintojen valintakokeessa. Hän toteaa: ”…, että olen 

harkinnut opettajan pedagogisten opintojen suorittamista – jo kahdenkymmenen vuoden ajan.” 

Kuitenkaan hän ei ole niitä toistaiseksi suorittanut pitkästä harkinnastaan huolimatta. 

Kirjoitelman (OPE6EI) kirjoittaja ei ole myöskään suorittanut opettajan pedagogisia opintoja. Hän 

on Suomeen muuttanut ulkomaalaissyntyinen ja valmistunut sähkömekaniikan insinööriksi 1971. 

Hän on toiminut omassa maassaan ennen Suomeen muuttoa assistenttina korkeakoulussa, tehden 

tutkimustyötä sekä opettajan tehtäviä omalla alallaan. Suomeen hän tuli 1994 ja pääsi Helsingin 

Kauppakorkeakouluun opiskelemaan. Ennen muuttamista Suomeen, hän oli toiminut myös 

suomenkielen opettajana ja suomalaisille tulkkina ja kääntäjänä. Nykyisin hän toimii 

maahanmuuttajakoulutuksissa opettajana sekä opettaa vierasta kieltä muun muassa palvelualan 

opiskelijoille ja rajavartijoille.  

Kirjoitelmien vastaajista kaksi on siis suorittanut opettajan pedagogiset opinnot yliopistossa 

maisteritutkintonsa yhteydessä: toinen Helsingin Yliopistossa ja toinen ei mainitse yliopistoa, jossa 

on opinnot suorittanut. Kaksi muuta on suorittanut opinnot erillisinä opettajan pedagogisina 

opintoina, joista toinen näyttötutkintona ja toinen Jyväskylässä. Lisäksi nuo kaksi, jotka eivät ole 

suorittaneet opintoja. 
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6.2 Opinnoille asetettuja tavoitteita 

 

Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, sillä se suuntaa omaa oppimista ja tuo siihen 

päämäärätietoisuutta, jota tarvitaan, jotta opinnoista voitaisiin saada kaikki mahdollinen hyöty irti 

oppimisprosessissa. Opettajan pedagogisten opintojen tavoite on, kuten Luukkainenkin (2000, 43) 

sanoo, antaa opettajalle pedagogisia valmiuksia hoitaa itsenäisesti tehtäviä, joissa korostuvat 

laaja-alaiset oppimisen ja osaamisen taidot. Nykyopettajalta edellytetään, että he ovat sekä 

kasvatus- että opetusalan asiantuntijoita, jotka kykenevät kohtaamaan yhteiskunnan muutokset. 

Tämä muutosten huomioon ottaminen näkyy esimerkiksi juuri tavoitteiden asettamisessa.  

Tavoitteiden asettaminen ennen koulutukseen osallistumista tuli esiin vain kahdesta 

kirjoitelmasta, joissa vastaajat kertoivat omista tavoitteistaan koulutukselle.  

 ”Oma tavoitteeni oli tuolloin 2003 tutustua verkko-opintoihin. Tiesin, että sitä en voi 

oppia sen kurssin aikana, mutta sain myös varmuutta, että tästä on hyvä jatkaa ja 

ainakin väline tuli tutuksi.” (OPE3) 

Vastaaja on tietoinen, että tulevaisuuden opettajuudessa korostuu verkkopedagoginen 

osaaminen. Sanotaan, että opettaja, joka hallitsee verkkotyöskentelyn, on opetuksessa vahvoilla.  

Teknologia on kehittynyt hurjalla vauhdilla ja erityisesti tiedon käsittely sekä siirto. Samalla, kun 

verkko-opetus on kehittynyt, se on vaatinut opettajilta jatkuvasti laajenevaa perusosaamista 

teknologian suhteen. OPE3:n tavoitteena on saada uutta tietoa verkko-opinnoista, mutta hän 

tiedostaa jo ennen opintojensa alkamista, että tavoite tulee olemaan pitkäaikainen prosessi. 

Vastuu omasta oppimisesta tulee esiin toteamuksessa: ”tästä on hyvä jatkaa ja ainakin väline tuli 

tutuksi.”   

 ”Tavoitteeni opiskeluun lähtiessä asetin uusien havainnointimenetelmien 

oppimiseen, koska sillä sektorilla kuvittelin olevani aika köyhä.” (OPE1) 

Opetusmenetelmillä tarkoitetaan usein sitä lähestymistapaa, jolla opetusta organisoidaan tai 

käsitellään. Tähän sisällytetään mukaan materiaalien käyttäminen tai yksittäisen oppiaineen 

sisältö näkökohdat, joita vastaaja on toivonut koulutuksesta saavansa lisää. Ammatillisten 

opettajien opinnoissa painottuvat tietyt sisällöt, sillä opettajan on hallittava opettamansa 

ammattialan sisältö. OPE1 näyttäisi viittaavan opetukseen kohdistuvilla tavoitteillaan tähän 

sisältöpuoleen pohtiessaan havainnointimenetelmiensä köyhyyttä opetuksen osalta.  
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6.3 Opintojen merkitys pedagogisiin taitoihin  

 

Opettajan pedagogisina taitoina on nähty perinteisesti ylhäältä annettujen määräysten 

noudattaminen ja opetussuunnitelmien tunnollinen seuraaminen sekä oppimateriaaliin sidoksissa 

oleminen. Lisäksi opettajan toiminnassa on painottunut yleisesti opetettavien oppiaineiden 

tavoitteiden saavuttaminen esimerkiksi valmistuminen ammattiin ja samalla piilotetusti tuettu 

oppijan kasvua. Nykyisin opettajuus kuvataan muutoksen ja eettisen kasvattajan näkökulmasta, 

jolla korostetaan opettajan yhteiskunnallista roolia, sulkematta kuitenkaan pois opettajan 

ydintehtävää eli vuorovaikutukseen ohjaamista. Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on 

oman työn merkityksen tietoisuuden lisääminen ja ohjaaminen kriittiseen näkemykseen 

kasvattajana toimittaessa.  

Opettajalta vaaditaan taitoja, jotka korostavat näkemystä opettajasta, joka ei anna vastauksia 

vaan tekee kysymyksiä. Opiskelijat itse etsivät ja löytävät opettajan ohjauksen mukaan vastaukset. 

Opettajan työ, opettaminen ja opettajuus edellyttävät laaja-alaista osaamista ja ammattitaidon 

hallintaa. Kirjoitelmista nousivat esiin seuraavat pedagogiseen taitoon liittyvät seikat, jotka olen 

jakanut seuraaviin käsiteltäviin kategorioihin: pedagoginen ajattelu, menetelmätietoisuus, 

harjoittelu, opettajan oma toiminta. 

6.3.1 Pedagogisen ajattelun kehittyminen 

 

Opettajan pedagogisten opintojen merkitys tulee esiin pedagogisen toiminnan ja ajattelun 

kehittymisestä, joka lähtee liikkeelle opetuksen sisältöjen suunnittelusta. Pedagogiseen toimintaan 

ohjaaminen ja opastaminen opettajuutensa alkutaipaleella olevalle on tärkeä prosessi. Jos tähän ei 

opetuksessa kyetä, niin ei synny oppimisprosessia eikä tietoisuutta siitä, mihin suuntaan ollaan 

omaa opettajuutta viemässä.  

”Koen saaneeni omat myöhemmät oppini lähinnä koulutuksien kautta. Toisaalta 

pedagogisten suorittaminen on vaikuttanut siihen, etten koskaan luule olevani 

erinomainen opettaja tai opettaja, jota ei koskaan kritisoitaisi tai johon ei koskaan 

oltaisi tyytymättömiä.” (OPE4) 
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OPE4 kokemuksesta kuvastuu epäluottamuslause opettajan pedagogisia opintoja kohtaan. Hän on 

kokenut opinnot omaa ammatillisuuttaan alentavina, joita myöhemmät koulutukset ovat sitten 

vähitellen paikanneet. Opintojen tarkoitushan olisi tukea omaa ajattelua, mutta tässä kohtaa ne 

ovat kyllä täysin epäonnistuneet, sillä OPE4 itsetunto on melko alhainen hänen suoritettuaan 

opinnot. Hän ei tunne olevansa erinomainen omassa opettajuudessaan, vaan näkee olevansa 

opettaja, jota kritisoidaan ja jonka opetustyöhön ei olla tyytyväisiä.  

Opintojen suorittaminen voi myös perustua arvosanoihin, jolloin niiden merkitys korostuu ja itse 

opintojen tarkoitus pedagoginen toiminta ja ajattelu jää vähäiseksi.  

”Opintoja suorittaessani en ajatellut arvosanaa vaan halusin ne vain suorittaa. 

Tiedän monen muun tähdänneen tiettyihin arvosanoihin, mutta siihen kiinnitin 

huomiota vasta myöhemmin. Sain numeroa alhaisemman arvosanan kuin olisin 

mielestäni ansainnut, mikä harmitti minua pitkään.” (OPE4) 

Opintojen ohjauksessa näyttää OPE4 kohdalla painottuneen myös arviointi, jolla opintojen 

suorittamista on arvioitu eli arvosana. OPE4 kokee, että painopiste on ollut suorittamisessa: kuinka 

hyvin osaan opettaa ohjaajaopettajan toiveiden ja ajatusten mukaisesti, jotta saan tietyn 

arvosanan.  Arvosanoilla ei varmasti aina voida osoittaa oppijan todellista tietämystä ja osaamista. 

Arvosanalla ei myöskään lopulta ole merkitystä, kun siirrytään työelämään, sillä varsinainen kasvu 

ja kehittyminen sekä metakognitiiviset taidot löytävät käytännön opettamistyön kautta, joita 

varten tulisi luoda pohja opintojen aikana.  

Metakognitiiviset taidot ja tieto ovat kognitiivisen oppimisen päämäärä opettajuuden syvemmän 

tietotaidon saavuttamiseksi. 

 ”Sen sijaan opinnoistani on jäänyt mieleen  

            - vertaisarviointi 

- kognitiivisen oppimisen käyttäminen ryhmätöissä   

- ryhmäopetus 

- konstruktiivinen oppiminen ” (OPE2) 

 

OPE2 on kokenut saaneensa ryhmätyöskentelyn kautta näitä ajattelun taitoja, jotka johtavat 

tiedon syvällisempään omaksumiseen. Hän on reflektoinut oppimistaan, jolloin syntyy uusia tiedon 

prosesseja ja oppiminen omakohtaistuu eli OPE2:lle on selvästi syntynyt tietoisuus siitä, mikä 

palvelee hänen opetustyötään myöhemminkin opetuksessa. Hän on tarkastellut omaa 
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oppimiskokemustaan konstruktiivisen ja kokemuksellisen (ekspertti-noviisi) oppimisen 

näkökulmasta. Pedagoginen ajattelu suuntautuu haluun kehittyä opettajana, palautteen 

saamiseen ja omien ajatusten kriittisille pohdinnoille. 

Pedagogisen ajattelun perusta on tiedon omaksumisessa ja miten tätä tietoa opintojen aikana 

jaetaan ja tuodaan oppijan eteen. Ohjaajaopettajan on luotava sellaiset puitteet, että opintojaan 

suorittava voi kehittää ymmärrystään oman toimintansa suhteen. 

”Didaktikkomme on ollut tosin monesti mielessäni, sillä hän todella opetti 

teoriatunneilla asioita, jotka perustuivat pitkään kokemukseen opetusalalla. Hän oli 

todella hyvä, vaikka olikin välillä pitkään sairaslomalla.” (OPE4) 

”Usein hyvä ammattitaito rakentuu teoreettisesta tuntemuksesta ja käytännön 

harjaantumisesta.” (OPE5EI) 

OPE4 on saanut hyvää teoreettista ohjausta, jonka sanoo perustuneen ohjausta antavan opettajan 

omaan pitkään työkokemukseen. OPE4 tuo esiin, miten teoreettisen tiedon sisäistäminen 

praktiseen tietoon kehittää ammatillista kasvua (tässä tapauksessa ohjaajaopettajan kohdalla). 

OPE5EI kirjoitelmasta nousi esiin sama kokemus, että kognitiivinen tieto ja ajattelu eivät yksin ole 

riittäviä oman ammatillisuuden kasvun näkökulmasta, vaan asiantuntijaksi kasvussa täytyy osata 

yhdistää käytännön kokemuksen mukana syntynyt tieto teoreettiseen tietoon. Oppiminen on 

kuitenkin aina yksilöllinen tapahtuma, jossa jokainen rakentaa ja yhdistää uutta tietoa omalla 

tavallaan vanhan päälle.  

6.3.2 Menetelmätietoisuuteen liittyvät taidot 

 

Menetelmiin liittyvät taidot jaetaan niin pedagogisiin kuin didaktisiin taitoihin. Pedagogiset taidot 

liittyvät siihen, miten rakentavasti ja ohjaavasti kohdataan opiskelijoita ja opiskelijaryhmiä. 

Didaktiset taidot puolestaan opetettavien asioiden menetelmiin, joilla opetetaan ja ohjataan 

oppimistavoitteissa määriteltyjä tietoja ja taitoja. Nämä pedagogis-didaktiset taidot kehittyvät 

käsitysten ja kokemusten karttuessa.  

 ”Opiskelujen aikana jouduin tuottamaan paljon tekstiä, näin ollen harjaannuin 

tekstin tuottamisessa aika hyvin, aiemmissa opinnoissa olin saanut huonoja 

arvosanoja ainekirjoituksesta ja yleensä tekstin tuottamisesta. Tällä alueella koin 

saavani oppia, mutta valitettavasti nykyisessä työssäni en tarvitse paljon omaa 
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tekstin tuottamista, mutta hankittu taito helpottaa arvioidessani opiskelijoiden 

tuottamaa tekstiä.” (OPE1) 

OPE1 korostaa taitoa, jota voi tarkastella teknisten taitojen soveltamisena omassa työssä. Samalla 

hän pohtii sitä, miten tulevaisuudessa voisi hyödyntää saatua tietoa opetuksen toteuttamisessa ja 

onko saatu tieto riittävää tukemaan opetustyötä. OPE1:n toteamus omien taitojen kehittymisestä 

on auttanut opiskelijoiden tekstien arvioimisessa ja antaa kuvan siitä, että itselle hankittu tieto ja 

taito ovat tukeneet omaa opetustyötä.  

Menetelmätaitoihin vaikuttaa myös se kenelle opetusta suunnitellaan esimerkiksi kohderyhmän 

ikä, ovatko kyseessä aikuiset, nuoret vai lapset. 

”Jos kohderyhmä olisi lapset, asiaa voisi korjata aika lailla, koska lasten luonteeseen 

ja motivaatioon on mahdollista vaikuttaa melko hyvin. Aikuisten oppilaiden kanssa 

tilanne on paljon vaikeampi.” (OPE6EI) 

Nykyisin puhutaan opettajan käyttöteoriasta tai kasvatusfilosofiasta, jota pidetään opettajan 

omana toiminnallisena näkemyksenä opetus- ja ohjaustyöstä. Sen tarkoituksena on toimia 

suunnitelmallisena ja opetustyötä ohjaavana toimintana, joka auttaa löytämään tarvittavat tiedot 

ja taidot sekä mielekkäät toimintatavat, jotka jäsentävät omaa opetus- ja ohjaustyötä. OPE6EI on 

pohtinut yksilöllisyyttä ja oppimisprosessin vaikutusta oppimiseen sekä myös sitä, mitä merkitsee 

opetuksessa erilaisuus, kun kyseessä ovat lähtökohdiltaan erilaisessa asemassa olevat oppijat 

esimerkiksi menetelmien miettiminen iän näkökulmasta opetuksen osalta. 

Opetustyössä on hyvä olla monenlaisia toimintaa ohjaavia menetelmiä. 

”Myös draamallisia menetelmiä käsiteltiin opinnoissa hieman se antoi varmuutta, 

että opettajan työkalupakissa on oltava monenlaista materiaalia. Ymmärsin, että 

luennointi ei todellakaan ole se mitä nykyajan aikuisopettajan tulee suosia. Jäin 

kovasti miettimään opintojen jälkeen mistä tietää milloin käyttää erilaisia 

menetelmiä.” (OPE3) 

Opetustoimintansa rakentumista pohtii OPE3 opettajan toiminnan näkökulmasta todeten, että 

tulisi löytää uudenlaisia toimintatapoja, joilla opetusta toteuttaa. Luennointi on ollut ehkä ennen 

eniten käytetty opetusmenetelmiä sekä tapa tuoda tietoa, mutta se on myös jäänyt usein 

monologiksi ilman vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Nykypäivän opettajan onkin hyvä 

kyseenalaistaa omia ennakko-oletuksiaan ja miettiä muita vaihtoehtoja toiminnalle. Opinnoiltakin 
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toivotaan näitä vaihtoehtoisia menetelmiä, jotta opettajalla olisi käytössään mahdollisimman 

monipuolinen ”työkalupakki”, kun toimii opetustehtävissä. OPE3 näyttää ymmärtävän, että 

opettajalla täytyy olla vapaus menetelmien valintaan, jota ei tule liiaksi rajoittaa määräyksillä ja 

opetussuunnitelmalla. 

Ammatilliset taidot kehittyvät vähitellen ja johtavat kohti oman kasvatusfilosofian tai 

käyttöteorian kehittymistä, johon vaikuttavat myös eri aikakausien yhteiskunnalliset näkemykset 

ja toiminnat. 

”Varsinaiset pedagogiset opinnot näkyvät varmaankin siinä, miten varsinkin aiemmin 

rakensin tuntini. Olen oppinut silti opettamisesta paljon varsinaisten pedagogisten 

jälkeen.”(OPE4) 

”Koulutus lisäsi itsevarmuutta havainnointikeinojen käytön suhteen. Olihan jo 

käyttänyt ja käytän niitä melkoisen monipuolisesti.” (OPE1) 

Oman työkenttänsä merkitystä on pohtinut OPE4 tuomalla esiin, että pedagogiset opinnot ovat 

tukeneet opetuksellista toimintaa, kuten oppituntien rakentamista, mutta opintojen aikana ei ole 

annettu ehkä riittävästi valmiuksia tulevaisuuden ennakoinnille. Hänen sanookin, että hänen omat 

opetuksessa käytetyt menetelmät ja toimintatavat ovat muodostuneet ajan kanssa opintojen 

jälkeen. OPE1 toteaa, että koulutuksen aikana esiin tulleet menetelmät ovat olleet hänellä 

itsellään käytössä jo ennen koulutusta, mutta koulutus lisäsi opetusmenetelmien käyttämisessä 

itsevarmuutta. OPE4 on saanut kokemusta opetusmenetelmien käytöstä opintojen jälkeen tehdyn 

opetustyön mukana ja OPE1:llä oli jo ennen koulutusta opetuskokemuksen kautta muodostunut 

hyödyllisiä menetelmiä.  

6.3.3 Harjoittelun merkitys 

 

Harjoittelu kuuluu yliopistojen pedagogisiin opintoihin ja tarkoituksena on tuoda opiskelijalle 

tuntumaa tulevasta tehtävästä. Opettajien ammattikorkeakoulussa opettajat suorittavat opinnot 

tekemällä omaa opetustyötä tai näyttöinä ja verkko-opintoina. Koulutuksessa olisikin hyvä 

huomioida ja tunnistaa ne realiteetit, joita opettajat kohtaavat.  

”Opinnot olivat antoisia, koska niihin kokoonnuttiin tietyin aikavälein ja ohjaajat 

Jyväskylästä osasivat ohjata meitä oikein keskustelemaan ja herättämään ajatuksia.” 

(OPE2) 
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Tästä OPE2 pohdinnassa tulee esiin, miten koulutuksesta tulee merkittävä, kun toiminta nähdään 

mielenkiintoisena. Hänelle ohjaajat (opettajakouluttajat) ovat muodostaneet oppimistapahtuman 

sellaiseksi, että opinnot ovat koettu antoisiksi. Opettajat ovat pystyneet luomaan opintoja tukevan 

ympäristön, joka on synnyttänyt turvallisuuden tunteen ja antanut tilaa opiskelijoiden omalle 

keskustelulle.  

Harjoittelun tarkoituksena on luoda tilanne, jossa omia taitoja voi harjoitella. Ohjatun harjoittelun 

tarkoitus on antaa mahdollisuus käytännön tilanteissa kokeilla, kehittää ja hahmottaa omaa 

opettajuutta.  

”Opintojen suorittaminen ja siihen liittyvä harjoittelu toi minulle paljonkin eväitä ja 

ajateltavaa aikuiskouluttajana. Tein harjoitteluni lastenohjaajien koulutuksessa eli 

16- 18v nuorten naisten kanssa. Siellä tunsin olevani myös äitimäinen hahmo ja 

jännitin aidosti voiko ammattikorkeassa olla ”äitimäinen”.” (OPE3) 

”Suoritin auskultoinnin normaalikoulussa, jossa jo tiedettiin, millaisia opiskelijoita 

olimme, joten pärstäkertoimet olivat valmiina.”(OPE4) 

Opetusharjoittelu on tapahtunut OPE3:n kohdalla sopivassa fyysisessä ympäristössä, joka on 

tukenut hänen oppimisprosessiaan. Huolimatta äitimäisen roolin ottamisesta, on suhtautuminen 

harjoittelua kohtaan myönteistä ja se on antanut paljonkin eväitä tulevaan opettajan työhön. 

OPE4 on kokenut kuitenkin harjoittelun negatiivisessa valossa. Hänestä harjoittelu on jo etukäteen 

asetettu sellaiseen tilanteeseen, jossa opiskelijat ovat kategorioitu johonkin tiettyyn asemaan. 

OPE4 ja OPE3 ovat molemmat suorittaneet opetusharjoittelun valmiissa harjoitteluympäristöissä, 

jossa opetustilannetta seuraa ja arvioi ohjaajaopettaja.  

Toisaalta harjoittelua on myös käytännön kautta oppiminen. 

”Pedagoginen koulutus olisi varmaankin hyödyllinen opettajan työn hoitamisessa. En 

osaa arvioida, miten pitkälle kasvatustieteen opiskelua voi korvata käytännön 

kokemuksella tai ehkä omalla opiskelulla, omilla pohdinnoilla.” (OPE5EI) 

OPE5EI pohtii, miten paljon opinnoista saisi pedagogista hyötyä oman työn hoitamiseen, mutta ei 

ole eritellyt millaista tuo hyöty voisi olla. Toisaalta hän toteaa saaneensa kokemuksen kautta 

pedagogisia valmiuksia ja miettii, kuinka paljon itse opiskelulla voi korvata näitä pedagogisia  
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opintoja. Hänen kuvauksensa kertoo, että hän on käsitellyt paljon omaa toimintaansa ja ymmärtää 

pedagogisen kasvatuksen merkityksen. Pohdinnoista voi päätellä, että hänen kokemuksensa 

opettajana toimimiseen on muotoutunut usean vuoden kokemuksen mukana, jotka ovat hänen 

harjoittelunsa opettajuuteen. 

6.3.4 Oman toiminnan merkitys taitojen kehittymiseen 

 

Opettajan toimintaa kuvaa hyvin filosofi Kantin toteamus, että sivistys on ennen kaikkea 

ajatteluun liittyvää itsenäisyyttä ja toisten holhouksesta irtipääsemistä oman järjen käytön avulla. 

Tietoisuus omasta toiminnasta auttaa hahmottamaan ja tulkitsemaan omaa opetustyötä ja siihen 

liittyviä komplekseja ja dynaamisia tilanteita.  

”Ennen pedagogisia opintoja en ollut tehnyt opettajan tai ohjaajan töitä, vaan olin 

lähinnä tehnyt töissäni, mitä oli pyydetty. Itsellinen työote oli minulle uutta.”(OPE4) 

OPE4 kokee toimineensa toisten ajatusten mukaan, mutta oma itsenäinen toiminta ei ole 

toteutunut. Usein, kun ollaan vasta-alkajia ja tilanne koetaan uudeksi, näyttäytyy oma opetustyö 

vielä noviisin toimintana. Noviisin toimintaa kuvastaa epävarmuus ja luottamus omiin kykyihin ei 

ole vielä ehtinyt syntyä. OPE4:n oma mielikuva itsestä opettajana on vasta alkamassa muotoutua 

sekä luottamus omaan päätöksentekokykyyn. Hänen ammatillinen kasvunsa ja kehittymisensä 

ovat lähteneet liikkeelle. 

Toisaalta opinnot voivat tuoda ajattelun avartumista, selkiytymistä ja syvenemistä sekä kykyä 

nähdä vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

”Opintojen kuluessa huomasin, että minähän käytän tai olin käyttänyt jo lähes 

kaikkia menetelmiä, mitkä siellä nousivat esille. (…) Ajattelin josko me sokeudumme 

omalle työskentelyllemme, emmekä huomaa sitä monipuolisuutta mitä käytämme 

havainnoidessamme opiskelijoita.” (OPE1) 

OPE1 on pohtinut omia taitojaan ja selkiyttänyt omia ajatuksiaan omaa työtään kohtaan. Opinnot 

ovat tuoneet ymmärryksen siitä, miten paljon erilaisia vaihtoehtoja ja toiminnan mahdollisuuksia 

hän on jo ehtinyt työssään käyttämään, mutta sokeutunut omalle työlleen ajan kuluessa, 

puhutaan myös rutinoitumisesta. Tätä sokeutumista voi estää oman työn reflektoimisella ja uuden 

tiedon hankkimisella, joiden avulla sitten voi muuttaa omaa toimintaansa.  
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Opintojen eteen on tehtävä töitä, jotta saavuttaa omalle toiminnalle ymmärryksen ja tiedostaa, 

miten hyödyntää ja käyttää oppimiaan asioita tulevassa ammatissa. 

”Muistan myös lukeneeni melko paljon koulutuksesta vinkattua materiaalia eli en 

olisi missään tapauksessa löytänyt tai jaksanut paneutua niihin ilman tätä 

koulutusta” (OPE3) 

Omia valintojaan opintojen suhteen on miettinyt OPE3 todeten, että muiden antamat vihjeet ovat 

auttaneet häntä paneutumaan teorian opiskeluun, jota hän ei muuten olisi ehkä tehnyt. Tiedon 

hankkimisen tarkoituksena on lisätä pedagogista ajattelua ja auttaa näkemään erilaisia 

mahdollisuuksia toimia omassa opetustyössä. Opintojen aikana on opittava analysoimaan sekä 

argumentoimaan opetukseen liittyviä ilmiöitä.  

Omaa toimintaa ja opetustyötä voi tarkastella myös kokonaisvaltaisesti, miten opetuksesta saa 

toimivan ja mielenkiintoisen ja mitkä asiat vaikuttavat oman työn merkitykselliseksi tuntemiseen. 

”Opetustyön hyviä puolia ovat mielestäni olleet ihmiskeskeisyys ja sosiaalisuus, työn 

melko itsenäinen luonne, mahdollisuus suunnitella oppimateriaali ja muutekin omaa 

työtään.” (OPE5EI) 

Opetustyön hyvinä puolina on kokenut OPE5EI sosiaalisen vuorovaikutuksen. Hänelle on myös 

tärkeää, että voi toimia ja suunnitella omaa opetustaan itsenäisesti. Hän näkee työnsä ja 

toimintansa onnistumisen välineinä itsenäisen työskentelyn sekä vuorovaikutuksellisuuden, joiden 

mukana hän on kehittänyt omaa pedagogista toimintaansa. Hän tuntuu sisäistäneen 

opettajuuteen liittyvän autonomisuuden, että hänellä on itsellään vaikutusmahdollisuus oman 

opetustyön suhteen. Tämä on tärkeää oman toiminnan kehittämisen kannalta. 

6.4 Pedagogisten opintojen merkitys opettajana toimimiseen 

 

Opettajan tai kouluttajan kannalta nopeat jatkuvat muutokset opetuksessa ovat tuoneet 

mukanaan yleistä epävarmuutta omaa substanssiosaamista kohtaan. Osaamisvaatimuksissa 

ammatillisissa oppilaitoksissa korostuu opetettavan ammattitaidon syvä hallinta, jonka sanotaan 

näkyvän opettajan koulutustaustassa (esimerkiksi tekninen ala: insinööri tai teknikko, sosiaaliala: 

sosionomi tai erikoissairaanhoitaja tai kaupallinen ala: merkonomi). Tällä koulutustaustojen erolla  
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tarkoitetaan sitä, missä opetusta annetaan: esimerkiksi ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 

toimivan opettajien asema on erilainen verrattuna nuorisoasteen ammatilliseen koulutuksessa 

toimivaan (esimerkiksi työajat ja lomat, tulostavoitteet tai iltaisin ja viikonloppuisin opettaminen).  

Omaan toimintaan opettajana vaikuttaa merkittävästi myös oma motivaatio ja aktiivisuus omaa 

opetustyötä kohtaan sekä miten yhteistyö eri tahojen kanssa sujuu ja toimii. Opettajan toiminnalle 

on tärkeää, että hän saa tukea kollegoiltaan ja tätä kautta voi olla vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa sekä samalla osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nieminen (2004, 99-101.) tuokin 

esiin, että oman osaamisen ja tietotason tuominen esille on  tarpeellista tieto - ja 

taitokysymyksenä, mutta myös oman opettajuuden uskottavuuden ja itseluottamuksen vuoksi. 

Opintojen merkitystä opettajan toimintaan tarkastellaan seuraavien kategorioiden kautta: 

motivaatio j aktiivisuus, yhteistyö ja kollegoiden tuki ja yhteiskunnallinen näkemys. 

6.4.1 Motivaatio ja aktiivisuus - merkitys toiminnan kehittämiselle 

 

Opettajalle työn ilon aiheiden sanotaan löytyvän usein hyvin läheltä, kuten uudet tilanteet ja 

toimintatavat, jotka motivoivat toteuttamaan ja kehittämään oman alan tehtäviä. Motivoituneena 

myös aktiivisesti arvioi ja reflektoi esiin nousevia vaatimuksia. Opettajuuteen kuuluu jatkuva 

kriittinen pohdinta tavoitteista sekä oman työtoiminnan merkityksestä. 

”Olen myös innokas ottamaan uusia ja toimivia opetusmenetelmiä käyttööni sitä 

mukaa kuin niitä tulee ja saan niistä tietoa. Haluan kehittyä opettajana kaiken aikaa 

ja olla avoin kaikelle uudelle ja toimivalle.” (OPE4) 

Innovatiivisuus näkyy OPE4 kirjoitelman kohdassa sekä innokkuus oppia uusia asioita. Halu 

kehittyä omassa työssä toimii motivaationa ja kannusteena löytää uudenlaisia toimintatapoja. Hän 

näkee, että opettaja ei ole vain opettaja, vaan opettajakin on aktiivinen oppija, jonka päämäärä on 

löytää uusia ideoita ja niiden avulla kyetä muuttamaan omaa opetustyötään. Opettajalla tulee olla 

halua kehittyä. Tämän päivän opettajuudessa perään kuulutetaan juuri tällaista innovatiivista 

otetta ja mahdollisuuksia rakentaa uudenlaista opetuskulttuuria. 
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Opettajan uraa on pidetty aina niin sanottuna kutsumusammattina ja usein se on unelma ammatti 

jo lapsuudesta saakka, jolloin unelma sen saavuttamisesta toimii motivoivana tekijänä. 

”Opettajan ura on siintänyt haaveissani jo nuoruudesta lähtien, joten motivaation 

puutteesta en kärsinyt koko opiskelun aikana lainkaan.” (OPE1) 

Kannusteena OPE1:lle on toiminut jo nuoresta asti ollut haave toimia opettajan tehtävissä. Haave 

on toteutunut, kun hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja saanut itselleen 

pätevyyden tehdä opettajan työtä. Pätevyyden saavuttaminen on toiminut aktivoivana tekijänä 

päästä lopullisesti päämäärään, toimia virallisesti pätevänä opettaja. Kuitenkin voidaan kysyä, 

miksi opettajan toiminta on hänelle pätevää vasta koulutuksen käymisen jälkeen? Eikö hänen 

työskentelynsä ennen opintoja ole antanut tunnetta opettajuudesta ja ammatti-identiteetistä? 

Opettajana pitkään toiminut, ilman muodollista pätevyyttä oleva vastaaja tuo esiin omassa 

kirjoitelmassaan toisenlaisen motivaation, jolla on suuri merkitys oman työn tekemiselle. 

”Olen varma siitä, että ihminen pystyy tekemään työtään hyvin ja laadukkaasti vain 

siinä tapauksessa, jos hän pitää työstään ja…(…)Toinen asia, joka minusta vaikuttaa 

työn tekemiseen, on oppilaiden motivaatio.” (OPE6EI) 

Motivoituneena työskentelee tehokkaammin ja laadukkaammin, innolla ja ilolla (ainakin 

oletuksena pidetään, että motivaatiotason olleessa korkea, se myös näkyy toiminnassa). Tähän 

motivointiin viittasi Goethekin aikoinaan: ” kun tekee ilolla ja osaa iloita tekemisestään ja aikaan 

saannoksistaan, on onnellinen”. OPE6EI motivaation voi sanoa syntyvän siitä, että hän 

suunnittelee ja tekee työnsä hyvin, ei siitä, että on virallisesti pätevä tekemään työtään. Hän 

toteaa myös, että oppilaiden motivaatio vaikuttaa opettamiseen, mutta millaisena se vaikuttaa 

(positiivinen vai negatiivinen motivaatio), hän ei mainitse. Kannustava ja oppilaiden oppimisen 

edistymisen näkeminen voi toimia opetuksessa motivaatiota nostavana tekijänä. 

Omaa toimintaa ja motivaatiota voivat ohjata myös tietoisuus, että tiettyjä opintoja tarvitaan, 

jotka ehkä kuitenkin on myöhemmin suoritettava. 

”Pedagogisten opintojen merkitys on ehdottomasti se, että voin sanoa virallisesti ne 

suorittaneeni. Opinnot suoritin yhtä aikaa gradua tehdessä.” (OPE3) 
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OPE3 kokee, että niin sanottu virallisesti suoritetut opinnot tuovat opettajuuteen sen kulmakivet, 

mutta antaa toisaalta ymmärtää, että niistä ei ole ollut pedagogiseen toimintaan mitään apua. 

Tästä syntyy tunne, että hän on kokenut opinnot turhauttavina. Opintoina, jotka tulee suorittaa, 

jotta voi tehdä opettajan työtä. Luukkaisen esiin tuoma ajatus yhtenäisestä pedagogisesta linjasta, 

jolla luotaisiin yhtenäinen ja samansuuntainen perusta kaikille opettajina ja kouluttajina toimiville, 

saattaisi toimia hyvänä pohjana tulevissa koulutuksissa ainakin tämän perusteella. 

Samansuuntainen linja koulutuksessa saattaisi tuodakin opettajan pedagogisissa opinnoissa 

tunteen niiden tarpeellisuudesta ja nostaa niiden merkitystä oman työn kehittämisen osalta 

suuremmaksi.  

6.4.2 Yhteistyön ja kollegoiden tuen merkitys  

 

Kollegoiden tuki koettiin kirjoitelmissa erittäin tärkeänä osana opettajan pedagogisia opintoja. 

Toisten tuki yhteisten keskustelujen kautta koetaan kehittävänä ja omia ajatuksia selkiyttävänä. 

Dialogisuus, kohtaaminen tasavertaisena, erilaisten ajattelutapojen ja näkökulmien 

ymmärtäminen on osa oppimista, ei vain pelkää ajatusten vaihtoa. 

 ”Lisäksi koulutus antoi mahdollisuuden keskustella kollegoiden kanssa” (OPE1) 

”Vertaisryhmäni oli myös mukava ja yksi silloinen opiskelija työskentelee nykyään 

didaktikkona samassa oppilaitoksessa.” (OPE4) 

”Opinnoista sain esim. varmuutta opetuksen suunnitteluun. Enemmänkin olisi voinut 

olla tai niin, että toisia opiskelukavereita olisi hyödynnetty enemmän.” (OPE3) 

Sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkitystä ammatilliseen kasvuun, sillä siinä yhdistyy 

yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen sekä toimimisen mahdollisuudet. Yhdessä toimiminen lisää 

empaattisuutta ja auttaa selviytymään eteenpäin, kuten pohtii OPE4 kertoessaan, että 

opiskelukaveri on nykyisin silloisessa opiskelupaikassaan työssä. Ammatillisessa koulutuksessa 

korostuu työelämä, jota keskustelujen kautta voidaan tuoda näkyväksi, esimerkiksi jo ammatissa 

toiminut opettaja, kuten OPE1 pystyi muiden kanssa käytyjen keskusteluiden kautta 

hyödyntämään kokemuksiaan ja saamaan muilta ajatuksia opetustyöhön. OPE3 puolestaan on  
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kokenut, että toisten hyödyntäminen eli tiedon jakamista yhdessä tulisi käyttää opinnoissa 

enemmän hyödyksi. Jokaisen osaamisalueet tulisivat näin käytetyiksi ja saataisiin aikaiseksi tunne, 

että omia luovia kykyjä voi käyttää ja hyödyntää oman ja muiden oppimisen hyväksi.  

Oppimiselle on oleellista, miten tietoa on tarjolla ja kuinka oppija sen ymmärtää. Konstruktiivinen 

oppimisnäkemys on ohjannut opetusta ja koulutuksia jo pidemmän ajan. Tässä konstruktiivisella 

näkemyksellä tarkoitetaan, että opettajien sisäiset opitut mallit, skeemat toimivat pohjana 

opettajan pedagogisissa opinnoissa jo opettajan tehtävissä toimineille opettajille.  

”Verkkokursseja suorittaessani keskustelin hyvin paljon toisten opiskelijoiden kanssa 

keskustelupalstoilla ja huomasin useilla opiskelijoilla samansuuntaisia käsityksiä 

omista havainnointikeinojen puutteista” (OPE1) 

 

”Sitä onkin joutunut kehittämään kovasti ammattikorkeakoulussa ja mikään ei tunnu 

riittävän tarpeeksi laadukkaaseen verkko-opettajuuteen, mutta perusvalmiudet sain 

pedagogisista opinnoista.” (OPE3) 

 

Ammatillisen opettajan haasteina on pidetty tietotekniikkaa, joita OPE1 pitää kuitenkin oman 

oppimisensa ja opettajuutensa polulla joustavina. Hän kokee saaneensa tukea juuri verkossa 

järjestetyillä keskustelupalstoilla mielipiteitä vaihtamalla toisten opiskelijoiden kanssa. Verkossa 

tapahtuva vuorovaikutuksellinen toiminta on lisääntynyt uuden teknologisen kehittymisen myötä 

ja puhutaankin paljon niin sanotusta sosiaalisesta mediasta, jossa oppiminen tapahtuu 

tietoverkostojen välityksellä. OPE3 kyseenalaistaa verkossa tapahtuvan opetuksen laadun. Se ei 

hänen mielestään voi olla laadukasta, koska se ei täytä opinnoista saatavan perusvalmiuden 

kriteeriä. Hän kiinnittää huomiota siihen, että verkko-opetus ei ole tarpeeksi riittävää ja täytä 

opetukselle asetettuja tavoitteita. Opettajan pedagogiset opinnot eivät ole pystyneet vastaamaan 

tähän verkko-opetuksen tarpeeseen hänen kohdallaan. 

 

Opettajan osaamisessa tarvitaan taitoa toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä on 

opintojen puitteissa käydyt vierailut toisissa oppilaitoksissa ja muiden opiskelijoiden opetuksen 

seuraaminen. Yhteistyön merkitys perustuu sosiaaliseen osaamiseen, jossa pyritään löytämään 

tasapaino rakentamalla yhteistyötä niin kollegojen kuin työelämän kanssa, joka näkyy etenkin 

ammatillisen koulutuksen opettajien toiminnassa. 
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”Opintoihin kuului myös järjestää itselleen vierailu vertaisopiskelijan opetustuokiota 

katsomassa. Se olikin haastava juttu kun paikkakunnaltani ei ollut muita ja matkustin 

toiseen kaupunkiin. Käynti jäi erityisesti mieleeni ja sen jälkeinen keskustelu.” (OPE3) 

”Palkitsevaa oli käydä seuraamassa erialojen opettajien työskentelyä tehdessämme 

havainnointiraportteja. Toisten opettajien työskentelyähän ei juurikaan normaalisti 

työskennellessä pääse näkemään.” (OPE1) 

Molemmat vastaajat antavat kuvan, että toisten työskentelyn seuraaminen tuo vinkkejä omalle 

työlle sekä opettaa. Toisaalta yhteistoiminta voi olla haastavaa ja saattaa aiheuttaa ahdistusta, 

etenkin vieras ympäristö ja vieraiden ihmisten kanssa tapahtuva toiminta. OPE3 toteaa käynnin 

jääneen erityisesti mieleen, koska piti lähteä ihan vieraaseen kaupunkiin. Kokemuksena tilanne on 

ollut haastava, mutta antanut kuitenkin eväitä omaa työskentelyä varten.  OPE1 puolestaan 

ilmaisee toisten opettajien työskentelyn seuraamisesta syntyneen palkitseva tunne, sillä muiden 

työskentelyn seuraaminen ei ole normaalisti mahdollista. Oman pedagogisen toiminnan 

kehittäminen on tärkeä osa omaa ammatillista kasvua ja vaatii asioiden tutkimista ja oppimista, 

jotta omasta opettajuudesta syntyisi kokonaisuus. Työelämän tuomien muutoksien vuoksi juuri 

tällaiseen yhteistyöhön tuleekin kiinnittää huomiota.  

Opetustyön kokonaisvaltaisuus perustuu yhteistyölle muiden tahojen kanssa ja siihen liittyy 

oleellisena osana sosiaalinen luonne, joka syntyy hyvästä vuorovaikutuksesta. Opettajuus käsittää 

sisällöllisen ja yhteisöllisen osaamisen, mutta myös yksilöllisen kasvun. 

”… ja tulee toimeen kollegoiden kanssa. Muuten työ on tuskallista ja sen laatu ja 

sujuminen sekä työn tekijän hermojärjestelmä ja terveys kärsii. Voi olla tämä 

väitteeni näyttää liioittelulta, mutta sellainen on näkemykseni.(..) Hän voisi tuntea 

itseään koko ajan tiimin jäseneksi. Muuten tulee välillä tuskallinen tunne, että on 

ypöyksin kaikkine ongelmineen, toivoineen ja aikomuksineen.” (OPE6EI) 

 

OPE6EI kokee yhteisöllisyyden eli muiden tuen tärkeäksi osaksi työn onnistumisen kannalta. Hän 

toteaa, että jos ei ole vuorovaikutuksessa muiden kanssa, nousevat ongelmat opetustyössä eteen. 

Niiden selvittäminen tiimissä on hänestä paras mahdollinen tapa ratkaista ongelmat. Hän tuo esiin 

myös sen, että jos yhteistyö ei ole sujuvaa, jää yksin, jolloin se vaikuttaa työn tekemiseen 

negatiivisesti.  
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6.4.3 Yhteiskunnallisen merkityksen tiedostaminen 

 

Tulevaisuudessa opettajana toimivalta odotetaan valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen 

koulutuskeskusteluun ja pyrkimystä vaikuttaa opettajuuteen ja sen sisältöihin. Jo nyt on todettu 

tarvetta opettajien lisä - ja peruskoulutuksen uudistuksiin. Opettajien opintoihin paneutunut 

Luukkainen (2000, 48) korostaa, että tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää luoda opettajille sellaiset 

opinnot, jotka antaisivat opettajille yhtenäisen ydintiedon opetuksesta ja oppimisesta. Miten 

tähän hänen mielestään päästään? Tämä toteutuisi yhtenäisillä opettajan pedagogisten opintojen 

toteuttamisella kaikissa koulutuksissa, joka tarkoittaisi, että kaikki opettajiksi aikovat tai jo kentällä 

toimivat opettajat suorittaisivat opinnot.  

Yhteiskunnallista ulottuvuutta tarkasteltaessa on keskeistä siinä tapahtuvat muutokset. Nykyisin 

käydään paljon keskustelua siitä, mikä on koulutuksen tarkoitus, tehtävä ja sisällöt. 

”… nämä keskustelut antoivat hyvin paljon uusia näkemyksiä yleensä Suomen 

koulutusjärjestelmään ja sen koulutuksen tilaan nykyaikana.”(OPE1) 

Vastaaja OPE1 näyttää oivaltaneen, että yhteiskunnallinen rooli muuttuu ja muuttuminen 

tarkoittaa, että opettajankin on osattava kasvaa muutoksen hallintaan. Hän toteaa saaneensa 

paljon uusia näkemyksiä koulutuksen nykyisestä tilasta, mikä kuvastaa ajattelun muutosta, mutta 

hän ei ole eritellyt millaisia nuo uudet näkemykset ovat olleet. Tällaiset yhteisesti hyväksytyt ja 

ymmärretyt yhteiskunnalliset merkitykset lisäävät opettajan oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden 

tunnetta yhteisestä ammatillisesta luottamuksesta. 

Keskustelua käymällä saadaan uusia näkemyksiä koulutusjärjestelmästä ja sen nykytilasta. Nykyisin 

esimerkiksi opettajan pedagogisten opintojen kohdalla tiedetään se tosiasia, että kaikki eivät niitä 

pysty suorittamaan silloin, kun siihen opettajana tai kouluttajana olisi tarve. 

”Pedagogiset ovat silti opettaneet minulle, että tunnit pitää suunnitella kunnolla ja 

että on oltava avoin kritiikille, sillä opetustyö on julkista työtä. (…) Aika on tietysti 

muuttanut pedagogisia paljon, mutta kuulin juuri eräältä opiskelijalta, että yksin niitä 

pedagogisia on saanut tehdä ja että ohjaajaopettajat ovat olleet passiivisia ja 

pihdanneet oleellisia tietoja. Toivottavasti saamme joskus oikeasti ohjaavia 

opettajaohjaajia pedagogisiin, jotta niistä voi saada irti enemmän.”(OPE4) 
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OPE4 näkemyksen mukaan aika on muuttanut opintoja, mutta ei ohjaavien opettajien osalta. Hän 

pohtii kuulemansa perusteella, että ohjaavat opettajat eivät tue opintojen aikana opiskelijaa 

tarpeeksi, eivätkä mahdollista tiedon siirtoa, vaan pitävät tiukasti oman alansa opittua tietoa 

itsellään. Vai onko niin, etteivät ohjaajaopettajat osaa tuoda esiin itsellään mahdollisesti olevaa 

”hiljaista tietoa”? Toive ohjaajaopettajista, jotka antaisivat enemmän tietoa, voi olla realistinen ja 

todellinen. Passiivinen ote ohjaajaopettajilla ei edistä opiskelijan pedagogisen toiminnan 

kehittymistä ja uudenlaisten näkemysten syntymistä, johon tulisi pyrkiä ja tähdätä ammatillisia 

opettajia koskevissa opinnoissa (esimerkiksi monikulttuurisuus ja työelämän muutokset, jotka ovat 

nykyisin paljon keskustelua herättäneet aiheet).   

Yhteiskunnallisella tasolla koulutukselliset linjaukset ovat nostaneet työelämäyhteydet 

ammatillisen koulutuksen yhteyteen samoin kuin monikulttuurisuuden kysymykset. Nämä 

molemmat ovat osa muutosten tunnistamista, mutta samalla myös ennakoimista sekä 

kehittämisen lähtökohtia. 

”Tässä on se heikko lenkki, joka vaikeuttaa opettajan työtä mm. silloin, kun 

kysymyksessä on työvoimakoulutus ja maahanmuuttajakoulutus. (…) Sen takia 

tuntuu tarpeelliselta, että ennen koulutuksen alkua tai samanaikaisesti kohderyhmän 

oppilaiden kanssa olisi tehty valmistyötä. Tarkoitan psykologin ja opettajan 

yhteistyötä, johon sisältyisi haastatteluja, kyselyjä ja neuvontakeskusteluja.” (OPE6EI) 

OPE6EI on miettinyt näitä koulutukseen liittyviä nykyisiä haasteita. Opettajilta puuttuu usein 

valmiudet kohdata esimerkiksi maahanmuuttajat, jotka eivät osaa suomenkieltä eikä opettaja 

puolestaan maahanmuuttajien kieltä (tai kieliä). Ammatillisessa koulutuksessa ja etenkin 

työvoimapoliittisessa koulutuksessa tämä on haasteena opettajan kohdatessa erilaisista oloista ja 

tilanteista tulleita opiskelijoita. Opettajan tulisi kyetä tiedostamaan oppilaan vaikeudet, koska 

vaikeuksien ymmärtäminen (kieliongelmat, kulttuurierot jne.) etukäteen auttaisivat myös 

opettajaa tiedostamaan ja tukemaan mahdollisia vaikeuksia, joita tulee oppimisessa. 

Yhteiskunta painottaa tuottavuutta ja tehokkuutta, mikä näkyy taloudellisuuden korostamisessa. 

Taloudellinen tilanne luo myös paineita työelämän muutoksiin ja niiden huomioimiseen. 

”Rikkonainen työurani selittyy osaksi siitä, että työmarkkinatilanne on Suomessa ollut 

jo vuosikausia vaikea. Työnhakija on harvoin voinut valita työtehtäviä vapaasti tai 

suunnitella tulevaisuuttaan vapaasti.” (POE5EI) 
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Työelämän muutoksia ja paineita on pohtinut myös OPE5EI todeten, että työntekijän asemassa ei 

voi itse valita tehtäviään, vaan on otettava vastaan se mahdollisuus, joka eteen tulee. Sanotaankin, 

että nykyisin opiskelijalla tulee olla valmiudet yrittäjyyteen eli itsensä työllistämiseen. Toisaalta on 

mietittävä, miten turvataan opettajien työllisyys ja työelämän limittäminen joustavasti muun 

elämän kanssa. Tämä työn sovittaminen muun toiminnan kanssa on tulevaisuuden haasteita, sillä 

tavoitteenahan olisi, että opettaja on itsenäisesti ja ammatillisesti toimiva asiantuntija opettaja.  

6.5 Opintojen merkitys asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentumisessa  

 

Opettajan ammatillisesta identiteetistä puhutaan uudemmissa kirjoissa myös käsitteellä uusi 

asiantuntijuus. Opettajan pedagogisten opintojen eräänä tavoitteena on saada opettaja 

tarkastelemaan omaa asiantuntijuuttaan ammatillisen identiteettinsä kautta. Sanotaan, että 

ammatillisesti ajan tasalla oleva opettaja osaa ottaa vastaan haasteet. Hän pystyy kriittisesti 

tarkastelemaan erilaisia ongelmia ja muokkaamaan sekä muuttamaan itseään ja toimintaansa 

niiden perusteella.  

”Minulla se tarkoittaa kannustavaa ja ehkäpä myös innostavaa opetustapaa. Haluan 

rakentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa opetusta – oppimista. Luulen, että tämä 

ideologiani opettajana ei vahvistunut välttämättä pedagogisten opintojen aikana. 

Yritin löytää opintojen aikana oman opettajuuteni peruspilareita.” (OPE3) 

”Se onko minun asiantuntijuuteni kasvanut opintojen myötä, on hyvin vaikea vastata, 

sillä saamani palaute opiskelijoilta on ollut samansuuntaista ennen ja jälkeen omien 

opintojeni.” (OPE1) 

Asiantuntijuuden kehittyminen lähtee liikkeelle tavasta nähdä oman toiminnan sidoksisuus 

opettamiseen. OPE3:lla ammatillisen identiteetin kehittyminen on tapahtunut myöhemmin työn ja 

opettamisen mukana, mutta hän toteaa saaneensa opettajan pedagogisista opinnoista 

peruspilareita opettajuuteensa, joita on myöhemmin käyttänyt opetustyössä. Hän kertoo omasta 

ideologiastaan ottaa opiskelijat mukaan suunnittelemaan opetusta, mikä osoittaa, että hänellä on 

selkeät käsitykset työnsä suhteen sekä omasta ammatillisesta toiminnastaan. Tällainen 

ammatillisen identiteetin rakentaminen ja oman osaamisen käsittely on mahdollista, kun 

reflektoidaan omaa työtä ja tarkastellaan omaa asemaa ja paikkaa opetuksen ja opettamisen 

kokonaisuudessa. OPE1 puolestaan aliarvioi oman asiantuntijuutensa kehittymistä toteamalla, että 
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palaute opiskelijoilta on ollut samanlaista ennen ja jälkeen pedagogisten opintojen. Hän antaa 

ymmärtää, ettei hänen ammatillinen identiteettinsä ja asiantuntijuutensa ole juurikaan muuttunut 

opintojen aikana tai niiden jälkeen, tarkastellen sitä saamansa palautteen näkökulmasta.  

Opettajuus vaatii joustavuutta, innovatiivisuutta sekä luovuutta, joiden avulla rakentaa omaa 

ammatillista identiteettiä ja asiantuntijuutta.   

”Viime aikojen palaute on ollut kriittisempää, mutta kritiikki on kohdistunut siihen, 

että olen opettanut aihealueita, jotka eivät ole varsinaista substanssiosaamistani. 

Työstäni en ole saanut palautetta toisilta kouluttajilta tai esimieheltä, joten 

osaamisarviointi jää opiskelijoiden palautteen varaan.” (OPE1) 

Palaute omasta työstä on tärkeää ammatillisen kehittymisen kannalta, mutta liian kriittisenä se voi 

johtaa negatiiviseen kokemukseen, jolloin ei enää kyetä reflektoimaan realistisesti omaa 

kehittymistä. Muiden opettajien ja etenkin esimiehen palaute ovat tärkeitä ammatillisessa 

kasvussa. Palaute auttaa kehittämään omaa toimintaa sekä muuttamaan toiminnan suuntaa. OPE1 

kokee, että palautteen vähäisyys on johtanut siihen, ettei osaa arvioida omaa ammatillista kasvua 

ja kehitystä.  Palautteen saaminen auttaisi oman ammatillisen identiteetin kehittämishaasteisiin 

vastaamisessa. 

Ammatti-identiteettiin katsotaan kuuluvan sosiaalisen ja kulttuurisen käytännön sekä yksilön 

itsensä rakentamat ja muokkaamat merkitykset ja käsitykset työhön liittyvistä arvoista ja eettisistä 

sitoumuksista.  

”Saamani kritiikki vaikutti myös niin paljon, etten hakeutunut opettajan tehtäviin 

neljään vuoteen, vaikka olisin voinut. Itsetuntoni kärsi em. opinnoissa hyvin paljon ja 

ajattelin, etten koskaan tule työskentelemään opettajana. Olin arka hakemaan 

paikkoja, mutta kovan rahapulan vuoksi viimein hain ja sain opettajan sijaisuuden 

kaukaa Pohjois-Suomesta. Sillä matkalla olen yhä.” (OPE4) 

Saatu palaute opintojen aikana on vaikuttanut itsetuntoon, jolloin näkemys omista taidoista toimia 

opettajana on jäänyt hyvin heikoksi. Ammatillinen kasvu ja kehittyminen on lyöty alas, jopa niin 

alas, ettei OPE4 ole kyennyt neljään vuoteen valmistumisestaan tekemään opettajan työtä. Onko 

koulutuksen tarkoitus lannistaa opiskelija ja saada aikaan huonosta itsetunnosta kärsivä opettaja? 

Itsetunto vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten koetaan omat mahdollisuudet tulevaisuuden osalta. 

Koulutuksen tavoitteena olisi tehdä vahvoja ammattilaisia, joilla olisi hyvä ammatillinen 
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identiteetti ja itsetunto, etenkin kun opettajan toiminta on julkista. OPE4 osalta ei näin ole käynyt, 

vaan päinvastoin hänen ammatillisen identiteettinsä kehittyminen ja rakentuminen on pitkittynyt 

huonon itsetunnon vuoksi.  

Ammatti- ja työidentiteetti rakentuu oman henkilöhistorian perusteella, jossa on mukana 

tulevaisuuden odotukset ja näkemykset suhteesta työelämään. 

”Selvisin siis pääsykokeista ja tunsin kuuluvani jopa etuoikeutettujen joukkoon. 

(useampi kaverini ei päässyt, joka harmitti minua heidän puolestaan, mutta toki toi 

itselleni varmuutta aikuiskouluttajan ominaisuuksistani?::?) (OPE3) 

Selviytyminen pääsykokeesta on auttanut jo tässä vaiheessa saamaan aikaan tunteen 

opettajuudesta ja tuonut OPE3:lle ammatillista tunnetta. Toisten tuttujen jääminen koulutuksen 

ulkopuolelle on toiminut tässä kohtaa hänellä varmuuden tuojana omista taidoista toimia 

opettajana ja vahvistanut ammatillista kasvua.  

Opettajan roolia tarkastellaan yleensä suhteessa omaan työtapaan ja ammatilliseen subjektiuteen, 

johon oma arvomaailma ja käsitykset ovat voimakkaasti sidoksissa. 

”Näyttötutkinnolla suoritetut pedagogiset opinnot lienevät vain taitojen näyttämistä 

eikä niinkään uusien taitojen opiskelua, koskapa minä ja useat muut opiskelukaverit 

kokivat opintojen merkityksen aika vähäiseksi ammattitaidon nostamisessa.” (OPE1) 

Jos OPE3:lla oli vahva halua kehittyä omassa työssä, niin OPE1:llä ammattitaidon kehittymisen 

tunne on jäänyt vähäiseksi. Pedagogiset opinnot ovat olleet erilaiset ja painotukset ovat myös 

erilaisia, mikä saattaa selittää kokemuksien erilaisuutta. Opinnoista on tarkoitus saada tukea ja 

arvostusta omalle subjektiudelle. OPE1 kokemus, että näyttöön perustuvilla opinnoilla näytetään 

vain onko ja osaako olla ammatillinen; ei ole vahvistanut hänellä tunnetta omasta subjektiivisesta 

osaamisesta.   

Jokaisen ammatti-identiteetti rakentuu eri tavoin. Sitä muokkaavat erilaiset tilanteet, kokemukset, 

omat ja toisten näkemykset, mutta vastuu identiteetin rakentumisesta on aina yksilöllä itsellään. 

”Opiskelin hieman myös puheviestinnän opettamista, jossa oli mielestäni 

ensimmäinen hyvä opettamisen ohjaaja. Hän oli moderni ja antoi itsekin meille, kun 

taas pedagogisissa näytti siltä, että meidän piti vain näyttää ohjaajille, mitä 

osasimme. Olen käynyt pedagogisten jälkeen monenlaisissa koulutuksissa ja 

paikkaillut kolhiintunutta itsetuntoani. Välillä jopa tuntuu siltä, että pidän ihan 
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onnistuneita tunteja ja että tämä on minun alani. Silti muistan yhä, miten 

pedagogiset vievät minulta aikoinaan uskon osaavuuteeni ja menestymiseeni 

opetusalalla.” (OPE4) 

Opettajuus ei ole vain sitä, että koulutuksen jälkeen toimitaan opettajana, vaan oman 

ammatilliseen kehittymiseen tarvitaan usein täydennyskoulutusta. Erilaiset koulutukset ovat 

opettajuuden taitojen ylläpitämistä ja uuden tiedon hankkimista. Huolimatta, että OPE4 on 

kokenut pedagogisten opintojen vieneen häneltä osaamisen ja menestymisen omalla 

ammattialallaan, on hän saanut tukea muista opinnoista ja uutta uskoa omaa osaamistaan 

kohtaan, joka on vahvistanut hänen heikkoa ammatti identiteettiään.  

Se, millainen ammatti-identiteetti meille kehittyy ajan kanssa, riippuu monista tekijöistä. 

Tekijöistä, jotka neuvotellaan henkilökohtaisten resurssien niin sisäisten kuin ulkoisten tekijöiden 

välillä. 

”Henkilökohtaisesti voisin sanoa, että tuntuisi todellakin hyvältä, jos 

opettaja(kouluttaja) tietäisi ja tuntisi, että hänen työtään arvostetaan, hänen 

ponnistelunsa huomataan ja tuetaan, hänet kouluttajana ymmärretään hyvin.” 

(OPE6EI) 

Ammatillisen identiteetin kehittyminen tarvitsee arvostusta, joka rakentuu vuorovaikutuksessa 

kokemuksen, erilaisten tilanteiden ja ihmissuhteiden mukana. OPE6EI korostaa, että jos jokaisen 

ponnistelut työtä kohtaan huomattaisiin, hänet myös nähtäisiin opettajana toisella tavalla. 

Ammatillisen identiteetin rakentuminen vaatiikin jatkuvaa oman työn uudelleen määrittelyä ja 

arviointia siitä, mitkä ovat todelliset arvomme eli priorisointia siitä, mikä on meille itsellemme 

tärkeää ja merkityksellistä.  

6.6 Opinnoista saadut kokemukset yleisesti 

 

Käsitteiden sekavuus ja niihin usein liittyvä epätarkkuus tuovat opettamiseen epäselvyyttä, jolloin 

kokonaiskuvan luominen opetustyöstä vaikeutuu. Opettajuudesta sanotaan, että se on 

sisäänrakennettua tietämisen ja olemisen ajatusta, joka näkyy opettajan toiminnassa. Tämä 

opettajuuden ammatillinen kehittyminen on tiedostettu myös opintoja suunniteltaessa. 
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Ammatillisen osaamisen arviointi on tärkeää, koska ne vaikuttavat käsitykseen omasta 

ammatillisista mahdollisuuksista ja sen hyödyllisyydestä. 

”eli summa summarum anti oli ehkä enemmän ”virallinen pätevyys” – tunne, ja olin 

välillä aika pettynyt opintojen ”vanhanaikaisuuteen” eli opetusmenetelmät eivät 

vastanneet 2000 lukua, ryhmää ei hyödynnetty mielestäni tarpeeksi ja se taisi 

vaikuttaa minuun niin että omassa opettajuudessani olen panostanut siihen ainakin 

tietoisesti enemmän eli niinkin voi käydä. ”minä ainakin olen erilainen 

aikuisopettaja.” (OPE3) 

”Pedagoginen koulutus oli mielestäni melko iisi-juttu, en tiedä vaaditaanko 

normaalisti suoritettavilta paljon enemmän kuin näytöllä tehtynä. (…) Tiivistettynä, 

opiskelusta en koe olleeni itselleni juurikaan hyötyä opettajan tehtäviini:) 

valitettavasti.” (OPE1) 

Molemmat vastaajat pohtivat opintojen merkitystä ja toteavat, etteivät ne juurikaan ole tuoneet 

merkittävää hyötyä omaan opetustyöhön. OPE3 korostaa opintojen vanhanaikaisuutta ja virallista 

pätevyyttä sekä sitä, ettei ryhmän osaamista ole hyödynnetty hänen mielestään tarpeeksi 

opintojen aikana. Tämä on auttanut häntä toimimaan myöhemmin eritavalla omassa opetustyössä 

eli toimimaan erilaisena aikuisopettajana kuin mihin opinnot häntä ohjasivat. OPE1 puolestaan 

miettii, että onko sillä merkitystä millaiset pedagogiset opinnot suorittaa? Toteamalla sitten, että 

omat näytöllä suoritetut opinnot ovat olleet helppo juttu. Helpot opinnot ovat vaikuttaneet siihen, 

että ne on koettu hyödyttöminä omalle ammatilliselle kasvulle, kun puolestaan OPE3 on kokenut 

hyödyn vähäiseksi opetuksen heikkoudesta johtuen.  

Opintojen kokemiseen kielteisesti ovat vaikuttaneet ohjauksen puute ja opintojen aikana saamatta 

jäänyt kannustus. Toisaalta puhutaan ohjaussuhteesta, jossa ohjaajan kokemuksella on merkitystä 

opettajuuttaan aloittavalle.  

”Koen, etten saanut pedagogisissa opinnoissa sellaista ohjausta enkä kannustusta, 

jollaista olisin toivonut ja tarvinnut.” (OPE4) 

OPE4 kokee, etteivät vuorovaikutus ja ohjaussuhde ole toiminut sellaisella tasolla, jota hän itse 

tuntee tarvinneensa. Ohjaussuhteessa opintojen edetessä saattaa ohjaajaopettaja usein tietoisesti 

tehdä itsensä tarpeettomaksi, jotta opintoja suorittavan oma ajattelu lähtisi liikkeelle. Toisaalta 

ohjaajalla on vastuu opintojen rakenteiden luomisessa, mikä tarkoittaa vuorovaikutuksellista 
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toimintaa opintojaan suorittavan kanssa. OPE3 kuitenkin tuntee jääneensä ilman ohjausta, joka 

hänestä kuuluu ohjaavaopettajan vastuulle opintojen aikana. 

Opettajan pedagogisiin opintoihin pääseminen on ollut haastava tilanne. Opintoihin pyrkivä joutuu 

miettimään, miten siitä parhaiten voisi selviytyä. 

”Itsevarmuutta antoi myös selviytyminen pääsykokeissa. Helsingin yliopistossa 

pääsykoe-tilanne oli aika haastava tai ainakin paineensietokyky tuli testattua (kuten 

yleensä pääsykokeissa).  Psyykkasin itseäni siellä ja yritin kuvitella suunnitelmani 

opetustilanteen juuri sille kohderyhmälle jonka kanssa työskentelin alueellisena 

erityislastentarhanopettajana ja sain silloin vahvistusta siihen, että se riittää mitä jo 

osaan ja voin olla oma itseni.” (OPE3) 

Pääsykokeet ovat yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla hyvin erilaisia. Yliopiston pääsykokeissa 

esimerkiksi opiskelija voi suorittaa pienimuotoisen opetustuokion tai opiskelijat ovat 

ryhmähaastattelussa tai yksitäisessä haastattelussa ja näihin voi kuulua mukaan kirjallinen osuus. 

Opettajien ammattikorkeakoulussa opintoihin pääsemiseksi kerätään pisteitä, jotka muodostuvat 

aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta sekä pohjakoulutuksesta. Valinta opetukseen tapahtuu 

sitten pisteiden perusteella, mikä tarkoittaa, että opintoihin hakeutuvat laitetaan paremmuus 

järjestykseen opintoihin pääsemiseksi. Pääsykokeiden yhteinen tavoite tavasta riippumatta on 

löytää paras mahdollinen opettaja-aines opintoihin. Ei siis lainkaan ihme, että tilanne on OPE3 

mielestä ollut haastava ja vaatinut hyvää paineensietokykyä.   

Toisaalta voi käydä myös niin, että kun on suorittanut opinnot ja ajattelee tekevänsä työtä niissä 

saatujen oppien ja valmiuksien pohjalta se ei sitten toteudukaan omassa työssä. 

”…, mutta pääaineeni tein verkko-opetuksesta ja multimedian hyväksikäytöstä. En 

pahemmin ole niitä työssäni päässyt käyttämään opettajana.” (OPE2) 

OPE2 on kokenut saaneensa sen, mitä opinnoista on lähtenyt hakemaan, mutta ei sitten opintojen 

suorittamisen jälkeen ole voinut omassa opetustyössään toteuttaa näitä saamiaan oppeja. 

Kuitenkin tällaisen yksittäisen opettajan rooli muutoskehityksessä olisi tärkeää, sillä hänen 

välityksellään voitaisiin viedä uudenlaista tietotaitoa eteenpäin. Tietotekniikan kehittyminen 

merkitsee myös opettajan roolin uudistumista, sillä opettajan on itse käsiteltävä ja määriteltävä 

opetukseen liittyvät seikat.  
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Opettajana pitkään toimineet ovat pohtineet, että ylipäänsä hyvällä koulutuksella on merkitystä 

oman opettajuuden polulla ja ne voivat ehkä toimia muunlaisina mahdollisuuksina elämässä 

myöhemmin. 

”Opettajantaipaleeni on ollut aika monipolvinen, ja opetushallinnon näkökulmasta 

olenkin ehkä kummallinen tapaus. Normaalisti suoritetaan ensin opinnot 

harjoitteluineen ja sitten ollaan töissä pitkiä aikoja samassa oppilaitoksessa. Näin oli 

ainakin ennen.(…) Olen viihtynyt opettajana, mutta samalla olen jatkuvasti harkinnut 

muiden alojen tehtäviä. Ikää karttuu, mutta ammatinvalinta ei vain kunnolla 

kirkastu.” (OPE5EI) 

”Täytyy sanoa, että olen huomannut kuinka hyödyllisiä olivatkin kaikki ne opinnot, 

jotka olen koskaan suorittanut, vaikka niillä ei aina ollut suoraa yhteyttä 

pedagogiseen alaan.(…) On sitten voimia ja intoa jatkaa työtä ja mennä eteenpäin.” 

(OPE6EI) 

OPE5EI, joka on toiminut äidinkielen opettajana erilaisissa kouluasteissa, pohtii oman 

opettajuuttaan ja kokee ettei vieläkään ole valmis opettajana ja toteaakin, ettei tiedä millaisia 

mahdollisuuksia hänellä on tulevaisuudessa. Hän pohtii millaisia mahdollisuuksia hänellä olisi 

muiden tehtävien parissa ja olisivatko ne mahdollisesti hänelle uudenlaisia haasteita, uusia 

polkuja,  mutta toteaa kaikesta huolimatta viihtyvänsä opettajan tehtävissä. OPE6EI kokemukset 

korostavat, että mikään opiskelu ja koulutus eivät ole hukkaan heitettyä, vaan ne tukevat aina 

jossain vaiheessa omaa opetustyötä. Ne tuovat opettamiseen uusia näkökulmia huolimatta, 

ovatko ne suoraan niin sanottuja pedagogisia opintoja. Hän ei määrittele, mitä nuo pedagogiset 

alaan liittyvät opinnot voisivat olla, mutta toteaa saaneensa omien opintojensa kautta voimia ja 

uutta intoa jatkaa omaa työtään. Olennaista on kyky muuttua ja orientoitua alati muuttuvaan 

opettajuuteen. 

7 Opetusta vai pedagogiikkaa  

7.1 Pedagogisuus ja opettajan toiminta 

 

Opettajan pedagogisten opintojen tarkoitus on kehittää didaktista ja pedagogista pätevyyttä, joita 

pidetään opettajan pätevyyden ja osaamisen oleellisina taitoina. Mikkola (2004, 187-188) 

toteaakin, että arvostus lisääntyy, kun yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutukset 
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opettamiseen ja opettajuuteen helpottuvat. Opettajina toimivia valmistetaan näiden muutosten 

kohtaamiseen niin, että he oppivat näkemään niiden tuomat mahdollisuudet oman työn kannalta 

hyvinä asioina. Samalla heidän ammatillinen osaamisensa kehittyy ja oma työ saa 

merkityksellisyyttä, eivätkä arjen erilaiset uudistumisvaatimukset kasvata kuilua heidän omalle 

opetusoppimisprosessilleen. Ammatillinen opettajankoulutus perustuu, kuten Luukkainen (2000, 

45) sanoo tutkinnolle ja työkokemukselle, joka on rakennettu ammatillisen kehittymisen tueksi. 

Tämä tarkoittaa pitkäjännitteistä suunnittelua, joka on tarkoituksenmukaisesti toteutettua sekä 

opettajan henkilökohtaisiin tarpeisiin että yhteiskunnan tarpeisiin liittyvää koulutusta. Tässäkin 

tutkimuksessa vastaajat ovat suorittaneet opintonsa erilaisilla tavoilla ja toimivat ammatillisessa 

koulutuksessa opettajina, missä työ painottuu laaja-alaiseen osaamiseen sekä tietyn osa-alueen 

sisältötiedon hallinta. Heidän kokemuksensa omassa työssä vaadittavista taidoista on syntynyt 

usean vuoden opetustyön tuloksena.  

Ammatillisen kehittymisen perustana on pedagogiikan ja didaktiikan ymmärtäminen opetustyössä. 

Tämä tuli esiin myös vastaajien omista kokemuksista opettajan pedagogisten opintojen suhteen. 

Tahvanainen (2001, 69) sanookin, että ammatillinen kasvu- ja kehitysprosessi koskettaa yleensä 

yksilöä kokonaisvaltaisesti, kun ammatillisten taitojen kehittyminen lähtee teknisten taitojen 

kautta kohti omaa kasvatusfilosofiaa. Eräs ammatillisen kasvun lähtökohta on, että osaa asettaa 

tavoitteita omalle toiminnalle. Kaksi vastaajaa oli pohtinut ennen opintojen alkua, mitä toivoivat 

opinnoista saavansa. Tavoitteet olivat verkko-opinto taitojen lisääntymisessä opintojen aikana, 

mutta nämä verkko-opinnot eivät sitten vastanneetkaan itselle asettamia tavoitteita. Tavoitteena 

oli myös saada ja oppia uusia havainnointimenetelmiä, mutta näissäkin vastaaja huomasi 

opintojensa edetessä hallinneensa monet havainnointiin liittyvät menetelmät. Tästä omasta 

opetustyön kehittymisestä Postareff (2007, 45) sanoo, että se on oman oppimisperustaisen 

lähestymistavan löytämistä opettamisessa. Usein opettamista vaikeuttaa omien pedagogisten 

taitojen vähäisyys, mikä johtuu siitä, että ei olla tarpeeksi perehtyneitä erilaisiin 

opetusmenetelmiin. 

Kasvuun ammatillisena opettajana kuuluu pedagogisen ajattelun kehittyminen. Polon (2004, 185) 

mukaan oman ajattelun syventäminen helpottaa ja nopeuttaa oppimista ja aktivoi erilaisten 

ajatteluprosessien käyttämistä. Ajatteluprosessin eteneminen tarvitsee myös ohjaajaa(opettajaa), 

joka nostaa opintojen kuluessa esiin erilaisia näkökulmia, joita opiskelija myöhemmin voi 
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reflektoida omassa työssään, kuten kuvaa kokemus: ”hän todella opetti teoriatunneilla asioita, 

jotka perustuivat pitkään kokemukseen opetusalalla” tai kokemukset yhteisistä vertaisarviointi 

keskustelujen kautta syntyneistä oivalluksista omaa toimintaa ja ajatteluprosessia kohtaan. 

Ruohotie (2008, 108, 112) kuitenkin muistuttaa, että vaikka ajattelun taidot kehittyvät, se ei 

tarkoita, että oppija käyttäisi tätä ajattelun kykyä reflektointiin tai kykenisi suunnittelemaan sekä 

arvioimaan omaa oppimisprosessiaan. Hänen mukaansa suuri tietomäärä tai harjoittelu ei takaa 

oppimista ja suorittamista, vaan tarvitaan reflektointia ja konstruointia löytämään uusia 

näkökulmia myöhemmin.  

Ruohotie (2008, 116-118) puhuu siitä, miten opiskelijan olisi osattava kytkeä ajattelu ja toiminta 

sekä soveltaa osaamisensa ennen kuin pystyy itsearviointiin. Vastaajan negatiivisena kokema 

suorituspainotteisuus esimerkiksi voi olla merkki, ettei opiskelija ole kyennyt arvioimaan itseään 

realistisesti.  Toteamus: ”etten koskaan luule olevani erinomainen opettaja tai opettaja, jota ei 

koskaan kritisoitaisi tai johon ei koskaan oltaisi tyytymättömiä”, kertoo tuen tarpeesta, mutta 

myös siitä, että ajatteluprosessi ei ole saanut vastavuoroisuutta. Vastavuoroisuus (dialoginen 

toiminta) auttaa näkemään, havaitsemaan ja löytämään uusia tiedollisia elementtejä toteuttaa 

opetustyötä. Helakorpi (2006) puhuukin reflektoinnista (dialogisesta vastavuoroisuudesta) yksilön 

omakohtaisten tietotaito merkitysten ´silmien´ avaajana, jolloin oman toiminnan merkitys omien 

edellytysten luojana korostuu. Reflektoivaa ajattelua kuvaa kokemus: ”hyvä ammattitaito 

rakentuu teoreettisesta tuntemuksesta”, joka osoittaa vastaajan tiedostavan reflektoinnin 

merkityksen oman opetustyön, toiminnan ja ajattelun perustaksi sekä kehittymisen kulmakiveksi. 

Vastaajien kokemuksista tulivat esiin pohdinnat, millaisia menetelmällisiä taitoja tulevaisuudessa 

ja myöhemmin omassa opetustyössään voisi käyttää. Luukkaisen (2000, 57, 122, 126) näkemyksen 

mukaan avain löytyykin oppijan omista metakognitiivisista ja ohjaamisen taitojen valmiuksista, 

jotka myöhemmin konstruoidaan omassa opetuksessa. Opintojen tarkoitus on saada opiskelijat 

huomaamaan omat taitonsa, joita he voivat käyttää hyväkseen omassa opetustyössään. Osalla 

vastaajia näin olikin tapahtunut, esimerkiksi oman kirjoitustaidon kehittyminen auttoi myöhemmin 

opiskelijoiden tekstien lukemisessa sekä heidän kirjoitustaitonsa ohjaamisessa tai erilaisten 

menetelmien saaminen ja tieto siitä, että opetustyötä voi tehdä uusilla tavoilla, olivat olleet 

merkityksellisiä kokemuksia. Myös kokemukset oppituntien rakentamisesta, olivat auttaneet  



64 

  

myöhemmin opintojen jälkeen omien oppituntien suunnittelussa. Toisaalta tunne siitä, että 

opetuksessa painottuivat vanhanaikaiset menetelmät tai oli jo käytetty kaikkia opintojen aikana 

esiin tulleita menetelmiä, toivat esiin että opintojen merkitys oli vähäistä tässä suhteessa.  

Opettajuuden kehittyminen edellyttää eettistä näkemystä, joka tuli esiin pohdinnasta kenelle 

opetusta suunnittelee, millaisia menetelmiä opetuksessa käytetään ja miten opetuksessa 

sovitetaan erilaisia arvoja, jotta ne täyttäisivät mahdollisimman hyvin tarkoituksensa 

kohderyhmän osalta. ”Jos kohderyhmä olisi lapset, asiaa voisi korjata aika lailla, koska lasten 

luonteeseen ja motivaatioon on mahdollista vaikuttaa melko hyvin. Aikuisten oppilaiden kanssa 

tilanne on paljon vaikeampi.”  Postareffin (2007, 66) tutkimuksessakin arvot nähtiin peilinä, jotka 

tukevat opettajuudessa kehittymistä. Pedagoginen ja didaktinen toiminta rakentuu oman tiedon ja 

ihmiskäsityksen mukaiselle oppimiskäsitykselle, joka on opettajan työssä tärkeää. Opettajuuden 

kehittymistä korostaa myös Luukkaisen (2000, 89) ajatus siitä, miten opettaja itse näkee itsensä ja 

tulevaisuuden kuvat ja miten hän on sisäistänyt pedagogisen ajattelun ja didaktisen toiminnan 

opetustyössä.  

Harjoittelusta saadut kokemukset vaihtelivat positiivisesta negatiiviseen. Osa ei maininnut 

kuuluiko opetukseen varsinaista harjoittelujaksoa lainkaan esimerkiksi vastaaja, joka oli 

suorittanut opinnot näyttönä, ei kertonut sitä, miten, missä ja minkälaisen näytön on tehnyt. 

Positiivisesti harjoittelun kokeneet olivat saaneet eväitä tulevaa opettajuuttaan varten. 

Koulutusohjelmien rakenteen onkin muodostettava ehjä kokonaisuus, jolloin se on oppimisen 

kannalta paras mahdollinen oppimiskonteksti. Esimerkiksi yhteiset säännölliset kokoontumiset 

olivat toimineet tällaisina positiivisina oppimiskonteksteina. Negatiivisena kokemuksena tuli esiin 

kokemus, että harjoittelussa katsotaan vain ”pärstäkerrointa”. Opinnoista ei tällaista tunnetta 

tulisi saada, vaan niiden pitäisi tukea oppijan omaa kasvua ja kehitystä opettajuuteen. 

Luukkainenkin (2000, 239, myös Helakorpi 2006) puhuu opinnoissa suoritettavan harjoittelun 

mahdollisuuksista luoda erilaisia ulottuvuuksia. Opettajien tulisi voida suorittaa harjoittelu 

esimerkiksi kulttuurilaitoksissa, yrityksissä tai elinkeinoelämän piirissä, nykyisin jopa lähiluonnossa 

eli pitäisi olla mahdollisuuksia suorittaa harjoittelu erilaisissa konteksteissa. Tällainen vaihtoehto 

olisi saattanut olla kokemus, jolla valmiiksi luokitellusta opetustilanteesta ”pärstäkertoimineen” 

olisi ehkä vältetty.  



65 

  

Luukkainen (2000) kirjoittaa kirjassaan opettaja vuonna 2010, että opettajan pedagogisten 

opintojen tulisi lisätä tietoa ja taitoa toiminnan sekä toimintamallien kehittämisessä 

organisaatiotasolla yhteistyötä kehittämällä. Kollegoiden tuki ja yhteistyö koettiinkin voimavaraksi, 

joka auttaa jäsentämään omaa työtä ja seuraamaan yhteiskunnallista muutosta ja kehitystä. 

Malinen ja Laine (2009, 99-100) esimerkiksi ovat huomioineet tämän opintojen aikana tapahtuvien 

keskustelutilaisuuksien olevan oppijalle korjaava tapahtuma, tarkoittaen tällä, että keskustelut 

ovat avoimia prosesseja, joissa voi tuoda esiin erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia. Osa vastaajien 

kokemuksista olikin tuonut tällaisen tunteen, että keskustelut ja vertaisryhmän tuki opinnoissa 

vahvistivat omaa opettajuutta. Keskustelut ryhmässä olivat mahdollistaneet hyvien ja huonojen 

kokemusten jakamisen ja laittaneet ajatukset liikkeelle. Ne olivat antaneet varmuutta suunnittelu - 

ja opetustyötä kohtaan, mutta samalla todettiin, että muita oppijoita tulisi hyödyntää vielä 

enemmän opintojen aikana (mukana on opetuskokemusta ja toimintaa opettajana, jota voisi 

hyödyntää näissä vertaisryhmätilanteissa). 

Yhteistyön merkitystä oli pohdittu työyhteisön näkökulmasta, entä jos ei tule kollegoiden kanssa 

toimeen? Muodostuuko työ yksinäiseksi ja kasautuvatko ongelmat? Tämä viittaa hyvin 

ajankohtaisen asiaan, loppuun palamiseen, josta tänä päivänä opetusalalla puhutaan ja 

kirjoitetaan paljon. Tätä kuvastaa toteamus: ”Muuten työ on tuskallista ja sen laatu ja sujuminen 

sekä työn tekijän hermojärjestelmä ja terveys kärsii”. Syitä on haettu monesta tekijästä, mutta yksi 

ehkä suurin syy lienee se, että opettajat kokevat muutokset vaatimuksina, jotka kohdistuvat heihin 

jatkuvana itsensä kehittämisen paineina. Vaikka opettajuuden sanotaan olevan ”uusilla 

ulottuvuuksilla”, on se toisaalta johtanut monet perinteiseen opettamiseen tottuneet opettajat 

kokemaan uupumista.  

Motivaatio ja aktiivisuus näkyvät usein innovatiivisuutena ja haluna oppia uusia asioita. Aktiivinen 

työskentely näkyy koko ajan tietoisena pyrkimyksenä muuttaa vallitsevia käytäntöjä tai niiden 

kyseenalaistamisena.  Vastaajien kokemuksien mukaan heillä aktiivisuus näkyi haluna kehittyä 

opettajana olemalla avoin kaikelle uudelle ja toimivalle. Samalla se toimii motivaationa, jolloin 

niiden soveltaminen käytäntöön on helpompaa. Polon (2004) tutkimus osoitti myös, että 

motivaation ollessa korkea, se heijastuu omaan toimintaan rakentaen vaihtoehtoisia kuvia 

toiminalle. Vaihtoehtoiset toiminnat tuovat mukanaan mahdollisuuden valita suunnan, jota kohti 

omaa toimintaa voi lähteä viemään. Motivaatio voi olla korkealla jo ennen opintoja, sillä opettajan 
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ura voi olla haaveiden täyttymistä, joka toteutuu, kun suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja 

saa pätevyyden opettajana toimimiselle (tai opettajuudelle). Toisaalta opintoja käymättömien 

kohdalla tuotiin esiin omaan toimintaan ja opettamistyöhön vaikuttava tärkeä seikka: sinun on itse 

pidettävä omasta työstäsi. Tällainen oman työn arvostaminen kertoo vahvasta ja kehittyneestä 

itsetunnosta, jossa luottamus ja arvostus omaa työtä kohtaan antaa mahdollisuuksia toimia 

joustavasti ja innovatiivisesti sekä suunnitelmallisesti saavuttaa opetustyölle asetetut tavoitteet.  

Tämän päivän yhtenä koulutuspoliittisena kysymyksenä on pidettävä eri kulttuureista tulleiden 

opetusta, jota oli pohdittu maahanmuuttajien näkökulmasta ja millaisia järjestelyjä niiden osalta 

tulee opetukseen mukaan. Myös Luukkainen (2000) tuo nämä opetustyön haasteet esiin 

tulevaisuudessa, koska se tarkoittaa opetussuunnitelmien sisältöjen tarkistamista ja sitä, että 

maahanmuuttajaopetukseen kiinnitetään huomiota entistä enemmän ammatillisten opettajien 

koulutuksissa (esimerkiksi suomi/ruotsi toisena kielenä -kokonaisuuden opiskelu mahdollisuus). 

Uusi haasteellinen tilanne, joka kohdataan laajenevassa määrin maahanmuuttajien määrän 

kasvaessa. Monikulttuurisuuden kohtaamisen tulisi olla osana erilaisuuden kohtaamista, mikä 

tarkoittaisi, että opinnoissa huomioitaisiin esimerkiksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman 

puitteissa mahdollisuus erikoistua maahanmuuttajaopetukseen.  

Omaan toimintaan liittyvistä merkityksistä vastaajat toivat esiin seuraavanlaisia asioita: kuinka 

itsenäisesti pystyy opetustaan tekemään, miten paljon teoreettinen tieto auttaa huomioimaan 

oman toiminnan mahdollisuuksia sekä millaisia monipuolisia menetelmien käyttömahdollisuuksia 

on. Ammatillisen kasvun sanotaan ihannetapauksissa jatkuvan läpi työiän, mikä tarkoittaa jatkuvaa 

oman työn reflektointia ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Vastaajista näyttäisivät eniten tätä 

taitoa ylläpitäneen pedagogisia opintoja käymättömät, jotka kuvaavat esimerkiksi oman toiminnan 

hyvinä puolina mahdollisuutta suunnitella opetusta ja omaa työtä tai kaikki mahdollinen koulutus 

antaa opettamiseen ja opettajuuteen aina jotain uutta. Tätä oman työn arviointia ja reflektointia 

ei tullut esiin pedagogiset opinnot suorittaneiden vastaajien keskuudessa. Heidän kokemuksensa 

kohdistuivat koulutuksen antiin ja mitä he olivat saaneet ja mitä paitsi he olivat jääneet 

koulutuksessa. Opintoja kuvaa esimerkiksi ohjaajaopettajien huono ohjaus ja menetelmien 

vanhanaikaisuus tai menetelmät, joita haluttiin oppia, osattiin jo (ei siis opittu mitään uutta). 

Toisaalta hyvänä oltiin koettu ryhmän tuki ja vertaisarviointi tai keskustelut muiden kanssa. 

Kokonaiskuvaksi muodostui opintojen suorittamisesta välineellinen arvo eli se tehdään mikä pitää 
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tehdä, jotta ammatillisen opettajan pätevyys saadaan. Ammatillisen kasvun ja kehityksen osalta ei 

syntynyt oikein kokonaiskuvaa siitä, miten opinnot olivat tukeneet omaa opettajuutta, vain 

menetelmien (didaktisen) kohdalla oli koettu opintojen kuitenkin antaneen joitakin eväitä tulevaa 

opettajuutta ajatellen. Kasvatuksellinen (pedagoginen) ulottuvuus jäi vieläkin heikommalle 

opinnot suorittaneiden osalta, opintoja suorittamattomat pohtivat omien kokemustensa kautta 

enemmän pedagogista kasvuaan ja omaa ammatillista kehittymistään. 

7.2 Asiantuntijuus ja ammatti-identiteetin rakentuminen 

 

Ammatillista opettajuutta tarkasteltaessa nähdään ammatillista opetusta antava opettaja usein 

erikoisasiantuntijana, jonka on hallittava opettamansa osaamisalue. Osaamisen merkitys korostuu 

siinä, miten oma substanssiosaaminen hallitaan ja koetaan. Tästä on hyvänä esimerkkinä omaan 

osaamisalueeseen viittaava kokemus: ”Viime aikojen palaute on ollut kriittisempää, mutta kritiikki 

on kohdistunut siihen, että olen opettanut aihealueita, jotka eivät ole varsinaista 

substanssiosaamistani”. Se, että opetusta annetaan sellaisella alueella, joka on itselle vierasta, ei 

omaa substanssiosaamista, asettaa ammatilliselle kasvulle ja identiteetin rakentumiselle 

monenlaisia haasteita. Haasteita, joista täytyy osata poimia itselle tarpeelliset elementit tehdä ja 

toteuttaa työtä. Myös omaa erikoisosaamista kuvaa kokemus:” Luulen, että tämä ideologiani 

opettajana ei vahvistunut välttämättä pedagogisten opintojen aikana.” Pohdinnoista korostuu, 

että opintojen tulisi tarjota sellaisia asioita, jotka tukevat ammatillisen identiteetin kehittymistä ja 

vahvistaisivat henkilökohtaista kokemusta omaa osaamista kohtaan. Mitä enemmän tuntee 

itseään ja omia rajojaan, sitä paremmin kyetään ottamaan vastuuta omista ratkaisuista ja teoista, 

jotka ovat osa ammatillisen identiteetin rakentumista. Tahvanainen (2001, 334-335) korostaakin 

sitä, että opettajakokemuksen kasvaessa ammatilliseen minäkuvaan lisätään vähitellen niitä 

ominaisuuksia, jotka kuvaavat henkilöä itseään. Ne tuovat varmuutta opettajuuteen sekä ammatti-

identiteetin kehittymiseen.  

Ammatillinen identiteetti kehittyy ihmisen oman elämän aikana muodostuneesta käsityksestä 

itsestä ammatillisena toimijana. Osalla vastaajien kokemusten perusteella identiteetti ja 

asiantuntijuus eivät ole muuttuneet tai kehittynyt lainkaan; ei ennen koulutusta eikä sen aikana tai 

sen jälkeen. Perusteluna esimerkiksi oli palautteen saamisen heikkous niin työkavereilta tai 

esimieheltä kuin opiskelijoiden osalta; että palaute oli lähes samanlaista tai jopa kriittisempää 
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nykyisin. Ammatillinen kasvu ja osaaminen tarvitsevat vastavuoroisuutta ja kohtaamista. Käsitys 

omasta ammatillisesta identiteetistä määrittelee Luukkaisen (2005, 63-64) mukaan sen, miten 

opettajana arvioi omaa kykyään toimia muiden kanssa. Toisaalta huono itsetunto vaikuttaa siihen, 

että tuntee epäpätevyyttä, jolloin oma ammatillinen opettajaidentiteetti ei voi kehittyä. Opintojen 

aikana saatua kriittistä arvostelua kuvaa kokemus: ” Itsetuntoni kärsi em. opinnoissa hyvin paljon 

ja ajattelin, etten koskaan tule työskentelemään opettajana.” Tällaisen kokemuksen jälkeen ei heti 

kykene ottamaan vastuuta omasta ammatillisesta kehittymisestä ja kasvusta, vaan se jättää 

pitkäksi aikaa särön itsetuntoon ja estää oman ammatillisen kasvun ja opettajaidentiteetin 

muodostumisen. 

Positiiviset kokemukset puolestaan tukevat ammatillisen identiteetin positiivista kehittymistä sekä 

edistävät kasvua kohti asiantuntijuutta. Tällainen positiivinen kokemus voi lähteä pääsykokeista 

opettajan pedagogisiin opintoihin, jonka yksi vastaajista koki nostaneen hänen itsetuntoaan 

aikuiskouluttajana jo tuossa vaiheessa. Polon (2004, 194) tutkimus osoitti myös, että ammatillisen 

aikuisopettajan itseluottamuksen ollessa korkea omaa osaamista ja toimintaa kohtaan, se näkyy 

itsearvostuksena ja motivaationa toimia ja saavuttaa päämäärät. Ammatillinen identiteetti kasvaa 

ja työn tekeminen koetaan mielekkäänä. Toisaalta negatiivisia kokemuksia voi paikata 

myöhemmin, esimerkiksi positiiviset kokemukset muista koulutuksista voivat auttaa 

ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä. Onnistumisen kokemukset vahvistavat itsetuntoa ja 

tukevat omaa osaamista työelämässä, kuten seuraavassa on asiaa kuvattu: ” Välillä jopa tuntuu 

siltä, että pidän ihan onnistuneita tunteja ja että tämä on minun alani”. Oma ammatillinen 

osaaminen ja myönteiset kokemukset työelämässä ovat Tiilikkalan (2004, 222, myös Polon 2004) 

mukaan tekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti ammatillisen identiteetin ja asiantuntijuuden 

kehittymisessä.  

Opintojen kokeminen taitojen näyttämisenä ei välttämättä lisää omaa asiantuntijuutta ja 

ammatillisuutta. Opinnoista voi jäädä tunne, ettei ole saanut niistä mitään omalle ammatilliselle 

kehittymiselle. Tiilikkala (2004) tuokin esiin sen, että on tiedettävä kuka opettaja itse on 

opettajana eli miten aikaisemmat kokemukset ja elämänkulku ovat muokanneet opettajuutta. 

Aikaisempi toiminta näkyy opettajan roolissa itse rakennettuna persoonallisena tapana toimia.  

Eteläpelto ja Vähäsantanen (2008, 27-28) puolestaan puhuvat oman ammatillisen identiteetin 

jatkuvasta rakentamisesta ja osaamisen uudelleen määrittämisestä. He toteavat, että 
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kykenemättömyys nähdä omaa ammatillista kehittymistä voi nostaa esiin negatiivisia tunteita, 

kuten voimattomuutta ja vieraantumista omaa osaamista kohtaan. Tällaiseen vieraantumiseen 

omaa osaamista kohtaan viittaa tunne vähäisestä tietotaidon lisääntymisestä tai 

osaamattomuuden tunteesta; ei pystytä opintojen jälkeen toimimaan opettajana (itsetunnon 

heikkous), kuten vastaajien keskuudessa oli koettu.  

Opintoja käymättömistä toinen oli pohtinut oman työn arvostamista ja millainen merkitys 

osaamisen arvostamisella on ammatilliselle identiteetille toteamalla, että jos opettajan työtä 

arvostetaan, on hänen toimintansa opettajana huomattu ja ymmärretty. Helakorpi (2006, 21-22, 

vrt. myös Tiilikkala 2004) sanoo, että ammatillinen kehittyminen ja vähitellen syntyvä 

asiantuntijuus on nähtävä dynaamisena, koko opettajuuden ajan kestävänä muutosprosessina, 

jota opitaan työn ja koulutuksen kautta. Muutosprosessi on siis jatkuvaa uudelleen rakentamista ja 

määrittelyä, joka on sidoksissa asiantuntijan toimintakontekstien eri tekijöihin; ihmisiin ja erilaisiin 

verkostoihin, joihin kaikkiin liittyy arvoperustat ja tiedon merkityksen pohdinta. Tulevaisuuden 

opettajuudessa onkin Luukkaisen (2000, 2005, myös Helakorpi 2006) mukaan suuri merkitys oman 

työn kehittämisellä. Tämä oman työn kehittäminen näkyi vastaajien kokemuksissa kykynä nähdä ja 

tiedostaa erilaisten muutosten merkitys sekä miten tärkeä osa vuorovaikutus on ammatillisessa 

yhteistyössä. Osa heistä (opintoja käymättömät) viittasivat myös moniammatilliseen yhteistyöhän 

sekä kulttuurien kohtaamiseen ja näiden tuomaan merkitykseen asiantuntijuuden ja ammatillisen 

osaamisen osalta.  

7.3 Opinnoista yleisesti  

 

Opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuden luominen näyttää olleen vastaajille jonkin 

verran hankalaa. He ovat kokeneet, että opinnoilla ei ole päästy heidän mielestään sellaisiin 

tavoitteisiin, joihin he ovat olettaneet opinnoista pääsevänsä. Toisaalta vain kaksi kertoi ennen 

opintojensa alkua sille asettamistaan tavoitteista. Päällimmäiseksi kokemukseksi nousee 

opinnoista niiden tuoma ”virallinen pätevyys” opintojen suorittamisesta. Opetusta kritisoitiin 

vanhanaikaiseksi, arvosteltiin opetusmenetelmiä, jotka eivät vastanneet 2000-lukua.  Nykyisin 

paljon korostettua ja puhuttua kollegiaalisuutta ei yhden vastaajan mukaan ollut juuri ollenkaan, 

esimerkkinä käytettiin sitä, ettei ryhmän tietotaitoa hyödynnetty riittävästi eikä annettu 

mahdollisuutta harjoitella ja opetella yhteistyötaitoja tulevaa opetustyötä ajatellen. Onko 
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koulutuksesta tehty koulutus vain sen vuoksi, että opettajan pedagogiset opinnot on suoritettu? 

Vastaajien kokemukset viittaavat, että opinnoilla on vain välineellinen arvo. Tätä kuvaavat 

esimerkiksi toteamukset virallisesta, muodollisesta pätevyydestä sekä kokemus koulutuksen 

helppoudesta. On kuitenkin hyvä muistaa, että opintojen suorittaminen on aina henkilökohtainen 

tapahtuma, johon itse luodaan tavoitteet. Luukkainen (2005, 201) tuokin esiin uudenlaisen 

koulukulttuurin, joka määräytyy sen mukaan, miten opettaja itse itsensä siihen jäsentää ja tuo 

esiin arvomaailmaansa.  

Negatiiviset kokemukset syntyivät siitä, että koettiin jäätävän kokonaan vaille ohjausta ja tukea, 

vaikka niitä olisi tarvittu pedagogisen ajattelun ja ammatillisen kehittymisen alulle panijoiksi. 

Tällainen tuen ja kannustuksen kokemisen vähäisyys voi vaikuttaa myöhemmin negatiivisesti 

omaan suhtautumiseen opetustyössä. Vuorovaikutuksellisuus pohjaa arvostukselle, jota opintojen 

aikana tulisi saada kannustavasta palautteesta ja tarvittavasta tuesta. Jokainen tarvitsee jotain, 

mihin peilata omaa ammatillista kasvuaan. Ohjaavilla opettajilla on vastuu koulutuksen aikana 

huolehtia sellaisista rakenteista, joissa opiskelija pääsee reflektoimaan ja arvioimaan omaa 

kehitystään saamansa palautteen pohjalta.  

Opintojen aikana on annettu opetusta verkko-opintojen suunnittelussa ja miten niitä voisi 

hyödyntää myöhemmin omassa opetustyössä (tosin yksi kokemus oli perustiedon saamisesta), 

joka oli yhdelle vastaajista ollut hyvä kokemus. Hänen kohdallaan opinnot olivat antaneet hyvät 

valmiudet verkon käytöstä, mutta hän ei ole voinut tai päässyt niitä käyttämään työssään 

opintojen jälkeen. Paljon puhuttu opitun taidon ja tiedon välittäminen eteenpäin on hänen 

kohdallaan katkennut. Ammatillisten oppilaitoksien on todettu olevan muihin oppilaitoksiin 

nähden ”jälkijunassa” tietoyhteiskunnan asettamien haasteiden suhteen. Tähän ammatillisten 

oppilaitosten opettajat ovatkin Luukkaisen (2000) mukaan esittäneet kehittämisehdotuksia muun 

muassa monimuotoista, uuden oppimiskäsityksen mukaista pedagogiikkaa, jonka toivotaan 

sisältävän tietotekniikan, mutta myös kulttuurisen näkökulman. Asioita (taitoja), joita 

ammatillisessa koulutuksessa olevien opettajien tulisi hallita ja kyetä hyödyntämään nykyisin.   

Pedagogiset opinnot käymättömät ovat pohtineet, että opettajana toimiessa kaikesta käydystä 

koulutuksesta ja opinnoista on hyötyä. He ovat molemmat harkinneet hakeutumista pedagogisiin 

opintoihin, mutta vielä toistaiseksi se ei ole toteutunut. He ovat saaneet kaikista käymistään 

opinnoista voimia ja jaksamista tehdä opetustyötä ja tarkastella siinä tapahtuvia muutoksia. 
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Toisaalta muutokset ja pitkään opettajana toimiminen olivat tuoneet esiin kysymyksen 

ammatinvaihtamisesta, onko opettajan työ kuitenkaan se oikea valinta vai onko voiko se 

mahdollisesti olla jotain muuta. Onko tässä nähtävissä paljon puhutun yhteiskunta rakenteiden 

muuttuminen, jotka heijastuvat myös opettajan arkitoimintaan. Muutokset, jotka vaativat 

opettajuudelta uudenlaisia toimintatapoja ja näkökulmia koulutuskulttuurissa ja joiden taustalla 

ovat Luukkaisen (2000) mielestä tulevaisuuden skenaariot. Tulevaisuuden skenaariot, joita 

esimerkiksi Opettajalehdessä (15.10.2010) tuotiin esiin toteamalla, että ammatin ja sen sisällön 

kehittämisestä on pidettävä huolta, koska opettajien halukkuus siirtyä muihin tehtäviin 

(ammatteihin) on koko ajan kasvamassa oleva piirre.   

Eniten omaan opettajuuteen oli vaikuttanut vastaajien kokemuksen mukaan käytännön 

opetustyön kautta oppiminen. EI opettajan pedagogisia – käymättömät pohtivat oman 

ammatillisen kasvun kehittymistä ja miten se näkyy tai vaikuttaa opettajana toimimiseen. He 

tarkastelivat toimintaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta esimerkiksi, miten huomioida 

monikulttuurisuus tai millaisia merkityksiä työyhteisöllä on ja sen toimivuudella omalle 

ammatilliselle identiteetille.  Tätä työyhteisöä ja tiiminä toimimistahan myös Helakorpi (2006) ja 

Luukkainen (2000, 2005) korostavat uuden opettajuuden kulmakivenä. Se on näkökulma, josta 

käydään opettajapiireissä tänä päivänä paljon keskustelua, sillä se on osa opettajuutta koskevaa 

yhteiskunnallista murrosta. Murrosta, jossa perinteinen opettajuus pitää laittaa ”romukoppaan” ja 

uskaltaa hakea uutta opettajuutta.  

Oma persoonallinen ja didaktinen toimintatapa löytyvät ajan kanssa. Pedagogiseen ja didaktiseen 

ajatteluun ja tiedon muodostumiseen vaikuttivat vastaajilla, millaista tukea oli opintojen aikana 

saatu esimerkiksi toisilta opiskelijoilta tai ohjaavilta opettajilta tai opettajayhteisöltä. Ne 

näyttäytyivät vastaajien kokemuksissa, joko positiivisena tai negatiivisena tunteena. 

Pääsääntöisesti positiivisena kokemuksena koettiin toisten kanssa käytyjen keskustelujen kautta 

saatu tuki ja neuvot, mutta negatiiviseksi ja rajoittavaksi kokemukseksi ohjaajaopettajien asenne, 

joka latisti itsetuntoa ja ammatillisen identiteetin kehittymistä. Vastaajien kokemukset antavat 

ymmärtää, että pedagogiset opinnot koettiin melko turhina ja oman ammatillisen kehittymisen  
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osalta merkityksettöminä. Kaikkien vastaajien kokemukset näyttäisivät viittaavan siihen, että työn 

tuomalla kokemuksella ja sen jakamisella opintojen aikana on suurin merkitys ammatilliselle 

kehittymiselle. Ammatillisuus kehittyy ja kasvaakin Tiilikkalan (2004, 227, myös Helakorpi 2006) 

mukaan praktisen tiedon, yhteisön sekä yhteiskunnallisen kulttuurin kautta. 

8 Pohdinta  

8.1. Yhteenvetoa tutkimuksesta 

 

Tutkimuksen tekeminen on yhtä monimuotoista kuin opettajan toiminta omassa tehtävässään. 

Tutkimuksen aikana tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tutkimuksen suuntaan ja kulkuun. 

Samalla sen vaikutukset näkyvät omassa osaamisessa ja oppimisessa aivan, kuten opettajan 

pedagogisten opintojen oletetaan näkyvän opettajuuteen kasvussa ja toiminnassa. Pedagogista 

kasvua pidetään horisontaalisena kasvuna, jolle on ominaista osaamisen laajentuminen ja 

monipuolistuminen. Näin tapahtuu opettajalle opetustyössä ja tutkijalle tutkimusprosessin aikana 

uusien asioiden oivaltamisen ja ajattelutyön kehittymisen mukana. 

Opettajuutta, kuten myös tutkijan tehtävää voi pitää aina oman aikansa ja siihen liittyvien 

yhteiskunnallisten näkemysten ja tavoitteiden tulkkina. Molempien toiminta liittyy tämän päivän 

ratkaisuihin, jotka näkyvät vasta huomisen päivän toiminnassa tai tehtävissä. Opettajuudessa 

esimerkiksi haasteiden kohdistuminen näkyy verkko-opintojen muuttumisena aina vain enemmän 

sähköisten viestimien kautta tapahtuvaksi dialogiksi. Samaa suuntausta on myös havaittavissa 

tutkielman tekemisessä. Suuntausta, jota ei voi välttää, mutta joka hakee sille asetettuja 

tavoitteita tietoyhteiskunnan edellyttämästä osaamisesta. Puhe sosiaalisesta mediasta ja sen 

mahdollisuuksista opetusvälineenä on tulevaisuuden opettajien ja tutkijoiden toimintaa. 

Pedagogiset opinnot eivät ole siis tutkintoon johtavia opintoja, mutta ne antavat muodollisen 

pätevyyden toimia ammatillisena opettajana. Pro gradun kirjoittaminenkin on opintie (opinnäyte), 

joka antaa pätevyyden maisteritutkinnosta. Onko opinnoista hyötyä voisi kysyä molempien osalta? 

Tässä kohtaa on sanottava, että todennäköisesti molemmista on löydettävissä juuri itselle sopiva 

hyöty, joka täyttää itselle asetetut tavoitteet. Maisteritutkintoon esimerkiksi ei sisälly suoraan 

opettajan pedagogisia opintoja, ne on käytävä erillisinä opintoina joko tutkinnon yhteydessä 
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yliopistossa tai ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Tämä laittaa miettimään, onko 

koulutuksissa löydettävissä tuo itse asiassa kaikkien koulutusalojen perään kuuluttama yhtenäinen 

linja opettajien pedagogisesta osaamisesta, yhtenäinen pedagoginen ydinaines? Tutkimuksen 

tekijöilläkin on omat tiedekuntien laatimat vaatimukset, joita noudatetaan, jotta saavutetaan 

itselle asetetut tavoitteet; onko niissä yhtenäistä ydinainesta, riippuu siitä, miten asioita katsotaan 

ja tulkitaan. 

Oppimisen lähtökohtana pidetään kokemusta, jossa yritys ja erehdys sekä itsenäinen 

tiedonhankinta, teorian ja kokemuksen yhdistäminen ja ongelmien ratkaiseminen muiden kanssa 

edistää omaa osaamista. Näin tulisi tapahtua opettajan pedagogisissa opinnoissa ja tutkimusta 

tehdessä. Kaikki saatu tuki, rohkaisu ja asioiden yhdessä pohtiminen lisäävät motivaatiota ja oma 

toimintastruktuuri selkiytyy samalla. Yhteisöllisyys ja sen tuki ovat niin opettajuudessa kuin gradun 

teossa oleellisia sitä eteenpäin vieviä voimia. Tiedon jakaminen ja yhdessä pohtiminen johdattavat 

työtä eteenpäin ja auttavat näkemään uusia mahdollisuuksia. 

Hyvä motivaatio ja oma aktiivisuus lisäävät tunnetta asiantuntijuudesta ja osaamisesta, aivan 

kuten gradun kirjoittaminen, kun näkee miten menee eteenpäin ja huomaa saaneensa tulosta 

aikaiseksi. Samalla kun kirjoittaa havaitsee yhdistelevänsä opinnoista saatuja tietoja sekä omaa 

kokemustaan kirjoittamistehtävässä.  Opettajakin yhdistää saamansa teoriatiedon praktiseen 

toimintaan ja löytää tätä kautta itselleen, persoonalleen sopivan toimintatavan eli oman 

opettajuuden. Näin tapahtuu myös pro gradun teossa tutkijalle. Tutkimustakin tehdään oman 

persoonan kanssa ja siihen yhdistetään opitut asiat, jotka esiymmärryksen kanssa muokkaavat 

tutkimuksesta tutkijan näköisen opinnäytteen. 

Professionaalisuudesta puhutaan nykyisin paljon ja esimerkiksi useammat opettajuuden 

ammatillisuutta tutkivat tutkijat käyttävät käsitettä ”uusi asiantuntijuus”.  Tällaista tietynlaista 

asiantuntijuutta odotetaan myös pro gradu -tutkimuksen tekijältä. Asiantuntijuus ei ole kuitenkaan 

tietyn alan asiantuntijuutta, vaan monisyistä ja monialaista osaamista. Ammatillisen opettajan 

kohdalla taas tietynlainen spesifi- ja substanssiosaaminen on edellytys opetustyössä. Mitä on 

sitten professio ja professionaalisuus? Opettajien oma ammattikunta korostaa profession eettistä  
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näkökulmaa, jossa lähtökohtana on toimia yhteiskunnan parhaaksi ja tätä samaa myös yhteiskunta 

itse odottaa opettajilta. Samalla tavalla tutkija pyrkii saavuttamaan eettisen näkökulman ja 

tuomaan rehellistä tietoa omakohtaisen kokemuksensa yhteiskunnan tietoisuuteen tutkimuksensa 

välityksellä.  

Noviisista tulee asiantuntija käytännön ja harjoittelun kautta saadulla kokemuksella. Saman asian 

voi todeta myös tutkijan kohdalla, mitä enemmän tutkija tutkii ja tekee tutkimustyötä, sen 

suuremmaksi muodostuu hänen asiantuntijuutensa. Opettajuudessa itsetunto ja onnistumisen 

kokemukset liittyvät toisiinsa ja lisäävät tunnetta opetuksen sisältöjen hallinnasta, jolloin 

opetustyöstä tulee mielekästä ja kyetään vastaamaan erilaisiin eteen tuleviin haasteisiin (vrt. 

opinnot käyneiden negatiiviseen tuntemukseen koulutuksesta).  Haasteet ja niihin vastaaminen 

ovat opettajan, mutta myös tutkijan arkipäivää. Jokainen tapahtuma ja hetki vaikuttavat siihen 

millaiseksi lopputulos muotoutuu. Opettajan pedagogiset opinnot tavoitteineen johtavat johonkin 

päämäärään, kuten tutkijan tutkielma valmistumiseen. Se mitä tai mikä lopullisesti näkyy ja 

osoittaa toiminnan tavoitteiden saavuttamisen, on jokaisen omakohtainen kokemus ja tuntemus 

omista tiedoistaan sekä taidoistaan.  

Ammatillisen kasvun ja identiteetin kehittymisen omalla opettajuuden tai tutkijan taipaleella 

määrittää pitkälti se, millaiset tiedon käsitykset itsellä ovat. Opettajan toiminnassa korostuu 

autonomisuus, joka tarkoittaa vapautta päättää sekä tehdä valintoja ammatilliseen toimintaan 

liittyvissä tehtävissä itsenäisesti. Näin on myös tutkijan tutkimuksessaan tehtävä ratkaisuja, mihin 

suuntaan lähtee tutkimustaan rakentamaan ja viemään eteenpäin, joka on myös autonomista 

vapautta tehdä päätöksiä. Kokemukset ovat käytännön läheisiä kuvauksia, joista opettaja tai 

tutkija voi joustavasti tulkita ja analysoida vastauksia, jotka kumpuavat opitun asian synnyttämistä 

kokemuksista ja tuntemuksista. 

8.2 Tutkimuksen merkitys  

 

Tutkimuksen tekeminen on aina merkityksellistä, sillä tutkimuksen merkitys syntyy siitä, millainen 

on tutkijan oma osallisuus sekä näkemys tutkittavasta kohteesta, asiasta tai tapahtumasta. 

Tutkimuksen merkittävyyteen vaikuttaa tietysti tutkimuksen ajankohtaisuus, onko tutkimuksen 

kohde sellaiselta aihealueelta, jota on tutkittu vähemmän, jolloin sen painoarvo lisääntyy uuden 
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tiedon mukana. Tämä tutkimus ei ole aihealueeltaan ehkä uutta, mutta aiheena opettajuudesta 

riittää tutkimista. Opettajan toiminnassa heijastuvat yhteiskunnan muutokset, jolloin tutkiminen 

on aina yhteiskunnallisesta näkökulmasta uutta. Kakkuri-Knuuttilakin (2006, 57-59) toteaa, että 

ymmärtämisen ja selittämisen ollessa riittävää voidaan asiat rinnastaa muihin vastaavanlaisiin 

ilmiöihin. Puhutaan myös horisontaalisesta tapahtumasta, jolloin tutkimukselle tuodut merkitykset 

syntyvät siitä, miten tarkastelen saamaani tekstiä oman nykyisyydessäni vaikuttavan tiedon ja 

ennakkoasenteiden pohjalta. Tarkoitushan on, että tutkimus etenee kokonaisuutena, jossa 

tulkinta ja analyysi saavat tukea teoriasta.  

Tutkimukseni tulkinnassa ja analysoinnissa vaikuttavat mukana aina ne merkitykset, jotka minä 

tutkimuksen tekijänä siihen tiedostamatta tai tietoisesti teen. Esimerkiksi tämän tutkimuksen 

tulkinta ja analyysi olisi täysin erilainen jonkun toisen tutkijan tekemänä sekä tutkimuksen 

tulokset, sillä ne saisivat täysin uudet merkitykset. Nyt tekemäni tulkinnat ja niistä tehdyt analyysit 

luovat juuri tälle tutkimukselle sen merkityksellisyyden. Tämän tutkimuksen merkitys on suurin 

varmasti tutkijalle itselleen, sillä sen kautta saamani tieto on auttanut minua toimiessani itse 

kouluttajan tehtävissä. Se on tuonut uutta ajateltavaa ja auttanut minua kasvamaan opettajana 

ammatillisessa mielessä. En kuitenkaan voi sanoa, että tutkimuksen avulla oma ammatillinen 

opettajan identiteetti olisi vielä merkittävästi kasvanut ja kehittynyt, sillä se tulee vasta käytännön 

toiminnan mukana. Tutkimus on kuitenkin tuonut opettajuuden ymmärtämiseen vahvuutta, joka 

on havaittavissa kouluttajan työtä tehdessäni. Tällä tutkimuksella on siis valtava merkitys itselleni, 

koska en ole vielä päässyt suorittamaan noita opettajan pedagogisia opintoja, mutta toivottavasti 

pääsen tulevaisuudessa piakkoin.  

Yhteiskunnallinen ja tieteellinen merkitys jää varmasti vähäiseksi, mutta toivottavasti suuntaa 

antavaksi näkökulmaksi opintojen merkityksestä ja mahdollisesta opettajuuteen kehittävästä, 

kasvattavasta ja tukevasta näkökulmasta. Toivon, että tämä tutkimus synnyttää kipinän jollekin 

toiselle tutkijalle tarkastella asiaa laajemmassa mittakaavassa. Tutkimuksen merkityksellisyyttä 

pudottaa vastaajien pieni määrä, jonka vuoksi tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti jää 

pieneksi. Vastaajien määrä ei ole mielestäni vaikuttanut kuitenkaan tutkimukseni tavoitteisiin, sillä 

tutkimukseni tarkoitus on ollut syventää ymmärrystä siitä, mitä merkitystä opettajan pedagogisilla 

opinnoilla on opettajuuteen.  
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Tässä tutkimuksessa merkitystä haettiin opettajilta/kouluttajilta, jotka jo toimivat opetustyössä. 

Heidän kirjoitelmiinsa kirjoittamat kokemukset omista kokemuksista opettajana toimimisesta ja 

ammatillisesta osaamisesta ovat jo itsessään merkityksellisiä ja lisäävät tutkimukseni 

merkityksellisyyttä. Kuten Varto (2005, 185-186) sanoo: tutkijan vastuullisuus ja subjektiivisuus 

antavat perustan tutkimuksen suorittamiselle. Vain tutkija itse voi viime kädessä arvioida 

vastuullisuutensa toteutumisen. Vastuullisuus näkyy siinä, miten tutkija tuo esiin tulkinnat 

kohteesta ja merkitysyhteyksien tärkeydestä sekä omien intressien olemassa olosta eli omasta 

tosiasiallisuudesta.  

8.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkimuksen tekeminen on ollut kuin joki, joka virtaa välillä tasaisemmin ja välillä kuohuen yli 

äyräidensä. Tekemistä on ollut kirjoittamisen suhteen, etenkin kun ajatus pysähtyy, eikä saa 

aikaiseksi mitään, vaikka kuinka istuu koneen äärellä. Istuu, lukee ja tutkii vastaajien kirjoitelmia ja 

hakee niistä tuota pientä punaista lankaa, joka voisi avata jälleen ajatuksen ja kirjoittaminen lähtisi 

liikkeelle. Joki tuntuu jäätyneen umpeen, kunnes löytyy virtapaikka aukkoineen ja kaikki taas 

sujuu. Tutkimus etenee ja syntyy jonkinlaista tulosta. On kuitenkin muistettava, että tutkimuksen 

kirjoittaminen on osattava lopettaa jossain vaiheessa, huolimatta siitä, että joki elää ja virtaa 

jatkuvasti eteenpäin.  

Tutkimuksen tekeminenhän alkaa siitä, että valitaan aihe. Minulla aiheen valinta lähti liikkeelle 

siitä, että tiedän pedagogisia opintoja tarvittavan, kun toimitaan ammatillisessa koulutuksessa. 

Olen aihetta sivuten tutkinut kandidaatin työssäni millaisia kokemuksia on henkilöllä, joka toimii 

kouluttajana oman päätoimensa ohella, kouluttaen omia työtovereitaan. Toisaalta aiheen 

valintaan vaikutti tuo työpaikkahakemuksissa oleva vaatimus ”opettajan pedagogiset opinnot 

suoritettu”. Edellä olevien syiden lisäksi tutkimusaiheeni valintaan vaikuttanut seikka oli; entä ne 

kouluttajat ja opettajat, jotka ovat tehneet pitkään työtään, eikä näitä opintoja ole. Tästä syntyi 

myös tuo vertailuun liittyvä ajatus opettajuuteen kasvusta ja ammatillisuudesta. Ammatilliset 

opettajat valitsin, koska itse toimin jonkin aikaa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 

määräaikaisena kouluttajana.  
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Tutkimusta aloittaessani olin innoissani ja ajattelin, että saisin odottamastani noin 45 vastauksesta 

ainakin 30 (tämä oli haaveajattelua), mutta toisin kävi. Kun huomasin, että kirjoitelmia on vain 

kuusi (neljä opinnot suorittanutta ja kaksi ei suorittanutta), tunsin ensimmäisen kerran vereni 

pysähtyvän, sillä käsitykseni mukaan vastauksieni määrä oli liian vähäinen. Mietin vastausten 

vähyyteen johtavia syitä, joita löysin ainakin seuraavia: ensinäkin ajankohta ei ollut paras 

mahdollinen – joulun alla, jolloin mielessä on monet muut asiat (vastausaika oli joulukuun 

puolivälistä 2009 tammikuun loppuun 2010). Toinen oli ajankohta heti joulun jälkeen, vaikka 

muistutinkin tammikuun puolessa välissä, niin aikaa oli ensimmäisestä pyynnöstä kulunut jo jonkin 

verran. Kolmantena seikkana näen, että joulun jälkeen kouluttajat/opettajat taas keskittyvät 

opetuksensa eteenpäin viemiseen, jolloin muut asiat eivät mahdu ajatuksiin. Neljäntenä, että 

kouluttajat eivät vain kaiken kiireensä keskellä ehtineet ja huomioineet sähköpostiinsa saamaansa 

viestiä. Viidentenä, mutta hyvinkin todennäköisenä, kouluttajat eivät olleet kiinnostuneita 

pohtimaan omaa opettajuuttaan. Varmasti on paljon seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet vastausten 

vähyyteen, mutta nämä nousivat ensin mieleeni. 

Tuohon tuskaan ”riittääkö kuusi vastausta” sain lohdutusta ja tukea gradu istuntojeni aikana 

kanssa kulkijoiltani, myös ohjaajalta, joka totesi; vastauksia on vähän, mutta niillä menet 

eteenpäin. Tämä antoi myös uskoa, että vastaajien kirjoitelmista nousee kyllä tarvittavaa tietoa 

tutkimukseni ongelmaa selvittämään. Ajatuksenihan oli ollut, että saisin mahdollisuuden tehdä 

vertailevaa tutkimusta opinnot käyneiden ja käymättömien välillä. Vertailu ei aivan onnistunut, 

sillä kaksi vastausta oli mielestäni vähän. Neljä vastausta olisi tuonut samanarvoisen näkemyksen 

noiden neljän opintoja käyneiden kirjoitelmien kanssa. Päällimmäinen ajatukseni oli kuitenkin, että 

apua, vastauksia oli vähän ja nyt tuo vertaileva osuuskin jäisi pois. Onneksi kuitenkin, noissa 

kahdessa opintoja käymättömien vastauksissa pureuduttiin enemmän yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta aiheeseen, josta sain nostettua esimerkiksi ammatillisen kasvun ja identiteetin 

osalta tuota vertailevuutta esiin.  

Näin siis lähdin viemään tutkimustani eteenpäin ja ensin luomaan teoreettisen viitekehyksen, joka 

oli kokemuksiin perustuen fenomenologis-hermeneuttista. Sitten lähdin purkamaan vastauksia 

sisällön analyysin kautta, johon sisällytin induktiivisen päättelyn löytääkseni tutkimusongelmaani 

vastauksia. Luin ja luin kirjoittajien esiin nostamia kokemuksia, joita tarkastelin muodostamieni 

teemojen perusteella. Teemojen löytymisessä ja kriteereiden muodostamisessa minua auttoivat 
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paljon ammatillisen opettajan osaamiseen tehdyt kriteerit (esim. Helakorpi ja Luukkainen sekä 

aikaisempien tutkimusten löydökset). Ne auttoivat minua paremmin hahmottamaan ja löytämään 

omien teemojeni alle kirjoitelmista kategorioita, joita tutkimuksessani olen käyttänyt. Nyt 

tekemäni kategoriat ovat muodostuneet minun ymmärrykseni ja näkemykseni pohjalta antamaan 

vastauksia asettamaani tutkimusongelmaani. Lukiessani vastaajien kirjoitelmia moneen otteeseen 

havaitsin, että niissä oli löydettävissä kaikkien neljän opettajan pedagogiset opinnot käyneiden 

kohdalla samansuuntaisuutta esimerkiksi toiveet saada uutta didaktiseen osaamiseen sekä lähes 

kaikki olivat sitä mieltä, että opinnot ovat tarpeettomia. Tulkitsin näiden seikkojen perusteella, 

että vastauksissa oli jonkinlainen saturaatio eli asiat kertautuivat. Tällä perusteella pidän 

tutkimustani luotettavana, mutta vain siinä suhteessa, että se on luotettava suuntaa antavana 

tutkimuksena opettajan pedagogisten opintojen suhteen.  

Näin vähitellen virta on kuljettanut tutkimukseni kohti päämääräänsä ja sen tulokset kertovat, että 

koulutuksella ei näiden vastaajien kokemusten perusteella ole suurta merkitystä oman 

opettajuuden teillä. Vastauksista oli myös tulkittavissa, että opinnot ovat täysin erilaisia riippuen 

siitä, missä opinnot on suorittanut (yliopisto, opettajien ammattikorkeakoulu, onko kyseessä 

näyttö jne.). Ammatillisuus tulee käytännön työtä tekemällä, joka opettaa parhaat tavat löytää 

oma pedagoginen ja didaktinen toimintatapa. Tätä tukivat myös nuo kaksi, opintoja käymättömien 

kokemukset. Tämä osoittaa mielestäni, että koulutusta on vielä kehitettävä ja haettava erityisesti 

tuota yhtenäistä linjaa, yhtenäistä pedagogista ydintä, jolla sitten tuetaan ammatillisen opettajan 

ammatillista kasvua ja kehitystä. Nyt kuvaksi jää vastaajien kokemuksien perusteella, että 

opintojen merkitys on niiden virallisuudessa, muodollisessa pätevyydessä, (välineellinen arvo) 

koska se on kirjattu asetuksiin ja lakiin.  

Mutta, nyt on joessani virtaus edennyt siihen kohtaan, että on aika miettiä, miten virtausta voisi 

lisätä eli jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. Jatkotutkimuksen aiheeksi ensimmäisenä nousi 

mieleeni tutkimus todella vertailevasta näkökulmasta, millaisia eroja on opettajan toiminnassa, jos 

on käynyt opettajan pedagogiset opinnot ja jos ei ole käynyt. Laajempi tutkimus, joka kattaisi koko 

Suomen.  Hyvä aihe olisi myös tutkia koulutuksen merkitystä, onko se koulutusta koulutuksen 

vuoksi vai onko opintojen taustalla tarkoitus lisätä opettajien professiota. Lähtökohtana  

 



79 

  

meritokraattisuus, millainen merkitys erilaisilla opettajien koulutuksilla on professionaalisuuteen 

tai tutkimuksen aiheena voisi olla tuo opettajan pedagogisen koulutuksen yhtenäinen linja ja sen 

toteutuminen koulutuksissa. Miten tuo yhtenäisen pedagoginen ydin näkyy opettajien opinnoissa, 

etenkin kun opettajan toimintaa leimaa nuo erilaiset opettamisen toimintatavat. Tässä oli nyt 

jokunen ajatus, joita tarkastella laajemmin erilaisissa opetustehtävissä toimivien opettajien ja 

kouluttajien osalta (koko koulutusjärjestelmää ajatellen).  

Oma tutkimukseni on saavuttanut määränpäänsä – meren - ja virtaus on loppusuoralla. Voin 

todeta, että olen kasvanut ja kehittynyt itse tämän virtauksen aikana paljon. Olen löytänyt uusia 

ajatuksia ja näkökulmia koko matkani ajan ja nähnyt, että tutkimuksen tekeminen on koskien ja 

kuohujen ylittämistä, jota osaa arvostaa entistä enemmän. Tutkimuksen tekeminen on 

pitkäjänteistä työtä, joka vaatii luovuutta, itsepintaisuutta ja sinnikkyyttä, joita tarvitaan 

saattamaan tutkimus päätökseen. Niin on virtaavan joenkin laita ennen kuin se saavuttaa 

päämääräänsä meren, mutta ei lopullisesti, vaan löytääkseen jälleen nousupaikan jatkaakseen 

kulkuaan. Aivan kuten tapahtuu, kun asioita lähdetään tutkimaan uusista näkökulmista ja jälleen 

kerran tehdään tuo monimutkainen matka virtaavassa joessa, jotta saavutetaan uutta tietoa. 
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Liitteet 

Liite 1 sähköpostiviesti  

Hei, 

teen pro gradu - tutkielmaa Tampereen yliopistossa ja aiheeni käsittelee opettajan pedagogisia 

opintoja. Tutkin opettajan pedagogisten opintojen merkitystä opettajan asiantuntijuuden kasvun 

näkökulmasta sekä opettajuuteen vaikuttavista seikoista. 

Mainitse koulutuksesi sekä kuinka kauan olet toiminut opettajan/kouluttajan tehtävissä ja milloin 

olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Kirjoitelman pituudella ja tyylillä ei ole merkitystä, 

vaan toivon, että kerrot mahdollisimman henkilökohtaisella tavalla sinulle tärkeistä seikoista ja 

kokemuksista, jotka olet kokenut merkitykselliseksi opettajuutesi näkökulmasta. 

Kerro kokemuksistasi, miten opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen on näkynyt 

opetustavassasi, sen suunnittelussa tai mitä ne ovat tuoneet lisää opetukseesi. Kirjoita, vaikka et 

olisikaan suorittanut opettajan pedagogisia opintoja, opettajana toimimisestasi sekä oletko 

aikonut suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. 

Kirjoitelmat käsitellään ehdottomasti luottamuksellisesti ja vastaukset analysoidaan nimettöminä 

niin, ettei niitä tutkimuksesta voi tunnistaa. Voit laittaa vastauksesi sähköpostiosoitteeseen tai 

kirjeenä alla olevaan osoitteeseen. Voit ottaa myös yhteyttä, jos tulee kysyttävää tai muuta 

kommentoitavaa tutkimukseeni liittyen. 

 

Lähetäthän kirjoitelman 31.1.2010 mennessä 

 

Kiitos osallistumisesta ja vastauksistasi pro -graduani varten 

ritva.heiskanen@nic.fi 

  

tai  

Ritva Heiskanen 

Koukkutie 6 

04220 Kerava 

 

 

 

 

mailto:ritva.heiskanen@nic.fi


 

 

Liite 2 teemakaavio 1 (1/2) 

Taustat OPINTOJEN PEDAGOGISIIN TAITOIHIN 
LITTYVIÄ 
(OPINNOT SUORITTANEET) 

OPINTOJEN PEDAGOGISIIN TAITOIHIN 
LITTYVIÄ 
(OPINTOJA SUORITTAMATTOMAT) 

 Olen suorittanut filosofian maisterin 
tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 
1993. Pääaineeni on suomen kieli. 
Lisäksi olen suorittanut yleisen 
kielitieteen syventävien opintojen 
kokonaisuuden sekä tiedotusopin ja 
puheopin approbatur-
arvosanan.(OPE5EI) 

 Koulutukseltani olen insinööri. V. 1971 
valmistuin sähkömekaniikan 
insinööriksi. Erikoisala on kemiallisten 
tuotantoprosessien automatisointi ja 
koneistaminen.  V. 2001 sain Suomen 
Opetushallitukselta päätöksen 
ulkomailla suoritetun 
korkeakoulututkinnon rinnastamisesta 
Suomessa suoritettavaan 
korkeakoulututkintoon. (OPE6EI) 

 Olen työskennellyt opetustehtävissä 
13,5 vuotta, joista olen ollut puolitoista 
vuotta muodollisesti pätevä. Olen 
suorittanut opettajan pedagogiset 
opinnot vuonna –92, eli lähes 16 vuotta 
sitten. Suoritin pedagogiset opinnot 
muiden opintojeni ohessa, joten en 
keskittynyt pelkästään niihin.(OPE3) 

 Koulutukseni on kasvatustieteen 
maisteri KM  ( varhaiskasvatus pääaine) 
ja  elto  sekä kuinka kauan olet toiminut 
opettajan/ kouluttajan tehtävissä 
Olen toiminut vuodesta 2004 

ammattikorkeakoulun opettajana 

(lehtorina 1.8.20009)  ja milloin olet 

suorittanut opettajan pedagogiset 

opinnot. (OPE4) 

 Opettajan pedagogiset opinnot: Niistä 
on jo monta vuotta(OPE2) 

 Minä olen toiminut opettajan tehtävissä 
kaikkiaan 12 vuoden ajan. Aloitin 
yläasteella  
kotitalousopettajan sijaisuuksilla, sitten 
siirryin ammattioppilaitokseen  
nuorisoasteelle, tehden myös sivussa 
aikuispuolella kansalaisopistossa  
ravitsemisalaan liittyviä koulutuksia. 
Neljä vuotta sitten loppui Kuhmossa  
ravitsemisalanopetus ammattikoulussa, 
joten siirryin kokonaan 
aikuiskoulutuksen puolelle,  jossa 
nykyisin toimin. Opettajan pedagogiset 
opinnot suoritin v. 2007 
näyttötutkintona 
Tampereen ammattiopettajakorkeakoul
ussa. (OPE1) 

 Koen saaneeni omat myöhemmät 
oppini lähinnä koulutuksien 
kautta. Toisaalta pedagogisten 
suorittaminen on vaikuttanut 
siihen, etten koskaan luule olevani 
erinomainen opettaja tai opettaja, 
jota ei koskaan kritisoitaisi tai 
johon ei koskaan oltaisi 
tyytymättömiä. (OPE4) 

 Opiskelujen aikana jouduin 

tuottamaan paljon tekstiä, näin 

ollen harjaannuin tekstin 

tuottamisessa aika hyvin, 

aiemmissa opinnoissa olin saanut 

huonoja arvosanoja 

ainekirjoituksesta ja yleensä 

tekstin tuottamisesta. Tällä 

alueella koin saavani oppia, mutta 

valitettavasti nykyisessä työssäni 

en tarvitse paljon omaa tekstin 

tuottamista, mutta hankittu taito 

helpottaa arvioidessani 

opiskelijoiden tuottamaa tekstiä. 

(OPE1) 

 Opinnot olivat antoisia, koska 

niihin kokoonnuttiin tietyin 

aikavälein ja ohjaajat Jyväskylästä 

osasivat ohjata meitä oikein 

keskustelemaan ja herättämään 

ajatuksia. (OPE2) 

 Ennen pedagogisia opintoja en 

ollut tehnyt opettajan tai ohjaajan 

töitä, vaan olin lähinnä tehnyt 

töissäni, mitä oli pyydetty. 

Itsellinen työote oli minulle uutta.( 

OPE4) 

 Sen sijaan opinnoistani on jäänyt 
mieleen 
- vertaisarviointi 

- kognitiivisen oppimisen 

käyttäminen ryhmätöissä   

- ryhmäopetus 

- konstruktiivinen oppiminen 

(OPE2) 

 Varsinaiset pedagogiset opinnot 
näkyvät varmaankin siinä, miten 
varsinkin aiemmin rakensin tuntini. 
Olen oppinut silti opettamisesta 
paljon varsinaisten pedagogisten 
jälkeen.(OPE4) 

 Koulutus lisäsi itsevarmuutta 
havainnointikeinojen käytön 
suhteen. Olihan jo käyttänyt ja 
käytän niitä melkoisen 
monipuolisesti.(OPE1) 

 Jos kohderyhmä olisi lapset, asiaa 
voisi korjata aika lailla, koska lasten 
luonteeseen ja motivaatioon on 
mahdollista vaikuttaa melko hyvin. 
Aikuisten oppilaiden kanssa tilanne 
on paljon vaikeampi.(OPE6EI) 

 Usein hyvä ammattitaito rakentuu 
teoreettisesta tuntemuksesta ja 
käytännön 
harjaantumisesta.(OPE5EI 

 Pedagoginen koulutus olisi 
varmaankin hyödyllinen opettajan 
työn hoitamisessa. En osaa 
arvioida, miten pitkälle 
kasvatustieteen opiskelua voi 
korvata käytännön kokemuksella 
tai ehkä omalla opiskelulla, omilla 
pohdinnoilla. (OPE5EI) 

 Opetustyön hyviä puolia ovat 
mielestäni olleet ihmiskeskeisyys ja 
sosiaalisuus, työn melko itsenäinen 
luonne, mahdollisuus suunnitella 
oppimateriaali ja muutekin omaa 
työtään.(OPE5EI) 

 

      



 

  

Liite 2 teemakaavio 1 (2/2) 

  Opintojen kuluessa huomasin, että 
minähän käytän tai olin käyttänyt 
jo lähes kaikkia menetelmiä, mitkä 
siellä nousivat esille. (…) Ajattelin 
josko me sokeudumme omalle 
työskentelyllemme, emmekä 
huomaa sitä monipuolisuutta mitä 
käytämme havainnoidessamme 
opiskelijoita.(OPE1) 

 Muistan myös lukeneeni melko 
paljon koulutuksesta vinkattua 
materiaalia eli en olisi missään 
tapauksessa löytänyt tai jaksanut 
paneutua niihin ilman tätä 
koulutusta (OPE3) 

 Opintojen suorittaminen ja siihen 
liittyvä harjoittelu toi minulle 
paljonkin eväitä ja ajateltavaa 
aikuiskouluttajana. Tein 
harjoitteluni lastenohjaajien 
koulutuksessa eli 16- 18v nuorten 
naisten kanssa. Siellä tunsin olevani 
myös äitimäinen hahmo ja jännitin 
aidosti voiko ammattikorkeassa 
olla ”äitimäinen”. (OPE3) 

 Suoritin auskultoinnin 
normaalikoulussa, jossa jo 
tiedettiin, millaisia opiskelijoita 
olimme, joten pärstäkertoimet 
olivat valmiina.(OPE4) 

 Opintoja suorittaessani en ajatellut 

arvosanaa vaan halusin ne vain 

suorittaa. Tiedän monen muun 

tähdänneen tiettyihin 

arvosanoihin, mutta siihen kiinnitin 

huomiota vasta myöhemmin. Sain 

numeroa alhaisemman arvosanan 

kuin olisin mielestäni ansainnut, 

mikä harmitti minua pitkään. 

(OPE4) 

 Didaktikkomme on ollut tosin 

monesti mielessäni, sillä hän 

todella opetti teoriatunneilla 

asioita, jotka perustuivat pitkään 

kokemukseen opetusalalla. Hän oli 

todella hyvä, vaikka olikin välillä 

pitkään sairaslomalla. (OPE4) 

 Myös draamallisia menetelmiä 

käsiteltiin opinnoissa hieman se 

antoi varmuutta, että opettajan 

työkalupakissa on oltava 

monenlaista materiaalia.(OPE3)  

 Ymmärsin, että luennointi ei 

todellakaan ole se mitä nykyajan 

aikuisopettajan tulee suosia. Jäin 

kovasti miettimään opintojen 

jälkeen mistä tietää milloin käyttää 

erilaisia menetelmiä.(OPE3) 

 

 

 



 

  

Liite3 kategoriakaavio 2  

pedagoginen  

tietoisuus ja 

ajattelun 

kehittyminen 

millaisia ajatuksia 

menetelmätietoisuuteen 

liitetään, ajatuksia, 

taitoja, tietoja ym. 

(didaktisia taitoja) 

onko opinnoissa 

käytännössä 

tapahtuvaa 

opiskelua 

(harjoittelua) 

oman toiminnan 

kytkeminen 

taitojen 

kehittymiseen 

 

Opintoja suorittaessani en 

ajatellut arvosanaa vaan 

halusin ne vain suorittaa. 

Tiedän monen muun 

tähdänneen tiettyihin 

arvosanoihin, mutta siihen 

kiinnitin huomiota vasta 

myöhemmin. Sain 

numeroa alhaisemman 

arvosanan kuin olisin 

mielestäni ansainnut, 

mikä harmitti minua 

pitkään. (OPE4) 

 
Usein hyvä ammattitaito 
rakentuu teoreettisesta 
tuntemuksesta ja 
käytännön 
harjaantumisesta.(OPE5EI 
 
Koen saaneeni omat 
myöhemmät oppini 
lähinnä koulutuksien 
kautta. Toisaalta 
pedagogisten 
suorittaminen on 
vaikuttanut siihen, etten 
koskaan luule olevani 
erinomainen opettaja tai 
opettaja, jota ei koskaan 
kritisoitaisi tai johon ei 
koskaan oltaisi 
tyytymättömiä. (OPE4) 
 
Sen sijaan opinnoistani on 
jäänyt mieleen 
- vertaisarviointi 

- kognitiivisen oppimisen 

käyttäminen ryhmätöissä   

- ryhmäopetus 

- konstruktiivinen 

oppiminen (OPE2) 

 

Didaktikkomme on ollut 

tosin monesti mielessäni, 

sillä hän todella opetti 

teoriatunneilla asioita, 

jotka perustuivat pitkään 

kokemukseen 

opetusalalla. Hän oli 

todella hyvä, vaikka olikin 

välillä pitkään 

sairaslomalla. (OPE4) 

Jos kohderyhmä olisi lapset, asiaa 
voisi korjata aika lailla, koska 
lasten luonteeseen ja 
motivaatioon on mahdollista 
vaikuttaa melko hyvin. Aikuisten 
oppilaiden kanssa tilanne on 
paljon vaikeampi.(OPE6EI) 

 
Opiskelujen aikana jouduin 

tuottamaan paljon tekstiä, näin 

ollen harjaannuin tekstin 

tuottamisessa aika hyvin, 

aiemmissa opinnoissa olin saanut 

huonoja arvosanoja 

ainekirjoituksesta ja yleensä 

tekstin tuottamisesta. Tällä 

alueella koin saavani oppia, mutta 

valitettavasti nykyisessä työssäni 

en tarvitse paljon omaa tekstin 

tuottamista, mutta hankittu taito 

helpottaa arvioidessani 

opiskelijoiden tuottamaa tekstiä. 

(OPE1) 

 

Varsinaiset pedagogiset opinnot 
näkyvät varmaankin siinä, miten 
varsinkin aiemmin rakensin 
tuntini. Olen oppinut silti 
opettamisesta paljon varsinaisten 
pedagogisten jälkeen.(OPE4) 
 
Koulutus lisäsi itsevarmuutta 

havainnointikeinojen käytön 

suhteen. Olihan jo käyttänyt ja 

käytän niitä melkoisen 

monipuolisesti.(OPE1) 

 

Myös draamallisia menetelmiä 

käsiteltiin opinnoissa hieman se 

antoi varmuutta, että opettajan 

työkalupakissa on oltava 

monenlaista materiaalia.(OPE3)  

 

 

Suoritin auskultoinnin 
normaalikoulussa, jossa 
jo tiedettiin, millaisia 
opiskelijoita olimme, 
joten pärstäkertoimet 
olivat valmiina.(OPE4) 
 
Opinnot olivat antoisia, 

koska niihin 

kokoonnuttiin tietyin 

aikavälein ja ohjaajat 

Jyväskylästä osasivat 

ohjata meitä oikein 

keskustelemaan ja 

herättämään ajatuksia. 

(OPE2) 

 

Opintojen suorittaminen 
ja siihen liittyvä 
harjoittelu toi minulle 
paljonkin eväitä ja 
ajateltavaa 
aikuiskouluttajana. Tein 
harjoitteluni 
lastenohjaajien 
koulutuksessa eli 16- 18v 
nuorten naisten kanssa. 
Siellä tunsin olevani 
myös äitimäinen hahmo 
ja jännitin aidosti voiko 
ammattikorkeassa olla 
”äitimäinen”. (OPE3) 
 
Pedagoginen koulutus 
olisi varmaankin 
hyödyllinen opettajan 
työn hoitamisessa. En 
osaa arvioida, miten 
pitkälle kasvatustieteen 
opiskelua voi korvata 
käytännön kokemuksella 
tai ehkä omalla 
opiskelulla, omilla 
pohdinnoilla. (OPE5EI) 
 
 

 

Ennen pedagogisia 

opintoja en ollut tehnyt 

opettajan tai ohjaajan 

töitä, vaan olin lähinnä 

tehnyt töissäni, mitä oli 

pyydetty. Itsellinen 

työote oli minulle uutta.( 

OPE4) 

 
Opetustyön hyviä puolia 
ovat mielestäni olleet 
ihmiskeskeisyys ja 
sosiaalisuus, työn melko 
itsenäinen luonne, 
mahdollisuus suunnitella 
oppimateriaali ja 
muutekin omaa 
työtään.(OPE5EI) 

 
Muistan myös lukeneeni 
melko paljon 
koulutuksesta vinkattua 
materiaalia eli en olisi 
missään tapauksessa 
löytänyt tai jaksanut 
paneutua niihin ilman 
tätä koulutusta (OPE3) 

 
Opintojen kuluessa 
huomasin, että minähän 
käytän tai olin käyttänyt 
jo lähes kaikkia 
menetelmiä, mitkä siellä 
nousivat esille. (…) 
Ajattelin josko me 
sokeudumme omalle 
työskentelyllemme, 
emmekä huomaa sitä 
monipuolisuutta mitä 
käytämme 
havainnoidessamme 
opiskelijoita.(OPE1) 

 

 



 

  

     Liite 4 kategoriakaavio 3 

Pedagogiseen tietoisuuteen liittyen  

 

suorittaessani en ajatellut arvosanaa vaan... kiinnitin 

huomiota vasta myöhemmin. 

…etten koskaan luule olevani erinomainen opettaja tai 

opettaja, jota ei koskaan kritisoitaisi… 

Sen sijaan opinnoistani on jäänyt mieleen.. 
 
…on ollut tosin monesti mielessäni… 

…rakentuu teoreettisesta tuntemuksesta ja 

käytännön... 

 

 

ajattelu (kriittisyys) 

menetelmätietoisuuteen liittyen ja 

didaktiseen ajatteluun liittyen 

Jos kohderyhmä olisi lapset… Aikuisten oppilaiden 

kanssa… 

…tuottamaan paljon tekstiä, näin ollen harjaannuin 

tekstin tuottamisessa… 

…miten varsinkin aiemmin rakensin tuntini… 

…havainnointikeinojen käytön suhteen. Olinhan jo 

käyttänyt ja käytän niitä melkoisen monipuolisesti. 

…draamallisia menetelmiä käsiteltiin… työkalupakissa 

on oltava monenlaista materiaalia… 

 

 

menetelmien käyttäminen 

 

käytännössä tapahtuva työskentely, 

opettelu 

Suoritin auskultoinnin normaalikoulussa… 

…kokoonnuttiin tietyin aikavälein ja ohjaajat 

Jyväskylästä osasivat ohjata… 

…harjoittelu toi minulle paljonkin eväitä ja ajateltavaa 

aikuiskouluttajana. 

 …miten pitkälle kasvatustieteen opiskelua voi korvata 

käytännön kokemuksella tai ehkä omalla opiskelulla… 

 

 

harjoittelu, yksilölliset erot 

ohjaavan  toiminnan merkitys taitojen 

kehittymisessä 

…en ollut tehnyt opettajan tai ohjaajan töitä, vaan olin 

lähinnä tehnyt töissäni, mitä oli pyydetty. 

…ihmiskeskeisyys ja sosiaalisuus, työn melko itsenäinen 

luonne, mahdollisuus suunnitella oppimateriaali ja 

muutekin omaa työtään. 

Muistan myös lukeneeni melko paljon koulutuksesta 

vinkattua materiaalia… 

Ajattelin josko me sokeudumme omalle 

työskentelyllemme, emmekä huomaa sitä 

monipuolisuutta mitä käytämme havainnoidessamme…  

 

 

 

oma toiminta, taidot 

 

 


